
یکی از مدیران ارشد تعزیرات حکومتی دستگیر شدبزرگداشت روز ملی خیام در نیشابور
عزم دستگاه قضایی استان برای برخورد با جرم در هر سطحی28 تا 30 اردیبهشت برگزار می شود

بزرگداشت روز ملي حکيم خيام نيشابوري 28 تا 30 
اردیبهشــت در فضای مجازی برگزار مي شود.قامتی 
فرماندار نيشابور اظهار کرد: روز یکشنبه 28 اردیبهشت 
همزمان با بزرگداشــت روز ملي حکيم خيام جلســه 
شوراي فرهنگ عمومي شهرستان در باغ مصفای خيام 
برگزار و سپس حاضران به نمایندگی از تمام مشتاقان 
خيام در جهان، ایران و نيشــابور آرامگاه حکيم فرزانه 

نيشابور را گلباران خواهند کرد...

یکی از مســئوالن تعزیرات حکومتی استان پس از 
مدت ها رصد تحرکاتش، سرانجام اواخر هفته گذشته 
دستگير شــد. براســاس اطالعات واصله در پرونده 
این مدیر ارشــد بازداشتی تعزیرات حکومتی استان 
اتهامــات مالی و... دیگر دیده می شــود. از همين رو 
پس از جمع آوری ادله توسط تيم های بررسی کننده، 
سرانجام این مدیر با دستور قضایی دستگير و برای 

رسيدگی به عناوین اتهامی اش ... .......صفحه 3 .......ادامه درصفحه 2 
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آخرین اقدام های استان برای مسکن ملی و مهر
معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی:

اقدام به تخریب در بافت 
تاریخی کنگ بدون اطالع 
میراث فرهنگی جرم است

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

با حضور آیت اهلل علم الهدی 
برگزار شد 

 رزمایش
 مواسات و همدلی 

b کریم اهل بیت
نماینده ولی فقيه در خراســان رضوی گفــت: افراد 30 
درصد حقــوق خود را به تأميــن اجتماعی می دهند تا 
از ایــن مبلغ در شــرایط اضطراری اســتفاده کنند، اما 
 هنــوز بيمه بيکاری به آنان تعلق نگرفته اســت.آیت اهلل 
سيداحمد علم الهدی در مراسم رزمایش استانی مواسات و 
همدلی طرح »کریم اهل بيت)ع(« که پنجشنبه گذشته با 
حضور مسئوالن استانی در سالن ورزشی کارگران مشهد 
برگزار شده بود، با بيان اینکه فعاليت های مردمی بسيار 
مهم اســت، اظهار کرد: در واقع مهم این است که مردم 
پا به پای نهادهای انقالبی در کمک به نيازمندان همراه 
بودند. نماینده ولی فقيه در خراسان رضوی با بيان اینکه 
تاکنون ۵00 هزار بســته معيشــتی در خراسان رضوی 
تهيه و در حال توزیع است، افزود: تمدن اسالمی در برابر 
چشمان همه جهان با کمک افراد خير و نهادهای فعال 
به نمایش گذاشته شد. امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه 

این مراسم یک مانور و رزمایش است...

گزارشی از وضعیت  پروژه های ساخت واحد مسکونی در خراسان رضوی

.......صفحه 2 

گالیه مردم و خّیر مشهدی از خلف وعده ها

ساخت مرکز 
درمانی جاهد شهر 

به کجا رسید؟

معــاون ميراث فرهنگی اداره  کل ميراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی گفت: اقدام به تخریب، بدون اطالع 
ميراث فرهنگی جرم بوده و تخریب های اخير در روســتای کنگ 
یک تخلف است.مرجان اکبری افزود: در جلسه ای که با فرمانداری، 
مسئوالن بنياد مسکن، شورای شهر و دهياری طرقبه برگزار شد، 

تمام افراد اذعان داشتند که تخریب خانه ها ...

جاهدشهر در غرب مشهد و در حاشيه اراضی الهيه قرار دارد و یکی 
از محالت حاشيه شهر به شمار می آید که امکانات و مراکز خدمات 
بهداشتی- درمانی آن با جمعيت حدود 20 هزار نفری اش همخوانی 

.......صفحه 2 ندارد. با وجود این قطعه زمينی با وسعت نزدیک...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه  27 اردیبهشت 1399

   22 رمضان 1441 
  16 می 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9247  
 ویژه نامه 3626  
 + صفحه »میهن«  

     صفحه 1 خراسان
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      آگهی دعوت مجمع عمومی
           فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 
شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 10 روز 
به  تعاونی  99/03/11 در محل دفتر  دو شنبه  مورخ 
آدرس: گلبهار. بلوار استقالل. امام رضا 41 مطهری 
تقاضا  محترم  اعضای  کلیه  از  میشود.  برگزار   15
میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
جلسه  در  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای   *
به موجب  را  نمیباشد میتوانند حق رأی خود  مقدور 
در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه 
حداکثر سه  هر عضو  وکالتی  آراء  تعداد  این صورت 

رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل 
زوج  روزهای  اداری  ساعات  در  باید  نظر  مورد 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 99/3/05 )گلبهار 
 )15 مطهری   41 رضا  امام  استقالل.  .بلوار 
مذبور  های  وکالتنامه  تائید  از  پس  تا  مراجعه 
توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :

1_تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 5 اساسنامه 
در مورد تغییر آدرس شرکت 

2_ تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی مطابق با ماده 
راه  سه  شماره  مسکن  تعاونی  شرکت  اساسنامه   6

آهن
هیات مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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تاریخ انتشار:
99/02/27 

 شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 30 شورای محترم اسالمی شهر تایباد 
انج��ام کلیه امور خدمات ش��هری اعم از نظافت ش��هر، جمع آوری پس��ماند و حف��ظ و نگهداری 
فضای س��بز و قس��متی از امورات عمران ش��هری ، تاسیس��ات، اخ��ذ بها،خدم��ات و غیره را از 
طریق برگزاری مناقصه عمومی به ش��رکتهای واجد ش��رایط و دارای صالحیت واگذار نماید، لذا 
متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرمهای مناقصه و ارائه پیشنهادات خود حداحکثر 

تا ساعت 14 مورخ 99/03/07 به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
- مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/02/20 لغایت 99/03/07 

- مهلت تسلیم پیشنهاد ها تا ساعت 14 مورخ 99/03/07
- زمان بازگشایی پاکات 99/03/08 در محل دفتر شهردار تایباد.

- ضمنا شرکت در مناقصه به میزان 5 درصد برآورد قیمت می باشد.
- ش��هرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول 
تا س��وم مناقصه از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
محل تحویل اس��ناد مناقصه دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.متقاضیان محترم می توانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 7-54522265-051 حاصل نمایند.
ایوب سید الحسینی-شهرداری تایباد ,ع

99
00
88
2

آگهی تجدید مناقصه) نوبت دوم(
شرکت کشت و صنعت جوین ) کارخانه قند جوین (  به آدرس اســــتان خراسان رضوی ، شهرستان جوین ، باالتر از 
ایستگاه راه آهن نقاب قصد دارد حمل محصول چغندر قند تولیدی در استان گلستان ) شهرستانهای کالله ، گالیکش ، 
گنبد ، آزادشهر ، رامیان ، علی آباد کتول ، آق قال ، گرگان ، بندرترکمـن ، گمیشان و کردکوی(  به کارخانه  را از طریق 

مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
1- تامین کامیون و تریلر مورد نیاز جهت حمل 120 هزار تن چغندر قند

2-  محل  بارگیری درمزارع  شهرستان های فوق الذکر می باشد .
3-  3- تعداد کامیون سنگین و تریلر مورد نیاز حداقل 300 دستگاه به طور روزانه 

4- میانگین  حمل حداقل   4000  تن در   روز . 
 10 cm * 10 cm  5 – پوشش بار با توری مشبک به ابعاد

6- زمان حمل  اواخر خرداد واوائل  تیر 1399  لغایت پایان تحویل چغندرقند کشاورزان به کارخانه قند .  
مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه :

1- واریز مبلغ یکصد میلیون ریال به شـماره حسـاب  7063003394 نزد بانک ملت  شعبه نقاب  به نام شرکت کشت و 
صنعت جوین  جهت شرکت در مناقصه 

2- گواهی اداره حمل و نقل کاال مبنی بر تایید توانایی و کارآیی و فعالیت شرکت یا پیمانکار متقاضی
3- آخرین روزنامه رسمی شرکت که طی آن اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل مشخص شده باشد

4- کپی کارت ملی مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در مورد شرکتها یا اشخاص حقیقی
5- کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار است

6- متقاضیان حداکثر تا15  روز از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسـناد مناقصه به واحد بازرگانی شـرکت کشـت و 
صنعت جوین  مراجعه نمایند

آدرس و تلفن :-، استان خراسان رضوی – شهرستان جوین – باالتر از ایستگاه راه آهن نقاب  تلفن 05145293430 و 
05145293431  موبایل : 09155719721 

 09018046822 - 09151712364

مناقصه واگذاری حمل محصول چغندر قند تولیدی در مزارع کشاورزان استان 
گلستان  شرکت شرکت کشت و صنعت  
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شرکت کشت و صنعت جوین 
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واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,900

8,000

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

گزارشی از وضعیت  پروژه های ساخت واحد مسکونی در خراسان رضوی

آخرین اقدام های استان برای مسکن ملی و مهر
علی محمد زاده: با تأمین زمین برای ساخت 
30 هزار واحد مســکونی در خراسان رضوی 
فرایند امیدوارکننده افراد فاقد مسکن در این 
اســتان بار دیگر آغاز شد و تمام افراد مرتبط 
با این مســئله امیدوارند طرح ملی مسکن به 

سرنوشت مشابه مسکن مهر دچار نشود.
در آخرین جلســه شورای مســکن خراسان 
رضوی معاون اســتاندار از تأمین زمین مورد 
نیاز برای ســاخت 30 هزار واحد مسکونی در 
چارچوب اجرای »طرح اقدام ملی مسکن« در 

این استان خبر داد.
همچنان که در اخبار سال گذشته و در زمان 
آغاز نام نویسی برای طرح ملی مسکن آمده بود 
سهمیه خراسان  رضوی در قالب اجرای طرح 
اقدام ملی مسکن ۴۷ هزار واحد مسکونی است 
بنابراین با کســر رقم اعالمی از سوی معاون 
اســتاندار هنوز برای 1۷ هزار واحد مسکونی 
دیگر جانمایی زمین انجام نشده و یا به سرانجام 
نرسیده اســت. با این حال متولیان این حوزه 
معتقدند در دو هفته آینده کل ظرفیت استان 
برای مشارکت در این اقدام ملی به وزارت راه و 

شهرسازی اعالم می شود.
احمد یزدان پناه؛ معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری خراسان رضوی در شورای مسکن 
خراســان رضوی می گوید: اعالم کل ظرفیت 
اســتان برای مشــارکت در طرح اقدام ملی 
مســکن به وزارت راه و شهرسازی به منظور 
تعییــن تکلیف هرچــه ســریع تر واحدهای 

باقیمانده از مسکن مهر صورت خواهد گرفت.

فروش اقساطی مسکن مهرس
وی می افزاید: مقرر شد شرکت های تعاونی مسکن 
مهر برای فروش اقساطی واحدهای باقیمانده با 
بانک مسکن به تفاهم برسند. در نشست هایی 
بدیــن منظــور، نماینــدگان ادارات  کل راه و 
شهرسازی، کار و تعاون و دفتر فنی استانداری 
خراســان رضوی نیز حضور خواهند داشــت.

مصوبه  اساس  بر  همچنین 
مسکن  شــورای  نشســت 
خراسان رضوی قیمت تمام 
باقیمانده  واحدهای  شــده 
مســکن مهر را کارشناسان 
رســمی دادگستری تعیین 
بر  بنا  همچنیــن  می کنند 
بنیاد  نیز  دیگــر  مصوبه ای 
تسهیالت  پرداخت  مسکن 
۴۴ میلیــون تومانــی بــه 
واحدهای مسکن مهر را که 
کمتر از ۶0 درصد پیشرفت 
پیگیری  دارنــد  فیزیکــی 

خواهد کــرد و مباحثی چون »بیمه، مالیات، 
تســهیالت بانکی، نظام مهندسی و وضعیت 
مســکن مهر در برخی شهرستان ها« تعیین 
تکلیف شــدند تا در آینــده نزدیک پرونده 

مسکن مهر به طور کامل بسته شود.
ذکــر این نکته الزم اســت که بنــا بر اعالم 
مســئوالن اســتانی حدود 12هــزار واحد 
مسکونی طرح مســکن مهر بدون متقاضی 
است و چنان که ذکر شد با تصمیمات گرفته 
شــده به زودی باید شــاهد فروش اقساطی 
براســاس قیمت کارشناســی ایــن واحدها 

باشیم.

آخرین نسخه نوشته س
شده برای مسکن مهر

با تمام این اوصاف بر اساس 
تصمیمات گرفته شــده در 
اواسط سال گذشته قرار شد 
آن دسته از پروژه های مسکن 
مهر شــهر جدید گلبهار که 
پیشرفت فیزیکی کمتر از 30 
درصد دارند طبق قرارداد با 
شرکت عمران گلبهار تغییر 

مدیریت پیدا کنند.
همچنین آن دسته از پروژه ها 
که پیشرفت فیزیکی بین 30 
تــا ۷0 درصد دارند پس از طرح در شــورای 
حل اختالف به صورت مشــارکتی اجرا شوند 
و پروژه های با پیشرفت بیش از ۷0درصد نیز 

طبق زمان بندی صورت گرفته اجرا شوند.

یک پرسش اساسیس
با نگاهی به اتفاق های رخ داده در طرح مسکن 
مهر می بینیم وقتی مسئوالن اعالم می کنند 
12 هزار واحد مسکونی فاقد متقاضی بوده که 
بخش عمده این واحدها در شــهرهای جدید 
هستند.از سوی دیگر طبق اخبار منتشر شده 
از جزئیات طرح اقدام ملی مسکن، برنامه ریزی 

برای ســاخت ۴00 هزار واحد مســکونی در 
چارچوب اجــرای »طرح اقــدام ملی تولید و 
عرضه مســکن« در کشــور صورت گرفته که 
قرار است 200 هزار واحد در شهرهای جدید 
با مشارکت بخش خصوصی، 100 هزار واحد 
در مناطق بافت فرسوده شهری توسط شرکت 
بازآفرینی شهری و 100 هزار واحد نیز توسط 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساخته  شود.
حال پرسش این اســت که چرا در حالی که 
تعدادی از واحدهای ساخته شده در شهرهای 
جدید فاقد متقاضی اســت دوباره مقرر شده 
تا 200 هزار واحد )در سراســر کشور( در این 
شهرها ساخته شــوند؟ آیا تمهیدات تشویقی 
برای ترغیب بیشتر شهروندان بدون مسکن در 
نظر گرفته خواهد شــد تا در آینده باز شاهد 
تکرار ماجرای مسکن مهر در طرح ملی مسکن 

هم نباشیم.
البته شــاید متولیان این حوزه به میزان ثبت 
تقاضاها اشــاره و این پیش بینــی را رد کنند 
اما اگر به اتفاق های افتاده در زمان نام نویسی 
مسکن مهر هم نگاهی داشته باشیم می بینیم 
آن زمان هم شــاهد هجوم متقاضیان مسکن 
بودیم اما به دالیلی چون طوالنی شدن فرایند 
ساخت یا تغییر قیمت ها و موضوعات حاشیه ای 
دیگر به مرور بر تعداد انصراف دهندگان افزوده 
شد. این در حالی است که برخی از کارشناسان 
حوزه بانکداری معتقدند با توجه به روش تأمین 
اعتبارات برای اجرای این طرح به احتمال زیاد 
تنها بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این 
حوزه ملزم به اجرای این طرح خواهد شــد و 
بانک های دیگر به دلیل طوالنی شدن فرایند 
بازگشت پول از تأمین اعتبارات الزم برای این 
مأموریت شانه خالی خواهند کرد که البته باید 
منتظر آینده بود تا ببینیم پیش بینی طراحان 
این طرح تــا چه میزان جامــه عمل خواهد 
پوشــید که امیدواریم به طور کامل اجرا شود 
تا هموطنان فاقد مسکن صاحب سرپناه شوند.

 مروری بر کتاب هایی•
 که در شب قدر کتابت شدند

»قدر« معانی متعددی همچون قدرت، تقدیر و اندازه گیری، تنگ 
گرفتن، مســاوی بودن یک چیز با چیز دیگر بدون کم و زیاد 
دارد اما در اینکه چه شــبی از شب های ماه رمضان، شب قدر 
اســت اختالف دیدگاه وجود دارد. آنچه موافق با سنت پیامبر 
گرامی اسالم)ص( و روایات امامان معصوم)ع( است، اینکه شب 
قــدر در دهه آخر ماه رمضان قــرار دارد و طبق نقل، یکی از 
شب های نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم است و در بین 
این سه شب نیز شب بیســت و سوم احتمالش بیشتر است. 
چنان که امام صادق)ع( فرمود: شب نوزدهم شب تقدیر است 
و شب بیست و یکم شب بستن و تعیین و اِحکام است و شب 

بیست و سوم شب حتمی شدن و امضای آن است.
در مورد فضایل شب قدر باید گفت که شب نازل شدن دفعی و 
یک جای قرآن در بیت المعمور است که به طور تدریجی در 23 
سال بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسالم)ص( نازل شده است. 
همچنین عبادت و کارهای نیک، در شــب قدر، بهتر است از 
عبادت و کارهای نیک در هزار ماه که دارای شب قدر نباشد. از 
فضائل دیگر شب قدر آنکه این شب، شب نزول و پایین آمدن 
فرشــتگان خداوند به خصوص بزرگ ترین فرشته خداوند، به 
زمین است و این شب، شب تقدیر و سرنوشت یک سال انسان 
اســت. خدای تعالی در آن شب حوادث یک سال یعنی از آن 
شب تا شب قدر ســال آینده را تقدیر می کند، زندگی، مرگ، 
رزق، سعادت، شــقاوت و چیزهایی دیگر از این قبیل را مقدر 
می  سازد که فرشتگان به امر پروردگار، آن را انجام می دهند. در 
این شب، درهای جهنم بسته و درهای بهشت گشوده می شود 
و شــیطان در این شب بیرون نمی آید تا صبح آن طلوع کند و 
درهای آسمان و رحمت الهی روی بندگانش گشوده می شود 
و شــب قبولی اعمال است.اســالم عزیز تنها دینی است که 
معجزه اش کتاب بزرگی به نام قرآن کریم است. شکی نیست 
نزول قرآن حکیم تأکید بر اهمیت دین مبین اسالم بر کتاب و 
خواندن است؛ چرا که در نخستین آیه ای که نازل شد به پیامبر 
فرمان خواندن می دهد. )اقرا باسم ربک الذی خلق( و در ادامه 
خداوند از میان نعمت های بی شمارش فقط به دو نعمت اشاره 
کرده است: آفرینش و آموزش؛ خلق االنسان )آفرینش انسان( 

وعلم بالقلم )انسان را با قلم آموخت(.
شــاید دغدغه مهم همه ما این باشــد این شب های عزیز که 

سرنوشت یکساله انسان در آن مقدر می شود چگونه بگذرانیم.
به خصوص که احیا و شب زنده داری در این شب ها از مستحبات 
است. تا صبح چه کنیم و چه بگوییم؟ بزرگان ما چه می کردند؟ 
سیره عالمان دین ما در این شب ها چه بوده؟ آیا باید فقط دعا 
خواند و نماز و قرآن؟ کار دیگری هم می شود کرد؟ صرف نظر 
از اعمال وارده در این شــب های باعظمت و نورانی جالب است 
بدانیم برخی از عالمان برجسته دین ما در شب قدر مشغول علم 
بودند و کتاب می نوشتند. اشتباه نکنید هیچ منافاتی میان علم 
و عبادت نیست. چه بسا همان عالمانی که در شب قدر به تألیف 
اشتغال داشتند و کتابت می کردند بخشی از شب را نیز به عبادت 
و دعا اختصاص می دادند. سخن کوتاه اینکه عالمان دین ما در 
بهترین و برترین شب سال که مقدرات یک سال آینده انسان 
رقم می خورد، عالوه بر عبادت و قرائت قرآن و تفکر، دستی به 
کتابت هم داشتند. از آسمان نور معرفت گرفته و زمینیان را با 
کتاب ها و نوشته ها جانشان را نورانی می کردند. هر چند عالمان 
بسیاری در تاریخ بودند که در شب قدر کتاب نوشتند و تاریخ 
آن ها را ثبت نکرد اما در خاتمه به کتاب هایی اشــاره می کنیم 
که نویســندگان آن ها در پایان کتاب هایشان تأیید کردند که 
در شب  19یا 21 یا 23ماه مبارک رمضان به اتمام رسانده اند:

1- کشف الغمه فی معرفه الصحابه از بهاءالدین اربلی شب 21رمضان 
۶8۷-2- جام جم از رکن الدین اوحدی مراغی شب قدر ۷32

3- تفسیر القطب الشاهی از محمد شاه قاضی یزدی شب قدر1021
۴- بحاراالنــوار ج22 از عالمه محمدباقر مجلســی شــب 21رمضان 
108۴-5- جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم از شیخ محمدحسن 
نجفی شــب 23رمضان 125۴-۶- عیون الوصول الی علم االصول از 
محمدمهدی کلباسی اصفهانی شب قدر 125۶-۷- نفس الرحمان فی 
فضائل سلمان از میرزاحسین نوری شب 23رمضان 1283-8- تحفه 
االحباب فی نوادر آثار االصحاب از شــیخ عباس قمی شب 19رمضان 
1331-9- االحکام الشرعیه فی مواریث الجعفریه از محمدحسن بیک 
شب 23رمضان 13۴9 -10- منتهی اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل از 
شیخ عباس قمی شب 23رمضان 1350-11- تصحیح کشف االسرار 
و عده االبرار از علی اصغر حکمت شــب 23رمضان 1380-12- معجم 
رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه از آیت اهلل سید ابوالقاسم خویی 
شــب 19 رمضان 1389-13- تصحیح مانقه عبدالوهاب فی شــرح 
کلمات امیرالمؤمنین از میر جالل الدین حســینی ارموی شــب23 
رمضان1389-1۴- المیزان فی تفسیر القرآن از عالمه طباطبایی شب 
23رمضان 1392-15- حدیث االفک آیت اهلل جعفر مرتضی عاملی شب 
21رمضان 1399ه.ق-1۶- اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه از 

آیت اهلل شیخ جعفر سبحانی شب 21 رمضان1۴11
1۷- تفســیر القرآن المجید المســتخرج من تراث الشیخ المفید از 
حجت االسالم سید محمدعلی ایازی شــب قدر 1۴13-18- ترجمه 

قرآن از استاد بهاءالدین خرمشاهی شب 23رمضان1۴15
و حکایت کتابت عالمان و بزرگان در شب های قدر همچنان باقی است... .

با حضورآیت اهلل علم الهدی برگزار شد
 رزمایش مواسات و همدلی •

bکریم اهل بیت
قدس: نماینده ولی فقیه 
رضــوی  خراســان  در 
گفت: افــراد 30 درصد 
حقوق خود را به تأمین 
تا  می دهند  اجتماعــی 
از این مبلغ در شــرایط 
اضطراری استفاده کنند، 

اما هنوز بیمه بیکاری به آنان تعلق نگرفته است.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در مراســم رزمایش استانی 
مواســات و همدلی طرح »کریم اهل بیت)ع(« که پنجشنبه 
گذشته با حضور مسئوالن استانی در سالن ورزشی کارگران 
مشهد برگزار شده بود، با بیان اینکه فعالیت های مردمی بسیار 
مهم اســت، اظهار کرد: در واقع مهم این است که مردم پا به 

پای نهادهای انقالبی در کمک به نیازمندان همراه بودند. 
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه تاکنون 500 
هزار بسته معیشتی در خراسان رضوی تهیه و در حال توزیع 
است، افزود: تمدن اســالمی در برابر چشمان همه جهان با 

کمک افراد خیر و نهادهای فعال به نمایش گذاشته شد. 
امام جمعه مشهد با اشــاره به اینکه این مراسم یک مانور و 
رزمایش است، تصریح کرد: مسائل اقتصادی در کشور با این 
کمک ها تمام نمی شــود، حدود 3۷ هزار نفر کارگران فصلی، 
هتل ها و… در خراســان رضوی بر اثر شیوع ویروس کرونا 

بیکار شده اند، بنابراین بیمه بیکاری حق این افراد است. 
وی با اشــاره به همزمانی برگزاری این رزمایش با شــهادت 
حضرت علی)ع(، رمز این مراســم را »یــا امیرالمؤمنین)ع(« 
نامیــد و ابراز کرد: افراد 30 درصد حقــوق خود را به تأمین 
اجتماعی می دهند تا از این مبلغ در شرایط اضطراری استفاده 
کنند، حال که این افراد از تأمین اجتماعی طلبکار هستند اما 
بیمه بیکاری هنوز به آنان تعلق نگرفته است. رئیس کمیته 
امداد امام خمینی)ره( نیز در حاشیه این مراسم گفت: بنیاد 
مســتضعفان ۷00 میلیارد ریال به حساب ایتام زیر پوشش 
این نهاد در سراسر کشور واریز کرد. مرتضی بختیاری افزود: 
این کمک ها بین 1۴0 هزار یتیم زیر پوشش کمیته امداد در 
سراســر کشور توزیع و 5میلیون ریال به حساب هر نفر آنان 
واریز شده است. در اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک 
مؤمنانه کریم اهل بیت حضرت امام حســن مجتبی)ع( در 
خراسان رضوی توزیع 50 هزار بسته معیشتی و بهداشتی بین 

محرومان، نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از کرونا آغاز شد.

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی:
اقدام به تخریب در بافت تاریخی کنگ •

بدون اطالع میراث فرهنگی جرم است
ایســنا: معاون میراث فرهنگــی اداره  کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراســان رضوی گفت: اقدام به 
تخریب، بدون اطالع میراث فرهنگی جرم بوده و تخریب های 
اخیر در روستای کنگ یک تخلف است.مرجان اکبری افزود: 
در جلسه ای که با فرمانداری، مسئوالن بنیاد مسکن، شورای 
شهر و دهیاری طرقبه برگزار شد، تمام افراد اذعان داشتند که 
تخریب خانه ها در بافت تاریخی روستا تخلف محسوب می شود؛ 
گویا چند مورد از خانه هایی که به تازگی تخریب شده متروکه 
بوده و به لحاظ ایستایی نیز مشکل داشته اند؛ اما قرار نبوده است 
که تعریضی در معبر ایجاد شــود.وی گفت: بافت ها با بناهای 
تاریخی متفاوت هستند، برخی از بناها استحکام  طوالنی تری 
دارند اما بناهایی که به صورت مسکونی ساخته می شود، عمر 
مفیدشان 30 سال است و نگهداری از بناها تا ۴00 سال برای 
ما امکان پذیر اســت. معاون میراث فرهنگی اداره  کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصریح 
کرد: بناهای روستایی به لحاظ مصالح ساخت ضعیف تر هستند، 
در بافت های با ارزش فرهنگی- تاریخی ضابطه ساخت و ساز 
از نوع هماهنگ با بافت داده می شــود نه از نوع دیگر، تعریض 
معابر نیز اصالً جایگاهی ندارد؛ چراکه بارها به مســئوالن این 
روستا گفته شــده است که در صورت تعریض معابر قطعه از 
بین خواهد رفت و گوشــتی در بدنه باقی نخواهد ماند.اکبری 
ادامه داد: این صحبت ها در جلسه مطرح و تعهد نیز از شورا و 
دهیاری منطقه گرفته شده و به آن ها تأکید شده است که اقدام 
به تخریب، بدون اطالع میراث فرهنگی جرم بوده و فردی که 

اقدام به چنین کاری کند، مجرم محسوب می شود.

بازگشایی مدارس شامل فعالیت •
سرویس دانش آموزی نمی شود

ایرنا: مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 
بازگشایی مدارس از روز 2۷ اردیبهشت ماه شامل از سرگیری 
فعالیت سرویس مدارس برای رفت و آمد دانش آموزان نمی شود. 
قاسمعلی خدابنده افزود: با توجه به ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به کرونا در روزهای بازگشایی 
مدارس، ســرویس های دانش آموزی در ایــن روزها فعالیت 
نخواهند داشت.وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان ضدعفونی 
و کنترل و نظارت روزانه سرویس مدارس وجود ندارد با هدف 
تأمین ســالمت دانش آموزان و جلوگیری از هر گونه مشکل 
فعالیت سرویس مدارس هنوز امکان پذیر نیست. وی گفت: به 
این ترتیب رفت و آمد دانش آموزان به مدارس که با هدف رفع 

اشکال صورت می گیرد بر عهده خانواده هاست.

تولید هزار و 80 تن ریواس در نیشابور•
نیشابور - خبرنگار 
جهاد  مدیر  قدس: 
کشاورزی نیشابور از 
تولید یک هزار و 80 
تن ریــواس در این 

شهرستان خبر داد.
علــی  محمد
فرهمند راد افــزود: 500 بهره بردار در ۴00 هکتار اراضی زیر 
کشــت ریواس در این شهرســتان فعال اند و حدود 200 تن 
ریواس هر ســال در کارگاه های نیشابور آبگیری و تبدیل به 
شربت ریواس می شود.وی با بیان اینکه زمان پرورش ریواس 
حــدود 10 روز پیش از عید نوروز تا اواخر خرداد ماه اســت، 
خاطرنشــان کرد: دامنه  رشته  کوه هاي بینالود نیشابور داراي 
بهترین و مناسب ترین شرایط اقلیمي براي پرورش گیاه ریواس 
است و عمده محصول ریواس نیشابور در دامنه کوه های گرینه، 

خرو، درود و میرآباد تولید می شود.

اعالم کل ظرفیت استان 
برای مشارکت در طرح 

اقدام ملی مسکن به 
وزارت راه و شهرسازی 

به منظور تعیین 
تکلیف هرچه سریع تر 
واحدهای باقیمانده 

از مسکن مهر صورت 
خواهد گرفت
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مهدی کاهانی مقدم: جاهدشــهر در غرب مشهد و در حاشیه 
اراضی الهیه قرار دارد و یکی از محالت حاشــیه شهر به شمار 
می آیــد که امکانات و مراکز خدمات بهداشــتی- درمانی آن با 
جمعیت حدود 20 هزار نفری اش همخوانی ندارد. با وجود این 
قطعه زمینی با وسعت نزدیک به 2هزار مترمربع که در سال 9۶ 
توسط یکی از خیران برای ساخت مرکز بهداشتی- درمانی اهدا 
شده است، همچنان دست  نخورده در حاشیه یکی از خیابان های 
اصلی این منطقه خودنمایی می کند.یکی از ســاکنان خیابان 
بوســتان در این  باره می گوید: چند سال پیش که شاهد اهدای 
زمین و مراسم کلنگ زنی مسئوالن در آن برای ساخت مجتمع 
خدمات درمانی بوده، از اینکه سرانجام تمام سختی های خانواده 
و همســایگانش که برای دریافت این خدمات ناچار به رفتن به 
سایر نقاط شهر و متحمل هزینه و اتالف وقت بسیاری بودند، به 
پایان می رسد، خوشحال شده و برای آغاز به کار و بهره برداری از 
این مرکز درمانی لحظه شماری می کرده است.رضا موسوی ادامه 
می دهد: با گذشت بیش از دو سال از آن زمان هنوز هیچ اتفاقی 
نیفتاده و این زمین خالی با تابلونوشته هایی که نشان دهنده تعلق 
آن به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است، برای اهالی و ساکنان 
این منطقه به آینه دق تبدیل  شــده و هر روز غم آن ها را تازه تر 
می کند.یکی دیگر از اهالی این منطقه نیز با اشاره به دورافتادگی 
جاهدشهر از مراکز درمانی و پزشکی، می گوید: مردم این منطقه 
برای بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی باید فاصله زیادی 
تا نزدیک ترین درمانگاه، مرکز بهداشت و یا حتی کلینیک و مطب 
پزشک طی کنند که این امر مستلزم صرف هزینه و وقت زیاد 
است و به همین خاطر گاه شنیده می شود که برخی از مادران 
باردار از خیر کنترل های مرتب و مستمری که قاعدتاً باید انجام 
دهند، می گذرند و بسیاری از مردم نیز با تحمل رنج بیماری تا 
کارد به استخوانشــان نرسد، از رفتن به دیگر مناطق و یا مرکز 
شهر که محل تمرکز و تجمع پزشــکان و مراکز درمانی است، 

خودداری می کنند.
به گفته علیرضا ساالری، این مسئله به  طور قطع سالمت عده 
زیادی از ساکنان منطقه را تحت تأثیر قرار داده و این پرسش را 
به وجود آورده که چرا وقتی یک فرد نیکوکار با اهدای زمین مورد 
نیاز ساخت مرکز درمانی، اصلی ترین مشکل را برطرف کرده اما با 

گذشت چند سال هنوز هیچ اقدامی در این خصوص انجام  نشده 
است.با توجه به اینکه خبر اهدای این زمین توسط خیر مشهدی 
را شهریور سال9۶ در همین صفحه به چاپ رساندیم، برای اطالع 
بیشتر از کم و کیف کار، به سراغ خیری می رویم که این زمین 
را اهدا کرده تا از او درباره تأخیر در ساخت این مجتمع خدمات 

درمانی پرس وجو کنیم.
محمدجواد بصیری راد که گویی با این پرسش داغ دلش تازه شده 
اســت، می گوید: چند ماه پس از اهدای زمین و انجام تشریفات 
قانونی انتقال ســند به نام دانشگاه علوم پزشکی مشهد، وقتی 
مسئوالن در محل زمین اهدایی جمع شدند و در مراسمی کلنگ 
آغاز عملیات اجرایی ســاخت »مرکز خدمات جامع سالمت« به 
زمین زده شد، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدم؛ غافل از 
اینکه این پروژه هم مثل خیلی دیگر از پروژه های شهر به دست 

فراموشی سپرده خواهد شد.
وی با اشاره به سخنان رئیس مرکز بهداشت شماره یک مشهد در 
مراسم کلنگ زنی خاطرنشان می کند: بر اساس وعده دکتر امینی 
قرار بود کار ساخت این مرکز آخر سال 9۷ به پایان رسیده و با 
تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز، نخستین مرکز جامع 
خدمات سالمت در منطقه جاهدشهر به بهره برداری برسد که این 
وعده نه  تنها در موعد مقرر عملی نشد که هنوز با گذشت نزدیک 
به سه سال، هیچ اقدامی صورت نگرفته و زمین اهدایی همچون 
روز اول به حال خود رها شده است.او همچنین به پیگیری های 

فراوانش در این باره اشــاره می کند و می گوید: در یکی دو سال 
گذشــته به هر کدام از مسئوالن مرکز بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشــکی که مراجعه کرده و از آنان در مورد خلف وعده شــان 
پرسیده ام، جواب قانع کننده ای نشنیده ام و فقط وعده هایی جدید 

که به هیچ  کدام از آن ها نیز نمی توان دل  خوش کرد.
این نیکوکار مشــهدی اضافه می کند: مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی که نداشتن بودجه برای ساخت مرکز بهداشتی- درمانی 
را بهانه می کنند، با توجه بــه موقعیت خوب قرارگیری زمین، 
می توانستند با ساخت یک داروخانه در محل، درآمد حاصل از آن 
را صرف ساخت پروژه اصلی بکنند و اگر معتقدند این کار شدنی 
نیســت، خودم آمادگی دارم وارد عمل شده و ایده ام را به اثبات 
برسانم. بصیری راد همچنین به رایزنی و پیگیری های فراوانش 
برای جلب مشارکت دیگر خیران مشهدی برای کمک به ساخت 
این مجموعه اشــاره می کند و از اعالم آمادگی یک فرد نیکوکار 

برای پرداخت 15 میلیارد ریال در این راستا خبر می دهد.
او می گویــد: با وجــود اینکه بارها به مســئوالن مربوطه برای 
کمک های بیشــتر و وارد گود کردن دیگر نیکوکاران اطمینان 
خاطر داده ام، اما متأسفانه هیچ عزم و اراده ای از آنان برای شروع 

کار و پایان دادن به دغدغه ساکنان منطقه دیده نمی شود.
وی با بیان اینکه این نوع رفتار و خلف وعده های مسئوالن تا حد 
زیادی سبب دلسردی او از ادامه کارش شده است، تأکید می کند: 
بــا توجه به اوضاع کنونی اقتصادی و در عین  حال ضرورت رفع 
نیازهای متعدد و مختلف مردم، مسئوالن باید با اتخاذ تدابیری 
هوشمندانه، زمینه مشارکت نیکوکاران در عرصه خدمات رسانی را 
فراهم سازند و از ظرفیت های آنان برای جبران کمبودهای موجود 
نهایت بهره را ببرند؛ اتفاقی که متأسفانه در بیشتر مواقع عکس 

آن را شاهد هستیم.
بصیری راد با بیان اینکه دوست دارم تا زنده ام شاهد بهره برداری از 
این مرکز بهداشتی- درمانی در قالب وقفی که کرده ام باشم ابراز 
امیدواری می کند: مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد هر چه 
زودتر با درک اهمیت و ضرورت ساخت مرکز درمانی جاهدشهر، 
به وعده خود در این زمینه جامه عمل پوشانده و مایه دلسردی 
افراد نیکوکاری که قصد کمک به رفع نیازهای بهداشتی و درمانی 

محرومان را دارند، نشوند.

گالیه مردم و خّیر مشهدی از خلف وعده ها

ساخت مرکز درمانی جاهد شهر به کجا رسید؟

گزارشگزارش

ادامه  از صفحه  اول:  نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی 
نیشــابور خاطرنشان کرد: روز یکشنبه 28 اردیبهشت 99 از 
ســاعت 21 الی 23 شــب برنامه علمي- تاریخي خیام ویژه 
معرفي آثار مکتوب مربوط به خیام برگزار خواهد شد.همچنین 
29 اردیبهشــت از ســاعت 21 الی 23 شب همایش علمی 
live. :بزرگداشت خیام نیشابوری در فضای مجازی به آدرس

neyshabur.ac.ir برگزار می شود.وی عنوان کرد: اداره آموزش 
و پرورش نیشابور نیز مسابقه ادبی »چله چارانه« را در شبکه 
مجازی شــاد برپا کرده و همچنین جشنواره دیجیتالی هود 

)هنر، ورزش، دانش( را برگزار می کند.

بزرگداشت روز ملی خیام در نیشابور•

هاشم رسائی فر: دیروز خیلی از آن هایی که 
قصد حضور در ییالقات اطراف شهر مشهد 
را داشتند به ویژه آن هایی که می خواستند 
به دره ارغوان بروند و از طبیعت زیبای این 
روزهــای این دره رنگارنگ اســتفاده کنند 
با ممانعت پلیس و دهیار روســتای دهبار 
مواجه شدند.ترافیک چندین و چند خودرو 
و نارضایتــی و ناراحتی مردم از یک طرف و 
برخورد نامناسب دهیار دهبار از طرف دیگر 
موجب شــد تا مراجعه کنندگانی که قصد 
عزیمت به دره ارغوان یکی از شــاهکارهای 
طبیعی این روزهای در همسایگی مشهد را 
داشــتند با مشقت و سختی زیاد برگردند و 
خاطره ای تلخ بــرای آن ها رقم بخورد. این 
موضــوع در حالی واقع شــد که هیچ کدام 
از مراجعه کننــدگان دیــروز از محدودیت 
ترافیکی به وجود آمده اطالعی نداشــتند 
و از این مــورد گالیه منــد بودند.اما دلیل 

ایــن موضوع چه بود؟ چــرا پلیس و دهیار 
از حضور مــردم در دل طبیعت زیبای دره 
ارغوان ممانعت کردند؟ پاســخ این موضوع 
را بایــد در همان تلخ و شــیرین خاطرات 
جست؛ چرا که گویا برای پیشگیری از وقوع 
اتفاقاتی تلخ دیــروز از حضور مردم در دره 

ارغوان جلوگیری شد.

ایجاد محدودیت برای حفظ جان مردمس
سیدحسن حسینی؛ فرماندار شهرستان طرقبه 
شاندیز در پاسخ به این پرسش که دلیل ممانعت 
حضور مردم در ییالقات دره ارغوان چه بوده است 
به قدس گفت: با توجه به اینکه از ابتدای ســال 
شــاهد بارش های رگباری همراه با جاری شدن 
سیالب های شدید در بیشتر نقاط ییالقات طرقبه 

شاندیز بودیم و به دلیل اینکه نقاطی همچون دره 
ارغوان مستعد بروز سیالب های خطرناک است 
و بارندگی های رگباری که بعضاً اتفاق می افتد، 
در راســتای جلوگیری از بروز خطرات احتمالی 
برای همشهریان تمهیداتی در مورد محدودیت 
ترافیکی در محدوده های خطرناک همچون دره 
ارغوان اندیشیده شد که به همین دلیل از حضور 
مراجعه کنندگان به چنین مکان هایی ممانعت به 
عمــل آمد.وی همچنین در خصوص اینکه چرا 
پیش از این اتفاق به مردم در خصوص نرفتن به 
چنین مکان هایی اطالع رسانی نشده است، اظهار 
کــرد: به دلیل اینکه این تصمیم همان طور که 
عنوان شد برای حفظ سالمت جان مردم اتخاذ 
شده و زمان زیادی برای اعالم آن وجود نداشت 
در این مورد اطالع رســانی به موقعی نشده بود 
اما در موارد مشــابه سعی بر این خواهد بود که 
مواردی که هســت زودتر به اطالع مردم برسد 
تا موجبات ســرگردانی آن ها نیز فراهم نشود.

قدس پیگیری کرد

دلیل ممانعت ورود گردشگران به دره ارغوان چه بود

پیگیریپیگیری



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 عزم دستگاه قضایی استان برای برخورد با جرم 

در هر سطحی
یکی از مدیران ارشد تعزیرات حکومتی •

دستگیر شد
از  یکــی  قرمــز:  خط 
تعزیــرات  مســئوالن 
حکومتی اســتان پس از 
تحرکاتش،  رصد  مدت ها 
هفته  اواخــر  ســرانجام 

گذشته دستگیر شد.
براساس اطالعات واصله در 

پرونده این مدیر ارشد بازداشتی تعزیرات حکومتی استان اتهامات 
مالی و... دیگر دیده می شود. از همین رو پس از جمع آوری ادله 
توسط تیم های بررسی کننده، سرانجام این مدیر با دستور قضایی 
دستگیر و برای رسیدگی به عناوین اتهامی اش راهی دادسرای 
مشهد شد. برهمین اساس شنیده می شود که فرد مذکور هفته 
گذشته تفهیم اتهام و دیگر مراحل این پرونده نیز در حال طی 
شدن است. این موضوع در حالی بود که چندی پیش ماجرای 
آزمون زبان مقطع دکترای ایشان هم با حاشیه های روبه رو بود و 
در این زمینه مطرح شد که این مدیر فرد دیگری را جای خودش 
سرجلسه امتحان می فرستد که این فرد هم با هوشیاری مأموران 

دستگیر می شود.

کمبود ذخایر خونی در خراسان رضوی •
قدس: مدیــرکل انتقال 
رضوی  خراســان  خون 
گفت: ذخایــر خونی در 
اســتان با کمبود مواجه 

شده است. 
گفت:  عبداللهــی  مجید 
به علت بیمــاری کرونا و 

همچنین ماه مبارک رمضان شــاهد کاهش مراجعه داوطلبان 
اهدای خون در خراســان رضوی هســتیم و بدین علت ذخایر 

خونی در این استان رو به کاهش است.
وی افزود: هم اکنون در همه گروه های خونی کمبود وجود دارد 
که در صورت ادامه این روند پاســخگویی به بیماران نیازمند در 

بیمارستان ها و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه اهدای خون موجب انتقــال بیماری کرونا 
نمی شــود، تأکید کرد: روزه داری با اهدای خون منافات ندارد از 
این رو داوطلبان می توانند ساعتی پس از افطار برای اهدای خون 

خود اقدام و پس از آن تا سحر مایعات بیشتری میل کنند.
وی افــزود: در ماه مبارک رمضان چهــار پایگاه اهدای خون در 
مشهد شــامل امام رضا)ع( در خیابان دانشگاه، شهید سلیمانی 
در آزادشــهر، شهید کریمی در بولوار شریعتی و مهر در منطقه 

ابوطالب از ساعت۲۱ تا یک بامداد فعال هستند.
مدیرکل انتقال خون خراســان رضوی گفت: در ایام ماه رمضان 
پایــگاه اهدای خون امام رضــا)ع( در نوبت صبح هر روز به جز 
روزهای تعطیل از ساعت ۸ و۴۵ دقیقه تا ۱۳ آماده دریافت خون 

داوطلبان است.

 مصرف لبنیات و بستنی های فله •
و غیرپاستوریزه ممنوع

بجنورد- خبرنگار قدس: مصرف لبنیات فله و بســتنی های 
سنتی و غیر پاستوریزه به عنوان یکی از راه های انتقال ویروس 

ممنوع است. 
عضو هیئت علمی و متخصص تغذیه دانشــگاه علوم پزشکی 
خراســان شــمالی با تأکید بر این مطلب و دقت در بهداشت 
خرید مواد غذایی، گفــت: خرید مواد غذایی فله نظیر لبنیات، 
رب، خیارشــور و... به دلیل مشــخص نبودن شــرایط تولید و 
نحوه آماده سازی و احتمال وجود آلودگی به هیچ عنوان توصیه 
نمی شود. دکتر جلیلوند اظهار کرد: با توجه به تماس بسته بندی 
موادغذایی خریداری شده از فروشگاه با دست افراد و قرار دادن 
آن در محل هایی نظیر کف مغازه که ممکن است منشأ آلودگی با 
ویروس باشد، بهتر است بسته های مواد غذایی پیش از قرار دادن 

در قفسه ها و یخچال و هنگام ورود به منزل ضدعفونی شوند.

 جاسازی 596 هزار قرص غیرمجاز •
در اتوبوس

معــاون  قرمز:  خــط 
فرماندهــي  اجتماعــي 
انتظامي خراسان جنوبی 
۵96هــزار  کشــف  از 
عدد قــرص غیرمجاز در 
شهرستان نهبندان خبر 
داد.  ســرهنگ علي اکبر 
حیــدري اظهار کرد: مأمــوران انتظامي شهرســتان نهبندان 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري، به یک اتوبوس مشــکوک و 
برای بررســی بیشتر آن را متوقف کردند. وی افزود: مأموران در 
بازرسی از این خودرو، ۵96 هزار عدد قرص غیرمجاز که به طرز 

ماهرانه اي داخل خودرو جاساز شده بود را کشف کردند.
سرهنگ حیدري خاطرنشان کرد: در همین راستا خودرو توقیف 
شد و دو متهم دســتگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی 

معرفي شدند.

 3 مصدوم در پی •
آتش گرفتن چادر عشایری

باشــگاه خبرنگاران: 
ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات  و  آتش نشــانی 
ایمنی شهرداری نیشابور 
گفت: آتش ســوزی یک 
چادر عشــایری موجب 
سوختگی و مصدوم شدن 

سه نفر از ساکنان این چادر شد.
ســیدمهدی حســینی بیان کرد: بامداد پنجشــنبه گذشته 
آتش سوزی یک چادر عشایری در نزدیکی پمپ بنزین صحرانورد 
این شهرســتان به سامانه ۱۲۵ ســتاد فرماندهی آتش نشانی 
اعالم شــد. او افزود: با اعالم این آتش سوزی بالفاصله یک تیم 
از آتش نشانان ایستگاه ۵ به محل اعزام شدند و فوری آتش را با 

استفاده از آب خاموش کردند.
وی ادامه داد: این آتش سوزی زمانی رخ داد که اعضای خانواده 
چهار نفری چادرنشین در خواب بودند و به گفته اهالی، احتماالً 
آتش سوزی عمدی و خارج از چادر توسط فرد یا افراد ناشناس 
صورت گرفته که متأسفانه موجب سوختگی و آسیب دیدن سه 

نفر از ساکنان شامل یک مرد و دو زن شده بود.
وی تصریح کرد: عالوه بر چادر، لوازم زندگی داخل آن نیز سوخته 

و یک دستگاه موتورسیکلت هم آتش گرفته بود.
وی  تأکید کرد: علت اصلی حادثه و عامل احتمالی خارجی آن 

توسط کارشناسان آتش نشانی و پلیس در دست بررسی است.

دزد آبگرمکن ها دستگیر شد•
خط قرمز: فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دستگیری یک 
سارق حرفه ای با ۲۳ فقره ســرقت از منازل خالی از سکنه در 

بجنورد خبر داد.
 سردارعلیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پي 
اعالم وقوع چندین فقره سرقت از منازل متروکه و خالي از سکنه 
در شهرستان بجنورد موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان 

دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهي استان قرار گرفت.
بررسي سرقت های انجام شده مشخص کرد که سارق در تمامی 

سرقت ها، آبگرمکن دیواري منازل را با خود برده است.
در ادامه با انجام اقدام های فنی و تخصصی کارآگاهان در نهایت 

متهم در این زمینه شناسایی شد.
این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: با تالش کارآگاهان عامل 
مجــرم که در حال فروش یک عدد آبگرمکن ســرقتی به یک 
ضایعاتی بود در محل دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به مقر 

انتظامی منتقل شد.
سردار مظاهری با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات به عمل آمده 
به ۲۳ فقره سرقت از منازل خالی از سکنه و نوساز در شهرستان 
بجنورد اعتراف کرد، یادآور شــد: در همین زمینه دو مالخر نیز 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده هر سه متهم برای انجام مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 مرگ دلخراش تکنسین تعمیرات •
در میکسر خط تولید

نگهبان  افســر  قدس: 
آتش نشانی شهر مشهد از 
مرگ دلخراش تکنسین 
تعمیرات یک کارخانه در 
شهرک صنعتی توس در 
میکسر  البه الی دستگاه 

خط تولید خبر داد.
سر آتشیار علی اخالقی گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی 
بر وقوع حادثه بالفاصله گروه نجات ایستگاه شماره ۳6 به محل 

حادثه در شهرک صنعتی توس مشهد اعزام شد.
وی ادامه داد: با حضور در محل مشخص شد تکنسین تعمیرات 
این کارخانه به دلیل نامعلومی در دستگاه میکسر خط تولید این 
مجموعه دچار حادثه شده که این اتفاق مرگ دلخراش این فرد 

را در همان لحظات اولیه رقم زده بود.
وی افزود: نجاتگران آتش نشانی جسم بی جان این جوان حدود 
۳۳ ساله را از البه الی این میکسر صنعتی رهاسازی و پیکر وی 

را تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه دادند.

خط قرمز: با تــالش مأموران پلیس در دو 
استان خراسان رضوی و جنوبی و انجام دو 
عملیات ضربتی سارقان مسلح چند شمش 
طال و همچنین قاچاقچیان بین المللی طال 

دستگیر شدند.
 
 پرده اول، عملیات دستگیری س

در خراسان جنوبی
 ســردار مجید شــجاع، فرمانــده انتظامي 
خراســان جنوبی در تشریح این خبر اظهار 
کرد: مأموران انتظامي شهرستان درمیان از 
انتقال یــک محموله طالی قاچاق از طریق 
محورهاي مواصالتي شهرستان مطلع شدند 
و بالفاصله بررسي موضوع و رد زنی عامالن 

این اقدام را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانــده انتظامي خراســان جنوبی افزود: 
اقدام های پوششی باتوجه به اطالعات اولیه 
به صورت دقیق ادامه داشــت تا اینکه چند 
ســاعت بعد مأموران هنگام گشــت زني و 
کنترل محورهــاي عبوري، خودرو پژو۴0۵ 
قاچاقچیان را که با ســرعت باالیي در یکی 
از محور ها در حرکت بود شناسایي کردند و 
تعقیب و گریز پلیسی آغاز و در این حین به 
راننده خودرو هم دستور ایست داده شد، اما 

فرد مجرم به این فرمان بی توجه بود.
سردار شجاع بیان کرد: از همین رو مأموران 
بــا اجراي طرح مهار، خــودرو را در مکانی 
مناسب متوقف کردند و سرنشینان را تحت 
نظر گرفتــه و خودرو مذکــور را هم مورد 
بازرسی دقیق قرار دادند. در پی این اقدام، 
۵ کیلــو و ۳۸۵ گرم شــمش طالي قاچاق 
که به طرز ماهرانه اي در قسمت هایی از این 

خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.
انتظامي خراســان جنوبی تصریح  فرمانده 
کرد: برابــر اعالم نظر کارشناســان ارزش 

شــمش های مکشوفه، ۳۸ 
میلیارد ریال برآورد شــده 

است.
اینکه  بیان  با  سردار شجاع 
توسط  محموله  این  انتقال 
یک باند سازمان یافته انجام 
کرد:  تصریح  اســت،  شده 
تالش براي دستگیري سایر 
اعضاي باند در دســتور کار 
»درمیان«  پلیس شهرستان 
قرار گرفت کــه مأموران با 
محل  فني  اقدام های  انجام 
و  را شناســایي  آنان  تردد 
گناباد  شهرستان  پلیس  به 

اطالع دادند.
فرمانده انتظامي خراســان جنوبی با اشاره به 
اینکــه در عملیات ضربتــي دو نفر دیگر نیز 
دســتگیر شــدند، ادامه داد: در این سلسله 
عملیــات ضربه به باند قاچاق طال، پنج متهم 

دســتگیر و پس از تشکیل 
مراحل  ســیر  برای  پرونده 
قانونی به دادسرا اعزام شدند.

ســردار شــجاع در پایان 
عنوان کرد: پلیس اســتان 
خراســان جنوبي به شکل 
جــدي و قاطع بــا پدیده 
قاچــاق برخورد مســتمر 
خواهــد کــرد و مبــارزه 
شده  برنامه ریزي  و  مداوم 
و  عمده  قاچاقچیــان  بــا 
کالن همواره از برنامه های 

پلیس است.

پرده دوم، دستگیری سارقان شمش س
در مشهد

سردار ابراهیم قربان زاده، جانشین فرماندهی 
انتظامی خراسان رضوی در تشریح این اقدام 
پلیســی هم گفــت: در پی گزارش ســرقت 

مســلحانه شــمش طال در روز بیست و دوم 
اردیبهشت امســال که با تیراندازی متهمان 
در محدوده بولوار فرودگاه مشهد همراه بود، با 
توجه به اهمیت و حساسیت موضوع دستورات 

الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد. 
انتظامی خراســان  جانشــین فرماندهــی 
رضــوی افزود: کارآگاهان مبــارزه با جرایم 
جنایــی پلیس آگاهی خراســان رضوی در 
این اقدام گســترده با هدایت های تخصصی 
مقام قضایی، ســرنخ های بدســت آمده را 
بــا روش های علمــی پیگیــری و در یک 
عملیات پیچیده پلیسی سه متهم پرونده را 

شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند. 
سردار قربان زاده گفت: کارآگاهان 7۲ساعت 
پــس از وقوع جرم توانســتند با ردزنی های 
دقیق سه متهم پرونده را دستگیر کنند و دو 
دستگاه خودرو سرقتی و یک قبضه اسلحه از 
ناحیه آن ها کشف کردند. همچنین مشخص 
شد آن ها شمش های سرقتی را در یک باغ در 
حوالی مشهد مخفی کرده اند تا پس از افتادن 

آب از آسیاب به سراغ آن ها بروند. 
این مقام ارشد انتظامی استان خراسان رضوی 
خاطرنشــان کرد: کارآگاهــان پلیس آگاهی 
خراسان رضوی، لحظاتی بعد به باغ مذکور که 
در منطقه شاندیز قرار داشت مراجعه و آنجا را 
بازرسی کردند که موجب کشف اموال مسروقه 
شد. وی تصریح کرد: تحقیقات با دستورات مقام 
قضایی درباره این پرونده و کشف دیگر زوایای 

ماجرا همچنان ادامه دارد.

در پی یک سلسله عملیات دقیق پلیسی صورت گرفت

دستگیری باند قاچاق طال و سارقان شمش در دو استان

 در پی اقدامی 
پلیسی، 5 کیلو و 

385 گرم شمش 
طالي قاچاق که به 
طرز ماهرانه اي در 

قسمت هایی از خودرو 
جاسازی شده بود، 

کشف شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی بارش های پراکنده •

در برخی مناطق 
قدس: بر اســاس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، 
در نواحی شمالی و شــمال غرب استان بارش های پراکنده 
پیش بینی می شود.از بعدازظهر فردا افزایش سرعت وزش باد 
و در برخــی نواحی رگبار پراکنده باران دور از انتظار نخواهد 
بود. همچنین از امروز تا روز یکشنبه دمای روزانه افزایش و از 

روز دوشنبه شاهد کاهش دما خواهیم بود.
هوای امروز مشــهد هم صاف تا کمــی ابری و در بعدازظهر 

افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش بینی شده است.
در ۲۴ ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۳ درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای ۲۸ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شــهر مقدس مشهد 
به ترتیب ۱۲و ۲۳درجه سلســیوس بوده اســت. همچنین 
بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی بردسکن با 

سرعت ۵۴  کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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قدس: اعضای کمیســیون صادرات خدمات 
فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی معتقدند شیوع کرونا تأثیرات عمیق 
و کاهنده ای بر وضعیت ساختمان ســازی و 
بخش های مرتبط با آن گذاشــته و باید هر 
چه ســریع تر برای بهبود شرایط این صنعت 
و وضعیت کارگران ســاختمانی تدابیر ویژه 

اندیشیده شود. 
رئیس کمیســیون صــادرات خدمات فنی، 
مهندســی و عمران اتــاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشستی 
با اعضای این کمیسیون گفت: شیوع بیماری 
کرونا بر کاهــش میزان فعالیت های تولیدی 
بخش ســاختمان تأثیر برجسته ای داشته و 
فعاالن این عرصه نگران تبعات اقتصادی این 

بحران بر صنعت ساختمان هستند. 
محســن خندان دل افزود: تبعات اقتصادی 
این بیماری همه گیر در صنعت ســاختمان 
و بخش های عمرانی عیان است و می تواند 
ســرمایه های موجــود در این حــوزه را به 

چالش بکشد. 
وی ادامه داد: بحران کرونا بخش عمده ای از 
رفتارهای اقتصــادی را تحت تأثیر قرار داده 
اســت، بنابراین باید ابزارهــا و مکانیزم های 

راهگشا در این زمینه ارائه شود. 
رئیس کمیســیون صــادرات خدمات فنی، 
مهندســی و عمران اتاق بازرگانی مشــهد 
گفت: اقتصاد دچار رکود اســت و بسیاری از 
قراردادهای ســاختمانی به همین واسطه با 
مشکالت فراوانی مواجه شدند و قیمت تمام 
شده این قراردادها به شدت تحت تأثیر قرار 

گرفته است. 
وی افزود: در شــرایط شــیوع کرونا، باوجود 
صدور برخی ابالغیه ها، در عمل شاهد خالف 
اجرای آن بودیم، از جمله به تعویق انداختن 
زمان بازپرداخت تسهیالت بانکی است که در 

عمل خالف این موضوع اتفاق افتاد. 

افزایش 6 برابری عوارض شهرداریس
خندان دل ادامه داد: در شــرایطی که بخش 
خصوصی درگیر شــیوع کروناست، عوارض 

شهرداری 600 درصد افزایش یافته و در حال 
حاضر کســب خروجی مطلوب برای فعاالن 
این بخش و سرمایه گذاران دور از ذهن است، 
بر همین اســاس رفتارهای ما باید مبتنی بر 

پیشنهادهای عملیاتی تعریف شود. 

عوارض عرض معابر، ۲5۰ درصد س
افزایش پیدا کرده است

مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره کارگروه 
جمعیت سازندگان مناطق مشهد نیز گفت: 
برای توســعه عرض معابر در بافت فرسوده 
مشهد با مشــکالتی مواجه شدیم، به طوری 
که عوارض این بخش تا ۲۵0 درصد افزایش 

داشته است. 
علیرضا قرایی افزود: از آنجایی که این موضوع 
به تصویب شورای شهر رسیده، در کوتاه مدت 
نمی توان در این خصوص اقدام اصالحی انجام 
داد، بنابراین تقاضا داریم دســت کم پرداخت 
عوارض در شرایط موجود که این صنعت به 

خسران دچار شده، به تعویق بیفتد. 
وی ادامــه داد: شــهرداری تخفیف عوارض 
پروانه های ساختمانی را برای روزهایی از سال 
در نظر می گیرد که کارآمدی آن کم باشــد، 
در واقع این تخفیفات روند بازار را تغییر داده، 
به صورتی که تمام ســازندگان ساختمان به 
فروش واحدهــا در آبان و آذر اقدام می کنند 
تا در دی ماه خرید کــرده و در بهمن ماه از 

تخفیف های یاد شده بهره بگیرند. 
وی درخواســت کرد شهرداری تخفیف های 
خــود را در دو مرحله ارائــه کند و برای این 
منظور، برنامه ای را برای خرداد و تیر ماه نیز 

مدنظر قرار دهد. 
مدیرعامل سازمان مســکن و عمران قدس 
رضوی نیز در این نشســت گفت: شهرداری 
نیازمند درآمد اســت، بنابراین باید برای این 
مهم راهکاری به منظور کسب درآمد مستمر 

ارائه کنیم. 
محمدرضا رئیســی افزود: دستیابی مدیریت 
شهری به منابع درآمد پایدار موجب خواهد 
شــد فشــار این مجموعه بر فعاالن صنعت 
ســاختمان به ویژه در موضوع نوسازی بافت 

فرسوده کمتر شود. 
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی 
کارفرمایی خراسان رضوی نیز در این نشست 
گفت: انجمن انبوه ســازان نیــز در خصوص 
عوارض شهرداری که بی حساب افزایش پیدا 

کرده، مکاتباتی را انجام داده است. 
محمد پژوم افزود: شیوع بیماری های همه گیر 
و بحران ناشــی از آن نیز جزو شــروط اعالم 
وضعیت فورس ماژور در قراردادها بوده است 
که دســتگاه های اجرایی همکاری الزم را با 
بخش خصوصی ندارند و دشواری فعالیت این 

بخش را درک نکرده اند. 
رئیــس هیئت مدیــره انجمن مهندســان 

مشاور خراســان رضوی نیز در این نشست 
گفت: فعاالن صنعت ساختمان، مشکالت و 
چالش های فراوانی دارند و مانع تراشی برخی 
دستگاه های اجرایی نیز بر دغدغه های آن ها 

می افزاید. 
آزاده مافی بر استفاده از ابزارهای قانونی برای 
محقق شــدن حقوق کارگران ساختمانی و 
پرداخت بیمه بیکاری بــه آنان تأکید کرد و 
خواستار مشارکت و همراهی تشکل ها در این 

زمینه شد. 

لزوم جمع آوری بانک اطالعاتی از س
ساخت وساز در مشهد

عضو هیئــت نمایندگان و مســئول نظارت 
راهبــردی کمیســیون های اتــاق بازرگانی 
مشهد نیز در این نشست گفت: ساخت وساز 
در کالنشهر مشــهد قوت دارد، بنابراین هر 
چه مسائل گریبان گیر فعاالن این بخش در 
کمیســیون خدمات فنی و مهندسی مؤثرتر 
رســیدگی و بررسی شود، توفیقات و توسعه 

بیشتری در این بخش خواهیم داشت. 
محمــود امتی افــزود: به واســطه تعامالت 
خوب این استان با کشورهای آسیای میانه، 
زمینه صدور خدمات فنی و مهندســی برای 
فعاالن صنعت ساختمان در خراسان رضوی 
فراهم اســت.  وی ادامه داد: جمع آوری بانک 
اطالعاتی کمک بسیاری به بخش ساخت وساز 
مشهد خواهد کرد، چنانچه اگر تمامی صنوف 
و اتحادیه ها در این کمیسیون گرد هم بیایند، 
قدرت چانه زنی فعاالن ایــن بخش افزایش 

خواهد یافت. 
امتی به انباشــت نقدینگی در استان اشاره 
کرد و گفت: مــا با نوعی رکود تورمی مواجه 
هستیم و این مسئله ارزش پول ما را کاهش 
داده است، بنابراین ســرمایه گذاران ترجیح 
می دهند سرمایه خود را در بخش های مختلف 

سرمایه گذاری کنند. 
وی افــزود: از این منظر، تعریــف پروژه ها و 
طرح های دارای بازدهی مناســب، می تواند 
انگیزه سرمایه گذاران را در بخش های مختلف 

بیشتر کند.

در نشست اعضای کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی تشریح شد

دالیل کاهش تولیدات صنعت ساختمان  در خراسان رضوی

گزارش نشستگزارش نشست

     صفحه 3 خراسان

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني مسکن شماره سه راه آهن 
جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت اول شرکت تعاوني مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 11 روز 5 شنبه  
مورخ 99/03/29 در محل پروژه شرکت تعاونی به آدرس: گلبهار. بلوار استقالل. امام رضا 41 مطهری 15 برگزار 
میشود. از کلیه اعضاء محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر در این جلسه حضور بهم 

رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود.
* ضمنًا به اطالع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر باید در ساعات اداری روزهای زوج 
به محل پروژه تعاونی تا تاریخ 99/03/10 )گلبهار. بلوار استقالل. امام رضا 41 مطهری 15( مراجعه تا پس از تائید 

وکالتنامه های مذبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
 دستور جلسه :

1_طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98 پس ازاستماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
2_طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 99

3- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 
ضمنًا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند از تاریخ انتشار آگهي حداکثر به مدت یکهفته جهت ثبت نام به 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه  و مدارک الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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تاریخ انتشار: 99/02/27 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت فدک نصیران توس)سهامی خاص(

 به شماره ثبت 36169و شناسه ملی 
10380494097

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فدک 
نصیران توس )س��هامی خ��اص( دعوت بعمل می اید 
ت��ا در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده ش��رکت در 
 1399/3/11 م��ورخ  س��اعت10 صب��ح روز یکش��نبه 
در آدرس:  اس��تان خراس��ان رضوی -   شهرس��تان  
مش��هد-  بخ��ش مرک��زی -  ش��هر مش��هد - محل��ه 

بهارستان- 
  بزرگراه شهید کالنتری -  خیابان آبادگران-  پالک 
برج اداری آفتاب طبقه نهم کدپستی 9176983536 

حضور یابند 
دستور جلسه:

تغییر مرکز اصلی شرکت 
ع رییس هیئت مدیره شرکت  9

90
10
84

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت ایده پردازان فدک قدر پویا )سهامی 
خاص( شماره ثبت 34306 و شناسه ملی 

10380495030
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت 

ایده پردازان فدک قدر پویا )سهامی خاص(
دعوت بعمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت در س��اعت 9 صب��ح روز یکش��نبه م��ورخ 
1399/3/11 در آدرس:  اس��تان خراس��ان رضوی 
-   شهرس��تان  مش��هد-  بخ��ش مرک��زی -  ش��هر 

مشهد - محله بهارستان- 
  بزرگ��راه ش��هید کالنت��ری -  خیاب��ان آبادگران-  
پ��الک ب��رج اداری آفت��اب طبق��ه نه��م کدپس��تی 

9176983536 حضور یابند 
 دستور جلسه:

 تغییر مرکز اصلی شرکت 
ع رییس هیئت مدیره شرکت  9

90
10
79

شرکت کشت و صنعت جوین 
)سهامی عام(

ش��رکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام( به 
آدرس استان خراسان رضوی شهرستان جوین 
ب��رای تکمیل نیروی انس��انی واحد دامپروری 
خ��ود یکنفر دامپزش��ک )دارای دکترای حرفه 
ای از دانش��گاههای معتبر دولت��ی ( با حداقل 
3 س��ال س��ابقه کار اجرای��ی در واح��د ه��ای 
گاوداری، گوس��فند داری و مرغداری بصورت 
قراردادی از بین واجدان الش��رایط دعوت به 
هم��کاری می نمای��د، عالقمندان ب��ه همکاری 
روزمه و مدارک خود را به پس��ت الکترونیکی     
ارس��ال    M.Shams 1391 @ gmail.com

نمایند. 
شرکت کشت و صنعت جوین  99
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13
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خبرخبر خبرخبر

توقیف چهار فروند کشتی صید ترال •
در بندرعباس

کل  رئیس  هرمزگان: 
اســتان  دادگســتری 
هرمــزگان اعــام کرد: 
استان  مأموران دریابانی 
کشــتی  فروند  چهــار 
صید ترال را در آب های 
بندرعباس توقیف کردند.

علــی صالحی در جمع خبرنگاران، افــزود: در این خصوص، 
هشت نفر از اتباع بیگانه که با تور های کف کش به شیوه ترال 

اقدام به صیادی می کردند، دستگیر شده اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان 
کرد: در بازرســی از این شناور ها ۴۰ تن انواع ماهی به ارزش 

تقریبی بیش از ۶۰ میلیارد ریال کشف شد.

 پیش بینی ایجاد ۵۳ هزار شغل •
در استان فارس

فارس: اســتاندار فارس 
با بیــان اینکه در برنامه 
اشتغال سال 99، ایجاد 
در  شــغل  هــزار   53
شده،  پیش بینی  استان 
اظهــار کرد: بر اســاس 
آمار منتشــر شده نرخ 

فاکت در فارس جزو بهترین هاســت که نشــان از فعالیت 
مؤثر دســتگاه ها دارد و نگفتن این فعالیت ها ظلم بر نظام و 
دولت اســت.عنایت اهلل رحیمی در جلســه کارگروه اقتصاد 
مقاومتی فارس با ابراز امیدواری برای تسریع در حل مشکات 
ســرمایه گذاری و تأکیــد رهبری در جهــش تولید، گفت: 
کارگروه های مختلفی برای هموار کردن بســتر تولید فعال 

هستند و باید از این فعالیت ها نتیجه ملموس بدست آوریم.

احتمال ادامه تعطیلی در خوزستان •
سخنگوی  خوزستان: 
ســتاد مدیریت کرونا با 
اشــاره به احتمال ادامه 
تعطیلی در خوزســتان، 
گفت: مرجع ما، دانشگاه 
اهواز  پزشــکی  علــوم 
است؛ باید در این زمینه 

تصمیم گیری شود و تصمیمات به اطاع مردم خواهد رسید.
رضا نجاتی اظهار کرد: هر چه در ستاد استانی مدیریت کرونا 
یا شورای تأمین خوزستان مصوب شده، در راستای سامت 
مردم است، اما همه این مصوبات بخش کمی از کار مقابله با 

کروناست و بخش عمده ای از آن به مردم برمی گردد.
وی افزود: اگر دســتگاهی این مصوبات را رعایت نکند، جرم 
مرتکب شده است اما در واقع بخش عمده ای از مقابله با کرونا 
به رفتار مردم برمی گردد و از مردم می خواهیم رعایت کنند تا 

در ۱۰ روز آینده شاهد نتیجه رفتارها باشیم.

بهره برداری از ۲۹۰ واحد مسکونی •
محرومان در مرکزی 

بسیج  مســئول  اراک: 
روح اهلل  سپاه  سازندگی 
گفت:  مرکزی  اســتان 
مســکونی  واحد   ۲9۰
محرومان این استان که 
در سیاب بهاره پارسال 
تخریب شده بود از سوی 

جهادگران این نهاد انقابی بازســازی شــد و به بهره برداری 
رســید.امید محترمی افزود: ۱5۰ واحد مســکونی بازسازی 
شده محرومان در اراک و بقیه در دیگر شهرستان های استان 
ساخته و تحویل شده است.وی ادامه داد: سهم سپاه پاسداران 
از بازسازی 55۰ واحد مسکونی تخریب شده استان مرکزی از 
سیاب بهار پارسال، ۲9۰ واحد بود که این تعهد کامل شده و 

واحدها در اختیار واجدان شرایط قرار گرفته است. 

انهدام باند خرید و فروش نوزاد در گرگان•
فرمانــده  گلســتان: 
انتظامــی گلســتان از 
انهــدام باند پنــج نفره 
خرید و فروش نوزاد در 

گرگان خبر داد.
سرهنگ ســعید دادگر 
پلیس  مأمــوران  گفت: 

امنیت عمومی استان پس از مدتی کار اطاعاتی و تحقیقات 
میدانــی، موفق به شناســایی باند خرید و فــروش نوزاد در 

شهرستان گرگان شدند.
وی افزود: در بررســی های تخصصی پلیس مشــخص شد، 
متهمــان که یک مرد و چهــار زن بودند، مادرانــی را که از 
وضعیت خانوادگی و معیشتی خوبی برخوردار نبودند شناسایی 
و پــس از ارائه وعده هایی نظیر پرداخت پول و تأمین مخارج 
زندگی از آغاز بارداری تا تولد فرزند، آنان را تطمیع می کردند.

 بانیان مراسم عزا در شوشتر •
به مراجع انتظامی احضار شدند

انتظامی  فرمانده  اهواز: 
شوشــتر گفــت: بانیان 
مراســم عزا در یکی از 
مناطق این شهرســتان 
به کانتری احضار شدند.

سرهنگ بهروز حسنوند 
این مراســم  بیان کرد: 

با وجود توصیه های مســئوالن بهداشــت و درمان مبنی بر 
ممنوعیت هرگونه تجمع برگزار شده بود.

وی افــزود: پس از دریافت گزارش مربوطــه، این افراد برای 
تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی به کانتری احضار 
شدند.فرمانده انتظامی شوشتر گفت: برگزارکنندگان مراسم 
یا هرگونه تجمع به عنوان تخلف از مصوبات ســتاد کرونا، به 

مراجع انتظامی و قضایی احضار و با آن ها برخورد می شود.

 نوزدهمین محموله دارویی •
از بازارچه »ساری سو« وارد کشور شد

آذربایجــان غربــی: 
بازرگان  گمرک  مدیرکل 
از ورود نوزدهمین محموله 
طریق  از  پزشــکی  لوازم 
بازارچه مرزی ساری ســو 
به کشــور خبر داد.صادق 
نامدار با تأکید بر اینکه این 
محموله شامل لوازم آزمایشگاهی، دستگاه آزمایش هماتولوژی، 
تیوپ دستگاه فلوسایتومتری و لوازم مصرفی دستگاه اتو آناالیزر 
است، افزود: این نوزدهمین محموله لوازم پزشکی بود که از کشور 
آلمان بارگیری شد.وی بیان کرد: این محموله پس از آنکه امکان 
واردات آن از طریق مرز بازرگان میسر نشد، براساس توافق قبلی 
مدیران مرزی ایران و ترکیه، از طریق بازارچه مرزی »ساری سو« 
در ماکو وارد کشور شد تا در اختیار مدیران بخش درمان قرار گیرد.

رایزنی با عراق برای بازگشایی مرز مهران •
ادامه دارد

ایالم: مدیــرکل گمرک 
گفــت:  ایــام  اســتان 
با  رایزنی هــای فشــرده 
برای  عراقــی  مقامــات 
تجاری  مرز  بازگشــایی 
مهران ادامه دارد و سفیر 
ایــران در عراق با جدیت 
پیگیر این موضوع اســت. روح اله غامی افــزود: مذاکرات در 
خصوص شــروع فعالیت مرز مهران با طرف عراقی در ســطح 
مسئوالن کان کشور و مســئوالن استان همچنان در جریان 
است. وی یادآور شد: باتوجه به شیوع کرونا و وقفه حدود دوماهه 
در فعالیت تجاری این مرز، هم اکنون تمهیدات بهداشتی الزم 

برای از سرگیری فعالیت تجاری این مرز اتخاذ شده است.

 هزار و6۰۰ یتیم ایالمی •
هدیه بنیاد مستضعفان را دریافت کردند

کمیته  مدیــرکل  ایالم: 
خمینی)ره(  امــام  امداد 
ایام گفــت: هزار و ۶۰۰ 
یتیــم مددجــوی زیــر 
پوشــش این نهاد هدیه 
مستضعفان  بنیاد  نقدی 
کردند.قنبر  دریافــت  را 
موسی نژاد افزود: بنیاد مستضعفان همزمان با شب های قدر، با 
هدف حمایت از کودکان یتیم و بی سرپرست کمیته امداد کمک 
نقدی ویژه ای را به حســاب آن ها در صندوق امداد والیت واریز 
کرد.وی اظهارکرد: بر این اســاس به حساب هر یک از کودکان 
یتیم و بی سرپرست تحت حمایت کمیته امداد استان ایام نزد 
صندوق قرض الحسنه امداد والیت مبلغ 5 میلیون ریال کمک 

نقدی باعوض واریز شد.

 به مدت پنج سال شکار•
در جنگل های شمال ممنوع شد

مازندران- ایسنا: مدیرکل محیط زیست مازندران از تمدید 
ممنوعیت شکار در جنگل های شمال کشور خبر داد.حسینعلی 
ابراهیمــی تصریــح کــرد: از 99/۲/3 به مدت پنج ســال این 
مناطق به عنوان مناطق شکار ممنوع تعیین و معرفی می شود.

مدیرکل محیط زیســت مازندران خاطرنشان کرد: با عنایت به 
تمدید ممنوعیت شــکار در عرصه های جنگلی شمال، مبادرت 
به هرگونه شــکار و صید در مناطــق و عرصه های جنگلی این 
استان جرم محسوب شــده و با متخلفان مطابق قانون برخورد 

خواهد شد.

برخورد جدی با تورهای غیرمجاز در یزد•
یزد: دادســتان عمومی و انقاب اســتان یزد گفت: خانه های 
مســافر و تورهای غیرمجاز حق هیچ گونــه فعالیتی نخواهند 
داشت و در صورت فعالیت و مشاهده برخورد می شود.محمدرضا 
حدادزاده در نشســتی با فعاالن صنعت گردشــگری با اشاره 
بــه محدودیت هایی که در دوران کرونا بــرای این بخش به 
وجود آمد، افزود: مشکات قضایی بررسی و با استفاده از تمام 
ظرفیت ها برای رفع آن ها اقدام می شود.وی ادامه داد: در دوران 
کرونا تعداد زیادی از خانه های مســافر غیرمجاز پلمب شد و 
صاحبان ایــن خانه ها که قصد انجام فعالیت در این زمینه را 
دارند باید زیر نظر میراث فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهند.

گره مشکالت فرش بافان کورتر شده است 

رخنه کرونا در تار و پود فرش تبریز
تبریز: صحبت از تبریز که می شــود آوازه و 
شــهرت فرش دستبافش نزد تمام هنرمندان 
ایرانــی و بازارهای جهانــی در ذهن متبلور 
می شود، اما متأسفانه این روزها کرونا با دیگر 
مشــکاتی که از گذشته بر سر راه فرش بافان 
بوده گره مشکات این صنعت را کورتر می کند.

در آذربایجان شــرقی افزون بر یــک هزار و 
5۰۰ کارگاه فرش بافــی وجود دارد که از این 
تعداد یک هزار کارگاه تنها در شهر تبریز فعال 
هستند.گرانی مواد اولیه، مشکات بیمه ای و 
حاال تعطیلی برخی کارگاه ها به دلیل شــیوع 
بیماری کرونا بیش از گذشــته در تاروپود این 

هنر ایرانی رخنه کرده است.
برخی عوامل ازجمله نبود بیمه قالی بافی، عدم 
تثبیت قیمت ارزی و کاهش صادرات موجب 
شــده تا انگیزه کمتری برای تولیــد در این 
کارگاه ها به چشــم بخورد و به گفته بسیاری 
از کارشناسان، سالی که مزین به جهش تولید 

است این مشکات برازنده بازار نیست.

سایه سنگین کرونا بر بازارس
در همین راستا رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و بافندگان فرش دستباف تبریز اظهار می کند: 
با شیوع ویروس کرونا و تأثیرات آن بر تمامی 
شغل های موجود به خصوص فرش دستباف، به 
دلیل رعایت فاصله گذاری، برخی از کارگاه ها به 
تعطیلی کشیده شد و با بسته شدن مغازه ها، 
فروش فرش دســتباف در داخل کشــور به 
حداقل رسید.اســماعیل چمنــی می افزاید: 
این در حالی اســت که براساس مصوبه ستاد 
مقابله با کرونا، تولیدکنندگان و بافندگان فرش 

دستباف، شامل بیمه بیکاری نشدند!

افزایش قیمت مواد اولیهس
وی با تأکید بر نبود صــادرات در حوزه فرش 
دســتباف، می گوید: عواملی همچون تحریم، 
سوق یافتن صادرکنندگان به شغل های دیگر 
و بازگرداندن ارز نیما موجب شــده اســت تا 
صادرات فرش کاهش یابد و تا زمانی که تثبیت 
ارز وجود نداشته باشد با این مشکات مواجه 
خواهیم بود.رئیــس اتحادیه تولیدکنندگان و 
بافندگان فرش دستباف تبریز با تأکید بر نبود 
ارز دولتی در حوزه فرش، بیان می کند: افزایش 

بهای مواد اولیه، قیمت فرش 
را نیز افزایش داده، درنتیجه 
صادرکننده رغبت چندانی به 
صادرات در حوزه فرش ندارد، 
ازاین رو باید بازگشــت ارز و 
پیمان سپاری ارزی در حوزه 

فرش دستباف حذف شود.
چمنی یادآور می شود: فرش 
است  کاالیی  تنها  دستباف، 
در ایــران که ثبــت جهانی 
شــده، همچنین رهبریت و 
محوریت فرش دستباف در 
با ایران اســت ازاین رو  دنیا 

باید مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس در این 
زمینه اقدام های تأثیرگذاری انجام دهند.

کاهش صادرات به یک دهم گذشته س
به گفته رئیــس هیئت مدیره انجمن علمی 
فرش ایران، صادرات فرش در هشــت  ماهه 
اول ســال ۱39۸ کمتر از 5۰ میلیون دالر 
بوده که نســبت به متوســط 5۰۰ میلیون 
دالری صادرات فرش در دو دهه گذشــته، 

حدود یک دهم شده است.
حمید کارگر در این باره گفت: در شرایط فعلی 
هنر صنعت فرش دســتباف ایــران حال وروز 

خوشی ندارد به ویژه در حوزه 
صادرات و ارزآوری نه تنها در 
شرایط بهینه نیست، بلکه در 

شرایط هشدار قرار دارد.
وی یکــی از مهم تریــن و 
نخســتین صفــات فــرش 
دســتباف از منظر تولید و 
تجارت را ارزآوری و صادرات 
آن دانســت و گفت: وقتی 
صادرات فرش دستباف دچار 
افت شــود به تبع آن تولید و 
اشــتغال در این صنعت هم 

متأثر می شوند.

روند نزولی صادراتس
رئیس هیئت مدیره انجمن علمی فرش ایران 
گفت: از سال ۱39۷ به بعد، با خروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم ها روند افزایشی صادرات 
فرش دســتباف متوقف و سیر نزولی آن آغاز 
شــد.به گفته وی صادرات فرش دستباف در 
سال ۱39۴ حدود ۲9۰ میلیون دالر، در سال 
۱395 حــدود 359 میلیون دالر و در ســال 
۱39۶ معادل ۴۲۶ میلیون دالر بوده است، اما 
در سال ۱39۷ صادرات فرش دستباف به ۲3۸ 

میلیون دالر رسید.

عوامل خود تحریمی س
کارگر بابیان اینکه بخشــی از کاهش شدید 
صادرات فرش دستباف متأثر از تحریم ها بوده 
که قابل  پذیرش اســت، تصریح کرد: با توجه 
به اینکه آمریکا به عنوان بزرگ ترین واردکننده 
فرش دســتباف درهای کشور خود را به روی 
ایران بست، افت صادرات فرش طبیعی بوده، 
اما بخشی از کاهش صادرات هم به دلیل خود 
تحریمی ها و بی تدبیری ها اتفاق افتاده است؛ 
به طوری که به جای حمایت از فعاالن این حوزه، 
آن ها دچار تنگنا و سختی شدند و حداقل ترین 
ابــزار حمایتی از آن ها دریغ شــد. وی اذعان 
کرد: باال بردن تعرفه واردات ابریشــم در سال 
گذشــته موجب افزایش قیمت مــواد اولیه و 
به تبع آن قیمت تمام شــده فرش دســتباف 
شد که درنتیجه بخشی از توان رقابتی فرش 
دســتباف ایرانی هم در بــازار داخل و هم در 
بازار بین المللی گرفته شد. رئیس هیئت مدیره 
انجمن علمی فرش ایران همچنین بابیان اینکه 
انواع قوانین و مقررات سخت گیرانه و متغیر نیز 
موجب مشکاتی برای تجار و بازرگانان حوزه 
فرش دستباف شد، تصریح کرد: قوانین مربوط 
به بازگشــت ارز حاصل از صادرات، مشکات 
گمرکی، باال رفتن هزینه و ریســک صادرات 

ازجمله این آسیب هاست.

گرانی مواد اولیه 
و حاال تعطیلی 

برخی کارگاه ها به 
دلیل کرونا بیش از 
گذشته در تاروپود 
صنعت فرش رخنه 

کرده است

بــرشبــرش
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اردبیل: استان اردبیل با یک میلیون و ۲۴۸ هزار نفر جمعیت 
با استان های گیان، زنجان و آذربایجان شرقی همسایه بوده 
و گردشــگری در کنار کشاورزی و صنعت به عنوان سه محور 

توسعه این استان در نظر گرفته شده است.
در تابستان سال گذشته، استان اردبیل به علت دارا بودن آب 
و هوای مطبوع و جاذبه های متنوع طبیعی و تاریخی، مقصد 

نخست گردشگران داخلی ایران بود.
بنا بر اعام مسئوالن گردشگری، استان اردبیل ساالنه پذیرای 
۸ میلیون نفر گردشگر داخلی و افزون بر ۷۰۰ هزار گردشگر 
خارجی بوده و در دو سال اخیر با اقدام های انجام شده، در حال 

تبدیل شدن به یکی از قطب های گردشگری زمستانی است.
اگر چه از زمســتان سال گذشته تاکنون شیوع بیماری کرونا 
سایه سنگینی بر اقتصاد این استان بویژه جاذبه های گردشگری 
آن انداخته است، اما به دلیل سفید شدن برخی از مناطق مانند 
شهر »هیر« حال مسئوالن و سرمایه گذاران بخش گردشگری 
درصدد هستند تا با پذیرایی از میهمانان تابستانی گوشه ای از 

ضررهای حوزه گردشگری را التیام بخشند.

بازگشایی نخستین پل شیشه ایس
نخستین پل معلق تمام شیشه ای قوسی شکل ایران تیر سال 
گذشــته همزمان با سفر رئیس جمهوری به استان اردبیل در 

شهر هیر افتتاح شد.

پل شیشه ای شهر هیر در فاصله 3۰ کیلومتری جنوب اردبیل 
ساخته شده است و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این 
شــهر و استان اردبیل حاال مشتاقان بسیاری را به سمت خود 

جلب کرده است.
در همین راســتا سرمایه گذار پل شیشه ای هیر اردبیل اظهار 
کرد: پل معلق تمام شیشــه ای هیر از اول خرداد بازگشــایی 

می شود و آماده پذیرش گردشگران خواهد بود.
حسین عباسی نیا به خبرنگاران گفت: تمام دستورالعمل ها و 
پروتکل های بهداشتی در این مرکز گردشگری رعایت شده و 
فروش بلیت از اول خرداد با رعایت موازین بهداشــتی در این 

مجموعه شروع می شود.

وی اضافــه  کرد: برای هر مســافر به منظــور رعایت موازین 
بهداشــتی ماسک، دستکش و پد الکی به صورت رایگان ارائه 

خواهد شد.
عباسی نیا گفت: کل محوطه پل پاک سازی و ضدعفونی شده و 
در مواقع حضور و بازدید مسافران نیز مجموعه گردشگری پل 

ضدعفونی می شود.
او با بیان اینکه ســامت مســافران اولویت اول است، افزود: 
هیر نخستین شهری اســت که بیمار کرونایی نداشته و جزو 

شهرهای سفید محسوب می شود.
ســرمایه گذار پل شیشــه ای هیر همچنین با اشاره به میزان 
سرمایه گذاری در این مجموعه، گفت: ۲۰۰ میلیارد ریال در این 
مجموعه سرمایه گذاری شده و پیش بینی می شود تا تکمیل 

پروژه ها میزان سرمایه گذاری به ۸۰۰ میلیارد ریال برسد.
عباســی نیا افزود: هدف از ایجاد پروژه های گردشگری، جذب 
گردشــگران داخلی و خارجی و رونق صنعت گردشگری در 

استان است.
وی ادامه  داد: در کنار برنامه های گردشگری، توسعه برنامه های 
فرهنگــی در صدر فعالیت ها قــرار دارد و به صورت منظم و 

هدفمند دنبال خواهد شد.
او گفت: پل شیشــه ای هیر توسط مهندسان ایرانی اجرایی و 
عملیاتی شــده و هیچ عنصر خارجی در طراحی و ساخت آن 

دخیل نبوده است.

از اول خرداد ماه و در استان اردبیل

نخستین »پل معلق تمام شیشه ای« ایران رونمایی می شود

زگارشزگارش

7810zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
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بیابان های  و  کویرها  زیبای  پرنده  نوعی   .۱
شایستگی-   .۲ اطلس  اقیانوس  ایران– 
و  کج   .3 درهم کشیده  ابرو  مصور-  آگهی 
ایمنی  قطعات  از  آگاهی دهنده-  ناراست- 
لوازم گازسوز ۴. سابقا به آن مالیه می گفتند- 
زیانکاری- ریشه 5. آزاد و رها- نام دخترانه 
نازک-  دیبای   .۶ برنج  از  خوراکی  ایرانی- 
از  هواپیما  کنده شدن   .۷ بعید  متنوع- 
زمین- یک چهارم چیزی- گم شده ۸. قوت 
الیموت- ثروتمند- از آخر بخوانید »تاریخ« 
انگلیسی می شود 9. مارکی سوئیسی برای 
بهبودی   .۱۰ اقرارکردن  گروه-  ساعت- 
پیچیده  کاغذ  صاح پرسی-   بیماری- 
۱۱. مجموعه ای از صفات و رفتارهاست که 
زردک-  می دهد-  پیوند  دیگران  با  را  فرد 
ورزش  واحد   .۱۲ جمع  اول شخص  ضمیر 
تنیس- ابزار درودگری- منطقه حفاظت شده 
در استان بوشهر و در سواحل خلیج فارس 

نشانه ها  بزرگ-  تاالر  طرد کردن-   .۱3 
۱۴. موی شاعرانه- بخشی از تلفن- منطقه 
از  کشت شده  زمین   .۱5 روسیه  یخ بسته 

یونجه- گیاه بومادران
بیشترشدن   – دسته گل  در  زیبا  گلی   .۱

سرمایه هایش  از  مؤسسه  یک  بدهی های 
در  بتی  چنگ-  شبیه  زهی  ساز  نوعی   .۲
زبان  در  ضمیری  و  حرف  بایا-  جاهلیت- 
انگلیسی 3. نوعی لنز عکاسی- متدین- طناب 
رفیق »ماجوج« مقعر-  و شانس-   ۴. بخت 
که  امریکا  اسبق  رئیس جمهور  صنم-   .5
 تئوری جنگ ستارگان از وی بود- شرم و حیا 
اصفهان  سوغات  کمربند-  خوگرفته-   .۶ 
ماری   .۸ منفک  بی نظیر-   – النه   .۷
و  سکون   – زنگی  مار  شبیه  عظیم الجثه 
فراغت- منتشرکننده 9. ماه پرتابی- فوتبال 
تن پرور-  و  تنبل   .۱۰ مقیمان  امریکایی- 

فروتنی- امتحان و آزمون ۱۱. مسدودکردن- هنر آرایش 
خریدن-   - ناخالص   .۱۲ رمز  و  راز  طا–  آب  با  صفحه 
آدمکشی ۱3. مثل خیال راحت- آشکارشده- نوعی پارچه 
گلدار ابریشمی ۱۴. دریا- کاالی شیشه ای- خواب- کمانگیر 

باستانی ۱5. رشته ورزشی فتح ارتفاعات- چرخ خودرو

  افقی

  عمودی
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