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●●اقـدام شـهرداری مرکـز اسـتان در بـه سـازی
ورودی شـهر از سـمت پلیـس راه جـای تشـکر
دارد امـا نکتـه ای کـه بـه ظاهـر فرامـوش شـده
اسـت یـا کمتـر بـه آن توجـه مـی شـود ،این اسـت
کـه همـه مـی داننـد سـیمان بعـد از کار شـدن در
هر جایـی بایـد آب بخـورد تا مسـتحکم شـود ولی
بـه ظاهـر بعـد از جـدول گـذاری مسـیر بـا وجـود
حجـم سـیمان کاری چندان مـورد توجه نیسـت.
از سـوی دیگـر بنـد کشـی بیـن بلوکـه هـا نیـز بـه
شـکلی انجـام مـی شـود کـه در آینـده بـا ایجـاد
فضای سـبز به طـور قطع شـاهد جاری شـدن آب
در مسـیر تـردد خودروهـا خواهیـم بـود .آیـا بهتـر
نیسـت نظارت بـر اجرای این طرح بیشـتر شـود؟
●●در سـفر اسـتاندار به خوسـف با توجه به این که
پیشـرفت پـروژه بیمارسـتان شهرسـتان مطلـوب
نیسـت و از آذر سـال گذشـته تعطیـل اسـت ،قرار
شـد کـه هفتـه بعـد تعییـن تکلیف شـود و حـاال که
دو هفتـه مـی گـذرد هنـوز از تعییـن تکلیـف آن
خبـری نیسـت .بـا توجـه بـه ایـن کـه خوسـف تنها
شهرسـتان بـدون بیمارسـتان اسـت .از نماینـده
ولـی فقیـه و اسـتاندار درخواسـت داریـم بـه داد
مـردم ایـن منطقـه هـم برسـند.
●● مـردم بشـرویه بـرای دریافـت کوچـک تریـن
خدمـات درمانـی بایـد حداقـل ۱۱۰کیلومتـر
مسـیر یـک جـاده غیـر ایمـن را طـی کننـد؟
●● بـا ایـن کـه شهرسـتان بیمـه شـده تامیـن
اجتماعـی زیـاد دارد ولـی از داشـتن درمانـگاه
تامین اجتماعی محروم اسـت .برای بیمارستان
شـهر هـم سـال هاسـت قـول افتتـاح مـی دهنـد
ولـی از آن هـم خبـری نیسـت.
●●مسـئوالن حـوزه راه فکـری بـرای بـه سـازی و
آسـفالت جـاده سـرایان بکننـد .جـاده بـه حـدی
دسـت انـداز و چالـه دارد کـه از یک مسـیر خاکی
کـم نمـی آورد و در شـرایط گرانـی السـتیک و
قطعات یدکـی ،بار مالی بـر رانندگان این مسـیر
تحمیـل مـی کنـد.
●●دوبانـده سـازی  5کیلومتـر از ورودی شـهر
بشـرویه از سـمت طبس دو سـال اسـت که شروع
شـده اسـت و سـال گذشـته اسـتاندار تاکیـد
کـرد تـا بهمـن بایـد بـه بهـره بـرداری برسـد ولـی
حـاال چهـار مـاه از ایـن دسـتور مـی گـذرد و بـرای
آسـفالت آن منتظـر تامیـن قیـر هسـتند .آیـا بایـد
اتفـاق ناگـوار دیگـری در ایـن مسـیر رخ دهـد تـا
مسـئوالن بـه فکـر بیفتنـد؟

صدور  ۲۵مجوز فعالیت
مشاغل خانگی
 25مجـوز فعالیـت مشـاغل خانگـی از ابتـدای
امسـال صـادر شـده اسـت.
مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی گفـت :از
مجمـوع  ۲۵مجـوز مشـاغل خانگی صـادر شـده
 ۲۲مـورد در قالـب افـراد مسـتقل و سـه مـورد
پشـتیبان بـوده اسـت.
بـه گفتـه «اشـرفی» بیشـترین مجوزهـای صـادر
شـده در حـوزه صنعـت ،معـدن  ،تجـارت و
کشـاورزی اسـت و بـا صـدور ایـن مجوزهـا بـرای
 ۳۴نفـر شـغل ایجـاد شـده اسـت .وی گفـت:
همچنیـن از ابتـدای امسـال  ۲۱طـرح مشـاغل
خانگـی از یـک میلیـارد و  ۴۹۹میلیـون تومـان
تسـهیالت مشـاغل خانگـی سـهمیه سـال ۹۹
بهر همنـد شـدند.
وی از جذب بیش از  ۹۹درصد اعتبارات مشاغل
خانگی سـهمیه سـال  ۹۹خبـر داد و گفت :سـهم
اسـتان از منابـع مشـاغل خانگـی  ۶میلیـارد و
 ۳۰۰میلیـون تومـان بـود کـه از سـوی بانکهای
عامـل به اسـتان ابلاغ و99/4درصد ایـن اعتبار
جذب شـده اسـت.

فعالیت43سامانه
الکترونیک در دادگستری
استان
بـا توجـه بـه اهمیـت کاهـش مراجعـه حضـوری
مـردم بـه دادگاههـا ۴۳ ،سـامانه الکترونیـک در
دادگسـتر ی اسـتان فعـال اسـت.
معاون منابع انسـانی وامور فرهنگی دادگستری
اسـتان روز گذشـته در آییـن تجلیـل از کارکنـان
نمونـه و ایثارگـران دادگسـتری خراسـان جنوبی
بـا اشـاره بـه ایـن کـه سـامانههای الکترونیکـی
متعـددی طراحـی شـده اسـت تـا اهـداف قـوه
قضاییه عملیاتی شـود ،گفت :با شـتابی که امروز
قـوه قضاییـه در تحـول بـه معنـای واقعـی گرفتـه
است ،در برنامه بلندمدت تا ،۱۴۰۲دادگستری
متفاوتـی بـا امـروز خواهیـم داشـت.
به گفته «علـی گلنارکار» سـند تحول قـوه قضاییه
یک اقدام عملیاتی ارزشـمند اسـت که امیدواریم
با تحقق سـند تحول ،عدالت محقق شـود.
وی افزود :قـوه قضاییه ابـزار کافی تحقـق عدالت
را دارد و ضمـن ایـن کـه در دادگا ههـا بـه ظلـم
رسـیدگی میکند باید ثبت هم در جامعه درسـت
انجام شـود کـه اداره ثبـت اسـناد و املاک باید به
این مهـم توجـه داشـته باشـد.
در ایـن آییـن ،نشـریه الکترونیکی دادگسـتری
خراسـان جنوبـی بـا عنـوان «آفتـاب» رونمایـی و
از کارمنـدان نمونـه و ایثارگـران دادگسـتری و
ادارات تابعـه اسـتان تجلیـل شـد.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

مصرف برق استان  20درصد بیشتر شد

آب رسانی پایدار  100روستا تا پایان سال
انصاری ۳۷۵ -روستای استان با تانکر آب رسانی و
 ۱۰۰روستا تا پایان سال آب رسانی پایدار خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آبفا روز گذشته در نشست خبری به
مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق با اشاره
بهافزایشدمایهواوکمبودبارندگی،گفت:روندفعلی
مصرف آب در استان با حجم موجودی منطبق نیست و
بسیاری از مردم برای فضای سبز و تولید خوراک دام از
آب شرب استفاده میکنند.
«امامی» از افزایش سرانه انتقال آب روستاها به 120
مترمکعب خبرداد و گفت :مدول دوم تصفیه خانه
بیرجند قرار بود اسفند سال گذشته وارد مدار شود
اما به دلیل تامین نشدن منابع مالی در موعد مقرر ،در
این ماه وارد مدار خواهد شد.وی اظهارکرد :امسال
برای کاهش هدر رفت آب اعتبار  50میلیارد تومانی
در نظر گرفته شده است که با این اعتبار میتوان 2.5

 

درصد کاهش هدررفت آب را رقم زد.وی با بیان این
که حدود  80درصد مصرف آب استان مربوط به بخش
خانگی است،در خصوص الگوی مصرف آب افزود:
حدود  40درصد مشترکان کم مصرف 50 ،درصد
بین الگوی مصرف و پرمصرف و  10درصد مشترکان
پرمصرفهستند.

هفت هزار نفر و یک حمام در بشرویه

کشف  340دستگاه استخراج رمز ارز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم با بیان
این که مصرف برق مشترکان استان در مقایسه با سال
قبل  ۲۰درصد افزایش دارد ،افزود ۳۰ :درصد برق
استان را مشترکان خانگی مصرف میکنند.
«دادگر» یکی از دالیل افزایش مصرف برق را استفاده
از دستگاههای استخراج رمز ارزهای غیرمجاز دانست
و افزود :از  ۵۷مشترک  ۳۴۰دستگاه ضبط شده است

و  ۴۴۰میلیون تومان جریمه شده اند.وی گفت :اگر
 ۳۹۰هزار مشترک برق هر کدام  ۱۰۰مگاوات صرفه
جویی کنند ،دیگر شاهد خاموشی در استان نخواهیم
بود.بهگفتهوی،ظرفیتنیروگاههایخورشیدینصب
شده در استان  ۲۳مگاوات است که  8درصد مصرف
برق استان را تامین میکند.

خودرو؛خریدوفروشدررکود،قیمتدرصعود
زهرا قربانی
اگرچه برخی فعاالن بازار تا پیش از انتخابات اذعان
می کردند که نگاه خریداران و فروشندگان به روزهای
پس از انتخابات است تا بلکه تغییری در این حوزه بزرگ

اقتصادی رخ دهد ،اما باز هم این روزها از رکودی خبر
می دهند که انگار قرار نیست از بازار خودرو رخت
بربندد .در این شرایط رکود باز هم قیمت ها افزایشی
است و با این که در یک سال گذشته بارها قیمت خودرو
افزایش یافته و از ابتدای سال هم چند بار نرخ ها تغییر

داشته است ،باز هم رشد قیمت دست بردار نیست و
بازار در آرزوی ثبات روز شماری می کند.
مدیر یکی از نمایشگاه های خودرو در بیرجند گفت:
قیمت ها در یک ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته
است طوری که حداقل  3میلیون تومان به نرخ
خودروهای کارکرده تولید داخل افزوده شده است.
به گفته «صادقی» با وجود این بازار خودرو همچنان
راکد است و با وجود فروشنده زیاد اما خریداری وجود
ندارد و چندان معامله ای انجام نمی شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در بیرجند از
وضعیت حاکم بر بازار خودرو گالیه کرد و گفت :قیمت
خودروها در یک ماه گذشته با وجود کاهش قیمت ارز،
افزایشی بوده است طوری که قیمت یک دستگاه پراید
صفر از  115به  130میلیون تومان رشد کرده است.
به گفته «راعی فرد» در بازار افسار گسیخته خودرو،
وضعیت کاسبی تعریف چندانی ندارد و خرید و فروش
ها بسیار کم است در صورتی که قیمت اجاره ،مالیات،
عوارض و ...برای نمایشگاه های خودرو چند برابر و
همین موضوع سبب شده است که بسیاری از مالکان
نمایشگاه ها با مشکل مواجه شوند.

بازرس کل از  287شکایت مردمی و گزارش فساد خبر داد
اداره راه و شهرسـازی معرفـی و اعلام کـرد کـه در آمـار
قابـل توجـه بـوده اند.
از برنامـه هـای اصلـی بازرسـی در برنامه هـای موردی
و برنامـه ای در حوزه بانکهـا نیـز بـه بررسـی چگونگی
پرداخت تسهیالت و انحراف از مسیر وام های کم بهره
اشـاره کرد و افزود :در این بازرسـی ها سـال قبل هفت
مـورد پرداخت تسـهیالت کـم بهـره بانک کشـاورزی به
افرادی شناسایی شد که واجد شرایط نبودند بنابراین
افزون بـر جریمـه ،تـدارک برگشـت این تسـهیالت 20
میلیـارد تومانی رقم خـورد ،هر چند بخشـی کـه در کار
میدانی و تولیدی هزینه شـده بود با نگاه ویژه گشـایش
معیشتی ،برگشـت نشد.
بنا بـه گفتـه او ،بازرسـی برنامـهای ،همه دسـتگاههای
اجرایـی را شـامل مـی شـود و سـال گذشـته اداراتـی
مانند راه و شهرسازی ،راهداری ،بنیاد مسکن ،ورزش
و جوانان ،نوسازی مدارس ،فرهنگ و ارشاد اسالمی،
محیط زیسـت ،جهاد کشـاورزی ،امـور اراضـی و منابع
طبیعـی ،امـور مالیاتـی ،ثبـت اسـناد و املاک ،صنعت
و معـدن  ،شـبکه بهداشـت و درمـان ،دانشـگاه علـوم
پزشـکی ،شـهردار یها ،صنـدوق بیمـه محصـوالت
کشـاورزی ،شـرکت آبفا ،بانک کشـاورزی ،بانک ملی،
در ردیـف بازرسـیها قـرار گرفتنـد و امسـال هـم ۱۸
بازرسی برنامهای در ادارات کل بهزیستی ،ثبت اسناد
و املاک ،امـور عشـایر ،منابـع طبیعـی ،امـور مالیاتـی،
غلـه وخدمـات بازرگانـی ،دانشـگاه بیرجنـد ،شـبکه
بهداشـت و درمـان ،شـرکت گاز ،شـرکت شـهرکهای

حسین قربانی – مشکالت تعدادی از واحدهای
تولیدی استان در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
استان بررسی و راهکار ارائه شد« .مالنوری»
استاندار در این جلسه تاکید کرد که برای تحقق
اقتصاد مقاومتی و شعار سال پیگیری جدی و
مستمری باهدف رفع موانع و مشکالت واحدهای
تولیدی استان انجام می شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» ،در این جلسه ابتدا
مشکالت موجود بین شرکت سامان کاوش طبس و
شرکت ممرادکو با شرکت تهیه وتولید مواد معدنی
کشور مطرح شد و بعد از ارائه گزارش توسط رئیس
سازمان صمت ،معاون استاندار و سرمایه گذار
بخش خصوصی و مسئوالن شرکت تهیه و تولید

مبارزهباموادمخدرواظهاراتمتفاوتاستاندار
مقابله با مواد مخدر به جای گزارش دادن نیازمند طرح است .استاندار با تاکید
بر این که در شورای هماهنگی مبارزه با مخدر باید به جای گزارش دادن طرح
بدهیم ،گفت :میتوانیم طرح ارائه کنیم و براساس آن یک منطقه خاص را به
صورت آزمایشی مورد پاک سازی قرار دهیم« .مالنوری» در شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر ،افزایش کشف مواد و دستگیری قاچاقچیان از نظر فعالیت
نیروی انتظامی را بسیار ارزشمند دانست اما این موضوع را مورد تاکید قرار
داد که باید علت این افزایش را تحلیل کرد .به گفته وی ،باید بررسی شود که آیا
افزایش کشفیات به علت هوشمندی بیشتر پلیس رخ داده یا ورودی مواد مخدر
به استان بیشتر شده است.

روز بدون
فوتی کرونا

رویداد

کشتی گیر استان طالیی شد
کشتی گیر استان در رقابت های کشتی ساحلی کشور قهرمان شد« .سروری»
رئیس هیئت کشتی استان به خبرنگار ما گفت :محمد رمضانی در رقابت های
کشتی ساحلی نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور ،در رده سنی نوجوانان در
وزن  50کیلوگرم قهرمان این دوره از مسابقات شد .به گفته وی رقابت های
بزرگ ساالن هم روز گذشته آغاز شد.

رشد 31درصدی دادوستدها درتاالر بورس
در خرداد  11میلیون و  718هزار و  185سهم به ارزش  143میلیارد ریال در
تاالر بورس استان داد وستد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 31درصد
رشد دارد .مدیر بورس منطقه ای استان،گفت :مجموع معامالت تاالر بورس
استان از ابتدای امسال تا پایان خرداد به  343میلیارد ریال رسید که از مجموع
معامالت  27درصد آن مربوط به خرید سهام و  73درصد مربوط به فروش سهام
بوده است« .هریوندی» با بیان این که در دو ماه ابتدای سال چهارهزار و 461
نفر در استان در سامانه سجام ثبت نام کرده اند ،افزود :توصیه می شود سرمایه
گذاران قبل از ورود به بازار سرمایه شناخت کافی به بورس ،قوانین و مقررات آن
و ابزارهای متنوع قابل معامله در آن کسب کنند.

با برنامه ریزی های انجام شده برای استفاده از ظرفیت کشتارگاهی استان
های همجوار ،خرید دام عشایر استان ،شتاب می گیرد .معاون هماهنگی امور
عمرانی استاندار،گفت :طرح خرید دام مازاد عشایر و دامداران ،محدود به زمان
خاصی نیست و خرید دام زنده با قیمت هر کیلوگرم  ۴۵هزار تومان تا زمانی که
الزم باشد ،ادامه دارد .به گفته «فرهادی» در قالب این طرح حمایتی دولت،
همه دام های خریداری شده بعد از کشتار در استان به بازار عرضه میشوند.
وی افزود :با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ،امکان خرید  ۶۰۰تا ۷۰۰
رأس دام در روز وجود دارد اما با توجه به محدودیت ظرفیت کشتارگاهی استان
و ناکافی بودن فضای پیش سرمایش و انجماد ،هم اکنون  ۱۰۰رأس دام عشایر
و دامداران خریداری می شود .او با اشاره به پروژه نیمه تمام کشتارگاه صنعتی
خوسف ،اظهارکرد :این پروژه به عنوان یکی از بهترین و مجهزترین کشتارگاه
های صنعتی کشور ،توسط بخش خصوصی در حال احداث است اما با توجه
به موانع موجود در مسیر اجرای این پروژه ،جلساتی به منظور تسهیل شرایط
برگزار شده است و به زودی مشکالت رفع می شود که بنا به وعده سرمایه گذار،
کشتارگاه خوسف تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
صنعتـی ،بانـک ملـت ،شـهرداری و دانشـگاه علـوم
پزشـکی انجـام شـده اسـت.
وی اگـر چـه موضـوع شـکایت هـا و گـزارش فسـاد های
رخ داده در اسـتان را بیـان نکرد امـا گفت کـه از ابتدای
امسـال  ۲۲۱شـکایت مردمـی و  66گـزارش فسـاد
توسـط مـردم اعلام و بخـش قابـل توجهـی رسـیدگی
شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه سـال گذشـته  ۶۵0شـکایت و
 ۳۸۰فقـره گـزارش فسـاد دریافت شـدکه بیـش از 90
درصد رسـیدگی و بـه شـهروندان یا بـه مراجـع اداری و
انتظامـی ابالغ شـده اسـت.

 3مصوبه برای رفع موانع تولید
مواد معدنی درباره فسخ یک طرفه قرارداد موجود
توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و به وجود
آمدن مشکل برای تامین آب این واحد تولیدی
و ارجاع مشکالت موجود برای تصمیم گیری به
دستگاه قضا  ،مقرر شد در فرصت یک هفته ای
کارشناسی بیشتر برای این منظور انجام و در جلسه
آینده تصمیم گیری شود .در ادامه این جلسه مشکل
تامین گاز تعدادی از واحد های تولیدی استان
مطرح شد و «هاشمی» رئیس شرکت گاز استان
اعالم کرد که کارشناسان این شرکت بر اساس
مشخصات فنی واحدهای تولیدی بر آورد مدنظر را
اعالم می کنند اما مسئوالن واحدهای تولیدی این
برآورد را قبول ندارند و خواستار برآورد کمتر برای

روزنامه خراسان در شماره  3695به تاریخ  22فروردین سال 1341در
مطلبی در صفحه  6آورده است :بشرویه از سابق دارای دو حمام مردانه و دو
حمام زنانه بوده که یکی از حمامهای مردانه بواسطه نداشتن دستگاه دوش
از طرف شهرداری بشرویه بسته شده و بعد هم خراب گردید ،چندین جلسه
با حضور ثروتمندان محل در عمارت شهرداری پولهائی جمع شده که گویا
بعضی ها از دادن وجوهی که تعهد کرده بودند خودداری نموده اند .نه یکنفر
خیر اندیش پیدا شده و نه شهرداری بشرویه تصمیمی گرفته و فعال بشرویه
دارای یک حمام مردانه است و یک حمام زنانه که از هر لحاظ رقت آور است.

خرید دام عشایر سرعت می گیرد

 5دستگاه دولتی ،مخاطب بیشترین شکایت مردم

قاسـمی  -بـازرس کل اسـتان در حالـی از دریافـت
 221شـکایت و اعلام  66گزارش فسـاد توسـط مردم
از دسـتگاه هـا فقـط در سـه مـاه گذشـته خبـر داد کـه
در آمـار وی نـام پنـج اداره کـه در راس شـکایت هـا قـرار
دارنـد ،فهرسـت شـد« .مهـدی رحیمـی» در نشسـت بـا
خبرنـگاران از پیگیـری هایـی گفـت که باهـدف اجرای
راسـتی آزمایـی تسـهیالت بانکـی انجـام و بـه برگشـت
 20میلیـارد تومـان منجـر شـد.
وی فعالیـت هـای اداره کل بازرسـی را در سـه حـوزه
برنامهای ،مـوردی و فوقالعاده تشـریح و اظهارکرد که
سـال قبل  ۳۳بازرسـی برنامه ای 48 ،موضوع موردی
و تعدادی هم به صـورت فوق العاده انجام شـد ،البته به
جز ایـن ها  60گزارش هشـداری بـه دلیل سـوء جریان
اداری بـه دسـتگاه هـا اعلام شـد و چهـار مورد گـزارش
ابطـال مصوبه در دیـوان عدالـت اداری جریـان یافت.
وی بـا یـادآوری ایـن کـه بازرسـی فوقالعـاده از ناحیـه
مقامات و شـخصیت عالـی نظام ابالغ می شـود ،گفت:
سـال قبـل بازرسـی فو قالعـاده بـه صـورت مسـتقیم
از طـرف دفتـر مقـام معظـم رهبـری ابلاغ نشـد امـا در
مواقـع خـاص و حـاد ،بازرسـی فوقالعـاده در مـواردی
ماننـد تامین نیـاز ،تولیـد و عرضـه کاال و نظارت بـر بازار
انجـام کـه بخـش قابـل توجهـی از طـرف دفتـر نماینـده
ولـی فقیـه در اسـتان ابلاغ شـد.
او در بخشی از سخنانش دستگاه های در راس شکایت
هـا را شـامل شـهرداریها ،سـازمان جهاد کشـاورزی،
دانشـگاه علـوم پزشـکی ،شـرکت توزیـع نیـروی بـرق و

خراسان جنوبی  59سال
پیش
در روزنامه

مصرف گاز هستند .در ادامه شرکت گاز موظف شد
بعد از ارائه استعالمات الزم ظرف  48ساعت به
نصب علمک برای واحدهای تولیدی اقدام کند .در
ادامه مشکل تامین سوخت معادن استان مطرح شد
و« مردانی» رئیس شرکت فراورده های نفتی استان
با اشاره به این که بر آورد سهمیه سوخت مصرفی
واحدهای معدنی برعهده شرکت ملی فراورده
های نفتی است ،گفت :برای همکاری با واحدهای
معدنی استان می توانیم تخصیص سهمیه سوخت را
براساس اعالم سازمان صمت انجام دهیم.
در نهایت مصوب شد سهمیه سوخت واحدهای
معدنی استان به جای یک ماه  ،برای سه ماه
تخصیص یابد.

در شبانه روز گذشته مورد جدیدی از فوت ناشی
از بیماری کرونا در خراسان جنوبی گزارش نشد و
مجموع قربانیان ویروس کشنده ۹۱۸نفر است .معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت :روز
گذشته  ۵۹آزمایش کرونا و  293تست سریع انجام
و به شناسایی ۳ 8بیمار جدید منجر شد ..دکتر منجر
«مهدی زاده» افزود :هم اکنون  ۱۷۳بیمار با عالیم
تنفسی در بیمارستانها بستری هستند که  ۵۰نفر را
بیماران کرونایی تشکیل می دهند و از این تعداد دو نفر
در بخش مراقبتهای ویژه به سر می برند که حال یک
نفر نامساعد است.

