
زیرساخت مورد نظر در دسترس نیست!خوشنویسی، هنری قدسی است

 هنرمندان پیشکسوت مشهدی 
در گفت وگو با قدس:

 مخابرات خراسان رضوی می گوید دلیل قطع ارتباط تلفن ثابت 
صدها مشترک افزایش سرقت تاسیسات است

خوشنویســی یا خطاطی به معنی زیبانویســی یا 
نوشــتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این 
فرایند توسط او انجام می گیرد خوشنویس نام دارد، 
به  خصوص زمانی که خوشنویســی حرفه شخص 
باشــد. گاهی درک خوشنویسی به عنوان یک هنر 
مشکل است. به نظر می رسد برای درک و لذت بردن 

از تجربه بصری خوشنویسی ...

پــس لرزه های رکود اقتصــادی هر روز در حال 
گسترش اســت و به اشــکال مختلف می توان 
نشانه های آن را مشاهده کرد و بی تردید افزایش 
ناهنجاری هایی چون سرقت در جامعه می تواند 
بارزترین مصداق این موضوع باشد.وجود پدیده 
ســرقت را نمی توان به زمــان و مکان خاصی 

نسبت داد و با قاطعیت می توان ...
.......صفحه 2 .......همین صفحه 
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درآمدش برای پزشکان، ترافیکش برای مردم!
محمدصادق معتمدیان

استاندار خراسان رضوی شد

.......صفحه 2 

برای کاهش قیمت ها در استان

خروج گوشت، 
دام و مرغ زنده 

ازخراسان رضوی 
ممنوع شد

سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت: به منظور 
کاهش قیمت دام و گوشت در بازار، خروج دام و مرغ 
زنده و الشه گوشت قرمز از این استان تا اطالع ثانوی 
ممنوع است.حســن جعفری عصر دیروز در نشســت 
کارگروه تنظیم بازار خراســان رضوی افزود: کشور در 
شــرایط ویژه ای قرار دارد و رهبر معظم انقالب بارها 
بر اینکه ما در شــرایط جنگ اقتصــادی قرار داریم، 
تأکیــد کرده اند، بنابراین شــرایط جنگی با شــرایط 
عادی متفاوت است، اتخاذ برخی تصمیم ها در شرایط 
جنگ اقتصــادی، می تواند اثرات فراوان در حوزه های 
مختلف به ویژه در وضعیت معیشــت مردم داشــته 
باشد.وی ادامه داد: از مدیران انتظار می رود، شرایط را 
درک کننــد و به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مردم 

کمترین فشار را متحمل شوند...

قدس مشکالت فعالیت 600 مطب پزشک در خیابان های پرستار، محتشمی و عارف مشهد را بررسی می کند

.......صفحه 2 

رئیس پلیس آگاهي خراسان رضوي خبر داد

 شناسايي اموال سرقتي 
با سامانه»نما«

قدس: در جلسه روز گذشته هیئت دولت، محمدصادق معتمدیان 
به عنوان استاندار خراسان رضوی معرفی شد.

در این جلســه که به ریاست  حجت االسالم حسن روحانی،  رئیس 
جمهور برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور برای تصدی استانداری 
خراســان  رضوی توســط »محمدصادق معتمدیان« مورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت.  در این جلسه هیئت وزیران پس از بررسی 

صالحیت و برنامه های وی، به او رأی اعتماد داد.
محمدصــادق معتمدیــان متولــد کرمانشــاه، دارای مدرک 
کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه ارومیه 
اســت . وی پیش از انتخاب به عنوان استاندار خراسان رضوی ، 
اســتانداری خراســان جنوبی و ســابقه خدمت در استان های 
آذربایجان غربی، کرمانشــاه، ایالم و ستاد دستگاه های اجرایی 

در تهران را در کارنامه خود دارد .

رئیس پلیس آگاهي خراســان رضوي از دسترسي مالباختگان 
پرونده هاي ســرقت براي شناســایي اموال مســروقه خود در 

سامانه» نما« خبر داد. ..
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت 
م��اده 5 آئی��ن نامه مال��ی ش��هرداری ها و در 
رعایت بند 5 مصوبه مورخ 98/9/18 ش��ورای 
اسالمی شهر گناباد نس��بت به اجرای عملیات 
س��اماندهی خ��اک و نخال��ه س��اختمانی س��طح 
ش��هر ب��ه ش��رکتهای خدمات��ی واجد ش��رایط 
اق��دام نمای��د. ل��ذا متقاضیان واجد ش��رایط 
م��ی توانند جه��ت دریاف��ت اوراق مزایده از 
تاری��خ درج آگهی نوبت دوم ب��ه مدت 10روز 
به ام��ور مالی ش��هرداری گناب��اد مراجعه ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی - توزیعی طلیعه داران سحاب توس شماره ثبت 15892
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جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
تعاونی تولیدی توزیعی طلیعه داران س��حاب توس 
در روز دوش��نبه مورخ   1399/08/19 راس ساعت 
9 در محل  دفتر ش��رکت    برگزار میش��ود.از کلیه 
اعضای محترم دعوت می ش��ود با در دست داشتن 
ورقه س��هم یا دفتر چه عضویت جهت اتخاذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به 

هم رسانند.
اعض��ای محترمی که امکان حضور آن ها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د،میتوانند حق رای خود را 
به موجب وکالت نام��ه کتبی به فرد دیگری واگذار 
نمای��د. در اینصورت تع��داد آرای وکالتی هر عضو 
حداکثر س��ه رای و هر فرد غی��ر عضو تنها یک رای 

خواهد بود .
اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی ب��ه هم��راه 
وکی��ل م��ورد نظر بای��د از س��اعت 8 ت��ا 10روزهای 
99/7/29و99/07/30ب��ه مح��ل ش��رکت مراجعه تا 
پس از تائی��د وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام 

مج��از ورق��ه ی ورود ب��ه مجمع برای ف��رد نماینده 
صادر گردد.

دستور جلسه:
1-  استماع گزارش هیئت مدیره

2- استماع گزارش بازرس
3- ارائه وتصویب صورتهای مالی وتراز سال 1398

4- ارائه گزارش بودجه سال 1398 و طرح وتصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1399

5- اخذ مجوز فروش سوله های متعلق به شرکت
6-  اتخاذ تصمیم در خصوص تقس��یم س��ود س��ال 

1398
7- انتخ��اب بازرس اصلی وعل��ی البدل برای مدت 

یک سال
ضمنا داوطلبان عضویت در س��مت بازرس ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 
ی��ک هفته جهت ثب��ت نام به دفتر ش��رکت تعاونی 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
 هیئت مدیره

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها 
اداره ام��ور بازار روز )جمع��ه بازار( خود 
را ب��ه مدت یک س��ال از طریق مزایده به 
بخ��ش خصوصی واگ��ذار نماید ل��ذا کلیه 
متقاضیان حقیقی و حقوقی واجدش��رایط 
می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به 
امور مالی شهرداری مراجعه ویا به سایت 
ش��هرداری گناب��اد ب��ه آدرس اینترنت��ی 
www.shardari@gonabad.irمراجع��ه 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع
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شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره ساختمان مهمانسرا و رستوران شهرداری واقع در پارک ملت با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 
92/000/000 ریال و ضمانت قرارداد مبلغ 500/000/000 ریال و ضمانت ش�رکت در مزایده مبلغ 
82/000/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/27 لغایت 99/08/17

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 99/08/17
زمان بازگشایی پاکات 99/08/18 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد یا قبول پیش�نهادات مختار اس�ت .و در صورتی که برندگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم می توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی تجدید مزایده(( نوبت اول

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

 سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 
سبزوار در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره 
س��ازمان نس��بت به واگ��ذاری تبلیغ��ات تابلوهای 
تعبیه ش��ده در بدنه ایس��تگاه های اتوبوس سطح 
ش��هر و نیزتبلیغات داخل اتوبوس های فعال خطوط 
را از طری��ق تجدیدمزای��ده کتبی اق��دام نماید. لذا 
متقاضی��ان می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه 
ب��ه ام��ور مالی س��ازمان مراجع��ه و یا جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 051-44659774 
تم��اس حاص��ل فرمایند. مبلغ س��پرده ش��رکت در 
مزایده  معادل پنج درصد مبلغ پایه می باشد.ضمنًا 
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار 
می باش��د. آخرین مهل��ت ش��رکت در تجدیدمزایده 
پایان وقت اداری ساعت 14:10 روز یکشنبه مورخه 
1399/08/11 می باش��د. جلس��ه کمیسیون معامالت 
تجدیدمزایده رأس س��اعت ده صبح روز دوش��نبه 
برگ��زار  مح��ل س��ازمان  مورخ��ه 1399/08/12 در 

می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار 

 آگهی تجدید مزایده
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سرور هادیان : خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی 
یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است و فردی که این فرایند 
توســط او انجام می گیرد خوشنویس نام دارد، به  خصوص 
زمانی که خوشنویسی حرفه شــخص باشد. گاهی درک 
خوشنویسی به عنوان یک هنر مشکل است. به نظر می رسد 
برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویســی باید 
بدانیم خوشنویس افزون بر نگارش یک متن، سعی داشته 

اثری هنری با ارزش های زیبایی شناختی خلق کند.
خوشنویسی تقریباً در تمام فرهنگ ها به چشم می خورد اما 
در مشرق زمین و به  ویژه در سرزمین های اسالمی و ایران 
اهمیت بسیاری در میان هنرهای بصری دارد. خوشنویسی 
اسالمی و بیش از آن خوشنویسی ایرانی تعادلی میان تمامی 

اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است.
این تعریفی اســت که متفق القول درباره هنر خوشنویسی 
بارها روایت شده است، هنرمندان کشورمان و به خصوص 
خطه پهناور خراسان نیز در بحث خوشنویسی دارای سبک 
و جایگاه ویژه ای هستند، از این رو در هفته خوشنویسی به 
سراغ تنی چند از خوشنویسان پیشکسوت مشهدی رفتیم 

تا درباره وضعیت این هنر بیشتر برایمان بگویند.

دغدغه های ديگرس
عرصــه  پیشکســوتان  از  یکــی 
خوشنویســی در این باره می گوید: 
متأسفانه عالم هنر مدت هاست در 
دوران رکود به ســر می بــرد، زیرا 

خاستگاهی ندارد.
استاد رضا زاهدی، متولد۱332 در مشهد که از سال ۶۰  کار 
حرفه ای خود را در طراحی، نقاشی و خط آغاز کرده است، 
می افزاید: افرادی که عالقه مند به آثار هنری هستند یا در 
ایران نیستند و عده ای که توان مالی دارند، دیگر خرید آثار 
هنری در اولویت هایشان قرار ندارد و طبقه متوسط هم  آن 
قدر درگیر مشکالت معیشتی هستند که امکان خرید آثار 

هنری و نصب آن در پذیرایی منزلشان را ندارند.
وی تأکید می کند: هنرمندان ایرانی دارای جایگاه ویژه ای 
هســتند؛ برای مثال در سال ۷۸ در پاریس نمایشگاهی 
در یونسکو به خاطر ششصدمین سال حافظ برگزار شد 
که رئیس یونسکو آن زمان مرا می شناخت و برگزاری آن 
نمایشگاه را به من واگذار کرد، مقبره حافظ را ساختم و 
می خواستم بتن کاری کنم اما چون زمانبر بود و از طرفی 
وســعت کار به گونه ای بود که این مقبره بسیار نزدیک 
به مقبره واقعی حافظ شــد، حروفی را روی آن نوشتم 
و حروفی را نیز روی آن چســباندم و رنگ آمیزی کردم 
و در بازدید از همین نمایشــگاه خودم بارها می شنیدم 
که بسیاری از بازدیدکنندگان می گفتند این کار متعلق 
به هنرمندان اسپانیاســت و ۶ ماه برای ساخت آن زمان 

صرف شده است.
از نقاشــی خط، شیوه ای در نقاشــی مدرن و خوشنویسی 
معاصر ایرانی که به تدریج در دهه 3۰ و 4۰ خورشــیدی 
توسط برخی از خوشنویسان و نقاشان ایرانی شکل گرفت 
و تاکنــون حیات خود را در عرصــه هنر معاصر ادامه داده 
و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز پیروانی یافته  است، 
می پرســم که جایگاه نقاشی خط چگونه اســت، او بیان 

می دارد: نقاشــی خط سابقه دیرینه ای دارد و برمی گردد به 
زمان های قدیم که در غارها نقاشی و خط در کنار هم بوده 
است و در گذر زمان در دوران قاجار مینیاتورهایی بوده که 

در کنارش خطاطی هم انجام می شد.
اســتاد زاهدی تصریح می کنــد: از ۵۰ ســال پیش کار 
نقاشــی خط به طور جدی آغاز شد و استادان برجسته ای 
نیز کار کردند و در واقع نقاشــی خط نوین شکل گرفت و 
خطاطانی که افراد ورزیده ای بودند خطشان جلوه بیشتری 
داشــت و افرادی هم  که خط معمولی تری داشــتند چون 
نقاش بودند و رنگ و فرم و طرح و خطوطی تلفیق و گاهی 
خطوط را کپی می کردند و یا به صورت نوین می نوشــتند 
ماحصل کار خوبی می شد که امروزه استادان بنام و مطرحی 

را در این زمینه داریم.

بی مهری به هنر خوشنويسی س
یکی دیگر از اســتادان پیشکسوت 
شهرمان با بیان اینکه خوشنویسی 
هنر نوشتن متون فرهنگی، دینی و 
حکمی با زیبایی خط است، می گوید: 
هنر وقتــی وارد مرحلــه آموزش 
می شود، می تواند یک بخش بحث آموزش ساده آن باشد و 
بخشی دیگر، بحث حرفه ای است که در این بخش افرادی 
هستند که کار و حرفه شان خوشنویسی است که در سطوح 

باالتر کارشان قرار دارد.
استاد انوشیروان فروغی، متولد ۱33۹ که بیش از چهار دهه 
مشغول به فعالیت در عرصه هنر خوشنویسی است، توضیح 
می دهد: هنر در جامعه ما به خصوص خوشنویسی به شدت 

مورد بی مهری قرار گرفته است.
وی می افزاید: متأسفانه پس از ورود رایانه نیاز به هنرمندان 

رفع شد و هنرمندان مورد بی مهری قرار گرفته اند.
اســتاد فروغی تصریح می کند: به علت گرفتاری اقتصادی 
همه هنرهــا در رکود جدی قرار دارند و متأســفانه با هر 
هنرمندی در رشــته های مختلف صحبت بشود، همه به 
طریقی از آینده هنر نگران هستند و کرونا نیز مزید بر علت 

شده است.
این مدرس خوشنویسی اذعان می دارد: حتی برای آموزش 
دچار مشــکل شده ایم و اداره ارشاد که متولی هنر در شهر 

ماست مجتمع فرهنگی امام رضا)ع( را تعطیل کرده است و 
خیلی ها به علت گرانی و نبودن شرایط از آموزش بازمانده اند 
و تعدادی از شــعبه هایی که بازگشــایی شــده نیز تعداد 

هنرجویان آن ها به شدت کم شده است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه دوران رکود و نبود هنر 
اگر جدی گرفته نشــود یک فاجعه فرهنگی را به همراه 
خواهد داشت، اظهار می دارد: به اعتقاد من در این راستا 
مســئوالن و متولیان نه در حد حــرف، بلکه عمل باید 

همت کنند.
این هنرمند درباره به روزرسانی بحث هنر می گوید: در هر 
کاری با احترام به سنت ها آن ها را باید مورد نقد قرار دهیم و 
هنر را باید به روزرسانی و نو بکنیم که در واقع الزمه آن این 
است که مورد حمایت حکومت ها قرار بگیرد و در جامعه نیز 

گسترش پیدا کند.

خط؛ هنر مقدسس
اســتاد فریدون حاجــی زاده آزاد از  
دیگر پیشکسوتان و مدرسان عرصه 
خوشنویسی درباره هنر خوشنویسی 
می گوید: خدای سبحان می فرماید: 
ان اهلل جمیل و یحب الجمال و خط 
خــوش از نگاه امیرالمؤمنین علی)ع( این اســت که برای 
ثروتمندان جمال است، برای دانشمندان کمال است و برای 

مستمندان مال.
وی متولد ۱342 که بیش از چهار دهه مستمر در این هنر 
حضور جدی دارد، می افزاید: خط، هنر مقدســی است که 

حرمت خود را از قسم خداوند گرفته است.
وی که ســال ها در عرصه هنر خوشنویسی حضور جدی 
دارد، خاطرنشــان می ســازد: »ن والقلم و ما یســطرون«. 
گرامیداشت این هنر قدسی بس عظیم است که در ساحت 

این چند کالم نمی گنجد.
وی تصریح می کند: خوشنویس را بسی سعادت است که 
عنایــت پروردگار نصیبش شــده و از میان همه هنرهای 
مختلــف خط خوش را نصیب او فرموده و برای این توفیق 
اگر سال ها به سجده رویم باز از عهده برنیامده ایم. بنابراین 
می توان گفت، ز یــزدان دان نه از ارکان/ که کوته دیدگی 

باشد/ که خطی کز خرد خیزد/ تو آن را از بنان بینی

هنرمندان پیشکسوت مشهدی در گفت وگو با قدس:

خوشنویسی، هنری قدسی است
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درآمدش برای پزشکان، ترافیکش برای مردم!
هاشمرسائیفر:شلوغی، ترافیــک و ازدحام 
جمعیت را می شود هر روز در اینجا به وضوح 
 لمس کرد. جایی که شاید روزانه چند صد نفر

از مردم شهر، استان، اســتان های همجوار و 
حتی خارج از کشور جزو مراجعان این مکان، 
خیابــان، محله یا هر چیز دیگری که بشــود 
نامش را گذاشت به حساب می آیند. صحبت 
از ابتدای خیابان احمدآباد مشهد در همسایگی 
بیمارستان قائم)عج( و دور و اطراف آن است. 
محله ای که تقریباً ماهیت سکونتی بودنش را از 
دست داده و بیشتر ساختمان هایش به مطب 

پزشکان تبدیل شده است!
روزهای عــادی به دلیل مراجعــه بیماران و 
همراهان آن هــا آن قدر کوچه های این محله 
شــلوغ و پرازدحام می شود که اگر قصد عبور 
از این کوچه ها را داشــته باشید حتماً دقایق 
زیادی در ترافیک و شلوغی آن گرفتار خواهید 
شد به خصوص بعد از ظهرها. نکته جالبی که 
شاید کمتر تاکنون به آن پرداخته شده باشد 
این است که با وجود تراکم بیش از حد مطب 
پزشکان و مراکز خدمات درمانی در این نقطه از 
شهر کمترین تسهیالت برای بیمارانی که قصد 
مراجعه به پزشک را دارند وجود دارد. چنانچه 
بیماری مشــکلی داشته باشد که نتواند پیاده 
به آنجا مراجعه کند مشکالتش برای رسیدن 
به مطب پزشــک مــورد نظــرش دوچندان 
خواهد شــد. بماند که امکانات رفاهی دیگری 
که معموالً می بایســت وجود داشته باشند در 
بزرگ ترین مجتمع یا محله پزشــکی استان 
خراسان رضوی کمترین سهم را دارند! گرچه 
در مقطعی از زمان بحث انتقال مطب پزشکان 
شهر مشهد به شهرک سالمت مطرح شد اما 
هنوز که هنوز اســت از اجرا یا چگونگی اجرا 

شدن آن خبری نیست.

 مشکالتی برای رسیدن س
به مطب پزشکان

شهروندی با اشاره به مشکالت تجمیع مطب 
بسیاری از پزشکان در یک نقطه شهر مشهد 
می گوید: در گذشــته که تعداد پزشــکان به 
این اندازه نبود و البته شــلوغی و ترافیکی که 
اکنون هست وجود نداشت مردم خیلی راحت 
می توانستند به مطب پزشکی که مورد نظرشان 
است دست پیدا کنند اما در حال حاضر همین 
شــلوغی و ازدحامی که وجــود دارد خودش 
موجب نارضایتی، استرس و مشکالت بعد آن 

می شود.
وی می افزاید: حدود 70 ســال سن دارم برای 
اینکه به مطب پزشکم برسم همه راهی که از 
خانه تا اینجا آمدم یک طرف، ترافیک و شلوغی 
خیابان احمدآباد و خیابان پرستار طرف دیگر. 
وقتی هم که به اینجا رسیدم تازه کلی دنبال 
پارکینگ گشتم و مجبور شدم ماشینم را چند 
کوچه باالتر پارک کنم. پرسش من این است 
که چه ضرورتــی دارد که حتماً این حجم از 

مطب پزشکان در یک نقطه 
جمع شــود و برای بیماران 
همه  این  همراهیانشــان  و 

مشکالت درست شود.

انتقال مطب پزشکان به س
کجا رسید؟

فرد دیگری نیز با ابراز گالیه 
از شــرایط موجود می گوید: 
اینکه گفته می شد قرار است 
شــهرکی مجزا برای مطب 
پزشکان در نظر گرفته شود 
به کجا رسید؟ چرا مسئوالنی 
که در این بحث دست اندرکار 

هستند برای این موضوع فکری برنمی دارند؟ 
باور کنید رنج و مشقت مشکالتی که در اینجا 
برای مردم وجود دارد کمتر از رنجی که برای 
بیماریشان متحمل می شوند نیست. باید برای 

این موضوع فکری اساسی برداشت.
وی می افزاید: اگر موضوع انتقال مطب پزشکان 
به مکانی که امکانات بیشتری دارد و از مرکز 
شــهر دور اســت جدی تر دنبال شود بدون 
تردید مشــکالت مردم برای مراجعه به مطب 
پزشکان کمتر خواهد شد. مگر این محله چقدر 
گنجایش دارد که بخواهد پاسخگوی این همه 

مراجعه کننده در روز باشد؟ 
وی یادآور می شود: بیماران و مراجعه کنندگانی 
که خیلی از آن ها از شهرها و استان های دیگر 
می آیند بعضی مواقع سردرگم پیدا کردن جای 
پارک برای ماشین خود هستند! بماند که ما و 
بقیه مردم اطراف این خیابان و کوچه های دور 
و بر آن که خانه هایمان حتی چند کوچه باالتر 
قرار دارد از مشــکالت اینجا در امان نیستیم. 
از عبور و مــرور گرفته تــا مزاحمت هایی از 
جمله پارک ماشین مراجعه کنندگان جلو در 

پارکینگ و موارد دیگری که هست!

انتقال مطب پزشکان، راه حل  نیستس
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در واکنش 
به موضوع مشکالت و معضالت موجود در تراکم 

مطب پزشکان در چند نقطه 
از شهر و ضرورت جایگزینی 
منطقــه ای خاص  در  آن ها 
به قــدس می گویــد: اینکه 
تراکم مجموعه ارائه خدمات 
سالمت در مناطقی از شهر 
مشهد از جمله حوالی خیابان 
بیمارستان  پرستار،  پاستور، 
قائم)عــج( و امــام رضا)ع( 
زیاد هست کامالً موافقیم و 
از لحــاظ پدافند غیرعامل و 
مجموعه مشکالتی که ایجاد 
مشکل ساز  می تواند  می کند 
باشد اما اینکه مشکل را صرفاً 
به مطب پزشکان مرتبط بدانیم و راه حل آن را 
فقط انتقال مطب پزشکان بدانیم به نظر می آید 
خیلی دقیق و واقع بینانه نیست و علت اصلی 

این موضوع را در نظر نگرفته ایم.
می افزایــد:  بیرجندی نــژاد  علــی  دکتــر 
معمــوالً جانمایی مطب پزشــکان در اطراف 
بیمارســتان های بزرگ اســت به دلیل اینکه 
کارهای پزشکی به یکدیگر وابستگی دارند. در 
حال حاضر دو بیمارستان بزرگ که هر کدام از 
آن ها نزدیک هزار تخت دارند در همان منطقه 
از شهر قرار دارند اگر ما تراکم خدمات سالمت 
را ایراد می گیریم منطقی اســت که هر دو تا 
موضوع را با هم در نظر بگیریم، اگر مجموعه 
مراجعه ها به این دو مرکز با مجموعه مطب ها را 
قیاس کنیم خواهیم دید بخش زیادی از تراکم 
خدمات سالمت وجود این بیمارستان هاست 
نکته بعدی اینکه وجود مطب پزشکان موضوع 
ثانوی است اینکه اگر بیمارستان های قائم)عج( 
و امام رضــا)ع( روزی نباشــند قاعدتاً مطب 
پزشــکان هم به جای دیگری منتقل خواهد 
شد. باید برای شناخت علت این نکته را در نظر 
بگیریم و همچنین برای جانمایی هایی که قرار 

است انجام شود.

استقبال از طرح انتقال مطب هاس
وی همچنین یادآور می شود: ما کامالً استقبال 

می کنیم از همه اقدام هایی که از تمرکز از نواحی 
شلوغ شهر مشهد کم کند؛ پیشنهاد ما هم این 
اســت که با توجه به اینکه کار پزشکی چون 
خیلی مرتبط با هم است قاعدتاً نیاز به مراکزی 
هست که کلونی های پزشکی تشکیل شود و 
مجموعه هایی با تخصص های مختلف، امکانات 
کلینیکی و پاراکلینیکی وجود داشته باشد که 
بیمار با مراجعه به آنجا بتواند از امکانات متمرکز 
استفاده کند. حتماً ما از این موضوع استقبال 
می کنیم اما باید پیش زمینه های آن آماده شود 
اگر از هر مجموعه پیشــنهاد مشخصی ارائه 
شود ما آمادگی داریم که همکاری های الزم را 
داشته باشیم که در حال حاضر پیشنهاد خیلی 

مشخصی نداریم.
 
پیشنهاد مشخصی برای طرح انتقال س

مطب ها وجود ندارد
 رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشهد اظهار 
می دارد: انتقال مطب پزشــکان به شــهرک 
ســالمت یا هر جــای دیگری بــدون ایجاد 
زیرساخت های الزم امکان پذیر نیست؛ فرض 
بر این اگر پزشــکی بخواهد در شهرک دانش 
و ســالمت اقدام به ســاخت مطب کند عماًل 
امکان پذیــر نیســت؛ چرا که آنجــا هم یک 
زمین خالی اســت ضمن اینکه یک پزشــک 
نیــز به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد 
چون باید مجموعه ای از امکانات وجود داشته 
باشــد من خودم جایی را نمی شناسم که این 
ویژگی ها را داشته باشد یا حداقل شرایط برای 
این انتقال را داشته باشد، برای اینچنین انتقالی 
باید ببینیم متولیان امور تا چه زمانی می توانند 

این شرایط را فراهم کنند.
دکتر بیرجندی نــژاد در خصوص همراهی و 
همکاری شهرداری مشــهد و دانشگاه علوم 
پزشــکی در مــورد انتقال مطب پزشــکان 
می گویــد: هر دو این نهادهــا این معضل و 
مشکل را کاماًل درک کرده اند و تمایل دارند 
که چنیــن اقدامی صورت بگیــرد اما اینکه 
پیشــنهاد مشــخص یا امکانات و تسهیالت 
خاصی را ارائه کنند که به استناد به آن طرح 
معلومی را داشته باشیم، در حال حاضر چنین 
چیزی وجود ندارد و فقط یکسری بحث های 
تئوری انجام شده اســت اما عملیاتی شدن 
آن زمــان می برد و الزمه آن این اســت که 
تسهیالت و مشــوق هایی فراهم شود سپس 

در مورد آن می توانیم صحبت کنیم.
وی تعداد مطب های موجود در خیابان پرستار 
را 130، خیابان عارف 350 و خیابان محتشمی 
را 110 مطب اعالم و عنوان کرد: باید در نظر 
داشت که فقط بیمارستان قائم)عج( با یک هزار 
تخت، چند هزار پرسنل دارد و درمانگاه هایی 
که تعداد قابل توجهی مراجعه کننده دارند که 
این آمار در میزان حجم تردد ســهم بسزایی 
دارد که می بایست در تصمیم گیری هایی که در 

این زمینه می شود مد نظر قرار بگیرد.

نقشوقف•
درتوسعهفرهنگوتمدناسالمی

اگر تمدن دارای دو وجهه سخت و نرم باشد ما نمادهای اصلی 
تمدن اســالمی را در مدل شهرسازی، مساجد، کتابخانه ها، 
مراکز علمی و امثال این ها می توانیم پیدا کنیم و این ها وجهه 
ســخت این تمدن را تشکیل می دهند. اگر وجهه نرم تمدن 
را سبک زندگی اســالمی بدانیم که با ویژگی های گوناگونی 
از جمله محبت، مهرورزی، وفا، دانش پژوهی، حقیقت خواهی، 
ایثار، مواســات، همدردی و امثال این ها تعریف می شــود و 
این ها وقتی به هم می رســند تمدن اسالمی شکل می گیرد 
که یکی وجهه ســخت به منزله جسم و بدن است و دیگری 
وجهه نرم به منزله روح و جان است. در واقع وقف در ساخت 
تمدن اسالمی نقش بزرگی دارد و در ساخت، حفاظت، تداوم، 
توسعه و تکامل تمدن اســالمی جایگاه ویژه ای داشته است. 
سنت ویژه اسالمی که برخاسته از انفاق و صدقه و برخاسته 
از احســان و متن معارف الهی و قرآنی اســت و کامالً متکی 
به ســیره نبوی، علوی و فاطمی و سیره انبیاست. در همین 
هزاره گذشــته آنجایی که این تمدن خواست شکل بگیرد و 
خودش را نشــان دهد در وجهه سخت تمدن نقش وقف را 
در کنار هر مرکز علمی، پژوهشی، هر کتابخانه بزرگ اسالمی 
و هر مجموعه عبادی از مســاجد بزرگ با آن معماری خاص 
مشاهده می کنیم، همه این ها برآمده از وقف و موقوفه هستند 
و توسط انسان های بلندنظر و بلندهمتی سرمایه گذاری شده و 
از یک سرمایه گذاری شخصی به یک سرمایه گذاری عمومی و 
امتی تبدیل شده و در تاریخ اسالمی جریان پیدا کرده است. 
زیباترین، باشکوه ترین و پرمعناترین سازه ها، سازه هایی هستند 
که در همین موضوع وقف شناخته می شوند. چه انسان های 
خردمند، وقت شناس و موقع شــناس به میدان آمدند و این 
نماها را برپا کردند. از طرف دیگر شما در وجهه نرم مشاهده 
می کنید که خود وقف یکی از نشانه های برجسته روح مدنیت 
اسالمی است که در آن احسان، ایثار، نیکوکاری و عمل صالح 
یک برجستگی و وجاهت خاصی دارد. اساساً یکی از نشانه های 
ویژه روح تمدن اسالمی همین حقیقت وقف با ویژگی هایی 
است که دارد. وقتی  که احسان پایدار می شود، وقتی صدقه 
جاودان می شــود و وقتی انفاق همیشگی می شود و جریان 
پیدا می کند می شــود وقف. به وسیله وقف است که بسیاری 
از ارزش های الهی و اسالمی دیگر ترویج و ساخته می شود. در 
حوزه علم، ادب، مواســات و خدمت هم نشانه های این ارزش 
بزرگ الهی دیده می شود. در پیش روی ما هم از گام هایی که 
امت در مسیر تمدن اسالمی برمی دارد همین سنت وقف است 
که هم در وجهه نرم و هم در وجهه سخت تمدن اسالمی و در 
همه محورها ما باید بتوانیم از این امکان بزرگ و از این نعمت 

بزرگ بهره مند شویم.

برایکاهشقیمتهادراستان
خروجگوشت،دامومرغزنده•

ازخراسانرضویممنوعشد
سرپرســت  قــدس: 
خراســان  اســتانداری 
به منظور  رضوی گفت: 
کاهــش قیمــت دام و 
گوشــت در بازار، خروج 
دام و مرغ زنده و الشــه 
گوشــت قرمــز از این 

استان تا اطالع ثانوی ممنوع است.
حســن جعفری عصر دیروز در نشست کارگروه تنظیم بازار 
خراسان رضوی افزود: کشور در شــرایط ویژه ای قرار دارد و 
رهبر معظم انقالب بارها بر اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم، تأکید کرده اند، بنابراین شــرایط جنگی با شرایط 
عادی متفاوت است، اتخاذ برخی تصمیم ها در شرایط جنگ 
اقتصادی، می تواند اثرات فراوان در حوزه های مختلف به ویژه 
در وضعیت معیشت مردم داشته باشد.وی ادامه داد: از مدیران 
انتظار می رود، شرایط را درک کنند و به گونه ای برنامه ریزی 
نمایند که مردم کمترین فشار را متحمل شوند. هر برنامه ریزی 
می تواند اثرات بسیار در جامعه به ویژه سطوح پایین آن داشته 
باشد. سرپرست استانداری خراسان رضوی گفت: منشأ برخی 
مشکالت مربوط به افزایش قیمت ها خارج از خراسان رضوی 
است که باید ســازمان صنعت، معدن و تجارت این موارد را 
جمع بندی کرده و از طریق پیگیری از مرکز کشور، مشکل 
را حل کند.وی افــزود: برخی افزایــش قیمت ها نیز دالیل 
داخلی دارند که شــامل عرضه کاال خارج از شــبکه توزیع، 
عدم نظارت جدی، جســارت برخی افراد برای گران فروشی 
و عدم پاســخگویی آنان است و برخی نیز در پشت جریان ها 
بوده و موجب افزایش قیمت ها می شــوند.جعفری ادامه داد: 
باید دالیل اســتانی افزایش قیمت کاالها به صورت جدی 
مورد پیگیری قرار گیرد و »تعارف« نیز در این قضیه کنار 
گذاشته شود و با افراد اخاللگر در چرخه عرضه کاال به ویژه 
کاالهای اساسی برخورد قاطع صورت گیرد و به طور کامل 
اطالع رســانی شــود تا مردم بدانند افرادی از این شرایط 
سوء اســتفاده می کنند و با هدف اینکه شرایط غیرواقعی 
را تحمیل کنند، سودهای بادآورده ای را به جیب می زنند.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ها نگران کننده است، گفت: 
زمانی کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی عملکرد موفقیت 
آمیزی دارد که قیمت ۹0 درصد کاالها رشــد منفی داشته 
باشد، بنابراین باید 10 قلم اصلی کاالهای اساسی به صورت 
ویژه رصد و پیگیری شود و راهکارها برای کاهش قیمت آن ها 
احصا گردد. جعفری ادامه داد: در حوزه مرغ منجمد با توجه 
به جو روانی ایجاد شده انتظار می رود گوشت منجمد مرغ با 
ســرعت و از کانال های مطمئن توزیع شود تا نیازهای اولیه 

مردم در این زمینه برطرف گردد.

پژوهشگرمشهدیواکسنویروس•
HTLV1رابهثبتبینالمللیرساند

پژوهشــگر  قــدس:
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد اختراع خود در 
زمینــه تولید واکســن 
علیه  چندگانه  پپتیدی 
ویــروس HTLV1 را در 
اداره ثبــت اختراعات و 

عالئم تجاری آمریکا )USPTO( به ثبت بین المللی رساند.
دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز گذشته به نقل از دکتر »مونا 
کبیری« دکترای تخصصی نانوفناوری دارویی این دانشــگاه 
گزارش داد: شــیوع ویروس  HTLV1 در مناطق آندمیک از 
قبیل ایران و به ویژه خراسان رضوی باالست و راه های انتقال 
آن مانند ویروس ایدز است.وی ادامه داد: تاکنون هیچ واکسن 
مؤثری علیه ویروس HTLV1  در دنیا تولید نشده است و این 
واکســن برای نخستین بار با استفاده از تمامی »اپیتوپ های 

ایمنی زا«ی ویروس مزبور تولید شد.
پژوهشــگر دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: ویروس 
لنفوتروپیک سلول T انسانی تیپ HTLV 1-1 رترویروسی 
است که ســلول های لنفوسیت T انسانی را درگیر می کند و 

سبب ایجاد طیف وسیعی از بیماری ها در انسان می شود.
کبیری با تشکر از دکتر »مجتبی سنکیان« یکی از اعضای تیم 
تحقیقاتی تولید واکسن مزبور گفت: این واکسن در سپتامبر 
ســال ۲0۲0 میالدی با شــماره 107۸015۹ در اداره ثبت 

اختراعات آمریکا به ثبت رسیده است.

خسارت۱0هزارو۱۳میلیاردیحوادث•
طبیعیبهکشاورزانخراسانشمالی

قــدس:رئیــس اداره 
سازمان  بحران  مدیریت 
جهاد کشاورزی خراسان 
شــمالی گفت: حوادث 
مختلف طبیعی در نیمه 
نخست امسال 10 هزار 
و 13 میلیــارد ریال به 
کشاورزان این استان خسارت زد. عبدالحسین نامور افزود: این 
میزان خســارت به بخش باغی، زراعی، دام، طیور، آبزیان و 
تأسیسات زیربنایی در حوزه کشاورزی استان وارد شده است.

وی افزود: بیشترین خســارت حوادث طبیعی به کشاورزان 
درزمینه باغی به میزان 6 هزار و ۲5۲ میلیارد ریال بوده است 
که 6۲ درصد از آن را شــامل می شــود.رئیس اداره مدیریت 
بحران ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: 
حوادث همچنین 3 هزار و 3۴3 میلیارد و ۴5۲ میلیون ریال 
به بخش زراعت خســارت زده اســت که شامل 33 درصد از 
مجموع خسارت ها می شود و مابقی خسارت ها به بخش های 
 دیگر بوده است.نامور افزود: کشاورزان این استان امسال ۸ هزار
و 3۴3 میلیــارد و ۸66 میلیــون ریال از وقوع ســرمازدگی 
خسارت دیده اند که این رقم معادل ۸3 درصد از خسارت های 
حوادث طبیعی به این بخش است. وی افزود: خسارت سیل 
به کشاورزان هم یک هزار و ۲۲ میلیارد و 5۸0 میلیون ریال 
برآورده شــده است که 10 درصد از میزان خسارت ها به این 

بخش را به خود اختصاص داده است.

مدیرکلغلهخبرداد
واردات۳هزارو500تنگندمبندری•

بهخراسانشمالی
خبرنگار بجنــورد-
غله  مدیــرکل  قدس:
بازرگانــی  خدمــات  و 
خراسان شمالی از واردات 
 ســه هــزار و 500 تن

گندم بندری به اســتان 
خبر داد.

جالل موســوی اظهار کرد: این مقدار گنــدم وارداتی برای 
اختالط با گندم ذخیره ســازی شده و افزایش کیفیت گندم 
موجود و به تبع آن افزایش کیفیت آرد و نان استان خواهد بود.

وی با اشــاره به وجود 6 کارخانه فعال در سطح استان، افزود: 
توزیع این مقــدار گندم به میزان 500 تــن به هر کارخانه 
به صورت مساوی انجام و بقیه به سیلوی دولتی بجنورد تحویل 
داده می شود تا همه کارخانه ها به صورت یکسان از این مقدار 
گندم بهره مند شوند. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان 
شــمالی گفت: تاکنون بیش از 131 هــزار و 1۸6 تن گندم 
به صورت تضمینی توسط مراکز خرید استان خراسان شمالی 

از کشاورزان در سطح استان خریداری شده است.

برخورداریدوروستایعشایرنشین•
شهرستانبردسکنازآبشربپایدار

امور آب  مدیــر  قدس:
و فاضالب بردســکن از 
تأمیــن آب پایــدار دو 
روستای عشایرنشین این 

شهرستان خبرداد.
اولیایی  مهدوی  حسین 
گفت: آب شــرب مورد 
نیاز ۴5 خانوار ســاکن در این دو روستا با تحویل گیری یک 
حلقه چاه از اداره عشــایر و هماهنگی فرمانداری شهرستان 
تأمین شــد.وی با اشاره به 77روســتای تحت پوشش آبفا 
بردسکن با جمعیت 7۸هزار نفر خاطرنشان کرد: تعدادی از 
روستاهای شهرستان تحت پوشش نیستند که از طریق تانکر 
آبرسانی می شــوند.مهدوی اولیایی افزود: امور بردسکن پس 
از اجرای طرح یک پارچه ســازی شرکت های آبفا شهری و 
روستایی، تالش فراوانی برای رفع مشکالت تأمین آب شهرها 
و روســتاهای شهرستان انجام داده اســت.وی این اقدام ها را 
اصالح و بازسازی بیش از ۴هزار متر شبکه توزیع آب وتجهیز 
و برق رسانی برخی مجتمع های آبرسانی اعالم کرد.وی گفت: 
تنها در یک مورد مشکل تأمین آب شرب ۴هزارو500خانوار 

ساکن در یک روستای بزرگ شهرستان رفع شد.

حدود 70 سال سن 
دارم برای اینکه به 

مطب پزشکم برسم همه 
راهی که از خانه تا 

اینجا آمدم یک طرف، 
ترافیک و شلوغی 

خیابان احمدآباد و 
خیابان پرستار طرف 
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قدس:پــس لرزه های رکــود اقتصادی هــر روز در حال 
گسترش است و به اشکال مختلف می توان نشانه های آن را 
مشاهده کرد و بی تردید افزایش ناهنجاری هایی چون سرقت 

در جامعه می تواند بارزترین مصداق این موضوع باشد.
وجود پدیده ســرقت را نمی توان بــه زمان و مکان خاصی 
نســبت داد و با قاطعیت می توان گفــت از همان ابتدای 
زندگی جمعی بشر سرقت هم وجود داشته و دارد ولی بنا 
به دالیل گوناگون در مواردی شــاهد اوج گیری این پدیده 
اجتماعی هســتیم که قحطی و رکــود اقتصادی جوامع از 

آن جمله است.
بر همین اســاس با نگاهی به اتفاق های اطرافمان به خوبی 
می بینیم در ســال های اخیر و به ویژه در یک ســال اخیر 
بر تعداد متکدیان شــهر افزوده شده و آمار سرقت های خرد 
افزایش چشم گیری داشته و متأسفانه با گرانی افسارگسیخته 

حاکم بر جامعه نمی توان امیدوار به کاهش این روند بود.
همان گونه که گفته شــد ســرقت های خرد افزایش یافته 
و در این میان برخی از ســارقان به ســراغ ســرقت اموال 
عمومی می روند که در ســال های گذشــته هم شاهد این 
قبیل سرقت ها البته به صورت پراکنده بودیم؛ برای مثال در 
دوره ای سرقت سیم های مسی برق اوج گرفت و یا در زمانی 

سرقت دریچه های چدنی آب رواج داشت.

انتظار چندماهه مشترکان تلفن برای نصب مجددس
اما در ماه های اخیر ســارقان به ســراغ تأسیسات مخابراتی 
رفته اند و متأســفانه عالوه بر خســارت های مالی و گاهی 
آســیب به تأسیســات این حوزه موجب ایجــاد زحمات و 

خسارت هایی برای شهروندان نیز شده اند.
شهروندی می گوید: چند هفته پیش جعبه کابل تلفن )کافو( 
محل زندگی ما سرقت شــده و بارها تماس گرفته ایم ولی 
همواره می گوینــد در نوبت قرار دارید و به زودی برای رفع 

خرابی مراجعه خواهند کرد.
شــهروند دیگری می گوید: به فعالیت تجاری اشتغال دارم 
که عمدتاً از طریق تمــاس تلفنی صورت می گیرد و مدتی 
اســت که کابل زمینی محدوده ما ســرقت شده و متحمل 
خسارت هایی شده ام و مسئوالن مخابرات می گویند به دلیل 
تعداد زیاد این قبیل ســرقت ها امکان رسیدگی فوری برای 

ترمیم خرابی ها نیست.
یکی از ســاکنان محدوده صدف در مشــهد می گوید: چند 
هفته اســت که تلفن محدوده ما قطع شده و پیگیری های 
ما بی نتیجه بوده و آن گونه که ما برداشــت کردیم قطعات 

مورد نیاز برای ترمیم خرابی ها بــه مقدار نیاز وجود ندارد؛ 
چراکــه به ما گفتند منتظر بمانیــد به محض تأمین قطعه 

اقدام خواهد شد.
خالصه اینکه مدتی است سرقت تأسیسات مخابرات از قبیل 
کابل یا قطعات خاصی از این سیستم در نقاط مختلف شهر 
موجب ایجاد زحمت و خسارت برای مشترکان زیادی شده 
و خســارت زیادی نیز به اموال عمومی وارد آورده اســت و 
شهروندان تقاضای رسیدگی سریع تر به این مسئله را دارند.

افزایش سرقت تأسیسات مخابراتی طی 6 ماه گذشتهس
مدیر روابط عمومی شــرکت مخابرات خراســان رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: متأســفانه پدیده ســرقت 
تأسیســات مخابراتی برای مخابرات خراسان خسارت هایی 
را به دنبال داشته و حقوق مشــترکان زیادی تضییع شده 
است.عیسی حســن پور می افزاید: هر چند تأمین قطعات با 
ســختی صورت می گیرد ولی کمبود خاصی وجود ندارد و 
تنها به علت زیاد بودن موارد سرقت هاســت که رســیدگی 
به برخی از آن ها زمانبر شــده است و یا برای اجرای روش 
پیشــگیرانه ای از قبیل حفاری و کار گذاشتن کابل در عمق 

زمیــن فرایند دریافــت مجوزها زمانبر می شــود.وی ادامه 
می دهد: به دلیل تنوع سرقت ها تجهیزات الزم برای ترمیم 
خرابی های ناشی از سرقت ها نیز متفاوت است و جایگزینی 
کابل زمان زیادی نمی برد ولی اینکه برخی از شــهروندان از 
معطلی چند هفته ای گالیه دارند بیشــتر مربوط به مواردی 
اســت که تجهیزات مخابراتی غیر از کابل به سرقت رفته و 

تأمین آن ها از مرکز زمان بیشتری الزم دارد.
او می گوید: متأســفانه در گذشته در نقاط خاصی از مشهد 
این سرقت ها انجام می شد اما اکنون نمی توان گفت در کدام 
منطقه سرقتی انجام نشده و حتی این موضوع در شهرها و 
حتی در برخی روستاها هم گزارش شده است که الزم است 
شهروندان با حساسیت بیشتر مراقب رفتارهای مشکوک در 
اطراف تأسیســات عمومی دســتگاه های خدمات رسان و از 
جمله مخابرات هم باشــند و با گزارش موارد مشــکوک به 

پلیس از سرقت این اموال جلوگیری کنند.

اقدام های پیشگیرانه مخابراتس
حسن پور درباره اقدام های پیشــگیرانه مخابرات هم اظهار 
می دارد: درصدد اســتفاده از فناوری هــای جایگزین کابل 
از قبیل فیبر نوری و امواج رادیویی هســتیم و در مناطقی 
از شــهر این اقدام ها صورت گرفته اســت و یا به منظور در 
دســترس نبودن کابل ها ســعی می شــود کابل ها در عمق 
بیشــتری از سطح زمین کار گذاشته شوند که امکان خارج 

کردن آن ها وجود نداشته باشد.

آمار 6ماهه س
الزم به ذکر است که براساس اعالم مدیران مخابراتی استان در 
6ماهه اول سال جاری بیش از 100 کیلومتر کابل به سرقت 
رفته است. همچنین بیش از ۴0 هزار خط تلفن قطع شده 
 که بین یک هفته تا دو ماه قطع مانده است و حدود ۸ هزار

شماره  تلفن وجود دارد که بیش از یک ماه قطع است. ضمن 
اینکه از ابتدای سال، بیش از ۴0 صندوق کافو و بیش از 10 
حوضچه به سرقت رفته که منجر به قطع تلفن بیش از 30 
هزار مشترک شده و این قطعی به طور متوسط، پنج روز به 

طول انجامیده است.

مخابراتخراسانرضویمیگویددلیلقطعارتباطتلفنثابتصدهامشترکافزایشسرقتتأسیساتاست

زیرساخت مورد نظر در دسترس نیست!

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص این مطلب  به 

شماره 300072305 پیامک کنید.

پیگیریپیگیری

حالبیمارانکروناییبستری•
دربیمارستانصالحآبادوخیماست

صالحآباد-خبرنگارقدس:مدیر شــبکه بهداشت و درمان 
صالح آباد گفت: متأســفانه با شیوع موج سوم کرونا در کشور و 
همچنین استان، تعداد بیماران بستری بدحال در این شهرستان 
رو به افزایش است.دکتر محمدصادق معلم زاده افزود: این بیماران 
که اکثراً جوان هســتند با درگیری شدید ریه ها و تنگی نفس 
مراجعه می کنند و با توجه به مشکل تنفسی در بخش های ویژه 

بستری شده و با کمک دستگاه تنفس می کنند.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 آژیر وضعیت قرمز کرونا •

در گناباد به صدا درآمد
ایرنا: آژیر وضعیت قرمز کرونا به دنبال تشدید خطر شیوع و 
ابتال به این ویروس همه گیر در این شهرستان به صدا درآمد.

در آیین به صــدا درآوردن آژیر وضعیــت قرمز کرونا که با 
هدف افزایش هوشیاری مردم نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و اعالم وضعیت خطر شیوع ویروس کرونا انجام 
شد، خودروهای امدادی، آمبوالنس ها و خودروهای راهنمایی 
و رانندگی و فرماندهی انتظامی شهرســتان گناباد با به صدا 
درآوردن آژیرهــای خود در خیابان ها بــه راه افتادند.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم در حاشیه آیین زنگ خطر 
اعــالم وضعیت قرمز کرونا در گناباد، به خبرنگاران گفت: در 
گناباد و بجستان به تبع سایر نقاط کشور شاهد افزایش تعداد 
موارد ابتال به بیماری کرونا هستیم و تنها در یک روز گذشته با 
بستری ۲۱ بیمار در بیمارستان عالمه بهلول گنابادی رکوردی 
در هشت ماه گذشته از نظر بستری این بیماران به ثبت رسید 
به طوری که ظرفیت تخت های بستری کرونایی و مراقبت های 
ویژه بیمارستان عالمه بهلول گنابادی اشباع شده است. دکتر 
جواد باذلی افزود: ۳۰آزمایش مثبت کرونا در یک روز قبل در 
گناباد ثبت شد و تعداد موارد ابتال و فوت ناشی از این بیماری 
در حال افزایش اســت و هم اکنون ۶۰ بیمار کرونایی در این 
بیمارستان بستری هســتند و با فوت چهار تن دیگر تعداد 
فوتی بیماران کرونایی در این شهرســتان به ۹۰ تن رسید.

رئیس پلیس این شهر خبر داد
 انهدام باند حرفه ای سرقت خودرو •

در مشهد 
خط قرمز: با هوشیاری 
و سرعت عمل مأموران 
کالنتــری4۳ کاظم آباد 
حرفه ای  باند  مشــهد، 
سرقت خودرو متالشی 
و از ۶ فقــره ســرقت 

رمزگشایی شد. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی، فرمانده انتظامی شهرستان 
مشــهد، در تشریح جزئیات این خبر گفت: روز گذشته یک 
فقره سرقت خودرو در محدوده خیابان بصیر به پلیس اعالم 
شد که در پی آن یکی از تیم های کالنتری کاظم آباد به محل 

اعزام شدند.
وی افــزود: با حضور عوامل گشــت انتظامــی در محل و 
بررســی های به عمل آمده مشــخص شــد یک دســتگاه 
وانت پیکان توسط افراد ناشناس از مقابل منزل مالباخته به 

سرقت رفته است.
ســرهنگ صارمی بیان کــرد: عوامل انتظامی با بررســی 
دوربین های مداربســته همان محدوده یکی از سارقان را که 
فردی سابقه دار است شناســایی و در کمتر از سه ساعت از 
وقوع سرقت دســتگیر کردند.این مقام انتظامی گفت: متهم 
پس از انتقال به کالنتــری در بازجویی های علمی مأموران 
دایره تجسس، به سرقت خودرو با همکاری یکی از دوستانش 
و فروش تعدادی از قطعــات آن به یک مالخر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی مشــهد تصریح کــرد: در ادامه تحقیقات 
همدست متهم و فرد مالخر دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان تعداد زیادی اموال مسروقه شامل سه عدد کپسول 
گاز، یک دستگاه سنگ فرزبزرگ و یک آیفون تصویري، یک 
عدد دلر برقي، یک دستگاه دینام و یک جک خودرو به همراه 

تعداد زیادی آچارآالت مسروقه کشف شد.
وی عنوان کرد: متهمان در بازجویی های تکمیلی عالوه  بر 
سرقت خودرو پیکان وانت به دو فقره سرقت از ساختمان های 
در حال ســاخت و سه فقره ســرقت منزل اعتراف کردند.

سرهنگ صارمی ساداتی خاطرنشــان کرد: متهمان پس از 
تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان مشهد در خاتمه از همه شهروندان 
خواســت با جدی گرفتن توصیه ها و هشدارهای انتظامی، 

ضمن ناکام گذاشتن سارقان، پلیس را یاری کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی: 
 ارائه خدمات مضاعف در هفته ناجا •

به شهروندان آغاز شد
رئیس  قرمــز:  خط 
امنیت عمومي  پلیــس 
از  اســتان  انتظامــی 
افزایش ســاعت کاري 
و  مهاجــرت  اداره 
گذرنامه، اداره نظارت بر 
اماکن عمومي و پلیس 
امنیــت اخالقی در هفته ناجا به منظور تکریم ارباب رجوع 
و ارائه خدمات مضاعف به شــهروندان خبر داد. سرهنگ 
امید نودهی در تشــریح این خبر گفت: واحدهاي مختلف 
پلیس امنیت عمومي استان خراسان رضوی از جمله اداره 
مهاجرت و گذرنامه، اداره نظارت بر اماکن عمومی و پلیس 
امنیت اخالقــی در دو نوبت صبــح و بعدازظهر، خدمات 

مضاعف به شهروندان ارائه مي دهند.
وی اظهار کرد: پلیس مهاجــرت و گذرنامه، اداره نظارت بر 
اماکن عمومــی و پلیس امنیت اخالقی همــه روزه در طول 
هفته ناجا از ســاعت ۱4 الــی ۱7 آماده ارائــه خدمت به 
شهروندان محترم خواهند بود .رئیس پلیس امنیت عمومي 
خراسان رضوی تصریح کرد: این تسهیالت شامل پاسخگویي 
به اســتعالمات در حــوزه صنوف، اماکن، تســریع در روند 
ترخیــص خودروهاي توقیفي طــرح ناظر یک و همچنین 

خدمات رساني به مراجعان اخذ گذرنامه است.
ســرهنگ نودهــي در پایــان، هفته ناجــا را فرصتي براي 
خدمت رساني بیشــتر به مردم دانســت و بیان کرد: جلب 

رضایت مردم هدف مهم پلیس است.

دستگیری سارقان تجهیزات دکل های •
فشار قوی در کاشمر

خبرنگاران:  باشــگاه 
کالنتــری  مأمــوران 
کاشــمر ســه ســارق 
تجهیــزات دکل هــای 
فشار قوی را دستگیر و 
انتقال  انتظامی  مقر  به 
دادند.ســرهنگ مهدی 
قاسمی، جانشــین فرماندهی انتظامی کاشمر گفت: در پی 
اعالم یک مورد ســرقت تجهیزات دکل های فشار قوی برق 
در این شهرستان، مأموران دایره مبارزه با سرقت کالنتری ۱۲ 

قائم وارد عمل شدند.
وی افــزود: مأمــوران کالنتری ۱۲قائم بــا انجام تحقیقات 
گسترده میدانی و با اشراف اطالعاتی موفق شدند سه متهم 
را در این خصوص شناسایی و پس از انجام هماهنگی قضایی 
در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیر زیادی از تجهیزات سرقت 
شده را کشف و ضبط کرده و در یک عملیات ضربتی هر سه 
نفر آن ها را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دهند.جانشین 
فرماندهی انتظامی کاشمر ادامه داد: متهمان که در ابتدا منکر 
هر نوع جرمی بودند در مواجهه با مســتندات غیرقابل انکار 
پلیس ناگزیر لب به بیان حقیقت گشوده و به ۶ فقره سرقت 
لوازم و تجهیزات دکل های فشــار قوی برق اعتراف کردند.

سرهنگ قاسمی بیان کرد: با حضور نماینده حقوقی شرکت 
برق منطقه برق اســتان خراســان در محل، مالکیت اموال 
کشف شده به شرکت برق منطقه ای خراسان تأیید شد.وی 
تصریح کرد: متهمان دستگیر شده پس از تحقیقات تکمیلی 

به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

استان  فتا  پلیس  رئیس  رحمانی:  عقیل   
خراسان رضوی از دستگیری دانش آموزی خبر 
داد که فیلم حاشیه ایجاد شده برای یک معلم در 
شبکه شاد را در فضای مجازی منتشر کرده بود.

دردسر شاد برای معلم س
سرهنگ جواد جهانشیری در تشریح این خبر 
گفت: خانم معلمی با در دست داشتن دستور 
قضایی به پلیس فتا استان مراجعه و درخواست 
دادخواهی از شناســایی عامل انتشار کلیپی 
منتسب به خود در فضای سایبری را ارائه داد.

ســرهنگ جهانشیری در ادامه تصریح کرد: با 
توجه به ادله ارائه شده توسط معلم موصوف، 
رســیدگی به شــکوائیه وی در دســتور کار 

کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی در تشــریح نحوه انتشار فیلم مورد ادعای 
شــاکی افزود: شــاکی در اظهارات اولیه خود 
با بیان اینکه در شــبکه شاد مشغول تدریس 
بوده و متأسفانه در حین تدریس همسر وی با 
لباس راحتی از مقابل دوربین گذشته و شاکی 
در حین محاوره با همســرش، به او تذکر ترک 
 اتــاق را می دهد، پس از این واقعه او پی می برد 
که احدی از دانش آموزان با ضبط تصاویر اقدام 
به انتشــار محتوا در شــبکه های اجتماعی به 
ویژه اینســتاگرام و واتس آپ نموده و موجبات 
هتک حرمت معلم خویش را ایجاد کرده است.

جهانشیری افزود: با توجه به اظهارات اولیه شاکی 
و رؤیت کلیپ منتشر شده در فضای سایبری، 
کارشناســان اقدام های فنی و پلیسی خود را 
آغاز و در نهایت موفق به شناسایی عامل انتشار 
کلیپ مذکور شدند.رئیس پلیس فتا استان با 
اشاره به اینکه عامل این اقدام ۱4سال سن دارد، 
بیان کرد: وی که از سن قانونی برخوردار نبود 
با اخذ دستور قضایی و حفظ شرایط قانونی به 
پلیس فتا فراخوانده شد و ضمن ابراز ندامت از 
اقدام صورت داده، از سوی معلم مورد بخشش 
قرار گرفت و در نهایت متعهد به حفظ شئونات 

و رعایــت حریــم خصوصی 
در فضــای ســایبری شــد. 
با  جهانشــیری  ســرهنگ 
فرهنگیان  جامعه  به  توصیه 
و مدرسان گفت: با توجه به 
شرایط کرونایی مدرسان حین 
تدریس در کالس آنالین به 
یاد داشته باشند نرم افزارهای 
ضبط صدا و تصاویری وجود 
دارند که قابلیت ثبت و نشر 
این تصاویر را دارند؛ بنابراین 
با حفظ و تحکیم روابط خود 
بــا دانش آموزان، در اشــاعه 
تالش  ســایبری  فرهنــگ 
نمــوده و پیــش از برگزاری 
کالس شرایط را مهیا نموده 

تا گرفتاری های بعدی ایجاد نشود. ضمن اینکه 
دانش آمــوزان و محصالن گرامی نیز به خاطر 
داشــته باشند هر گونه سوءاســتفاده و نشر و 
بازنشر کلیپ هایی با محتوای توهین به معلم و 
مدرس کالس های آنالین، مشمول قانون جرایم 
رایانه ای بوده و در صورت شکایت پیگرد قانونی 

را به دنبال خواهد داشت.

یک بازی مجازی و س
تهدیدی برای سالمت 

فرزندان
تشریح  در  پلیس فتا  رئیس 
یک ماجــرای دیگــر بیان 
کرد: در روز های اخیر شاهد 
چالش»مومو«  شدن  مطرح 
استان های  برخی  در سطح 
استان  و همچنین  کشــور 
و  بوده ایم  خراســان رضوی 
بیشــتر  که  کاربران  برخی 
آن هــا دانش آمــوز بوده اند، 
محتوا  حــاوی  پیام هایــی 
و تصاویــر مومــو دریافت 
داد:  ادامــه  کرده انــد.وی 
شناسایی عامل و یا عامالن 
ارســال پیام ها و کلیپ های موسوم به »مومو« 
به صورت ویژه در دســتور کار پلیس فتا قرار 
گرفته و به زودی افراد داخلی که هدفشــان 
اذیت و آزار دانش آموزان بوده اســت، گرفتار 
قانون می شوند.ســرهنگ جهانشیری گفت: 
»مومو« چالش خطرناک آنالین بسیار شبیه به 
بازی نهنگ آبی اســت که ابتدا از فیس بوک 

شروع شد و بعد از طریق واتس آپ گسترش 
پیدا کرد. هدف از این بازی ترســناک، ایجاد 
رعب و وحشــت در بین کودکان و نوجوانان 
بوده اســت. »مومو« کــودکان و نوجوانان را 
تهدید می کند و در صورتی که از دســتورات 
او پیروی نکنند در شب بر آن ها ظاهر شده و 

دانش آموزان را نفرین می کند.
 
راهکار چیست؟ س

وی برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب روحی 
و ... ایــن بازی، به کودکان و نوجوانان توصیه 
کــرد: تنها راهکار این موضوع این اســت که 
مراقب باشــیم فرزندانمان تحت هیچ عنوان 
بــرای بازی پیامی ارســال نکنند؛ چرا که در 
صورت ذخیــره کردن شــماره مخاطب در 
واتــس آپ، منجر به قابل مشــاهده و ذخیره 
شــدن شــماره کاربری برای طــرف مقابل 
می شــود؛ بنابراین با نخســتین پیامی که به 
»مومو« ارسال شــود، در واقع شماره خودتان 
را برای ایجاد مزاحمت های بازی و ارسال پیام 
بــه »مومو« داده اید.باید دقت داشــت پس از 
حذف اکانت و ایجاد یک حساب جدید، چون 
مجدد کاربر از همان شماره استفاده می کند، 
»مومو« باز هم به آن شــماره پیام خواهد داد. 
حتی گزارش هایی از تماس »مومو« با افراد نیز 
دریافت شده که با وجود پاک کردن واتس آپ، 
مومو از طریق شماره تلفن ذخیره شده با آن ها 
تماس گرفته و تهدیدهایش را مجدداً از ســر 
می گیرد. اگر درگیر چالش مذکور مومو شدید، 
بهترین راهکار پاک کردن حساب واتس آپ و 

استفاده از یک شماره جدید است.

دردسرهای بی دقتی در استفاده از فضای مجازی 

» شاد« معلمی را غمگین کرد!

نرم افزارهای ضبط 
صدا و تصاویری وجود 
دارند که قابلیت ثبت و 

نشر تصاویر را دارند؛ 
بنابراین مدرسان با 

حفظ و تحکیم روابط 
خود با دانش آموزان، 

پیش از برگزاری کالس 
شرایط را مهیا نموده 

تا گرفتاری های بعدی 
ایجاد نشود

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.
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 استقرار هوای گرم تا اواسط هفته •
در خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براســاس 
نقشه های پیشــیابی و تصاویر ماهواره هواشناسی تا اواسط 
هفته جاری شاهد جوی پایدار و آرام همراه با افزایش تدریجی 
دمای هوا در اکثر نقاط اســتان خواهیم بود. همچنین طی 
این مدت برای مناطق بادخیز اســتان وزش باد در ساعات 

بعدازظهر پدیده جوی غالب می باشد.

 وظیفه نیروی انتظامی•
 سنگین تر شده است

هفته گرامیداشــت نیروی انتظامی به خاطر همزمانی آن با 
اربعین حسینی و ضرورت آماده باش پلیس برای برقراری نظم، 
رعایت پروتکل های بهداشتی و حفاظت از سالمت مردم، با 
تأخیری چندروزه، از بیســت و هفتم مهرماه با شعار »با هم 
برای امنیت و سالمت« آغاز شــد. همین موضوع اهمیت و 
حساسیت کار این نیرو را که همواره نقشی اساسی در تأمین 
امنیت، آســایش و آرامش خاطر مردم از نقطه صفر مرزی 
و ارتفاعات صعب العبور گرفته تا شــهر و روســتاها داشته و 
دارند، نشان می دهد.  آنچنان که فرمانده ناجا گفته است، این 
هفته فرصتی اســت تا نیروی انتظامی در ارتباطی نزدیک تر 
و صمیمی تــر با مردم به  عنوان ولینعمتان خود، به بازخوانی 
کارنامــه تــالش  و فداکاری هایش پرداخته و از پیشــنهاد و 

نقدهای آنان بهره مند شود.
با این گفته، به یاد نخستین سال همکاری ام با نیروی انتظامی 
خراسان یعنی سال ۱۳7۰ می افتم؛ زمانی که امکانات نیروی 
انتظامی اصالً قابل  مقایسه با حال حاضر نبود؛  مرز و روستاها 
تقریباً به همان ســبک و سیاق سنتی توســط ژاندارمری 
حفاظت می شــد؛ تنها وسیله ارتباطی، بی سیم های قدیمی 
بود و مأموران برای گشــت زنی و رسیدگی به مسائل حوزه 
اســتحفاظی خود به یکی دو تا خودرو و موتورسیکلت های 
عمدتاً فرســوده متکی بودند و در مناطق صعب العبور حتی 
از اســب و قاطر بهره می گرفتند؛ تردد بین پاسگاه ها و شهر 
به  قدری دشــوار بود کــه نوبت هــای کاری نیروها معموالً 
چندهفته ای تنظیم می شــد و در آن مدت، امکان تماس و 

اطالع از خانواده بسیار سخت و گاه ناممکن بود.
در شــهرها هم حتی تا چند ســال پس از ادغام شهربانی و 
کمیته انقالب اســالمی و تشکیل نیروی انتظامی، پلیس از 
کمتریــن امکانات و تجهیزات ممکــن بهره مند بود. خرابی 
خودرو مأموران در حین مأموریت در آن سال ها از اتفاق های 
معمول بود؛ مراکز انتظامی در شــهرهای استان کمبودهای 
فراوانی در زمینه-تجهیزات پلیســی و کشف جرم داشتند، 
ســاختمان محل کار یگان های مختلف پلیس، عموماً فاقد 
پرستیژ و اســتانداردهای الزم و در موارد زیادی استیجاری، 
محقر و رنگ و رو رفته بود.با این  همه شاید بهترین تصویری 
که از نیروی انتظامی خراســان و به ویژه مشهد در ذهن دارم، 
مربوط به همان سال هاســت؛ چراکه همواره از نزدیک شاهد 
تالش های شــبانه روزی نیروهای پلیــس برای حفظ نظم و 
امنیت جامعه و برخورد با بزهکاران و قانون شکنان و نیز ایثار 
و از جان  گذشــتگی مرزبانان در حراســت از این مرز  و بوم 
بوده ام. حاصل این تالش های خالصانه و ازخودگذشتگی های 
مسئوالنه نیروهای انتظامی در یگان های مختلف از مرزبانی 
گرفته تا آگاهی، کالنتری ها و پاســگاه ها نیز، کشف جرایم و 
جنایت های پیچیده متعددی است که پرونده بسیاری از آن ها 
همچنان در زمره شاخص ترین پرونده های پلیسی و جنایی 
استان و کشور مطرح است و نام خیلی از فرماندهان و مأموران 
پلیس مشهد و استان، هنوز در اذهان مردم این خطه به نیکی 
زنده مانده است.حاال نزدیک به دو دهه از دگرگونی و تجهیز 
و مدرنیزه شدن پلیس می گذرد؛ بدون تردید در این سال ها 
با تسهیل روند برقراری نظم و امنیت، کشف جرم و شناسایی 
مجرمان، نیروی انتظامی خراسان به توفیقات بسیاری در این 
زمینه دست  یافته که آمارهای رسمی مؤید آن است. در مقابل 
اما مشــکل بزرگی که امروزه در برابر حافظان نظم و امنیت 
قد علم کرده، افزایش چشمگیر جمعیت، تغییر شیوه زندگی 
و در دســترس همگان قرار گرفتن فناوری و تجهیزاتی است 
که ممکن اســت در فعالیت های مجرمانه به کار گرفته شود. 
با این  همه باید شدت گرفتن هجمه های دشمنان، اوضاع بد 
اقتصادی و معیشتی و نیز شیوع بیماری کرونا در این روزها را 
نیز اضافه کرد که وظیفه نیروی انتظامی را بسیار سنگین تر از 
گذشته کرده است.در این  بین آنچه می تواند پلیس استان را در 
انجام وظایف قانونی و ذاتی اش یاری رسان و متضمن موفقیتش 
باشد، همراهی و همکاری مردم و یکی از عوامل تقویت حس 
اعتماد مردم به پلیس نیز اطالع رسانی و بازتاب فعالیت های 
نیروی انتظامی در زمینــه- برقراری نظم و امنیت و برخورد 
با مجرمان اســت که معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی می بایست با استفاده از تمام ظرفیت حرفه ای 
و علمی خود، زمینه تعامل مثبت پلیس با مردم را فراهم آورد.
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یک عکس ، یک خبریک عکس ، یک خبر

نیکوکارینیکوکاری

قدس: یک قلب اهدایی از مشهد به تهران 
منتقل و با موفقیت پیوند زده شد.مسئول 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: برای نخستین بار 
در کشور قلب اهدایی یک جوان مرگ مغزی 
با اورژانس هوایــی در زمان طالیی کمتر از 
چهار ساعت به تهران منتقل و با موفقیت 

پیوند زده شد.
دکتــر ابراهیم خالقی افــزود: قلب اهدایی 
مرحوم محمدامین ارجمند ۲۱ساله ساکن 
طبس که به دلیل  تشنج دچار مرگ مغزی 
شده و به بیمارستان منتقل شده بود برای 
نخستین بار توسط اورژانس هوایی در قالب 
طرح انتقال هوایی بــه تهران منتقل و در 
بیمارستان شهید رجایی با موفقیت به یک 
بانوی ۳۰ســاله تهرانی پیوند زده شد.وی  
ادامه داد: پیش از شــیوع کرونا عمل های 
پیونــد قلــب از بیمــاران مرگ مغزی در 
بیمارستان امام رضا)ع( مشهد انجام می شد، 
اما اکنون  این بیمارســتان ویــژه درمان 
بیماران کرونایی است و قلب های اهدایی به 
تهران و شیراز ارسال می شوند و عمل های 

پیوند قلب در این شهرها انجام می شود.

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: زمان 
طالیی برای انتقال اعضای پیوندی بیماران 
مرگ مغزی بین هفت تا هشت ساعت است 
کــه برای قلب این زمان باید کمتر از چهار 
ســاعت به طول بینجامد.خالقی افزود: در 
بیمارســتان منتصریه مشهد سایر اعضای 
این بیمار مرگ مغزی شــامل یک کلیه و 
پانکراس به بانویی 4۲ساله ساکن فریمان، 
کلیه دیگر وی به پســری ۱۱ساله ساکن 
خواف و کبد مرحــوم ارجمند به یک مرد 
۶۰ساله ساکن مشهد پیوند شد.همچنین 
دو قرنیه و قسمتی از پوست وی نیز به بانک 
چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بخش 
سوختگی بیمارســتان امام رضا)ع( ارسال 

شده  است.

برای نخستین بار در کشور به همت دانشگاه علوم پزشکی مشهد محقق شد
اهدای قلب پسر طبسی به دختر تهرانی

امنیتامنیت

 ابوالحسن صاحبی: فرمانده نیروی انتظامی 
شهرســتان صالح آباد گفت: ارتقای امنیت، 
ایجاد فرصت برای افزایش تعامل بین پلیس 
و مردم و افزایش سرمایه های اجتماعی، از 

اهداف مهم هفته نیروی انتظامی است.
سرهنگ جواد ابراهیمی در خصوص علت 
تغییر زمان برگزاری برنامه های هفته ناجا 
امســال افزود:هفتــه نیروی انتظامی برابر 
تقویم زمانی ســال های گذشته از مهرماه 
آغاز می شود، این در حالی است که امسال 
با توجه به همزمانی مراسم اربعین حسینی 
با ایام هفته ناجا و شیوع ویروس منحوس 
کرونا، هفته ناجا از ۲7 مهرماه آغاز و تا دوم 
آبان ماه ادامه خواهد داشت.وی با اشاره به 
اینکه شعار هفته ناجا در سال جاری »با هم 
برای امنیت و سالمت« انتخاب شده،گفت: 
باید در اجرای کلیــه برنامه ها، مضمون و 
اهداف شعار تعیین شــده مورد توجه قرار 

گیرد.
وی با بیان اینکه هر چه مشــارکت مردم 
با نیروی انتظامی در راستای مأموریت های 
محوله بیشتر باشــد، امنیت مطلوب تری 
در ســطح جامعه به وجــود می آید، افزود: 

هفته ناجا فرصتی برای همراهی جامعه با 
پلیس در راستای نهادینه سازی ارزش های 
اسالمی، رعایت حقوق شهروندی و احترام 

به قانون است .
این مقام مســئول در پایان از پیش بینی و 
اجرای چند برنامه در هفته نیروی انتظامی 
خبر داد و یادآورشــد: سرکشی از خانواده 
شهدا و ایثارگران ناجا، غبارروبی قبور مطهر 
شــهدا، اجرای برنامه صبحگاه مشــترک، 
شرکت در نمازجمعه، مالقات چهره به چهره 
با مردم، دیدار با ائمه جمعه و ارائه خدمات 
مضاعــف در حوزه خدماتــی پلیس راهور، 
پلیــس + ۱۰ و با توجه به شــیوع بیماری 
کرونا، اولویت اجرای برنامه های هفته ناجا 
بیشتر در قالب استفاده از بستر فضای مجازی 
و نیز اســتفاده از توان رسانه ها خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان صالح آباد عنوان کرد
امنیت و سالمت؛ دو رکن اصلی برنامه های هفته نیروی انتظامی

خط قرمز: رئیس پلیس آگاهي خراســان رضوي از دسترسي 
مالباختگان پرونده هاي سرقت براي شناسایي اموال مسروقه 

خود در سامانه» نما« خبر داد. 
سرهنگ جواد شفیع زاده گفت: پلیس آگاهي خراسان رضوي 
عملیات گســترده اي را براي شناســایي و دستگیري عامالن 
ســرقت هاي اعالمي به فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ در دستور 
کار خود قرار داده که این اهتمام جدي در مبارزه با ســرقت، 
نتایج ارزشمندي از دستگیري عامالن سرقت ها و کشف اموال 

مسروقه در پي داشته است.

رئیس پلیس آگاهي خراسان رضوي ادامه داد: شهروندان عزیز 
و افرادی که در این خصوص به پلیس اعالم شکایت داشته اند 
مي توانند براي پیگیري موضوع و شناسایي اموال مسروقه خود  
به نشــاني اینترنتي www.police.ir مراجعه و از سامانه »نما« 

استفاده کنند.
وي در پایــان به موضوع نقش شــهروندان در پیشــگیري از 
سرقت ها اشاره کرد و گفت: رعایت توصیه هاي پلیسي و توجه 
به نکات ایمني و مراقبتي در کاهش وقوع سرقت ها بسیار مؤثر 

هستند.

رئیس پلیس آگاهي خراسان رضوي خبر داد

شناسايي اموال سرقتي با سامانه»نما«

گزارشگزارش

قدس: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت خــواف، از ثبت تصاویری 
تازه از پلنگ ایرانی در ارتفاعات روســتای دردوی توســط محیط  بانان 
این شهرستان خبر داد.سعید توانا گفت: در پی اطالع رسانی خبر شکار 
یک رأس بز توسط پلنگ از گله دامداران روستای دردوی، محیط بانان 
شهرستان بالفاصله به محل اعزام و پس از حضور در محل اتالف حیوان، 
منطقه مورد رصد دقیق قرار گرفت.وی افزود: پس از تالشی یک ساعته 
یک قالده پلنگ در ارتفاعات منطقه مشــاهده و توســط محیط بانان 
تصویربرداری شد و به منظور پیشگیری از بروز تعارضات پلنگ و انسان، 
چوپانان محلی بار دیگر از سوی محیط بانان تحت آموزش قرار گرفتند تا 
چنانچه با این گربه سان ارزشمند مواجه شدند، اقدام مناسبی انجام دهند.

گفتنی است؛ در این جریان این خبر محیط بانان حمیدرضا عظیم پور و 
غالمرضا یعقوبی   موفق شدند از این گونه ارزشمند تصویربرداری کنند.



خبرخبر خبرخبر
راه اندازی اتوبوس ویژه نابینایان در یزد•

یزد: نخســتین اتوبوس 
ویژه  مناسب سازی شده 
ناشــنوایان  و  نابینایان 
شــهر یزد همزمــان با 
جهانی  روز  گرامیداشت 
این شــهر  در  نابینایان 
مدیرکل  شد.  راه اندازی 

بهزیستی اســتان یزد گفت: این اتوبوس مجهز به رمپ ویژه 
افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی و نرم افزار اعالم هوشمند 
نام ایســتگاه ها داخل اتوبوس  به صورت شنیداری و نوشتاری 
برای دو گروه نابینایان و ناشنوایان است. علی محمد عطابخش 
افزود: قرار است تا پایان سال، ۲۷ اتوبوس مناسب سازی شده 
ویژه افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، بینایی و شنوایی به 

ناوگان حمل ونقل عمومی شهر یزد اضافه شود.

 توقف صید ترال هشت فروند قایق •
در خلیج فارس

بوشهر: فرمانــده یگان 
آبزیان  منابــع  حفاظت 
اســتان بوشــهر گفت: 
در ۷۲ ســاعت گذشته، 
کارکنان این یگان موفق 
شدند هشت فروند قایق 
حیــن صید تــرال و ۹ 

فروند قایق بدون هویت که تخلف صیادی داشــتند را توقیف 
کنند. سرهنگ حاتموند اظهار کرد: در این عملیات کشفیات 
قابل توجهی از آنان از جمله ســه رشته تور ترال، چهار جفت 
تخته صید ترال، ۱۸ رشته تور شیری، سه طاقه تور محاصره ای 

و دیگر اقالم کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده هایی تشکیل و به مقام 

محترم قضایی ارجاع شد.

3هزار و 200 نفر برای دریافت تابعیت •
ایرانی در گلستان نام نویسی کردند 

امور  گرگان: مدیــرکل 
اتباع و مهاجرین خارجی 
گلســتان گفت: تاکنون 
3هــزار و ۲۰۰ فرزنــد 
زاده شــده از مادر ایرانی 
اهل این اســتان و پدر 
خارجی برای اخذ تابعیت 

و شهروندی جمهوری اسالمی ایران نام نویسی کردند.
مهدی دهرویه اظهار کرد: هم اکنون اداره کل اتباع خارجی 
استانداری گلســتان در حال پایش و بررسی درخواست و 
احــراز هویت متقاضیان اســت و در صورت مغایر نبودن با 
قوانین جمهوری اســالمی بــا دادن تابعیت ایرانی به آن ها 

موافقت می شود.

مالقات بیماران در استان مرکزی •
ممنوع شد

اراک: معــاون درمــان 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مالقــات  گفــت:  اراک 
در  بســتری  بیمــاران 
بیمارســتان های استان 
مرکــزی بــه منظــور 
جلوگیری از گســترش 

ویروس کرونا ممنوع شد. دکتر بهمن صادقی سده اظهار کرد: 
این ممنوعیت در پی نامه معاون درمان وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 

اعمال شده است.
وی خاطرنشــان کرد : ممنوعیت مالقات تصمیمی است که 
در راستای حفظ سالمت هر چه بیشتر مردم و پیشگیری از 
گسترش ویروس کرونا گرفته شده و از همه همراهان و خانواده 

بیماران انتظار می رود این موضوع مهم را رعایت کنند.

انتقاد شهردار صدرا از کوه خواری  •
برخی ارگان ها

صدرا  شــهردار  فارس: 
گفــت: بــرای برخــی 
ارگان هــا، شــهر صدرا 
است  انتفاعی  یک شهر 
که ســبب ساخت وساز 
غیرمجــاز و کوه خواری 

شده است.
بهزاد پرنیان بیان کرد: متأسفانه برای برخی ارگان ها شهر صدرا 
یک شهر انتفاعی است، در صدرا 5 هزار هکتار محدوده قانونی و 
حدود ۱۷ هزار هکتار حریم شهری وجود دارد و براساس قانون، 
در بدو تأسیس شــهرهای جدید متصدی این 5 هزار هکتار 
شرکت عمران است که باید بسترهای عمومی را برای ساکنان 

آینده فراهم کند و زمین های قانونی را به فروش برساند.

آتش در جنگل های گچساران مهار شد•
کهگیلویه و بویراحمد: 
رئیس اداره منابع طبیعی 
از  گچساران  شهرستان 
آتش سوزی  کامل  مهار 
این  مراتع  و  جنگل هــا 
از چهار  شهرستان پس 

شبانه روز خبر داد.
مجید نظری افــزود: این آتش ســوزی در جنگل ها و مراتع 
ارتفاعات مشــرف به شهرستان گچســاران از ساعت ۱۸ روز 
سه شنبه ۲۲ مهرماه آغاز شد که پس از چند مرحله مهار مجدد 
شعله ور می شد که با تالش نیروهای مردمی و منابع طبیعی و 
محیط زیست جمعه شب مهار و صبح شنبه پس از پایش مهار 

و خاموشی کامل آتش سوزی اعالم شد.
وی اظهار کرد: نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی استان 
و شهرســتان، بســیج و ســپاه، نیروهای مردمی روستاهای 
»آبریگون«، »دیل«، »چهاربیشه«،»آب چیر«، »آب توت«، هیئت 
کوهنوردی شهرستان و انجمن زیست محیطی سبزگامان در 

مهار و خاموش کردن آتش سوزی کمک و همکاری کردند. 

شکار پرندگان وحشی در خلخال •
ممنوع شد

اداره  رئیــس  اردبیل: 
زیست  محیط  حفاظت 
خلخال گفــت: تا اطالع 
ثانــوی صید و شــکار 
پرنــدگان وحشــی در 
منطقه ممنــوع بوده و 
از صــدور هرگونه پروانه 
شکار پرندگان برای دارندگان سالح شکاری دارای مجوز حمل 

خودداری می شود.
مهدی کسایی بیان کرد: محیط  بانان هنگام گشت و کنترل در 
بخش های مرکزی و خورش رستم موفق شدند سه شکارچی 
متخلف را هنگام شــکار پرندگان وحشــی در زیستگاه های 

حساس این مناطق دستگیر کنند.
وی بیان کرد: از متخلفان دســتگیر شــده سه قبضه اسلحه 
شکاری، ۱۸ تیر فشنگ ســاچمه زنی، الشه دو قطعه کبک 
و یک قطعه کبوتر چاهی کشــف و ضبط شده و شکارچیان 
متخلف پس از تکمیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به 

محاکم قضایی منطقه تحویل داده شدند.

 مجوز 20 نشریه غیرفعال •
در استان قزوین لغو شد

معاون فرهنگی  قزوین: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 
از  قزوین گفت:  اسالمی 
تاکنون  امســال  ابتدای 
مجوز ۲۰ نشریه غیرفعال 
بر اساس ماده ۱۶ قانون 
مطبوعات در این استان 
لغو شده است. محمد رستمی افزود: این نشریات در استان به 
دلیل نداشتن فعالیت در خصوص اجرای قانون و ساماندهی 

مطبوعات لغو مجوز شدند.
وی اظهار کرد: صاحب امتیاز موظف است طی ۶ ماه پس از 
صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند، در غیر این صورت 
بــا یک بار اخطار کتبی  و دادن فرصــت ۱5 روزه مجدد، در 

صورت عدم عذر موجه، اعتبار پروانه از بین می رود.

موج مهاجرت از آذربایجان شرقی •
افزایش می یابد

تبریز: رئیس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی 
گفت:  شرقی  آذربایجان 
نرخ بیــکاری آذربایجان 
میانگیــن  از  شــرقی 

کشوری پایین تر است.
داود بهبودی اظهار کرد: 
نرخ بیکاری اســتان اغلب از میانگین کشــوری کمتر است؛ 
چراکه چســبندگی به خاک در این منطقه بسیار کم بوده و 
نیروی کار در صورت عدم اشتغال در استان برای یافتن شغل 
به جاهای دیگر می رود و بدین ترتیب موج مهاجرت از استان 

هر روز افزایش می یابد.
وی خاطرنشــان کرد: برخالف انتظار ســهم تولید، درآمد و 
بهره وری آذربایجان شرقی تنها ۷۲ درصد از میانگین کشوری 
بوده و تا زمانی که ســرمایه گذاری های کالن مورد انتظار که 
افزایش دهنده تولید و درآمد اســت، در اســتان اتفاق نیفتد 

وضعیت به همین منوال خواهد بود.

 ششدانگ »اصفهانک« •
به نام اوقاف سند خورد

معــاون  اصفهــان: 
اداره  ثبتــی  و  حقوقی 
امــور  و  اوقــاف  کل 
خیریه اســتان اصفهان 
با اشــاره به صدور یک 
هزار و ۸5۰ سند برای 
موقوفات استان اصفهان 
گفت: ســند موقوفه اصفهانک به صورت ششــدانگ به نام 

اوقاف سند خورد.
حجت االسالم محمود نصراصفهانی با بیان اینکه در مجموع 
یک هزار و ۸5۰ موقوفه در اســتان اصفهان سنددار شده 
است، افزود: در این بین سهم موقوفات منفعتی و انتفاعی 
یک هزار و ۴5۰ مورد، موقوفات غیر متصرفی که توســط 
متولیان اداره می شود ۲35 مورد و سهم رقبات بقاع حدود 

۱۱۴ مورد بوده است.

قدس آنالین از سیستان و بلوچستان گزارش می دهد

حکایت »هوتک ها« همچنان باقی است...
زاهــدان: »هوتِگ« یا »هوتَــک« نام گودال 
مصنوعی و یا طبیعی نســبتاً بزرگی اســت 
که آب حاصــل از بارندگی ها به آن هدایت 
و جمع آوری  شده و در طول سال به مصارف 
آشــامیدنی انسان و حیوانات اهلی و وحشی 
می رســد، این گــودال در زبــان بلوچی در 

منطقه بلوچستان به هوتِگ مشهور است.
متأســفانه منبع تأمین آب مردم بسیاری از 
روســتاهای جنوب سیســتان و بلوچستان 
ازجمله بخش منطقه »دشــتیاری«، »تلنگ« 
و »پــالن« که از بی آبی رنج می برند هوتک و 

چاله های آب ناشی از باران است.
این گودال که در زبــان بلوچی به هوتِگ یا 
هوتک مشهور است ســامانه ای سنتی برای 
مهار، کنترل و بهره برداری از ســیالب است 
و به عنوان یکی از راه های متداول تأمین آب 

محسوب می شود.
هوتگ در واقع یکــی از بهترین منابع امید 
برای رفع تشــنگی موجودات زنده در بیش 
از ۴۰۰ روستای سواحل مکران در محدوده 

دشتیاری و چابهار است.

پاک کردن صورت مسئله س
احمدعلی موهبتی، اســتاندار سیســتان و 
بلوچســتان که اعتبارات استانش توان رفع 
مشکالت و عقب ماندگی های برجای مانده از 
گذشــته را ندارد و از طرفی نمی خواهد این 
مشکالت به رخ کشیده شود و یا بدنامی آن 
به پای دولت نوشــته شــود از همین رو در 
شورای اداری و جشنواره شهید رجایی اظهار 
کرد: هیچ روستایی در سیستان و بلوچستان 
از آب هوتک ها اســتفاده نمی کنند و کسانی 
که در بطــری، آب برای رئیــس جمهوری 
ارسال می کنند به جای این کارها طرح سه 
فوریتی برای تخصیص اعتبار به بخش آب و 

راه این استان ارائه کنند.
اســتاندار سیســتان و بلوچستان در حالی 
این موضوع را رد می کند که سال گذشته 
ســه دانش آموز دختــر در چابهار که برای 
برداشت یک سطل آب به همین هوتک ها 
مراجعه کرده بودند متأسفانه جان خود را 

از دست دادند.
اگرچه خبر جان باختن آن ها برجسته نشد 
و حتی در محافل از علت و ریشه آن سخنی 
به میان نیامد و پرونده مرگ سه دانش آموز 
دختر روســتای »کموبــازار« از توابع بخش 

پالن شهرســتان چابهار در رسانه ها با چند 
کلمه »بی احتیاطی« دانش آموزان در »گودال 
آب« به نام »هوتک« بســته شد، اما حداقل 
مردم جنوب سیستان و بلوچستان می دانند 
که این تحریف هــا فقط پاک کردن صورت 

مسئله است!
هرچند استاندار سیستان و بلوچستان منکر 
اســتفاده از این هوتک ها بــرای مصرف آب 
آشــامیدنی می شــود، اما به گفته بسیاری 
از مردم جنوب این اســتان آیا ســخنان دو 
دختری که امســال دســت آن ها در میان 
دندان های یک تمساح گرفتار شده بود و در 
برنامه زنــده تلویزیونی به ملت ایران گفتند 
که چاره ای برای برداشت آب از این گودال ها 

ندارند، قابل انکار است؟

روستاهای بدون شبکه آبرسانی س
در حالــی ادعا می شــود آب این هوتک ها 
برای آشــامیدن اســتفاده نمی شــود که 
براساس آمار شرکت آب وفاضالب روستایی 
سیستان و بلوچســتان؛ از مجموع 5 هزار 
و 5۹۴ روســتا در سیســتان و بلوچستان، 
تعــداد 3 هزار و ۲۴ روســتا دچار کم آبی 
هســتند یعنی به عبارتــی می توان گفت 
بیش از نیمی از روســتاها فاقــد هرگونه 

شبکه و لوله کشی آب هستند.

آب وفاضالب  مدیرعامــل 
و  سیســتان  روســتایی 
بلوچســتان پیــش از این 
اظهــار کرد:  شــرکت آب 
این  روســتایی  فاضالب  و 
از میان  استان موفق شده 
3 هزار روســتایی که فاقد 
شبکه هستند، به یک هزار 
و ۲5۷ روستا با ۲5۱ هزار 
تانکر  با ۱۱۱  نفر جمعیت 

آبرسانی کند.
افزود:  ریگــی  عبداالحد 
حدود ۲ هزار روســتا در 
سقایی  آبرســانی  انتظار 
این گونه  البته  که  هستند 

آبرسانی خود با مشکالت بسیاری ازجمله 
تعویــق مطالبات پیمانکاران، فرســودگی 
یا کمبود ســوخت  و  آبرســان  تانکرهای 
برای آن ها مواجه اســت که خود داستان 

دارد. مفصلی 

منبع امید برای رفع تشنگیس
رئیس اداره منابع طبیعی چابهار اردیبهشت 
ماه امســال در گفت وگو با خبرگزاری دولت 
اظهار کرد: هوتــگ بهترین منبع امید برای 
رفع تشنگی موجودات زنده در ۴3۰ روستای 

ســواحل مکران در محدوده 
شهرستان چابهار است.

رئیس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری چابهار بیان کرد: 
بسیار خوبی  منبع  هوتگ ها 
برای تأمین آب آشــامیدنی 
اهالی روستاهای فاقد شبکه 
آبرســانی به ویژه در فصول 

کم آبی هستند.
راهداری ادامــه داد: به طور 
در  واقع  هوتگ های  معمول 
حاشــیه یک روستا به تمام 
دارد  تعلــق  روســتا  اهالی 
بــه لحاظ  و ممکن اســت 
مالکیــت متعلق بــه یک یا 

چند نفر باشد.
رئیــس اداره منابع طبیعــی چابهار گفت: 
حجم مخــزن هوتگ معموالً بین ۱۰ تا ۲۰ 
هزار مترمکعب بــوده و تغذیه آن از طریق 
دروازه یا کانال آبرســان صرفاً از سیالب ها 

صورت می گیرد.
وی مزایای هوتگ هــا را منبعی برای تولید 
ماهیان آب شیرین، توســعه جنگل کاری و 
فضای سبز، باال بردن ســرانه فضای سبز و 
استقرار جنگل های منحصربه فرد از گونه های 

چش، کنار و کهیر عنوان کرد.

هوتگ ها یا 
گودال های طبیعی 

آب بهترین منبع 
امید برای رفع 

تشنگی موجودات 
زنده در ۴۳۰ 

روستای سواحل 
مکران در محدوده 

چابهار هستند
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گیالن: گرچه از روزهای گذشته به طور مکرر تمامی مسئوالن 
اجرایی و کادر بهداشــتی یکصدا اعالم کردند که سفر در ایام 
تعطیالت بر افزایش دامنه بیماری کرونا و مرگ بســیاری از 
هموطنان منجر خواهد شــد، اما به ظاهر برخی افراد گوش 
شنوایی نداشته و تفریح را بر جان هموطنان و حتی خانواده 

خود ارجح دانسته و در ایام تعطیالت دل به جاده زدند!
گیالن دومین اســتان درگیر بیماری کرونا بود که توانست با 
همراهــی مردم این بیماری را به خوبی مدیریت کند، اما طی 
یکــی دو ماه اخیر دوباره رفته رفتــه در پی افزایش ترددها و 
بی توجهی مردم آمار مبتالیان به کووید۱۹ و بســتری ها در 

بیمارستان روند صعودی به خود گرفته است.
متأســفانه ســهل انگاری بســیاری از هموطنان و سفرهای 
غیرضروری به این اســتان، بسیاری از شهروندان را در پایان 

تعطیالت با مشکالت جدی مواجه می کند.
 گیالن با بهره مندی از طبیعت زیبا، کوه، دریا و جلگه همواره از 
مراکز مهم گردشگری بوده است، اما حتی کرونا و خطر ابتال به 

این ویروس نیز بازدارنده سفر گردشگران به این استان نیست!
این در حالی اســت که اســتاندار گیالن با اشاره به وضعیت 
قرمز کرونایی استان و روند افزایشی مبتالیان و بستری شدگان 
در بیمارســتان ها، همه تفرجگاه ها و مراکز تفریحی استان را 

مسدود و تعطیل اعالم کرده و خواســتار خودداری مردم از 
سفر به این دیار شده بود.

افزایش خودروها در ایام تعطیالتس
در همین حال مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گیالن 
از افزایش 3۴.5 درصدی ورود خودروها در ســه روز گذشته 
نسبت به ســه روز ماقبل تعطیالت خبر داد. فریبرز مرادی 
اظهار کرد: بر اســاس آخرین آمار دریافتی از ۴۲ دســتگاه 
ترددشمار در استان؛ طی  روز بیست و سوم تا بیست و پنجم 

مهرماه تعداد ورودی خودروها نســبت به سه روز ماقبل آن 
نشــان دهنده افزایش 3۴.5 درصدی بوده است. وی تصریح 
کرد: بیشــترین افزایش ورودی به اســتان از آزادراه رشــت 
- قزویــن با افزایش 5۷.۴ درصد و پس ازآن محور رامســر - 
چابکسر با ۱3 درصد نسبت به سه روز بیستم، بیست و یکم و 

بیست و دوم مهرماه بوده است.

وضعیت بدتر خواهد شدس
این در حالی است که معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی گیالن بابیان اینکه هم اکنون بیش 
از 35۰ بیمار در بیمارستان های استان بستری هستند، افزود: 
از این تعداد ۸5 بیمار بدحال بوده و در بخش )آی.ســی.یو( 

بستری هستند که این خبر خوبی نیست. 
دکتر آبتین حیدرزاده بستری بیماران مبتال به کووید۱۹ را در 
یک ماه گذشته بی سابقه دانست و افزود: اگر به همین منوال 
پیش برود وضعیت قرمز بیماری کرونا در گیالن بدتر خواهد 
شد و مجبور می شویم برخی از کســب وکارها را احتماالً بار 

دیگر تعطیل کنیم. 
وی تأکید کرد: مردم به طورجدی از هرگونه تردد غیرضروری 

خودداری کنند.

با وجود هشدار های اکید مسئوالن گیالنی اتفاق افتاد

باال رفتن همزمان آمارگردشگران و بیماران کرونایی
گزارشگزارش

7934zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 م ا گ د ا ل ی ن ی ن   د ا ش ت
 2 ا ب و   ی س ا و ل   م و ج و د
 3 د س ت و ر   س ر ا غ   س ا ر ا
 4   ا ه ت م ا م   ن ی و ت ن   ب
 5 خ ل   ی ا ک ن د   ب ر   ب ر ی
 6 ز   ب ر ن ا   ب و ت ا ن   ی ر
 7 ر و د ه   ر ا ه ی   ج ه ا ز  
 8 ج ل ی   م س خ   ز ه ی   ی و غ
 9   و ع د ه   ر س ا م   ک ا م ل
 10 ک ل   م ت ق ا ل   ر ع ی ت   ا
 11 ا ه ن   ا ل   ف ل ا ک ت   ا ف
 12 ر   ف ن ج ا ن   و ه ا ب ی ت  
 13 ب ا ر ق   ب ی ک س   س ه م ی ه
 14 ل م ی د ن   م ی ت ر ا   ه ل و
 15 د ا ن ه   م ا د ر ز ن س ل ا م

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 

               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

 ۱. حمل و نقل بین المللي کاال- بیچارگی
 ۲. خانه تابســتاني- کمیســر- فرزند 
3. ابزار جنگي قدما- دانه معطر-  اناث 
نوعي هواپیماي جنگنده روســي-انتها 
۴. روش- بنیــان- مردي کــه پلکش 
شــکافته شده باشــد 5. ماه- عامر- از 
لوازم تحریــر ۶. وســایل- آهنگ ســاز 
از زیراندازهــا- ضمیر   .۷ – گشــادي 
از   .۸ کریم خانــي  سلســله  وزنــي- 
حواس پنجگانه- سیســتم عاملی موفق 
در صنعــت تلفــن همــراه ۹. کشــور 
راندن  »صــوت  بیمار-  نــت   - اینکاها 
خانمانه«  تعجــب  ادبانه«+»صوت  بــي 
۱۰. جوانمــرد- ســنین- صفتي براي 
یازدهــم  مــاه  روشــنایي-   .۱۱ بــاد 
میالدي- شدیدتر ۱۲. فرارکردن- عید 
بز کوهي- غذاي   .۱3 ویتنامي- طایفه 
بروزدادن  شــیمیایي-  عنصر  تزریقي- 
۱۴. واحد مســافت دریایــي- اجداد- 
کنایه  گرفتن-  به خدمــت   .۱5 مرغزار 

از آدم خوشرو است

کارگرداني  به  فیلمي محصول۱3۸۶   .۱
 محمدحســین لطیفي- حالت بیهوشــي 
۲. جــاده آهنین- شــیره چغندرقند- 
اســتعمار پیر 3. از ادات اســتثنا- لقب 
در  لنگــه  غیــر-  هنــدي-   اشــرافي 
را دارد- قسمت  ۴. خسیس خشــکش 
به  درونــي الســتیک- صوت دعــوت 
ســکوت 5. ظاهــر ســاختمان- الهــه 
از  بخشــي  باســتان-  روم  جنــگ 
مي شــود  شــامل  را  کرمــان   خــاک 
آشــپزي کردن-  اعداد-  طالیــه دار   .۶
 پــول کشــور اژدهــا-  نفــي از آمدن 
۷. دام- بیماري ارثــي کم خوني- کویر 
مرکزي ایران- عزیز عرب ۸. با این امال 
هم نوعــي چراغ نفتي قدیمي اســت- 
۹. لحظه- نوعي  بزرگ ترین عصب بدن 
بــازي الکترونیکــي- دردها- »ســگ« 
لندنــي بروبچه هــاي  گویــش   در 

 ۱۰. ظلم و جور- فصاد- خبردادن- سایه 
۱۱. رســتوران فرنگي- ابــزارکار نجار 
۱۲. چرخیــدن-   و آشــپز- دورویــي 

راه فــرار- نمدفــروش ۱3. عدد قــرن- واهمه- 
روادیــد- تقویت امــواج رادیویــي ۱۴. نوآوري- 
آهســته- نانجیــب ۱5. تکه پارچــه- از فعالین 
مبارزات مســلحانه در زمان پهلــوی دوم و عضو 

اسالمی موتلفه  هیئت  های 

  عمودی  افقی
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