
 اهدای جوایز 
به برندگان مسابقه شمس الشموس 

 تغییر ساعت کاری 
اتوبوسرانی و قطار شهری 

مراســم اهدای جوایز مسابقه شمس الشموس ویژه 
دهه کرامت، با حضور جمعی از برندگان مســابقه 
در محل دفتــر روابط عمومی مؤسســه فرهنگی 
 قدس برگزار شــد.عباس مشــکات رضــوی، مدیر 
روابط عمومی مؤسســه فرهنگی قدس با اشاره به 
هدف روزنامه قدس از برگزاری چنین مســابقاتی 

گفت: ایجاد ارتباط صمیمانه با مخاطبان ...

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از 
تغییر ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی مشهد از امروز 
خبر داد. سعید حسینقلی زاده مقدم اظهار کرد: بنا 
بر اعالم استانداری خراسان رضوی، به دلیل افزایش 
فزاینده دمای هوا و به منظور صرفه جویی در مصرف 
برق، از امروز شــنبه ۱۱ مرداد تا پایان مرداد ماه، 

ساعات کار ادارات و بانک ها ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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بروز زمین خواری  به دلیل بالتکلیفی حریم مشهد
بیماران از رانت در نوبت دهی پزشکان 
که به آن وقت های طالیی می گویند، 

گالیه دارند 

تبعیض در ویزیت

.......صفحه 2 

 آزمون دکترای گروه علوم پزشکی
از روز گذشته آغاز شده و تا فردا ادامه دارد

 کنکور دکترا 
در دوران کرونا 
 )PHD( قدس: آزمون دکترای تخصصی و پژوهشــی
گــروه علوم پایه پزشــکی، بهداشــت و تخصصی در 
دانشکده داروســازی مشــهد با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی از روز گذشــته آغاز و تا فــردا ادامه دارد.

مدیر امور آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در 
این خصوص به ایرنا گفت: نحوه برگزاری آزمون های 
امســال با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشــور 
متفاوت تر از ســال های گذشته اســت یعنی تا سال 
گذشــته آزمون در یک روز برگزار می شد اما امسال 
به دلیل شیوع کرونا در سه روز برگزار می شود.قوامی 
افزود: در این آزمون فاصله ۸۰ ســانتیمتری طولی و 
عرضی داوطلبان دو برابر شــده و طبق مصوبه ستاد 
ملــی مبارزه با کرونا، آزمون ها با فاصله یک متر و ۶۰ 

سانتیمتری بین داوطلبان برگزار می شود.
وی ادامه داد: آزمون های فلوشــیپ و PHD مبتالیان به 
بیماری کووید۱۹ نیز در مکانی جدا برگزار می شــود تا 
این افراد با سایر داوطلبان در ارتباط نباشند و به گونه ای 
برنامه ریزی شده که کوچک ترین آسیبی نیز به مراقبان و 

مسئوالن برگزاری آزمون های یاد شده وارد نشود.

شهردار مشهد در گفت وگوی اینستاگرامی با شهروندان عنوان کرد

.......صفحه 3 

فرصت ارزانی برای شهرداری مشهد 
که با گرانی از دست رفت 

هزینه جوان سازی 
 اتوبوسرانی 

هفت برابر شد

رواج برخی از موضوعات بین مشاغل و صنوف مختلف همیشه موجب 
نارضایتی یا سردرگمی هایی می شود که در نهایت گالیه مندی هایی را 
از سوی مردم در پی داشته است. در تازه ترین موضوعی که به نوعی 
شرایطی این چنینی دارد نحوه نوبت دهی برخی از پزشکان در سیستم 
اینترنتی و غیرحضوری آن هاست. گویا پدیده ای به اسم کاربر طالیی 
در سیستم نوبت دهی اینترنتی برخی از پزشکان رواج پیدا کرده که 

بیشتر مراجعه کنندگان آن را به عنوان وقت ...

.......صفحه 2 

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی خراسان رضوی:
زیرساخت های الزم برای جمع آوری 
کامل معتادان متجاهر فراهم نیست

قدس آنالیــن- وحید اکرمی: معــاون اجتماعی 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: نباید این گونه 
تصور شــود که ناجا قصد جمع آوری معتادان متجاهر 
را ندارد و یا به خواســت مردم اهمیتی نمی دهد؛ چرا 
که نبود زیرساخت های الزم کار جمع آوری معتادان را 
سخت می کند. سرهنگ عبدالرضا مجیدی در گفت وگو 
با قدس آنالین عنوان کرد: نیروی انتظامی خراســان 
رضوی با قدرت تمام با معتادان متجاهر برخورد و آن ها 
را از شهر جمع آوری می کند، اما برای افزایش عملکرد 
این نیرو الزامی است که زمینه ها و زیرساخت های الزم 
فراهم شــود. وی اظهار کرد: یکی از مهم ترین بسترها 
تأمین ســاختمان برای نگهداری این افراد اســت. در 
حال حاضر و با توجه به شــیوع کرونا نمی توان تعداد 
زیادی از معتــادان را در فضاهای محــدود نگهداری 
کرد. همچنین ســتاد مقابله با مواد مخدر کشور با در 
نظر گرفتن یکســری از مسائل، نگهداری از معتادان و 
زمان بازپروری آن ها در کمپ ها را افزایش داده اســت. 
در گذشته این مدت زمان یک ماه تعیین شده بود اما 
اکنون این زمان افزایش یافته است. وی ادامه داد: با در 
نظر گرفتن این موارد به خوبی روشن است مکان هایی 
که از گذشته بدین منظور در نظر گرفته شده اند، دیگر 
گنجایش کافی را نداشته و مکان های جدیدی مورد نیاز 
اســت. به همین منظور مدتی پیش با حضور استاندار 
خراســان رضوی و همکاری شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان، شــهرداری و دیگر سازمان های 
مسئول، ساخت مکان جدیدی برای بازپروری و اصالح 
معتادان کلید خورده اســت. وی بیــان کرد: با تأمین 
زیرســاخت های الزم و بهره برداری از این گونه فضاها، 
می توان به ســهولت معتادان متجاهر را از خیابان های 
شهر جمع آوری کرده و نسبت به اصالح رفتاری و ترک 

اعتیاد این افراد اقدام کرد. 

پلمب کرونایی۶ باشگاه بدنسازی 
ایرنا: معاون ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
شمالی از پلمب ۶ باشگاه ورزشی بدنسازی به علت رعایت 
نکردن ابالغیه وزارت ورزش در راستای پیشگیری از ابتال 
به کرونا و دستورالعمل های بهداشتی در استان خبر داد. 
محمد بروحی اظهار کرد: اگرچه بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا،  فعالیت تمامی باشگاه های ورزشی 
اســتان ممنوع اعالم شــده بود اما با وجود این، شماری 
از باشــگاه ها در اجرای این مصوبه مرتکب تخلف شده و 
اقدام به گشایش باشگاه کرده بودند.وی افزود: گروه های 
مشترک اداره نظارت بر اماکن عمومی انتظامی و شبکه 
بهداشت و درمان از تعدادی واحدهای ورزشی در استان 
بازدید کردند که در این بین پنج باشــگاه بدنسازی در 
بجنورد و یک باشگاه ورزشی در شیروان که بدون توجه 
به ابالغیه وزارت ورزش مبنی بر تعطیلی باشگاه ها فعالیت 

می کردند، پلمب شدند.

سقوط درخت تنومند روی ساینا•

قدس: سقوط درخت در بولوار احمدآباد مشهد خسارت 
به جای گذاشت. عصر پنجشنبه گذشته خودرو ساینا در 
حال حرکت در خیابان احمدآباد بر اثر ســقوط درخت 
تنومند دچار سانحه شد و خوشبختانه این حادثه هیچ گونه 
تلفات جانی در برنداشت و هر دو سرنشین خودرو جان 
ســالم به در بردند. راننده خودرو در اظهارات خود گفت: 
پس از آزمون  دکترا با خوشــحالی به دنبال مادرم رفتم 
که در حین رانندگی دچار ســانحه شــدیم. حال خودم 
خوب اســت، ولی مادرم هنوز در حالت شوک قرار دارد.

گفت و گوگفت و گوخبرخبر

مهدی کاهانی مقدم: خراسان رضوی با دارا بودن 
شــرایط خاص اکولوژیکی، تنــوع اقلیمی و به تبع 
آن پوشــش متنوع گیاهي، وجــود ذخایر ژنتیکي 
و گونه هــای بومــي منحصر به  فــرد، در حالی  که 
می  توانسته به عنوان یکی از مناطق کم نظیر اقلیمي 
کشور، قطب تولید و صادرات گیاهان دارویي باشد، 
اما متأســفانه تاکنون این اتفاق رخ نداده و با وجود 
آنکه در حال حاضر 7۰ درصد گیاهان مهم دارویی 
کشور در این استان کشت می شود، اما از این نظر، 
درآمد قابل  توجهی نصیب کشــاورزان و مردم این 
خطه نشــده و نتوانسته متناســب با ظرفیت های 
موجود، جایگاهی درخــور، در بین تولیدکنندگان 

مطرح دنیا بدست آورد.
در مقابــل هرازگاهــی اخبار نگران کننــده قاچاق 
گیاهان دارویي در نقاط مختلف این استان شنیده 
می شود؛ همچون خبر کشف 4 تن شیره گیاه آنغوزه 
به ارزش بیش از 7۵ میلیارد ریال در مرز تایباد، که 
روز گذشته توسط فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 

اعالم شد.
گفته می شــود از شــیرابه آنغوزه بیــش از ۶۰ نوع 
علف  کش و ۶۰۰ نوع دارو بدســت می آید و با کشت 
این گیاه می توان درآمدی معادل نصف درآمد حاصل 
از نفت را بدســت آورد. به خصوص آنکه کشــورهای 
بســیاری خواهان گیاهان دارویی خراســان رضوی 
هســتند و زمینه مناســبی برای ورود این استان به 
تجارت بین الملل گیاهــان دارویي و داروهای گیاهي 
فراهم بوده اســت. با این  همه به نظر می رسد هنوز از 
ظرفیت های موجود در این استان به  خوبی بهره برداری 

نشده است.

 خراسان رضوی پیشگام در تولیدس
در خراســان رضوی از 4هزار گونــه گیاهی، 2هزار و 

4۰۰ گونه گیــاه دارویی و خوراکی وجــود دارد و با 
پژوهش های صورت گرفته هزار و 72۸ گونه دارویی، 
خاص کشــور ایران هستند؛ در تولید 2۰ تا 3۰ گونه 
دارویی از جمله زعفران، رتبــه برتر جهان را داریم و 
امروزه ۹۰ درصد سهم تولید زعفران و ۶۰ تا 7۰ درصد 
سهم تولید گل محمدی جهان متعلق به ایران است 
و در محصول زیره ســیاه ایرانی و بسیاری از گیاهان 
دارویی دیگر رتبه نخســت دنیا را داریم و خراســان 
رضوی هم در کشت و تولید این محصوالت در کشور 

پیشگام است.
ناگفته پیداست که اگر کمی به این حوزه توجه شود، 
می تواند ارزآوری بســیار قابل  توجهی برای استان و 
کشورمان به همراه داشته باشد به  ویژه آنکه خراسان 
رضوی بیشترین سطح زیر کشت گیاهان دارویی )با 
بیش از 3۰ درصد( را در بین استان های کشور به خود 
اختصاص داده اســت؛ از این میزان سطح زیر کشت، 

بیش از 7هزار تن گیاه دارویی برداشت می شود.
کارشناســان می گویند: در شــرایطی که مشکالت 
اقتصــادی و بیکاری، گریبانگیر اســتان های محروم 
همچون خطه خراسان است، ظرفیت های بکر گیاهان 

دارویی در این مناطق در ســایه بی برنامگی مسئوالن 
و ســودجویی دالالن از دســت می رود. عالوه بر این، 
برداشت غیراصولی و قاچاق به عنوان یکي از چالش های 
موجود در مسیر توسعه گیاهان دارویي استان، مطرح 

است.
آن ها تأکیــد می کنند: بایــد از ظرفیت های گیاهان 
دارویی به نحو مطلوب اســتفاده کرد. در شرایطی که 
خشکسالی های چند سال اخیر، روستاییان خراسان 
را با مشــکالت فراوانی روبه رو کرده، توسعه و کشت 
گیاهان دارویی در عرصه های مرتعی استان، راهکاری 
مؤثر برای بهبود معیشت آنان است؛ ضمن آنکه گیاهان 
دارویی در این شرایط می توانند جایگزین بسیار خوبی 

برای کشت های آب بر باشند.

 ظرفیت های بر باد رفته گیاهان داروییس
کشــت گیاهان دارویی در هر هکتار، ۱۰ شغل ایجاد 
می کند که با توجه به سودآوری باالی کشت گیاهان 
دارویی، این حوزه می تواند در خراسان رضوی که یکی 
از بهترین خاستگاه های رشد و تکثیر گیاهان دارویی 
کشور است، راهی برای توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و 

رفع محرومیت باشد.
در عین  حال به اذعان برخی کارشناســان اقتصادی، 
سهل انگاری دولتمردان در این حوزه، موجب واگذاری 
بازار و سود حاصل از آن به کشورهای دیگر شده است 
که به عنوان نمونه این مسئله را درباره زعفران می توان 
به  وضوح مشاهده کرد. کشور اسپانیا در حالی به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده زعفران دنیا مطرح اســت که 
تنها یک درصد زعفــران دنیا را تولید می کند، اما در 
مقابل کشور ما با تولید ۹۰ درصد زعفران دنیا، فقط به 
دلیل نداشتن صنایع تبدیلی کمتر از ۵ درصد از این 

بازار بزرگ را گرفته است.
با وجود آنکه چند ســالی اســت اختیارات صادرات 

گیاهان دارویی به استان ها تفویض شده اما بی برنامگی 
و سیاست های غیراصولی مدیران بومی در این حوزه 
مشــهود اســت؛ چراکه عالوه بر کم آبی، نبود صنایع 
تبدیلی و بســته بندی و مواردی چون مکانیزه نبودن 
کاشت، داشت و برداشت، خام فروشی و داللی موجب 
محرومیت ما از سود سرشار گیاهان دارویی شده است.

جالب آنکه گفته می شود در حوزه گیاهان دارویی در 
خراســان رضوی، به تعداد انگشتان دست متخصص 
نداریم و سازمان جهاد کشــاورزی نه  تنها در توسعه 
کشــت گیاهان دارویی موفق عمل نکرده که نسبت 
به تربیت نیروی انسانی متخصص نیز کوتاهی بسیار 

داشته است.

 از دنیا عقب نمانیدس
بــا توجه به اینکه هــم  اکنون به  جز زعفــران ده ها 
گونه مختلف از گیاهان دارویی از جمله زیره ســبز، 
گل محمدی، خاکشــیر، آویشن، نعنا فلفلی، رزماری، 
اســطوخدوس، بابونه، ختمی، پنیرک، شیرین بیان، 
 کاســنی، همیشــه بهار، ســرخارگل، آلوئــه ورا و 
گل  گاوزبان در خراسان رضوی کشت می شود، توسعه 
صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت در حوزه گیاهان 
دارویی اهمیت بیشــتری می یابد و در حالی  که دیگر 
کشورهای دنیا به سرعت در حال سرمایه گذاری روی 
این موضوع هستند، مدیران و مسئوالن دستگاه های 
مرتبط با این حوزه در اســتان و کشور ما نیز باید هر 
چه زودتر با برنامه ریزی دقیق و منسجم جایگاه خود 
را به عنوان قطب تولید گیاهان دارویی در جهان احیا 
کنند. مسئوالن خراسانی هم با توجه به ظرفیت های 
فراوان این استان در کشت و تولید گیاهان دارویی و به  
منظور اشتغال و درآمد زایی؛ افزایش تولید و صادرات 
گیاهان دارویی و داروهای گیاهی را در دســتور کار و 

اولویت برنامه ریزی های خود قرار دهند.

عملکرد ضعیف دولتمردان در سودآورترین حوزه کشاورزی خراسان رضوی

گیاهان دارویی؛ فرصت طالیی که از آن غافل مانده ایم
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ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعایت م��اده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها 
نسبت به فروش یک قطعه زمین ملک از طریق مزایده کتبی با مشخصات ذیل اقدام 
نمایید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالی شهرداری 

مراجعه ویا با شماره تلفن 05157222276تماس حاصل نمایید.
قیمت پیشنهادی)ریال(سپرده)ریال(قیمت پایه)ریال(مساحت )متر مربع(کاربریآدرسوضعیت ملک

قطعه زمین کاربری مسکونی 
واگذاری شهرداری خضری 

خضری جنب فنی و 
حرفه ای

5400000042500000/ 212 متر مربعمسکونی

حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
99
04
32
4

واگذاری سهمآگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد
بدینوسیله به اطالع آقای جالل الدین ضیایی 
می رس��اند ی��ک چه��ارم از س��هم زمین پالک 
2210فرع��ی از 166-اصل��ی واق��ع در حاش��یه 
بلوار امام خمینی تربت جام متعلق به شرکت 
تعاونی مسکن فرهنگیان )فاز یک( که به نام 
نامبرده در دفاتر شرکت ثبت گردیده ، آماده 

واگذاری می باشد.
مقتض��ی اس��ت از تاری��خ انتش��ار ای��ن اگهی 
حداکث��ر به مدت یک ماه جهت کس��ب اطالع و 
تعیین تکلیف با شماره 09158138227تماس 

حاصل فرمائید.
بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه  شرکت 

راسا اقدام خواهند کرد
 شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جام

ع 9
90
43
38

/ع
99
04
33
9

دختر عزیز و پرتالشم
نسترن مرادی

پدر و مادرت

ب��ا س��پاس از ای��زد من��ان  
موفقی��ت تحصیل��ی ت��و را 
تبری��ک م��ی گویی��م، ای��ن 
موفقیت باعث ش��ده یکبار 

دیگ��ر به داش��تن دخت��ری همچون ت��و افتخار 
کنیم. از زحمات معلم دلس��وزت س��رکار خانم 
یاقوتیان و مدیریت محترم سرکار خانم ظریف 
و پرس��نل پرتالش مدرس��ه ربابه گرجس��تانی 

کمال تشکر و قدردانی را داریم.

/ع
99
04
34
0

دختر عزیز و پرتالشم
نیلوفر مرادی

پدر و مادرت

و  ارزش��مند  ت��الش 
موفقیت ت��و در پایه اول 
ابتدایی، ش��ادی و سرور 
ب��ه ارمغ��ان  را برایم��ان 

آورد. با تش��کر از زحمات معلم دلس��وزت 
س��رکار خانم یادگارپ��ور و مدیریت محترم 
س��رکار خان��م ظری��ف و پرس��نل پرت��الش 

مدرسه ربابه گرجستانی.



بیماران از رانت در نوبت دهی پزشکان که به آن وقت های طالیی می گویند، گالیه دارند 

تبعیض در ویزیت
هاشم رســائی فر: رواج برخــی از موضوعات 
بین مشــاغل و صنوف مختلف همیشه موجب 
نارضایتی یا ســردرگمی هایی می شــود که در 
نهایت گالیه مندی هایی را از سوی مردم در پی 
داشته است. در تازه ترین موضوعی که به نوعی 
شرایطی این چنینی دارد نحوه نوبت دهی برخی 
از پزشــکان در سیستم اینترنتی و غیرحضوری 
آن هاست. گویا پدیده ای به اسم کاربر طالیی در 
سیســتم نوبت دهی اینترنتی برخی از پزشکان 
رواج پیدا کرده که بیشــتر مراجعه کنندگان آن 
را بــه عنوان وقت طالیی می شناســند. در این 
مــورد بیمار یا همان کاربر بــا پرداخت مبلغی 
می تواند حتی از پزشکانی که گرفتن وقت های 
عادی آن ها چندیــن روز یا چند ماه به صورت 
عادی طول می کشد خیلی زود و حتی در لحظه 
وقت ویزیت بگیرد!رواج این موضوع سبب شده 
تا خیلــی از مردم نارضایتی هایی در راســتای 
پرداخت پول اضافه بر میزان تعرفه پزشــکان و 
دریافت وقت طالیی داشته باشند و آن را نوعی 

تضییع حقوق شهروندی بدانند. 

اضافه پرداخت بیمار در وقت طالییس
یکی از شــهروندان در این مورد به خبرنگار ما 
می گوید: چند روزی دنبال گرفتن وقت ویزیت 
یکی از پزشــکان بودم. چند باری با مطب این 
دکتر تماس گرفتم تلفن مطب بیشتر مواقع روی 
منشی بود و کســی پاسخگو نبود از این طریق 
که نتیجه نگرفتم تصمیم گرفتم حضوری بروم 
و برای گرفتن وقــت اقدام کنم. با کلی زحمت 
در شــرایط فعلی به مطب دکتر مراجعه کردم 
که بــا جمله »تا چند ماه دیگــر وقت نداریم« 
مواجه شدم، هر چه به منشی مطب اصرار کردم 

فایده ای نداشت و وقت ویزیت به من ندادند.
وی ادامــه می دهد: با ناامیدی در حال خروج از 
مطب بودم که با بیمار دیگری برخورد کردم، از او 
پرسیدم شما هم برای گرفتن وقت از دکتر چند 
ماه صبر کردید پاسخش برای من خیلی جالب 
بود. او به من گفت من همین امروز وقت گرفتم 
و همین امروز هم ویزیت شدم. با تعجب پرسیدم 
چطور ممکن است؟ گفت اگر نوبت دهی اینترنتی 
را انتخاب و وقت طالیی درخواست کنید قطعاً به 
شما نیز برای امروز یا فردا وقت خواهند داد. نحوه 
نوبت گرفتن از ســایتی که به من معرفی شد را 
پرسیدم همانجا از طریق اینترنت، همان کاری را 
که آن بیمار گفت انجام دادم گزینه کاربر ممتاز 
طالیی را انتخاب کردم. سیستم از من عالوه بر 

تعرفه ویزیت پزشک 90 هزار 
تومان بیشتر گرفت و در همان 
روز ویزیت همان پزشک را به 
مــن داد! نمی دانســتم باید 
خوشحال باشم که از دکتری 
که قرار بــود چند ماه منتظر 
ویزیتش باشم به این راحتی 
وقت گرفتم یا اینکه ناراحت 
بابت پرداخــت پول اضافه ای 
از ویزیت پزشــک  که حتی 
مورد نظر هم بیشتر بود!فرد 
دیگر در این بــاره می گوید: 
اینکه یک بیمــار که توانایی 

مالی بهتری دارد بتواند با استفاده از پول به قول 
خودشان وقت طالیی از پزشک بگیرد این نوعی 
تبعیض است. بیمار، بیمار است و برای پولدار و 
فقیر تفاوتی در بیماری شان نیست. اینکه بیماری 
با پول امتیاز بگیرد و بیمار دیگری نتواند، به نظرم 
ظلم در حق خیلی از مردم است آن هم در چنین 
شــرایط اقتصادی که هم باید رنج بیماری را به 
دوش بکشــند و هم این گونه بین پولدار و فقیر 

فرق گذاشته شود!

 اصالح فرهنگ و قانونس
در مراجعه به پزشکان

رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد در واکنش 
به این موضوع با اشــاره به اینکه رواج سیستم 
نوبت دهی به صورت اینترنتی یکی از اتفاق های 
خوب در این عرصه به حســاب می آید و توصیه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به 

خصوص در شرایط فعلی، روی 
آوردن مــردم به گرفتن نوبت 
اینترنتی اســت، می گوید: در 
از مراکز  حال حاضر بسیاری 
درمانی دولتی از این موضوع 
اســتفاده  نوبت دهی  بــرای 
می کننــد و مــردم کمتر از 
سیستم های قدیمی از جمله 
حضوری و تلفنی بهره می برند.

دکتر علی بیرجندی نژاد ادامه 
در  اینکه  می دهــد: ضمــن 
مراجعه به پزشک اشکال های 
پیش زمینه ای وجود دارد که 
می بایســت اصالح شــود؛ در درجه نخست در 
زمینه فرهنگ سازی باید این مقوله بین مردم جا 
بیفتد که برای هر مشــکل جسمی نباید همان 
ابتدا به فکر نوبت گرفتن از فالن متخصص یا فوق 
تخصص بیفتند در حالی که بسیاری از مراجعاتی 
که به پزشکان متخصص و فوق تخصص انجام 
می شــود در همان ابتدا با مراجعه به پزشــک 
عمومی نیــز قابل درمان و پیگیری اســت.وی 
می افزاید: وقتی که این بحث بین مردم مرسوم 
شود حجم مراجعات به پزشکان متخصص و فوق 
تخصص کمتر می شود و نوبت گرفتن بیمارانی 
که واقعاً نیاز به مراجعه به سطوح باالی پزشکی 
دارند راحت تر می شود. مورد دومی هم که باید 
اصالح شود این است که مانند خیلی از کشورها 
می بایست سیستم و اصول مدیریت بیماران در 
کشور ما نیز جدی گرفته شود که در این سیستم 
80 تا 90 درصد از درمان ها در همان ابتدا توسط 

پزشــک خانواده ای که در نزدیک ترین محل به 
سکونت آن ها هستند انجام می شود و بیمارانی 
که نیاز به معرفی به سطح تخصص داشته باشند 
توســط همان پزشــک خانواده به متخصصان 
معرفی می شــوند و چنانچه بیماری در سطح 
تخصصی نیاز به مراجعه به فوق تخصص داشته 
باشد مرحله بعد برایش در نظر گرفته می شود که 
این کار، هم موجب مدیریت هزینه ها می شود و 
هم اینکه از مراجعات و تجمعات بیش از پیش 
به یک پزشــک خاص جلوگیری می شود. نبود 
مدیریت توزیع بیمار در کشور ما موجب می شود 
برخی پزشکان ناچار به دادن وقت های طوالنی 
مدت، حضور بیشتر پزشک در مطب و کم شدن 
کارایی یک متخصص یا فوق تخصص شود که به 

نظر می رسد این موضوع باید اصالح شود.
وی در خصــوص دریافت مبالغ اضافه بر ویزیت 
برخی از پزشکان در سیستم نوبت دهی اینترنتی 
نیز اظهار می دارد: نرم افزارهای مختلفی در حوزه 
نوبت دهی اینترنتی فعال هســتند که بیشــتر 
مربوط به آن ها می شود که بایستی اعالم کنند 
بابت این خدمت چه تعرفه ای دارند و تا چه حد 
می توانند دریافتی داشــته باشند. افراد فعال در 
این صنف بایستی در این مورد پاسخگو باشند 
اما آنچه معلوم و مشــخص است اینکه باید رقم 
معقولی در نظر گرفته شود و مثل کادر پزشکی 

باید تعرفه ای برای آن ها مشخص شود.

امتیازی برای کاربران ممتاز طالییس
مدیرعامل یکی از سایت های اینترنتی نوبت دهی 
پزشکان نیز در این باره می گوید: کاربران فعال 
در سیســتم نوبت دهی ما می توانند با پرداخت 
مبالغ 15، 40 یا 90 هزار تومان به صورت ساالنه 
در زمره کاربران ممتاز طالیی قرار بگیرند که از 
گرفتن نوبت یا انتقال نوبت از یک پزشــک به 
پزشک دیگر استفاده کنند.وی همچنین عنوان 
می کند: هر پزشک به طور مثال در روز 30 نفر 
را ویزیت می کند که در این فهرســت 25 نفر با 
وقت عادی توانسته اند وقت بگیرند و به پزشک 
مراجعه کنند و پنج نفر دیگر به همان کاربران 
ممتاز تعلــق می گیرد کــه کاربرانی که ممتاز 
طالیی ما باشند این امکان را خواهند داشت تا از 
این خدمتی که برایشان در نظر گرفته می شود 
استفاده نمایند.وی مدعی می شود: هزینه ای که 
از بیمار برای وقت های طالیی دریافت می شود 
نه به حســاب پزشــکان می رود و نه به حساب 

مسئوالن اداره کننده این سایت.

اطعام و احسان علوی در روز عید غدیر•
بنیاد  دبیــر  قــدس: 
بین المللی غدیر خراسان 
رضوی گفت: جشن های 
دهه والیــت و امامت با 
فعلی  وضعیت  به  توجه 
سبکی  به  باید  کشــور 
دیگر از سال های گذشته 

برگزار شود، تا عید غدیر که به عنوان بزرگ ترین عید شیعیان 
هست گرامی داشته و هم شور و شعف در جامعه جاری و هم 

سالمتی همگان حفظ شود.
حجت االسالم ســعید آخوندی افزود: در این دهه راه اندازی 
پنج کاروان شادی با ماشین های سنگین و چندین کاروان با 
ماشین های سبک و مداحی های سیار در 110 نقطه از شهر 
مشهد و 45 کاروان برای شهرستان ها برنامه ریزی شده است.

وی با توجه به وضعیت اقتصادی در شرایط حال و ثواب عظیم 
اطعام در روز عید غدیر و همچنین فرهنگ سازی گسترده آن 
بیــان کرد: توزیع یک میلیون و 100 هزار وعده  غذا با عنوان 
اطعام و احسان علوی در شب و روز عید غدیر پیش بینی شده 

که بیشتر در مناطق محروم و حاشیه شهر توزیع می شود.
وی گفت: 600 مراســم در مشهد مقدس و شهرستان ها در 
فضای باز، ویژه برنامه کودک و نوجوان، دو مسابقه حفظ خطبه 
غدیر و برداشــت ها از خطبه غدیر و چاپ 500 هزار نسخه 

خطبه غدیر و انتشار آن برگزار می شود.

 اهدای جوایز•
به برندگان مسابقه شمس الشموس 

مــــراسم  قــدس: 
اهــدای جوایز مســابقه 
شمس الشموس ویژه دهه 
کرامت، با حضور جمعی 
در  مســابقه  برندگان  از 
محل دفتر روابط عمومی 
مؤسســه فرهنگی قدس 

برگزار شد.عباس مشکات رضوی، مدیر روابط عمومی مؤسسه 
فرهنگی قدس با اشــاره بــه هدف روزنامه قــدس از برگزاری 
چنین مســابقاتی گفت: ایجاد ارتباط صمیمانه با مخاطبان از 
جمله اهداف برگزاری این مسابقه بود تا ضمن آگاهی بخشی از 
طریق محتوای روزنامه به این وسیله انس و الفت بیشتری بین 
روزنامــه و مخاطبانش ایجاد کنیم. در ادامه مراســم هر یک از 
شرکت کنندگان نظرات خود راجع به محتوا و نحوه توزیع روزنامه 
قدس را بیان کرده که پیشنهادهایشان مورد استقبال قرار گرفت.

 اجرای طرح پرستاری •
در منزل بیماران مبتال به کرونا  

قدس: مدیر پرســتاری 
دانشــگاه علوم پزشکی 
طرح  گفــت:  مشــهد 
منــزل  در  پرســتاری 
به  مبتــال  بیمــاران  از 
کووید19 در مشهد اجرا 
صالح  امیررضا  می شود. 

مقدم از اجرای طرح پرستاری در منزل بیماران مبتال به کرونا 
خبر داد و گفت: این طرح به  عنوان یک طرح جانبی به منظور 
کاهش بار بیماران بستری در بیمارستان ها با همکاری مراکز 

خصوصی پرستاری در این شهر در حال اجراست. 
مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: خدمات 
این طــرح با تعرفه دولتی و کیفیت مطلوب به بیماران در 
منزل ارائه می شود. وی ادامه داد: آن دسته از بیماران مبتال 
به کووید19 که نیازمند بســتری در بیمارستان نیستند و 
امکان درمان در منزل و بهره گیری از خدمات مشــاوره ای 
برای آنان وجود دارد از مشــاوره های تلفنی کارشناس این 

حوزه برخوردار می شوند. 
صالــح مقدم افزود: مردم می توانند بــا مراکز مورد تأیید این 
دانشگاه در تماس باشند و از خدمات این مراکز در منزل بهره  
بگیرند، پرستاران بر اساس آموزش های فراگرفته مراقبت های 
الزم را از بیماران مبتال به کووید19 که در منزل تحت درمان 
هستند انجام می دهند و خدمات آنان تا زمان بهبودی کامل 

بیمار ادامه می یابد. 

برگزاری رزمایش نهضت تعاون و •
احسان مؤمنانه در مشهد

قدس: معاون هماهنگی 
و مدیریت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: به همت 
خیریه  بین المللی  بنیاد 
آبشار عاطفه ها رزمایش 
احسان  و  تعاون  نهضت 
مؤمنانه در مشــهد برگزار شــد. محمدصادق براتی، معاون 
هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراسان رضوی 
افزود: در اجرای رزمایش نهضت تعاون و احســان مؤمنانه 4 
هزار بسته معیشتی و 100 سری جهیزیه در مرحله اول بین 
نیازمندان و افراد آسیب دیده از شرایط اقتصادی ویروس کرونا 
در خراسان رضوی توزیع می شود. او با اشاره به رهنمودهای 
رهبــر معظم انقالب در خصوص کمک هــای مؤمنانه افزود: 
مشــکالت و سخت شدن شــرایط زندگی برای برخی افراد 
جامعه به  علت تبعات ناشی از کرونا، مردم مؤمن و انقالبی را 
بار دیگر به صحنه آورد و جلوه های ایثار و فداکاری را بار دیگر 
نشان داد. در مرحله نخست این رزمایش، خراسان رضوی نمره 

قابل قبولی در این حوزه بدست آورد.

 دهه امامت و والیت •
در قاب صدا و سیمای خراسان رضوی

مدیــرکل  قــدس: 
خراسان  صداوســیمای 
مرکز  این  رضوی گفت: 
بــا توجــه بــه اهمیت 
دهــه امامــت و والیت 
شاد  متنوع،  برنامه های 
و جذابی با هدف تبیین 
اهمیت جایگاه امامت و والیت تدارک دیده اســت. محســن 
نصرپور با اشاره به دهه امامت و والیت، بیان کرد: با هدف تکریم 
شعائر دینی و تبیین جایگاه ائمه معصومین)ع( ویژه برنامه عید 
والیــت در 10 برنامه 60 دقیقه ای تولید و پخش می شــود.او 
تصریح کرد: برنامه شــکوه والیت در 10 قسمت 60 دقیقه ای 
به منظور پوشش ویژه برنامه های حرم مطهر رضوی به صورت 
زنده میهمان مخاطبان ســیمای استانی خواهد بود.  مدیر کل 
صداوسیمای خراسان رضوی با اشاره به برنامه  های صدای زائر و 
دهکده، ادامه داد: این دو برنامه برای ارتباط زنده با حرم مطهر 
و اطالع رسانی از عملکرد نهادهای مرتبط به بیان آداب و رسوم 
روستاییان استان در دهه والیت می پردازد.  نصرپور بیان کرد: 
در روز عید سعید غدیر ویژه برنامه عید والیت به مدت 120 
دقیقه به تبیین فلســفه این روز می پردازد.  وی با اشــاره به 
ویژه برنامه های رادیو سراسری زیارت، اظهار کرد: این رادیو به 
منظور انعکاس جشن ها، کمک های مؤمنانه دهه والیت، ترویج 
فرهنگ رضوی، فرهنگ ســازی اطعام روز عید غدیر و سایر 
فعالیت های عام المنفعه برای مشــتاقان زیارت 5 هزار دقیقه 

برنامه تولیدی و تأمینی تدارک دیده است.  

 شناسایی چهار غار تاریخی •
در تربت حیدریه 

اداره  رئیس  قــدس: 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
گردشگری  و  دستی 
گفت:  حیدریه  تربــت 
چهار غار تاریخی توسط 
حفاظت  یگان  نیروهای 
میراث  انجمن  اعضای  و 

فرهنگی روستایی این شهرستان شناسایی و کشف شد. 
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و  علی محمدی، رئیس 
صنایع دستی تربت حیدریه با بیان این خبر، گفت: غارهای 
مکشوفه که در اطراف و حاشیه رودخانه های پرآب منطقه 
بوده، مربوط بــه دوران تاریخی و قرن هــای میانی اسالم 

است.
از  برخورداری  دلیل  به  حیدریه  تربــت  منطقه  افزود:  او 
شرایط مناسب زیستگاهی، غارهای تاریخی فراوانی داشته 
و آثــار سکونت از حــدود 40 هزار سال پیش در غارهای 
فرهنگی،  میراث  اداره  است.رئیس  شده  شناسایی  منطقه 
صنایع دستی و گردشگری تربــت حیدریه ادامه داد: غار 
توجه  با  که  است  طبیعی  پدیده های  کهن ترین  از  یکی 
از  گرفته  صورت  باستان شناسی  مطالعات  و  بررسی ها  به 
میلیون هــا سال پیــش و حتی از ابتدای آفرینش در برابر 
سرما و گرما و خطرات ناشی از حیوانات، انسان را محافظت 

کرده و پناه داده است.

مدیر کل روابط عمومی استانداری:  
 رسانه ها در کنار هم می توانند •

منشأ تصمیم گیری های خوبی باشند 
روابط  کل  مدیر  قدس: 
اســتانداری  عمومــی 
در  رضــوی  خراســان 
رئیسه  نشســت هیئت 
شورای هماهنگی روابط 
عمومی های دستگاه های 
اجرایــی اســتان که به 
مناسبت هفته مهارت آموزی در محل اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای خراسان رضوی برگزار شد، گفت: شورای هماهنگی 
روابط عمومی های دستگاه های اجرایی استان و خانه مطبوعات 
و رسانه های خراسان رضوی در کنار هم می توانند بسیار مؤثر 

باشند و منشأ تصمیم گیری های خوبی واقع شوند.
حســن گوهرپور ابراز امیدواری کــرد: با پیگیری هایی که 
توسط خانه مطبوعات و رســانه های استان در حال انجام 
اســت، اقدام های خوبی برای اعضای ایــن خانه به انجام 

برسد.
مجتبی محمودی، مدیر خانه مطبوعات و رسانه های خراسان 
رضوی نیز در این نشست در سخنانی بر حفظ کرامت و شأن 

خبرنگاران از سوی دستگاه های اجرایی تأکید کرد.

اینکه یک بیمار که 
توانایی مالی بهتری 

دارد بتواند با استفاده 
از پول به قول 

خودشان وقت طالیی 
 از پزشک بگیرد 

نوعی تبعیض است

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار
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مسابقهمسابقه

بهداشت و ردمانبهداشت و ردمان

رزمایشرزمایش
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فضای مجازی: 

علی محمدزاده: افزایش قیمت ها و تحریم های اعمالی موجب 
شده تا ترمیم کاستی های سامانه حمل و نقل عمومی مشهد 

پرهزینه و بسیار کند شود.
روز گذشته خبری به نقل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شهر مشهد منتشر شد که در آن بتول گندمی می گوید: 
ســن ناوگان اتوبوسرانی مشهد در حال حاضر بیش از 9 سال 
است و این عدد باید به 5.5 سال کاهش یابد، بر اساس برنامه 
 عملیاتی، خرید اتوبوس  هر ساله در دستور کار مدیریت شهری 

بوده که به دلیل شرایط موجود محقق نشده است.
گندمی همچنین خاطرنشــان می کند: افزایش 6 تا 7 برابری 
بهای خرید اتوبوس و عدم تولید، ســبب شده تا در تأمین و 
خرید ناوگان با مشــکل روبه رو شویم؛ در عین حال از ابتدای 
فعالیت شورای پنجم تاکنون 200 دستگاه مینی بوس و 180 
دستگاه اتوبوس وارد چرخه سرویس دهی شده است. به منظور 
خرید ناوگان جدید هم به دنبــال بهره گیری از ظرفیت های 
داخلی هســتیم.به همین بهانه به بررسی اجمالی این مسئله 

پرداختیم که در ادامه می خوانید.

کمبود تاریخیس
با نگاهی به آمار و اطالعات سال های دور این حوزه می بینیم 
همواره مدیران وقت اتوبوســرانی مشــهد و مدیران شهری 
از کمبود ناوگان اتوبوســی در کالنشهر مشهد گالیه داشتند 
به طوری که در اواســط دهه 80 مدیران این حوزه از کمبود 
حداقل یک هزار دستگاه اتوبوس در شهر مشهد خبر می دادند.

نکته قابل توجه در دوره های مختلف این اســت که مدیران و 
متولیان وقت بنا به دیدگاه و محاسبات مد نظر خود به ارقامی 
می رسند؛ گاهی مدیری می گوید برای رسیدن به استانداردها 
باید بیش از 3هزار دســتگاه اتوبوس در مشــهد فعال باشد و 
در مقطعی مدیری اتوبوس مورد نیاز را بســیار اندک می داند 
و معتقد است با مدیریت و بهره وری بیشتر می توان با همین 

تعداد اتوبوس هم جوابگوی نیاز شهر بود.
ولی همان گونه که گفته شد تقریباً در تمام دوره های گذشته 
فعالیت شورای شهر مدیران عالی شهر از کمبود جدی اتوبوس 

در شهر مشهد سخن می گفتند.

راه حل های جبران کاستی هاس
بر همین اســاس در مقاطع مختلف شاهد اجرای برنامه ها یا 
تصمیماتی بودیم که کاستی های موجود در بخش اتوبوسرانی 
با کمترین تبعاتی جبران شــود بنابراین در مقاطعی با اصالح 
خطوط به دنبال بهره وری بیشــتر از خودروهای موجود بودند 
در مقطعی با ورود مینی بوس موافقت شد تا در خطوط خاص 
جایگزین اتوبوس شــوند و حتی تصمیم گرفته شد تا اتوبوس 
متوقف در پارکینگ های اتوبوسرانی که به دالیل فنی عمر باال از 
رده خارج شده بودند بهسازی و وارد خطوط شوند.ورود بخش 
خصوصی به این حوزه نیز کامالً با همین نگاه بود؛ چرا که تصور 
بر این بود که بخش خصوصی به دالیل ریز و درشت بسیاری 
می تواند از هدررفت سرمایه از یک سو و باال بردن بهره وری از 
سوی دیگر بهتر از بخش دولتی عمل کند ولی اینکه آیا در عمل 
موفق بوده یا نه را باید در گزارش دیگری مورد ارزیابی قرار داد.

پایان فرصت هاس
اما در کنار تمام اقدام های ذکر شــده یک مأموریت محوری 
متولیان حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوسی همواره وجود 
داشته و دارد و آن خرید اتوبوس های جدید است که هر چند 
همیشه دنبال می شده ولی به نظر می رسد نبود همکاری دولت 
در مقاطع مختلف و در بخش های گوناگون چه برای تخصیص 
اعتبارات مــورد نیاز و چه برای صــدور مجوزهای الزم برای 

واردات موجب شد تا فرصت طالیی خرید مناسب اتوبوس به 
پایان برسد.بنابراین همان گونه که در شروع مطلب نیز اشاره 
شــد افزایش بهای دالر از یک سو و اعمال تحریم ها از سوی 
دیگر موجب شد تا قیمت هر دستگاه اتوبوس چند برابر شود 
و حال آنکه از بیش از یک سال پیش عمالً واردات اتوبوس یا 
قطعات آن هم ناممکن شده و تأمین اتوبوس برای کالنشهرها 

به یک چالش اساسی تبدیل شده است.

آغاز عقب نشینی س
در حالی که با بیش از یک دهه پیگیری خرید اتوبوس های تازه 
دســتاوردهای خوبی نصیب شهرداری مشهد شده بود و عمر 
ناوگان اتوبوســی در حال نزدیک شدن به هشت سال بود اما 
با بروز مشکالت ذکر شده آرام آرام روند پیشروی ها کند و در 

نهایت به مرحله عقب نشینی نزدیک تر شد.
آنچنان که اگر اواخر ســال 97 نیاز مشهد 300 دستگاه اعالم 
می شد اکنون به رقم 400 دستگاه رسیده و نتیجه آن است که 
به دلیل نبود قطعات، بهسازی ناوگان فرسوده سخت تر و کندتر 
شده و به نوعی جوان سازی اتوبوسرانی مشهد پرهزینه و سخت 
شده است.مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد هم مدتی پیش 
اعالم کرد خرید 400 دستگاه اتوبوس بدون کمک دولت امکان 
ندارد. حســینقلی زاده مقدم با اشاره به اینکه پیگیر قول های 
دولت برای تأمیــن منابع به منظور خرید اتوبوس های جدید 
برای شــهر مقدس مشهد هستیم ولی تاکنون چیزی تحقق 
پیدا نکرده است، تصریح می کند: ابزارهایی نظیر انتشار اوراق، 
تسهیالت بانکی و مجوز مستقیم خرید اتوبوس از کشورهای 
خارجی نظیر چین مسیرهایی هستند که دولت برای تأمین و 
خرید اتوبوس جدید می تواند به کالنشــهر مشهد کمک کند 
زیرا در شرایط درآمدی فعلی بدون کمک دولت امکان خرید و 

تأمین اتوبوس جدید وجود ندارد.
او به این نکته نیز اشــاره می کند که با وجود تمام مشکالت 
پیش آمده در ســال های اخیر از ابتدای فعالیت شورای پنجم 
186دســتگاه اتوبوس و 182 دستگاه مینی بوس در سه سال 
گذشته توسط سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد خریداری 

شده است.

علیپور: طی چندین ماهی که از شیوع کرونا می گذرد شرایط 
جامعه به گونه ای پیش رفته که اغلب مســائل حاشیه ای این 
بیماری بیش از اصل قضیه مورد توجه قرار گرفته و سؤال برانگیز 
شده اســت. از این موارد می توان به وضعیت انجام تست های 
تشخیصی اشاره کرد. چنان که همچنان تعیین تعرفه های این 
تست ها جای ابهام دارد، به طوری که با گذشت 6 ماه از شیوع 
کرونا در کشور هنوز وضعیت تعهدات مؤسسه های بیمه نسبت 
به این مسئله روشن نیست، برای مثال در روزهای اخیر گفته 
می شود در نخستین جلسه شورای عالی بیمه سالمت بحث 
تعرفه تست های سرولوژی را بررسی خواهند کرد. همچنین بنا 

بر شواهد اغلب متولیان حوزه سالمت کشور اطالعات چندانی 
از هزینه ها و تعرفه های انواع تست های مربوطه ندارند، چنان 
که به طور کلی گفته می شود که برای انجام تست سرولوژی 
20 تا 60 هزار تومان دریافت می شــود. در حالی که براساس 
بررسی هایی که در شهر مشهد انجام شده؛ بهای این خدمات 

در مراکز آزمایشگاهی بین 120 تا150 هزار تومان است. 
همچنین در رسانه ها از سوی متولیان امر خاطرنشان می شود 
افرادی که به طور مستقیم و بر اساس تقاضای شخصی برای 
انجام  تست »پی ســی آر« یا مولکولی به مراکز آزمایشگاهی 
مراجعه می کنند باید 230 تا 250 هزار تومان هزینه بپردازند. 

این در حالی اســت که در واقع مراجعه کنندگان بین 500 تا 
700 هزار تومان برای این آزمایش  می پردازند. 

شایان ذکر است هیچ یک از مراکز دولتی به متقاضیان یاد 
شده نیز خدمتی ارائه نمی کنند و تنها بیماران مورد تأیید 
پزشکان می توانند برای انجام تست تشخیص کرونا مراجعه 
کنند. ناگفته نماند که در اغلب مراکز 16 ساعته در سراسر 
کشور و از جمله شــهر مشهد انجام تست کرونا برای افراد 
باالی 60 ســال، مبتالیان دارای نشانه و بیماران مبتال به 
امــراض زمینه ای که مورد تأیید پزشــک قرار گرفته اند به 

طور رایگان انجام می شود.

فرصت ارزانی برای شهرداری مشهد که با گرانی از دست رفت 

هزینه جوان سازی اتوبوسرانی هفت برابر شد

تفاوت نرخ تست های تشخیص کرونا از تریبون مسئوالن تا جیب مردم! 

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز در حوزه های 

شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.
شماره پیامک:   300072305

شهریشهری

چشم سوم چشم سوم 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(
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50,500

22,000

16,000

8,590

810 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

900 گرمی

روغن مایع آفتابگردان)مصوب(

روغن نباتی جامد)مصوب(

برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر)قیمت مصوب (



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 رئیس اتحادیه مشاورین امالک مشهد 

در گفت وگو با قدس: 
آماری از تعداد خانه های خالی مشهد •

وجود ندارد
قدس آنالین- رضاطلبی: 
مشاورین  اتحادیه  رئیس 
امــاک مشــهد گفت: 
اجرای قانــون مالیات بر 
دلیل  به  خالی  خانه های 
وجود برخــی رانت ها از 
سوی انبوه سازان و بانک ها 

باتکلیف رها شده است.
 علی مرادزاده در گفت وگــو با قدس آناین اظهار کرد: هنوز 
هیچ اقدامی در مورد شناسایی خانه های خالی در شهر مقدس 

مشهد انجام نشده است.
وی با بیان اینکه مشخص نیست مالیات بر خانه های خالی تا 
وقتی که آن ها مورد شناسایی قرار نگرفته اند چگونه می خواهد 
اجرایی شود، تصریح کرد: شناسایی این گونه واحدها کار بسیار 
آســانی اســت و بانک های اطاعاتی زیادی نظیر اداره ثبت، 
شــهرداری، اداره آب، برق و گاز هســتند که از طریق آن ها 
می توان در کمترین زمان ممکن آمار دقیقی از این واحدهای 
مسکونی چه به صورت سنددار و چه قولنامه ای  در کانشهری 
مثل مشهد بدست آورد.رئیس اتحادیه مشاورین اماک مشهد 
افزود: به دلیل اینکه رانت های بســیار پیچیده و پشــت پرده 
زیادی در این ماجرا از سوی برخی افراد ذی نفع و مجموعه هایی 
نظیر انبوه سازان و بانک ها وجود دارد، این موضوع با وجود اینکه 
از سال های بسیار قبل به عنوان یک قانون تصویب شده است، 
اما هنوز کوچک تریــن اقدامی برای اجرای آن صورت نگرفته 
است. وی در مورد ورود بانک ها به ساخت وساز و بنگاه داری در 
این زمینه نیز تصریح کرد: متأسفانه بانک ها به صورت مافیا و با 
کسب منافع زیاد در این حوزه ورود پیدا کرده و به ساخت و ساز 
و بنگاه داری رو آورده اند و برای فرار از پرداخت مالیات واحدهای 
ساخته شده نیز از رانت های عجیب و غریبی استفاده می کنند. 

 آذین بندی و گل آرایی شهر همزمان•
 با دهه  والیت

ســتاد  قائم مقام  قدس: 
شهرداری  مناسبت های 
خصــوص  در  مشــهد 
اقدام هــای انجام شــده 
همزمان با آغاز دهه والیت 
گفت: به مناســبت اعیاد 
دهه والیت در تقاطع های 

سطح شهر به ویژه تقاطع های منتهی به حرم مطهر، 40 نورافکن 
گرافیکی مناسبتی نصب و همچنین در میادین بیت المقدس، 
شریعتی، چهارراه لشــکر، خیابان دانشگاه ، احمدآباد مقابل 
بنی فاطمه، تقاطع سجاد و خیام، 6 المان گل و نور جانمایی 
شد .مهدی یعقوبی به آذین بندی شهر با 180 هزار متر طول 
ریسه اشاره کرد و گفت: نصب 54 المان شمسه با پارچه های 
الــوان، اکران تبریک دهه والیت در المان های خورشــید در 
بزرگراه ها و تعویض افزون بر یک هزار و 200 پرچم روی پل ها 
و میادین، از دیگر اقدام های انجام شــده در سطح شهر است.

تغییر ساعت کاری اتوبوسرانی و قطار •
شهری 

قدس: مدیرعامل ســازمان اتوبوســرانی شهرداری مشهد از 
تغییر ساعت کاری ناوگان اتوبوسرانی مشهد از امروز خبر داد. 
سعید حسینقلی زاده مقدم اظهار کرد: بنا بر اعام استانداری 
خراسان رضوی، به دلیل افزایش فزاینده دمای هوا و به منظور 
صرفه جویــی در مصرف بــرق، از امروز شــنبه 11 مرداد تا 
پایان مرداد ماه، ســاعات کار ادارات و بانک ها از ساعت 6:۳0 
آغاز می شــود؛ بنابراین به منظور رفاه حال شهروندان عزیز، 
سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی مشهد در کلیه خطوط از امروز 
به جز روزهای تعطیل از ساعت 5:۳0 صبح آغاز خواهد شد.وی 
افزود: گفتنی است ساعت خاتمه کار ناوگان اتوبوسرانی بدون 
تغییر است.در همین حال، مدیرعامل شرکت بهره  برداری قطار 
شهری شهرداری مشهد از تغییر ساعت کاری خط یک و خط 
دو قطار شهری مشهد از امروز خبر داد.وحید مبین مقدم افزود: 
بدین ترتیب سرویس  دهی خط یک و دو در روزهای شنبه تا 
پنجشنبه از ساعت 5:۳0 صبح تا 22 و در روزهای تعطیل از 

ساعت ۷ تا 22 صورت می پذیرد.

حادثه رانندگی جان راکب •
موتورسیکلت را گرفت

قدس: بــر اثــر حادثه 
موتــور  رانندگی راکــب 
جان  مشهد  در  سیکلت 
خــود را از دســت داد.
عینی،  گفته شاهدان  به 
در ایــن حادثه که عصر 
دیروز در بولوار بهارستان 

به وقوع پیوست، راننده موتورسیکلت حین حرکت  کنترلش 
را از دســت داده و با تیر چراغ برق برخورد می کند و در دم 
جان می ســپارد. علت دقیق حادثه از سوی پلیس در دست 

بررسی است.

در درگز و کالت 
سیالب 9 راه روستایی را بست•

خبرنگاران:  باشگاه 
براساس اعام فرمانداران 
درگز  شهرســتان های 
شــمال  در  کات  و 
خراسان رضوی، بارندگی 
و  گذشته  پنجشــنبه 
سیاب  شــدن  جاری 
یک جاده اصلی درگز و ۹ راه روســتایی در کات را مسدود 
کرد.مهــدی ناصری، فرماندار کات گفــت: در پی بارندگی 
پنجشــنبه گذشته، راه روستاهای ســیرزار، قله زو، آغداش، 

خشت، نفته، خلج، گرو، سنگدیوار و بابارمضان مسدود شد.
وی افزود: بازگشایی ســه راه روستایی چهارراه، خاکستر و 
الئین کهنه نیز که در اثر بارش های روز سه شنبه گذشته هم 
مسدود شده بود، به علت وقوع سیاب ناتمام ماند. فرماندار 
کات ادامه داد: ســیل و بارندگی مورد اشاره خسارت های 
سنگینی به مزارع کشاورزی و دامداری ها، مناطق روستایی، 
راه ها و تأسیسات آب و برق این شهرستان وارد کرده است که 
میزان آن پس از برآورد خسارت ها، اطاع رسانی خواهد شد.

پلیس راه خراسان جنوبی خبر  داد
 برخورد دو کامیون در محور سرایان•

 به بیرجند
رئیس  قرمــز:  خط 
پلیس راه خراسان جنوبی 
دو  برخــورد  گفــت: 
کامیــون کشــنده در 
سرایان-بیرجند  محور 
یک کشته و دو مجروح 
برجاي گذاشت.سرهنگ 
علیرضا رضایي در تشریح این خبر اظهار کرد: چهارشنبه شب 
گذشته با اعام مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر وقوع 
سانحه رانندگي در محور سرایان-بیرجند، بافاصله مأموران 
به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وي افزود: در 
بررسي هاي اولیه مشخص شد کامیون کشنده اسکانیا حامل 
بار ورق ام دی اف که در مسیر سرایان به بیرجند در حرکت 
بود با یک کامیون کشنده ولوو حامل بار سنگ آهن به صورت 

رخ به رخ با همدیگر برخورد مي کنند.
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبي تصریح کرد: در اثر این 
تصادف راننده کامیون اســکانیا در دم فوت کرد و سرنشین 
و راننــده کامیون ولوو به شــدت مجروح و بــرای مداوا به 
بیمارســتان منتقل شدند.سرهنگ رضایي بیان کرد: شدت 
حادثه موجب انســداد لحظه اي این محور شد که بافاصله 
پلیس، ایمن ســازي و بازگشایي جاده را در دستور کار خود 
قرار داد و محور بازگشایی و پاک سازی شد.وي با بیان اینکه 
علت حادثه در دست بررسي است، خاطرنشان کرد: رانندگان 
قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي را رعایت کنند تا شاهد 

وقوع چنین حوادث مرگباري نباشیم.

حادثه ای که هنوز علتش نامشخص است
غرق شدن یک کودک در رودخانه•

باشگاه خبرنگاران : یک کودک 12ساله در رودخانه شهر 
پیش قلعه خراسان شمالی غرق شد.

پس از تماس تلفنی مرکز کنترل هماهنگی و عملیات جمعیت 
هال احمر اســتان مبنی بر غرق شدگی کودک 12ساله از 
شهر پیش قلعه، بخش مانه سریعاً تیم های جست وجو و نجات 
شهرستان به همراه تیم اعزامی از مرکز استان به منطقه اعزام 
شدند و پس از ســاعتی انجام اقدام های عملیاتی، تیم های 
امدادی با کمک افراد محلی پیکر این کودک را پیدا کرده و 

به عوامل انتظامی حاضر در محل حادثه تحویل دادند.

زلزله در 22 کیلومتری شیروان•
خبرنگاران:  باشگاه 
بزرگی  به  زمین لرزه ای 
حوالــی  ریشــتر   ۳/6

شیروان را لرزاند.
مرکــز  گــزارش  بــه 
دانشــگاه  لرزه نــگاری 
تهــران، کانــون ایــن 
زمین لرزه 22 کیلومتری شــهر شیروان و در ساعت 2۳:20 
پنجشنبه گذشته و در عمق هشت کیلومتری زمین روی داد.

این چندمین زمین لرزه در ماه های اخیر در خراسان شمالی 
است که در نقاط مختلف این استان به ثبت رسیده است.

یک مقام ارشد مرزبانی خبر داد
 دستگیری 2۱ قاچاقچی کاال •

در مرز تایباد
فرمانــده  ایســنا: 
هنگ مــرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد گفت: 
مرزبانان این فرماندهی 
قاچاق  کاالی  مقادیری 
بــه ارزش 2۷6میلیون 
و 580هــزار ریال را در 

حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد کشف کردند.
ســرهنگ کاظم صمدی افزود: مرزبانان در راستای اجرای 
طرح سراســری مبارزه با قاچاق کاال و همچنین حمایت از 
تولیدات داخلی، طی ایست و بازرسی های مداوم موفق شدند 
از ورود این مقدار کاالی قاچاق و بدون مجوز به داخل کشور 

جلوگیری کنند.
وی با اشــاره به اقام کاالهای قاچاق کشف شده، بیان کرد: 
این کشــفیات شامل 20 دستگاه گوشــی تلفن همراه، یک 
دســتگاه لپ تاپ، یک هزار و ۳۹5 حبه قرص، ۳هزارو 600 

کیلوگرم کره قنادی، رب، روغن، قند، آرد، برنج و... است.
سرهنگ صمدی اظهار کرد: در این رابطه 21 متهم دستگیر و 
دو خودرو توقیف شد. متهمان نیز ضمن تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی مطرح کــرد: با توجه به اهمیت مبارزه با قاچاق کاال در 
جهت رونق اقتصاد کشور، مرزبانان این فرماندهی با هوشیاری 
و اشراف اطاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهند داد قانون شکنان 
و قاچاقچیان کاال به مقاصد شــوم خود برسند و نقشه های 

آن ها را ناکام خواهند گذاشت. 

حفاظت  اداره  رئیــس  رحمانــی:  عقیل 
محیط زیست شهرستان مشهد در حالی به 
دســتگیری چندین شکارچی غیرمجاز اشاره 
کرد که در میان آن ها فردی حضور داشــت 
کــه چندی پیش برادرش دو قاده گرگ را از 
پای درآورده و دست های حیوان ها را هم قطع 

کرده بود.
مرتضی شیرزور، در توضیح گزارش اقدام های 
میدانــی 10 روزه نیروهای تحت امر در این 
یگان بــه قــدس گفــت: در اداره حفاظت 
محیط زیســت تیــم ویژه ای بــرای رصد و 
پایش فضای مجازی و همچنین همیارانی که 
اعضای آن را شهروندان عزیز و دلسوز تشکیل 
می دهند کــه دغدغه جلوگیــری از نابودی 
حیوانات در معرض انقــراض و ... را دارند، به 
صورت دقیق تحــرکات متخلفان این فضا را 
رصد و در صورت مشــاهده هر گونه اقدامی، 
تیم های عملیاتی ما را از موضوع مطلع و دیگر 
فرایند مورد نیاز در دستور کار مأموران یگان 

حفاظت محیط زیست قرار می گیرد.
 این هم افزایی تا امروز نتایج بسیار مطلوبی را 
در پی داشــته است که نمونه ای از آن در 10 

روز گذشته به وقوع پیوست.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد تصریح کرد: در مدت مورد اشاره چهار 
عملیات دقیق توسط مأموران یگان حفاظت 
محیط زیســت شهرســتان انجام شــد که 
منجر به کشــف انواع الشه حیوانات وحشی 
و دســتگیری عامان خیانت به بقای محیط 

زیست شد.
در اولین اقدام، نیروهــای مردمی اطاعاتی 
به این یگان منعکس کردند که از دســت به 
اسلحه شدن فردی برای شکار حکایت داشت 
که اواخر سال گذشته برادرش به اتهام شکار 
دو قاده گرگ در حوالی شهرستان شناسایی 

و دستگیر شده بود.

جریمه 100میلیون س
تومانی درانتظار دو 

شکارچی 
بررســی های  که  آنجایی  از 
تکمیلی گواه این ماجرا بود 
که برخــورد قانونی با دیگر 
عضو خانواده این متخلف هم 
او نشده،  درس عبرتی برای 
مأموران یگان حفاظت محیط 
زیســت شهرســتان مشهد 
بــرای ردزنی فرد متخلف به 
ســرعت به ارتفاعات منطقه 
هزارمسجد  شــده  حفاظت 
)ارس سیســتان( اعزام و با 

استفاده از روش دوربین کشی و... سعی کردند 
ردی از فرد تحت تعقیب  بیابند.شیرزور گفت: 
پس از چند ساعت تاش در حالی که غروب 
آفتاب هم نزدیک بود، ســرانجام شــکارچی 
متخلــف را در فاصله چنــد کیلومتری روی 
ارتفاعات مشــاهده کردند که الشه یک قوچ 
وحشی شکار شده را با خود حمل می کرد.در 
ادامه با توجه به فرا رسیدن شب، متخلف در 
میان تاریکی ناپدید شــد، اما یک تیم دیگر از 
نیروهای عمل کننده که محل سکونت او را از 
قبل تحت کنترل داشتند مشاهده کردند که 
او به ســرعت خودش را به خانه رساند. رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد 
بیان کرد: به این واسطه بود که هماهنگی های 
قضایی برای بازرسی محل اختفای عامل شکار 
یک رأس قوچ وحشی صورت گرفت و پس  از 
کسب دستور از مقام قضایی با همکاری مأموران 
پاسگاه انتظامی سد کارده منزل متخلف مورد 
بازرســی و تفتیش قرار گرفته که در پی آن 
الشه قطعه قطعه شده یک رأس قوچ وحشی 
به همراه یک قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی 
کالیبر 2۷0،  10 عدد فشــنگ مربوط، پنج 

فشنگ غیرمجاز)چهارپاره( و 
دو تیر فشنگ ساچمه زنی و 
یک دستگاه دوربین چشمی 

کشف و توقیف شد.
این مقام مســئول ادامه داد: 
طبق قانون فــرد متخلف از 
بابت شــکار یک رأس قوچ 
وحشــی و زیــان وارده به 
محیط زیســت بایــد 250 
میلیــون ریال به حســاب 
خزانــه دولت واریــز نماید.

مرتضی شیرزور تصریح کرد: 
در ایــن مرحله از سلســله 
رصد  اشــاره  مورد  اقدامات 
فضای مجازی توســط کارشناسان ما موجب 
شد تا شناســایی فردی که از شکار یک رأس 
بز وحشــی در یکی از شــبکه های اجتماعی 
تصاویــری را منتشــر کرده بود، در دســتور 
کار قــرار بگیرد. پــس از آن با روش های فنی 
فرد متخلف در یکی از مناطق شــهر مشــهد 
مورد ردزنی و او هم دســتگیر شــد. شیرزور 
عنوان کرد: عامل شــکار این حیوان هم طبق 
قانون به پرداخــت ۷50 میلیون ریال جریمه 
خسارت به محیط زیست محکوم خواهد شد.

شکارچی عقاب، شکار شدس
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
مشهد در توضیح سومین اقدام هم گفت: بازهم 
همیاران محیط زیست طی ارسال مستنداتی، 
یگان حفاظــت محیط زیســت را در جریان 
شکار یک بهله پرنده شــکاری عقاب طایی 
توســط فردی متخلف قرار داده و در گزارش 
تکمیلی اعام شد این حیوان پس از شکار در 
یک عطاری نگهداری می شود. کمی بعد برای 
نجات این گونه باارزش که احتمال فروش آن 
در بازارهای غیرقانونی و قاچاق آن محتمل بود، 

همراه با مأموران انتظامی کانتری کوی پلیس 
به محل مراجعه و در حالی این پرنده شکاری 
در محل کشف شــد که عامل شکار و اسارت 
این حیوان هم بازداشت و راهی مراجع قانونی 
شد.وی گفت: این فرد هم باید از بابت شکار یک 
بهله پرنده شکاری عقاب طایی ۳00 میلیون 
ریال جریمه به حساب خزانه دولت واریز نماید.

انواع تاکسیدرمی در پارچه فروشی!س
مرتضی شــیرزور در حالی که به کشف انواع 
ســاح و مهمــات غیرمجاز در این سلســله 
عملیات ها اشــاره کــرد، در توضیح عملیات 
پایانی گفت: در پی رصد میدانی و پوششــی 
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست مشهد 
از کانون های احتمالی خرید و فروش حیوانات 
وحشــی، یک پارچه فروشی شناسایی شد که 
تاکســیدرمی انواع حیوانات کمیاب در آنجا 

نگهداری می شد.
با ورود تیم های یگان حفاظت محیط زیست 
به محل و بررســی آنجا، تاکســیدرمی یک 
قطعه کاکائی، اردک، الک پشت، کوسه ماهی، 
ستاره دریایی، خرچنگ، سفره ماهی و... کشف 
و توقیــف شــد.رئیس اداره حفاظت محیط 
زیست شهرستان مشهد ضمن اعام این نکته 
کــه تمامی متخلفان پــس از تکمیل پرونده 
به مراجع قضایی معرفی شــدند، از همکاری 
ارزشمند فرماندهی و پرسنل پاسگاه انتظامی 
سد کارده  و کوی پلیس تشکر و قدردانی کرد.

تشریح یک سلسله عملیات توسط رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد

عاقبت شکارچی گرگ، درس عبرت برادرش نشد

در پی رصد میدانی 
نیروهای یگان حفاظت 
محیط زیست مشهد از 

کانون های احتمالی خرید 
و فروش حیوانات وحشی، 
یک پارچه فروشی شناسایی 

شد که تاکسیدرمی انواع 
حیوانات کمیاب در آنجا 

نگهداری می شد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 جوی به نسبت پایدار•

 در خراسان رضوی
قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره ای از امروز از شدت ناپایداری های جوی کاسته شده 
و تا دوشنبه بعدازظهر جوی به نسبت پایدار بر استان حاکم 
می شود. همچنین روز یکشنبه در سطح استان افزایش نسبی 

بیشینه دمای هوا را شاهد خواهیم بود.
هوای امروز مشــهد صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش 

سرعت وزش باد پیش بینی می شود.
در 24 ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای 16 درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای 42 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشــینه دمای هوای شــهر مشهد 
مقدس به ترتیب 2۳ و ۳8 درجه سلســیوس بوده اســت. 
همچنین بیشترین سرعت وزش باد از سرخس با سرعت ۷۹ 

کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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گرد و خاک در محله کشاورز 9س
در کشاورز۹ واقع در منطقه 2 شهری بیشتر 
راه تا میدان کشــاورز شن ریزی انجام نشده 
که بیشــترین گردوخاک و نخاله در همین 

محدوده است. لطفاً پیگیری بفرمایید.
اهالی کشاورز9
 =============

درخواست برای زیبایی و باشکوهی س
اطراف آرامگاه فردوسی

هر وقت می روم فردوسی دلم می گیرد،نمی دانم چه موقع می خواهند  زمین های خالی اطراف 
فردوسی را سروسامان بدهند و چه موقع می خواهند یک پارک خوب بزنند. 

به هر حال توس یکی از قدیمی ترین جاهای دیدنی مشــهد اســت. از مسئوالن به جای لج و 
لجبازی با هم می خواهم  برای زیبایی  و باشکوهی فردوسی اقدام کنند.

09۱5---۴۱27
 ================

امتیاز آب و پایانکار س
من مغازه ام در شــهرک شهیدرجایی است 
و۳0سال است ساخته شده و می خواهم امتیاز 
آب واریــز کنم می گویند برو و پایانکار بیاور. 
آخر کدام مغازه در منطقه ما پایانکار داره که 
من بگیرم. پس اگر پایانکار می خواهید چرا هر 
سال تا تجارت موقت را واریز نکنیم بافاصله 

پلمب می کنید؟ چرا نمی گویید شما که پایانکار ندارید، معافیت از پرداخت پول هستید؟
09۱5---6۴30

باغ ویالهای منطقه توسس
رشد قارچ گونه باغ ویاهایی  با دیوارهای سیمانی   و اختصاص آب  برای استخرهای  لوکسشان 

کشاورزی ودامداری وتولید  را در منطقه توس فلج کرده. نه چراگاهی مانده ونه زمین زراعی 
کشاورزی از گوارشک

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

قدس: شهردار مشهد در پاسخ به درخواست شهروندان برای 
توجه به شــهرک شهید رجایی و باهنر گفت: در منطقه قلعه 
ساختمان از بولوار شهید عباســپور تا انتهای شهرک شهید 
رجایی و باهنر با مشــکل ترافیک سنگین روبه رو هستیم که 

برای کاهش آن چند برنامه در حال اجراست.
محمدرضا کایی در گفت وگوی زنده اینستاگرامی با شهروندان 
در این خصوص اضافه کرد: یکی از این برنامه ها دوبانده کردن 
۷5 متری رضوی بود که پیش از این سال 6۳ آغاز و سال 65 

متوقف شده بود.
وی با بیان اینکه اجرای این پروژه در حوزه ما نبود، اظهار کرد: 
معین اقتصادی بودن شهرستان مشهد و همچنین کشته شدن 
40-50 نفر از مردم در هر ســال موجب شد تا پروژه دوبانده 
کردن ۷5 متری رضوی را اجرا کنیم که تا دو هفته دیگر آماده 

بهره برداری خواهد شد.
شــهردار مشهد گفت: در حال انجام یک کار مهم با همکاری 
آستان قدس رضوی برای سنددار کردن اراضی این دو شهرک 
هســتیم که خوشبختانه تولیت آستان قدس نیز با آن موافق 
است.کایی تصریح کرد: اقدام دیگر  دوبانده کردن بولوار حر 
حد فاصل شهرک شهید رجایی تا شهید باهنربود که این کار 
نیز سال گذشته انجام شد.شهردار مشهد ادامه داد: یکی دیگر از 
مشکات برای اجرای این برنامه خیابان های باریک و طوالنی 

آن اســت که بن بست هستند و به وسیله دیوار راه آهن به دو 
بخش شرقی و غربی تقسیم شده اند. وی گفت: برای رفع این 
مشکل در حال اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح مصلی هستیم 
که با بهره برداری از آن دسترســی به مصلی ایجاد و شهرک 
شهید رجایی و باهنر از بن بســت خارج خواهند شد. وی در 
پاسخ به پیام دیگری در خصوص تعیین تکلیف حریم مشهد 
و شهرستان طرقبه و شاندیز گفت: در مجموع سه موضوع در 
این میان وجود دارد؛ نخست تقسیمات کشوری که در آن مرز 
شهرستان ها را مشخص می کند که طبق آن یک مرز برای این 

دو شهر مشخص شد.
کایی افزود: موضوع دوم مربوط به طرح جامع شــهر مشهد 
است که در آن مرز دیگری مشخص شده که براساس آن محور 
مهدیه حد غربی شهر مشهد اســت که براساس آن ما پایانه 
بزرگ غرب مشهد، ایستگاه خط سه قطارشهری و محل اتصال 

قطار شهری گلبهار به مشهد را طراحی کرده ایم.
شهردار مشهد تصریح کرد: سومین موضوع تقسیمات سیاسی 
اســت که براســاس آن مرز و محدوده برای شــهر مشهد و 

شهرستان طرقبه - شاندیز تعریف شده است.
وی ادامه داد: اکنون میان مرز تصمیمات سیاسی و طرح جامع 

مشهد اختاف وجود دارد که معتقدم باید با توافق حل شود.
وی با اشاره به اینکه به دلیل باتکلیفی ، برخی در این محدوده 
زمین خــواری کرده اند، افزود: در این خصوص دســتگاه های 
نظارتی باید ورود پیدا کنند.کایی اضافه کرد: اتفاق بد دیگری 
که در این محدوده است این است که مسیری که برای توسعه 
مناسب است، باتکلیف مانده است.شهردار مشهد با بیان اینکه 
بیش از یک سال است به دنبال حل این مشکل هستیم، اظهار 
کرد: این موضوع مهم است و خارج از قدرت مدیریت شهری 
است و باید در وزارت کشور جمع شود.وی گفت: معتقدم اگر 
نمایندگان مشــهد و طرقبه و شاندیز بنشینند و با هم تعامل 

کنند این موضوع می تواند به سرانجام برسد.

شهردار مشهد در گفت وگوی اینستاگرامی با شهروندان عنوان کرد

بروز زمین خواری به دلیل بالتکلیفی حریم مشهد
هشدارهشدار



خبرخبر خبرخبر

 ۱۶۰ هزار سند دوران دفاع مقدس•
در دیر جمع آوری شد

بوشــهر: فرمانده سپاه 
سیدالشهدا شهرستان دیر 
استان بوشهر گفت: ۱۶۰ 
هزار ســند دفاع مقدس 
مربــوط به رزمنــدگان، 
شــهیدان  و  ایثارگــران 
توسط مرکز آرشیو دفاع 

مقدس سپاه این شهرستان تهیه و جمع آوری شده  است.
ســرهنگ ایرج ســلیمانی عنوان کرد: این اسناد حاوی عکس، 
وصیت نامه، دستنوشته، فیلم اعزام، خاطره و زندگی نامه رزمندگان 
و شهیدان این شهرستان است که در مرکز آرشیو دفاع مقدس 
سپاه نگهداری شده است. وی گفت: گردآوری اسناد و خاطرات 
رزمندگان و شهیدان نقطه قوتی برای شهرستان است و می تواند 

به عنوان الگویی برای کشور باشد.

 ساخت ۴۰ هزار مسکن •
ویژه نیازمندان تا پایان امسال

فارس: بــه گفته معاون 
مســکن  و  بازســازی 
مسکن  بنیاد  روســتایی 
کشور، تا پایان امسال در 
قالب طرح ساخت مسکن 
محرومان، ۴۰ هزار واحد 
ویــژه اقشــار نیازمند در 

مناطق روستایی کشور ساخته و واگذار خواهد شد.
عزیزاهلل مهدیان با بیان اینکه طیف وســیعی از اقشار کم درآمد 
روســتایی و خانوارهای کم بضاعت زیر پوشــش این طرح قرار 
می گیرند، گفت: خانه دار شــدن اقشار کم بضاعت روستایی که 
شــریف ترین اقشار جامعه هســتند، افتخاری است که نصیب 

خادمان و خدمتگزاران مردم می شود.

 روش جدید ثبت درخواست •
بیمه بیکاری اعالم شد

یزد: مدیــر روابط کار و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان یزد از مســدود 
بیمه  قدیم  سامانه  شدن 
بیکاری خبر داد و گفت: 
بیمه  کــه  متقاضیانــی 
بیــکاری آن ها تداوم دارد 

و یا خواهان دریافت آن هستند به سامانه جدید مراجعه کنند.
محمدجــواد حیدری با بیــان اینکه در راســتای تحقق دولت 
الکترونیک زیرسامانه بیمه بیکاری، سامانه جامع روابط کار پس 
از طی دوره اجرای آزمایشــی در پنج استان، قابلیت استفاده در 
کشور را پیدا کرد، در این باره تصریح کرد: سامانه ثبت درخواست 
بیمه بیکاری که در ایام کرونا راه اندازی شده بود، از پنجم مرداد 

مسدود شده است.

 تشکیل پرونده •
برای ۱۵ متخلف کرونایی در هشترود

شــرقی:  آذربایجان 
جانشین دادستان عمومی 
شهرســتان  انقــاب  و 
هشترود با اشاره به ممنوع 
بــودن برگزاری مراســم 
و  عروسی  مانند  مختلف 
گفت:  در شهرستان،  عزا 

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات کرونایی شهرستان برای بیش 
از ۱5 نفر پرونده تشکیل داده است.

سید مرتضی علیا نسب با بیان اینکه مجموعه قضایی شهرستان 
برای رسیدگی بیشتر به پرونده های متخلفان کرونایی، نوبت دهی 
کرده است، گفت: برگزاری هرگونه مراسم در روزهای شیوع کرونا 
براساس ماده ۶88 تهدید بر علیه بهداشت عمومی، ممنوع بوده و 

متخلفان به یک سال حبس محکوم می شوند.

کاهش جمعیت زندان های گلستان•
رئیس کل  گلســتان: 
از  گلستان  دادگســتری 
تاش برای استفاده بیشتر 
از ظرفیت های قانون برای 
کاهش مجــازات حبس 

خبر داد.
هادی هاشمیان با تأکید بر 

اینکه مجازات زندان برای مجرمان خطرناک، مزاحمان نوامیس 
مردم و سارقان است، اظهار کرد: باید از سازوکارهای پیش بینی 
شــده در قانون برای کسانی که جرایم سبک مرتکب شده اند و 

سابقه دار نیستند، استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نگاه حبس گرایی عاوه بر قضات در بین مردم 
هم نیازمند تغییر است، افزود: هدف از مجازات مجرم، تغییر رفتار 
و اصاح اوست و هنوز افراد زیادی هستند که فقط مجازات زندان 

را تنها راه اصاح افراد می دانند.

 آغاز فعالیت دادگاه های مجازی •
در دامغان 

رئیــس  ســمنان: 
دادگستری دامغان گفت: 
در  مجــازی  دادگاه های 
باتوجه  این شهرســتان، 
رعایــت  اهمیــت  بــه 
بهداشتی  شیوه نامه های 
در کاهش انتقال و شیوع 

ویروس کرونا برگزار می شود.
علی خاکی بیان کرد: با تعبیه دادرسی الکترونیکی در محیط امن 
بر بستر فضای مجازی، اصحاب دعوی می توانند برای رسیدگی 
به پرونده خود از طریق فضای مجازی در جلســه شعبه دادگاه 
مورد نظر حاضر و دادرســی الکترونیکی را تجربه و از مزایای آن 
بهره مند شوند. وی ادامه داد: در بستر محیط امن تعبیه شده در 
فضای مجازی این اطمینان خاطر وجود دارد که پس از برگزاری 
جلسات، اظهارات حاضران در جلسه قابل انعکاس در پرونده است. 

 تکذیب شایعه واژگونی خودرو •
حامل گوشت سگ در خوزستان

اهواز: مسئول روابط عمومی 
اداره کل دامپزشــکی استان 
که  فیلمی  گفت:  خوزستان 
به عنــوان خــودرو واژگون 
شده حامل گوشت سگ در 
مسیر اهواز - الهایی در فضای 
مجازی منتشر شده صحت 

ندارد.
اعظم باجان اظهار کرد: این خــودرو از مبدأ اهواز در حال انتقال 
گوشت گوسفند و بز ذبح شده بوده که باتوجه به نوع و شکل چاپی 
مشــاهده شده روی الشــه ها، به طور قطع در کشتارگاه مجاز دام 
کشتار شــده اند. وی ادامه داد: به دلیل فوت راننده و سرنشین آن 

مقصد خودرو یخچالی حمل گوشت شناسایی نشده است.

سیستان و بلوچستان بهترین بازار •
صادراتی کشور را دارد

سیستان و بلوچستان: معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بهترین بازار صادراتی 
کشور به دلیل دسترسی به بازار کشورهای آسیای میانه با جمعیت 

چند میلیون نفری به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد.
حمیــد زادبوم در کارگروه توســعه صادرات غیر نفتی و شــورای 
ســاماندهی مبادالت مرزی سیســتان و بلوچســتان اظهار کرد: 
ظرفیت های باالی این استان در زمینه ارتباط خارجی با سه کشور 
افغانستان، پاکستان و عمان فرصت های تجاری بسیار خوبی برای 
منطقه و سه کشور یادشــده فراهم کرده که هنوز از آن به خوبی 

بهره گرفته نشده است.

 تصویب ۹۰۰ میلیارد تومان •
برای نجات خلیج گرگان

گلستان: استاندار گلستان 
از تصویــب ۹۰۰ میلیارد 
تومان اعتبــار برای نجات 

خلیج گرگان خبر داد.
اظهار  حق شــناس  هادی 
کرد: پیــرو بازدید دولت از 
خلیج گرگان و جلســه ای 
که ســال جاری با حضور دکتر جهانگیری برگزار شد، مبلغ ۹۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار از محل منابع ســازمان بنادر، محیط زیست، 
جهادکشاورزی و وزارت نیرو مصوب شد تا در پنج سال برای نجات 

خلیج گرگان اقدام های اجرایی انجام شود.
وی با اشاره به راهکارهای اجرایی برای نجات خلیج گرگان، اظهار 
کرد: بر اساس طرح مطالعات اقیانوس شناسی ایران، مهم ترین راهکار 
برای نجات خلیج گرگان الیروبی کانال های خوزینی و چپاقلی است.

پاک سازی کامل لکه نفتی در خلیج فارس •
تهران: مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
از مهار، جمع آوری و پاک سازی کامل لکه مشاهده شده در خلیج 

فارس خبر داد.
نادر پســنده افزود: با تــاش اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر، مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، ارگان های نظامی 
و غیر نظامی، چندین فروند شــناور بزرگ حامل تجهیزات مقابله 
بــا آلودگی های نفتی، جذب کننده مواد نفتی و نیز عملیات پایش 
هوایی متعدد در منطقه پس از هفت ســاعت عملیات کامل که از 
صبح پنجشنبه آغاز شده بود، لکه نفتی مربوطه مهار، جمع آوری 

و پاک سازی شد.

ایستگاه هشدار در رودخانه کرج فعال شد•
کرج: مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان البرز اعام 
کرد: بــا توجه بــه تکرار 
از  ناشــی  مرگبار  حوادث 
ایســتگاه  شــدگی،  غرق 
هشدار در حاشیه رودخانه 

کرج فعال شد.
گفت:  کیخایی  عباسعلی 
در ایــن ایســتگاه ضمن 
دفترچه هــای  توزیــع 
اطاع رسانی بین گردشــگران و خودروهای عبوری جاده کرج 
 - چالــوس، در خصوص مخاطرات رودخانه کرج اطاع رســانی 
چهره به چهره می شــود. وی افزود: تیم های اطاع رســانی در 
مسیر رودخانه کرج فعالیت خود را در خصوص آگاهی بخشی به 
گردشــگران آغاز کردند و مردم را نسبت به مخاطرات رودخانه 

کرج آگاه می کنند.

۱۰۰هزار تن پسته بدون مشتری مانده است 

روزهای گریان پسته کرمان
کرمان: شــیوع بیماری کرونا و انســداد مرز ها 
و بــه دنبال آن کاهــش صــادرات و از طرفی 
نوســان های ارزی و تعهد ارزی برای بازگرداندن 
ارز امسال موجب شد تا حجم بسیاری از محصول 
پســته کرمان در انبارها بدون مشتری بماند که 
همیــن موضوع حاال به دغدغــه ای جدی برای 
صادرکنندگان و تولیدکنندگان تبدیل شده است.
اگر چه یکی از مشتریان پر و پا قرص محصوالت 
ایران کشورهای حاشــیه خلیج فارس بودند، اما 
امســال کرونا فرصت صادرات را از بین برد و بنا 
بر آمار های منتشره گفته می شود ۱۰۰ هزار تن 
پسته تولیدی کشور در انبارها روی دست تجار 

مانده و احتمال تخریب آن بسیار زیاد است.
در حالی 75 هزار تن محصول سال گذشته کرمان 
در انبار های این استان روی دست صادرکنندگان 
مانده است که فصل برداشت پسته در سال جدید 
نیز نزدیک است و از یک ماه آینده با ورود پسته 
تازه به بازار معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار 

پسته کاران این استان است.

پیشگیری پیش از وقوع حادثهس
در همین راستا بسیاری از پسته کاران و کشاورزان 
رفسنجان که دغدغه برداشت و فروش محصول 
خود را دارند، اذعان می کنند: در ماه های گذشته 
قیمت ماشــین آالت، کود، سم و سایر نهاده های 
برداشــت و نگهداری باغ های پسته بیش از سه 
برابر افزایش داشته و شــرایط کرونا بسیاری از 
کشــاورزان را نگران کرده است که اگر محصول 
آن ها برداشت و به فروش نرسد چه اتفاقی ممکن 

است پیش بیاید. 
علی محمودی یکی از بهره برداران این حوزه به 
خبرنگار ما می گوید: به دلیل کرونا در حال حاضر 
بسیاری از کارگاه هایی که در این راستا فعالیت 
داشتند به تعطیلی کشــانده شده و کارگاه های 

بسته بندی متأسفانه سفارشی ندارند.
وی با بیان اینکه پسته کرمان خریداری ندارد و 
این موضوع حتی صادرکنندگان را با مشــکات 
جدی مواجه کرده است، اظهار می کند: پسته هایی 
که سال گذشته برای صادرات فروختیم هنوز در 
انبار ها مانده اســت و حتی بخشــی از محصول 
صادراتی در میانه راه برگشــت خورد و در حال 

حاضر در انبار در حال خاک خوردن است.
وی با بیان اینکه بازار داخلی کشــش خرید این 

محصول را ندارد، بیان می کند: در این زمینه باید 
دولت با رایزنی و ایجاد بازار های خارجی به کمک 

پسته کاران و صادرکنندگان بیاید.
محمودی اذعان می کند: در حالی که هنوز انبار ها 
از محصول سال گذشته پر است محصول امسال 

را پس از برداشت در چه مکانی باید انبار کرد؟
وی با تأکید بر اینکه در صورت عدم گشــایش 
در صادرات این محصول، بســیاری از کشاورزان 
این منطقه با مشــکات جدی مواجه خواهند 
شد، ادامه می دهد: متأسفانه رکود حاکم بر این 
حوزه بسیاری از کارگران را خانه نشین و معیشت 
بسیاری از خانواده ها را با خطر مواجه کرده است.

 
40 درصد پسته ها از صادرات باز ماندس

 رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان نیز با بیان اینکه متأسفانه امسال 
به دلیل انسداد مرز ها صادرات این محصول نیز 
قطع شد، ابراز کرد: تأمین مالی و نقدینگی، قیمت 
ارز و انباشت پســته و افزایش قیمت نهاده ها از 
مشکاتی اســت که باید برای آن هر چه زودتر 

چاره اندیشی کرد.
ســیدمهدی طبیب زاده بیان کــرد: هم اکنون 
پســته ها در انبارها انباشت شــده و مشکات 

بســیاری برای مــردم ایجاد 
کرده و فرصت های شغلی از 
دســت رفته و ۴۰ درصد از 
پسته نیز در حال نابود شدن 

است.
از  درصــد  افــزود: ۹۰  وی 
محصول پسته استان کرمان 
بــه صــورت ســنتی صادر 
محصول  ایــن  و  می شــود 
صــادرات محــور و در بازار 
جهانــی لوکس محســوب 
می شود و اگر بازار پسته را از 
دست بدهیم ضربه شدیدی 
به اقتصاد استان وارد می شود.

افت شدید صادرات س
 دبیرکل انجمن پســته ایران در همین زمینه با 
بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار تن از محصول پسته 
سال گذشته کشور در انبارها باقی مانده که حدود 
75 هزار تن در انبارهای اســتان کرمان اســت، 
اظهار کرد: از سال ۹7 تاکنون در صادرات پسته 
افت شدید داشته ایم و در صورت تداوم وضعیت 
پیمان ســپاری ارزی، تأثیــرات بســیار بدی بر 

صادرات پسته گذاشته می شود.
حســین رضایی که در آخرین 
روز تیرمــاه امســال میهمان 
پســته کاران رفســنجان بود، 
خاطرنشــان کــرد: انجمــن 
پســته ایران در بهمن ۹8 به 
آسیب شناســی و بررسی علل 
شکســت این تجارت پرداخت 
و به این نتیجه رسید که بحث 
تعهد ارزی و پیمان سپاری ارزی 
در اوایل سال ۹7 صادرات پسته 

را دچار مشکل کرد.
 وی بــا طرح این ســؤال که 
کدامین تاجــر جرئت می کند 
با این نوســان های شــدید ارزی به بازار اعتماد 
کنــد، اظهار کرد: با این حال خرده فروشــان و 
صادرکنندگان ســعی می کنند جلو افت شدید 
قیمت پسته را بگیرند و نمی گذارند قیمت پایین تر 

از این بیاید.
دبیرکل انجمن پســته ایران افزود: دولت باید به 
صادرکنندگان پســته اعتماد کند، زیرا ۳۰ سال 
است صادرکننده، ارز صادراتی پسته را  به عنوان 

پا ک ترین ارز وارد کشور کرده است.

حدود ۱00 هزار 
تن از محصول پسته 

سال گذشته کشور 
در انبارها باقی 
مانده که حدود 
۷۵ هزار تن در 
انبارهای استان 

کرمان است

بــرشبــرش
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یاسوج: بی توجهــی به پروتکل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی و همچنین برگزاری مراســم عروســی و عزا حاال جز 
افزایش آمار مبتایان به کرونا در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
نتیجه ای نداشته و به گفته مسئوالن آمار مبتایان به میزان چهار 

برابر افزایش داشته است.
افزایش آمار مبتایان که موجب نگرانی بســیاری از مسئوالن 
شده سبب شــد تا بار دیگر برخی از محدودیت های گذشته از 
جمله ورود خودرو های غیربومی از استان های با وضعیت قرمز به 

شهرستان بویراحمد ممنوع شود.
بنا بر گزارش های منتشره متأســفانه هنوز برخی افراد با اجاره 
باغ های خصوصی اصرار به برگزاری مراســم جشن دارند که این 
موضوع تاکنون موجب افزایش آمار مبتایان در شهر های مختلف 

استان شده است.

آمار ابتال رو به افزایش استس
در همین راســتا سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: آمار ابتا به بیماری کرونا در اســتان نسبت به 

ابتدای خرداد ۴.۳ برابر شده است.
پرویز یزدان پناه با بیان اینکه بیشــترین افزایش ابتا به ویروس 
کرونا در کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان گچساران گزارش 
شده است، اظهار کرد: هم اکنون شهرستان گچساران در وضعیت 
قرمز، شهرستان های بویراحمد، کهگیلویه، باشت، دنا و چرام در 

وضعیت نارنجی و بهمئی و لنده از شهرســتان های کم خطر در 
زمینه بیماری ویروس کرونا هستند.

اعمال محدودیت های تردد برای غیربومی ها س
گفتنی است با توجه به افزایش روزافزون شمار مبتایان به کرونا 
در شهرســتان بویراحمد با مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان 
مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به شــهر یاسوج، 
مرکز بهداشت بویراحمد اقدام به استقرار ایستگاه غربالگری کرونا 
در ورودی شــهر یاسوج در محل پلیس راه یاسوج – شیراز کرده 

است.
در این طرح با همکاری پلیس راه استان، حمل ونقل و راهداری، 

جمعیت هال احمر و نیروی انتظامی از ورود خودروهای غیربومی 
دارای پاک استان های با وضعیت قرمز ممانعت می شود.

گردشگری پایان هفته ممنوعس
فرمانــدار دنا نیز در همین زمینه با بیان اینکه در روز های پایانی 
هفته چهارشــنبه، پنجشنبه و جمعه ایستگاه های غربالگری به 
طور روزانه تا ساعت ۹ شب در مبادی ورودی های این شهرستان 
دایر هســتند، اعام کرد: روزانه شاهد تردد خودروها و مسافران 
از مناطق مختلف کشــور به این شهرستان هستیم که بسیاری 
از آن ها زمین ها و ویاهای این منطقه گردشــگری را خریداری 

کرده اند.
عبدالحمید پناهی ابراز کرد: بیشــتر این مالکان از شــهر های 
گرمسیری کشور به ویژه بهبهان، خوزستان، بوشهر، اهواز و دیگر 

مناطق هستند که در این شهرستان صاحب خانه اند.
فرماندار دنا با بیان اینکه اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده 
در روزهای پایانی هفته بر اســاس مصوبه ستاد استانی مقابله با 
کرونا بوده است، تأکید کرد: برای نمونه در یکی از کوچه های این 
منطقه گردشگری افراد غیربومی از استان های گرمسیری هفت 

خانه را خریداری کرده اند.
وی افزود: طی روزهای اخیر در این شهرستان ۹ باغ پلمب و ۱۹ 
مورد دیگر  به دلیل برپایی تجمعات و رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی اخطار گرفته اند.

به دلیل افزایش چهار برابری آمار مبتالیان به کرونا صورت می گیرد

غربالگری خودروهای غیربومی در بویراحمد 

گزارشگزارش

787۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ر ا س ت ی ن   س ج ی ل   ن ق د
 2 ی ک ا ی ک   ا ر د   ا م ی ل ی
 3 خ ر و ش   چ و ب   ک م ب ا ی ن
 4 ت ا ی   ا ی ش   ک و پ ه   ه ا
 5 ه   ز ر د   و ل ت   ا و س   م
 6 گ ن   ج ی م   ا ه م   ت ر د ی
 7 ر ی گ   ت ن د ر   س م   ب ی ت
 8   س ی ن و ه ه   گ ا ر د ا ن  
 9 ک ا پ   ر د   ا ل ف ا   ر ا م
 10 م ن و ط   م ذ ل   ت ب ر   م خ
 11 ی   ر ی س   ر و ز   ح ز ب   ا
 12 س ق   ر و ب ه   ر ژ ه   ا س ب
 13 ی ا م ا ه ا   ج د ل   گ ل پ ر
 14 و ا ر ن ا   ز ه ک   ح ی ن ر ا
 15 ن ن ه   ن ص ر ت   ر ی ن گ ی ت
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۱. ای ... در عذر آن تقصیرها / زان ســوی 
او چندان وفا ، زین ســوی تو چندین جفا 
2. نت منفی- اثر چربی- آسیب و صدمه- 
میوه ای پرخاصیــت از خانواده مرکبات که 
از آن کمپوت ، ترشــی و مربا می ســازند 
۳. طرح و نقشــه- قرص مســکن دوالیه- 
جنگ افــزار قدما ۴. پرچــم- بازگرداندن- 
گیاه سرشویی 5. بخشندگی- نام دخترانه 
وطنی- عامــت جمع فارســی ۶. نوعی 
انگور قرمزرنگ- قرض و دین 7. سســت- 
 شــاخه ای از ورزش های رزمی- درس دادن 
8. پیداکردن - مربی کروات سا ل های قبل 
تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان - ابزارکار 
صیاد ۹. ســدی در حال ساخت در نزدیک 
جاجرود استان تهران- نوه- تعجب خانمانه 
۱۰. بــه این آلیــاژ ارزیز هــم می گویند- 
غربــال ۱۱. دنــدان ســوهان- گنجینــه 
خانــه- پرتوهــا ۱2. گل نومیــدی- براثر 
خوردن غذای فاسد عارض می  شود- میوه 
دوســره ۱۳. ترکیب بازیکنان یک تیم در 
امریکای  سرخ پوستان  امپراتوری  مسابقه- 

جنوبی- تخت و ســریر ۱۴. سبک نقاشی 
برهنه  اتمسفر-  ســازمدور-   حجم گرایی- 
۱5. اثری از »امیلی برونته« بانوی نویسنده 

انگلیسی

۱. واســطه- روکش چشــم- نوعی قایق 
تندروی مســابقه ای 2. کشــور آسیایی به 
مرکزیــت »وین تیــان«- از جزایر دیدنی 
ایرانی خلیج همیشــه فارس- از وســایل 
تنظیــف منــزل ۳. واردشــده- شــکاف 
ســرقلم- گیاهی زینتی از تیره سوسنی ها 
با گل های بنفش خوشه ای ۴. صوت تنبیه- 
 عمومی تر- حشــره ای در هواپیما- دوازده تا 
5. آســیب و صدمه- پیامبرانی که رسالت 
و کتاب جدید داشــتند- آب بند ۶. از افعال 
ربطی- یک قسمت از 2۴قسمت شبانه روز- 
نام هــا 7. از تجهیــزات سیم کشــی روکار 
ساختمانی- تساوی شطرنجی- بیماری ارثی 
کم خونی 8. به هم پیوسته- سخنان بیهوده- 
خودروساز معتبر ژاپنی ۹. جزیره- خبردادن 
- کافی ۱۰. رفقا و دوســتان- مفرد- صوت 

پرسش ۱۱. رود آرام شولوخوف-  اسپری خوشبوکننده 
هوا- »تر« اســت و »بچه« نیســت ۱2. صوت تنبیه- 
 حیــوان بیمار- میــوه آبدار تابســتانی- غذای زمین 
 ۱۳. همــدم و همنشــین- مرده- تیــغ موکت بری 
۱۴. عــدد فوتبالی- تکنوازی قطعه ای موســیقایی- 
سرپوش زنانه ۱5. نوشدارو پس از مرگش را چه حاجت 

است؟ -  سالن بزرگ- عنوان درشت روزنامه ای

  افقی

  عمودی
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