
طرح های تفصیلی و جامع مشهد به کجا رسید؟سرباز امام و همرزم چمران بود
قدس پیگیری می کنددر گفت وگوی قدس با برادر شهید »مهدی نیکنام عیدیان« عنوان شد

امروز ۱۹ سال از شهادت بزرگمردی می گذرد که از 
کودکی سرباز امام بود.شهید پاسدار »مهدی نیکنام 
عیدیان« که بیش از ۶۰ ماه از دوران جوانی اش را در 
جبهه های دفاع مقدس ســپری کرد و بارها و بارها 
مجروح شــد اما حتی پس از اتمام جنگ باز هم از 
رسالتی که بر دوش خویش احساس می کرد، عقب 

ننشست.پدر شهید در سال ...

 همــان گونه که در خبر آمده بود در جلســه هفته 
گذشــته شورای شــهر مشــهد، رئیس کمیسیون 
معماری و شهرســازی شــورای اســامی شهر در 
خصوص طرح های تفصیلی و عدم تکمیل طرح جامع 
شهر مشهد به شهردار مشهد تذکر داد.محمدهادی 
مهدی نیا در این جلسه گفت: با گذشت ۱۲ سال از 

آغاز مطالعات طرح تفصیلی ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۲ 

مسئوالن به فریاد مردم سیل زده کالت برسند
 پس از رمزگشایی

از یک پرونده مشخص شد

 اخاذی از 
 پزشک مشهور 
در لباس منشی

.......صفحه 3 

شهرســتان درگز با کشور ترکمنســتان، مرز مشترکی 
دارد، در نزدیکی این مرز، منطقه گردشــگری سرسبز 
و زیبایــی به نــام »قزقان دره« وجود دارد که دشــتی 

مخملین است.
با توجه بــه وضعیت جغرافیایی خــاص منطقه، مردم 
درگز زودتر از ســایر شــهر های ایران، بهــار را تجربه 
می کنند. به همین دلیل افرادی که در مورد این منطقه 
آگاهی بیشتری دارند، اینجا را به عنوان مقصد سفرهای 
نوروزی خود انتخاب می کنند، پوشش گیاهی و جانوری 
منطقه قزقان دره بســیار زیبا و دیدنی است. عشایر نیز 
این منطقه را در بهار برای اتراق خود انتخاب می کنند. 
پس در بهار می توانید عشایر و دام های آن ها را ببینید، 
معموالً در روزهای نوروز جشنواره های عشایری در این 
منطقه برگزار می شــود و اگر در این روزها سفر کنید، 
قادر خواهید بود که صنایع دســتی و محصوالت دامی 
ارگانیک آن ها را خریداری کنید.قزقان دره در اســتان 
خراسان رضوی و در بخش لطف آباد شهرستان درگز و 
در نوار مرزی ایران و ترکمنستان قرار دارد، قزقان دره 
با مشــهد حدود ۲55 کیلومتر فاصله دارد . همچنین 
اگــر از تهران قصد عزیمت به این منطقه را دارید، باید 
خودتــان را برای پیمودن مســیری ۱۱5۰ کیلومتری 

آماده کنید.
این مــکان، منطقه ای ییاقی به شــمار می آید، که از 
اواســط اسفند ماه تا اواخر اردیبهشت ماه با سبز پوش 
شدن تپه ماهورها و دشت ها و شکفتن گل های شقایق 
بــه اوج زیبایی خود می رســد. پس اگر می خواهید از 
طبیعت مســحور کننده این جاذبه گردشــگری لذت 
ببرید شکی در این نیســت که حتما باید بهار را برای 
ســفر خود انتخاب کنید. پس اینجــا می تواند گزینه 

مناسبی برای شما باشد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در تذکر شفاهی:

.......صفحه 3 

رئیس پلیس فتا اســتان خراســان رضوی خبر داد: زن و مرد 
تبهــکاری که با نیت اخاذی و نقشــه ای از پیش تعیین شــده 
در قالب منشــی به تصاویر خصوصی و محرمانه پزشک نامدار 
مشــهدی دست یافته بودند، پیش از رسیدن به نیت شومشان، 
شناسایی و دستگیر شدند. جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا 

استان خراسان رضوی در تشریح...

 آبگرفتگی های شهر مشهد
پایانی ندارد

دیروز بار دیگر بــه دنبال دقایقی بارش باران، شــاهد آب افتادگی و 
آبگرفتگی در نقاط بسیاری از سطح شهر مشهد بودیم؛ قصه ای که هر 
ساله با اندک بارشی در این شهر تکرار می شود و حاال به تجربه می دانیم 

.......صفحه ۲ بسیاری از معابر و خیابان های مشهد...

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

نخستین بار در کشور
 ساخت دستگاه مانیتورینگ •

عالئم حیاتی از راه دور
قدس: یک تیم پژوهشی هشت نفره شامل استادان و 
دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، 
موفق شدند دستگاهی بســازند که کادر درمانی با به 
کارگیری آن، برای سنجش پارامترهای حیاتی، نیازی 
به تماس مستقیم با بیمار نداشته باشد و این موضوع، 
در جلوگیری از انتشار ویروس در مراکز درمانی، کاربرد 
فراوانی دارد.بهشید بهکمال، مدیر این پروژه بیان کرد: 
این تیم هشــت نفره موفق شدند دســتگاه را در ایام 
قرنطینه کرونایی و از طریــق دورکاری طراحی کرده 
و بســازند.وی گفت: این دستگاه نمونه مشابه داخلی 
ندارد. دستگاه طراحی شده می تواند عائم حیاتی مانند 
درجه حرارت، اکســیژن خون، ضربان قلب و رطوبت 
پوست را بسنجد و روی موبایل، صفحات وب و مانیتور 
نمایش دهد. محمد اهلل بخش، مدیر دیگر این پروژه هم 
افزود: مراحل دریافت مجوز از دانشــگاه علوم پزشکی 
مشــهد برای این دستگاه در حال طی شدن است، در 
صورت حمایت مالی، این مجموعه دانشگاهی می تواند 
تا 5۰۰هزار دستگاه از این نوع را در ماه تولید و با قیمت 

حدود یک میلیون تومان روانه بازار کند.

در نشست مدیرعامل با رسانه ها بیان شد
 نحوه عرضه سهام  پدیده •

در فرابورس
هاشم رسائی فر: نماد گشــان نمادی که متعلق به 
شرکت پدیده شاندیز است از شنبه آینده در فرابورس 
عرضه خواهد شد. مدیرعامل این شرکت در نشستی 
با حضور رســانه های خبری ضمن بیان این مطلب، 
گفت: قیمت ســهامی که قرار است برای اولین بار در 
فرابورس عرضه شود مشخص نیست و میزان آن روز 
شنبه و از طریق فرابورس و قیمت عرضه شده از سوی 

سهامداران و خریداران معلوم خواهد شد.
نیما مایی در پاسخ به خبرنگارقدس در مورد میزان 
سهامی که عرضه خواهد شــد، گفت:5۲۱میلیون و 
544هزار سهم با ارزش اولیه هر سهم  یک هزار  ریال 
در روز شنبه در فرابورس عرضه می شود که این سهام 

متعلق به شرکت توسعه پدیده خواهد بود.
وی در مــورد نحوه توافق با طلبکارانی همچون بانک 
صادرات و ملل، در پاســخ به قدس اظهار کرد: طبق 
توافقی که با طلبکارانی همچون بانک صادرات شده با 
آن ها به میزان طلبی که داشتند تهاتر شده و به میزان 
طلبشــان به آن ها سهام داده شــده و در حال حاضر 

نماینده بانک صادرات در هیئت مدیره حضور دارد.

خبرخبرخبرخبر

پروین محمدی: سرپرســت اداره کل بیمه سامت 
خراسان رضوی در حاشیه نشست خبری روز گذشته 
در گفت وگــو با خبرنــگار ما به تشــریح اولویت ها و 
برنامه های سال ۹۹ پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی 
از برنامه های اصلی حرکت به ســمت استقرار دولت 
الکترونیک است. در این راستا نسخه نویسی الکترونیک، 
تبادل الکترونیکی اسناد بستری و استحقاق سنجی در 
بیمارســتان های دولتی از ســال گذشــته آغاز و در 
ســال جاری با سرعت بیشــتری پیش خواهد رفت 
به طوری که در ســال جدید بهره برداری از ســامانه 
استحقاق ســنجی الکترونیک برای پزشکان و مراکز 
خصوصی طرف قرارداد در سرتاســر استان عملیاتی 

خواهد شد.
دکتــر علیرضــا رمزی افــزود: طرح نسخه نویســی 
الکترونیک از ســال گذشته در هشــت  شهرستان 
نیشابور، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، سرخس، 

درگز، بردسکن و فریمان اجرایی شده است. 
وی گفـت: در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، 
۲۹۹مؤسسه شــامل ۱5۹ پزشک و۱۲4 داروخانه در 
 استان با بیمه ســامت همکاری می کنند و تاکنون
۱۹۲ هزار و ۱58 نســخه الکترونیک در استان تولید 
شــده که شــامل ۱55هزار و 7۶۰ نسخه پزشکان و 
34 هزار و۲35 نســخه داروخانه و هزار و ۲75 نسخه 

آزمایشگاه و 888 نســخه تصویربرداری الکترونیکی 
است.

وی با بیان اینکه حدود 54 درصد از جمعیت ۶میلیون 
و 4۰۰ هزار نفری استان حدود 3 میلیون و 3۰۰ هزار 
نفر تحت پوشش خدمات بیمه سامت هستند، ادامه 
داد: با اجرای طرح استحقاق سنجی الکترونیک مسیر 
ارائه خدمات به بیمه شــدگان بیمه سامت هموارتر 
خواهد شــد. سرپرست بیمه سامت خراسان رضوی 
با اشاره به اقدام های این سازمان برای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، گفت: اعتبار دفترچه های بیمه سامت 
در تمامــی صندوق های بیمه ای به جز بیماران خاص 
صندوق ایرانیان تا پایان خرداد سال ۹۹ تمدید شده 
اســت و افرادی که دفترچه آنان از ابتدای اسفند ۹8 
فاقد اعتبار شده ولی دارای نسخ سفید است می توانند 
از همان نســخ برای خدمات درمانی مورد نیازشــان 

استفاده نمایند.
دکتر رمزی در خصوص ارائــه خدمات به بیماران 
مبتا به کرونا توضیح داد: بیماران مبتا به کرونا که 
فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند در صورت تمایل 
به پرداخت کل مبلغ مصوب در همان تاریخ مراجعه 
برایشان دفترچه صادر خواهد شد و در صورت تمایل 
به اســتفاده از یارانه درمان، آزمون ارزیابی وســع 
 توســط وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بــا فاصله زمانی ۲4 تا 48 ســاعت به جای یک ماه 
برای آن ها انجام می شــود و براســاس نتیجه این 
آزمــون برای دهک هــای یک، دو و ســه دفترچه 
بیمه ســامت رایگان و برای دهک های چهار، پنج 
و۶ دفترچه بیمه ســامت با 5۰درصد مشــارکت 
در پرداخت ســرانه و برای دهک های هفت به باال 
دفترچه بیمه ســامت با ۱۰۰ درصد مشارکت در 

پرداخت سرانه صورت می پذیرد.
وی در همین راستا یادآور شد: پس از شیوع بیماری 
کرونا تمدید پرونده داروهای تأییدی تا 3۱ خردادماه 
انجام می شــود و ســقف تأیید داروهــای پرونده ای 
 بیماران که در گذشته ۶ میلیون تومان بوده، اکنون به

8 میلیون تومان افزایش یافته است. 
رمزی افزود: در حال حاضر هزینه خدمات تشخیص 
بیماران کرونایی شــامل سی.تی.اســکن و خدمات 
آزمایشــگاهی توسط ســازمان بیمه ســامت ایران 

پرداخت می شود.
وی به تسویه بدهی های بیمه سامت به مؤسسه ها 
و مراکز درمانی اســتان اشــاره کرد و گفت: مانده 
مطالبات ســال ۹7 بخش خصوصــی و همچنین 
مطالبات سال ۹8 داروخانه ها تا پایان آبان و بخشی 
از آذر، بیمارســتان های خصوصی تا پایان مرداد و 
بخشی از شهریور و خدمات پاراکلینیک و پزشکان 
تا پایان مرداد ماه جمعاً به مبلغ 3۶ میلیارد و 788 

میلیون تومان پرداخت شده است.
وی در پایان با اشاره به برخی تبلیغات شرکت های 
ســودجو با عناوین بیمه ســامت و تکمیلی برای 
کمک به بیماران کرونایی، گفت: بیمه شــدگان و 
هم استانی های عزیز بدانند هیچ شرکت و یا نهادی 
در این زمینه به بیمه ســامت وابســته نیســت و 
استفاده از نام بیمه سامت برای این منظور تخلف 
و کاهبرداری است و اگر چنین موردی را مشاهده 
کردنــد پیش از هر اقدامی برای حصول اطمینان و 
جلوگیری از ایجاد خســارت های احتمالی با شماره 

۱۶۶۶ تماس بگیرند.

نسخه نویسی الکترونیک در دستور کار بیمه سالمت خراسان رضوی

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  
سالیانه مهندسین مشاور وراز )سهامی 
خاص ( شماره ثبت 6297 شناسه  ملی 

10380221159
بدینوس��یله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دع��وت می گردد تا در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی س��الیانه راس ساعت 10 
صبح 99/03/01 در محل قانونی شرکت واقع 
در بلوار سجاد سجاد 21 ) امین غربی 10( پالک  

13 برگزار می گردد حضور بهم رسانید .
بازرس��ین    -تعیی��ن   1  : جلس��ه  دس��تور 
2- تصوی��ب صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 

 1398/12/29
 3- تغییر روزنامه کثیراالنتشار

ع هیئت مدیره  9
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مهر مشهد 
)در حال تصفیه( تاریخ انتشار 99/2/15

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول اتحادیه ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/2/29 در محل اتحادیه 
به نش��انی جالل آل احمد 35 پالک 134 با دستورجلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه ش��رکت های تعاونی عضو 
تقاضا می ش��ود نس��بت به معرفی کتبی نماینده خود )به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره( جهت حضور در جلسه 
مجمع اقدام نمایند. نماینده معرفی ش��ده جهت حضور در مجمع بایس��تی معرفی نامه کتبی فوق را به همراه داشته 

و در زمان حضور در مجمع ارائه نماید.
دستورجلسه:    1. استماع گزارش نماینده مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد    2. تمدید مدت تصفیه

3. تمدید مدت مأموریت هیئت تصفیه در صورت عدم تمدید انتخاب هیئت تصفیه جدید برای دو سال
ع مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد 4. انتخاب ناظر تصفیه 9
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در نظ�ر دارد بخش�ی از واح�د خدم�ات خ�ود را از طری�ق مناقص�ه عموم�ی 
واگ�ذار نماید ، ل�ذا از کلیه واجدین ش�رایط ک�ه دارای مجوز و گواهینامه به�ره  برداری 
از مراج�ع ذیص�اح و معتب�ر می باش�ند دعوت به عمل م�ی آید از تاری�خ 99/02/22 
مبل�غ200.000.000  واری�ز  و  ش�رکت  اس�ناد   99/3/1 م�ورخ  صب�ح   8 س�اعت  ت�ا 
واری�زی  شناس�ه  و   IR500100004060034207655695 ش�بای  ش�ماره  ب�ه  ری�ال 
929129560100000000014001907625 ب�ه ن�ام تمرک�ز وج�وه س�پرده ن�زد بانک 
مرکزی اقدام و به آدرس مش�هد ، خیابان احمدآباد، عدالت ، نبش عدالت 10 ارس�ال 
نمایند و جهت پاسخگویی با شماره تلفن 38516301 داخلی148 تماس حاصل فرمایند 

ضمنا زمان بازگشایی پاکت ها در ساعت 10 صبح مورخه 99/3/1 می باشد.

آگهی مناقصه
 اداره کل انتقال خون استان خراسان رضوی 

 روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 147 

مشهد تاریخ انتشار 99/2/15
جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده نوبت اول ش��رکت 
تعاونی ساعت 10 روز جمعه مورخ 99/2/26 در محل 
اتحادیه مسکن مهر مشهد به نشانی جالل آل احمد 35 
پالک 134 با دستورجلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. 
از کلی��ه اعض��ا و س��هامداران محت��رم تعاونی )اعم 
از زمی��ن ی��ا واح��د مس��کونی تحوی��ل گرفت��ه ی��ا 
نگرفت��ه( دعوت می ش��ود با همراه داش��تن مدارک 
مثبت��ه عضوی��ت و س��هامداری جهت اتخ��اذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات دستورجلس��ه در این جلس��ه                                                      

حضور بهم رسانند.
دستورجلس��ه:1. اس��تماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
2. طرح و تصویب انحالل قانونی

3. تعیین مکان تصفیه
تذک��ر:1- در صورت��ی که حض��ور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خ��ود را به 
موج��ب وکالتنام��ه ب��ه عض��و دیگر ی��ا نماین��ده تام 
االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه 
ب��ر رأی خود تا 3 رأی با وکال��ت و غیرعضو فقط یک 

رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خود در تاریخ های 99/02/23 و 99/02/24 
به نش��انی: مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی واقع 
در بل��وار خیام- روبروی خی��ام 20 طبقه پنجم اتاق 
509 از س��اعت 8 ال��ی 12 ب��ا هم��راه داش��تن کارت 
شناس��ایی معتبر جهت صدور ورق��ه ورود به مجمع 

حضور یابند
ع مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد  9
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ش��هرداری کدکن در نظ��ر دارد جایگاه CNG خود را به ش��رکت های 
واجد شرایط و مورد تایید شرکت نفت ، جهت بهره برداری به صورت 
پیمان��کاری واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواس��ت می ش��ود از 
تاری��خ درج ای��ن آگهی به م��دت ده روز کاری جهت اطالعات بیش��تر 
و دریافت اس��ناد مزایده به ش��هرداری مراجعه نماین��د. ضمنا زمان 
بازگش��ایی پاک��ت ها ی��ک روز بعد از مهلت ارائه ش��ده می باش��د و 

هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
تلفن تماس:05153233344

آگهی مزایده)نوبت دوم(

شهرداری کدکن

سفری به مرز ایران و ترکمنستان

»قزقان دره« دشت مخملین



قدس پیگیری می کند

طرح های تفصیلی و جامع مشهد به کجا رسید؟
علی محمدزاده: همان گونه که در خبر آمده 
بود در جلسه هفته گذشته شورای شهر مشهد، 
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر در خصوص طرح های تفصیلی و 
عدم تکمیل طرح جامع شهر مشهد به شهردار 

مشهد تذکر داد.
محمدهــادی مهدی نیا در این جلســه گفت: با 
گذشت ۱۲ سال از آغاز مطالعات طرح تفصیلی 
حوزه های هفت گانه مشــهد هنــوز طرح جامع 
دارای نواقصی از قبیل ســند پهنه بندی حریم و 

ضوابط بلندمرتبه سازی است.
وی ادامه داد: با وجود برگزاری جلسات مختلف 
و تأکیدات شــورای شهر مشهد اقدام مؤثری در 
این خصوص صورت نگرفته است لذا شهردار باید 
هر چه سریع تر این موضوع را تعیین تکلیف کند.

نقبی به گذشتهس
اگــر نگاهی به اخبار این حوزه انداخته باشــید 
می بینید که از سالیان گذشته انتقادهای فراوانی 
در خصوص نبود طــرح جامع و تفصیلی به روز 
شهر مشهد مطرح می شد اما متولیان مدیریت 
شــهری همه چیز را منوط به ابالغ طرح جامع 
شهر از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری 
می کردند و سرانجام در ســال 95 این مهم رخ 
داد و همزمان با آغاز کار شورای پنجم این طرح 

مالک اقدام ها قرار گرفت.
لذا در گام بعدی و برای آنکه طرح جامع در عمل 
نیز امکان پیاده سازی داشــته باشد می بایست 
طرح های تفصیلی متناســب با شرایط مناطق 
مختلف شهر تهیه و تصویب می شد و بر همین 
اساس مدیران شهری از سپردن انجام این کار به 

مشاور خبر دادند.

از آنجایی که انتظار نمی رفت تهیه طرح تفصیلی 
در چند ماه و یا حتی در عرض یک ســال انجام 
شود پیش بینی ها و وعده ها همه چیز را به سال 
97 محول می کرد و همان زمان مدیران مرتبط با 
موضوع در پاسخ رسانه ها از نهایی شدن طرح های 
تفصیلی هفت گانه مشــهد تا نیمه اول سال 97 

خبر می دادند.
اما ســال 97 هم به پایان رسید و خبری از ارائه 
طرح های تفصیلی نشد و همواره وعده به زودی 
را از مدیران شهری می شنیدیم و سرانجام آبان 
سال 98 بود که خبر ارســال یکی از طرح های 
هفت گانه به شــورای شــهر اعالم شد اما مدتی 
بعد اعالم شــد به دلیل نواقص موجود این طرح 
هم بازگشت خورده است تا مشاور طرح ایرادها 
را رفع و شــهرداری مشهد دوباره این طرح را به 

شورا ارسال کند.

نقص طرح های جدید و بازگشت به س
شهرداری

با تمام ایــن اوصاف از آبان ســال قبل تا هفته 
گذشته هیچ خبری از طرح های تفصیلی مشهد 
نبود تا اینکه هفته گذشــته رئیس کمیسیون 
معماری و شهرسازی شــورای اسالمی شهر در 
خصوص طرح های تفصیلی و تکمیل نبودن طرح 

جامع شهر مشهد به شهردار مشهد تذکر داد.
بنابراین بر همین اساس و برای اطالع از جزئیات 
روند تهیه این طرح ها با محمد هادی مهدی نیا که 
این تذکر را داده گفت وگوی کوتاهی داشتیم که 
در ادامه می خوانید. وی گفت: بر اســاس قانون 
شهرداری به عنوان کارفرما طرح های تهیه شده 
توسط مشــاور را از آن ها تحویل گرفته و پس از 
بررسی اولیه، در صورت نظر مثبت داشتن طرح ها 

را به شورا ارسال می کند.

مهدی نیا افزود: در ادامه پس از بررســی فنی در 
کمیســیون های شــورا و تأیید در جلسه علنی 
 طرح بایــد برای تصویب نهایی به کمیســیون 
ماده 5 فرســتاده شــود. بر همین اساس سال 
گذشته نخســتین طرح از طرح های هفت گانه 
شــهر به شورا ارسال شــد که مربوط به منطقه 
جنوب غرب بود اما به علت داشــتن نواقصی در 
طرح دوباره به شهردار بازگشت داده شد تا مشاور 
نواقص را رفع کند که تاکنون خبری از ارســال 

طرح به شورا نشده است.

قول جدید شهرداری س
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر مشــهد گفت: پس از تذکر هفته 
گذشته، متولیان این موضوع در شهرداری قول 
داده انــد تا هر دو ماه یکی از طرح ها را آماده و به 
شورا ارسال کنند که امیدواریم در مواعد اعالمی 
این اقدام ها انجام شــود و تا پایان ســال شاهد 
تصویب طرح های تفصیلی شهر و رسیدن به یک 

مبنای واحد در پاسخگویی به شهروندان باشیم.
مهدی نیا اظهار کرد: طرح خازنی مصوب سال 58 
مالک عمل در هســته های مرکزی شهر بوده و 
با اضافه شدن محالت جدید طرح های تفصیلی 
منطقه ای مصوب شده به نوعی که اکنون شاید 
حدود 30 طرح تفصیلی در شــهر مشهد وجود 
دارد که موجب تصمیمات متفاوت و بازخوردهای 
گوناگونی شده و الزم است هرچه سریع تر به این 
وضع پایان دهیــم. وی افزود: بنابراین امیدواریم 
شهرداری مشهد به عنوان کارفرما اقدام های الزم 
برای سرعت بخشی به روند تهیه طرح ها را انجام 
دهد و به زودی یکپارچه سازی طرح های تفصیلی 

مشهد محقق شود.

آبگرفتگی های شهر مشهد پایانی ندارد•
دیروز بار دیگر به دنبال دقایقی بارش باران، شاهد آب افتادگی و 
آبگرفتگی در نقاط بسیاری از سطح شهر مشهد بودیم؛ قصه ای که 
هر ساله با اندک بارشی در این شهر تکرار می شود و حاال به تجربه 
می دانیم بسیاری از معابر و خیابان های مشهد به هنگام کمترین 
بارندگــی، به حوضچه هایی از آب تبدیل می شــوند و در برخی 
دیگر سیالب به راه می افتد؛ مدیران شهرداری هم همه  ساله در 
پاسخ به گالیه های مطرح  شده، اشتباه در محاسبات مهندسی و 
لکه گیری های غیراصولی آسفالت خیابان ها و نیز مشکل دار بودن 
مســیل و کانال های جمع آوری آب های سطحی را دلیل اصلی 
آبگرفتگی و آب افتادگی در این کالنشهر اعالم می کنند و با ارائه 
آمار مقایســه ای، رفع آن را در یک فرایند زمانی مشخص وعده 
می دهند؛ وعده ای که هر چند در راســتای تحقق آن هر ســاله 
میلیاردها ریال از بودجه عمومی شهر هزینه شده اما تاکنون جامه 

عمل نپوشیده است.
مشکالتی نظیر عقب ماندگی در الیروبی کانال ها و یا غیراستاندارد 
بودن شیب آســفالت بسیاری از معابر، موضوع جدیدی نیست؛ 
با وجودی که همه کارشناســان تأکید دارند در صورت رفع این 
نقایص، مشکل آب افتادگی و آبگرفتگی معابر هم برطرف خواهد 

شد.
چند روز پیش معاون عمران، حمل  و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشهد از اختصاص ۱۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مشکل 
آبگرفتگی معابر در سال جاری خبر داد و گفت که از ۲59 نقطه 
مستعد آبگرفتگی، مشکل حدود ۱۲0 نقطه برطرف شده و ۱۲5 
کیلومتر از ۱5۱کیلومتر مسیل های مشهد نیز تعریض، کفسازی 

و بدنه سازی شده است.
وی همچنین با بیان اینکه شیب بندی نامناسب آسفالت و مسدود 
شدن مســیر کانال ها از دیگر دالیل آبگرفتگی معابر بوده است، 
دلیل دیگر را کامل نبودن شــبکه جمع آوری فاضالب شــهری 
دانست که در هنگام بارش شدید باران با توجه به وجود فاضالب 
و پر بودن بخش زیادی از کانال های جمع آوری آب های سطحی، 

سرریز شدن کانال ها و آبگرفتگی معابر را در پی دارد.
اینکه اقدام های مدیریت شــهری در این زمینه هنوز مؤثر واقع 
نشده، تأمل برانگیز و بدون تعارف در این مورد خاص تمام تقصیرها 
به گردن شهرداری است؛ چراکه اشکاالت محاسباتی در ساخت 
معابر نظیر شیب آســفالت، لکه گیری های غیراصولی و مشکل 
کانال ها همه به حوزه مدیریت شهری برمی گردد؛ مشکالتی که 
هم به خاطر هدررفت بودجه عمومی و نیز خســارت های وارده 
به شهروندان، قابلیت حساب کشی توسط دستگاه های نظارتی و 

مدعی العموم را دارند.
البته در سال های گذشته تاکنون همواره شاهد بسیج امکانات 
شــهرداری و اقدام های مختلفی برای رفع مشکل آبگرفتگی و 
آب افتادگی معابر مشــهد بوده ایم و در کنار آن زحمت فراوان 
کارگران خدمات شهری که تالش می کنند تبعات آب افتادگی 
به حداقل ممکن کاهش یابد؛ این  همه هر چند جای قدردانی 
دارد اما ذره ای از بار مســئولیت مدیریت شــهری در قبال این 
مشکل را کم نمی کند. ناگفته پیداست که درصد زیادی از این 
تقصیر نیز بر عهده مدیران شهری در دوره های گذشته بوده و 
از ضعف مدیریت، رانت بازی و تسامح و تساهل عمدی و سهوی 
آنان حکایت دارد که با انتخاب و به کارگیری پیمانکاران بدون 
صالحیت، نبود نظارت بر عملکرد آنان و نیز نداشتن قاطعیت 
برخورد با کوتاهی دستگاه های خدماتی در کنده کاری و مرمت 
آســفالت خیابان ها، زمینه بروز مشــکالت اینچنینی را فراهم 
کرده اند. منطقی اســت که حاال باید سراغ همین افراد رفت و 
پرســید که اعتبارات مربوطه را کجا و چگونه خرج کرده اند که 

آب از آب تکان نخورده است.
بــه  هر حــال آنچه اهمیــت دارد اینکه خروجــی این ضعف 
عملکردها مشــکالت فراوانی اســت که همه  ســاله دامنگیر 
شهروندان مشــهدی می شــود و برای جلوگیری از تکرار این 
حوادث، مجموعه مدیریت شهری باید با تمرکز روی این مسئله 
به رفع ایرادهای زمینه ساز آبگرفتگی و آب افتادگی معابر شهر 
اقدام کند و مانع هدررفت هر ســاله میلیاردها تومان از بودجه 
عمومی برای رفع گرفتگی کانال ها، حقوق کارگران درگیر با این 

مسئله و جبران خسارت های ناشی از بارندگی ها شود.

 افتتاح آزمایشگاه تخصصی کرونا •
با یک میلیارد تومان اعتبار

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: رئیس دانشــکده 
از  علوم پزشکی اسفراین 
افتتاح آزمایشگاه تخصصی 
کرونا در این شهرســتان 
خبر داد و گفت: با توجه 
به ظرفیت های موجود این 

دانشکده از جمله دستگاه های تشخیصی و نیروهای متخصص، 
این دانشکده راه اندازی آزمایشگاه کرونا ویروس را پیگیری کرد.

دکتر اسحاق ایلدرآبادی اظهار کرد: برای راه اندازی این آزمایشگاه 
یک میلیارد و 80 هزار تومان هزینه شد که ۱50 میلیون تومان 

آن به همت مجتمع صنعتی اسفراین تأمین شده است. 
وی همچنین از دریافت مجوز این آزمایشگاه از انستیتو پاستور 
ایران و وزارت بهداشت و درمان خبر داد و افزود: تمام کارشناسان 
آزمایشگاه دوره آموزشی ویژه تشخیص بیماری کووید ۱9 را در 
مشهد گذرانده اند. وی افزایش بیماریابی فعال تر، امکان گرفتن 
آزمایش از بیماران سرپایی عالمت دار و اعزامی از مطب های بخش 
خصوصی را از جمله مزایای افتتاح این آزمایشگاه برای شهروندان 
اســفراینی برشمرد. رئیس دانشــکده علوم پزشکی اسفراین با 
اشــاره به اینکه تمام پروتکل های بهداشتی در این آزمایشگاه به 
منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا می شود، افزود: این 
آزمایشگاه قابلیت انجام آزمایش های تشخیصی برخی بیماری های 

عفونی را در آینده نیز دارد.

آغاز نام نویسی چهل و سومین دوره •
مسابقات قرآن کریم

قدس: رئیس اداره امور 
قرآنــی اداره  کل اوقاف 
و امور خیریه خراســان 
رضوی از آغاز نام نویسی 
دوره  ســومین  و  چهل 
کریم  قرآن  مســابقات 

خبر داد.
جعفر حسینی گفت: نام نویسی چهل و سومین دوره مسابقات 
قرآن کریم آغاز شده است و تا ۱۶ خرداد سال جاری از طریق 

آدرس my.oghaf.ir ادامه دارد.
وی افزود: این مسابقات در ۱0 رشته حفظ 5 جزء، ۱0 جزء، 
۲0 جزء، حفظ کل، قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، اذان)برادران(، 
دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم )برادران( و تفسیر 

عمومی قرآن برگزار خواهد شد.

فرماندار مشهد در جلسه معین های اقتصادی 
شهرستان خبر داد

سرمایه گذاری ۵۲ هزار میلیارد تومانی •
در قالب طرح مثلث اقتصادی

مشهد  فرماندار  قدس: 
در جلســه معین هــای 
اقتصــادی شهرســتان 
از ثبــت ۲8۶ پــروژه با 
ســرمایه گذاری بیش از 
تومان  میلیارد  هزار   5۲
و پیش بینی اشتغال برای 
85 هزار نفر خبر داد و گفت: این موضوع دســتاورد مشهد از 

طرح مثلث اقتصادی و فرهنگی خراسان رضوی است.
ســیدمحمدرضا  هاشمی در جلسه بررســی عملکرد 30 معین 
اقتصادی شهرســتان، در خصوص میزان برخورداری هر یک از 
بخش های مختلف از مجمــوع ۲8۶ پروژه معین های اقتصادی 
افزود: بخش خدمات ۱0۱ پروژه، بخش صنعت 98 پروژه، بخش 

کشاورزی ۴8 پروژه و  سهم بخش عمرانی ۲۱ پروژه است. 

 فرماندار نیشابور در حاشیه بازدید از
 اجرای طرح تهیه بسته های معیشتی پلیس: 

 نیروی انتظامی یک نیروی مردمی •
و والیی است

خبرنگار  نیشــابور- 
قامتی  علیرضــا  قدس: 
در  نیشــابور  فرمانــدار 
حاشــیه بازدید از اجرای 
طــرح تهیه بســته های 
پلیــس  معیشــتی 
کرد:  اظهار  شهرســتان 
نیروی انتظامی یک نیروی مردمی و والیی و برخاسته از بطن 
مردم است و از پلیس نظام مقدس جمهوری اسالمی انتظاری 

غیر از آن نیست .
در ابتدای این بازدید ســرهنگ حســین دهقانپــور؛ فرمانده 
انتظامی شهرستان نیشــابور گزارشی از فعالیت ها و اقدام ها به 

ویژه در زمینه تهیه ۱00 بسته کمک معیشتی ارائه کرد.

 اهدای ۲۵ سری جهیزیه •
به نوعروسان صالح آبادی

حوزه  فرمانده  صاحبی: 
مقاومــت شــهید باهنر 
صالح آبــاد گفــت: پیرو 
مقام معظم  فرمایشــات 
خصــوص  در  رهبــری 
کمک مؤمنانــه به افراد 
همچنیــن  و  نیازمنــد 
در خصوص ترویج ازدواج آســان، مجموعه بســیج شهرستان 

صالح آباد این امر را در دستور کار خود قرار داده است. 
سروان روح اهلل نیکویی در گفت وگو با قدس افزود: در این راستا 
با هماهنگی ســازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا)ع( تعداد 
۲5 سری جهیزیه با ارزش ریالی هر سری ۱00 میلیون ریال و 
در مجموع ۲میلیارد و 500 میلیون ریال آماده و به نوعروسان 
نیازمند و زیر پوشش کمیته امداد شهرستان صالح آباد تحویل 

شد.
وی خاطرنشان کرد: توزیع این سری از جهیزیه ها در سطح این 
شهرستان توسط حوزه های مقاومت بسیج به صورت تجمیعی 

در شهر صالح آباد صورت گرفته است.

اعالم اسامی شهرستان های دارای •
وضعیت سفید کرونا در استان های خراسان 
اســامی  قــدس: 
از  شهرســتان هایی 
اســتان های خراسان که 
در وضعیــت ســفید از 
لحاظ ویروس کرونا قرار 
دارند از سوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا اعالم شد. 

بنا بر اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا ۱3۲ شهرستان در کشور 
از لحاظ شیوع ویروس کرونا در حالت سفید قرار دارند که سهم 

خراسان رضوی چهار شهرستان است. 
بنا بر گزارش این ستاد شهرستان های کوهسرخ، جوین، جغتای 

و درگز از لحاظ ویروس کرونا در حالت سفید قرار دارند.
همچنین شهر زیرکوه در استان خراسان جنوبی جزو شهرهای 

وضعیت سفید اعالم شده است.
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محبوبه علیپور: در بازرســی های انجام شده از ابتدای اسفند 
ســال گذشــته تا روزهای اخیر، یک هزار و ۲00 پرونده تخلف 
همانند تقلب، گرانفروشی و عدم درج قیمت در بحث محصوالت 
ســالمت محور مرتبط با بیماری کرونا بــه ارزش ۱۱ میلیون و 
۱00هزار ریال در بازار مشــهد شناســایی و به سازمان تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی با بیان این 
مطلب در ادامه به دالیل افزایش قیمت میوه اشــاره کرد و افزود: 
همان طور که مطلع هستید از اوایل اسفند سال گذشته تاکنون 
درگیر بیماری کرونا هستیم. البته وضعیت گرانی میوه در انتهای 
سال گذشته تا امروز تغییراتی داشته، چنان که در اسفند ماه به 
دنبال شیوع بیماری کرونا و افزایش تقاضای مصرف برخی اقالم 
همانند زنجبیل، سیر و لیمو شیرین قیمت این میوه ها رشد داشت. 
این در حالی است که در اوایل سال جاری وضعیت گرانی قدری 
تفاوت داشــت؛ چراکه به طور کلی در سال جدید شاهد افزایش 
قیمت ها هســتیم اما در سال جاری و با شــیوع کرونا به دلیل 
کاهش عرضه میوه، رکود کسب و کارها و تعطیلی مراکز عرضه 
و همچنین روند رو به اتمام ذخایر میوه هایی همانند مرکبات؛ این 
مسئله محسوس تر بود. تمام کمیسیون ها و کارگروه هایی که در 
سطح استان خراســان رضوی فعال هستند، تالش می کنیم در 
روزهای آینده و با ورود میوه های فصلی به بازار؛ کمبودی در این 
زمینه وجود نداشته باشد و میوه ها با قیمتی مناسب در دسترس 

مردم قرار گیرند.
امیر دلداری همچنین خاطرنشــان کرد: براساس اطالعاتی که 

از وضعیــت عملکرد واحدهای صنفی مجموعه خود داریم، طرح 
فروش تنظیم بــازار در ایام نوروز در حــدود ۱۶0 واحد صنفی 
منتخب و چندین بازار شهرداری مشهد انجام شده است. البته در 
روزهای سال جدید و با توجه به پیامدهای شیوع کرونا در زمینه 
فعالیت اغلب مراکز صنفی بــه خصوص در مقوله پذیرش زائر و 
مسافر و بازار سوغاتی و شب عید با محدودیت هایی مواجه شدیم از 
این رو بازرسی چندانی در این عرصه ها نداشتیم. بنابراین فعالیت ما 
در حوزه بازرسی از اصناف بر قضیه عرضه محصوالت سالمت محور 

همانند اقالم بهداشتی و مواد غذایی متمرکز شد.
وی در ادامه با تأکید بر حضور شبانه روزی بازرسان در بازارها گفت: 
مجموعه ما جدا از محدودیت هایی که کرونا در پی داشته و ساعات 
کاری مشاغل متعدد را کاهش داده با ۱00 درصد توان نیروهای 
خود فعالیت کرده اســت بنابراین هر روزه در کنار کارشناســان 
اتحادیه هــای صنفی برای فعالیت حدود 30 تیم بازرســی، نیرو 
تأمین می کنیم. مدیر بازرســی و نظارت اصناف استان خراسان 
رضوی افزود: همچنین در حال حاضر ۱5 اکیپ گشت متشکل 
از نیروهــای فعال در اتحادیه اصناف، اداره اماکن و کارشناســان 
 اداره بهداشــت استان در سطح شهر مشــهد فعال هستند که 
فاصله گذاری های اجتماعی را براساس مصوبات ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در فضاهای کسب و کار کنترل می کنند. همچنین نسبت 
به عدم فعالیت صنوف پرخطر نظارت دارند. به این ترتیب هر روزه 
 بازرســان رصد بازار میوه را با حضور در میدان بار شروع می کنند 
چنان که وضعیت قیمت گذاری، درجه انواع محصوالت و کیفیت ها 
را مشــخص می کنند. همچنین در سطح شهر وضعیت فعالیت 

واحدهای صنفی رصد می شود.
امیر دلداری یادآور شد: از همین رو مالک قیمت گذاری و عرضه 
محصوالت برای ما فاکتورهای خرید است. در واقع فروشندگان بر 
همین اساس می توانند برای عرضه میوه درهم ۲0 درصد و برای 
محصوالت دستچین 35 درصد ســود را در نظر بگیرند. به این 
ترتیب هر واحد صنفــی که بیش از این میزان بر قیمت میوه ها 
افزوده باشد به عنوان متخلف شناخته شده و پس از تنظیم پرونده 
به تعزیرات حکومتی معرفی می شود. البته بضاعت ما در تأمین 
نیروها مشخص و سطح شهر نیز وسیع است از این رو شهروندان 
با مشاهده هر گونه تخلفی می توانند با تماس با شماره 3۱730 و 
شماره پیامک 3000۱3۴۱۲۴؛ آدرس دقیق واحد صنفی و نوع 
تخلف را گزارش دهند. به این ترتیب در اسرع وقت به این مسئله 
پیگیری و رسیدگی می شود. همچنین سعی می کنیم نتیجه به 

طرف شاکی و گزارش دهنده اطالع رسانی شود.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خراسان رضوی به قدس خبر داد

شناسایییکهزارو200پروندهتخلفدرحوزهکاالهایسالمتمحور

پیگیریپیگیری

ســرور هادیان: امروز ۱9 ســال از شهادت 
بزرگمردی می گذرد که از کودکی ســرباز امام 

بود.
شهید پاسدار »مهدی نیکنام عیدیان« که بیش 
از ۶0 مــاه از دوران جوانی اش را در جبهه های 
دفاع مقدس سپری کرد و بارها و بارها مجروح 
شــد اما حتی پس از اتمام جنگ بــاز هم از 
رسالتی که بر دوش خویش احساس می کرد، 

عقب ننشست.
پدر شــهید در سال 85 فوت کرده است، برای 
گفت وگو با مادر شــهید کــه تماس می گیرم، 
متوجه می شــوم او نیز سال گذشته به رحمت 

خدا رفته است.
برادر شهید می گوید: مهدی برادر بزرگمان بود و 
پس از او من و بعد یاسر و سمیه برادر و خواهرم 

هستند.

در کنار شهید چمرانس
هادی نیکنام عیدیان می افزاید: برادرم در سال 
۴۴ در مشهد به دنیا آمد، او چهار ساله بود که 
والدینم به تهران مهاجــرت کردند و او در این 

شهر به تحصیل پرداخت.
این برادر شهید با اشاره به این نکته که شهید 
مهدی همزمان با تحصیل در سال 57 به خیل 
یاران امام)ره( پیوست و با تعطیلی کالس ها به 
پخش عکس و اعالمیه های امام)ره( مشــغول 
شــد، بیان می دارد: با پیروزی انقالب در سال 
59 به عضویت ستاد جنگ های نامنظم شهید 
چمــران درآمد و همراه شــهید چمــران در 

جبهه های حق علیه باطل جنگید.
وی خاطرنشان می سازد: پس از شهادت شهید 
چمــران، تیپ ۲7 محمد رســول اهلل)ص( به 
فرماندهی حاج احمد متوسلیان تشکیل شد و 

او نیز در جرگه اعضــای این تیپ قرار گرفت. 
برای مدتی نیز فرماندهی مخابرات تیپ ذوالفقار 
لشکر ۲7 محمد رسول اهلل)ص( را پذیرفت و در 
عملیات بدر از ناحیه دو دست مجروح و پس از 
بهبودی، به فرماندهی واحد کالیبر تیپ ذوالفقار 

از لشکر محمد رسول اهلل)ص( منصوب شد.

مجروحیت ها و ادامه راهس
وی خاطرنشان می ســازد: برادرم در عملیات 
والفجر8 از ناحیه شــکم مجروح شد و پس از 
بازیافتن سالمتی خود بار دیگر راهی میدان رزم 
شد و فرماندهی تیپ ذوالفقار را تا پایان جنگ 

برعهده داشت.
از ویژگی های شــهید می پرســم که توضیح 
می دهد: برادرم بســیار خوشرو و خوش اخالق 
بود و دوســتان همرزمش نیز در وصف مهدی 
تعریف می کنند که او در همه شــرایط بسیار 
باانــرژی و اهل مزاح و شــوخی بود، حتی در 
بدترین شــرایط در هنــگام عملیات که همه 
احساس خطر می کردند اما باز هم همین روحیه 

را داشته است.

مشاور و خوشروس
وی ادامــه می دهد: پــدر و مــادرم مهدی را 
بســیار قبول داشــتند و همه از مشــاوره ها و 

راهنمایی هایش بهره می بردند.
او حاال خاطره ای از مــادرش روایت می کند و 
بیان می دارد: مادرم برایمــان تعریف می کرد 
زمانی که امام)ره( را دســتگیر کردند و گفتند 
شما که سرباز نداری، چرا مبارزه می کنی؟ امام 
فرمودند: سربازان من االن در گهواره ها هستند 
و شیر می خورند. برادرم آن زمان شیرخوار بود 
و مادر می گفت، همان زمان حس کردم فرزندم 

سرباز امام)ره( است.
او ادامه می دهد: برادرم که بزرگ شــد و برای 
رفتن به جنگ اجازه پدر و مادرم را که خواست، 
گفتند برو، امام گفته بودند، ســربازان من در 

گهواره اند.
هیچ کدام از ما به یاد نداریم که درباره جنگ و 
رشادت هایش حرفی زده باشد، حتی دردهایی 

که از جراحت های جبهه داشــت را هیچ وقت 
به ما نگفت.

این برادر شــهید اظهار مــی دارد: پدرم راننده 
ماشــین بزرگ بود و از اول تا زمان بازنشسته 
شدن هم  با همان ماشین روزی حالل را برای 
خانــواده اش آورد. پدر و مادرمــان هر دو اهل 
مســجد بودند و بچه هایشــان را هم با فضای 

مسجد از دوران کودکی آشنا کردند.

۶۰ ماه جبهه و دو سال در بیمارستانس
او تصریح می کند: برادرم بارها در عملیات های 
مختلف دچار جراحت های بسیاری شد؛ بیش از 
۶0 ماه در جبهه حضور داشت و بیش از دو سال 
به دلیل همین آسیب دیدگی ها از ناحیه دست 
و شکم در بیمارســتان بستری بود و ماهیچه 
دســتش از بین رفته بود و دردهای شــکم و 

عفونت های مداوم همیشه همراهش بود.

شهادت بر فراز آسمان هاس
او دربــاره چگونگی شــهادت مهدی می گوید: 
برادرم در ۱5 اردیبهشت در مرز شرقی در حادثه 
سقوط هلیکوپتر به شهادت رسید. برادرم پاسدار 
بود. دوستانش گفتند لحظه پیش از سوار شدن 
به هلیکوپتر از حاج آقا معینی استخاره می خواهد 
که آیه ای مربوط به شهادت آمده بود که برادرم 
با اطمینــان برای این مأموریت مــی رود و در 
همین مأموریت به دلیــل حادثه ای هوایی، به 
همراه تعدادی از همراهانش به شهادت رسید. 
او در جایگاه ابدی اش در گلزار شهدا آرام گرفت. 
او در پایان خاطرنشــان می سازد: همسر برادرم 
معلم بازنشســته اســت و از برادرم دو پسر به 
نام  های مصطفی که در مقطع دکترای مکانیک 

و سجاد که دانشجو است به یادگار مانده است.

در گفت وگوی قدس با برادر شهید »مهدی نیکنام عیدیان« عنوان شد

سربازاماموهمرزمچمرانبود

عشقستانعشقستان



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
  آزادی ۸۴۰ زندانی خراسان رضوی •

با عفو رهبری
قدس: مدیرکل زندان ها 
و  تأمینــی  اقدامــات  و 
رضوی  خراسان  تربیتی 
گفت: با فرمان عفو اخیر 
رهبر معظم انقالب، ۸۴۰ 
زندانی در روزهای پایانی 
فروردین  و  اســفند ۹۸ 

امسال از زندان های استان آزاد شدند.
خشایار جمشیدی اظهار کرد: مطابق بخش نامه ابالغی همه 
محکومان به جز افراد ســابقه دار و مرتکبان جرایم خشن 

مانند سرقت مسلحانه مشمول عفو رهبر انقالب شده اند.
مدیر زندان مرکزی مشــهد در این باره گفــت: در روزهای 
پایانی سال ۹۸ و روزهای آغازین سال ۹۹ با عفو رهبر معظم 
انقالب، ۴۲۹ نفر از زندانیان زندان مرکزی مشــهد به آغوش 

خانواده هایشان بازگشتند.
علی عبدی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری به ویژه 
در زندان مرکزی مشهد، افزود: این آمار اعالم شده مربوط به 
مشموالن عفو رهبری و تنها در فروردین ماه بوده و این تعداد 

همچنان رو به افزایش است.
وی اظهار کرد:عالوه بر تعداد اعالم شده، درهمین مدت نیز 
۱۹۷ زندانی دیگر با اعمال آزادی مشــروط از زندان مرکزی 

مشهد آزاد شدند.
مدیر زندان مرکزی مشهد گفت: فرایند بررسی پرونده های 
زندانیان از سال گذشته تا کنون همچنان تداوم داشته و در 
جریان این بررسی ها در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ تعداد ۵۸۸ 
نفر از زندانیان نیز با اعطای مرخصی پایان حبس از یک روز تا 

۶ ماه، به جمع دیگر زندانیان آزاد شده پیوسته اند.

 رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
در تذکر شفاهی:

  مسئوالن به فریاد •
مردم سیل زده کالت برسند

مجمع  رئیــس  قدس: 
نمایندگان خراسان رضوی 
با اشــاره به سیل منطقه 
و  مسئوالن  گفت:  کالت، 
وزرا به داد مردم سیل زده 
برسند و مشکالت آن ها را 

رفع کنند.
حجت االســالم نصــراهلل پژمان فر در نشســت علنی روز 
گذشته مجلس شورای اســالمی در تذکر شفاهی گفت: 
ســیل منطقه کالت موجب تخریب بســیاری از خانه ها، 
ابنیه و احشــام مردم شــده اســت. این منطقه محروم 
احتیاج به حمایت دارد، در غیر این صورت شاهد افزایش 

مهاجرت از کالت خواهیم بود.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس تصریح کرد: وزارت 
کشور، راه و کشاورزی و ستاد حوادث غیرمترقبه باید نسبت 
به این موضوع ورود پیدا کنند، جاده این منطقه از بین رفته و 

مردم در سختی فراوان هستند.

  از اهداکنندگان مرگ مغزی •
تست کرونا گرفته می شود

مرکز  مدیــر  قــدس: 
اعضــای  فراهــم آوری 
علوم  دانشــگاه  پیوندی 
از  گفت:  مشهد  پزشکی 
فرد مرگ مغزی تســت  
کرونا گرفته می شود که 
در صورت مشکوک بودن، 

فرد در فرایند اهدای عضو قرار نمی گیرد. 
ابراهیم خالقی افزود: از پارسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونــا از هر مورد مرگ مغزی باید تســت کرونا گرفته 
شــود، چراکه ایــن افراد مدت زمانی را در آی .ســی.یو 
ســپری کرده اند از همین رو آمار اهــدای عضو کاهش 

یافته است.
وی با اشاره به اینکه ســال گذشته در ماه اسفند اهدای 
عضوی صورت نگرفته اســت، اما نســبت به ســال های 
گذشته بیشــترین آمار با ۱۲۵مورد اهدای عضو به ثبت 
رسیده است، افزود: سال ۹۷ باوجود اینکه در ۱۲ماه سال 
اهدای عضو انجام شــده، ۱۲۳مــورد اهدای عضو از افراد 

مرگ مغزی به ثبت رسیده است.
خالقی اظهار کرد: در افراد مرگ مغزی تمامی تست های 
مرتبط با ویروس کرونا و سی.تی.اسکن انجام و پس از آن 

اقدام به اهدای عضو می شود.
او بــا تأکید بر اینکه اگر مورد مرگ مغزی مشــکوک به 
کرونا باشــد، وارد فرایند اهدای عضو نمی شود، افزود: در 
۷۴ روزی که از شــیوع کرونا می گــذرد بیش از ۱۶مورد 
مرگ مغزی داشــتیم که بعضی خانواده ها هم به اهدای 
عضو رضایت داشتند، اما با توجه به تست کرونا نتوانستیم 

از اعضای فرد مرگ مغزی استفاده کنیم.

3 مجروح این حادثه به مرکز درمانی نیشابور 
منتقل شدند

•  CNG حادثه در جایگاه 
میرعلمدار-نیشابور: 
به گزارش روابط عمومی 
ســازمان آتش نشــانی 
ایمنــی  خدمــات  و 
نیشــابور،  شــهرداری 
جمعه شــب گذشته با 
مهیبی  صدای  شنیدن 
در شهر که بررسی ها حاکی از آن بود که کانون صدا جایگاه 
گاز CNG بود، بالفاصله تمام نیروهای عملیاتی نجات و حریق 

ایستگاه به محل اعزام شدند.
مشــاهدات اولیه حاکی از آن بود کــه حجم زیادی گاز 
از جایگاه به بیرون نشــت می کند بــه طوری که محیط 

جایگاه را گاز به صورت مه پوشانده بود .
ایــن حادثه که در اثر خارج شــدن یک شــیر اهرمی از 
محل نصــب خود رخ داده بود؛ منجر به مصدوم شــدن 
اپراتورهــای جایــگاه  گاز طبیعی شــده و مصدومان در 
همان لحظات اولیه توسط افراد حاضر در صحنه به مکان 
امن منتقل شــده بودند. با هماهنگی ســتاد فرماندهی 
آتش نشانی بالفاصله نیروی انتظامی و اورژانس در جریان 

واقعه قرار گرفتند و در محل حضور یافتند. 
از همیــن رو مســیر بولوار فضــل با همــکاری عوامل 
آتش نشــانی و نیروی انتظامی مسدود و مصدومان حادثه 

به بیمارستان منتقل شدند. 
پس از ایمن ســازی محل و حضــور نیروهای امداد گاز و 
بســتن شــریان اصلی انتقال گاز و انجام دیگر اقدام های 
فنــی، خودروهایی که داخل جایــگاه پارک بودند نیز به 

خارج آن هدایت شدند. 
در همین رابطه رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشــکی نیشابور گفت: به دنبال تماس با مرکز ارتباطات 
اورژانس ۱۱۵ مبنی بر حادثه در پمپ گاز، دو دســتگاه 
آمبوالنس اورژانس از پایگاه های یک و ۶ شهری به محل 

اعزام شدند.
مصطفی افشــارنیک گفت: به دنبال این حادثه ســه نفر 
مصدوم شــدند که یک نفر از آن هــا از ناحیه صورت به  

شدت آسیب دید.
رئیــس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های پزشــکی 
نیشــابور تصریــح کرد: مصدومان توســط دو دســتگاه 
آمبوالنس به مراکز آموزشــی، پژوهشی و درمانی حکیم 
و ۲۲ بهمن نیشــابور منتقل شدند. گفتنی است، شهردار 
نیشابور نیز در همان لحظات اولیه در بیمارستان حاضر و 

از وضعیت مصدومان جویا شد. 

در حوالی نیشابور رقم خورد
 گردش به چپ، پایان یک زندگی را •

رقم زد 
درود -خبرنگار قدس: 
دســتگاه  یک  برخورد 
دستگاه  یک  با  کامیون 
بخش  در  موتورسیکلت 
نیشابور  )محور  زبرخان 
به مشهد( موجب مرگ 
راکب موتورسیکلت شد.

  ایــن حادثــه صبــح روز شــنبه گذشــته در کیلومتر 
۲۹ بزرگراه نیشــابور به مشهد در ابتدای جاده روستایی 

عصمت آباد روی داد.
 رئیس پلیس راه شهرســتان نیشــابور با تأیید این خبر، 
علت این حادثه را گردش خالف موتورسیکلت در عرض 

جاده  بیان کرد.
ســرهنگ علی اکبــر عرفانی مهر با بیــان اینکه راکب 
موتورســیکلت ۶۷ ساله و فاقد کاله ایمنی بوده، افزود: 
راکب موتورســیکلت بدون توجه به ســواره رو  و در 
حالی که قصد داشــته از تقاطــع به جاده اصلی ورود 
پیــدا کند، بــدون در نظر گرفتن رعایــت حق تقدم، 
تصمیم گردش بــه چپ و دورزدن دوربرگردان جاده 
را داشــته که با یک دســتگاه کامیــون برخورد و در 

است. باخته  دم جان 
این گزارش حاکی اســت: اهالی حدود ۱۰ روستای این 
بخش، از این جاده نامناســب روســتایی تردد می کنند 
و در ابتــدای جاده این ۱۰ روســتا، زیرگذری برای عبور 
موتورســیکلت ها  ایجاد شده که در ایام بارندگی به علت 
جمع شــدن آب زیر پل، امکان تردد از محل وجود ندارد  
و افــرادی که قصد عبور از محل را دارند به اجبار باید از 
عرض جاده عبور کنند کــه این امر موجب بروز حوادث 

فراوانی شده است.

با اقدام به موقع آتش نشانان حادثه ختم به خیر شد
  نجات دو فرد گرفتار از عمق چاه •

در حومه مشهد 
افســر  قرمز:  خــط 
آتش نشــانی  نگهبان 
شهر مشــهد از نجات 
دو فرد گرفتار در عمق 
۲۰ متری یک چاه در 
حومه شــهر مشهد با 
دو  آتش نشانان  تالش 

ایستگاه آتش نشانی خبر داد.
سرآتشــیار علــی اخالقــی در این رابطــه گفت: عصر 
شــنبه گذشــته در پی تمــاس تلفنی شــهروندان با 
ســامانه ۱۲۵ مبنی بر ســقوط و گرفتار شدن دو فرد 
در داخل یک چاه در روستای عشق آباد واقع در محور 
مشهد به چناران، ســتاد فرماندهی بالفاصله نجاتگران 
ایستگاه های ۳۶و۷ را به محل حادثه در ۲۰ کیلومتری 

شهر مشهد اعزام کرد.
افسر نگهبان آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: با حضور 
نجاتگران آتش نشــانی در محل مشــخص شد دو جوان 
بــه دلیل نامعلومی در عمق ۲۰ متــری یک چاه گرفتار 
شده اند که بالفاصله نجاتگران ضمن بیرون آوردن این دو 
نفر از درون چاه، یکی از آنان که جراحاتی نیز داشــت را 
برای انتقال به بیمارســتان تحویل تکنسین های اورژانس 

حاضر در محل دادند.
علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوط در دست 

بررسی است.

اســتان  فتا  پلیس  رئیس  عقیل رحمانی: 
خراسان رضوی خبر داد: زن و مرد تبهکاری 
که با نیت اخاذی و نقشــه ای از پیش تعیین 
شــده در قالب منشی به تصاویر خصوصی و 
محرمانه پزشک نامدار مشهدی دست یافته 
بودند، پیش از رســیدن به نیت شومشــان، 

شناسایی و دستگیر شدند.

عدمآشناییبهفضایمجازیس
دردسرآفرید

جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتا استان 
خراســان رضوی در تشریح این ماجرا گفت: 
بــا توجه به ارجاع دســتور قضایی مبنی بر 
اخاذی و تهدید به انتشــار داده های مهم و 
حســاس یک پزشک سرشــناس مشهدی، 
رســیدگی بــه موضــوع در دســتور کار 

کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
سرهنگ جهانشــیری ادامه داد: از همین رو و 
برای انجام اقدام های کارشناسی و ردزنی مجازی 
دقیق تر، از شاکی پرونده خواسته شد تمام اتفاقات 
صورت گرفته را مو به مو توضیح دهد که در پی 
آن مشخص شد شــاکی به دلیل عدم آشنایی 
کامل به امنیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان 
از سوی فردی ناشناس مورد تهدید قرار گرفته 
بود و فــرد اخاذ با اجرای نقشــه ای قدیمی اما 
همچنان حاشیه ساز از پزشک سرشناس در برابر 
عدم انتشــار تصاویر و داده های مهم و حساس، 
یک میلیارد ریال وجه نقد به صورت الکترونیکی 

در زمانی معلوم  تقاضا کرده بود.

نقشهمکارانهبرایاخاذیس
با  رئیس پلیس فتا خراســان رضوی افزود: 

تــالش کارشناســان اداره 
عملیــات ویــژه پلیس فتا 
اســتان تحقیقــات فنی و 
و  گرفت  شــکل  پلیســی 
ســرنخ های  امتداد  از  پس 
ردپاهــای  و  دیجیتــال 
مجــازی به جامانده در این 
پرونــده، موفق شــدند دو 
متهم را  شناســایی و پس 
از آن هماهنگی هــای الزم 
با مقام قضایی انجام شد و 
عامالن این اخاذی مجازی 

در محل اختفایشان دستگیر شدند.
این مقام ارشــد انتظامی به رو شدن پشت 
از دســتگیری متهمان  پرده ماجرا پــس 

اشــاره و در تشــریح این 
متهمان  کرد:  عنوان  نکته 
دســتگیر شده که دو زوج 
جوان بودند پس از انتقال 
اســتان  فتا  پلیس  به مقر 
اخاذی  این  کردند  اعتراف 
تعیین  پیش  از  نقشــه ای 
شده بود و برای اجرای آن 
ابتدا زن جــوان به عنوان 
دکتر  در مطــب  منشــی 
شناخته شــده مشغول به 
کار شــده و پس از جلب 
اعتماد شــاکی پرونده  و دســت یافتن به 
برخــی اطالعات، نقشــه این اخــاذی را 
اجرایــی کرده بودند.مجرمان هدف خود را 

از این اقدام مجرمانه، کســب منفعت مالی 
عنوان کردند.

سرهنگ جهانشــیری تصریح کرد: پس از 
تکمیل مراحل انتظامی و اتمام بازجویی های 
پلیسی دو متهم به همراه پرونده متشکله و 
ادلــه موجود برای کســب تکلیف نهایی به 
دادســرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای 

منتقل شدند.
این مقام انتظامی به کلیه کاربران فضای سایبری 
به ویژه جامعه پزشــکان که به  دلیل مشغله 
کاری  فرصــت کافی برای بررســی امنیت 
فضای سایبری ندارند، توصیه کرد: ضمن اینکه 
شناخت و رعایت نکات و توصیه های پلیسی 
می تواند موجب پیشگیری از وقوع جرم باشد، 
چنــد پلتفرمی بودن شــبکه های اجتماعی 
به دلیل ســهولت ارتباطات و دسترســی به 
شبکه اجتماعی از ابزارهای متفاوت است و در 
صورت انتخاب رمز یک مرحله ای دسترســی 
غیرمجاز به آن ساده تر خواهد بود، بنابراین با 
انتخاب رمــز دومرحله ای می توان از هر گونه 

دسترسی غیرمجاز جلوگیری کرد .
شایان ذکر است، پلیس فتا از کلیه کاربران 
می خواهــد در صــورت مشــاهده مــوارد 
مشــکوک  موضوع را از طریق سایت پلیس 
www.cyberpolice.ir بخش  نشانی  به  فتا 

ارتباطات مردمی با ما در میان بگذارند .

پس از رمزگشایی از یک پرونده مشخص شد

اخاذیازپزشکمشهوردرلباسمنشی

باانتخابرمز
دومرحلهایدر

شبکههایاجتماعی
میتوانازهرگونه
دسترسیغيرمجاز

جلوگيریكرد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
  آبگرفتگی و سیالب •

امروز هم میهمان خراسانی ها
قدس: براساس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی امروز 
نیز سامانه ناپایدار جوی روی استان در بیشتر نقاط استان ادامه 
خواهد داشت. طی این مدت احتمال آبگرفتگی، رواناب و سیالب 
در نواحی مستعد وجود دارد. از روز سه شنبه به طور موقت جوی 

آرام همراه با افزایش دما در استان پیش بینی می شود.
هوای امروز مشهد قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت وزش 
باد و افزایش ابــر و گاهی رگبار باران و رعدوبرق  با احتمال 
بارش تگرگ خواهد بود. حداقل و حداکثر دمای امروز مشهد 

به ترتیب ۱۴ و ۲۵ درجه سلسیوس پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته ریوش با کمینه دمــای ۸ درجه 
سلسیوس خنک ترین و بردسکن با بیشینه دمای ۳۰ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای خراسان رضوی بوده اند. در این 
مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مقدس مشهد به ترتیب 
۱۶و ۲۶درجه سلســیوس بوده اســت. همچنین بیشترین 
سرعت وزش باد از ایستگاه های هواشناسی گناباد با سرعت 
۶۱ کیلومتر بر ســاعت و بیشترین میزان بارش از فریمان با 

۶/۳ میلیمتر گزارش شده است.
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اینچهقانونیاستس
از بانــک زنگ زدند باید بیایید قســط وام 
ازدواجتــان را که عقب افتــاده واریز کنید، 
می گویم دولت گفته تا ســه ماه اشــکال 
ندارد واریز نشــود، می گویند غیر اصل وام 
هم باید۳۰هزار تومان اضافــه بریزید، این 
چه قانونی تو این مملکت است، هیچ کس 
به همنوع خــودش رحم نمی کنــد، لطفاً 
ســامانه ای که می شود شــکایت کنیم را 

اطالع رسانی کنید. 72۱۰...۹۱5

ماازتلویزیوندستورنمیگيریمس
بانک مرکزی در تلویزیون می گوید هیچ بانک یا مؤسسه ای حق ندارد اقساط وام اسفند ۹۸ و 
فروردین و اردیبهشت ۹۹ را بدون اجازه از حساب مشتری کم کند، ولی بانک صادرات شعبه امام 

هادی با سودش از حسابم کم کرده و می گوید ما از تلویزیون دستور نمی گیریم. 6۴25...۹۱5

تاكنوننهچنيننذوراتیرادیدیمونهشنيدیم!س
از دو سال پیش هرجا که خبری از عملکرد خیریه ها در ماه رمضان می شنوم و پیگیر می شوم 
می گویند؛ امسال هزینه های افطار را صرف خرید بسته معیشتی کردند و یا غذای گرم بسته بندی 
می کنند تا در حاشیه شهر مشهد توزیع کنند. اما ما که در انتهای شهرک رجائی و منتهی الیه 

مشهد زندگی می کنیم تاکنون نه چنین نذوراتی را دیدیم و نه شنیدیم! 6۱5۸...۹36

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خبرخبر

قدس: فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: سه حفار غیرمجاز آثار 
تاریخی و باستانی در بخش مرکزی شهرستان 

چناران دستگیر شدند.
ســرهنگ محمدعلی مدیر افزود: این افراد در 
حال حفــاری غیرمجــاز در محوطه تاریخی 
یکی از روستاهای چناران بودند که با همکاری 
پاسگاه انتظامی رادکان و نیروهای یگان حفاظت 

اداره کل میراث فرهنگی دستگیر شدند.
وی ادامه داد: یک سنگ آسیاب قدیمی کشف 
و ضبط شده اســت که براساس بررسی های 

اولیه به نظر می رسد مربوط به ۴۰۰ سال قبل 
است. او تصریح کرد: حفاران با تشکیل پرونده 
به دستگاه قضایی تحویل شدند تا رسیدگی 
الزم و قانونی درخصــوص جرایم و تخلفات 

آن ها انجام شود.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی خبر داد

دستگیری سه حفار غیرمجاز در چناران

خبرخبر

ســازمان  عملیات  معــاون  قــدس: 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشــهد گفت: در پی گــزارش مفقود 
شدن یک چوپان ۲۰ ساله در روستای 
درخواســت  و  تایباد  آبقه شهرســتان 
مجموعــه  از  شــهر  آن  مســئوالن 
آتش نشــانی مشــهد، تیــم غواصی و 
عملیات ویژه ســازمان آتش نشــانی و 
به آن  ایمنی شهرداری مشهد  خدمات 

شدند. اعزام  شهرستان 
افزود:  آتشپاد دوم محمدجواد ســبحانی 
غواصان آتش نشانی مشــهد موفق شدند 

در عملیاتی تخصصی پیکر این جوان را از 
عمق یک بند خاکی در فاصله ۶ کیلومتری 
این روستا پیدا و به سطح آب منتقل کنند.
علت دقیــق فــوت این جوان توســط 
مسئوالن مربوطه در دست بررسی است.

با تالش آتش نشانان اعزامی از مشهد

پیکر چوپان مفقود شده در تایباد پیدا شد

خط قرمــز: فرمانده انتظامي مشــهد از 
کشــف مقادیــري داروهــاي غیرمجاز و 
رمزگشایي از ۶ فقره سرقت موتورسیکلت  
به واســطه آگهی در ســایت واســطه گر 

فروش کاال خبر داد. 
ســرهنگ عبــاس صارمي ســاداتي گفت: 
شــهید  کالنتــري  تجســس  تیم هــاي 
نواب صفوي مشهد مرحله دیگري از اجرای 
طرح امنیت محله محور را در دســتور کار 

خود قرار دادند.
در مرحله اول این عملیات، سرنخ  داروهاي 
غیرمجاز را در خانه اي مسکوني پیدا کردند 
و پــس از هماهنگي بــا مقام قضایي، خانه 
مذکور را کــه در بولوار طبرسي شــمالي 

مشهد بود مورد بازرسي قرار دادند.
مأموران  گفــت:  مشــهد  فرمانده انتظامي 
در بازرســي از خانه مســکوني ۱۲۷جعبه 
پنج عددی آمپول هــاي غیرمجاز و خارج 
از شــبکه توزیع را کشــف و صاحبخانه و 

برادرش را به کالنتري هدایت کردند.
ســرهنگ صارمي تصریح کرد: صاحبخانه 
در اظهارات اولیه خود مدعي شد برادرش 
که بــه موادمخــدر اعتیــاد دارد کیف به 
جامانــده از یک مســافر را در خودرواش 

پیدا کــرده و فکر فروش داروها در پنجراه 
به ســرش مي زند که نتوانسته نقشه خود 
را عملــي کند و داروهــا را به داخل خانه 

بازگردانده است.
خاطرنشــان  مشــهد  فرمانده انتظامــي 
کرد: بنــا بر اظهارنظر اولیه کارشناســان 
دانشگاه علوم پزشکي، این داروها قابلیت 
مصرف انساني نداشته و باید معدوم شوند 
که در ایــن رابطه پرونده به مراجع قضایي 

ارسال شد.

فریبفروشندگانموتورسيکلتس
درسایتواسطهگر

ســرهنگ صارمي گفت: تیم هاي تجسس 
کالنتري شهید نواب صفوي مشهد دقایقي 
پس از کشف داروهاي غیرمجاز، در پیگیري 
پرونده سرقت هاي سریالي موتورسیکلت با 
همکاري یکــي از مالباختگان، متهم را در 
حالي که سوار بر موتورسیکلت مسروقه در 
میدان پنجراه در حال تردد بود، شناسایي 

و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامي مشــهد ادامــه داد: جوان 
۳۱ســاله که چند فقره سابقه سرقت وجه 
نقــد، طــال ، دالر و ... در کارنامه ســیاه 
خود دارد، در برابر شــواهد و ادله غیرقابل 
انکار پلیس مدعی شــد  به فروشــندگان 
موتورســیکلت که در ســایت واســطه گر 
آگهي فــروش درج مي کردنــد مراجعه و 
موتورســیکلت  آن ها را به بهانه بررســي 

وضعیت موتوري، به سرقت مي بردم.
این جــوان که تاکنون به ۶ فقره ســرقت 
موتورســیکلت با این روش اعتراف کرده، 
مدعي شد: براي بعضي از موتورسیکلت ها 
پالک و قولنامه جعلي تهیه مي کردم و در 
مــواردي نیز با مالباختگان تماس گرفته و 
از آنان در قبال تحویل وسیله نقلیه سرقتي 

درخواست مژدگاني می کردم!
وي گفــت: تحقیقات از ایــن متهم براي 
انجام شده توسط  کشف دیگر سرقت هاي 
او در حالــي ادامــه دارد که بررســي هاي 
پلیســي نشــان مي دهد او در مواردي نیز 
موتورسیکلت ســرقتي را براي سرقت یک 
موتورسیکلت دیگر نزد فروشنده به امانت 
مي گذاشــته تا بتواند پس از جلب اعتماد 

فروشنده، نقشه خود را عملي کند.

فرمانده انتظامی مشهد دو عملیات پلیسی را تشریح کرد

از دستگیری سارق سریالی موتورتا کشف داروهای غیرمجاز

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر
 بنیاد برکت برای ایجاد 10 هزار شغل •

در کرمانشاه همکاری کند
اســتاندار  کرمانشاه: 
خواســتار  کرمانشــاه 
برکت  بنیــاد  همکاری 
بــرای ایجــاد 10 هزار 

شغل در استان شد.
در  بازونــد  هوشــنگ 
جلسه شورای اشتغال و 

سرمایه گذاری استان کرمانشاه با اشاره به تفاهم نامه ای که با 
بنیاد برکت برای ایجاد 15 هزار شغل در استان کرمانشاه در 
مدت سه سال ایجاد شده، اظهار کرد: اگرچه توافق اولیه برای 
اشتغال زایی امسال 5هزار و 600 شغل است، اما تقاضا داریم 

این عدد را تا سقف 10 هزار شغل افزایش دهند.
وی نکته مثبت اشــتغال زایی که توســط بنیاد برکت انجام 
می شود را توجه به اشتغال خرد به خصوص در مناطق روستایی 

دانست که موجب محرومیت زدایی از روستاها می شود.

دستور توقیف شناورهای غیرمجاز •
صید ترال صادر شد

هرمزگان: در پی تأکید 
دادگســتری  رئیس کل 
دادســتان  هرمــزگان، 
انقــاب  و  عمومــی 
بندرعبــاس از صــدور 
به منظور  دستور قضایی 
شــناورهای  توقیــف 

غیرمجاز صید ترال و مأموریت مشــترک شیات، دریابانی 
و سپاه پاسداران انقاب اســامی در این خصوص خبر داد.

مجتبی قهرمانــی در جمع خبرنگاران خاطرنشــان کرد: از 
مدیرکل شیات اســتان، فرمانده دریابانی و فرمانده منطقه 
یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی خواسته شده 
اســت، نســبت به برخورد قانونی و جلوگیــری از فعالیت 
شــناورهای غیرمجاز، به خصوص صید ترال در کل آب های 

استان هرمزگان اقدام کنند.

 مرز مهران •
دو روز در هفته بازگشایی می شود

ایام  اســتاندار  ایالم: 
هماهنگی  بــا  گفــت: 
مسئوالن ایرانی و عراقی 
مرز مهــران در هفته دو 

روز باز می شود.
قاسم سلیمانی دشتکی 
در نشســت مطبوعاتی 

مجازی با خبرنگاران و اصحاب رسانه، اظهار کرد: مرز مهران 
از ابتدای شیوع کرونا از طرف دولت ایران بسته نشد هر چند 
موافق بودیم در مرز برای زائران به دلیل تجمع زیاد محدودیت 

ایجاد شود، اما برای تجارت موافق تعطیلی نبودیم.
وی تأکید کرد: به همین دلیل از رئیس جمهوری درخواست 
کــردم به وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی دســتور دهد 
رایزنی هــای الزم برای بازگشــایی هرچه ســریع تر مرز را با 

طرف های عراقی انجام دهند.

 محرومیت 4هزار و 500 دانش آموز •
از آموزش مجازی در البرز

آموزش  مدیرکل  البرز: 
البــرز گفت:  پرورش  و 
۴هزار و 500 دانش آموز 
از  اســتان  دبســتانی 
دریافــت آموزش هــای 
دلیل عدم  بــه  مجازی 
دسترســی بــه موبایل 

هوشمند یا نداشتن اینترنت محروم هستند.ساالر قاسمی با 
بیان اینکه در البرز حدود ۲۴ هزار دانش آموز در مقطع دبستان 
در حال تحصیل هســتند، اظهار کرد: پس از شیوع ویروس 
کرونا که منجر به تعطیلی مدارس شده، این دانش آموزان به 

شیوه های مختلف آموزش های خود را دنبال می کنند.
وی با اشــاره به اینکه مهم ترین روش برای ادامه آموزش به 
این دانش آموزان از طریق فضای مجازی است، افزود: در این 
شیوه محتواهای آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی و پیش 
دبســتانی با رعایت اصول یادگیری و براساس شیوه آموزش 

دیداری-شنیداری تهیه و بارگذاری می شود.

هتل های کرمانشاه بازگشایی شد•
رئیس  نایب  کرمانشاه: 
اتحادیه هتلداران استان 
کرمانشــاه از بازگشایی 
با  کرمانشــاه  هتل های 
رعایت کامل پروتکل های 
داد. خبــر  بهداشــتی 
ســیروس گل عنبــر با 

اشــاره به اینکه در چند روز اخیر مجوز بازگشایی هتل های 
استان را دریافت کردیم، تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع 
13 هتلی که در شهر کرمانشــاه داریم، 9 هتل فعالیت های 
خود را از سرگرفته اند و سه هتل نیز به دلیل عدم آمادگی پس 
از ماه مبارک رمضان بازگشــایی خواهند شد.وی اعام کرد: 
پذیرش مســافر در هتل های کرمانشاه فعاً به صورت انبوه و 
پذیرش تور نیست و تنها مسافران موردی را پذیرش می کنند.

کمک ۲ میلیارد و ۸40 میلیون ریالی •
خیران یزدی به جشن گلریزان

یزد: مدیرعامل ســتاد دیه یزد گفــت: از ابتدای ماه مبارک 
رمضان تاکنون خیران در دو جشن گلریزان، ۲ میلیارد و ۸۴0 

میلیون ریال برای آزادی زندانیان محکوم مالی کمک کردند.
اسام افشون افزود: جشن گلریزان تا پایان این ماه در فضای 

مجازی با مشارکت خیران برگزار می شود.
وی بر همکاری مردم نوعدوســت و مشارکت در جشن های 
گلریزان برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد استان تأکید 
کرد. هم اکنون ۲۲5 زندانی جرایم غیرعمد مالی در زندان های 
استان به سر می برند که برای آزادی آن ها 59۸ میلیارد ریال 

نیاز است.

گوشی هوشمند در اختیار دانش آموزان •
هرمزگان قرار می گیرد

اســتاندار  بندرعباس: 
گوشی  گفت:  هرمزگان 
هوشــمند برای آموزش 
در اختیــار دانش آموزان 
محــروم اســتان قــرار 

می گیرد.
فریدون همتی در نشست 
شورای آموزش و پرورش استان، اظهار کرد: دانش آموزانی در 
مناطق هرمزگان هستند که از پوشش اینترنتی برخوردار بوده، 
اما دستگاه های هوشمند برای آموزش از طریق فضای مجازی 
را ندارند که این دستگاه ها تهیه و در اختیار آنان قرار می گیرد. 
وی بیــان کرد: برای این مهم پیگیــری و مکاتباتی با بنیاد 
مستضعفان، ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، کمیته 

امداد و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهیم داشت.

اجرای۳0 درصد طرح های اشتغال زایی •
به همت کمیته امداد

یاسوج: مدیرکل کمیته 
امداد امــام خمینی)ره( 
کهگیلویــه و بویراحمد 
گفــت: پارســال حدود 
30 درصــد از طرح های 
به  استان  اشــتغال زایی 
همت این نهاد حمایتی 
اجرا شــد. قباد مبشری اظهار کرد: کمیته امداد کهگیلویه و 
بویراحمد در ســال گذشته 3هزار و 31 طرح اشتغال زایی در 
زمینه های مختلف برای مددجویان زیر پوشــش و قشرهای 
نیازمند این اســتان اجرا کرد.وی افزود: ایجاد اشتغال پایدار 
برای مددجویان زیر پوشش و افراد نیازمند جزو دغدغه  های 

اصلی مسئوالن کمیته امداد کشور و این استان است.

 آزادسازی41هزار مترمربع •
از اراضی ملی شهرستان دماوند

سرپرســت  تهــران: 
و  طبیعی  منابــع  اداره 
شهرســتان  آبخیزداری 
دماوند گفت: در راستای 
حفظ انفال و عرصه های 
ملی، ۴1هــزار مترمربع 
از اراضــی ملــی ایــن 
شهرســتان واقع در پاک گم بیک بازپس گیری و به دولت 
بازگردانده شد.جمشــید جویباری اظهار کــرد: این اراضی 
تصرف شــده در راستای اجرای یک فقره حکم قطعیت یافته 
قضایی توسط نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان 

دماوند و با حضور نیروی انتظامی رفع تصرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: در اجرای این اقدام قانونی تمام دیوارکشی 
و فنس کشی ها و بناهای ایجاد شده مورد تخریب قرار گرفت.

افزایش آمار جانباختگان مصرف الکل •
در فارس 

شیراز: رئیــس مرکز اورژانس فارس گفت: آمار جانباختگان 
مصرف الکل صنعتی در استان فارس به 101 نفر رسید.

محمدجواد مرادیان با اشاره به ادامه روند جانباختن به دلیل 
مصرف الکل صنعتی در استان فارس، یادآور شد: تاکنون ۸66 
نفر به دلیل مسمومیت الکل صنعتی به مراکز درمانی مراجعه 
کردنــد که ۷65 نفر تحت درمان قرار گرفتند و تاکنون 101 

نفر جان خود را از دست داده اند.
وی تأکید کرد: سن این افراد از ۲0 تا ۴0 سال است و بخشی 

از مسمومین در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. 

 افتتاح نیروگاه زباله سوز نوشهر •
منتظر عادی شدن کرونا

ســاری-ایرنا: معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
مازندران گفت: ساخت نیروگاه زباله سوز نوشهر پایان یافته و 

برای افتتاح آن منتظر عادی شدن شرایط کرونایی هستیم.
مهدی رازجویان اظهار کرد: ســاخت نیروگاه زباله ســوز 
نوشــهر به صورت کامل انجام شــده و هیــچ مانعی برای 
آغاز فعالیت آن وجود نــدارد. وی افزود: تمامی تجهیزات 
به صورت انفرادی و تجمعی از ســوی مهندسان و ناظران 
آزمایش شــده اند و این نیروگاه آماده است زیر بار خوراک 

زباله و تولید انرژی برود. 

به دلیل غیبت مسافران و گردشگران

کرونا به طبیعت گلستان جان بخشید!
اگرچه شــیوع بیمــاری کرونا  گــرگان: 
متأســفانه سفره معیشــت مردم را کوچک 
کرد و خسارت های فراوان مالی و اقتصادی 
در تمام کشور بر جای گذاشت، اما نمی توان 
از برکات این بیماری برای طبیعت گذشت!

تا سال گذشته مهم ترین دغدغه جنگلبانان 
آتش ســوزی در جنگل هــای هیرکانــی و 
اتفاق های ریزودرشت در حیات وحش پارک 
ملی گلســتان بود، اگرچه هزاران هشــدار 
مبنــی بر اینکه آتش روشــن نکنید، آب را 
گل نکنید، شــاخه ها را نشــکنید، زباله را 
رها نکنید و... در گوشــه و کنار پارک ملی 
گســتان نصب شده بود، اما بازهم شاهد آثار 
تخریبی بسیاری توســط مسافران بودیم و 
هیچ اهرمی چون کرونا نتوانسته بود تا این 
حد قــدرت بازدارندگی بــرای حفظ منابع 

طبیعی داشته باشد.
اگرچه نمی تــوان از بروز بیماری کرونا ابراز 
خوشــحالی کرد، اما واقعیت این اســت که 
شــیوع این بیماری بنا بر اعام مســئوالن 
موجب شد تا امسال شاهد کمترین آسیب 
به جنگل و حیات وحش باشــیم و از ابتدای 
ســال تا کنون در مقایســه با سال گذشته 

کمترین آتش سوزی گزارش شود.
ازآنجاکه امسال به دلیل محدودیت ها مردم 
امکان حضــور در مناطق طبیعی و جنگلی 
را نیافتند، شــاهد پاکیزگی و ســر سبزی 
بیشــتری در مناطق جنگلی هستیم و یا به 
تعبیر محیط  بانان این بیماری موجب شد تا 

جنگل ها از دست آدم ها نفس بکشند. 

تنفس طبیعت س
پــارک ملی گلســتان به عنوان بخشــی از 
جنگل هــای هیرکانــی قدیمی ترین پارک 
ملــی ثبت شــده در ایــران و پناهگاهــی 
کم نظیر برای حیات وحش اســت که 30۲ 
گونــه جانوری ازجمله نیمــی از گونه های 
پستانداران ایران را در خود جای  داده و به 
به عنوان ذخیره گاه زیست کره  همین دلیل 
در میراث جهانی یونســکو به ثبت رسیده 

است.

 در سال های اخیر مناطقی 
مانند پارک ملی گلســتان، 
جنــگل ابــر، افراتختــه و 
جهان نمــا و دیگــر مناطق 
بــه  گلســتان  جنگلــی 
بهانه هــای مختلف همچون 
دامــداری، زراعــت، تأمین 
ســوخت و تغییــر کاربری 
قرار  ســاز  و  تاخــت  مورد 
امسال  اما  اســت،  داشــته 
کرونــا تأثیــرات مثبتی بر 
نمو گیاهان مختلف  و  رشد 
و حتــی زادآوری طبیعی و 

گرده پراکنی گونه ها داشته است.
برخاف ســال های  کارشناســان  به گفته 
گذشــته گل های بنفشه در روزهای منتهی 
به ســال نو به تاراج و یغمای گردشــگران 

نرفت.

زایش طبیعت س
در همین راســتا مدیــرکل منابع طبیعی 
امســال  می گوید:  گلســتان  آبخیزداری  و 
بــه دلیــل ممنوعیــت حضور مــردم در 
عرصه هــای منابع طبیعی اســتان، موجب 
شــد تا فرصت مناسبی برای رشد نهال های 

فعالیت  پاجوش ها،  جوان، 
گسترده میکروارگانیسم ها 
و توسعه پوشش گیاهی و 

جنگلی فراهم شود.
اظهار  قزلســفلو  ابوطالب 
امســال  بهــار  می کنــد: 
برای  کم نظیــری  فرصت 
وجود  به  گلستان  طبیعت 
نبود شهروندان  از  تا  آورد 
بــه دلیــل شــیوع کرونا 
استفاده کرده و خود را تا 

حد امکان بازپروری کند.
می کنــد:  اذعــان  وی 
همه ســاله تراکم جمعیت، تــردد خودرو و 
واردکردن آســیب به منابــع طبیعی مانند 
شکستن درختان و شاخه ها و روشن کردن 
آتش در نقاط متعدد جنگل و مراتع، موجب 
از بین رفتن بخش های در حال رشد و نمو 
می شد، اما امســال عرصه های طبیعی این 
فرصت را پیدا کردند که در نبود مســافران 

رشد آن ها سرعت بگیرد.
وی می افزایــد: ازآنجاکــه امســال برخی 
مسافران فرصت آسیب رساندن به نهال های 
جوان، آسیب فیزیکی به درختان، کوبیدن 
خــاک جنگل ها و مراتع در اثر ورود خودرو 

به ویــژه در روز طبیعــت را پیــدا نکردند، 
طبیعت نفسی تازه کشید.

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
گلستان اظهار می کند: همه ساله گردشگران 
با روشــن کردن آتش میکروارگانیسم های 
فعال در طبیعت را با حرارت اجاق های خود 
از بین می بردند که امسال خوشبختانه این 
اتفاق رخ نداد و از همین رو شــاهد طراوت 

طبیعت هستیم.
قزلسفلو یادآور می شود: در مناطق شمالی و 
شرقی استان گلستان که عمدتاً گردشگری 
در مناطق مرتعی صورت می گرفت امســال 
شــاهد حضور اندکی از مــردم بودیم و این 
عدم حضــور در مرحله گلدهــی گونه های 
مرتعــی و ســبز شــدن بذرهــای مرتعی، 
 افزایش کمــی کیفیت مراتــع را به همراه 

داشت.

روزهای خوش حیات وحشس
کارشناسان محیط  زیســت و حیات وحش 
استان گلســتان معتقدند امســال آرامش 
حاکم در مناطق جنگلی منجر به تســهیل 
ازدیاد نســل قرقاول ها، قــوچ و میش ها و 
همچنین آهوان شــده است و کاهش تردد 
در جاده های این اســتان، آمــار مرگ ومیر 
ناشی از برخورد حیوانات با خودروها را نیز 

کاهش دهد.
کارشناســان محیط زیست عنوان می کنند: 
در بخش آبزیــان نیز فرصــت بازتوانی به 
ذخایر دریــای خزر و خلیج گــرگان داده 
شــده و فصل تخم ریزی ماهیان استخوانی 
و مهاجــرت آن ها به رودخانه های شــیرین 
با کمترین هجمه ماهیگیــران غیرمجاز به 

اتمام رسید.
درحالی کــه در ســال های گذشــته امکان 
یــا کپــور در  ماهیــان ســفید  حضــور 
رودخانه های استان به سبب دام های متعدد 
ماهیگیران وجود نداشت، امسال با تعطیلی 
بازارهای منطقه ای، صید این ماهیان کاهش 
فراوانی یافت که اثر آن در ســال های آینده 

محسوس خواهد بود.

بهار امسال فرصت 
کم نظیری برای 

طبیعت گلستان به 
وجود آورد تا در 

نبود شهروندان 
برای بازپروری 
خود اقدام کند

بــرشبــرش
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اصفهان: صنعت گردشــگری در استان اصفهان که مشاغل 
بســیاری را به طور زنجیروار با خــود درگیر کرده و همواره به 
دلیل استقبال گردشگران خارجی با تولید ثروت همراه بوده، 
در دو ماه گذشــته به دلیل شیوع بیماری کرونا خسارت های 

جبران ناپذیری را متحمل شده است.
درحالی که از پانزدهم اسفند هرسال کمتر مسافری موفق به 
رزرو هتل برای اقامت نوروزی در این استان می شد، اما کرونا 
در بهار امسال نه تنها بازار سیاه و چانه زنی برای رزرو جا را به 
تعطیلی کشاند، بلکه سرمایه گذاران بسیاری را در این صنعت تا 

مرز ورشکستگی پیش برد.

درخواست استاندارس
همزمان با برداشــته شدن محدودیت ترددها از ۲3 فروردین، 
بسیاری از هتلداران به شیوه های مختلف خواستار بازگشایی 

مراکز اقامتی با رعایت پروتکل های بهداشتی شدند. 
گفتنی است در همین راستا استاندار اصفهان با ارسال نامه ای 
خطاب به وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
بازگشایی هتل ها و مراکز گردشــگری این خطه را با رعایت 

تمامی موازین و دستورعمل های بهداشتی خواستار شد.
عباس رضایی در این نامه خطاب به علی اصغر مونسان نوشت: 
یکی از منابع درآمدی پایدار این شهر جهانی صنایع دستی و 
شــهر خاق جهان، درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری، 
هتلداری و تولید، فروش و صادرات صنایع دســتی و هنرهای 
سنتی است که تعطیلی ناشی از کرونا ضربه های جبران ناپذیری 

را بر پیکره این صنعت آسیب پذیر وارد کرد.

بازگشایی هتل ها س
این در حالی اســت که معاون گردشگری و سرمایه گذاری 
اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اصفهان از آغــاز به کار هتل های این اســتان با 50 درصد 

ظرفیت خبر می دهد.
 ســید علی صالح درخشــان افزود: فعالیت هتل های استان 
اصفهــان با حــدود 50 درصد ظرفیت آن هــا و رعایت همه 
دستورهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برای پیشگیری 

از بیماری کرونا از پانزدهم اردیبهشت از سر گرفته می شود.

اقامت با رعایت موازین بهداشتی س
اگرچه بســیاری از مردم هنوز با دیده شــک و تردید برای 
اقامــت در هتل ها نگاه می کنند، اما رئیس جامعه هتلداران 
استان اصفهان می گوید: وقتی مسافری اتاقی را تخلیه کرد 

به مدت حداقل ۲۴ ســاعت دیگر در آن اتاق مسافر جدید 
اقامت نخواهد کرد.

کریم بیگی با اشاره به اینکه کاس های آموزشی برای کارکنان 
هتل هــای اصفهان به منظور پیشــگیری از بیمــاری کرونا 
برگزار شده اســت، می افزاید: هتل های استان اصفهان در دو 
 ماه گذشــته حدود یکصد میلیارد تومان ضرر مالی دیدند و 

۴0 درصد کارکنان آن ها نیز تعدیل شدند.
 
تکلیف مساجد چه می شود؟س

در همین حال جمعی از فعاالن مذهبی اصفهان نیز در واکنش 
به این موضوع خواستار بازگشایی مساجد و اماکن متبرکه با 

رعایت موازین بهداشتی شدند.
سخنگوی ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در پاسخ به این 
مطالبه اعام کرد: وزارت بهداشت مناطق کشور را از نظر خطر 
ابتا به کرونا در ســه وضعیت سفید، زرد و قرمز تقسیم بندی 
کرده اســت و تنها مساجدی امکان بازگشــایی دارند که در 

وضعیت سفید قرار داشته باشند.
حجت اهلل غامی تأکید کرد: پس از مشــخص شدن وضعیت 
شهرستان های استان، مساجد این مناطق با رعایت دستورعمل 
۲۴ ماده ای مصوب شده، مجاز به برگزاری نماز جماعت و سایر 

برنامه های عبادی هستند.
وی ادامه داد: البته الزم است مساجد از هم اکنون تمهیدات و 
زیرساخت های الزم را تدارک ببینند تا در زمانی که وضعیت 
سفید آن شهرستان اعام شد، آمادگی الزم برای بازگشایی این 

اماکن وجود داشته باشد.

قدس آنالین از اصفهان گزارش می دهد

هتل های نصف جهان فعال شد
زگارشزگارش

7800zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 ا ی ن د ه ن گ ر ی   ت ی ز پ ا
 2 خ   ب ی ر   ز ن گ ا ر   ا ل ن
 3 ت ر ی ب و ن   ج ا ه   خ ر و س
 4 ا س   ا د ا ک   ن ر گ س ی   و
 5 پ و ک   ت ز ا ر   م ل ی   ج ل
 6 و ب ا ل   ب ش ا ش   ا س ا ه ی
 7 س   ب ی ج ا   ک ا ف و   ن ا ن
 8   ق ی ل و ل ه   م ر ی و ا ن  
 9 ج ی ن   ا ش ت ر   م ز ی ن   ق
 10 و س ت ر ن   ک و ک ا   ن ا س ا
 11 ا ی   ب ا د   ا و ن د   س و ت
 12 ن   ب ا ن و ج   د ی ل م   ر ل
 13 م خ ر ب   ر و م   ه ت ت ر ی ک
 14 ر و ا   ش ی ر ج ه   ن س ی   ب
 15 د ف ت ر ک   ج و ه ر گ و گ ر د

 

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 

 

ترمیم  برای  یاخته ها  این  از  استفاده   .1
گسترش  حال  در  آسیب دیده  بافت های 
است ۲. مقاصد درونی- لقب اشرافی هندی- 
 محبس 3. نکته سنجی- انباشته- پرتاش 
شاهانه-  انعام  روادید-  ناله-  سودای   .۴
نوع-  و  گونه  خردمند-   .5 دیواربلند 
رازی-  زادگاه  پیشینه ها-   .6 سه کیلوگرم 
دخترانه  نام   .۷ طلب  ترحم  آبروفروش 
وطنی- سنگ تراش- سنگ طلق ۸. عضو 
مع الغیر  متکلم  ضمیر  تنفسی-  دستگاه 
در زبان عربی- آسان- بادام 9. کیسه کش 
جسم  آخر-  حرف  اتاق کار-   حمام- 
آبادی  مساوی-  انگلیسی-  دوشیزه   .10 
11. باال در گویش بچه لندن- صندلی راحتی- 
گریزان 1۲. مردن- نوعی لنزعکاسی- شهری 
در استان لرستان- این  بار هیچ وقت به مقصد 
نمی رسد 13. آزردگی- مارکی آلمانی برای 
لوازم ورزشی- صدا و آوا 1۴. خداوند- باور 

قلبی- بسیار تاکیدشده 15. سالروز ورود امام 
خمینی»ره« به میهن اسامی

داستان  آهنگری-  کارگاه  توسری خور   .1
علمی تخیلی از هربرت جورج ولز که در سال 
1۸9۷ منتشر شده است ۲. الیاف ابریشمی 
درون دوات- ستاره کم پیدا- میخ کوتاه که 
ته آن پولکی دارد 3. واحد اختاف پتانسیل 
الکتریکی- از تیم های فوتبال جزیره- نوگرایی 
چوبی-  بستنی  ورق فروش-  در-  لنگه   .۴
نویسنده شوخ طبع ایرلندی قرن 19میادی 
بوی  طبیعت-  رنگ  میهمان-  پذیرای   .5
ماندگی 6. روزی رساندن- مجازات شرعی- 
پرچم ۷. رفقا و دوستان- از شاخه های اهل 
پیش درآمد  به موقع-   .۸ طوالنی  تسنن- 
مرج- نیم سال تحصیلی- گریبان 9. پست 
و فرومایه- شترکش عرب- ادب کردن 10. 

ترش و شیرین- راه کوتاه- یومیه 11. حرص و طمع- از 
تقسمات ارتشی- از مدارج تحصیات عالیه 1۲. گوشه امن- 
 پیش از حشم می آیند- شعله آتش- ضمیر اول شخص مفرد 
13. ترکیبی از ید- طایفه- صوت ندا- خوابیدن 1۴. دیلم-

قصر و کاخ- درخت نوشابه 15. مطب مرمت وکشیدن 
دندان ها- جانماز
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