
 90درصد مراکز درمانی استان 
وقفی است

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد 

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی 
در مورد میزان اقبال مردم استان به موضوع وقف 
گفت: با اقدام های انجام شــده در یک دهه اخیر 
به طور میانگین در هر سال 245 وقف جدید در 
خراســان رضوی صورت گرفته که بیشترین آمار 
در قیاس با سایر اســتان ها در کشور بوده است.

.......صفحه 2 حجت االسالم والمسلمین احمدزاده ...

 سازمان غذا و دارو را 
به دست رانتخوارها نخواهم سپرد

وزیر بهداشت در مراسم روز بهورز در مشهد:

وزیر بهداشــت،  درمــان و آموزش پزشــکی از آغاز 
بازنگری در نظام ارائه  خدمات سالمت در ابعاد نیروی 
انسانی و سطح بندی این خدمات خبر داد.دکتر نمکی 
در آیین گرامیداشــت روز بهورز به میزبانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد، گفت: از آغاز گسترش نظام 
مراقبت های اولیه ســالمت )ســال 63( تا کنون با 

.......صفحه 4 راه اندازی 17 هزار و 945خانه بهداشت...

چرا قیمت برنج پاکستانی  قد کشید؟
 عرضه مواد خوراکی الکچری

این بار در مشهد

 فخرفروشی 
با خوردن طال!

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

با دستور دادستانی و همراهی 
سازمان صمت خراسان رضوی 

طرح ضربتی 
برخورد با 

 البسه تاناکورا 
کلید خورد

کارشــناس مسئول معاونت بازرســی سازمان صمت 
اســتان در حالی خبر اجرای طرح برخورد با عامالن 
فروش البسه دست دوم را رسانه ای کرد که در همین 
زمینه اعالم کرد یک عمده فروشــی البسه مستعمل 
هم در مشــهد پلمب شده اســت.مهدی مقدسی روز 
گذشته در تشریح ماجرای آغاز طرح برخورد با عامالن 
فروش البسه دســت دوم در شهر گفت: چندی پیش 
مستنداتی به دست کارشناسان واحد مبارزه و کشف 
کاال و ارز قاچاق ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی رسیدکه بررسی های اولیه آن حکایت 
از فروش گسترده البسه دست دوم معروف به تاناکورا 

در مناطقی از شهر مشهد داشت...

قدس دالیل گرانی این عضو مهم سفره خراسانی ها را بررسی می کند 

.......صفحه 2 

 مسیر آمبوالنس رابازکنید، 
بیمار شما نیازمند کمک است !

در سایه نبود نظارت کافی بر بازار هر از چند گاهی با تخلفاتی 
در این حوزه مواجه می شــویم، این بار برخی صنوف مشهدی 
کیک، بســتنی و نوشــیدنی را با طعم طال به مشتریان عرضه 
کرده اند.ســال 90 بود که انتشار خبر سرو بستنی طال در برج 

میالد تهران سر زبان ها افتاد...

در روزهای گذشته با انتشار خبر »مرگ بیماری به دلیل پنچر کردن 
الســتیک های آمبوالنس توسط همسایه«؛ شاهد واکنش های تندی 
ازسوی مخاطبان بودیم. چنان که عده ای حتی مجازات این مسئله را 
اعدام دانستند. درحالی که حساسیت هموطنانمان به رفتار این همسایه 

بی مباالت قابل تأمل است، اما جا دارد ...
.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه 19 آبان  1398 

  12 ربیع االول 1441
 10 نوامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9104  
ویژه نامه  3488 

آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی بطور 
فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 

مسکن مهر 179
)تاریخ انتشار: 1398/08/19(

تا  میشود  دعوت  محترم  اعضائ  کلیه  از  بدینوسیله 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 179 که در ساعت 10 
صبح روز جمعه مورخ 98/09/01 در محل قاسم آباد 
- بلوار استاد یوسفی نبش استاد یوسفی 24 مسجد 
المنتظر تشکیل میشود حضور بهم رسانند. طبق ماده 
که  صورتی  در  عمومی  مجامع  اجرائی  نامه  آئین   19
حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد 
میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگری واگذار نماید که تعداد آرای وکالتی هر عضو 
حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی 

خواهد بود. 
دستورجلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره بازرس 
ترازنامه  شامل  مالی  صورتهای  تصویب  و  2-طرح 

مربوط به سالهای مالی 94 ، 95 ، 96 ، 97 
مدیره  هیئت  پیشنهادی  بودجه  تصویب  و  3-طرح 

برای سال مالی 98
و  بدهکار  اعضائ  خصوص  در  تکلیف  4-تعیین 

واحدهای مازاد 
5-طرح و تصویب در خصوص ادامه فعالیت پروژه 

6-طرح و تصویب در خصوص اخذ تسهیالت بانکی از 
40 میلیون به 45 میلیون

برای                                     البدل  علی  و  اصلی  بازرس  7-انتخاب 
سال مالی 98 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 179
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 

سهام عدالت  استان خراسان رضوی                          
)سهامی عام(  شماره ثبت 27616                          

و شناسه ملی 10380430077
مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده برای س��ال 
مالی منتهی به 97/06/31 این ش��رکت در ساعت9 
صبح روز پنجش��نبه م��ورخ 98/08/30 به آدرس 
مش��هد-میدان تلویزی��ون - ابتدای بلوار ش��هید 
منتظری بعد از پمپ بنزین - مرکز رفاهی دانشگاه 

فردوسی مشهد برگزار  می شود.
از کلی��ه س��هامداران )ش��رکتهای تعاون��ی س��هام 
عدالت خراس��ان رض��وی عضو( دع��وت میگردد تا 
یک نفر نماینده قانونی و تام االختیار خود را جهت 

شرکت در جلسه کتبًا معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1- در اج��رای نام��ه ش��ماره 122/52648 م��ورخ 
98/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر 
حذف صورت خالصه تصمیمات مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده  1398/04/13 برای سال  مالی 

منتهی به 97/06/31.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
 شرکت حافظ ثامن )سهامی خاص(

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده ش��رکت حافظ ثامن 
)سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 15526 و شناسه ملی 
10380311545 س��اعت 30 : 9 صب��ح روز پنجش��نبه 
1398/08/30 در محل ش��رکت به نش��انی شهرستان 
مش��هد بخ��ش مرک��زی ش��هر مش��هد محل��ه س��ناباد 
خیاب��ان س��ناباد59 )ش��هید صداقت( خیابان س��ناباد                        
)فلسطین 1 / 23 ( پالک 615 طبقه همکف برگزار می شود.

از کلیه س��هامداران حقیق��ی و حقوقی و یا نمایندگان 
آنها دعوت می شود با همراه داشتن مدارک شناسایی 

و کارت ورود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
تذکر: سهامداران محترم برای دریافت کارت ورود به 
جلسه مجمع با دردست داش��تن برگ سهام از ساعت 
9 الی 13 روز یکش��نبه 26آبان98 لغایت سه شنبه 28 
آبان 98 به دفتر شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه 

نمایند.
 دستورجلسه :

اص��الح م��اده 15 اساس��نامه مبنی بر تفوی��ض اختیار 
ب��ه هیئت مدیره جه��ت تعیین محل برگ��زاری مجامع 

عمومی
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن مهر 179
)تاریخ انتشار: 1398/08/19(

بدینوسیله از کلیه اعضائ محترم دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی 
بلوار استاد یوسفی نبش  مسکن مهر 179 که در ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 98/09/01 در محل قاسم آباد - 
استاد یوسفی 24 مسجد المنتظر تشکیل میشود حضور بهم رسانند. طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی مجامع عمومی 
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگری واگذار نماید که تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد 

بود. 
دستور جلسه :

1- تمدید مدت فعالیت تعاونی مسکن
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 179
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر
شماره 100 مشهد )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
مهر شماره 100 مشهد که رأس ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 98/09/04 در محل دفتر شرکت واقع در مشهد - بلوار 

دانش آموز - بین دانش آموز 32 و 34 پالک 84 واحد یک حضور بهم رسانند.
شایان ذکر است طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی 
میسر نباشد میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید تعداد وکالتنامه ها تابع آیین 

نامه اجرایی مجامع عمومی خواهد بود )هر عضو 3 رای و غیر عضو یک رای( 
مهلت واگذاری وکالتنامه ها از تاریخ انتشار آگهی 10 روز درمحل دفتر شرکت در ساعات اداری میباشد.

دستورجلسه :
تصویب تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی تا پایان سال1398 به استناد نامه شماره 68583 اداره تعاون مشهد 

هیئت مدیره 
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تاریخ انتشار:
1398/08/19

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران- مرحله دوم )نوبت دوم(
نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها و محوطهپردیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه مالی و معامالتی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی -مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها و محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
3- محل اجرا: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد    4- مدت اجرا: 12ماه شمسی    5- مبلغ برآورد اولیه: حدود42 میلیارد ریال   

6- حداقل ش��رایط متقاضی:   داش��تن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 7 ، در رشته  امور تأسیساتی )اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( داشتن گواهینامه صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می تواند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از اداره ساختمان و 
تأسیسات دانشگاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/08/22داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره 

ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 500/000ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی 

مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررس��ی و از پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، زمان، مهلت 
دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت 

در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802265 تماس حاصل نمایند.
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در شرایطی که شهروندان  تکتم بهاردوست: 
مشــهدی از وضعیت بازار لوازم خانگی شــاکی 
هستند، رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد وضعیت این بازار 

را عادی اعالم می کند. 
در همین خصوص رضا رزقیان مقدم در خصوص وضعیت 
بازار لوازم خانگی به قــدس آنالین گفت: با توجه به اینکه 
مشهد یک شهر مذهبی است و مردم و همشهریان از خرید 
کاالهای اساســی در ایام محرم و صفر خودداری می کنند 
معموالً در این ایام وضعیت بازار کمی دچار رکود می شــود 
ولی هر ســاله با اتمام ماه محرم و صفر مراجعه شهروندان 
برای خرید بیشتر می شود و همین عامل موجب رونق بازار 

می شود.
وی افزود: امســال در این زمان هم هیچ افزایش قیمتی در 
هیچ نوع کاالیی نخواهیم داشت و معموالً بیشتر شرکت ها 
با برگزاری جشنواره های فروش و تخفیف بازار، کمی تکان 
خواهند خورد و خرید و فروش رونق می گیرد. این در حالی 
است که هیچ کمبودی در هیچ نوع از کاالها وجود ندارد ولی 
متأسفانه به خاطر نداشتن نقدینگی تقاضا خیلی زیاد نیست. 

رئیس اتحادیه لوازم خانگی مشهد گفت: ولی در همین جا 
اعالم می کنیم که از امروز با برگزاری جشــنواره های فروش 
بازار در ســطح وسیع آماده خدمت رســانی به مشتریان و 
متقاضیان هستیم و امیدوارم بتوانیم محیط خوبی را برای 

خرید مردم فراهم کنیم. 
وی افزود: با شروع فصل سرما به جز چند درصد آن هم در 
کاالی خاصی مثل بخاری که شیشــه اش تعریف ارزی دارد 
و وارداتی اســت در هیچ گونه دیگر از هیچ کاالیی افزایش 

قیمتی نداریم.

فارس: بارها اسم اردوهای جهادی را شنیده ایم، جوانانی 
که از جایــگاه اجتماعی و تحصیالتشــان برای خدمتی 

خالصانه و بدون چشمداشت به مردم بهره می برند.
در شهر امام مهربانی ها اما جنس اردوهای جهادی متفاوت 
است، جوانان تحصیلکرده این شهر به پیروی از امام خود 
با رضایت کامل و داوطلبانه به سراغ مردمی می روند که با 
مشکالت و  نبود امکانات اولیه دست و پنجه نرم می کنند 

تا بتوانند تسلی بخش روح و جسم همنوعان خود باشند.
در حالی که عقربه های ساعت روایتگر زمان ۸:30 دقیقه 
است، در سرمای صبحگاهی پاییز خود را به مدرسه ابرار 
واقع در شــهید آوینی ۸ می رســانم تا از نزدیک شــاهد 
تالش دندانپزشــکان کانون جهادی صراط الحمید بسیج 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشم.
وارد مدرســه که می شوم نخســتین چیزی که به چشم 
می خورد کلینیک دندانپزشــکی ســیار است که سمت 
چپ مدرســه قرار دارد، نزدیک می شــوم، دندانپزشک و 

دستیارش مشغول کار هستند.
در باالی ورودی پله ها مردم منتظر نشسته اند تا نوبتشان 

اعالم شود.
به ســراغ مســئول کانون جهادی صراط الحمید بسیج 
دانشــجویی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد می روم و در 

خصوص این طرح با او به گفت وگو می نشینم.
سیدســعید مهدی زاده با اشــاره به تعداد کادر درمانی و 
خدماتی، می گوید: ســه روز در هفته طرح درمان داریم 
و 25 دندانپزشــک به  همراه دســتیار، کادر پشتیبانی، 
بخش های کنترل عفونی و انبــار که در مجموع 50 نفر 
می شــوند و همگی دانش آموختگان و دانشــجوی رشته 
دندانپزشــکی هســتند که ما را در این طــرح همراهی 

می کنند.
وی می افزاید: در واحــد فیزیوتراپی که مرحله غربالگری 
آن است دو نفر مشغول هستند، هفته گذشته معاینات را 
انجام دادیم و این هفته بحث درمانی را شــروع کرده ایم، 
کشــیدن  دندان، عصب کشی، ترمیم تخصصی، پر کردن، 
ترمیم به  صورت گســترده با 11 یونیــت، جرم گیری و 
جراحی های کوچک و سطحی از جمله خدماتی است که 

به  صورت جهادی به مردم ارائه می دهیم.

مســئول کانون جهادی صراط الحمید بســیج دانشجویی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در واحد اطفال 
متخصصان اطفال مشغول به کار هستند، خاطرنشان می کند: 
معاینه های پروتز برای دندان های مصنوعی نیز انجام می شود 
که امیدواریم برای دوره های بعد که طرح درمانش ریخته شد 

مراحل ساختش انجام شود.
مهــدی زاده با بیــان اینکه برنامه ریزی و کار پشــتیبانی 
این طرح بیش از یک ماه طول کشــیده و بحث درمانی 
دوره نخســت از 15 آبان ماه شــروع شده است، تصریح 
 می کند: این طرح دوره اول برنامه های حاشیه شهر کانون 
صراط الحمید اســت و بنا داریم 6 ماه در مناطق خاص 
پراکنده شویم و به صورت مکرر در مجموع 24 روز کاری 

در خدمت مردم این منطقه باشیم.
وی ادامه می دهد: مسئولیت کار با کانون جهادی صراط 
الحمید وابســته به بسیج دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
اســت و ارگان های مختلفی از جملــه کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت درمان سپاه 

امام رضا)ع( و خیریه ها نیز به این طرح کمک می کنند.

 آغاز به کار انجمن کوراش 
در خراسان رضوی 

قدس: در مراسمی با حضور اعضای انجمن کوراش ایران 
و خراسان و هیئت ووشو خراسان رضوی، انجمن کوراش 
خراسان رضوی راه اندازی شد. احسان قیطاقی، عضو هیئت 
رئیسه کوراش خراسان رضوی گفت: کوراش خراسان در 
آســیا و جهان مطرح اســت و ما در این استان پهلوانان 
نامداری همچون علی معلومات، عباس فالح، حجت رهنما، 
قنبرعلی قنبری، حمید قلی زاده، جواد محجوب، مجتبی 

نیک بین و پهلوان های نام آور دیگر زیادی داریم.
وی ادامــه داد: پوریــای ولی فردی بود که ســرآمد این 
ورزش در جهان اســت، ولی به تازگــی این ورزش به نام 
ازبکســتان به ثبت رسیده اســت،  اما حتماً با فعال شدن 
هیئت کوراش خراسان اتفاقات خوبی در این ورزش برای 
استان و ایران رقم خواهد خورد.عضو هیئت رئیسه کوراش 
خراسان رضوی ظرفیت استان را در حوزه ورزش کوراش 
بسیار عالی ارزیابی کرد و گفت: حضور پهلوانان صاحبنام 
خراسانی که مدال آوران ایران هستند ظرفیت های بسیار 
خوبی اســت که باید برای پیشرفت ورزش کوراش از آنان 
بهره گرفت. کوراش یکی از زیرشــاخه های کشتی است 
و زیر نظر فیال »فدراســیون جهانی کشــتی« به صورت 

مسابقات بین المللی قهرمانی برگزار می شود.

رئیس این اتحادیه در گفت وگو با قدس مطرح کرد

هیچ افزایش قیمتی در بازار لوازم خانگی نداریم
خدمتی جهادی در حاشیه شهر مشهد

دندانپزشکانی که کارشان از جنس عشق است

چشم سوم
یلدا حق منش
annotation@qudsonline.ir
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قدس دالیل گرانی این عضو مهم سفره خراسانی ها را بررسی می کند 

چرا قیمت برنج پاکستانی  قد کشید؟ 
هادی زهرایی در چند هفته اخیر قیمت برنج 
پاکستانی در خراســان رضوی روندی افزایشی 
داشــته است، در همین ارتباط خبرنگار ما برای 
پیگیری این موضوع به چند منطقه عمده فروشی 
برنج در مشهد سری زد و با فروشندگان عمده و 
خریداران برنج پاکستانی گفت وگویی انجام داد که 

در کنار پاسخ های یک مسئول با هم می خوانیم.

 کمیابی برنج پاکستانی مرغوب در بازار
یکی از فروشــندگان عمده برنــج در این باره 
می گویــد: در یک ماه اخیر شــاهد باال رفتن 
قیمت برنج بودیم و حتی قیمت که مشــخص 
می شود، به ســرعت برنج آن محموله تمام و 

بسیار کمیاب می شود.
وی می افزاید: برنج پاکســتانی در بــازار با نام و 
نشان های مختلف وجود دارد که قیمت های آن از 
150 تا 180 هزار تومان متفاوت است اما خبری 
از برنج های پاکستانی باکیفیت و برند معروف و 

مرغوب در بازار نیست.

 وجود برنج های تقلبی در بازار
یکی از رســتوران داران مشهدی نیز می گوید: با 
افزایش چندبرابری قیمت برنج پاکستانی هنگامی 
که برای خرید مراجعه می کنیم متوجه می شویم 
که برنج های بی کیفیت پاکستانی که قیمت بسیار 
پایین تری دارند در کیســه های جدید و با نام و 
نشان دیگر به چند برابر قیمت به فروش می رسد.

همچنین یکی از فروشــندگان برنــج در بازار 
می گویــد: در بازار برنج هایی وجــود دارد که از 
کیســه اصلی خود تخلیه و سپس برنج ارزان تر 
پاکســتانی یا مخلوط هندی و پاکستانی درون 
کیسه ها ریخته، دوباره کیسه ها پلمب و به چند 

برابر قیمت فروخته می شوند.
وی می افزاید: روز به روز شاهد افزایش قیمت برنج 
پاکستانی هستیم و برنجی که در هر کیلو 9 هزار 
تومان بوده را باید 18 هزار تومان خریداری کنیم 

و حتی با تمام شدن بار به سراغ تجار برای خرید 
برنج که می رویم آن ها می گویند برنج پاکستانی 

بسیار نایاب و قیمت آن نیز باالتر 
رفته است.

 ممنوعیت واردات برنج
معاون امور بازرگانی و توســعه 
تجارت ســازمان صمت استان 
خراسان رضوی در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: همه ساله 
دولت و ستاد تنظیم بازار کشور 
در راستای حمایت از شالیکاران 
داخلی در فصل برداشــت برنج 
واردات برنج را متوقف می کنند 

که این مصوبه مربوط به امســال نمی شود و هر 
ساله شاهد این موضوع هستیم.

علی غفوری مقدم ادامه می دهد: از شروع فصل 
برداشــت برنج در کشور تا پایان آن واردات برنج 
به کشور ممنوع اســت و حتی افرادی که ثبت 
ســفارش یا برنج خود را وارد کشور کرده اند، این 

برنج ها از گمرک ترخیص نمی شود و اگر ترخیص 
نیز انجام شده باشد تا پایان فصل برداشت فروش 
این نوع برنج در بازار ممنوع 

است.
وی تصریــح می کند: ذائقه 
افراد در استان های مختلف 
کشــور متفاوت است و در 
خراسان رضوی مصرف برنج 
پاکستانی به شدت باالست 
و مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
کشور در خصوص ممنوعیت 
اســتان  در  برنــج  واردات 
خراســان رضــوی موجب 
شده است برنج پاکستانی در 

استان افزایش قیمت داشته باشد. 
وی یادآور می شود: این موضوع در ستاد تنظیم 
بازار اســتان مطرح شده و حتی نامه ای نیز برای 
وزارت صمت ارســال شده است که در این نامه 
درخواست شده با توجه به افزایش شدید قیمت 
برنج پاکستانی که در خراسان رضوی ایجاد شده، 

حداقل این محدودیت را به صورت اســتانی یا 
کشوری به دلیل مصرف باالی برنج پاکستانی در 
خراسان رضوی، مختص به این استان بردارند و 
اگر عرضه برنج پاکستانی با قیمت مصوب در بازار 
صورت نپذیرد ممکن است قیمت برنج پاکستانی 

نیز از این هم باالتر رود.
وی ادامه می دهد: سهمیه خوبی برای برنج هندی 
دریافت کرده ایم که در ایام محرم و صفر 2هزار و 
400 تن برنج هندی سهمیه استان بوده و با توجه 
به تفاوت باالی قیمت برنج هندی با پاکستانی به 
دلیل ذائقه مردم استان جذب این سهمیه برنج 
هندی بسیار کم است و در حال حاضر نیز آماده 
توزیع برنج هندی با قیمت هر کیلو 6هزار و 500 
تومان در فروشگاه های بزرگ و شبکه های توزیع 

که با سازمان صمت همکاری می کنند، هستیم.

 توقیف یک هزار و300 تن برنج در مشهد 
غفوری مقدم در خصوص نقش نظارتی سازمان 
صمــت بر کنترل قیمت برنج در اســتان اظهار 
مــی دارد: افزایــش قیمت برنج تابــع عرضه و 
تقاضاست و در حال حاضر زمینه برنج پاکستانی 
در بازار بســیار کم است که این امر سبب شده 
قیمت برنــج افزایش پیدا کنــد و برخوردهای 
نظارتی و بازرسی های ما به آن صورت نمی تواند 

جلو افزایش قیمت را بگیرد.
وی می افزایــد: آن بخــش از برنــج که پیش از 
ممنوعیت های ستاد تنظیم بازار کشور در شبکه 
توزیع اســتان قرار گرفته است به شدت از طرف 
بازرسان ما مورد کنترل قرار می گیرند و بیش از 
یک هزار و 300 تن برنج با دستور معاون دادستان 
مشهد توقیف شده است. دستور توزیع این میزان 
برنج توقیف شده توسط دستگاه قضا داده شده که 
پس از قیمت گذاری، برای توزیع وارد شبکه بازار 
خواهد شد تا بتواند کمی از التهاب بازار برنج در 
استان را بکاهد که امیدواریم این میزان برنج در 

هفته آینده وارد بازار شود.

   کسب 32 مدال المپیادهای علمی 
کشور توسط دانش  آموزان خراسان رضوی

پورحسین:  حسین 
رئیس اداره استعدادهای 
درخشان و دانش پژوهان 
جوان آموزش و پرورش 
از  رضــوی  خراســان 
توسط  مدال  کسب 32 
در  استان  دانش آموزان 

مرحله نهایی المپیادهای علمی کشــور در سال 98 خبر 
داد.

محمدمهــدی مؤمنی گفت: بر اســاس اعــام مرکز ملی 
پــرورش اســتعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان 
وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان اســتان خراســان 
رضوی توانستند در مرحله نهایی المپیادهای علمی کشور 
در سال 98 تعداد 32 مدال رنگارنگ را به خود اختصاص 

دهند که این مهم جای قدردانی دارد.
وی افزود: این عناوین در رشته های ریاضی، زیست شناسی، 
ادبــی، رایانه، شــیمی، جغرافیا، نجــوم و اخترفیزیک و 
ســلول های بنیادی در مرحله نهایــی المپیادهای علمی 

کشور در سال 98 بدست آمده است.
مؤمنی در پایان این افتخار بزرگ را به جامعه فرهنگیان و 
دانش آموزان استان تبریک گفت و تصریح کرد: بدون شک 
این توفیقات بدون تاش و همت تمامی فرهنگیان استان 
محقق نمی شــد و امید داریم با برنامه ریزی های بهتر این 

موفقیت ها بیش از پیش فزونی یابد.

    حرکت قطار تغییرات
 در فرمانداری مشهد

قدس: مراسم تکریم و 
سیاسی  معاون  معارفه 
معــاون  و  اجتماعــی 
توســعه  و  برنامه ریزی 
در  مشــهد  فرمانداری 
اجتماعات  سالن  محل 
فرمانداری شهرســتان 

مشهد برگزار شد. با حضور سیدمحمدرضا هاشمی؛ معاون 
استاندار و فرماندار شهرســتان مشهد و همچنین فاطمه 
یاوری؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری 
اســتانداری خراســان رضوی، حیــدر خوش نیت؛ معاون 
ســابق سیاســی اجتماعی و راحله شــریعت زاده؛ معاون 
ســابق برنامه ریزی و توســعه فرمانداری مشهد تکریم و 
احمد ریواده به عنوان معاون سیاســی اجتماعی و شکوه 
میرشاهی به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری 

مشهد معرفی شدند.

 
  481هزار قبض کاغذی آب شهری

در خراسان رضوی حذف شد
خدمات  معاون  قدس: 
درآمــد  و  مشــترکین 
شــرکت آب و فاضاب 
از  رضــوی   خراســان 
حذف 65 درصد قبوض 
کاغذی آب در شهرهای 
استان )معادل 481هزار 

برگ( خبــر داد. محمد عباس زاده با اشــاره بــه 740هزار 
مشترک آب در 73 شهر استان اعام کرد: صرفه جویی ناشی 
از حذف هر برگ قبض کاغذی با احتساب هزینه های جانبی 

10هزار ریال است. 
وی اضافه کرد: آن دســته از مشــترکان که تاکنون شماره 
تلفن همراه آنان ثبت نشــده اســت می توانند در چند روز 
آینده با مراجعه به ســایت www.abfacs.ir شماره تلفن 

همراه خود را ثبت کنند.

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس خبر داد 

90درصد مراکز درمانی استان وقفی است
هاشم رسائی فر: مدیر 
کل اوقاف و امور خیریه 
در  رضــوی  خراســان 
مورد میزان اقبال مردم 
وقف  موضوع  به  استان 
گفت: با اقدام های انجام 
شده در یک دهه اخیر 
به طور میانگین در هر ســال 245 وقف جدید در خراسان 
رضوی صورت گرفته که بیشــترین آمار در قیاس با سایر 

استان ها در کشور بوده است.
حجت االســام والمســلمین احمدزاده با بیان اینکه این 
موقوفات در استان تحقق نیافته مگر در سایه برکت وجود 
آقــا امام رضا)ع(، افــزود: البته وقف هــای جدیدی نیز در 
حوزه های مختلف از جمله وقف ازدواج، وقف امر به معروف، 
علم و فناوری، ترویج ایثار و شــهادت و... شکل گرفته که 

نتایج بسیار خوبی در پی داشته است.
وی اظهار کرد: 50 انجمن یاوران وقف در استان ایجاد شده 
اســت که در همه حوزه ها فعالیت دارند و یاری زیادی در 
این باره داشــته اند؛ چرا که معتقدیم وقف در همه حوزه ها 
کمک زیادی به بهبود شرایط می کند به طور مثال در حال 
حاضر بیش از 90 درصد مراکز درمانی مشــهد و اســتان 
توسط وقف و امور خیریه اداره می شود که به طور قطع در 
صورت نبودن این کمک ها، برآورده کردن نیازهای زائران و 

مجاوران امکان پذیر نبود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی همچنین با 
اشــاره به برگزاری نمایشــگاه کتاب که به تازگی در مشهد 
برگزار شــد به موضوع وقف در حوزه کتاب پرداخت و گفت: 
در حال حاضر کتاب های وقفی در استان کم نداریم که توسط 
افراد به کتابخانه های مختلف چــه از قدیم و چه حاال وقف 
شده اند، نمونه بارز آن کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
اســت که چندین هزار جلد کتاب وقفی دارد. رهبر معظم 
انقاب نیز با 25 هزار جلد کتابی که وقف کرده اند بزرگ ترین 
واقــف این حوزه به شــمار می آیند و نیز بخــش بزرگی از 
کتاب های کتابخانه دانشگاه فردوسی توسط استادان و افراد 
فرهنگی وقف شده است که مواردی از این دست سرمایه های 
وقف در حوزه دانایی هســتند. وی در ادامه افزود: باید وقف 
کتــاب را به کمک کتــاب و کتابخوانی بیاوریــم با این کار 
می شود با سرمایه های اندک کارهای بزرگی انجام داد. همه 
ما کتاب هایی داریم که پیشتر خریداری و مطالعه کرده ایم و 
شــاید بخش بزرگی از آن ها برای ما بدون استفاده باشد که 
می توانیم آن ها را وقف کنیم و در اختیار حوزه های مختلف 
قرار دهیم، همین اقدام می تواند به ایجاد کتابخانه های بزرگی 

در استان و کشور منجر شود.

  پاسکاری مسئوالن در سوخت رسانی
 به مردم روستاهای خوشاب

فصل  فرارسیدن  با  مهر: 
ســرما مشــکل سوخت 
روســتاییان  از  برخــی 
یکی  خوشاب  شهرستان 
از معضاتی است که این 
روزها با پاس کاری برخی 
از مســئوالن به یکدیگر 
هنوز برطرف نشده است. مســئول روابط عمومی شرکت نفت 
منطقه سبزوار در خصوص مشکل سوخت رسانی به روستاییان 
اظهار کرد: به علت تقاضای شرکت گاز از اسفند سال 97 مناطقی 
که مانند نصرآباد خوشاب گازرسانی شده لذا سهمیه نفت آنان 
قطع شده است. رمضانعلی قارزی اضافه کرد: در جلساتی که با 
حضور فرماندار خوشاب و رئیس شرکت گاز تشکیل شد، قرار بر 
آن بود تا تمام روستاها گازرسانی شوند، ولی در برخی از قسمت ها 
یــا مردم هنوز اصاً گاز ندارند و یا نمی توانند گاز کشــی کنند. 
باید لیست این افراد تهیه و در اختیار شرکت نفت قرار بگیرد تا 
سوخت آن ها را تأمین کنیم، ولی تاکنون فهرستی در این زمینه 

به ما نرسیده است.
همچنین امــان اهلل خدمتگزار، فرماندار خوشــاب در این رابطه 
با اظهار اینکه در تمام روســتاهایی که گازرســانی شده حتی 
لوله کشی ها نیز انجام شده است، گفت: مردم هنوز در منازلشان گاز 
ندارند، طی جلسات دو هفته گذشته، از طریق نامه به بخشداری 
و شوراها اطاع دادیم تا لیست افراد و منازلی که گاز ندارند را با 
تأیید شــرکت گاز تهیه کنند و در اختیار ما قرار بدهند تا برای 

سوخت رسانی اقدام شود.
وی اضافه کرد: متأسفانه قصور و کوتاهی در عدم تهیه لیست از 

طرف شورای روستاها و دهیاران مربوطه بوده است.
همچنین در همین راســتا مســلم نصرآبادی، دهیار روستای 
نصرآباد، بابیان اینکه هیچ اطاعی از نامه فرماندار و بخشدار ندارد، 
اظهار کرد: من هیچ اطاعی از اینکه سهمیه سوختمان توسط 
شرکت نفت سبزوار قطع شده است ندارم لذا از طریق شعبه نفت 
روستای چرو درخواست نفت دادیم و منتظر هستیم تا سوخت 

ما را تأمین کنند.
همچنین حســن زاده، رئیس اداره گاز خوشاب در این رابطه با 
اظهار اینکه دهیاران و شــوراها فهرســتی به ما نداده اند گفت: 
گازرسانی به روستای نصرآباد و اطراف منطقه یادشده انجام شده 
اســت و با توجه به وجود گاز باید مــردم از طریق پیمانکاران 
گازرســانی بــه خانه ها را انجــام و از طریق دفاتر پیشــخوان 
درخواست اشتراک کنند و بعد از تکمیل و تأیید در مدت چهار 
روز اشــتراک گاز را صادر خواهیم کرد. وی بااشاره به وجود 8 
هزار و 600 مشترک گاز در شهرســتان خوشاب، اضافه کرد: 
خانه هایی که امکان گازرســانی ندارند و یا با مشکاتی در این 
حوزه دست وپنجه نرم می کنند، باید لیست آن ها تهیه شود تا از 

طریق فرمانداری برای تهیه سوخت درخواست بدهند.

   اختتامیه هجدهمین سال 
خدمتگزاری زائران پیاده

مراســم  قــدس: 
هجدهمین  اختتامیــه 
ســال خدمــت اعضای 
خدمتگزاران  جمعیــت 
امــام  پیــاده  زائــران 
رضا)ع( در مشهد برگزار 
مراســم  این  در  شــد. 

حجت االســام علوی، رئیس هیئت مدیره جمعیت گزارشی 
از خدمت رســانی در حوزه های جاده ای و شــهری ارائه داد.  
براتی، معاونت زیارت اســتانداری نیز در ســخنانی افزود: با 
توجه به ایجاد دبیرخانه دائمی زائران پیاده در اســتانداری 
از همه دســت اندرکاران حوزه خدمت رسانی به زائران پیاده 
درخواســت دارم که به نام امام هشــتم )هشت پیشنهاد و 
راهکار عملی( برای بهبود خدمت رسانی به زائران پیاده برای 

ایام والدت و شهادت حضرت رضا)ع( ارائه کنند.

فارس  در سایه نبود نظارت کافی بر بازار هر از چند 
گاهی با تخلفاتی در این حوزه مواجه می شویم، این بار 
برخی صنوف مشــهدی کیک، بستنی و نوشیدنی را با 

طعم طا به مشتریان عرضه کرده اند.
ســال 90 بود که انتشار خبر سرو بستنی طا در برج 
میاد تهران سر زبان ها افتاد. بستنی لوکسی که در آن 
دوره حدود 400 هزار تومان برای خریدار آب می خورد 
و سروصدای زیادی هم به  پا کرد، اما پس از استفتایی 
که از دفتر رهبر معظم انقاب شد، مبنی بر اینکه »در 
صورتی که در این نوع بســتنی از عنصر طا استفاده 
شده باشد، خوردن آن حرام است«، از منوی رستوران 

جمع شد.
این بار اما این بســتنی ها وارد شهر مشهد شده اند، نه 
تنها بســتنی که کیک، نوشیدنی و استیک هم به  آن 
اضافه شده است، البته نه در تمامی شیرینی فروشی ها 
و مغازه ها که در برخی از فروشــگاه های باالی شهر که 
مردم توان خرید چنین بستنی ها و کیک های گرانی را 
دارند و یا در برخی از صفحه های اینستاگرام به  فروش 
می رسد و حتی برخی از این صفحه ها کیک و شیرینی، 
کاس های آموزشی دکور کیک با ورق طای خوراکی 

را نیز برگزار می کنند.
کافی اســت کمی در اینســتاگرام بچرخید و کیک و 
بســتنی طا در بازار مشهد را جست وجو کنید تا انواع 
و اقســام کافی شاپ ها و بعضاً رستوران ها برای شما باز 

شود در قیمت ها و مدل های مختلف.
از اســتیک با روکش طای 330 هزار تومانی گرفته تا 
بستنی زغالی 100 هزار تومانی و نوشیدنی با پودرهای 

طای 145 هزار تومانی!
وارد یکی از صفحه های پخت کیک خانگی می شــوم 
با هدف ســفارش دونات بــرای 100 نفر؛ با اطاعاتی 
که ارائه شــده ابتدا از خوراکی بــودن روکش طای 
روی دونات مطمئن می شــوم در ادامه اعام می شود 
100 عدد دونات با روکش شــکات 290 هزار تومان 
و چنانچه روی دونات روکش طای کامل باشــد 410 
هزار تومان و چنانچه شــکات به  همراه چند تکه طا 

باشد 350 هزار تومان هزینه دارد.
صفحه یکی از کافی شاپ های مشهد را باز می کنم و با 
مدیر کافه تماس می گیرم، قیمت هر بســتنی به همراه 
طا را 100 هزار تومان اعام می کند و می گوید: برای 

100 نفر باید از یک هفته قبل سفارش دهید.
مدیر کافه بیان می کند: البته هزینه این نوع بســتنی 
خیلی باالست و برای 100 نفر بسیار گران و حدود 10 
میلیون تومان تمام می شود؛ ساده آن دانه ای 10 هزار 
تومان اســت که برای 100 نفــر دانه ای 7 هزار تومان 

حساب می کنیم.

  نوشیدنی هایی با طعم طال
به  جست وجوی خود ادامه می دهم تا اینکه به  تبلیغات 
یکی از فروشــگاه های نوشــیدنی در خیابان وکیل آباد 
می رسم که نوشیدنی با ترکیب طا می فروخت، آدرس 

را برداشتم و حرکت کردم.
وارد فروشگاه که می شوم همان ابتدای قفسه ها چشمم 
به این نوشــیدنی ها می خورد، یک بطــری تقریباً یک 

لیتری به  رنگ آبی با قیمت 145 هزار تومان!
از فروشــنده می پرســم از کجای این بطری مشخص 
اســت که در آن ترکیبات طا به  کار رفته که با تکانی 
کــه به  بطری می دهد محتویات آن، که پودری طایی 

رنگ بود به  حرکت درآمدند.
فروشنده می گوید: چنانچه در تعداد باال سفارش دهید 
حتماً شــامل تخفیف هم خواهید شد، البته یک هفته 
قبل باید سفارش دهید؛ چراکه باید از تهران بیاوریم و 

در مشهد این نوشیدنی ها نیست.

از او می پرســم این نوشــیدنی ها مشــتری هم دارد 
که پاســخ می دهد: بلــه؛ بســیاری می آیند و برای 
میهمانی هــای خــود تعــدادی از ایــن بطری ها را 
می برند؛ از این نوع نوشــیدنی سه مدل آبی، طایی 

و قرمز وجود دارد.
در ادامــه جســت وجویم به  یکی از رســتوران های 
خیابان ســلمان می روم که اســتیک با روکش طا 
می فروشــد با قیمت 330 هزار تومان)!( متصدی آن 
ادعا می کند قیمت هایش از بســیاری رستوران های 

است! مناسب تر  دیگر 
در ادامه گزارش برای اینکه از قیمت این ورق ها مطلع 
شوم با تعدادی از فروشــگاه های لوازم قنادی معروف 
شــهر مشــهد تماس می گیرم تا قیمــت ورق طای 
خوراکی را بپرســم. یکی از این فروشگاه ها هر ورق را 
12 هزار تومان و فروشــگاه دیگر هر بسته 50 تایی را 

100 هزار تومان می فروشد.

  محصوالت آرایشی طالیی
در ادامه جســت وجوهایم ســری به سایت دیجی کاال 
می زنم تا ببینم چه محصوالت خوراکی و یا بهداشتی- 

آرایشی با ترکیب طا پیدا می کنم.
شاید باورتان نشود سرم بازسازی کننده پوستی را پیدا 
کردم که ادعا شــده بود حاوی پــودر طای 24 عیار 
است با قیمت 858 هزار تومان و یا سرم روشن کننده 
پوست دیگری آن هم با طای 24 عیار با قیمت 634 
هزار تومان که مدعی بودند در بیش از 95 درصد افراد 
مورد آزمایش، نتایج قابل توجهی پس از اســتفاده از 

محصول حاصل شده است.

  بی اطالعی رئیس اتحادیه
در تماســی که با رئیس اتحادیه شیرینی سازان مشهد 
می گیرم در ابتدا از موضوع تعجب می کند و می گوید: 
اســتفاده از طا در خوراکی از قدیم و از دوره مصریان 
باستان بوده و امری تازه نیست، امروز هم در دنیا مورد 

استفاده قرار می گیرد.
محمد فرزانی می افزاید: در بازار با چنین چیزی مواجه 
نشــدم، به  جز کیک های فوندانتی که روی آنان ورق 

طا استفاده می شود.
وی بــا بیان این نکته که در حال حاضر طا در چرخه 
غذا وارد شــده اســت، ادامه می دهد: البتــه معموالً 
فروشنده ها به  اصرار مشتری اقدام به  این کار می کنند، 
چنانچه این اصرار از جانب مشــتری نباشــد قناد هم 

اقدام به  استفاده از ورق طای خوراکی نمی کند.
رئیس اتحادیه شیرینی ســازان مشــهد با بیان اینکه 
ورق هــای طا وارداتی اســت، تصریــح می کند: این 
طاهــای خوراکی بیشــتر در رســتوران های تهران 
مشــاهده می  شــود که به  صورت ورقــه ای، پودری و 

دانه ای به  کار می رود.
فرزانی بــا بیان اینکه این ورق ها جنبه خوراکی دارند، 
می افزایــد: عده ای کــه حس بزرگ بینــی دارند و به  
دنبال فخرفروشی هستند از چنین چیزهایی استقبال 

می کنند.
وی با تأکید بر اینکه مسئوالن غذا و دارو باید جلو این 
اقدام را بگیرند، خاطرنشان می کند: تاکنون ندیده ام که 
مرجعی این گونه کیک هــا و خوراکی ها را تأیید کند، 

بنابراین مردم خود باید مراقب سامتی شان باشند!

 ورق های طالی خوراکی فاقد تأییدیه وزارت 
بهداشت 

رئیس گروه بهداشــت محیط دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد نیز در واکنش به این موضوع می گوید: به  طور 
کلی در تولید مــواد غذایی هر ترکیب و یا ماده ای که 

استفاده می شود باید مشخصه بهداشتی داشته باشد.
محمد باباخوانی با اشاره به  اینکه داشتن پروانه ساخت 
و یا شناسه، مشــخصه بهداشتی بودن محصول است، 
تصریح می کند: در صوت داشتن این مشخصه استفاده 

از این ترکیب و یا ماده بامانع است.
وی خاطرنشــان می کنــد: آبمیوه و یــا خوراکی های 
بســیاری داریــم کــه در آنــان طعم دهنــده و رنگ 
خوراکی)چــه طبیعی و چه مصنوعی( مورد اســتفاده 
قرار می گیرد که در صورت داشــتن شناســه یا پروانه 

ساخت، ایرادی ندارد.
رئیس گروه بهداشــت محیط دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد در پاســخ به  این پرسش که آیا این ورق ها و یا 
پودرهایی که تحت عنوان ورق طای خوراکی در بازار 
به  فروش می رســند و یا روی محصوالت غذایی مورد 
اســتفاده قرار می گیرند از نظر وزارت بهداشــت تأیید 
شده است یا خیر، می گوید: خیر؛ وزارت بهداشت برای 

این محصول تأییدیه بهداشت صادر نکرده است.

 عدم اطالع مسئوالن مربوط از حوزه کاری
اتــاق اصنــاف مشــهد هــم در این خصــوص اظهار 
بی اطاعی و انجام مصاحبه را منوط به  بررسی موضوع 

اعام می کند.

عرضه مواد خوراکی الکچری؛ این بار در مشهد

فخرفروشی با خوردن طال! 

روز به روز شاهد افزایش 
قیمت برنج پاکستانی 

هستیم و برنجی که در هر 
کیلو 9 هزار تومان بوده 

را باید 18 هزار تومان 
خریداری کنیم

بــرش
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روی خط حادهث

شهری

رپوژه

  مسیر آمبوالنس رابازکنید، 
بیمار شما نیازمند کمک است !

در روزهای گذشــته با انتشــار خبر »مرگ بیمــاری به دلیل 
پنچر کردن الســتیک های آمبوالنس توسط همسایه«؛ شاهد 
واکنش های تندی ازســوی مخاطبان بودیــم. چنان که عده ای 
حتی مجازات این مسئله را اعدام دانستند. درحالی که حساسیت 
هموطنانمان به رفتار این همسایه بی مباالت قابل تأمل است، اما 
جا دارد به بهانه همین مســئله عملکرد خودمان را در مواجهه 
با خودروهای امدادی مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهیم. شــاید 
باورش ســخت باشــد اما همین چند هفته پیش که در میدان 
آزادی و در ازدحام خودروها که اغلب آن ها نیز تک سرنشین و یا 
اتوبوس های درون شهری بودند؛ آمبوالنسی گرفتار مانده بود که 
هرچند صدای آژیرش لحظه ای متوقف نشد اما مجبور شد بیش از 
15-10 دقیقه در انتظار روان شدن مسیر بماند. تصور کنید بیمار 
نیازمند خدمات درمانی کــه در حال حمل در این خودرو بوده، 
به دلیل اهمال دیگر رانندگان حاضر در صحنه فوت کرده باشد؛ 
مجازات این افراد چیست؟ چنانچه تجربیات خود را مرور کنیم 
صحنه های بی شماری را می توانیم به خاطر بیاوریم که خودروهای 
امدادی به دلیل روان نبودن مسیر تردد؛ با تأخیر به محل حادثه 
رســیده و امدادرسانی کرده اند و یا شاید هم دیگر فرصتی برای 
یاری کردن نداشتند. به راستی اگر هرکدام از ما عامل این مسئله 
بوده ایم، باز هم خود را مستحق مجازات و تنبیه می دانستیم. البته 
وضعیت امدادرســانی درجامعه ما هولناک تر می شود که بدانیم 
تماس هــای غیر ضروری وجعلی به مراکز امــدادی برای تعداد 
بسیاری از شهروندان نوعی تفریح سالم و مهیج است که به گمان 
خودشان بدون پرداخت هزینه ای شاد و سرگرم می شوند. درحالی 
که قرار است گوشه دیگرهمین شهر، خانواده دیگری هزینه ای به 
مراتب سنگین تر را برای این بی توجهی بپردازد. بی تردید هرقدر 
دقیق تر و عمیق تر به وضعیت امدادرسانی در جامعه نگاه کنیم، 
درمی یابیم که بــه وضوح دراین عرصه با ضعف فرهنگی روبه رو 
هستیم. درحالی که کاهش این معضل راه حل چندان دشواری را 
نمی طلبد، بلکه کافی است، تنها زمانی که آژیر هشدار خودروهای 
امدادی را می شــنویم تک تک ما تصور کنیــم؛ افرادی که در 
انتظار خدمات مورد نیازند، یکی از عزیزان و عضوی از خانواده ما 
هستند. به راستی در این وضعیت بازهم نسبت به امدادرسانی به 

همنوعانمان تعلل و غفلت می کردیم؟

  ساخت کمربند شمال غرب سبزوار 
)بزرگراه ابریشم( آغاز شد

جاده  ســاخت  قدس: 
غربی  کمربندی ضلــع 
ســبزوار با نام »بزرگراه 
ابریشم« در مسیر شمال 
شــهرطی  این  غــرب 

مراسمی آغاز شد.
شهردار ســبزوار در این 

مراسم گفت: جاده کمربندی سبزوار در مسیر حاشیه شرق- 
شمال- غرب این شهر به طول 10کیلومتر در  چهار مرحله 
اجرا  می شود که مراحل نخست و دوم آن با عنوان »بزرگراه 
هشت بهشت و بولوار ابریشم«   هم اکنون زیر بار ترافیک است.
سید علی کوشکی افزود: مرحله سوم بزرگراه ابریشم حدفاصل 
بولوار توحید و جــاده جوین-جغتای 2 کیلومتر و 700 متر 
طول دارد و برای ســاخت آن 50هزار مترمربع زمین تملک 
شده اســت. وی اعتبار اجرای این طرح را 280میلیارد ریال؛ 
شــامل 80 میلیارد ریال برای عملیات زیرساختی، تسطیح، 
خاک برداری و جدول گذاری و 200 میلیارد ریال برای آسفالت  
سطح جاده اعالم کرد. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای 
اسالمی نیز  در این مراسم گفت: اجرای این  مرحله از بزرگراه 
ابریشم می تواند شرق شهر را به غرب متصل کند و مسافت 
سفرهای درون شهری را کاهش دهد. رمضانعلی سبحانی فر 
با اشــاره به اختصاص 300هکتار زمین از اراضی ملی  به این 
طرح به اعالم درخواست و پیگیری اختصاص 8هکتار زمین 
برای طرح اتصال امامزاده شعیب)ع( به کمربندی و 30 هکتار 
برای ایجاد نمایشگاه دائمی با مشارکت شهرداری و صنعت و 

معدن اشاره کرد.

بخشداری مرکزی کاشمر خبر داد
 6 زخمی در پی نزاع خونین 

در یک عروسی 
ر  ا بخشــد
ی  کــز مر
نزاع  ازوقــوع  کاشــمر 
خونین در یک مجلس 
در  عروســی  جشــن 
روستای زنده جان خبر 
داد و گفــت: در ایــن 
درگیری ۶ نفر به وســیله چاقو زخمی و به بیمارستان اعزام 

شدند.
سعید چیتی با اشــاره به برگزاری جشن عروسی در فضای 
باز مجاور منزل داماد در روســتای زنده جان از توابع بخش 
مرکزی کاشمر، اظهار کرد: در حین برگزاری مراسم درگیری 
کوچکی بین یکی از رهگذران با یکی از شــرکت کنندگان 
در مجلس عروســی رخ می دهد که به تبع آن برخی به این 

درگیری دامن می زنند.
بخشدار مرکزی کاشمر بابیان اینکه در این درگیری ۶ نوجوان 
و جوان به وســیله ضربه چاقو زخمی  شدند، افزود: با حضور 
عوامل اورژانس، مجروحان برای درمان به بیمارستان حضرت 

ابوالفضل)ع( کاشمر اعزام شدند.
وی بــا تأکید بر اینکه پس از وقوع این نزاع، با حضور عوامل 
نیروی انتظامی از ادامه برگزاری مجلس جلوگیری شده است، 
ادامه داد: دو نفر از افراد زخمی شده به اتاق عمل منتقل شدند 
و چهار نفر دیگر در حال حاضر در بیمارستان بستری هستند.

وی با اشاره به اینکه مدتی است با برنامه ریزی و مدیریتی که 
در سطح روستاها برای برگزاری مجالس و محافل می شود، 
شــاهد اتفاقات ناگوار و وقوع درگیری ها نبودیم، بیان کرد: 
به منظــور جلوگیری از تنش ها و ایجاد مزاحمت برای اهالی 
روســتا، برگزاری مجالس عروسی را که پیش ازاین در سطح 
معابر روستا برگزار می شد را ممنوع اعالم کردیم و از ساکنان 
روستاها خواسته شده است درصورتی که قصد برگزاری جشن 
عروســی در منازل خود را دارند، نســبت بــه اخذ مجوز از 

کالنتری اقدام کنند.
بخشــدار مرکزی بابیان اینکه با حضور گشت کالنتری در 
روستا و نیز بیمارستان تحقیقات بیشتر در خصوص این نزاع 
ادامه دارد، ابراز کرد: امیدواریم با سختگیری و نظارت بیشتر 

از بروز این نوع حوادث جلوگیری شود.

 پلمب سه مرکز غیرمجاز زیبایی 
در مشهد

خــط قرمــز: مدیر 
بازرسی و نظارت اصناف 
رضوی  خراسان  استان 
گفت: سالن های آرایشی 
حــق  آرایشــگاه ها  و 
مداخله در امور پزشکی 

ندارند. 
امیر دلداری در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر حدود 
2 هزار آرایشگاه زنانه دارای مجوز و پروانه در مشهد فعالیت 

دارند.
آرایشــگران فقط اجازه فعالیت در حیطه آرایش و پیرایش 
شامل آرایش ناخن، آرایش عروس، اصالح صورت، آرایشگری 
زنانه و ترمیم و اصالح ابرو )تاتو( با روش میکروپیگمانتاسیون 
را دارند و هرگونه خدمات در خارج از این چارچوب مانند لیزر 
پوست، لیزر کوچک کردن بینی )پلکسر( و رفع افتادگی پلک 

جرم محسوب می شود.
رئیس شعبه سیار اداره کل تعزیرات حکومتی استان همچنین 
در این زمینه گفت: در هفته های اخیر ســه مرکز غیرمجاز 
زیبایی در مشهد از طریق گشت های مشترک مورد شناسایی 
قرار گرفت و پلمب شد که دو مرکز مجوز آرایشگری داشتند.

تراکتور حادثه آفرید
 مرگ دلخراش کارگر چهل و سه ساله 

در زمین کشاورزی
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــي شهرســتان 
اثر  بر  گفت:  نیشــابور 
دســتگاه  یک  برخورد 
تراکتور بــا یک کارگر 
چهل و ســه ســاله در 
زمین کشــاورزی، فرد 

مذکور جان خود را از دست داد .
سرهنگ حسین دهقانپور با اعالم این خبر گفت: در پي اعالم 
مرکز فوریت های پلیســی 110 مبني بر وقوع یک حادثه 
منجر به فوت در یکي از روستاهاي بخش سروالیت شهرستان 
نیشابور، بالفاصله مأموران انتظامي پاسگاه خواجه آباد به همراه 

نیروهای امدادي به محل اعزام شدند.
وي افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسي هاي اولیه 
مشخص شد، یک دستگاه تراکتور در داخل زمین کشاورزي 
با کارگر چهل و ســه ســاله اي برخورد کرده، که بر اثر این 

برخورد کارگر جان خود را از دست داده است.
ســرهنگ دهقانپور با بیان اینکه تحقیقــات در این باره 
ادامه دارد، افزود: با دســتور مقــام قضایي پرونده ای در 
 این زمینه تشــکیل و جسد متوفی به ســردخانه انتقال 

یافت. 

در فریمان رخ داد
 پیرمرد شصت وهشت ساله، 

قربانی گاز گرفتگی
صدا وســیما: رئیس 
و خدمات  نشانی  آتش 
شــهرداری  ایمنــی 
فریمان گفــت: پیرمرد 
ساله ای  شصت و هشت 
بــر اثر استنشــاق گاز 
در  مونوکســیدکربن 

فریمان جان باخت.
علی رضایی در ادامه افزود: قربانی نگهبان یک مجموعه در 
حال ســاخت بود که براثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن و 

نسوختن کامل چوب ها در چادر مسافرتی دچار خفگی شد.
وی از شهروندان خواست در فصل سرما و هنگام استفاده از 

وسایل گرمایشي، نکات ایمني را رعایت کنند.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 پل ها استاندارد نیست
پل هــای احــداث شــده بــر روی جدول های 
فرعی های خیابــان عبــادی 73، چون کوچه 
فاطمیــه 22 و 2۴ و حدفاصــل فاطمیه 18 و 
20، همچنین نبش فاطمیــه 3، ۹، 11، 1۴ و... 
هیچ یک استاندارد نیستند و آب گرفتگی ایجاد 

می کنند .
0915...9636

 نظر یک شهروند
در آرامســتان های برخی جاهای دیگر روی 
قبر مرحومان باغچه های کوچک حدود70 
ســانتیمتر در 1/20 متر ساخته اند وسنگ 
مزارها ســفید و عمودی وهمه یک شکل و 
یک اندازه گذاشته شــده است و در فواصل 
معینی به صورت زیبایی ساخته شده است 
که باغبانان آن آرامستان ها چمن ها و گل های 
روی قبرهــا را آبیاری می نمایند به نظر این 

حقیر کار خوبی است.
915...4760

 علت افزایش نرخ قبوض آب چیست؟
سؤالی داشتم ازمســئوالن شرکت  آب و 
فاضــالب، در دو دوره اخیر)چهارماهــه( 
قیمت آب بهای منازل به طور چشــمگیر 
افزایــش یافته، مثاًل برای بنــده که قباًل 
نهایتا20ًهزار تومــان قبض آب می آمده 
ایــن اواخر بیش از80هــزار تومان قبض 
آمده، علت این گرانی چیســت؟ خواهشاً 

مسئوالن امر پاسخگو باشند.
935...2824

دغدغه ادامه دار سرویس مدرسه!
مســئوالن آموزش و پرورش مشهد! پس از 
گذشــت یک ماه و نیم، مدرسه هاشمی نژاد 
یک، هنوز ساماندهی سرویس مدارس ندارد 
وهیچ کس پاسخگو نیست و دغدغه ای شده 
برای خانواده ها، ضمن اینکه حق سرویس را 

هم گرفته اند، لطفاً رسیدگی کنید.
915...1533

عقیل رحمانی کارشناس مسئول معاونت 
بازرسی ســازمان صمت استان در حالی خبر 
اجرای طرح برخورد با عامالن فروش البســه 
دست دوم را رسانه ای کرد که در همین زمینه 
اعالم کرد یک عمده فروشی البسه مستعمل 

هم در مشهد پلمب شده است.
مهدی مقدســی روز گذشــته در تشــریح 
ماجرای آغاز طرح برخــورد با عامالن فروش 
البســه دست دوم در شهر گفت: چندی پیش 
مستنداتی به دست کارشناسان واحد مبارزه و 
کشف کاال و ارز قاچاق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی رسیدکه بررسی های 
اولیه آن حکایت از فروش گسترده البسه دست 
دوم معــروف به تاناکورا در مناطقی از شــهر 

مشهد داشت.

لباس های خیریه ای پشت ویترین!
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بر اساس قانون، 
فروش هرگونه البسه مستعمل در بازار بنا به 
دالیلی نظیر آلودگی هــای ثانویه و... ممنوع 
اســت و از طرفی به هیچ وجه اجازه واردات 
این گونه کاالها صادر نمی شــود، پس بدون 
هیچ شــکی پی بردیم کــه کاالها به صورت 
قاچاق وارد کشــور شــده اســت. حتی در 
جلسات کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
شهرســتان، فرماندار مشهد که ریاست آن را 
برعهده دارد، بارهــا در رابطه با خطر فروش 
ایــن گونه کاالها و آســیب های آن براقتصاد 

هشدارهایی داده بودند.
از طرفی تحقیقات تکمیلی نشان می داد این 
البسه که در کشور های اروپایی پس از استفاده 
افراد مختلف توسط برخی نهادهای فعال در امر 
کمک های بشر دوستانه جمع آوری و به برخی 
کشورها منتقل می شود که مردمش در فقر و ... 
به سر می برند؛ متأسفانه از مسیر خود خارج و 
توسط برخی افراد سودجو به صورت غیرقانونی 
از مرزهای غربی و جنوبی وارد کشور شده و در 

بازار فروخته می شوند.

شناسایی 100 فروشگاه تاناکورا
مقدســی ادامــه داد: در همیــن زمینــه 
بررسی های میدانی و فشــرده کارشناسان 

ما ســبب شــد تــا حدود 
مشهد  در  فروشــگاه   100
اقدام  شناسایی شــوند که 
به فــروش البســه تاناکورا 
آن  از  پــس  می کردنــد. 
موضوع با توجه به اهمیتی 
که در حوزه سالمت جامعه 
به  داشت و هم مســتقیماً 
تولیــد ملی ضربــه می زد، 
به اطالع مقــام قضایی در 
دادســتانی مشــهد رسید 

و در ادامه قاضی دشــتی فدکی، جانشــین 
دادسرای انقالب مرکز اســتان دستور داد 
در ابتدا بــه متخلفان اخطار داده شــودتا 
خودشــان نســبت به جمع آوری البســه 
دســت دوم اقدام و به جای آن البســه نو را 
عرضه کنند. در ادامه این دســتور هم آمده 
بودکه اگر متخلفان بعد از وصول اخطارهای 
مذکــور در روند فعالیت خــود تغییر ایجاد 
نکردند، نســبت به پلمب آن واحدها اقدام 

و بافرد خاطی برخورد قانونی شود.

کشف یک تن لباس کهنه در امامت
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان افزود: برهمین اساس در مرحله 
نخســت اخطار های الزم به واحد های مذکور 

داده شد که خوشبختانه از 
100 واحد شناســایی شده 
80 واحــد آن روند مذکور 
را اصــالح و به جای فروش 
البسه آلوده و تاناکورا، البسه 
نو را در فروشگاه های خود به 

حراج گذاشتند.
اما در این میــان 20 واحد 
هیچ  به  باقیمانــده  صنفی 
عنوان گوششان به اخطارها 
و تأکیــدات مذکور بدهکار 
نبود که برهمین اساس پنجشنبه گذشته طرح 
ضربتی برخورد با واحد های متخلف را اجرا و در 
نخستین گام کارشناسان واحد مبارزه و کشف 
کاال و ارز قاچاق معاونت بازرســی در حوالی 
بولوار امامت به ســراغ یکــی از عامالن اصلی 
فروش و توزیع البسه مستعمل رفته و اقدامات 

قانونی خود را صورت دادند. 
در همین حین مالک محموله البســه دست 
دوم قاچاق مبادرت به درگیری با کارشناسان 
کرد که در پی آن بادستور قضایی فرد مذکور 
بازداشت شد. پس از آن از محل حدود یک تن 
البســه تاناکورا خارج و پس از تنظیم صورت 
جلســه قانونی تحویل سازمان اموال تملیکی 

استان شد.
این اقدام درحالی صورت می گرفت که حدود 

یک تن دیگر از این محموله در محل توقیف 
و فروشگاه مذکور هم با همکاری مأموران اداره 
نظارت براماکن عمومــی فرماندهی انتظامی 
اســتان پلمب شــد. مابقی محمولــه هم در 
روز های آینده به سازمان اموال تملیکی استان 

تحویل داده خواهد شد.

جریمه ای که متخلف را 
نقره داغ خواهد کرد

مقدســی در مــورد میــزان ارزش ریالی 
محمولــه و برخورد قانونی بــا فرد متخلف 
هم بیان داشــت: ارزش محموله مکشــوفه 
درحدود 150 میلیون تومان اســت که بر 
اســاس قانون در مرحلــه اول تخلف برای 
فرد خاطی حداقــل دو برابر ارزش محموله 
جریمه درنظر گرفته خواهد شد. این طرح 
باقــدرت در روزهای آینده هــم ادامه پیدا 
خواهد کرد و بر اساس برنامه به سراغ دیگر 
محل های فروش البســه مستعمل خواهیم 

رفت.

با دستور دادستانی و همراهی سازمان صمت خراسان رضوی 

طرح ضربتی برخورد با البسه تاناکورا کلید خورد

 از محل حدود یک تن 
البسه تاناکورا خارج 

و پس از تنظیم صورت 
جلسه قانونی تحویل 

سازمان اموال تملیکی 
استان شد

بــرش

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا

چشم سوم
یلدا حق منش
annotation@qudsonline.ir

 پیش بینی جوی نسبتاً آرام 
برای خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد با بررسی 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی تا اواخر هفته جاری 
با اســتقرار جریانات پایدار جوی بر روی استان، شاهد جوی 
نسبتاً آرام و آسمانی غالباً صاف تا کمی ابری گاهی غبار آلود 
پیش بینی می شود. در این مدت تغییرات دمایی قابل مالحظه 
نخواهد بود و در شهرهای بزرگ و صنعتی در برخی ساعات 

کیفیت هوا درشرایط ناسالم قرار خواهد گرفت.
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3
 یکشنبه 19 آبان  1398 
 12 ربیع االول 1441 10 نوامبر 2019 

 سال سی و دوم  
شماره 9104  ویژه نامه 3488 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 
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ایسنا: رئیس پلیــس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان 
رضوی گفت: نســبت به سال گذشته، در خصوص قتل، 3۴ 
درصد افزایش وقوع و ۶0 درصد افزایش کشف داشته ایم. 55 

درصد این قتل ها در نزاع اتفاق می افتد.
ســرهنگ محمد بوستانی تأکید کرد: در مشهد هشت پهنه 
وجود دارد که به آن مناطق حاشیه شهر می گویند. این مناطق 
به لحاظ آماری بیشترین درصد وقوع جرم در زمینه شرارت، 
نزاع، قتل های ناشــی از نزاع، توزیع موادمخدر و اعتیاد را به 
خود اختصاص داده اند و طبق آمار، وقوع جرم در این بخش ها 

بیشتر است.
بوســتانی تصریح کــرد: یکی از اقدامات خوبــی که در ناجا 
صورت گرفت بــه کارگیری مددکار و مشــاور اجتماعی در 

کالنتری هاســت. تصمیم گرفته ایم موضوعات قابل حل را در 
کالنتری رســیدگی کنیم و فقط برخی از جرایم ســخت و 

غیرقابل حل به دادگاه فرستاد شود. 
وی ادامه داد: در دبیرستان های دخترانه و پسرانه طرحی  در 
خصوص حضور کارشناســان نیروی انتظامی در مدارس ارائه 
داده شــده است، تا بدین وســیله بتوانیم جوانان را با عواقب 

دوستی های خیابانی و دوستان ناباب آشنا کنیم.
بوستانی در خصوص آمارهای ۶ ماه اول سال نسبت به سال 
گذشته،اظهار کرد: نزاع دسته جمعی 3۹ درصد، نزاع فردی 
13درصد افزایش داشــته و این نگران کننده است. همچنین 
سرقت خودرو 30 درصد افزایش داشته و دستگیری سارقان 
۴7 درصد افزایش داشته است. ۹8 درصد خودروهای سرقتی 

را کشف کرده ایم. متأسفانه در اماکن دولتی ۴7 درصد افزایش 
سرقت داشته ایم. 

در خصوص قتل، 3۴ درصد افزایش وقوع و ۶0 درصد افزایش 
کشف داشته ایم. 55 درصد این قتل ها در نزاع اتفاق می افتد. 
در خراسان روزانه حدود 20 هزار تماس گرفته می شود که ۶0 
درصد آن ها عملیانی می شود.همچنین سرقت های مسلحانه 

در بانک های خراسان رضوی به صفر رسیده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی خبر داد

55 درصد قتل ها در نزاع اتفاق می افتد

فرماندار مشهد در رونمایی از فرآیندهای نوین 
مرکز ارتباط مردمی 137 شهرداری مشهد :

 باالترین سرمایه ما اعتماد مردم است
قدس: فرماندار مشــهد با اشــاره به اینکه باالترین سرمایه ما 
اعتماد مردم اســت، گفت: ایجاد راه های مختلف برای ارتباط با 
مردم مانند مرکز 137 در توسعه شهر و جلب اعتماد مردم بسیار 
تأثیر گذار است. هاشــمی در آیین رونمایی از فرآیندهای نوین 
مرکز ارتباطات مردمی 137 ،با بیان اینکه هرچه در جهت توجه 
به خواســته های مردم و حقوق شهروندی درحوزه های مختلف 
تالش کنیم شاهد موفقیت بیشتری خواهیم بود، اظهار کرد: یکی 
از این راه های توجه به خواسته های مردم ایجاد راه های دسترسی 
مختلف برای شهروندان مانند سیستم های هوشمند مرکز 137 
اســت. وی ادامه داد: معتقدم در کنار راه اندازی این ســامانه ها 
نیازمند فرهنگسازی و اطالع رسانی به شهروندان برای استفاده از 

این سیستم ها هستیم.
شــهردار مشــهد هم گفت: شــهروندان در رشد اســتفاده از 
اپلیکیشن های نوین مشارکت می کنند. به شرطی که اثرگذاری 
آن را مشاهده نمایند. اگر به مردم این اطمینان را بدهیم که نقطه 
نظراتشان در عملکرد ما اعمال شده است، باعث تأثیر گذاری آن ها 

در فعالیت های نوین شهری خواهیم شد.



در گفت وگو با یک مسئول آموزش و پرورش خراسان رضوی بررسی شد

شکست تابوی اعتیاد در مدارس! 
آخرین  براســاس  علی پــور  محبوبه 
آســیب های  متولیــان حــوزه  اظهــارات 
اجتماعــی، 2 درصد دانش آموزان کشــور 
موادمخدر مصرف می کنند. این در صورتی 
اســت که مســئوالن نظــام آموزشــی در 
خراســان رضوی معتقدند یک دهم درصد 
از دانش آموزان این اســتان به مصرف انواع 
موادمخــدر اعتیاد دارند کــه از این تعداد 

۵۱درصد دختر و ۴۹درصد پسر هستند. 
این درحالی است که خراسان رضوی در جوار 
اســتان هایی قرار گرفته که به لحاظ مصرف 
مواد مخدر و شــیوع اعتیاد در دانش آموزان 

جزو مناطق پرخطر کشور محسوب می شود.
بنابراین مســئوالن استانی باید با رصد دقیق 
وضعیت و تعــداد آســیب دیدگان اجتماعی 
نســبت به این مقوله با حساســیت بیشتری 
توجه کنند. بنا بر واکنش هایی که از ســوی 
گویــا همچنان  متولــی می بینیم؛  نهادهای 
تمایلی به شکســتن تابوی »اعتیاد در میان 

دانش آموزان« وجود ندارد. 

 اجرای برنامه ها نه درحد نیاز که 
براساس میزان اعتبارات

رئیس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
درپاســخ به وضعیت بروز اعتیاد در مدارس 
اســتان، می گوید: مصرف مواد مخدر و مواد 
محــرک در میان دانش آمــوزان، ارتباطی با 
مســائل آموزشی مدارس نداشته و با بررسی 
اولیای مدرســه قابل ســنجش و تشخیص 
نیســت از همین رو بیشــتر مقوله ای خود 
گزارشی یا دیگر گزارشی محسوب می شود؛ 
بنابراین آمــار دقیقی از ابتالی دانش آموزان 
به مصــرف مواد مخدر نداریــم. البته مقوله 
مصــرف مخدرهــا و محرک ها نــه تنها در 
جامعه دانش آموزی که در سال های اخیر در 
کل جامعه ما به عنوان چالشــی قابل تأمل 
مطرح اســت و عوامل متعددی نیز در ایجاد 
این امر دخالت دارد. این درحالی اســت که 
در گذشته طرح این موضوعات تابو محسوب 
شــده و از پرداختــن به آن ها خــودداری 
می کردنــد. درحالی که امروزه در این زمینه 
صحبت شــده و برای کنتــرل و کاهش آن 
اقدام می شــود. البته نظام آموزشی همچنان 
نمی تواند آماری از دانش آموزان آسیب دیده 
اعالم کند، اما اقدامات پیشگیرانه، مداخله ای 
و درمانی را برای دانش آموزان انجام می دهد. 
درواقع به دلیــل اهمیت قضیه ما موظف به 
انجام یکسری وظایف به خصوص در حیطه 

پیشگیری هستیم. 

مژگان ســاعدی می افزاید: از همین رو حتی 
بدون اشــاره به مسئله اعتیاد، مهارت هایی را 
که می توانــد به دانش آموزان در مقابله با این 
آســیب اثرگذار باشد، آموزش می دهیم. البته 
این امر نیز نه در سطح کلی که براساس توان 
اجرایی ما در حال انجام اســت. وی با اشاره 
به افزایش توان اجرایی نظام آموزشــی برای 
انجــام برنامه های پیشــگیرانه ادامه می دهد: 
در پنج سال گذشته؛ حدود20درصد مدارس 
کشور تحت پوشــش آموزش های پیشگیرانه 
بودند که این رقم درحــال حاضر 60 درصد 
مدارس را دربر می گیرد. البته دربرخی موارد 
این آموزش ها حتــی ۱00 درصد مدارس را 
نیز شامل می شود که از این موارد می توان به 
مقوله »مدیریت موردی« و »فعالیت اورژانس 

اجتماعی در مدارس« اشاره کرد. 

 غفلت از آموزش مهارت ها ثمره 
کنکورزدگی

این صاحبنظــر در حوزه آمــوزش وپرورش 
درادامــه تأکید می کند: گرچه برخی اقدامات 
ما مطابــق اعتباراتی کــه در اختیار داریم و 
براساس خط برش های اجرایی است که به ما 
ابالغ شده، اما خودمان می دانیم که چون در 
این زمینه مسئله پیشگیری قابل تأمل است، 
فرض را باید بر این گذاشــت که ۱00 درصد 
دانش آمــوزان در معرض خطر قرار می گیرند. 
از همین رو آمــوزش ۱00درصدی محصالن 
ضروری اســت. این درحالی است که به دلیل 
تنگناهایــی همانند کمبود اعتبارات و نیروی 
انسانی و کمبود ساعات آموزشی مؤثر که این 
امر نیز ناشــی از آموزش زدگی و کنکورزدگی 
فراگیر دانش آموزان  آموزش  اســت؛  مدارس 

با محدودیت مواجه اســت ازهمین رو وقتی 
می گوییم 60 درصد مدارس تحت پوشــش 
این آموزش ها هستند این به صورتی است که 
بــرای نمونه در یک مدرســه که دارای 300 
دانش آموز اســت، مطابق تکلیف ابالغ شــده 
تنها یک کارگاه آموزشــی برگزار می شود که 

حــدود 30 نفر را شــامل 
می شــود کــه یــک دهم 
جمعیت مدرســه یادشده 
را دربــر می گیرد. بنابراین 
هنــوز راه طوالنی را برای 
برنامه های اجرایی درپیش 

داریم.
رونــد  دربــاره  ســاعدی 
مواجهــه بــا دانش آموزان 
مصرف کننــده مواد مخدر 
در مدارس تصریح می کند: 
مدیریت  برنامه  براســاس 
ســوی  از  کــه  مــوردی 

کارشناسان پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در ادارات آموزش وپرورش به مدیران مدرسه 
ابالغ شــده اســت، درصــورت بــروز چنین 
مســئله ای اگر در مدرســه ای، مشاور وجود 
داشته باشد مسئولیت ارجاع این دانش آموز را 
انجام می دهد، درغیراین صورت مدیر مدرسه 
موظف اســت دانش آمــوز را به کارشــناس 
مشاوره و یا دیگر مســئوالن اداره آموزش و 
پرورش همانند کارشــناس پیشگیری ارجاع 
دهد که از این مرحله روند مداخله در بحران 
آغاز می شود. در ادامه کمیته »بهداشت روان 
و پیشگیری از آســیب های اجتماعی« برای 
بررســی وضعیت این دانش آموز تشکیل شده 
و براســاس صالحدید اعضا؛ مداخله جدی تر 

همانند انجام مشاوره دقیق تر و حتی بستری 
دانش آموز صورت می گیرد.

 ضرورت مشارکت یاریگران زندگی
ساعدی با اشاره به اینکه از مهرماه سال جاری 
شــاهد اجرای طرح »یاریگــران زندگی« در 
مدارس کشور هستیم درباره نحوه اجرای این 
برنامه در مدارس نیز می گوید: طرح یاد شده 
در ســه مرحله به اجرا درمی آید که درســال 
جاری بــا اجرای فاز نخســت آن 20 درصد 
مدارس استان خراسان رضوی تحت پوشش 
قرار می گیرند و در ســال آینــده 60 درصد 
و در سال ســوم یعنی ســال۱۴00، تمامی 
مدارس تحت پوشش این برنامه قرار خواهند 
گرفــت. البته تأکید این طــرح بهره مندی از 
گروه همســاالن مطلع برای اشاعه پیشگیری 
رفتارهــای پرخطر از جمله اعتیاد اســت. به 
این ترتیب امسال کانون های یاریگر با حضور 
تشکل های متعدد دانش آموزی در 20 درصد 
مدارس تشکیل می شود. که در چشم انداز سه 
ســاله اجرای این طرح می توان انتظار داشت 
که ۱00 درصد دانش آموزان تحت پوشــش 
آموزش های پیشگیرانه قرار بگیرند. همچنین 
مطابق تفاهم نامه ای که منعقد 
از  مزبور  اعتبارات طرح  شده، 
طریق ســتاد مبــارزه با مواد 
وزارت  و  وزارت کشور  مخدر، 
آمــوزش وپــرورش تأمیــن 

می شود. 
وی با اشــاره به کاهش سن 
و  اجتماعی  آســیب دیدگان 
زنانه شــدن چهره آسیب ها 
در جامعه نیز تأکید می کند: 
امیدواریم تمام ارکان جامعه 
خود را در زمینه پیشــگیری 
اجتماعــی  آســیب های  از 
و رفتارهای پرخطر مســئول دانســته و به 
فراخــور توانایی خود اقــدام کنند، چراکه 
ممکن است فردی که امروز گرفتار آسیب ها 
شده، روزی یکی از اعضای خانواده آن ها را 
تحت تأثیر قــرار دهد. بنابراین همه ما باید 
نســبت به این مشکالت احساس مسئولیت 

کرده و مانع گسترش آسیب ها شویم.

سالمت

فرهنگ و هنر
 معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 خراسان رضوی خبر داد
  تمدید مهلت ارسال آثار 

نهمین جشنواره عکس رضوی 
معاون  فخرایی:  جلیل 
امور هنری و ســینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی خراسان رضوی 
گفت: مهلت ارســال آثار 
جشــنواره عکس رضوی 
تــا2۵ آبان تمدید شــده 

است. وی با بیان اینکه تیم علمی قوی برای اجرای کار تشکیل 
شده است، افزود: هیئت داوران در بخش حرفه ای و تلفن همراه 
امیرحســین صفرلی، محمد ستاری، رســول اولیازاده، ابراهیم 
بهرامی، حمیدرضا گیالنی فر، کیارنگ عالیی و علیرضا عطاریانی و 
در بخش اردوها قدیر وقاری شورچه، سید جلیل حسینی زهرایی 

و شرمین نصیری هستند.
وی با اشــاره به ثبت بیش از یک هزار عکس در سایت انجمن 
عکاســان خراســان رضوی، افزود: نهمین جشنواره ملی عکس 
رضوی ۱2 تا ۱۴ آذر ماه در محل مجتمع فرهنگی- هنری امام 

رضا)ع( برگزار می شود. 
معــاون امور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خراســان رضوی با بیان اینکــه افراد برای ارســال 
 عکس های خود به ســایت انجمن عکاســان خراســان رضوی 
 www.Khorasanpgotographers.com نشــانی  بــه 
مراجعه کنند، افزود: از کل آثار ثبت شــده در ســایت انجمن 
عکاســان خراسان رضوی که یک هزار و ۱6۷ اثر است در حوزه 
آثار حرفه ای ۵۵۹ اثر، تلفن همراه ۴۷۴ اثر، عکاسی ویژه ۱22 اثر 

و در حوزه اردویی ۱2 اثر ارسال شده است.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

در چشم انداز سه ساله 
اجرای این طرح 

می توان انتظار 
داشت که 100 درصد 

دانش آموزان تحت 
پوشش آموزش های 

پیشگیرانه قرار بگیرند

بــرش

فرهنگ و زندگی4
یکشنبه 19 آبان  1398 
 12 ربیع االول 1441 10 نوامبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9104  ویژه نامه  3488  

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

وزیر بهداشت در مراسم روز بهورز در مشهد:
 سازمان غذا و دارو را به دست 

رانتخوارها نخواهم سپرد
پرویــن محمدی: وزیر 
بهداشت،  درمان و آموزش 
پزشکی از آغاز بازنگری در 
نظام ارائه  خدمات سالمت 
در ابعاد نیروی انســانی و 
خدمات  این  سطح بندی 

خبر داد.
دکتر نمکی در آیین گرامیداشت روز بهورز به میزبانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، گفت: از آغاز گسترش نظام مراقبت های 
اولیه سالمت )سال 63( تا کنون با راه اندازی ۱۷ هزار و ۹۴۵خانه 
بهداشت، 230 پایگاه روســتایی، 2 هزار و 6۷۴مرکز خدمات 
جامع سالمت روستایی، ۵ هزار و 300 پایگاه سالمت شهری، 
2 هزار و ۷23 مرکز خدمات جامع سالمت شهری، به کارگیری 
هزار و ۱8 مربی بهورز، به کارگیری 3۴ هزار و ۱۱2 بهورز زن و 
مرد، بیش از ۹8 درصد جمعیت روستایی زیر پوشش PHC و 

خدمات پزشکی خانواده قرار گرفتند.
وی با اشــاره به دســتاوردهای نظام سالمت، خاطرنشان کرد: 
ارتقای شاخص های بهداشتی مهم ترین دستاورد نظام سالمت 
است به طوری که پوشش واکسیناسیون که در اوایل دهه 60 
کمتر از 30 درصد بوده، امروز به ۹۹ درصد رسیده است و امید 
به زندگی از ۵۵ ســال به ۷۷ سال در زنان و ۷۵ سال در مردان 
افزایش یافته اســت به همین ترتیب کاهش چشمگیر میزان 
مرگ و میر و... موفقیت بزرگی است که همه را مدیون زحمات 

و تالش شبانه روزی بهورزان هستیم.
دکتر نمکی با اشــاره به تغییر الگوی بیماری ها، تصریح کرد: 
متأســفانه امروز 80 درصــد مرگ ها به علــت بیماری های 
غیرواگیردار اســت که با آمــوزش خودمراقبتی به مردم باید 
این آمار را به حداقل برســانیم. همچنین تالش خواهیم کرد 
با آموزش سفیران سالمت در خانواده ها، ابتال به بیماری ها را 
کاهش داده و دسترسی آسان به خدمات سالمت را با اجرای 
طرح هایی نظیر پرونده الکترونیک سالمت، پزشک خانواده و 

نظام ارجاع تحقق بخشیم.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه تا پای جان برای دفاع از بهورزان 
ایستاده است، گفت: وزارت را با مصلحت اندیشی و عدول از حق 
و ایستاده نظاره کردن مظلوم نمی خواهم، بلکه برای حفظ و فدا 
شدن در راه آرمان های انقالب آمده ام تا از خون شهدا دفاع کنم. 
وی بــا تأکید گفت: به هیچ وجه اجــازه نخواهم داد فردی در 
کسوت آقازادگی بر صندلی پزشکی دانشگاه بنشیند و سازمان 

غذا و دارو را به دست رانتخوارها نخواهم سپرد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: با کمک 
بهورزان باید نظام ارائه خدمات را بازنگری کنیم، زیرا این نظام با 

وجود پویایی پیر شده است و نیاز به نوآوری و تنوع دارد. 
دکتر بحرینی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این 
مراســم با قدردانی از تالش شــبانه روزی بهورزان برای ارتقای 
ســالمت جامعه، اظهار کرد: نقش بهورزان در تأمین سالمت 
جامعه برکسی پوشیده نیست و خدمات این عزیزان در ارتباط 

تنگاتنگ با مسائل جاری مملکت است. 
وی با تأکید بر اینکه تخصص زدگی، ما را به جایی نمی رساند، 
یادآور شد: با برگزاری همایش های مختلف و حضور کارشناسان 
و معرفی بهورزان به عنوان ســفیران حوزه سالمت و الگو قرار 
دادن برنامه بهورزی در تمام حوزه ها، می توانیم تحریم ها را پشت 

سر بگذاریم و بر دشمنان نظام جمهوری اسالمی پیروز شویم.
  معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی:در پایان مراسم از بهورزان نمونه 3۱ استان قدردانی شد. 

۱0درصد وسعت شهر مشهد 
بافت تاریخی است

قدس: معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
گفت: بافت تاریخی مشــهد حدود 2هزار و 66۷ هکتار 
بوده که معادل یک دهم وسعت این شهر بافت تاریخی 

ابالغ شده است.
مرجان اکبری درباره مشکل کمبود اعتبارات تخصیصی 
در استان به میراث فرهنگی، اظهار کرد: در برنامه پنجم 
که خود یکی از افراد برای نوشتن اعتبارات پیشنهادی 
بودم، حــدود 22 میلیارد تومان اعتبار را درخواســت 
کردیم کــه در نهایت به رقمی نزدیــک به 2 میلیارد 

تومان برای حدود پنج سال بسنده کردند.

   برای نخستین بار
 جشنواره انار اونگی 

در شهرستان خلیل آباد برگزار شد

قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خلیل آباد از برگزاری نخســتین جشــنواه انار اونگی در 

روستای نقاب و میرآباد این شهرستان خبر داد.
محمدجواد بلبلی افزود: این جشــنواره بــه همت اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خلیل آباد و با 
همکاری سازمان مردم نهاد یادآوران میراث طرثیث، جهاد 

کشاورزی و بخشداری مرکزی خلیل آباد برگزار شد.
وی بابیان اینکه معرفی بیشــتر محصول انار روستای 
نقاب و میرآباد شهرستان خلیل آباد از اهداف برگزاری 
این جشنواره بود، یادآور شد: خلیل آباد دارای هزار و 20 

هکتار سطح زیرکشت انار است.

   یک مسئول خبر داد
 صدور نخستین مجوز خانه مسافر

 در شهر گلمکان 

قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی چناران از صدور نخستین مجوز خانه مسافر 

در شهر گلمکان این شهرستان خبر داد.
محمد طاهریان مقدم افزود: خانه مســافر گلمکان، 
باغ ویالیی با تمام امکانات رفاهی به مساحت 3هزار 
و 300 مترمربــع و دارای امکاناتی از جمله اســتخر 
آب گرم، جکوزی، زمین والیبال روی چمن و استخر 
تابســتانی، انواع وســایل تفریحی، میز پینگ پنگ، 
فوتبال دســتی و وســایل بازی کودکان، دو سوییت 
مجزای مبله شــده با امکانات کامل به مساحت های 

۱۴0 و ۴0 مترمربع و آب، برق و گاز است.

ورزش خراسان
  اعزام تیم های خراسان رضوی به 
مسابقات منطقه ای جام خوشه چین

هیئت  رئیــس  قدس: 
و  روســتایی  ورزش 
بازی هــای بومی محلی 
خراســان رضوی گفت: 
کاروان 60 نفره خراسان 
مســابقات  به  رضــوی 
منطقه ۵ کشــور، جام 

خوشه چین اعزام شدند.
 محمدرضا خــوش باطن در این خصوص اظهــار کرد: 60 
ورزشکار خراسان رضوی در رشته های دو استقامت، فوتبال، 
والیبال، چوبکشــی، هفت ســنگ و طنابکشی به مسابقات 

منطقه ۵ کشور، جام خوشه چین اعزام شدند.
رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی خراسان 
رضوی افزود: 30ورزشــکار در بخش آقایان و30 ورزشکار در 
بخش بانوان از خراسان رضوی در قالب ۱2 تیم حضور دارند.

وی بیان کرد: در منطقه۵ کشور استان های خراسان رضوی، 
شمالی و جنوبی، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان حضور 
دارند. رئیس هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 
خراســان رضوی  همچنین اظهار کرد: این مسابقات که زیر 
نظر فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی انجام 

می شود در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.

 حضور بانوان خراسانی 
در گروه لیگ برتر والیبال نشسته

قدس: با برگزاری مراسم 
برتر  لیگ  قرعه کشــی 
والیبال نشســته بانوان، 
در  رضوی  خراسان  تیم 

گروه دو قرار گرفت. 
برتر  لیگ  قرعه کشــی 
والیبال نشسته بانوان با 
حضور آشوری؛ رئیس سازمان لیگ، روشن اخگر؛ نایب رئیس 
بانوان انجمن و نمایندگان تیم ها در محل فدراسیون انجام شد.

لیگ امسال بانوان به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد 
تا وضعیت تیم ها در هر گروه براســاس امتیاز کسب شده از 

مسابقات رفت و برگشت، مشخص شود.
بر همین اساس تیم والیبال نشسته بانوان خراسان رضوی در 
گروه دو با تیم های ذوب آهن اصفهان، هیئت لرستان، هیئت 

تهران، هیئت آمل و هیئت ساری همگروه شد.

 رتبه سوم تیم فیاض بخش مشهد
 در مسابقات بوچیا 

لیگ  رقابت های  قدس: 
بوچیا آقایان کشور با رتبه 
فیاض بخش  تیم  ســوم 
مشهد در بابلسر به پایان 

رسید. 
مسابقات  دوره  ششمین 
لیــگ باشــگاهی بوچیا 
آقایان با حضور ۱00 ورزشکار از ۱2 تیم در کالس های BC۱ تا 
BC۵ به میزبانی بابلسر برگزار شد.در پایان این دوره از مسابقات، 
تیم زنجان در جایگاه قهرمانی ایستاد و تیم آذربایجان غربی در 

رده دوم قرار گرفت.
تیم های اردبیل و آسایشــگاه فیاض بخش مشهد نیز به صورت 
مشــترک در مکان سوم ایستادند.در این رقابت ها تیم نیشابور و 
تیم فیاض بخش مشهد در دو بخش بانوان و آقایان و تیم فرزندان 
امام رضا)ع( در بخش آقایان از خراسان رضوی حضور داشتند.تیم 
آسایشگاه معلولین شهید فیاض بخش در بخش آقایان با مربیگری 

وحید نیک فرجام مقام سوم را کسب کرد.

  اعزام سنگنورد خراسانی
 به مسابقات قهرمانی آسیا

اسرار،  احســان  قدس: 
خراســان  ســنگنورد 
رضــوی به همــراه تیم 
ملی به مسابقات قهرمانی 
آســیا در اندونزی اعزام 
شد. تیم ملی کشورمان 
متشکل از حمید آسیابان 
به عنوان سرپرست، علی برات زاده و  رضا کالسنگیان  در ماده 
کمباین، رضا علیپور، مهدی علیپور و احســان اسرار در ماده 

سرعت عازم این مسابقات شدند.
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 م  ا ب ق ا  ج ه ت ی ا ب ی  

 2 ل   ت ر ا ن ه   و ن ک   ن ا ب
 3 ا ب   گ ر و   س ش و ا ر   س ا

 4 ح ل ق ه   ا ک و   ر ی ا ل   س
 5 ظ ه ر   ا ع ل ا ن   ک ب ا ل ت
 6 ه   ی د ی   ش ر ی ف   ع ل ی ا
 7   ک ش ی د ه   ی ا ر م   ه ا ن
 8 ج ل   س ی ا ر   ک ا ت د   ق ی
 9 ا س ب   ن د ی م   خ ص و م ت  
 10 م ی ا ن   م و ج ب   و ا و   ز
 11 ه م ر ا س   س م س ا ر   ک ب د
 12 د   ز ی ر ا   و ی س   خ د ی و
 13 ر ب   م ت ب و ع   ل ق ا   د ب
 14 ا ر د   ی ا ل   ر ا و ن د   ن
 15 ن ص ف   پ ن ت ه ا و س  ش ا د

  

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. مطلبــی را در دفتر نوشــتن- دغدغه 
مســتأجر 2. دربندشــدن- خوارکننــده 
دشمن -  کاشــف الکل 3. بی باک- کفش 
خاقان های  دودمــان  پاشــنه دار-  چرمی 
نیکوکار چین ۴. چروک پیشــانی- درخت 
انگــور- مارکی سوئیســی بــرای باتری 
ســاعت- مــاه ســرد ۵. از ســبزی های 
خوردنی- دایما 6. رایحه و بو- وزیر بزرگ- 
 روســتایی از توابع دهســتان غار شهرری 
۷. قسمت عمده این طایفه در استان های 
اصفهان ، چهارمحال و بختیاری و خوزستان 
زندگی می کنند- اتاق جلوباز- قوت الیموت 
 8. دیلم- نگهبان چماق نقره ای- انســان 
 ، ژل  ایجادکننــده  مــاده  ناپــدری-   .۹
قوام دهنده ، بافت  دهنده ، امولسیون کننده 
از  بســیاری  در  تثبیت کننــده  و 
 موادغذایی - مؤلف فرانســوی »مناظرات« 
۱0. آبخســت ها- ســربند- عدد خیطی 
ماهــی  بیچارگــی-  و  بدبختــی   .۱۱
 خوراکــی قهوه ای رنگ با خال های ســیاه 
۱2. مایع دباغی- دســتگاه تنظیم کننده 

 زمان- حرف دوم انگلیســی- حیوان بیمار 
ایران خودرو  ۱3. میوه دوســره- محصول 
- از وسایل زخم بندی ۱۴. از ادات تعلیل- 
 باریک شــبیه مــو- نام دخترانــه وطنی 
۱۵. سازمان مسئول رسیدگی به ایثارگران 

و خانواده های معظم شهدا

 ۱. از عقربه های سه گانه ساعت- مستمری 
مزه هــا  از  روشــن-  راه  بالیــن-   .2 
انجــام کاری  توانایــی  به یغمابــردن-   .3
را داشــتن- تــوان و تحمــل ۴. خــاک 
کوزه گــری- راهی شــده- ســیم برق گیر 
 ســاختمان های مرتفع- پول ســامورایی 
 ۵. نیم تنه مردانــه - فتوا دهنده- عهدنامه 
 6. حصــار و قلعه- هم عقیده- من+شــما 
۷. شــهر آذری- خشــکی مزاج- طاغوت 
هم عصر حضرت ابراهیم»ع« 8. شــترکش 
 عــرب- اجــاره- امپراتوری آلمــان نازی 
۹. خرج کرد- نخســتین فیلم ساخته شده 
پس ازپیروزی انقالب اســالمی که توجه 
 جهان را به خود جلب کرد- »کنیه« سربریده 

۱0. ظرف سرکه - سالی که درآنیم- پدر ۱۱. آوردن- 
بیمــاری ارثــی کم خونی- فرش مــوس ۱2. یکی از 
دوجنس- ابزار مقیاس سنجی نقشه- زبان رسمی مردم 
پاکســتان- باال هم معنی می دهد ۱3. حرف هشتم 
الفبای التین- خودروساز باسابقه ژاپنی- خالصی یافتن 
۱۴. نام پســرانه عربی - نام چند تــن از فراعنه-زن 

پاکیزه خو ۱۵. راز و نیاز- انتظار فرج از ... کشم

  افقی

  عمودی
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