
 جانباز سرافراز »عبداهلل رمضانی« 
به کاروان شهدا پیوست

 بیکاری 30 نفر با تعطیلی 
فروشگاه تعاونی مصرف یکی از بانک ها

پشت پرده ماجرا چیست؟روز گذشته

 عبــداهلل رمضانی جانبــاز ســرافراز 70درصد از 
استان خراسان رضوی پس از تحمل سال ها درد 

مجروحیت به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
جانباز عبداهلل رمضانی در ســن 56 سالگی بر اثر 
عوارض مجروحیت های متعدد دوران دفاع مقدس، 
بامداد سه شنبه هفتم مرداد در بیمارستان ارتش به 

مقام رفیع شهادت نائل آمد.

تعطیلــی ناخواســته تعاونی مصــرف یکی از 
بانک های خراســان رضوی و بیــکاری اجباری 
کارکنان آن موجب گالیه شدید این افراد شده 
است.به گزارش خبرنگار ما روز گذشته تعدادی 
از کارکنان تعاونی مصرف بانک تجارت در مقابل 
یکی از شعب این بانک که یکی از اعضای هیئت 

مدیره تعاونی در آن شاغل است...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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ماسک جواب می دهد

 در گفت وگو با دست اندرکاران 
حوزه نشر عنوان شد 

 دالر کوتاه بیاید 
 مردم با کتاب

 مهربان می شوند

 در سومین جلسه دادگاه 
»سلطان مدرک« مطرح شد

چاپ »وی آی پی« کتاب!

 آیت اهلل علم الهدی 
در دیدار نماینده وزیر بهداشت:

باید بین درمان و معیشت 
مردم تعادل برقرار کرد

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

قدس مشکالت این مسیر 
پرتردد را بررسی کرد

گره بی پولی بر 
ترافیک میدان 
j امام حسین

بی تردید اگر شــهروندان مشهدی و رانندگان این شهر 
بخواهند چند نقطه پرترافیک شــهر را نام ببرند یکی از 
این نقاط میدان امام حســین)ع( و در ادامه آن مســیر 
خواجه ربیع اســت.با نگاهی به ســابقه این موضوع هم 
می بینیم به دلیل وجود یکی از آرامســتان های قدیمی 
شهر در محوطه خواجه ربیع و اتصال این مسیر به محور 
اصلی تردد اهالی شهر کالت و چند صد روستا ترافیک 
این مسیر به ویژه در محل میدان امام حسین)ع( همواره 
مشکل ساز بوده و هست.سال ها پیش مدیران شهری با 
ساخت یکی از پل های خاص به لحاظ فنی و مهندسی 
درصدد کاســتن از مشکالت برآمدند و البته تا حدودی 
توانســتند از حجم ترافیک ورودی به میدان از مســیر 
جنوب بکاهند ولی باز هم به سبب همان دالیلی که ذکر 
شد میزان بار ترافیکی به این میدان از مسیرهای غربی و 

شرقی بسیار زیاد بود و ...

آمار امیدوار کننده از تثبیت تعداد بستری شدگان کرونا

.......صفحه 2 

نشــر کتاب و به واســطه آن مطالعه، همیشه یکی از دغدغه های 
جامعه فرهنگی ما و بسیاری از اهالی کتاب است. در دوران شیوع 

کرونا هم بازار نشر درگیر این مشکل شده ...

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱5 متهم پرونده موسوم 
به هلدینگ آفتاب به ریاســت قاضی ســید هادی منصوری و در 
قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران و مفسدان در نظام 

اقتصادی کشور مستقر در مشهد...

آیــت اهلل علم الهدی در دیدار بــا دکتر فریدون نوحــی، نماینده 
تام االختیار وزیر بهداشــت در مدیریت بیماری کرونا در خراسان 
رضوی گفت: دکتر بحرینی و همکارانشان در حوزه مدیریت کرونا 

بسیار قوی عمل کردند...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهارشنبه  8 مرداد 1399
  8 ذی الحجه 1441  
 29 جوالی 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9306  
 ویژه نامه 3685 
+ صفحه »میهن« 

آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت صنایع بسته بندی مشهد 

)سهامی عام( )شماره ثبت 3178 و
 شناسه ملی 10380190780(

بدین وس��یله از کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
ش��خصًا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص 
حقیقی و نماینده یا نمایندگان ش��خص حقوقی 
دعوت می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده ای��ن ش��رکت ک��ه براس��اس نامه 
شماره 067- 994/625752 مورخ 1399/5/1 
مدیریت محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان 
بورس و اوراق بهادار تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
زم��ان برگ��زاری مجم��ع: س��اعت 10 صبح روز 

دوشنبه 1399/5/20
محل برگزاری مجمع: کیلومتر 15 جاده آسیایی، 
روبروی ش��هرک صنعتی توس، شرکت صنایع 
بسته بندی مشهد، تلفن 35420245 و نمابر 

35420240
خص��وص  در  تصمیم گی��ری  جلس��ه:  دس��تور 
افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها )طبق زمین(
9ع هیئت مدیره 

90
41
17

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده  شرکت جاده بان گستر   
)با مسئولیت محدود ( به شماره ثبت 

22287 و شناسه ملی  10380377664 

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت  
ف��وق دعوت می ش��ود که در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  10 صبح  

مورخ 1399/05/20  حضور به هم برسانند.
دستور جلسه :• انتخاب مدیران 

• محل تش��کیل جلسه : مش��هد احمدآباد 
خیاب��ان راهنمای��ی ، راهنمای��ی 1 پالک 9 

طبقه دوم  
 احمد زمانیان یزدی 
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین 
تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 
اف��رادی که اس��ناد عادی یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت 
اس��ناد و امالک ناحیه 2 بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی 

)کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 129- اصلی اراضی ملکش

1- شش��دانگ یکباب کارگاه جوش��کاری از پالک 3 فرعی از 129 اصلی 
فوق به مساحت 167/48 متر مربع ابتیاعی آقای علی حسن زاده از محل 
مالکیت ثبتی اسد اله ملکشی و عبدالعلی جاللی بجنوردی برابر رای شماره 

1115-99 مورخ 99/04/16 – کالسه 260-99 هیات
بخش دو بجنورد پالک 155- اصلی اراضی کهنه کند

2- ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 120 متر 
مربع ابتیاعی آقای امین قوامی از محل مالکیت ثبتی آقاخان باغچقی فرزند 
محمد برابر رای شماره 1208-99 مورخ 99/04/21 – کالسه 76-99 هیات
3- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 
180/93 متر مربع ابتیاعی آقای احمد احمدی از محل مالکیت ثبتی رضا 
صدیق زاده فرزند محمد برابر رای ش��ماره 1120-99 مورخ 99/04/17 – 

کالسه 276-98 هیات
4- شش��دانگ یکباب س��اختمان از پالک 155 اصلی فوق به مس��احت 
210/10 متر مربع ابتیاعی آقای رضا باغچقی  از محل مالکیت ثبتی قربان 
علی آب��ادی فرزند محمد برابر رای ش��ماره 1207-99 مورخ 99/04/21 

کالسه 21-99 هیات
5- ششدانگ یکباب انباری از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 150 متر 
مربع ابتیاعی آقای رمضان پرویزی از محل مالکیت ثبتی آقاخان باغچقی 
فرزند محمد برابر رای شماره 1206-99 مورخ 99/04/21 – کالسه 83-

99 هیات

بخش دو بجنورد پالک 173- اصلی اراضی معصوم زاده
6- ششدانگ یکباب انباری و محوطه از پالک 2 فرعی از 173 اصلی فوق 
به مساحت 86/45 متر مربع ابتیاعی علی رضا محمدیانی از محل مالکیت 
ثبتی علیرضا عزیزی برابر رای شماره 1209-99 مورخ 99/04/21 کالسه 

17-99 هیات
7- ششدانگ یکباب منزل از پالک 3 فرعی از 173 اصلی فوق به مساحت 
120/05 مت��ر مربع ابتیاعی علی رض��ا محمدیانی از محل مالکیت ثبتی 
فاطمه بیگم حسینی معصوم برابر رای شماره 1118-99 مورخ 99/04/16 

کالسه 17-99 هیات
بخش دو بجنورد پالک 200- اصلی اراضی بدرانلو 

8- شش��دانگ یک واحد پرورش بوقلمون گوشتی از پالک 456 فرعی از 
200 اصلی فوق به مساحت 4000 متر مربع ابتیاعی خانم فائزه بدرانلوئی 
از محل مالکیت ثبتی حس��ین بدرانلوئی فرزند غالمرضا برابر رای شماره 

1205-99 مورخ 99/04/21 کالسه 713-99 هیات
لذا به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در 
آرای اعالم ش��ده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار 
اگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل ت��ا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهن��د در صورت��ی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت 
مب��ادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.   آ-9903585
تاریخ انتشار نوبت اول:  24                  /04                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 08                  /05                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد
 احمد اصغری شیروان

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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آمار امیدوار کننده از تثبیت تعداد بستری شدگان کرونا

ماسک جواب می دهد
هاشم رســائی فر:  در حالی کــه خراسان 
رضوی طبــق آخرین اعالم هــا در روزهای 
جاری حادتریــن وضعیت کرونــا را در بین 
25 اســتان با وضعیت قرمز در کشور دارد اما 
شــنیده می شود استقبال مردم از استفاده از 
ماسک به ثبات آمار بیماران بستری ناشی از 
کرونا در بیمارستان های این استان انجامیده 

است.
با این حال دیروز وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی اعالم کرد روزانه 200 بیمار 
کرونایی در بیمارســتان های مشهد بستری 
می شــوند. کرونا که اواخر زمســتان 98 در 
کشــور خودنمایی کرد و تاکنون همچنان در 
شهرها و آبادی های کشور قربانی می گیرد! در 
این بین اما مدتی آمارها شرایطی نزولی داشت 
و میزان ابتال و فوتی ها روز به روز کاهشی بود 
اما از اواخر خرداد موج دومی از شــیوع کرونا 
در کشــور و استان خراسان رضوی شایع شد 
کــه بنا بر آمارهای ثبت شــده از مبتالیان و 
فوتی ها، کرونا جمعیت بیشــتری از مردم را 
درگیر خودش کرد. متأســفانه چند باری هم 
تا اینجا رکوردهای کرونایی جابه جا شده است! 
نمونه اش همین دیروز بود که آمار فوتی ها به 
235 نفر در یک روز رسید تا باالترین میزان 
فوتی از نخستین روز شیوع تا امروز ثبت شود. 
نمونه این رکوردها را قطعاً در روزهای گذشته 
در خراسان رضوی شاهد بودیم و هستیم که 
در حال حاضر بین 25 اســتانی که وضعیت 

قرمز دارند شرایطی حاد داریم!

 ثبات آمار مبتالیان به کرونا س
طی چند روز گذشته

مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد و ســخنگوی این دانشگاه در پاسخ به 
پرســش قدس در خصوص نتایج اقبال مردم 
از اســتفاده از ماســک و رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در روزهای گذشته گفت: در حال 
حاضــر چیزی در حــدود 75 درصد مردم از 
ماسک اســتفاده می کنند که این نسبت به 
گذشته آمار خوبی است. در نظر داشته باشید 
که استفاده از ماسک تقریباً از 15 تیر توسط 
مردم جدی تر دنبال شد که با توجه به اینکه هر 

تغییر رفتاری از سوی مردم 
در مواجهه بــا کرونا حدود 
دو هفته طول می کشــد تا 
نتیجه اش عیان شــود، با در 
نظر داشــتن ایــن موضوع 
باید اثر اســتفاده از ماسک 
در هفته اول مرداد مشخصاً 
برای مردم معلوم می شد که 
خدا را شــکر این اتفاق در 
حال وقوع است و چند روز 
اخیر تعداد بستری های ما در 
بیمارستان ها ثابت شده است.

دکتر حمیدرضا رحیمی در ادامه افزود: طی 
چند روز گذشته تغییر آماری به وجود آمده 
که روندی ثابت داشــته و افزایشــی در پی 
نداشته است همان نتیجه استفاده از ماسک 
توسط 75 درصد )در برخی گزارش ها بیشتر 
از 90 درصد اعالم شــده اســت( مردم بوده 
که خودش را کم کم نشــان می دهد همان 
طور که پیش از ایــن نیز کم دقتی و رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشــتی اعم از حضور 
در مراسم های عروســی و عزا موجب شد تا 
پس از تقریباً همان دو هفته روند کاهشــی 
که داشــتیم افزایشی شــود و به اینجا ختم 

شود.وی در مورد حاد بودن 
شــرایط خراســان رضوی 
نســبت به 25 استان دیگر 
دارای وضعیــت قرمــز نیز 
اظهار کرد: از مجموع آماری 
 20 می شــوند  بستری  که 
غیربومی  افراد  آن ها  درصد 
هســتند که به اســتان و 
مشهد ســفر داشته و اینجا 
بنا به شــرایطی که داشتند 

بستری شده اند. 
این تعداد به آمار بستری ها در بیمارستان های 
ما اضافه می شود و در نهایت میزان مبتالیان 
بــه کرونا در حوزه مــا افزایش پیدا می کند. 
بــه زبان ســاده تر در حــال حاضر جمعیت 
ما چیزی در حــدود 7 درصد جمعیت کل 
کشور است که طبیعتاً باید چیزی در همین 
حدود از مبتالیان نیز مربوط به ما در کشور 
باشــد اما وقتی آمار مقایسه ای می شود، آن 
20 درصــدی که از غیربومی هــا به آمار ما 
افزوده شده سبب می شود تا شرایط برای ما 
بین استان های دیگر حادتر باشد.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: اگر به 
جای 75 درصد 90 درصد از مردم از ماسک 

اســتفاده و پروتکل های بهداشتی را رعایت 
کنند قطعاً شــیب بســتری ها کمتر و کمتر 
خواهد شد و نزدیک به نیمی از بستری های 
فعلی کاهش پیدا خواهد کــرد. اما اگر این 
موضوع جدی گرفته نشود شرایط بدتر از این 

نیز خواهد شد.
دکتــر رحیمی همچنیــن در مــورد ایجاد 
نقاهتگاه های مخصوص کرونایی ها در مشهد 
بیان کرد: ایجاد نقاهتگاه ها در راســتای کم 
کردن بار بیمارستان ها بوده به این ترتیب که 
اگر بیماری 10 روز در بیمارستان بستری بوده 
و قرار است دو روز دیگر پزشک مرخصش کند 
ایــن دو روز باقی مانده را به نقاهتگاه منتقل 
شود تا هم از شلوغی بیمارستان ها کاسته شود 
و هم اینکه مقداری از فشــار و بار موجود از 

بیمارستان ها برداشته شود.

خوشاب تنها شهر سفید استانس
وی درباره وضعیت شهرستان های استان در 
حــال حاضر اظهار کرد: طبــق آخرین اعالم 
شهرســتان های مه والت، تربت جام، کاشمر و 
بینالود )طرقبه شــاندیز( در وضعیت نارنجی 
قرار دارند. جوین، جغتای، داورزن و خلیل آباد 
زرد هستند. خوشاب تنها شهر سفید است و 

بقیه شهرستان ها وضعیت قرمز دارند.

جان باختن ۷۹ کرونایی در تربت جامس
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام گفت: 
از ابتدای شیوع بیماری کرونا در این شهرستان 
تاکنون 79 نفر جان خود را از دست داده اند. 

محمد افــکار تصریح کرد: از ابتدای شــیوع 
ویــروس کرونا تاکنون 2هــزار و 157 نفر با 
عالیم حاد تنفســی و بیماری کرونا مراجعه 
کرده اند که هــزار و 152 نفر نتیجه آزمایش 

آنان منفی و 988 نفر مثبت بوده است.
او افزود: تاکنون 895 نفر با بهبود نســبی از 
بیمارســتان ترخیص شــده و تحت مداوا و 

قرنطینه خانگی هستند.
رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام ادامه 
داد: در حــال حاضر 25 نفر در بخش عفونی 
و هفت نفر در بخش آی ســی یو بیمارستان 

سجادیه بستری هستند.

اما و اگرهای مرگ بیماران به دلیل نبود •
اکسیژن در بیمارستان نیشابور

کمبود دارو، تجهیزات پزشکی و امکانات درمانی برای نجات 
جان بیماران کرونایی در شهرهایی همچون مشهد که از همان 
نخســتین روزهای شیوع ویروس کووید19 و موج اول و دوم 
این بیماری، دارای وضعیتی خطرناک بوده و هست، به عنوان 
یکی از اصلی ترین دغدغه های مردم و مســئوالن مطرح بوده 
اســت.این دغدغه اما با اعالم خبر مــرگ 10 بیمار کرونایی 
بستری در بیمارســتان نیشابور به دلیل قطع اکسیژن، حاال 
به ترس و وحشتی واقعی بدل شده که بیش از همه، نزدیکان 
و بســتگان بیماران را نگران کرده است؛ تفاوتی هم نمی کند 
که اهل کدام شــهر باشند و یا عزیزشان در کدام بیمارستان 

بستری  شده باشد.
به گفته نماینده نیشابور، این اتفاق دهشتناک در زمان حضور 
معاون وزیر بهداشــت در بیمارستان این شهر رخ  داده است؛ 
یعنی زمانی که مسئوالن محلی از دانشگاه علوم پزشکی گرفته 
تا مدیران و کارکنان بیمارســتان، تمام تالش خود را به کار 
گرفته  و مراقب بوده اند تا اتفاقی ناگوار رخ ندهد که آبرویشان 
نزد معاون وزیر برود و موقعیت شــغلی و آینده کاریشان در 
معرض خطر قرار بگیرد.جالب آنکه فرماندار نیشابور در پاسخ 
به اظهارات خانم چنارانی، قطع دســتگاه اکسیژن را تکذیب 
کرده و گفته است که در زمان بروز این فاجعه در بیمارستان 
حضور داشــته و تأکید کرده حتی یک دقیقه از اکســیژن 
بیمارستان قطع نشده و هر کسی که مدعی است یک دقیقه 

قطع شده، می تواند بیاید از او جایزه بگیرد!
ادامه سخنان عالی ترین مقام دولتی در نیشابور در توضیح این 
ماجرا نیز قابل  توجه است: »فیلتر دستگاهی که یک ماه قبل 
آمد، به دلیل اینکه بار زیادی از آن کشیدیم، جواب نداد. ما در 
فروردین نیز دستگاه نداشتیم اما چطور به 19۶ بیمار اکسیژن 
رســاندیم؟ در عرض دو ساعت حدود 80 کپسول را از سطح 
شهرســتان جمع آوری کردیم؛ دو ساعت دو ساعت از مجمع 
دهیاری ها اکســیژن با خلوص 99 درصد آوردیم و ظرف ۴8 

ساعت توانستیم دستگاه را مجدد به کار بگیریم«.
این سخنان هرچند به  ظاهر ادعای نماینده نیشابور را تکذیب 
می کند اما تأیید تلویحی مرگ بیماران به دلیل نبود اکسیژن 
را همراه دارد؛ چراکه فرماندار محترم به خرابی فیلتر دستگاه 
اکسیژن اشاره دارد. اینکه بیمارستان شهر بزرگی چون نیشابور 
تنها یک منبع تأمین اکســیژن داشــته باشد و زندگی تمام 
بیماران هم به یک فیلتر وابسته باشد، قابل  تأمل و سؤال برانگیز 
است. در حالی  که به  طور قطع در مورد برق بیمارستان چنین 
نیست و حتماً دستگاه و منبع تولید برق کمکی و اضطراری 
وجود دارد. اینکه فرماندار منکر قطع اکسیژن شده و بالفاصله 
اما خبر از جســت وجوی گسترده برای یافتن و قرض گرفتن 
کپسول اکسیژن می دهد نیز جالب است؛ اگر این تعداد بیمار 
کرونایی به خاطر قطع اکســیژن فوت نکرده اند، کاش علت 
مرگ آن ها را هم اعالم می کردند وگرنه، چه فرقی می کند که 
چگونه اکسیژن حیات بخش بیماران قطع شود؛ اینکه اکسیژن 
باشد ولی به دلیل خرابی فیلتر به بیمار نرسد، بار مسئولیت 
مســئوالن را کم نمی کند. همه ما می دانیم که اوضاع کنونی 
همه گیری کرونا، تعداد مبتالیان و بستری شده ها قابل  مقایسه 
با فروردین  ماه نیســت و عقل و منطق حکم می کرده برای 
شــرایط خاص کنونی برنامه ریزی و اقدام های خاص تری در 

دستور کار مسئوالن قرار می گرفته است.
مگر یک انســان چند ثانیه و یا حداکثر چند دقیقه می تواند 
بدون اکسیژن دوام بیاورد که شما فراهم کردن نخستین سری 
کپسول های اکسیژن طی دو ساعت را از تالش های افتخارآمیز 
خود قلمداد می کنید؛ چرا برای مواقع اضطراری )اینچنینی( 
تعدادی کپسول در اتاق های بستری بیماران قرار نداشته است؛ 
موضوعی که می بایست مسئوالن برایش پیش بینی های الزم 
را داشــته و از قبل چاره اندیشی می کردند تا به  سادگی جان 
10 بیمار از دست نمی رفت و خانواده های بسیاری این چنین 

داغدار عزیزانشان نمی شدند.
حاال هم ترسمان این است که با رفع عیب دستگاه اکسیژن 
بیمارستان و بازگردانده شدن کپسول های امانتی جمع آوری 
 شده از سطح شهر نیشابور، دستگاه اکسیژن بیمارستان چند 
روز بعد بار دیگر زمینگیر شــود و باز جــان عده ای دیگر در 
معرض خطر قرار گیرد. امید است برای جلوگیری از این اتفاق 

تمهیدات الزم اندیشیده شود.

 شمار مبتالیان به تب کریمه کنگو•
در تربت جام به ۱۴ نفر رسید

ایرنا: رئیس دانشــکده 
تربت جام  پزشکی  علوم 
گفت: 17 بیمار مشکوک 
به بیماری تب خون ریزی 
در  کنگو  کریمه  دهنده 
این شهرستان شناسایی 
شدند که نتیجه آزمایش 

1۴ نفر آنان مثبت اعالم شده است.
دکتــر محمد افــکار اظهار کرد: از این تعداد هشــت نفر در 
یک مراسم عمومی در یکی از روستاهای بخش مرکزی این 
شهرستان و از یک منبع یکسان و آلوده به این بیماری مبتال 
شده اند.وی ادامه داد: در حال حاضر نتایج آزمایش دو نفر نیز 
در حال پیگیری اســت و این بیماری در شهرستان صالح آباد 
یک فوتی داشته است.رئیس دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
گفت: همزمان با نزدیک شــدن به عید سعید قربان و انجام 
فریضه قربانی از شــهروندان خواسته می شود هنگام ذبح دام 
اصول بهداشتی را رعایت کنند و دام مورد نیاز خود را از مراکز 

مجاز خریداری و از کشتار دام در منازل خودداری کنند.  

آیت اهلل علم الهدی در دیدار نماینده وزیر بهداشت:
 باید بین درمان و معیشت مردم •

تعادل برقرار کرد
قدس: آیت اهلل علم الهدی 
در دیدار با دکتر فریدون 
نوحی، نماینده تام االختیار 
وزیر بهداشت در مدیریت 
بیماری کرونا در خراسان 
رضــوی گفــت: دکتــر 
بحرینی و همکارانشان در 
حوزه مدیریت کرونا بســیار قوی عمل کردند. اما ضربه اصلی 
ما استیصال هســت که جریان اقتصادی مشهد مقدس به 
خاطر وابســته بودن به جریان زیارت ســقوط کرده است 
و این موجب شــده تا مردم در مضیقه ســخت مالی قرار 
بگیرند.وی افزود: ما قرار اســت همراه این بیماری زندگی 
کنیم پس باید برنامه ریزی کنیــم که اجتماعات را با این 
شــرایط مدیریت کنیم تا استیصال اقتصادی برطرف شود 
و مــردم را در تنگنای اقتصادی قرار ندهیم. هزاران کارگر 
روزمزد در فضای تفریحی و رســتوران ها داشتیم که بیکار 
شدند و خب این مسئله خیلی از زندگی ها را به هم ریخته 

است. باید به معیشت مردم بیشتر بها داده شود.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی خاطرنشــان کرد: 
می شــود با محافظان ســالمت، مــردم را وادار به رعایت 
بهداشــت کرد و پروتکل های بهداشتی را درست اجرا کرد 
تا مردم هم با رفع نیاز اقتصادیشان دغدغه رعایت بهداشت 

را بیشتر پیدا کنند.
آیــت  اهلل علم الهدی تأکید کرد: بایــد تعادلی بین درمان و 
مراقبــت فضای قرنطینه کرونا و بحث اقتصاد و معیشــت 
مردم برقرار شــود.امام جمعه مشهد بیان کرد: بیایید برای 
بخش های مختلف، پروتکل هــای مخصوص به خودش را 
ارائه دهید کــه یک نفر مأمور اجرای پروتکل ها شــود تا 
استیصال اقتصادی مردم بیشتر از این نشود و باید در این 
شــرایط حواسمان بیشتر به مردم باشد که در این چندین 
ماه مردم بتوانند با کرونا زندگی کنند و اقتصادشــان فلج 

نشود.
وی گفت: بحمداهلل همه دستگاه های مسئول، جهادی کار 
انجام می دهند و مراقب ســالمتی مردم هستند، ان شاءاهلل 

که این بیماری به زودی برطرف شود.

 جانباز سرافراز »عبداهلل رمضانی« •
به کاروان شهدا پیوست

رمضانی  عبداهلل  قدس: 
جانباز سرافراز 70درصد 
از استان خراسان رضوی 
پس از تحمل سال ها درد 
مجروحیت به مقام رفیع 

شهادت نائل آمد.
جانباز عبداهلل رمضانی در 
ســن 5۶ سالگی بر اثر عوارض مجروحیت های متعدد دوران 
دفاع مقدس، بامداد سه شنبه هفتم مرداد در بیمارستان ارتش 

به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
مجروحیت این جانباز سرافراز سوختگی شدید اعضای بدن 
بود که در دو ســال اخیر موجب تشــدید عفونت به تمامی 

اعضای بدن این ایثارگر شده بود.
مراسم تشییع این شهید واالمقام به خاطر شرایط فوق العاده 
مشهد مقدس برگزار نمی شود و پیکرش با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و ادای احترام در گلزار شهدای بهشت رضا مشهد در 

جوار یاران شهیدش به خاک سپرده می شود.
از این شهید واالمقام سه فرزند به یادگار مانده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد
 توزیع بسته های معیشتی •

در مرحله دوم رزمایش همدلی
ایسنا: مدیرکل کمیته 
امداد خراســان رضوی 
گفت: پیش بینی شــده 
اســت بــا مشــارکت 
مراکــز  خیــران، 
نیکــوکاری و کمیتــه 
بسته  هزار  امداد، 200 
معیشتی تهیه و تا پایان شهریور ماه امسال بین مددجویان 

و اقشار نیازمند توزیع شود.
حبیب اهلل آسوده در نشست خبری با اشاره به اجرای مرحله 
دوم رزمایش همدلی و مواسات توسط این نهاد همزمان با 
دهه والیت، بیان کرد: در این مرحله از رزمایش 170 هزار 
بســته با تمرکز بر خانواده های مددجوی تحت حمایت و 
30 هزار بسته ویژه خانواده های نیازمند غیرمددجو توزیع 

می شود.
وی ادامــه داد: از دیگــر برنامه های مرحلــه دوم اجرای 
رزمایــش، پخت و توزیع یک میلیــون و 100 هزار وعده 
غذای گرم همزمان با دهه والیت است که تأکید بر شب و 

روز عید غدیر است.
آسوده با عنوان اینکه در اقدامی ابتکاری از سوی این نهاد، 
یک تا ســه روز از حقوق کارکنان کمیته امداد خراســان 
رضوی به مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی اختصاص 
یافت، ادامه داد: برنامه ریزی شده از دو تا سه روز از حقوق 
مدیرکل، معاونان و رؤسای ستادی و مدیران شهرستان ها و 
یک روز از حقوق دیگر کارکنان به نفع نیازمندان در قالب 
این رزمایش اختصاص یابد تا این رفتار گروهی و سازمانی 

مروج فرهنگ خیر و احسان باشد.
وی از اعطای حدود ۴00 میلیارد تومان تسهیالت در سال 
98 به خانواده های متقاضی خبر داد و بیان کرد: امســال 
پیش بینی شده است تا 15 هزار اشتغال جدید توسط این 

نهاد ایجاد شود.
مدیرکل کمیته امداد خراســان رضــوی با تأکید بر اینکه 
به دنبال افزایش تعداد مددجویان کارآفرین هستیم، بیان 
کرد: تســهیالت ویژه ای به این گروه اختصاص می یابد تا 
اشتغال های ثابت و بی دغدغه برای تمامی گروه های جامعه 

به ویژه محرومان و نیازمندان ایجاد شود.

اگر به جای ۷5 درصد 
۹0 درصد از مردم 

از ماسک استفاده و 
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سرور  هادیان : نشر کتاب و به واسطه آن مطالعه، همیشه یکی 
از دغدغه های جامعه فرهنگی ما و بسیاری از اهالی کتاب است. 
در دوران شیوع کرونا هم بازار نشر درگیر این مشکل شده و با 
برنامه های خاص توانسته است با وجود همه سختی ها هویت 

خویش را حفظ کند.
رئیس اتحادیه تعاونی ناشــران در گفت وگو با خبرنگار ما در 
این خصوص می گوید: متأسفانه بحث کرونا و نوسان های ارز 
در حوزه های مختلف تأثیرگذار بوده و این در حالی اســت که 
در برخی صنوف شدید و در برخی کمتر تأثیرگذار بوده است.

مهدی نصیرزاده می افزاید: در شــرایط فعلی به دلیل همین 
مشکالت به طور قطع بیشتر خانواده ها نمی توانند کتاب را جزو 

اصلی سبد خانوار خود بدانند.

افزایش قیمت کم کتابس
وی خاطرنشان  می سازد: خوشبختانه در حوزه نشر در هنگام 
نوسان های ارزی برای ناشرانی که کار حرفه ای انجام می دهند، 
تسهیالتی برای تهیه کاغذ فراهم شده، اگرچه الزم به ذکر است 
که برای چاپ کتاب، ملزومات بسیاری الزم است و فقط مشکل 

در بحث تهیه کاغذ نیست.
مدیر نشــر مرندیز با اشــاره به این نکته که قیمت کتاب در 
مقایسه با سایر محصوالت افزایش کمتری داشته است، بیان 
می دارد: برای مثال نســبت به سال گذشته قیمت تمام شده 
چــاپ هر صفحه کتاب حدود 100 الــی 110 تومان بود که 
در حال حاضر این رقم به حدود 1۴0 الی 150 تومان رسیده 

است.

وی تصریح می کند: اقشار کتابخوان ما در جامعه معموالً از قشر 
متوسط هستند اگر چه بحث های معیشتی در اولویت است اما 

باز هم کتابخوان ها تهیه کتاب را در برنامه خود دارند.
وی در خصوص میزان تیراژ در این روزهای کرونایی نیز اظهار 
می دارد: در حال حاضر به میزان فروش یک کتاب، تعداد تیراژ 
تعیین می شــود. برای مثال اگر یک کتاب در طول دو سال 2 
هزار جلد از آن فروخته شود در چهار بخش هر بار 500 جلد 
از آن کتاب نشر می یابد زیرا این کار از هر نظری قابل توجیه و 

مقرون به صرفه است.
نصیرزاده خاطرنشان می سازد: در این نوع نشر هم فشار کمتری 
روی ناشر است هم اگر سلیقه مخاطب تغییر کرد تجدید چاپ 
را نخواهیم داشت در صورتی که در چاپ پرتیراژ در خصوص 
عدم فروش و اســتقبال مخاطب دیگر امکان بازگشت هزینه 

وجود ندارد.

۹0 درصد ملزومات چاپ خارجیس
رئیس انجمن اتحادیه تعاونی ناشران خراسان با اشاره به این 
نکته که 90 درصد ملزومات چاپ کتاب وارداتی است و تولید 
داخلی در این بخش ها وجود ندارد، اظهار می دارد: برای تهیه 
بخش هــای مختلف کتاب باید ارز بپردازیم از این رو هزینه ها 
باالســت، پس بهترین راه کاهش تیراژ و در صورت استقبال 

تمدید چاپ است.
 
نشر ۱00 الی 200 عنوان کتاب جدید در ماهس

مدیر فروشگاه های شهر کتاب مشــهد نیز از استقبال خوب 
مردم در دوره اول کرونا در خرید و خواندن کتاب خبر می دهد 
و می گوید: در ابتدای دوره نخســت کرونا که بحث قرنطینه 
وجود داشــت، استقبال مردم از خرید کتاب بسیار خوب بود 
امــا در موج دوم به خاطر نوســان های ارز و افزایش قیمت ها 
فروش کتاب بسیار کاهش یافته است. ابراهیم باالپژوه درباره 
وضعیت نشــر در این دوران می افزاید: نشر کتاب ها همچنان 
انجام می شود و ماهانه بین 100 الی 200 عنوان کتاب جدید 
اضافه می شود. وی درباره بیشــترین عنوان کتاب های چاپ 
شــده در این دوران نیز بیان می دارد: معموالً کتاب هایی که 
مخاطب دارد تجدید چاپ می شــود و این کتاب ها بیشتر در 
حوزه های ادبیات، فلسفه، روان شناسی و همچنین کتاب های 
قدیمی است. مدیر فروشگاه شهر کتاب مشهد یادآور می شود: 
در شرایط بحران کاغذ و گرانی آن باید کتاب هایی تجدید چاپ 
شود که توجیه اقتصادی داشته باشد و در دوران کرونا همچنان 

نشر در حال انجام است.

قدس: تعطیلی ناخواسته تعاونی مصرف یکی از بانک های 
خراسان رضوی و بیکاری اجباری کارکنان آن موجب گالیه 

شدید این افراد شده است.
بــه گزارش خبرنگار ما روز گذشــته تعــدادی از کارکنان 
تعاونــی مصرف بانک تجارت در مقابل یکی از شــعب این 
بانک که یکی از اعضای هیئت مدیره تعاونی در آن شــاغل 
است تجمع کرده و خواهان بازگشایی فروشگاه این تعاونی 

شدند.
به گفته یکی از این افراد، از اواســط هفته گذشته با اعالم 
مدیران این مجموعه فروشگاه تعاونی مصرف بانک تجارت 
در محدوده میدان بیت المقدس مشهد تعطیل می شود و به 
آن ها می گویند تا اطالع ثانوی این فروشــگاه بسته خواهد 

ماند.
این در حالی اســت که بیش از 30 نفر با ســوابق 5 تا 20 
ســال در این فروشگاه شاغل هستند و آنچنان که برخی از 
این افراد مدعی هستند شنیده ها حاکی از توافق پشت پرده 
مدیران این مجموعه با مالک یک هتل در حال ســاخت در 
این محل اســت که البته نســبت به صحت و سقم آن در 
روزهای آینده بررسی بیشتری انجام خواهد شد و در حال 

حاضر در حد شنیده هاست.
بنا به گفته شــاغالن در این فروشــگاه حقوق تیرماه آن ها 

پرداخت نشده و همچنین یکی از امالک خریداری شده با 
عنوان این تعاونی اوایل ســال جاری فروخته شده و مبالغ 
حاصل از این فروش در حســاب مدیران تعاونی اســت، در 
حالــی که همان ملک فروخته شــده افزایش قابل توجهی 
داشــته و ارزش دارایی سهامداران این تعاونی عماًل کاسته 

شده است.
یکــی از این افراد مدعی اســت مدیــران تعاونی در حالی 
با ادعای ضرر فروشــگاه به دنبال تعطیلی آن هســتند که 

بی شــک محل قرار گرفتن این فروشگاه در چند صد متری 
حرم مطهر موقعیتی خاص در کل کشــور به لحاظ تجاری 
محسوب می شود و هیچ کس چنین ادعایی را باور نخواهد 

داشت.
نکته دیگر اینکه ملک محل اســتقرار فروشگاه در گذشته 
مورد دعوای بیــن بانک تجارت و تعاونــی کارکنان بانک 
تجــارت بوده و در نهایت حکم به نفع تعاونی صادر شــده 
بنابراین بــه لحاظ قانونی این ملک متعلق به کارکنان و به 
ویژه بازنشســتگان بانک تجارت با نزدیک به هزار سهامدار 
اســت و مدیران تعاونی نمی توانند به همین سادگی نسبت 
به تغییر کاربری یا فروش آن تصمیم گیری کنند و در این 
بین موجب بیکاری بیش از 30 نفر از شاغالن این مجموعه 

شوند.
این افراد خواهان ورود دستگاه های نظارتی به این موضوع 
و پایان دادن به مناقشه های مطرح شده هستند، همچنین 
ذکر این نکته الزامی اســت که اساســاً شرکت های تعاونی 
تحــت عنوان تعاونی مصــرف کارکنان یــک بانک یا یک 
مجموعــه به لحاظ ســاختاری و مدیریتی هیچ ارتباطی با 
مجموعه مــورد نظر ندارند و به طور مثال در این مورد نیز 
مدیران بانک تجارت مســئولیتی ندارند و قصور یا تخلفات 

احتمالی متوجه آن ها نیست.

در گفت وگو با دست اندرکاران حوزه نشر عنوان شد 

دالرکوتاهبیاید،مردمباکتابمهربانمیشوند

پشت پرده ماجرا چیست؟

بیکاری30نفرباتعطیلیفروشگاهتعاونیمصرفیکیازبانکها
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پنج ماه است دخترم را نبوسیدم ...•
این روزها حالم اصالً خوب نیست. البته حال کی خوبه؟

مرگ بیماران بســیار جوان مبتال به کرونا تبدیل به یک عادت 
روزانه شــده و این عادی شدن خیلی غم انگیزه. گریه و شیون 
خانواده ها پشــت در اورژانس عدالتیان و راهروهای بیمارستان 
۶۱۰  تختخوابی و پشت درهای آی سی یوها تبدیل به موسیقی 
متن بیمارســتان امام رضا)ع( شــده. التماس پدرها و مادرها 
برای دیدن فرزنداشون روی تخت آی.سی.یو حکایت هر روزه. 
اشک های فرزندان در آخرین روزهای زندگی پدرها و مادرهای 

بیمارشون دیگه رمقی برای من و همکارانم نگذاشته.
نگرانی من و همکارانم برای سالمت خانواده هامون تبدیل به یک 
وســواس جانکاه شده و در صورت بیمار شــدن هریک از افراد 

خانواده به شدت خودمون رو مقصر می دونیم.
بغل نکردن و نبوسیدن تنها دخترم، پنج ماهه شد و نگرانم که به 
یک سال و حتی چندسال هم برسه. کابوس بیمار شدن دخترم 

و همسرم و سایر عزیزانم دست از سرم بر نمی داره. 
شــلوغی خیابان ها و مغازه ها و دیدن مــردم در حال تردد در 
خیابان ها و اون هم بدون ماسک واقعاً برام زجرآوره. سرو صدای 
مهمونی ها که از تو خونه ها به گوش میرسه مثل پتک تو سرم 
فرود میاد. وقتی فکر می کنم که یک بیمار جوون شدیداً بدحال 
داره با مرگ دســت و پنجه نرم میکنه و احتماالً دو هفته قبل 
بدون ماســک در حال خرید در یک مغــازه ۶ متری بوده و یا 
تو مهمونی بدون ماسک با دوستاش خوش می گذرونده! ترس 
تمــام وجودمو می گیره؛ آخه من و همکارانم دیگه اونقدر جون 
نداریم که بتونیم تمام این افرادی که دارن بدون ماسک تو مغازه 
۶ متــری خرید میکنن رو درمان کنیــم. آخه االن تقریباً یک 
سوم پرسنلم کرونا گرفتند و چندتاشون بستری هستن. دیگه 
اونقدر تخت و دارو و تجهیزات نداریم که بتونیم اون هموطنان 
ناآگاهی رو که االن دارن تو مهمونی ها و عروسی ها مثالً خوش 
می گذرونن رو بســتری کنیم. حالم واقعاً خوب نیست. پدری 
رو فرســتادم که پالس اکسیمتر و اکسیژن ساز برای مریضش 
که تو خونه بســتری بود تهیه کنه. نصف روز گشت و آخرش با 
خوشحالی بهم زنگ زد که تونسته وسایل رو تهیه کنه ولی با پنج 
برابر قیمت قبل. نمی دونم چقدرش مربوط به اوضاع نابسامان 
ارز و دالره ولی می دونم قســمتی از او مربوط به وجدان غافل 
و خودخواهی و ســودجویی بعضی آدماست که حتی بدبختی 

عده ای، برای اون ها یه جور خوشبختیه!
حالم اصالً خوب نیست، چون امروز یکی دیگه از همکارامو که 
۲۵ روز در آی.سی.یو بستری بود خودم CPR کردم و دیروز هم 

یکی دیگه از دوستامو خودم گواهی فوتشو نوشتم.
حالم بده، چون کاری از دســتم برنمیاد. از سیاه نمایی بعضی 
افرادی که حتی از دور هم دستی بر آتش ندارن و از خوش بینی 

و ساده انگاری بعضی مسئوالن دلم گرفته.
حالم خوب نیست چون دارم بیمار شدن مظلومانه همکارانم رو 
می بینم، فرسوده شدن روحی روانی هم قطارامو می بینم. رزیدنتام 
همه مریض شدن.حالم خوب نیست، چون انگار قرار نیست تمام 

این کابوس ها تموم بشه، حتی می ترسم تازه شروعش باشه.
ولــی وقتی به انرژی و توان و انگیزه دوســتان و همکارانم فکر 
می کنم حالم بهتر میشه. وقتی به این فکر می کنم که در پنج 
ماه قبل چه جانفشانی ها و دالوری ها کردند و چه جان هایی رو 
نجات دادند حالم بهتر میشه.واقعاً به داشتن اینچنین همکاران 

شرافتمند و ایثارگر و از خود گذشته افتخار می کنم.

تکمیل » بیمارستان رضا« چه شد؟ •
فارس: مدیر درمان تأمین 
اجتماعی خراسان رضوی با 
این  پیگیری های  به  اشاره 
استان در خصوص تکمیل 
بیمارستان 7۰۰ تختخوابی 
رضا، گفت: در این خصوص 
که آیا پروژه زمین زده و از 

ابتدا ساخته شود یا همین سازه ادامه یابد، مرکز باید تصمیم گیری 
کند. حمید داستانی افزود: این پروژه پیش از انقالب توسط بخش 
خصوصی آغاز شد )4۰ سال پیش( و پس از انقالب بین چند نهاد 
و دستگاه )بنیاد مستضعفان و بهزیستی( دست به دست شد تا 
اینکه در سال 87 به عنوان دارایی تأمین اجتماعی به این سازمان 
منتقل شد.وی ادامه داد: در همان دوره پیگیری هایی انجام می شد 
و گاهی اوقات به نتیجه نزدیک و گاهی به تصمیم نمی رسیدند، ما 
هم خیلی کوشیدیم تا سازمان مرکزی را متقاعد کنیم به نتیجه 
برسد، اما تاکنون تصمیم گیری نهایی نشده  است که باالخره این 
ســازه زمین زده و از ابتدا بنا شود یا همین سازه ادامه یابد.مدیر 
درمان تأمین اجتماعی خراســان رضوی با تأکید بر این نکته که 
ســازمان تأمین اجتماعی کشوری باید به این نتیجه برسد، بیان 
کرد: علت را باید از مدیریت عالی سازمان پرسید.داستانی ضمن 
اشاره به اینکه تکمیل این پروژه نیازمند حدود یک هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری است، ادامه داد: جلساتی با خیران داشتیم و 
آن ها پیشنهاد داده اند که ساختمان را به خیران واگذار کنیم تا به 
عنوان یک بیمارستان خیریه ساخته شود که پیشنهاد آنان را هم 
به سازمان داده ایم، اما هنوز خبری از تصمیم گیری نهایی نیست.

وی خاطرنشــان کرد: یکــی از دالیلی که طــی این مدت در 
خصوص این پروژه به نتیجه نرسیده ایم این است که در دوره هر 
مدیرکلی که این پروژه به تصمیم گیری نزدیک می شد، با تغییر 
مدیران مواجه بودیم و همین تغییرات یکی از عوامل نرسیدن 

به نتیجه است.

توسط نیروهای بسیجی صورت گرفت 
 دستگیری هشت سارق و شرور •

در پی چند عملیات
عقیل رحمانی: فرمانده 
ناحیه مقاومت بســیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( 
یک  انجام  اعالم  ضمن 
سلسله عملیات که در 
امنیت  ارتقای  راستای 
اجتماعی صورت گرفت، 
گفت: در این طرح ۶ سارق حرفه ای و دو فرد شرور در حاشیه 
شهر مشهد دستگیر شدند.سرهنگ پاسدار شریف در تشریح 
این سلسله اقدامات که طی چند روز به وقوع پیوسته بود به 
قدس گفت: در نخستین مرحله، گزارشی از سوی تیم های 
عملیاتی واصل شد که نشان می داد دو فرد شروری که حالت 
طبیعی نداشتند به سمت یکی از تیم های عملیاتی حمله ور 
شــده اند. از همین رو با درنظر گرفتن اهمیت ماجرا دستور 
دســتگیری این افراد صادر شد و متهمان که در میان آن ها 
اتباع خارجه هم بودند دســتگیر و به مراجع مربوطه منتقل 
شدند.در ادامه باتوجه به اعالم وقوع برخی سرقت ها در حوزه 
سرزمینی این ناحیه مقاومت و اعالم نارضایتی های مردمی، از 
نیرو های عملیاتی حوزه یک مسلم خواسته شد تا رد زنی های 
خود را آغاز کننــد.وی تصریح کرد: در این عملیات یکی از 
سارقان حرفه ای موتورسیکلت که همزمان با شناسایی سوار 
بر یک دســتگاه موتورسیکلت پالک مخدوش بود محاصره 
و دستگیر شد. بررسی ها نشان داد موتورسیکلت در اختیار 

متهم نیز چندی پیش سرقت شده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت مسلم)ع( ادامه 
داد: از ســوی دیگر شناسایی ســارقان شب رو که هدفشان 
سرقت موتورسیکلت بود، پس از هماهنگی با قاضی عندلیب؛ 
معاون دادستان و سرپرســت دادسرای ناحیه چهار مشهد 
توســط نیروهای گشــت عملیاتی حوزه یک و 9 حضرت 
مسلم در قرارگاه عملیاتی شهید شمس آبادی کلید خورد و 
در پی آن دو ســارق حرفه ای دیگر دســتگیر و سه دستگاه 

موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد.
سرهنگ پاسدار شریف تصریح کرد: در بررسی شیوه سرقت 
این افراد مشــخص شد آن ها میان برخی خودروهای پارک 
شده مخفی می شــدند و در فرصتی مناسب هدف و طعمه 

مورد نظر را سرقت می کردند.
در ادامــه تیم های عملیاتی یک ســارق دیگر را در منطقه 
مهرآبــاد در حالی دســتگیر کردند که یکــی از آن ها قصد 
داشــت در مقابل اجرای قانون مقاومــت کند و با نیروهای 
عمل کننده درگیر شود.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
حضرت مســلم)ع( عنوان کرد: در آخرین اقدام سرنخ هایی 
بدست آمد که دو سارق دیگر که اعتیاد به مواد مخدر داشته 
و مهارت ویژه ای در اوراق کردن وسایل سرقتی دارند، در حال 
استعمال مواد مخدر هستند تا پس از آن اقدامات مجرمانه 
دیگری را رقم بزنند، از همین رو هماهنگی های الزم با مقام 
قضایی صورت گرفت و هر دو نفر دستگیر شدند. پس از آن 
محل مورد بازرســی قرار گرفت و در پی آن دو عدد کپسول 
سی. ان. جی خودرو، دو عدد باتری خودرو، ۶ دستگاه گوشی 

تلفن همراه و... کشف شد.

برخورد وانت نیسان و پژوپارس منجر به حریق شد
جان باختن دو راننده در یک تصادف•

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــی شهرســتان 
از برخورد  تربت جــام 
وانت نیسان و پژوپارس 
در محور کمربندي با دو 

کشته خبر داد.
ســرهنگ غالم محمد 
قهستاني در تشریح این حادثه گفت: در پی اعالم برخورد 
یک دســتگاه خودرو وانت نیســان و یک دستگاه خودرو 
پژوپــارس و آتش گرفتن این خودروها در محور کمربندي 
»احمدآباد صولت تربت جام« به مرکز فوریت های پلیســي 
۱۱۰، بالفاصله گشت تصادفات و نیروهای امدادی در محل 
حادثه حاضر شدند.وی افزود: با حضور مأموران در محل و 
در بررسی های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودرو وانت 
نیســان و یک دستگاه خودرو پژوپارس به دالیل نامعلومی 
بــا یکدیگر برخورد کردند که بر اثر آن هر دو خودرو دچار 
حریق شده اند.سرهنگ قهستاني با اشاره به اینکه متأسفانه 
در ایــن حادثه هر دو راننده خودرو جان خود را از دســت 
دادند، تصریح کرد: علت حادثه توســط کارشناسان پلیس 
راه در دست بررسي است.فرمانده انتظامی شهرستان تربت 
جام خاطرنشان کرد: بزرگ ترین حوادث رانندگی همیشه 
بر اثر کوچک ترین بی احتیاطی ها اتفاق می افتد، رانندگان 
عزیز با رعایت قوانین راهنمایي و رانندگي و رعایت سرعت 
مطمئنه و عدم سبقت هاي بي مورد جان خود و دیگران را 

به مخاطره نیندازند.

با هوشیاری مرزبانان استان صورت گرفت
 کشف 129 لیتر •

پیش ساز ماده مخدر شیشه 
فرمانده  قرمــز:  خط 
مرزبانی استان خراسان 
قریب  از کشف  رضوی 
بــه ۱۲9 لیتــر پیش 
ساز ماده مخدر شیشه 
توســط مرزبانان حوزه 
هنــگ  اســتحفاظی 
مرزی تایباد خبر داد.سردارماشــااهلل جــان نثار، فرمانده 
مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر گفت: 
در راســتای برخورد قاطع با قاچاقچیــان مواد مخدر و 
جلوگیری از ورود مواد افیونی به داخل کشــور، مرزبانان 
این فرماندهی موفق شــدند از ورود مقادیر قابل توجهی 

مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنند. 
وی در ادامــه افــزود: مرزبانان هنگ مــرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد با اشــراف اطالعاتــی و عملیاتی و نیز 
رصد شــبانه روزی تحــرکات مرزی و تجســس دقیق 
خودروهای ســنگین در حال ورود به کشــور موفق به 
کشــف ۱۲9 لیتر مواد مخدر از نوع آب شیشــه شدند. 
در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل 
قانونــی تحویل مراجــع ذی صالح شــد و خودرو وی 

توقیف گردید.

شــهروندان  اگر  بی تردید  علی محمدزاده: 
مشــهدی و رانندگان این شهر بخواهند چند 
نقطه پرترافیک شــهر را نام ببرند یکی از این 
نقاط میــدان امام حســین)ع( و در ادامه آن 

مسیر خواجه ربیع است.
با نگاهی به ســابقه این موضوع هم می بینیم 
به دلیل وجود یکی از آرامســتان های قدیمی 
شهر در محوطه خواجه ربیع و اتصال این مسیر 
به محور اصلی تردد اهالی شهر کالت و چند 
صد روستا ترافیک این مسیر به ویژه در محل 
میدان امام حسین)ع( همواره مشکل ساز بوده 

و هست.
ســال ها پیش مدیران شهری با ساخت یکی 
از پل های خاص به لحاظ فنی و مهندســی 
درصدد کاســتن از مشکالت برآمدند و البته 
تا حدودی توانستند از حجم ترافیک ورودی 
به میدان از مسیر جنوب بکاهند ولی باز هم 
به سبب همان دالیلی که ذکر شد میزان بار 
ترافیکــی به این میدان از مســیرهای غربی 
و شــرقی بســیار زیاد بوده و چون بسیاری 
خواهان ادامه مســیر در جهت شمالی بودند 
همیشه شــاهد گره ترافیکی در ورودی این 

مسیر در محل میدان بودیم.
نکتــه ای که از همــان ابتــدا موجب گالیه 
شهروندان و کارشناسان ترافیکی بود این است 
که عرض معبر کناری پل در دو سمت بسیار 
باریک است و متناسب با حجم ترافیکی محور 
نیســت و همان ابتدای کار مشخص شد باید 
بخشــی از امالک مجاور این محور خریداری 
و تخریــب می شــده ولی به هــر دلیلی این 
اقدام صورت نگرفته و همین امر موجب بروز 

مشکالت بعدی شده است.
بر همین اساس تقریباً از همان اوایل بهره برداری 
از این پل، گالیه ساکنان و رانندگان عبوری از 
شلوغی و ترافیک سنگین این محور آغاز شد و 
در شورای چهارم هم هیچ تصمیمی در این باره 
گرفته نشد و شورای پنجم میراثدار این اقدام 
به نوعی ناقص شد و مدیریت شهری در دوره 
جدید بیشتر از دوره پیش حداقل به گالیه های 

مردمی واکنش نشان داد.
یکی از این واکنش ها اواخر سال گذشته بود که 
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک 
شورای شهر به همراه مدیران شهرداری منطقه 
از این محل بازدید کرد و به گالیه شهروندان 

پاسخ داد.

بررسی در صحن علنی شوراس
مجتبــی بهارونــد در ایــن بازدیــد گفت: 
روســتاهای بســیاری در این محدوده قرار 

گرفته که راه دسترسی آن ها 
از خیابان خواجه ربیع است و 
از سوی دیگر در برخی نقاط 
عابران پیاده نیز با محدودیت 

رفت  و آمد روبه رو هستند.
موضوع  کــرد:  اظهــار  وی 
تعریض ورودی این مسیر باید 
در کارگروه ترافیک بررسی و 
سپس در کمیسیون عمران، 
حمل  و نقل و ترافیک مطرح 

شود تا تصمیم گیری الزم برای تعریض ابتدای 
خیابــان و تملک اراضی صــورت گیرد و این 

موضوع در اولویت های سال 99 خواهد بود.
بر همین اساس اوایل خرداد سال جاری پیگیر 
این موضوع شــدیم که بهاروند در مصاحبه با 
خبرنــگار ما با تأیید مشــکالت ترافیکی این 
محدوده اظهار کرد: پس از ارزیابی های میدانی 
و بررســی های اولیه موضوع تعریض محور در 
محدوده میدان و یا اقدام های فنی- مهندسی 
به کارگروه تخصصی این حوزه محول شده تا 
ابعاد مختلف ایــن موضوع را تجزیه و تحلیل 

کنند.
وی افزود: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که 
باید نســبت به آن بررسی های دقیقی انجام 
شود مسئله آثار بودجه ای آن یا همان تأمین 
اعتبارات الزم برای تملکاتی اســت که باید 
در این محدوده صــورت گیرد بنابراین پس 
از جمع بندی تمام مباحث، پرونده کامل این 
پروژه به کمیسیون حمل و نقل شورا ارسال 
می شــود و در نهایت با تأیید در کمیسیون 
روال تصویب آن در صحــن علنی پیگیری 

خواهد شد.

خصــوص  در  بهارونــد 
زمان بنــدی احتمالی انجام 
نیــز گفت:  ایــن فراینــد 
اوایل  تا  می شود  پیش بینی 
تابستان فرایند ذکر شده به 
اتمام برسد و مصوبه الزم از 
سوی شــورا صادر شود که 
عملیات  اقدام های  بالفاصله 
اجرایی آن هم کلید خواهد 

خورد.

وعده های بی عملس
حال با توجه به قرار گرفتن در میانه تابستان 
یک بــار دیگر پیگیر این موضوع شــدیم که 
مشــخص شــد چندی پیش جلســه ای در 
این منطقه تشــکیل شــده و در آن مجتبی 
بهاروند، شهردار منطقه، نمایندگانی از راهور 
و کارشناســان حوزه حمل و نقل هم حضور 
داشته اند و اهالی برای چندمین بار درخواست 

خود را مطرح کرده اند.
این بار ابتدا در تماس با یکی از اهالی جزئیات 
مطرح شــده در این جلسه را جویا شدیم که 
وی گفت: ماه ها پیگیــری ما هنوز نتیجه ای 
نداده است و همیشه وعده بررسی کارشناسی 

می دهند.
غالمی افزود: متأسفانه هر ساله تعداد زیادی از 
شهروندان در این محدوده بر اثر تصادف جان 
خود را از دست می دهند و تقریباً هر روز شاهد 
بروز تصادفات خســارتی هســتیم و در حال 
حاضر عبور از این مســیر به یک کابوس برای 

بیشتر اهالی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: برخی از مدیران شــهرداری در 

پاسخ ما می گویند عرض این محور 4۵متر بوده 
و هنــوز هم همان 4۵ متر اســت ولی به این 
نکته توجه نمی کنند که بخش زیادی از عرض 
معبر با ساخت پل اشغال شده و در هر سمت 
پل حدود ۵متــر معبر باقی مانده که با توجه 
به حجم تردد هایی کــه از این محور صورت 

می گیرد، بسیار کم است.
او با اشــاره به وعده های داده شــده مدیران 
شهری از گذشته تاکنون گفت: همه مدیران 
شهری می دانند پروژه تعریف شده این مسیر به 
دلیل آنکه چند ملک خریداری نشده تا هزینه 
پایین بیاید به صورت ناقص اجرا شده و همیشه 
در جواب گالیه شهروندان می گفتند این مسیر 
تعریض می شود ولی باید در کارگروه و کمیته 

و یا از سوی کارشناسان بررسی شود.
غالمــی در پایان اظهار کرد: جلســه روزهای 
گذشــته به نوعی اتمام حجت بــرای اهالی 
بود؛ چراکه شنیده ها حکایت از منتفی شدن 
تعریض خیابان دارد و به نظر می رسد مدیریت 
شهری پول الزم برای خرید امالک و تعریض 

محور را ندارد.

 تحصیل حریمس
 همچنان در دستور کار شهرداری

در ادامه یک بار دیگر با مجتبی بهاروند تماس 
گرفتیم و نتیجه بررسی های صورت گرفته را 
جویا شدیم که وی گفت: آنچه مسلم است در 
گذشته تملک الزم برای تعریض مسیر انجام 
نشده بنابراین پیش از تحصیل حریم اقدامی 

نمی شود انجام داد.
بهاروند افزود: بحث تحصیل حریم در درازمدت 
یا میان مــدت به هر حــال در دســتور کار 
شــهرداری خواهد بود ولی به منظور کاهش 
مشکالت ترافیکی این محدوده تصمیم هایی 
گرفته شد تا حداقل بخشی از حجم ترافیک 

این مسیر کاهش یابد.
بر همین اســاس کارگــروه ترافیکی مصوب 
کرده تا در انتهای بالل4 روی کال موجود در 
این محدوده یک پل سواره رو ساخته شود تا 
بخشی از تردد خودرویی از این مسیر صورت 

گیرد.
بهارونــد اظهار کــرد: این اقــدام می تواند 
دسترسی ساکنان این محدوده به معابر دیگر 
را تسهیل کند و می شود بدون وارد شدن به 
ترافیک میدان از راه های دیگر تعیین مسیر 
کرد با این حــال امیدواریم هــر چه زودتر 
شــرایط تحصیل حریم در محــدوده میدان 
فراهم شود تا بتوان راهکاری دایمی طراحی 

کرد.

قدس مشکالت این مسیر پرتردد را بررسی کرد

j گره بی پولی بر ترافیک میدان امام حسین

 آنچه مسلم است در 
گذشته تملک الزم برای 

تعریض مسیر انجام نشده 
بنابراین پیش از تحصیل 
حریم اقدامی نمی شود 

انجام داد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
هوای خراسان کمی خنک می شود•

قدس: براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی تا پایان 
هفته شاهد رشد و افزایش ابرناکی در نواحی شمالی و شمال 
غربی استان خواهیم بود که در ساعات بعدازظهر در پاره ای 
از نقاط رعدوبرق و رگبار پراکنده باران پیش بینی می شــود. 
همچنین طی این مدت بر سرعت و شدت وزش باد در سطح 
اســتان افزوده خواهد شد به طوری که وزش باد در مناطق 
بادخیز استان گاهی شدید همراه با گردوغبار و کاهش کیفیت 
هوا پیش بینی می شود. از نظر دمایی، از امروز تا پایان هفته 

دما در بیشتر نقاط استان روند کاهشی خواهد داشت.
هوای امروز مشــهد هم صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر 

وزش باد نسبتاً شدید و گردوغبار پیش بینی شده است.
در ۲4 ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۶ درجه 
سلسیوس خنک ترین و بردسکن و داورزن با بیشینه دمای 
4۲ درجه سلســیوس گرم ترین شــهرهای استان خراسان 

رضوی بوده اند.
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خط قرمز: سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۵ متهم 
پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی 
منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخاللگران 
و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد با حضور 
متهمان و وکالی مدافع آن ها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، 
جمعی از شــکات و وکالی آن ها، نماینده دادستان عمومی و 

انقالب مرکز خراسان رضوی صبح روز گذشته برگزار شد.

قاضی منصوری: حقیقت را بگوییدس
قاضی سیدهادی منصوری پس از قرائت آیاتی چند از کالم اهلل 
مجید و اعالم رسمیت جلسه، ضمن تشریح روند رسیدگی در 
دو جلسه گذشته، مجدد از متهمان خواست تا حقایق را بازگو 

کرده و صداقت در گفتار را مدنظر داشته باشند.
پس از ســخنان رئیس جلسه، نماینده سازمان صداوسیما به 

جایگاه فرا خوانده شد تا مطالب خود را بیان کند.
نماینده این سازمان با تشریح روند واگذاری محل همایش های 
صداوسیما برای برگزاری گردهمایی ها و همایش های اعطای 
مدارک نامعتبر به افراد، عنوان کرد: اقدامات متهمان دقیق و 
برنامه ریزی شده بوده و عناوین همایش هایی که از سوی این 
مؤسسه برگزار می شده معموالً همسو با شعار سال بوده و این 
درحالی اســت که این سازمان براساس قانون مکلف است در 
راستای ارتقای آموزش های همگانی گام بردارد.نماینده سازمان 
صداوسیما همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات خالف قانون این 
مؤسسه موجب خدشه دار شدن جایگاه این سازمان شده و حال 

آنکه تذکرات الزم به او داده شده بود.
پس از آن متهم ردیف دوم مجید نوروزی، فرزند میرزایوسف 
در جایگاه قرار گرفت و رئیس دادگاه از وی خواست تا به موارد 
مطروحه در کیفرخواســت صادره توسط دادسرای عمومی و 

انقالب مرکز خراسان رضوی پاسخ داده و از خود دفاع کند.
متهم نوروزی با تشــریح اقدامات خود در شرکت مدعی شد: 

اسناد طبق دستور مسئوالن شرکت صادر می شد.

حقوق 16 میلیون برای چه کاری؟س
در همین لحظه نماینده دادســتان از متهم ردیف دوم سؤال 
کرد آیا شــما فقط برای پرداخت حقوق کارکنان ماهیانه ۱۶ 
میلیون حقوق می گرفته اید؟ آیا شما نمی دانستید که مدارک 
جعلی اســت؟ مگر ممکن است اطالعات مالی یک هلدینگ 

بدون آگاهی مسئول مالی امحا شود؟
نماینده دادستان ادامه داد: اسناد و مدارک در مورد اتهامات او 

در پرونده موجود است.
قاضی منصوری بــا فراخواندن وکیل متهم ادامه داد: چنانچه 
نسبت به اتهامات موکل خود از جمله پولشویی، تحصیل مال 
از طریق نامشروع و مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 

کشور دفاعی دارید بیان کنید.
پس از آن وکیل متهم مجیــد نوروزی به دفاع از موکل خود 

پرداخت.

متهم ردیف ســوم وحید پورمحمد شــاندیز پــس از قرائت 
کیفرخواســت از ســوی قاضی پرونده مبنی بر مشارکت در 
کالهبرداری شبکه ای، مشارکت در جعل رایانه ای 99 سایت، 
تحصیل مال از طریق نامشــروع و سایر اتهامات مطروحه، از 

خود دفاع کرد.
قاضی منصوری خطاب به متهم عنوان کرد: با توجه به اقاریرتان 
در مراحل مختلف دادرســی؛ صداقــت را در بیان مطالب در 

محضر دادگاه در نظر داشته باشید.
در مقابل متهم ادامه داد: ممکن اســت برخی اقداماتم از روی 

جهل و قصور صورت گرفته باشد که قبول دارم.
پس از اظهارات و دفاعیات متهم ردیف سوم و وکیل مدافع اش؛ 
قاضی پرونده متهم بعدی مهرداد دهر آزما، فرزند خسرو را به 
جایگاه فرا خواند و از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست 

متهم را قرائت کند.

 طراحی 99 سایت جعلیس
 دانشگاهی و علمی!

طبــق اعالم رئیــس دادگاه مهرداد دهر آزما در کنار ســایر 
اتهام های مطروحه به تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، 
مشــارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی و 

داخلی و مشارکت در جعل رایانه ای 99 سایت متهم است.
متهم دهر آزما در تشریح فعالیت های خود در قالب هلدینگ 
آفتاب گفت: از سال 9۱ به عنوان بازاریاب وارد مجموعه شدم و 
در سال9۳ به عنوان یکی از مدیران، مطرح شدم و تا سال 9۶ 

نیز با این مجموعه همکاری می کردم.
متهــم دهر آزما در بخشــی از اظهارات خــود گفت: اجرای 

برنامه های خارجی با من بوده و آن را قبول دارم.
در ادامه نماینده دادستان درخصوص اظهارات این متهم عنوان 
کرد: نامبرده از محتوای فعالیت های غیرقانونی مؤسسه اطالع 

داشته و از او می خواهیم حقیقت را بیان کند.
وکیــل متهم هم بیان کرد: متهم ردیف اول »ســلطان جعل 
مــدرک« اقرار کرده که اقدام هــا زیر نظر وی انجام می گرفته 
هرچند موکل اینجانب بر ســر مسائل مالی بعد ها با مؤسسه 

دچار اختالف می شود.
وی افزود: موکل اینجانب در مراحل مختلف با مراجع قانونی در 

مسیر روشن شدن حقیقت همکاری داشته که از محضر دادگاه 
تقاضا می کنیم این نکته را مد نظر قرار دهند.

در ادامه قاضی منصوری از وکیل متهم خواست تا الیحه دفاعیه 
خود را تقدیم دادگاه کند.

متهم بعدی جعفر صادقی یونسی، فرزند مرتضی بود که توسط 
قاضی به جایگاه فراخوانده شد تا به اتهامات خود پاسخ دهد.

چاپ »وی آی پی« کتاب!س
پیش از آن نماینده دادســتان اظهار کرد: بر اساس مدارک و 
اســناد موجود در پرونده، نامبرده هم از ماهیت فعالیت های 
غیرقانونی مؤسســه اطالع داشــته اســت. در این مؤسسه 
کتاب های قدیمی کشف شده که دوباره تایپ و بازنشر می شده 

که اقدامی قابل تأمل است.
وی افــزود: یکی دیگر از اقدامات این مؤسســه ارائه خدمات 
)وی آی پی( در همایش ها از جمله چاپ کتاب به نام شرکت 

کنندگان بوده که باز هم در نوع خود قابل توجه است.
کمی بعد قاضی از متهم جعفر صادقی یونســی خواســت تا 

مطابق کیفرخواست قرائت شده به دفاع از خود بپردازد.
متهم گفت: در سال 94 وارد مجموعه شدم. در ابتدا به عنوان 
مشاور منابع انسانی فعالیت داشتم و حقوق ثابت می گرفتم، 
سپس با نیروهای فروش و بازاریابی فعالیت می کردم، بعدها به 
پیشنهاد آقای ثابت دفتری تأسیس شد و من در آن چهارچوب 
فعالیت می کردم و کارهــای نظارت بر چاپ کتاب ها را انجام 

می دادم.
وی ادامه داد: در برگزاری همایش ها نقشــی نداشــتم؛ اما از 
ماهیت فعالیت ها اطالع داشتم و اگر اطالع از اقدامات مجرمانه 
جرم اســت و مرتکب جرمی شده ام، در همان حدی که بیان 

کردم قبول دارم.
وکیل متهم صادقی یونســی هم در دفاع از موکل خود گفت: 
نجات در راســتگویی است و ما هم معتقدیم در صورت بیان 
حقایق نقش هریک از متهمان در ارتکاب جرم معین می شود؛ 
موکل اینجانب به میزان فعالیت هایش باید پاسخگو باشد و ما 
در این راستا برای روشن شدن حقیقت گام برخواهیم داشت 

و الیحه مشروح دفاعیه را تقدیم حضور دادگاه خواهیم کرد.
نماینده دادستان در ادامه جلسه رسیدگی عنوان کرد: متهم 
یونسی اظهار می کند برای صدور مدارک آموزشی با مؤسسه ای 
به نام فن پردازان قرارداد داشــته ؛ اما اســناد و مدارک نشان 

می دهد گفته های او در این بخش نادرست است.
غرابادیان، نماینده دادســتان مشهد افزود: با عنایت به حضور 
تعدادی از مطلعان در جلسه های علنی دادگاه؛ به افراد سودجو 
هشدار می دهیم که از هرگونه رفتار غیر معمول و قانون شکنانه 
در ادامه فرایند رسیدگی و نشر اکاذیب نسبت به شهود؛ جداً 
خودداری نمایند چه آنکه در صــورت بروز هرگونه جرمی با 
آن برخورد می شــود .پس از آن با اعالم ریاست دادگاه ختم 
رسیدگی اعالم و ادامه روند ماجرا به صبح چهارشنبه )امروز( 

موکول شد.

در سومین جلسه دادگاه »سلطان مدرک« مطرح شد

چاپ »وی آی پی« کتاب!
گزارش جلسهگزارش جلسه

دکتر علیرضا صداقت
 رئیس بخش مراقبت های ویژه اورژانس عدالتیان
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 امام جمعه موقت یزد •
بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

حجت االســام  یــزد: 
آیت اللهــی،  ســیدجواد 
امام جمعه موقت یزد که 
چندی قبل به دلیل ابتا 
به کرونا در بیمارســتان 
بستری شــده بود، عصر 
وداع  را  دارفانی  سه شنبه 

گفت. به گزارش پایگاه خبری حوزه، امام جمعه موقت یزد چند 
روز قبل به دلیل ابتا به کرونا در بیمارستان شهید صدوقی)ره( 
یزد بســتری شــده بود که در روزهای اخیــر وخامت وضعیت 

جسمانی وی شدت گرفته بود.
آیت اللهی امام جمعه موقت شهر یزد و از علمای مورد احترام مردم 
دارالمؤمنین یزد بود، که سال ها به عنوان امام جمعه موقت یزد در 

سنگر نماز جمعه حضور داشت.

مبادله پول نقد در اردبیل ممنوع شد•
اردبیل  استاندار  اردبیل: 
بــر رعایت  تأکیــد  بــا 
بهداشــتی  پروتکل های 
گفت: هرگونــه انتقال و 
مبادله پول نقد در استان 
اردبیل ممنوع است تا با 
این کار از شیوع ویروس 

کرونا جلوگیری شود.
اکبر بهنامجو اظهار کرد: تمام مبادالت نقدی باید از طریق سیستم 
بانکی و نظام الکترونیک انجام شود تا با این شیوه از مبادله پول 

نقد جلوگیری شده و سامت مردم حفظ شود.
وی از مجموعه شهرداری و سایر دستگاه های ارائه کننده خدمات 
خواست؛ تجهیزات مناسب در ارائه خدمات الکترونیکی بدون پول 
نقد را راه اندازی کنند تا با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات جدید 

جلو نقل و انتقال پول نقد گرفته شود.

 بنیاد برکت ۷۵۰ طرح اشتغال زایی •
در دلفان اجرا می کند

فرمانــدار  خرم آبــاد: 
دلفان گفــت: ۷۵۰ طرح 
اشتغال زایی از سوی بنیاد 
این  روستاهای  در  برکت 

شهرستان اجرا می شود.
حشمت بهمنی در کمیته 
روستایی  اشتغال  توسعه  

و کارگروه اشــتغال و سرمایه گذاری این شهرستان افزود: اجرای 
طرح های اشــتغال زایی در مناطق روستایی با عنوان طرح های 
سحاب و آسمان از ســوی بنیاد برکت موجب می شود مناطق 

روستایی و محروم به توسعه پایدار برسند.
وی اظهار کرد: بنیــاد برکت در ۲۳۹ روســتای محروم دلفان 
فعالیت می کند و امیدواریم با اقدام های صورت  گرفته شاهد رونق 

اقتصادی در این شهرستان باشیم.

 جمعیت زندان های فارس •
۷ درصد کاهش داشت

فارس: دادستان عمومی 
و انقــاب مرکــز فارس 
گفت: با اجرای بخشنامه ها 
دســتورالعمل های  و 
قــوه قضائیــه مبنی بر 
کاهش  و  حبس زدایــی 
جمعیت کیفری زندان ها، 

موجودی زندان های استان تا پایان تیرماه نسبت به آمار موجودی 
پایان سال گذشته ۷درصد و آمار محکومان به زندان نیز ۱۰درصد 

کاهش داشته است.
حیدر آســیابی بیان کرد: پیرو بخشــنامه تیرماه امسال رئیس 
قوه قضائیــه، ۳هزار و ۸۴۰ نفر از محکومان زندان های فارس به 
مرخصی اعزام شــدند. وی افزود: آمار متهمان تحت قرار استان 
فارس از ابتدای امسال به ۱۸درصد رسیده که ۴.۵ درصد از سطح 

میانگین کشوری کمتر است. 

 بهسازی ۶۱۷ واحد مسکن محرومان •
در ماکو 

غربی:  آذربایجــان 
معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشــگری ســازمان 
منطقــه آزاد ماکو گفت: 
همکاری  توافق نامــه  در 
آزاد  منطقه  سازمان  بین 
ماکو و کمیته امداد امام 

خمینی)ره( آذربایجان غربی، تعمیر، بهسازی و تجهیز ۶۱۷ واحد 
مسکن محرومان با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال در سال 
جاری آغاز شــده است. مهدی خلف خانی با بیان اینکه در این 
پروژه سازمان منطقه آزاد ماکو مشارکت ۸ میلیارد و ۲۱۰ میلیون 
ریالی دارد، افزود: این مشارکت در راستای محرومیت زدایی و رفع 
فقر در شهرستان های ماکو،   شوط و پلدشت صورت گرفته است.

 توزیع ۱۴۷هزار بسته معیشتی •
در استان بوشهر 

بوشهر: فرمانده سپاه امام 
صادق)ع( اســتان بوشهر 
نخست  مرحله  در  گفت: 
کمک هــای  رزمایــش 
مؤمنانه در این اســتان، 
۱۴۷ هزار بسته معیشتی 
معادل ۲۸۳ میلیارد ریال 

بین خانواده های نیازمند و آسیب دیده از ویروس کرونا توزیع شد.
سردار علی رزمجو افزود: هر بسته معیشتی توزیع شده در مرحله 
نخست دارای ارزشی معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود که عاوه 
بر کمک های خیران و نهادهای مختلف، فرمانده ســپاه و رئیس 
سازمان بسیج مستضعفان نیز در این رزمایش، عاوه بر بسته های 
در نظر گرفته شــده برای استان، بسته هایی را به صورت ویژه به 

سهم استان بوشهر اضافه کردند.

 تردد هوایی و دریایی رایگان•
 برای دانشجویان ابوموسی

هرمزگان: رئیس دانشگاه 
پیام نور ابوموسی با اشاره 
بــه اینکه دانشــگاه پیام 
نور ابوموســی تنها واحد 
آمــوزش عالــی در این 
اســت،  راهبردی  جزیره 
افــزود: خوابــگاه با تمام 
امکانــات و تردد هوایی و دریایی رایگان در اختیار دانشــجویان 

ابوموسی قرار می گیرد.
محمود عامری سیاهویی در خصوص شهریه دانشجویی، عنوان 
کرد: با ســه بانک عامل قرارداد منعقد شده که وام دانشجویی با 
کارمزد پایین در اختیار دانشجویان قرار گیرد، حتی بنیاد علوی 
و نهادهای حمایتی شهریه دانشجویان بی بضاعت را نیز پرداخت 
می کنند و دیگر نباید دانشــجویی دغدغه  ای جز تحصیل داشته 

باشد.

 ساخت ۶ هزار واحد مسکونی•
 برای کپرنشینان

زنجان: رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی گفت: تاکنون ۶هزار 
واحد مسکونی برای کپرنشینان ساخته شده است.

علیرضا تابش در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در مجموع تفاهم نامه 
ساخت خانه محرومان در ۱۶ استان در دست اجراست. هر استان 
به تعداد نیاز خود سهمیه ساخت خانه محرومان را دریافت می کند 

و این خانه ها در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: از ۵۶ هزار خانه محروم که در دســت ســاخت 
اســت، ۲۰ هزار خانه آماده و تحویل داده شده و ساخت مسکن 
محرومان حاشیه سه شهر کشور شامل زاهدان، چابهار و مشهد 

نیز انجام می شود.

دفن اموات در ۱۱  آرامستان قم ممنوع شد•
قــم: یکصــد و پنجاه و 
رسمی  جلســه  یکمین 
و علنی شــورای اسامی 
شــهر قم برگزار و در آن 
از ممنوعیت دفن در ۱۱ 
آرامســتان شهر قم خبر 

داده شد.
سید سیف الدین موسوی نیارکی، مدیرعامل سازمان آرامستان های 
شهرداری قم آماری از بخش های فعال و غیرفعال آرامستان های 
شهر قم ارائه داد واعام کرد: دارالسام، وادی السام، قبرستان نو، 
امامزاده شاه ابراهیم، شیخان، باغ بهشت، باغ جنات، بهشت رضوان، 
ابن بابویه، شاه حمزه و ابو حسین ۱۱ آرامستان غیرفعال شهر بوده 

که دفن در آن ها ممنوع است.

 بازسازی مناطق سیل زده پلدختر •
رو به اتمام است

خرم آباد: مدیرکل بنیاد مسکن استان لرستان گفت: کار بازسازی 
مناطق ســیل زده پلدختر رو به اتمام است و به زودی استان های 

معین منطقه را ترک خواهند کرد.
مسعود رضایی افزود: کار ستادهای معین در استان لرستان رو به 
اتمام است و وقتی از استان خارج شوند براساس آمار و مستنداتی 
که این استان ها تحویل می دهند، ادامه کار و پرونده ها و پروژه ها را 

بنیاد مسکن استان پیگیری می کند.
وی یادآور شــد: با توجه به هدف گــذاری نظام، دولت و بنیاد 
مسکن تا ۱۵ مردادماه جاری کار بازسازی مناطق سیل زده به 

اتمام می رسد.

برق برخی از اداره های قم قطع شد•
عمومی  روابط  مدیر  قم: 
شرکت توزیع نیروی برق 
تعدادی  بــرق  قم گفت: 
از ســازمان ها و اداره های 
این اســتان که همکاری 
الزم را در کاهش مصرف 

نداشتند، قطع شد.
سهیل کیانی پور افزود: از هفته گذشته اکیپ های نظارتی و بازرسی 
شــرکت توزیع نیروی برق استان به اداره های مختلف مراجعه و 

وضعیت مصارف آن ها را بررسی می کنند.
وی با اشاره به بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق استان به همراه 
یکی از اکیپ های نظارتی از برخی دستگاه ها، اضافه کرد: اداره ها 
موظف بــه کاهش ۹۰ درصدی مصارف خــود در پیک مصرف 

هستند.

2۰ هزار نفر از مردم چشم انتظار کمک های دولت هستند 

روستاییان جنوب سیستان و بلوچستان در محاصره سیل
زاهدان: شدت گرفتن وزش بادهای۱۲۰روزه، 
شمال سیستان و بلوچستان را با طوفان و کاهش 
دید افقی روبه رو کرده و در جنوب این اســتان 
نیز مردم به دلیل فعالیت سامانه مونسون هند 
 با بارش های ســهمگین روبه رو بوده و افزون بر 

۶ هزار نفر را در محاصره سیل قرار داده است.
حدود یک ماه از آغاز فعالیت سامانه مونسون هند 
می گذرد که موجب شده بارندگی های مستمر در 
جنوب سیستان و بلوچستان سبب جاری شدن 
رواناب ها، طغیان رودخانه های محلی و انســداد 

راه های روستایی شود.
فعالیت این سامانه همه ساله در جنوب استان با 
بارش های سهمگین و رگباری شدید همراه است 
که نتیجه ای  جز سیل و محاصره مردم روستایی 
ندارد که این مشــکل در ســه هفته گذشــته 
شهرستان های خاش، ایرانشهر، دلگان، نیکشهر 

و سرباز را با خود درگیر کرده است.
در جنوب سیستان و بلوچستان متأسفانه بیشتر 
راه های روستایی خاکی و از میان رودخانه های 
محلــی عبور می کنند از همیــن رو با کمترین 
بــارش باران راه ارتباطی مردم این روســتاها با 
شــهر و یا مراکز درمانی قطع می شود و تا زمان 
فروکــش کردن آب به هیچ وجه تــوان خروج از 

روستا را ندارند.

مردم کاجو چشم انتظار کمک رسانی س
رودخانه کاجو در جنوب سیستان و بلوچستان 
ازجمله رودخانه هایی اســت که ایــن روزها به 
دلیل طغیان مسیر ارتباطی بیش از ۴۰ روستای 
قصرقنــد با جمعیت حدود ۲۰ هزار نفر را قطع 
کرده و افزون بر یک ماه است به روستاییان اجازه 
عبــور از خود را نداده و همچنــان خانواده های 

بسیاری در محاصره سیل هستند.
متأســفانه در یک ماه گذشته بسیاری از اراضی 
کشاورزی حاشیه رودخانه بر اثر سیاب تخریب 
 شده و خانه های خشتی و گلی مردم یکی پس 

از دیگری در حال تخریب و فروریختن هستند.
به گفته مردم محلی در ماه گذشته افزون بر ۲۸ 
بار ســیل مردم این منطقه را در محاصره خود 

قرار داده است.
بارندگی های فصلی جنوب سیستان و بلوچستان 
پیش از تیر آغاز شــده و در یک ماه اخیر به اوج 
رســیده و با هر بارندگی تلفن این روستاها نیز 

قطع و دسترســی به روستاییان 
سخت می شود.

متأسفانه خروج بسیاری از زنان 
و کودکان بــرای درمان بیماری 
از این روســتاها و رســیدن به 
مراکز درمانی امکان پذیر نیست، 
بنابراین تاکنون از اورژانس هوایی 
برای کمک به بیماران اســتفاده 
 شده است، اما بنا بر گزارش های 
محلــی در حال حاضــر مردم 
روستاهای پیرامون رودخانه کاجو 
نیازمند اقام خوراکی هســتند 
که این موضوع به سختی تأمین 

می شود.

تالش بی نتیجه مسئوالنس
بنا بر گزارش های رسیده تاکنون 
مســئوالن  فرماندار،  تاش های 

محلی و نیروهای امدادی برای خدمات رســانی 
به مــردم روســتاهای حاشــیه رودخانه کاجو 
بی نتیجه بوده است و تمامی مسئوالن هم چون 
مردم گرفتار در سیل منتظر نشستند تا سیاب 

فروکش کند.
متأســفانه مردم بــرای تأمین مــواد غذایی و 
نیازمندی های خود در سخت ترین شرایط ممکن 
قرار دارند، زیرا امکان تــردد در عرض رودخانه 

پرآب کاجو وجود ندارد.
اســت  حالــی  در  ایــن 
کــه پیش ازایــن نیــز در 
اردیبهشت  امسال به دلیل 
ســیل بندهاي  تخریــب 
رودخانــه  پایین دســت 
کاجــو افــزون بــر ۸۰۰ 
اراضي کشاورزي  از   هکتار 
قصر قند تخریب و به ۱۳۰ 
رشته قنات این شهرستان 
خســارت وارد شــد کــه 
درنهایت با همکاری سپاه 
در جنوب شرق بخشی از 

این سیل بند ترمیم شد.

مشکلی که با ایجاد س
پل و جاده حل می شود

بارش های سیل آسا، طغیان 
رودخانه کاجو و محاصره مردم در ســیل سوژه 
کهنه و تکراری است که هرسال در همین زمان 

به وقوع می پیوندد.
از آنجــا  که مــردم  و مســئوالن این منطقه 
سال هاســت به این وضعیت عــادت کرده اند، 
بنابراین در زمره حــوادث غیرمترقبه از آن یاد 
نشــده و شــاید به همین خاطر است که هنوز 
تصویری در رســانه ها از این مردم در محاصره 

سیل دیده نمی شود.
فرمانــدار قصرقند با اشــاره به ســرگردانی و 
بی اطاعی از مردم بیش از ۴۰ روستا با حدود ۲۰ 
هزار نفر جمعیت در حوزه مسیر رودخانه کاجو 
در زمان بارندگی هــا اظهار می کند: طول جاده 
دسترســی حوزه کاجو درمجموع ۵۴ کیلومتر 
اســت که در پنج سال گذشته ۲۰ کیلومتر آن 
بازگشایی  شده و ۳۴ کیلومتر باقیمانده حداقل 

۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
رحیم بخش پــاک اندیش اظهــار می کند: با 
پیگیری های مکرر قرار اســت برای بازگشایی 
راه کاجو در بازه زمانی سه ســاله در فاز نخست 
۲۸ میلیارد تومان از ســوی بنیاد مستضعفان و 

۲ میلیارد تومان از منابع استانی تخصیص یابد.
وی می افزاید: از اول تیر تاکنون هرروز شــاهد 
طغیان رودخانه کاجو هستیم و با این وضعیت 
امکان دسترسی زمینی به روستاها نیست، ولی 
باوجودایــن  دو مورد بیمار اورژانســی با تاش 
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر به وسیله بالگرد 

به مراکز بهداشتی و درمانی انتقال پیدا کردند.
اینکه بســته های  بابیــان   فرمانــدار قصرقند 
مواد غذایی از ســوی بنیاد علوی آماده  شــده 
اما چندین هفته اســت امکان تــردد خودرو به 
روستاهای کاجو وجود ندارد، خاطرنشان می کند: 
به زودی یک هزار و ۲۰۰ بســته غذایی در بین 

خانوارهای ساکن در آن منطقه توزیع می شود.

در جنوب سیستان و 
بلوچستان متأسفانه 

بیشتر راه های 
روستایی خاکی و از 

میان رودخانه های 
محلی عبور می کنند 

از همین رو با 
کمترین بارش باران 
راه ارتباطی مردم با 
شهر و مراکز درمانی 

قطع می شود

بــرشبــرش
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تبریز: شتر دوکوهانه به عنوان گونه ای منحصربه فرد و یک نژاد 
کمیاب از زمان های دور توســط عشایر در آذربایجان شرقی به 
دلیل ویژگی های بارز ازجمله مقاوم به سرمای آذربایجان و قدرت 
راهپیمایی در مناطق کوهستانی به عنوان حیوانی بارکش در کوچ 

ایات مورد استفاده قرار می گرفت.
ردپای این حیوان نجیب که تا چندی پیش در تمام ایل راه ها قابل 
 مشــاهده بود و نقش مهمی در کوچ عشایر و اقتصاد آن ها بازی 
می کرد، حاال با تغییر ســبک زندگی عشایر در منطقه و کشور، 
جمعیت این دام ارزشمند به طور چشمگیری کاهش  یافته و خطر 

انقراض آن کاماً محسوس است.
شتر در سرتاسر دنیا به عنوان یک  گونه مقاوم، کم توقع و با ظرفیت 
باال معرفی  شده که پرورش آن، با توجه به افزایش اقام خوراکی، 
کمبود مراتع و همچنین فراورده های تولیدی منحصربه فرد این 

حیوان در مقایسه با دیگر حیوانات در حال افزایش است.
گوشت این حیوان شباهت زیادی به گوشت گاو دارد، شیر شتر 
نیز سرشار از ویتامین C بوده که اهمیت شیر تولیدی این حیوان 

را دو چندان می کند.
از دیگر محصوالت شتر »کرک« و موی آن است که مقدار کرک 
در شترهای دوکوهانه بیشتر از شترهای تک کوهانه بوده و از پشم 
و موی آن ها برای تهیه چادر، قالی، طناب و پتو استفاده می شود.

َچرای شــتر به گونه ای است که گیاه را از ریشــه درنمی آورد و 
به گونه ای از این گیاهان تغذیه می کند که شــبیه هرس کردن 

است و موجب تقویت پوشش گیاهی منطقه می شود، این مسئله 
مانع طوفان های نمکی هم خواهد بود.

صرفه اقتصادی س
در همین راســتا معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجان بابیان اینکه شترهای دوکوهانه به صورت 
محدود در شهرستان میانه، مرند و مناطق عشایرنشین نگهداری 
می شــوند، یادآوری می کند: اســتقبال دامداران از پرورش شتر 
دوکوهان و مســتعد بودن منطقه موجب شــده تا بهره برداران، 
شــترها را حتی از نقاط کویری و منطقه مغان برای پرورش به 

این مناطق انتقال دهند.

حبیب شریفیان می افزاید: با دو رگ گیری شترهای دو کوهان و 
تک کوهان می توان شترهایی سطح باال از لحاظ وزنی و راندمان 

عملکرد پرورش داد تا صرفه اقتصادی باالیی نیز داشته باشند.

دریاچه ارومیه مستعد پرورش شترس
شریفیان خاطرنشــان می کند: با توجه به تداوم خشکسالی در 
اســتان و حرکت ســیمای زراعی منطقه به ویژه نواحی دریاچه 
ارومیه به سمت رویش گیاهان خودرو و پوشش گیاهی فقیر، این 

مناطق مستعد پرورش شتر هستند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان با 
اشاره به تغییرات اقلیمی استان می افزاید: در این راستا حیوانات 
چرا کننده منطقه نیز باید تغییر کنند و پوشش گیاهی متفاوتی 
که بر اثر خشکسالی در حوزه دریاچه ارومیه و یا سایر نواحی ایجاد 

می شود، مناسب تغذیه شترهاست.
وی با اشاره به پرورش یک هزار و ۷۰۰ شتر تک کوهان در استان، 
اظهار کرد: شترها از علوفه  رویش یافته در مراتع که به عنوان علف 
هرز مهاجم و نامطلوب برای حیوانات محسوب می شود، به صورت 

هرس تغذیه می کنند و ریشه گیاهان از خاک جدا نمی شود.
وی می افزاید: اکنون شــترهای استان عمدتاً در شهرستان های 
تبریز، اسکو، کلیبر، میانه و هریس پرورش می یابند و حمایت های 
الزم از طریق صدور پروانه و تخصیص نهاده و تســهیات به این 

واحدها انجام می شود.

شتر دو کوهانه در کوچ ایالت آذربایجان شرقی نقش مهمی دارد

»پرورش شتر« نسخه شفابخش اقتصاد عشایری 
گزارشگزارش

۷8۶9zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. تئوری توطئه که در آن نخبگانی از قدرت 
در حال توطئه چینی برای سلطه بر تمام دنیا از 
طریق حکومت جهانی و جهانی سازی هستند- 
حرف نوزدهم فارسی ۲. قوای نظامی دفاع کننده 
 از خــاک کشــور- رزمایش- اصل و نســب 
۳. کمک غذای گیاهی- مضطرب- ســبزی 
پیچیــده ۴. عدد دایره- مــاه پرتابی- دلداده 
ویــس- حرف همراهــی ۵.  کرانــه - لقب 
دیوید هربرت نویســنده انگلیسی »طاووس 
سفید«- سلسله مســابقات حرفه ای فوتبال 
کره جنوبی ۶. مقروض- نوعی موتورســیکلت 
بدون دنده ۷. قهرمان ایرانی تکواندو جهان و 
آسیا و دارنده مدال برنز المپیک آتن- استانی 
در مرکز کشورمان- لیســت غذای رستوران 
۸. شــاخه ای از شمشــیربازی- هواپیمای 
عجول- خاندان- وجودداشتن ۹. مادر ترکی- 
درشت هیکل- شبیه و نظیر ۱۰. تصرف کننده 
 مال و اموال کســی به زور- بیــرون از قاعده 
 ۱۱. ســوغات قم- عبادتگاه ترسایان- جرس 
۱۲. صوت ندا- عقیده و باورقلبی- بام جهان- 
حرص و طمع ۱۳. سرشــیر- صورت اسامی 

 چیزی- دریاچه ای درسیســتان و بلوچستان 
۱۴. ماهر و چیره دست- مرآت- خروس جنگی 
۱۵. چوب خوشــبو- روحانی مبارز و سردار 
جنبش جنگل که مبارزاتش در مقابل استعمار 

روس وانگلیس دراذهان ماندنی شد

 ۱. ناشکر- ساز بادی فرنگی که یک قمیش دارد 
 ۲. جمــع ظریفــه- معــدن- ســقف خانه 
۳. مسافرخانه بین راهی- شاخه ای از ورزش شنا- 
همگی ۴. ریشه گرفتن- دستور- یکصدویازده- 
 لحظه ۵. اهل دیلم- نوشــتن کتاب یا رساله 
 ۶. دریــا- جوانمــرد- کنــار- دهنه اســب 
۷. قوت الیمــوت- امتداد- قنــات ۸. توانایی 
تأثیرگــذاری بر دیگران برای کســب نتایج 
مطلوب از طریق جذابیت بــه جای اجبار یا 
تطمیع را گویند- شهر و تیم فوتبالی در اسپانیا 
۹. شاعر سرشناس روم باســتان و از پیروان 
مشرب زنون- ناپختگی- پراکنده ۱۰. اقیانوس 
کم جنب وجوش- بیماری پوســتی- آزمون 
چهارجوابی- خــدای درویــش ۱۱. صلحا- 
منزلت و جایگاه ۱۲. پســوند مصدرجعلی- 

هم- پسوند محافظت- سنگ طلق ۱۳. مدافع فوتبالی- 
نوشیدنی خنک تابستانی از لیمو- واحد سرعت هواپیما 
۱۴. میــوه ای از خانــواده خیارکــه برای پیشــگیری از 
 چروک پوست مفیداســت- خطاب کردن- جوجه تیغی 
۱۵. براساس باب شانزدهم مکاشفات یوحنا در این محل 

جنگ آخرالزمان رخ خواهدداد- عزیز و گرامی

  افقی

  عمودی
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