
مرغ گران نمی شودکشف 4 تن چای تقلبی در مشهد
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:نقشه سودجویی در بازار ارزاق عمومی نقش بر آب شد

کشــف محموله 400کیلویی چای تقلبی منجر 
شد که با تیزهوشی کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صمت خراسان رضوی، حدود 4 تن دیگر 
از محموله تقلبی در حال تغییر بسته بندی برای 
رد گم کنــی، کشــف و توقیف شــود. همزمان با 
کســب خبر دپوی حدود 400کیلوگرم چای کله 

مورچه)CTC( مشکوک ...

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی خراســان 
رضوی گفت: با توجه به میزان جوجه ریزی که از 
ابتدای سال در استان انجام شده برای تأمین مرغ 
بازار در روزهای پایانی سال هیچ کمبودی نداریم.

ولی اهلل کاشکی در گفت وگو با قدس آنالین افزود: 
در همین ارتباط دولت تمام تالشش را کرده است 

که مرغ را با یک رقم قابل...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

انتقاد نماینده مجلس درباره ردیف بودجه زیارت
 تا پایان امسال

کالس های سه دانشگاه 
مجازی برگزار می شود

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

 پیگیری های قدس
 به ثمر نشست

آغاز بهره برداری 
از فاز یک 

تصفیه خانه 
فاضالب چرمشهر 
قرار بود بر اساس برنامه از پیش تعیین شده تصفیه خانه 
فاضالب شهرک چرمشهر مشهد حدود یک سال پیش 
یا حتی زودتر با 18 میلیارد تومان بودجه ای که برای آن 
در نظر گرفته شــده بود به بهره برداری برسد تا فاضالب 
مرگبار این شهرک تصفیه نشده راهی کشف رود نشود. از 
این رو با پیگیری رســانه ها به ویژه روزنامه قدس که در 
گزارش های متعددی به این موضوع پرداخت این داستان 
سرانجام دیروز سر و سامان گرفت. دیروز بود که از پس 
قول های چندباره مسئوالن برای بهره برداری از این پروژه، 
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی چرمشهر مشهد به 
صورت نصفه و نیمــه و در قالب یک فاز به بهره برداری 
رســید.بهره برداری که تنها برای فاز اول آن 22 میلیارد 
هزینه روی دست دولت گذاشت و تا فاز دوم تکمیل شود 

سر از 35 میلیارد یا شاید بیشتر هم درآورد!...

حجت االسالم پژمانفر در نشست خبری مطرح کرد

.......صفحه 2 

گفت وگو با »مهدی شّده« هنرمند 
مشهدی دوران انقالب و دفاع مقدس

 تصاویر شهدا را 
با وضو می کشیدم

روابط عمومی دانشــگاه فردوسی مشهد اعالم کرد: با توجه به مصوبه 
شــورای دانشگاه فردوسی مشــهد در مقابله با ویروس کرونا، تمامی 
کالس های درس دانشــگاه فردوسی مشــهد تا پایان سال 13۹8 به 
صورت مجازی برگزار می شود. در این چارچوب فعالیت های آموزشی 
دانشگاه تعطیل نمی شود، بلکه به صورت مجازی و از راه دور ادامه پیدا 
می کند.در صورتی که به هر دلیل استادی نتواند کالس مجازی خود 
را برگزار کند در روزهای کاری و ایام تعطیل تا پایان نیمسال تحصیلی 

موظف به برگزاری کالس های جبرانی ....

سرهنگ مهدی شّده، متولد 1342از مشهد و دانش آموخته گرافیک از 
دانشگاه سوره است. وی آخرین مسئولیتش معاون فرهنگی - اجتماعی، 

.......صفحه 4 فضای مجازی و خانواده در سپاه امام رضا)ع( ...
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 ضرب و شتم یک خبرنگار
توسط کارکنان یک داروخانه در مشهد

 قدس: روز گذشــته خبرنگار تلویزیون اینترنتی مشــهد 
»تی وی پالس« مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

وی که به همراه قاضی شــعبه سیار تعزیرات حکومتی در 
حال تهیه گزارش از داروخانه های ســطح شهر مشهد بود 
که دارای تخلفاتی از قبیل احتکار و کم فروشــی ماسک و 
مواد ضدعفونی کننده بودند ، از طرف کارکنان یک داروخانه 
شبانه روزی در بولوار سجاد مورد ضرب و شتم قرار گرفته و 

به تجهیزات رسانه  آن ها نیز آسیب رسید. 
رئیس شعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 
خصــوص جزئیات ماجرای ضرب و شــتم یک خبرنگار در 
جریان بازرســی از داروخانه ای در مشــهد، گفت: افزایش 
قیمت و نایاب شدن ماســک و ضدعفونی کننده ها پس از 
شیوع کرونا، بازرسی از داروخانه ها را به یکی از اولویت های 

تعزیرات حکومتی تبدیل کرده است. 
امیــد جلیلــی افزود: روز گذشــته در جریان بازرســی از 
داروخانه ای واقع در بولوار سجاد مشهد، یکی از خبرنگاران 
توسط متصدی و کارکنان داروخانه مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت. وی اظهار کرد: دلیل تعرض به این خبرنگار، گزارش 
رسانه ای بود که منجر به برمال شدن تخلفات این داروخانه 

شد.
وی افــزود: برای رفتار متصدی داروخانــه، پرونده قضایی 
تشکیل شده اســت که به آن رسیدگی خواهد شد و 500 
ماسک کشــف شده نیز در اختیار دانشــگاه علوم پزشکی 

مشهد قرار گرفت.

کرونا مجمع پدیده را لغو کرد
قدس: سخنگوی شرکت پدیده گفت: مجمع عمومی عادی شرکت 
توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز که قرار بود شنبه 
هفته آینده برگزار شود، لغو شد.سیدجالل فیاضی اظهار کرد: براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود مجمع نوبت دوم پدیده، دهم 
اسفند ماه در محل سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شود، 
اما با وجود مهیا نمودن شرایط برگزاری و حتی چاپ آگهی و توزیع 
کارت های ورود به جلسه، با توجه به شیوع بیماری کرونا و اهمیت حفظ 
سالمت ســهام داران پدیده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد استعالم 
شد که معاونت بهداشتی اســتان طی نامه ای به دادستانی برگزاری 
مجمع عمومی را به مصلحت ندانستند.وی افزود: دکتر صفری، نماینده 
دادستان مشهد نیز دستور برگزار نشدن مجمع را ابالغ کردند. وی بیان 
کرد: زمان برگزاری مجمع در آینده به اطالع سهامداران خواهد رسید.

ساخت سکوی نماز در محورهای خراسان شمالی
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کل راه و شهرسازی خراسان شمالی 
از ســاخت سکوهای مسقف نماز در محورهای مواصالتی این استان 
خبر داد و گفت: برای رفع خســتگی و ادای فریضه نماز، ســکوهای 
مسقف نماز توسط خیران در همه محورهای مواصالتی نصب خواهد 
شــد تا مســافران عبوری از محورهای این استان در زمان خستگی 
نسبت به استراحت اقدام کنند.سید عبدالمجید نژاد صفوی در دیدار 
با سردار علیرضا مظاهری؛ فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به 
افزایش تیم های گشت زنی از اراضی استان اظهار کرد: با توجه به اینکه 
زمینه تصرف در ایام تعطیالت نوروزی نسبت به روزهای آینده بیشتر 
است، مقرر شد تا نسبت به افزایش تیم های گشت زنی و تمهیدات الزم 

در این ایام اقدام شود.

قدس: ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
با اشــاره به اینکه تاکنون مــورد مثبتی از بیماری 
کرونا در مناطق زیرپوشــش این دانشگاه در استان 
خراســان رضوی گزارش نشده است، گفت: در تمام 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد 8۷ نفر با سندروم حاد تنفسی بستری شدند 

که نتایج 14 مورد آن ها منفی اعالم شد. 
دکتــر حمیدرضا رحیمی اظهار کرد: در حال حاضر 
۷3 نفر با ســندروم حاد تنفسی بستری هستند که 
هنوز جواب تســت آن ها از تهران نیامده اســت، اما 
مــا تمام این افراد را به لحاظ کلینیکی مثبت فرض 
می کنیم و اقدام های درمانی را مطابق دستورعمل ها 

انجام می دهیم.  
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد از روز گذشته 
مجهز به کیت تشــخیص ویروس کرونا شده است، 
پیش از این آزمایش های مربوط به تشخیص ویروس 

کرونا به تهران ارسال می شد.
وی ادامــه داد: افــرادی کــه از بیرون بــه داخل 
بیمارســتان ها برای مالقات می آیند خطر آلودگی 
به ویروس کرونا و بیماری های دیگر برایشان وجود 
دارد، بنابراین مالقاتی ها محدود می شود، چراکه جمع 
شــدن افراد در یک مکان به شکل ازدحام زمینه را 

برای سرایت این بیماری باال می برد.
وی افــزود: در حال حاضر در پنج بیمارســتان امام 
رضا)ع(، قائم)عج(، هاشمی نژاد، اکبر و دکتر شیخ که 

تجمع بیشتری دارند، مالقات ممنوع است.
رحیمی به فارس گفت: بر اســاس تجربه ای که طی 
این مدت در قم به وجود آمد، ما در ســتاد دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تصمیم گرفتیم، بیمارستان های 
اصلی شهر که خدمات برای مواردی مانند سکته های 
قلبی و مغزی، شکســتگی ها و سایر بیماری ها ارائه 
می کنند به هیچ عنوان درگیر بیماران مشــکوک به 

کرونا و سندروم حاد تنفسی نشوند.
رحیمی گفت: شــهروندان اگر عالیمی دارند و نیاز 
اســت که در مورد بیماری کرونا راهنمایی شوند یا 
با سامانه 1۹1 یا شماره 3144۹44۹ تماس بگیرند.

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
در خصوص روال بستری شدن افراد در بیمارستان  
مخصوص کرونا در مشهد، اظهار کرد: افراد پس از 
مراجعه به یکی از ۹ مرکز بهداشــتی تعیین شده، 
مورد معاینه و آزمایش قرار می گیرند و در صورتی 
که شواهد و معاینه ها احتمال بیمار بودن این افراد 
را تقویت کند به این بیمارستان منتقل و بستری 

می شوند.

ایــن مراکز جامع خدمات ســالمت بــه نام های 
لشــکر در بولوار فالحی، آب و برق، پنجتن، بافقی 
در گلشهر، ســیلو در خیابان رسالت، احمدی در 
چهارراه ابوطالب، امام علی در آخوند خراســانی، 
ســیدی در بولوار صبا و ســاختمان در شــهرک 
شــهید رجایی، بــرای مراجعه بیمــاران با عالئم 
ســرماخوردگی و مشــکوک به کرونا پیش بینی 

شده اند.

بیمارستان شریعتی مشهد مرکز ارجاع بیماران 
مشکوک 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم گفت: 
به منظور ارائه خدمات منسجم به بیماران مشکوک 
و یا مبتال به ویروس کرونا بیمارستان شریعتی مشهد 
به عنوان مرکز ارجاع بستری این بیماران تعیین شد. 
دکتر شاپور بدیعی اظهار کرد: این بیمارستان کاماًل 
از بیمار تخلیه شــده است و با 200 تخت بستری با 
امکانات مورد نیاز و الزم آماده خدمات رسانی در زمان 

احتمالی است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سه بیمار مشکوک به 
این بیماری در این مرکز بستری هستند، خاطرنشان 
کرد: مردم در صورت بروز عالئم شبیه بیماری کرونا 

)تــب و تنگی نفس( از حضــور در مراکز اورژانس و 
ایجاد ازدحام پرهیز کنند.

اعالم آمادگی ۷۰ پزشک برای درمان کرونا 
رئیس نظام پزشکی مشهد هم به ایرنا گفت: تاکنون 
افزون بر ۷0 پزشــک متخصص و عمومی عضو این 
نهاد برای درمان و پیشگیری از بیماری کرونا اعالم 

آمادگی کرده اند. 
دکتر علی بیرجندی نژاد افزود: پزشکانی که داوطلب 
درمان بیماران مشــکوک به کرونا شده اند، براساس 
نیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراکز درمانی، 
درمانگاه های ســطح شهر، بیمارســتان ها و مراکز 
راهنمایی و پاســخگویی به بیماران خدمت خواهند 

کرد.
وی ادامه داد: دستورعمل های درمانی و مراقبت های 
بهداشتی برای پیشگیری از انتقال و انتشار ویروس 
کرونا به مطب های پزشکان، درمانگاه ها و سایر مراکز 

درمانی ابالغ شده است.
 وی از مــردم خواســت برای اقدام هــای درمانی 
غیر ضروری مانند امور زیبایی یا حتی دندانپزشکی 
که ضروری نباشــد تا اطالع ثانــوی به مطب ها و 

مراکز درمانی مراجعه نکنند.

اقدام های درمانی برای ۷۳ بیمار مشکوک به کرونا
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جن��اب آق��ای ناصر عبد گرماس��ی به اس��تحضار می رس��اند 
همسر ش��ما با حکم ثبت ازدواج به دفتر خانه 41 صالح آباد 
مراجع��ه نموده ل��ذا ظ��رف ده روز به ش��ما مهلت داده 
می ش��ود جهت ثبت ازدواج به این دفت��ر خانه مراجعه 
نم��وده و بع��د از تاری��خ مقرر ب��ا حکم نماین��ده دادگاه 

ازدواج ثبت خواهد شد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 

مسکن مهر 106 مشهد ) در حال تصفیه(
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی به ط��ور ف��وق العاده 
نوبت دوم ش��رکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز 

دوشنبه مورخ 1398/12/19 در محل مسجد 
موسی بن جعفر )ع( واقع در خیابان عبادی 33 بین شهید 
خزایی 11 و 13 با دستورجلس��ه ذیل تشکیل می گردد.

از کلیه اعضا و س��هامداران محترم تعاونی ) اعم از 
زمی��ن یا واحد مس��کونی تحویل گرفت��ه یا نگرفته( 
دع��وت می ش��ود با هم��راه داش��تن م��درک مثبته 
عضویت و س��هامداری جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات دستورجلسه  در این جلسه حضور به هم 

رسانند .
دستور جلسه : 1-استماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد
2- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

 تذکر: چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر 
نباش��د میتوانند حق رای  خود را به موجب وکالتنامه به 

عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید .
در ای��ن صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا س��ه رای  
ب��ا وکالت و غیرعض��و فقط یک رأی ب��ا وکالت میتواند 
داشته باشد .عضو متقاضی اعطای وکالت یا نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده یا وکیل خود طی روزهای 
98/12/15لغای��ت 98/12/17 به محل مدیریت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی مشهد واقع در بلوار خیام ، مقابل 
خی��ام 20 طبقه پنجم ات��اق 509  ازس��اعت 8 الی 12 با 
همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه 

ورود به مجمع حضور یابند .
  مدیریت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مشهد  

ع 9
81
52
82

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
شرکت کانی ساز پاژ )سهامی خاص( 

بشماره ثبت 11004 و شناسه ملی 
10380267152

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت فوق 
دعوت می ش��ود که جهت شرکت در مجمع عمومی 
ع��ادی در تاری��خ 98/12/19 س��اعت 13 بنش��انی 
کارخانه به آدرس کیلومتر 18 جاده کالت- اولین 
آسفالت- سمت چپ- ترانس برق )جاده فارمد( 
دارای کدپستی شماره 9358115946 حضور بهم 

رسانند.
دستورجلسه:

1- اس��تماع گ��زارش مدی��ر تصفی��ه در رابطه با 
عملکرد حقوقی و اجرایی

2- انتخ��اب مدی��ر تصفی��ه برای مدت دو س��ال 
آینده

3- تفوی��ض اختیار امضاء قراردادها و اس��ناد و 
اوراق تعهدآور به ایشان

4- ارائ��ه صورت دارایی های ش��رکت و تصویب 
ترازنامه و صورت های مالی، سال مالی 97

5- سایر موارد
 محمدجواد قندری، مدیر تصفیه 

ع 9
81
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39
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                                                      شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای  محترم اسالمی شهرتایباد
دریافت عوارض 5 درصد بلیط مسافر در محل پایانه مسافربری را به مدت یکسال با قیمت پایه ماهیانه 97/750/000  ریال از طریق مزایده کتبی عمومی به اجاره 
واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 98/12/19  به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت 
نمایند .  • ضمنا متقاضیان محترم می بایست سپرده به مبلغ 58/650/000 ریال به شماره حساب 1-320-9034-824-2014  نزد بانک انصار به نام شهرداری تایباد 
واریز و یا معادل آن چک تضمین ش�ده بانکی ضمیمه پیش�نهاد خود نمایند و به پیش�نهادات فاقد س�پرده، مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد. - محل 
دریافت اسناد سازمان حمل و نقل شهرداری تایباد و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 98/12/19 می باشد. - شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات 
مختار اس�ت . - در صورتی که برندگان اول تا س�وم مزایده از پیش�نهادات خود عدول نمایند س�پرده آنان به ترتیب به نفع ش�هرداری ضبط خواهد شد .  - سایر 

اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده موجود می باشد وجهت  کسب  اطالعات بیشتربا شماره تلفن 54535524 -051  تماس حاصل نمائید . 

)) آگهی مزایده عمومی(( نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی   شهردارتایباد
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حجت االسالم پژمانفر در نشست خبری مطرح کرد

انتقاد نماینده  مجلس درباره ردیف بودجه زیارت
قدس نماینــده مردم مشــهد و کالت در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: بــا وجود 
اقدام های صورت گرفته برای اختصاص ردیف 
بودجه مستقل برای حاشیه شهر مشهد اما رفع 
مشکالت بنیادین این حوزه نیازمند اعتبارات 

بسیاری است.
حجت االســالم پژمانفر در نشست خبری روز 
گذشــته خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ما درباره بودجه حاشیه شهر 
مشهد اظهار کرد: تعریف سرفصل اختصاصی 
برای حاشــیه شهر مشهد در الیحه بودجه در 
ســال های اخیر اقدام بزرگی بوده که بنده به 
عنوان نماینده مردم مشهد همواره پیگیر این 

موضوع بودم.
وی ادامه داد: هر چند در سال های اخیر مبالغی 
با ارقام 80 و 160 میلیارد به این امر اختصاص 
یافته اما به دلیل آنکه بسیاری از مشکالت این 
مناطق بزرگ و بنیادین است با چند برابر این 
ارقام هم نمی تــوان عقب ماندگی ها را جبران 
کرد ولی در عین حال اختصاص ردیف بودجه 
مستقل به این موضوع نشان توجه و دغدغه ما 
نسبت به آن است که امیدواریم بتوانیم بیشتر 
از گذشته در حوزه هایی مانند بهداشت و درمان 

و خدمات اقدام هایی را انجام دهیم.

   حرکت نمایشی دولتی ها 
پژمانفر در بخش دیگری از ســخنان خود با 
انتقــاد از بی توجهی دولت بــه بودجه زیارت 
گفت: متأســفانه مدیر دفتــر رئیس جمهور 
و اســتاندار خراســان رضوی در یک حرکت 
نمایشی اقدام به برگزاری جلسه ای با موضوع 
زیارت کردند در حالی که خودشان می دانستند 
در الیحه بودجه هیــچ ردیف بودجه ای برای 

زیارت تعریف نشده است.
وی ادامه داد: البته در سال های گذشته هم که 
ردیف بودجه ای زیارت را می گذاشتند بیشتر 
ظاهــری بود؛ چراکه اختصــاص 15 میلیارد 
تومان برای ســه اســتان رقم قابــل اعتنایی 
نیســت با این حال وقتی در الیحه سال 99 
ردیفی برای این موضوع نمی گذارند نشــان از 

بی اهمیتی امر زیارت نزد دولت است.
با این حال اگر رئیس دفتر رئیس جمهور پس 

از جلســه ای که در مشهد 
داشت اعالم می کرد دستور 
ویژه رئیس جمهور را برای 
اجرای مصوبات آن جلسه 
گرفته بــاز جای امیدواری 
بود که شاید اقدامی صورت 
بگیرد ولــی این اتفاق هم 
نیفتاد. بر همین اساس به 
نظر می رســد بهترین کار 
این است که استانداران سه 

استان زیارتی از رئیس جمهور تقاضا کنند تا 
از محل اعتبارات در اختیار ایشــان مبلغی به 

موضوع زیارت اختصاص دهد.
از سوی دیگر پیگیری ها در کمیسیون تلفیق 
برای بازگرداندن ردیف بودجه زیارت به الیحه 
بودجه انجام شده و به احتمال زیاد این اقدام 

انجام می شود. 

   تصمیم زیانبار برای سهامداران پدیده
وی با اشاره به روند پیگیری های پرونده پدیده 
هم گفت: متأسفانه در حال حاضر تصمیمی که 
گرفته شده به ضرر سهامداران است و آن این 
است که می خواهند بدهی بانک ها را با قیمت 
سال 95 محاســبه و اصل مبلغ و سود آن را 

پرداخت کنند در حالی که ما 
معتقدیم بانک ها نیز سهامدار 
پدیده هســتند و اگر هم قرار 
است پول آن ها برگردانده شود 
باید با قیمت امروز محاســبه 
کنند لذا معترض هســتیم و 

پیگیری می کنیم. 

   پاسخ های کشوری
 نماینده مشهد در مجلس در 
خصوص همسان سازی حقوق مستمری بگیران 
هم گفت: همسان سازی حقوق ها تکلیف برنامه 
ششم دولت است اما آن ها مدعی شدند اجرای 
آن در یک سال بار مالی زیادی دارد لذا در پنج 
ســال این اتفاق خواهد افتاد ولی به آن عمل 
نکردند؛ پیگیری های مختلفی صورت گرفته 
ولی پاسخی دریافت نشده و تنها یک راه داریم 
و آن اینکه به سراغ خود رئیس جمهور برویم.

 او در بخــش دیگری با گریز به الیحه بودجه 
99 گفت: متأسفانه در بودجه سال آینده منابع 
اعتبارات غیرواقعی و مصارف واقعی هستند بر 
همین اساس سال آینده با چالش های جدی 

در حوزه تأمین اعتبارات روبه رو خواهیم شد.
 پژمانفر درباره نقش مجلس در افزایش بهای 

بنزین هم با انتقاد از رئیس مجلس گفت: سه 
بار موضــوع افزایش قیمت در صحن مجلس 
مطرح و هر ســه بار با رأی منفی نمایندگان 
روبه رو شد اما آقای الریجانی در جلسه سران 
قوا نظر شخصی خود را به جای نظر نمایندگان 

مطرح کرد.
موضوع دیگر در این مســئله غیرشفاف بودن 
درآمد دولت از این محل اســت هنوز منبعی 
اعالم نکرده که چه میزان درآمد نصیب دولت 
شــده و آن را کجا هزینــه کرده اند همچنان 
که ابتدا اعالم کردند به 60 میلیون نفر یارانه 
سوخت پرداخت شــده که بعد مشخص شد 
رقم پایین است و هنوز هم رقم درستی اعالم 

نشده است. 
 این نماینده مجلس اظهار کرد: بنده در حوزه 
نظــارت و ارزیابی نمره قابل قبولی به مجلس 
نمی دهم و معتقدم باید نمایندگان مجلس به 
عنوان وکالی مردم گزارش تمام کارهای خود 
را به آن ها بدهند و پیگیر حقوق قانونی آن ها 

باشند.

   روشنگری مردم توسط رسانه ها
 او با انتقاد از پاسخگو نبودن برخی از مدیران 
و نمایندگان گفت: رسانه ها باید مردم را نسبت 
به بی اعتنایی برخــی از مدیران یا نمایندگان 
مجلس به پرســش های خود آگاه کنند تا هر 
شخصی هزینه رفتارهای خود را بدهد. به طور 
مثال در طول دوره نمایندگی یک نماینده، در 
صورت پاســخگو نبودن وی به صورت شفاف 
اعالم کنند و گفتن این موضوع در ایام انتخابات 
تأثیرگذار نیست ولی وقتی در مدت چند سال 
مدام گفته شــود مــردم در انتخابات بعدی 

تجدیدنظر خواهند کرد.
وی در پاســخ به پرسشی درباره علل کاهش 
مشارکت مردم در انتخابات هم اظهار کرد: وقتی 
مردم می بینند مجلس پاسخگوی تصمیمات 
خود نیســت و دولت در بیان مشکالت آن ها 
صادق نیست و برنامه ای برای رفع آن ها ندارد 
طبیعی است اندکی از اعتماد آن ها کاسته شود 
لذا به نظر بنده مأموریت اصلی مجلس یازدهم 
ارتقای اعتماد عمومی از دســت رفته است و 

مهم ترین اقدام در حوزه معیشت مردم است.

ناظر گمرکات استان: 
  تراز بازرگانی خارجی خراسان رضوی 

مثبت است
ایسنا: ناظــر گمرکات 
خراســان رضوی گفت: 
خارجی  بازرگانی  تــراز 
 11 در  استان  گمرکات 
ماه گذشته امسال مثبت 
و معــادل یک هــزار و 
۲99 میلیون دالر است.

امیــد جهان خواه اظهار کرد: بر اســاس نتایج حاصل از آمار 
مقدماتی، میزان صادرات کاال از گمرکات خراسان رضوی در 
11 ماه گذشته سال جاری معادل ۳ هزار و 1۴۷هزار تن و به 
ارزش یک هزار و 651 میلیون دالر است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته با رشد 19 درصدی همراه بوده است.
وی افزود: در مدت یاد شده، میزان واردات استان ۲5۷هزار 
تن و به ارزش بیش از ۳5۲ میلیون دالر بوده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل رشد 10 درصدی را نشان می دهد.  
ناظر گمرکات خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به مقایسه 
ارقــام صــادرات و واردات تراز بازرگانــی خارجی گمرکات 
خراسان رضوی در 11 ماه گذشته مثبت و معادل یک هزار 

و ۲99 میلیون دالر است.
جهان خواه با اشاره به اینکه اقالم عمده صادرات استان شامل 
زعفران در بســته بندی بیش از ۳0 گرم، ســایر روغن های 
سبک و فراورده ها به  جز بنزین، سیب تازه و پسته ها با پوست 
تازه یا خشک است، خاطرنشان کرد: کشورهای عمده مقصد 
کاالهای صادراتی استان شامل افغانستان، ترکمنستان، عراق 
و ازبکستان است، همچنین اقالم عمده واردات استان شامل 
پنبه حالجی نشــده یا شانه نزده، گوشی تلفن همراه، کلرور 

پتاسیم و ابریشم خام است.
ناظر گمرکات خراسان رضوی در خصوص واردات به تفکیک 
کشورهای طرف معامله گفت: این کشورها شامل ازبکستان، 

امارات متحده، ترکیه و چین است.

در روزهای اخیر صورت گرفت 
 افزایش 8 درصدی مصرف آب 

در مشهد
مدیرعامــل  ایســنا: 
شــرکت آب و فاضالب 
مشــهد گفت: در چند 
روز گذشته مصرف آب 
در این کالنشــهر ۷ تا 
یافته  افزایش  درصد   8
اســت، همــواره تأکید 

مــا بر صرفه جویی در مصرف آب بــوده اما اکنون به دلیل 
توصیه های بهداشــتی تالشمان این اســت که آب شرب 

تأمین شود تا مشکلی پیش نیاید. 
حسین اســماعیلیان اظهار کرد: کارها از قبل برنامه ریزی 
شــده بود تا در شــرایط پیک مصرف در اول سال آینده و 
دهه آخر اسفند آماده شــویم. 10 روز آخر اسفند مصرف 
آب به شــدت باال می رود، بنابراین باید برای ابتدای ســال 
آماده شــویم. تالش کردیم برنامه هایی که اولویت کمتری 
دارد را از دستور کار خارج کنیم که آب مناطق قطع نشود 
تا مشــکلی برای شــهروندان پیش نیاید، مگر اینکه موارد 
اضطراری، بســیار مهم و یا ناشی از حادثه باشد که مجبور 
به قطع انشعاب شــویم.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
در این شــرایط انشعاب آب مشترکان به دلیل بدهی قطع 
می شود، بیان کرد: نباید مشترکی بدهکار باشد، باید هزینه 
خدمــات را پرداخت کند، نباید بدهــی را به موضوع کرونا 
ربط داد، پرداخت هزینه اندک قبوض آب حداقل انتظاری 

است که داریم.
 ما بسیار تأکید کردیم در چندین مرحله پیامک ارسال شده 
و اخطار داده می شود، به هیچ عنوان عالقه نداریم انشعاب 
آبی قطع شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد ادامه 
داد: مواردی که منجر به قطع انشعاب می شود، بسیار اندک 
اســت به خصوص در مــواردی که ممکن اســت چند بار 
مراجعه کرده باشیم و کسی پاسخگو نباشد که فرض بر این 
بوده تخلیه است، بنابراین برای اینکه حادثه ای ایجاد نشود، 
انشعاب را قطع می کنیم، اما موارد قطع بسیار محدود است 

و توصیه شده تا حد ممکن مدارا شود.
اســماعیلیان اضافه کــرد: دیروز نیز جلســه مدیریت آب 
داشــتیم تا آمادگی های الزم را داشته باشیم، مخازن ما در 
شرایط حداکثری باشــد و به مردم نیز اطمینان دهیم که 
شــرکت آب و فاضالب آمادگی تأمین آب را دارد. مشکلی 
از نظر تأمین آب وجود ندارد، در حال ذخیره سازی هستیم 
تا اگر مصرف آب افزایش پیدا کرد، مشکلی نداشته باشیم.

 به بهانه سالروز شهادت شهید
 ستوان سوم عبداهلل الهی

  شهادت برای من عین حیات است
تاریخ تولد: 1351/1/3

محل تولد: خراسان رضوی- تربت حیدریه
تاریخ شهادت: 1385/12/7

شــهید الهی در ســوم 
 1۳51 ســال  فروردین 
در خانــواده ای مؤمن و 
شهرستان  در  و  متدین 
تربت حیدریــه از توابع 
اســتان خراسان رضوی 
چشــم به جهان گشود. 
ایــن مرزدار غیور در دوران طفولیت از فضای معنوی و دینی 
خانواده بهره مند شد و با همین روحیه و شور و عشق انقالبی 
به اســتخدام ناجا درآمد و در منطقه مرزی خراسان رضوی 
مشغول خدمت شد. صالبت محکم و عزم انقالبی او عرصه را 
بر اشرار مسلح و قاچاقچیان تنگ کرده بود و نام بلندش لرزه 
بر اندام اشــراری که قصد ورود به مرزهای خراسان رضوی را 

داشتند، می انداخت. 
وی ســرانجام در هفتمین روز از اسفند سال 1۳85 در محور 
تایباد به خواف در حین انجام مأموریت با اشرار مسلح که قصد 
ورود به کشور و ایجاد ناامنی را داشتند درگیر شده و به فیض 
عظیم شهادت رسید؛ از این شهید واالمقام یک پسر و چهار 

فرزند دختر به یادگار مانده است.

   خدمات و مسئولیت شهید در ناجا 
شهید الهی به عنوان نیروی پایور در مرزبانی ناجا مشغول به 
خدمت بود. دالوری های این شهید بزرگ در محل خدمت در 
مقابله با معاندان نظام و سوداگران مرگ، عرصه را بر اشرار و 

قاچاقچیانی که قصد ورود به ایران را داشتند تنگ کرده بود.
این رزمنده دلیر نســبت به انجام وظایف دینی بسیار مقید 
بــود و واجبات دینی اش را به طور کامل انجام می داد. روحیه 
ایثار و عشق به جوانان سرزمینش سبب شد تا آخرین لحظه 
با سوداگران مرگ مبارزه کند. این شهید بزرگوار معتقد بود 
باید با قاچاقچیان مواد مخدر مبارزه کرد تا جامعه ای سالم و 

امن داشته باشیم.

   توصیه شهید 
پدر و مادر عزیزم، وقتی خبر شــهادت مرا شنیدید اندوه به 
دلتان راه ندهید که شهادت برای من عین حیات است. بدانید 
این فرزند کوچکتان عاشقانه در راه پروردگارش و احقاق حق 

سرزمین عزیزش از مرزهای وطنش دفاع کرد.
همرزمانم، بدانید نعمت بزرگ امنیت که نصیب ما شده است، 
حاصل ایثارگری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است که 
اجازه ندادند عناصر بیگانه به این مرز و بوم تعرض کنند. پس 

ما وظیفه داریم که راه آنان را ادامه دهیم.

   تعویق زمان برگزاری سی و هفتمین دوره 
بین المللی قرآن کریم مشهد مسابقات 

بنیاد  رئیس  قدس: 
از  کریم  قرآن  مسابقات 
برگزاری  زمان  تعویق 
مسابقات بین المللی قرآن 
شرایط  دلیل  به  کریم 
بهداشتی خبر داد و گفت: 
و  سی  برگزاری  زمان 
هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم به پس از ماه 
مبارک رمضان موکول شد. کریم دولتی اظهار کرد: با توجه 
برگزاری  به شیوع ویروس کرونا در کشور در جلسه ستاد 
مسابقات بین المللی قرآن مقرر شد استعالم کتبی از وزارت 
این  اعالم نظر در مورد  به عنوان مرکز تخصصی  بهداشت 
موضوع صورت بگیرد تا نسبت به موضوع برگزاری مسابقات 
و مقدماتی که باید انجام شود، تعیین تکلیف شود. وی یادآور 
شد: با توجه به پاسخ استعالم که سه شنبه گذشته به سازمان 
نبودن  مشخص  نتیجه  در  شد  ابالغ  خیریه  امور  و  اوقاف 
وضعیت و با توجه به اینکه مسابقات در هفته سوم فروردین 
ماه برنامه ریزی شده و قطعاً بعضی برنامه ریزی ها و فعالیت ها 
باید حتی زودتر از این زمان انجام شود، برگزاری مسابقات به 

تاریخ دیگری موکول شد.
دولتی عنوان کرد: با در نظر گرفتن محل برگزاری مسابقات 
قرآن در حرم مطهر امام رضا)ع( که به طور طبیعی از ازدحام 
فراوانی برخوردار اســت و حضور شرکت کنندگان که از سایر 
کشورها به ایران می آیند و عموم مردم که به عنوان مخاطب 
در مسابقات حضور می یابند و با توجه به مشکالتی که با شیوع 
ویروس کرونا به وجود آمده، برگزاری مسابقات در ابتدای سال 
آینده برای دســتیابی به اهداف از پیش تعیین شده مناسب 
نیســت. وی تصریح کرد: بنابراین مسابقات قرآن پس از ماه 
رمضان در تاریخی که پس از کارشناسی و با هماهنگی تمام 
دست اندرکاران مختلف مشخص خواهد شد، برگزار می شود و 
در روزهای آینده نیز زمان جدید برگزاری مسابقات بین المللی 

قرآن کریم اطالع رسانی خواهد شد.

با مشارکت بانوی نیکوکار محقق می شود
   ساخت فضای آموزشی روستایی در باخرز

قــدس: بانــوی نیکــوکار در 
در  مشارکت  باخرز  شهرســتان 
ســاخت یــک واحد آموزشــی 
گــزارش  کرد.بــه  تقبــل  را 
خیرین  مجمع  عمومــی  روابط 
با  رضوی  خراســان  مدرسه ساز 
امضــای تفاهم نامــه ای بین این 
نیک اندیش، مجمع خیرین  فرد 
مدرسه ساز، نوســازی مدارس و 
آموزش و پرورش قرار است یک 
باب دبستان با زیربنای حدود 80 مترمربع در روستای کوالب 
باخرز ساخته شود.پیش بینی می شود این فضای آموزشی با 
هزینه ای بیش از ۲ میلیارد ریال در 6 ماه به بهره برداری برسد.

گفتنی است، نیک اندیش محترم خانم افتخارالسادات رضی 
100 درصد هزینه ساخت این واحد آموزشی را تقبل کرده است.

هاشم رسائی فر   قرار بود بر اساس برنامه از پیش تعیین شده تصفیه خانه فاضالب 
شهرک چرمشهر مشهد حدود یک سال پیش یا حتی زودتر با 18 میلیارد تومان بودجه ای 
که برای آن در نظر گرفته شــده بود به بهره برداری برسد تا فاضالب مرگبار این شهرک 

تصفیه نشده راهی کشف رود نشود.
 از این رو با پیگیری رســانه ها به ویژه روزنامه قدس که در گزارش های متعددی به این 
موضوع پرداخت این داســتان سرانجام دیروز سر و ســامان گرفت. دیروز بود که از پس 
قول های چندباره مســئوالن برای بهره برداری از این پروژه، تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی چرمشهر مشهد به صورت نصفه و نیمه و در قالب یک فاز به بهره برداری رسید.

بهره برداری که تنها برای فاز اول آن ۲۲ میلیارد هزینه روی دست دولت گذاشت و تا فاز 
دوم تکمیل شود سر از ۳5 میلیارد یا شاید بیشتر هم درآورد!

به هر روی دیروز فاز یک تصفیه خانه فاضالب شــهرک صنعتی چرمشهر به بهره برداری 
رسید تا با بهره برداری از این فاز مراحل سپتاژ، جداسازی، آشغال گیری و مواد معلق انجام 
شود. بعد از این باید منتظر ماند که چقدر زمان برای بهره برداری از فاز تکمیلی که همان 
فاز دوم است الزم است.این فاز طبق اعالم مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 

رضوی تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

   دغدغه ساخت تصفیه خانه فاضالب متمرکز 
مسعود مهدی زاده مقدم؛ مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در آیین 
بهره برداری از این طرح گفت: از مهم ترین دغدغه های این شــهرک، ساخت تصفیه خانه 
فاضالب متمرکز بوده است که بر همین اساس طرح توسعه و ارتقای تصفیه خانه فاضالب 
این شهرک منطبق بر فناوری روز دنیا در دستور کار شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضوی قرار گرفت.وی اضافه کرد: در راســتای تحقق و اعتالی اهداف زیست محیطی در 
سالی که مزین به نام »رونق تولید« است شاهد بومی سازی و دستیابی به دانش فنی در 
زمینه تصفیه فاضالب آالینده صنعتی چرم ســازی و دباغــی و بهره گیری از دانش فنی 

متخصصان و پیمانکاران داخلی هستیم.
مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: طرح توسعه تصفیه خانه 
فاضالب چرمشهر با هدف تصفیه فاضالب خاص چرم سازی با هزینه ۳50 میلیارد ریال از 
تجهیزات منحصر به فرد و مکانیزه و به روز دنیا در فاضالب صنعت چرم و فناوری پیشرفته 

فیزیکی و شیمیایی بهره گرفته است.
مهدی زاده مقدم افزود: اجرای طرح توســعه تصفیه خانه فاضالب چرمشهر در دو مرحله 
شامل »تصفیه فیزیکی و شیمیایی« و »تصفیه بیولوژیکی و تکمیلی« از شهریور ماه سال 
1۳96 آغاز شد.وی اظهار کرد: مرحله نخست این طرح شامل تصفیه فیزیکی و شیمیایی 
از جمله بخش ها و تجهیزاتی نظیر آشغال گیر مکانیکی ریز و درشت، ایستگاه پمپاژ اولیه 
با پمپ های محکم در برابر خورندگی این نوع فاضالب، دبی ســنجی مغناطیسی و واحد 
متعادل سازی است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: ساختمان 

و تجهیزات تزریق مواد شیمیایی، ایستگاه جمع آوری و پمپاژ لجن اولیه، ساختمان دپانتور 
ســانتریفیوژ برای آب گیری از لجن حاصل از حوضچه های ته نشینی از دیگر بخش های 
مرحله نخســت طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب چرمشهر است.مهدی زاده مقدم افزود: 
هدف از طراحی و اجرای مرحله نخست طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب چرمشهر حذف 
مواد جامد درشــت، مو و لجن حاصل از فرایندهای دباغی و حذف مواد معلق در فرایند 
ته نشینی با استفاده از مواد منعقدکننده است که برای اجرای آن ۲۲0 میلیارد ریال هزینه 
شده است.وی ادامه داد: در مرحله نخست اجرای این طرح، عملیات خاکریز به میزان 85 
هزار مترمکعب، بتن ریزی به میزان 9 هزار مترمکعب، تناژ آرماتوربندی به میزان 8۲0 تن 

و سطح قالب بندی به میزان ۳6 هزار مترمکعب انجام گرفته است.

   افزایش سه برابری ظرفیت تصفیه فاضالب
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی گفت: در طرح توسعه تصفیه خانه 
فاضالب چرمشهر ظرفیت تصفیه فاضالب از هزار مترمکعب در روز به ۳هزار مترمکعب 
افزایش یافته اســت.مهدی زاده مقدم افزود: مرحله دوم طرح توسعه تصفیه خانه فاضالب 
چرمشهر ۷۳ درصد پیشــرفت اجرایی دارد و در مجموع پیشرفت اجرایی این طرح 86 

درصد است.
وی با اشــاره به وجود هشت تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت 1۴ هزار مترمکعب تصفیه 
در شــهرک های صنعتی خراسان رضوی افزود: توســعه و ایجاد تصفیه خانه فاضالب در 
شهرک های صنعتی توس، کاشمر، ســبزوار و چناران در دستور کار قرار دارد و عملیات 

اجرایی آن ها از سال آینده آغاز می شود.

پیگیری های قدس به ثمر نشست

آغاز بهره برداری از فاز یک تصفیه خانه فاضالب چرمشهر 

پیگیری ها در کمیسیون 
تلفیق برای بازگرداندن 
ردیف بودجه زیارت به 

الیحه بودجه انجام شده 
و به احتمال زیاد این 
اقدام انجام می شود
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بازار

 قدس آنالین- تکتم بهاردوســت  مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشتی خراســان رضوی گفت: با توجه به میزان 
جوجه ریزی که از ابتدای ســال در اســتان انجام شده برای 
تأمین مرغ بازار در روزهای پایانی سال هیچ کمبودی نداریم.

ولی اهلل کاشکی در گفت وگو با قدس آنالین افزود: در همین 
ارتباط دولت تمام تالشش را کرده است که مرغ را با یک رقم 
قابل مالحظه ای برای ایام پایانی سال ذخیره کند. من از همین 
جا به همه همشهریان می گویم که هیچ جای نگرانی نیست 
و ما آمادگی کامل برای توزیع مرغ به شکل گسترده در بازار 
داریم.وی یادآور شد: هر چند متأسفانه در حال حاضر قیمت 
مرغی که برای مرغدار تمام می شود با قیمتی که مصرف کننده 
می پردازد همسان نیست و قیمت برای مرغدار خیلی گران تر 

از آن چیزی که در بازار هست تمام می شود ولی با این همه 
تالش دولت این اســت که مرغ گران نشود. به هر شکل و در 

صورتی که قیمت مرغ از 1۲ هزار و ۷00 تومان افزایش پیدا 
کند قطعاً وارد عمل خواهیم شد و مرغ های انبار شده را وارد 

بازار خواهیم کرد تا قیمت به حالت تعادل برسد. 
وی ادامه داد: البته با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، افزایش 
قیمت دستمزد کارگران و هزینه های زیادی که مرغدار باید 
بپردازد ممکن است مجبور باشیم در سال آینده قیمت مرغ 
را 10 تــا 1۲ درصد افزایش دهیم که البته این یک افزایش 

قیمتی کامالً نرمال و مالیم است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان خراسان رضوی 
درباره زمان توزیع مرغ های انبار شــده گفت: در صورتی که 
قیمت ها افزایش پیدا کند این توزیع از ۲0 روز مانده به نوروز 

آغاز خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
مرغ گران نمی شود
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روی خط حادهث

روی خط خبر
  کیفیت هوای مشهد برای دومین روز 

متوالی در وضعیت هشدار قرار گرفت
ایرنا: میانگین شــاخص 
کیفیت هوای صبح دیروز 
اسفند  هفتم  چهارشنبه 
ماه در کالنشــهر مشهد 
متوالی  روز  دومین  برای 
آالینده ها  باالی  با حجم 
در وضعیت هشــدار قرار 
حفاظت  گرفت.مدیرکل 

محیط زیســت خراســان رضوی با بیان ایــن مطلب گفت: 
میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد ۱۱۲ ای.کیو.آی 

و نشانگر وضعیت هشدار برای افراد حساس و کودکان بود.
تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در ۲۱ ایستگاه سطح 
شهر مشهد روز گذشته باالتر از حد مجاز و نشانگر وضعیت 
هشــدار بود. وی گفت: شایسته است شهروندان مشهدی و 
زائران و مســافران در این کالنشــهر با بهره گیری از ناوگان 
حمل ونقل عمومی و استفاده نکردن از خودروهای شخصی 

نقش مؤثر خود را در بهبود وضعیت هوا ایفا کنند.

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی
 شهرداری مشهد:

  امکان تعیین ظرفیت
 برای مینی بوس ها را نداریم

قدس: مدیرعامل سازمان 
اتوبوســرانی شــهرداری 
راننده  گفــت:  مشــهد 
اتوبوس و مینی بوس اجازه 
بگوید،  کســی  به  ندارد 
ســوار وسایل حمل ونقل 
عمومی نشــود. ســعید 

حســینقلی زاده مقدم در خصوص ازدحام در مینی بوس های 
اتوبوســرانی و تعیین ظرفیت برای آن ها با بیان این مطلب 
اظهار کرد: شهروند اگر خودش تمایلی به استفاده از خطوط 
ناوگان نداشته باشد، می تواند استفاده  نکند. مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانی شهرداری مشهد با بیان اینکه »من کارت در اختیار 
تمام شهروندان قرار داشته و به تعداد کافی وجود دارد«، عنوان 
کرد: ما نمی توانیم پرداخت نقــدی بهای خدمات اتوبوس و 
مینی بوس را ممنوع کنیم. من کارت مانند یک کارت بانکی 

است.
 حســینقلی زاده مقدم ادامه داد: در این روزها که حساسیت 
این بیماری باال رفته، اگر شهروندان می خواهند از حمل ونقل 
عمومی اســتفاده کننــد، حتماً از من کارت خود اســتفاده 
کنند. پیشگیری از این ویروس یکطرفه اتفاق نمی افتد، بلکه 
همه جانبه و دو طرفه انجام می شــود. وی با اشــاره به اینکه 
»برای خط  های مینی بوســی، امکان اســتفاده از خط  های 
اتوبوس کمکی نیست«، تأکید کرد: اتوبوس مورد نیاز در این 
زمینه را بایــد از ناوگانی تأمین کنیم که خود در حال انجام 
ســفر و در خط است. اگر این امر اتفاق بیفتد، خط اتوبوسی 
ما دچار کمبود ناوگان می شود. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشهد گفت: از طرفی با کم کردن سرفاصله زمانی هر 
خط مشکل شلوغی، ازدحام و تأخیرها را در این مینی بوس ها 
کاهش می دهیم. وی خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر با توجه 
به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شاهد استقبال کم شهروندان 

از وسایل حمل ونقل عمومی هستیم.

 در راستای افزایش ایمنی
 عابران پیاده صورت گرفت

  اجرای طرح تقدم عابرپیاده در منطقه11
قدس: سرپرست شهرداری منطقه ۱۱ مشهد از اجرای طرح 
تقدم عابرپیاده به منظور افزایش ایمنی و رفاه حال شهروندان 

در تقاطع بولوار امامت و استقالل خبر داد. 
مریم عرب احمدی با عنوان این خبر گفت: در راستای ارتقای 
فرهنگ عمومی ترافیک و ایجاد حس تعلق و آسودگی خاطر 
برای تردد عابران پیاده و انضباط حرکتی و نظم هر چه بیشتر 
خودروهای ســواری، طرح تقدم عابرپیــاده در تقاطع بولوار 
امامت و استقالل با اعتباری افزون بر 3میلیارد و ۲00میلیون 
ریال در حال اجراست.وی تصریح کرد:افزایش ایمنی، استفاده 
عابران پیاده از محل های مشــخص شده برای عبور و مرور و 
شاخص کردن محل های عبور عابران پیاده برای خودروهای 
ســواری از دیگر اهداف اجرای این پروژه است.گفتنی است؛ 

این طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

معاون میراث فرهنگی  استان خبر  داد
  لغو مجوز فعالیت یک شرکت
 خدمات مسافرتی و گردشگری

ایرنا: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی خراسان رضوی از لغو مجوز فعالیت شرکت 
خدمات مسافرتی و گردشگری »هزار فانوس« در تربت حیدریه 

خبر داد.
 یوسف بیدخوری گفت: پیرو ابالغ تعلیق فعالیت این شرکت 
در اســفند ۹۷ بــه دلیل وجود برخی نواقــص و با توجه به 
اینکه نواقص مطرح شده برطرف نشده است، مجوز فعالیت 
این شــرکت لغو شــد.وی افزود: تمدید نکردن ضمانت نامه 
بانکی، نداشتن مدیرعامل و مدیرفنی، تمدید نکردن پروانه 
بهره برداری، ارســال نکردن آمار و گزارش عملکرد از جمله 

دالیل لغو مجوز فعالیت این شرکت است.

با اقدام به موقع آتش نشانان مشهدی صورت گرفت
  مهار آتش سوزی انبار آذوقه یک هتل 
خط قرمز: مدیر منطقه 
آتش نشانی  عملیات   ۴
از مهــار آتش ســوزی 
انبــار یــک هتــل در 
بیت المقدس  میــدان 
با تالش  شهر مشــهد 
آتش نشانان پنج ایستگاه 
خبر داد.علیرضا معلم گفت: روز گذشته در پی تماس مردمی 
با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشــاهده دود از پشت بام یک هتل 
در میدان بیت المقدس، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه اطفای 
حریق امداد و نجات ایستگاه های۴۴، ۴، ۲، 3۲،۲۴ را به همراه 
دو دســتگاه خودرو نردبان و یک دستگاه خودرو توربوفن به 
محل حادثه اعزام کرد.این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد 
خاطرنشــان کرد: با حضور آتش نشانان و گروه های نجات در 
محل مشخص شد  آتش ســوزی در قسمت پشت بام و انبار 
نگهداری آذوقــه این هتل آپارتمان رخ داده که به ســرعت 
آتش نشانان اقدام به مهار آتش سوزی کرده  و خوشبختانه در 
این آتش سوزی به هیچ یک از مسافران هتل آسیبی وارد نشد.

یک مقام مسئول خبر داد
  تشکیل دو پرونده تخلف »ماسکی« 

سازمان  رئیس  فارس: 
صمت خراسان جنوبی از 
تشکیل دو پرونده تخلف 
عرضه نکردن  زمینه  در 
ماســک و دستکش در 
خبر  خراســان جنوبی 
داد.داوود شهرکی اظهار 
کرد: در راستای اجرای نظارت بر عرضه محصوالت شوینده، 
ضدعفونی و بهداشــتی در سطح استان، در بازرسی به عمل 
آمده از انبار یک واحد صنفی کاالی طب در مرکز استان و در 
بازرسی از یک داروخانه در یکی از شهرستان ها 3هزار و ۵00 
عدد ماسک و ۹هزار و 300 دستکش کشف شد که به علت 
اخفاء و امتناع از عرضه، دو پرونده تخلف برای این داروخانه ها 
تشکیل شد.وی با بیان اینکه این پرونده های تخلف به ارزش 
۵۷میلیــون و ۹3۱هزار ریال به تعزیرات حکومتی ارســال 
شــده اســت، بیان کرد: در حال حاضر گشت های مشترک 
و بازرســی ها به  منظور نظارت بر داروخانه ها و مراکز عرضه 
اقالم پزشــکی برای عرضه و فروش ماسک، دستکش و مواد 

ضدعفونی کننده ادامه دارد.
رئیس ســازمان صمت خراســان جنوبی با تأکید بر اینکه با 
محتکران و گران فروشان ماسک و مواد ضدعفونی کننده در سطح 
استان برخورد می شود، افزود: تولید این محصوالت با حداکثر 
ظرفیت در دستور کار واحدهای تولیدی سراسر کشور است.

قاچاقچیان مواد در دام مرزبانان گرفتار شدند
  کشف موادمخدر و سوخت قاچاق

تایباد گفــت: ۱0 کیلوگرم  قدس: فرمانده هنگ مــرزی 
موادمخدر و بیش از 3۴0لیتر ســوخت قاچاق در مرز های 
تایباد کشف شد.سرهنگ کاظم صمدی، فرمانده هنگ مرزی 
تایباد گفت: با تالش های شبانه روزی و عملیات های جداگانه، 
مرزداران هنگ تایباد موفق به کشف ۱0کیلوگرم موادمخدر و 

بیش از 3۴0 لیتر سوخت قاچاق شدند.
وی تصریــح کرد: بــه منظور برخورد قاطــع با قاچاقچیان 
موادمخدر و انســداد مرز، مرزداران این هنگ در پی کسب 
اخباری مبنی بر قصد ورود قاچاقچیان موادمخدر به داخل 
کشــور، بالفاصله در محل های احتمالــی ورود آن ها اجرای 
کمین کردند.فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: مرزبانان این 
هنگ  با اشراف اطالعاتی منطقه و انجام کمین های هدفمند 
موفق به کشــف ۱0کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک شدند 
کــه در این رابطــه چهار نفر قاچاقچی دســتگیر و تحویل 
مراجع قضایی شــدند.صمدی افزود: مرزبانان هنگ تایباد با 
اشرافیت اطالعاتی و رصد شبانه روزی، در چند مرحله موفق 
شدند در پست و کنترل دوغارون، مقدار 3۴0 لیتر سوخت 
قاچاق از نــوع گازوئیل به ارزش ریالی ۱۸۷ میلیون ریال را 

کشف کنند.

  4 کشته و مجروح
 در محور های خراسان شمالی

باشــگاه خبرنگاران: رئیس پلیس راه خراسان شــمالی از 
کشته شدن دو نفر در محور های خراسان شمالی در ۲۴ ساعت 
گذشته به دلیل عدم توجه به جلو خبر داد.سرهنگ علیرضا 
حســین زاده، رئیس پلیس  راه خراسان شمالی گفت: در پی 
اعالم چند مورد حادثه رانندگی در ســطح محور های استان 
بالفاصله کارشناســان پلیس راه به همراه عوامل امدادی به 
محل های مورد نظر اعزام شدند.ســرهنگ حسین زاده افزود: 
این حوادث در کیلومتر ۴ چمن بید به رباط  در اثر برخورد یک 
دستگاه تیبا با کشنده ولوو به علت عدم توجه به جلو، کیلومتر 
۵ چمن بیــد به جوزک در اثر برخورد یک دســتگاه پراید با 
کشنده دانگ فانگ به دلیل عدم توجه به جلو، کیلومتر ۶ فاروج 
به شیروان در اثر واژگونی سواری پراید به علت نقص فنی در 
الستیک و فرعی بیدک در اثر واژگونی موتورسیکلت به علت 
تخطی از ســرعت به وقوع پیوست. وی ادامه داد: در پی بروز 

این حوادث دو نفر جان باختند و دو نفر هم مصدوم شدند.

پلیس اسفراین خبر داد
  کشف 70میلیون انواع کاالی قاچاق

بجنــورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شهرســتان 
اســفراین از کشــف ۷0 میلیون ریال انواع کاالی قاچاق و 
دســتگیری دو متهم در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ 
جاوید مهری  با اعالم جزئیات این خبر گفت: در راســتای 
طرح مبارزه با قاچــاق و برخورد با متخلفان، مأموران دایره 
قاچاق پلیس آگاهی از تعدادی واحد صنفی در شهرســتان 

بازدید کردند .
وی با اشــاره به اینکه با هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی 
از یــک باربــری متخلف ۲۲۲ عــدد انواع لوازم آرایشــی و 
بهداشــتی قاچاق کشــف شــد، افزود: در همین رابطه در 
بازرســی از یک مغازه متخلف دیگر نیز ۷هــزار و ۴00 نخ 
سیگار قاچاق کشــف و ضبط  شد.این مقام انتظامی با بیان 
اینکه کارشناســان مربوط ارزش این تعداد کاالی قاچاق را 
۷0میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در همین رابطه 
دو متهم نیز دســتگیر که در نهایت پس از تشکیل پرونده 
 برای انجام مراحــل قانونی تحویل مراجع قضایی شــدند. 

زاویه تصویر

 آلوده سازی هوا 
توسط دستگاه شوتینگ  بتن

 متولی  نظارت بر اینگونه
  ماشین آالت  ساختمانی 

 چه کسی است؟ 

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     .

   ماجرای کرونا ونانوایی
چندی پیش یکی از مسئوالن اعالم کرد که ویروس کرونا از طریق نان انتقال پیدا نمی کند اما 
سوال اینجاست که وقتی پاچالدار نانوایی با همان دستی که پول آلوده را دریافت کرده نان را 
تحویل مشتری می دهد آیا باز هم امکان انتقال ویروس وجود ندارد؟ بهتر نیست دستوری داده 

شود تا از دریافت وجه نقد فعال خودداری شود. 
915...1424 

  نظر یک پزشک
کرونا باید مانند دیگر کشورها جدی  گرفته  شود و در هر استان  شعبه ای  از کمیته   کشوری  شامل  
متخصص  داخلی، عفونی  و اپیدمیولوژیست  تشکیل  شود تا اقدام های  محلی  برای  پیشگیری  ارائه 

و مصوبات  آن  توسط  اداره ها  اجرا شود. دکتر معتمدی
915...2986

  مردم باید چه کنند؟
چرا کســی نیست جلو این افرادی که با جان مردم بازی می کنند را بگیرد؟ در مشهد به این 
بزرگی به هر داروخانه ای سر می زنی، نه الکل دارند، نه ماسک و نه ژل ضدعفونی کننده. مردم 

باید چه کنند؟
935...2710

  چرا کسی نظارت نمی کند؟
چرا در داروخانه ها ژل، ماسک، الکل و... پیدا نمی شود. ماسک هایی که هر کدام ۴00تومان بود، 
اکنون در برخی از داروخانه ها بیش از هزار تومان به مردم می فروشند . چرا هیچ  نظارتی نیست، 

تا چه موقع مردم باید متضرر شوند؟
 915....4215
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تم
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نا 
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عقیــل رحمانــی  کشــف محمولــه 
۴00کیلویــی چای تقلبی منجر شــد که با 
تیزهوشی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراســان رضوی، حدود ۴ تن دیگر از 
محموله تقلبی در حال تغییر بسته بندی برای 

رد گم کنی، کشف و توقیف شود.

   ماجرای کشف چای تقلبی چه بود؟
همزمــان بــا کســب خبــر دپــوی حدود 
 )CTC(۴00کیلوگــرم چــای کله مورچــه
مشــکوک بــه تقلبی بــود که اوایــل هفته 
گذشــته یک تیم از معاونت بازرسی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت خراســان رضوی برای 
بررسی این ماجرای سالمت محور راهی آدرس 
اعالمی که یک عمده فروشــی چای در بولوار 

مصلی بود، شدند.
چند دقیقــه بعد تیم کارشناســی در محل 
حاضر و برای انجام تحقیقات میدانی تکمیلی 
وارد فروشگاه مذکور شدند. وقتی کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 
وارد محل شــدند، نمونه ای از محموله مورد 
اشــاره را که در معرض فروش قرار گرفته بود، 

کشف کردند.
از محموله مشکوک به چای کله مورچه تقلبی 
نمونه بــرداری و در حالی که محموله توقیف 
شد، از کارشناس سازمان چای کشور مستقر 
در مشهد استعالم اصالت محصول گرفته شد. 
در ادامه کارشــناس مذکور هم مدعی شد که 

محموله تقلبی است.
با روشــن شــدن این موضوع کارشناسان که 
شــک کرده بودند محموله ۴۲۵ کیلوگرمی 
کشف شــده احتماالً متعلق به افراد متخلفی 
باشد که در گذشته با ایجاد محلی برای تولید 
چــای کله مورچه در یکی از شهرســتان های 

خراســان رضوی، ضایعــات 
چــای را خمیــر و پــس از 
افــزودن طعم دهنده ها و... و 
حرارت دادن بــه آن، اقدام 
به تولید این محصول تقلبی 
می کردند، زوایای دیگر ماجرا 
را مورد بررســی و فروشنده 
را در محاصره پرســش های 
دقیق و موشکافانه خود قرار 
دادند و در نهایت مشــخص 
شد یکی از اتباع خارجه این 
بار را در اختیــار او قرار داده 
و حتی حجم بیشتری از این 

محصول تقلبی را در محلی نگهداری می کند.

   دستور برخورد صادر شد
این گونه بود که موضوع به اطالع قاضی بهشتی 
توندری، دادیار حوزه پیشگیری از وقوع جرم 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد رسید و در 
ادامه دســتور برخورد قاطع با متخلفان صادر 
شــد. شناســایی محل نگهداری محموله در 
دستور کار تیم کارشناســی قرار گرفت و در 

پی آن قرار صوری با فروشنده گذاشته و قرار 
می شود ســاعت ۱3 در حوالی بولوار مصلی و 
داخل یک انبار، حدود 3تن دیگر هم تحویل 
شود.کارشناســان همراه با مأموران کالنتری 
مصلی به محــل اعزام و پی بردند انبار مذکور 
هیچ هویتی ندارد و بــه صورت مخفی اقدام 
به نگهــداری برخی کاالها 

می کند.
پوششــی  صورت  به  محل 
تحت کنترل بــود که یک 
نیسان پر از کیسه های چای 
وارد انبار شد. در این لحظه 
پس  مأموران  و  کارشناسان 
از خودرو وارد محل شــدند.

با روشــدن ماجرا، فردی که 
فروشــنده چای های تقلبی 
و از اتباع خارجــی بود، مورد 
تحقیق قرار گرفت و عنوان 
کرد محموله متعلق به یکی 
از دوستانش اســت که خارج از کشور به سر 
می برد.وی در ادامه مدعی شد: چند تُن دیگر 
از این نمونه چای ها در یکی از انبارهای سپاد 

دپو شده است.
 در حالی که محموله چای تقلبی به انبار امین 
منتقل شد، مشخص شد برخی کاالهای دیگر 
مانند الکل، روغن هــای خوراکی و... در محل 
نگهداری می شــود که این موضوع هم توسط 

کارشناسان در دست بررسی قرار گرفت.

  کشف محموله زیرخاکی از یک انبار
در این قســمت از عملیات ردگیری محموله 
چای تقلبی، کارشناســان معاونت بازرسی به 
همــراه مأموران کالنتری مصلی به انبار محل 
نگهداری باقی مانده چای هــا مراجعه کردند. 
زمانی که کارشناسان وارد انبار شدند با چند 
ده کیســه چای روبه رو شدند که خالی شده 
و محتویات آن ها به کیسه های بی نام و نشان 

منتقل شده بود.
وقتی مشــخصات درج شده روی کیسه های 
خالــی بررســی شــد معلوم شــد حدس 
کارشناسان درســت بوده و محموله متعلق 
بــه همان واحد تولیدی متخلفی اســت که 
مــورد اعمال قانون قرار گرفته و از فعالیتش 

جلوگیری شده است.
 همچنیــن نمایان شــد که بــار باقی مانده، 
تولید قبل اســت که برای لو نرفتن ماجرا در 
کیســه های دیگر تخلیه شده اســت.درادامه 
حواله های ورود و خروج بار از انبار استخراج و 
معلوم شد چای های تقلبی از سال ۹۶ در محل 
نگهداری و به صــورت قطره ای و در احجامی 
نظیــر ۲0،۵0،۱00 کیســه از محل و در ۲۱ 

مرحله خارج شده است.
درادامه این محموله هــم به محل انبار امین 
منتقل شــد. پس از کشــف حــدود 3تن و 
3۵0 کیلوگرم چــای تقلبی دیگر، تحقیقات 
برای شناسایی عامل اصلی نگهداری محموله 

همچنان ادامه دارد.

نقشه سودجویی در بازار ارزاق عمومی نقش بر آب شد

کشف 4 تن چای تقلبی در مشهد

معلوم شد چای های 
تقلبی از سال 96 در 
محل نگهداری و به 

صورت قطره ای و 
در احجامی نظیر 

20،50،100 کیسه از 
محل و در 21 مرحله 

خارج شده است

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
  ادامه بارش ها در خراسان رضوی

 تا ظهر جمعه
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی بارش ها در سطح استان آغاز 
شده و تا ظهر فردا ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه در ساعات 
بعدازظهر بارش ها به شــکل رگبار باران )در نواحی مستعد 
همراه با رعدوبرق و بارش تگرگ( با احتمال آبگرفتگی معابر 
و جاری شــدن رواناب به ویژه در شهرهای واقع در نیمه غربی 
اســتان پیش بینی می شود. در ساعات شب عالوه بر کاهش 
محســوس دمای هوا، بارش ها تبدیل به برف و باران خواهد 
شــد. کاهش دمای هوا تا صبح روز جمعه در اســتان ادامه 
دارد. همچنین امشب تشکیل مه، کاهش دید، کوالک برف 
و لغزندگی سطح جاده ها سبب اختالل در سیستم حمل و 

نقل استان خواهد شد.
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خبر

خط قرمز: عباس صارمی، رئیس پلیس مشهد در تشریح  این 
خبر گفت: با دریافت گزارش چند فقره سرقت های خیابانی 
و دســتبرد به خانه های مسکونی، طرح ویژه مقابله با سرقت 
در دستور کار سرکالنتری جنوب مشهد قرار گرفت. سرهنگ 
صارمی افزود: تیم های تجســس کالنتری ســیدی در این 
عملیات ضربتی با بررســی سرنخ های بدست آمده از صحنه 
چندسرقت توانســتند یکی از عامالن اصلی این سرقت ها را 

چهره زنی و شناســایی کنند. وی افــزود: مأموران کالنتری 
سیدی با کنترل و مراقبت های پوششی، این متهم را در یک 
پارک دستگیر کردند. ســرهنگ صارمی گفت: متهم که در 
برابر شواهد و ادله موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دید، در 
تحقیقات اولیه به سرقت های سریالی گوشی قاپی و دستبرد 
به خانه های مســکونی اعتراف و مالخر اموال مسروقه را نیز 

معرفی کرد.

رئیس پلیس مشهد گفت:مأموران کالنتری سیدی با هماهنگی 
سرپرست دادســرای ناحیه ۴مشهد وارد عمل شده و مالخر 
اموال مسروقه را در مخفیگاهش دستگیر کردند. وی گفت: از 
مالخر پرونده که در قبال گوشی های تلفن سرقتی، موادمخدر 
صنعتی به ســارق تحویل مــی داد، مقادیــری موادمخدر و 
3۷دستگاه گوشی تلفن همراه  و یک قبضه قمه کشف شد و 

تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

با دستگیری مالخر اموال  مسروقه مشخص شد 

گوشی سرقتی بده، کریستال بگیر!



ورزش خراسان گفت وگو با »مهدی شّده« هنرمند مشهدی دوران انقالب و دفاع مقدس

تصاویرشهداراباوضومیکشیدم
سرورهادیان   سرهنگ مهــدی شّده، متولد 
1342از مشهد و دانش آموخته گرافیک از دانشگاه 
سوره اســت. وی آخرین مســئولیتش معاون 
فرهنگی - اجتماعی، فضای مجازی و خانواده در 
سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی بوده که از سال 
92 به افتخار بازنشســتگی نائل شده است.  با او 
به عنوان هنرمند دوران انقالب و دفاع مقدس به 

گفت وگو می نشینم.

 ورودبهسپاه
مهدی شــّده در خصوص شــرح فعالیت هایش 
می گویــد: ســال 61 بــه صورت رســمی در 
ســپاه مشــغول به کار شــدم و پیش از آن نیز 
همکاری هایــی را در بحث نقاشــی و طراحی با 
سپاه داشتم. در آن زمان نیروهای متخصص در 
بخــش تبلیغات و فرهنگی خیلی کم بود و طی 
آشنایی با این بخش، سپاه درخواست کرد و وارد 
تبلیغات انتشارات شدم که بعدها معاونت فرهنگی 

و اجتماعی نام گرفت.
از او درباره ورود و عالقه مندی اش به دنیای هنر 
می پرسم، می گوید: سال سوم هنرستان با سپاه 
آشنا شــدم البته در خانواده ای به دنیا آمدم که 
همه اعضــای آن اهل هنر، نقاشــی و طراحی 
هســتند. بعد از جنگ دیپلم را گرفتم و پس از 
قطعنامه وارد دانشــگاه شدم. ســال 70 بود که 
اولین دوره دانشــگاه سوره برگزار شد و من رتبه 
سوم در گرافیک را کسب کردم. پس از دانشگاه، 
مســئولیت امور هنری سپاه استان به عهده من 
گذاشته شد. در مؤسسه آموزشی امام حسین)ع( 

نیز تدریس داشتم.

 حضوردرعملیاتها
وی بــا یادآوری 31 ســال خدمتش در ســپاه، 
درباره دوران دفاع مقدس نیز می گوید: در دوران 
جنگ فقط 30 ماه در گــردان 21 امام رضا)ع( 
بودم، 10 ماهی نیز در ســال 65 - 64 مسئول 
تبلیغات توپخانــه 61 محرم در جبهه بودم. وی 
که در عملیات های زیادی در دوران دفاع مقدس 
حضور داشته است، می افزاید: در عملیات رمضان 
بســیجی بودم و در عملیات های بعدی همچون 
والفجر3 تا خیبر، عملیات مرساد و والفجر8 نیز 
مسئولیت تبلیغات را داشتم. آن دوران، فرمانده 
گردانمان شــهید بصیر که او هــم از بچه های 
تبلیغات بود، حضور داشت و ما در گردان 21 امام 
رضا بودیم که آموزش کادر گردان را دیده بودیم. 

وی که در ســپاه تبلیغات ناحیه مشهد در کنار 
استاد نیرومند حضور داشته است، از حال و هوای 
روزهای شــروع دفاع مقدس می گوید: در کنار 
استاد حسین نیرومند نقاشی و طراحی مجموعه 

را انجــام می دادیم. تعــدادی از 
دوستان خطاطی می کردند و50 
درصد فعالیت های ما نقاشــی و 

طراحی تصاویر شهدا بود.

 ترسیمتصاویرشهداباوضو
مهدی شّده خاطرنشان می کند: 
آن زمان امکانــات االن نبود که 
پوســتر و بنر بزنند و با توجه به 
اینکــه در ســال های 63 تا 66 
تشییع شهدای ما معموالً روزهای 

دوشــنبه بود گاهی تا بیش از 200 شــهید هم 
تشییع داشتیم. به یاد دارم به شکل هفتگی امور 
شهدا از پرونده های آن ها عکس های پرسنلی سیاه 
و سفید شهدا را به ما می دادند و در سپاه منطقه 
4 با استاد نیرومند و حدود هشت طراح و هشت 
نقاش دور هم جمع می شــدیم که عمده کار ما 
کشیدن عکس های شهدا به صورت سیاه و سفید 
روی پارچه ها بود. همه کنار هم می نشســتیم و 
سه پایه ها را می گذاشتیم و هر تصویر حدود یک 

ساعت و نیم زمان می برد.
ایــن هنرمند نقــاش و طراح تأکیــد می کند: 
مهم ترین بخش کار معنویــت آن بود. صبح ها 
همه ما نقاش ها و خطاط ها پیش از شــروع کار 
وضو می گرفتیم و بعد مشغول به کار می شدیم. 

معموالً تا 7 عصر هرکداممان هفت الی هشــت 
تصویر شهید را می کشیدیم و خروجی مان حدود 

50 تا 60 تصویر شهید بود.
او درباره ابعــاد آثار آن زمان 
بیان  برای تشــییع شــهدا 
می کنــد: در ســال 61 ابعاد 
نقاشــی ها کوچک بــود، اما 
کم کــم به یک اســتاندارد 
مشخصی رسید. معموالً ابعاد 
80 در 120شــد که یک نفر 
مسئولیت کشــیدن کلیشه 
دور پارچه را برعهده داشت. 
مانند همان پوسترهای سیاه 
و ســفید چهره شهدا که در 
آن زمان بین 800 تا یک هزار 
عکس سیاه وسفید برای تشییع چاپ می شد که 
کلیشــه دور آن برای هر عملیاتی تغییر می کرد 
و همان کلیشــه نیز برای نقاشی شهدا استفاده 
می شــد و پس از کشــیدن تصویــر، خطاط ها 
عنوان اســم شهید و تاریخ شهادت را زیر تصویر 
خوشنویسی می کردند. صبح تشییع جنازه تصویر 
چهره شهید تحویل خانواده ها می شد که برایشان 
خیلی اهمیت داشت و تصاویر فرمانده گردان و 
لشکر را معموالً به صورت رنگ و روغن و با ابعاد 

بزرگ تر کار می کردیم.

 خالقیتدرحجمسازیها
حاال او به بخشــی از کارهای دیگــر آن دوران 
سپاه که طراحی و ساخت کارهای حجمی بود، 

اشاره می کند و می گوید: حجم سازی از کارهای 
دیگرمان بود. همچنین به مناسبت های سیاسی 
که پیش می آمد، مانند هفته دفاع مقدس، دهه 
فجر و... برای جذب مخاطب، نمایشگاه یا کارهای 
متنوع دیگری که کار پیام را برساند، برنامه ریزی 
می کردیم. برای مثال ساخت و اجرای دایناسور 
هفت متری متحرک که نماد استکبار جهانی بود 
و بســیار مورد توجه مخاطبان در آن زمان قرار 

گرفت. 
 وی ادامــه می دهــد: همچنیــن کارناوال های 
تبلیغاتــی که در راهپیمایــی روی کفی تریلی 
کارهای حجمی را می بردیم که بسیار تأثیرگذار 

بود.

 خلقتابلوچهرهسردارسلیمانی
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ســال ها بعد از 
بازنشستگی مشغول به چه فعالیت هایی است، 
بیان می کند: از ســال 92 که بازنشسته شدم 
تدریــس در کالس ها را ادامه دادم و دوســالی 
اســت مجموعه ای راه اندازی کردم که ساخت 
مجسمه سازی های بتنی بزرگ است، همچنین 
در حال تدارک دیدن برگزاری نمایشگاه هستم 
که آخرین کارم تابلو رنگ و روغنی است که از 

چهره سردار سلیمانی کشیدم.
وی اظهار می کند: ساخت مجسمه های بتنی در 
ابعاد بزرگ در مجسمه سازی روش خاصی دارد 
و معمــوالً بعد از طراحی هایی که اتود می زنیم، 
ابتدا باید توسط گل یا موم با همان ابعاد ساخته 
و بعد قالب سازی انجام شود و به صورت تکه تکه 
مجسمه ساخته می شود، سپس قالب ها را سرهم 
می کنند و در آن بتن می ریزند که من این کار را 
به صورت مستقیم انجام می دهم. اول شکل را با 
آرماتور و میلگرد و رابیتس فرم می دهم و سپس 
مستقیم با بتن شروع به کارکردن می کنم و یک 

مرحله طوالنی را حذف می کنم. 

 نمایشگاهبراساسفرازهایبیانیه
گامدوم

وی در ادامه خاطرنشــان می کند: اکثر کارهای 
حجمــی من بــرای شــهرداری ها و طرح های 
میادین، مزار شهدا، باغ موزه ها در مشهد و سایر 
شهرســتان های دور و نزدیک کشــور بوده و به 
زودی نمایشــگاه نقاشی براساس بیانیه گام دوم 
انقالب که معظم له فرمودنــد و فرازهای زیادی 
دارد با تابلوهای رنگ روغن راه اندازی خواهم کرد.

اطالع رسانی

شت بهدا

سالمت

 معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
 شست وشوی دست ها تا ۷۰ درصد

 از ابتال به کرونا پیشگیری می کند 
بهداشــت  معاون  قدس: 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد با تأکید بر رعایت 
بهداشت فردی به منظور 
بیماری های  از  پیشگیری 
مســری، اظهــار کــرد: 
مکــرر  شست وشــوی 

دســت ها می تواند تا 70 درصد از ابتال به ویروس کووید-19 یا 
کرونا پیشگیری کند.

دکتر مهدی قلیان با بیان اینکه مردم باید بدون توجه به شایعه ها 
و دوری از فضای استرس زا با تقویت سیستم ایمنی خود از ابتال 
به این بیماری پیشگیری کنند، خاطرنشان کرد: شست وشوی 
مکرر دست ها، اجتناب از حضور در مکان های پرتردد، خودداری 
از تماس با افرادی که عالئمی شبیه آنفلوانزا دارند، پرهیز از لمس 
چشم و صورت خود به ویژه با دست های استریل نشده، استفاده 
از وسایل شخصی و استفاده از دستمال در زمان سرفه و عطسه 
از راهکارهای پیشــگیری از ابتال به ویروس کووید -19 یا کرونا 
به شــمار می رود. وی با تأکید بر اینکه سطوحی که فرد به طور 
مرتب با آن در تماس است باید ضدعفونی شود، خاطرنشان کرد: 
برای این اقدام به طور حتم نباید از مواد ضدعفونی کننده خاص 
استفاده کرد، بلکه می توان از مواد سفیدکننده که در هر منزلی 
یافت می شود به میزان یک پنجم لیوان مایع سفیدکننده و باقی 
آن آب اســتفاده کنند. معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد با بیان اینکه تب، سرفه و تنگی نفس از عالئم این بیماری 
محسوب می شود، تأکید کرد: افراد در صورت ابتال در مرحله اول 
در منزل استراحت کرده و مایعات گرم مصرف کنند و در صورت 
تشدید عالئم می توانند به مراکز خدمات جامع سالمت مراجعه 

کنند .
دکتر قلیان با بیان اینکه بدین منظــور 9 مرکز جامع خدمات 
ســالمت در شهر مشهد آماده سازی شده اســت و همه روزه تا 
ساعت 21 آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند، تصریح کرد: 
شــهروندان در صورت نیاز به خدمات تخصصی توسط پزشکان 

مستقر در این مراکز به سطح دو ارجاع داده می شوند.

 مدیر غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

 انتقال ویروس کرونا
 از طریق مصرف نان امکان پذیر نیست

بجنورد-خبرنــگار 
قدس: انتقــال ویروس 
کرونــا برخــالف تصور 
عمــوم از طریق مصرف 
و  نیست  امکان پذیر  نان 
نگرانی  بدون  شهروندان 
مصرف  نــان  می توانند 

کنند. مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با 
اعالم این خبر گفت: هیچ مشکلی از نظر مصرف مواد غذایی 
وجود ندارد و نظارت های ما با جدیت و حساســیت بیشتری 

انجام می شود.
دکتر حســن براتی زاده در خصــوص نگرانی مردم از مصرف 
نکردن نان به دلیل انتقال ویــروس کرونا، توضیح داد: برای 
مصرف مواد غذایی پخته نظیر نان که حرارت می بیند جای 

نگرانی وجود ندارد.
وی بــر حفظ آرامش و رعایت بهداشــت فردی تأکید کرد و 
افزود: متأســفانه اخبار نادرست و شایعه ها در فضای مجازی 

ترس و نگرانی مردم را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشــان کرد: اطالعات درست را از سایت های معتبر 
وزارت بهداشــت پیگیری کنید و برای رفع ابهام  و نگرانی ها 

می توانید از همکاران دانشگاه کمک بگیرید.

  سرمربی تیم فوتسال بانوان 
هیئت فوتبال استان:

 فینالیست شدن حق ماست 
تیم  ســرمربی  قدس: 
هیئت  بانوان  فوتســال 
رضوی  خراسان  فوتبال 
گفــت: در روزهای اخیر 
بازیکنــان بــرای دیدار 
برابر مس رفســنجان با 
انگیزه تمرین کرده اند و 
فینالیست شدن را حق خود می دانند، چراکه هفته های زیادی 
از لیگ ، صدرنشــین بوده ایم و این حق خود را باید در زمین 

بگیریم.
فاطمه شریف با اشاره به دیدار روز جمعه گذشته تیمش در 
برابر مس رفسنجان، اظهار کرد: در بازی دور رفت، حق ما برد 
بود ولی با خوش شانســی حریف مسابقه با تساوی 2 بر 2 به 

پایان رسید.
وی گفــت: به برد در دیدار روز جمعه برابر مس رفســنجان 
امیدوار هســتیم و تیم می تواند فینالیســت شود، چراکه در 
روزهای اخیر بازیکنان با انگیزه تمرین کرده اند و فینالیست 

شدن را حق خود می دانند. 
شریف خاطرنشان کرد: متأسفانه مصدومیت برخی بازیکنان 
چون سارا شیربیگی و رویا کالتی کار را برای ما سخت کرده و 
در هفته های اخیر نتوانستیم همچون گذشته در گل زنی موفق 
باشیم؛ باوجوداین بازیکنان باغیرت در بازی روز جمعه حضور 

مؤثر داشتند و قدردان آن ها هستیم.
سرمربی تیم فوتســال بانوان هیئت فوتبال خراسان رضوی 
افزود: بازیکنان مصدوم این هفته با تیم تمرین نداشــتند و 
تمرین های خود را به شکل اختصاصی دنبال کردند؛ در عین 
حال ســعی خواهیم کرد از آن ها در دیدار پیش رو برابر مس 

رفسنجان بهره بگیریم.
شــریف در تشریح مصدومیت های بازیکنان خود، گفت: سارا 
شیربیگی دچار پارگی مینیسک خارجی شده و استخوان کف 
پا رویا کالتی نیز آسیب  دیده که فرایند بهبود آن ها زما نبر است.

رئیس هیئت بدنسازی استان:
 نامه ای درخصوص تعطیلی

 باشگاه های ورزشی دریافت نکرده ایم
روز های  در  فــارس: 
لغو  از  گذشــته پــس 
رویداد هــای مختلــف 
کشــور  در  ورزشــی 
رضــوی  خراســان  و 
برخــی  تعطیلــی  و 
عمومــی  مکان هــای 
مانند ســینماها، مــدارس و دانشــگاه ها و همچنین لغو 
دوره های آموزشــی، نگرانی هایــی را در خصوص فعالیت  

باشگاه های ورزشی و شیوع ویروس کرونا به وجود آورد.
در این زمینه موارد بســیاری را شاهد بودیم که در شهر 
مشهد و اســتان خراسان رضوی بســیاری از باشگاه های 
بدنسازی اقدام به ضدعفونی مرتب محیط باشگاه و وسایل 
ورزشــی کردند و همچنین برخی از باشگاه ها با تعطیلی 
چند روزه ســعی در مشارکت برای پیشــگیری از شیوع 

ویروس کرونا داشتند.
اما در این زمینه همچنان هیچ ابالغیه رســمی از ســوی 
نهاد های رســمی مانند اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی و ســتاد پیشــگیری از کرونای اســتان مبنی بر 
تعطیلی باشــگاه ها ارسال نشــده و تنها در این زمینه بر 
رعایت موارد بهداشــتی تأکید شــده که با آگاهی جامعه 
بدنســازی و پرورش اندام تمهیــدات الزم در بخش های 
ضروری انجام شــده است، اما باز هم بسیاری از باشگاه ها 
برای مشــخص شــدن وضعیت منتظر تصمیم اداره کل 

ورزش و جوانان هستند.
رئیس هیئت بدنســازی و پرورش اندام خراسان رضوی در 
این زمینه اظهار کرد: بســیاری از مربیان و باشــگاه داران 
عزیز در چندین مرحله وضعیت فعالیت باشگاه ها را در این 
ایام از هیئت اســتعالم کردند و ما به همه عزیزان عنوان 
کردیم با وجود اینکه هنوز هیچ ابالغ رســمی به ما نشده، 
اما شــما اولویت را ســالمت و حفظ بهداشت ورزشکاران 

قرار دهید.
ســروش پورآزاد افزود: با اینکه مشــکل خاصی در ســطح 
باشگاه ها وجود ندارد، اما ما شرایط و مشاهداتی که داشتیم 
را در نامــه ای به اداره کل ورزش و جوانــان اطالع دادیم تا 
تصمیم گیری قطعی در این خصوص انجام شود با این حال 
به ورزشکاران و مربیان توصیه می کنیم تا پایان هفته تمامی 

توصیه های بهداشتی و مراقبتی را رعایت کنند.

 تا پایان امسال
 کالس های سه دانشگاه 

مجازی برگزار می شود
عمومی  روابــط  قدس: 
مشهد  فردوسی  دانشگاه 
اعــالم کرد: بــا توجه به 
مصوبه شــورای دانشگاه 
فردوسی مشهد در مقابله 
با ویــروس کرونا، تمامی 
کالس های درس دانشگاه 

فردوسی مشهد تا پایان ســال 1398 به صورت مجازی برگزار 
می شود. در این چارچوب فعالیت های آموزشی دانشگاه تعطیل 

نمی شود، بلکه به صورت مجازی و از راه دور ادامه پیدا می کند.
در صورتی که به هر دلیل اســتادی نتواند کالس مجازی خود 
را برگزار کند در روزهای کاری و ایام تعطیل تا پایان نیمســال 
تحصیلی موظف به برگزاری کالس هــای جبرانی به میزان دو 
هفته خواهد بود. برگزاری کالس به صورت مجازی روندی است 
که تاکنون در این دانشــگاه انجام می شده است و اتفاق تازه ای 
محســوب نمی شود و در ایامی که اســتادان در حال  گذراندن 
فرصت مطالعاتی خود هستند کالس هایشان را به صورت مجازی 

برگزار می کنند.
در حــال حاضر حــدود 70 درصد دانشــجویان خوابگاهی به 
شهرستان های خود بازگشته اند و روند آموزشی خود را به صورت 

غیرحضوری پی می گیرند.

دانشگاهحکیمسبزواریتاپایانسالتعطیلشد
روابط عمومی دانشــگاه حکیم ســبزواری نیــز طی اطالعیه 
درخصوص برگزاری کالس های دانشگاه اعالم کرد: پیرو مصوبه 
هیئت رئیسه دانشــگاه، به اطالع می رســاند کلیه کالس های 
حضوری تا پایان سال 1398 برگزار نخواهد شد و تالش می شود 
برخی کالس ها به صورت مجازی تشکیل شود. در صورتی که به 
هر دلیل برگــزاری کالس های مجازی در زمان خود امکان پذیر 
نباشد، کالس های جبرانی بعد ایام تعطیالت عید نوروز و در پایان 

نیمسال دوم تحصیلی 99-98 برگزار خواهد شد.
خبر دیگری حاکی است، کالس های دانشگاه صنعتی قوچان نیز 

تا پایان سال به صورت حضوری برگزار نمی شود.
در صورت امکان برگــزاری برخی از کالس ها به صورت مجازی 

خواهد بود که از طرف گروه های آموزشی ا طالع رسانی می شود.

شماره پیامک: 3۰۰۰۷23۰5  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

پنجشنبه 8 اسفند 1398
3 رجب 1441 27 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9196  ویژه نامه 3580 

قدس  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: تمامی امکانات، 
نیروی انسانی و توان استان را برای مقابله با ویروس کرونا بسیج کرده ایم.

حسن جعفری در جلسه شورای اطالع رسانی استان که با محوریت ویروس کرونا برگزار شد، 
اظهار کرد: تاکنون تعداد 9 جلسه مختص مبحث ویروس کرونا با قالب پیش بینی و پیشگیری 
در استان برگزار شده است. وی با اشاره به اینکه شورای مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا در خراســان رضوی تشکیل شده است، افزود: تعداد هشت کمیته با عناوینی همچون 
کمیته اطالع رسانی، کمیته تأمین و نظارت بر بازار، کمیته زیارتی، سیاحتی و اماکن عمومی، 
کمیته پشتیبانی، کمیته مشارکت های مردمی، کمیته درمان و قرنطینه و کمیته آموزش و 
پیشگیری ذیل این شورا تشکیل شده است که در آن ها مسائل و مباحث مرتبط با ویروس 

کرونا به طور ویژه پیگیری می شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد در حوزه ویروس کرونا مرجع هرگونه اطالع رسانی در استان است، ادامه داد: 
بنای ما شفافیت در حوزه اطالع رسانی درباره مبتالیان احتمالی به ویروس کروناست، بنابراین 
اگر مورد خاصی در استان مشاهده شود، از سوی دانشگاه علوم پزشکی اطالع رسانی  صورت 

می گیرد.
جعفری با اشاره به اینکه پروتکل های بهداشتی و پیشگیری در مواجهه با ویروس کرونا برای 
تمام دستگاه های اجرایی استان طراحی شده است، خاطرنشان کرد: این پروتکل ها به منظور 

بازدارندگی در برابر ویروس کرونا طراحی شده و دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.
وی عنــوان کرد: بحث برگــزاری، مدیریت و یا تعطیلی نمایشــگاه های فصلی، همایش ها، 
اجالس ها، اعتکاف، نماز جمعه، تعطیلی و کاهش ساعت کار اداره ها در جلسات شورای مبارزه 
و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا استان مطرح شده و از طریق مرکز در حال پیگیری هستیم 

که در صورت ابالغ تصمیم گیری جدید، مراتب اعالم خواهد شد.
جعفری با اشاره به اینکه وضعیت پیش بینی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در خراسان 

رضوی بســیار خوب اســت، افزود: هرگونه تعطیلی مدارس و تصمیمات کشوری را در این 
خصوص اطالع رسانی خواهیم کرد.

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم در بخشی از این جلسه با اشاره به اینکه 
ویروس کرونا واقعیت امروز جامعه است، اظهار کرد: تعدادی از موارد مشاهده شده مشکوک در 
استان بستری شده اند، همچنین نمونه های مشکوکی هم به تهران ارسال شده است تا نتیجه 

تست آن ها اعالم شود.
دکتر مهدی قلیان با بیان اینکه مردم همواره باید نکات بهداشتی را رعایت و پیشگیری های 
الزم را انجام دهند، افزود: بهتر است مردم این ایام در منزل اوقاتشان را سپری و خود را سرگرم 
کنند، همچنین از مسافرت های غیرضروری بپرهیزند و به جز موارد ضروری از منزل خارج 
نشــوند. وی به نقش با اهمیت رســانه ها در فضای مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: 
رسانه ها می توانند در بین مردم اعتماد ایجاد کرده و فرهنگ سازی کنند، در این راستا سالمت 

مردم باید مورد توجه رسانه ها قرار بگیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی خبر داد

بسیج تمامی امکانات استان برای مقابله با ویروس کرونا

7764zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   

               1 

               2 

               3 

               4 

               5 

               6 

               7 

               8 

               9 

               10 

               11 

               12 

               13 

               14 

               15 
 

1. بچــه گوســفند تــا شــش ماهگی – 
اجابت شدن خواسته ای یا دعایی - سنگ 
زیرین آسیاب 2. سالحی برای  غرق کردن 
زیــر دریایی ها – به پایان رســیده- میله 
چرخ چــاه 3. بیماري قند خــون- نرم و 
 شــکننده- خودرو پرســروصدای وطني 
4. نت سوم- یک حرف  و سه حرف- آواي 
 مهیب- قیمت 5. ســبزي آهنین- یگانه 
6. بو- جــواب مثبت – نحــوه چیدمان 
نیروهــا در میدان جنــگ - بــار و دفعه 
گرامــي  مــادر  پرخاش کــردن-   .7
پیامبراعظم»ص«- تارمي چوبي یا آهني 
8. تکان و جنبش- اولین مقطع تحصیلي- 
اهلــي 9. شــارع برون شــهري- قابله- 
میمنــت 10. شــهر ارگ- دخل- گام- 
حرف فاصله 11. منجمد کردن – ناشــي 
12. خبرگزاری رســمی یمن - نعمت- 
ظلم کردن- عزیز عرب 13. از سبزي هاي 
خوردن- راندن- بیمار 14. بخش دریافت 
و ارســال امواج رادیویي - محل خرید و 
فــروش کاال- بیخودي 15. فرزند فرزند- 

خوراکي ایتالیایي- پرده دري

1. جنبش هوا- چراغ روشنایي غارنشین- 
روزگار قدیم 2. حکومت- دیلماج- نوعي 
تفنگ ســرپر 3. تحف – مساوي – کوکو 
4. چاشــني ســرخ رنگ- دلیل و علت - 
گردش کودکانه - درخت زبان گنجشــک 
5. سرپرستي کردن- شیطان 6. گریختن 
– دندان هــاي نیــش - الیــه درخطــر 
جو - حــرف همراهي 7. پنهان شــدن- 
تمام کننده- از وســایل کار بنــا 8. تنها 
 نماز یک رکعتي- فوت کردن- کیفرکردن 
9. عضو کوچک و بزرگ دستگاه گوارش 
– از پهلوانان شاهنامه که در جنگ دوازده 
رخ ، بارمان را کشت- سما 10. لبه شمشیر 
- سود حرام- سنگ زینتي گرانبها- شهر 
 مذهبــي 11. تحتاني- بخشــي از لباس 
12. تلخ مــزه- پــس از تــوپ مي زنند 
یک ویــک  گجــرات-  ســوغات   - 
 13. ترس و واهمه- دروازه – واردشــده 
از  چیره دســتي-  رونــد-   .14

»فرشــینه«  فارســی  برابــر  بــا   کف پوش هــا 
15. الیم - جاي- لوکس

  افقی
  عمودی
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