
 مالکان اماکن پرخطر 
مسئول عواقب حادثه  ملک خود هستند

 نشست »زن، کتاب، دفاع مقدس« 
در مشهد

با حضور مجازی نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شددر مراسم افتتاح پنجاه و دومین ایستگاه آتش نشانی مشهد عنوان شد

ایســتگاه عملیاتی شماره ٥٢ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی مشــهد و همچنین نخستین تریلر 
آموزش شــهروندی این ســازمان دیروز همزمان با 
هفتم مهر روز آتش نشــانی و ایمنی طی مراسمی 
در منطقه خلج این کالنشهرافتتاح و به بهره برداری 
رسید.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

مشهد در این مراسم گفت ...

نشست »زن، کتاب، دفاع مقدس« با حضور زهره 
سادات الجوردی؛ نماینده مردم تهران و شمیرانات 
و عفت شریعتی کوهبنانی؛ نماینده مردم کرمان 
و زرند در مجلس شــورای اســالمی در اداره کل 
کتابخانه های عمومی خراســان رضوی به صورت 
مجازی برگزار شد.مدیرکل کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی در این نشست ...
.......صفحه ٢ .......همین صفحه

انسولین دارو نیست، شرط بقاست
 واکنش حیدری

 به نامه معاون وزیر راه و شهرسازی

منابع بافت پیرامون 
 حرم رضوی نباید 

از مشهد خارج شود

.......صفحه ٢ 

.......صفحه ٢

با افزایش ۲۰ درصدی بستری 
کرونایی ها در بیمارستان ها

مشهد در حالت 
آماده باش!

یکشــنبه گذشته دکتر مینو محرز، عضو کمیته علمی 
ســتاد ملی مقابله با کرونای کشور اعالم کرد: »به اوج 
موج سوم کرونا در کشور رســیده ایم، میزان بیماران 
بسیار زیاد شــده و بیمارستان ها پر شــده اند، اوضاع 
اکنون از اســفند و فروردین هم بدتر شــده است« به 
همیــن منظور با دکتر حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط 
عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد و مدیر گروه 
اطالع رسانی بیماری کرونای این دانشگاه تماس گرفته 
و وضعیــت کرونا در مشــهد و دیگر شهرســتان های 
اســتان را از او جویا شــدیم.دکتر حمیدرضا رحیمی 
در گفت وگو با خبرنگار قــدس آنالین عنوان کرد: در 
خراســان رضوی موج سوم کرونا هنوز به اوج نرسیده 
است. این اســتان با توجه به اینکه از مرکز کشور دور 
و از اســتان های مرزی است و نیز اینکه این بیماری از 
مرکز ایران شــروع و به اوج می رسد مدتی زمان الزم 
است تا وضعیت کرونایی خراسان رضوی را بغرنج کند.

وی ادامه داد: اکنون نوســان های خیلی خفیف روزانه 
که به آن نوســان های لرزه ای هم می گویند در شهر و 

در بیمارستان ها مشاهده می کنیم. 

بیماران با انتقاد از کمبود و توزیع قطره چکانی این دارو: 

.......صفحه ٢ 

 تبعات بدعهدی متولیان سالمت 
در توزیع واکسن آنفلوانزا

هر ســاله در فصل سرما با افزایش تعداد مبتالیان به آنفلوانزا مواجه 
هستیم؛ امسال اما به دلیل شیوع کرونا نگرانی ها دوچندان شده است. 
در این شرایط اقبال عمومی نسبت به تزریق واکسن آنفلوانزا افزایش 
بی سابقه ای پیدا کرده و این در حالی است که خلف وعده های وزارت 
بهداشــت در این زمینه تاکنون عالوه بر تشدید نگرانی مردم، سبب 

سرگردانی گروه های در خطر شده است...

رئیس شورای شهر مشهد به تداوم وضعیت بالتکلیف طرح بازسازی 
بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( اشاره و بیان کرد: ساماندهی 
این بافت تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی بوده و همین وزارتخانه 

باید پاسخگوی آن باشد...

.......صفحه ٢ 

قدس: ایســتگاه عملیاتی شماره ٥٢ سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی مشــهد و همچنین نخستین تریلر آموزش 
شــهروندی این ســازمان دیروز همزمان با هفتم مهر روز 
آتش نشــانی و ایمنی طی مراســمی در منطقه خلج این 

کالنشهرافتتاح و به بهره برداری رسید.
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در 

این مراســم گفت: پنجاه و دومین ایستگاه آتش نشانی این 
کالنشهر از نظر اجرا دارای مشخصات فنی خاصی است زیرا 
با آغاز فعالیتش میانگین زمان رسیدن آتش نشانان به محل 
حریق زده و یا حادثه دیده در این منطقه از مشــهد کاهش 
یافت.آتشــپاد دوم امیر عزیزی افــزود: امروز همچنین ١٨ 
دستگاه موتورسیکلت ویژه عملیات امداد و نجات وارد ناوگان 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد شد. 
وی در ادامــه همچنین اظهار کرد: ســازوکاری به منظور 
ایمن ســازی اماکن پرخطر در کالنشهر مشهد تعریف شده 
و کارگروهــی در همین خصوص با همکاری دادگســتری 
خراســان رضوی و حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط 
فعال شــده است. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی مشهد ادامه داد: به این ترتیب در نتیجه این اقدام ها 
هم  اینک برخورد قهری با مالکان ساختمان های ناایمن در 
مشهد جای خود را به همکاری با کارگروه ایمن سازی اماکن 

پرخطر داده است.آتشپاد دوم عزیزی افزود: امروز همچنین 
شیوه نامه کارگروه ایمن سازی اماکن پرخطر از سوی سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد رونمایی شد.
دادیــار حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادسرای مشهد نیز در این مراسم، برخورداری از شهر ایمن 
و پیشگیری حوادث را موضوعی بسیار جدی توصیف و بیان 
کرد: وجود فضاهای عمومی ایمن در شــهر حق شهروندان 
است.فرزاد بهشتی افزود: دادستانی در حوزه ایمنی حمایت 
الزم را دارد و تاکنون توســط کارگروه ایمن ســازی اماکن 
ناایمن در 6 منطقه شهرداری مشهد نشست هایی با مالکان 

بازارها و اماکن ناایمن برای ایمن کردن آن ها برگزار شــده 
است. فهرســت اماکن پرخطر نیز باید بدون تبعیض اعالم 

شود و اطالع رسانی در این خصوص ضروری است. 
وی گفت: مالکان اماکن پرخطر باید بدانند چنانچه حادثه ای 
در ملک آن ها رخ دهد تمام مســئولیت بر عهده خودشان 
اســت پس باید برای ایمن سازی پای کار باشند در غیر این 

صورت با خاطیان برخورد قانونی صورت می گیرد.
دیروز همچنین به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی ناوگان 
خودرویی آتش نشانی مشهد مسیر کوه پارک تا انتهای بولوار 

وکیل آباد این شهر را رژه رفتند.

در مراسم افتتاح پنجاه و دومین ایستگاه آتش نشانی مشهد عنوان شد

مالکان اماکن پرخطر مسئول عواقب حادثه  ملک خود هستند

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه  8 مهر 1399

  11 صفر 1442 
  29 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9356  
 ویژه نامه 3735 
+ صفحه »میهن« 

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان نوبت دوم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان عینک مشهد «  

در اجرای ماده » 7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 99/05/23 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان 
عینک مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 10 روز ) از روز پنجشنبه مورخ 99/07/10 تا روز 
شنبه مورخ 99/07/19 ( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir ( - سامانه 
ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی ، نسبت 
به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك 
ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس 4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (

2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 

4- اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر اداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی
* ارائه اصل اعتبارنامه هیئت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ضروری است .  
5 - اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی

ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

علیرضا ساالریمدیره اتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نوه عزیزمان
دینا خانم خوجه

موفقیتت درقبولی آزمون 
تیزهوش��ان مای��ه مباهات 
ماس��ت. برای ما واضح بود 
ک��ه دخت��ر س��خت ک��وش، 

کنج��کاو و پ��ر مطالعه م��ا در آزمون دش��وار 
تیزهوشان موفق می شود. 

آرزو می کنیم این همت و اراده را همیش��ه 
توشه راهت نمایی.

موفق باشی دختر گلمان
مادر بزرگ وپدربزرگت مرتضوی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول  تاریخ انتشار: 1399/07/08
شركت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا

مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی توزیعی نظام مهندسی معدن تحول و عدالت رضا 
روز ش��نبه مورخ 1399/08/10 رأس ساعت 17:00 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در بلوار خیام- چهارراه 
ارش��اد – خیابان پیام 8 - پالك 50 طبقه س��وم برگزار می گردد . لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود 

جهت اتخاذ تصمیم  نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1-گزارش هیئت مدیره و بازرسین در مورد عملکرد سال 1398

2- طرح و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال 1398
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399        5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
ضمنًا کسانی که کاندید سمت بازرسی شرکت می باشند از تاریخ انتشار آگهی تا روز قبل از برگزاری مجمع 
ب��ه دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند و اعض��ای محترمی که امکان حضور آنها در 
جلسه مذکور میسر نمی باشد وکیل و موکل می توانند در روزهای99/08/08 و99/08/09  در ساعات  اداری 
به دفتر ش��رکت مراجعه و فرم وکالت را تنظیم نمایند. هر عضو می تواند وکالت س��ه نفر و غیر عضو وکالت 

یك نفر را دارا باشد. 
,ع هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شركت تعاونی حمل ونقل تریلیرداران 
خودراننده شهید كالنتری مشهد نوبت اول  تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1399/7/08

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت بعمل 
می آید درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت 
اول ک��ه درس��اعت 10 صب��ح روز چهارش��نبه  مورخه 
99/07/30  درمح��ل بل��وار دانش��جوی  5 پ��الك 84  

برگزار میگردد حضور بهمرسانید.
دستورجلسه :

1- استماع گزارش  هیئت مدیره وبازرسان شرکت 
2- طرح وتصویب  صورتهای مالی سال 1398

3- طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1399
4- انتخ��اب اعضاء هیئ��ت مدیره و  بازرس��ان اصلی 

وعلی البدل شرکت 
جلس��ه  در  عض��وی  حض��ور  صورتیک��ه  در  تذک��ر: 
میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید . عضو متقاضی                          
می تواند به هم��را نماینده قانونی خود در تاریخهای  
مح��ل  آدرس  ب��ه  اداری   درس��اعات  17و99/7/18 
برگ��زاری مجمع  مراجعه و برگ وکال��ت خود را ارائه 
نمای��د . دراینصورت هرفرد عضوع��الوه بر رای خود 
میتواند وکالت سه نفر را داشته باشد وغیرعضویك 
رای همچنی��ن اف��رادی ک��ه تمایل ب��ه کاندیداتوری 
درهیئ��ت مدی��ره وبازرس��ی رادارن��د م��ی توانن��د 
در تاریخه��ای  17و99/7/18  درس��اعات اداری  ب��ه 
آدرس محل برگزاری مجم��ع  مراجعه و فرم مربوطه 
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به استناد ماده 131قانون کار وایین نامه مصوب 89/8/3 هیئت وزیران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف 
تاسیس می باشد.
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ارسال ورسید دریافت نمایند.
هیئت موسس. 1_محمد خاکستانی شهری 2_حمید رضا عبداهلل زاده 3_سید رضا هادوی

,ع
99
07
10
0

اطالعیه تاسیس و پذیرش عضو انجمن صنفی كار فرمایی
شركتهای خدماتی. اداری. پشتیبانی وفنی مهندسی شهرستان گناباد

نماینده هیئت مؤسس. محمد خاکستانی شهری. تلفن 57227033و09155339114

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س
عک

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



واکنش حیدری به نامه معاون وزیر راه و شهرسازی

منابع بافت پیرامون حرم رضوی نباید از مشهد خارج شود
قدس: رئیس شــورای شهر مشــهد به تداوم 
وضعیت بالتکلیف طرح بازسازی بافت پیرامونی 
حرم مطهــر امام رضا)ع( اشــاره و بیــان کرد: 
ســاماندهی این بافت تکلیف وزارت مســکن و 
شهرسازی بوده و همین وزارتخانه باید پاسخگوی 

آن باشد.
محمدرضا حیدری در جلسه علنی روز گذشته 
شورای اسالمی شهر مشهد افزود: وزارت مسکن و 
شهرسازی در مدت ۱۰ سالی که تعیین شده بود، 
بافت فرسوده این محدوده را اصالح نکرد و اکنون 
هم به جای پاســخگویی، با فــرار به جلو دنبال 
خروج امالک و مستغالت خود از بافت پیرامون 

حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد است.
وی ادامــه داد: اینک در مقطعــی قرار داریم که 
سازمان بازآفرینی شــهری به جای پاسخگویی 
نسبت به عملکردش درباره بافت پیرامون حرم 

رضوی، به دنبال فرافکنی است.
رئیس شورای شهر مشهد به پیشینه این موضوع 
اشاره و بیان کرد: ســال ۱۳۷۱ در زمان تصدی 
مرحوم کازرونی در وزارت مســکن و شهرسازی 
وزارت مسکن وقت به خاطر اعالم وضع نابسامان 
اطــراف حرم مطهر رضوی به اســتناد نامه های 
شورای تأمین خراسان، به امر خطیر ساماندهی 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی گمارده شد. وی 
گفت: پس از هفت ســال از این تاریخ کار پیش 
نمی رفت بنابراین »شرکت عمران و مسکن سازان 
ثامن« شکل گرفت. ۵۵ درصد سهام این مجموعه 
مربوط به همین شــرکت، ۳۵ درصد متعلق به 
آستان قدس رضوی و ۱۰ درصد از آن شهرداری 
مشهد شد بنابراین بیشترین کرسی هیئت مدیره 

نیز در اختیار خودشان بود.
حیدری افزود: با این تفاســیر ساماندهی بافت 
پیرامــون حرم رضوی تکلیف وزارت مســکن و 
شهرسازی بوده و همین وزارتخانه باید پاسخگو 
باشــد اما در مدت ۱۰ سالی که تعیین شده بود 
بافت فرسوده این محدوده را اصالح نکرد و اکنون 
هم به جای پاســخگویی، با فــرار به جلو دنبال 
خروج امالک و مستغالت خود از بافت پیرامون 

حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد است.
وی خطاب به مســئوالن اداره راه و شهرسازی 

خراسان رضوی هم گفت: چه کاری اولویت دارتر 
از فعالیت در مرکز قدســی حرم مطهر رضوی 
است؟ اگر قرار بود سازمان بازآفرینی در این مدت 
در مشهد بنگاه داری کند، بهتر بود در خطه شمال 
کشور و در محدوده دریای خزر فعالیت می کرد. 
رئیس شورای شهر مشهد بر تصمیم قاطع شورای 
شــهر و مدیریت شهری مشــهد برای پای کار 
ماندن دستگاه های متولی حوزه بافت پیرامونی 
حرم مطهــر رضوی تأکید و بیان کرد: همچنان 
تأکید داریم این منابع و امالک در بافت پیرامون 
حرم رضوی متعلق به شهر و بافت شهری مشهد 

است و نباید از این شهر خارج شود.
وی ادامه داد: متأسفانه طرح اصالح بافت پیرامونی 
 حــرم مطهر امام رضــا)ع( ســاالنه ۲.۵ درصد
پیشرفت فیزیکی داشــته و با چنین وضعیتی، 
تداوم اجرای طرح به طور عملی قفل خواهد شد 
اما مبانی و موضع شــورای شهر مشهد کامالً در 

خصوص این بافت روشن است. 
حیدری گفت: اعتقاد داریم باید مردم و ساکنان 
بافت پیرامونی در ایــن منطقه باقی بمانند و از 
ارزش افزوده آن بهره ببرند. پنج دفتر تسهیلگری 
به همین منظور و برای کمک به مردم تأسیس 
شده تا نه تنها اصالح بافت پیرامون حرم مطهر 
امام رضا)ع( توسط مردم صورت گیرد بلکه آن ها 

از ارزش افزوده این طرح نیز سود ببرند. 

وی افزود: رویکرد دوم، ساخت و تقویت مسیرهای 
تشرف به حرم مطهر رضوی و راسته های تاریخی 
و دارای هویت است. شورای شهر مشهد در این 
راســتا اعتبار الزم را منظور کرده و اقدامی را نیز 
در خصوص ۱۵ راســته در دست اقدام دارد. این 
طرح ها از منظر پدافند غیرعامل نیز قابل توجه 
هستند. رئیس شورای شــهر مشهد ادامه داد: 
اصالح طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
باید توسط یک مشاور ذی صالح انجام شود و 
طرح نیز در اختیار شــورای شهر و شهرداری 
قرار گیرد. البته تأکید می شــود این طرح باید 
از جنس و در قالب طرح های تفصیلی باشــد 
و همین فرایند را طی کند. وی گفت: اگر قرار 
است شورای شهر مشهد تغییری در طرح ها ایجاد 
کند باید حقوق مردم، شــهر و سرمایه گذاران را 
هم در نظر داشته باشد. افرادی که مدعی اجرای 
این تغییرات هستند باید منابع الزم را برای تأمین 
حقوق مکتبسه مردم و کارآفرینان در نظر بگیرند. 
حیدری افزود: شورای شهر مشهد آمادگی الزم 
را برای تغییر تراکم ها و تغییر کاربری دارد. باید 
توجه کرد مردم و سرمایه گذاران به نظام جمهوری 
اسالمی و سیاست های ما اعتماد کرده اند پس در 

تغییرات باید به این ذی نفعان توجه کرد. 
وی ادامــه داد: آن هایی که امــروزه برای بافت 
پیرامونی حــرم مطهر امام رضا)ع( در مشــهد 

دلســوزی کرده و مدعی وقوع فساد نظام مند در 
این مورد هســتند، این اظهارات را با چه هدفی 
عنوان می کنند؟ برخی اقدام ها در این راستا تنها 

به انسداد طرح خواهد انجامید.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: افراد منتقدی که 
در مدت ۲۰ سال اخیر مسئول اجرایی و نماینده 
مجلس بوده اند اکنون پاســخ دهند چرا در این 

مدت به وظیفه خود عمل نکرده اند؟

مصوبات جلسه 107س
جلســه دیروز چند مصوبه داشت که بر اساس 
مصوبه نخســت به شهرداری مشــهد )سازمان 
فردوس ها( اجازه داده شــد، تعرفه های خدمات 
عمومی در سازمان فردوس ها مربوط به کودکان 
هفت و زیر هفت سال را به میزان یک دوم)نصف( 

محاسبه و دریافت کند.
الیحه کمک به ساخت اردوگاه نگهداری معتادان 
متجاهر هم تصویب شــد که بــه موجب آن به 
شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد، نسبت 
به مشارکت در ساخت اردوگاه نگهداری و درمان 
معتادان متجاهر از محل اعتبارات ردیف کمک 
به سایر سازمان ها و نهادها با رعایت تبصره های 

آن اقدام کند.
الیحه مجوز تملک و آزادســازی امالک واقع در 
امتداد مســیر بولوار ابوطالب شمالی یکی دیگر 
از دستور جلسات شورای شــهر بود که پس از 
تصویب به شهرداری مشــهد اجازه داده شد، با 
توجه به اجرا نشــدن تعهدات شرکت سپاد در 
خصوص توافق های انجام شــده با شهرداری در 
موعد مقرر، نســبت به تملک امالک در مسیر و 
اجرای محور ابوطالب شــمالی از طریق توافق با 
مالکان یا اعمال ماده ۹ الیحه قانون نحوه خرید 
و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های 

عمومی، عمرانی و نظامی دولت اقدام کند.
اعضای شورای شهر مشهد همچنین در نشست 
علنی روز گذشته، امیر سرتیپ »منوچهر کهتری« 
که به عنوان فرمانده گردان ۱۵۳ قوچان نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در عملیات 
شکست حصر آبادان نقش آفرینی کرده بود مورد 

تجلیل قرار دادند.

 تبعات بدعهدی متولیان سالمت •
در توزیع واکسن آنفلوانزا

هر ساله در فصل ســرما با افزایش تعداد مبتالیان به آنفلوانزا 
مواجه هســتیم؛ امســال اما به دلیل شــیوع کرونا نگرانی ها 
دوچندان شده اســت. در این شرایط اقبال عمومی نسبت به 
تزریق واکسن آنفلوانزا افزایش بی سابقه ای پیدا کرده و این در 
حالی اســت که خلف وعده های وزارت بهداشت در این زمینه 
تاکنون عالوه بر تشدید نگرانی مردم، سبب سرگردانی گروه های 

در خطر شده است.
این ســرگردانی از آنجا ناشی می شــود که از چند روز پیش 
مسئوالن وزارت بهداشت در مصاحبه با رسانه ها و به  ویژه رسانه 
ملی، از آغاز توزیع این واکسن در مراکز جامع سالمت خبر داده 
و از گروه های پرخطر مشمول دریافت رایگان واکسن آنفلوانزا 
خواســتند به این مراکز مراجعه کنند. این در حالی است که 
دست کم در مشهد هنوز واکسنی در اختیار مراکز و پایگاه های 
بهداشــتی قرار نگرفته و مراجعه متعدد مردم و سپس دست 
 خالی و گالیه مند بازگشــتن آن ها همچنین ســبب ناراحتی 
کارکنان این مراکز شــده اســت که ناچارند چوب بدعهدی و 

اعالم خبر دروغ از سوی مرکزنشینان را بخورند.
در همین راستا پیرو بخشنامه وزارت بهداشت که قرار بود توزیع 
واکسن در مراکز جامع سالمت و پایگاه های بهداشتی سراسر 
کشــور تا نیمه شب شنبه پنجم مهرماه جاری به پایان رسیده 
و تزریق آن به افراد واجد شــرایط )زنان بــاردار، افراد بیش از 
۶۵ سال سن و افراد دارای بیماری های خاص و پرخطر یعنی 
کودکان ۶ ماهه تا ۶ ســاله، بیماران قلبی و ریوی، مبتالیان به 
دیابت و...( از صبح یکشــنبه آغاز شــود، رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد در مصاحبه با رســانه ها اعالم کرد که این 
واکسن ها هر چند در اختیار داروخانه ها قرار نگرفته اما در مراکز 

خدمات جامع سالمت توزیع شده است.
روز بعد هم رئیــس مرکز بیماری های واگیر دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد اعالم کرد که توزیع واکســن آنفلوانزا برای 
گروه های هدف در مراکز بهداشــت و درمان زیر پوشش این 
دانشگاه در خراسان رضوی از صبح روز گذشته به  طور رایگان 
آغاز شد و گروه های هدف مشمول واکسیناسیون آنفلوانزا از این 
بابت نگرانی نداشته باشند و با رعایت دستور های بهداشتی و 
فاصله گذاری اجتماعی، برای دریافت واکسن به مراکز خدمات 

جامع سالمت مراجعه کنند.
همین مسئله سبب شد تا بار دیگر تعداد زیادی از افراد واجد 
شرایط که عمدتاً بیمار و ناتوان و برای تردد خود دچار مشکل 
هستند به مراکز و پایگاه های بهداشتی محل سکونتشان مراجعه 
کنند.در عمل اما تا این لحظــه )عصر دیروز( خبری از توزیع 
واکســن در شهر مشهد نبود و پایگاه ها و مراکز جامع سالمت 
واکســنی در اختیار نداشتند که به مراجعان تزریق کنند. این 
ماجرا قصه توزیع ماسک را در اذهان زنده می کند که پیش  از 
این درگیری های بســیاری را بین مردم و مراجعان با کارکنان 

مراکز جامع سالمت پدید آورده بود.
در همین حال اعالم شد با اینکه قرار بوده ۹۷ هزار ُدز واکسن 
آنفلوانزا به دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اختصاص یابد اما 
تاکنون ۳۵ هزار ُدز رسیده است. و نیز این گفته مسئوالن که 
به علت کمبود این واکسن در کشور، تنها زنان باردار، افراد بیش 
از ۶۵ ســال سن و افراد دارای بیماری های خاص و پرخطر در 

اولویت هستند؛ بر نگرانی مردم افزوده است.
خالصه اینکه این شیوه ارائه خدمات سالمت از سوی متولیان 
آن جز تهدید ســالمت روحی و روانی و حتی جســمی مردم 
عایدی ندارد. روی سخنم با دولتمردان است؛ چرا در حالی  که 
می دانید توان ارائه خدمات را در موعد مقرر ندارید، با وعده های 
واهی و دادن اطالعات و اخبار نادرســت، ضمن دامن زدن به 
نگرانی مردم، نارضایتی عمومی را شــکل می دهید و ســبب 
خدشه دار شــدن زحمات و ایثارگری های سربازان خط مقدم 

دفاع از سالمت جامعه می شوید.
حاال هر چه بحق فریاد بزنید که واکسن آنفلوانزا تا ۶۰ درصد 
می تواند افراد را در مقابل بیماری آنفلوانزای فصلی ایمن کند، 
اما برای پیشگیری از کرونا تأثیری ندارد؛ چگونه می توانید انتظار 
داشته باشید که مردم باور کنند و آن را به  حساب ناتوانی شما 

در تأمین تمام واکسن های مورد نیاز جامعه نگذارند.

 با افزایش ۲۰ درصدی بستری کرونایی ها 
در بیمارستان ها

مشهد در حالت آماده باش!•
قدس آنالین - وحید اکرمی: یکشــنبه گذشته دکتر مینو 
محرز، عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونای کشــور 
اعالم کرد: »به اوج موج ســوم کرونا در کشور رسیده ایم، میزان 
بیماران بسیار زیاد شده و بیمارستان ها پر شده اند، اوضاع اکنون 
از اسفند و فروردین هم بدتر شده است« به همین منظور با دکتر 
حمیدرضا رحیمی، مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد و مدیر گروه اطالع رسانی بیماری کرونای این دانشگاه 
تماس گرفته و وضعیت کرونا در مشهد و دیگر شهرستان های 
استان را از او جویا شدیم.دکتر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: در خراسان رضوی موج سوم 
کرونا هنوز به اوج نرســیده است. این استان با توجه به اینکه از 
مرکز کشــور دور و از اســتان های مرزی است و نیز اینکه این 
بیماری از مرکز ایران شــروع و به اوج می رسد مدتی زمان الزم 
است تا وضعیت کرونایی خراسان رضوی را بغرنج کند.وی ادامه 
داد: اکنون نوسان های خیلی خفیف روزانه که به آن نوسان های 
لرزه ای هم می گویند را در شــهر و در بیمارســتان ها مشاهده 
می کنیم. تعداد مبتالیان هر روز کم و زیاد می شود اما باید گفت 
که در مجموع، آمار صعودی بوده و ابتال به کرونا نسبت به روزهای 
گذشته رو به افزایش است. اکنون آمار بستری شدگان بر اثر ابتال 
 به کرونا نســبت به هفته های گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش 
یافته است.وی در خصوص میزان آمادگی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در مواجهه با موج سوم کرونا تصریح کرد: آمادگی کافی 
در نظام پزشکی هم در قسمت بهداشت و هم در قسمت درمان 
وجود دارد. حدود ۳ هزار تخت با توجه به افزایش سرعت بستری 
بیماران مبتال شده به کرونا در روزهای آینده پیش بینی شده است. 
با رئیسان بیمارستان های شهر و مجموعه بحران بیمارستان ها، 
جلســه و در خصوص طرح ها و سیاست هایی که الزم است در 
 هنگام اوج بیماری اعمال شــود هماهنگی هــای الزم صورت

 گرفته است.
رحیمی افزود: بیشتر بیمارســتان هایی که در موج دوم عمده 
فعالیت آن ها معطوف به رسیدگی به بیماران کرونایی بود، اکنون 
در حال انجام فعالیت های عادی خود بوده و زیر بار کرونا نرفته اند 
تنها در بیمارستان های امام رضا)ع( و شریعتی تعداد معدودی 

مبتال به کرونا وجود دارد.

با حضور مجازی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد

 نشست »زن، کتاب، دفاع مقدس« •
در مشهد

»زن،  نشســت  قدس: 
کتــاب، دفــاع مقدس« 
با حضور زهره ســادات 
الجوردی؛ نماینده مردم 
تهــران و شــمیرانات و 
عفت شریعتی کوهبنانی؛ 
نماینده مــردم کرمان و 
زرند در مجلس شورای اســالمی در اداره کل کتابخانه های 

عمومی خراسان رضوی به صورت مجازی برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در این نشست 
با گرامیداشت یاد و نام شهدا و امام شهدا گفت: در نخستین 
روز از هفتــه دفاع مقدس رهبر معظم انقالب فرمایشــاتی 
گرانبها، ارزشمند و راهبردی ارائه کردند که ما تالش خواهیم 
کرد در حوزه فعالیت خود و به اندازه وسعمان در تحقق این 

رهنمودها تالش کنیم.
حجت االســالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: یکی از محورهای 
این رهنمودها، بحث حضور همه اقشــار به خصوص زنان و 
بانوان در دوران دفاع مقدس بود که این نشســت در همین 

راستا و بررسی نقش زنان در دفاع مقدس برگزار می شود.
وی گفت: از نکاتی که پس از دفاع مقدس کمتر مورد توجه 
قرار گرفته این اســت که بیشتر آثار و کتاب های تأثیرگذار و 
جریان ساز با موضوع دفاع مقدس به قلم زنان و بانوان نگارش 
یافته و این امر نشان دهنده نقش تأثیرگذار و سازنده بانوان در 

حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس است.
زهره ســادات الجوردی، نماینده مردم تهران و شمیرانات در 
مجلس شورای اسالمی نیز گفت: زنان نویسنده و شاعر و اهل 
ذوق و هنر ایران اســالمی در صحنه ادبیات و انتقال مفاهیم 
حماسه و شهادت در هشت سال دفاع مقدس نیز نقش خود 
را ایفا کردند و در این عرصه همچنان باید به این مسئولیت و 

نقش خود ادامه دهند.
عفت شریعتی، نماینده مردم کرمان و زرند در مجلس شورای 
اســالمی همچنین در این نشســت گفت: جایگاه کتاب در 
معرفت افزایی ثابت شده است و کتاب خوانی سنت حسنه ای 
است که تأثیر بسزایی در ارتقای آگاهی و دانایی اقشار مختلف 
دارد. وی افزود: مجلس شــورای اسالمی برای تحقق اهداف 
معرفتی نهاد کتابخانه های عمومی کشور همکاری همه جانبه 

خواهد داشت.

برگزاري هفت شب عاشورایي در نیشابور•
خبرنگار  نیشــابور- 
اربعین  مراســم  قدس: 
مقدس  دفاع  ســالگرد 
با عنــوان هفت شــب 
حضور  بــا  عاشــورایی 
فرهنگیان بســیجی در 
سیمرغ  فرهنگســرای 
نیشابور با همراهی اعضای شورای اداری شهرستان برگزار شد.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور در این مراسم اظهار کرد: در 
تاریخ بشر مشهود بوده است که بشر با تهدیداتی روبه رو و این 
تهدیدها با مخاطراتی همراه بوده که دارای فصول مشترکی 
است و همگی با یک کلیدواژه تعلیم و تربیت گره خورده است 

و آن چیزی نیست جز بصیرت و دانایی.
علیرضــا کلیدری افــزود: اگر ما به مســئله جنگ و دفاع 
مقدس با ذهن عمیق و فلســفی نگاه کنیم و روابط علت 
و معلولی در موضع جنگ و دفاع را پیدا کنیم، مطمئناً به 
ما این پیام داده خواهد شــد که اگر می خواهیم در مقابل 
خون شــهدا و آرمان های شهدا شرمنده نباشیم باید روی 
مأموریت هــای اصلی نظام و انقالب معطوف باشــیم. وی 
ادامه داد: ما در شرایطی به سر می بریم که باید در راستای 
توســعه و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت و بسیجی بودن 

بکوشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی:
 ۲۱۲ طرح گردشگری در •

خراسان رضوی به بهره برداری می رسد
مدیــرکل  قــدس: 
فرهنگــی،  میــراث 
گردشــگری و صنایــع 
رضوی  خراسان   دستی 
گفــت: تا پایــان دولت 
 دوازدهــم، ۲۱۲ طــرح

در بخش صنایع  دستی، 
میراث فرهنگی و تأسیســات گردشــگری این اســتان به 
بهره برداری می رسد و تا پایان امسال هم ۵۰ پروژه بوم گردی 

در خراسان رضوی افتتاح می شود.
ابوالفضــل مکرمی فر روز دوشــنبه در آییــن افتتاح یک 
دفتر خدمات گردشــگری در تربت حیدریه افزود: در هفته 
 گردشــگری یعنی از ششــم تا دوازدهم مهر نیز  ۹ پروژه

بوم گــردی و ۶ خانــه صنایع دســتی در این اســتان به 
بهره برداری می رسد.

وی با اشــاره به افتتاح پنج هتل و تأسیســات گردشگری با 
حجم ســرمایه گذاری هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در خراسان 
رضوی ادامه داد: این طرح ها توسط رئیس جمهوری در قالب 
ویدئوکنفرانس به بهره برداری رسید و بقیه طرح ها که بیشتر 
تأسیسات اقامتی هستند در دهه مبارک فجر امسال افتتاح 

خواهند شد.
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هاشم رسائی فر: قیمت تخم مرغ و مباحثی که طی چند روز 
گذشته پیرامون آن بود ابتدا واکنش وزیر جهاد کشاورزی را در 
پی داشت تا جایی که وزیر اعالم کرد قیمت تخم مرغ از شنبه 
 )ابتدای هفته( کاهش می یابد و تخم مرغ با قیمت هر شــانه 
۲۶ هزار تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. شنبه که آمد 
خبری از کاهش قیمت تخم مرغ نشــد، از این رو سراغ معاون 
بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی 
رفتیم تا از وی در مورد این موضوع بپرسیم. علی غفوری مقدم 
تصمیم گیری در خصوص شــرایط عرضه تخم مرغ در بازار با 
قیمــت مصوبی که وزیر اعالم کرده بود را منوط به تشــکیل 
جلسه تنظیم بازار استان دانست و اینکه در این جلسه فکری 

برای تأمین تخم مرغ و عرضه آن به بازار اندیشیده شود.

مصوبه جلسه تنظیم بازارس
یکشنبه جلسه ستاد تنظیم بازار استان برگزار شد. جلسه ای 
که حتی رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار خراسان رضوی  نیز در 
آن حضور داشت. بحث تأمین تخم مرغ از مرغداری های استان 
آن هم با قیمت ۱۲ هزار تومان و در اختیار گذاشتن تخم مرغ 
به فروشگاه ها موضوع اصلی این جلسه بود که در نهایت قرار 

بر این شــد با همکاری جهاد کشاورزی خراسان رضوی پس 
از شناسایی مرغداری هایی که مایل به همکاری در این طرح 
هســتند نهاده مورد نیاز با قیمت تعدیل شده در اختیار آن ها 
 قرار گیرد تا آن ها نیز تخم مرغ تولید شــده را با همان قیمت

 ۱۲ هزار تومان برای هر کیلو در اختیار شبکه توزیع قرار دهند. 
بستر توزیع این گروه از تخم مرغ ها طبق آنچه در جلسه ستاد 
تنظیم بازار مورد تأکید واقع شــده فروشگاه های زنجیره ای و 
 بازارهای شــهرداری اســت که تخم مرغ می بایست هر کیلو

۱4 هزار و ۵۰۰ تومان به مشتری ارائه شود. این فروش البته 
بــا اولویت عرضه ابتدایی در مناطق کم برخوردار خواهد بود و 
پس از آن با تأمین تخم مرغ بیشتر زمینه فروش در تمام شهر 

فراهم می شود.

قیمت تخم مرغ هنوز کاهشی نشده استس
با این تفاسیر آنچه در حال حاضر در بازار در مورد تخم مرغ و 
قیمت آن وجود دارد این است که هنوز قیمت این ماده غذایی 
به آنچه مد نظر و اعالم مسئوالن است نزدیک نشده و قیمت ها 

همچنان باالست.
از متصدی یکی از فروشگاه های شهر مشهد در خصوص قیمت 
این روزهای تخم مرغ می پرسم که می گوید: »قیمت تخم مرغ با 

قبل خیلی فرق نکرده است«.
او در پاســخ به این مطلب که در خبرها اعالم شــده از شنبه 
تخم مرغ ۱4 هزار و ۵۰۰ تومان باید به دســت مصرف کننده 
برســد، می گوید: چطور می توانیم تخم مرغ را با این قیمت به 
مردم بفروشیم وقتی باالتر از این باید بخریم! ما هم این موضوع 
را شنیدیم که گفته اند قیمت تخم مرغ پایین تر از این می شود 

اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

محبوبه علیپور: در ســال های اخیر شــاهد چالش هایی در 
عرضه و توزیع انسولین های قلمی در کشور بوده ایم. در همین 
راســتا نیز راهکارها و پیشنهادهای نه چندان مؤثری از سوی 
متولیان حوزه ســالمت ارائه شده که می توان به سهمیه بندی 
و معرفی داروخانه های خاص عرضه کننده و محدود ســاختن 
بیماران دریافت کننده با اعالم شــرط سنی زیر ۲۰ سال اشاره 
کرد. این در حالی اســت که توزیع انســولین قلمی به دردی 
کهنه برای بیماران دیابتی بدل شــده اســت. چنان که طی 
روزهای اخیر و با بروز دوباره همین مشــکل؛ ۱۲۰ متخصص 
غدد کشور طی نامه ای به رئیس جمهور نسبت به کاستی های 
دسترسی بیماران به این دارو اظهار نگرانی کردند و قرار است 

که چاره اندیشی اساسی انجام شود. 

مراجعه مکرر بیمارانس
یکی از شهروندان مشهدی درباره چالش های تهیه انسولین می گوید: 
 ۲۰ روز پیش که انســولین نیاز داشــتیم به حدود ۱۰ داروخانه
مراجعه کردم تا سرانجام توانســتیم در داروخانه هالل احمر به 
جای هشــت قلم انسولین مورد نیاز، چهار قلم دریافت کنیم. در 
صورتی که پیش از این هشت قلم برای یک ماه می گرفتیم اما در 
حال حاضر ســهمیه ها را کم کردند و سه قلم در هر نوبت بیشتر 
نمی دهند و مجبوریم در ماه دو بار به پزشک مراجعه کرده و نسخه 

تازه دریافت کنیم.
رحیمی که به عنوان مشــاور روان شناسی در یکی از تشکل های 
مردم نهاد فعالیت دارد نیز اظهار می کند: کمبود انســولین قلمی 
مشــکالتی را برای مبتالیان ایجاد کرده که تمام این تنگناها را 
نمی توان جســمی و پزشکی دانســت، زیرا همین بالتکلیفی و 
گرفتاری در تهیه دارو سبب اضطراب و تنش های روانی می شود 
که در تشــدید بیماری اثرگذار است. بنابراین جا دارد مسئوالن 

تدبیری اساسی بیندیشند.

بیمار خودرو نیست که با سهمیه دارو دریافت کندس
یک فعال حوزه ســالمت که از سرگردانی و فشارهای متعدد به 
بیماران دیابتی ناخشــنود اســت نیز می گوید: زمانی به بیماران 
پیشنهاد می کردم که برای تســهیل در استفاده از داروی خود و 
اثرگذاری بهتر از نوع قلمی استفاده کنند اما طی سال های اخیر 
چنان به تعداد بیماران گرفتار برای تهیه دارو افزوده شده که توصیه 
می کنم با صالحدید پزشک متخصص، دارویتان را تغییر دهید و 
تا رســیدن به وضعیت عادی در حد امکان از انسولین های قابل 
دسترس استفاده کنید؛ چراکه راهکارهای مسئوالن نیز اثرگذار 
نیست. چنان که مدتی پیش با معرفی داروخانه های خاص روند 
توزیع سهمیه بندی انسولین را اجرا کردند، در صورتی که این رویه 
نه تنها تأثیری بر تسهیل روند خدمت رسانی بیماران نداشت که 
قاچاق این دارو و دیگر داروهایی که با محدودیت عرضه می شود 
را نیز رفع نکــرد. همچنین بیمار دیابتی خودرو نیســت که با 
سهمیه بندی بنزین ناچار شود کمتر تردد کند بلکه بیماری است 

که مصرف دارو، برایش حکم بقا را دارد.

اهمیت شاخصه های درمانی انسولین های قلمی س
مدیرعامل انجمن دیابت ایران شاخه خراسان رضوی نیز با اشاره به 
اینکه نمی توان آمار قطعی از تعداد مبتالیان در نظام سالمت هیچ 
کشوری در جهان اعالم کرد، می گوید: بخشی از مبتالیان را افراد 
گرفتار در دیابت نوع دو تشکیل می دهند و این ها نیز اطالعی از 
بیماری خود ندارند. از این رو دیابت را بیماری خاموش می نامند. بر 
اساس داده های حوزه سالمت جهان، نیمی از مبتالیان از بیماری 
خود مطلع نیستند. به هر حال بنا بر آمار موجود، به طور کلی در 
استان خراسان رضوی ۱۵۰ هزار مبتال و در شهر مشهد بیش از 

۱۲۰ هزار نفر به طور قطع به این بیماری مبتال هستند. 
وحید آذری فر در ادامه می افزاید: ما در تمام انواع انسولین با کمبود 
مواجه نیستیم زیرا بخشــی از انسولین مصرفی در کشور تولید 

می شود و کمبودها اغلب در انسولین قلمی که وارداتی است، به 
چشم می خورد؛ دلیل اصلی این تنگناها نیز وجود تحریم هاست 
چنانکه داروهای بســیاری از بیماران خاص هم با کمبود مواجه 
اســت.وی تصریح می کند: من ۳۰ ســال است انسولین مصرف 
می کنم و ۱۵ سال است که نوع انسولینم را به قلمی تغییر دادم 
و تا همین یکی دو ســال اخیر مشــکلی بابت تهیه دارو نداشتم 
اما تهیه انســولین قلمی هر روز و هر هفته تشدید می شود. حال 
آنکه در نحوه توزیع انسولین نیز تشکل های مردم نهاد و انجمن های 
متولی، دانشــگاه های علوم پزشکی و حتی وزارت بهداشت نقش 

چندانی ندارند. 
آذری فــر در ادامه می افزاید: گرچه بحث رفاه و ســهولت مصرف 
انسولین قلمی قابل توجه است اما این قضیه تنها دلیل مصرف این 
نوع دارو نیست بلکه انسولین های قلمی کارکردها و شاخصه های 
خاص درمانی نیــز دارند بنابراین نمی توان اظهار کرد حال که با 
مشکل توزیع و عرضه انسولین قلمی مواجه هستیم به طور کلی 
این گونه انســولین از چرخه مصرف خارج شود و مجدد بیماران 
انواع دیگر همانند ویال ها را مصرف کنند. در حال حاضر ما بیماران 
یکی دو ســاله ای داریم که استفاده از ویال انسولین برای آن ها با 
دشــواری هایی همراه است. همچنین وقتی فناوری نوینی آمده 
و در دســترس است چرا به گذشته برگردیم؟ مسئله دیگر اینکه 
انسولین هایی نیز در داخل تولید می شود که با صالحدید پزشک 
متخصص می توان نوع انسولین را تغییر داد. البته طی حدود یک 
سال گذشته تولیدکنندگان وطنی نیز نسبت به تغییر تولیدات 

متداول خود به انسولین قلمی به جای ویال اقدام کرده اند.

شهروندان با اشاره به وعده ستاد تنظیم بازار استان درباره تخم مرغ ۱۴ هزار و 5۰۰ تومانی:  

گشتیم نبود، نگرد نیست!

بیماران با انتقاد از کمبود و توزیع قطره چکانی این دارو: 

انسولین دارو نیست، شرط بقاست

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

گزارش روزگزارش روز

پیگیریپیگیری



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
 مرکز اصلی تعویض پالک •

سبزوار مهر و موم شد
بهداشــتی  معاون  ایرنا: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
سبزوار گفت: مرکز اصلی 
تعویض پــاک خودرو و 
یک دفتــر ارائه خدمات 
خودرویی در این شــهر 
به علــت رعایت نکردن 
و  بهداشتی  پروتکل های 

فاصله گذاری اجتماعی و شرایط محیطی نامناسب، مهر و موم 
شــدند.دکتر فاطمه نوده  اظهار کرد: به منظور پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا توصیه های بهداشتی به واحدهای صنفی 
سبزوار اباغ شده است و در صورت تخلف به واحدهای صنفی 

اخطار داده می شود و در مرحله بعد تعطیل می شوند.
وی اضافه کرد: بر مبنای پروتکل های بهداشــتی پیشگیری 
از کرونــا، تمامی اصناف و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی 
موظف هســتند عاوه بر رعایت فاصله گــذاری اجتماعی، 
خدمات خود را به نحوی ارائه دهند که از تجمع افراد و خطر 

انتقال ویروس کرونا پیشگیری شود. 

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی خبر داد
 جمع آوری لوازم خانگی فاقد شناسه•

 از اول آبان 
بجنورد- خبرنگارقدس: 
امنیتی  سیاسی،  معاون 
اســتاندار  اجتماعــی  و 
گفت:  خراسان شــمالی 
چگونگی  بــر  نظــارت 
مایــع،  گاز  توزیــع 
جمــع آوری مرحلــه  به 

 مرحله لوازم خانگی فاقد کد شناسه تا ۱۸ ماه آینده و اعطای 
تسهیات به روستاییان برای استحکام بناها باید انجام شود.

احمد برادران در سومین کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی 
و نظــارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان، افزود: تمام 
لوازم  خانگی های فاقد کد شناســه از اول آبان ماه به  صورت 
مرحله ای تا ۱۸ ماه آینده جمع آوری می شوند که کد شناسه 
شامل محل تولید، فرد واردکننده، شرایط واردکننده، میزان 

مصرف برق و... است.
وی در خصوص مصرف گاز مایع نیز اظهار کرد: ۷۰درصد گاز 
مایع استان توسط خودروها استفاده می شود و این در حالی 
اســت که باید به مصرف گاز خانگی برسد؛بنابراین نباید گاز 

خارج از شبکه عرضه توزیع شود، این کار تخلف است. 
وی تصریح کرد: باید اقدام های الزم جهت عدم افزایش مراکز 
ســوخت گاز مایع ال پی جی گرفته شــود، زیرا این مراکز 
مجوز فعالیت ندارند و باید در یک بازه زمانی اقدام های الزم 
صــورت گیرد. وی بیان کرد: صاحبــان خودروها بدانند گاز 
مایع اســتانداردهای الزم را برای یک خودرو ندارد؛بنابراین 
تســهیاتی در اختیار این صاحبان خودروها قرار گیرد تا از 

ظرفیت گاز سی ان جی استفاده کنند.

 آمار جان باختگان کرونا•
 در صالح آباد دو رقمی شد

صالح آباد-خبرنگارقدس: با جان باختن یک بیمار کرونایی 
دیگــر در صالح آباد، تعداد فوتی های ناشــی از کرونا در این 

شهرستان مرزی به۱۰ نفر رسید.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد با بیان این 
مطلب گفت : با وجودی که در دو ماه گذشته آرامش نسبی 
در خصوص کرونا در این شهرستان حاکم بود، اما متأسفانه 
امروز پس از دو ماه، دهمین مورد فوت ناشــی از کرونا اتفاق 

افتاد و تعداد فوتی های کرونا در صالح آباد دو رقمی شد.
دکتر محمدصادق معلم زاده افــزود: تعداد مبتایان مثبت 
به کرونا نیز در روزهای اخیر افزایش چشــمگیری داشته و 
روزانه حدود یک مورد جدید شناسایی شده و مجموع تعداد 
مبتایان در شهرستان صالح آباد از ابتدای شیوع کرونا تا امروز 
به ۷۲ نفر رسیده اســت. وی تأکید کرد: استفاده از ماسک، 
شست وشوی مرتب دست ها و رعایت فاصله مناسب، تنها راه 

پیشگیری از ابتا به کروناست.

به همت یک بنیاد خیریه محقق شد
 رفع مشکل آب شرب پنج روستا•

 در خراسان رضوی
قدس: مشکل آب شرب پنج روستا با 4هزار نفر جمعیت در 
شهرستان تربت جام به همت بنیاد خیریه حاج اکبر ابراهیمی 
رفع شد. مدیر امور آب و فاضاب تربت جام در همین رابطه 
گفت: این بنیاد تاکنون ســه پروژه آبرســانی روستایی در 
شهرســتان تربت جام اجرا کرده است و یک پروژه بزرگ هم 
در دست اقدام دارد.محسن عبداللهی افزود: پروژه اول بنیاد 
خیریه ابراهیمی روستای سنگ آتش با ۱۰۰خانوار و 35۰نفر 
جمعیت را تحت پوشــش قرار داد و پروژه دوم سه روستا با 

۷۰۰خانوارو 3هزار نفر جمعیت را آبرسانی کرد.
به گفته وی، با اجرای پروژه ســوم نیز روســتای تقی آباد با 
۲۰۰خانوارو 65۰نفر جمعیت، از آب شــرب پایدار برخوردار 
شــد.وی اعتبار صرف شده در اجرای این ســه پروژه را ۱۷ 
میلیارد ریال اعام کرد و با اشــاره به آغاز پروژه آبرسانی به 
هشت روستای دهســتان جام در قالب دو فاز به همت این 
بنیاد، یادآورشــد: در هر فاز این پروژه چهار روستا آبرسانی 
می شــوند.وی با بیان اینکه ۷۰درصد فاز اول این پروژه اجرا 
شــده است، ادامه داد: در این مرحله یک هزار خانوار با 4هزار 
نفر جمعیت تحت پوشــش قرار می گیرند.عبداللهی، اعتبار 
اجرای فاز اول این پروژه را ۱۰۰میلیارد ریال برآورد کرد که 

تاکنون ۷5میلیارد ریال هزینه در برداشته است.

 کشف محموله پیش ساز •
موادمخدر در مرز 

خط قرمز: فرمانده مرزباني اســتان خراسان رضوي از کشف 
مواد افیونی و دستگیری عامان این اقدام در حوزه استحفاظي 
هنگ مرزي تایباد خبر داد.سردار مجید شجاع، فرمانده مرزباني 
استان خراســان رضوي گفت: مرزبانان این فرماندهي حین 
بازرسی خودروهای ترانزیتی در پست کنترل و مراقبت مرزی 
۱۷ شهریور موفق شدند از دو دستگاه خودرو که قصد عبور از 
مرز را داشتند ۱39 کیلو و ۲۰۰ گرم مواد پیش ساز موادمخدر 
و  نیز ۲۰ کیلو و ۲۲5 گرم ماده مخدر تریاک کشــف کنند .

به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه
شهردار چناران بازداشت شد•

خبرنگاران:  باشگاه 
به  چنــاران  شــهردار 
غیرقانونی  تصرف  اتهام 
در وجوه شــهرداری و 
بازداشت  دولتی،  اموال 
شد. شهردار چناران به 
غیرقانونی  تصرف  اتهام 
در وجوه شــهرداری و اموال دولتی، مشارکت در اختاس و 
سوءاســتفاده های مالی در حوزه های مختلف، بازداشت شد. 
مسئول امور مالی و ذی حساب قبلی شهرداری این شهر نیز 

بازداشت شده است.

 وانت نیسان در حوالی شیروان
 حادثه ای تلخ آفرید 

جان باختن یکی از عوامل راهداری •
حین انجام وظیفه 

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامــی شــیروان از 
شدن  مجروح  و  کشته 
ســه نفر در اثر برخورد 
خودرو نیسان با خودرو 
ایسوز و عوامل راهداری 
شهرســتان  ایــن  در 
خبر داد.سرهنگ مســعود وحیدی گفت: روز گذشته یک 
دستگاه خودرو نیسان که در محور شیروان- فاروج )محدوده 
روستای امیرآباد( در حرکت بوده با یک دستگاه خودرو ایسوز 
راهداران که در حاشیه جاده مشغول کار بودند برخورد کرد 
که متأسفانه راننده نیسان در دم فوت و سرنشین آن مجروح 
و به بیمارستان منتقل می شود.وی با اشاره به اینکه خودرو 
نیسان پس از برخورد با خودرو راهداری با یک نفر از عوامل 
راهداری نیز برخــورد و مرگ وی را رقم می زند، افزود:علت 

این حادثه انحراف به چپ خودرو نیسان عنوان شده است.

 عالی ترین مقام انتظامی 
خراسان شمالی اعالم کرد

 کاهش 29 درصدی تصادفات •
فوتی درون شهری  

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامی خراسان شمالی 
درصدی  کاهش ۲9  از 
در  فوتــی  تصادفــات 
حوزه درون شــهری در 
اســتان از ابتدای سال 
جاری تاکنون خبر داد و 
گفت: در طول این مدت 
۱6نفر در اثر وقوع تصادفات درون شهری جان خود را از دست 
داده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3۸درصد کاهش 
داشته است.  ســردار علیرضا مظاهری اظهار کرد: در طول 
6 ماه اول ســال جاری تاکنون یک هزار و ۲۲ مورد تصادف 
جرحی در حوزه درون شهری در سطح استان به وقوع پیوسته 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲4 درصد کاهش داشته 
است. وی با اشاره به اینکه در این مدت یک هزار و ۲9۱ نفر در 
اثر تصادفات مجروح و به مراکز درمانی منتقل شده اند، افزود: 
این رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل خوشبختانه ۲4 

درصد کاهش داشته است. 
این مقام ارشــد انتظامی در اســتان با بیان اینکه از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۲5۸ مورد تصادف خسارتی نیز به وقوع 
پیوســته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲4 درصد 
کاهش را نشــان می دهد، تصریح کرد: در مجموع از ابتدای 
ســال جاری تاکنون یک هزار و ۲95 مورد تصادف در حوزه 
درون شهری در استان به وقوع پیوسته که خوشبختانه نسبت 

به مدت مشابه سال قبل ۲4 درصد کاهش داشته است. 
سردار مظاهری با تأکید بر اینکه در طول این مدت ۱43هزار و 
۲۰ مورد اخطاریه صادر شده است، افزود: در این مدت 3هزار 
و 4۲ دستگاه خودرو و 4هزار و 4۲۰ دستگاه موتورسیکلت 
متخلف نیز توقیف و اعمال قانون شــده اند. فرمانده انتظامی 
استان خراسان شمالی، در پایان با بیان اینکه بیشترین اعمال 
قانون در خصوص نبستن کمربند ایمنی  با 3۰ هزار و ۲5۸ 
مورد بوده اســت، تصریح کــرد: در طول این مدت 9 هزار و 
۸49 مورد اعمال قانون نیز در خصوص عدم استفاده از کاه 

ایمنی توسط موتورسیکلت سواران انجام شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد
کالهبرداری میلیاردی با روش •

اعتمادسازی
رئیس  قرمــز:  خط 
از  استان  پلیس آگاهی 
دستگیری  و  شناسایی 
فردی که با سوءاستفاده 
شــهروندان  اعتماد  از 
مبلغ 6 میلیــارد ریال 
کــرده  کاهبــرداری 
بود، خبر داد. سرهنگ جواد شــفیع زاده گفت: فردي با در 
دست داشــتن یک برگ مرجوعه قضایي به پلیس آگاهي 
مراجعه و عنوان کرد فردی سودجو از وی مبلغ قابل توجهی 
کاهبرداری کرده اســت.وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
موضــوع کارآگاهان زبده اداره عملیــات ویژه پلیس آگاهي 
مسئول رســیدگي به جرم شــده و در بدو ورود اقدام های 
تخصصي و میداني در خصوص نحوه کاهبرداري از شاکي 

اخذ و مستندات جمع آوري شد.
این مقام انتظامی گفت: با بررسي هاي انجام شده مشخص شد 
فردی با هویت معلوم با حیله و نیرنگ اقدام به اعتمادسازي در 
بین افراد کرده و سپس به جاي شماره حساب خیریه، شماره 
حســاب شــخصي خود را در اختیار خیران قرار داده است.

سرهنگ شفیع زاده افزود: با هماهنگي مقام قضایي نامبرده در 
اقدامي غافلگیرانه توسط پلیس دستگیر و با ارائه و مشاهده 
مســتندات و مدارک موجود اعتراف کرد از دو ســال پیش 
تاکنون بــا موجه جلوه دادن خود در بیــن خیران و جلب 
اعتماد آنان، اقدام به دریافت 6 میلیارد ریال کرده است.رئیس 
پلیس آگاهی اســتان خراسان رضوی بیان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانوني تحویل 

مراجع قضایي شد.

عقیــل رحمانی: رئیس پلیس فتا اســتان 
از احتمال سرقت اطاعات  خراســان رضوی 
بانکی دارندگان گوشــی های آیفون خبر داد 
که امکان نصب برخی آپ ها را در ایران ندارند.

 سرچی که 52 میلیون تومانس
 را به باد داد

ســرهنگ جهانشــیری، رئیــس پلیس فتا 
خراسان رضوی، در تشرح این ماجرا به قدس 
گفت: چند روز پیش یکی از شهروندان مشهدی 
که مالک یک گوشــی آیفون بود با مراجعه به 
کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی مدعی 
شد در دام فیشینگ گرفتار شده و حدود 5۲ 
میلیون تومان از حسابش به سرقت رفته است.
همچنین مالباخته در توضیح نحوه ســرقت 
اینترنتــی اظهار کرد: با توجه بــه اینکه ارائه 
خدمــات و نصب برخــی نرم افزارهــا مانند 
همراه بانک از ســوی کشور ســازنده در ایران 
دچار مشــکل اســت، من بــرای حل کردن 
این گرفتاری تصمیم گرفتم از طریق ســایت 
بانک مذکور اقــدام کنم. برای همین کار هم 
با اســتفاده از مرورگر گوشی تلفن همراه، اسم 
بانک مورد نظر را جســت وجو کردم  و آدرس 
بانک در باالترین قسمت صفحه مشاهده شد و 
در ادامه روی آن کلیک و وارد قســمت انتقال 
وجه شدم.اقدام های مورد نیاز را انجام و تمامی 
مشــخصات کارت و رمز پویایی که از طریق 
پیامک درخواست کرده بودم را هم وارد کردم.

مالباخته گفت: پس از لحظاتی به جای آنکه 
انتقال وجه مورد نیاز من صورت بگیرد، حدود 
5۲ میلیــون تومان موجوی حســاب من به 
سرقت رفت.ســرهنگ جواد جهانشیری بیان 
کرد: متأســفانه در این پرونده آنچه مشخص 
اســت بازهم از روش فیشینگ استفاده شده 
اســت. مالباخته نخستین گام اشتباهش این 

بود که پس از جست وجوی 
نام بانــک در صفحه مجازی 
دقت کافی را به خرج نداده 
و روی یک لینک شبیه سازی 
شده که با روش های خاصی 
می تواند در صفحه اول جست 
وجــوی گوگل بــه نمایش 
درآید کلیک کرده و پس از 
آن تمامی اطاعات محرمانه 
کارت بانکــی را آنجــا ثبت 
و موجب رقم خــوردن این 

سرقت اینترنتی شده است.
رئیس پلیس فتا استان ادامه 

داد:شهروندان عزیز باید دقت داشته باشند به 
هیچ عنوان صرف جست وجوی ساده نام بانک 
در اینترنت، اقدام به درج اطاعات بانکی در هر 
آدرسی نکنند؛ چرا که امکان دارد کاهبرداران 
سایت هایی با اسامی مشابه بانک مدنظر ایجاد 
که در نگاه اول قابل تشخیص نباشد. از همین 

رو بهتریــن روش برای آنکه 
گرفتار این موارد نشویم این 
اســت که به یکی از شــعب 
بانــک موردنظــر مراجعه و 
آدرس سایت را دریافت کنیم.

سوءاستفاده از حساب س
افراد بی اطالع

فتــا  پلیــس  رئیــس 
خراســان رضوی در ادامه و 
در بیان پرونده ای دیگر هم 
گفت:فردی با همراه داشتن 
مرجوعه قضایــی به پلیس 
فتا شهرســتان جوین از توابع استان خراسان 
مراجعه و خواستار رسیدگی به شکوائیه خود 
با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب بانکی اش 

شد.
سرهنگ جهانشــیری بیان کرد: در راستای 
رســیدگی به پرونــده مفتوحه بــا موضوع 

برداشت غیرمجاز به مبلغ 4۸۰ میلیون ریال 
در شهرســتان جوین،کارشناســان دریافتند 
شاکی هنگام خرید اینترنتی مورد سوءاستفاده 
فیشنگرها قرار گرفته و با وجود دارا بودن رمز 
پویا، اطاعات کارت بانکی خود را در ســایت 
جعلی وارد کرده و همزمــان تمام موجودی 

حساب خود را از دست داده است.
این مقام مســئول افزود: به دنبال استعامات 
صورت گرفته مشــخص شــد وجوه سرقت 
شده به حساب فردی در تهران واریز شده که 
حساب مقصد به ســرعت توسط کارشناسان 

پلیس فتا شهرستان جوین مسدود شد. 
وی تصریح کرد: با مراجعه صاحب حســاب 
مسدود شــده به پلیس فتا شهرستان جوین، 
آخرین قطعه پازل کاهبرداری توسط پلیس 
تکمیل شــد و مشخص شــد متهم اصلی یا 
همان عامل ایجاد صفحه جعلی، پس از سرقت 
موجودی حساب شاکی،وجوه سرقتی را به بهانه 
پرداخت وجه کاالی خریداری شده به حساب 
فردی کــه در دیوار آگهــی داده بود منتقل 
می کند که در نهایت پیش از رسیدن به هدف 
شــوم خود با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس 
فتا شهرســتان جوین، مجرم اصلی شناسایی 
و دستگیر شــد.این مقام انتظامی خاطرنشان 
کرد: کاربران فضای ســایبری جهت کســب 
اطاعات، اخبار و حوادث سایبری می توانند با 
 www. مراجعه به ســایت پلیس فتا به نشانی
cyberpolice.ir  نقطه نظرات خود را در قسمت 
گزارش هــای مردمی با مــا در میان بگذارند.

پس از بررسی یک پرونده سرقت اینترنتی مشخص شد

گوشی های آیفون هدف سرقت اطالعات بانکی

 مالباخته   نخستین
  گام اشتباهش این بود

 که پس از جست وجوی 
نام بانک در 

 صفحه مجازی 
دقت کافی را به خرج 

نداده و روی یک لینک 
 شبیه سازی شده 

کلیک کرد

بــرشبــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.
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فضای مجازی: 

شش چرخه سواری !

عکس: جبار حسین نژاد

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامي استان از دستگیري دو 
متهم که با روش خوراندن مایعات حاوي مواد بیهوش کننده 
مرتکب سرقت هاي سریالي در استان هاي مختلف کشور شده 
بودند، خبر داد. ســردار ابراهیم قربان زاده در تشریح این خبر 
گفت: در پي گزارش چند فقره سرقت به روش خوراندن آبمیوه 
و قهوه آلوده به مواد بیهوش کننده، از شهروندان به فوریت هاي 
پلیسي ۱۱۰، با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع دستورات 
الزم براي بررسي پرونده صادر شد.جانشین فرماندهی انتظامي 
استان خراسان رضوي افزود: پلیس با تحقیقات اولیه دریافت 
دو متهم پرونده مسلط به زبان خارجي هستند و با روش هاي 
حیله گرانه افراد ساده لوح را فریب داده و پس از خوراندن آبمیوه 

و قهوه آلوده به مواد بیهوش کننده، از آن ها سرقت مي کنند.
ســردار قربان زاده گفت: کارآگاهان پلیس آگاهي توانستند با 
بررسي سرنخ هاي موجود دو متهم پرونده را چهره زني و مورد 
شناسایي قرار دهند.این مقام ارشد انتظامي خاطرنشان کرد: 
کارآگاهــان پلیس آگاهي در اقدامي اطاعاتي و با ردزني هاي 

گســترده موفق شــدند دو متهم که برادر هستند را سوار بر 
خودرو سواري در حالي که قصد سرقت از شهروند دیگري را 

داشتند، دستگیر کنند.
جانشین فرماندهی انتظامي استان خراسان رضوي ادامه داد: 
بررســي هاي بعدي این پرونده نشــان مي داد این دو متهم از 
ســوي پلیس استان اصفهان و خوزســتان نیز تحت تعقیب 

هستند و با انجام تحقیقات تکمیلي، متهمان در برابر شواهد 
و ادلــه غیرقابل انکاري قرار گرفتند که ناچار به بیان حقیقت 
شدند. سردار قربان زاده تصریح کرد: تحقیقات از متهمان که 
در استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، اهواز، مازندران، تهران 
و قم نیز مرتکب ســرقت هاي مشابه شــده اند، ادامه دارد و از 
مخفیگاه آن ها ۱۲ دســتگاه گوشي تلفن همراه مسروقه، دو 
دســتگاه لپ تاپ، ســه عدد چمدان بزرگ مسافرتي و دیگر 

وسایل، کشف شد.
جانشین فرماندهی انتظامي استان خراسان رضوي اظهار کرد: 
تاکنون ۸4 مالباخته در این پرونده که مبلغ سرقت هاي انجام 
شــده در آن 3 میلیارد تومان برآورد شده، شناسایي و ۱9 تن 
از شاکیان براي پیگیري شکایت خود به پلیس آگاهي استان 

مراجعه کرده اند.
سردار ابراهیم قربان زاده در پایان به شهروندان هشدار داد؛ به 
توصیه هاي مراقبتي پلیس در نحوه برخورد و اعتماد به افراد 

غریبه توجه بیشتري داشته باشند.

متهمان در استان های مختلف اقدام های مجرمانه را رقم می زدند

دو برادر و 84 فقره سرقت با مایع بیهوش کننده !

رپونده  روزرپونده  روز

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

یک پیشنهاد به سازمان ترافیک س
به اطاع ســازمان ترافیــک و حمل و نقل 
شــهرداری و راهور مشــهد می رساند، ما 
اهالی ســاکن در حد فاصل توس ۱۰4 تا 
۱۲۱ با توجه به وجــود خیابان های فرعی 
متعدد در این منطقه که محل تردد صدها 
خودرو اســت، تنها دوربرگردان این بولوار 

در محدوده توس 99کال زرکش اکثر شــب ها به خصوص پنجشــنبه و جمعه تا توس ۱۲۱ 
روبه روی تاالر قصر ســفید زیر بار ترافیک شــدیدی است که مشکات عدیده ای را به وجود 

می آورد؛بنابراین  خواهشمندیم با تغییر محل دوربرگردان، به حل این مشکل کمک کنید.
090500057۸۱

بانک صادرات بخواندس
بانک صادرات از شانزدهم شــهریور کل واریزی های وجه سهام عدالت خود را متوقف کرده و 

موجب نارضایتی کارگزاران شده است.
09۱50000۱69

تشکر از اتوبوسرانیس
چندین سال بود که شهروندان ساکن در شهرک مهرگان و بولوار شهید کشمیری به علت عبور 
خط 49 از  خیابان های  پر پیچ وخم و کم عرض بال و قائم با اتاف وقت و رنج و عذاب از میدان 
شهدا به شــهرک مهرگان و برعکس سفر می کردند. از اول مهر برای بال و قائم  مینی بوس 
اختصاص داده اند، از شــهرک امید خط ۱۰49 به میدان شــهدا  و خط 33 از میدان شهدا از 
مسیر خیابان گاز به شهرک مهرگان سرویس دهی دارد در هر سفر از شهدا به مهرگان و برعکس 
حداقل ۱5دقیقه در وقت  شهروندان صرفه جویی می شود و کلی از ترافیک کنار گذر پل رسالت 
کم شده است. از مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی تشکر و قدردانی می کنیم . از طرف جمعی از 

شهروندان ساکن در بولوار شهید کشمیری.
09۱500009925

11هزار مسکن مهر خالی و من بی خانه!س
بنده سال ها پیش برای مسکن مهر نام نویسی کردم که به علت پیش قسطی که نداشتم واریز کنم 
امتیازم خط خورد و حاال در همین رسانه نوشته بود ۱۱هزار مسکن خالی مهر بدون متقاضی 
است. از شما بزرگواران تقاضای پیگیری دارم با سن و سال باال و 6  سرعائله هنوز مستأجرم.

093۸0000۱۴5

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ



خبرخبر خبرخبر

 نماز جمعه •
در سراسر کشور به زودی برپا می شود

شــورای  رئیــس  قم: 
ائمــه  سیاســت گذاری 
جمعه قم گفت: در صورت 
تصویب نهایی ستاد ملی 
مقابله بــا کرونا، به زودی 
نماز جمعه در قم و سراسر 

کشور برپا می شود.
حجت االســام علی مهدیزاده در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
دستورالعمل شورای سیاســت گذاری نماز جمعه به ستاد ملی 

مبارزه با کرونا تقدیم می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به حساسیت در قم جلسه ای با مسئوالن 
شــورای سیاست گذاری کشور برگزار شــد و همکاری و نظارت 
خوبی در رعایت فاصله گذاری اجتماعی و ارائه تب سنج و امکانات 

بهداشتی را مطالبه  کرده ایم.

 پیش بینی 3هزار واحد مسکونی •
برای خانواده شهدای البرز

کــرج: اســتاندار البرز 
گفت: حدود 3هزار واحد 
مسکونی برای خانواده های 
شــهدا و ایثارگــران این 
اســتان در ســفر معاون 
رئیس  و  رئیس جمهوری 
بنیــاد شــهید و امــور 

ایثارگران در تفاهم نامه ای پیش بینی شده است. 
عزیزاهلل شــهبازی افزود: نهضــت ایثار و شــهادت از قیام امام 
حسین)ع( تاکنون جاودانه مانده و این عشق و فرهنگ همچنان 

ادامه دارد.
وی ادامه داد: شهدا و ایثارگران در زمانی که کشور در خطر بود، 
جــان خود را در راه حفاظت و حراســت از کیان و ناموس ایران 

اسامی فدا کردند.

 اهدای 3۰ سری جهیزیه •
به زوج های جوان محالتی

ناحیه  فرمانده  مرکزی: 
ســپاه  بســیج  مقاومت 
گفت: 3۰ سری  محات 
جهیزیــه همزمــان بــا 
چهلمین  گرامیداشــت 
سالگرد دفاع مقدس روز 
دوشنبه به زوج های جوان 

این شهرستان اهدا شد.
ســرهنگ پاســدار حســین رضایی بیان کرد: هر یــک از این 
جهیزیه های اهدایی حاوی لوازم ضروری زندگی از جمله یخچال، 
ماشــین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی و مایکروفر است که با 
مشارکت خیران و با هماهنگی نماینده مردم محات در مجلس 

شورای اسامی تهیه شده است.
وی بیان کرد: سپاه پاسداران انقاب اسامی هر سال در راستای 
اقدام هــای محرومیت زدایی بــا همکاری خیران و مســئوالن 

شهرستانی اقدام به تأمین جهزیه زوج های نیازمند می کند.

قزوین در آستانه تعطیلی دو هفته ای •
سیاسی،  معاون  قزوین: 
اجتماعــی  امنیتــی، 
اســتانداری قزوین گفت: 
با توجه به شرایط کرونایی 
پیش آمده پیشنهاد ستاد 
مقابله با کرونا در اســتان 
دانشگاه ها،  که  است  این 

مدارس، حوزه های علمیه، آموزش فنی و حرفه ای، باشــگاه های 
بدنسازی، سینما، موزه ها، تاالرهای پذیرایی، کافه ها، قهوه خانه ها، 

شهربازی و آرایشگاه های زنانه یک تا دو هفته تعطیل باشند.
منوچهر حبیبی تصریح کرد: کرونا دوباره اوج گرفته اســت که 
علت اصلی آن عدم رعایت پروتکل بهداشتی از سوی همه اقشار 
و صنوف است، همچنین متولیان امر و دست اندرکاران نسبت به 
این امر کم توجه شدند و شاهد کاهش نظارت های جدی بر بازار، 

جایگاه پمپ های بنزین، رستوران ها و مطب ها هستیم.

تعطیلی برخی مشاغل هفته به هفته •
تمدید می شود

اصفهان: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
ستاد استانی اگر مصوبه ای در خصوص تعطیلی های یک هفته ای 
مصوب کرد این مصوبات باید با تأیید وزرای کشــور و بهداشت 

باشد تا نهایی و اباغ شود.
حجت اهلل غامی عنوان کرد: براساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا 
در خصوص تعطیلی یک هفته ای این اختیارات به ســتادهای 
استانی داده شود تا متناسب با شرایط استان و وضعیت مراکزی 

که نیاز به تعطیلی دارند تصمیم گیری شود.
وی خاطرنشــان کرد: در خصوص عزاداری هــای آخر ماه صفر 

مصوب شد هیچ گونه راهپیمایی و مراسم خاصی برگزار نشود.

 سیستان و بلوچستان •
۱۱ هزار کالس درس نیاز دارد

سیستان و بلوچستان: 
مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس سیستان 
و بلوچستان گفت: با توجه 
به رشد ۷ برابری جمعیت 
سیســتان  دانش آموزی 
هزار  بلوچســتان، ۱۱  و 

کاس درس نیاز است در استان ساخته شود تا به سرانه کشوری 
برسد.

رضا ســرحدی نیا افزود: سرانه آموزشی کشــور ۵.۲ مترمربع 
است که با وجود همه اقدام های مطلوب انجام شده، سیستان و 
بلوچستان با 3.3 مترمربع دارای کمترین سرانه فضای آموزشی 

است.
وی بیان کرد: هزار و ۵۰۰ مدرسه با زیربنای ۱۸۰ هزار مترمربع 
از مهر سال گذشته تا مهر امسال تحویل آموزش و پرورش استان 

شده است.

 واحدهای بومگردی استان کرمان •
در حال فروپاشی است

کرمــان: رئیــس انجمن 
بومگردی هــای  حرفــه ای 
با اشاره به  اســتان کرمان 
مشــکاتی که کرونا برای 
بخــش گردشــگری ایجاد 
کرده است، بیان کرد: حال 
نیست  خوب  گردشــگری 

و بسیاری از واحدهای بومگردی استان به سمت فروپاشی می روند.
علی ابراهیمی با بیان این مطلب که ۹۰ درصد واحدهای بومگردی با 
شیوع کرونا غیرفعال شدند، تصریح کرد: خوشبین بودیم که با شروع 
فصل پاییز گردشگرانی برای نقاط گرمسیری استان همچون شهداد 
داشته باشیم، اما متأســفانه باتوجه به اوج گیری مجدد کرونا هنوز 
خبری از تورهای گردشــگری نیست و احتمال اعمال محدودیت ها 

نیز وجود دارد.

سفر به کالردشت ممنوع شد •
مازندران: براساس مصوبه ستاد  مقابله با  کرونا، از امروز  عبور و مرور 
تمام مسافران در مبادی ورودی شهرستان کاردشت تا اطاع ثانوی 
ممنوع اســت. براساس مصوبات ستاد مقابله با  کرونا و مصوبه ستاد 
پیشگیری و مقابله با کرونای شهرستان کاردشت، با توجه به وضعیت 
قرمز کرونایی از سه شــنبه عبور و مرور تمامی مسافران در مبادی 
ورودی شهرستان کاردشت تا اطاع ثانوی ممنوع است و محدودیت 

عبور و مرور در ورودی های شهرستان کاردشت اجرا می شود.
با هدف جلوگیری از شــیوع بیشتر ویروس کرونا تمام تفرجگاه ها و 
اماکن توریستی اعم از کوهنوری، دریاچه دریوک و روستای مازیچال 

تا اطاع ثانوی تعطیل هستند.

 جاده چالوس تا آخر پاییز •
به صورت مقطعی مسدود می شود

البرز: مدیــرکل راهداری و 
البرز  جــاده ای  حمل ونقل 
گفــت: با توجه بــه اجرای 
عملیات عمرانی بازســازی 
گالری ها در جــاده کرج - 
چالوس، این مسیر تا 3۰ آذر 
ماه امسال به صورت مقطعی 

مسدود می شود.
گودرز محمودی اظهار کرد: عملیات عمرانی بازســازی گالری ها در 
روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته انجام می شود. وی خاطرنشان کرد: 
عملیات بازسازی گالری ها روزهای شنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ ظهر و 

روزهای یکشنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ خواهد بود.
وی یادآور شد: عملیات عمرانی در روزهای تعطیل انجام نخواهد شد.

 چهارمین حقابه از چاه نیمه ها •
وارد هامون شد

زاهدان: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: 
براساس برنامه احیای تاالب بین المللی هامون، چهارمین مرحله حقابه 

از محل چاه نیمه های سیستان وارد این تاالب شد.
 وحید پورمردان اظهار کرد: براساس سند مدیریت جامع تاالب هامون 
و برنامه احیای این تاالب بین المللی و بر پایه نیازسنجی های انجام 

شده حقابه چهارم وارد تاالب هامون شد.
وی گفت: حفاظت از پوشــش گیاهی در بستر تاالب هامون، حفظ 
آب در مناطق حساس و کانون های گردوغبار و کاهش اثرات تبخیر 
ناشــی از تابش آفتاب و بادهای ۱۲۰ روزه دشت سیستان از دالیل 

برنامه ریزی حقابه تاالب در بازه های زمانی مشخص است.

 دفن اموات پنجشنبه و جمعه •
در گناوه ممنوع است

گناوه: فرماندار گناوه گفت: 
به منظــور پیشــگیری از 
شیوع بیشتر بیماری کرونا 
براساس مصوبه ستاد مقابله 
با این بیماری، دفن اموات در 
روزهای پنجشنبه و جمعه 
که عــده زیــادی از مردم 
برای قرائت فاتحه بر مزار اهل قبور حاضر می شوند، در آرامستان این 

شهرستان ممنوع است.
غامرضا مهرجو افزود: این مصوبه الزم االجراست و ضمانت اجرایی 

دارد و درصورت رعایت نکردن برخورد قانونی خواهد شد.
وی اظهار کرد: تدفین اموات به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه با 
تعداد معدود و با رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام شود و در این 

ارتباط از بستگان متوفی تعهد گرفته می شود.

3۰ درصد آب های روان کشور در خوزستان جاری است اّما ...

پایتخت انرژی ایران تشنه مدیریت آب !
اهواز: فروردین  سال ۱3۹۸ خوزستان شدیدترین 
سیل چند دهه خود را به چشم دید و روستاهای 
بی شماری به علت سیلی ویرانگر به زیرآب رفتند 
این در حالی بود کــه چند ماه قبل از آن یعنی 
در مهر سال ۱3۹۷، شهرهای آبادان و خرمشهر 
شدیدترین تنش های آبی چند سال اخیر خود را 
تجربه کردند و به علت کمبود و شوری شدید آب، 
بخش عمده ای از کشــاورزی این دو شهر در آن 
سال از بین رفت و نخیات بی شماری نابود شدند.

نکته قابل تأمل این موضوع اســت که امســال 
بارش ها در خوزستان بسیار خوب بود و ظرفیت 
ذخیره آب ســدها به حداکثر زمان خود رسید، 
اما با این حال، این استان و مردمانش همچنان 
با کمبود آب  دســت وپنجه نرم می کنند و نکته 
همین جاست که این استان چه در زمان پرآبی 

و چه در زمان کم آبی مردمانش تشنه هستند !
در همین حال مســئوالن آب و فاضاب بابیان 
اینکه امسال بارندگی ها نزدیک به نرمال بوده و 
مانند سال گذشته نیست، اعام می کنند: سال 
گذشته به دلیل وقوع سیاب، وضعیت آب بسیار 
مطلوب بود و کشاورزان توانستند به هر میزانی 
کشت کنند، اما امسال شرایط بارندگی متفاوت 
است و اگر کشاورزان بخواهند مانند سال گذشته 
کشت داشته باشند ممکن است با مشکل روبه رو 

 شویم.
این دوگانگی همیشــه به خوزستان ضربه زده و 
سیاســت های کان اقتصادی استان را با چالش 
مواجه کرده اســت. همیــن اطاعات متناقض 
ارائه شــده از سوی مســئوالن متولی حوزه آب 
موجب می شــود، برنامه ریزی ها به درســتی به 
سرانجام نرسد و خوزستان بااین همه ثروت های 
خــدادادی در ردیف اولین اســتان های درگیر 
بیکاری قــرار گرفته و از داشــتن ابتدایی ترین 

زیرساخت های زندگی محروم است.

چالش تأمین آب در روستاهاس
تأمین آب روستاییان در سال های گذشته به یکی 
از چالش های این اســتان تبدیل  شده به گونه ای 
که حــاال مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 

خوزستان از آن به عنوان یک بحران یاد می کند.
کیامرث حاجی زاده بابیــان اینکه در حال حاضر 
شهرهای شمال شرق خوزستان به ویژه روستاهای 
آن در تنش آبی قرار دارند، اظهار کرد: روستاهای 

باغملــک،  شهرســتان های 
رامهرمز، ایذه، بهبهان، رامشیر، 
امیدیه و مسجدسلیمان ازجمله 
مناطقی هستند که کمبود آب 

دارند.
وی تأکیــد کرد: اگــر بحران 
آب روســتایی در خوزستان، 
مدیریت نشــود بــه یکی از 
بحران های آینده استان تبدیل 
خواهــد شــد. وی می افزاید: 
پذیرفتنی نیســت در شرایط 
خشکسالی مردم با مشکل آب 

شرب روبه رو باشند و در سیاب و بارش بی سابقه 
هم باز با این مشکل مواجه شوند. وی بابیان اینکه 
در سال جاری نسبت به سال گذشته 3۶۷ درصد 
افزایش ورود آب به ســدها گزارش  شده است، 

یادآور شد: 
نســبت به ۵۰ ســال اخیر ۸3 درصــد افزایش 
ورودی آب به سدهای خوزستان را شاهد بودیم، 
بنابراین باوجود چنین شرایطی کمبود آب قابل 
 پذیرش نیســت. وی با اشاره به مشکات حوزه 
آب و فاضاب روســتایی در اســتان گفت: این 
شرکت مدت هاست با این مشکات درگیر است، 
باید مدیرعامل شرکت آب فاضاب روستایی با 
مدیرعامل آب و فاضاب کشور نشستی داشته 

باشند و برای برون رفت از این 
وضعیت چاره اندیشی کنند.

وضعیت نگران کنندهس
استاندار خوزستان نیز در این 
زمینه اظهار می کند: بیش از 
۴ هزار و ۲۰۰ روستا و آبادی 
در خوزستان وجود دارد و این 
تعداد زیاد روســتاها به دلیل 
گستردگی خوزستان و فراوان 
بودن میزان آب جاری در این 

استان است. 
غامرضا شریعتی می گوید: این شرایط به واسطه 
تولید بــاال و تأمین امنیت غذایی و تولید ثروت، 
مطلوب است، اما کار خدمات رسانی به این تعداد 

روستا هم سخت تر می شود.
وی با اشــاره بــه اینکه تعداد ۷۰۰ روســتا در 
خوزستان دچار تنش آبی هستند، اظهار می کند: 
متأسفانه وضعیت این روستاها نگران کننده است. 
وی بابیان اینکه بیش از 3۰ درصد آب های جاری 
کشور در خوزستان روان است، می افزاید: استان 
خوزســتان به علت گستردگی و درعین حال به 
علت وجود آب فراوان، دارای روستاهای بسیاری 
در مناطق مختلف است و پراکندگی روستاها در 

خوزستان وسیع است.

شــریعتی اذعان می کند: اینکه ۷۰۰ روستا در 
خوزستان دچار تنش آبی باشند برای ما حساس 
و نگران کننده اســت و پراکندگی روســتاها در 
خوزستان سبب شــده منابع آبی، تقسیم و کار 
آبرسانی اندکی دشــوار و با هزینه باالتری انجام 
شــود و وقتی قرار باشد به روســتاهای زیادی 

آبرسانی شود نیاز به هزینه بیشتری است.
وی می افزایــد: قباً در اهــواز آبگیرها در خود 
کارون بودنــد، یعنــی از کارون آب می گرفتیم 
تصفیه می شد و در اختیار مردم قرار می گرفت، 
اما در حال حاضر آبی کــه از کارون می آید هم 
برای تأمین برق، هم برای آب ســدها و هم برای 
کشاورزی استفاده می شــود، بنابراین آبی که از 
کارون به شهرها می ریزد آب مناسبی نیست پس 
مجبوریم از باالدست خوزستان لوله کشی کنیم 
یعنی 3۰۰ کیلومتر خط لوله کشی، ایستگاه پمپاژ 
و کارهای دیگری انجام دهیم. وی اظهار می کند: 
معضل دیگری که داریم این است هر کسی که 
بخواهد برای احشامش آب تأمین کند به راحتی 
خط لوله را می شــکند که با این کار فشــار آب 
اهواز به یکباره پایین می آید. وی اظهار می کند: 
اگر بخواهیم برای آبادان و خرمشهر آبرسانی داشته 
باشــیم باید از  ام الدبس و کرخه آب ببریم یعنی 
3۰۰ کیلومتر لوله کشی کنیم و لذا هزینه آب در 

این استان بسیار گران است.

پراکندگی روستاها 
در خوزستان 

موجب شده منابع 
آبی، تقسیم و کار 
آبرسانی اندکی 
دشوار و با هزینه 

باالتری انجام شود

بــرشبــرش
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هرمزگان: سال هاست موضوع تصادف با شترهای سرگردان به 
دغدغه اصلی مسئوالن شهری و راننده های جاده های جنوب 
تبدیل  شــده است و بسیاری از رانندگان معتقدند در راستای 
ارتقای نظم و امنیت در برخورد با شــتران سرگردان، آنچنان 
 که بایدوشــاید اقدامی صورت نگرفته است و همچنان شاهد 

مرگ ومیر مردم در برخورد با این حیوان هستیم.
اگرچه در طول سال های گذشته تاش هایی برای سروسامان 
دادن به این موضوع مانند پاک گذاری، استفاده از تن پوش های 
دارای شبرنگ برای شترها و یا اتمام حجت با صاحبان گله شده 
است، اما ظاهراً کارساز نبوده و هنوز شاهد تصادفات بی شماری 
در جاده های این اســتان و جان باختن بسیاری از هموطنان 

هستیم.
این موضوع چنان ذهن مســئوالن و مردم را به خود مشغول 
کرده است که سال گذشته بخشنامه ای تدوین و با عنوان اینکه 
توقیف شترهای سرگردان و بدون پاک گذاری به مثابه کاالی 
قاچاق بوده و باید جمع آوری شود به شهرداران شهرستان های 

شرقی استان اباغ شد.
 بر اساس این بخشنامه مقرر شد تا چنانچه شتری در سطح 
جاده ها و محله های شهر رؤیت شود سریعاً شتر توقیف و ذبح 
شود و جالب اینجاست که بسیاری از اعضای شوراهای شهر نیز 
از این بخشنامه حمایت کردند، اما به ظاهر این بخشنامه های 

تحکم آمیز هم کارساز نبوده است.

چه باید کرد؟ س
در همین راستا سرهنگ »اســماعیل تنها« جانشین پلیس راه 
هرمزگان در پاسخ به این پرسش اظهار می کند: رانندگان  هنگام 
رانندگی در جاده های شــرق استان؛ میناب، جاسک، سیریک و 
غرب اســتان خمیر و بندرلنگه به علت وجود احشام  و شتر باید 
همواره در طول مســیر دقت و توجه الزم و آمادگی برای توقف و 

جلوگیری از برخورد و تصادف را داشته باشند.
وی بیان می کند: تصادف با احشام  در جاده های هرمزگان ۲درصد 
از تصادفات جاده ای را در این اســتان تشکیل می دهد و در چهار 

سال اخیر موجب کشته و مجروح شدن ۱۲۰ نفر شده است. 
جانشین پلیس راه هرمزگان عنوان می کند: ۷۲ درصد تصادفات با 

احشام در شب اتفاق می افتد و بیشترین تصادفات در جاده های 
شرق اســتان و حدفاصل دانشگاه هرمزگان تا دوراهی چغازردی 

- میناب رخ  داده است. 
وی ادامه داد: بیشــترین علل وقوع تصادف بی توجهی به جلو از 
سوی رانندگان، رها کردن احشــام  و شتر، قصور و سهل انگاری 
در نگهداری شــتر و دیگر احشــام )گاو، بز و گوسفند( و قصور 
سازمان های مسئول توسط افسران کارشناس تصادفات پلیس راه 
تشخیص داده  شده است. وی بیان می کند: رنگ شتر قابلیت دید 
باال را ندارد و رانندگان و کاربران جاده ای معموالً دیر متوجه حضور 
شــتر در سطح راه می شوند. در شب از نورباال استفاده کنیم و در 
صورت مشاهده شتر ضمن توقف با فاصله، با استفاده از فاشر یا 
جفت راهنما سایر رانندگان را از حضور شتر در جاده مطلع کنیم.

ضرورت انجام اقدام های فرهنگی س
جانشین پلیس راه هرمزگان می افزاید: اقدام های خوبی در راستای 
کاهش تصادفات با احشــام انجام  شــده، و با توجه به اهمیت و 
حساسیت موضوع الزم اســت همه ما در هر نقش و مسئولیت 
شخصی و اجتماعی در نگهداری احشام و رها نکردن شتر بدون 
ســاربان به خصوص به محض غروب آفتــاب، به امر مهم آموزش 
توسط رسانه ها، سایت ها و خبرگزاری ها و مدیران کانال و صفحات 
در شبکه مجازی که اکنون در همه روستاها و شهرها نیز فراگیر 

شده است، پرداخته و آن را مورد توجه قرار دهیم.

گزارش قدس آنالین از وضعیت تصادفات جاده ای با احشام

شترهای سرگردان، کابوس راه های جنوب 
گزارشگزارش

79۱9zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. فقیه شیعی لبنانی مولف »وسائل الشیعه« 
- پوســت گندم که دارای ارزش غذایی فراوان 
است ۲. بیابان بی آب وعلف- حفاظت و مراقبت 
از چیزی 3. سخن صریح- ظرف بزرگ لبه دار 
شستشو- ناله کنان- تیره و تار ۴. عمده ترین 
محصول ازت دار سوخت وساز مواد پروتئین در 
بدن -یقه آهاری- اندک »تباه«شــده-حرف 
دهن کجی ۵. بیماری مســری خطرناک- نام 
قدیم اســپانیا – مدفــن ابن ســینا ۶.اخطار 
شطرنجی - هیمه- لگد ۷. ساز ضربی دایره ای 
شکل- بهشت شداد- انجام صحیح کار یا وظیفه 
محول شده  - شکارگاه سلطان محمودغزنوی 
در هندوستان ۸. نام مادر رستم دستان – جدا 
شده و قابل تشخیص ۹. از جریان های دوگانه 
ســیم برق- نوعی خورش – حیوان بیابانگرد- 
خیسی اندک ۱۰. نویســنده – درنگ کردن- 
رسوب ته جوی ۱۱. گیاه رنگرزی- ماده دارویی 
سیاه رنگی که مصریان باستان برای حفظ اجساد 
مردگان استفاده می کردند- پرنده ای شکاری 
۱۲. صدمترمربع- امــر از آمدن- گناهکاری- 
فدراســیون بین المللی بسکتبال  ۱3. امتحان 
چهارگزینــه ای- زیرکی- بتــی در جاهلیت- 
 خط کش هندســی ۱۴. دگردیســی – فروغ 

۱۵. نیمه گرم- نام علمی  جوهرلیمو

۱. برابر پارســی »دربی«- حکومت متشــکل 
از دولت هــای خودمختار  ایالتی زیرنظر دولت 
مرکزی ۲. تلفظ فرانســوی »یعقوب«- برای 
عرضه سهام شرکت هایی که شرایط عرضه در 
 بورس برایشان فراهم نیســت راه اندازی شد 
3. ظرف سرکه- گوسفند جنگی- متین و باوقار- 
ساز تیره ۴. صورت خشک کن - خاطر و ذهن- 
ناپدری – کفش ستور ۵. لون و فام- شاخه ای از 
فلسفه معتقد به کشف حقیقت به کمک ذهن و 
بدون استفاده از تجارب حسی- فطرت و منش 
۶. غذای غالب- خوابگاه- روش هاست و جمع 
»نحــو« ۷. از خواهران »برونته«- گونه و نوع- 
بلندهمت- ابزار درو ۸. درختچه  زینتی دارای 
برگ های بیضی شکل و گل های بسیار معطر 
– بیماری ارثی خونی کــه باعث بند نیامدن  
خون ریــزی حتــی درجراحت هــای کوچک 
می شــود ۹. بازی کردن- عنصــری در جدول 
تناوبی که ســاعت اتمی براســاس ارتعاشات 
آن ساخته شد- دست کشــیدن روی چیزی- 
سرفوتبالی ۱۰. ترکیبی از ید- بازپرس- گریبان 
۱۱. میوه پرخاصیت گرمســیری- آکندگی- 

به دور از اتهام ۱۲. راز مگوی- سعی و تاش- ارزش و احترام- 
نوعی ساز بادی اروپایی که نفس نوازنده از راه سوراخی که 
در کناره لوله آن قرارگرفته وارد می شود ۱3. مارکی معتبر 
برای خودکار-  ظرف ســنگی که در آن آبگوشت می پزند- 
 پیامبر- بدی ۱۴. دســتگاه ارتعاش ساز فیزیک- شناکردن 
۱۵. کشوری در شمال غربی امریکا به پایتختی »پارامایبو« که 
نام قدیم آن »گویان هلند« بوده- نوعی کف پوش ساختمانی
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