
 غافلگیری فروشنده تلفنی موادمخدر

قدس: فرمانده انتظامی مشــهد از دستگیری فردی که اقدام به 
فروش موادمخدر صنعتی به صورت تلفنی می کرد، خبر داد.

وی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی از طریق تلفن 
اقدام به فروش موادمخدر در حوزه کالنتری شهید آستانه پرست 
می کند، مراتب در دستور کار مأموران این کالنتری قرار گرفت. 
مأموران پس از اقدامات پلیسی موفق به شناسایی شماره تلفن 
این فرد و کسب اعتماد وی شدند و در یک قرار صوری متهم را 
که با یک دستگاه موتورسیکلت برای تحویل موادمخدر سر قرار 
آمده بود، دســتگیر کردند. در بازرسی از این متهم هشت بسته 
یک گرمی هروئین و شیشه که به طرز ماهرانه ای در کاله ایمنی 

موتورسیکلت پنهان کرده بود، کشف شد.

    شکست قاچاقچیان شیشه 
پشت دروازه های مشهد

 قــدس: فرمانــده انتظامي خراســان رضوي گفــت: بیش از 
46 کیلوگرم ماده مخدر شیشه پیش از توزیع در مشهد کشف و 
ضبط شد. وی افزود: جان برکفان مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با موادمخدر استان در اقدامي اطالعاتي چهار سرشاخه توزیع مواد 
مخدر صنعتي بین جوانان را در شهر مشهد شناسایي و به صورت 
نامحسوس تحت نظر قرار دادند. سردار محمد کاظم تقوي گفت: 
مأموران پس از تکمیل تحقیقات میداني با هماهنگي مقام قضایي 
 این متهمان را دســتگیر و در بازرســي از چهار مخفیگاه آنان

 46 کیلو و 710 گرم ماده مخدر شیشه که از مرزهاي سیستان 
و بلوچستان وارد کشور و توسط سوداگران مرگ به مشهد قاچاق 

شده بود، کشف کردند. 

   فروشگاه موادغذایی در پمپ بنزین 
آتش گرفت

قدس: معاون شیفت ایستگاه شماره 36 آتش نشانی مشهد گفت: 
حوالی ساعت 7 صبح  روز گذشته آتش سوزی در فروشگاه مواد 
غذایی در حومه مشهد با حضور به هنگام نیروهای آتش نشانی 
خاموش و از بروز خســارات گســترده جلوگیری شد. ابوالفضل 
فرجامــی افزود: با اعالم ایــن حادثه از طریق تمــاس مردم با 
سامانه 1۲۵ بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 36 با هماهنگی ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد، به محل آتش سوزی واقع در 

پیچ ساغروان، الین برگشت به سمت مشهد اعزام شدند.
معاون شیفت ایستگاه شــماره 36 آتش نشانی مشهد ادامه داد: 
یک فروشگاه مواد غذایی به مساحت تقریبی 80 مترمربع طعمه 
آتش سوزی شــد که هنگام رسیدن آتش نشــانان دود غلیظی 
همراه با شــعله آتش از داخل این فروشگاه خارج می شد. وی با 
اشاره به قرار داشــتن این فروشگاه در قسمت خروجی جایگاه 
سوخت و احتمال ســرایت آتش به مخازن سوخت، بیان کرد: 
آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز، با استفاده از تجهیزات 

خاموش کننده، عملیات مهار شعله های آتش را آغاز کردند.
فرجامی ضمن اشــاره به بروز آتش سوزی در قسمت اداری این 
جایگاه سوخت که در ضلع مقابل فروشگاه قرار داشت، اضافه کرد: 
آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی موفق به مهار آتش در هر دو 
قسمت شدند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به 

کسی آسیبی نرسید.

 دستگیری  سارقان سیم  و کابل در فریمان
قدس: باند سه نفره سارقان سیم و کابل های برق در شهرستان 
فریمان شناسایی و دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی فریمان 
با اعالم این خبرگفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت ســیم و 
کابل، دستگیری سارقان سیم و کابل شبکه های توزیع برق در 
دستورکار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. سرهنگ 
جواد خرســند افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهی با همــکاری مأموران دایره تجســس کالنتری مرکزی 
با تشــکیل تیم های اطالعاتی و بررســی همه جانبه موفق به 
شناسایی و دستگیری سه ســارق حرفه ای سیم و کابل برق با 
هماهنگی مقام قضایی شدند. وی با اشاره به اینکه از مخفیگاه 
متهمان مقادیر قابل توجهی ســیم و کابل برق کشــف شــد، 
 گفت: این ســه ســارق حرفه ای تاکنون به هشت فقره سرقت

 اعتراف کرده اند.

روی خط حادهث دست اندرکاران با اشاره به درآمدهای میلیاردی در این بخش افشا کردند

پدیده ای به نام مافیای زباله 
 محبوبه علیپور / قدس  بنــا بر داده های 
موجود هــر روزه، حدود ۲000 تن پســماند 
در شهرمشهد تولید می شود که از این میزان 
70 درصد آن مواد ارگانیک و دورریزغذاســت 
که قابلیت بازیافت دارد. این درحالی است که 
درخوشبینانه ترین برآوردها کمتر از 11 درصد 
پســماندهای این شــهر بازیافت می شوند. از 
شیوه هایی که می تواند این روند را تسهیل کند، 
توجه به تفکیک زباله ها ازمبدأ است. طرحی که 
بیش از ۲0 سال از زمان اجرای آن در کشور ما 
می گذارد اما چندان تأثیری در مدیریت پسماند 
جامعه نداشــته اســت. البته در ماه های اخیر 
شهرداری های کشور بر مقوله مدیریت پسماند و 
بازیافت زباله ها تمرکز کرده اند. از این رو متولیان 
مدیریت پسماند شهر مشهد ازافزایش قیمت 
مبادله پسماندهای قابل بازیافت در ایستگاه هاي 
مبادله پسماند خشک حتی تا چهاربرابر گذشته 
برای تشویق شهروندان به این امر خبر داده اند.

 
 مدیریت پسماند؛ کاهش قانون گریزی و 

معامالت مشکوک
ســید امین صدرنژاد، دبیرکل 
 اتحادیه صنایــع بازیافت ایران 
در ایــن بــاره اظهارمی کنــد: 
عمده تریــن مســئله در بحث 

مشارکت شــهروندان درمدیریت پسماندها، 
عدم درک اهمیت محیط  زیست و مشارکت 
شــهروندان در مدیریــت جامعــه توســط 
بخــش حاکمیت اســت، چنانکــه گویا در 
سیاســت گذاری های کالن بخش حاکمیتی 
ما، محیط زیســت جایگاهی ندارد. از طرفی 
مدیریت پســماند نیز فراینــدی هزینه بر در 
راســتای جلوگیری از تخریب محیط زیست 
اســت که به همین دالیل تاکنون هیچ اقدام 
زیرساختی مناسبی برای مشارکت شهروندان 
در این چرخه و نزدیک تر کردن آن به شرایط 
روز جهان صورت نگرفته است؛ بنابراین تا زمانی 
که تمایل به مشارکت شهروندان در مدیریت 
جامعه و پرداخت هزینه برای محیط زیســت 
برای ایجاد زیر ساخت مناسب از طرف بخش 
حاکمیت وجود نداشته باشد، فرهنگ  سازی و 
آموزش به تنهایی فایده چندانی نخواهد داشت 
چرا که آموزش و زیرساخت مکمل یکدیگرند.

وی می افزاید: به منظور ســاماندهی مدیریت 
پسماندها با مشارکت شــهروندان ؛ در چهار 
سال اخیر یک بازار یا بورس مبادالت پسماند 

بــه نــام »ســامانه جامع 
مدیریت پسماند« با مدیریت 
صندوق ملی محیط زیست و 
تحت نظارت هیئتی مرکب 
از نهادهــای حاکمیتــی و 
شهروندی را مطرح کرده ایم 
کــه معامــالت و مبادالت 
پسماند به صورت قانونی و 
شفاف در این سامانه صورت 
پذیرد. نتایج این سامانه نیز 
افزایش مشارکت شهروندان 
در مدیریت پسماند، کاهش 

قانون گریزی و شــفافیت در مبادالت است. 
صدرنژاد تأکید می کند: مــا نمی توانیم تنها 
شــهروندان را درهزینه های مدیریت جامعه 
و در مشکالت شــریک کنیم. در واقع هرگاه 
چالشی رخ می دهد به دنبال تقویت مشارکت 
شهروندان باشیم اما در هنگام تصمیم گیری ، 
مدیریت و سیاســت گذاری، مردم را فراموش 
کنیم. اینکــه هزینه تصمیمات مــا را مردم 
بپردازند قابل پذیرش نیســت زیرا بخشی از 
این وضعیت معلول، ساختار اقتصادی جامعه 
ماست که 60 الی 80 درصد اقتصاد در اختیار 
نهادهــای حاکمیتی بوده و بقیــه در اختیار 
شهروندان و بخش خصوصی است ؛ از طرفی 
خواه ناخواه مدیریت پسماند و محیط زیست 
موضوعاتی جــدا از ســایر حوزه های جامعه 
ما نیستند؛ بنابراین باید برای حل نابسامانی 
در ایــن حوزه هــا، بین دو نهــاد حاکمیت و 
ارتباط  و  اعتماد  پاســخگویی،  شــهروندان، 

متقابل وجود داشــته باشد. 
صدرنژاد با بیان اینکه فعالیت 
گروه هایــی همانند کودکان 
کار و حاشیه نشینان در مقوله 
دلیل  به  پســماند  مدیریت 
مافیایی  شــبکه های  وجود 
در ایــن حوزه اســت، اظهار 
می کند: برخی می گویند در 
تمام دنیــا زباله گردی دیده 
می شــود، اما باید پرســید 
درکجای دنیا این فعالیت به 
شــبکه هایی منجر می شود 
که درآمدهای میلیون دالری داشــته باشند؟ 
در کجای دنیا با این ســهولت در روز روشن 
در مقابل چشم مدیریت شهری این فعالیت ها 
به صورت ســازمان یافته و شبکه ای صورت 
می گیرد و هیچ کس پاســخ نمی دهد؟ این ها 
همه در بستر نبودن شفافیت رخ می دهند و 
نهادهای ناظر نیز در این نبود شفافیت عماًل 

ناکارآمد هستند. 
وی با اشاره به ضرورت نقش مشارکتی مردم 
ادامه می دهد: ســاماندهی مشکالت مدیریت 
پســماند از اراده برای حل مشــکالت، درک 
اهمیت مشــکالت و شــناخت مشکالت این 
حوزه آغاز می شــود و به این ترتیب است که 
با تکیــه بر دانش و تجربیــات موفق جهانی 
می توان راهکارهای جامعی را برای ساماندهی 
این وضعیت تعریف کرد. در ایران اما اســناد 
باالدستی این حوزه عبارتند از: قانون مدیریت 
پســماند و آیین نامه اجرایــی آن که با نگاه 

کامالً دولتی تدوین شــده اند و نقش و ردپای 
شــهروندان در آن ها دیده نشده است. در این 
قوانیــن برنامه ریزان کارگروه ملی پســماند 
متشــکل از 1۲ نهاد حاکمیتی است. مجری 
اغلب سازمان شــهرداری و دهیاری ها بوده و 
ناظر نیز سازمان حفاظت محیط زیست است. 
درحالی که نمی توان برنامه ریزی، اجرا و نظارت 
را بر عهده دستگاه های حاکمیتی گذاشت و در 
چنین انحصاری انتظار کارآمد بودن مناسبات 
را داشت. به هر روی در نهایت راه حل اصالح 
و بهبود قوانین باالدستی در راستای افزایش 
مشــارکت شــهروندان در تصمیم گیری ها و 
مدیریت جامعه، درک اهمیت محیط زیست 
نیز توسط نهاد حاکمیتی و تشکیل زیرساختی 
برای ســهیم کــردن شــهروندان در منافع 
مدیریت پسماند است. از همین رو امیدواریم تا 
پایان سال جاری طرح سامانه جامع مدیریت 

پسماند به اجرا درآید.

 دولت اراده ای برای شفافیت ندارد
محمد درویش، فعال محیط زیست با اشاره به 

تجربیات سایر جوامع می گوید: 
روند مدیریت پسماند و بازیافت 
زباله ها درکشورما پسرفت داشته 
براحتی  دولــت  درحالی کــه 

می تواند کمپانی های تولیدی را وادار سازد که 
دراین قضیه فعال شــوند.البته دولت خودش 
اراده ای برای این قضیه ندارد زیرا تجارتی وجود 
دارد که صدها هزارنفر در شــبکه مافیای زباله 
فعال هستند. مدیرانی که در شهرداری ها دراین 
حوزه فعالیت دارند ازاین قضیه ســود می برند. 
درنتیجه برای اجرای مؤثر این برنامه کارشکنی 
می کنند. در واقع چگونه ممکن است این برنامه 
حتی درکشور کم برخوردار جهان اجرا شود اما 

در کشور ما به نتیجه نرسد؟
وی تأکیــد می کند: چرا بایــد زباله گردهای 
سیار باشــند؟ جز اینکه معاونت های پسماند 
شهرداری ها، تجارتشان در همین حوزه است و 

حق حساب هایی دراین زمینه می گیرند. 
به هر روی ما می توانستیم برای شهروندان برای 
تفکیک ازمبدأ انگیزه ایجاد کنیم ولی این اراده 
را نداریم زیرا با همین رویه می توان سودهایی 
را که در ترازهای مالیاتی محاســبه نمی شود، 

کسب کرد.

آب و هوا
 پیش بینی بارش های رگباری برای 

اغلب مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طی امروز 
بارش ها پراکنده و بیشتر در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای 
استان رخ خواهد داد اما از اواخر وقت امروز تا پنجشنبه بیشتر 
در ســاعات بعدازظهر به بعد ناپایداری هایی به شکل رگبار و 
رعدوبرق و وزش باد نســبتاً شدید تا شدید در سطح استان 
خواهیم داشــت. بیشــترین حجم بــارش در بعدازظهر روز 
سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه و در نیمه شمالی و نیمه غربی 
استان پیش بینی می شود به طوری که در بخش هایی از نقاط 

مذکور موجب آبگرفتگی و ایجاد رواناب خواهد شد. 

خبر
استاندار با اشاره به بارندگی های اخیر:

  مشهد برای 3 سال آینده
 از کم آبی نجات پیدا کرد

قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: عمده خسارت های سیل 
اخیر در شهرستان های استان نتیجه دست اندازی ما به رودخانه ها 

و ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیل هاست.
علیرضا رزم حســینی در آیین آغاز عملیات بازسازی واحدهای 
خسارت دیده از سیل شهرستان بردسکن، اظهار کرد: در نتیجه 
بروز خشکســالی طی حدود 30 سال گذشته تا ابتدای امسال، 
همه استان های کشور بویژه خراسان رضوی با بحران تأمین آب 
شرب مورد نیاز مردم مواجه شده بودند. وی افزود: برای مقابله با 
بحران کم آبی و تأمین آب شرب باید میلیاردها تومان هزینه انجام 
می گرفت اما خوشبختانه بارندگی های اخیر با وجود خسارت هایی 
که در شهرستان های بردسکن، کالت، سرخس و طرقبه شاندیز 
برجای گذاشت، سفره های زیرزمینی استان را نسبت به گذشته 
بهبود بخشید و موجب افزایش حجم ذخایر سدها شد. استاندار 
خراســان رضوی با بیان اینکه عمده ســدهای استان در نتیجه 
بارش های اخیر پر شــده اند، اظهار کرد: با افزایش حجم ذخیره 
سد دوستی به 800 میلیون مترمکعب، مشهد تا سه سال آینده 
از بحران کم آبی نجات پیدا کرد. وی ادامه داد: عمده خســارت 
بارندگی های اخیر نتیجه دســت اندازی به رودخانه ها و ساخت 
و ســازهای غیرمجاز و در نتیجه همین بی توجهی ها، در برخی 
از مناطق شــاهد تخریب منازل مسکونی در بستر رودخانه ها و 
مســیل ها بودیم. استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در نتیجه وقوع 
سیل آغاز شده اســت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فرصت 
بســیار کوتاهی پس از وقوع سیل به همت بنیاد مسکن و دیگر 
دستگاه های اجرایی عملیات بازسازی منازل مسکونی آغاز شد و 
بزودی در سه ماه آینده واحدهای مسکونی در روستای سیف آباد 

و روستای بردسکن با کمک مردم بازسازی خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی خبر داد
 تشکیل بیش از 107 هزار پرونده تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی امالک فاقد سند رسمی

قدس: مدیر کل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی گفت: 
از ابتــدای اجرای قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی در اســتان 107 هزار و 870 
پرونده تشکیل شده است . محمد حسن بهادر افزود: از این تعداد 
تاکنون برای  83 هزار و 7۲7 مورد شامل 8۲ درصد پرونده ها رأی 
صادر گردیده و سایر پرونده ها مراحل رسیدگی را طی می کنند. 
وی تصریح کرد :واحدهای ثبتی منطقه یک مشهد با بیش از 17 
هزار پرونده ، منطقه دو مشهد با بیش از 13 هزار پرونده و سبزوار 
با 10 هزار پرونده تشــکیل شده، از واحدهای پرتالش استان در 

این حوزه بوده و می باشند.

 برگزاری جشن گلریزان
 11 زندانی جرایم غیرعمد در درگز

قدس: با برگزاری جشــن گلریزان در شهرســتان درگز 310 
میلیــون ریال برای آزادی 11 زندانی جرایم غیرعمد از ســوی 
خیران جمع آوری شد. در این مراسم حجت االسالم ایروانی، امام 
جمعه شهرستان گفت: رفع گرفتاری و کمک به نیازمندان برابر با 
9000 سال عبادتی است که انسان شب  تا صبح به نماز بایستد 
و تمام سال ها را روزه بگیرد. در ادامه این جلسه رئیس نمایندگی 
ستاد دیه استان مبلغ کمک های مردمی در سال گذشته را حدود 
1/۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 4110 
خانواده زندانی تحت پوشش در سطح استان وجود دارند که سال 
گذشــته بیش از ۲ میلیارد تومان، از کمک های مردمی و اعتبار 
سازمان به آن ها کمک شــده است. منصور عبادی با اعالم اخذ 
تخفیف 16 میلیارد تومانی از شاکیان زندانیان در سال گذشته، 
تصریح کرد: در بررســی های صورت گرفته، متأسفانه اکثر افراد 
زندانی فقط بــه دلیل جهل به قانون و عــدم آگاهی از عواقب 
اقدامات خود در زندان هســتند. رئیس زندان درگز گفت: سال 
گذشــته 1۲ نفر از زندانیان شهرســتان با جمع آوری مبلغ ۲0 
میلیون تومان کمک مردمی و دریافت 366 میلیون تومان کمک 
از ستاد دیه، آزاد شدند. محمد تقی حسن مزرجی افزود: در حال 
حاضر از تعداد 11 زندانی جرایم غیرعمد، هشــت نفر به دلیل 
بدهی مالی، دو نفر به دلیل مشــکل نفقه و یک نفر هم به دلیل 
مشکل دیه در زندان به سر می برند؛ مجموع بدهی این افراد مبلغ 

377 میلیون تومان است.
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برخی می گویند در تمام 
دنیا زباله گردی دیده 

می شود، اما باید پرسید 
درکجای دنیا این فعالیت 

به شبکه هایی منجر 
می شود که درآمدهای 

میلیون دالری داشته 
باشند؟

بــرش

 هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

محسن پهلوان مقدم: مردود شدم

خبر

قدس    هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد 

برگزار شد.
در این جلســه که با حضور جمعی از شــکات، سهامداران، 
نمایندگان سازمان ها و ادارات دولتی، وکالی مدافع متهمان، 
اصحاب رسانه و مطبوعات و وکالی شکات برگزار شد، رئیس 
دادگاه از دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراســان رضوی 

خواست تا مطالب خود را بیان نماید. 
غالمعلی صادقی با اشاره به تالش های صورت گرفته در جهت 
استیفای حقوق مردم گفت: چنانچه از سوی متهمان تالش 
جدی برای حفظ منابع و اموال سهامداران صورت پذیرد، این 
اقــدام مورد توجه دادگاه  قــرار خواهد گرفت و مجدداً اعالم 
می کنیم در زمینه دفاع از حقوق عامه براساس تکلیف و وظیفه 
قانونی خود و محافظت از منافع سهامداران عمل خواهیم کرد.

پس از اتمام سخنان دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان 
رضوی؛ قاضی منصوری از متهم ردیف اول، محسن پهلوان مقدم 
فرزند اسداله خواست تا در جایگاه متهم قرار گرفته و از نماینده 
مدعی العموم نیز خواســت تا نسبت به قرائت کیفرخواست 

متهم اقدام نماید. 
مشــارکت در اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی کشــور 

از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول ســپرده اشخاص 
حقیقی، تصاحب و حیف و میل اموال مردم، تشکیل و رهبری 
شبکه کالهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید 
و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده از جمله اتهامات متهم 
ردیف اول، محســن پهلوان مقدم طبق کیفرخواست صادره 

توسط دادسرای عمومی و انقالب مشهد است.
پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول، محسن پهلوان 
مقدم توسط نماینده مدعی العموم؛ نامبرده گفت: من اشتباه 
کردم و مردود شدم و از مردم، سهامداران و مقامات قضایی 

عذرخواهی می کنم. ایراداتی داشتم و قبول دارم. 
وی افزود: با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و 
مقامات قضایی به دلیل مشکالت متعددی که برای آن ها به 

وجود آوردم، از دادگاه محترم پوزش می طلبم. 
محســن پهلوان مقدم گفت: دیپلم ردی هستم، تبلیغات را 
خودمان انجام می دادیم و اگر منع قانونی داشته برعهده من 
اســت. روزانه افزون بر 1000 فقــره چک صادر می کردیم، 

چنانچه خالفی صورت گرفته به گردن من است. 
نماینده مدعی العموم در این بخش و با کسب اجازه از ریاست 
دادگاه، چرخه وقوع جرایم متهمان و فرایند کالهبرداری در 

این شرکت را تشریح کرد.
وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسی، اقدامات متهمان عمدتاً 

به نفع خودشــان ساماندهی شــده بود و بنا به اقرار بعضی 
از متهمان در دادگاه، چنانچه اقدامات پیشــگیرانه دستگاه 
قضایی نبود؛ شــاهد وقــوع فاجعه ای به مراتــب بزرگ تر 

می بودیم.
در این بخش با اجازه قاضی منصوری، مستنداتی با موضوع 
نحوه عملکرد متهم ردیف اول در صحن علنی دادگاه پخش 
شد. پس از پخش مستندات پرونده در صحن علنی دادگاه، 
حســابرس ویژه پرونده به ارائه مــدارک مربوط به تخلفات 
صورت پذیرفته در شــرکت پدیده توسط متهم ردیف اول 

پرداخت.
پــس از اظهارات وکیل جمعی از شــکات و همچنین ادامه 
دفاعیات وکیل مدافع حسن عیدی زاده، یکی دیگر از متهمان، 
رئیس دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پدیده 

را به صبح امروز موکول کرد.

753۸zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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1. آدم ازخودگذشــته- قوم اروپایی- صوت 
نفرت ۲. بها و قیمت- عدد ماه- نخســتین 
از  شــاخه ای  اســالم-  شــهیده  بانــوی 
شــیمی 3. نوعی پارچه لطیف ابریشمی- 
چوبدســتی پلیس- خواهان 4. بی خطر- 
 دفعــه- نام همســر حضرت موســی)ع( 
۵. ریاضیــدان منجم و فیلســوف یونانی 
مکتب اســکندریه که نخستین کسی بود 
 که نصف النهار زمین را اندازه گرفت- وسایل 
6. کالم معتبر- تخت پادشاهی- از سازهای 
زهــی 7. گل نومیدی- کشــنده بی صدا- 
واحــدی برای انرژی- ضمیــر خودخواهی 
8. انگشــت کوچک دســت و پا- مقیمان 
و باشــندگان- دلجویــی کردن 9. اســب 
ترکی- رزمایش- عزیــز همگان- این پول 
در ســفر به غنا به کارتان می آیــد 10. از 
 وسایل ورزش وزنه برداری- بازرگانی- اساس 
11. به شک انداختن کسی یا مطلبی- فرزند 
 ارشد امام حسین )ع( و نخستین شهید کربال 
 1۲. از پادشاهان بنی اسرائیل- بوستان- پرچم 
 13. نهی از ماندن- دادکشــیدن- ناهموار 

14. خداوند در زبان انگلیسی- شاخه ای از 
ورزش شــنا- درخت زبان گنجشک- محله 
و برزن 1۵. نفس خســته- همگی – شهر 

پدیده

1. از آجیل ها - صلحا- روشــنی ۲. کبک 
مشهور- ریشه داری- واحد غیررسمی پول 
خودمــان 3. آگاهی ها و اطالعات- تصدیق 
ایتالیایی- عــدد دورقمی 4. ورم- همچون 
گذشــته ۵. بنیان – بی بــاک- دردناک- 
ویتامیــن جدولــی 6. شــک و تردیــد- 
بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نرم افزارهای 
امنیتی رایانه در دنیا- زیاده از حد 7. ناقص 
و دم بریده- خورشــید- آرزو نقش آن هم 
می شــود 8. ایالت- سرمایه جاودانی- زن و 
فرزندان 9. پوست این پستاندار گوشتخوار 
را در تهیه پوستین به کار می برند- نهنگ 
دریایی- لغوشــده 10. نــرم کننده مزاج- 
اهل ایل و عشــیره- شب قبل 11. سودای 
ناله- بیــرون فرســتادن کاال از کشــور- 

 مهلت- بوی ماندگی 1۲. خردســالی- ایستایی و سکون 
13. رنگارنگ- صدای پنچری- رمزمیله برابر فارســی آن 
است 14. نام کوچک اینشتین- اندازه و میزان چیزی- با 
این امال هم همسر زن است 1۵. »درآن« در زبان عربی- 

مجسمه- جنگ و جدل

  افقی

  عمودی
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