
 قدردانی از خواهر چهار شهید
و پرستار بخش آی سی یو »کرونا«

 افزایش بهای حمل و نقل عمومی
به صالح نیست

معاون فرماندار مشهد در گفت وگو با قدس:همزمان با سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران در مشهد صورت گرفت

به مناســبت سوم خرداد سیزدهمین کنگره ملی 
تجلیل از ایثارگران و نکوداشت فاتحان خرمشهر 
و ایثارگران عرصه ســامت بــا حضور جمعی از 
مسئوالن در سالن شهید هاشــمی نژاد اداره کل 
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی برگزار 
شد.این مراســم که به صورت مجازی در سراسر 

کشور و همزمان در مشهد ...

معاون سیاســی، اجتماعی فرمانداری مشــهد در 
خصــوص افزایش بهای حمــل و نقل عمومی در 
شهر مشهد گفت: تصمیم مدیریت شهری مبنی 
بر افزایــش بهای خدمات حمل و نقل عمومی در 
شهر مشهد باید فرایند قانونی خود را طی کند و در 
کمیته انطباق مطرح شود.احمد ریواده در گفت وگو 

با قدس آناین اظهار ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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طالی سرخ در وضعیت قرمز
از امروز صورت می گیرد

سرویس دهی کامل 
اتوبوسرانی و مترو 

 رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
عنوان کرد

 برخورد با دست اندازان 
به ارتفاعات جنوبی مشهد

.......صفحه 3 

.......همین صفحه

.......صفحه 2 

به دلیل عدم تخصیص ارز از سوی 
بانک مرکزی اتفاق افتاده است

انباشت۲۰ هزار 
 خودرو به دلیل 

کمبود  قطعه
فعاالن صنعتی خراســان رضوی در نخســتین نشست 
کمیســیون صنعت اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی خراســان رضوی، کمبود مواد اولیه و عدم 
تخصیــص کافی ارز را دو مشــکل اساســی صنایع در 
دوران کرونــا عنوان کردند. رئیس کمیســیون صنعت 
اتاق بازرگانی خراســان رضوی در این نشســت گفت: 
یکی از دغدغه های مدیران صنایع این است که بتوانند 
با ارز صادراتی خود مــواد اولیه وارد کنند به طوری که 
برخی واحدها یک ماه است که برای واردات و دریافت ارز 
ثبت سفارش انجام داده اند اما بانک مرکزی هنوز مجوز 
تخصیص ارز را نداده اســت.غامعلی رخصت افزود: ارز 
حاصل از صادرات واحدها باید به تأمین مواد اولیه آن ها 
اختصــاص پیدا کند و باید به تولیدکننده اجازه این کار 
داده شود.دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان 

رضوی نیز در این نشست در تشریح ...

قدس از تأثیر کرونا بر بازار زعفران گزارش می دهد

.......صفحه 2 

 نماینده مردم مشهد و کالت 
در گفت وگو با قدس:

میراث فرهنگی دارایی 
تجدیدناپذیراست

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شــهرداری مشهد گفت: این سازمان 
آمادگی کامل برای خدمت رسانی به شهروندان در کلیه خطوط سطح 
شــهر با ظرفیت حداکثری ناوگان را در دســتور کار خود قرار داده و 
از امروز ششــم خرداد ماه خدمات رسانی به شــهروندان را برابر روال 
قبل انجام خواهد داد. ســعید حسینقلی زاده مقدم گفت: با توجه به 
آغاز سرویس دهی کامل سازمان از امروز در کلیه خطوط سطح شهر، 

آماده سازی ناوگان در دستور کار قرار گرفته است...

 نگهداری و مراقبت از میراث فرهنگی برای نسل های آینده وظیفه 
همه ماســت.نماینده مردم مشــهد و کات در مجلس شــورای 
اسامی با اعام این مطلب به خبرنگار ما گفت: در تمام دنیا مردم 
و کشــورها، دارایی های مادی دارند که این دارایی ها تجدیدپذیر 
هســتند و همچنین دارایی هایی را نیز در کنارشان دارند که این 

دارایی ها تجدیدناپذیر هستند....
.......صفحه 2 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
عنوان کرد

  برخورد با دست اندازان •
به ارتفاعات جنوبی مشهد

قدس: رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با 
تأکید بر لزوم برخورد با سوء استفاده کنندگان و افراد 
قانون شــکن که مبادرت به دست اندازی به بیت المال 
از جمله در ارتفاعات جنوب مشهد می کند، گفت: در 
ســایه همراهی و تعامل اعضای شورای حفظ حقوق 
بیت المال، اقدام های بســیار خوبــی در این زمینه به 
انجام رسید. غامعلی صادقی در جلسه شورای حفظ 
حقوق بیت المال خراسان رضوی عنوان کرد: مجموعه 
قضایی استان در راستای ایفای وظایف قانونی، ضمن 
حمایت از مدیران شــجاع، خدوم، پرتاش و قانونمند 
عاوه بر مقابله با سوء استفاده کنندگان و دست اندازان 
به اراضی ملــی، منابع طبیعی و بیت المال با مدیرانی 
که با سهل انگاری احتمالی و عدم دقیق انجام وظایف 
قانونی زمینه های تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و 
حیف و میل بیت المال را فراهم می کنند نیز براساس 
قانــون برخورد خواهــد کرد.وی با تشــریح برخی از 
اقدام های انجام شــده توسط اعضا در قالب این شورا، 
 گفــت: پیشــگیری از تصرف جدیــد منابع طبیعی، 
قلع و قمع بنا های غیرمجاز، آزادســازی مقادیر قابل 
توجهی اراضی ملی، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق 
این اراضی، برخورد با متخلفان زیست محیطی از جمله 
در ارتفاعات جنوبی، برگزاری گشت های مشترک مقابله 
با زمین خواری، شناسایی و پلمب بنگاه های غیرمجاز 

اماک از جمله این اقدام ها بوده است.

6 مصدوم در پی واژگونی پراید •
مدیریت  مرکز  رئیس  خبرنگار  قدس:  نیشابور- 
حوادث و فوریت های پزشــکی نیشــابور از واژگونی 
خودرو پراید در کیلومتر 6 جاده اردوگاه باغرود خبر 
داد.مصطفی افشــارنیک اظهار کرد: در پی تماس با 
مرکــز ارتباطــات اورژانس ۱۱۵ نیشــابور مبنی بر 
واژگونی خودرو پراید، دو دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شدند.وی افزود: این حادثه 6نفر مصدوم 
داشت که پس از انجام اقدام های اولیه درمانی توسط 
دو دســتگاه آمبوالنس به مرکز آموزشی پژوهشی و 

درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند.

 دستگیری دو مدعی  ارتباط •
با امام زمان)عج( در مشهد 

قدس: دو مدعی دروغین ارتباط با امام زمان)عج( در 
مشهد شناسایی و دستگیر شدند. 

در ادامه برخورد با جریان های مدعی مهدویت، فردی 
با نــام »م.ک« و خانمــی به نام »م.ه« کــه ادعاهای 
دروغینی نظیر دارا بودن کرامات خاص و بعضاً ارتباط 
با امام زمان)عج( داشته و اقدام به اغفال بانوان جوان 

در مشهد می نمودند، شناسایی و دستگیر شدند.

در مشهد و درگز رخ داد
 مرگ دو جوان •

در هنگام شنا

خط قرمز: دو جوان که در دو سد مشغول شنا بودند 
در حالی دچار حادثه شده که هنوز جنازه یکی از این 

افراد از عمق آب خارج نشده است.
آتشــپاد دوم محمدجواد ســبحانی در تشــریح 
ماجــرای اولین حادثه با بیــان این مطلب گفت: 
عصر روز یکشــنبه چهارم خرداد ماه ۹۹ در پی 
تماس بــا ســامانه ۱2۵ مبنی بر وقــوع حادثه 
غرق شــدگی برای فردی جوان در دریاچه پشت 
بند گلســتان مشهد، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
مشــهد بافاصله گروه غواصی تیم عملیات ویژه 
ایستگاه های 6 و ۷ این سازمان را به محل حادثه 
در حوالی روستای گلستان در شهرستان طرقبه 

اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشــانی شهر مشــهد افزود: با 
حضور غواصان آتش نشــانی در محل مشخص شد 
جوانی حدوداً 2۵ ساله به دلیل نامعلومی به داخل 
دریاچه پشــت بند گلستان وارد که متأسفانه دچار 
حادثه شده و در آب غرق شده بود. در ادامه غواصان 
تیم عملیات ویژه آتش نشانی مشهد، پس از ساعتی 
عملیات جست وجو، جسم بی جان این فرد را از عمق 
۱۰ متری دریاچه پشت »بند گلستان« مشهد کشف 

و به سطح آب منتقل کردند.
شایان ذکر است، با حضور تکنسین های اورژانس 
حاضــر در محل مرگ این فرد تأیید و با توجه به 
اینکه بند گلستان مشهد منطقه شنا ممنوع است، 
علت دقیق چگونگی این حادثه غم انگیز توســط 

نیروی انتظامی در دست بررسی است.

جوان درگزی در سد درونگر غرق شدس
همچنین فرمانــدار درگز اعام کــرد: ظهر روز 
یکشــنبه گذشــته یک جوان روســتایی در سد 
درونگر این شهرســتان غرق شــد، امــا تاکنون 
تاش ها برای یافتن جســد وی به نتیجه نرسیده 

است.
فرد یاد شــده که 3۰ ســاله و از اهالی روستای 
فیروزه در حوالی سد درونگر بوده ساعت ۱4:4۰ 

در این سد غرق شده است.
بــه گفته اهالی پس از افتادن گوســفند این فرد 
داخل ســد وی برای نجات حیوان وارد آب شده 
که خود نیز غرق می شود و تاکنون تاش تیم های 
امداد برای یافتن جسد وی بی نتیجه بوده است.

خبرخبرخبرخبر

قدس آنالین –رضاطلبی: مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: حداقل 3۰درصد 
از جاده های اصلی استان فرسوده و نیاز به مرمت دارند، 
از این رو با افزایش اعتبــار در این زمینه باید مانع از 
خسارت بیشتر به جاده ها به عنوان یک ثروت ملی شد. 
ابراهیــم نصری در گفت وگو بــا قدس آناین اظهار 
کــرد: بر اثــر ســیل و بارندگی های ابتدای ســال 
خسارت زیادی به راه های روستایی استان از جمله 
کات و درگز وارد شده، مثًا این خسارت به راه های 
روستایی شهرستان کات افزون بر ۵میلیارد تومان 

برآورد شده است. 
وی افزود: نیاز به اســتقرار  ابنیه و کارگاه های فنی در 
مســیرهای بحران زای استان است تا با وقوع هر گونه 
سیلی مسیر تردد مردم مسدود نشود. از سال گذشته 
تاکنــون افزون بر 3میلیارد تومان باکس یا به عبارتی 
پل های آماده از یک تا سه متری برای استان خریداری 
شــده است تا در مسیرهایی که دچار سیل و تخریب 
می شوند استفاده شوند که این موضوع سرعت کار را 

بسیار افزایش می دهد.
وی ادامه داد: اگر ۱۰میلیارد تومان منابع برای راهداری 
استان در سال جاری تأمین شود قادر خواهیم بود تا 
4۰درصد آبراه هایی که در زمان سیل موجب انسداد راه 

از یک تا چند ساعت می شوند را برای همیشه ترمیم 
کنیم. انتظار می رود با تأمین منابع در یک فرایند زمانی 
سه ساله، آبراه هایی که منجر به انسداد جاده های استان 
می شوند را به پل تبدیل کنیم تا مشکات کمتری در 

این زمینه رخ دهد.      
وی با اشاره به محدودیت منابع راهداری استان اظهار 

کرد: به دلیل کاهش منابع امکان آسفالت دوالیه و گرم 
وجود ندارد و در حال حاضر یک کیلومتر الیه ســه تا 
پنج سانتیمتر آسفالت حدود 6۰۰میلیون تومان هزینه 
دربردارد. از طرفی مجوز برگزاری مناقصه با مبلغ در 
حدود ۱۵۰میلیارد تومان گرفته شده است تا از طریق 
آن ترمیم راه های شــریانی استان از جمله مشهد به 

سمت تربت حیدریه، مشهد به سمت نیشابور و سبزوار 
و  مشهد به سمت قوچان تا پایان سال انجام شود.  

وی در مــورد میزان رضایت شــخصی از جاده های 
اســتان به عنوان یک شــهروند نیز گفت: براساس 
منابع محدودی که در اختیار داریم که بیشتر آن ها 
اسناد خزانه دارای بازه زمانی دو ساله هستند و برای 
واگذاری پروژه ها به پیمانکاران با توجه به شــرایط 
حاکم بر بــازار محدودیت هایــی را ایجاد می کند، 
وضعیت راه های استان مطلوب و رضایتبخش است، 
امــا اگر منابع ما بیشــتر از وضعیت فعلی بودند به 
هیچ وجه وضعیت راه های استان مورد پذیرش قرار 

نمی گرفت.
نصری با بیان اینکه بــه جاده ها به عنوان یک ثروت 
ملی باید نگاه شــود، افزود: اعتبارات راهداری استان 
باید در دو سال آینده افزایش پیدا کنند تا مانع ایجاد 
خسارت بیشتر به ســرمایه گذاری که برای جاده های 
اســتان صورت گرفته است، شــد، زیرا هر سالی که 
نگهداری جاده ها با تأخیر مواجه شــود سال بعد هم 
درصد تخریب بیشتر خواهد شــد و هم هزینه ها به 
صورت تصاعدی افزایــش پیدا خواهد کرد، زیرا تردد 
در جاده های اصلی استان نسبت به چند سال گذشته 

دو برابر شده است.   

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

فرسودگی ۳۰ درصد جاده های اصلی استان

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرست دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شمالی ضمن هشدار جدی نسبت به 
رعایت نکات بهداشت فردی، از افزایش آمار قربانیان 

کرونا در خراسان شمالی به ۱26 نفر خبر داد.
سیداحمد هاشــمی گفت: رعایت مسائل بهداشتی 
و شست وشــوی مکرر دســت، پرهیز از ترددهای 
غیرضروری، رعایت فاصله گــذاری اجتماعی، عدم 
تماس با بیماران و پرهیز از دســت زدن به ســر و 
صورت به خصوص به ناحیه چشــم، بینی و دهان 

ضروری است.
وی یادآور شــد: اکنون خراسان شمالی در وضعیت 
هشدار قرار دارد و ادامه این وضعیت به افزایش و یا 

کاهش آمار مبتایان به کرونا بستگی دارد.
وی با اشاره به رشد آمار مبتایان به کرونا در استان، 

بیان کرد: افزایش تعداد نمونه گیری های سرپایی در 
چند روز اخیر، بی تفاوتی نســبت به رعایت مسائل 
بهداشتی و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی از 

دالیل افزایش آمار مبتایان است.
سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: با اعام نتایج قطعی آزمایش های انجام شده، 
تا ظهر پنجم خرداد، هزار و ۹۹3 نفر در خراســان 
شمالی به ویروس کرونا مبتا شده اند که شامل ۸۸۹ 
نفر بستری و هزار و ۹۵ نفر سرپایی هستند و تعداد 

آمار فوتی ها نیز به ۱26 نفر افزایش یافت.
هاشــمی در توضیح آمــار مبتایــان قطعی این 
بیماری به تفکیک شهرســتان ها نیز اظهار کرد: در 
شهرستان های بجنورد هزار و 44 نفر، شیروان 23۵ 
نفر، فاروج ۱24 نفر، مانه و سملقان ۱۹۵ نفر، جاجرم 
6۰ نفــر، گرمه 34 نفر، راز و جــرگان ۱23 نفر و 
اسفراین ۱۷۸ نفر به طور قطعی به بیماری کووید۱۹ 

دچار شده اند.
وی خاطرنشان کرد: با کوشش های شبانه روزی انجام 
شــده، تاکنون ۷24 نفر از مبتایان به این بیماری 

بهبود و از مراکز درمانی استان مرخص شده اند.
وی افزود: آزمایش 2هزار و ۷۰۷ نفر از موارد مشکوک 
نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون ۱46 بیمار 
مشکوک مبتا به کووید۱۹ در بیمارستان های استان 

بستری هستند.

تسنیم: رســیدگی به وضعیت کشتارگاه گناباد 
یکــی از مطالبات جدی مردم این شهرســتان 
بوده، چراکه همیشــه با گرم  شدن هوا به دلیل 
قرار گرفتن کشــتارگاه گناباد در بافت مسکونی 
و داشــتن بوی بد نارضایتی هایــی را به همراه 

داشته است. 
فرماندار گناباد در این خصــوص اظهار کرد: با 
توجه به مشکات وجود کشتارگاه دام در داخل 
شــهر، انتقال آن به خارج شهر و سرعت بخشی 
به تکمیل کشــتارگاه جدید از نیازهای اساسی 

شهروندان به شمار می رود.
قربانی ادامه داد: طرح کشــتارگاه جدید دام در 
گناباد به عنوان یکــی از ۱6 طرح اقتصادی در 

تفاهم نامه مثلث توســعه اقتصــادی در اولویت 
رســیدگی قرار گرفت و باید با رفع موانع اجرای 
آن و همکاری بیشــتر مسئوالن در زمان کوتاه 

تکمیل شود.
فرماندار گنابــاد همچنین در ادامه تصریح کرد: 
ساخت کشــتارگاه جدید دام این شهرستان از 
ســال ۱3۹۷ در جاده گناباد به بجســتان آغاز 
و تاکنــون برای اجــرای آن ۱۷ میلیارد ریال با 
مشــارکت شــهرداری و بخش خصوصی هزینه 

شده است.
وی افزود: پیشــرفت فیزیکی کشــتارگاه گناباد 
در ابتــدای انعقــاد تفاهم نامــه مثلث توســعه 
اقتصادی ۵۰ درصد بود که با پیگیری مسئوالن 
 ذی ربــط هــم اکنون بــه ۸۵ درصــد افزایش 

یافته است.
قربانی خاطرنشــان کرد: وجود کشــتارگاه در 
داخل شــهر طی 2۰ سال گذشــته به یکی از 
دغدغه های مهم شــهروندان گنابــاد از جمله 
ســاکنان کوی شــرقی این شــهر تبدیل شده 

است. 
فرماندار گنابــاد  تصریح کرد: این کشــتارگاه 
معضات بهداشــتی و زیست محیطی به دنبال 

داشته است.

کالف سردرگم کشتارگاه گناباد باز می شود؟ افزایش آمار قربانیان کرونا در خراسان  شمالی به ۱۲۶ نفر
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قدسازتأثیرکرونابربازارزعفرانگزارشمیدهد

طالی سرخ در وضعیت قرمز
علیمحمدزاده: می شــود گفت کرونا چرخ 
زندگــی را برای مدتــی متوقف کرد و همین 
توقف موجب شد تا تمام معادالت و رفتارهای 
فردی و اجتماعی در بخش های مختلف تحت 

تأثیر قرار گیرد.
در روزهای نخست شــیوع این ویروس همه 
تصور می کردند این اتفاق در حوزه بهداشت و 
درمان افتاده و سایر شئونات زندگی روال عادی 
خود را طی خواهد کرد ولی با گذشت چند ماه 
دیدیم که تقریباً هیچ حوزه ای از زندگی بشر را 
نمی توان پیدا کرد که از پس لرزه های کرونا در 

امان مانده باشد.
به طور مثال کمتر شخصی فکر می کرد کرونا 
بر اقتصاد کالن کشورها تأثیر بگذارد بر همین 
اساس و در بیان یک مصداق عینی در ادامه به 

تأثیر کرونا بر بازار زعفران نگاهی داریم.

مشتری های خانه نشینس
همــواره از خراســان بزرگ بــه عنوان قطب 
زعفران جهان نام می برند و در این بین شــهر 
مشهد به خاطر جایگاه ویژه ای که دارد پذیرای 
میلیون ها زائر و مســافر اســت و در این بین 
زعفران به عنوان یکی از اصلی ترین ســوغات 
این خطه بوده وهست.زمستان 98 هم مانند 
تمام ســال های گذشته کســبه بازار خود را 
مهیای بازار شب عید کردند اما از آنجایی که 
تنها میهمان نوروزی کشور ما کرونا بود سفرها 
و حتی زیارت ها لغو شــد بنابراین بخش قابل 
توجهی از پیش بینی ها و تدارکات مهیا شــده 

بدون استفاده و در انبارها ماند.
مشــتری ها و یا همان زائران نوروزی مشــهد 
خانه نشین شدند و موج این خانه نشینی کسبه 
را بــه لحاظ اقتصادی خانه نشــین کرد چون 
فروشی نداشــتند و خبری از حضور میلیونی 

مسافران در کالنشهر مشهد نبود.

پس لرزه های فراگیرس
کرونا نه تنها بازار داخلی را متوقف کرد که به 

توصیه سازمان های بهداشتی 
انجام هر گونه جابه جایی کاال 
و مسافر هم به نوعی متوقف 
شــد تا از شــیوع گسترده 
ویــروس جلوگیری شــود 
بر همین اســاس نبض تند 
صادرات کندتر و کندتر شد 
و در مواردی حتی به توقف 

کامل رسید.
صادرکنندگان عمده زعفران 
هم مانند دیگر صادرکنندگان 
با وضعیت باور ناپذیری روبه رو 
شدند و محصوالت خریداری 

شــده به جای آنکه آماده صدور شــوند برای 
نگهداری در انبارها بسته بندی شدند.

رکود در بازار زعفرانس
حاال این روزها خبرهای منتشــر شده از بازار 
زعفران هم مانند بازار بســیاری از محصوالت 
دیگر ناخوشایند اســت؛ چراکه رکود ناشی از 
توقف فعالیت ها از یک سو و کاهش قیمت ها 

از ســوی دیگر فعــاالن این 
حوزه را نگران تر از همیشــه 

کرده است.
غالمرضا میری، نایب رئیس 
در  زعفــران  ملی  شــورای 
ما  خبرنــگار  بــا  گفت وگو 
می گویــد: اگــر مدیریت به 
موقع و دقیقی بر بازار زعفران 
صــورت نگیرد کشــاورزان 
و فعــاالن این حــوزه ضرر 
هنگفتی را متحمل خواهند 

شد.
وی می افزاید: در حال حاضر 
بازار زعفران در رکود قرار دارد و قیمت هر کیلو 
زعفران با کاهش نزدیک به 2میلیون تومان به 
8/5 میلیون تومان رسیده در حالی که در اواخر 
سال گذشــته و اوایل امسال هر کیلو زعفران 
بین 9/5 تا 11میلیون تومان معامله می شــد 
ولی در حال حاضر قیمــت هر کیلو زعفران 
حداقل 6میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر 

8میلیون و 500 هزار تومان است.

وی ادامه می دهد: بنابراین در شــرایط کنونی 
باید دولت وارد میدان شود و با مدیریت عرضه 
در بــازار از افت بیشــتر قیمت ها جلوگیری 
کند؛ چراکه کشــاورز متضرر خواهد شــد و 
صادرکننــدگان هم از این موضوع مســتثنا 

نخواهند بود.

انبار 84 تن زعفرانس
میری اظهار می دارد: ذکر این نکته الزم است 
که در حال حاضر حــدود 74 تن زعفران در 
انبارهای تعاون روستایی کشور و بیش از 10 
تن زعفران هم در بخش بورس انبار شده و این 
در حالی است که مصرف ساالنه کشور حدود 
15 تن اســت بنابراین چند برابر نیاز داخلی 
هــم اکنون فقط در این دو بخش انبار شــده 
اســت.رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 
خراسان رضوی می گوید: با این اوصاف به دلیل 
شیوع کرونا صادرات هم متوقف شده وعرضه 
زیاد این محصول منجــر به کاهش قیمت ها 
شده حال اگر تعاون روستایی که برای حمایت 
از کشاورزان فعالیت دارد و می خواهد از ضرر 
بیشتر کشاورزان جلوگیری کند الزم است تا 
زعفران انبار شده را راهی بازار نکند تا قیمت ها 
بیش از این سیر نزولی نداشته باشد البته این 
پیشنهاد در سطح ملی مطرح شده و در حال 

پیگیری این موضوع هستیم.
میــری می افزاید: اگر در مقطع کنونی قیمت 
زعفران به روند کاهشی خود ادامه دهد به دلیل 
آنکه بخش عمده ای از محصوالت صادراتی که 
فروخته شده ولی به دلیل کرونا ارسال نشده 
و یا در انبار گمرکات دپو شــده با نوسان های 
شدید قیمتی روبه رو خواهد شد که بی تردید 
در بخش صــادرات هم پس لرزه هایی را ایجاد 
می کند. وی در پایان اظهار امیدواری می کند 
تا به زودی شــرایط بــرای صدور محصول به 
بازار کشورهای متقاضی زعفران فراهم شود و 
از ســوی دیگر مدیریت داخلی هم مانع ضرر 

بیشتر فعاالن این بخش شود.

معاونفرماندارمشهددرگفتوگوباقدس:
افزایشبهایحملونقلعمومی•

بهصالحنیست
قدسآنالین-طلبی: 
معاون سیاسی، اجتماعی 
در  مشــهد  فرمانداری 
خصــوص افزایش بهای 
حمــل و نقــل عمومی 
در شهر مشــهد گفت: 
تصمیم مدیریت شهری 
مبنی بــر افزایش بهای 

خدمات حمل و نقل عمومی در شهر مشهد باید فرایند قانونی 
خود را طی کند و در کمیته انطباق مطرح شود.احمد ریواده 
در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در شرایط ویژه فعلی 
جامعه و بنا به تأکیدی که فرماندار شهرستان مشهد دارد با 
توجه به اینکه اقشار آسیب پذیر مخاطب اصلی استفاده از حمل 
و نقل عمومی هســتند این افزایش قیمت به صالح نیست.

اهدایدستگاهاتوآناالیزر•
بهبیمارستانموسیبنجعفر)ع(قوچان

قدس: خّیر نیک اندیش 
دســتگاه  یک  قوچانی 
اتوآناالیــزر بــه قیمت 
تومــان  106میلیــون 
موسی بیمارســتان   به 
 بن جعفر)ع( قوچان اهدا 

کرد. 
سرپرست شبکه بهداشت 

شهرستان قوچان گفت: خیران قوچانی در سال های گذشته 
رویکرد ویژه ای به حوزه سالمت داشته اند.خوش شکن افزود: 
در کمتر از یک ســال گذشــته خیران در قسمت پروژه های 
عمرانی و خرید تجهیزات پزشکی حدود 50میلیارد ریال به 

این شبکه کمک کرده اند.

غیرفعالبودنبخشرادیولوژی•
بیمارستانصالحآبادوسرگردانیبیماران

ماه   6 حدود  صاحبی: 
اســت که با تالش های 
شــبکه  شــبانه روزی 
درمــان  و  بهداشــت 
شهرســتان صالح آباد و 
دانشکده  پیگیری های 
علوم پزشکی شهرستان 

تربت جام، فاز اول بیمارستان صالح آباد با تمامی مشکالت 
پیش رو راه اندازی شــده اما متأسفانه بخش رادیولوژی آن 
همچنان غیرفعال است و شهروندان با وجود بیماری کرونا، 
خرابی جاده، مســافت دور و همچنین محرومیت منطقه 

مجبورند به بیمارستان تربت جام مراجعه کنند.
یکی از شــهروندان صالح آبادی می گویــد: با وجودی که 
دســتگاه رادیولوژی در بیمارستان صالح آباد موجود است 
اما از این دستگاه استفاده نمی شــود و بیماران سرگردان 
هستند و هر دلیلی هم داشته باشد ضعف بزرگی برای این 
شهرســتان بوده و توجیه ناپذیر اســت زیرا پیش از افتتاح 
بیمارســتان جدید، ناایمن بودن ســاختمان بیمارستان 

قدیمی را بهانه می کردند.
وی می افزاید: محرومیت های صالح آباد در بخش درمانی و 
بهداشتی موجب شده بیشتر مردم این شهرستان برای امور 
درمانی خود به شهرستان های همجوار اما دور چون مشهد 
یا تربت جام مراجعه کنند که این معضل سبب مشکالتی 
مضاعف برای مردم شهرســتان محروم و مرزی صالح آباد و 
تأخیر در راه اندازی آن شــده که با ســالمتی مردم ارتباط 

مستقیم دارد.
یکی دیگر از شهروندان هم خاطرنشان می کند: مسئوالن 
این شهرستان باید هر چه سریع تر برای حل مشکل دستگاه 
رادیولوژی صالح آباد چاره اندیشــی کنند؛ تا کی باید مردم 

برای درمان به این شهر و آن شهر سفر کنند. 
وی تصریح می کند: نبود »رادیولوژی« در شهرستان به یک 
مسئله کاماًل اورژانسی تبدیل شده که هر چه سریع تر باید 

به  صورت جدی پیگیری و رفع شود.
 رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان صالح آباد نیز 
در این خصوص می گوید: دســتگاه رادیولوژی بیمارستان 
صالح آباد از مدت ها پیش خریداری شده که جزو به روزترین 
دستگاه های دیجیتال موجود است و کارایی و کیفیت باالیی 
نیز دارد واحد رادیولوژی و همچنین اتاق دستگاه و تمامی 
ملزومات از قبیل ریل گذاری و سایر مقدمات نیز آماده شده 
اما تنها مرحله باقیمانده، نصب دستگاه در محل است که 

مستلزم حضور شرکت نصاب دستگاه از تهران است.
دکتــر محمدصادق معلم زاده می افزایــد: رایزنی های الزم 
و هزینه های نصب نیز انجام شــده اما بــا توجه به اینکه 
بیمارســتان شهدای صالح آباد در حال دریافت پروانه است 
هنوز شــرکت نصاب موفق به دریافت مجوز دســتگاه از 
ســازمان انرژی اتمی نشده که در این زمینه پیگیری های 
متعدد از سوی این شبکه و دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
صورت گرفته که امید است در آینده نزدیک شاهد دریافت 
مجوز و حضور شــرکت برای نصب و راه اندازی دســتگاه 

باشیم.

همزمانباسیزدهمینکنگرهملی
تجلیلازایثارگراندرمشهدصورتگرفت

قدردانیازخواهرچهارشهید•
وپرستاربخشآیسییو»کرونا«

قــدس:به مناســبت 
سوم خرداد سیزدهمین 
از  کنگره ملــی تجلیل 
نکوداشــت  و  ایثارگران 
و  خرمشــهر  فاتحــان 
ایثارگران عرصه سالمت 
از  جمعــی  حضــور  با 
مســئوالن در سالن شهید هاشمی نژاد اداره کل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراسان رضوی برگزار شد.این مراسم که به 
صورت مجازی در سراسر کشور و همزمان در مشهد مقدس 
برگزار شد، از فریده آبره؛ خواهر چهار شهید و پرستار بخش 
آی سی یو »کرونا« بیمارستان قائم)عج( با اهدای لوح افتخار و 
تندیس سیزدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، قدردانی 
شد. گفتنی اســت، در عملیات بیت المقدس بیش از 6هزار 
کیلومتر توسط رزمندگان اسالم از رژیم بعث عراق پس گرفته 
شد و فتح خرمشهر جزو نخســتین قدم های پیروزی ایران 

اسالمی در سال 1361 رقم خورد.
برادران شــهید غالمعباس، محمدصادق، محمدحســین و 
عبــداهلل آبره در 1350، 1353، 1356 و 1357 در تربت جام 
چشم به جهان گشــودند و هر چهار برادر در مبارزه با اشرار 
در اطــراف چاهک تربت  جام در 29 مهر 1376 به مقام رفیع 
شهادت نائل آمدند.اســتان خراسان رضوی بیش از 17 هزار 
شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران کرده است 
که از این تعداد یک هزار و 56 شهید از عملیات بیت المقدس 
است که از دهم اردیبهشت تا سوم خرداد 1361 به مقام رفیع 

شهادت نائل آمدند.

»محرابسرخ«درکاشمر•
فخرایــی: همزمان با 
روزهــای خاطره انگیــز 
فتح خرمشهر و با حضور 
و  از مســئوالن  جمعی 
خانواده شــهدا و نیز با 
پروتکل هــای  رعایــت 
بهداشــتی شــب شعر 
محراب ســرخ به عنوان نخستین شب شعر خراسان رضوی 

در سال جاری با یاد شهدای شهرستان کاشمر برگزار شد.
حجت االسالم جواد نیک، منتخب مردم ترشیز در مجلس در 
این جلسه خواستار استمرار این گونه برنامه ها در مناسبت های 
مختلف فرهنگی سال شد و گفت: باید با مشارکت اهل قلم و 
اندیشه بدیع و خالقیت های هنری، در شناساندن رشادت ها 
و ایثار رزمندگان اســالم به مــردم با مفهومی جدید و به روز 
باشــیم.در ادامه علی توکلی، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی کاشمر یاد شــهدا را با پیوند شــعر و ادبیات برای 
زنده نگه داشــتن ارزش های انقالب دانست و عنوان کرد: در 
دوران پســاکرونا چندین طرح فرهنگی برای اقشار مختلف 
جامعه برگزار می شــود تا در راستای افزایش روحیه نشاط و 
شادابی اجتماعی مردم گام برداشته باشیم.آیین شعرخوانی 
شاعران حاضر در مراسم که به صورت زنده در فضای مجازی 
پخش شد با موضوع شــهدا، دفاع مقدس، سردارسلیمانی و 
فتح خرمشهر و با قرائت اشعار حسین صادقی، محمدحسین 
داوری، علی اصغــر داوری، محمد علیپور، محمدرضا دهقان، 
مهدی قدوسی، سیدحجت نبوی، سعید تاج محمدی، معصومه 
اسکندری، آزاده رستمی، نرگس بخشی، ام البنین میرزایی و 

زهرا صابری همراه بود.

دربخشکدکنموزهتاریخو•
باستانشناسیایجادمیشود

قدس: رئیس انجمن میــراث فرهنگی بخش کدکن گفت: 
موزه تاریخ و باستان شناســی در بخش کدکن تربت حیدریه 
ایجاد می شــود.احمد محمدی در نخســتین جلسه انجمن 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بخش کدکن که 
با حضور امام جمعه، شهردار و اعضای شورا برگزار شد، با بیان 
ایــن مطلب افزود: با توجه به اهمیت و نقش موزه در معرفی 
منطقه و جذب گردشگر، ایجاد موزه جزو اولویت های بخش 
کدکن اســت.او اظهار کرد: بخش کدکن به عنوان دیار علم، 
فرهنگ و عرفان سرشــار از میراث های معنوی و مادی است 
که باید این میراث کهن حفاظت شود و این مهم، توجه عموم 

مردم به میراث فرهنگی به عنوان سرمایه ملی را می طلبد.
او ادامه داد: از راهکارهایی که موجب حفظ و انتقال فرهنگ 
پیشــینیان مرز و بوم منطقه کدکن خواهد بود، ایجاد موزه 
تاریخی اســت و ایجاد موزه در بخــش کدکن فرصتی برای 

معرفی میراث تاریخی کدکن به شمار می رود.
در حاشیه این جلسه از محل حمام قدیمی شهر کدکن برای 

تغییر کاربری به موزه بازدید شد.

اجرایمسیردسترسی•
ازجلوخانآرامگاهفردوسیبهکهندژ

کل  مدیــر  قــدس: 
فرهنگــی،  میــراث 
صنایع  و  گردشــگری  
رضوی  خراسان  دستی 
گفت: مســیر دسترسی 
جلوخان آرامگاه فردوسی 
به کهن دژ تابران توس با 

اعتبار 5میلیارد تومان در 6 ماه آینده اجرا خواهد شد. 
ابوالفضل مکرمی فر افزود: در راســتای ســاماندهی منطقه 
تاریخی توس و آرامگاه فردوسی در دو سال گذشته، اقدام های 
زیادی انجام شد که ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی که 
فاز سوم آن روزهای پایانی سال گذشته آماده بهره برداری شد، 
از نمونه های آن اســت.وی ادامــه داد: اکنون نیز طرح ایجاد 
مســیر دسترســی به اثر تاریخی کهن دژ از جلوخان آرامگاه 
فردوسی در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن هفته 
آینده آغاز خواهد شد. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی خراســان رضوی تصریح کرد: این مسیر به 
طول 800متر و عرض 6متر با هزینه ای حدود 5میلیارد تومان 
اجرا می شود. مکرمی فر گفت: زمان بندی برای اجرای پروژه در 

قرارداد پیمانکار 6ماه در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر حدود 
74 تن زعفران در 

انبارهای تعاون 
روستایی کشور و بیش 

از 10 تن زعفران هم در 
بخش بورس انبار شده 

و این در حالی است 
که مصرف ساالنه کشور 

حدود 15 تن است
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قدس:فعاالن صنعتی خراســان رضوی در 
نخســتین نشست کمیســیون صنعت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان 
رضوی، کمبود مــواد اولیه و عدم تخصیص 
کافی ارز را دو مشکل اساسی صنایع در دوران 

کرونا عنوان کردند. 
بازرگانی  اتــاق  رئیس کمیســیون صنعت 
خراســان رضوی در این نشست گفت: یکی 
از دغدغه های مدیران صنایع این اســت که 
بتوانند با ارز صادراتی خــود مواد اولیه وارد 
کنند به طوری که برخــی واحدها یک ماه 
اســت که برای واردات و دریافــت ارز ثبت 
سفارش انجام داده اند اما بانک مرکزی هنوز 
مجوز تخصیص ارز را نداده اســت.غالمعلی 
رخصت افزود: ارز حاصل از صادرات واحدها 
باید به تأمین مواد اولیه آن ها اختصاص پیدا 
کند و باید به تولیدکننده اجازه این کار داده 
شود.دبیر کمیســیون صنعت اتاق بازرگانی 
خراسان رضوی نیز در این نشست در تشریح 
مسائل صنایع غذایی استان در دوران شیوع 
کرونا گفت: مشکالت صادراتی در اغلب مرزها 
نظیر مرز بازرگان، ترکمنستان، تاجیکستان و 
ازبکستان، مشکالت تخصیص ارز و ارز نیمایی 
برای تأمین مواد اولیه تولید و تورم نرخ خرید 

مواد اولیه برای تولید از جمله مشکالت صنایع 
غذایی است.امیرمهدی مرادی افزود: تخصیص 
نــدادن ارز، نبود امکان صدور مجوز ترخیص 
مواد اولیــه از گمرک، مشــکالت در جذب 
نیروی انســانی و رقابت بــه وجود آمده بین 
قطعه سازان در این زمینه از جمله مشکالت 
عمده قطعه سازان خراسان رضوی در دوران 
کرونا بوده است.دبیر کمیسیون صنعت اتاق 
بازرگانی خراسان رضوی تأمین نقدینگی را 
با توجه به برنامه افزایش تیراژ خودروســازان 

به عنوان مشکل اساسی صنعت قطعه سازی 
نام برد و گفت: در برخی واحدها هنوز حتی 
10درصد از وجه کل محصوالت ارائه شده به 

ایران خودرو دریافت نشده است.
مرادی افزود: ضمن اینکه وعده ارائه تسهیالت 
به قطعه ســازان محقق نشده، اغلب مطالبات 
باالی 120 روزه آنان نیز از طرف خودروســاز 
تسویه نمی شود و در این شرایط امکان ادامه 
تأمین قطعات با تسویه حســاب 120 روزه 
دیگر وجود ندارد زیرا خریــد مواد اولیه نقد 

و تأمین مواد اولیه خارجی نیز بســیار گران 
تمام می شــود.رئیس انجمن خــودرو و نیرو 
محرکه خراســان رضوی نیز در این نشست 
گفت: در دو سال گذشته با نظر مثبت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت بیش از 300 تا 350 
میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت در صنعت 
قطعه سازی استان انجام گرفت و بستر اشتغال 
3 تا 4هزار نفر در واحدهای قطعه سازی استان 
فراهــم آمد.محمدمهدی شــکورزاده افزود: 
زیربنای قطعه ســازی در استان ایجاد شده و 
این صنعت از بخش هایی اســت که می تواند 
فناوری را وارد کشور کند، اشتغال زایی نماید 
و تولید ثروت را هم به دنبال داشته باشد.وی 
درباره مشــکل تخصیص ارز گفت: به دلیل 
عدم تخصیص ارز بیــش از 20 هزار خودرو 
به واسطه کمبود قطعه در انبار خودروسازان 
اســتان متوقف شــده اند در حالی که امکان 
تأمین قطعات مــورد نیاز در اســتان وجود 
دارد.شــکورزاده اظهار کرد: طرف خارجی به 
ما اطمینان کــرده و بدون دریافت پول، مواد 
اولیه را برای ما ارســال کرده اســت اما بانک 
مرکــزی می گوید تا زمانی کــه مدارک الزم 
درباره پرداخت ارز و واردات مواد اولیه را ارائه 
ندهیم، نمی توانیم از آن کاال اســتفاده کنیم.

بهدلیلعدمتخصیصارزازسویبانکمرکزیاتفاقافتادهاست

انباشت ۲۰ هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه

گپگپ

ســرورهادیان:نگهداری و مراقبت از میراث فرهنگی برای 
نسل های آینده وظیفه همه ماست.نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شــورای اسالمی با اعالم این مطلب به خبرنگار ما 
گفت: در تمام دنیا مردم و کشــورها، دارایی های مادی دارند 
که این دارایی ها تجدیدپذیر هستند و همچنین دارایی هایی 
را نیز در کنارشان دارند که این دارایی ها تجدیدناپذیر هستند.

حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمان فر افزود: دارایی های 
تجدیدناپذیر منابع و ذخایر ارزی هســتند که در یک کشور 
وجود دارند و ممکن اســت در یک کشور به حد قابل توجهی 
برسند بنابراین ضروری است که از این منابع در این کشور ها 

مراقبت شود تا افزایش پیدا کنند. 
وی بیان می دارد: از این رو می توانند ســال های ســال دوباره 
تالش کنند و همه مردم آن کشــور بــا جد و جهد آن منابع 
از دســت رفته را جبران کنند و منابــع ارزی دوباره به خزانه 

اصلی برگردد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان می سازد: الزم 
به ذکر اســت برخی منابع تجدیدپذیر نیستند یعنی هر چه 
تالش کنیم، نمی توانیم آن هــا را جایگزین کنیم. برای مثال 
یکی از منابعی که ما داریم میراث فرهنگی و تاریخی کشورمان 
اســت. در نظر بگیرید بخشــی از این میراث های فرهنگی ما 
چقدر باید برای آن ها هزینه شود تا اینکه بتواند جایگزین این 
موضوع شود، پاسخ کامالً مشخص است به هیچ وجه و با هیچ 

رقمی قابل انجام نیست.
حجت االسالم والمسلمین پژمان فر تصریح می کند: گاهی یک 
میراث فرهنگی اگر از بین برود، میلیاردها دالر هم اگر هزینه 
کنیم، نمی توانیم دوباره آن میراث را در آن کشور احیا کنیم از 
این رو ما باید نسبت به این دارایی ها مراقبت بیشتری داشته 
باشیم و اگر اعتباری داریم برای نگهداری آن ها تالش کنیم تا 

خودمان و نسل های آینده بتوانیم از آن ها بهره ببریم.
 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
این نکته که متأســفانه ما در کشورمان نسبت به دارایی های 
معنوی یک مقدار بی توجه هستیم، اظهار می دارد: متأسفانه 
گاهی کار های مناســبی در این راســتا انجام نمی شود و این 
موجب شده است ما با سرعت، بخش قابل توجهی از منابعمان 

را از دست بدهیم. 
خانه های تاریخــی یکی از این موارد اســت مانند خانه های 
تاریخی در مشهد، اصفهان و همچنین در شهرهای کوچک و 
روستاها که به تعداد قابل توجهی وجود دارند و هر کدامشان 
آن قدر جذابیت دارد که می تواند شــمار زیادی گردشــگر را 

جذب کند و آثار و برکات زیادی را هم در جامعه بگذارد.
وی تأکیــد می کند: ما از این ها مراقبت نکردیم و امروز بخش 
قابل توجهی از آن ها از بین رفته یا در حال از بین رفتن است 
همچنین آثار دیگری مانند کاروانسراها مثل مصالی طرق که 
اماکن بسیار ارزشمندی هستند متأسفانه به دلیل کوتاهی ها و 
نبود اعتبارات کافی در حال از بین رفتن هستند.حجت االسالم 
والمسلمین پژمان فر با بیان اینکه ما باید نسبت به این موضوع، 
برنامه ای داشته باشیم، می گوید: گاهی ما در این راستا برنامه 
مشخصی داریم و برای این موضوع تالش های جدی را انجام 
می دهیم پس طبیعتــاً در این موضــوع می توانیم یک افق 
روشــنی را برای کشورمان داشته باشیم اما متأسفانه امروز با 
بی توجهی هایی که صورت گرفته است، بخش قابل توجهی از 

این منابع از بین می رود و ما با مشکالتی مواجه ایم.
نماینــده مردم مشــهد و کالت در مجلس بیان می کند: اگر 
گذری به جهان اطراف داشــته باشیم و موزه های کشور های 
اروپایی را بررســی کنیم درمی یابیم که بیشــتر دیدنی های 
موزه ای متعلــق به آثار و میراث فرهنگی کشــورهای دیگر 

است و چندان خودشان چیزی ندارند که به نمایش بگذارند 
و بیشتر آن ها غارت هایی بوده که از کشورهای مختلف انجام 
داده اند، نمونه آن آثار کشور ایران است که آن ها را به نمایش 
می گذارند و این  آثار آن ها نیست بلکه آثار ظلم های آن هاست 
که در جنگ هــا و هجوم هایی که به کشــورهای کهن دنیا 
داشــته اند و غارت هایی که انجام داده اند در موزه هایشان به 
نمایش گذاشته اند.حجت االسالم والمسلمین پژمان فر تصریح 
می کند: حاال این پرسش مطرح است که چرا ما از داشته های 

خودمان مراقبت نمی کنیم. 
البتــه اینکه مجلس وارد شــد و وزارت میــراث فرهنگی و 
گردشــگری را راه اندازی کرد در راستای همین موضوع بود 
که بتواند در واقع بخشی از مشکالت را در این راستا حل کند 
و همچنیــن موضوع اقتصاد مبتنی بر غیر نفت را با توجه به 
حفظ و مراقبت و در معرض بهره برداری دیگران قرار دادن این 

میراث فرهنگی کار را جدی تر جلو ببرد.
 نماینده مردم مشهد در خانه ملت ضمن اظهار امیدواری بیان 
می کند: دولت و مأموریت های وزارتخانه باید جدی تر باشد و 
اعتبارات بیشتری را پیش بینی کند تا ما این آثاری که فقط 
متعلق به ما نیســت بلکه متعلق به نسل های آینده است را 

بتوانیم حفظ کنیم.

نمایندهمردممشهدوکالتدرگفتوگوباقدس:
میراث فرهنگی دارایی تجدیدناپذیر است 
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از امروز صورت می گیرد

سرویس دهی کامل اتوبوسرانی و مترو•
قدس: مدیرعامل سازمان 
شــهرداری  اتوبوســرانی 
مشهد گفت: این سازمان 
آمادگــی کامــل بــرای 
خدمت رسانی به شهروندان 
ســطح  خطوط  کلیه  در 
شهر با ظرفیت حداکثری 

ناوگان را در دستور کار خود قرار داده و از امروز ششم خرداد ماه 
خدمات رسانی به شهروندان را برابر روال قبل انجام خواهد داد. 

سعید حسینقلی زاده مقدم گفت: با توجه به آغاز سرویس دهی 
کامل سازمان از امروز در کلیه خطوط سطح شهر، آماده سازی 

ناوگان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشــهد ادامه داد: با 
توجه به تعطیلی خدمات رســانی در روزهای عید سعید فطر، 
نظافت داخلی و بیرونی کلیه ناوگان، ضدعفونی داخلی ناوگان 
نظیر صندلی ها، لوله ها، شیشه ها و دستگاه های بلیت الکترونیک 
و بازدید فنی ناوگان انجام شــد. وی تصریح کرد: کلیه خطوط 

اتوبوسرانی امروز از ساعت ۶صبح تا ۲۱ ارائه خدمت می دهند.
معاون شــهردار مشهد هم گفت: خطوط قطارشهری مشهد از 

امروز ساعت ۶ صبح تا ۲۰ فعال خواهد بود.
کاظمی از شهروندان  خواست اصول بهداشتی را رعایت کنند.

وی افزود: پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی در 
ناوگان اتوبوسرانی و قطارشهری در نظر گرفته شده است. 

پیش از این با موافقت اعضای شورای اسالمی شهر مشهد فعالیت 
قطارشهری از روز یکشنبه ۲۵ اسفند سال گذشته تاکنون متوقف 

شده بود.

 احداث دو پل عابرپیاده جدید •
در معابر شهر مشهد 

قدس: مدیرعامل سازمان 
حمــل و نقــل و ترافیک 
شهرداری مشهد از احداث 
دو پــل عابرپیــاده برای 
افزایــش ایمنــی و تردد 

عابران پیاده خبر داد. 
هادی عطارزاده طوســی 

اظهار کرد: با هــدف افزایش ایمنی تردد عابران پیاده، عملیات 
حفاری نصب پل عابرپیاده در طبرسی ۵4 و امیریه 37 آغاز شد.

وی ادامــه داد: پــس از کارشناســی های انجام شــده و تأیید 
کمیته های فنی، این  مهم در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: از دالیل اصلی ساخت پل های عابر پیاده، افزایش 
ایمنی عبور و مرور عابران پیاده اســت، چرا که بیشترین افراد 
در معرض خطر و بیشــترین جان باختگان در حوادث رانندگی 

درون شهری، عابران پیاده هستند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اضافه 
کرد: از این رو ساخت پل های عابر پیاده در افزایش ایمنی و تردد 
شهروندان نقش بسزایی دارد و همواره باید مورد توجه قرار گیرد

پلیس فتا خراسان جنوبی هشدار داد
کالهبرداری با ترفند جمع آوری فطریه•

رئیــس  ایســنا: 
پلیــس فضــای تولید 
اطالعــات  تبــادل  و 
انتظامــی  فرماندهــی 
خراســان جنوبی گفت: 
برخی کالهبــرداران از 
هر فرصتی برای گرفتار 
کردن کاربران فضای مجازی در دام خود سوءاستفاده می کنند 

که جدیدترین آن پرداخت فطریه و کفاره بود.
وی افزود: این افراد با سوءاستفاده از حس انساندوستانه مردم، 
تبلیغات زیادی در مورد پرداخت زکات فطریه به نیازمندان، 
آزادی زندانیان، کمک به بیماران و کودکان نیازمند از طریق 
ارســال پیامک یا تبلیغات در فضای مجــازی و به خصوص 

شبکه های اجتماعی را انجام می دهند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: به شهروندانی 
که قصد دارند از طریق فضای مجازی هر وجهی را پرداخت 
کنند توصیه می شود هشــدارهای پیشگیرانه را مدنظر قرار 

دهند.
محمدپور ادامه داد: مردم همیشــه برای پرداخت اینترنتی 
فطریه یا کفاره حتماً از طریق مؤسسات معتبر و شناخته شده 
که در رسانه ملی و سایر رســانه های رسمی اعالم می شود، 

اقدام کنند.
وی بــا بیان اینکه مــردم باید مراقب پیام هــا و تماس های 
تلفنی افراد ســودجو به بهانه جمع آوری فطریه و کفاره روزه 
باشند، تصریح کرد: از پرداخت وجه در سایت های نامعتبر و 
حساب شخصی افراد خودداری کنند تا در دام کالهبرداران و 

سایت های جعلی گرفتار نشوند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مردم هنگام 
پرداخت پول در درگاه بانکی به آیتم های امنیتی درگاه بانک 
از جمله آدرس دقیق درگاه بانک و پروتکل https و تغییر کد 

امنیتی درگاه با رفرش کردن آن توجه کنند.
محمدپــور ادامه داد: با توجه به اینکه بیشــتر هموطنان از 
تلفن های همراه و شــبکه های اجتماعی استفاده می کنند، 
بنابراین امکان طراحی اپلیکیشــن ها و همچنین کانال ها و 
صفحات جعلی منســوب به نهادهای دولتی و مسئول بیش 
از سایر شگردهای مجرمانه متصور است؛ از این رو هموطنان 

مراقب کانال ها و اپلیکیشن های جعلی باشند.

آتش نشانی مشهد خبر داد
 گیر کردن پای کارگر •

داخل آسیاب فلزی 
خط قرمز: مدیر منطقه 
آتش نشانی  عملیات   ۶
تــالش  از  مشــهد 
نجاتگران آتش نشــانی 
بــرای رهاســازی پای 
کارگر از داخل محفظه 
آســیاب یک مرغداری 

در جاده تبادکان در حومه مشهد خبر داد.
سرآتشــیار مرتضی باقری با بیان این مطلب گفت: در پی 
اعالم این حادثه به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی آتش نشانی 
مشــهد بالفاصله گروه امدادونجات ایستگاه شماره ۸ را به 
محل حادثه واقع در روستای کنارگوشه در منطقه تبادکان 

اعزام کرد.
مدیر منطقه ۶ عملیات آتش نشــانی مشهد افزود: با حضور 
نجاتگران در محل مشخص شد کارگر 4۵ساله یک مرغداری 
که جهت تمیز کردن قیف دســتگاه آسیاب مربوط به دان 
مرغ، داخل آن رفته بود، متأسفانه بر اثر صیقلی بودن سطح 
قیف به داخل آســیاب کشیده و دچار حادثه می شود که با 
هوشیاری همسر این مرد که در محل حضور داشت دستگاه 
خاموش می شود، ولی بخشــی از انگشتان پای فرد کارگر 

داخل دستگاه گیر می کند.
سرآتشیار باقری خاطرنشــان کرد: نجاتگران ضمن رعایت 
نکات ایمنی و تحت نظارت تکنســین های اورژانس حاضر 
در محل، اقدام به برش دســتگاه و رهاسازی پای کارگر از 
داخل پروانه فلزی آســیاب کردند و مرد جوان را برای سیر 
مراحل درمانی و انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های 

اورژانس دادند.

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد در تشریح 
طرح تشدید مقابله با سرقت که توسط تیم های 
تجســس کالنتری خواجه ربیع، شهید نواب 
صفوی و سیدی مشهد انجام شد، از دستگیری 

هفت متهم خبر داد. 
سرهنگ عباس صارمی ســاداتی روز گذشته 
از اجرای طرح تشــدید مقابله با ســرقت در 
مناطــق شــمالی و جنوبی و در مرکزشــهر 
مشــهد خبر داد. وی گفت: تیم های تجسس 
کالنتری خواجه ربیع در این عملیات ضربتی 
تحقیقات خود را درباره زورگیری های خشنی 
که از نوجوانان ها در برخــی مناطق به وقوع 
می پیوست آغاز و با توجه به سرنخ های موجود 
و چهره زنی عامالن سرقت، نوجوان ۱۵ساله ای 

را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند. 
وی افزود: متهــم در تحقیقات اولیه پرونده با 
معرفی همدست خود عنوان کرد از نوجوان های 

هم سن و سال خودمان زورگیری می کردیم.
تحقیقات در این بــاره در حالی ادامه دارد که 
پلیس به خانواده ها توصیه می کند دوســتان 
فرزنــدان خود را بشناســند و بــا روش های 
دوستانه و منطقی و پرهیز از هر گونه خشونت، 

بر رفت وآمدهای آن ها نظارت داشته باشند. 

داد و بیداد، سارقان را به دام انداخت س

فرمانده انتظامی مشهد در رابطه با این پرونده 
گفت: تیم های تجسس کالنتری خواجه ربیع 
در اجرای ایــن مرحله از طــرح ضربتی و با 
پیگیری سرقت های سریالی وسایل و قطعات 
خودرو به ســرنخ هایی دست یافتند که نشان 
می داد مشــخصات چند فرد شرور در یکی از 

محله های حوزه اســتحفاظی آن ها با عامالن 
سرقت های خیابانی تشابه زیادی دارد. 

ســرهنگ صارمی ساداتی بیان کرد: پلیس در 
حالی پس از کنترل و مراقبت های پوششــی 
خانــه پاتوق ایــن متهمان را بــا هماهنگی 
مقام قضایی مورد بازرســی قرار داد که اهالی 
محل نیز از شــرارت و رفت و آمدهای وقت و 
بی وقت آن ها احســاس نگرانــی و نارضایتی 

داشتند. 
وی خاطرنشــان کــرد: مأمــوران کالنتری 
خواجه ربیــع در بازرســی از خانــه مذکــور 
ســه متهم را هنگامی که ســرگرم استعمال 
موادمخدر بودند دستگیر و چند باتری خودرو، 
انواع کارت های شناسایی وسیله نقلیه و دیگر 

وسایل سرقتی را کشف کردند. 
وی گفت: متهمان در تحقیقات اولیه اعتراف 
کردند مدتی قبل از زندان آزاد شــده و با هم 
قرار و مدار عملی کردن نقشــه ســرقت ها را 
گذاشــته اند و تحقیقات از آن ها برای کشف 

اقدام های مجرمانه شان ادامه دارد. 

دستگیری جوانی که برای فرار از صحنه س
با چاقو جوالن می داد

فرمانده انتظامی مشــهد عنوان کرد: تیم های 
تجسس کالنتری 4۲ شهید نواب صفوی نیز در 
اجرای این عملیات ضربتی سربزنگاه در محل 
جرم حاضر شدند که جوان 34 ساله ای برای 
سرقت موتورسیکلت وارد حیاط خانه مسکونی 
شده بود. سارق هنگام فرار لحظه ای که با اهالی 
محل مواجه می شود دستپاچه شده و در حالی 
که چاقو به همراه داشت ضربه ای سطحی به 
دســت یکی از این افراد زده و سپس اقدام به 

خودزنی کرد.
وی تصریح کرد:در بازرسی بدنی از این متهم 
دو قبضه چاقو، یک گوشــی تلفن همراه و دو 
دسته کلید کشف و تحقیقات با دستور مراجع 

قضایی از این متهم به سرقت ادامه دارد. 
فرمانده انتظامی مشــهد در بخش پایانی این 
مصاحبه به اقدام ضربتی تیم تجسس کالنتری 
سیدی پرداخت و گفت: پلیس در این عملیات 
با اقدام های اطالعاتی و بررسی های میدانی رد 

یک دستگاه خودرو پراید ۱4۱ سرقتی را داخل 
خانه ای مسکونی در حوزه استحفاظی کالنتری 

سیدی پیدا کرد. 
سرهنگ صارمی ساداتی افزود: مأموران انتظامی 
پس از هماهنگی با مقام قضایی خانه مذکور را 
بازرســی و دو متهم را در حالی که مشــغول 
اوراق کردن خودرو ســرقتی مذکــور بودند، 
دستگیر کردند. وی گفت: تحقیقات درباره این 
پرونده ادامه دارد و در پایان از شهروندان عزیز 
انتظار داریم به توصیه های بازدارنده پلیس در 
پیشــگیری از سرقت ها توجه بیشتری داشته 
باشند، چرا که نقش مردم در پیشگیری آگاهانه 

از وقوع سرقت ها بسیار مهم است.

رئیس پلیس مشهد در تشریح چند عملیات پلیسی خبر داد

خودزنی برای فرار از دستگیری 

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
ماندگاری هوای گرم تا پایان هفته •

قدس: طبق تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی همچنان 
مانــدگاری هوای گــرم را تا پایان هفته جــاری در غالب نقاط 
استان خواهیم داشــت و در ساعات بعدازظهر بر سرعت وزش 
باد در سطح استان افزوده شده و برای مناطق مستعد به خصوص 
نیمه جنوبی و شرقی استان پدیده گردوخاک دور از انتظار نیست. 
این وضعیت به تناوب تا روزهای پایانی هفته ادامه داشته، ضمن 
اینکه از امروز برای پاره ای نقاط وزش باد شدید، افزایش غلظت 
هوا و به سبب آن کاهش میدان دید افقی پیش بینی می شود. بر 
این اســاس هوای امروز مشهد صاف در بعضی ساعات وزش باد 

شدید و گردوخاک خواهد بود.
در ۲4 ساعت گذشته ریوش با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس 
خنک ترین و ســرخس با بیشــینه دمای 4۰ درجه سلسیوس 
گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. در این مدت 
کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهدمقدس به ترتیب ۱۸ و 
3۵ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین سرعت وزش 
باد از سرخس با سرعت 79 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

گــوش شــنوایی در آب منطقه ای س
مشهد و طرقبه نیست؟

همه ساله در آستانه فصل تابستان اهالی و 
حاشیه نشین های منطقه حصارسرخ به ویژه 
اهالی نهضت دچار بی آبی می شوند و هر چه 
پیگری می کنند انگار گوش شنوایی در آب 
منطقه ای مشــهد و طرقبه نیست. امسال 
متأسفانه خلف وعده شد و یک ماه مانده به 

فصل تابستان اول خرداد99 آب قطع شد و یک هفته ای است که از آب شرب محروم هستیم.
 ۹۱5...۴۹05

چرا آب از آب تکان نمی خورد؟س
اگر یک بز در شــهرهای کوچک وارد حریم منابع طبیعی شود صاحب بز باید در انتظار اشد 
مجازات باشد؛ جای تعجب است جلو چشم مسئوالن مشهد کوه های اطراف مشهد به آسمان 

خراش تبدیل می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.
۹۱5...۴223

تکلیف زمین خاکی توس 33 را مشخص کنیدس
توس 33 شکری3۵چهارراه دوم سمت چپ زمین خرابه ای است که مرکز فساد و مأمن معتادان 
زن و مرد است. آن ها شب و روز آزادانه تجمع  دارند از جوان ۱۵ساله دختر گرفته الی آخر و 

هیچ کس رسیدگی نمی کند.
۹۱5...6756

تکلیف مردم در مشهد چیست؟س
امروزه چهارراه ها مجهز به ثانیه شمار هستند. 
در مشهد راهنمایی و رانندگی ثانیه شمارها را 
از چهارراه ها جمع کرده اســت! شما ناگهان 
با چراغ زرد مواجه می شوید، اگر ترمز بزنید 
که ماشین پشت سری که با سرعت می آید 
به ماشین شما کوبیده و جگرتان از حلقتان 
خارج می شــود و اگر چراغ زرد یا قرمز را رد 

کنید، اعمال قانون و جریمه می شوید! تکلیف مردم در مشهد چیست؟
 ۹0۱...۹30۱

توقف دوبله و مینی بوس های روشنس
مأموران محترم راهور سری به بولوار قرنی 4۱ بزنند. هر روز ساعت ۱3:3۰  حدود هفت دستگاه 
مینی بوس سرویس پرسنل بیمارستان خاتم االنبیا  ۲۰دقیقه به صورت روشن و توقف دوبله ما 

اهالی را بیچاره کرده اند.
۹۱5...2۹00

قاچاق مواد مخدر به طور آشکارا! س
از مســئوالن محترم خواهشمندیم به فکر منطقه شــهرک رجایی باشند به خصوص انتهای   
حر۱9،عالوه بر فقر مادی از فقر شدید فرهنگی رنج می برند. در این محله مهاجرانی حضور دارند  

که با لباس یکی از اقوام کهن ایرانی  فقط مشغول قاچاق موادمخدر هستند.
۹03...۹565

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

صفحه3 خراسان  1399/03/06

 آگهی دعوت به مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت سپهر فدک 

کوثر)سهامی خاص( نوبت اول
بدینوس��یله از سهامداران شرکت سپهر 
فدک کوثر به شماره ثبت 40826وشناسه 
عم��ل  ب��ه  ملی10380566735دع��وت 
م��ی آید در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
س��الیانه که در تاریخ 99/03/17س��اعت 
8در محل بزرگراه شهید کالنتری ،مجتمع 
آبادگران ،برج اداری آفتاب، برگزار می 

گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص 
عملکرد مالی منتهی به 98/12/29

وب��ازرس  گ��زارش حس��ابرس  2-اس��تماع 
قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی 

به 98/12/29
3-تصویب صورتهای مالی از جمله ترازنامه 
،عملک��رد س��ود وزی��ان وجریان وج��وه نقد 

منتهی به 98/12/29
4-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای 

سال 1399
5-سایر مواردی که در صالحدید این مجمع 

می باشد. 
 هیئت مدیره 
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آگهی مجمع عمومی عادی
شرکت پویندگان دنیای کیفیت به 
شماره ثبت 16902 شناسه ملی 

 10862030720
از کلیه س��هامداران شرکت دعوت میگردد 
تا در مجمع عمومی عادی در س��اعت 10 صبح 
مورخ 1399/03/16 حضور به عمل رسانند.

دستورجلسه:
1- انتخاب هیئت مدیره

2- انتخاب بازرس
3- تعیین روزنامه

محل تش��کیل جلس��ه: محل شرکت واقع در 
فرامرز عباسی 13 پالک 18

 هیئت مدیره 
شرکت پویندگان دنیای کیفیت ع 9

90
14
33

ع 9
90
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76

 آگه�ی دع�وت ب�ه مجم�ع عمومی 
ش�رکت  الع�اده  ف�وق  بط�ور  ع�ادی 
خ�اص(  کوثر)س�هامی  ف�دک  س�پهر 

بدینوسیله از سهامداران شرکت سپهر 
فدک کوثر به شماره ثبت 40826وشناسه 
عم��ل  ب��ه  ملی10380566735دع��وت 
عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه  در  آی��د  م��ی 
ع��ادی بط��ور فوق الع��اده ک��ه در تاریخ 
مح��ل  در  9صب��ح  99/03/17س��اعت 
،مجتم��ع  کالنت��ری  ش��هید  بزرگ��راه 
آبادگ��ران ،برج اداری آفت��اب، برگزار 

می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:

در  مدی��ره  هیئ��ت  گ��زارش  1-اس��تماع 
خص��وص عملکرد مالی منتهی به س��الهای 

1396و1397
2-اس��تماع گ��زارش حس��ابرس وبازرس 
قانون��ی در خص��وص ص��ورت ه��ای مالی 

منتهی به سالهای1396و1397
جمل��ه  از  مال��ی  صورته��ای  3-تصوی��ب 
ترازنام��ه ،عملکرد س��ود وزی��ان وجریان 

وجوه نقد منتهی به سالهای 1396و1397
 هیئت مدیره 

/ع
99
01
19
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شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری و بهره برداری از جایگاه 
CNG  می�دان جه�اد تایباد از طریق برگ�زاری مزایده عمومی با قیمت پای�ه اجارهماهیانه 245/000/000 

ری�ال و ضمانت حس�ن انجام تعه�دات ق�رارداد مبل�غ 3/000/000/000 ریال اق�دام نماید ،ل�ذا از کلیه
 ش�رکت های واجد ش�رایط دعوت می ش�ود جهت دریافت اسناد مزایده و کس�ب اطالعات الزم به واحد 

امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/02/29لغایت 99/03/17

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ99/03/17
زمان بازگشایی پاکات 99/03/18در محل دفتر شهردار تایباد.

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 317/000/000 ریال می باشد. 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات 

خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت 

اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

)) آگهی تجدیدمزایده(( نوبت دوم

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد

/ع
99
01
18
9

ش��هرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه زیرس��ازی و آسفالت را به شرکت های 
دارای رتبه 5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل واگذار نماید:

1-کلیه شرکتها بایستی پیشنهادات خود را براساس قیمت فهرست بهای تجمیع شده  راه 
و باندسال 1399  وبه پیوست آنالیز قیمت اعالم نمایند .

2-اعتب��ار اج��رای پروژه از محل اعتبارات تملک و دارای��ی ) تبصره ای و قیر( به مبلغ کل 
2/742/493/600  ریال می باشد.

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 30/000/000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه 
الزامی است 

4-پیمانکاران باید نحوه کسورات قانونی و ارزش افزوده را مدنظرداشته باشند .
5-کلیه هزینه ها اعم از آگهی ، کارشناسی و غیره برعهده برنده مناقصه می باشد .

6-حق داوری با شهرداری محفوظ است .
7-در صورت امتناع از انعقاد پیمان ، سپرده برنده یا برندگان مناقصه ضبط خواهد شد . 

8-ازکلیه متقاضیان درخواست می شود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/02/29 
لغایت 99/03/12 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند .

9-پیشنهادات می بایس��ت حداکثرتا پایان وقت اداری 99/03/12 به دبیرخانه شهرداری 
تحویل گردد .

10-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 99/03/12 می باشد . 
11-متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتربه س��ایت www.sh-zavin.ir  و یا با 

شماره تلفن 13-34744111-051 تماس حاصل فرمایند .
آدرس : شهرستان کالت – شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج( 

 

آگهی مناقصه – مرحله اول )نوبت دوم(

علی ایزدیان - شهردارزو 



خبرخبر خبرخبر
 آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد •

در شب عید فطر
کهگیلویه و بویراحمد: 
زندان هــای  مدیــرکل 
و  کهگیلویــه  اســتان 
بویراحمــد از آزادی ۳۰ 
زندانــی جرایم غیرعمد 
زندان هــای کهگیلویه و 
بویراحمد در شــب عید 

فطر خبر داد.
اســماعیل جمیاری گفت: در چهار سال اخیر افزون بر ۹۰۰ 
زندانی جرایم غیرعمد از زندان های اســتان آزاد شده و ده ها 
و بلکه صدها نفر با اســتفاده از تسهیالت و ارفاق های قضایی 
به مرخصی و یا با اعطای آزادی مشروط، عفو، تعلیق، تخفیف 

مجازات و مرخصی پایان حبس از زندان آزاد شده اند.

 صادرات کاال از مرز پرویزخان •
از سر گرفته شد

فرماندار  قصرشیرین: 
قصرشیرین گفت: پس از 
یک روز وقفه و تعطیلی 
فعالیت هــای تجاری در 
دلیل  به  پرویزخان  مرز 
عید سعید فطر از صبح 
دوشنبه صادرات کاال از 

این مرز رسمی از سرگیری شد.
مرادعلی تاتار اظهار کرد: تعطیلی مرز رسمی پرویزخان روز 
یکشنبه مصادف با نخستین روز تعطیالت عید سعید فطر از 

سوی طرف عراقی اعالم شده بود.
وی عنوان کرد: با شروع دوباره مبادالت تجاری از مرز رسمی 
پرویزخــان تاجران ایرانــی فعال با مراجعه بــه این گذرگاه 
بین المللی همانند گذشــته فعالیت های تجــاری و صادرات 

کاالها را از سر گرفتند.

 بالمانع شدن فعالیت صنوف پرخطر •
در تهران 

تهران: معــاون نظارت 
بر اماکن عمومی پلیس 
امنیت تهــران بزرگ از 
فعالیت  شــدن  بالمانع 
از  پرخطــر  صنــوف 
سه شــنبه خبر داد و در 
تأکید کرد  عین حــال 

عرضه قلیان همچنان ممنوع است.سرهنگ نادر مرادی اظهار 
کرد: از روز سه شنبه فعالیت رستوران ها، اغذیه فروشی ، طباخی 
و فست فود، گرمابه، سونا و ماساژ، تاالر پذیرایی و سالن مراسم، 
قهوه خانه، چایخانه و تریا که از جمله صنوف پر خطر بوده اند، 
بالمانع است و البته باید تمامی پروتکل های بهداشتی ابالغی 

را رعایت کنند. 

تحویل ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد ساخته •
شده به سیل زدگان لرستانی

مدیــرکل  لرســتان: 
بنیاد مســکن لرستان از 
تحویل ۱۰ هــزار و ۳۰۰ 
واحد ســاخته شــده به 
سیل زدگان لرستانی خبر 
داد. مسعود رضایی با اشاره 
به معرفی بیش از ۵۱ هزار 

واحد مسکونی به بانک، افزود: ۵۰ هزار واحد مسکونی سیل زده با 
 بانک های عامل عقد قــرارداد کرده اند. وی افزود: عملیات اجرای

۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد آرماتوربندی و بتن فونداســیون، ۱۱ هزار 
و ۶۰۰ واحــد اجرای اســکلت و ۱۰ هــزار و ۷۰۰ واحد اجرای 
دیوارچینی و سقف به اتمام رسیده و ۱۰ هزار و ۳۰۰ واحد تکمیل 

و به مردم سیل زده استان تحویل داده شده است.

 حریق عمدی در جنگل های لرستان•
 ۱۰ سال حبس دارد

لرستان: دادستان مرکز 
حریق  گفت:  لرســتان 
عمــدی در جنگل هــا، 
عرصه هــای  و  مراتــع 
جنگلی استان ۱۰ سال 
و حریق غیرعمدی یک 
ســال حبــس را برای 

خاطیان به دنبال دارد.قاضی ســعید رازانــی اظهار کرد: در 
بحث  منابع طبیعی، رئیس کل دادگستری لرستان حمایت 
ویژه ای از مأموران و کارکنان زحمتکش در حفاظت از منابع 
ملی، مراتع و جنگل هــا دارد.وی گفت: ما نیز با تمام توان از 
مأموران منابع طبیعی استان برای انجام وظایف قانونی آنان 
حمایت می کنیم. وی بیان کرد: شعبه های ویژه ای در دادسرا 
و دادگاه های تجدیدنظر اســتان برای رسیدگی به پرونده ها 

راه اندازی شده است.

 نخستین گروه ملخ های صحرایی •
به مزارع ریگان رسیدند

جهاد  مدیــر  کرمان: 
شهرستان  کشــاورزی 
ریگان از ورود نخستین 
دسته ملخ های صحرایی 
در روزهای گذشــته به 
مــزارع منطقــه ده رضا 
از توابع این شهرســتان 
خبر داد.حمید فرامرزی 

عنوان کرد: اکیپ های دیده بانی پیرو هشدارهای قبلی سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان کرمان در زمینه هجوم ملخ های 
صحرایی از اوایل فروردین ماه در شهرســتان ریگان تشکیل 
و آموزش های الزم در مورد چگونگی ردیابی ملخ صحرایی به 
دیده بانان ارائه شد.براساس گفته مدیر حفظ نباتات سازمان 
جهاد کشاورزی کرمان، ۴۸۰ هزار هکتار از مراتع این استان به 

منظور مبارزه با آفت ملخ صحرایی پایش شده است.

 ۵۰ کارت اهدایی بنیاد مستضعفان •
در دیلم به سرقت رفت

از  گناوه: تعداد ۵۰ عدد 
کارت هــای اهدایی بنیاد 
ملوانان  به  مســتضعفان 
آســیب دیده از بیماری 
فرمانــداری  در  کرونــا 
شهرستان دیلم به سرقت 
رفت.بنیاد مستضعفان در 
اقدامی حمایتی و نوعدوســتانه تعدادی کارت هدیه ۵ میلیون 
ریالی برای ملوانان آسیب دیده از ویروس کرونا در استان بوشهر 
اختصاص داد که بخشــی از آن به این قشر در شهرستان دیلم 
اختصاص یافته بود.یک مقام آگاه در دیلم که نخواســت نامش 
فاش شود، گفت: از مجموع یک هزار سهمیه کارت اهدایی ۹۵۰ 
عــدد آن در بیــن ملوانان توزیع و ۵۰ عــدد از این کارت ها در 

فرمانداری به سرقت رفت.

 آیین های عروسی و عزا •
مهم ترین عامل انتشار کرونا در خوزستان

اهواز: معــاون کل وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: برگزاری 
آیین عروســی و عزاداری 
و تجمعات چنــد نفره و 
گروهی در خوزستان عامل 
کروناست. بیماری  انتشار 
دکتر ایرج حریرچی در ستاد مدیریت بیماری کرونا در استانداری 
خوزستان اظهار کرد: درخواست ما این است که مردم خوزستان 
همکاری بیشتری با ما داشته باشند تا میزان موارد مرگ و میر را 
به حداقل برسانیم.وی افزود: میزان بستری و مرگ و میر در کشور 
بــه طرز قابل توجهی در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نســبت به اوج 
بیماری کاهش یافته، اما در برخی استان ها با روند صعودی مواجه 

هستیم که باالترین صعود مربوط به خوزستان است.

 پایش زیستگاه های طالقان •
با محیط بانان اسب سوار

کرج: رئیس اداره حفاظت 
شهرستان  زیست  محیط 
طالقــان گفــت: بــرای 
نخستین بار در کشور تیم 
ویژه محیط بانی اسب سوار 
در  پایلــوت  به صــورت 
ممنوع  شــکار  منطقــه 
طالقان تشــکیل می شود. محسن فالح نژاد اظهار امیدواری کرد 
که این اقدام آغازگر راهی نوین در زمینه حفاظت از حیات وحش 
کشــورمان باشــد.وی اظهار کرد: برهمین اساس و برای کنترل 
مناطق تحت مدیریت و ســخت گذر استان به خصوص منطقه 
شکار ممنوع طالقان، محیط بانان با استفاده از اسب و تجهیزات 
الزم نسبت به حفاظت و کنترل این مناطق طبیعی اقدام می کنند. 

 مرکز بهداشت و درمان بردخون دیر •
در آتش سوخت

بوشهر: ســخنگوی شورای اســالمی شــهر بردخون از توابع 
شهرستان دیر گفت: مرکز بهداشــت و درمان شهید بردستانی 
بردخون عصر روز یکشنبه در آتش سوخت، اما کسی آسیب ندیده 
است.سید محمد حسینی زاده با اشاره به برآورد ۵ میلیارد ریالی 
خسارت وارده، افزود: در این حادثه بخش آزمایشگاه ۱۰۰ درصد 
در آتش سوخت و به بخش های دیگر نیز خسارت هایی وارد شده 
است.سخنگوی شورای اسالمی شهر بردخون اضافه کرد: علت این 

حادثه ضعیف بودن سیستم برق و اتصالی برق بوده است.

فرودگاه رامسر مقصد پروازهای داخلی و •
خارجی می شود

رامسر: مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی کشور گفت: 
فرودگاه رامسر مقصد اصلی پروازهای داخلی و خارجی بوده و ۷۰ 
درصد پروازهای کشور در آن برقرار می شود.سیاوش امیر مکری در 
آیین بهره برداری از باند جدید فرودگاه رامســر با اشاره به اینکه با 
توجه به مصوبه دولت در خصوص ایجاد مناطق آزاد در کشور، نقش 
فرودگاه رامسر به عنوان زیرساخت گردشگری در تمامی حوزه ها 
در سطوح بین المللی و داخلی و در اقتصاد و فرهنگ منطقه حائز 
اهمیت اســت، گفت: اســتفاده از ظرفیت گردشگری تاکنون به 
مسیرهای اصفهان، اهواز، شیراز، تبریز و کیش و پروازهای خارجی 

به مقاصد آستراخان، دوحه، نجف و... فراهم شده است.

ضرورت آمادگی برای حوادث احتمالی در جنگل های آذربایجان شرقی

ارسـباران تنها در برابر آتش
آذربایجان شــرقی ۱۸۰ هزار هکتار  تبریز: 
جنگل دارد که جنگل های ارســباران با ۱۶۴ 
هزار هکتار بخش اصلی آن را تشکیل می دهند.

همه ساله با شروع فصل گرما، آتش سوزی هایی 
در جنگل هــا و مراتع اســتان رخ می دهد که 
ســبب خســارت های مالی و زیست محیطی 
فراوانی می شود. در همین راستا متأسفانه سال 
گذشته جنگل های ارسباران دچار آتش سوزی 
وســیعی شــدند که بیش از یک هفته ادامه 

داشت.
بخش وسیعی از وســعت ۱۶۴ هزار هکتاری 
جنگل هــای ارســباران به عنــوان ذخیره گاه 
زیســت کره در محدوده شهرستان خداآفرین 
واقع است که همه ساله با گرم شدن هوا شاهد 

وقوع آتش سوزی در این منطقه هستیم.

آنچه گذشتس
واقعیــت این اســت کــه هرچنــد آتش در 
جنگل های ارسباران سال گذشته پس از چهار 
روز تالش شبانه روزی کنترل و خاموش شد، 
اما تأخیر سازمان های مرکزی در اعزام امکانات 
و تجهیزات و توجه به عمق حادثه، انتقاد مردم 
و مسئوالن محلی را برانگیخت به گونه ای که 
حجت االســالم محمدعلی آل هاشم، نماینده 
ولی فقیــه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه 
تبریز، خواســتار پاســخ نهادهای مســئول 
درباره وظیفه سازمان مدیریت بحران و دیگر 
سازمان های مسئول در هنگام وقوع این گونه 

حوادث شد. 
محمدرضا پورمحمدی، اســتاندار آذربایجان 
شرقی نیز سال گذشــته بابیان اینکه اکنون 
جای گله و دنبال مقصر گشــتن نیســت، از 
ناهماهنگی ها و کمبود تجهیزات مورد نیاز برای 
اطفای آتش ســوزی ارسباران در حداقل زمان 
ممکن انتقاد کرد و خواستار آسیب شناسی این 
حادثه زیست محیطی برای درس گرفتن از آن 

و رفع کمبودهای موجود دیگر شد. 
گفتنی است در حادثه آتش سوزی ارسباران که 
چهار روزبه طول انجامید، تنها اسماعیل نجار، 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در منطقه 
حاضر شــد و جای مسئوالن نهادهای مرتبط 

دیگر از قبیل حفاظت محیط 
 زیســت و ســازمان مراتع و 

جنگل ها خالی بود!
حــال یک  بار دیگــر هوا در 
حــال گرم شــدن اســت؛ 
بنابراین بسیاری از نهادهای 
مردمی و مسئوالن از همین 
حاال درباره ضرورت آمادگی 
در برابر حــوادث احتمالی و 
جلوگیــری از حوادث غمبار 
سال گذشته هشدار می دهند 
و خواســتار تجهیز منابع و 
اعتبــارات برای هــر حادثه 

جدید هستند.

اعتبار نیست س
در همین حال مدیرکل حفاظت محیط  زیست 
آذربایجان شرقی اذعان می کند: با وجود این 
گونه مســائل و حضور میدانی محیط  بانان و 
نیروهــای اداره کل در صحنه هــای مختلف، 
هیچ گونه اعتباری در ســال جدید از ســوی 
ســازمان برنامه وبودجــه در خصوص اطفای 
حریــق در جنگل هــا به آذربایجان شــرقی 

اختصاص داده نشده است.
حمید قاســمی با یادآوری پیچیدگی مسائل 
محیط  زیســت و چالش ها و بحران های این 

می کنــد:  اضافــه  حــوزه، 
کل  اداره  هدف گــذاری 
زیســت  محیط   حفاظــت 
آذربایجان شرقی برای کاهش 
و  آتش سوزی ها  وقوع  تعداد 
مساحت جنگلی آسیب دیده 
در ســال جــاری و ضرورت 
انجام هماهنگی  ها با ســایر 
دســتگاه ها و نهادها و اجرا 
کردن مانورهای آمادگی برای 
مقابله با آتش سوزی جنگل ها 
به منظور شناسایی نقاط قوت 
و ضعف در داخل این سازمان 
و نیروهای حاضر در میدان 

محیط  زیست است.
وی از هماهنگی با تشکل های زیست محیطی 
بــرای حضــور میدانــی در مواقع بحــران و 
آتش ســوزی ها خبــر می دهــد و می گوید: 
بهره گیــری از ظرفیــت  نیروهــای مردمی و 
بومی منطقه و همچنین اســتفاده از ظرفیت 
هیئت هــای ورزشــی ماننــد کوهنــوردی، 
موتورسواری و اتومبیلرانی ویژه شرایط سخت و 

کوهستانی جزو اولویت هاست.
وی بــا اشــاره به آغــاز فصل گرمــا و لزوم 
برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر و آمادگی های الزم 
در راستای بروز آتش سوزی در سطح مراتع و 

جنگل ها، اظهار می کند: در این زمینه نیازمند 
تأمین اعتبار و تجهیزات مقابله ای هستیم.

امکانات اطفای حریق می خواهیمس
 فرماندار خدا آفرین با هشدار نسبت به وقوع 
آتش سوزی در جنگل های ارسباران بر ضرورت 
تجهیز شهرستان به امکانات پیشرفته اطفای 
حریق تأکید کرده و می گوید: سیاست گذاری 
و اولویت اصلی مدیریت بحران شهرســتان، 
پیشگیری از وقوع آتش سوزی به عنوان دغدغه 

اصلی در مراتع و جنگل هاست.
علی امیــری راد تأکید می کنــد: با توجه به 
اهمیت و ضرورت حضور به موقع و سریع نیرو 
در محل آتش سوزی، نیروهای تخصصی منابع 
طبیعی و محیط  زیســت باید نیروی واکنش 

سریع تشکیل دهند.
وی بابیان اینکه فرماندهی میدان عملیات در 
زمان آتش ســوزی در مناطق حفاظت شده با 
محیط  زیســت و در مناطق غیر حفاظت شده 
با منابع طبیعی است، بیان می کند: ۱۲ کانون 
پرخطر آتش ســوزی در منطقه شناســایی 
و ۱۵نفــر قرقبــان به منظور پیشــگیری از 
آتش ســوزی و قطع اشــجار انتخاب شدند و 
به همین منظور نیز تیم های اطفای حریق و 

همیاران طبیعت سازماندهی  شده اند.
امیری راد استقرار نیرو و تجهیز ادوات اطفای 
حریق در پاســگاه های محیط  بان به ویژه در 
کانون های پرخطر آتش سوزی ازجمله پاسگاه 
کالله را ضروری دانسته و ابراز می کند: سیستم 
رادیویی و بی سیم مدیریت بحران برای برقراری 
ارتباط در مواقع بحران و همچنین فعال سازی 
سامانه ۱۲۵ در ســه ایستگاه شهرستان باید 

تقویت و مشکل آنتن دهی آن رفع شود.
فرماندار خدا آفریــن همچنین بر فعال بودن 
گشــت های تلفیقی به ویــژه در فصل گرما و 
گردشــگری تأکید داشته و می افزاید: آموزش 
و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، دهیاران 
و همیــاران منابع طبیعی و محیط  زیســت، 
برگزاری کالس های آموزشــی و نصب تابلوها 
و بنرهای هشداردهنده به منظور پیشگیری از 

آتش سوزی ضروری است.

هیچ گونه اعتباری 
در سال جدید 

از سوی سازمان 
برنامه وبودجه در 

خصوص اطفای 
حریق در جنگل ها 

به آذربایجان 
شرقی اختصاص 
داده نشده است
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بوشهر: بــا شیوع بیماری کرونا بسیاری از اصناف به دلیل 
تعطیلی اجباری، منابع درآمدی خود را از دســت  داده و به 
خاطر هزینه های سنگین ازجمله اجاره بها دچار آسیب های 

جدی در تأمین معیشت خانواده شدند.
این موضوع موجب شــده تا بسیاری از مالکان باشگاه های 
ورزشی که هنوز پس از ســه ماه تعطیلی اجازه فعالیت به 
آن ها داده نشده اســت طی درخواست های مکرر خواستار 

بازگشایی این اماکن شوند.

مشکالت انباشته  شدهس
در این راستا متصدی یکی از باشگاه های ورزشی در بوشهر 
کــه ماهیانه مبلغ ۳ میلیون و ۷۰۰ هــزار تومان بابت این 
باشــگاه اجاره پرداخت می کند، می گوید: از ابتدای اسفند 
این باشگاه تعطیل است، اما صاحب ملک هرماه اجاره خود 
را طلب کــرده و همچنین مجبور به پرداخت حقوق مربی 
پرورش انــدام و دو تن از نیروهای خدماتی این باشــگاه در 

این مدت بودیم.
حمزه نواصر بابیان اینکه برای راه اندازی این باشــگاه افزون 
بر ۳۰۰ میلیون تومان وسایل ورزشی خریداری کرده است، 
بیان می کنــد: تعداد ۶ خانواده به طور مســتقیم از همین 
باشــگاه امرارمعاش می کنند که اکنون حدود سه ماه است 

برای تأمین معیشت خود دچار مشکل شدیم.
وی بابیان اینکه تســهیالت دولتی بــا بهره باال هیچ دردی 
از ورزشکاران درمان نمی کند، می افزاید: هم اکنون بسیاری 

از باشگاه های ورزشــی برای تأمین اجاره باشگاه در مضیقه 
جدی هســتند؛ بنابراین چگونه می توانند قســط وام را هم 

تقبل کنند.
وی می افزاید: در حال حاضر نه تنها مربیان بســیاری از کار 
بیکار شدند، بلکه باشــگاه داران نیز در آستانه ورشکستگی 
هســتند، پس بیش از این نمی توان به اجبار این صنف را به 

تعطیلی واداشت.
وی می گوید: آیا باشگاه داری که ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه 
و زندگــی خود را در این راه هزینه کرده و به همین حرفه 
و مهارت اشــتغال دارد، می تواند یک شبه باشگاه ورزشی را 

جمع  کرده و به شغل دیگری روی بیاورد؟

در انتظار تصمیم گیری وزارت ورزشس
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر بابیــان اینکه 
فهرســت خســارت های وارده به ورزش این استان ناشی 
از کرونا به وزارت ورزش و جوانان ارائه  شــده اســت، بیان 
می کند: امیدواریم برای جبران خســارت ها تصمیم گیری و 
حمایت های الزم در دستور کار قرار گیرد.احمد بهروزیان فر 
با اشــاره به اینکه مهم ترین مشکل پیش روی باشگاه های 
ورزشــی پرداخت اجاره بهای سنگین است، اظهار می کند: 
براســاس برآورد انجام شده بیشــتر باشگاه های سطح شهر 
مبالغــی از ۵  تا ۱۰ میلیون تومــان بابت اجاره بها پرداخت 
می کننــد که با توجه به تعطیلی ســه مــاه این رقم ضرر 

جبران ناپذیری را به باشگاه های ورزشی وارد کرده است.

وی افزود: بر اســاس برآورد صــورت گرفته حداقل ماهی 
نزدیک به یک میلیارد تومان باشــگاه ها و اماکن ورزشــی 
در اســتان اجاره پرداخت می کنند که در حال حاضر این 

تعطیلی در آستانه ورود به ماه چهارم است.
وی با اشــاره به این موضوع که تعطیلی های ناشی از کرونا 
حدود ۴ میلیارد تومان به اماکن ورزشی خسارت وارد کرده 
اســت، افزود: البته در این راســتا تالش کردیم تا از طریق 
وزارت ورزش و جوانان، اماکن و هیئت های ورزشــی فعال 
که متعلق به این مدیریت بودند دو ماه از اجاره معاف شوند.

وی گفت: برای باشــگاه های خصوصی نیز طرحی به وزارت 
ورزش و جوانــان از طرف اســتان بوشــهر ارائه  شــده که 
به احتمال ۹۰ درصد تســهیالت در اختیار آنان قرار خواهد 

گرفت تا حداقل ضرر وارده به آنان جبران شود.

به دلیل تداوم تعطیلی ناشی از کرونا 

باشگاه های ورزشی بوشهر در آستانه ورشکستگی

زگارشزگارش

7817zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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واحدی   – نقاشی  هنر  سبک های  از   .۱
آمریکا  در  ایالتی   – عمران   .۲ سطح    در 
– کفش پالستیکی  ۳. شهر رطب- پیمودن 
از مصالح ساختمانی که گاهی مسلح هم   –
سنگ  آن  در  که  منجنیق  چرم   .۴ می شود 
ضروری  و  واجب   – کوچنده  می گذاشتند– 
ایرانی شهرتی جهانی  فراورده دریایی  این   .۵
آلیاژ   .۶ »مریم«   فرنگی  صورت  دارد- 
خوردنی – مضطرب شدن- سازمان جاسوسی 
بزرگ تر  اما  ویولن  شبیه  سازی   .۷ آمریکا 
صد   – متعجب  خوردنی   – مرتبه  آن-  از 
نام کوچک   مترمربع ۸. بسیارشونده- مالدار- 
»اسپارتاکوس«  آمریکایی  نویسنده   »فاست« 
۹. جهت - رعایت تکلف در پذیرایی از میهمان- 
تشکیل دهنده  بخش های  از   .۱۰ اشاره کردن 
بریتانیا – نهنگ- باشعور ۱۱. چیزهای کمیاب- 
آتشفشانی  هم جنس-   .۱۲ نیت ها   ، مقاصد 
و  گیاه ساالدی  پراکندن ۱۳.  اروپا-  در  فعال 
مربایی که به آن لقب انسولین گیاهی داده اند 

– شکم پرست  و درنده  وحشی   – روییدن   – 
۱۴. سدی در نزدیکی کالت- استاد موسیقی 
ایرانی و خالق »نیلوفرانه« ۱۵. گونه ،  سنتی 
دسته – استفاده از میلگرد جهت استحکام بتون
پرتقال  نوعی  گرمسیری-  پرخاصیت  میوه   .۱

حشرات  از   .۲ اینترنتی   مزاحم   – مرغوب 
زهرا»س«  حضرت  القاب  از   – مزارع  آفت 
رونده  عضو  می دهند ۳.  تشکیل  را  جسم    –
سلسله   – آتش  بر  کباب شده  گوشت   – 
اغیار-   .۵ دارنده  ارث بردن-   – پیوستگی   .۴
 .۶ جمع  عالمت   – لحظه  و  دم  اندک–  باران 
– شهری در  ابرو  – استخوان  عنصر شیمیایی 
گیالن ۷. مسری- دیگران – قرض و دین ۸. از 
از تیره میخک ها  نالیدن نهی می کند- گیاهی 
عهد  به  وفای   – فراوان  دارویی  خواص   با 
 ۹. »سال« ترکی - خمیر بتونه – حرف انتخاب - پراکنده 
۱۰. از آچارها – سرگرمی – انس گرفته ۱۱. باالآمدن 
 آب دریا - مخفف اگر-  خرد و کوچک – پشتیبان 

۱۲. موجوداتی که در آب زندگی می کنند – از نیروهای سه گانه 
ارتشی- دروازه ۱۳. خواهش کردن – عقیده و باور قلبی- پول چشم 
بادامی ها ۱۴. آهنگر انقالبی عصر ضحاک - »نیم« در زبان آذری- 
بعد از »توپ« می زنند ۱۵. طناب-  کار را باید به او سپرد- نوعی 
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