
 اعمال محدودیت های وضعیت نارنجی 
در مشهد از شنبه 

 پیشرفت 10 درصدی
 پروژه موزه مانه و سملقان در 9سال!

احمــد ریــواده؛ معــاون سیاســی و اجتماعی 
فرماندار مشهد گفت: با اینکه وضعیت این 
شهرســتان از نظر شیوع کرونا نارنجی اعالم 
شده است اما اعمال محدودیت های صنفی 
مطابق با این وضعیت از روز شنبه ۲۲ آذر ماه 
اعمال خواهد شــد. براســاس اعالم دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد...

شــمالی  خراســان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
شهرســتان  مــوزه  پــروژه  متأســفانه   گفــت: 
مانه و سملقان پس از 9 سال کمتر از 10 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.علی مستوفیان اظهار 
کــرد: پــروژه موزه شهرســتان مانه و ســملقان 
در ســال 90 در زمینی به مســاحت یک هزار 

مترمربع و با ۷00 مترمربع... .......صفحه 2 .......همین صفحه

 توقف در 
ایستگاه روزنک

رونق اقتصادی برای مرزنشینان امنیت می آورد 

اما و اگر های 
منطقه آزاد شدن 

سیستان

تخم مرغ به نرخ مصوب 
در خراسان رضوی 

توزیع می شود

.......همین صفحه

.......صفحه 2 .......صفحه 4 

 قطعه چهارم مسیر ریلی خواف - هرات
 در مرحله مطالعات اولیه است

معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور از بهره برداری رســمی مســیر ریلی خواف – 
روزنک در آخر هفته جاری خبر داد.عباس خطیبی در نشست 
خبری روز گذشــته خود با رســانه های خراســان رضوی گفت: بر 

اســاس برنامه ریزی های کالن وزارت راه و شهرســازی اولویت های 
حــوزه ریلی در ســه بخش تعریف شــده اســت که اتصــال مراکز 
استان ها به شبکه ریلی اولویت نخست بود که در دو سال گذشته 

پنج مرکز استان به شبکه ریلی..

با خشک شدن هامون و کوچ عظیمی از جمعیت سیستان در 
دو دهه گذشته به استان های شرقی و شمالی حال تهیه یک 
 لقمه نان برای مردمان این سرزمین تفتیده بسیار سخت شده 
است. مردم سیستان که تا پیش از این به واسطه آبادانی هامون 

سرگرم کشاورزی، دامداری و ماهیگیری ...

مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: به زودی توزیع تخم مرغ به نرخ مصوب 
با هدف تنظیم بازار این محصول در اســتان انجام می شــود.
محمدمهدی یعقوب زاده افزود: بر پایه  هماهنگی انجام شده با 

اتحادیه مرغ تخم گذار استان...

اعمال محدودیت های وضعیت 
نارنجی در مشهد از شنبه 

ایرنــا: احمــد ریــواده؛ معاون سیاســی و اجتماعی 
فرمانــدار مشــهد گفــت: بــا اینکــه وضعیــت این 
شهرستان از نظر شیوع کرونا نارنجی اعالم شده 
است اما اعمال محدودیت های صنفی مطابق با 
این وضعیت از روز شنبه ۲۲ آذر ماه اعمال خواهد 

شد. 
براســاس اعــالم دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، 
وضعیت این شهرستان از نظر شیوع کرونا از حالت 
قرمــز به نارنجی تغییر یافتــه بنابراین پس از ابالغ 
محدودیت های جدید، اصناف گروه شغلی دو نیز 
می توانند در این شهرستان فعالیت داشته باشند.

خسارت 25 درصدی سرمای 
پاییزی به کشتزارهای پنبه نیشابور 

نیشــابور - خبرنــگار قدس: مدیر جهاد کشــاورزی 
نیشــابور از خســارت ۲0 تــا ۲5 درصــدی ســرمای 
زودرس پاییــزی بــه کشــتزارهای پنبــه شهرســتان 

نیشابور خبر داد.
محمدعلی فرهمند راد افزود: خسارت وارده در هزار 
هکتار از کشتزارهای پنبه شهرستان صورت گرفته 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: در ســال زراعــی جــاری ۲۲0 
هکتــار از مزارع پنبه شهرســتان بــه روش مکانیزه 
کشــت شــد که نسبت به ســال گذشته 50 درصد 
افزایش داشــت.فرهمند راد با اشــاره به افزایش 5 
درصــدی ســطح زیر کشــت این محصول نســبت 
بــه ســال گذشــته، ادامــه داد: توســعه و احیــای 
کشت پنبه، افزایش کمی و کیفی تولید محصول 
و صرفه جویــی در مصــرف آب از مهم تریــن اهداف 

کشت مکانیزه است.
وی قیمــت هــر کیلو پنبه را حــدود 130 هزار ریال 
دانســت و تصریــح کــرد: در هر هکتــار 50 نفرروز 
مشغول کار می شوند و یکی از سیاست های جهاد 
کشــاورزی بــرای کاهــش هزینه های تولیــد، تأمین 
ماشــین آالت مکانیزه برداشت پنبه با استفاده از 

تسهیالت بانکی برای پنبه کاران است.

توســعه خبرخبر و  معــاون ســاخت  محمــدزاده: 
راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور از بهره برداری رسمی 
مسیر ریلی خواف – روزنک در آخر هفته 

جاری خبر داد.
عبــاس خطیبــی در نشســت خبــری روز 
گذشته خود با رسانه های خراسان رضوی 
گفــت: بــر اســاس برنامه ریزی هــای کالن 
وزارت راه و شهرســازی اولویت های حوزه 
ریلی در ســه بخش تعریف شــده اســت 
که اتصال مراکز استان ها به شبکه ریلی 
اولویت نخست بود که در دو سال گذشته 
پنج مرکز اســتان به شــبکه ریلی متصل 

شده اند.
اولویت دوم تکمیل کریدورهای ترانزیتی 
پشــتیبان  توســعه مســیرهای  و  کشــور 
ترانزیــت بــوده و در نهایت اولویت ســوم 
اتصال شبکه ریلی کشور به شبکه ریلی 
کشــورهای همســایه اســت کــه راه آهــن 
خواف به هرات در راستای همین رویکرد 

است.
وی افــزود: پروژه خــواف به هرات در واقع 
آغاز شــکل گیری یک کریدور بین المللی 
است؛ چرا که بخش های دیگر این شبکه 
ریلــی قرار اســت از هرات به مزارشــریف 

ایجاد شود و با تحقق این موضوع عمالً به 
شــبکه ریلی ازبکستان متصل می شویم 
همچنیــن برنامه هایی نیز در دســتور کار 
اســت کــه اتصــال چابهــار بــه زاهــدان از 
یــک ســو و اتصال شــلمچه به بصــره در 
عراق از سوی دیگر می تواند شبکه ریلی 
کشورمان را از شرق و غرب به شبکه های 

ریلی کشورهای منطقه متصل کند.
خطیبــی ادامــه داد: ســه قطعــه از چهار 
آمــاده  بــه هــرات  قطعــه مســیر خــواف 
بهره بــرداری شــده و آخــر هفتــه جــاری 
مراســم رسمی آن توسط رؤسای جمهور 
دو کشــور برگــزار خواهد شــد. بــر همین 
اســاس در حــال حاضــر 140 کیلومتــر از 
ایــن خــط ریلــی  مســیر ۲۲5کیلومتــری 
آماده بهره برداری است و در فاز نخست 
بــاری  بخــش  در  آن  از  بهره بــرداری 
خواهــد بــود و پــس از انجــام امــور اداری 
و هماهنگی هــای بیــن دو کشــور بخــش 

مســافری این خط هم مــورد بهره برداری 
قرار می گیرد.

وی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار مــا 
طــرف  اجــرای  ضمانــت  خصــوص  در 
افغانســتانی برای انجــام تعهدات خود و 
اجرای قطعه چهارم بین ایستگاه روزنک 
تــا هرات هم گفت: خوشــبختانه در یک 

سال اخیر طرف افغانستانی با جدیت پای 
کار بــوده و بــر اســاس اعــالم آن ها تأمین 
مالــی قطعه چهــارم توســط ایتالیا انجام 
شــده و قزاقســتانی ها در مناقصــه برگزار 
شــده به عنوان مجری شــناخته شده اند 
امــا زمــان دقیقــی بــرای اتمــام آن اعــالم 

نکرده اند.

او دربــاره تأمیــن امنیــت ایــن خــط ریلی 
هم اظهار کرد: براســاس الزام والی هرات 
در  متعــددی  پاســگاه های  شــده  مقــرر 
مســیر این خط ریلی ســاخته شوند تا از 
بروز هر گونه ناامنی در روند فعالیت این 
خط جلوگیری شود.خطیبی در پاسخ به 
پرسش دیگر خبرنگار ما درباره سرنوشت 
پروژه خط آهن گرگان- مشهد هم گفت: 
متأسفانه اعمال تحریم ها موجب توقف 
فعالیت هــای طــرف چینــی در ایــن پروژه 
شده و البته آن قرارداد هنوز قابلیت احیا 
دارد و امیدواریم به زودی شــرایط اجرای 
آن فراهــم شــود، بــا ایــن حال بــا تصمیم 
وزیر راه و شهرسازی تیم های کارشناسی 
در حال بررسی راه های دیگر تأمین مالی 
اجــرای پــروژه بــا اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی هستند تا چنانچه طرف خارجی 
از قــرارداد انصــراف داد بــا اتــکا به منابع 

داخلی اجرای این پروژه آغاز شود.
الزم به ذکر است که راه آهن خواف- هرات 
در حــال حاضر تنها در مســیر خواف به 
روزنک آماده بهره برداری شده و حدود 40 
کیلومتــر از فاصلــه 85 کیلومتری روزنک 
تــا هــرات هنــوز در حال انجــام مطالعات 
اولیــه اســت و با توجه به شــرایط کشــور 

افغانستان زمان خاصی را نمی توان برای 
تکمیل این مسیر پیش بینی کرد.

از ســوی دیگر هر چند خطیبی از وجود 
تمــام زیرســاخت های گمرکــی و فیزیکی 
و محوطــه ســازی های الزم در ایســتگاه 
روزنــک خبــر می دهــد امــا ایــن پرســش 
مطــرح اســت که آیــا بهره بــرداری ناقص 
این پروژه خواهد توانست موجب تقویت 
ترانزیت در این مســیر شود؟ چراکه اگر 
قرار باشد باری از خواف به مقصد هرات 
یا جای دیگر بارگیری شود و در ایستگاه 
روزنــک تخلیه و دوباره از طریق جاده ای 
منتقــل شــود بی تردیــد شــرایط مطلوب 
و جذابــی بــرای صاحبــان بــار نخواهــد 
بــود پس امیدواریــم از طریق رایزنی های 
دیپلماتیک الزام طرف افغانستانی برای 
اجرای ســریع تر قطعه باقیمانده صورت 

بگیرد. 
ایــن طرح از ســال 138۶ کلید خورده و با 
۲۲0 کیلومتر در چهار قطعه اجرا می شود 
کــه ۷۷ کیلومتــر آن در قالب دو قطعه در 
داخل خاک ایران و قطعه ســوم از نقطه 
صفر مرزی تا ایستگاه روزنک افغانستان 
به طول ۶۶کیلومتر ادامه یافته و هم اکنون 

آماده بهره برداری است.

قطعه چهارم مسیر ریلی خواف - هرات در مرحله مطالعات اولیه است

توقف در ایستگاه روزنک

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی گفت: از خیران 
انتظــار مــی رود کمک های خود را برای تأمین 
اقــالم و تجهیــزات پزشــکی اختصاص دهند 
و خانواده هــا می تواننــد اقالمــی که بدان نیاز 
ندارند را به بانک امانات تجهیزات پزشــکی 
تحویل دهند تا مورد استفاده متقاضیان قرار 

گیرد.
ابوالفضــل محبــان اظهــار کــرد: اکنــون بانــک 
امانــات تجهیــزات پزشــکی در ســه نقطــه از 
 اســتان در شهرســتان های بجنورد، اسفراین و 
مانه و ســملقان دایر شــده است که تا سه ماه 

دیگر مردم در تمامی شهرستان ها از این امکان 
بهره مند می شوند. 

وی افزود: مردم می توانند برخی از نیازهای خود 
به تجهیزات پزشکی از جمله صندلی چرخدار، 
تخــت، تشــک مــواج، عصــا و واکــر را از بانــک 

امانات تجهیزات پزشکی دریافت کنند.
احمــر خراســان  هــالل  سرپرســت جمعیــت 
شمالی خاطرنشان کرد: هزینه تأمین دستگاه 
اکسیژن ســاز و کپســول اکسیژن، بســیار زیاد 
اســت و بسیاری از خانواده ها نمی توانند آن را 
تهیه کنند از این رو از خیران انتظار می رود در 

تأمین این تجهیزات کمک کنند.

قــدس: نیره محمدی، بانــوی کارآفرین معلولی 
که با وجود معلولیت شــدید جسمی مؤسس 
آموزشگاهی موفق برای توان جویان و توانمندان 
در نیشابور است، گفت: صبح ها در دبیرستان 
می کنــم،  تدریــس  آموزشــگاه  در  عصرهــا  و 

شــب ها هم به مطالعه و مرور دروس دانشگاه 
می پــردازم، البتــه ســاعت بیــکاری ام کــه بیــن 
ســاعت ۲ تــا 5 عصــر اســت را به خانــه داری و 
امــور منزل اختصــاص می دهم که در این بین 

همسرم کمک های بسیاری به من می کند.

خیران کمک های خود را به تجهیزات پزشکی 
اختصاص دهند

۱۳ ساعت فعالیت شبانه روزی بانوی معلول 
کارآفرین در نیشابور
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صفحه1 خراسان  1399/09/19

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
مواد غذایی دریای توس به شماره ثبت 23558

ی��ا  کلی��ه س��هامداران محت��رم  از  بدینوس��یله 
نمایندگان قانونی آنها در ش��رکت س��هامی خاص 
دریای توس دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 9 صبح 
تاریخ 99/10/03 در محل ش��رکت واقع در بلوار 
خیام - خیام 29 - مجتمع نس��رین پ 12تش��کیل 

می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه : 

1- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گ��زارش 
بازرس قانونی شرکت 

2- تصویب صورتهای مالی سال 98 
3- انتخاب بازرس

4- تعیین روزنامه جهت درج آگهی های شرکت ع 9
90
96
61

99
09
64
0

 ش��هرداری کدک��ن در نظ��ر دارد با 
عنای��ت به مج��وز ش��ماره 50/319 
محت��رم  ش��ورای   99/9/8 م��ورخ 
اسالمی ش��هر نسبت به فروش یک 
قطعه زمین مسکونی )170 مترمربع( 
واق��ع در خیاب��ان خلی��ج ف��ارس با 
قیم��ت کارشناس��ی هر مت��ر مربع 
700/000 توم��ان زمین و 500/000 
توم��ان زیربنا اق��دام نماید، لذا از 
متقاضی��ان دع��وت می ش��ود جهت 
اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد 
مزای��ده از تاریخ انتش��ار به مدت 
ش��هرداری  ب��ه  کاری  روز  هف��ت 

کدکن)امور مالی( مراجعه نمایند.
شهرداری کدکن

,ع
99
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68
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 آگهی مزایده فروش زمین
 »نوبت اول«

آگه�ی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت اول (  ش�رکت تعاوني منحله در حال تصفیه  

مسکن فرهنگیان شماره 2 فیض آباد
مجم��ع عمومی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده نوبت اول 
ش��رکت تعاون��ی منحل��ه در ح��ال تصفی��ه  مس��کن 
فرهنگی��ان ش��ماره 2 فیض آباد  در س��اعت 18 روز 
پن��ج ش��نبه  م��ورخ  10/04/ 1399   در محل هیئت 
انصارالحس��ین فی��ض آب��اد  جلس��ه جه��ت اتخ��اذ 
تصمیمات نس��بت به موضوعات ذی��ل در این مجمع 

حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

 1. استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 
  2. طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98  

3. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99 
4. تمدید مدت تصفیه شرکت 

5. تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه 
6. تصویب دستمزد هیئت تصفیه

ع  هیئت مدیره  شرکت   9
90
96
71

در گفت و گوی قدس با محسن عراقی زاده، مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی مطرح شد

هشدارها به موقع اقدام ها با تأخیر
.......صفحه 2 



در گفت و گوی قدس با محسن عراقی زاده، مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی مطرح شد

هشدارها به موقع، اقدام ها با تأخیر
معصومــه مؤمنیــان: در بیــن انــواع خبرهــا کــه 
هــر روز در رســانه ها دنبــال می کنیــم، خبرهای 
هواشناســی شــاید بیشــتر از بقیه با تــار و پود 
زندگی و برنامه های روزمره ما گره خورده است. 
از لغــو پروازهــا تــا برنامه ریــزی بــرای ســفرهای 
جــاده ای، از برنامه ریــزی بــرای یــک جشــن و 
دورهمــی تــا ســیلی کــه تمــام ســرمایه آدم ها را 
در چشــم برهــم زدنی با خــود می بــرد و آرزوها 
را نقــش بــر آب می کند، از بــارش تگرگ بهاری 
بر باغ های شکوفه زده و گرانی میوه تا تعطیلی 
مدارس، همه و همه وابسته به پیش بینی های 
هواشناســی اســت کــه اگــر دقیــق و بــه موقــع 
نباشــد گاهی حتی زندگی ما را بر باد می دهد. 
هواشناســی در پزشکی و ســامت، هوانوردی، 
صنایع دفاعی و موشکی و عملیات های نظامی 
جایگاهــی ویــژه و تأثیرگــذار دارد. همــه این هــا 
بهانه  ای می شود برای شروع گفت وگو با محسن 
عراقی زاده، مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی 

که در ادامه می خوانید.

شــاید این پرتکرارترین پرسش مردم در این س 
موضــوع باشــد که بــرآورد شــما از بارندگی های 

نیمه دوم امسال چیست؟
پیش بینی های ما براساس مدل های هواشناسی 
اســت. تاکنــون نســبت بــه ســال گذشــته پاییز 
خشــکی داشته ایم. بارندگی ها به جز در شمال 
غرب و حاشیه خزر با تأخیر آغاز و برای چند روز 
باقیمانده این فصل هم انتظار بارش خاصی در 
ســطح استان نداریم. پیش بینی زمستانی سرد 
داریم و بارندگی های امســال چون دیر آغاز شد 
بــرای ایــن فصل هم انتظــار داریــم حجم اصلی 
بارندگی هــا به آخر زمســتان و آغــاز بهار موکول 

شود. 

یعنی احتمال بروز سیالب های بهاری مانند س 
سال 98 وجود دارد؟

پیش بینــی جــاری شــدن ســیاب در خراســان 
رضــوی و کشــور در بهــار ۱۴۰۰ دور از انتظــار 
هواشناســی  نقشــه های  ایــن  البتــه  نیســت. 
هــر دو هفتــه به روزرســانی می شــوند و در هــر 
به روزرســانی، اطاعات کامل تــری در اختیار ما 

قرار می دهند. 

دقت پیش بینی های هواشناســی در ایران و س 
خراســان رضوی چقدر بــا میانگین دنیا فاصله 

دارد؟
پیش بینی فصلی در کل دنیا همراه با خطاست، 
دقت پیش بینی های فصلی ما حدود 65 تا 7۰ 
 درصد است که این عدد در جهان 7۰ تا 8۰ درصد
بیان شده است. در مورد پیش بینی های فصلی 
چون بازه زمانی سه ماهه و طوالنی است دقت 
پایین می آید. در مورد پیش بینی های روزانه ما 
هر روز برای پنج روز آینده حتی برای یک هفته 

آینده هم پیش بینی ارائه می کنیم. 

زمانی که بحران هایی مانند سیل رخ می دهد س 
معموالً انتقادها متوجه هواشناســی اســت که 
چرا اطالع رســانی بهنگامی نداشته است، این 

موضوع را تأیید می کنید؟
مــا هــر روز برای پنــج روز آینده حتــی برای یک 
هفتــه آینده هم پیش بینی ارائه می کنیم و اگر 
به اتفاق خاصی در پیش بینی ها برســیم فوری 
اطاع رســانی را بــه دســتگاه های ذی ربط انجام 
می دهیــم، بــه خصوص  در بحــث بارندگی های 
شدید و سیل آسا که احتمال خسارت وجود دارد.
مــا بــرای پیش بینی ســیل نیاز به مــدل داریم، 
یعنی برنامه رایانه ای مخصوص سیل و بارندگی 
اما متأسفانه هنوز مدل هواشناسی اختصاصی 
در ایــران نداریــم، ســازمان هواشناســی پیگیــر 
اســت که یکســری مــدل تهیــه کند تــا بتوانیم 
در ســطح استانی و شهرستان به صورت دقیق 
ســاعت و حجــم بارندگــی را پیش بینــی کنیــم، 
بــا وجــود ایــن پیش بینی هــای مــا در این بحث 
 از دقــت باالیــی برخــوردار اســت و حداقــل از
72 ســاعت پیــش از وقــوع حادثــه، پیش بینی 
تقریباً ۱۰۰ درصدی را اعام می کنیم که این در 
مورد ورود موج ســرما و گرما و ســایر پدیده های 

مخرب نیز همین طور است.

با وجود ایــن توضیحات چرا س 
ما بعضاً شاهد اقدام دیرهنگام 

در این زمینه هستیم؟
متولی سیل در کشور وزارت نیرو 
و در استان شرکت آب منطقه ای 
اســت. در بســیاری از حــوادث 
سیل و سیاب ها، زودتر از بقیه 
ارگان ها به آن ها اطاع رســانی و 
میزان بارندگــی و حجم بارش را 
اعام می کنیم. آن ها با توجه به 
اطاعاتی که خودشــان در حوزه 
سدها، بندها و کانال های انتقال 
آب دارنــد ایــن حجم از بارندگی 
را برنامه ریــزی می کننــد. غیر از 

شرکت آب منطقه ای، به استانداری، ستادهای 
مدیریت بحــران، فرمانداری ها، راهداری، پلیس 
راه، اورژانــس، شــهرداری ها، هــال احمــر، ائمــه 
جمعــه و همــه دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط 

اطاع رسانی می کنیم.
مــا در بحــث اطاع رســانی  هشــدارهای آب و 
هواشناسی ضعفی نداریم اما یک مشکلی که 
شــاید در کل کشــور وجود داشــته باشــد بحث 
پاسخ و سرویس دهی به بحران است یعنی پس 
از صدور اطاعیه و اخطاریه تا اقدام دستگاه ها 

زمان بر است. 

تحریم ها و مشکالت اقتصادی چه تأثیری بر س 
کار شما گذاشته است؟

یکی از ابزارهای بســیار خوبی که ما در خراسان 
رضــوی نداریــم رادار هواشناســی اســت. در کل 
کشور فقط 9 استان رادار دارند. اما در این استان 
با توجه به حجم مسافر و شرایط اقلیمی خاصی 
کــه دارد از ۱5 ســال پیــش اقدام کار رادار شــروع 
شده اما همچنان معطل است. زمین سایت رادار 
در ارتفاعات خواجه مراد جانمایی شــده و برخی 
کارهــای زیربنایــی را انجام داده ایــم اما به خاطر 
مشکات مالی کار ساختمان سازی و تأسیسات 
آن نیمه تمام مانده اســت. ســازمان هواشناسی 
کشــوری هــم قــول داده کارهــای زیربنایــی را بــا 
اعتبارات استانی انجام دهیم و سخت افزار رادار 
را برای خراســان رضوی تأمین خواهد کرد. ما با 
نرم افزار و دستگاه های ابزار دقیق و دستگاه های 
ســنجنده اندازه گیری پارامترها، پیش بینی ها را 
انجام می دهیم اما این بحث تحریم ها و افزایش 
نــرخ ارز بــه شــدت در بحــث هواشناســی تأثیــر 

داشته است.

با وجود تحریم ها، اگر بودجه تأمین شود آیا س 
امکان خرید وجود دارد؟

بحث تحریم بر تأمین رادار و قطعات یدکی مؤثر 
است اما خرید رادار هنوز هم غیرممکن نیست.

در س  کشــاورزی  هواشناســی  ایســتگاه  چنــد 
خراسان رضوی داریم؟

در حال حاضر در کل اســتان فقط سه ایستگاه 
کشاورزی اصلی در طرق، نیشابور و گلمکان داریم 
البته یکسری ایستگاه های دیگری هم در مراکز 
مهم کشاورزی استان مانند خلیل آباد و کاشمر 

نیز در حال برنامه ریزی، تأسیس 
و راه اندازی اســت که متأسفانه 
بــه خاطر مشــکات مالی هنوز 
نتوانســته ایم این ایســتگاه ها را 
به ابزارهای سنجنده تجهیز و یا 
نیروی انسانی متخصص را برای 

آنجا تأمین کنیم.

یکــی از کاربردهای اطالعات س 
هواشناســی در بحــث امنیــت 
پروازهاست، در زمینه تجهیزات 
فرودگاهــی خراســان رضوی چه 

جایگاهی دارد؟
 RVR سیســتم  خوشــبختانه 
کــه در واقــع جــزو تجهیــزات فرودگاهــی مهــم 
هواشناســی اســت در اســفند ســال گذشــته با 
تهــران  از  کمــک ســازمان هواشناســی کشــور 
تأمین و خریداری و در اردیبهشــت ماه امســال 
راه اندازی شد. پیش تر دید پروازها در شرایط مه 
و گــرد و غبار به شــدت افت پیــدا  کرده و خلبان 
نمی توانســت نشست و برخاست هواپیما را به 
راحتی انجام دهد و همین موضوع سبب تأخیر 
یا کنســلی پروازها می شــد کــه با راه انــدازی این 
سیستم، مشکل برطرف شد. این دستگاه دید 
 افقی مورد نیاز در باند فرودگاه )حدود 8۰۰ متر( 
را تخمین می زند، در واقع این دستگاه به امنیت 

پروازی کمک می کند.

یکی از بحث هایی که موجب س 
نگرانــی فزاینــده فعــاالن محیط 
زیست شده، تخریب ارتفاعات 
اطراف مشهد به ویژه در قسمت 
جنوب است، شما تأثیر تخریب 
بــر تغییــرات  ایــن ارتفاعــات را 
اقلیمــی و آب و هوایــی مشــهد 

تأیید می کنید؟ 
هر گونه تخریب محیط زیست 
نشــان  را  خــود  منفــی  اثــرات 
می دهد. بحث تخریب ارتفاعات 
اطــراف مشــهد بــرای ســاخت و 
ســاز و فعالیت هــای عمرانی نیز 
دستکاری بشر در اقلیم و محیط 
زیست است و بدون تردید روی 
پارامترهــای هواشناســی تأثیــر 

دارد. ایــن کوه هــا و ارتفاعــات بــه مثابــه ریه های 
تنفسی شهر مشهد هستند و به گردش جریان 
هوا کمک می کنند و در نتیجه از بین بردن آن ها 
یا ساخت و ساز در اطراف آن ها روند چرخش باد 

و گردش هوا در شهر را از بین می برد.

زمســتان ها و تابســتان هایی کــه نســل قبــل س 
مشــهد از آن تعریــف می کننــد با چیــزی که ما 
دیده ایــم و درک می کنیــم متفــاوت اســت، بــه 
عبارتــی فصل هــای ما بــا آن تعریفی کــه انتظار 
داریم متفاوت است، آیا این را می توان به نوعی 

تغییر اقلیم دانست؟ 
تغییــر اقلیــم این روزهــا موضوعی اســت که در 
دنیا مطرح اســت و تقریباً همه کشــورها به این 

موضوع رســیده اند که تغییر اقلیم اتفاق افتاده 
و ادامــه دارد. اینکــه چــه اتفاقاتــی در آینــده رخ 
دهد کاماً بستگی به خودمان دارد یعنی عامل 
انســانی نقــش مؤثــر و تعیین کننــده ای در ایــن 
زمینه دارد. تخریب محیط زیست و از بین بردن 
ارتفاعات و زیستگاه های طبیعی مسائلی است 
که به وسیله عامل انسانی رقم می خورند و نقش 

تعیین کننده ای در تغییر اقلیم دارند.

به نقش عامل انسانی در تغییر اقلیم اشاره س 
کردید، لطفاً توضیح بیشتری بدهید.

یکی از بحث های مهم در مقابله با تغییر اقلیم، 
مدیریت منابع آب و یکی از مصادیق هدررفت 
منابع آبی که ما را به ســمت خشکســالی سوق 
می دهــد همین موضــوع باغ ویاهــای غیرمجاز 
اســت که بعضاً برای تأمیــن آب مجبور به حفر 
چاه های غیرمجاز و مخفی هســتند. بر اســاس 
آمارهای وزارت نیرو ســهم مصرف آب در بخش 
کشــاورزی حــدود 9۴ درصــد اســت بنابراین اگر 
بتوانیم همین سهم را به درستی مدیریت کنیم، 
روش هــای نویــن کشــاورزی را ترویــج دهیــم و از 
ساخت باغ ویاهای غیرمجاز جلوگیری به عمل 
آوریــم، بخش بزرگی از منابع آبی ما مدیریت و 

ذخیره می شود.

این موضوع صحت دارد که در آینده تجهیزات س 
پیشرفته هواشناسی مانند ماهواره ها و رادارهای 
پیشرفته، جای نیروی انسانی متخصص در این 

بخش را خواهد گرفت؟
هیچ وقــت ماهــواره و تجهیزات 
هواشناسی جای نیروی انسانی 
را در ارائــه پیش بینی نمی گیرد؛ 
چون نیروی متخصص و مجرب 
بــر اســاس اطاعــات علمــی و 
ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل 
انجــام می دهــد و پیش بینــی را 
ارائــه می کند. در این بخش هم 
مثل ســایر دســتگاه های دولتی 
کمبود نیرو داریم و چیزی حدود 
3۰ درصد پست های هواشناسی 
در خراسان رضوی خالی است.

بــاروری ابرها در اختیار کدام س 
دستگاه است و این موضوع چه 
میزان تأثیر در افزایش میانگین بارش ها می تواند 

داشته باشد؟
باروری ابرها در مرکز ملی باروری ابرها تحت نظر 
وزارت نیرو انجام می شود و هواشناسی اطاعات 
مورد نیاز را در اختیار این مرکز قرار می دهد. در 
چند ســال اخیر این اتفاق را در اســتان خراسان 
رضوی نداشته ایم البته این هم بحث پرهزینه ای 
اســت و در بهتریــن حالت طبــق تجربه جهانی 
را  بارندگــی  تــا ۱۰ درصــد، میانگیــن  حــدود 7 
افزایش می دهد یعنی در مورد خراســان رضوی 
که میانگین بارندگی 22۰ میلیمتر است، باروری 
 ابرهــا ایــن میــزان را در بهتریــن حالــت حــدود

22 میلیمتــر افزایــش می دهــد. در محیط هــای 
کوچــک مثل یــک مزرعه یا شهرســتان کوچک 

می تواند مؤثر باشد اما اینکه در سطح یک استان 
بتواند میانگین بارش را افزایش قابل ماحظه ای 

بدهد چنین چیزی مشکل و هزینه بر است. 

ماننــد س  اســتان  شهرســتان های  بعضــی  در 
مه والت که محصوالت باغی ارزشــمندی مانند 
پســته دارند، باغــداران اقدام به خرید دســتگاه 
ضدتگرگ کرده اند، نظرتان در این مورد چیست؟
اثر پیشــگیرانه دســتگاه های ضدتگــرگ را انکار 
نمی کنیم اما آن هم در یک سطح کوچک کارایی 
دارد و در ســطح وســیع چند صد هکتاری قابل 
قبول نیست. ابعاد سیستم هواشناسی که جو 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهد چند صــد کیلومتر 
است بعد چطور می شود با یک دستگاه کوچک 
در یک نقطه، جلو سیستم بزرگ هواشناسی را 

بگیریم!

چند ایستگاه هواشناسی در خراسان رضوی س 
داریم؟

ایســتگاه   ۱55 حــدود  رضــوی  خراســان  کل  در 
باران سنج، چهار ایستگاه اقلیم شناسی خودکار، 2۰ 
ایستگاه هواشناسی اصلی و تکمیلی، دو ایستگاه 
فرودگاهــی در مشــهد و ســبزوار، ســه ایســتگاه 
کشــاورزی در طــرق، گلمــکان و نیشــابور و یــک 
ایستگاه  پایش آلودگی هوا مختص حرم رضوی و 
چهار ایستگاه جاده ای در گردنه های استان داریم.

چرا بعضی اوقات حداقل و حداکثر دمایی که س 
برای مشــهد عنوان می شــود با آن چیزی که ما 

می بینیم و حس می کنیم متفاوت است؟
ایستگاه هواشناسی مشهد مقدس در فرودگاه 
است. مطمئناً دمایی که در آنجا اعام می شود 
شــاید چهار یا پنج درجه از مرکز شــهر سردتر یا 
گرم تــر باشــد. هر چه تعداد ایســتگاه های ما در 
یــک منطقه تراکم بیشــتری داشــته باشــد و به 
هــم نزدیک تر باشــند پیش بینی هــا و اطاعات 

هواشناسی دقیق تر خواهد بود. 
پراکندگــی بــارش هــم خیلــی متفــاوت اســت. 
تجربه کرده ایم که در ایستگاه فرودگاه مشهد 
بــاران یــا بــرف داشــتیم وقتی اعــام می کردیم 
افرادی که در یک منطقه دورتر مثاً قاسم آباد 
بودند نمی توانستند این خبر را باور کنند چون 
آنجا بارانی نباریده بود. بنابراین در چند نقطه 
مشــهد ایســتگاه بارندگــی ایجــاد کرده ایــم تــا 
تمام سطح شهر را زیر پوشش داشته باشیم. 
هــر چه تراکم ایســتگاه ها بیشــتر باشــد دقت 
پیش بینی هایمان افزایش پیدا می کند و طبق 
اســتانداردها حدوداً هر ۱۰۰ کیلومتر باید یک 

ایستگاه وجود داشته باشد.

گران ترین ایستگاه های هواشناسی خراسان س 
رضوی کدام ایستگاه ها هستند؟

گران ترین ایستگاه های ما ایستگاه های جاده ای 
و ایســتگاهی بودنــد کــه در حــرم قــرار دادیم اما 
متأسفانه در چند سال اخیر نیاز به کالیبراسیون 
)تنظیــم و دقت ســنجی( و ســرویس و نگهداری 
داشــته که به مســائل مالی برخورد کردیم و اگر 
قطعــه ای از ایــن ایســتگاه ها خراب شــود امکان 

تعویض برای ما وجود ندارد.

اهمیت وجود این ایستگاه ها در چیست؟س 
در تمام دنیا برای مکان های مهم و مراکز تجمعی 
مثل ورزشــگاه ها نیاز به داشــتن اطاعات جوی 
دارند و به این سمت حرکت کرده اند که ایستگاه 
داشته باشند بر همین اساس با توجه به اهمیتی 
کــه حرم مطهــر رضوی داشــت و روزانــه زائران و 
مجــاوران زیادی در آنجــا رفت و آمد می کنند از 
چند سال پیش این نیاز به ایستگاه هواشناسی 
احســاس شــد امــا اکنــون یکــی از قطعــات این 
ایســتگاه خراب شــده و حدود یک ســال اســت 
که توان خرید و تعویض نداریم. البته مسئوالن 
آستان قدس هم طی جلساتی که داشتیم اعام 
آمادگی برای همکاری و تأمین مالی کرده اند، اما 
بحث هزینه یک چیز اســت و بحث پیدا کردن 
قطعــه بــا محدودیت هــای امــروزی، یــک بحــث 
دیگر. مشــابه همین سیســتم را در کشور عراق 
در حرم هــای مطهــر عتبــات عالیات دارنــد که از 

اطاعاتش استفاده می کنند.

برای نخستین بار 

طرحسدوچرخهسکتابسوسسفیرسکتابس
درسخراسانسشمالیساجراییسشدس

بجنــورد- خبرنگار قدس: معاون فرهنگی و امور رســانه 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان شمالی گفت: 
طرح »دوچرخه کتاب« و »سفیر کتاب« برای نخستین 
بار در استان اجرایی شد که مورد استقبال عاقه مندان 

به کتاب قرار گرفت. 
رضــا رضایــی اظهــار کــرد: در طــرح »دوچرخــه کتــاب« 
از روش ســفر فعــال )دوچرخه ســواری( بــرای ســفیران 
اســتفاده  شــده تا فرهنگ کتاب و کتاب خوانی ترویج و 
هم به  نوعی جایگاه و فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه 

نهادینه شود. 
وی با بیان اینکه در این طرح ۱۰۰ جلد کتاب با موضوعات 
کودک و نوجوان، ادبیات، روان شناسی، کمک درسی و 
آموزشی در سطح شهر بجنورد به مردم اهدا شد گفت: 

ارزش ریالی این کتاب ها 26۰ میلیون ریال است.

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد

پیشرفتس10سدرصدیسپروژهسموزهس
مانهسوسسملقانسدرس9سال!

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون میراث فرهنگی خراسان 
شــمالی گفــت: متأســفانه پروژه مــوزه شهرســتان مانه 
و ســملقان پس از 9 ســال کمتر از ۱۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد.علــی مســتوفیان اظهــار کرد: پــروژه موزه 
شهرســتان مانــه و ســملقان در ســال 9۰ در زمینــی بــه 
مساحت یک هزار مترمربع و با 7۰۰ مترمربع زیربنا آغاز 
شد اما تاکنون پیشرفت فیزیکی آن کمتر از ۱۰ درصد 
بوده که با برنامه ریزی های انجام  شــده عملیات اجرایی 

آن مجدد در سال 98 آغاز شد.
وی در خصوص اعتبارات این پروژه افزود: تاکنون افزون  بر 
6میلیارد ریال اعتبار برای ساخت موزه در شهرستان مانه 
 و سملقان هزینه شده که 5میلیارد و 3۴۰ میلیون ریال

آن در سال جاری اختصاص  یافته است.

سدومینسشهیدسمدافعسسالمتس
درسنیشابورس

نیشابور – خبرنگار قدس: رئیس دانشکده علوم پزشکی 
نیشــابور از آســمانی شــدن امیــر محمدآبــادی، دومین 
شــهید مدافع ســامت نیشــابور خبر داد.عظیمی نژاد 
اظهار کرد: دومین شهید مدافع سامت، زنده یاد امیر 
محمدآبادی، سرپرســت امور اداری شــبکه بهداشت و 

درمان زبرخان به علت ابتا به کرونا آسمانی شد.

مرزسدوغارونسبازساست

قدس: علی رســولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی گفت: به دلیل تغییراتی که 
در مرز دوغارون رخ داده برخی تصور کردند که این مرز 
بسته شده اما به واقع این مرز بسته نشده که بخواهد 
باز شود. همچنین در های ورود و خروج تداخاتی با هم 
داشــتند که ســبب شــده بود 3 هزار و 3۰۰ کامیون در 
مــرز تجمع کننــد که با توجه به مصوبه شــورای مبادی 
مرزی در تهران مبنی بر اینکه یکی از در ها باید بسته و 
از نقطه دیگری باز شود؛ این اتفاق رخ داد و این میزان 
کامیون در مرز به یک هزار و 3۰۰ دستگاه کاهش یافت.

توزیعس100سبخاریسبینسنیازمندانس
منطقهسرضویهسمشهد

قدس: رئیس کمیته امداد رضویه مشهد گفت: با توجه به 
قرار داشتن  در فصل سرما و نیاز خانواده ها به داشتن وسایل 
 گرمایشی کمیته امداد با همکاری یک مؤسسه خیریه
 ۱۰۰ بخــاری را بیــن خانواده های مددجو و نیازمند توزیع 
کرد.سیدنعیم حسینی، ارزش هر بخاری را 95۰ هزار تومان 
اعــام کــرد و ادامــه داد: 78 بخاری به خانواده های تحت 
حمایــت و 22 بخــاری به خانواده های نیازمند اهدا شــد.

۴۲0سبیمارسخاصسدرسخراسانسرضویس
بهسکروناسمبتالسشدهساند

ایرنــا: کارشــناس مســئول اداره امــور بیماری هــای خــاص 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تاکنون ۴2۰ نفر از افراد 
دچار بیماری های خاص در مناطق زیر پوشش این دانشگاه 
در خراسان رضوی به ویروس کرونا مبتا شده اند.دکتر جواد 
رجیبان افزود: با تدابیر اتخاذ شــده و اجرای پروتکل های 
بهداشتی تعداد مبتایان به کرونا در بین بیماران خاص 
زیــر پوشــش ایــن دانشــگاه در مــوج ســوم شــیوع کرونــا 
نسبت به موج دوم آن کاهش قابل توجهی داشته است.

این کوه ها و ارتفاعات 
جنوبی مشهد به مثابه 
ریه های تنفسی شهر 
مشهد هستند و به 

گردش جریان هوا کمک 
می کنند و در نتیجه 
از بین بردن آن ها یا 

ساخت و ساز در اطراف 
آن ها روند چرخش باد و 
گردش هوا در شهر را از 

بین می برد

بــرشبــرش

ما در بحث اطالع رسانی  
هشدارهای آب و 

هواشناسی ضعفی 
نداریم اما یک مشکلی 

که شاید در کل 
کشور وجود داشته 
باشد بحث پاسخ 
و سرویس دهی به 
بحران است یعنی 

پس از صدور اطالعیه 
و اخطاریه تا اقدام 

دستگاه ها زمان بر است 

بــرشبــرش
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ایرنا: مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: به زودی توزیع تخم مرغ 
به نرخ مصوب با هدف تنظیم بازار این محصول در استان 
انجــام می شــود.محمدمهدی یعقــوب زاده افــزود: بر پایه  
هماهنگی انجام شــده با اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان، 
تخم مرغ به قیمت هر کیلوگرم ۱۴5 هزار ریال و با تعیین 
محل عرضه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در 
 اختیار مردم قرار می گیرد.وی با بیان اینکه روزانه 35۰ تن
تخم مــرغ در ایــن اســتان تولیــد می شــود کــه 2۰۰ تن آن 
مصرف داخلی اســت، ادامه داد: ۱5۰ تن از این میزان به 
سایر استان های کشور ارسال می شود. مدیر طیور، زنبور 
عســل و کرم ابریشــم ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان 

رضــوی گفــت: ایــن اســتان مشــکلی در زمینــه تأمیــن و 
تولید تخم مرغ ندارد و به هیچ وجه دچار کســری در این 
بخــش نیســتیم.وی افزود:بــر اســاس اعــام وزارت جهاد 
 کشــاورزی، دان و نهــاده مــورد نیــاز مرغــداران بــه صورت

۱۰۰ درصد از ابتدای آذر ماه تأمین شده است.

ایرنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: با اینکه 
این شهرستان از وضعیت قرمز شیوع کرونا خارج شده 
امــا اعمــال محدودیت های این وضعیــت تا پایان هفته 
جاری ادامه دارد.دکتر مسلم افزود: تغییر وضعیت این 
شهرســتان از نظر شــیوع کرونا پس از هفته ها، مرهون 
همکاری اصناف، شهروندان و نهادهای اداری در رعایت 
پروتکل ها و عمل به مقررات ســتاد ملی مقابله با کرونا 
بوده است.وی ادامه داد: با اعمال محدودیت ها و رعایت 
بیشــتر پروتکل ها تعداد مبتایان به بیماری کووید ۱9، 
بستری روزانه و مرگ و میر ناشی از این بیماری در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار طی دو هفته نخست آذر 

نسبت به آبان ماه کاهش داشته است.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ســبزوار گفــت: کیــت 
آزمایش تشخیص سریع کرونا در این شهرستان توزیع 
شــده که با تشــخیص زودهنگام و قرنطینه مبتایان به 
بیمــاری کوویــد ۱9، از گســترش ایــن ویــروس جلوگیری 

می شود.

محدودیتهایادامهداردرسبزوارتخممرغبهنرخمصوبدرخراسانرضویتوزیعمیشود



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
دامپزشکی خراسان رضوی هشدار داد

تببرفکیدرکمیندامها

خط قرمز: دامپزشــکی خراســان رضوی نسبت به خطر 
شــیوع بیماری تب برفکی به شــرق کشــور بــه دامداران 
هشــدار داد.معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان 
خراســان رضوی اظهــار کــرد: بــه علــت شــیوع بیمــاری 
تب برفکی با سویه جدید در استان های غربی و مرکزی 
کشــور و با توجه به شــروع فصل ســرما و احتمال بروز 
بیمــاری تب برفکی در اســتان، به کلیه دامداران توصیه 
می شــود ضمن رعایت کلیه نکات بهداشــتی و شــرایط 
امنیت زیســتی، نســبت به واکسیناســیون منظم علیه 
بیمــاری تب برفکــی در واحدهــای دامــداری خــود اقدام 
کنند.دکتــر محمد رشــتی باف افزود: برابــر اطالع واصله 
از بعضــی از اســتان های غربــی، مرکــزی و شــمال غربی 
از  کشــور، ســویه جدیــدی از ســروتیپ A در بعضــی 
گاوداری هــا و پرواربندی هایــی کــه ســابقه مناســبی از 
واکسیناســیون منظم و مرتــب تب برفکی در آن ها ثبت 
نشــده، شــایع شــده و رخدادهایی با تلفات نســبتا باال 
ایجــاد کرده اســت.وی افزود: برابر اطالعات شــفاهی از 
کارشناســان مربوط، این ســویه تمایل زیــادی به عضله 
توانســته درصــد قابل توجهــی شــکل  قلــب داشــته و 
قلــب ببــری و تلفــات در گوســاله های پروارشــده بــاالی 
یــک ســال ایجــاد نماید.رشــتی باف عنــوان کــرد: برابــر 
نتایــج آزمایشــگاهی اولیــه بدســت آمــده ایــن ســویه از 
sublinageهای A05  محسوب شده و در گاوداری هایی 
که واکسیناسیون منظم و مرتب داشته، تاکنون گزارش 
نشــده  اســت؛بنابراین به اطالع تمام دســت اندرکاران و 
ذی نفعــان، اتحادیه ها و دامداران می رســاند نســبت به 
رعایــت شــرایط امنیت زیســتی و انجام واکسیناســیون 

منظم در واحدهای دامداری خود  اقدام کنند.

کادر درمان هزینه بی احتیاطی برخی را می دهد

شهادتنخستینمدافعسالمت
شهرستانزبرخان

صدا وسیما: نخستین شهید مدافع سالمت شهرستان 
زبرخان بر اثر ابتال به کرونا آسمانی شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان زبرخان گفت: 
شهید امیر محمدآبادی متولد سال ۱۳5۹ که مسئولیت 
امورعمومی شبکه بهداشت و درمان زبرخان را به عهده 
داشت، ظهر روز گذشته به درجه رفیع شهادت رسید.

ســلیمانی افزود: این شــهید راه خدمت دو هفته پیش 
به کرونا مبتال شــد و یک هفته نیز در بخش آی ســی یو 
بیمارستان ۲۲بهمن بستری بود.وی تصریح کرد: عروج 
همــکار عزیــز و گرانقدرمــان بــرای مــا بســیار ســخت و 
جانــکاه اســت، اما یــاد و خاطــره تالش هــای صادقانه و 

شبانه روزی او همواره در یاد ها باقی خواهد ماند.

رد رشوه توسط مأموران وظیفه شناس

پیشنهاد24سکهطال
درازایرهاییقاچاقچی

خــط قرمــز: فرمانده انتظامی اســتان خراســان جنوبی از 
رد رشــوه 50۳ میلیــون ریالــی از ســوی مأمــوران پلیــس 

وظیفه شناس در شهرستان نهبندان خبر داد.
ســردار ناصــر فرشــید اظهــار کــرد: مأمــوران انتظامــی 
شهرســتان نهبنــدان هنگام کنتــرل خودروهــای عبوری 
به یک دســتگاه کوئیک که از مقصد زاهدان به ســمت 
مشــهد در حــال حرکــت بــود مشــکوک شــدند و بــرای  

بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی اســتان بیان کــرد: مأموران انتظامی در 
بازرســی از اين خودرو ۱5 کیلو و ۳00 گرم ترياک کشــف 
کردند كه قاچاقچی برای رهایی از قانون ۲4 عدد سکه 
)چهار عدد ســكه بهار آزادی و ۲0 عدد ســكه پارســيان( 
به مبلغ 50۳ میلیون ریال را به عنوان رشوه به مأموران 
پلیس پیشــنهاد کرد.ســردار فرشــید ادامه داد: با اقدام 
قاطــع مأمــوران وظیفه شــناس و امتنــاع از قبول رشــوه، 
ضمن ضبط مواد، پیشنهاد رشوه به پلیس نیز به مقام 

قضایی گزارش و متهم دستگیر و روانه زندان شد.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تشويق كاركنان و 
قدردانی از عملكرد مطلوب آنان نقش مهمی در كاهش 
تخلفــات و جرايــم دارد کــه بــه همیــن منظــور مأمــوران 
وظیفه شناس فرماندهی انتظامی نهبندان مورد قدردانی  

قرار گرفتند.

دستگیریدوحشیشفروش

خــط قرمــز: جانشــین فرماندهــی انتظامــی مشــهد از 
دســتگیری عامالن توزیع حشــیش و شیشه در مشهد 

خبر داد. 
ســرهنگ محمد طبسی ضمن اشاره به  اجرای مرحله 
دیگری از طرح امنیت محله محور در دو منطقه مشهد، 
افزود: تیم های گشــتی کالنتری شــهرک ناجا مشهد در 
مرحلــه نخســت ایــن عملیــات، یکــی از عامــالن اصلی 
توزیع مواد افیونی در غرب مشهد را شناسایی و تحت 

نظر قرار دادند.
جانشــین فرماندهی انتظامی مشــهد گفــت: پلیس در 
ایــن عملیات ضربتی پــس از هماهنگی با مقام قضایی  
متهم 4۱ ســاله را دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاه او 

بیش از 5 کیلوگرم حشیش کشف کرد.
ایــن مقــام انتظامی خاطرنشــان کرد: تیم هــای مبارزه با 
مواد مخدر کالنتری مهرگان نیز در این عملیات ضربتی  
یکی از عامالن توزیع مواد مخدرصنعتی  را شناسایی و 

تحت نظر قرار دادند.
وی گفــت: پلیــس در ایــن عملیــات متهــم را در یکی از 
روســتاهای شــمالی شهر مشهد دســتگیر و در بازرسی 
اولیــه از مخفیــگاه او کــه بــه دوربیــن مداربســته مجهز 
بود، 8۳0 گرم ماده مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف 
کرد. سرهنگ طبسی گفت: متهمان به مراجع قضایی 

معرفی و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

کشفسالحغیرمجازدرتربتجام

ابوالحســن صاحبــی: رئیــس حفاظــت محیط زیســت 
تربت جام گفت: براســاس گزارش دریافتی از همیاران 
محیط زیست مبنی بر شکارغیرمجاز پرندگان وحشی 
مهاجر با یک قبضه اســلحه شــکاری غیرمجاز توسط 
یکی از متخلفان شکار و صید ساکن شهر تربت جام، 
مأموران یگان حفاظت محیط زیست همراه با  پلیس 
امنیــت و بــا دریافــت نیابــت قضایــی بــرای بازرســی از 
منــزل متخلــف مدنظــر اقدام کردنــد.در این بازرســی، 
یــک قبضــه اســلحه شــکاری غیرمجــاز به همــراه پنج 
عــدد فشــنگ ،۱4 پوکــه فشــنگ و نیز الشــه ۲0 قطعه 
پرنــده باقرقــره شکم ســیاه و دو قطعــه مرغابی کشــف 

وضبط  شد.
جواد دامن پاک افزود: متخلف به همراه پرونده تشکیل 
شده برای رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد تا عالوه 
بــر پرداخت ضــرر و زیــان ۳۳میلیون ریالــی وارده بابت 
شــکارغیرمجاز، بــرای تعییــن مجــازات داشــتن ســالح 
غیرمجــاز، حســب قانــون مجــازات دارنــدگان ســالح و 

مهمات غیرمجاز تصمیم گیری شود.
وی ادامه داد: هرسال در این فصل عرصه های طبیعی 

تربت جام میزبان انواع پرنده های مهاجر است.

در چناران رخ داد

دستگیری6جاعل

گفــت:  فرمانده انتظامــی چنــاران  باشــگاه خبرنــگاران: 
متهمــان پرونــده جعــل و کالهبــرداری در حــوزه فــروش 

امالک در چناران دستگیر شدند.
قربانعلی حیدرپور گفت: در پی اعالم شکایتی مبنی بر 
کالهبرداری از شهروندان در ماجرای معامله یک قطعه 
زمیــن و ارائــه اســناد جعلی در شــهر گلبهــار، مراتب در 

دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی چناران با تحقیقات 
فنــی و پلیســی، ۶ متهــم ایــن پرونده را شناســایی و با 
در مشــهد  را  متهمــان  ایــن  مقام قضایــی  هماهنگــی 

دستگیر کردند. 
متهمــان که دارای ســابقه جعل و کالهبــرداری بودند، 
در بازجویی های فنی و پلیســی و در برابر مســتندات و 
مدارک پلیس، چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به 
دو فقره جعل اســناد، فروش مال غیر و کالهبرداری از 

شهروندان اعتراف کردند.

از  مشــهد  فرمانده انتظامــی  قرمــز:  خــط 
حرفــه ای  بانــد  متهــم  چهــار  دســتگیری 
ســرقت های شــبانه خــودرو در بولوار توس 

خبر داد. 
ســرهنگ عباس صارمی  ســاداتی در تشریح 
جزئیــات این خبر گفــت: در پی گزارش چند 
فقــره ســرقت شــبانه خودروهــای مــدل پایین 
در محــدوده بولوار تــوس، موضوع به صورت 
ویژه در دســتور کار تیمی از مأموران کالنتری 

کاظم آباد قرار گرفت.
وی افزود: مأموران دایره تجســس کالنتری 
کاظم آبــاد بــا برخــی  تحقیقــات گســترده 
میدانــی توانســتند مخفیــگاه اعضــای این 
بانــد را شناســایی و به صورت نامحســوس 

تحت نظر بگیرند.

 نخستین عملیات »
و دستگیری دو عضو باند

تیــم  کــرد:  تصریــح  مقام انتظامــی  ایــن 
رســیدگی کننده پرونــده پــس از جمــع آوری 
هماهنگــی  بــا  کافــی  مســتندات  و  ادلــه 
مقام قضایی در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه 
وارد عمــل شــده و دو عضــو ایــن بانــد را که 
از افــراد ســابقه دار هســتند، دســتگیر و در 
بازرسی از محل تعداد زیادی قطعات اوراق 
شــده خودرو از قبیل کپســول گاز، ضبط و 
پخش، رینگ و الستیک، سپر و ... کشف 

کردند.
کــرد:  عنــوان  صارمی ســاداتی  ســرهنگ 
متهمــان ۳0 و 5۲ ســاله پــس از انتقــال به 
کالنتــری در بازجویی های علمی پلیس به 
دو فقره ســرقت خودرو پیکان وانت و پراید 
در محــدوده بولــوار تــوس با همدســتی دو 

نفر دیگر اعتراف کردند.

شلیک برای دستگیری متهمان فراری»
فرمانده انتظامی شهرســتان مشهد گفت: 
تیم تجســس کالنتری کاظم آبــاد در ادامه 

تحقیقــات  عملیــات  ایــن 
بــرای  را  گســترده ای 
دســتگیری دو عضــو دیگر 
ایــن بانــد آغــاز و ســرانجام 
روز گذشــته محل اختفای 
آنــان را در محــدوده تــوس 
75 شناسایی و در اقدامی 
تیرانــدازی  بــا  غافلگیرانــه 
و  دســتگیر  را  متهمــان 
محــل  از  بازرســی  در 
تنــه  یــک  آنــان  اختفــای 
موتورســیکلت اوراق شده، 
یــک دســتگاه دوچرخــه  و 
۱00 قلم لوازم سرقتی دیگر 

کشف کردند.
تکمیلــی  بازجویی هــای  در  گفــت:  وی 
متهمان  که همگی مرد هســتند و یکی از 
آنــان با پوشــش زنانه در ســرقت ها حضور 
داشــت، به چهار فقره ســرقت خودروهای 
مــدل پاییــن اعتــراف و اعــالم کردنــد بــه 
صــورت زوجی و در لباس زنانه خودروهای 

مــدل پایین را شناســایی و 
پــس از ســرقت، بــا انتقال 
پاتوقشــان،  بــه  خودروهــا 
آن هــا را اوراق و لــوازم را به 
فردی مالخر می فروختند.

مــــقـــام انــــتـــــظامی  ایـــــن 
خاطرنشان کرد: تحقیقات 
کشــف  بــرای  متهمــان  از 
احتمالــی،  جرایــم  دیگــر 
و  همدســتان  شناســایی 
افــراد مالخر بــا هماهنگی 

مقام قضایی ادامه دارد.

 هشدارهای پلیس »
برای کاهش سرقت

ســرهنگ صارمی ســاداتی بــه شــهروندان 
توصیــه کــرد: محــل پــارک خــودرو بایــد 
مناســب باشــد و از پــارک کــردن خــودرو 
در نقــاط تاریک و خلوت خودداری شــود 
و هنــگام خــروج از خــودرو از قفــل بــودن 
درهــای آن اطمینــان حاصــل کنیــد.  در 

خــودرو  شیشــه  کوتاه مــدت  توقف هــای 
پاییــن نباشــد، از رهــا کردن خــودرو بدون 
لحظــه  یــک  بــرای  حتــی  درهــا  بســتن 
خــودداری کنیــد، روی وســیله نقلیه خــود 
دزدگیــر نصــب کرده و از ســالم بــودن آن 

مطمئن شوید. 
بهتریــن محل نگهداری خــودرو پارکینگ 
اســت. وی ادامه داد: خودرو تا جایی که 
ممکــن اســت در محل هایــی پارک شــود 
کــه دوربین های مداربســته وجود دارند و 
هنــگام خــروج از خودرو وســایل قیمتی و 
پنــل پخــش آن وســیله را از داخل خودرو 

خارج کنید.  
توجــه کنید پخش خــودرو را زیر صندلی و 
داخــل داشــبورد نگذارید و وســایل قیمتی 
خود را در معرض دید مجرمان قرار ندهید. 
مالکان خودرو دقت داشته باشند از قرار 
دادن هر گونه کیف و اشیای قیمتی، لوازم 
الکترونیکــی ماننــد گوشــی تلفن همــراه و 
لپ تــاپ روی داشــبورد، صندلــی جلــو و 

عقب و در معرض دید خودداری کنند.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

سرقت خودرو توسط مردان زن نما!

 راههایارتباطیسرویس»قدس خراسان«بامخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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رهاسازیخونابهمرغ
دربازارنوغان!

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

خــط قرمــز: فرمانده انتظامــی شهرســتان فــاروج از مــرگ 
مشکوک یک زن ۲4 ساله در این شهرستان خبر داد .

ســرهنگ یــدهللا نوروزی با اعــالم جزئیات این خبر گفت: 
در پــی وقــوع یــک مــورد مــرگ مشــکوک زن ۲4ســاله در 
ســطح شــهر فاروج، بالفاصله بررســی موضــوع به صورت 
جــدی در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان 
قرار گرفت. وی افزود: در بررسی های انجام شده مشخص 
می شــود حدود ســاعت ۳ بامداد از بیمارســتان با خانواده 
متوفی تماس گرفته شــده و اعالم می شــود متوفی توسط 
اورژانــس ۱۱5 بــا موضــوع تصــادف بــه بیمارســتان منتقل 
شــده است. این مقام انتظامی با بیان اینکه وخامت حال 
ایــن زن ۲4 ســاله بــه حــدی جدی بــود که وی بــرای ادامه 

مداوا به بیمارستان شیروان منتقل می شود، تصریح کرد: 
متأســفانه وی پس از گذشــت چند روز که در کما به ســر 
می برد، به علت شــدت جراحات وارده فوت کرد.سرهنگ 
نوروزی ادامه داد: در بررســی های دقیق تر مشــخص شــد 
این زن ۲4ســاله به طور نامعلومی از پشــت بام یک منزل 
مســکونی بــه پایین پرت شــده و افرادی کــه در این رابطه 
نقش داشــتند برای طبیعی جلــوه دادن موضوع، در ابتدا 
جسد این زن را به داخل خیابان کشانده و با ایجاد صحنه 
تصادف ســاختگی، بالفاصله از محل متواری شــدند. این 
مقام انتظامی با اشاره به اینکه تحقیقات گسترده مأموران 
با قدرت بیشتری برای دستگیری متهمان این پرونده آغاز 
شــد، افزود: با تالش مســتمر مأموران هفت متهم در این 

رابطه شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر شدند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان فاروج با بیان اینکه متهمان 
پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی به 
مراجع قضایی معرفی و در نتیجه با قرار مناســب راهی 
زنــدان شــدند، خاطرنشــان کــرد: تحقیقــات در رابطــه با 
ابعــاد ایــن پرونده تا مشــخص شــدن موضــوع با جدیت 

تمام ادامه دارد.

پلیس خبر داد

صحنه سازی در پرونده مرگ زن 24ساله

رپونده روزرپونده روز

ایسنا:مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیشابور گفت: بر اثر 
وقوع دو حادثه آتش سوزی در این شهر، یک نفر کشته و 
یک نفر به شدت مصدوم شد.بنا بر گزارش روابط عمومی 
ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور، 
ســیدمهدی حســینی افــزود: دوشنبه شــب گذشــته طــی 
تماس با ســامانه ۱۲5 مبنی بر وقوع آتش ســوزی در طبقه 
پنجم یک آپارتمان در بولوار اباصلت، دو تیم  آتش نشان و 
نجات ایستگاه آتش نشانی شهید صدیقی به محل اعزام 
شدند.حسینی اظهار کرد: پس از ورود تیم نجات از طریق 

پشت بام به محل حادثه، یک جسد سوخته در کنار یک 
بخاری گازی کشف شد.وی بیان کرد: با توجه به وضعیت 
جســد و نوع ســوختگی که به کندسوزی شباهت داشت، 
علــت این حادثه از طریق کارشناســان در دســت بررســی 
است.مدیرعامل ســازمان آتش نشانی نیشابور ادامه داد: 
همچنیــن در همــان شــب در حادثه دیگری بــر اثر انفجار 
در یک منزل مســکونی واقع در خیابان امامزاده شــمالی، 
یک جوان ۳۲ ساله دچار سوختگی شدید شد. حسینی 
گفت: بالفاصله پس از اعالم حادثه، یک تیم آتش نشــان 

از ایستگاه آتش نشانی شهید رضایی به محل اعزام شد.
وی عنوان کرد: علت حادثه نشــت گاز به دلیل اســتفاده 
از شیلنگ گاز غیراستاندارد گزارش شده است و مصدوم 

این حادثه به بیمارستان حکیم نیشابور منتقل شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی نیشابور تشریح کرد

2 کشته و مصدوم در پی دو آتش سوزی

حادهثحادهث

تحقیقات از متهمان 
برای کشف دیگر جرایم 

احتمالی، شناسایی 
همدستان و افراد 
مالخر با هماهنگی 

مقام قضایی ادامه دارد

بــرشبــرش



خبرخبر خبرخبر

 درمان روستاییان 
در مراکز دولتی رایگان است

بندرعبــاس: فرمانــدار بندرعبــاس گفــت: روســتاییان در 
طرح هــای بیمــه تکمیلــی آتیــه خانــواده بــا مراجعــه بــه 
مراکز درمانی دولتی، رایگان از خدمات درمانی استفاده 

می کنند.
عزیزهللا کناری اظهار کرد: شــرایط اســتفاده روســتاییان 
از طرح های بیمه تکمیلی آتیه خانواده روستاییان فراهم 
شــده و دهیــاران بــه عنوان نماینــدگان این بیمــه، اهالی 
روستاها را برای پوشش بیمه ای این طرح تشویق کنند.

وی ادامــه داد: مــردم روســتاها بــرای درمان خــود نگران 
پرداخت هزینه نباشند و تمامی هزینه های درمان آن ها 

در مراکز درمانی دولتی رایگان است.

 ۳۰ درصد محکومان امنیتی 
در کردستان مورد عفو قرار گرفتند

 ســنندج: مدیــرکل زندان هــای کردســتان گفت: امســال 
۳۰ درصد از کل محکومان جرایم امنیتی زندان های این 

استان از طریق عفو موردی و عمومی آزاد شدند.
امنیتــی  زندانیــان  آزادی  کــرد:  اظهــار  فتحــی  مــراد 
نشــان دهنده مهرورزی و رأفت نظام اســامی و دستگاه 

قضایی است.
 وی اضافــه کــرد: در راســتای بخشــنامه پایــش رئیــس 
قوه قضائیه، قضات سیستم قضایی استان هم در حال 
پاالیــش پرونده هــای محکومان هســتند تا بــا بهره گیری 
از ظرفیت هــای قانونــی موجود اقدام به کاهش جمعیت 

کیفری زندان ها کنند.

 19 هزار کودک یتیم
در انتظار مهربانی

آذربایجــان شــرقی: مدیــرکل کمیتــه امــداد آذربایجــان 
شرقی از اجرای طرح »پویش ایران مهربان« برای حمایت 

از  کودکان یتیم و محسنین در استان خبر داد.
محمــد کامــی در گفت وگــو بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
اجــرای پویــش ایران مهربــان، اظهار کــرد: در این پویش 
ملــی، بــرای 19هــزار کودک یتیم و محســنین در اســتان 

حامی جذب می شود.
وی ادامه داد: طرح »هر کارمند یک حامی« در قالب این 
پویــش، بــا همکاری اســتانداری و اداره های اســتان برای 

حمایت از فرزندان معنوی اجرا خواهد شد.

مقاوم سازی۵۲ درصد منازل 
روستایی چهارمحال و بختیاری 

مســکن  و  بازســازی  معــاون  بختیــاری:  و  چهارمحــال 
روســتایی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی چهارمحال و 
بختیــاری گفــت: در مجمــوع مقاوم ســازی ۵۲ درصــد از 
منازل مســکونی روســتاییان اســتان تاکنون انجام شده 

است.
مهــدی مــرادی با بیــان اینکــه مقاوم ســازی خانه ها یک 
فرهنــگ عــام اســت، اظهــار کــرد: فرهنگ ســازی مــردم 
از مخاطراتــی  پیشــگیری  و  منــازل  مقاوم ســازی  بــرای 
ماننــد زلزلــه باید مــورد توجه قــرار گیرد و مــردم پذیرای 
تخریب و نوســازی باشــند، چراکه افراد کمی هستند که 

مقاوم سازی را انجام می دهند.

 مدیران متخلف  بندر امام 
برکنار شدند 

خوزستان: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به 
برکناری شهردار و مدیر آبفا بندر امام خمینی)ره( گفت: 
بــا پیگیــری صورت گرفته یکی از شــهرداران شــهر اهواز 

نیز برکنار شد.
کــرد:  در  اظهــار  درویشــیان  حســن  حجت االســام 
جریان آبگرفتگی  برخی مناطق خوزســتان با مقصران، 
چــه مســئوالن اســتانی و چــه مســئوالن کشــوری در 
 صــورت اثبــات کوتاهــی و قصــور برخــورد قاطــع قانونی 

خواهیم کرد.
وی تأکیــد کــرد: با مقصــران آبگرفتگی خوزســتان حتماً 
برخورد می کنیم و حق مردم نیست که در این وضعیت 

زندگی کرده و از حقوق اولیه محروم شوند.

نصب دوربین روی لباس پلیس

لرســتان: رئیــس پلیــس راهنمایی ورانندگــی لرســتان از 
نصب دوربین روی لباس پلیس راهور استان خبر داد.

سرهنگ مرتضی چغلوند اظهار کرد: در هفته جاری نیز 
محدودیــت تردد خودروها از ســاعت ۲1 تــا ۴ بامداد در 

شهرهای وضعیت قرمز و نارنجی اجرا می شود.
وی ادامــه داد: ایــن طــرح در شــهرهای با جمعیت بیش 
از ۲۰۰ هــزار نفــر اعمــال می شــود و خرم آبــاد و بروجــرد 
شامل این محدودیت  هستند. چغلوند تأکید کرد: تردد 
خودروهــا هــم به صورت فیزیکی و هم با کمک دوربین، 

رصد و برابر مصوبات با متخلفان برخورد می شود.

 برگزاری جشن پایان 
بخاری های نفتی در کشور

مازندران: رئیس ســازمان نوســازی مدارس کشور گفت: 
یــک هزار میلیارد تومان اعتبــار برای مدارس تخصیص 
داده شــده اســت و امیدواریــم جشــن پایــان بخاری های 

نفتی را در تمام مناطق کشور برگزار کنیم .
مهرهللا رخشانی مهر عنوان کرد: هزینه استانداردسازی 
سیســتم گرمایشــی هــر کاس درس ۳۰میلیــون تومــان 
اســت. وی افــزود: نگهــداری ایــن سیســتم ها در اختیار 
اداره هــای آمــوزش و پــرورش اســت کــه متأســفانه ایــن 
سیســتم ها پس از گذشــت پنج ســال فرســوده خواهند 
شــد که ان شــاءهللا بــا همراهی مســئوالن بتوانیــم برای 
اعتبــاری  گرمایشــی  نگهــداری سیســتم های  و  تعمیــر 

تخصیص دهیم.

آغاز زراعت چوب در فارس

فارس: مدیرکل منابع طبیعی فارس گفت: امســال هزار 
هکتار از اراضی اســتان با گونه های دارای رشــد سریع و 
چوب ده، نظیر صنوبر، اکالیپتوس، گز شاهی و سالسینا 

زیر پوشش طرح زراعت چوب خواهد رفت.
عبدالحســن صمدی نــژاد هدف از طــرح زراعت چوب را 
کمک به اجرای طرح تنفس جنگل های شــمال کشــور، 
جلوگیری از قطع بی رویه درختان جنگلی و تأمین چوب 
و مواد ســلولزی کارخانه های چوب ایران عنوان و اضافه 
کرد: براســاس تفاهم نامه مبادله شــده بین آبفا شیراز و 
منابع طبیعی فارس، در گام نخست طرح زراعت چوب، 
1۰۰هکتــار از عرصه هــای تحــت اختیار آبفا بــه این طرح 

اختصاص می یابد.

 کلینیک های دامپزشکی 
از محیط زیست مجوز بگیرند

کرج: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز اعام 
کــرد: ارائــه هرگونــه خدمــات درمانــی بــه حیات وحــش 
توسط کلینیک های دامپزشکی، مستلزم دریافت مجوز 
نگهداری از اداره کل حفاظت محیط زیست استان است.
فردیــن حکیمــی روز سه شــنبه بــه خبرنــگاران گفــت: 
براســاس قانون شــکار و صید هر گونه خدمات، خرید و 
فروش، تاکسیدرمی، عرضه، نگهداری، حمل و صادرات 
و واردات جانــوران وحشــی مســتلزم دریافــت پروانــه از 

سازمان حفاظت محیط زیست است.

رونق اقتصادی برای مرزنشینان امنیت می آورد 

اما و اگر های منطقه آزاد شدن سیستان
زابل- طاهره عودی: با خشک شدن هامون 
و کوچ عظیمی از جمعیت سیستان در دو 
دهه گذشته به استان های شرقی و شمالی 
حــال تهیه یک  لقمه نان بــرای مردمان این 
سرزمین تفتیده بسیار سخت شده است.

مردم سیستان که تا پیش از این به واسطه 
آبادانی هامون ســرگرم کشاورزی، دامداری 
و ماهیگیری بودند و کسری سفره هایشان 
را از تبادالت مرزی تأمین می کردند حاال با 
خشــکیدگی هامون و ساخت دیوار مرزی، 
برایشــان  امرارمعــاش  بــرای  راهــی  دیگــر 
نمانده و تصویب و تشــکیل منطقه آزاد را 
روزنــه امیــدی بــرای نجــات از این وضعیت 

می دانند.
ایجاد منطقه آزاد گرچه مورد توافق تمامی 
نمایندگان این استان و مردم است، اما بنا 
بر اظهارات بسیاری از سیستانی ها نیازمند 
الزاماتــی هــم هســت کــه باید بــه آن توجه 

شود.

توسعه بدون زیرساخت»
کارشناســان  از  بســیاری  راســتا  ایــن  در 
سیســتانی باوجوداینکــه تبدیل سیســتان 
بــه منطقــه آزاد تجاری را در زمــره آرزوهای 
و  نکته هــا  امــا  می داننــد،  خــود  دیرینــه 

دغدغه هایی نیز دارند.
در همین خصوص یکی از این کارشناسان 
بیــان می کنــد: در حالی بایــد این منطقه را 
آزاد اعام کرد که به توسعه زیرساخت های 

آن نیز توجه داشت.
امید کیخا به قدس می گوید: مثال مرتبط 
با این موضوع شهرســتان چابهار است که 
دهه 7۰ در حالی منطقه آزاد اعام شد که 
هنــوز هیچ کدام از پیش شــرط های توســعه 

اقتصادی را نداشت. 
چابهــار  زمــان  آن  در  می کنــد:  بیــان  وی 
و  نداشــت  راه آهــن  و  بزرگــراه  فــرودگاه، 
همچنین دچار فقر شــدید از نظر امکانات 
زندگی مانند دسترســی به آب  لوله کشــی، 
بــرق، گاز، امکانــات بهداشــتی و درمانــی و 

حداقل سرانه های آموزشی 
و امکانات تحصیل بود که 
ایــن مشــکات هنــوز هــم 

ادامه دارد.
وی می افزایــد: بندر چابهار 
در برخی شاخص ها مانند 
ســرانه تخت بیمارستانی، 
سرانه آموزشی و دسترسی 
به آب  لوله کشــی در کشور 
را  پایین تریــن شــاخص ها 
دارد و ایجــاد منطقــه آزاد 
در نواحــی محــروم بــدون 

توســعه همه جانبــه منطقــه ای، محکوم بــه 
شکست است. 

ایــن فعــال اقتصــادی ادامه می دهــد: تنها 
کافــی بــود این خبر، ســیل بیــکاران و افراد 
جویــای کار را بــه ســمت ایــن بندر ســرازیر 
برکــت  بــه  کــه حــاال موجــب شــده  کنــد 
منطقــه آزاد شــاهد رکــوردداری ایــن بنــدر 
در حاشیه نشــینی بــه نســبت جمعیت در 

کشور باشیم!
و  زمیــن  شــدن  گــران  زمین خــواری،  وی 
اجــاره و تســلط ســرمایه داران غیربومــی بر 

اقتصــادی  فرصت هــای 
از  را  منطقــه  گردشــگری 
دیگــر تبعــات منطقــه آزاد 
و  دانســته  چابهــار  شــدن 
ابراز می کند: این مشکات 
بــرای  کــه  اســت  تبعاتــی 
منطقه آزاد سیستان و هر 
منطقــه آزاد دیگری در هر 

کجای کشور رخ می دهد.
کیخــا یــادآور می شــود: از 
همیــن رو افزایــش قیمــت 
زمیــن، مســکن و اجــاره از 
نخســتین تبعــات اعــام منطقــه آزاد روی 
کاغذ است و واقعیت نشان داده که عمده 
بــا  ســرمایه جــذب  شــده در مناطــق آزاد 

محوریت واردات بوده نه صادرات!

ضرورت ایجاد منطقه آزاد»
در مقابــل ایــن نظــرات امــا نماینــده مــردم 
زاهدان در مجلس شورای اسامی با اشاره 
بــه اینکــه موضــوع منطقــه آزاد سیســتان 
در شــورای نگهبان در حال بررســی اســت، 
یــک  سیســتان  منطقــه  می کنــد:  اظهــار 

منطقه راهبردی اســت و با توجه به اینکه 
افغانســتان عاقه منــد  اســت بســیاری از 
کاالهــای مــورد نیاز خــود را از ایــران تأمین 
کند این موضوع بهترین فرصت برای تولید 

و صادرات است.
فداحســین مالکــی بــا اشــاره بــه شــرایط 
خــاص منطقــه سیســتان ازجملــه دو دهه 
خشکسالی و مشکات ناشی از آن تصریح 
می کنــد: ایجاد منطقه آزاد سیســتان برای 
جلوگیــری از مهاجــرت مــردم ایــن منطقــه 

ضروری است.
پــس  ســال 1۳۸9  در  می کنــد:  بیــان  وی 
مهم تریــن  به عنــوان  چابهــار  تصویــب  از 
معبــر تجاری دنیا، میان ســه کشــور ایران، 
افغانســتان و پاکســتان توافق نامه ای امضا 
کــه طــی آن مقــرر شــد با ایجــاد دو منطقه 
آزاد در حــوزه سیســتان ایــران بــه منطقــه 
نیمــروز کشــور افغانســتان و پیونــد آن هــا 
بــا بنــدر و منطقــه آزاد چابهــار، ایــن محــور 
ترانزیتــی فرصت های بی نظیری را در ابعاد 
و  همســایه  کشــورهای  بــرای  بین المللــی 

حمل ونقل جهانی ایجاد کند.
متأســفانه  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
باوجوداینکــه منطقــه آزاد نیمروز از کشــور 
افغانستان براســاس توافق های انجام شده 
با کمک های مالی دولت جمهوری اسامی 
ایــران احداث شــد، اما هنــوز ایجاد منطقه 
آزاد سیستان که تضمین کننده منافع ملی 
و منطقــه ای به خصــوص معیشــت مــردم 
رنج دیده سیســتان و بلوچســتان است، در 
کش وقوس میان مجلس شــورای اســامی 
و شــورای نگهبــان مانده و تاکنــون به جایی 

نرسیده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اســامی با تأکید بر اینکه وقتی معیشــت 
مــردم تأمین شــود امنیت نیــز خودبه خود 
ایجاد می شــود، تصریح کــرد: به طور قطع 
با نگاه کارشناســی و دور از تنگ نظری ها و 
تکیه  بر توان داخلی بســیاری از مشکات 

کشور حل شدنی است.
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کرمانشــاه: درحالی که بســیاری از شهروندان هنگام خرید 
بسته بندی، تاریخ تولید و رعایت استانداردهای بهداشتی 
برای آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، اما در برخی 
محــات ماننــد دولت آبــاد، آبادانــی و مســکن، پردیــس، 
جعفرآباد و چندین نقطه دیگر در شهر مشتریانی هستند 
کــه این فاکتورها برایشــان مهم نیســت و هنوز به ســبک 
قدیــم مــرغ زنــده را خریــداری و در همــان مکان کشــتار و 

نسبت به جداسازی پرهای آن اقدام می کنند.
بســیاری از مردم کرمانشــاه هنــوز عقیده دارنــد مرغ زنده 
خاصیتش بیشتر است و هر زمان نیاز داشتند می توانند 
از گوشت گرم و تازه استفاده کنند و ترجیح آن ها این است 

که مرغ را زنده خریداری و همان روز کشتار کنند.
در برخــی از مغازه هــای فــروش مرغ زنده کــه پا می گذاریم 
لخته های خون چسبیده بر در و دیوار آن ها خود حکایت 

از محیطی غیربهداشتی و عمق فاجعه دارد.
فروشــندگان به طورمعمول پس از کشتار مرغ، الشه آن را 
در یک دیگ آب داغ انداخته تا پرهای مرغ کشــتار شــده 
را بهتر جداســازی کنند و همین دیگ مملو از آب داغ که 
به دلیل غوطه ور شــدن مرغ های متعدد، آب درون آن به 

سیاهی می زند ذهنمان را مکدر می کند.

ســر بریــدن مرغ هــا همــان کنار خیابــان و بــا ابتدایی ترین 
نکات بهداشــتی برایم این ســؤال را مطرح می کند که چرا 
باوجود تمامی این صحنه های غیربهداشتی که هرروز در 
مقابل دیدگان مســئوالن بهداشــتی و همچنین بازرســان 
دامپزشــکی تداعی می شــود، بازهــم این بی قانونــی ادامه 

دارد.

سوژه نخ نما»
درباره کشتار و همچنین فروش مرغ های زنده گزارش های 
بســیاری نوشــته  شــده، اما همیشه جای این ســؤال باقی 
اســت مگــر راه حلی بــرای جمــع آوری و یا ســاماندهی این 

موضوع نیست؟
معــاون ســامت اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه 
در ایــن زمینــه پاســخ می دهــد: واقعیــت ایــن اســت که با 
اقدام های دســتوری نمی توان این واحدهای فروش مرغ را 
جمع آوری کرد، چون اگر بدین شــکل بود اکنون مشــکلی 

در این راستا نداشتیم.
شــاهرخ یارویســی در ایــن خصــوص می گویــد: از ابتــدای 
ســال، ۲۸۴ مــورد بازدیــد از مراکــز عرضــه مــرغ زنــده در 
اســتان از سوی کارشناســان دامپزشکی و 1۵۲مورد بازدید 

هم با همراهی سایر ادار ه ها انجام  شده که در جریان این 
بازدیدها ۸۰ واحد عرضه مرغ زنده در استان پلمب شدند، 

اما این پدیده همچنان رواج دارد.
وی اظهــار می کنــد: اقدام هــای جبری خیلــی نمی تواند در 
جمــع آوری واحدهــای عرضه مــرغ زنده اثرگذار باشــد و تا 
هنگامی کــه شــهروندان به دلیــل ناآگاهی تمایــل خرید از 
این واحدها را دارند، شــاهد ادامه کار توســط این مغازه ها 

هستیم.
وی گفت: البته این بدین معنا نیست که موضوع جمع آوری 
در دستور کار قرار نداشته و با متخلفان مماشات می شود، 
بلکه ازاین پس تصمیم داریم به گونه ای عمل شود تا مرغ 
فقط در اختیار مرغداری هایی قرار  گیرد که با کشتارگاه ها 
قرارداد دارند و به زودی بساط مرغ فروشی های زنده جمع 

خواهد شد.

قدس آنالین از کرمانشاه گزارش می دهد 

خطر مرغ های خیابانی برای سالمت مردم

گزارشگزارش

با خشکیدگی هامون 
و ساخت دیوار 

مرزی دیگر راهی 
برای امرارمعاش 

هامون نشینان نمانده و 
تصویب منطقه آزاد را 

روزنه امیدی برای نجات 
از این وضعیت می دانند

بــرشبــرش

7976zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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چپ گــرا  حــزب  بنیانگــذار  و  رهبــر   .1
ترکیــه  کردســتان  کارگــران  مســلح  و 
می بــرد  به ســر  حبس ابــد  در   کــه 
۲. ترحم طلبــی بــه شــرط آبروفروشــی- 
برقــرار ۳. ضمیــر تــازی- گشــاده- انگــور 
قاضــی-   .۴ کاالبــرگ  نوعــی  نــارس- 
کــودن  و  احمــق  الهــی-  انبیــای   از 
۵. گریبــان- قســمتی از خانه هــای قدما- 
خوشــبختی-   .6 ســزاوار   ، شایســته 
مشــوش  »خاطــره«  بــی آزار-   دانه کــش 
7. آســتانه- نان شب مانده ۸. از احشام- 
درحال دویدن- عقیده قلبی- انس گرفتن 
9. شــهر ایتالیایــی- از رنگ هــای فرعــی 
کــه از ترکیــب زرد و قرمــز بدســت می آید 
1۰. شکســته بندی- شــانه- الهــه جنگل 
باســتانی-  کمانگیــر  باســتان 11.  یونــان 
وکیــل- آب بنیان کــن 1۲. توانایــی- گیــاه 
زیبــای آپارتمانــی- نوعی موشــک دوربرد 
1۳. خانــدان- آدم آهنــی - لنگه و مانند - 

 بــوی رطوبت 1۴. پوســت برنج- شــگفتی 
1۵. مریض ها- کباب شده

دارم/  بــدن  در  جــان  تــا  مرا...کــه   .1
هــواداران کویــش را چوجــان خویشــتن 
نابینایــان  الفبــای  حقیقــت-   .۲  دارم 
۳. صنم- بسیاربخشــنده- پخش کننده 
- جســم ۴. مجموعــه وســایل تزیینــی 
تــرازو  وزنــه  آفریــدگار-   -  ســاختمان 
بــرای  موثــر  دارویــی   - به جــاآوردن   .۵
اشــاره  قــدم یکپــا -  گلوکــم - فتنــه 6. 
»ابوالفضل جلیلــی«  از  فیلمــی  بــه دور- 
ســاخته ســال 1۳6۵- شــهری در همدان 
7. نــاس- وســیله پــرواز ۸. دانــه معطــر- 
کوهی در مکه  و در شمال صفا- جدید- 
 شــکم بند طبــی 9. باغیــرت- رشــدکننده 
از توابــع تهــران- کــج آن به مقصــد   .1۰
دوست داشــتن  بیمــاری-   نمی رســد- 
پایتخــت  ریاضیــات-  از  شــاخه ای   .11

»کامرون« - ماه پرتابی 1۲. شهر دادگاه بین المللی- 
بیرونــی- ســاعی و پرتاش 1۳. اســم آذری- ســرای 
باقــی- شــترکش عــرب- حــرف فاصلــه 1۴. درختی 
جنگلــی بــا میــوه ای بــه همین نام کــه پوســت آن را 
 در دباغــی اســتفاده می کننــد- گاز نــادر تبلیغاتــی 

1۵. نویسنده فرانسوی و خالق »باباگوریو«

  افقی

  عمودی
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