
 پژو پارس سه تکه شد
سرنشینان زنده ماندند!

 عملکرد مدارس در نام نویسی دانش آموزان 
زیر ذره بین نظارت است

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:حادثه در کاروان عروسی 

افسر نگهبان آتش نشانی شــهر مشهد از حادثه 
عجیب رانندگی منجر به متالشــی شدن خودرو 
پژو پــارس در بزرگراه امام علی)ع( و مجروحیت 
چهار سرنشــین خودرو خبر داد.آتشیار محسن 
فیــروزی با بیــان این مطلب گفــت: بامداد روز 
گذشــته در پی تماس تلفنی خودروهای عبوری 

با سامانه ۱۲۵ مبنی بر وقوع ...

بــه دنبال چاپ خبر »قدس با همــکاری آموزش و 
پرورش تخلف دریافت شــهریه نام نویسی مدارس 
دولتی را پیگیری می کنــد، والدین گزارش کنند« 
که روز گذشــته در همین صفحه به چاپ رسید؛ 
مدیرکل آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار 
ما گفت: همواره اشــاره کرده ایم که نزدیک ترین 

مدرسه به محل سکونت...
.......صفحه ۲ .......صفحه 3 

فرار 30 درصدی آب از شبکه آبرسانی استان
 گزارش قدس از کمیسیون های 

بی حساب و کتاب بنگاه داران

اجحاف برخی مشاوران 
 امالک زیر سایه بی قانونی

 شهردار مشهد 
تأکید کرد کمربند جنوبی  را نمی سازد

 چنین یادگاری 
از خود به جا نمی گذارم

پیش بینی برداشت 
6 هزار تن محصول 

از قطب گیالس 
خراسان رضوی  

قدس: 6 هزار و 400 تن گیالس مرغوب امسال از سطح 
باغ های شهرستان نیشابور؛ قطب تولید این محصول در 

خراسان رضوی در حال برداشت است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نیشابور گفت: از این 
میزان برداشــت گیالس پنج رقم گیالس سیاه، تکدانه 
مشهد، زرد دانشکده، شیشه ای و کرجی ارقام موجود در 

بخش مرکزی و زبرخان این شهرستان است.
محمدعلی فرهمند راد افزود: از نقاط قوت این محصول 
در شهرستان نیشابور شرایط اقلیمی مناسب، باغداران 
عالقه مند و متبحر، کم آفت بودن و شرایط بازاررسانی به 
موقع است.خبر دیگر حاکی است مدیر موقوفه عبداهلل 
رضوی از صادرات 4۵ تن گیالس و ۲0 تن آلبالو موقوفه 
عبداهلل رضوی شــاندیز به کشــورهای روسیه، عراق و 
افغانستان خبر داد.یوســفی گفت: روزانه ۱۵0 کارگر از 
حاشیه شهر مشهد برای جمع آوری محصول به کارگیری 
می شوند که در مجموع 3هزار نفر روز اشتغال زایی صورت 
می گیرد.موقوفه »عبداهلل رضــوی« یکی از بزرگ ترین 
موقوفات استان خراسان رضوی در سوران شاندیز است 
که با نیت های نگهداری ایتــام، درمانی و عزاداری امام 

حسین)ع( وقف شده است.

مدیران آبی خراسان رضوی در پاسخ به پرسش های قدس تشریح کردند

.......صفحه ۲ 

با همکاری سازمان صمت و تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی صورت گرفت

کشف انبار بزرگ 
احتکار اقالم کشاورزی 

بیخ گوش شهر
.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

.......صفحه ۲ 
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 آگهي دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
دوم شرکت تعاوني مسکن شماره سه راه آهن

جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه نوبت دوم شرکت 
تعاوني مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 11روز 
شرکت  پروژه  محل  در   99/04/19 مورخ  پنجشنبه  
.امام رضا  .بلوار استقالل  تعاونی به آدرس: گلبهار 
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 رای خود را به موجب وکالتنامه 
کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت 
وهر  رای  سه  حداکثر  هرعضو  وکالتی  آراء  تعداد 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
* ضمنًا به اطالع می رساند اعضاء متقاضی اعطای 
نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر بایددر ساعات 
تا  تعاونی  پروژه   محل  به  زوج  روزهای  اداری 
.امام  استقالل  .بلوار  99/04/10)گلبهار  تاریخ 
تائید  از  پس  تا  مراجعه   )15 مطهری   41 رضا 
ورقه  مجاز  مقام  توسط  مزبور   های  وکالتنامه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
*  دستور جلسه :

از  پس   98 سال  مالی  صورتهای  تصویب  و  1_طرح 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2_طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال99
برای  بازرسی  البدل  وعلی  اصلی  اعضا  انتخاب   -3

مدت یک سال مالی                                                      
هیات مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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تاریخ انتشار: 99/04/02

آگهي دعوت مجمع عمومی
فوق العاده نوبت سوم

شرکت تعاوني مسکن شماره سه راه آهن 
شرکت  سوم  نوبت  العاده  فوق  عمومي  مجمع  جلسه 
تعاوني مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 10 روز 
به  تعاونی  دفتر  محل  در   99/04/19 مورخ  پنجشنبه 
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 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل 
زوج  روزهای  اداری  ساعات  در  باید  نظر  مورد 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 99/04/10 )گلبهار 
 )15 مطهری   41 رضا  امام  استقالل.  .بلوار 
مزبور  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 

با  مطابق  تعاونی  شرکت  فعالیت  مدت  تمدید   _2
سه                          شماره  مسکن  تعاونی  شرکت  اساسنامه   6 ماده 

راه آهن
هیات مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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تاریخ انتشار:
99/04/02 
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از فرمایشات امام جواد علیه السالم
روز اول هر ماه 2 رکعت نماز بخوان، در رکعت اول 
رکعت  در  و  توحید  سوره  مرتبه   30 حمد  از  بعد 
دوم 30 مرتبه سوره قدر بخوانید. سپس صدقه 
ماه  و مستمندان( سالمتی آن  ایتام  به   ( بدهید 

شما تامین میشود.
نقل از بحاراالنوار جلد 97 ص 133

واریز کمکهای نقدی : بانک صادرات
شماره کارت 4618 9024 6919 6037

)خیریه مولود کعبه(

 400 پذیرای  گرم  غذای  با  شنبه  شبهای  هفته  همه 
محترم  ،خیرین  هستیم  مستمندان  و  ایتام  از  نفر 
می توانند از این مراسم بازدید نموده و در صورت 
ضمنًا  باشند.  سال  در  هفته  چند  یا  یک  بانی  تمایل 
خیریه  پوشش،  تحت  زوجهای  موقت  اسکان  جهت 
مولود کعبه اقدام به ساخت خانه های کوچک نموده 
نیکوکار  مردم  شما  کمکهای  به  مبرم  نیاز  لذا  است 

دارد

والدت حضرت معصومه )س( مبارک

خواجه ربیع ، خیابان شهید یوسف زاده 2 
جنب مسجد امام رضا )ع(

37413316-7  ،  09151135325 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
اول شرکت تعاونی چند منظوره عام تریکو 

کشباف خراسان به شماره ثبت 2022 و شناسه 
ملی 10380164339

شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
مورخ  صبح   10 ساعت  راس  الذکر  فوق  تعاونی 
در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در   99/05/02
انتهای سی متری طالب – نبش مفتح 43 برگزار 
دعوت  محترم  اعضاء  کلیه  از  لذا  گردد.  می 
و  عضویت  دفترچه  داشتن  همراه  با  میشود 

کارت ملی در جلسه فوق شرکت نمایند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1398 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1399
4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 

یکسال
5- طرح فروش زمین تعاونی به متراژ 4000 

مترمربع
یادآوری:

1- از اعضا محترمی که مایل به کاندیدا شدن در سمت 
بازرسی می باشند تقاضا میشود تا تاریخ 99/04/26 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند
جلسه  در  غایب  عضو  هر  ازطرف  نمایندگی  به   -2
وکالت                     و غیر عضو فقط یک  وکالت  هر عضو فقط سه 
در  کتبی  وکالتنامه  باید  که  باشد  داشته  تواند  می 
 99/04/26 تاریخ  تا  طرفین  حضور  با  شرکت  دفتر 

تنظیم شود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام

تریکو کشباف استان خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت فرآورده های لبنی بینالود نیشابور

) سهامی خاص ( به شماره ثبت 24 و شناسه 
ملی 1080009796

بدینوسیله از کلیه  سهامداران شرکت دعوت 
عمومی  مجمع  جلسه  در  که  آید  می  عمل  به 
عادی سالیانه روز یکشنبه مورخه 1399/04/16 
 21 کیلومتر  نیشابور  محل  در  صبح   11 ساعت 
با  گاز  و  بنزین  جایگاه  حدفاصل  مشهد  جاده 
کدپستی 9346113154 برگزار می گردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

1- انتخاب بازرسین 
هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور 
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ایرنا: معاون امور هنری و سینمایی اداره  کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: پیرو تصمیم ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و ابالغ رســمی وزارتی سالن های 
ســینما و تئاتر این اســتان که به خاطر پیشگیری از 
بیماری تعطیل شــده بودند، روز گذشــته همزمان با 

سراسر کشور بازگشایی شدند. 
محمدرضــا محمدی افزود: البته آغــاز فعالیت مجدد 

سالن های سینما و تئاتر منوط به نام نویسی مسئوالن 
هر واحد در »ســامانه سالمت« و دریافت کد رهگیری 

است. 
وی گفت: در صورتی که هر یک از صاحبان سالن های 
تئاتر و ســینما، پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند 
بر اســاس ضوابط و قوانین ابالغی مورد برخورد واقع 

خواهند شد. 

بشرویه ـ خبرنگار قـــدس: در نشستی با حضور 
مســئوالن استانی مشکالت و اختالف های ایجاد شده 
بین مجریان طرح های آنغوزه شهرستان های بشرویه و 

طبس بررسی و برطرف شد.
به گزارش خبرنگار قدس از بشرویه در دیدار معاونان 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
با مجریان طرح های آنغوزه شهرســتان های بشرویه و 

طبــس که در محل دفتر رئیــس اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان بشرویه برگزار شد مسائل و 
مشــکالت فنی این بخش مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.
در ادامه و پس از بیان نظرات و پیشنهادهای طرفین 
مشــکالت به وجود آمده برطرف و توافق های الزم به 

عمل آمد.

قدس: قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد با اشــاره به نتایــج پیمایش ملــی کووید ۱9، 
کم توجهی ها  و بی توجهی های  گروهی از جامعه نســبت 
به توصیه ها و هشدارهای کرونایی را نگران کننده دانست.

دکتر ســیدکاظم فرهمند اظهار کرد: بر اســاس نتایج 
یک پیمایش رفتارهای بهداشــتی پیشگیرانه، متأسفانه 
در خرداد ماه با عنایت به اینکه آگاهی مردم نســبت به 

عالیم و نحوه انتقال بیماری کووید ۱9 بسیار باالست، اما 
این خطر و شــدت خطر درک شده مردم نسبت به ابتال 
به این بیماری با توجه به شــناخت موجود از آن پایین 
اســت و میزان این نگرانی با توجه به کاهش قابل توجه 
همکاری هــای مردم با خادمان حوزه ســالمت در بحث 
مبارزه با کرونا و افزایش آمار مبتالیان بیش از پیش شدت 

یافته است.

بی توجهی ها نسبت به هشدارهای کرونایی نگران کننده است رفع اختالف های بهره برداران آنغوزه با پادرمیانی مسئوالنسینماهای مشهد پس از ۹۹ روز تعطیلی بازگشایی شدند



مدیران آبی خراسان رضوی در پاسخ به پرسش های قدس تشریح کردند

فرار 30 درصدی آب از شبکه آبرسانی استان
هاشم رسائی فر: تابستان که می رسد گرما با 
خود هدیه می آورد. گرمایی که برکتی است برای 
رسیدن میوه های تابستانی و گاه طاقت فرسا که 

البته عواقبی نیز با خود به همراه دارد. 
تابستان که می رسد ســرانه مصرف آب هم باال 
مــی رود. کنتور برق با ســرعت زیادی شــماره 
می اندازد و همه این ها فشــار بار را روی شبکه 

توزیع آب و برق مضاعف می کند.
اما صرفه جویی در چنین شرایطی بهترین راهکار 
است برای همراه بودن برق و آب مصرفی در خانه 
و محل کار. راهکاری که برای یادآوری اهمیت آن 
چند سالی می شــود اول تیر و شروع تابستان با 
هفته صرفه جویی همراه می شود. دیروز که شروع 
هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق بود مدیران 
آبی خراســان رضوی به همین بهانه رودرروی 
خبرنگاران نشستند و در مورد اوضاع و احوال آب 

و تا حدی شرایط پساب و فاضالب گفتند. 

مهار 97 درصدی آب های مرزیس
محمد عالیی؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراســان رضوی، سیدابراهیم علوی؛ مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان و حســین 
اسماعیلیان؛ مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
مشهد مدیران حاضر در این نشست بودند که به 
میزبانی شرکت آب و فاضالب مشهد برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان در پاسخ 
به پرســش قدس در خصوص آخرین وضعیت 
مدیریت رواناب هــا و مهار آن ها برای جلوگیری 
از خروج از کشــور و نیز اوضاع ســد شــوریجه 
گفت: منابــع آب های مرزی با رعایت پروتکل ها 
در راســتای طرح توســعه آب و خاک بیش از 
97 درصد مهار شده و در این زمینه فعالیت های 
خوبی صورت گرفته است. همچنین ساخت سد 
شوریجه در دست اقدام اســت که امیدواریم با 
بهره برداری از آن قسمت زیادی از روانابی که از 
طریق کشف رود از کشور خارج می شود در داخل 
استان مهار شود. عالیی در واکنش به این موضوع 
که سد شوریجه مشکالت زیادی از جمله کمبود 
اعتبار و بدهی دارد، اظهار کرد: بله درست است 
شــرایط بودجه ای این سد در حال حاضر خوب 
نیست اما در تالش هستیم تا با همکاری مقام های 
اســتانی و محلی تا حد امکان این موضوع را به 

سرانجام برسانیم. وی همچنین در خصوص زمان 
پایان ساخت سد شوریجه به قدس گفت: به دلیل 
اینکه هنوز موضوع بودجه ای این سد رفع نشده 
زمان خاصی نمی شود برای پایان این پروژه اعالم 

کرد.

هدررفت 19 درصدی آب در مشهدس
عالیی در توضیح میزان هدررفت آب در شبکه 
توزیع آب شــهر مشــهد نیز گفت: با اقدام های 
خوبی که در چند سال اخیر توسط شرکت آب 
و فاضالب مشــهد صورت گرفته درصد خوبی از 
هدررفت آب در شبکه کاسته شده به طوری که 
این میزان در حال حاضر از خیلی از کالنشهرها 
و حتی شهرهایی با وسعت و جمعیت کمتر در 

کشور پایین تر است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشهد نیز در 
توضیح این پرسش قدس و میزان هدررفت آب 
در شبکه توزیع عنوان کرد: میزان هدررفت آب 
یا آب بدون درآمد حدود 19 درصد اســت که از 
این میزان 8 درصد تلفات فیزیکی است و مابقی 
هدررفت ظاهری مثل انشعاب های غیرمجاز است 
که برای ساماندهی این موضوع نیز دو پروژه مهم 
در دســتور کار داریم که پهنه بندی شهر به 21 
منطقه و اجرای پروژه نبی اکرم از جمله آن هاست.

 حل مشکل آب شرب شهرآباد س
در چند روز آینده

حســین اســماعیلیان همچنین در واکنش به 

پرسش قدس که ســاماندهی اوضاع آب شرب 
روستای شهرآباد را پیگیری کرده و مدیرعامل آب 
و فاضالب مشهد قول رسیدگی تا دو هفته را داده 
بود، گفت: شهرآباد مشکل کمیت آب ندارد آنچه 
مورد توجه است موضوع مقایسه  کیفیت آب این 
روستا با مناطق همجوار است که این موضوع نیز 
قرار بود با حفر چاه از 10 سال پیش رفع شود که 

به دلیل مشکالت بودجه ای صورت نگرفته بود.
وی ادامه داد: من نمی دانستم زیر زمین وضعیتش 
چگونه است و با در نظر گرفتن شرایط مطلوب 
قول دو هفته را داده بودم که به مواردی برخورد 
کردیم که سبب کندی پروژه شد اما آنچه مسلم 
است این است که با حفر چاه مورد نظر و انجام 
کارهای مانده مشــکالت رفع شده به طوری که 
قرار بود امروز این موضوع به ســرانجام برسد که 
به نظرم امروز یا فردا همه چیز در این خصوص 

حل خواهد شد.

6 شهر خراسان رضوی در وضعیت قرمزس
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
نیز در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه چه 
تعداد از شهرهای استان در وضعیت هشدار و قرمز 
قرار دارند، گفت: ما در حال حاضر در 22 شــهر 
اســتان از لحاظ منابع آبی دچار مشکل هستیم 
که از این میزان در 6 شهر حالت هشدار و قرمز 
وجود دارد. سیدابراهیم علوی ادامه داد: شهرهای 
نیشــابور، تربت جام، گلبهار، مشهدریزه، شاندیز 
و خواف شــهرهایی هستند که وضعیتی قرمز و 

هشداردهنده دارند.

 فرار 31 درصدی آب س
از شبکه آبرسانی خراسان رضوی

وی میــزان هدررفت آب در شــبکه توزیع آب 
اســتان را 31 درصــد عنوان کــرد و افزود: این 
میزان از هدررفت آب بدون درآمد اســت که در 
واقع چیزی در حدود 15 یا 16 درصد هدررفت 
 واقعی را شامل می شود که با توجه به اینکه قدمت 
50 درصد از شــبکه های موجود باالی 30 سال 
اســت و 30 هزار کیلومتر خطوط توزیعی وجود 

دارد اعتبار بسیار زیادی می طلبد تا اصالح شود.

آبرسانی 300 روستای استان با تانکر س
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
در ادامه با اشــاره به اینکه حدود 220 روستا به 
صورت روزانه و به وسیله تانکر آب خدمات رسانی 
می شود، تصریح کرد: در مجموع 300 روستا در 

استان به وسیله تانکر آبرسانی می شوند. 

تکذیب 20 روز تشنگی حسین آباد جنگل س
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
در ادامه افزود: به دلیل ادغام شبکه آب و فاضالب 
روستایی با شهری، برخی به دنبال این هستند تا 
صدای خود را بلند کرده و سهم خود را بگیرند تا 
سرویس بهتری دریافت کنند. در گزارش روستای 

حسین آباد جنگل، تصویر غیزانیه را گذاشته اند.
وی ادامه داد: منکر مشکالت روستای حسین آباد 
جنگل نیستیم. این منطقه در میان سه شهرستان 
قرار دارد که اگر با کمبود آبی مواجه شود، ابتدا در 
حســین آباد شاهد آن خواهیم بود. اینکه 20 روز 
به این روستا آبرسانی انجام نشده، موضوع غلطی 
است. قطعاً تمام کمبودها باید حل شود اما برای 
حل آن باید صبر و حوصله پیشه کرد. روزانه چند 
روستا از فهرست مشکالت کم می شود؛ ما معجزه 
بلد نیستیم. حفر چاه زمانبر است و حدود دو ماه 

زمان خواهد برد.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر:
کودکان ناقل ویروس کرونا هستند•

قدس: رئیس بیمارستان 
کودکان  تخصصی  فوق 
اکبر گفت: ویروس کرونا 
به  نســبت  در کودکان 
بزرگساالن کمتر مشاهده 
شــده است اما این گروه 
سنی می توانند با وجود 

نداشتن عالئم، این بیماری را به دیگران انتقال دهند.
ســیدعلی جعفری افزود: نکته بســیار مهم تفاوت میان 
نگرانــی و بی تفاوتــی بوده و ویروس کرونا ممکن اســت 

گروه های سنی مختلف از جمله کودکان را تهدید کند.
وی یادآور شــد: عالئم بیماری کرونا در کودکان اسهال و 
استفراغ به خصوص نوع شــدید آن بوده، گرچه نگرانی ها 
بابت ابتالی کودکان به این بیماری به نســبت بزرگساالن 

کمتر است.
رئیس بیمارســتان فوق تخصصی کــودکان اکبر با تأکید 
بر نقش والدیــن در آموزش و ارائه نکات پیشــگیرانه به 
کودکان ادامه داد: خانواده هایــی که دارای کودک مبتال 
به بیماری نقص سیستم ایمنی همچون خون، کبد، کلیه 
و تنفسی هســتند باید مراقبت بیشتری داشته و اصل در 
خانه ماندن را توجه کرده و از حضور در جمع ها به  شدت 

پرهیز کنند.
جعفــری بیان کرد: در ارتباط بــا بیماری کاوازکی که در 
چند هفته اخیر نگرانی هایی را برای خانواده ها ایجاد کرده 
باید بگوییم که این بیماری از عالئم کرونا نیست، اما مانند 
هر نوع عفونت دیگر خطرناک اســت و باید مراقبت الزم 

را داشته باشیم.

 قیمت میوه در بازار مشهد •
به تعادل رسید

قدس: رئیــس اتحادیه 
صنف بارفروشان مشهد 
گفت: قیمــت میوه در 
بازار این شهر نسبت به 
دو ماه گذشــته کاهش 
یافته و گرانــی در این 

اقالم دیده نمی شود.
حیدر ســاکن برجی افــزود: آنچه در بازار عمده فروشــی 
عرضه می شود، براساس قیمت تمام شده میوه برای باغدار 
و کشاورز به اضافه هزینه حمل و سود قانونی عمده فروش 
اســت و هیچ یک از این اقالم بــه نرخ باالتر از این میزان 

به فروش نمی رسد.
وی یادآور شــد: قیمت انواع گیالس، موز، هلو، هندوانه و 
اقالمی از این دســت که نوبرانه های بهار به شمار می آیند 

اکنون کاهش یافته و به حد تعادل رسیده است.
رئیس اتحادیه بارفروشــان مشــهد ادامه داد: دلیل اصلی 
گرانی نوبرانه ها در بهار کمبود عرضه است و از 15 خرداد 
ماه برداشــت میوه های نوبرانه به شدت افزایش می یابد و 
عرضه آن در بازار بیشــتر می شــود از این رو قیمت های 

آن ها کاهش قابل مالحظه ای می یابد.
ســاکن برجی بیان کرد: اکنون قیمــت میانگین هر کیلو 
آلبالو 1۴0 هزار ریال، آلوســیاه 150 هزار ریال، انبه 300 
هــزار ریال، انگور 200 هزار ریــال، خربزه 65 هزار ریال، 
زردآلود 150 هزار ریال، شلیل 150 هزار ریال، طالبی 60 
هزار ریــال، گیالس 170 هزار ریال، ملون 50 هزار ریال، 
موز 133 هزار ریال، هلــو 150 هزار ریال و هندوانه 27 

هزار ریال است.
او تصریح کرد: سود حاصل از فروش میوه برای بارفروشان 
در میادین 5درصد و برای خرده فروشان میوه و سبزی در 

سطح شهر 30 تا 35 درصد است.

قیمت خودرو در بازار افزایش یافت•
قدس: رشــد نرخ ارز و 
کمبود خــودرو در بازار 
موجــب افزایش قیمت 
خودرو در مشــهد شده 

است.
صنف  اتحادیه  رئیــس 
خودرو  نمایشــگاه داران 

مشهد گفت: پس از اعالم شــورای رقابت، از یک سو قیمت 
دالر رشد جهشی داشت که بر قیمت تمام شده تولید خودرو 
ایرانی و غیرایرانی تأثیر گذاشــت و از سوی دیگر تقاضا برای 

خودرو در بازار افزایش یافت.
حمیدرضا حیدری افزود: قرعه کشی و پیش فروش خودرو 
میزان تقاضا برای ایــن کاال را در بازار افزایش داد اما در 
مقابل خودروســازان هنوز خودروها را تحویل متقاضیان 
نداده اند و این موضوع سبب شکاف بین عرضه و تقاضا در 

بازار شده و قیمت آن را افزایش داده است.
وی گفــت: تا زمانی که عرضه خــودرو در بازار به صورت 
قطره چکانی باشد، قیمت ها همچنان روند افزایشی خواهد 

داشت.
حیدری گفت: هیچ ســایت، بازار یا اتحادیه ای در تعیین 
قیمت خودرو رســمیت ندارد و فقط آشــفتگی ناشی از 
تحویل ندادن به موقع خودرو توسط کارخانه های سازنده، 
بازار را به هم ریخته اســت زیــرا کارخانه ها خودرو را به 

موقع تحویل نمی دهند.

 مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی:

۲۶۵ شهید افغانستانی در مشهد سند •
همدلی دو ملت ایران و افغانستان هستند

بنیاد  مدیــر کل  ایرنا: 
شــهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی گفت: 
اطالعــات 265  ثبــت 
شــهید واالمقــام دفاع 
مدافع حرم  و  مقــدس 
اهل بیت)ع( از کشــور 
افغانستان در این اداره  کل سندی محکم از همدلی و وحدت 
ناگسستنی میان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان در روزهای 

سختی است.
حجت االســالم حســین معصومــی اظهار کــرد: حضور 
مجاهدان افغانســتانی در جریان هشت سال دفاع مقدس 
در برابــر هجمه صــدام و حامیان شــرقی و غربی اش به 
جمهوری اســالمی ایران هیچ گاه از ذهــن ایرانیان پاک 
نخواهد شد و خراســانی ها همیشه قدردادن این شهدای 

گرانقدر و خانواده معزز آنان هستند.
وی افــزود: به تازگــی نیز پیکر پاک یکــی از رزمندگان 
افغانســتانی دفاع مقدس به نام »نســیم افغانی« جمعی 
لشــکر 5 نصر در منطقه عملیاتی فکه تفحص و شناسایی 

شده است.
وی همچنین گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی عالوه بر اتباع کشــور دوست و همسایه افغانستان، 
مشــخصات 110 شهید از عراق، هشت شهید از پاکستان 
و چند شهید دیگر از سایر ملیت های جهان را در پایگاه و 

بانک اطالعاتی داده های خود ثبت کرده است.

 مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

عملکرد مدارس در نام نویسی •
دانش آموزان زیر ذره بین نظارت است

به  پورحسین:  حسین 
»قدس  خبر  دنبال چاپ 
با همــکاری آمــوزش و 
دریافت  تخلــف  پرورش 
شهریه نام نویسی مدارس 
دولتی را پیگیری می کند، 
والدین گزارش کنند« که 
روز گذشته در همین صفحه به چاپ رسید؛ مدیرکل آموزش و 
پرورش در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: همواره اشاره کرده ایم 
که نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت، مناسب ترین مدرسه 
برای نام نویسی دانش آموزان است و هیچ مدیر مدرسه دولتی 

حق دریافت وجه به جز مواردی که اعالم شده را ندارد.
قاسمعلی خدابنده با اشاره به فرایند نام نویسی دانش  آموزان 
در ســال تحصیلی 1۴00- 1399 افزود: با توجه به تقاضای 
خانواده ها برای نام نویســی دانش آمــوزان در مدارس دارای 
کیفیت آموزشــی و پرورشــی، هر ســاله همزمان با فرایند 
نام نویسی با دغدغه هایی مواجه هستیم، لیکن نظارت کافی 
بر این فرایند از ســوی آموزش و پرورش مورد تأکید است و 
دریافت هر گونه وجه اجباری هنگام نام نویسی ممنوع بوده و 

با متخلفان برخورد می شود.
وی اعالم کرد: حضور اولیا در مدارس با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی تنها برای دانش آموزان جدیدالورود پایه های اول، 

هفتم و دهم الزامی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به تحصیل 
حدود 70 هــزار دانش آموز اتباع خارجی در اســتان افزود: 
تاکنون دستورالعملی در خصوص ثبت نام دانش آموزان اتباع 

خارجی در مدارس استان ابالغ نشده است.
خدابنــده با اشــاره به تردیــد خانواده ها برای نام نویســی 
دانش آموزان در مدارس غیردولتی با توجه به شرایط کرونایی 
پیش رو اظهار کرد: بازگشــت هزینه های فوق برنامه ســال 
تحصیلی گذشته، یکی از راه های افزایش اطمینان خانواده ها 

برای نام نویسی در مدارس غیردولتی است.
خدابنده با اشاره به شرایط کرونایی بیان کرد: به منظور حفظ 
ســالمت دانش آموزان، تا جایی که ممکن است کالس های 

جبرانی و اوقات فراغت به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
 مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضــوی با بیان اینکه 
بر اســاس اظهار رئیس جمهور مدارس از 15 شهریورماه 99 
آغــاز به کار خواهند کرد، افزود: تــالش خواهیم کرد طرح 
سنجش ســالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به 
دبستان را با رعایت پروتکل های بهداشتی در صورت امکان تا 

نیمه شهریور ماه 99 به اتمام برسانیم.
وی افزود: لباس فرم ســال گذشته دانش آموزان مورد تأیید 
است و در خصوص دانش آموزان جدیدالورود تصمیم نهایی به 

شورای مدارس واگذار شده است.

مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان خبر داد
پیش بینی تولید 7هزار و ۵00 کیلوگرم •

پیله تر در نیشابور
نیشابور- خبرنگار قدس: 
کشــاورزی  جهاد  مدیــر 
 نیشــابور از تولید بیش از 
7هــزار و 500 کیلوگرم 
پیله تر در این شهرستان 
خبــر داد. محمدعلــی 
فرهمند راد با اشــاره به 
توزیع 300 جعبه تخم و الرو نوغان در اردیبهشــت و خرداد 
ســال جاری بین ۴0 نفر از نوغانداران در شهرســتان افزود: 
پیش بینی می شود از این تعداد جعبه الرو نوغان 7هزار و 500 
کیلوگرم پیله تر ابریشم تولید شود که با توجه به هزینه پایین 
 این شــغل، قیمت مناسب پیله کرم ابریشم و شرایط مناسب 
آب و هوا امسال شاهد رشد بیش از 100 درصدی این حرفه در 

شهرستان نیشابور باشیم.
وی خاطرنشان کرد: از هر جعبه نوغان 30 تا 50 کیلوگرم پیله 
تر ابریشم تولید می شود که در مدت 35 روز حدود 30 میلیون 

ریال درآمدزایی دارد.
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علی محمد زاده: بی تعارف باید بگویم یکی از شاخصه ها یا نشانه های 
اجتماعی ما )البته متأسفانه( این شده است که وقتی از قواعد و قوانین 

یک حوزه بی خبر باشی هزینه بیشتری باید پرداخت کنی.
به طور مثال تقریباً نزدیک به 100درصد افرادی که به طالفروشی ها 
مراجعه می کنند هنوز فرمول محاسباتی طال را نمی دانند و تعداد 
معدودی هستند که ماجرای آن همه ضرب و تقسیم را می دانند و 
به همین دلیل معتقدند هزینه کمتری برای خرید مقدار مساوی 

طال در مقایسه با دیگران پرداخت می کنند.
یکی دیگر از مصادیق این ادعا که این روزها هم بازار آن داغ است 
بحث حق کمیسیون مشاوران امالک برای خرید یا اجاره واحدهای 
مسکونی است و با یک پرسش ساده از اطرافیان می بینیم بسیاری 

از آن ها از مبالغ پرداختی به مشاوران امالک گالیه دارند.

دریافت پول بادآوردهس
شهروندی می گفت: مشاور امالکی برای فروش منزل من همان 
ابتدا شرط گذاشت که از یک مبلغ مشخص باالتر بفروشد مبلغ 
مازاد متعلق به خودش باشــد که نتیجه آن یک چیز است و آن 
یعنی اجحاف در حق خریدار تنها به خاطر اینکه مشاور امالکی 

یا همان بنگاه دار می خواهد پول بادآورده بیشتری نصیبش شود.
یک پیرمرد هم معتقد است: متأسفانه برخی از مشاوران امالک با 
هر دو طرف معامله وارد معامله ای می شوند که برایشان سودآور 
است؛ از یک ســو به خریدار می گویند ملک او را به رقم باالتر از 
عرف می فروشــند و مبلغی به این خاطر از او طلب می کنند و از 
سوی دیگر به خریدار هم می گویند با چانه زنی به قیمت مناسبی 

ملک مورد نظر را خریده اند و مستحق پاداش هستند.
مرد جوانی هم که به تازگی منزل خود را فروخته است، می گوید: 
مبلغی که مشاور امالکی از وی درخواست کرده بیش از 10 برابر 

مبلغ تعرفه قانونی کمیسیون بوده است.
خالصه اینکه با اندکی کنــکاش در این حوزه به خوبی می توان 
به نتایجی رســید که مهم ترین آن ها این است که تقریباً تعداد 
مشاوران امالکی که بر طبق تعرفه حقوق خود را می گیرند کمتر 
از 20درصد اســت و مابقی به استناد اینکه تعرفه آن ها مربوط به 
سال ها پیش است و هزینه ها در این مدت چندین برابر شده مبالغ 

بیشتری درخواست می کنند.

نتیجه دیگر اینکه هیچ معیاری برای مطالبه کمیسیون وجود ندارد 
و با توجه به شــرایط معامله و طرفین معامله مبالغ درخواستی 
مشاوران امالک تغییر می کند و برای معامله دو آپارتمان مشابه 
در یک نقطه از شهر فقط به دلیل تغییر محل انجام معامله حقوق 

متفاوتی دریافت می شود.

قانون بد بهتر از بی قانونیس
با این حال رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد در پاسخ به موارد 
مطرح شده می گوید: با وجود انتقادهایی که به تعرفه ها داریم ولی 

تا زمان ابالغ جدید معیار باید همان تعرفه سابق باشد.
مرادزاده می افزاید: آنچه مسلم است وجود یک قانون هر چند بد 
از بی قانونی بهتر است بنابراین ما نیز باور داریم که رقم اعالمی در 
تعرفه قدیمی بسیار کمتر از حقوق واقعی مشاوران امالک است و 
به همین دلیل درخواست اصالح آن از طریق اتحادیه کشوری در 
حال پیگیری است بر همین اساس دریافت هر گونه وجه اضافه از 

تعرفه موجود تخلف محسوب می شود.
وی ادامــه می دهد: بر همین مبنا در حــال حاضر تعرفه انجام 
معامالت امالک 0/3درصد اســت و ســقف مبلغ دریافتی بابت 
کمیســیون 2میلیون تومان اســت که با احتساب مبلغ مالیات 
9درصد بیشترین رقمی که مشاوران امالک می توانند از شهروندان 

دریافت کنند 2میلیون و 200هزار تومان است.
مرادزاده در مقابل به چند نکته اشــاره کرده و اظهار می دارد: به 
دلیل همین عدم تناســب تعرفه ها با هزینه های موجود برخی از 
مشــاوران امالک وارد البیگری با طرفین معامله شــده یا مبالغ 
بیشتری دریافت می کنند که ما نیز نســبت به آن گالیه داریم 
و با متخلفان برخورد می کنیم ولی الزم اســت با اصالح تعرفه ها 
بهانه های ارتکاب تخلف را از بین ببریم. وی درباره تعرفه کمیسیون 
در مورد اجاره هم می گوید: بر اساس قانون موجود به میزان اجاره 
هفت روز از هر طرف کمیسیون اجاره باید گرفته شود و نکته دیگر 
اینکه شــهروندان توجه داشته باشند در موقع محاسبه این رقم 
چیزی به عنوان تبدیل مبلغ رهــن به اجاره وجود ندارد به طور 
مثال نمی توان گفت 10 میلیون تومان رهن هم می شود 300 هزار 
تومان و این مبلغ را تقسیم بر تعداد روزهای ماه کرد و قاعده در 
این مورد این است که به ازای هر یک میلیون تومان 6هزار تومان 

به عالوه 9درصد مالیات می شود مبنای محاسبه کمیسیون اجاره 
رهنی که البته در صورت وجود اجاره این رقم با رقم هزینه هفت 

روز به دست آمده از آن هم جمع می شود.
او با تأکید می گوید: در این بخش هم در قانون موجود سقف نهایی 
تعیین شده که در بیشترین حالت رهن و اجاره کمیسیون مشاور 

امالکی نباید از رقم 872هزار تومان )از هر طرف( بیشتر باشد.

نامعتبر بودن قولنامه های دستنویس س
رئیس اتحادیه مشاوران امالک مشهد اما با تأکید موکد از شهروندان 
می خواهد به هنگام مراجعه به مشاوران امالک از آن ها تقاضا کنند 
تا پرینت قرارداد نوشته شده را به آن ها بدهند و توجه داشته باشند 
که مبایعه نامه یا قولنامه های سنتی یا همان دستنویس دیگر اعتبار 
ندارند و به منظور حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از تخلفات 

احتمالی الزم است تمام قراردادها به صورت پرینتی باشد.
مرادزاده می افزاید: متأســفانه تعدادی از افراد متخلف با استفاده 
از خألهــای موجود اقدام به کالهبرداری می کنند که اســتفاده 
از قراردادهــای پرینتی می تواند از بروز بســیاری از این تخلفات 
جلوگیری کند؛ چراکه قراردادهای کددار سیستمی قابل پیگیری 
بوده و می توان سوابق ملک مورد نظر را در سامانه امالک مشاهده 
کرد، به طور مثال دیگر مستأجری نمی تواند خود را به عنوان مالک 

معرفی کرده و اقدام به اجاره یا فروش ملک مورد نظر کند.
او ادامه می دهد: حتی گزارش هایی به دست ما رسیده که برخی 
از مشاوران امالک هزینه پرینت را هم از شهروندان می گیرند که 
این اقدام تخلف است بنابراین شهروندان مشاوران امالک را ملزم 
کنند که قرارداد مورد نظر را به صورت پرینت تحویل آن ها بدهند.

وی در پایان اظهار می دارد: شهروندان می توانند شکایت های خود 
را از طریق شماره تلفن 31۴32 به اطالع کارشناسان واحد بازرسی 
و نظارت برسانند تا ضمن برخورد با متخلفان حقوق احتمالی از 

دست رفته آن ها را نیز استیفا نمایند.

گزارش قدس از کمیسیون های بی حساب و کتاب بنگاه داران

اجحاف برخی مشاوران امالک زیر سایه بی قانونی  

گزارشگزارش

مهر: مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی گفت: اقتضائات 
زمانه عوض شده اســت بنابراین باید ابزار خود را در تبلیغات نو 

کنیم. 
حجت االسالم هادی صاحبقرایی گلستانی در همایش »گام دوم 
تبلیغ« همزمان با تأسیس سازمان تبلیغات اسالمی و روز تبلیغ در 
مشهد گفت: گام دوم انقالب همانند گام اول انقالب با دشمنانی 
همراه است، در ابتدای انقالب ما مقوله جنگ نظامی را داشتیم و 
دشمنان دســت در دست یکدیگر دادند تا جلو پیشرفت انقالب 

را بگیرند. 
وی با بیان اینکه زمانی که دشمنان در رسیدن به اهدافشان موفق 
نشــدند، جنگ فرهنگی را راه انداختند و از سالح رسانه استفاده 
کردنــد، افزود: در تمام دوران جنگ فرهنگی، ســالح جمهوری 

اسالمی برای مقابله، معارف ناب اسالم محمدی بود.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی با اشاره به اینکه باید در 
گام دوم انقالب قوی تر شویم تا بتوانیم ضربه نهایی را بر دشمنان 
وارد کنیم و پرچم انقالب اســالمی را به دســت امام زمان)عج( 
برســانیم، بیان کرد: اصلی ترین سالح ما تبلیغ است و این تبلیغ 

نیاز به نو شدن دارد. 
وی با بیان اینکه اقتضائات زمانه عوض شده است بنابراین باید ابزار 
خود را در تبلیغات نو کنیم، ادامه داد: در گام دوم تبلیغ، به تربیت 
هر چه بیشــتر جوان مؤمن انقالبی که به آرمان و اهداف انقالب 
اسالمی متعهد باشند، نیاز داریم تا آن ها بتوانند در برابر دشمنان به 

مبارزه برخیزند و مجاهدگونه رفتار کنند.
حجت االسالم صاحبقرایی در ادامه اظهار کرد: گام دوم تبلیغ یعنی 
مردمی تر شدن تبلیغ، بدان معنا که همه مردم خود را مبلغ دین 
بدانند. باید همه مردم را دغدغه مند کرد تا حس مســئولیت در 

آن ها ایجاد شود. 
مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی اظهار کرد: در امر تبلیغ 
اجتماعی، نظام باید نسبت به نیازهای مردم دغدغه داشته باشد و 

همه این ها جز با جزم همگانی محقق نخواهد شد.
 گفتنی است، در این مراسم از چند فعال فرهنگی امر به معروف 

و نهی از منکر قدردانی به عمل آمد.

مدیر کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی: 

ابزار تبلیغ دین نیاز به نو شدن دارد
گزارش نشستگزارش نشست

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



هث هثحاد حاد

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
رئیس اداره راه و شهرسازی تربت جام خبر داد 

اختصاص 8 میلیارد تومان اعتبار برای •
دوبانده شدن ورودی و خروجی نصرآباد 

صاحبی: رئیس اداره راه و شهرســازی شهرستان تربت جام 
گفت: از آنجایی که در مسیر فریمان به تربت جام در ورودی 
و خروجی شــهر نصرآباد به علت اجرا نشدن پروژه دوبانده 
شــدن جاده، در گذشته شــاهد حوادث ناگوار و دلخراش 
جاده ای بودیم و این یکی از دغدغه های اصلی مســئوالن به 
شــمار می رفت، با پیگیری های متعدد فرماندار و اداره راه و 
شهرســازی تربت جام، این معضل پس از گذشت چهار سال 
از بالتکلیفــی رهایی می یابد. علی مظفری افزود:در مســیر 
فریمان بــه تربت جام در محدوده ورودی و خروجی نصرآباد 
به طول5/3 کیلومتر همچنان بالتکلیف مانده بود که سرانجام 
با تخصیص مبلغ 8 میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، کار 
احداث دوبانده شدن این محور در دستور کار قرار گرفت که 
در هفته دولت ورودی به نصرآباد از سمت فریمان نیز افتتاح 

و به بهره برداری خواهد رسید. 

در خرداد ماه صورت گرفت 
 تردد روزانه ۱۴ رام قطار •

در مسیر ریلی مشهد 
روابط  مســئول  ایرنا: 
خراسان  راه آهن  عمومی 
گفــت: روزانــه ۱۴ رام 
طور  به  مسافربری  قطار 
خرداد  طول  در  متوسط 
ماه سال جاری به صورت 
رفت وبرگشــت در مسیر 

ریلی مشهد رفت وآمد داشته اند.جواد معراجی فر اظهار کرد: از 
این تعداد دو رام به صورت رفت و برگشت به مسیر حومه ای 
مشــهد - سرخس اختصاص دارد و بقیه نیز اغلب در مسیر 
مشــهد - تهران حرکت می کنند. وی ادامه داد: پیش فروش 
بلیت قطارهای مسافربری برای تیر ماه جاری از مشهد به 3۱ 
شهر و مرکز استان، از طریق وبگاه های مجاز و مراکز فروش 

بلیت از روز شنبه ۲۴خرداد ماه امسال آغاز شده است.

با افزایش 2/5 برابری نسبت به سال گذشته
 روزانه 2۰ مورد کودک آزاری•

 در خراسان رضوی گزارش می شود
ایرنا: مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: روزانه ۲۰ مورد 
تماس تلفنی از سوی شهروندان استان با سامانه ۱۲3 »مرکز 
اورژانس اجتماعی بهزیستی« با موضوع گزارش کودک آزاری 
صورت می گیرد.حمیدرضا پوریوســف، مجموع تماس های 
تلفنــی روزانه مــردم با ســامانه ۱۲3 اورژانــس اجتماعی 
خراسان رضوی را ۷5۰ مورد ذکر و بیان کرد: ۴5۰ مورد از این 
تماس های تلفنی مرتبط و در حیطه وظایف سازمان بهزیستی 
اســت.وی بیان کرد: ایــن تعداد گزارش کــودک آزاری در 
استان طی امسال در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
به میزان ۲/5 برابر بیشتر شــده است.وی ادامه داد: افزایش 
موارد گزارش کودک آزاری به سامانه ۱۲3 اورژانس اجتماعی 
خراسان رضوی، ناشــی از ارتقای ســطح آگاهی عمومی و 
آشنایی مردم با این مرکز مددکاری و ارائه گزارش آسیب هایی 

از این دست به بهزیستی است.
پوریوسف افزود: اکثر موارد کودک آزاری  توسط والدین، بستگان 
و وابستگان نزدیک به خردسال صورت می گیرد.وی ادامه داد: 
تفکیک سهم والدین و غیروالدین در وقوع کودک آزاری، کار 
سختی اســت، اما به طور کلی گزارش های دریافتی از مردم 
نشان می دهد والدین و والدخوانده ها بیشترین سهم را نسبت 
به ســایر بستگان نسبی و ســببی در آزردن کودکان دارند. 
پوریوســف همچنین به استقرار مرکز ســامانه تلفنی ۱۲3 
اورژانس اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی در مشهد، اشاره 
و بیان کــرد: این واحد به صورت مرکزی تمامی تماس های 
مردم را به طور شــبانه روزی از سراسر استان دریافت کرده و 
کارشناسان بهزیستی در کمترین زمان ممکن نسبت به ثبت، 
طبقه بندی و تعیین تکلیــف عملیاتی آن ها اقدام می کنند. 

بولوار کشاورز افتتاح شد•
عمران،  معــاون  قدس: 
حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری مشهد گفت: 
تاکنون حــدود 5هزار و 
۷۰۰مترمربع از مجموعه 
آسفالت این محور انجام 
شــده و امیدواریــم بــا 

اقدام های شاخصی که در این منطقه صورت می گیرد، ضمن 
کاهش بار ترافیکی، دسترسی به واحدهای مسکونی و تجاری 
را برای شهروندان این منطقه تسهیل کنیم. خلیل اهلل کاظمی 
در حاشیه آیین افتتاحیه بولوار کشاورز، با بیان این خبر اظهار 
کرد: این بولوار که در غرب مشــهد واقع شده در گذشته به 
دلیل تجمع خودروهای سنگین مسدود بوده است. همچنین 
کلیه خیابان های مرتبط به این منطقه حتی خیابان طرحچی 
امکان دسترسی به بولوار کشاورز را نداشتند. وی با بیان اینکه 
دسترسی بولوار طرحچی به توس و مستقیم به محور شهید 
فهمیده در آینده رقم خواهد خورد، افزود: همچنین تجمع 

ماشین آالت سنگین نیز به مکان دیگری منتقل شده است.
وی در خصوص افتتاح و بهره برداری از پروژه های مختلف در 
تیرماه سال جاری، اضافه کرد: بیشتر پروژه های تعریف شده 
در این ماه در حوزه عمران است و در حال حاضر کلنگ زنی 
پل شهید برونسی و پل بولوار ابوطالب )شمال به جنوب( آغاز 
شــده که این دو پروژه ســبب ایجاد یک دسترسی دیگر به 
مجموعه سپاد می شود و بار ترافیک میدان شهید فهمیده و 

سپاد را کاهش می دهد.

در پی وقوع یک حادثه
تریلی حامل 2۰تن کاغذ در آتش سوخت•

معاون  قرمــز:  خط 
فرماندهــی  عملیــات 
از  اســتان  انتظامــي 
تریلــی  آتش ســوزی 
حامــل۲۰ تــن کاغذ 
در محــور بردســکن- 

عشق آباد خبر داد.
سرهنگ حسن شجاعی نسب در تشریح این خبر اظهار کرد: 
با اعالم مرکز فوریت های پلیســی۱۱۰ مبنی بر آتش سوزی 
یک دســتگاه تریلی حامل بار کاغذ در محور بردســکن به 
عشــق آباد، بالفاصله مأموران انتظامي شهرستان طبس به 
همراه گروه هاي امدادي و آتش نشــانی به محل وقوع حادثه 
اعزام شدند. وي افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده 
کردند، محموله ۲۰ تني کاغذ به ارزش ۷میلیارد ریال آتش 
گرفته و در حال سوختن است که با تالش مأموران انتظامی 
و آتش نشــانی، آتش مهار شد. ســرهنگ شجاعی نسب با 
بیان اینکه علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسي 
اســت، تصریح کرد: در این حادثه، راننده مصدوم و توسط 

اورژانس۱۱5 به بیمارستان منتقل شد. 

دادستان مرکز خراسان شمالی اعالم کرد
 تصرف اراضی ملی•

 توسط برخی مدیران!
خبرنگاران:  باشگاه 
دادستان بجنورد گفت: 
تصرف های  از  برخــی 
توســط  صورت گرفته 
انجام  سازمانی  مدیران 
شــد و ســال گذشته 
اســتان  دادگســتری 
اقدام های مناسبی در راســتای بازگشت این اراضی ملی به 
بیت المال انجام داد.محمدیاران، دادستان عمومی و انقالب 
بجنورد، با تأکید بر نبود جرایم مهم مانند سرقت مسلحانه 
در استان، افزود : در برخی تجمعاتی که در دیگر استان ها به 

وجود آمد، خراسان شمالی در امنیت کامل قرار داشت.
ایــن مقام قضایی با اشــاره بــه وجود بعضی ســرقت ها و 
خرده فروشــی های مــواد مخــدر در اســتان گفت:رتبــه 
خراسان شمالی در سطح کشور رتبه باالیی نیست و در جایگاه 
مناســبی قرار دارد. وی با اشاره به کسب نتیجه مطلوب در 
مقابله با آســیب های اجتماعی، عنوان کرد: در حوزه صلح و 
ســازش، پرونده های جزایی در حوزه های نزاع دسته جمعی، 
پرونده های قتل و همچنین نزاع های خانواده، نقش و ظرفیت 

مردم و معتمدان بسیار برجسته و مهم است.
دادستانی کل کشــور با قدردانی از عملکرد موفق شورا های 
حل اختالف استان، رسیدگی به پرونده های قابل گذشت در 

حوزه سازشی را به شورا های حل اختالف ارجاع داد.
بیش از 5۰۰ هکتار اراضی ملی که توسط برخی افراد سودجو 
دست درازی شده بود، رفع تصرف شده است. محمدیاران با 
بیان اینکه برخی از تصرفات توسط مدیران سازمانی صورت 
گرفته است، افزود: سال گذشته دادگستری استان اقدام های 
مناسبی در راســتای بازگشت این اراضی ملی به بیت المال 
انجام داد، همچنین هشــدار های الزم به تمام ســازمان ها، 

دستگاه ها و مدیران استانی در این خصوص داده شد.
دادســتان عمومی و انقالب بجنورد با اشــاره به اقدام های 
شاخص دستگاه قضایی خراسان شمالی اظهار کرد:عملکرد 
دســتگاه قضــا در رســیدگی بــه پرونده هــای اقتصادی 
و برخــورد بــا مفســدان اقتصــادی قاطع بــوده و نکته 
شــاخص تر در این زمینه، برگشــت وجوه بــه غارت رفته 
بــه بیت المــال در ابتــدای رســیدگی به پرونده اســت.

 پژو حامل ۱2۰کیلوگرم تریاک •
در محاصره مردان قانون 

خط قرمز: فرمانده  انتظامی خراسان شــمالی از کشف ۱۲۰ 
کیلوگرم تریاک و دستگیری یک سوداگر مرگ در پی اجرای 
یک عملیات مشترک پلیس دو استان خبر داد. سردار علیرضا 
مظاهری گفت: در پــی انجام اقدام های اطالعاتی و دریافت 
خبری مبنی بر اینکه فردی به وســیله یک دستگاه خودرو 
ســواری اقدام به جابه جایی مقــدار قابل توجهی موادمخدر 
می کند، بالفاصله موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با تالش مستمر پلیس محل دقیق تردد 
عامل این اقدام مورد شناسایی قرار گرفت، افزود: با توجه به 
اینکه خودرو متهم در حوالی »ســاغند« از توابع استان یزد 
در حال تردد بود، بالفاصله موضــوع به پلیس یزد اطالع و 

هماهنگی الزم انجام شد.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه با همکاری پلیس یزد، 
خودرو مورد نظر شناسایی و متوقف شد، تصریح کرد: در این 
رابطه یک متهم در عملیات مشترک و غافلگیرانه دستگیر 
شد.ســردار مظاهری با تأکید بر اینکه در بازرسی از خودرو 
متهم ۱۲۰ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاســازی 
شده بود کشف شد، تصریح کرد: در همین رابطه یک دستگاه 
خودرو پژو نیز توقیف که با هماهنگی مقام قضایی به پارکینگ 

منتقل شد.

بی احتیاطی، عامل اصلی یک مرگ
 واژگوني تراکتور•

 به قیمت جان راننده تمام شد
خط قرمــز: واژگوني 
و  مانــه  در  تراکتــور 
سملقان با مرگ راننده 
گره خورد.سرهنگ علی 
حسین رختیانی، رئیس 
پلیس مانه و ســملقان 
گفــت: در پــی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبني بر واژگوني یک دستگاه 
تراکتور در محور روســتای »بیار« شهرستان مانه و سملقان، 
مأموران همراه با دیگر عوامل امدادی به محل اعزام شدند.این 
مقام انتظامي افزود: در بررسي هاي اولیه مشخص شد، بر اثر 
واژگوني یک دستگاه تراکتور در راه روستای مذکور راننده به 

شدت مجروح و در دم فوت شده است.
فرمانده انتظامی مانه و ســملقان در پایان خاطرنشان کرد: 
براســاس اعالم کارشناســان پلیس راه، بی احتیاطي راننده 

مهم ترین دلیل بروز این حادثه دلخراش بوده است.

عقیــل رحمانی: در پــی ردزنی های دقیق 
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراســان رضوی، یک انبار پــر از لوازم یدکی 
ادوات کشاورزی که ارزش چند میلیارد تومانی 
داشــت، شناسایی و با دســتور ویژه معاونت 

اجرایی تعزیرات حکومتی استان، پلمب شد.

گزارش شهروند پرده تخلف را کنار زدس
مهدی مقدســی، کارشناس مسئول معاونت 
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی در 
تشــریح اقدام صورت گرفته به قدس گفت: 
چند روز پیش یکی از شــهروندان با سامانه 
ارتباط مردمــی ۱۲۴ تماس گرفت و مدعی 
شــد در حاشــیه شهر مشــهد و در یکی از 
روستاها، مقادیر زیادی کاال به صورت کاماًل 
مشکوک نگهداری و در پی آن افراد متعددی 
به محل رفت و آمــد دارند.وی تصریح کرد: 
این موضوع مانند تمامی گزارش های مردمی 
که برای ما دارای ارزش باال و جای قدردانی 
دارد، برای رصد میدانی و مشــخص شــدن 
صحت ماجرا به یکی از تیم های کارشناسی 
ارجاع و همــان زمان آن ها بــه محل اعزام 
بازرسی  معاونت  مســئول  شدند.کارشناس 
ســازمان صمت اســتان ادامه داد: در کنار 
این ماجرا با توجه بــه اینکه اطالعات اولیه 
حاکی از گســتردگی تخلــف احتمالی بود، 
موضوع برای انجام هماهنگی های بیشتر به 
»پرهیزگار«معــاون اجرایی اداره کل تعزیرات 
حکومتــی اســتان منتقــل و در پــی آن 

دستورهای مورد نیاز نیز صادر شد.
در ادامه کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صمت اســتان بــه همراه یک تیــم از اداره 

عملیــات ویــژه فرماندهی 
انتظامی اســتان راهی این 
روســتا که در حوالی شهر 
قرار داشت شــده و پس از 
حضور در منطقــه، ابتدا به 
صورت نامحســوس ترددها 
و تمامی جوانب کار را مورد 

تحقیق قرار دادند.

کشف  محموله عظیم  س
لوازم یدکی 

مهدی مقدسی عنوان کرد: این اقدام که چند 
ساعت زمان برد، مهر تأییدی بر صحت اخبار 
واصله بود؛ چرا که تردد مشــکوک و ورود و 
خــروج کاال از آن انبار بزرگ به گونه ای بود 
که تصور می شد متولیان امر عالقه ای ندارند 

کسی سر از کار آن ها دربیاورد.
پس از جمع بندی ماجرا، عملیات بازرســی 
از محــل همزمان با شناســایی عامل اصلی 

ماجرا آغاز شــد و تیم های 
عمل کننده بــه انبار مورد 
اشاره وارد شدند. این مقام 
مسئول در معاونت بازرسی 
ســازمان صمــت اســتان 
اشــاره ای به اقالم مکشوفه 
کرد و گفت: همزمان با ورود 
آن ها به محل مشخص شد 
لوازم  زیادی  تعداد  آنجا  در 
ادوات کشاورزی که  یدکی 
برخی از آن ها به نوعی کمیاب هم بود، دپو و 

نگهداری می شود.
وقتــی تمامــی جوانــب این اقدام بیشــتر 
مورد کار کارشناســی قرار گرفــت، معلوم 
شــد این حجم عظیم لــوازم یدکی ادوات 
کشــاورزی که در حال حاضر ارزشی حدود 
۱۰ میلیــارد تومان دارد، چند ســال قبل 
خریداری شده و به قصد احتکار و به تدریج 
جمع آوری و به محل منتقل شــده اســت.

 پلمب و جوش دادن در انبارس
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراسان رضوی ادامه داد: دیگر نکته این 
پرونده که نشان ظن قوی احتکار بود هم این 
بود که انبار مذکور به هیچ عنوان در ســامانه 
جامع انبارها ثبت نشده بود و این ماجرا خود 
یکــی از دالیل وجود جریان ســوء پس پرده 

ماجرا بود.
در مرحلــه اول محل با دســتور قاطع معاون 
اجرایی اداره کل تعزیرات حکومتی استان پلمب 
و حتی درِ انبار هم با دستگاه مخصوص جوش 
داده شد تا به هیچ عنوان کسی نتواند کاالیی 
را از آنجا خارج کند.مقدسی بیان کرد: در ادامه 
از مالک محموله خواسته شد در مهلت قانونی 
داده شده نسبت به ارائه مدارک خواسته شده 
اقدام کند که متأسفانه آنچه مورد نیاز بود واصل 
نشد و احتمال قاچاق بودن محموله نیز متصور 
است. برهمین اساس کارشناسان برای دومین 
بار به محل مراجعه و تمامی لوازم یدکی های 
احتکاری را توســط دو تریلی از انبار خارج و 
به ســازمان اموال تملیکی خراســان رضوی 
منتقل کردند. درحال حاضر پرونده این تخلف 
در مراحــل پایانی کار قــرار دارد و پس از آن 
برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی 
ارسال خواهد شد.وی در پایان ضمن تشکر از 
همکاری ویژه تعزیرات حکومتی استان ، گفت: 
از همشــهریان عزیز تقاضــا داریم در صورت 
مشاهده هر گونه انبار دپو لوازم در محل های 
دور افتاده و... که به صورت غیرمرسوم فعالیت 
می کنند، موضــوع را به ما منتقل کرده تا در 
این زمینه اقدام های شایسته صورت گرفته و با 

متخلف برخورد شود.

با همکاری سازمان صمت و تعزیرات حکومتی خراسان رضوی صورت گرفت

کشف انبار بزرگ احتکار اقالم کشاورزی بیخ گوش شهر

محل با دستور قاطع 
معاون اجرایی اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان 

پلمب و حتی دِر انبار 
هم با دستگاه مخصوص 

جوش داده شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
روند کاهش نسبی دمای هوا •

قدس: بر اســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهــواره پدیده غالب جوی وزش باد و گردوخاک اســت به 
طوری که بویژه در مناطق بادخیز وزش باد شدید موقتی را 
شاهد خواهیم بود. همچنین تا سه شنبه رشد ابرهای همرفتی 
برای مناطقی از اســتان پیش بینی شــده کــه در مناطق 
کوهستانی شمال غرب استان رگبار پراکنده باران و رعدوبرق 
دور از انتظار نیست. از امروز نیز روند کاهش نسبی دمای هوا 
آغاز خواهد شد.هوای امروز مشهد هم صاف تا قسمتی ابری 

همراه با وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است.
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حتمًا باید  راه مواصالتی را ببندیم؟!س
ما اهالی روســتای گوجگی محور مشــهد به کالت،  بابت 
جمع آوری  لوله هایی که شــرکت گاز بابت گازرسانی  به 
این روســتای شــهیدپرور انجام داده، اعتراض داریم. همه 
روســتا های اطراف با حداقل جمعیت گازرســانی شده به 
جز روســتای ما؛ حتماً ما هم بایــد  راه مواصالتی را مثل 

 روستاهای دیگر ببندیم تا مسئولی پاسخگو باشد! 
۹36....3758

یک بار تکلیف ما را روشن کنیدس
واهلل این پول گرفتن اجباری مــدارس تمامی ندارد، برای 
گرفتن کارنامه دخترم رفتیم گفتند باید خودیاری جهت 
تعمیر آب خوری، ســرویس های بهداشــتی و هزینه مایع 
دستشویی، هزینه روشنایی و تعویض المپ ها و... را بدهید؛ 
یک بار تکلیف ما را معلوم کنند تا این قدر با مدیران مدارس 

دعوا و جنگ اعصاب نداشته باشیم.
۹۱5...63۴5

خط های منتهی به حرم را رایگان کنیدس
برای استفاده بیشــتر از حمل و نقل عمومی و کاهش بار 
ترافیکی اطراف حرم مطهر لطفاً خطوط منتهی به حرم که 
شــامل خط ۱ و 3 بی آرتی و خط ۱۲ و همچنین خطوط 
6۲ و 8۲  و خط 86 و83۱ و خط حرم مطهر پایانه طبرسی 
است را رایگان کنید تا مردم از حمل و نقل عمومی بیشتر 

استفاده کنند و ترافیک در خیابان ها کمتر شود.
۹38...265۱

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

ایرنا: شهردار مشهد گفت: تا پایان دوره فعالیتم طرح کمربند 
جنوبی این شــهر را نمی ســازم و چنین یــادگاری از خود به 
جا نمی گذارم.محمدرضا کالیی در نشســت با اعضای قرارگاه 
دانشجویی صیانت از ارتفاعات جنوبی مشهد افزود: با اصرار شورای 
شهر کنونی مشهد و با استناد به اسناد باالدستی، ادامه ساخت 
طرح کمربند جنوبی در آبان ٩6 توسط شهردار قبلی یعنی آقای 
تقی زاده خامسی آغاز شــد، اما با مخالفت و فشار سازمان های 
مردم نهاد زیست محیطی در اسفند ٩6 طرح متوقف شد و پس 
از توقف، موضوع در ستاد تدبیر استان برای تعیین تکلیف مطرح 
شد.وی ادامه داد: شورای کنونی شهر مشهد هم اصرار داشت طرح 
باید اجرا شود، از طرفی سازمان بازرسی نیز ۲۰ نکته در خصوص 
این پروژه مطرح کرده بود و در نهایت در ستاد تدبیر جمع بندی 
شد که ادله های این طرح توسط دانشگاه فردوسی مشهد بررسی 

و در خصوص ادامه آن تصمیم گیری شود.

نظر ستاد تدبیر چه بود؟س
شهردار مشــهد گفت: در ستاد تدبیر اســتان به این نتیجه 
رســیدند که با رعایت نکاتی می توان طرح کمربند جنوبی را 
اجرا کرد، اما من قانع نشــدم، بنابراین شهریور ٩8 با یکی از 
شاخص ترین افراد فعال در حوزه زیست محیطی مشورت کردم 
که آیا این طرح با وجود تخریب ها باید اجرا شود که این فرد هم 
نظرش منفی بود. از این رو من هم اعالم کردم طرح کمربند 

جنوبی را اجرا نمی کنم. مطالعات زیست محیطی طرح را انجام 
دهید، شهردار بعدی اگر خواست انجام دهد. در کل این طرح 
به یک طرح دارای کشمکش تبدیل شده بود که سعی کردم 
خود را از حواشــی دور کنم.کالیی افــزود: از آنجا که طرح را 
نمی شود رها کرد، بنابراین بررسی کردیم چه کاربری هایی در 
این منطقه می توان اجرا کرد و در نهایت دی ماه سال ۱3٩8 
کاربری ها از پیست موتورســواری تا آفرود و سافاری به ستاد 
تدبیر ارائه شد و مقرر شد در این محدوده پارکینگ ایجاد شود، 
همچنین ساخت طرح کوه پارک نیز با مطالعات زیست محیطی 
با این شرط که تخریب زیست محیطی نداشته باشد، آغاز شد.

وی ادامه داد: اســتاندار خراسان رضوی نیز دغدغه مند بود که 
طرح کوه پارک و پارکینگ به نوعی ادامه طرح کمربند جنوبی 
نباشد و فضایی برای حضور خانواده ها نیز فراهم شود که برای 

اجابت این دغدغه ها، اصالحات پیشنهادی نیز اجرایی شد.

من آدم تنهایی هستمس
شهردار مشــهد گفت: اجرای طرح کوه پارک با فشار و هزینه 
زیادی همراه بود و مهم ترین دلیل معترضان نیز این است که 
من را شهردار خود نمی دانند، این در حالی است که اگر آقای 
صولت مرتضوی، شهردار اسبق وارد این طرح می شد، با آغوش 

باز مواجه می شد. من آدم تنهایی هستم.
کالیی افزود: برای پایدار کردن یک موضوع و تضمین نساختن 

طــرح کمربند جنوبی باید امکان حضور مردم را فراهم کرد و 
یک هزار و ۲۰۰ هکتار درختکاری در ارتفاعات جنوبی چهره 
این منطقه را تغییر داد و حیف اســت مردم به آن دسترسی 
نداشته باشــند، چون ارتفاعات جنوبی مشهد متعلق به همه 
است و برای توسعه شهر مشــهد از تمام ظرفیت ها استفاده 
می کنم.وی اضافه کرد: هنوز متوجه نشدم در موضوع ارتفاعات 
جنوب مشهد چرا این قدر فشــار وارد شد، اما بزرگان استان 
در این خصوص همراهی خوبی کردند و ساخت و ساز در این 

ارتفاعات باید با موضوع استیفای حقوق شهر همراه باشد.
شهردار مشهد در خصوص طرح تفصیلی این شهر نیز گفت: 
یکــی از اتهاماتی که با آن مواجه هســتم، عالقه مند نبودن 
شــهرداران مناطق برای تهیه طرح تفصیلی است تا بتوانند 
تراکم فروشی کنند، بنابراین نمی توان تدوین و تصویب طرح 
تفصیلی را معطل گذاشــت.کالیی در خصوص ساخت و ساز 
در جنوب بولوار نماز و روی گســل نیــز افزود: موضوع باید در 

کمیسیون ماده پنج بررسی شود و پیگیر آن خواهیم بود.

 شهردار مشهد در نشست با اعضای قرارگاه دانشجویی 
صیانت از ارتفاعات جنوبی تأکید کرد کمربند جنوبی  را نمی سازد

چنین یادگاری از خود به جا  نمی گذارم

رپونده روزرپونده روز

خط قرمز: افســر نگهبان آتش نشانی شهر 
مشــهد از حادثه عجیب رانندگی منجر به 
متالشــی شدن خودرو پژو پارس در بزرگراه 
امام علی)ع( و مجروحیت چهار سرنشــین 
خودرو خبر داد.آتشــیار محسن فیروزی با 
بیان این مطلب گفت: بامداد روز گذشــته 
در پی تماس تلفنــی خودروهای عبوری با 
ســامانه ۱۲5 مبنی بر وقوع ســانحه شدید 
رانندگــی برای خــودرو پژو پارس، ســتاد 
فرماندهــی بالفاصله گروه امــدادو نجات و 
اطفای حریق ایســتگاه شماره ۷ را به محل 
حادثه در حوالی میــدان امام علی)ع( اعزام 
کرد.افســر نگهبان آتش نشانی شهر مشهد 
افزود: بــا حضور نجاتگران آتش نشــانی در 
محل مشخص شد، یک دستگاه خودرو پژو 

پــارس که جزو کاروان بدرقه عروس و داماد 
بودند، به دلیل نامعلومی به شدت با گاردریل 

میانی بزرگراه برخــورد کرده که این حادثه 
منجر به ســه تکه شدن خودرو پژو پارس و 

مجروح شدن چهار سرنشین این خودرو شده 
بود. در ادامه بالفاصله نجاتگران آتش نشانی 
ضمن رهاســازی افــراد محبوس شــده از 
البه الی آهــن پاره  های این وســیله نقلیه، 
چهار سرنشــین خودرو که دو زن و دو مرد 
بــوده و به طرز معجزه آســایی از این حادثه 
جان ســالم به در برده بودند را برای انتقال 
به بیمارستان، تحویل تکنسین های اورژانس 
حاضر در محل دادند.این گزارش حاکی از آن 
است، علت دقیق این سانحه عجیب رانندگی 
توســط کارشناســان پلیس راهور در دست 
بررسی است و نجاتگران آتش نشانی پس از 
ایمن سازی محیط حادثه و رفع نشت بنزین 
جاری شــده از خودرو آسیب دیده در سطح 

خیابان،  به مأموریت خویش پایان دادند.

حادثه در کاروان عروسی 

پژو پارس سه تکه شد، سرنشینان زنده ماندند!



خبرخبر خبرخبر

 یک هزار کالس درس •
تحویل آموزش و پرورش کرمان می شود

کرمان: مدیرکل نوسازی 
و تجهیز مدارس اســتان 
کرمان بیان کرد: در سال 
۹۹ حداقــل یــک هزار 
تحویــل  درس  کالس 
آموزش و پرورش اســتان 
خواهیم داد کــه این امر 

فقط با همت و کمک خیران محقق می شود.
محمد واعظی نژاد از کمک های خیران در امر مدرسه سازی سخن 
به میان آورد و اظهار کرد: در سال ۹۶ میزان سرمایه گذاری خیران 
در امر ساخت مدرســه، ۲۲ میلیارد تومان بوده که این مبلغ در 
ســال ۹۸ به ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده اســت و امروز با انعقاد 
این تفاهم نامه، ۱۰۰ میلیارد تومان خیران در امر مدرسه ســازی 

سرمایه گذاری می کنند.

ورود دستگاه قضا به وضعیت بازار مسکن •
البرز: دادستان عمومی و 
انقالب کــرج گفت: برای 
کنترل وضعیت مســکن 
مکاتبه هایی با سایت های 
مســکن صــورت گرفته 
که دیگر قیمــت خانه یا 
اجاره بها را در سایت ذکر 

نکنند، چون این کار موجب افزایش بهای مسکن و آشفتگی بازار 
می شود.

حســین مددی اضافه کرد: مکاتبه هایی با تعزیــرات و اتحادیه 
مشاورین امالک صورت گرفته تا نظارت خود را بر قیمت اجاره بها 

و مسکن افزایش دهند تا کمتر شاهد داللی در این حوزه باشیم.
وی گفت: در صورتی که دولت آمادگی داشته باشد دستگاه قضا 
آماده است وارد این حوزه شود تا افزایش قیمت افسارگسیخته در 

این حوزه کنترل شود.
 

هزار و ۷۰۰ نفر از فرزندان ایثارگران •
قزوینی در نوبت اشتغال هستند

قزوین: معــاون تعاون و 
امور اجتماعی بنیاد شهید 
و امور ایثارگــران قزوین 
گفت: یک هــزار و ۷۰۰ 
نفــر از فرزندان شــهدا و 
ایثارگران قزوینی در نوبت 
اشتغال هستند که بخشی 

از آن ها از طریق شرکت در آزمون استخدامی جذب دستگاه های 
اجرایی می شوند.

محمدرضا شکوهی اظهار کرد: اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران 
مهم ترین دغدغه بنیاد شــهید استان است و برای رفع آن باید از 

ظرفیت بخش خصوصی و دولتی استفاده بهتری شود.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه  اشتغال ایثارگران قوانین خوبی داریم 
ولی باید اجرای آن ها توسط مسئوالن دستگاه های اجرایی به شکل 

بهتری عملیاتی و دنبال شود.
 

ویالسازان، گیالن را ویرانه کردند•
گیــالن: نماینــده ولی 
فقیه در گیالن به هجوم 
ویالســازان برای ساخت 
و ســازهای بی رویــه در 
گیالن اشاره کرد و گفت: 
ویالسازان گیالن را تبدیل 

به ویرانه کردند.
آیت اهلل رسول فالحتی با بیان اینکه گیالن مورد طمع غارتگران 
زمین شــده اســت، تصریح کرد: مســئوالن باید برای مقابله با 

زمین خواری تمهیدات الزم را بیندیشند.
وی خواســتار توجه به زیرساخت های شهر تاریخی ماسوله شد و 
اظهار کرد: ماسوله پیشانی گردشگری استان محسوب می شود و 

یکی از نقاط گردشگرپذیر گیالن است.
 

 رفع مشکل حقوق کارگران هفت تپه •
در حال پیگیری است

دزفول: فرماندار شــوش 
با اشاره به مشکل حقوق 
کارگران شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه، 
گفت: رفع این مشــکل با 
کمک استاندار خوزستان و 
نماینده شوش در مجلس 

با جدیت در حال پیگیری است.
عدنان غزی اظهار کرد: عالوه بر فرمانداری و اعضای شــورای 
تأمین شهرستان شوش، شخص استاندار خوزستان و نماینده 
 مردم شــوش پیگیر پرداخت حق و حقوق کارگران نیشــکر 

هفت تپه هستند.
وی بیان کرد: در تالشــیم برخی از حساب های بانکی شرکت 
نیشــکر هفت تپه را برای پرداخت حقوق معوقه کارگران رفع 

انسداد کنیم.
 

اهواز از وضعیت قرمز خارج شد•
خوزســتان: سرپرست 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
جندی شــاپور اهــواز با 
اعالم جدیدترین فهرست 
شــهرهای قرمز اســتان 
خوزستان، از خروج اهواز 
از وضعیت قرمز کرونا خبر 

داد.
دکتر فرهاد ابول نژادیــان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مطابق 
برآوردها و در نتیجه بررسی نرخ موارد بستری مبتالیان به کرونا 
تا تاریخ ۳۰ خرداد، شهرهای آبادان، امیدیه، اندیمشک، ماهشهر، 
دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر و مسجدسلیمان در وضعیت قرمز 

قرار داشتند.
وی افزود: در حال حاضر شهر اهواز از وضعیت قرمز خارج شده و 

به وضعیت زرد با میزان متوسط خطر، تغییر وضعیت داده است.

 فعالیت کشتی کانتینربر •
در مسیر بوشهر- کویت آغاز شد

اتاق  رئیــس  بوشــهر: 
بوشــهر  بندر  بازرگانــی 
فعالیــت خــط  گفــت: 
کشــتیرانی کانتینری در 
بوشهر- خرمشهر-  مسیر 
صادرات  اولویت  با  کویت 

میوه و تره بار آغاز شد.
خورشید گزدرازی بیان کرد: کشتی کانتینربر کنونی فعال در این 
مســیر ظرفیت بارگیری ۱۵۰ کانتینر دارد که از این شمار ۱۲۵ 
کانتیتر خشک و مابقی یخچالی است. وی ادامه داد: این کشتی با 
جابه جایی کانتینرهای یخچالی زمینه صادرات میوه و تره  بار تولیدی 

استان به کشور کویت را فراهم کرده  است.
 

بازگشایی کمپ های ترک اعتیاد در مراغه •
مراغه: معاون سیاســی، 
فرمانــدار  اجتماعــی 
کمپ های  گفــت:  مراغه 
تــرک اعتیاد بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی از 
هفته اول تیرماه بازگشایی 

می شوند.
موسی شــعفی ادامه داد: با توجه به اینکه تردد معتادان متجاهر 
و پرخطر می تواند برای ســالمت جامعه تهدیدی جدی باشــد، 

کمپ های ترک اعتیاد فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
شــعفی اضافه کرد: با آغــاز فعالیت دوباره ایــن مراکز، کنترل و 
نظارت های بهداشتی توسط نهادهای متولی امر در زمینه رعایت 

موازین بهداشتی در آن ها تشدید می شود.
 

بازگشایی مرز خسروی از امروز•
قصرشــیرین: فرماندار 
مرز  گفت:  قصرشــیرین 
رسمی خســروی از امروز 
)دوشنبه دوم تیرماه( برای 
تــردد انفرادی مســافران 

بازگشایی می شود.
کرد:  اظهار  تاتار  مرادعلی 
هم اکنون مرز خسروی برای تردد انفرادی زائران با رعایت موازین 
و پروتکل های بهداشــتی کامالً آماده است و دستگاه های مستقر 
در مرز آماده خدمات رســانی به مسافران هستند. وی اظهار کرد: 
فعالیت های تجاری و صادرات از این مرز رسمی همچنان ممنوع 

است و بازگشایی شامل فعالیت های تجاری نمی شود.
 

 دستگیری عامالن مرگ ماهی ها •
در رودخانه خرم آباد

محیط  مدیرکل  لرستان: 
 زیست لرستان از دستگیری 
عامالن مرگ تعداد زیادی 
ماهی در رودخانه خرم آباد 
خبر داد و گفت: شنبه شب 
گذشته با کمین نیروهای 
محیط  کنترل  و  گشــت 
 زیست، تانکر خالی کننده پساب فاضالب به رودخانه توقیف و تحویل 
پاسگاه شد. مهرداد فتحی بیرانوند اظهار کرد: پس از تحقیق و بررسی 
مشخص شــد یک واحد تولید الکل در شهرک صنعتی شماره ۲ 
خرم آباد، اقدام به ریختن پساب صنعتی به رودخانه این شهر می کند. 
وی ادامه داد: پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده، ضمن اینکه 

درخواست پلمب کارخانه را نیز از مقام های قضایی داریم.
 

تبدیل زندان به کارگاه پوشاک در مازندران•
مدیــرکل  مازنــدران: 
زندان هــای مازنــدران از 
تبدیل زنــدان محکومان 
موادمخدر این اســتان به 
پوشــاک  تولیدی  کارگاه 

خبر داد.
علــی اســتادی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه ندامتگاه محکومان موادمخدر مازندران 
واقع در ساری به کارگاه تولیدی پوشاک مجهز شده است، گفت: 
در هفته جاری همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر این کارگاه به 
بهره برداری می رسد. وی افزود: امیدواریم دیگر مدیران کارخانه ها 
و کارگاه هــای مازندران نیز به زندان اعتماد کرده و برای حمایت 
از خانواده زندانیان درخصوص رونق تولید و کســب وکار حامی 

آن ها باشند.

شهروندان خرم آبادی: 

قانونی برای مهار قیمت مسکن نداریم؟! 
خرم آباد: نرخ اجاره خانــه و خریدوفروش در 
بازار مســکن خرم آباد از سال گذشته با سرعت 
افسارگسیخته ای در حال افزایش است و به گفته 
بسیاری از دست اندرکاران امالک جدا از افزایش 
قیمت برخی نهاده ها مانند دستمزد و یا مصالح 
ساختمانی، بخش مهمی از این قیمت های نجومی 
به رقابت در فضای مجازی و برخی ســایت های 

خریدوفروش بازمی گردد.
افزایش ســه برابری قیمت هر متــر آپارتمان و 
افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها یکی از مشــکالتی 
است که این روزها گریبان بسیاری از مردم به ویژه 
اقشار آسیب پذیر را گرفته و از دولت و مسئوالن 
می خواهند تا با اتخاذ تدابیری این قیمت ها را مهار 

کنند.
مقام نخست تورم مســکن در کشور که امسال 
نصیب لرستان شده، حاال در فصل نقل و انتقاالت 
تابستانی جلوه بیشتری یافته و نرخ های نجومی 
خریدو فروش و اجاره بها توســط دالالن موجب 
آشفتگی بازار مسکن و تشویش خاطر شهروندان 

خرم آبادی شده است.

تورمس
در همین راستا یکی از مشاوران امالک به خبرنگار 
قدس آنالیــن می گوید: قیمت یک کامیون آجر 
از ســال گذشته تا کنون پنج برابر افزایش  یافته، 
بنابراین طبیعی اســت وقتی ســاخت هر متر 
ســاختمان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در 
ســال گذشته به ۵ میلیون تومان در سال جاری 
می رسد، شاهد افزایش سه برابری قیمت آپارتمان 

باشیم.
سهیل بیرانوند می افزاید: از طرفی با افزایش تورم 
و نرخ خدمات در جامعه، بســیاری از سازندگان 
و یا مالکان برای ترمیم ســرمایه خود به افزایش 
قیمت ها دســت می زنند. وی تأکید می کند: در 
این زمینه باید با ایجاد یک ســازوکار قانونی و با 
نرخ های منطقی قیمــت را افزایش داد، نه اینکه 
مالکان به دلخواه اجاره بهــا را افزایش دهند. وی 
بیان می کند: به طور مثال ما شاهد ۳۰ درصد تورم 
هستیم، اما مالکان بیش از ۵۰ درصد قیمت اجاره 

را افزایش می دهند و این موضوع منطقی نیست.

قانون بازدارنده ای وجود نداردس
نایب رئیس اتحادیه مشــاوران امالک لرستان در 
خصوص نحوه نرخ گذاری قیمت مسکن، می گوید: 

مالکان امالک و صاحبخانه ها 
نهایی  قیمــت  تعیین کننده 
ملک یا شرایط اجاره هستند و 
هیچ نهاد و یا دستگاه اجرایی 
نرخ گذاری  سازه  روی  تاکنون 
نکرده و یا نتوانســته مالکان و 
یا ســرمایه گذاران را مجبور به 

کاهش قیمت کند.
در  رســتمی  محمدعلــی 
خصــوص چرایــی افزایــش 
لحظــه ای قیمت هــا و دیگر 
عوامل تأثیرگــذار بر نرخ های 
نجومی حــال حاضر، توضیح 
تبلیغاتی  سایت های  می دهد: 

و خریدوفروش مســکن یکی از مهم ترین عوامل 
التهاب بخشــی به بازار مسکن به ویژه در شرایط 

فعلی هستند.
وی دراین بــاره اظهــار می کند: در ســایت های 
خریدوفروش مانند دیــوار رقابتی بدون پایان با 
حضور بسیاری از مشاوران امالک و همچنین سایر 
اصناف مانند نمایشگاه های خودرو شکل  گرفته که 

توجه جدی به آن می تواند راهگشا باشد.
وی می افزاید: بنده به عنــوان عضو هیئت مدیره 
هیچ گونه کنترل و ابزاری بــرای این مهم ندارم 
که از فعالیت بنگاه ها در سایت های خریدوفروش 
مانند دیوار ممانعت کنم و از طرفی هیچ گونه قانون 
و اهرمی نیز وجود ندارد که این مسئله را تخلف 

اعالم کرده و از صدور یا تمدید 
مجوزها پیشگیری شود.

وی یادآور می شود: بازرسی از 
امالکی ها انجام می شود، اما به 
دلیل اینکــه اتحادیه قدرت و 
اختیاراتی برای برخورد قانونی 
ندارد، ترسی از این بازرسی ها 
بین امالکی ها ایجاد نمی شود 
که در ایــن خصوص نیازمند 

حمایت دادستان هستیم.

ورود برای نرخ گذاری س
در همین راســتا مدیرکل راه 
و شهرسازی لرســتان بابیان 
اینکه بر اســاس مصوبه شــورای مسکن استان، 
خانه هــای اجاره ای و قیمت هــای خریدوفروش 
مسکن با همکاری دستگاه های مختلف نرخ گذاری 
می شــوند، اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، راه و 
شهرسازی لرستان با همکاری کانون کارشناسان 
رسمی دادگســتری، اداره امور مالیاتی و اتحادیه 
مشــاورین امالک نســبت به نرخ گذاری قیمت 
خریدوفروش و اجاره بهای مســکن در لرســتان 

اقدام های الزم را انجام می دهد.
رضا خالقی در حاشــیه شــورای مسکن استان، 
اظهار کرد: در این جلسه موضوع تورم در بخش 
مسکن و اجاره بها بررسی و بر شناسایی و الحاق 
 اراضــی حریم شــهرها از طریق خرید توســط 

راه و شهرسازی استان تأکید شد تا تولید واحدهای 
مسکونی مناسب روند بهتری داشته باشد.

ایجاد کارگروه نرخ گذاریس
مدیرکل راه و شهرســازی لرستان در خصوص 
کنترل قیمت خریدوفروش مســکن و اجاره بها 
در استان، گفت: با توافق اعضای شورای مسکن 
استان مقرر شــد کارگروه نرخ گذاری منطقه ای 
واحدهای مسکونی شهرهای استان باهدف تعدیل 

قیمت ها تشکیل شود.
خالقی بیان کرد: همچنین در راســتای کنترل 
قیمت خریدوفــروش مســکن و اجاره بها مقرر 
گردید پس از تصویب کارگروه نرخ گذاری، هرگونه 
معامله و تنظیم قراردادها منوط به تأیید نظریه 
کارشناسان رسمی دادگستری استان در چارچوب 
قیمت گذاری منطقه ای انجام شــود که ضروری 
است دستگاه قضایی نیز برای کنترل قیمت ها با 
خاطیان بر اساس ضوابط قانونی برخورد قاطعی 

داشته باشد.

تعیین مالیات برای خانه های خالی س
وی تعیین مالیات بر خانه های خالی از ســکنه 
در شــهرهای اســتان را یکی دیگر از مصوبات 
جلسه برشــمرد و گفت: با همکاری شهرداری ها 
و واحدهای خدمات رســان در مــدت چهار ماه 
خانه های خالی از ســکنه در اســتان شناسایی 

می شوند.

با توافق اعضای 
شورای مسکن استان 

مقرر شد کارگروه 
نرخ گذاری منطقه ای 

واحدهای مسکونی 
شهرهای استان 

برای تعدیل قیمت ها 
تشکیل شود
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مازندران: خورشــیدگرفتگی دیروز یکم تیرماه در سراسر کشور 
نه تنها مشتاقان بســیاری را برای ثبت و ضبط این واقعه دور هم 
جمع کرد، بلکه فرصتی نیز برای نجوم شناسان و متولیان امر فراهم 
ســاخت تا یک  بار دیگر امکانات خود را در چنین مواقعی محک 

بزنند.
روز یکشنبه بسیاری از عالقه مندان به نجوم و مسئوالن مانند آنچه 
که در پارکینگ دوم بابلســر رخ داد، کمپی را ایجاد و تلسکوپ 
خورشیدی را نصب کردند تا عالقه مندان بتوانند خورشیدگرفتگی 
را مشــاهده کنند و این تالش ها در حالی اتفاق افتاد که استان 
مازندران در منطقه آالشت دارای یک رصدخانه است که سال ها 
درِ آن روی هیچ عالقه مندی باز نشــده و همچنان بدون استفاده 

مانده است.

رصدخانه منزویس
قفل رصدخانه آالشــت که یکی از ۱۴ رصدخانه کشور محسوب 
می شود، با اینکه چند سال پیش تلسکوپی خورشیدی برای آن 
خریداری شد تا در روز هم با رصد خورشید فعالیت داشته باشد، 

اما همچنان بسته است.
اگرچه در ســال های اخیر این رصدخانه مشتریان و گردشگران 
بسیاری را به سمت خود جلب کرده و عالقه مندان بسیاری حاضر 
بودند صدها پله را بپیمایند تا به این رصدخانه برسند، اما به دالیل 

نامعلوم مسئوالن تصمیم گرفتند درِ این رصدخانه را گل بگیرند.

هرچند مدیریت شهری آالشت برای خارج کردن این رصدخانه 
از رکــود در چند نوبت تصمیم گرفت بهره برداری از امکانات این 
مجموعه را از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار کند، اما این 

رصدخانه تاکنون واگذار نشده است.

گردش علمی و تفریحی س
باوجوداینکه مدت مدیدی است درهای این رصدخانه بسته است، 
اما هنوز بسیاری از گردشگران تعداد ۳۶۵ پله را طی می کنند تا 
خود را به رصدخانه آالشــت برسانند و از منظره بی نظیر آن و بر 

فراز ابرها لذت ببرند.
به گفته بسیاری از کارشناسان درحالی که این تجهیزات می تواند 
عالوه بر استفاده های علمی، باوجود استقبال گردشگران کاربرد 
بسیار مناسبی برای درآمدزایی داشته باشد، اما تمام این امکانات 
بالاســتفاده مانده اســت. رصدخانه ای که ۱۳ سال پیش مراسم 
افتتاح آن با حضور پروفسور احمد دالکی، پدر نجوم ایران و برخی 

چهره های شاخص علمی برگزار شد، حاال خاک می خورد.

رصدخانه واگذار می شودس
شهردار آالشــت در خصوص تعطیلی این رصدخانه به رسانه ها 
گفت: سال گذشته فعالیت رصدخانه در هر شب با احتساب همه 
هزینه ها بیش از ۱۱۰ هزار تومان برای شهرداری تمام می شد، اما 
درآمد رصدخانه در بســیاری از شب ها صفر بود و مجموع درآمد 

شهرداری از رصدخانه در یک سال به ۳ میلیون تومان هم نرسید.
عبدالکریم پهلوان بابیان اینکه گنبد رصدخانه چندی پیش  بر اثر 
تندباد آسیب جدی دید، افزود: با توجه به حساسیت باالی گنبد 
برای چرخیدن روی ریل، به حضور کارشــناس و متخصص این 
حوزه نیاز است که پیگیری کرده ایم تا به زودی سازنده گنبد برای 

ترمیم آن به آالشت بیاید. 
وی بابیان اینکه قرارداد واگذاری به بخش خصوصی تنظیم  شده، 
افزود: قرارداد فعالً پنج  ساله است که با امکانات موجود در اختیار 
سرمایه گذار قرار می گیرد و قرار شــد سرمایه گذار برای نصب و 

بهره برداری تلسکوپ خورشیدی اقدام کند.
وی ادامه داد: براساس قرارداد، رصدخانه باید در همه  روزهای نیمه 
نخســت سال که امکان رصد وجود دارد، باز باشد و در نیمه دوم 

سال نیز دست کم سه روز در هفته فعالیت داشته باشد.
وی افزود: بااینکه کارشــناس دادگستری نرخ اجاره رصدخانه را 
ماهانه ۲میلیون تومان در نظر گرفت، باهدف حمایت از سرمایه گذار 
برای رونق گرفتن رصدخانه، نرخ اجاره را ۵۰ درصد کاهش دادیم.

گالیه عالقه مندان به نجوم و گردشگری

چشم های رصدخانه »آالشت« به روی آسمان بسته است!

گزارشگزارش

۷83۷zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. بازیکن کازرونی سابق لیگ برتر کشورمان 
که شهرتش به خاطر بازی جوانمردانه اش در 
زمان حضور در تیم مقاومت سپاسی شیراز و 
مقابل استیل آذین است که هنگام مصدومیت 
 گلر تیم حریف از گشودن دروازه خودداری کرد 
۲. شترمرغ امریکایی- دشنام دادن- انجیر معابد- 
خیسی اندک ۳. حیوان شاخ دار جنگلی- کار را 
باید به وی سپرد- جعبه حروف سربی چاپخانه 
 ۴. فرد- تلخ مزه- رنگ بخشــش- لباس شنا 
۵. صوت تحسین- هوس باردار- خط کش آقای 
مهندس ۶. دوست داشتن- شهر خربزه- بخل و 
حسد۷. نوعی لنز عکاسی- باهوش- وسیله نقلیه 
متعلق به یک مؤسسه ۸. شاهکار »امیل زوال«- 
ناخلف- ایدئولوژی ۹. مجهزکردن- ... که نداند 
و ندانــد که نداند / در جهــل مرکب ابدالدهر 
بماند- گاز تنفسی ۱۰. سبیل- خوراکی است 
که از ســرخ کردن آرد در روغن و اضافه کردن 
 نرمه شــکر تهیه می شــود- آخریــن نازی 
۱۱. »قــوس« بی آغــاز – رودی در فرانســه 
 بــه طــول ۱۰۲۰کیلومتــر- بســنده کردن 
 ۱۲. خــروس جنگی- خبرگزاری رســمی 

کویــت- طالیه دار اعــداد- لــوس و بی مزه 
۱۳. دری اش مشهور اســت- عجول- نوعی 
پارچه ابریشمی۱۴. عالمت مفعولی- بخشی 
از دســتگاه هاضمه- برج داســتانی فرانسه- 
باطل شــدن ۱۵. اثری از »جرج برناردشــاو« 
نمایشنامه نویس و منتقد شوخ طبع ایرلندی 

برنده جایزه نوبل۱۹۲۵

۱. از رده بندی هــای ورزش بوکــس برابــر 
وزن۹۱کیلوگرم- شهری در فلسطین اشغالی 
۲. قلعه ای تاریخی در سیستان وبلوچســتان- 
ظرف مرکب خوشنویسی- ســقف میان دو 
دیوارکه زیرآن راه بوده ۳.ترشحات پروتئینی 
توسط یاخته های زنده بدن- انجامیدن- سخن 
صریح ۴. شهرهاســت و جمــع مدینه- باال- 
مقیمان – درخت انگــور ۵. حرف ۲۱الفبای 
انگلیسی- استوارشــده- به یکباره در گویش 
خودمانی- دین و مســلک ۶. ماده اشباع شده 
از کربن- فعال شیمیایی ۷. سرشب- حکام و 
فرمانروایان- جوان ۸. برکت یافته – یک دفعه- 
رنج  و پســران ۹. داخل – درس نوشتنی- درد

 ۱۰. هدیــه و پیشکشــی- مؤســس سلســله غزنویان 
۱۱. نــرم- پایان – تیره ای از طایفه هفت لنگ بختیاری- 
حرارت بدن بیمار۱۲ - نگاه خیره- رسم شــده- محصول 
صابون- لیست غذای رستوران ۱۳. ویتامین جدولی- تاریک 
 و بی فروغ – گونه ها ۱۴. پستی و رذالت– شهر انار- پرستار 
۱۵. هم جهت شــدن- پیمانی که در سال ۱۹۹۱در هلند 

برای تشکیل اتحادیه اروپایی بسته شد
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