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خوره نخالههایساختمانی رویصورتشهر

رنجبر  -زمین توان نفس کشیدن ندارد و زیر تل های
کوچک و بزرگی از خاک ،شن ،شیشه و سرامیک
مدفون شده است .یک دشت بزرگ پر از نخاله های
ساختمانی در ورودی مهرشهر چهره ای زشت در
این نقطه از بیرجند ایجاد کرده است انگار افرادی
که اقدام به تخلیه زباله ها کرده اند تابلوی «ریختن
نخاله های ساختمانی در این مکان ممنوع است» را
ندیده یا نخواسته اند ببینند.
تا چشم کار می کند زباله است ،سگ ها میان زباله
ها پرسه می زنند و جوالن حشرات و جونده ها امان
را می برد .باید مسیر طوالنی دفن غیر قانونی زباله
ها در ورودی مهرشهر را تا آخر بپیمایی ودو طرف آن
شاهدکودکانیباشیکهبدوناطالعازخطرزبالهها
بهبازیمشغولند.بارفتوآمدخودروهاخاکمهمان
ریه هایت می شود و بوی تعفن حاصل از دفن برخی
زباله های تر هم آزارت می دهد.

• •بالی جان

زن در حالی که با روسری جلوی بینی اش را گرفته
است می گوید :این زباله ها بالی جانمان شده
است .نیمه شب وانت ها نخاله های ساختمانی را
در این محل می ریزند بدون آن که توجه کنند که
مردم در این جا زندگی می کنند.وی ادامه می دهد:
حشرات ،جونده های موذی زباله ها و گرد و خاک
باعث بروز بیماری تنفسی و پوستی فرزندم شده
است و مسئوالن شهرداری باید جلوی افرادی را که
در این محل زباله تخلیه می کنند بگیرد.
یکی دیگر از شهروندان هم می گوید :شهرداری باید
بههمهافرادیکهدرحالساختوسازهستندمهلت
بدهد تا در شهر هم شاهد تلنبار شدن نخاله های
ساختمانی داخل کوچه ها نباشیم.
«خدادوست» می افزاید :وقتی شهرداری برای
تخلفات ساختمانی اعمال قانون می کند برای
ریختن نخاله های ساختمانی در زمین های ممنوعه
هم باید وارد عمل شود چرا که این نخاله ها در نقاط
مختلف شهر چهره زشتی ایجاد کرده است.
همین طور که خیابان ها و کوچه های مختلف
مهرشهر را زیر پا می گذاری مشاهده می کنی که
نقاطیدیگرازجملهبولوارشهیدهمتوبولوارشهید
شوشتری هم از انباشت نخاله های ساختمانی در
امان نمانده است .یکی از اهالی مهر شهر معتقد
است انباشت نخاله های ساختمانی درزمین های
خالی حاشیه بیرجند به ویژه مهرشهر طی دو ماه
گذشته بیشتر شده است.

• •کانال میزبان نخاله ها

در بخش دیگری ازمهرشهر عبور دانش آموزان
از وسط کانالی که دو طرفش پر از نخاله های
ساختمانی است و بازی برخی از پسر بچه ها داخل
زباله ها در این نقطه نظر هر رهگذری را به خود جلب

می کند ،این جا محله اجتهاد است.
مادر بزرگ دست نوه اش را گرفته و از بین نخاله های
ساختمانی داخل کانال عبور می کند .او می گوید:
برای رسیدن به خانه بچه ها باید مسیر طوالنی را
از باالی کانال که پل ساخته شده است طی کنند
برای همین مجبوریم از وسط کانال عبور کنیم.
صورت نوه اش را نشان می دهد که پر از ترک های
ریز است .او می افزاید :این ها همه در اثر عبور از میان
همین نخاله های ساختمانی به وجود آمده است،
زمستان ها گاهی اوقات بچه ها باید از داخل نخاله
های ساختمانی تخلیه شده درکانال عبور کنند
تا به مدرسه برسند و تابستان ها هم نیش حشرات
وتنفسخاکرابهدلیلوجودنخالههایساختمانی
به جان بخرند.
یک دانش آموز دختر که درحال عبور از همین کانال
است نیز می گوید :یکی از دوستانم مدتی پیش در
مسیر رفتن از مدرسه به خانه در کانال به زمین خورد
و شیشه هایی که مردم ریخته بودند دست هایش
را زخمی کرد .یکی دیگر از ساکنان این محله هم
می گوید :نگرانی از وجود نخاله های ساختمانی
رهایمان نمی کند ،سال گذشته دخترم یک هفته به
دلیل تنگی نفس در بیمارستان بستری بود و دکتر
تشخیص داد به علت گرد و خاک است چون از داخل
کانال عبور می کرد تا از مدرسه به خانه بیاید.وی می
افزاید :شهرداری باید به افراد متخلف اخطار بدهد
تا اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی در نقاط
مختلف نکنند.سه سال است که مردم نخاله های
ساختمانی خود را در کانال می ریزند ،البته امسال
وضعیت کمی بهتر شده است .
یکی دیگر از شهروندان که مغازه اش مقابل کانال
استهممیگوید:مشکالتپوستیناشیازریختن

نخاله های ساختمانی برای همه اهالی محله به
وجود آمده است.
وی ادامه می دهد :تاکنون چند بار نخاله هایی را که
لبه کانال تلنبار شده بود به داخل کانال ریختیم اما
مردمومسئوالنشهرداریبهفکرزیباییوجلوگیری
ازمشکالت متعددی که بر اثر انباشت نخاله های
ساختمانی در مجاورت محل زندگیشان به وجود
می آید نیستند.
شهروند دیگری که ساکن معصومیه است نیز خاک
و نخاله را محل امنی برای زندگی سگ های ولگرد،
جوندگانموذیوحشراتیمانندپشهخاکیدانسته
و می گوید :پشه ها عامل بیماری سالک هستند
و مردم با تخلیه خاک و نخاله در مجاورت منازل
مسکونیناخواستهبهدستخودشانزمینهسازبروز
بیماریهاییمیشوندکهچهرهمعصومکودکانشان
را نازیبا می کند« .آزادی» ادامه می دهد :وضع
کوچه هایی که در آن ساخت و ساز انجام می شود
طوری است که مصالح ریخته شده در مسیر پیاده رو
وخیابان،راهعبورومرورهمسایههارامسدودکردهو
این وضعیت برای مجاوران و به ویژه بچه ها خطرناک
است و به طور حتم مدیریت نخاله های ساختمانی،
گ سازی دارد.در نقاط مختلف شهر تل
نیاز به فرهن 
هایی از نخاله های ساختمانی در زمین های خالی و
جلوی منازل به چشم می خورد.
بنابر مشاهدات خبرنگار ما در دشت چهکند هم
لودری در حال عقب راندن نخاله های ساختمانی
داخل گودال بزرگی بود و در امیرآباد نیز انباشت
نخاله های ساختمانی به چشم می خورد.

• •حاشیه شوشود محل دفن نخاله ها

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان
می گوید :برای محل دفن نخاله های ساختمانی

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
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زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻧﺎدرﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻴﺪ ﺪام ﺑﺎزﻦ اﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را دارد و
ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﻣﺎت ﻨﺪ؟!

ﺟﻬﺖ ﺣﺮ ﺖ ﻣﻬﺮه ﻫﺎ¦ ﺳﻔﻴﺪ از
ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر¦
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¦ﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ ﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮار¦ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ»،ﻣﻌﻤﺎﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«رادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¥ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

* رﻗــﻢ ﺗــــﺮار¦ در ﺗﻪ ا¦
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
* ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺪس ﻧﺰﻧﻴﻢ! ﺑﻠﻪ
ﻗﺒﻞازﻧﻮﺷﺘﻦﻫﺮرﻗﻢ،دﻟﻴﻞ
ﻣﻨﻄﻘ ﻣﺎن را ﺑﺮا¦ ﻧﻮﺷﺘﻦ
آن،ﺑﺎﺧﻮدﻣﺎنﻣﺮور ﻨﻴﻢ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

▪

▪

آسفالت بولوار امام رضا(ع)و صیاد
شیرازی پس از تخصیص اعتبار

▪

▪

آسفالت تقاطع بلوار صیاد شیرازی و بلوار امام
رضا(ع) بیرجند تا مقابل پایانه مسافربری بسیار بی
کیفیت است .چرا شهرداری برای آسفالت این مسیر
پرتردد فکری بر نمی دارد؟ این پیام23مهر در ستون
حرف مردم چاپ شد که مسئول عمران شهرداری
پاسخ داد :روکش آسفالت بلوار امام رضا(ع) از
محل اعتبارات تملک سال  96در نظر گرفته شده
و پس از مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار انجام
خواهد شد.

▪

▪

همسطح سازی دریچه های
فاضالب وظیفه آب و فاضالب

یکی از مشکالت شهر بیرجند بعد از اجرای طرح
فاضالب کشی همسطح سازی نکردن محل توسط
عوامل اجرایی است که این مشکل درخیابان های
متعددی از جمله پاسداران ،بلوار غدیر و  ...دیده
می شود. ...
این پیام20مهرماه در ستون حرف مردم چاپ
شد .واحد عمران شهرداری پاسخ داد 24 :ساعت
قبل از شروع به روکش کردن آسفالت با امور آب و
فاضالب هماهنگ می شود و عوامل این نهاد نسبت
به همسطح سازی دریچه ها اقدام می کنند .

▪

▪

▪سرباز معلم های خراسان جنوبی هشت ماه است
که حقوق نگرفته اند .با توجه به هزینه های رفت
و آمــد و مسیرهای طوالنی محل خدمت چرا
آموزش و پرورش فکری برنمی دارد؟
▪بلوار جهاد (بلوار منتهی به بیمارستان شفا) در
بشرویه آسفالت نامطلوبی دارد .شهرداری قبل از
پرداختن به زیباسازی بلوار با چراغ های رنگی و
امثال آن فکری برای بهبود آسفالت آن بردارد تا
وسایل نقلیه آسیب نبینند.
▪تنها پمپ بنزینی که زیر نظر شرکت نفت استان
در بیرجند فعال اســت در یکی از میدان های
اصلی شهر قرار دارد اما همیشه یک یا دو نازل آن
خراب است ،حدود یک ماه پیش پمپ ها به روز
شده اما هنوز مشکل آن رفع نشده است.
▪درروســـتـــای نقنج شــهــرســتــان درمــیــان هنوز
شبکه های دیجیتال قابل دریافت نیست ،لطفا
مسئوالن صدا و سیما به این موضوع توجه کنند.
▪خیابان هــای محله الهیه بیرجند خاکی و پر
از چاله اســت ،لطفا مسئوالن شهرداری برای
به سازی و آسفالت آن اقدام کنند.
▪محور قاین -بیرجند شب ها در برخی نقاط دید
مناسبی ندارد ،مسئوالن برای روشنایی آن اقدام
کنند .وقتی ماشین ها تردد می کنند با چراغ
سوباال می آیند و جلوی دید رانندگان مقابل را
می گیرند و همین موضوع زمینه ساز حوادث
می شود.
▪ســال هــاســت م ــردم دو روســتــای تــاریــخــی رقه
وهوگند ازتــوابــع بشرویه منتظرهستند تا راه
ارتباطی دو روستا بازگشایی شود ولی تاکنون
خبری نشده است .از اداره راه بشرویه و استان
می خواهیم به ایــن موضوع به طــور ویــژه توجه
کنند.
▪گازرسانی در روستای کالته سعید که منطقه ای
کوهستانی است متوقف شده اســت .به گوش
مسئوالن برسانید تا در این مورد اقدام و هر چه
سریع تر گرما را در زمستان سرد مهمان خانه ها
کنند.
▪چــرا جــاده هــای دیهوک –راور و محور قاین –
بیرجند که از جمله جاده های حادثه ساز استان
است زودتر دوبانده نمی شود تا شاهد تصادفات
متعدد در این مسیرها نباشیم؟
▪مــــردم روس ــت ــای درخــــت تـــوت بــخــش درح از
شهرستان سربیشه نیازمند شبکه های دیجیتال
هــســتــنــد ،ایـــن امــکــانــات مــی تــوانــد کمترین
درخــواســت بــرای دلگرمی مــردم مــحــروم این
مناطق باشد.
▪از سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابت
گلکاری پاییزی و زیبای بلوار پایانه مسافربری
تشکر و قدردانی و در خواست می کنیم که به
بقیه نقاط بیرجند هم توجه شود.

ﺟﺪول وﮋه ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن :ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ را ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف در ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪ
)ﻧﻮﺷﺘﻦ را از ﺧﻮدِ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﺶدار آﻏﺎز ﻨﻴﺪ( .در آﻏﺎز ﻫﺮ ﺳﻮال
ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهﻛﻪﭘﺎﺳﺨﺶﭼﻨﺪﺣﺮفدارد.

* اﺑﺘﺪا ﺳﺮاغ ﺳﻄﺮ و ﺳﺘﻮﻧ
ﺑﺮوﻢ ﻪ ﻋﺪدش در »ﺟﺪول
وﮋه«آﻣﺪهﺑﺎﺷﺪ.
* از ﺣﻞ ﺗﻪ ﻫﺎ ﻪ ﻓﻘﻂ
٢ﺎ٣ﺧﺎﻧﻪدارﻧﺪ،آﻏﺎز ﻨﻴﻢ.
* ارﻗــﺎم »ﻣﺤﺘﻤﻞ« را ﺑﺮا¦
ﻫﺮﺧﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻤﺮﻧﮓ
در آن ﺎدداﺷﺖ ﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور ﺑﻌﻀ از ﮔﺰﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻂ
ﺑﺨﻮرﻧﺪ و رﻗــﻢ »ﻗﻄﻌ « را
ﺸ ﻨﻴﻢ.

*ﺑﺪاﻧﻴﻢﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ
ºﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

»ﺟــــــﺪول وــــﮋه«
ﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑــﺮا¦ ﺑﻌﻀ اﻋﺪاد
ﺳﻔﻴﺪﻧﺸﺎنﻣ دﻫﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

▪

آسفالت خیابان غفاری بیرجند نامناسب است و به
ماشین ها آسیب می رساند ،مسئوالن شهرداری
فکری برای این موضوع بر دارند.
این پیام 11مهر در ستون حرف مردم چاپ شد
که مسئول عمران شهرداری در خصوص آسفالت
خیابان غفاری گفت :آسفالت خیابان غفاری به دلیل
نبود اجرای خط اصلی فاضالب انجام نخواهد شد و
به محض اجرایی شدن و وصل انشعابات فاضالب،
شهرداری آمادگی روکش آسفالت را دارد.

»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺳﺮﮔﺮﻣﺟﺬابﺑﺎﻗﻮاﻧﻴﻦﺳﺎدهاﺳﺖ ﻪﻓﻘﻂﺑﻪ»ﻣﻨﻄﻖ«و»ﺟﻤﻊ«
ﻧﻴﺎزدارد.ﺳﺎﺑﻘﻪﭘﻴﺪاﺶآنﺑﻪﺑﻴﺶاز٦٠ﺳﺎلﭘﻴﺶدرآﻣﺮ¥ﺎﺑﺮﻣﮔﺮدداﻣﺎاز٣٠ﺳﺎل
ﭘﻴﺶﻣﻮردﺗﻮﺟﻪژاﭘﻨﻫﺎﻗﺮارﮔﺮﻓﺖﻃﻮر ﻪدرﺑﻴﺶاز١٠٠ﻧﺸﺮﻪژاﭘﻦﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪ
و ﺣﺎﻻ دوﻣﻴﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎن)ﭘﺲ از ﺳﻮدو ﻮ( اﺳﺖ ﻪ در ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺎ ﺮو)(Kakuroﭘﺮﻃﺮﻓﺪاراﺳﺖ.ﺣﻞ ﺮدن»ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎم«ﺎﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺒﻴﻪ آن ،ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش ذﻫﻦ را ﺑﺎﻻ ﻣ ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﻦ ﻗﺒﻴﻞ
ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺑﺎﻋﻨﻮان»ورزشذﻫﻦ«و»داروآﻟﺰاﻤﺮ«ﺎدﻣ ﻨﻨﺪ.

درﺳﺖ

▪

آسفالت خیابان غفاری بعد از
اجرای شبکه فاضالب

ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ¦ﺧﺎﻟ راﺑﺎارﻗﺎم١ﺗﺎ ٩ﻃﻮر¦ﭘﺮ ﻨﻴﺪ ﻪ:
(١ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪازﺳﻄﺮﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺳﻤﺖﭼﭙﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٢ﻣﺠﻤﻮعارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪازﺳﺘﻮنﻫﺎﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻﺶﺑﺮاﺑﺮﺷﻮد.
(٣ارﻗﺎﻣ ﻪدرﻫﺮﺗﻪﻣ ﻧﻮﺴﻴﺪﺗﺮار¦ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

▪

چندی پیش شهردار سابق خبری مبنی بر این که
برایتحویلگرفتنارگبهارستانومرمتآنبابنیاد
مستضعفان به توافق رسیده ایم اعالم کرد اما از آن
زمان هیچ تغییری مشاهده نمی شود.
این پیام13مهرماه در ستون حرف مردم چاپ شد که
مدیریت بافت فرسوده شهرداری در این باره توضیح
داد :در خصوص تملک ارگ بهارستان مجوز شورای
اسالمی شهر دریافت و کارشناسی ملک توسط بنیاد
انجام شده است و انجام مراحل نهایی هم پیگیری
خواهد شد.

][١٣٩٦/٨/٢٣

در اﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز¦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره رﻫﺎ ﺷﺪه،
 از ﺑﺎزﻨﺎن ﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻮﺑﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﻔﺶ را ﺑﺎ دو ﺣﺮ ﺖ ﻣﺎت ﻨﺪ.

ﻫﺮ روز

مجوز تملک ارگ بهارستان
دریافت شد

زمینیدرحاشیهمحورروستایشوشودبهشهرداری
بیرجند معرفی شد و مجوز هم صادر کرده ایم.
«اله پور» می افزاید :برنحوه صحیح جمع آوری نخاله
های ساختمانی نظارت داریم اما جمع آوری برعهده
شهرداری بیرجند است.
وی مهم ترین منابع تولید نخاله های ساختمانی
را فعاالن صنعت ساختمان ،احداث کنندگان
واحدهای مسکونی و سازندگان این حوزه ،افزایش
تخریب و بازسازی و ساخت و سازهای جدید و
بی دقتی سازندگان در استفاده بهینه از مصالح
ساختمانی می داند.
معاونخدماتشهریشهرداریبیرجندهم بااشاره
به تولید روزانه حدود  300تن نخاله ساختمانی در
مرکز استانمیگوید:دراینزمینهدرمکانهایغیر
مجاز تخلیه ،تابلوهای عدم تخلیه نصب شده است.
مهندس «خانزاد» با اشاره به روش سنتی جمع
آوری نخاله ها در بیرجند می افزاید :عده ای از
افراد با خودروهای نیسان و کامیونت اقدام به
جمع آوری و تخلیه نخاله ها در محل های غیر مجاز
می کنند که گاه با در نظر گرفتن صرفه اقتصادی
تخلیه بار را در هر جای ممکن انجام می دهند.
وی با یادآوری حضور گشت های شهرداری در
برخورد با متخلفان تخلیه نخاله در اماکن غیر مجاز
می گوید :با توجه به این که تخلیه غیر مجاز نخاله
های ساختمانی مکان و ساعت مشخصی ندارد،
موضوع کنترل و نظارت را تحت تأثیر قرار می دهد
اما متخلفان بر اساس مصوبه شورای شهر جریمه
و مجبور می شوند نخاله بیشتری را از مکان تخلیه
بار حمل وبه جاده شوشود که محل دفن نخاله های
ساختمانیاستمنتقلکنند.
وی ادامه می دهد :در سال های اخیر با توجه به
پراکندگی زمین های دفن نخاله ساختمانی تالش
کردیم تا محلی برای تخلیه نخاله ها در نظر بگیریم
که با توجه به عواملی چون فاصله مناسب و به صرفه
بودن ،جاده دسترسی و ...فضایی در ضلع جنوبی
حسینآبادساداتانتخابشدهکهقب ً
البرایمخلوط
برداری در شن شویی استفاده می شد اما شرکت
آب منطقه ای استان مکان انتخابی را در حسین آباد
سادات به صالح ندانست.
وی توضیح می دهد :مدیر عامل شرکت آب منطقه
ای استان معتقد بود با توجه به وجود چاه های
آب شرب در فاصله پایین تر و احتمال نفوذ برخی
فاکتورهای نخاله ها در صورت بارندگی به سفره
های زیرزمینی ،این مکان برای دفن نخاله های
ساختمانیمناسبنیست.
وی ادامه می دهد :هم اکنون در حاشیه جاده
روستای شوشود مکانی برای دفن نخاله های
ساختمانی درنظر گرفته شده است.

• ﺑﺮاﺣﻞ ﺎﻓاﺳﺖ:
*ازرﻗﻢﺻﻔﺮاﺳﺘﻔﺎدهﻧﻨﻴﻢ.
* ﺟﻤﻊ ارﻗــﺎم ﻫﺮ ﺗﻪ اﻓﻘ ،
ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﭼﭗوﺟﻤﻊ
ارﻗﺎمﻫﺮﺗﻪﻋﻤﻮد¦،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻋﺪدﺳﻔﻴﺪﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮدو ﻮ

پیگیری حرف مردم

ﻣﻌﻤﺎ¦ ﻣﺠﻤﻮع ارﻗﺎم
• ﻗﺎﻧﻮن

حرف مردم

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

واژﮔﺎن ﻤﺘﺮ اﻣﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰازﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺮز)ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ(
در اــﻦ ﺟــﺪول،
ﻣــﺎــﻪاﻓــﺰاــﺶ
ﺑــﺎر آﻣﻮزﺷ آن
ﺷـــــﺪهاﺳــــﺖ.
ﺑﺮﺧ ﺳﻮالﻫﺎ،
ازﻣﻄﺎﻟﺐروزﻧﺎﻣﻪ
ﺧﺮاﺳﺎنروزﻫﺎ
ﻗــﺒــﻞﻃــﺮاﺣــ
ﺷﺪهاﺳﺖ.

٧)-١ﺣﺮﻓ ( ﭘﺲ از ﺴﺐ ﻧﺘﺎﺞ ﺿﻌﻴ در ﺳﺎل
دومﺣﻀﻮرشدرﺑﺎﺮن،ازﻧﻴﻤﺖﺗﻴﻢاﺧﺮاجﺷﺪ.
٥)-٢ﺣﺮﻓ (اﮔﺮﭼﻪﺑﺮﺧ ازراﺑﻄﻪﻧﻪﭼﻨﺪانﺧﻮب
اﻣﺮ¦ و  ......ﻣ ﮔﻮﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺮﺑ ﭘﺎر¦ﺳﻦژرﻣﻦ
دارا¦ﺳﺎﺑﻘﻪﺧﻮبﻣﺪﺮﺖﺑﺎزﻨﺎﻧﺶاﺳﺖ.
٦)-٣ﺣــﺮﻓــ ( ﺳﺮﻊﺗﺮﻦ ﻣــﺮد اـــﺮان ــﻪ ﺣﺎﻻ
ﻗﺮار اﺳﺖ دﺳﺖ ﻢ ﺗﺎ ﺑﺎز¦ﻫﺎ¦ آﺳﻴﺎ ﺟﺎ ﺎرﺗﺎ
ﻫﻤﭽﻨﺎنزﺮﻧﻈﺮاوﻧﺘﺎﻧﻮنﮔﺎ¦ﺗﻤﺮﻦ ﻨﺪ.
٣)-٤ﺣﺮﻓ (ازﻓﻠﺰاتﺳﻨﮕﻴﻦ
٢)-٥ﺣﺮﻓ (ﭘﺮوردﮔﺎر
٣)-٦ﺣﺮﻓ ( روزﻫﺎ¦ ﻏﻢاﻧﮕﻴﺰ او در رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ
ﺗﻤﺎمﻧﺸﺪهﭼﺮا ﻪºﻣﺼﺪوﻣﻴﺖﺟﺪﺪﮔﺮﺒﺎناورا
ﮔﺮﻓﺘﻪوﺑﺮا¦ºﻣﺎهدﮕﺮﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻨﺶﺧﻮاﻫﺪ ﺮد.
٥)-٧ﺣﺮﻓ (ﺧﻮابﻧﻴﺴﺖ
٣)-٨ﺣﺮﻓ ( دوﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻤﻴﺘﻪ ﺑﺪو¦ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮز ﺣﺮﻓﻪا¦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺣﺎﺿﺮان
در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﺷﺮاﻂ و ﻣــﺪار¿ ارﺳﺎﻟ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ¦ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ،اﺳﺘﻘﻼل ،ﺗﺮا ﺘﻮرﺳﺎز¦
و......ﺑﺮا¦ﺣﻀﻮردرآﺳﻴﺎﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
٤)-٩ﺣﺮﻓ (وﻗﺖورودﻣﻌﻠﻢﺑﻪ ﻼسﻣ ﺷﻨﻮﻢ
٣)-١٠ﺣﺮﻓ (ﻣﺴﻴﺮآﻫﻨ
٣)-١٢ﺣﺮﻓ (ﺑ ﻣﺰهوﻏﻴﺮﺟﺬاب

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻪدرﺗﺼﻮﺮﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ
اﻦﺳﻪروشﭼﻴﻨﺶ ﺎرتﻫﺎ،
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﺑﺎﺷﺪ.

٤)-١٣ﺣﺮﻓ (ازوﺳﺎﻞﻧﻘﻠﻴﻪآﺑ
٥)-١٤ﺣﺮﻓ (ﺑﺮاﻧﻮاﻮاﻧﻮوﭻدرﺣﺎﺷﻴﻪ ﻨﮕﺮه
ﻠﻴﻨﻴ ºورزش در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮا¦
ﺗﺸﻴﻞ ﻨﮕﺮه ﺑﻪ اﻫﺎﻟ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺗﺒﺮ ºﻣ ﮔﻮﻢ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ  ......ﻧﻘﺶ زﺎد¦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل دارد«.
٤)-١٥ﺣــﺮﻓ ـ ( ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﺮاﻧﺴﻮ¦ ﻣﺎرﺳ ﻪ از
ﺳﻮ¦ﻮﻓﺎﻫﻔﺖﻣﺎهازﺣﻀﻮردرﺑﺎز¦ﻫﺎ¦ﺑﺎﺷﮕﺎﻫ
ﻣﺤﺮومﺷﺪ.
٣)-١٦ﺣﺮﻓ ( ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻓﻮﺗﺒﺎل آرژاﻧﺘﻴﻦ
ﻪ ﻗﻮل داد در ﺻﻮرت ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺸﻮرش
در ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ  ،ﻣﺴﺎﻓﺖ ٥٠ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ¦ زادﮔﺎﻫﺶ
روزارﻮﺗﺎزﺎرﺗﮕﺎهﺳﻦﻧﻴﻮﻻسراﭘﻴﺎدهﺑﺮود.
٦)-١٧ﺣﺮﻓ (وﺮان ﺮدن
٥)-١٨ﺣﺮﻓ ( ﻣﺠﻤﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗ ﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن
ﻫﻨﺪﺑﺎل آﺳﻴﺎ  ١٩آﺑﺎن ﻣﺎه در ﺗﺮ ﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻪ
ﻃ آن  )........رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻫﻨﺪﺑﺎل اﺮان(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺐ رﺋﻴﺲ ﻨﻔﺪراﺳﻴﻮن ﻫﻨﺪﺑﺎل آﺳﻴﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪ.
٣)-١٩ﺣﺮﻓ (درﻧﺪها¦ﮔﺮﺑﻪﺳﺎن
٥)-٢٠ﺣﺮﻓ (ﺣﺎدﺛﻪوﭘﻴﺶآﻣﺪ
٥)-٢١ﺣﺮﻓ (ﺑﻨﺪر¦درﺷﻤﺎلاﺮان
٦)-٢٢ﺣﺮﻓ (آﺷﻮبوﺑ ﺛﺒﺎﺗ

