
ضربه 50 میلیاردی کرونا به باشگاه های ورزشیاجاره معوق ۲۹ خانواده در حاشیه شهر پرداخت شد
قدس بررسی کرد در مشهد 

عضو کمیته اجتماعی رویش از پرداخت اجاره معوق 
۲۹ خانواده در حاشیه شهر مشهد به مبلغ ۹میلیون 
تومان خبر داد.  نوید سروآزاد اظهار کرد: با توجه به 
تأثیری که کرونا بر شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه 
به ویژه شــهروندان در حاشیه شهر گذاشته، تصمیم 
گرفتیم عالوه بر کمک های معیشــتی به مســائل 

دیگری مانند اجاره خانه های معوق هم توجه کنیم. 
وی افزود: مطلع شدیم ...

صاحبان باشگاه ها و اماکن ورزشی از جمله مشاغلی 
هستند که در قضیه کرونا دچار مشکالت اقتصادی 
شدند. آن ها از همان روزهای ابتدایی اعالم تعطیلی 
مشاغل پرخطر به سمت و سوی تعطیلی رفتند به 
نحوی که تاکنون هنوز در مورد بازگشــایی مجدد 
آن ها اتفاق خاصی نیفتاده است. با تداوم این موضوع 
تا به اینجا قطعــاً ضرر و زیان هــای زیادی متوجه 

باشگاه دارانی شده که ... .......صفحه ۲ .......صفحه 3

مشهد در آستانه »وضعیت سفید «
تعزیرات حکومتی مشهد 

گوش یک متخلف را کشید

 جریمه 
 5 میلیاردی 

یک برند  گران فروش

.......صفحه 3

.......صفحه ۲ 

 وزیر میراث فرهنگی 
در پیامی عنوان کرد

بزرگداشت فردوسی 
تکریم ارزش های 

دینی و ملی ایرانی ها
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به 
مناسبت ۲۵ اردیبهشــت روز پاسداشت زبان فارسی و 
بزرگداشــت فردوســی پیامی صادر کرد. در پیام دکتر 
علی اصغــر مونســان آمده اســت: بزرگداشــت حکیم 
فردوسی و پاسداشــت شاهنامه، تکریم ارزش های ملی 
و باورهــای دینــی و مذهبی ما ایرانی هاســت. حکیم 
ابوالقاسم فردوسی با آفریدن اثر ماندگار شاهنامه؛ زبان 
فارسی، فرهنگ، تاریخ و اصالت اقوام ایرانی را جاودانگی 
بخشــید. بی تردیــد یکــی از مهم تریــن ویژگی های 
فردوســی، زباِن حماسی، دلنشــین، غرورآفرین و نغز 
اوســت، از این رو شــاهنامه از آغاز تا امــروز و حتی 
 آینده های دور بــه یکی از نمادهــای تاریخ و فرهنگ 
فارســی زبانان بدل و شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ 

ایرانیان شده است...

مسئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا در گفت وگو با قدس خبر داد

.......صفحه 3

از سوی وزارت میراث فرهنگی ابالغ شد 

 ثبت ملی 
»مدرسه عسکریه« 
مرحوم عابدزاده 

یک برند شــناخته شــده چای در مشــهد که با اجرای نقشه ای 
ســودجویانه حدود ۲/۵ میلیارد تومان از مردم پول اضافه دریافت 
کرده بود، در یکی از شــعبات بدوی تعزیرات حکومتی به پرداخت 

جریمه ۵ میلیارد تومانی ...

 رســانه، نقــش اول بحران زدایی 
در فصل کرونا

محیط زیســت، نه به معنای یک سازمان و یا حتی طبیعت بلکه به 
معنای جامعه که محیط زیستن است همواره با چالش ها و بحران های 
متعددی مواجه است. در این میان شاید برخی از بحران ها هم در بازه 
یا متأثر از محیط زیست به معنای طبیعت باشد مثل آنچه برای جنگل، 
منابع طبیعی و... اتفاق می افتد اما بسیاری از بحران ها هم هستند که 

.......صفحه ۲ارتباط ارگانیک و مستقیم با این ماجرا ...

.......صفحه ۲
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صفحه 1 خراسان  1399/02/25

 بدینوس��یله از کلیه ی س��هامداران ش��رکت 
فرش ش��هریار طوس و یا نماین��دگان قانونی 
آن ها دعوت می شود در جلسه ی مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده ش��رکت که به ش��رح 

ذیل تشکیل و برگزار می شود حضور یابند
م��ورخ  ش��نبه  س��ه  روز   : زم��ان 
99/3/6  س��اعت 10  صب��ح م��کان : نش��انی 
 35 کیلومت��ر  در  واق��ع  ش��رکت  قانون��ی 
ج��اده ی مش��هد - نیش��ابور جن��ب روس��تای 
باغچ��ه - کارخان��ه ی ف��رش ش��هریار ط��وس

دستورجلسه:
 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره

2- انتخاب بازرسان 
3- سایر مواردی که از اختیارات مجمع عمومی 

عادی است.
هیئت مدیره شرکت فرش شهریار طوس

آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت فرش 
شهریار طوس به شماره ثبت 6849 و 

شناسه ی ملی 103022659 )نوبت دوم(
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 این شهرداری در نظر دارد تعدادی 
از مغازه های س��طح شهر خود را از 
طری��ق مزای��ده، ب��ه ص��ورت اجاره 
یک س��اله واگذار نماید. متقاضیان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اطالعات 
بیش��تر به ش��هرداری مراجعه یا با 
شماره تلفن 57332250 داخلی 5 

)امور مالی(، تماس حاصل نمایند.
میربیدختی-شهردار بیدخت
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 آگهی مزایده) نوبت اول(
 شرکت تعاونی  مسکن کارکنان تامین اجتماعی و 

شعب پنجگانه )درحال تصفیه(
به استناد مصوبه هیئت تصفیه  شرکت در نظر دارد 

نسبت به واگذاری یک واحد  اپارتمان مسکونی 
 ب��ه مس��احت 70 متر مربع با کلی��ه امکانات در طبقه 
همکف اق��دام نماید.  متقاضی��ان میتوانند از تاریخ 
انتشار آگهی به مدت یک هفته جهت در یافت اسناد 
و مدارک مزایده  به دفتر هیئت تصفیه  شرکت واقع 
در مش��هد بولوار آموزگار آموزگار 37 برج پارسیان 
مراجع��ه نمایند  همچنین متقاضی��ان میتوانند جهت 
بازدی��د از واح��د مورد نظر  به ش��ماره 36071227 و 

36071228 تماس حاصل فرمایند   
 علیرضا پورسلطانی  مدیرهیئت تصفیه

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی و 
شعب پنجگانه  ,ع
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 آگهی مزایده 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مرزنشینان 

سفیر بخش مرکزی سرخس
بدینوس��یله به اط��الع نمایندگان محت��رم گروههای 
فرع��ی حوزه عمل ش��رکت می رس��اند مجمع عمومی 
عادی س��الیانه شرکت در س��اعت  18 روز پنجشنبه  
مورخ 1399/3/29 در محل س��الن اجتماعات شرکت 

واقع در خیابان امیرکبیرپالک 17 برگزار میگردد.
لذا از نماین��دگان محترم تقاضا می ش��ود در موعد 

مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت
2-  ط��رح و تصوی��ب صورته��ای مالی س��ال 1398 و 

پیش بینی بودجه سال1399
3- اتخاذ تصمیم در مورد سود ویژه 1398

4- تعیین حقوق و مزایا ، حق الجلس��ه اعضاء هیئت 
مدیره و مدیرعامل  و 4% پاداش مدیران

5- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی
6- اتخ��اذ تصمی��م درم��ورد افزایش ح��ق عضویت 
ساالنه ش��رکت تعاونی و سرمایه گذاری در اتحادیه 

شرکتهای تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی
7- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

8- خرید ساختمان یا زمین در اقصی نقاط کشور و مناطق 
ویژه و آزاد ) در صورت خرید زمین مجوز ساخت (

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر 
بخش مرکزی سرخس

ضمنا متقاضیان کاندیدای بازرسی شرکت  ، مدارک 
خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور 

آگهی به دفتر کار شرکت تسلیم فرمایند.  ع 9
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)) آگهی تجدیدمزایده((   نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد

ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره 550 شورای اسالمی 
شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق 
برگ��زاری مزایده عموم��ی با قیمت پایه اج��اره و ضمانت ش��رکت در مزایده 
قید ش��ده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد ش��رایط دعوت 
می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده و کس��ب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/02/17لغایت 99/03/06

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ99/03/06

زمان بازگشایی پاکات 99/03/07در محل دفتر شهردار تایباد.
ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان 
اول تا س��وم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
مح��ل تحوی��ل اس��ناد مزای��ده دبیرخان��ه ش��هرداری تایب��اد م��ی باش��د . 
متقاضی��ان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن                         

54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

پایهتعدادنام محلردیف ماهیانه   قیمت 
مزایده)ریال(

 ضمانت شرکت در
مزایده)ریال(

 2/800/000 12/100/000 بابمغازه شماره 10 خیابان دارالسالم کنار کال1
12/500/0003/300/000 قطعهیک قطعه زمین محصور داخل جمعه بازار2
22/400/0003/100/000 غرفهغرفه های5-6بازار میوه فروشی بلوار مالصدرا3
3950/0001/250/000 قطعهقطعات زمین شماره  6-7-8جهت نصب دکه فلزی جنب چاپخانه وحدت4
33/800/0005/000/000 بابمغازه های 3-5-6ضلع شمال ترمینال)اغذیه فروشی ها(5
9/000/000  14/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت نصب قصر بادی6
1/300/000   2/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سالمت جهت نصب قصر بادی7
1/500/0002/000/000دوبابمغازه های خیابان والیت8
1/000/000 1/600/000یک بابدکه پارک خطی9

21/400/0001/800/000بابمغازه های شماره 12-13 مجتمع تجاری گلستان10
2/600/000 14/000/000 بابمغازه شماره3 پارک طبیعت جهت اغذیه و خواروبار11

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  شرکت تعاونی مسکن کارکنان
 تامین اجتماعی وشعب پنجگانه مشهد در حال تصفیه 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی وشعب پنجگانه مشهد 
در حال تصفیه در روز ش��نبه مورخ 1399/3/10س��اعت 19 در محل س��الن اجتماعات  برج پارسیان طبقه منفی 1 به 
آدرس مشهد بلوار آموزگار –آموزگار 37 برگزار می گردد..از کلیه اعضا محترم تقاضا می شودجهت  اتخاذ تصمیم 
نس��بت به دستورجلس��ه حضور بهم رس��انند. اعضای  محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مقدور نمي باشد 
مي توانندحق راي خودرا به موجب وکالتنامه کتبي به فرددیگری محول نمایندکه  دراین صورت  تعدادآرای وکالتی 
هرعضو حداکثر س��ه رای وهر ش��خص غیر عضو تنها یک  رای خواهد بود.اعضای متقاضی اعطا نمایندگی به همراه 
.وکیل مورد نظر خود بادر دست داشتن کارت ملی وبرگ سهم باید ازساعت 8  الی 14 روزهای چهارشنبه وپنج شنبه 
مورخهای 7و1399/3/8به دفتر شرکت واقع در بولوار آموزگار آموزگار  37 –برج پارسیان مراجعه تا پس از تایید 

وکالتنامه مذبور توسط مقام مجاز برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه: 1- اس��تماع گزارش هیئت تصفیه    2- اس��تماع گزارش ناظر تصفیه   3- تصویب صورتهای مالی 
س��ال 1398    4- طرح وتصویب بودجه س��ال مالی 1399  5- تصویب حقوق ومزایای اعضای هیئت تصفیه    6- طرح 
وتصمیم گیری در خصوص انجام تعهدات باقی مانده با پیمانکاران برق –تاسیس��ات مکانیکی –آتش نش��انی- نمای 
ساختمان- عمرانی   7- تصمیم گیری در خصوص جرائم تخلفات ساختمانی اعالم شده ازشهرداری  8- تصمیم گیری 
در خصوص  واحدهای تجاری واداری فروخته شده توسط هیئت مدیره قبلی  9- تصمیم گیری در خصوص  طلبکاران 

از شرکت بابت سود 33درصد 10- ابطال مصوبات  هیئت مدیره قبلی درخصوص سود 33درصد
/ع  هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی وشعب پنجگانه 
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قدس بررسی می کند 

ضربه 50 میلیاردی کرونا به باشگاه های ورزشی
هاشم رســائی فر: صاحبان باشگاه ها و اماکن 
ورزشــی از جمله مشاغلی هستند که در قضیه 
کرونا دچار مشــکالت اقتصادی شدند. آن ها از 
همان روزهای ابتدایی اعالم تعطیلی مشــاغل 
پرخطر به سمت و سوی تعطیلی رفتند به نحوی 
که تاکنون هنوز در مورد بازگشایی مجدد آن ها 
اتفاق خاصی نیفتاده است. با تداوم این موضوع 
تــا به اینجا قطعاً ضرر و زیان های زیادی متوجه 
باشگاه دارانی شده که تمام درآمدشان از حضور 
مردم در اماکن ورزشــی حاصل می شده است. 
مشکالت آن ها وقتی افزون می شود که موضوعی 
مثــل پرداخت اجاره ملکی کــه در آن فعالیت 
می کننــد و هزینه هایــی از جمله حق و حقوق 
کارکنانشان نیز به این درآمد نداشته شان اضافه 

می شود.
دولت بــرای جبران خســارت های آن ها صنف 
باشگاه داران را نیز در رسته 10 فعالیت اقتصادی 
متضرر از شــیوع کرونــا آورد و اعالم کرد آن ها 
می توانند از تســهیالت و وام هایــی که در این 
زمینه در نظر گرفته شده است استفاده کنند. اما 
گویا اعمال این مصوبه برای بسیاری از باشگاه ها 
کاری غیرممکن اســت؛ چرا که یکی از مواردی 
که باشگاه ها می بایست داشته باشند تا بتوانند به 
واسطه هر نفر نیرو تسهیالت 16 میلیون تومانی 
بگیرند بیمه بودن کارکنان اســت آن هم از نوع 

تأمین اجتماعی اش.
کار بــه اینجا که می رســد قســمت اعظمی از 
باشــگاه ها لنگ می زننــد؛ چرا که به واســطه 
فعالیتشــان، بیشتر نیروهایشــان که به صورت 
پاره وقت و ساعتی فعالیت دارند بیمه نمی شوند 
و این یعنی از دســت رفتــن امتیازی که دولت 
برای آن ها جهت جبران خسارت هایشان در نظر 
گرفته اســت. بر پایه برآوردهای انجام شده تنها 
در مجموعه باشگاه های بدنسازی خراسان رضوی 
حدود 500 میلیارد ریال خسارت به باشگاه های 

مجوزدار در مدت شیوع کرونا وارد شده است.

برگشت به روال گذشته سخت استس
یکی از باشــگاه داران فعال در شــهر مشهد در 
خصوص آنچه تاکنون درباره تعطیلی باشگاه ها 
و مشکالتی که برای باشگاه داران به وجود آمده 
اســت به قدس می گوید: ما جزو اولین مشاغلی 
بودیم که با شیوع کرونا تعطیل شدیم البته هنوز 
هم دقیق معلوم نیست که چه زمانی قرار است 

باشگاه ها مجدد فعالیتشان را شروع کنند.
حســن فرزین ادامــه می دهــد: در این مدت 
مشکالت زیادی برای من و بقیه باشگاه داران به 

وجود آمد که با وجود اجاره و هزینه هایی که باید 
متحمل می شدیم درآمدی هم نداشتیم. به طور 
مثال فقط ماهیانه 70 میلیون ریال اجاره ملکی 
هست که من در آن فعالیت دارم بیشتر از سه ماه 
است که تعطیل شدیم و اگر هزینه های جانبی را 
هم بخواهیم حساب کنیم نزدیک به 35 میلیون 
تومان به من ضرر وارد شــده است ضمن اینکه 
اگر همین امروز بگویند باشگاه ها برای بازگشایی 
مشــکلی ندارند تا شرایط به روال قبل برگردد و 
مردم برای حضور در باشــگاه ها اقبال پیدا کنند 
مدت زیــادی طول خواهد کشــید که این نیز 

خسارت هایی برای ما به همراه دارد.
فرزین همچنین در مورد طرح دولت برای حمایت 
از مشاغل متضرر در جریان شیوع کرونا و اعطای 
وام به آن ها اظهار می دارد: با توجه به شــروطی 

که گذاشته اند که می بایست نفراتی که قرار است 
به ازای هر کدام از آن ها دولت به باشــگاه ها وام 
16 میلیونی بدهد باید حتماً بیمه شــده تأمین 
اجتماعی باشند فکر نمی کنم باشگاه های زیادی 
باشــند که این موضوع شامل حال آن ها شود و 

عمالً نمی شود به آن امیدوار بود.

500 میلیارد ریال خسارت به س
باشگاه های بدنسازی

جواد ساقی، رئیس کمیته فنی هیئت پرورش اندام 
خراسان رضوی نیز با اشاره به تعطیلی باشگاه ها 
از همان روزهای ابتدایی شیوع کرونا به خبرنگار 
ما می گوید: باشــگاه ها بالفاصله تعطیل شدند و 
متأسفانه هر 15 روز این تعطیلی تمدید شد، این 
در حالی بود که معلوم نبود این تعطیلی قرار است 

تا چه زمانی ادامه یابد که این خود سبب شده تا 
همین امروز خیلی ها قید باشگاه داری را بزنند و 
ضرر هنگفتی را متحمل شوند. بعضی از دوستان 
ما تا ماهی 50 میلیون تومان فقط هزینه اجاره 
ملک پرداخت کردند حتی خود من نیز هر ماه 20 
میلیون اجاره دادم بارها اداره کل ورزش و جوانان 
قول مساعدت داد اما در عمل هنوز هیچ اقدامی 
نشده است خیلی هم خوشبین به بعد نیز نیستیم 
که کمکی بشــود چون با توجه به شرایط برای 
دریافت همان تسهیالتی که در نظر گرفته شده 

فکر نمی کنم کسی بتواند از آن ها استفاده کند.
وی رقم زیان باشگاه های بدنسازی را چیزی در 
حدود 500 میلیارد ریال اعالم و اظهار کرد: این 
خسارت در حالی به بدنه باشگاه ها وارد شده است 
که هنوز به طور دقیق معلوم نیســت به جایی 
خواهیم رسید که مثل قبل کرونا مردم به ورزش 

در باشگاه ها اقبال نشان دهند.

احتمال اعالم ورشکستگی مجموعه های س
آبی مشهد

محمدرضا علیزاده؛ مدیرعامل مجموعه موج های 
آبی نیز کــه مجموعه تحت مدیریتش از جمله 
اماکن ورزشی و تفریحی بزرگ استان و کشور به 
شمار می رود در این باره می گوید: در مجموعه ما 
در حالت عادی 600 نیرو فعالیت می کنند که با 
شیوع کرونا و تعطیلی که اتفاق افتاد مجبور شدیم 
450 نفــر از آن ها که حق بیمه آن ها را تاکنون 
پرداخت کرده ایم به تأمین اجتماعی برای دریافت 
بیمه بیکاری معرفی کنیم که متأسفانه تاکنون 
بیمه هیچ مساعدتی با آن ها نداشته است. 150 
نفر باقیمانده که همگی افراد متخصص و کاربلد 
مجموعه هســتند نیز در این دو سه ماه حفظ 
شدند و در این مدت بیش از یک میلیارد تومان 
حقوق از ما گرفتند بدون اینکه کاری انجام دهند. 
اگر داســتان به همین منوال ادامه پیدا کند در 
پایان ماه مبارک رمضان شاید مجبور شویم عذر 
همین نیروها را بخواهیم؛ چرا که توانایی پرداخت 

حقوق آن ها را بدون یک ریال درآمد نداریم.
وی اظهار مــی دارد: باید برای جلوگیری از ضرر 
بیشــتر، هر چه زودتر پروتکلــی در نظر گرفته 
شــود تا بیشــتر از این به بخش خصوصی ضرر 
وارد نشود؛ چرا که اگر همین شرایط فعلی ادامه 
یابد بعید نیســت مجموعه داران ورزش های آبی 
خیلی زود حتی اعالم ورشکستگی کنند. بسته 
شدن این مجموعه ها خیلی ساده و راحت بود اما 
راه اندازی مجدد آن بسیار دشوار و مستلزم وقت و 

هزینه های جانبی است.

 رسانه، نقش اول بحران زدایی •
در فصل کرونا

محیط زیست، نه به معنای یک سازمان و یا حتی طبیعت بلکه 
به معنای جامعه که محیط زیســتن است همواره با چالش ها و 
بحران های متعددی مواجه اســت. در این میان شاید برخی از 
بحران ها هم در بازه یا متأثر از محیط زیست به معنای طبیعت 
باشد مثل آنچه برای جنگل، منابع طبیعی و... اتفاق می افتد اما 
بسیاری از بحران ها هم هستند که ارتباط ارگانیک و مستقیم با 
این ماجرا ندارند و شاید غیرمستقیم این ارتباط برقرار باشد. در 
این مختصر بدان نمی پردازیم و از »محیط زیست« مقصودمان 
جامعه اســت؛ محل و مکانی بــرای زندگی. محیطی که امروزه 
با ویروس کووید 19 با بحرانی بزرگ مواجه شــده است خیلی 
بزرگ تر از اینکه فقط سالمت جسمی افراد را با خطر مواجه کند 
بلکه سیاهه مخاطرات کرونا را باید بسیار گسترده دامن دید که از 
جسم تا جان، تا جهان و حتی تا باورها و ایمان را در برمی گیرد. 
خطری چنین وسیع، اقتضا می کند تا جهان همه ظرفیت های 
خــود را برای گذر با هزینه کمتــر از این کمین زمانی و زمینی 
فعال کند از جمله رســانه باید با »تمــام ظرفیت« خود در این 
میدان نقش آفرین باشــند چه همان گونه که در علوم ارتباطات 
هم خوانده ایم »بحران ســازی و بحران زدایی یکی از کارکردهای 
رســانه ها با کمک گرفتن از ابزارها و اهرم های نوین است«. این 
درست که امروزه زمان »بحران سازی« و حتی بحران نمایی نیست 
بلکه فصل »بحران زدایی« است اما باید همه توانمان را بگذاریم و 
حتی اولویت بندی هم بکنیم برای مقابله با بحران هایی که در پی 

کرونا صف کشیده اند در مقابل ما. 
رسانه می تواند این زمین تهدید را به بستری برای فرصت تبدیل 
و با اســتفاده از آن، هم جامعه را به آرامش برساند و هم برای 
خود مشروعیت مضاعف بدســت آورد. به هر حال  رسانه ها با 
اســتفاده از راهبردها و فرا راهبردها در ایجاد شــرایط بحرانی 
می توانند و باید رویداد های پیامد کرونا در عرصه های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی، اخالقی در گســتره 
وســیعی نقش آفرینی کنند و موجب شکل دهی افکار عمومی 
شــوند. افکاری که هنوز شکل نظام یافته نگرفته است هرچند 
قدم های بلندی هم در این زمینه برداشــته شــده است. مردم 
با هم دســت نمی دهند اما فاصله گــذاری اجتماعی در حدی 
که باید رعایت نمی شــود. سخن از قرنطینه و ضرورت در خانه 
ماندن بر سر زبان هاســت اما درِ خانه برای بیرون رفتن فراوان 
باز می شــود. از ضرورت مدیریت سفر های درون شهری سخن 
می رود اما باز هم شاهد خیابان گردی های غیرضروری هستیم. 
از آموزش مجازی می گوییم اما چندان که باید کاربردی پیش 
نمی رود اوضاع و... این یعنی ریل گذاری درســت انجام شده اما 
قطار آن گونه که باید و با شــتابی که شــاید حرکت نمی کند 
لذاست که زنجیره ویروس قطع نمی شود بلکه امید قطع شدن 
آن در کوتاه مدت هم نمی رود. اینجاست که رسانه ها باید با همه 
ظرفیت کاغذی، دیداری، شنیداری، سایبر و... برای بحران زدایی 
از جامعه به میدان آیند و متولیان امر هم راه را برای ســربازان 
آگاهی و روشــنگری باز کنند تا بتوانیم از این بحران با هزینه 
کمتر عبور کنیم و به فضای ســالمت برســیم. برای این هم 
البته نیازمند بازمهندســی حوزه عمل رسانه و نوع کنشگری 
آن هســتیم. این رویکرد باید شــامل واکنش سریع در حوزه 
آگاهی بخشــی و اطالع رسانی مهندسی شده و به قاعده و با در 
نظر داشتن شرایط جامعه باشد تا عملیات رسانه ای به ضد خود 
تبدیل و موجب توسعه و تعمیق بحران ها نشود بلکه بتواند در 
مدیریت و کاهش بحران مؤثر باشد. به هر روی، کرونا به سرعت 
دارد تغییرات اجتماعی را بدون اینکه اعالم کند، اعمال می کند 
و این یک هوشــیاری 100 درصــدی و مواجهه عالمانه تمام 
ساحتی را می طلبد تا هم جان به سالمت بریم و هم ایمانمان از 

گزند حوادث مصون بماند. چنین باد ان شاءاهلل.

اولین شب قدر متفاوت مشهدی ها•
فارس: نوزدهمین شــب 
ماه مبــارک رمضان هم 
فرا رســید، در حالی که 
در مــاه رمضان امســال 
برپایی شب های قدر برای 
تفاوت  یک  مشــهدی ها 
بزرگ دارد، سال گذشته 
در این شب ها میهمان بارگاه ملکوتی موالیی بودیم که مطمئن 

می شدیم از جوار این نعمت الهی بی نصیب نمی مانیم. 
امســال شرایط متفاوت است و شورای هیئات مذهبی مشهد از 

برپایی 25 هیئت و مراسم احیا در شب های قدر خبر داد. 
با وجــود محدودیت زیارت و حضور در حرم مطهر رضوی، یکی 
از هیئت ها را برای شرکت در مراسم شب احیای نوزدهم رمضان 
انتخاب می کنم و راهی مقصد می شــوم. پس از رسیدن متوجه 
می شــوم مکان برگزاری تغییر کرده و مراســم در حسینیه امام 
خمینی)ره( برگزار شــده است، مسئله ای که مجری برنامه علت 
آن را موافقت مســئوالن با برپایی مراسم به جای خیابان، داخل 
حسینیه برمی شمرد. نور سبز رنگ چراغ های حسینیه و نوای دعای 
جوشن کبیر در باران شدیدی که از ساعت ها قبل باریدن گرفته، 
مقصد را به من نشــان می دهد. وارد حسینیه می شوم عزاداران و 
شب زنده داران علوی در صف مرتب برای ورود به حسینیه منتظر 
هستند، جلو در نایلونی برای کفش ها و ماسک در اختیار مردم قرار 
می گیرد. خادمان حسینیه گان پوشیده، ماسک زده و دستکش به 
دســت در حالی که سربند بسته و شیلد به روی صورت دارند به 
عزاداران خدمت می کنند. گروهی از ناظران بهداشتی هم مشغول 
راهنمایی مردم برای رعایت فاصله اجتماعی هستند.سمت چپ در 
ورودی هم گروهی عزاداران را تب سنجی کرده و تست اکسیژن 
خون عزاداران داوطلب را می گیرند. با راهنمایی یکی از ناظران در 
گوشه ای از مراسم می نشینم. لحظه به لحظه قرائت دعای جوشن 

کبیر نوای الغوث الغوثی به آسمان می رود... .
گشتی میان احیاداران می زنم، ذکرهای زیر لب، قرائت سوره هایی 
از قرآن و اشک هایی که از چشمه جوشان دل جاری می شود، در 
گوشه گوشه مراسم به چشم می خورد. کم کم چراغ ها خاموش 
می شود و نوای مداح با ذکر یا صاحب الزمان)عج( ادرکنی مراسم 

قرآن به سر را خبر می دهد... .
مراسم قرآن به سر هم کمی بعد با ذکر الهی العفو الهی العفو شروع 
می شود، نام ائمه معصومین سر تا سر حسینیه را در برمی گیرد و از 
مشهدالرضا به عرش می رود تا شب نوزدهم، در کنار احیای شب 

قدر و عزاداری برای حضرت علی )ع( به پایان برسد. 

وزیر میراث فرهنگی در پیامی عنوان کرد
بزرگداشت فردوسی تکریم ارزش های •

دینی و ملی ایرانی ها
میراث  وزیــر  قــدس: 
و  گردشــگری  فرهنگی، 
صنایع دستی به مناسبت 
روز  اردیبهشــت   25
فارسی  زبان  پاسداشــت 
فردوسی  بزرگداشــت  و 
پیامی صادر کرد. در پیام 
دکتر علی اصغر مونســان آمده است: بزرگداشت حکیم فردوسی 
و پاسداشت شــاهنامه، تکریم ارزش های ملی و باورهای دینی و 
مذهبی ما ایرانی هاســت. حکیم ابوالقاسم فردوسی با آفریدن اثر 
ماندگار شاهنامه؛ زبان فارسی، فرهنگ، تاریخ و اصالت اقوام ایرانی را 
جاودانگی بخشید. بی تردید یکی از مهم ترین ویژگی های فردوسی، 
زباِن حماسی، دلنشین، غرورآفرین و نغز اوست، از این رو شاهنامه از 
 آغاز تا امروز و حتی آینده های دور به یکی از نمادهای تاریخ و فرهنگ 
فارسی زبانان بدل و شاهنامه خوانی بخشی از فرهنگ ایرانیان شده 

است.

از سوی وزارت میراث فرهنگی ابالغ شد  
 ثبت ملی •

»مدرسه عسکریه« مرحوم عابدزاده
قدس: از ســوی وزارت 
فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع  و  گردشــگری 
دستی، ثبت ملی مدرسه 
عسکریه مرحوم عابدزاده 
در مشــهد، به اســتاندار 
خراسان رضوی ابالغ شد 
و این اثر در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسید. در بخشی از 
نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استاندار 
خراسان رضوی آمده اســت: مراتب ثبت اثر فرهنگی- تاریخی 
»مدرسه عسکریه عابدزاده« واقع در خیابان نواب صفوی، کوچه 
عسکریه که پس از طی تشریفات قانونی الزم به شماره 32762 
در فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابالغ می گردد. 
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اثر مذکور تحت حفاظت 
و نظارت این وزارت اســت و هر گونــه دخل و تصرف یا اقدام و 
عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود، برابر مواد 
558 لغایــت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات های اســالمی، 
تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب می شود و مرتکب 

مشمول مجازات های قانونی خواهد شد.
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سرور  هادیان: مؤسسه خیریه بوســتان شکوه مهر که از سال 
76 فعالیت خود را شــروع کرده در سال 91 ثبت رسمی شده و 
مجوز های الزم را کســب کرده است. این مؤسسه فعالیتش را در 
راســتای حمایت و آموزش کودکان بی سرپرست قرار داده است 
که بیشتر آن ها بچه هایی هستند که در حرم مطهر رها شده اند و 
به اعتقاد مدیر عامل این مؤسسه خیریه، آن ها بچه هایی هستند 
که از طرف امام رضا)ع( به صورت امانت به آن ها واگذار شده اند و 
همه تالش این مجموعه این است که رسم امانتداری را بجا آورد 

و امانتدار خوبی باشد.

بچه هایی که رها شده اندس
محمد هادی اشــرافی بجســتانی با اعالم این مطلب می گوید: 
کودکان تحت حمایت این مؤسسه معلول و یا سالم هستند اما 
آن ها بی سرپرســت اند و بیشتر آن ها از حرم مطهر آمده اند. وی 
می افزاید: ســن آن ها از 2 تا 75 سال اســت که در بین آن ها 
بچه های کم توان ذهنی و نابغه نیز دیده می شــود. کم توان های 
ذهنی تمام مدت غذایشــان پوره است و بچه هایی که نابغه اند 
در سن 11 سالگی و با قرار گرفتن تحت آموزش های تحصیلی 
الزم در چهار سال به دانشگاه ورود پیدا کردند و در حال حاضر 
در مقاطع کارشناسی و ارشد مشغول به تحصیل اند. وی تعداد 
مراکز مختلف را 10 مرکــز اعالم می کند و می افزاید: بچه های 
معلول شدید در آسایشگاه مهر پناهندگان ضامن آهو در بولوار 
میامی مستقر هســتند که تعداد آن ها 75 نفر است. همچنین 
معلوالن ذهنی متوســط در آسایشگاه شهید بهشتی نگهداری 
می شوند و تعداد آن ها به 170 نفر می رسد که از خدمات مختلف 
توانبخشی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی استفاده و تحت 
آموزش های کالس های مختلفی چون معرق، منبت، چرم، نقوش 

نقش برجسته، اسکاچ بافی و... قرار می گیرند.
اشرافی بجستانی خاطرنشان می سازد: بچه های کم توان ذهنی 
خفیف در خانه پناهگاهی که تعدادشــان20 نفر اســت تحت 
حمایت هستند که به مدرســه می روند و درس می خوانند اما 

کندذهن هســتند و کارشناســان علوم تربیتی روی آن ها کار 
می کنند که در تحصیل به سایر بچه ها نزدیک شوند.

مدیر آسایشــگاه شهید بهشــتی در ادامه به یک گروه بزرگ از 
معلوالنی اشاره می کند که نیازمند خدمات توانبخشی هستند 
و اظهــار می دارد: این گونه معلوالن که دارای شــرایط پذیرش 
در این سه مرکز نیستند و در قسمت کلینیک مددکاری شکوه 
مهر از آن ها حمایت می شــود تعداد آن هــا به یک هزار و 700 
خانواده معلول می رسد که نیازمند پوشش هستند و در بیرون 
آسایشگاه خدمات حمایتی و توانبخشی به آن ها ارائه می شود. 
 وی تأکیــد می کند: در بحث بچه های ســالمی کــه از طریق 
قوه قضائیه به بهزیستی و سپس به ما معرفی می شوند، بچه های 
بین 2 تا 6 سال دختر در یک مرکز و در مرکز دیگری با همین 
گروه ســنی پسر اســت که تعداد آن ها 15 نفر است و از آن ها 

نگهداری می شود.
مدیر عامل خیریه بوســتان شکوه مهر درباره سیاست کلی این 
مرکز اظهار می دارد: همه تالشمان این است تا جایی که مقدور 
اســت بچه ها در صورت عدم امکان حضــور در کنار والدین در 
خانواده جایگزین مانند زندگی با عمه، خاله، عمو، دایی و اقوام 
بتوانند پرورش پیدا کنند و مــا به این خانواده ها کمک هزینه 
نگهداری به عنوان امــداد ماهیانه واریز می کنیم که تعداد این 

بچه ها در طرح خانواده جایگزین نیز به 160 نفر می رسد. 

تنها دانشگاه یک مؤسسه خیریهس
او در پاسخ به علت ایجاد دانشگاه علوم بهزیستی شکوه مهر نیز 
می گوید: ما تنها مؤسسه خیریه ای هستیم که دارای دانشگاه 
نیز هستیم که این دانشگاه علمی- کاربردی با ظرفیت 2هزار 
نفر و با ارائه هشت رشته کاردانی و کارشناسی در سال گذشته 
راه اندازی شد که این رشته ها بیشتر شامل رشته های مسائل 
علوم اجتماعی مانند مددیاری، مــددکاری، کودک یاری و... 
اســت و اولویت ما پذیرش بچه های مراکز خودمان است که 

آن ها در این دانشگاه به صورت رایگان درس می خوانند.

همدلی، همراهی و مشارکت مردمس
وی در خصوص میــزان هزینه نگهداری، آمــوزش و... تمامی 
بچه های این مؤسسه خیریه می گوید: ماهانه معادل یک میلیارد 
و 500 میلیون تومان هزینه این مراکز اســت که خوشبختانه 
توسط کمک های مردمی تاکنون این مراکز توانسته اند به کار و 

وظیفه خویش در مقابل این بچه ها ادامه دهند. 
وی تأکید می کند: مردم ما را در هیچ زمانی تنها نگذاشــته اند 
اما در ســه ماه اخیر به دلیل شیوع بیماری کرونا و پروتکل های 
بهداشــتی و تأکید بر عدم خــروج از منزل متأســفانه میزان 
کمک های مردمی کاهش یافته است که از آن ها می خواهم که 

به یاری این بچه ها بیایند.

شب های قدرس
وی خاطرنشــان می سازد : امسال در شــب های بیست و یکم 
و بیست و ســوم در دانشگاه علوم بهزیســتی شکوه مهر واقع 
در خیابان هنرســتان 9 مراســم پرفیض احیا در فضای باز با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در کنار بچه هــای یتیم برگزار 
می شــود. شروع این مراسم از ساعت 21 است. از همه عزاداران 
خواهشــمندیم مهر، جانماز، کتاب دعا، قرآن و همچنین مواد 

خوراکی الزم را همراه داشته باشند.
وی در پایان تأکید می کند: معتقدیم بچه های امیرالمؤمنین)ع( 
توسط علی بن موسی الرضا)ع( دست ما به امانت سپرده شده اند 

و امیدواریم امانتدار خوبی برای آن ها باشیم.

در گفت وگو با مدیر عامل مؤسسه خیریه بوستان شکوه مهر عنوان شد

بچه های این مرکز، امانت حضرت رضاj  هستند

گزارشگزارش

قدس: استاندار خراســان رضوی ضمن بیان 
اینکه تأمین منافع استان در راستای دستیابی 
به توسعه پایدار اولویت مدیریت استان است، 
گفت: نمایندگان مجلس شــورای اسالمی از 
قدرت خود برای توســعه و پیشــرفت استان 

استفاده کنند.
علیرضا رزم حســینی در نشست با منتخبان 
جدید استان در مجلس شــورای اسالمی که 
در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، 
اظهار کــرد: اینکه مقام معظم رهبری در دهه 
اخیر برای نام گذاری شــعار سال به موضوعات 
اقتصادی پرداختند، نشان دهنده اهمیت موضوع 

اقتصاد در جامعه اسالمی است.
وی در این جلسه از تمرکزگرایی در نظام اداری 
کشــور، بروکراســی اداری، نزاع های سیاسی، 
بــزرگ بودن دولــت و گران اداره شــدن آن، 
توجه نکردن به فرهنــگ اقتصادی در تبلیغ 
آموزه هــای دینــی، نگاه منفی بــه مجاهدان 
اقتصادی و ســرمایه گذاران، قوانین، مقررات و 
دستورالعمل های مزاحم و عدم تناسب اختیارات 
و وظایف با مســئولیت ها به عنوان موانع مهم 

توسعه و پیشرفت کشور نام برد.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری حول محــور اقتصاد در بیانیه گام دوم 

انقالب، گفت: معظم لــه در این بیانیه اقتصاد 
را نقطــه قوت و عامل مهم ســلطه ناپذیری و 

نفوذناپذیری کشور دانسته اند.
استاندار خراســان رضوی پس از ارائه گزارشی 
در خصوص اقدام های مثلث توسعه اقتصادی- 

فرهنگی در خراسان رضوی ابراز کرد: نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی که یکی از اضالع این 
مثلث را تشکیل می دهند از قدرت خود برای 

توسعه و پیشرفت استان استفاده کنند.
وی اضافه کرد: خراسان رضوی را بر اساس 12 
منطقه اقتصادی تقسیم بندی کرده ایم و تاکنون 
217 معین اقتصاد مقاومتی قرارداد بسته و کار 
خود را شروع کرده اند. قراردادهایی که امضای 
رئیس دادگســتری و امام جمعه نیز پای آن ها 
وجــود دارد. وی در پایــان گفــت: 154 هزار 
میلیارد تومان موافقت نامه ســرمایه گذاری در 

استان امضا شده است.

استاندار در نشست با منتخبان جدید استان در مجلس:

تأمین منافع خراسان رضوی، اولویت مدیریت استان است

نشستنشست

نام نویسی هزار و ۴00 باشگاه مجوزدار در سامانه تسهیالت•
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
مشکل به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا برای تمامی مردم 
دنیاست و بخش های مختلفی از جمله تولید، گردشگری و 
ورزش را نیز درگیر خود ســاخته است به قدس می گوید: 
دولــت برای حمایت از مشــاغل متضرر از شــیوع کرونا 
تمهیداتی را اندیشــیده است که پرداخت تسهیالت برای 
هر نفر شــاغل 16 میلیون تومان از جمله آن اســت که 

این موضوع در حال انجام است و فهرست مربیان و کارکنان باشگاه ها تهیه شده و پیگیر 
تسهیالت برای باشگاه ها هستیم. حتی در نامه ای به استاندار خواستار بخشودگی مالیات 

اماکن و نیز بیمه آن ها شده ایم که این نیز در دست اقدام است.
وی می افزاید: سامانه ای برای نام نویسی باشگاه های مجوزدار برای استفاده از تسهیالت در 
نظر گرفته شده است که تقریباً یک هزار و 400 باشگاه تاکنون برای این موضوع معرفی 
شــده اند و پیگیر رسیدگی به آن نیز هســتیم.فتاحی در واکنش به این موضوع که برای 
دریافت تسهیالت شرط و شروط زیادی برای باشگاه ها گذاشته شده است، عنوان می دارد: 
این شرایط فقط مختص ورزشی ها نیست بلکه برای همه مشاغل درگیر کرونا وجود دارد اما 
آنچه مسلم است این است که در حال رایزنی هستیم تا بلکه بشود شرایط دیگری در نظر 

گرفته شود تا باشگاه های مجوزدار بتوانند از تسهیالت در نظر گرفته شده استفاده کنند.

 خین عرب با طرح های موضوعی •
تعیین تکلیف می شود

قدس: معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: 
منطقه خین عرب در حریم واقع شده و به دلیل وجود مغازه ها 
و کارگاه های تولیدی شــکل صنعتی به خود گرفته است که 
امیدواریــم در قالب طرح هــای موضوعی این منطقه تعیین 
تکلیف شود. حسین نژاد افزود: در بازدید از منطقه موضوعاتی 
چون حریم، تفکیک های غیرمجازی و استقرار صنایع در این 
منطقه را محوریت اصلی کار خود قــرار دادیم، زیرا بهترین 
زمان برای رسیدگی به این موارد زمانی است که مشغول تهیه 
طرح های تفصیلی هســتیم.وی گفت: در ادامه این بازدید به 
وضعیت برخی از بنا های قدیمی خطرناک برای شــهروندان 
نیز پرداخته شد. وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت های قانونی 
مانند بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها یکی از اولویت های 

مهم ما در این بازدید میدانی است.

ابتالی ۱7 تاکسیران مشهدی به کرونا•
ایسنا: مدیرعامل سازمان 
مدیریــت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری 
مشهد گفت: بر اساس آمار 
خوداظهــاری تقریباً 16 
تا 17 تاکسیران به کرونا 
مبتال شدند، این افراد همه 

مرد هستند و خانمی در بین آن ها نبوده است.
احمــد محبی در خصــوص حمایت های صــورت گرفته از 
رانندگان تاکسی در شــرایط کرونا، اظهار کرد: پس از ورود 
ویروس کرونا از اواخر اســفند ماه تنها ارگانی که در حمل و 
نقل عمومی خدمات رســانی می کرد، تاکسی ها بودند که در 
شهر فعالیت داشــتند با این حال ما پروتکل های بهداشتی 
که مطرح می شد و خودمان فکر می کردیم نیاز است را اجرا 

کردیم.
وی بیــان کرد: در زمینه پروتکل های بهداشــتی از روز اول 
با وســایلی که داشتیم شروع به ضدعفونی خودروها کردیم، 
تعدادی ماســک و مایع ضدعفونی دست در اختیار راننده ها 
قــرار دادیم و خودروهــا را نیز ضدعفونــی می کردیم و هر 
خودرویی که مســافر می بــرد و برمی گرداند، داخل خودرو، 
دســتگیره ها و اگــر نیاز بــود بیرون خــودرو را ضدعفونی 
می کردیم. برای اینکه در ســطح شــهر هم فعال باشیم، دو 
ون و تعــدادی تاکســی را مجهز کرده بودیم که در ســطح 
شــهر گشــت می زدند و هر جا تعدادی تاکسی جمع شده 
بودنــد، آن ها را ضدعفونــی می کردند. کیوســک هایی نیز 
در ســطح شــهر داریم که مربوط به نظارت خطوط است، 
تمام این کیوســک ها به مایع ضدعفونی دست مجهز شدند 
که راننده ها هم می توانســتند ضدعفونــی کنند و هم مایع 

ضدعفونی تحویل بگیرند.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خبر داد

قلع و قمع 142 باغ ویالی غیرمجاز •
قدس: دادستان عمومی 
و انقــاب مرکز اســتان 
از اعــاده به وضع ســابق 
315هــزار  از  بیــش 
اراضــی  از  مترمربــع 
کشــاورزی، رفع تصرف 
از  از 188هزارمترمربــع 

 اراضی ملی اطراف شــهر مشــهد و قلع و قمع بیش از 140 
باغ ویای غیرمجاز خبر داد.

محمدحســین درودی از اجــرای برنامه های مســتمر در 
جهت پیشــگیری و برخورد با تصرفات اراضی ملی، تغییر 
کاربری های غیرمجــاز، نظارت بر صــدور مجوزات تغییر 
کاربری اراضی کشــاورزی و باغــی ویژه در مناطق ییاقی 
اســتان در سال 1399 خبر داد و گفت: با توجه به تشکیل 
اکیپ گشــت مشترک شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
سال های اخیر، شــاهد هماهنگی بیشــتر بین دستگاهی 
در حراســت از اراضی ملی و جلوگیــری از تغییر کاربری 

اراضی کشاورزی و باغی بوده ایم.
این مقام قضایی ادامه داد: به منظور نظارت بیشــتر از حریم 
شهرمشــهد و جلوگیری از ایجاد ســکونتگاه های غیرمجاز 
در اطراف شــهر، کمیته صیانت از حریم کانشهر مشهد از 
سال 1397 در دادســرای ناحیه 7 مشهد تشکیل شده که 
با همکاری دســتگاه های متولی شاهد پیشگیری و کنترل 

سکونتگاه های غیرمجاز در حومه شهر مشهد بوده ایم.
درودی گفت: در یک ماه اخیر 142 قطعه باغ ویای غیرمجاز 
به مساحت بیش از 215هزار مترمربع در محدوده شمال شهر 
مشــهد و بیش از 100 قطعه به مســاحت تقریبی یک هزار 
مترمربع دیوارکشــی های غیرمجاز اراضی کشاورزی حومه 
مشهد با هدف تغییر کاربری غیرمجاز آن، قلع و قمع و اعاده 

به وضع سابق شده است.
وی ادامه داد: در همین مدت 22هزار مترمربع رفع تصرف از 
اراضی دولتی و بیش از 46هزار مترمربع رفع تصرف از اراضی 
ملی در اطراف مشهد و خارج از حریم شهر و همچنین رفع 
تصــرف از 120هزارمترمربع از اراضی ملی واقع در ارتفاعات 
جنوبی مشــهد، با همکاری و هماهنگی بین دســتگاه های 
متولی از جمله جهاد کشاورزی، شهرداری، نیروی انتظامی و ... 

به بیت المال برگشت داده شده است.
دادســتان مشهد در پایان از مردم تقاضا کرد چنانچه قصد 
خریــد باغ یا ویایی را دارند، پیش از خرید حتماً نســبت 
به داشــتن مجوزات الزم از مراجع ذی صاح مطمئن شوند 
تا دچار ضرر و زیان مالی نشــوند، چرا که دستگاه قضایی 
با همکاری ســایر دســتگاه ها و نهادهای متولی این امر در 
اســتان، عزم جدی در مدیریت وضعیت نامطلوب تصرفات 
اراضی ملی و تغییر کاربری های غیرمجاز در سال جاری را 
خواهد داشت و به دنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی 
است که به صورت گسترده دست به تصرف اراضی ملی یا 
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشــاورزی و باغی می زنند . 
وی تأکید کرد:دستگاه قضایی با مطالبه و پشتیبانی مردمی 
و عزمی راسخ با این گونه رفتارهای خارج از قانون برخورد 

خواهد کرد.

معاون سیاسی فرمانداری مشهد به قدس خبر داد 
بررسی فوری پرونده ساخت وسازهای •

غیر مجاز در کمیسیون ماده۹۹
 رضاطلبــی: معــاون فرماندار مشــهد گفت: 
دهیاران هــر گونه ساخت وســاز غیرمجاز را به 
ســرعت به دبیرخانه کمیســیون ماده 99اطاع دهند تا 

مورد بررسی قرار گیرند. 
احمد ریواده در گفت وگــو با قدس آناین اظهار کرد: بخش 
عمده ای از ساخت وســازهای غیرمجاز شهرستان مشهد  در 

حاشیه شهر و روستاهای اطراف آن  رخ می دهد. 
وی تصریــح کرد: این موضوع در قالب کمیته نارضایتی های 
اجتماعی فرمانداری نیز مورد بررسی قرار می گیرد و به منظور 
جلوگیری از رشــد افزایشــی آن از ابزارهای قانونی استفاده 

خواهیم کرد.
معاون فرماندار مشــهد تصریــح کرد: در قانون شــوراها و 
دهیاری ها ماده 99 در این راستا وجود دارد که از سال گذشته 
کمیسیون آن به دستور فرماندار شهرستان مشهد با جدیت 

در حال فعالیت است.
ریواده افزود: آخرین گزارشــی که در شــورای معاونین 
شهرســتان ارائه شــد، پرونده معطلی برای رسیدگی به 
جرایم ساخت وســازهای غیرمجاز  در این کمیســیون 

وجود ندارد. 
معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری مشهد گفت: به میزانی 
که ســازوکارهای اداری به ویژه با اجــرای طرح هایی نظیر 
کاداستر، نقشه برداری از اراضی و  صدور سند مالکیت تسهیل 
پیدا کنند، به مراتب از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری 

بیشتری خواهد شد.
وی ادامه داد: از طرفی موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز 
در شهری مثل مشهد که یک شهر مهاجرپذیر است، تک 
عاملی نمی توان مورد تحلیل و بررســی قــرار داد و نیاز 
است سازمان هایی نظیر بنیاد مســکن که متولی تأمین 
مســکن برای اقشــار مختلف به ویژه جوانان اســت نیز 

پاسخگو باشند. 

انکار فایده ای نداشت
اعتراف مجرم حرفه ای به 22 فقره سرقت•

خط قرمز: فرمانده انتظامی 
از  کاشــمر  شهرســتان 
دستگیری یک متهم با 22 
فقره سرقت انواع محتویات 

خودروها خبر داد.
سرهنگ حسین احمدی 
در تشریح ماجرا گفت: در 
پی وقوع چند فقره سرقت باتری خودرو در سطح شهرستان 
کاشمر، مأموران دایره مبارزه با سرقت کانتري 12 وارد عمل 

شدند.
وي افزود: با توجه به حساســیت موضــوع مأموران با انجام 
گشــت های هدفمند در سطح حوزه اســتحفاظی، فردی را 
در حال انجام ســرقت باتری یک دستگاه خودرو شناسایی و 

دستگیر کردند.
ســرهنگ احمدي گفت: متهم دستگیر شــده که در ابتدا 
منکر هر گونه جرمي شــد ، در مواجهه با ادله و مســتندات 
غیرقابل انکار پلیس به بزه انتسابي مبني بر 12 فقره سرقت 
باتری خودرو و همچنین 10 فقره انواع ســرقت در ســطح 

شهرستان کاشمر اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان کاشمر با اشاره به معرفی متهم به 
مراجع قضایی، از شهروندان خواست به منظور پیشگیري از 
سرقت ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هر گونه 
مورد مشکوک مراتب را بافاصله به مرکز فوریت هاي پلیسي 

110 اطاع رسانی کنند.

با هوشیاری مأموران انتظامی خراسان جنوبی
  اتوبوس حامل هروئین •

در ایستگاه پلیس متوقف شد
خط قرمز: فرمانده انتظامی 
خراســان جنوبی از کشف 
104کیلــو و900 گــرم 
هروئیــن و 10 کیلــو و 
در  شیشــه  200گــرم 

شهرستان قاین خبر داد.
سردار مجید شجاع اظهار 
کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید غامی شهرستان قاین 
هنــگام کنترل محورهاي عبوري به یک دســتگاه اتوبوس 
مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران در 
بازرسي از این خودرو 104کیلو و900 گرم هروئین و 10 کیلو 
و 200گرم شیشه که به طرز ماهرانه اي در خودرو جاسازی و 

از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف کردند.
ســردار شجاع تصریح کرد: مأموران در مجموع این عملیات 
115کیلو و100گرم هروئین و شیشــه کشف و سه متهم را 
دستگیر کردند که متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به دادسرا اعزام و پس از آن روانه زندان شدند.

پس از بازرسی از یک خانه مشخص شد
 کشف اشیای عتیقه •

و سکه های قدیمی در نیشابور
خــط قرمــز: فرمانده 
اداره کل  حفاظــت  یگان 
 ، هنگــی ث فر ا میر
صنایــع  و  گردشــگری 
خراســان رضوی  دستی 
از کشــف اشیای عتیقه و 
سکه های قدیمی خبر داد.

سرهنگ محمدعلی مدیر با اعام این خبر افزود: اطاعاتی 
واصل شد که نشــان می داد مأموران کانتری 11 طالقانی 
نیشــابور فردی را به اتهام حمل و نگهداری اشیای تاریخی 

دستگیر کرده اند. 
وی ادامه داد: با همکاری کارکنان یگان حفاظت و هماهنگی 
مقام قضایی، در بازرسی منزل او تعدادی از اشیا از جمله سکه 
و ظروف ســفالی کشف شد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
تصریح کرد: پرونده به همراه متهم پس از طی شدن مراحل 

انتظامی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.
مدیر یادآور شد:شهرستان نیشابور با دارا بودن بیش از 450 
اثر تاریخی که 115 اثر آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت 
شده است، از مهم ترین شهرهای تاریخی و گردشگری کشور 
است که از طرف سازمان یونسکو به  عنوان شهر پایدار ایرانی 

در کنار شهرهای اصفهان و شیراز انتخاب شده است.
گفتنی اســت، از استان خراســان رضوی حدود یک هزار و 
600اثر، محوطه و تپه تاریخی، طبیعی و میراث ناملموس در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

یک مقام مسئول در خراسان شمالی خبر داد
فروش داروهای ممنوعه و موادمخدر •

در برخی عطاری ها
ایسنا: مســئول واحــد 
غذا  معاونت  موادمخــدر 
علوم  دانشــگاه  داروی  و 
پزشــکی خراسان شمالی 
فقط  عطاری ها  در  گفت: 
بایــد اندام هــای گیاهی 
گیاهان دارویی به فروش 
برســد. فاطمه کاته اظهارکرد: این در حالی اســت که در 
عطاری ها عاوه بر فروش اندام های گیاهی، شــاهد فروش 
برخی از قرص و شــربت های گیاهی نیز هستیم که این امر 

تخلف و خاف قانون است.
وی افزود: متأســفانه تداخل صنفی تقریباً در بیشتر صنوف 
دیده می شــود که این مشکل در عطاری های این استان نیز 

مشهود است.
کاته ادامه داد: متأسفانه شاهد فروش موادمخدر در تعدادی 
از عطاری ها نیز بوده ایم که برخوردهای الزم نیز صورت گرفته 
است. وی تصریح کرد: بیشتر مواد مخدری که در عطاری ها به 

فروش می رسد، به صورت قرص است.
این مسئول بیان کرد: هنگام مشاهده تخلف، از سوی مالک 
عطاری اعام می شود که آن ها مطلع نبودند که این قرص، 
ماده مخدر بوده است. وی تصریح کرد: متأسفانه گزارش نشت 
موادمخدر در برخی از سوپرمارکت ها نیز داده شده، اما پیدا 
کردن مواد مخدر در این واحدها به سختی انجام می شود و 

در برخی از آن ها نیز دست نیافتنی است.

عقیل رحمانی: یک برند شناخته شده چای 
در مشهد که با اجرای نقشــه ای سودجویانه 
حدود 2/5 میلیــارد تومان از مردم پول اضافه 
دریافــت کرده بود، در یکی از شــعبات بدوی 
تعزیرات حکومتی به پرداخت جریمه 5 میلیارد 

تومانی )دو برابر میزان تخلف( محکوم شد.

تکرار آنچه متخلف بر سر مردم آوردس
بیســت و سوم دی ماه ســال گذشته بود که 
خبر این اقدام سودجویانه و به نوعی متقلبانه 
را با عنوان »گران فروشی 2/5 میلیاردی در روز 

روشن!« را در روزنامه قدس منتشر کردیم.
در آن گزارش و در تشــریح نحوه اقدام های 
برند شناخته شده چای در مشهد آمده بود: در 
حین رصد میدانی بازار، کارشناســان معاونت 
بازرســی ســازمان صمت خراســان رضوی 
اطاعات خامی دریافت کردند که بررســــی 
مقدماتی آن داده ها، از گران فروشی عظیم یک 
واردکننده که در حوزه بســته بندی چای هم 
فعالیت گسترده دارد، حکایت داشت. در گام 
نخست کارشناســان مذکور برای جمع آوری 
مستندات از چند نقطه شــــهر، نمونه هایی 
از چای های بسته بندی شده متعلــق به برند 
مذکــــور را که در احجام 500 گرمی عرضه 
شده بود جمع آوری و به مقر معاونت بازرسی 
ســازمان صمت اســتان منتقل کردند. پس 
از آن آنالیــز کردن محصــول مذکور و اخذ 
استعامات مورد نیاز برای روشن شدن میزان 
واردات چای، دفعات و زمان آن، مشخص شد 
عامان این گران فروشــی در تاریخ 98/2/30 
محمولــه چای کله مورچــه ) CTC( به وزن 
27هزارو 280 کیلوگرم را با ارز دولتی و قبل 
تبدیل ارز دولتــی بــــه نیمایی وارد کشور 
کرده اند. از سوی دیگر در مهر ماه همان سال 
هم مجــدد یــک محموله دیگر را امــا این 

بــــار با ارز 9هزارتومانــی 
می کننــد.  کشــــور  وارد 
بررســی های دقیق حکایت 
از آن داشــت کــه محموله 
دوم پــس از آن تاریــخ در 
گمرک دپو شــده و تا زمان 
وقوع این گران فروشی بنا به 

دالیلی ترخیص نشده بود.

مدیری که از تخلف س
ترسی نداشت!

جمع بنــدی این نکات وقتی 
در کنار هم چیده شد، پرده 

از تخلــف عظیــم و چند میلیاردی این برند 
چای برداشــت. ماجرا هم این بود که عامان 
تخلف، محمولــــه چای که با ارز دولتی وارد 
کشور شــــده بود را در اقدامی غیرقانونــی 
افزایش قیمت داده انــــد و در بازار به فروش 
رســانده اند. از سوی دیگر خروجی آنالیزها و 

اعام نظرکارشناســان چای 
معلوم کرد ســودجویان در 
هر بســته 500 گرمی چای 
بیــش از 20 هزارتومان به 
جیب زده  و به نوعی مردم را 

سرکیسه کرده اند.
عجیــب  و  دیگــر  نکتــه 
ایــن پرونده ایــن بود که 
مدیــر واحــد متخلف که 
حــدود 2/5 میلیارد تومان 
گران فروشــی کــرده بود، 
پس از حضــور در معاونت 
به  صمت  سازمان  بازرسی 
جای ارائه مستندات در رد این اقدام، وقتی 
همه چیــز را لو رفته دید، بــا گردن کلفتی 
مانع دسترســی کارشناسان به برخی اسناد 
شــد، اما این اقدام فایده ای نداشــت، چرا 
که تمامی مدارک توســط بازرسان سازمان 

صمت استخراج شده بود.

پیگیری پرونده و جریمه میلیاردیس
در ادامه، گزارش تخلف این گران فروشی به 
تعزیرات حکومتی ارســال شد و این رسانه 
مانند تمامی موارد مشابه، رصد ماجرا را برای 
مشخص شدن خروجی نهایی در دستور کار 

خود قرار داد.
به همین واســطه بود که چند روز پیش پی 
بردیم پرونده این گران فروشــی پس از چهار 
ماه طی شدن فرایند رسیدگی آن در شعبه 
دوم بدوی تعزیرات حکومتی مشهد، منجر به 

صدور رأی شده است.
از همیــن رو برای اطاع از متن رأی صادره 
دست به کار شدیم و سرانجام مشخص شد 
در رأی شعبه آمده اســت: با توجه به نحوه 
اظهــارات و دفاعیات باوجــه متهم و ایضاً 
اقرار نامبرده در جلســه رســیدگی و سایر 
قرائــن و شــواهد، تخلف انتســابی در این 
مرحله از رســیدگی محرز و مسلم تشخیص 
داده فلذا مســتند به مرتبه اول بند »د« ماده 
قانون تعزیرات حکومتــی، نامبرده عاوه بر 
جبران خســارت وارده به شــاکی پرونده به 
مبلغ 44میلیون و 146هــزار و 872 ریال، 
بــه پرداخــت 49میلیــارد و306میلیون و 
199هزارو 360 ریــال جزای نقدی در حق 
صندوق دولــت و ممهور نمودن پروانه واحد 
به مهر تخلف اول برای تخلف گران فروشــی 
محکــوم و اعام می دارد، این رأی تا 10 روز 

از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

تعزیرات حکومتی مشهد گوش یک متخلف را کشید

جریمه 5 میلیاردی یک برند گران فروش

یک برند شناخته شده 
چای در مشهد که 

حدود 2/5 میلیارد 
تومان از مردم پول 

اضافه دریافت کرده 
بود، به پرداخت 

جریمه 5 میلیارد 
تومانی محکوم شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
خروج سامانه بارشی از خراسان رضوی•

قدس: تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی نشان دهنده 
خروج سامانه بارشی از نواحی شمال شرق است. برای امروز  و 
فردا در نوار شمالی و به ویژه شمال غرب استان رگبار پراکنده 
بــاران و در نیمه جنوبی و نوار شــرقی وزش باد پیش بینی 
می شود. بر این اساس هوای امروز مشهد قسمتی ابری گاهی 
افزایش ابر و افزایش ســرعت وزش باد و هوای فردا، صاف تا 
قسمتی ابری گاهی افزایش ابر، در بعدازظهر احتمال رگبار 

پراکنده و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
در 24 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای 6 درجه 
سلسیوس خنک ترین و بردسکن با بیشینه دمای 31 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شــهر مشهدمقدس 
به ترتیب 10 و 16 درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از بردسکن با 65 کیلومتر بر ساعت 
و بیشترین بارندگی از ایستگاه هواشناسی قوچان به میزان 10 

میلیمتر گزارش شده است.
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قابل توجه اداره کل غلهس
از پانزدهم اردیبهشــت ســاعت کاری اداره کل غله به حالت عادی برگشته و قانون دو 
ســوم مرخصی کرونا رعایت نمی شود، در حالی که ســایر ادارات به همان روال دوران 
کرونا ســر کار می روند. لطفاً پیام را منعکس کنید تا مدیران به فکر ســامت کارکنان 

باشند. 571۹...۹15

بوی بد فاضالب در پنجتنس
در مــورد خیابان پنج تن که بوی فاضاب بدی دارد که در این فصل ســال بدتر می شــود، 
خواهشمندیم شهرداری با پوشاندن مسیر فاضاب در خیابان، کاری کند تا در این خیابان که 

بازار است، بتوان راه رفت. 35۹1...۹15

حق ما را دیگران بردندس
متوجه شدم چندین بار ارزاق عمومی در پارک رجا توزیع شده و از اهالی کوچه مان که روبه روی 
پارک است پرس وجو کردم هیچ کدام نگرفته بودند! از کارگران سرگذر کنار استخر هم  سؤال 
کردم، گفتند:اول 20 ماشین آمد اینجا بعد چند دقیقه یک وانت ارزاق وارد پارکینگ پارک رجا 
شد، آن ها که با ماشین آمده بودند به سمت وانت رفتند و بیشتر بسته ها را گرفتند، اما به اهالی 

این محله چیزی نرسید. 615۸...۹36

برخی مهاجران در توس 33جوالن می دهندس
برخی مهاجران در توس 33 جاده کشــف جوالن می دهند، از فروش دام زنده تا ساخت وساز 

غیرمجاز و...، سپاه یا بسیج وارد عمل شوند. 6756..۹15

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

نوعدوستینوعدوستی

فارس: عضو کمیته اجتماعی رویش از پرداخت اجاره معوق 29 
خانواده در حاشیه شهر مشهد به مبلغ 9میلیون تومان خبر داد.  
نوید ســروآزاد اظهار کرد: با توجه به تأثیری که کرونا بر شرایط 
اقتصادی و معیشــتی جامعه به ویژه شــهروندان در حاشیه شهر 
گذاشته، تصمیم گرفتیم عاوه بر کمک های معیشتی به مسائل 

دیگری مانند اجاره خانه های معوق هم توجه کنیم. 
وی افــزود: مطلع شــدیم بعضی از خانواده هــای نیازمند و 
آبرومند حاشیه شهر به خاطر پرداخت نکردن اجاره از طرف 
صاحبخانه هایشان تحت فشار قرار گرفته اند و حتی تهدید به 
بیرون ریختن اســباب و اثاثیه شــان در این شرایط شده اند، 
بنابراین با کمک خیران نیک اندیش با حضور در منطقه قرقی 
واقع در جاده ســیمان مشهد آستین همت را باال زدیم و در 

حد توان ســعی کردیم نگرانی چند خانواده را در این زمینه 
برطرف کنیم. 

عضو کمیته اجتماعی رویش افــزود: 29 خانواده که اجاره معوق 

داشتند و جمع مبلغ آن به 9میلیون تومان می رسید را شناسایی 
کردیم و مبلغ اجاره بها را در قالب کارت های هدیه به این عزیزان 
تقدیم کردیم  تا در اولین شب قدر خیالشان از این بابت راحت باشد. 
ســروآزاد گفــت: بیشــتر ســاکنان حاشیه شــهر کارگران 
روزمزدی هستند که بر اثر کرونا کارشــان را از دست داده اند 
و درآمدی ندارند، بنابراین خوب اســت در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری برای بحث مواسات و کمک مؤمنانه، خیران و 
مردم در حدی که می توانند نسبت به رفع مشکات اقتصادی 
مانند هزینه های درمانی، قبوض آب، برق، گاز و اجاره خانه های 
معوق افراد نیازمند، تاش کنند و باور داشــته باشــند گاهی 
کمکی که به نظر خودشان شاید خیلی کم باشد، اما گره کور 

زندگی یک خانواده نیازمند را می گشاید. 

اجاره معوق 2۹ خانواده در حاشیه شهر مشهد پرداخت شد

مســئول کارگروه اطاع رســانی   وحید اکرمی: 
بیماری کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
آمار ابتا به کرونا در خراســان رضوی و به ویژه مشــهد روند 
کاهشی را دنبال می کند و پیش بینی ها حاکی از آن است که 

در ایام پیش رو، وضعیت کرونایی مشهد سفید خواهد شد. 
دکتر حمیدرضا رحیمی در گفت وگو با خبرنگار قدس آناین 
عنوان کرد: آمار افزایشــی ابتا به کرونا که توسط سخنگوی 
وزارت بهداشــت و درمان اعام می شــود مربــوط به دیگر 
استان هاســت، اما وضعیت خراسان رضوی مطلوب است و به 

سرعت به سمت وضعیت سفید در حال حرکت هستیم. 
وی ادامه داد: شهرســتان های خراسان رضوی نیز به جز یک 
شهرستان روند کاهشی ابتا به کرونا را سپری می کنند و این 
استان نسبت به برخی از استان های کشور که درگیری زیادی 

با ویروس کرونا دارند، وضعیت مناسبی دارد. 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: 
البته باید توجه داشــت هنوز وضعیت مشهد از لحاظ ابتا به 
کرونا زرد اســت، اما امیدوارم با همیــن روندی که در پیش 
گرفته ایم وهمکاری و هماهنگی موجود در میان مدیران استانی 
و رعایت نکات و پروتکل های بهداشتی توسط همشهریان به 
صورت مناسبی انجام می شود، به  زودی از وضعیت زرد خارج 
شــده و وضعیت سفید را برای خراسان رضوی و مشهد اعام 
نماییم. پیش بینی ما این اســت در پایان ماه مبارک رمضان 

وضعیت مشهد سفید شود. 

وی با اشاره به این نکته که وضعیت سفید زمانی اعام خواهد 
شد که 14 روز شرایط ابتا برای هر 100هزار نفر ساکن شهر  
حداکثر یک نفر باشد، خاطرنشــان کرد: برای شهری مانند 
مشــهد با توجه به جمعیت آن، اگر دو هفته بگذرد و در این 
مدت به صورت روزانه کمتر از 34 نفر به کرونا مبتا شــوند، 

وضعیت سفید خواهد شد.  
دکتر رحیمی افزود: باید در نظر داشت این پیش بینی در حالتی 
اســت که اتفاق خاصی رخ ندهد و رعایت نکات بهداشــتی از 
مداری که اکنون هســت، خارج نشود. مردم برای پاکی استان 
از ابتا به کرونا، نقش بسیار مهمی را خواهند داشت و نباید در 
ایام پیش رو همکاری و همیاری مردمی کاهش یابد. با توجه 
به بررســی اطاعات و داده های معتبر، شهر مشهد به عنوان 

شهری که در اردیبهشت  ماه کمترین میزان کاهش ترافیک به 
نسبت بهمن را داشته است، شناخته می شود و امیدوارم که این 

همکاری تا انتهای کار ادامه داشته باشد. 
وی در پاســخ به این پرسش که آیا گرمی هوا موجب کاهش 
فعالیت ویروس کرونا خواهد شــد، گفت:  برای از بین رفتن 
کرونا نیاز به دمای باالی 60 درجه ســانتیگراد است. با توجه 
به دمای متوســط ایران نمی توانیم بگوییــم ویروس از بین 
خواهد رفت، اما شــرایط فعالیت ویروس به گونه ای است که 
میزان ماندگاری آن بر سطوح با افزایش دما کاهش می یابد. 
به عنوان مثال اگر در دمای ســرد ویروس هشــت ساعت بر 
ســطوح ماندگار باشد، در دمای گرم این میزان به حدود 10 

دقیقه می رسد. 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: 
ایــن موضوع نباید امید کاذبی برای مــردم ایجاد کند که با 
گرمای هوا کرونا از بین خواهد رفت. اگر دقت کنیم می بینیم 
خوزستان از خراسان رضوی به مراتب دمای باالتری دارد، اما 
اکنون شرایط کرونایی در آنجا بسیار حادتر از این استان است. 
وی ابراز کرد: مردم باید توجه داشته باشند تا زمانی که واکسن 
کرونا تولید نشود این ویروس از بین ما نخواهد رفت و میهمان 
ما خواهد بود. در نتیجه حتی پس از اینکه ان شاءاهلل مشهد به 
وضعیت سفید برسد و شرایطی مشابه پیش از ورود ویروس 
کرونا به اســتان را داشته باشد، باز هم باید نکات بهداشتی و 

فاصله گذاری های اجتماعی به خوبی رعایت شود.

مسئول کارگروه اطالع رسانی بیماری کرونا در گفت وگو با قدس خبر داد

مشهد در آستانه »وضعیت سفید «

شت و ردمان شت و ردمانبهدا بهدا
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برگزاری نماز عید فطر، منوط به •
موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا

تهران  استاندار  تهران: 
صــورت  در  گفــت: 
ملی  ســتاد  موافقــت 
مقابله با کرونا، نماز عید 
فطر امســال هم برگزار 
انوشــیروان  می شــود. 
در  محســنی بندپی 

شورای زکات اســتان تهران اظهار کرد: پیش بینی می شود 
امسال ۲۰۰ میلیارد تومان از محل زکات فطریه کشاورزان در 

استان تهران  جمع آوری شود.
وی بیان کرد: در صورت موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا، 
نماز عید فطر امسال هم برگزار می شود و شهروندان می توانند 
مبلغ تعیین شده زکات فطریه را در صندوق های تعیین شده 

بپردازند.

 جلوگیری از تولد 12نوزاد مبتال •
به تاالسمی در خاش 

سیستان و بلوچستان: 
بهداشــت  مرکز  رئیس 
گفت:  خاش  شهرستان 
پیشــگیرانه  مداخالت 
به ۱۲  منجر  ســالمت 
درمانی  ســقط  مــورد 
در  مــاژور  تاالســمی 

شهرستان خاش شد.
علــی نقی زاده عنوان کرد: پیشــگیری از تولــد نوزاد مبتال 
به تاالســمی ماژور به عنوان یکی از اولویت های بهداشــتی 

شهرستان خاش محسوب می شود.
وی بیان کرد: آموزش پیشگیرانه در سطوح مختلف از طریق 
نشســت هایی با ائمه جمعه، محضــرداران، عاقدین محلی، 
خانواده های دارای فرزند تاالســمی و نیز تشدید شناسایی و 
آموزش و مشاوره زوج های جوان پیش از ازدواج و آزمایش های 

PND در سطح شهرستان در حال اجراست.

۴۷ زندانی در میاندوآب چشم انتظار •
کمک  خّیران

رئیــس  مهابــاد: 
میاندوآب  دادگســتری 
زندانــی   ۴۷ گفــت: 
جرایــم غیرعمد در این 
شهرستان با محکومیت 
ریالی  میلیارد  مالی ۱۸ 
چشم انتظار حمایت ها و 
کمک های خّیران هستند.

حجت االسالم عادل گل حسینی روز چهارشنبه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مجموع محکومیت مالی این زندانیان 
۵۳ میلیارد ریال است که از این مبلغ ۳۵ میلیارد ریال توسط 
شاکیان مورد گذشت قرار گرفته و احتمال افزایش این مبلغ 
نیز زیاد است. وی افزود: در زمان حاضر مبلغ مورد نیاز برای 

آزادی این زندانیان واجد شرایط ۱۸میلیارد ریال است.

اتمام بیش از 90درصد از واحدهای •
احداثی خسارت دیده از سیل

اســتاندار  گلســتان: 
گلســتان گفت: تاکنون 
بیــش از 9۰درصــد از 
واحدهای احداثی که بر 
اثر سیل ســال گذشته 
تخریــب شــده بودند، 
به اتمام رســید. هادی 

حق شناس در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد:خوشبختانه 
تاکنون بیش از 9۰ درصد از واحدهای احداثی که در ســال 
گذشته بر اثر ســیالب دچار خسران شــده بودند، به اتمام 
رسید. وی در خصوص واحدهای تعمیراتی ناشی از سیل سال 
گذشته تصریح کرد: در سال گذشته واحدهای خسارت دیده 
ناشی از سیل که به تعمیر نیاز داشتند به اتمام رسید. استاندار 
گلســتان ابراز کرد: مابقی واحدهای خسارت دیده که نیاز به 
احداث دارند تا پایان خرداد ماه جاری به اتمام خواهند رسید.

 توزیع ۴0هزار بسته معیشتی •
در بین نیازمندان ایالم

ایالم: فرمانده ســپاه امیرالمؤمنین)ع( استان ایالم گفت: در 
راســتای رزمایش کمک مؤمنانه ۴۰هزار بسته معیشتی در 
سراسر استان و در بین نیازمندان و آسیب دیدگان از ویروس 

کرونا توزیع می شود.
ســردار جمال شــاکرمی گفــت: در مرحلــه اول و دوم این 
رزمایش تاکنون ۲۳ هزار بســته موادغذایی در بین افرادی که 
کسب وکارشان به واسطه این ویروس دچار آسیب شده و یا شغل 
خود را از دست داده اند، توزیع شد. وی ادامه داد: در مرحله سوم 
که در هفته های آینده با مشــارکت ستاد اجرایی امام )ره( اجرا 
می شود، ۱۷هزار بسته موادغذایی در سطح استان توزیع می شود.

 تراز آب دریاچه ارومیه همچنان •
در حال افزایش

آذربایجان غربــی: 
اســتانی ســتاد  مدیــر 
در  ارومیه  دریاچه  احیای 
گفت:  آذربایجان غربــی 
حجــم آب موجــود در 
به سال  دریاچه نســبت 
گذشته از ۵میلیارد و ۱۳۰ 

میلیون مترمکعب به ۵میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب رسیده 
است. فرهاد سرخوش اظهار کرد: تراز سطح آب دریاچه به  میزان 
یک هزار و ۲۷۱ متر و 9۰ ســانتیمتر رسیده و در مقایسه با سال 
گذشــته در زمان مشــابه با افزایش روبه رو بودیم. وی بیان کرد: 
وســعت دریاچه در این زمان به بیش از ۳هزار و ۲۳9 کیلومتر و 
۳۷ مترمربع رسیده، در حالی که این رقم در سال گذشته در زمان 

مشابه ۳هزار و ۲۰9 کیلومتر و ۸ مترمربع ثبت شده بود.

 بازگشایی مدارس در خوزستان •
به تعویق افتاد

پیگیری  بــا  اهــواز: 
استاندار خوزستان، زمان 
در  مدارس  بازگشــایی 
این استان یک هفته به 

تعویق افتاد.
وزارت  اعالم  دنبال  به 
پــرورش  و  آمــوزش 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان  و متعاقــب آن 
خوزســتان برای بازگشــایی مدارس در ۲۷ اردیبهشت 
ماه، نگرانی های بی شــماری در بین مردم خوزســتان و 
خانواده دانش آموزان ایجاد شد، چرا که استان هم اکنون 
در مرحلــه طغیان بیمــاری کرونا قــرار دارد و حضور 
دانش آموزان در مدارس در این شــرایط بسیار خطرناک 

است.
صبح روز گذشته اعالم شــد با پیگیری استاندار خوزستان، 
بازگشایی مدارس استان خوزستان یک هفته به تعویق افتاده 
و دانش آموزان استان همانند دانش آموزان سایر نقاط کشور، 

۲۷ اردیبهشت به مدرسه نمی روند.

 برگزاری گلریزان مجازی برای•
 زندانیان ارومیه 

آذربایجان غربــی: 
مدیرعامــل ســتاد دیه 
گفت:  آذربایجان غربــی 
جرایــم  زندانــی   ۴۶۳
کمک  نیازمند  غیرعمد 
و مشارکت خیران برای 

آزادی هستند.
کریــم زاده افــزود: در حال حاضــر ۴۶۳ زندانی مالی جرایم 
غیرعمــد با ۱۰۵میلیارد تومان بدهی در زندان های اســتان 
هستند که نیازمند مشارکت و کمک های خیران استان برای 

آزادی هستند. 
کریم زاده با اشاره به اینکه امسال به دلیل شیوع کرونا گلریزان 
با حضور خیران نخواهیم داشت، تصریح کرد: ستاد دیه امسال 
در فضای مجازی گلریزان برگزار می کند و روز دوشــنبه ۲9 
اردیبهشــت نیز جشن گلریزان مجازی برای زندانیان ارومیه 

را برگزار خواهد کرد.

مرز مهران بازگشایی می شود•
ایالم: اســتاندار ایالم از 
بازگشایی مرز مهران به 
مــدت دو روز در هفته 

خبر داد.
ســلیمانی  »قاســم 
نشست  در  دشــتکی« 
گفت وگــوی دولــت با 
بخش خصوصی اظهار کرد: با رایزنی ها و توافقات انجام شده 
مقرر شده دو روز در هفته مرز تجاری استان با کشور عراق با 

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی بازگشایی شود.
وی با اشــاره به اینکه بازگشایی مرز تجاری مهران از طرف 
وزارت صمت و امورخارجه پیگیری می شود، گفت: براساس 
توافقــات اولیه مقرر شــده مرحله اول بازگشــایی مرز در 

خصوص میوه جات، تره بار و موادغذایی باشد.

خروج گندم از کهگیلویه و بویراحمد •
ممنوع شد

کهگیلویه و بویراحمد: 
معــاون هماهنگی امور 
اســتاندار  اقتصــادی 
کهگیلویــه و بویراحمد 
یــک  گفــت: خــروج 
تولیدی  گندم  کیلوگرم 
استان به خارج از استان 

ممنوع است.
»سیدحشمت اهلل صمیمی دوست« در جلسه کمیسیون خرید 
تضمینی گندم مازاد بر نیاز زارعان استان، افزود: کامیون های 
حامل گندم اســتان به خارج از استان توسط نیروی انتظامی 
توقیــف و این اقدام به عنوان حمل کاالی قاچاق محســوب 

می شود.
وی اظهار کرد: کامیون های توقیف شده به نزدیک ترین مرکز 
خرید گندم هدایــت و راننده متخلف تحویل مراجع قضایی 

می شود.

نابسامانی در طرح ساماندهی

حاشیه های طرح توانمندسازی حاشیه نشینان بندر چابهار
چابهار: شاید خیلی ها ندانند که در چابهار، در 
کرانه دریای مکران و اقیانوس هند، بیشترین 
جمعیت حاشیه نشین کشور زندگی می کنند. 

برخالف توسعه تجاری، چابهار از نظر مؤلفه های 
انسانی در پایین ترین رتبه  کشوری قرار دارد 
و بــا وجود اینکه تاکنون طرح های بســیاری 
پیرامون بازآفرینی شهری و  پروژه هایی مبنی 
بر توانمندسازی مردم تعریف  شده، اما همچنان 
معیشت و زیرساخت های بهداشتی و فرهنگی 
در ایــن بندر اقیانوســی با مشــکالت جدی 

روبه روست.
بنا بر گفته شــهردار نصف جمعیت شهر چابهار 
حاشیه نشین هســتند و این بندر باالترین نرخ 
حاشیه نشینی نسبت به جمعیت را در کشور دارد. 
در شــهر و دقیقاً در پشــت خانه های مدرن 
سکونتگاه هایی شــکل  گرفته که سقف آن ها 
را حصیــر و جعبه میوه تشــکیل می دهد و 
ساکنانش با فعالیت روی لنج های صیادی به  
عنوان جاشو و یا کارگری در منطقه آزاد روزگار 

می گذرانند.
در این میان روستای »کمب« با ۲۰هزارنفر جمعیت 
در زمره بزرگ ترین روستاهای حاشیه نشین است 
کــه امکانات زندگی برای آن ها حکم رؤیا را دارد. 
مهم ترین مشکل مردم حاشیه نشین انشعاب آب 
و برق اســت که البته بســیاری از آن ها برق را 
به  صورت غیرقانونی  اســتفاده می کنند و بنا بر 
 گفته مســئوالن اداره برق  همین اقدام ســاالنه

۷۰ میلیــارد تومان به بیت المال خســارت وارد 
می کند.

نمایشگاه محرومیت س
حاشیه های چابهار سال هاست به نمایشگاهی 
برای به تصویر کشیدن محرومیت ها مبدل شده، 
بنابراین هر مسئولی به چابهار سفر می کند سری 

به این روستاهای حاشیه ای می زند.
آخریــن بازدید بــه دیدار معاون وزیــر راه و 
شهرســازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و 
مســکن برمی گردد که دی  ماه سال گذشته 
اظهار کرد:  حل مشکالت مناطق حاشیه نشین 
چندین محله چابهار و چادران کنارک نیازمند 
ســاماندهی فوری و از اولویت های وزارت راه و 

شهرسازی است .
علــی نبیان گفت: با توجه به اینکه ســاخت 

واحدهای مسکونی در نقاط 
حاشــیه ای چابهــار به  ویژه 
مناطقی نظیر مرادآباد، کمب 
و نوارشــرقی و غربی در نظر 
گرفته  شده، به  زودی شاهد 
حل مشکل حاشیه نشینی در 

این شهر خواهیم بود.

پایان حاشیه نشینی به س
قول وزیر 

مشــکل  حــل  وعــده 
خبر  دیگر  حاشیه نشــینی 
مردم  بــرای  خوشــایندی 
ایــن منطقه نیســت، زیرا 

پیــش  از این نیز وزیر راه قــول پایان دادن به 
حاشیه نشینی تا پایان سال 9۸ در بندر چابهار 

را داده بود که محقق نشد.
محمد اسالمی پانزدهم آذر ماه سال گذشته در 
بازدید از این مناطق اظهار کرد: برای نخستین 
بار در تاریخ کشور با حاشیه نشینی در چابهار 
همانند سیل برخورد کردیم و با ساخت خانه 
توسط بنیاد مسکن تا پایان سال 9۸ به پدیده 

حاشیه نشینی چابهار خاتمه می دهیم.

حاشیه  نشینیس
مسئول طرح ملی توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررسمی چابهار با اشاره به علت انتخاب چابهار 
برای انجام طرح توانمندسازی سکونتگاه های 

غیررسمی با همکاری جهاد 
اظهار  دولت  و  دانشــگاهی 
برای  چابهــار  اهمیت  کرد: 
سازمان برنامه و بودجه به این 
دلیل بود که چابهار از لحاظ 
نســبت، بیشــترین نسبت 
حاشیه نشینی را دارد، یعنی 
به عنوان مثال اگر جمعیت 
شهرنشینی چابهار ۱۰۰باشد 
جمعیت حاشیه نشــین آن 

منطقه ۱۲۰ است.
دکتر غالمرضا صدیق اورعی 
بــا بیان اینکه منشــأ اغلب 
غیررسمی  ســکونتگاه های 
مهاجرت اســت، به خبرنگار مــا گفت: البته  
تعدادی از ساکنان مناطق غیررسمی افرادی 
هســتند که در گذشــته در شــهر زندگی 
می کردند، اما به دلیل فقر چاره ای جز مهاجرت 

به مناطق حاشیه نداشتند.

فراز و نشیب بودجه س
عضو پژوهشکده جهاد دانشگاهی در خصوص 
اینکه چرا این طرح نیمه کاره رها شد، بیان کرد: 
با تغییرات مدیریتی در سازمان برنامه وبودجه، 
معاون جدید این سازمان اظهار کرد این طرح 

جزو وظایف سازمان نیست!
وی ادامه داد: پس از گذشــت یکی دو ســال 
دوبــاره گفتند این بودجه را به جهاد با اندکی 

کاهش می دهیم تا این کار دوباره اجرا شود ،اما 
آن قدر از لحاظ جمعیت و اجتماعی آن منطقه 
تغییر کرده بــود که دیگر آن منطقه، منطقه 
قبلی نبود و آدم ها و مسئوالن همه تغییر کرده 
بودند و این بار طرح به  طور کامل متوقف شد.

چه باید کرد؟ س
وی عامل ماندگاری در روســتاها را معیشــت 
مناسب دانســت و افزود: اگر جمعیت روستایی 
معیشت استواری داشته باشد درآمد خود را خرج 
بهبود زندگی اش در روستا می کند و مهاجرت به 
شهر آن معیشت را از او می گیرد.وی با اشاره به 
اینکه باید مالحظات محلی در این  گونه پروژه ها 
رعایت شود که متأســفانه در طرح های بزرگی 
که در چابهار در حال اجرا هســتند، هیچ  کدام 
از این مالحظات انجام  نشــده اســت، گفت: در 
ظاهر بسیاری از کارهایی که در آن منطقه انجام 
می شود برای کمک به مردم منطقه است،اما در 
اصل هیچ کمکی به مردم و حاشیه نشینان منطقه 
نمی کند. وی ادامه داد: اگر هم کســی بخواهد 
کاری در این  گونه طرح هــا انجام دهد مدیران 
میانی نمی گذارند، بروکراسی های غیرواقعی در 
بسیاری از مناطق نمی گذارند کاری غیر از منافع 

خودشان انجام شود.

تأمین معیشت بومیانس
مسئول طرح ملی توانمندسازی سکونتگاه های 
غیررســمی چابهــار بــا تأکیــد بــر اینکه 
سرمایه گذاری ها و طرح های جدید به خصوص 
در چابهار برای ارتقای زندگی مردم بومی ایجاد 
نمی شود،عنوان کرد: به  طور مثال پتروشیمی 
احداث می شود، ولی شرطی برای به  کارگیری 

نیروی بومی با پیمانکار گذاشته نمی شود.
صدیق اورعــی تصریح کرد: اگــر این پروژه ها 
برای اصالح آن منطقه است، در به  کارگیری 
نیرو ها باید نگاه محلی داشــته باشیم، وگرنه 
در هر جایی مردم بومی و عمدتاً روســتاییان 
توان رقابــت مهارتی با نیروهــای کارکرده و 
مجرب شهرهای بزرگ را ندارند. ما انگار غیر 
از یک شــهر بزرگ شــهر دیگری نداریم، از 
طرفی خدمات و امکانات را حتی در شهرهای 
درجه دو به حدی تأمین نمی کنیم که افراد از 

روستاها به این شهرها بروند.

نصف جمعیت شهر 
چابهار حاشیه نشین 

هستند و این بندر 
باالترین نرخ 

حاشیه نشینی نسبت 
به جمعیت را در 

کشور دارد 

بــرشبــرش

4m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: 3000۷2305

تبریز: با تصویب شــورای اسالمی شــهر تبریز و در اتفاقی 
غیرمنتظره در حالی  که تمامی مسئوالن در تالش برای کنترل 
قیمت ها هستند، اما کرایه نرخ تاکسی در این شهر ۳۱ درصد 

افزایش یافت.
از آنجا که طبق تصمیمات ســتاد مقابله با کرونا مقرر شده تا 
بیش از سه نفر مسافر در خودروها سوار نشوند، بنابراین تصمیم 
بر این شــده تا کرایه نفر چهارم و ضرری که رانندگان از این 

تصمیم می گیرند، از جیب مردم پرداخت شود.
دولتمردان که تاکنون نتوانســتند کمک شــایانی به دارندگان 
تاکسی کرده و در دوران بیکاری و رکود ناشی از کرونا کمک  حال 
آن ها باشند، حال سعی دارند با افزایش نرخ کرایه ها این کمبود 

را به شکل دیگری و هزینه آن را از جیب مردم پرداخت کنند.
 
افزایش 11 تا 31 درصدیس

اعضای شــورای اسالمی شــهر تبریز در جلسه خود با الیحه 
شهرداری مبنی برافزایش حداقل ۱۱درصدی کرایه تاکسی ها 
با توجه به وضعیت معیشــتی تاکســیرانان و آسیب وارده به 
کسب وکار آن ها در اثر شــیوع ویروس کرونا و ابالغیه دولت 
مبنی بر کاهش تعداد مسافران به سه نفر، با ارائه تغییراتی بر 
افزایش حداکثر ۳۱ و حداقل ۱۱درصدی در برخی مسیرهای 

شهری، موافقت کردند.
بر این اساس الیحه شــهرداری در خصوص افزایش نرخ کرایه 

تاکسی در برخی مسیرها ۱۱درصد و در برخی مسیرها ۳۱درصد 
به تصویب رسید که در نوع خود عجیب و بی مانند است!

موضوع سه مسافر تصویب نشده استس
مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شــهرداری تبریز با اشاره به 
اینکه دولت به بیشتر شهرها اجازه افزایش ۱۱درصدی کرایه 
تاکسی ها را داده است، گفت: اما افزایش ۳۱درصدی در بعضی 
مسیرها به شهروندان فشار می آورد و شاید منجر به بروز برخی 

مشکالت شود.
محمدحسین اکبرنژاد اضافه کرد: موضوع سرشکنی مسافران به 
سه نفر هنوز در برخی شهرها تصویب نشده و واقعیت این است 

که رانندگان تاکسی واقعاً در این رابطه مشکالت زیادی دارند.

31درصد افزایش رضایتبخش استس
رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی 
شــهر تبریز گفت: با لحاظ بررسی های کارشناسانه، حداکثر 

افزایش ۳۱ درصد برای فعاالن این بخش رضایتبخش است.
عبــداهلل تقی پور افزود: امروز قیمــت واحدی بین رانندگان و 
مسافران ســاری و جاری است که اگر قیمت دیگری تعیین 

شود، کم اهمیت جلوه دادن مصوبه شورای اسالمی است.

نرخ یکسان ضرورت داردس
یکی از اعضای شورای اسالمی شهر تبریز نیز از نحوه نرخ گذاری 
نرخ کرایه تاکسی ها انتقاد کرد و گفت: پیشنهاد من این است 
که نرخ ها برای تمام  مســیرها یکی شود، چون با این شرایط 

مردم و تاکسیرانان دچار مشکالت عدیده ای خواهند شد.
محمدباقر بهشتی اظهار کرد: این  طور نباشد در وسط مسیر که 
شهروندی از تاکسی پیاده شد، راننده نیز خالی برود، اما کرایه 

او را تا آخر مسیر اخذ کند.
وی  از ارائه نرخ های رند و راحت توســط کمیسیون عمران، 
حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تشکر کرد و افزود: اگر ستاد 
مبارزه با کرونا تصویب می کند سه نفر از تاکسی استفاده کنند، 

آن سه نفر باید هزینه نفر چهارم  را هم پرداخت کنند.

تاوان تصمیم های ستاد مقابله با کرونا را مردم باید پرداخت کنند

افزایش غیرمنتظره نرخ تاکسی در تبریز
گزارشگزارش

7809zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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اسالمی  دوره  بناهای  قدیمی ترین  از   .۱
قسمت  در  که  آذربایجان شرقی  استان  در 
گرفته است-  قرار  مراغه  شهر  جنوب غربی 
آسمانی ۲. درس کشیدنی- خودداری کردن- 
پرچم- اسلحه رستم ۳. مادر ورزش ها- بدی- 
ارسال و دریافت خبر- عالمت جمع فارسی 
بسیار  کبوتر صحرایی ۵.  خواب-  قرص   .۴
پرنور- ۱۰۰ مترمربع- فدایی ۶. احرار- الهه 
فوتبالی-  مدافع   .۷ باستان  یونان  جنگل 
پیروزی- مار عظیم الجثه خطرناک- بخشیدن 
مسابقات  سلسله  ناخالص-  ابریشم   .۸
التین  الفبای  در  حرفی  ستاره-  سراسری- 
چهره  زیر-  فهمیدن-  اداری-  جایگاه   .9 
از  یک  هر  ساسانی-  عهد  موسیقیدان   .۱۰
موجود  ضدسم  ماده   .۱۱ هفتگانه  کواکب 
پذیرایی  تازی- ظرف  نفی  تاتوره-  گیاه  در 
۱۲. روزها- سخی و کریم ۱۳. سودای ناله- 

ترسیده- دشنام دادن- صوت ندا ۱۴. چرک 
لباس- تند و فوری- قطعه ای موسیقایی که 
برای یک ساز ساخته شود- خوگرفتن ۱۵. پل 

خرد »امانوئل مکرون«- متراکم

۱. هر گردی که آن نیست- بتی در جاهلیت- 
به دردنخور ۲. بانوان- کاله ایمنی موتورسوار- 
صوت دعوت به سکوت ۳. شهر ارگ- همسر 
ایرانی-  دخترانه  نام  حضرت یعقوب»ع«- 
یکسان کردن  دالور-  بانوی  جمع ۴.   ضمیر 
۵. زرد آذری- نقیض فرع- دستگاه نمایش 
فیلم ۶. چاشنی سرخ رنگ- پایتخت کشور 
ماتادورها- بردمشهور ۷. ناپخته- جوی خون- 
مایه  نیمه دیوانه-   .۸ نقره  تن-  و  سر  رابط 
حیات- چه کسی؟- مرغ می رود 9. باسواد- 
زنان  سوره  مهروکین-  سرای   دیوانگی- 
مسائل  شرعی  استنباط  حبوبات-  از   .۱۰
نفی عرب  نبوی»ص«-  قر آن  یا حدیث    از 

ته نشین  دوستدار-  بجوئیدش-  اداره  در   .۱۱
ادب کردن  وطنی-  دخترانه  نام   .۱۲  شده 
دباغی  مایع  پدربزرگ-  منزلت–  و  جایگاه  دویدن-    .۱۳ 
۱۴. تکیه کالم بچه مشهد- جوی ها- خدمت کردن در کعبه 
۱۵. بی خانمان- تکان شدید عصبی- جایگاه تدریس ارسطو 

در آتن
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