
 جشن 100 سالگی مادر سه شهید 
در مشهد برگزار شد

 صنایع و مدیران ما 
ریسک پذیر نیستند

میزگرد قدس با دو تن از فناوران مشهدی همراه با آیین رونمایی از کتاب »بانوی قرن«

 در صدمین ســالروز والدت مادر شهیدان حسن، 
عباس و امیر اسماعیل زاده، کتاب زندگی این مادر 
فداکار با عنوان »بانوی قرن« رونمایی شد.در این 
مراســم که در مرکز توانخبشی ســالمندان ایثار 
مشهد برگزار شد، سردار حسینعلی یوسفعلی  زاده؛ 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 

خراسان رضوی در خصوص ...

بی تردید با توجه به گسترش فشارهای تحریم ها و 
چالش های ناشی از شیوع کرونا، یکی از راهکارهای 
برون رفت از تنگناهای اقتصادی و اجتماعی کشور؛ 
حمایت از فعاالن عرصه تولید و تقویت این حوزه 
است. از همین رو چهلمین سالگرد تشکیل سازمان 
جهاد دانشــگاهی را فرصت مغتنمی دانستیم که 

پای صحبت مهندس احمد ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

به جای انتقال آب، فرهنگ مصرف را مدیریت کنیم
 گفت وگوی قدس با خانواده 

 »شهید جواد فضل الهی« 
در سی و هفتمین سالگرد شهادتش

پرستاری که خود را 
 وقف کمک 

به مجروحان کرد 

.......صفحه 2 

 آیین 
 افتتاحیه طرح

»کاروان غدیر« 
برگزار شد 

آستان نیوز:در آستانه فرارسیدن عید سعید غدیر خم، 
آیین افتتاحیه طرح»کاروان غدیر« به همت مؤسســه 

آفرینش های آستان قدس رضوی برگزار شد. 
مدیرعامل مؤسســه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی در حاشــیه این آییــن افتتاحیــه گفت: این 
کاروان متشــکل از 30 گروه آوای رضوان ذیل مؤسسه 
آفرینش های آســتان قدس رضوی اســت که از شب 
گذشته تا شام عید غدیر خم به مدت چهار روز در بیش 
از 500 نقطه از ســطح شهر مشهد حضور می بایند به 
اجرای سرود با مضامین والیت، امامت و ... می پردازند. 
چمی گو، با اشــاره به اینکــه در حال حاضر با توجه به 
شرایط بحرانی شــیوع ویروس کرونا و محدودیت های 
متعدد اعمال شده در سطح شهر، با اجرای این طرح در 
دهه مبارک والیت، در پی تعظیم شعائر دینی و ایجاد 
شادی و نشاط در دل و قلب مردم شهر مشهد مقدس 
با نور والیت هستیم، گفت: امیدوارم در ایام دهه والیت 
مردم ملت ایران و جهان اسالم با توسل به اهل بیت)ع( 

از َشر این ویروس منحوس رهایی پیدا کنند.

پروفسور پرویز کردوانی در گفت وگو با قدس درباره طرح انتقال آب از دریای عمان:

.......صفحه 2 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
درباره موتورخانه ها هشدار داد

انتشار ۵۷ هزار تن 
 اکسید نیتروژن 
درهوای مشهد

»فهیمه« نوه دختری حاجیه خانم که گوشــی تلفن را برمی دارد، با 
توضیحات من برای گفت وگو می گوید: مادرجانم به دلیل کهولت سن 
بســیاری از تاریخ ها را فراموش کرده اند و به من توضیح می دهد که 

باید بلند صحبت کنم تا جمالت را متوجه شوند...

.......صفحه 3 

رئیس اتاق بازرگانی استان خبر داد
بازگشایی دفتر توسعه تجارت 

خارجی خراسان شمالی در 
ازبکستان و عراق

بجنورد- خبرنــگار قدس: رئیس اتــاق بازرگانی 
خراسان شــمالی از بازگشــایی دفتر توسعه تجارت 
خارجی این اســتان در ازبکســتان و عــراق خبر داد 
و گفت: بازگشــایی ایــن دفاتر با هدف ســهولت در 
 برقراری ارتباطات و مبادالت تجاری و اطمینان بخشی 
از اجرای معامالت انجام می شود و با پیگیری های انجام 

 شده فعالیت این دفاتر به  زودی آغاز می شود.
ســعید پورآبادی به قابلیت هــا و ظرفیت های بالقوه 
خراســان شــمالی برای تولید محصوالت مشترک و 
همچنین محصوالت تولیدی استان در آن کشورها به  
منظور حضور در بازارهای آسیای شرقی و میانه اشاره 
کــرد و ظرفیت های همکاری با عراق و ازبکســتان را 

متنوع عنوان کرد.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد:
 تردد خودروها در کوه پارک

باید به حداقل برسد
قدس: رئیس کمیســیون حمل ونقل و ترافیک شــورای 
اسالمی شهر مشهد تأکید کرد: تردد خودروها در کوه پارک 
این شــهر باید به حداقل ممکن برســد. مجتبی بهاروند 
به هنگام  بازدیــد از کوه پارک افــزود: رویکرد کوه پارک، 
انسان محوری است و شهروندان نیز باید برای کاهش تردد 
خودروها در این مجموعه همراهی کنند تا شرایطی ایمن 
و مطلوب برای اســتفاده کنندگان از این فضا فراهم شود.

وی اضافه کرد: زیرساخت های خوبی در مجموعه کوه پارک 
پیش بینی شده که یکی از شاخص ترین آن ها، مسیرهای 
دوچرخه سواری اســت و این طرح، مستعدترین ظرفیت 
شهری برای اجرای طرح دوچرخه های اشتراکی است. وی 
گفت: به زودی ایستگاه های این دوچرخه ها در مکان های 
مناســب نصب خواهد شــد تا شــهروندان بتوانند از این 
زیرساخت و بستر مهیا شده به بهترین شکل بهره مند شوند.

خبرخبرخبرخبر

رضا طلبی: دبیر شورای هماهنگی بانک های استان 
گفت: گزارش رسمی در مورد بنگاهداری و هتلداری 
بانک ها و مؤسسه های مالی اعتباری خراسان رضوی 

دریافت نشده است.
حمید صفای نیکو در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: در طول چهار ماهه ابتدای سال جاری با وجود 
مشــکالت موجود افزون بر ۶ واحــد تحت تملک 

بانک های خراسان رضوی واگذار شدند.
وی با بیان اینکه مجموعه اقتصادی و قضایی استان 
با هموار کردن مشــکالت ماده 3۷ تأمین اجتماعی 
نقش تأثیرگذاری در واگذاری واحدهای تملک شده 
بانک ها ایفا کردند، تصریح کرد: در راســتای فروش 
اموال تملیکی و کاهش بنگاهداری بانک ها در سال 
گذشــته اقدام های خوبی صورت گرفت که موجب 

شــد 50 واحد تملیکی از ســوی بانک های استان 
واگذار شود و این فرایند در سال جاری و در راستای 
تحقق شــعار جهــش تولید نیز به عنــوان یکی از 
اولویت های اصلی شبکه بانکی استان با شتاب بیشتر 

دنبال خواهد شد.
صفای نیکو در مــورد بنگاهداری و هتلداری برخی 
مجموعه های بانکی و مؤسســه های مالی اعتباری 
اســتان نیز بیان کرد: تاکنــون در این باره گزارش 
رســمی به شــورای هماهنگی بانک های خراسان 
رضوی ارســال نشــده اســت. از طرفی با توجه به 
سخنان مقام معظم رهبری و شرایط حساس فعلی 
جامعه بدون تردید این امر پسندیده نیست و چنانچه 
بانک یا مؤسســه مالی درگیر چنین مسائلی باشد و 
تخلــف آن با توجه به مصوبــات اخیر بانک مرکزی 

محرز شود قطعاً با مدیران آن برخورد قانونی صورت 
خواهد گرفت.دبیر شــورای هماهنگــی بانک های 
اســتان خراســان رضوی ادامه داد: وضعیت نسبت 
مصارف به منابع شبکه بانکی استان از سال ۱3۹۷ 
ارتقا پیدا کرده است به طوری که این نسبت در سال 
۱3۹۷ به میزان ۶۸.5 درصد، با رشد 3.5درصدی در 
ســال ۹۸ به ۷2 درصد رسیده و پیش بینی می شود 
که در سال جاری نیز با حداقل 3 درصد رشد به ۷5 

درصد ارتقا پیدا کند.
وی همچنین در مورد تعداد بانک ها و مؤسسه های 
مالی که در شورای هماهنگی بانک های استان عضو 
هســتند نیز افــزود: در حال حاضــر از 3۶ بانک و 
مؤسسه مالی فعال در استان، 33 بانک عضو شورای 
هماهنگی بانک های اســتان هستند و از این تعداد 

2۷ بانک و مؤسســه مالی نیــز اطالعات خود را در 
اختیار دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان 

قرار می دهند.
صفــای نیکو افــزود: مکاتبات متعــددی مبنی بر 
گزارش دهــی تمــام بانک ها و مؤسســه های مالی 
اعتباری به شــورای هماهنگی بانک های اســتان با 
بانک مرکزی انجام شده و به تازگی در شورای تأمین 
استان نیز مصوبه ای مبنی بر الزام عضویت و ارسال 
اطالعات تمامی بانک ها و مؤسســه های مالی فعال 
در اســتان به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های 
خراســان رضوی صادر شــد، از ایــن رو ۹ بانک و 
مؤسسه مالی اعتباری فعال در استان الزم است در 
راستای اجرای این مصوبه اطالعات خود را به شورای 

هماهنگی بانک های خراسان رضوی ارسال کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در گفت وگو با قدس:

با بنگاهداری و هتلداری بانک ها و مؤسسه های مالی برخورد قاطع می شود
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آگهی دعوت س�هامداران شرکت 
پیمایش آسانبر س�هامی خاص ثبت 
شده به شماره 14751 و شناسه ملی 
تش�کیل  جه�ت   10380303825

مجمع عمومی فوق العاده 
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
در س��اعت 9 صب��ح م��ورخ 99/5/27 در آدرس: 
) س��جاد20  عمی��د)  مشهد-سجادش��هر-خیابان 

-خیاب��ان جام��ی ) حام��د جنوب��ی12 (- پ��اک109- 
تلف��ن   پس��تی9186964679  ک��د  دوم  طبق��ه 
37602801 تش��کیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
اتخاذ تصمیم درخصوص  تاسیس شعبه در استان یزد

/ع هیئت مدیره شرکت 
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آگهی مناقصه محدود یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد 

س
, 9
90
46
16

    بدینوس��یله از کلیه ش��رکتهای ساختمانی دارای رتبه 5 
ابنی��ه و 5 تأسیس��ات و رتبه 2 مجری ذیصاح از س��ازمان 
نظام مهندس��ی دعوت می ش��ود در مناقصه با مش��خصات 
ه��ای صورتجلس��ه  مصوب��ات  اس��اس  زیرب��ر  مش��روحه 
 248 - 260 و 267 هیئت مدیره و بند 11 ماده 3 اساسنامه 

کانون مشهد شرکت نمایند .
1-موض��وع مناقص��ه : اح��داث س��اختمان کان��ون کارگران 

بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد 
2-ش��رح مختص��ری از مش��خصات و مقادی��ر کار : اج��رای 
عملی��ات خاکب��رداری ، قال��ب بندی ، آرمات��ور بندی ، بتن 
ری��زی فونداس��یون و اج��رای اس��کلت آهن قال��ب بندی 
، آرمات��ور بن��دی ، بت��ن ریزی س��قف به انضم��ام عملیات 
س��فتکاری ، نازک کاری ، تأسیسات برقی و مکانیکی مطابق 
مش��خصات فنی  و صورت مجلس اباغی در 5 طبقه ش��امل 

یک طبقه منفی و سه طبقه روی همکف .
3-محل اجرای کار : استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد 

4- مدت اجرای کار : 12 ماه شمسی می باشد 
5-کارفرما : کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد 
6-دس��تگاه نظ��ارت : کان��ون کارگ��ران بازنشس��ته تأمین 

اجتماعی مشهد .
7-دس��تگاه مناقصه گ��ذار : کان��ون کارگران بازنشس��ته 

تأمین اجتماعی مشهد .
8-میزان سپرده شرکت در مناقصه :  000 000 300 میلیون 

ریال سفته .
9-منبع تأمین اعتبار : داخلی 

10-نش��انی محل تس��لیم پیش��نهاد : مش��هد بلوار قرنی - 
قرنی 35 کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد 
11-اس��ناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده ش��ما با ارائه 
معرف��ی نامه معتب��ر با مهر ش��رکت و امتیاز مج��از تحویل 

خواهد شد .
پاک��ت ه��ای ال��ف . ب . ج رأس س��اعت 10 صب��ح تاری��خ 
1399/5/20 در کمیس��یون مناقصه باز و خوانده میشود ، 
حضور یک نماینده در اطراف هر یک از پیشنهاد دهندگان 

در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است .
12-هر گاه اطاع حاصل ش��ود که پیشنهاد دهندگان با هم 
تبانی کرده اند طبق ماده 56 آئین نامه تش��خیص صاحیت 
پیمان��کاران س��اختمانی ، تأسیس��اتی و تجهیزات��ی و نحوه 

ارجاع کار به آنها با آنان رفتار خواهد شد .
13-تأیی��د م��ی گردد تم��ام اس��ناد مناقص��ه از جمله این 
دعوتنامه بصورت مجلد به مهر و امضاء تعهد آور پیشنهاد 

دهنده رسیده و تسلیم شود .
14-در صورت انصراف مراتب بصورت کتبی اعام فرمایند .

15-پاکت قیمت های پیشنهادی ) ج ( پیمانکاران رأس ساعت 
10 صبح روز دوش��نبه 1399/5/20 بازگشایی خواهد شد .

16-ارائ��ه گواه��ی تأییدیه صاحب��ان امضاء مج��از از دفاتر 
اسناد رسمی الزامی است .

17-ارائ��ه اساس��نامه - آگه��ی تأس��یس و آگه��ی آخرین 
تغییرات ش��رکت مندرج در روزنامه رس��می و گواهینامه 
صاحی��ت انجام خدمات پیمانکاری بصورت کپی برابر اصل 

شده در دفاتر اسناد رسمی الزامی است .
18-ارائه پرینت ظر فیت کاری از سامانه ساجات الزامی است .

19-ارزیابی مالی بر اس��اس قیمت پیش��نهادی پیمانکاران 
و آنالی��ز مربوط به آن خواهد بود و صرف��ًا کمترین قیمت 

پیشنهادی برنده مناقصه نمی باشد .
20-حض��ور ش��رکت کننده ه��ا در مناقصه ی��ا نماینده تام 
االختیار آنان با ارائه معرفینامه معتبر در جلسه بازگشایی 
پیش��نهادات ) پاک��ت ج ( آزاد اس��ت عدم حض��ور یا کلیه 
ش��رکت کنندگان در مناقصه در جلس��ه بازگش��ایی موجب 

ادعایی نخواهد بود .
21-کارفرما در رد و یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار 

می باشد .  

کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی مشهد 
رمضانی 

 این تعاونی در نظر دارد تعدادی از اراضی 
م��ازاد خود را از طریق مزای��ده عمومی به 

فروش برساند .
از متقاضیان ، درخواس��ت می ش��ود جهت 
دریافت فرم ش��رکت در مزای��ده از تاریخ 
دفت��ر  ب��ه   99/6/5 لغای��ت   99/5/30
تعاونی واقع درخیابان ش��ریعتی 13 ش��هر 
فی��ض آباد ام��اک معلم مراجع��ه نمایند . 

اطاعات بیشتر 09153329123 )فاح (
هیئت تسویه تعاونی فاح ,ع
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 آگهی مزایده عمومی اراضی تعاونی 
منحله در حال تسویه فرهنگیان شماره2 

فیض آباد به شماره ثبت 57 

/ع
98
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49
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت صنایع آلیاژسازی ستاره درخشان) سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 37428
بموجب این آگهی از کلیه سهامداران شرکت فوق و 
یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که 
در راس ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1399/05/25 
شهرک   - مشهد  در  واقع  شرکت  قانونی  محل  در 

صنعتی بینالود فاز یک پاک ) 2-18( تشکیل 
می گردد حضور بهم رسانند.

العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  دستور 
عبارت است از :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت 
2-انتخاب بازرسین و روزنامه محلی شرکت 

3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید 
4-کلیه موارد پیش بینی نشده در مجمع 

هیئت مدیره شرکت 
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پروفسور پرویز کردوانی در گفت وگو با قدس:

به جای انتقال آب از دریای عمان، فرهنگ مصرف را مدیریت کنیم
هاشم رســائی فر: طرح انتقال آب از دریای 
عمان آنچنان که گفته می شــود طرحی برای 
جبران کمبود آب در شرق کشور است که از 
چابهار تا مشهد مسیر هزار و 600 کیلومتری 
را قرار است طی کند. در این مسیر آب از خط 
لوله انتقال سه استان سیستان و بلوچستان، 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی می گذرد تا 
در نهایت به مشــهد برسد. جدا از هزینه های 
هنگفتی که طــرح انتقال در پــی دارد و در 
شرایط اقتصادی فعلی کشور بودجه چند ده 
میلیاردی را می طلبد بســیاری از کارشناسان 
طرح انتقال را پرهزینه و در عین حال کم بهره 
عنوان کردند که البته می تواند شرایط زیست 
محیطی اقلیمی که هزار و 600 کیلومتر طول 

دارد را نیز دچار دگرگونی کند.
روی آوردن به طرح هایی همچون انتقال آب 
از دریا به جای اندیشیدن چاره ای اساسی تر 
که با اقلیم و شرایط منطقه سازگاری داشته 
باشــد پیشــنهاد همین کارشناسان است 
که معتقدند انتقــال آب از دریای عمان به 
شرق کشــور اگر هم اجرایی شود مشکالت 
عدیده ای خواهد داشــت و بازدهی چندانی 

نمی تواند داشته باشد.

استفاده از فناوری به جای سازگاری با س
شرایط اقلیمی 

پروفســور پرویز کردوانی؛ جغرافیدان، استاد 
ممتاز دانشــگاه تهران و کارشــناس و فعال 
محیط زیستی کشور با اشاره به اینکه متأسفانه 
در طول یک قرن اخیر بشــر و به خصوص در 
ایران به سمت و ســویی حرکت کرده که به 

جای برنامه ریزی برای سازگاری 
بــا شــرایط اقلیمی به ســمت 
فناوری برای برداشت و مصرف 
آب بیشتر رفته به قدس گفت: 
اگر بررسی کنید متوجه خواهید 
شــد پیــش از اینکــه موضوع 
چاه های نیمه عمیق، عمیق، زدن 

سد ها و انتقال آب از جایی به جای دیگر وجود 
داشته باشد مردم خودشان آبی را که در اختیار 
داشتند مدیریت می کردند و به تناسب از قنات 
و منابع آبی موجودشان بهره می بردند اما هر 
بار با یــک فناوری موضوع مدیریت آب کمتر 
دیده شد و مشکالت هر روز بیشتر و بیشتر شد 

تا جایی که اکنون برای جبران 
کم آبی به این فکر افتاده اند تا از 

دریا آب بیاورند.
وی در ادامه افــزود: هیچ جای 
دنیا این روش مرسوم نیست که 
صنایع آب بر را در اقلیمی خشک 
بنا کنند در حالی که در ایران به 
طور مثال در استان یزد که نه بارندگی چندانی 
دارد و نه منبع آب دیگری، سه کارخانه فوالد 
ساخته می شود و پس از اینکه به مشکل آب 
می خورند مجبور می شوند که برای این صنایع 
از دریا آب بکشند در صورتی که باید به مانند 
خیلی از همان کشــورها صنایع آب بر به کنار 

سواحل منتقل شود تا هم آب در اختیار باشد و 
هم مسائل زیست محیطی نداشته باشد و اینکه 

هزینه هایی برای انتقال روی دست ما نگذارد.

همزیستی با آب موجودس
پروفســور کردوانی همچنیــن در مورد طرح 
انتقال آب از دریای عمان به شــرق کشور )از 
چابهار تا مشهد( اظهار کرد: باید بگویم انتقال 
آب از عمان مشکل را حل نمی کند چون اگر 
قرار است برای تصفیه کردن آب دریا از انرژی 
نفت و گازی اســتفاده کنیم که تا 50 یا 100 
سال آینده تمام می شود به این نتیجه خواهیم 
رسید که طرح انتقال آب از دریای عمان هیچ 
فایده ای ندارد و در آینده همین لوله هایی که 
با صرف بودجه های هنگفت کشــیده شده اند 
خالی خواهد ماند! برای همین اصرار من بر این 
اســت که جدا از صرف پــول و انرژی که باید 
انجام شود می بایست به سمتی حرکت کنیم 
که مدیریت آب در اختیار بیشتر شود، فرهنگ 
مردم در اســتفاده از آب باالتر رود و در نهایت 
باید با همین آب ســاخت چون اگر از دریا هر 
چقدر هم آب بیاوریم همین مشــکالت فعلی 

وجود خواهد داشت!

  ۱۰۰ مادر باردار مشکوک به کرونا•
در تایباد شناسایی شدند

شــبکه  مدیر  ایرنــا: 
بهداشت و درمان تایباد 
طرح  اجــرای  با  گفت: 
باردار  مادران  غربالگری 
از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون 100 مادر باردار 
دارای عالیم مشکوک به 

کووید1۹ در این شهرســتان شناسایی و تحت مراقبت قرار 
گرفته اند. دکتر حیدر احسانی افزود: از این تعداد مادر باردار 
نتیجه آزمایش کرونای ۳5 نفر مثبت اعالم شده که میانگین 
سنی آن ها ۲0 تا ۴0 سال است.وی ادامه داد: در حال حاضر 
100 درصد مادران باردار این شهرستان از نظر بیماری کرونا 
غربالگری شده اند.مدیر شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: 
تاکنــون ۲۲ درصد مادران باردار مبتال به کووید1۹ در تایباد 
زایمــان کرده اند که فقط یک نوزاد در بدو تولد مبتال به این 

بیماری بوده و دیگر نوزادان همه از این نظر سالم هستند. 
دکتر احسانی ادامه داد: با شــیوع بیماری کووید1۹ در این 
شهرستان 5۷ کودک مشکوک به این بیماری شناسایی شدند 
که از این تعداد نتیجه آزمایش ۹ نفر مثبت اعالم شده است.

یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
 قیمت رسمی داروی رمدسیویر •

اعالم شد
بر  نظارت  مدیر  قدس: 
داروی دانشــگاه علــوم 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
داروی  مصــوب  نــرخ 
میلیون  یک  رمدسیویر 
و ۳00 هزار تومان است.

افزود:  روحبخــش  علی 
نرخ مصوب داروی رمدســیویر یک میلیون و ۳00 هزار تومان 
است و سایر داروهایی که مدعی درمان کرونا باشند، بی اعتبار 
هستند.وی یادآور شد: با توجه  به شرایط کنونی بیماری کرونا و 
بی تابی برخی بیماران که دنبال راه حلی سریع برای درمان خود 
یا بستگانشان هستند و حتی به  دنبال جلوگیری از ابتال به کرونا 
هستند، عده ای فرصت طلب نیز پیدا می شوند تا با ارائه داروهای 
تقلبی و گاهی فاسد و بسیار گران، از موقعیت مردم سوءاستفاده 
کنند.مدیر نظارت بر داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه 
داد: بارها مدیران ارشــد وزارت بهداشت وجود هر گونه واکسن 
کرونا را تکذیب کرده اند و اکنون فقط داروی رمدسیویر از سوی 
ما تأیید شده است و با توجه  به آغاز تولید بومی آن، خوشبختانه 
تب داروهای تقلبی فروکش کرد و این دارو در بازار سیاه تا 50 
میلیون تومان هم فروخته می شد، اما اکنون قیمت رسمی آن 

یک میلیون و ۳00 هزار تومان اعالم شده است.

امکان مالقات بیماران کرونایی در •
فضای باز بیمارستان شریعتی فراهم شد

مالقات  طــرح  قدس: 
بیمــاران کرونایــی در 
بیمارســتان  باز  فضای 
شریعتی که یکی از سه 
بیمارســتان دانشگاهی 
کرونایی  بیماران  درگیر 
به  اســت،  مشــهد  در 

مرحله اجرا درآمد.در این اقــدام ابتکاری بیمارانی که بیش 
از پنج روز بســتری هستند و به  دلیل عدم حضور خانواده و 
بستگان خود بر بالینشان دچار افسردگی و ناراحتی می شوند 
بــا صندلی چرخدار و به همراه یکی از اعضای کادر درمان به 
فضای بیرونی بیمارستان می آیند تا برای چند دقیقه یک نفر 
از اعضای خانواده یا بستگان خود را با فاصله دو متری ببینند 
و برای ادامه درمان روحیه مضاعف بگیرند و سپس به محلی 
که بستری هســتند بازمی گردند تا مراحل درمان ادامه یابد.

در زمان محدود مالقات بیمار با خانواده و بســتگان اکسیژن 
و دستگاه احیا در فضای باز بیمارستانی قرار داده شده تا اگر 
در این بازه زمانی مشــکلی برای بیمار به  وجود آمد بالفاصله 
اقدام الزم توسط تیم درمانی پنج نفره مستقر در محل مالقات 

صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:
آبرسانی به روستاهای خراسان شمالی •

نیازمند 9۰۳ میلیارد تومان اعتبار است
بجنورد - خبرنگار قدس: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان شــمالی گفت: روستاهای استان برای بهره مندی از 

آب پایدار روستایی نیازمند ۹0۳ میلیارد تومان اعتبار است.
غالمحســین ســاقی اظهار کرد: پیش از یکپارچه ســازی 
شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی، آبرسانی 8۳ 
روستای استان با تانکر صورت می گرفت که اکنون با اجرای 

یکپارچه سازی به 66 روستا کاهش یافته است.
وی افزود: شرکت آب و فاضالب پس از ماه ها بررسی و مطالعه، 
ســندی تحت عنوان »آبرسانی پایدار به روستاهای خراسان 
شمالی« را تدوین کرد که بر اساس این سند در صورت تأمین 
اعتبار ۹0۳ میلیارد تومانی تا ســال 1۴05 اجرای پروژه های 

آبرسانی به روستاها به اتمام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی از وضعیت 
آبرسانی به روستاها و وصل شدن روستاهای نزدیک شهرها به 
آب پایدار شهری خبر داد و گفت: تا 1۴۳0 مشکل خاصی در 

تأمین آب هیچ  یک از روستاها وجود نخواهد داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
برگزاری مجازی مسابقات قرآنی •

دستاوردی جدید است
حســین پورحسین: 
آمــوزش  کل  مدیــر 
خراســان  پــرورش  و 
رضوی گفــت: برگزاری 
قرآنی  مسابقات  مجازی 
برای  جدید  دستاوردی 
پــرورش  و  آمــوزش 
محســوب می شود و با توجه به شرایط خاص کشور و شیوع 
بیماری کرونا، سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و 
نماز دانش آموزان سراسر کشور به صورت مجازی و در بستر 
شبکه شــاد به میزبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
حال برگزاری است.قاســمعلی خدابنده در حاشیه بازدید از 
روند برگزاری این دوره از مســابقات در گفت وگو با قدس با 
بیان اینکه در راستای شعار »مدرسه تعطیل می شود اما تربیت 
تعطیل نمی شــود« گفت: این دوره از مســابقات در مراحل 
مدرسه ای، منطقه ای، شهرســتانی و استانی نیز برگزار شده 
اســت.وی اعالم کرد: هزار و 100 دانش آموز منتخب سراسر 
کشور به مرحله مقدماتی کشوری راه یافته اند که از این میان 
۳۳0 دانش آموز برگزیده اکنون در مرحله پایانی این دوره از 

مسابقات مشغول رقابت هستند.
وی با اشــاره به حضور ۲0 داور قرآنی از سراسر کشور در این 
دوره از مسابقات افزود: در این دوره از مسابقات از حضور ۲0 
داور قرآنی از سراسر کشور بهره مند شده ایم که در 10 سالن و 

به مدت چهار روز این مسابقات را داوری خواهند کرد.
خدابنده در خصوص نحوه برگزاری این دوره از مسابقات گفت: 
دانش آموزان شــرکت کننده در منزل و یا در ادارات آموزش و 
پرورش محل زندگی خود ارائه خود را انجام می دهند و داوران 

به صورت مجازی و زنده داوری آثار را انجام خواهند داد.
وی افزود: هفته آینده نیز آموزش و پرورش اســتان میزبان 

مسابقات مجازی قرآن فرهنگیان سراسر کشور خواهد بود.

همراه با آیین رونمایی از کتاب »بانوی قرن«
 جشن ۱۰۰ سالگی مادر سه شهید •

در مشهد برگزار شد
قــدس: در صدمیــن 
مــادر  والدت  ســالروز 
شهیدان حسن، عباس و 
امیر اسماعیل زاده، کتاب 
فداکار  مادر  این  زندگی 
با عنــوان »بانوی قرن« 

رونمایی شد.
در این مراسم که در مرکز توانخبشی سالمندان ایثار مشهد 
برگزار شد، سردار حسینعلی یوسفعلی  زاده؛ مدیرکل حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی در خصوص 
جایگاه و نقش مادر سخنرانی کرد.محمود رعیت  نژاد؛ جانباز و 
آزاده سرافراز به بخشی از خاطرات مادربزرگش که توصیه اکید 
کرد: »تا صدام را نکشتید برنگردید« پرداخت و به رشادت ها و 
فداکاری این مادر اشاره کرد. سعیده زراعتکار؛ نویسنده کتاب 
بخشی از خاطرات این مادر و کتاب را برای حاضران بیان کرد.
همچنین پرچم حرم حضرت علی)ع( از نجف اشرف توسط 
خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( به این مادر فداکار اهدا شد.
 کتاب »بانوی قرن« روایت داســتانی از تولد خدیجه طلعت 
است که دوران کشــف حجاب را به یاد دارد و سه شهید به 
نام های حســن، عباس و امیر اسماعیل زاده را تقدیم اسالم و 

انقالب کرده است.

بیانیه سازمان بسیج رسانه خراسان •
رضوی به مناسبت روز خبرنگار

قدس: ســازمان بسیج 
رســانه خراسان رضوی 
روز  گرامیداشــت  برای 
خبرنگار در شرایط کرونا، 

بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است:

غدیر،  اســت  مبــارک 
مبارک قلم هایی که تا قیامت، شــرح غدیر می کنند، مبارک 
جریانی که با شــهادت محمود صارمی به والیت غدیری گره 

خورده است و مبارک است روز خبرنگار.
بســیجیان و سازمان بسیج رسانه نیز در شمار تبریک گویان 
به محضر خبرنگاران هستند؛ رسانه نگارانی که چراغ روشنی 

و مشعل آگاهی اند. 
ضمن مبــارک باد این ایــام؛ اگرچه زیارت قلمــداران دیار 
خورشید را برای خویش واجب و سعادت می دانیم اما با توجه 
به شــیوع کرونا و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، دیدار 
را به زمانی وامی نهیم که بتوانیم بر دســتانی بوسه زنیم که 

پرچمداران جهاد نرم با دشمن هستند. 
پــس از راه دور، صمیمانه خدمتتان شــادباش گفته و همه 
تالش خویش را، متبرک به یاد غدیر و مستظهر به بسم اهلل 
الرحمن الرحیم می کنیم برای آغازی دیگر در راستای خدمت 

به اصحاب رسانه. 
 گفتنی است؛ هر گونه برنامه دیدار از رسانه ها توسط سازمان 
بسیج رسانه به قرار هر ساله برای عرض تبریک و تجلیل در 

شرایط بهتر و پساکرونا انجام خواهد شد. 
یادآور می شــود؛ در شــرایط اضطراری کنونی این سازمان؛ 
رسانه ها و روابط عمومی های ارگان های مختلف را نیز به برگزار 

نکردن مراسم های گرامیداشت در این ایام دعوت می کند.

روزبازارروزبازار

بهداشت و ردمانبهداشت و ردمان

روستاروستا

رقآن و عترترقآن و عترت

رونماییرونمایی
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نــوه دختری  »فهیمه«  ســرور هادیان : 
حاجیه خانم که گوشــی تلفن را برمی دارد، 
بــا توضیحات من بــرای گفت وگو می گوید: 
مادرجانم به دلیل کهولت ســن بسیاری از 
تاریخ هــا را فراموش کرده اند و به من توضیح 
می دهد که باید بلند صحبت کنم تا جمالت 

را متوجه شوند.
می دانم مادر شــهید در دهه نهم زندگی اش 
اســت و داغ فراق از فرزنــد هنوز هم  پس از 

گذشت ۳۷ سال برایش تازه است.
»صفیه ســادات فریزنی« مادر »شهید جواد 
فضل الهی« است. شهید نیروی زمینی ارتش 
کــه جزو کادر نزاجا و یگان لشــکر ۷۷ بوده 
اســت. او متولد 11مرداد 1۳۳۳ در مشــهد 
اســت که در ۲۹ سالگی در 1۹ مرداد 1۳6۲ 
در منطقه جنوب به شهادت رسید و پیکرش 

در حرم مطهر آرام گرفت.
 
آرام و متینس

پس از احوالپرسی، مادر شهید جواد فضل الهی 
می گوید: جواد پسری آرام و متدین، مهربان 
و فرزند ارشــدمان بود کــه با عالقه خودش 

خدمت در ارتش را انتخاب کرد. 
حاجیــه خانم تعریف می کند: او پرســتاری 
را دوســت داشــت و خود را وقف کمک به 
مجروحان کرده بود.اگرچه ازدواج کرده بود و 
خدا به او دو فرزند به نام های امید و الهام داد 
اما به دلیل حجم کارش مرخصی هایش کوتاه 
بود اما همان دیدارهای کوتاه هم برایم عزیز 
بود. این مادر صبور می افزاید: دوری از فرزند 
سخت اســت. هنوز هم خواب او را می بینم 
که آمده و در حیاط نشســته اســت و مدام 

می پرسد، مادر کاری داری، انجام بدهم.
برادر این شهید بزرگوار با توضیحات کامل به 

همراهی ما می پردازد و می گوید: ما چهار برادر 
و چهار خواهر بودیم که جواد برادر بزرگمان به 

شهادت لبیک گفت.
محمود فضل الهی می افزاید: فرزند بعد از جواد 
هستم و سه سال با هم تفاوت سنی داشتیم. 
جهشی درســم را خواندم و با هم همکالس 
شــدیم، برادرم بسیار آرام و متین بود و هیچ 
خاطره بدی از او بــه یاد ندارم حتی یک بار 

بی احترامی به والدینمان یا به ما نکرد.

شهادت پس از لحظه دیدارس
 برادر شــهید که معلم است، درباره شهادت 
بــرادرش می گوید: ابتدا به مــا اطالع دادند 
که جواد زخمی شــده و در بیمارستان اهواز 
بستری است. من و پدرم به مادرم گفتیم جواد 
زخمی شده است و باید برای دیدنش به اهواز 
برویم. البته برادرم یک هفته در بیمارســتان 
بســتری شــده بود اما پس از پیگیری های 
زیادی کــه انجام دادیم، اواخــر هفته اجازه 

دادند بــه مالقاتش برویم. او تصریح می کند: 
من و پدرم راهی بیمارستان شدیم، به محض 
رسیدن ما به بیمارستان اهواز، جواد لحظاتی 
پس از دیدن پدرم برای همیشــه از میان ما 

رفت و به شهادت رسید. 
برادر شهید تأکید می کند: گویی جواد منتظر 

دیدارمان بود تا با آرامش به دیار ابدی برود.

پرستاری و شهادت س
او توضیح می دهد: دوستانش برایمان تعریف 
کردنــد، جواد در پشــت بام مقــر در حال 
رســیدگی به مجروحان بــود که خمپاره ای 
به مقــر اصابت می کند و آنان از پشــت بام 
می افتند. جواد گوشــش قطع می شــود و 
قســمت های مختلــف بدنــش جراحت و 

شکستگی های زیادی برمی دارد. 
برادر شهید می گوید: جواد همیشه می گفت 
وظیفه ام این اســت، باید بروم، نمی توانم در 
حالی که رزمنــدگان به کمک نیاز دارند، در 

خانــه بمانم. آخرین باری کــه به خانه آمد، 
پســر چهار ساله اش به علت حادثه ای از دنیا 
رفــت و یک هفته پــس از آن حادثه برادرم 
مجدد به جبهه عازم شد.حاال می دانم شهید 
فضل الهی گروهبان یکم بود و پس از پیروزی 
انقالب اســالمی ایران عالقه زیادی به نظام 
داشــت و وارد ارتش شد و در رسته بهداری 
دانش آموخته شــد و برای یاری دالورمردان 

رزمنده به جبهه رفت.

افتخار به پدرس
دختر شهید هم می گوید: حاصل ازدواج پدر 
و مادرم من و برادرم هســتیم که متأسفانه 
برادرم در همان کودکی طی حادثه ای پیش 
از شهادت پدرم، فوت کرد.»الهام« که متولد 
1۳61 است، می افزاید: هنگام شهادت پدرم 
من چند ماهه بودم و متأسفانه هیچ خاطره ای 
از پدرم نــدارم اما مادرم و اقوام همیشــه از 
مهربانی، متانت و ایمان پدرم یاد می کنند.او 
تأکید می کند: بعدها که بزرگ تر شدم درباره 
شهادت پدرم برایم تعریف کردند و به او افتخار 
می کنم. مادرم چند سالی است که به رحمت 
خدا رفته و او همیشه از حسن خلق و رفتار 

پدرم تعریف می کرد.

فراقی که تا ابد باقی است س
او توضیح می دهد: پدرم نیست اما مادربزرگم، 
فراق او را پس از حدود چهار دهه هنوز حس 
می کند، پدربزرگم که فوت شــد، مادربزرگم 

بیش از پیش احساس تنهایی می کند.
حاال می دانم مادران شــهدا صبورترین اند و 
امیــدوارم همه ما در هــر جایگاهی قدر این 
صبوری های بسیار را بدانیم و در روزمرگی ها 

ارزش ها را فراموش نکنیم.

علی محمدزاده: رئیس تأمین و توزیع شرکت ملي پخش 
فراورده هاي نفتي منطقه خراســان رضــوي از آغاز طرح 
شناســایی و نام نویسی مصرف کنندگان واقعی گاز مایع در 

این استان خبر داد.
بهرنگ قلی زاده در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: متقاضیان و 
مصرف کنندگان مجاز گاز مایع از روز ۲0 مرداد ماه جاری با 
مراجعه به سامانه »سدف« می توانند به عنوان مصرف کننده 
واقعی این نوع از سوخت مشخصات شغلی یا زمینه مصرفی 
خود را درج کنند تا بر اساس ضوابط تعریف شده گاز مایع 

مورد نیاز آن ها در اختیارشان قرار گیرد.
وی در توضیح بیشــتر این موضوع اظهار کرد: اهداف اولیه 
طــرح الکترونیکی کردن توزیــع گاز مایع؛ حذف مبادالت 
کاغــذی در برهه کنونی به دلیل شــیوع کرونا و توســعه 

تجارت الکترونیک در گام بعدی است.
امــا هدف نهایی این طرح، تحویل گاز مایع )کپســول( به 
مصرف کننده واقعی و البته مجاز آن است؛ چرا که بر اساس 
ضوابط قانونی ما دو دســته مصرف کننــده مجاز گاز مایع 
داریم که یکی از آن ها خانواده های روســتایی یا ساکن در 
مناطقی هستند که به گاز طبیعی دسترسی ندارند و دسته 
بعدی مشاغل یا صنوفی هستند که از گاز مایع در کار خود 

استفاده مداوم دارند.

قلی زاده اظهار کرد: بر همین اساس به دلیل آنکه در مواردی 
شاهد بروز مشــکالتی در بخش توزیع گاز مایع بودیم که 
بیشــتر به علت مصرف این ســوخت در بخش غیرمجاز از 
قبیل خودروهای دوگانه ســوز غیرمجاز بود تصمیم گرفته 
شد با شناســایی مصرف کنندگان واقعی سامانه ای تعریف 
شــود که سوخت مورد نیاز هر مصرف کننده در اختیار وی 

قرار گیرد.
وی گفت: بنابراین از مصرف کنندگان مجاز گاز مایع تقاضا 
می شــود در مدت یک ماه از تاریخ اعالم شــده در سامانه 
سدف ثبت تقاضا و مشخصات داشته باشند. البته ذکر این 

نکته الزم اســت که روســتاییان نیاز به نام نویسی در این 
سامانه ندارند؛ چراکه اطالعات آن ها در سیستم توزیع نفت 
ســفید وجود دارد و بر همان مبنا به عنوان مصرف کننده 

مجاز گاز مایع محسوب می شوند.
اما صنوف و مشــاغل متقاضی گاز مایع کــه دارای پروانه 
فعالیــت از اتحادیه مربوطه نباشــند هم در این ســامانه 
نمی توانند ثبت تقاضا کنند و الزم است ابتدا به عنوان عضو 
رسمی اتحادیه خود شناسه عضویت داشته باشند تا بتوانند 
از طریق این سامانه گاز مایع خود را دریافت کنند؛ چراکه 
در ایــن طرح کارت بانکی مصرف کننده مجاز به سیســتم 
پرداختی مرتبط شــده و مبادالت مالی مســتقیم کاغذی 
حذف می شــود پس الزمه ثبت اطالعات ذکر شــده وجود 
اطالعــات فرد متقاضی در بانک اطالعاتی اتحادیه یا صنف 

مورد نظر است.
قلی زاده ادامه داد: همچنان که کارشناســان حوزه ایمنی 
همواره هشــدار می دهند دوگانه ســوز کردن خودروها به 
صورت غیرمجاز زمینه ســاز حوادث ناگواری اســت که هر 
لحظه امکان دارد یکی از این خودروها موجب بروز حادثه ای 
شــوند بر همین اساس امیدواریم با اجرای این طرح شاهد 
حذف بخش قابل توجهی از این دسته از خودروها باشیم و 

گامی در راستای ایمن سازی جامعه برداشته شود.

گفت وگوی قدس با خانواده »شهید جواد فضل الهی« در سی و هفتمین سالگرد شهادتش

پرستاری که خود را وقف کمک به مجروحان کرد

با هدف حذف مصرف کننده های غیرمجاز

توزیع گاز مایع، الکترونیکی می شود

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

گپگپ

ارنژیارنژی

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

300072305 پیامک کنید.

عشقستان



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 معضل تأمین آب شرب تعدادی•

 از روستاهای استان برطرف شد 
آبفای  معــاون  قدس: 
خراسان رضوی در دستور 
کار قــرار گرفتــن حل 
آب شرب  تأمین  مسئله 
تعــدادی از روســتاهای 

استان خبر داد. 
مهــدی جهان طلــب با 

اشاره به اصالح و توسعه 3 کیلومتر شبکه توزیع آب شهری 
و روســتایی در شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: در سال 
جاری ۱۲ کیلومتر از مســیرهای پراتفاق شبکه توزیع آب 
شهرستان در اولویت اصالح قرار گرفت که حدود ۲۵ درصد 
آن عملیاتی شــد. وی به اجرای عملیات تفکیک زون شبکه 
آب شهر کاشمر اشاره و خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه 
ضمن تعدیل فشار، آبدهی آسان به شبکه روستایی امکان پذیر 
شد. به گفته وی با تعمیر به موقع و مهندسی مجدد ایستگاه 
پمپاژ کالته خویی مجتمع دشتاب باخرز نیز مشترکین تحت 

پوشش این مجتمع از فشار مناسب آب برخوردار شدند. 
معاون بهره برداری توسعه آبفا خراسان رضوی با بیان اینکه 
چاه کمکی مجتمع الغدیر شهرستان خوشاب تجهیز و وارد 
مدار شــد، افزود: این چاه با هدف رفع مشــکل آب شــرب 

روستاهای سوزنده، بلقان آباد و سیدآباد تجهیز شد. 
جهان طلب اظهار کرد: با هدف ارتقای سطح کیفی خدمات 
و افزایش فشــار آب برخی محــالت فریمان، ۶۶۰ متر خط 
انتقال و شبکه توزیع آب برخی محالت و مجتمع روستایی 
کته شمشیر بازسازی و در شهرستان تایباد نیز یک حلقه چاه 
صنعتی به منظور تقویت آب شرب روستای مرزی و گمرک 

دوغارون تحویل آبفا شد. 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
 درباره موتورخانه ها هشدار داد

 انتشار ۵۷ هزار تن اکسید نیتروژن •
درهوای مشهد

قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
تمامی سازمان ها موظف شده اند از طریق شرکت های بازرسی 
مورد تأیید ســازمان ملی اســتاندارد نسبت به معاینه فنی 
موتورخانه های مستقر در واحدهای اداری خود برابر مقررات 
اقدام کنند. تورج همتی با اشاره به اینکه سازمان های استان 
تاکنــون برای اجرای آیین نامه مــاده ۱۷ قانون هوای پاک، 
اهتمام الزم را نداشته اند، اظهار کرد: اداره کل استاندارد باید 
از طریق شرکت های بازرسی پیگیری های الزم را برای انجام 
معاینه فنی موتورخانه ها داشته باشد و در صورت عدم اجرای 
آن از سوی مشموالن این قانون، موضوع برای انجام مراحل 

حقوقی به مراجع قضایی هدایت شود. 
وی با اشــاره به اینکه نتایج حاصل از طرح ســیاهه انتشار 
آلودگی هوای شهر مشــهد نشان داده است که سهم منابع 
ســاکن همچون مصارف خانگی، تجــاری، اداری، صنایع و 
نیروگاه در آلودگی هوای شهر مشهد در حدود 3۶درصد است 
که سهمی برابر ۸۸ هزار تن را شامل می شود، گفت: به دلیل 
اینکه عمده منابع ســاکن در کالنشهر مشهد از سوخت گاز 
استفاده می کنند، اصلی ترین آالینده این بخش اکسیدهای 
نیتروژن شناخته می شوند و براساس یافته های حاصل از این 
طرح، حدود ۵۷ هزار تن در سال انتشار اکسیدهای نیتروژن 

در شهر و حومه شهر مشهد را مشتمل می شود. 
همتی همچنین با اشاره به سهم ۷۶ درصدی منابع ساکن در 
تولید ساالنه آالینده دی اکسید نیتروژن تصریح کرد: معاینه 
فنی سیستم های گرمایشی در کاهش انتشار این آالینده از 
سوی منابع خانگی، تجاری و اداری تأثیر چشمگیری خواهد 
داشت. دبیر کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای 
استان بیان کرد: براساس برآوردهای کارشناسی، معاینه فنی 
موتورخانه ها و سامانه های احتراقی در ساختمان ها، کاهش 
۹۰ درصدی انتشار آالینده ها و کاهش 3۰ درصدی مصرف 

انرژی را به دنبال خواهد داشت.

 فعالیت ۱۲ آزمایشگاه•
 برای نمونه گیری کرونا در مشهد

قدس: ۱۲ آزمایشگاه  دولتی، غیردولتی و خصوصی در بحث 
تســت ها و نمونه گیری های کووید۱۹ در مشهد فعال است. 
مسئول هماهنگی امور آزمایشگاهی بیماران کرونایی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در حال حاضر ۱۲ آزمایشگاه  
دولتی و غیردولتی در حوزه نمونه گیری های بیماری کرونا در 

مشهد فعال هستند.
دکتر محمود محمودی افزود: هم اکنون آزمایشگاه های سه 
مرکز درمانی دانشگاهی امام رضا)ع(، شریعتی و قائم)عج( در 
بحث تست ها و نمونه گیری های کرونایی فعال هستند که در 

مجموع روزانه ۶۵۰ آزمایش در این مراکز انجام می شود.
مســئول هماهنگی امور آزمایشــگاهی بیمــاران کرونایی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در بخش غیردانشگاهی 
دو آزمایشــگاه مرکزی جهاد دانشــگاهی و بیمارستان امام 
حســین)ع( و در بخش خصوصی نیز هفت آزمایشگاه برای 

آزمایش ها و نمونه گیری های مرتبط با کرونا فعال هستند.
دکتر محمودی خاطرنشــان کرد: اقدام های آزمایشــگاهی 
مرتبط با تشــخیص بیماری کرونا از لحظه تحویل نمونه تا 
زمان تشــخیص و اعالم نتیجه حداکثر ۴۸ ســاعت زمان 
می برد و نتایج تشخیصی نیز در دو مرحله مقدماتی و نهایی 
با استفاده از دقیق ترین و به روزترین روش های آزمایشگاهی 

حاصل می شود.

 یک مقام مسئول 
در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

پلمب کرونایی ۳۵۴ نانوایی •
گروه  رئیــس  قدس: 
سالمت محیط دانشگاه 
مشهد  پزشــکی  علوم 
 3۵۴ تعــداد  گفــت: 
در  متخلــف  نانوایــی 
مناطق زیر پوشش این 
دانشگاه به دلیل رعایت 
نکردن توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا پلمب شده اند.

محمد باباخانی افزود: از زمان شروع طرح نظارت بهداشتی 
ضدکرونایی تاکنون تعداد ۲ هزار و ۹۰۰ نانوایی در خراسان 
رضوی که دستورالعمل های بهداشــتی در کنترل کرونا را 
رعایت نکرده اند، از سوی بازرســان بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اخطار گرفته اند و در صورت تکرار برخورد های 
شــدیدتری صورت می پذیرد.رئیس گروه ســالمت محیط 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: صدور این اخطاریه ها 
برای نانوایی های متخلف حاصل حدود ۲۸ هزار نوبت بازدید 
از نانوایی های سطح شهر مشهد و ۱۲ شهرستان زیر پوشش 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در قالب طرح بسیج مبارزه با 
کرونا از ۲۵ اسفند سال گذشته تا کنون بوده است. باباخانی 
با اشــاره به اینکه نانوایان متخلف به مراجع قضایی معرفی 
شــدند، بیان کرد: از ابتدای شروع طرح تاکنون تعداد ۷۲۱ 
نانوایی متخلف در مناطق زیر پوشــش دانشــگاه به دادگاه 
معرفی شــده و تعداد 3۵۴ نانوایی دیگر نیز به دلیل رعایت 
نکردن توصیه های بهداشتی در مقابله با بیماری کرونا پلمب 
شده اند.رئیس گروه ســالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد تأکید کرد: بر اساس دستورالعمل های تعیین شده 
پرداخت هزینه نان با استفاده از کارت خوان و صرفاً از طریق 
خود مشــتری باید انجام شود و از سوی دیگر در هر نانوایی 
باید یک فروشنده برای دریافت وجه نقد به کار گرفته شود 
و این فرد به هیچ عنوان نباید در حوزه های تهیه و توزیع نان 
در تماس و ارتباط مســتقیم باشد.باباخانی با اشاره به اینکه 
این مجموعه در زمینه حفظ ســالمت مردم که مهم ترین 
وظیفه و مسئولیتش است با هیچ کسی تعارف ندارد، اظهار 
کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
بهداشتی در حوزه نانوایی ها موضوع را به شماره های ۱۹۰ و 
۱۹۱ اطالع رسانی کنند تا بالفاصله مورد پیگیری قرار گرفته 

و با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

بی توجهی به جلو سبب شد
برخورد پراید با چهار عابر پیاده •

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان تایباد از برخورد یک 
دستگاه ســواری پراید با چهار عابر پیاده خبر داد. سرهنگ 
علي اکبر قرباني اظهار کــرد: در پی اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیســی ۱۱۰ مبني بر وقوع یک فقره تصــادف در یکی از 
خیابان های تایباد، بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای 
امدادی به محل اعزام شد.وي افزود: با حضور مأموران در محل 
و بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه خودرو سواري 
پراید با چهار عابرپیاده که در حال عبور از عرض خیابان بودند 
برخورد کرده و هر چهار نفر مصدوم شدند.این مقام انتظامی 
با اشاره به اینکه بالفاصله مصدومان توسط نیروهای امدادی 
به مراکز درمانی منتقل شدند، تصریح کرد: کارشناس پلیس 
راهور با حضور در محل و بررسي صحنه، علت تامه تصادف را 

بی توجهی به جلو توسط راننده پراید اعالم کرد.

به دلیل برطرف نکردن نواقص بهداشتی
 یک کشتارگاه طیور•

 به دستگاه قضایی معرفی شد
باشگاه خبرنگاران: کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت 
و درمان مه والت گفت: کشتارگاه متخلف طیور شهر شادمهر 
مه والت به دلیل برطرف نکردن نواقص بهداشتی و ساختاری 
به دســتگاه قضایی معرفی شد.سعید طبســی، کارشناس 
بهداشت محیط شبکه بهداشــت و درمان مه والت گفت: در 
بازدید بهداشــتی بازرسان مرکز بهداشت از محل کشتارگاه 
طیور شــادمهر به علت مشاهده نواقص بهداشتی، کارفرمای 
کشتارگاه به دستگاه قضایی معرفی شد.وی افزود: با متخلفانی 
که ناقض دستورالعمل های بهداشت عمومی باشند به صورت 
قاطع و قانونی برخورد می شــود. همچنین با توجه به اجرای 
طرح تشدید نظارت های بهداشتی، بازدید ها به صورت هفتگی 
و ماهیانه از تمام صنوف به خصوص کشتارگاه ها و واحد های 
عرضه کننده پروتئین در سطح شهرستان انجام خواهد شد.

اختالف خانوادگی به قتل انجامید•
خرو- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
گفت: اختالف خانوادگی در شهر خرو موجب قتل یک مرد 
3۰ ساله و مجروج شدن یک مرد 3۸  ساله دیگر شد.سرهنگ 
دهقانپور افزود: قاتل پیش از رســیدن نیروهای انتظامی به 
محل، از صحنه قتل متواری شــد که اقدامات اطالعاتی در 

خصوص دستگیری قاتل فراری در حال انجام است.

باتالش پلیس فرودگاه مشهد
یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد•

قدس: فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور گفت: با تالش 
مأموران پلیس فرودگاه مشــهد یــک قاچاقچی مواد مخدر 
دســتگیر و بیش از ۶۴ کیلوگرم حشیش از ناحیه او کشف 
شد.سردار حسن مهری، فرمانده پلیس فرودگاه های کشور 
گفت: مأموران مبارزه با موادمخدر پلیس فرودگاه مشهد در 
جهت شناسایی و برخورد با باند های انتقال موادافیونی، پس 
از یکســری اقدامات اطالعاتی و پلیسی موفق شدند فردی 
سابقه دار را که در زمینه حمل و توزیع مواد مخدر به صورت 
عمده فعالیت می کرد، شناسایی کنند.وی افزود: با بررسی های 
بدست آمده مشخص شد قاچاقچی شناسایی شده با استفاده 
از یک دســتگاه وانت قصد جا به جایــی مقدار قابل توجهی 
مواد مخــدر از کرمان به مقصد گــرگان را دارد که پس از 
دریافت مجوز قضایی، تیمی از کارکنان زبده پلیس فرودگاه 
مشهد به تربت حیدریه اعزام و با هماهنگی سایر یگان های 
انتظامی، خودرو مذکور در حالی که در جاده خواف به سمت 
تربت حیدریه در حال حرکت بود شناسایی و متوقف شد.این 
مقام ارشــد انتظامی با اشــاره به دستگیری یک نفر در این 
عملیات، ادامه داد: در بازرسی از خودرو توقیفی، ۶۴ کیلو و 
۵۰۰ گرم حشیش در قالب 3۰ بسته که به صورت ماهرانه در 

جداره اتاق خودرو جاسازی شده بود، کشف شد.

عقیل رحمانی: ۵3 نفــر از عامالن برگزاری 
و شرکت در یک پارتی شــبانه با صدور رأی 
جایگزین از ســوی یک مقام قضایی، به جای 
شالق مورد رأفت اسالمی قرار گرفته و محکوم 

به اجرای یک رأی تربیتی شدند.

ماجرا چه بود؟س
چندی پیش مأمــوران انتظامی پس از رصد 
تحرکات عامالن برگزاری یک پارتی شبانه در 
حوالی مشهد در یکی از مجتمع های ویالیی، 
با هماهنگی مقام قضایی تمامی افرادی که در 
این مراسم به صورت زننده و غیر شرعی حضور 

داشتند را دستگیر کردند. 
در ادامــه پرونده متهمان به دادســرا منتقل 
و بــرای عامالن این اقــدام غیراخالقی و ضد 
ارزشی کیفرخواست صادر و پرونده برای طی 
کردن دیگــر مراحل قضایی به شــعبه ۱۴۶ 
دادگاه کیفری دو مجتمــع امام خمینی)ره( 
مشهد ارسال شد و توسط قاضی »مجید شرقی 
شهری« مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از آن و 
در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضائیه 
مبنی بر صدور احکام جایگزین و با نگاه اصالح 
مرتکبان، قاضی پرونده در پایان چندین جلسه 
رســیدگی به اتهامات مطروحه برای عامالن 
شــرکت در این پارتی شبانه که بیشتر آن ها 
دارای مدارک دانشــگاهی بودند، رأی تربیتی 

همراه با رأفت اسالمی صادر کرد.
در این رأی آمده است: حسب گزارش مأموران 
امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی خراســان 
رضوی در مورخ ۱3۹۸/۰۸/۰3 حسب اطالع از 
افراد در مراسم پارتی مختلط، با حضور ۵3 نفر 
)۲۹ نفر مذکر و ۲3 نفر مؤنث( در مجتمع)ز( 
کــه پس از حضور مأمــوران، متهمان پرونده 
در حالی که در وضعیت و شــرایط نامناسب 
)غیرشرعی و اخالقی( بودند، دستگیر شدند. 
درادامــه این افراد به کشــیک دادگاه معرفی 
که متعاقــب آن اکثر متهمان پرونده به اتهام 
خویــش اقرار و در تحقیقات اولیه مشــخص 
گردید که مالک باغ ویال از طریق تلگرام افراد 
مذکور را به مراســم دعوت نموده  است. حتی 
در زمان حضور مأمــوران تعدادی از متهمان 
پرونــده از محل متواری گردیده که پرونده ای 
جداگانه در دادســرا برای متهمان مذکور در 

حال رسیدگی است.
از ســوی دیگــر دادگاه در 
خصوص متهمان دســتگیر 
شده در محل، پس از انجام 
تحقیقات الزم و تفهیم اتهام 
اولیه )رابطه نامشروع مادون 
زنا از طریق اختالط با نامحرم 
در مجلس پارتــی با وصف 
ســازمان یافته( قرار تأمین 
مناسبی صادر و سپس بعد 
از تکمیل تحقیقات مقدماتی، 

وقت رســیدگی تعیین و آخریــن دفاع افراد 
حاضر در جلسه رســیدگی اخذ و با توجه به 
اوراق و محتویات پرونده و وضعیت اجتماعی 
متهمان، با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

اتخاذ تصمیم مناسب را می نماید.

نگاه تربیتی به یک جرم به نیت اصالحس
در ادامــه این رأی تربیتی و در خصوص اتهام 
متهمان پرونده دایر بر رابطه نامشروع مادون 
زنا از طریق اختالط نامحرم در مجلس پارتی با 
وصف سازمان یافته در مجتمع )ز(، دادگاه در 
خصوص متهمان ردیف اول الی چهل و سوم 
پرونده با عنایت به گزارش اولیه مرجع انتظامی 
و دستگیری متهمان پرونده در محل و مالحظه 
مســتندات پرونده و اقاریر صریح و مقرون به 
صحت برخی از متهمان و همچنین دفاعیات 

بالمؤثر آن ها و سایر قرائن و 
امارات موجود در پرونده، بزه 
انتســابی به متهمان پرونده 
را محرز و مســلم دانســته 
به مــاده ۶3۷  و مســتنداً 
باب  اسالمی  مجازات  قانون 
تعزیرات و مواد ۴۰، ۴۲ و ۴3 
 قانون مجازات اســالمی و...

 هر یــک از متهمان پرونده 
را به تحمل ۹۹ ضربه شالق 
تعزیــری محکــوم و اعالم 
می دارد، النهایه به لحاظ فقدان ســابقه مؤثر 
کیفری و پیش بینی اصــالح متهمان پرونده 
در آینده، مجازات نامبــردگان را به مدت دو 
ســال تعلیق نموده که در ایام تعلیق متهمان 
پرونده، پــس از قطعیت رأی مکلفند در یک 
دوره کالس های اخالقــی، تربیتی با نظارت 
واحــد اجرای احکام کیفــری و با هماهنگی 
ســازمان تبلیغات اسالمی شــرکت نموده و 
گواهی گذراندن دوره را به واحد اجرای احکام 

ارائه نمایند.

  نوشتن 150 بار از روی س
یک آیه و حفظ آن

 ثانیاً، مقاله ای در حداقل 3۰ صفحه با دستخط 
خود متهم در خصوص آیه شــریفه ۱۴ سوره 
)علق( که می فرمایند »الم یعلم بان اهلل یری، 

آیا نمی داند کــه همان خداوند )همه چیز( را 
می بیند« را مرقوم و ضمن نتیجه گیری نهایی از 
آیه شریفه در پایان جزوه، آن را ظرف حداکثر 
سه ماه از تاریخ قطعیت به واحد اجرای احکام 

کیفری ارائه نمایند. 
ثالثاً، کتاب »مسئله حجاب« نوشته استاد شهید 
مرتضی مطهــری را تهیه و پس از مطالعه، از 
نامبــردگان در واحد اجــرای احکام کیفری 
امتحان کتبی اخذ و نمره ۱۲ شرط قبولی آن 
اســت. در صورت عدم موفقیت در یک نوبت، 
فرصــت امتحان مجدد خواهند داشــت و در 
صورت عدم کسب نمره قبولی تخلف از دستور 

خواهد بود.
 رابعاً، متهمان مرد پرونده، ترجمه آیه شریفه 
3۰ ســوره )نور( و متهمان زن هم ترجمه آیه 
شریفه 3۱ همین سوره را هر کدام ۱۵۰ نوبت 
مرقوم و آیات مذکور را حفظ نموده و در واحد 
اجرای احــکام، امتحان شــفاهی اخذ گردد. 
خامساً، هر یک از متهمان پرونده، ۲۰ روایت 
یا حدیث از پیامبر اســالم)ص(، امام حســن 
مجتبــی)ع( و امام رضا)ع( به صورت جداگانه 
در موضوعات ازدواج و یا رابطه محرم دختر و 
پسر با یکدیگر و گناهان کبیره را ظرف حداکثر 
چهار ماه تهیه و در جزوه ای مرقوم و به واحد 

اجرای احکام ارائه نمایند.
 در صورت عدم اجرای دســتورات دادگاه در 
نوبت اول تا دو ســال به مــدت تعلیق اضافه 
خواهد شــد و در صورت تخلــف مجدد قرار 
تعلیــق لغو و حکم به مرحلــه اجرا درخواهد 
آمد و ایضــاً در صورت عــدم ارتکاب جرایم 
عمدی موضوع مــاده ۵۴ قانون فوق الذکر در 
ایام تعلیق از محکومیــت نامبردگان رفع اثر 
خواهد شد. همچنین رأی صادره در خصوص 
متهمــان ظــرف ۲۰ روز پــس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

خراسان رضوی است.

با تدبیر یک مقام قضایی صورت گرفت

برخورد تربیتی با عامالن پارتی شبانه

متهمان مرد  و  زن  
پرونده، محکوم شدند 

هرکدام یک آیه  
 بخصوص  از سوره نور

  را 150 نوبت مرقوم 
و آن را حفظ کنند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
احتمال رگبار باران در خراسان رضوی•

قدس: بر اســاس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی در 
۴۸ ساعت آینده افزایش سرعت وزش باد، در مناطق بادخیز 
گاهی وزش باد شدید همراه با گردوخاک و در نواحی شمال 
و شــمال غرب استان افزایش ابرناکی با احتمال رگبار باران 
پیش بینی می شود. همچنین طی این مدت تغییرات دمایی 

قابل مالحظه   نخواهد بود.
هوای امروز مشهد هم صاف تا کمی ابری در بعدازظهر افزایش 
ابر گاهی وزش باد  نسبتاً شدید، در نواحی مرتفع با احتمال 

رگبار باران پیش بینی می شود.
در ۲۴ ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۵ درجه 
سلسیوس خنک ترین و مه والت با بیشینه دمای 3۹ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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فضای مجازی: 

 داستان تکراری 
 یک بی انصافی ترافیکی!

عکس: اکبر ضیایی

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

ایرنا: معاون امور صنایع و معادن ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالی گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایــع معدنی ایران )ایمیدرو( مکلف شــد تا پایان تیرماه 
امسال، شرکت حفاظتی را در معدن سرب و روی منطقه آلبالغ 
شهرستان اسفراین مستقر کند، اما هنوز این امر محقق نشده 

است و در این زمینه، انجام مناقصه در دست پیگیری است. 
علی اصغر رضازاده اظهار کرد: اکنون برداشت های غیرمجاز از 
معدن آلبالغ شهرستان اســفراین ادامه دارد و سودجویان با 
االغ، ســنگ های معدنی را از مسیر سخت گذر به پایین کوه 

می کشانند و به دالالن می فروشند.  
وی درباره استقرار شــرکت آلومینای ایران در منطقه آلبالغ 
خاطرنشان کرد: این شرکت به نمایندگی از ایمیدرو، در منطقه 
آلبالغ مستقر شده، اما استقرار آن، تنها به آوردن یک کانکس 

محدود شده است.   
وی افزود: ایمیــدرو می تواند از ظرفیت چند شــرکت برای 

حفاظت از معدن آلبالغ استفاده کند، اما رویکرد این است که 
یک شــرکت به عنوان پاسخگو، انتخاب شود تا طرف حساب 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، چند شرکت نباشد.  
رضازاده گفت: برداشــت غیرمجاز از معدن ســرب و روی در 

آلبالغ شهرستان اسفراین، همچنان ادامه دارد و این منطقه به 
ویژه در زمان بارندگی ها آبستن حوادث است.

معاون امور صنایع و معادن ســازمان صمت خراسان شمالی 
اظهار کرد: پروانه اکتشــاف معدن سرب و روی برای سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( صادر 
شده است و بر این اساس، این سازمان مشکلی برای استقرار 

تیم حفاظتی خود در این منطقه ندارد.   
برداشت غیرمجاز از معدن سرب و روی آلبالغ که در منطقه ای 
با همین نام واقع اســت، از اواخر ســال ۹۷ آغاز شده بود، اما 

از بهار پارسال با هجوم سودجویان به این منطقه همراه شد.
واقع شدن این معدن در منطقه حفاظت شده زیست محیطی 
ساریگل، موجب شده تا سازمان صمت خراسان شمالی تاکنون 
در ثبت آن ناکام بماند، ولی سال گذشته وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مجوز مطالعات و اکتشــافات اولیه روی این منطقه 

معدنی را برای ایمیدرو صادر کرد. 

انتقاد معاون صمت استان: 

برداشت غیرمجاز از معدن آلبالغ اسفراین ادامه دارد  

ااقتندااقتند

مخاطبان عزیز می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

موش های بزرگ در جوی های آبس
در ایــن ماه در جــوی آب خیابان ها دو بار 
موش های بزرگی را مشاهده کردم که تا حاال 

سابقه نداشته، جریان چیه؟! 
مشهد ، تهران نشود.
0۹۳۵---۹6۵۵

چرا این ایستگاه حذف شد؟ س
چرا خط ۸3 اتوبوسرانی ایستگاه حرم مطهر 
که اول خیابان آیت اهلل طبسی هست را حذف 

کرده اند؟
0۹۱۵---۷۴۱۸
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خبرخبر

 ارسال ۳۵۰ دستگاه یخچال •
اهدایی رهبر انقالب به مردم بشاگرد

جانشــین  بندرعباس: 
منطقه یکم نیروی دریایی 
سپاه در هرمزگان گفت: 
به مناسبت دهه والیت و 
عید غدیر ۳۵۰ دســتگاه 
یخچــال اهدایــی رهبر 
معظم انقالب برای توزیع 

بین خانوارهای نیازمند بشاگرد ارسال شد.
ناوســاالر یکم پاسدار مهدی هاشــمی با اعالم این خبر افزود: 
باتوجه به شیوع ویروس کرونا و آسیب خانواده های نیازمند، روند 
توزیع کمک های مؤمنانه نیروی دریایی ســپاه به محروم ترین و 
دورافتاده ترین روستاهای هرمزگان از جمله بشاگرد در راستای 

فرمان رهبر معظم انقالب تا عادی شدن شرایط ادامه دارد.

 ثبت ازدواج ها در خلخال •
مشروط به عدم برگزاری مراسم شد

اردبیل: معاون بهداشتی 
دانشــکده علوم پزشکی 
با هدف  خلخال گفــت: 
بیماری  آســیب  کاهش 
کرونا، ثبت ازدواج های این 
شهرستان مشروط به عدم 

برگزاری مراسم شد.
پرویز وکیلی در جلسه ستاد فرماندهی قرارگاه زیستی و مقابله با 
کرونای خلخال افزود: عالوه بر اخذ تعهد کتبی در مراکز بهداشت 
شــهری و آزمایشــگاه های زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی 
خلخال از زوج های جوانی که قصــد ازدواج دارند، تمام مراکز و 
خانه های بهداشت روستایی نیز انجام اقدام های نظارتی پیشگیرانه 
از برگزاری جشن های عروســی و اجتماعاتی همچون مجالس 

ترحیم در روستاهای این شهرستان را برعهده دارند.

 عزم قوه قضائیه  •
برای  آزادسازی سواحل مازندران 

مازنــدران: رئیس کل 
اســتان  دادگســتری 
مازندران از عزم قوه قضائیه 
برای  آزادســازی سواحل 
مازندران خبر داد و گفت: 
۴۰۰ کیلومتــر از  اراضی 

ساحلی آزادسازی شد.
حجت االســالم والمســلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل 
دادگستری مازندران در بازدید از نحوه آزادسازی ساحل مجموعه 
رفاهی قوه قضائیه در ساری گفت: دستگاه قضایی با عزمی جدی، 

پیگیر آزادسازی سواحل برای مردم است.
وی افزود: امید است بتوانیم تمام سواحل استان مازندران را آزاد 
کنیم تا هم استانی های عزیز و هموطنانی که به این استان سفر 

می کنند از موهبت خدادادی سواحل دریا استفاده کنند.

 عزاداری های محرم پابرجاست•
 اما با رعایت پروتکل های بهداشتی

یزد: مدیــرکل تبلیغات 
اســالمی یزد اعالم کرد: 
ماه  سوگواری  برنامه های 
پابرجاست  امسال  محرم 
ولی به شــیوه ای متفاوت 
از ســال های گذشــته و 
کرونا  شرایط  با  متناسب 

برگزار می شود.
حجت االســالم علیرضا نجیمــی با بیان اینکه اصــل برگزاری 
مراســم ها و عزاداری های محرم امسال به طور قطع پابرجاست، 
اظهار کرد: متولیان امر در حال بررسی و نهایی کردن شیوه های 
عزاداری هســتند به طوری که برخی از شیوه های سینه زنی و 
عزاداری که در سال های قبل وجود داشت برگزار نمی شوند؛ اما 
شیوه های جایگزین و ابداعی متناسب با دستورالعمل ها در حال 

تصمیم گیری است و به محض نهایی شدن، اعالم خواهد شد.

 مجوز بازگشایی مساجد •
در دزفول صادر شد

دزفــول: رئیــس اداره 
دزفول  اسالمی  تبلیغات 
مســاجد  فعالیت  گفت: 
دزفول با اعالم بازگشــت 
وضعیت سفید در استان 
خوزســتان بــا رعایــت 
دســتورهای بهداشتی از 

سر گرفته شد.
حجت االســالم احســان خاکی روز چهارشــنبه به رسانه های 
دزفول اعالم کرد: با دستور ستاد استانی مبارزه با کرونا، تصویب 
رئیس ســتاد مبارزه با کرونای شهرستان دزفول و پیگیری های 
مجدانه امام جمعه دزفول، مجوز برگزاری نماز جماعت با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در این شهرستان صادر شد.
وی افزود: هیئت امنای مساجد برای دریافت دستورالعمل های 
بهداشــتی و هماهنگی های الزم از ساعت ٩ تا ١١ صبح به اداره 

تبلیغات اسالمی شهرستان دزفول مراجعه کنند.

نماز جمعه این هفته قم برگزار نمی شود•
قم: به دلیل قرمز شــدن 
وضعیــت کرونــا در قم 
نماز جمعه این هفته قم 
به شــکل مجازی برگزار 

می شود.
در همین راستا ستاد نماز 
اطالعیه ای  در  قم  جمعه 

آورده اســت: به اطالع عموم مردم شریف استان قم می رساند با 
توجه به اعالم تغییر وضعیت کرونایی اســتان قم به قرمز، نماز 
جمعه مورخ ١۷ مرداد ماه قم در سطح استان برگزار نگردیده و 
خطبه های این هفته توسط حضرت آیت اهلل سعیدی به صورت 
مجازی از طریق صداوســیما و شــبکه های اطالع رسانی نهاد 

نمازجمعه قم پخش خواهد شد.

میزگرد قدس به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل سازمان جهاد دانشگاهی با دو تن از فناوران مشهدی 

صنایع و مدیران ما ریسک پذیر نیستند
محبوبه علی پور: بی تردید با توجه به گســترش 
فشــارهای تحریم ها و چالش های ناشــی از شیوع 
کرونا، یکی از راهکارهــای برون رفت از تنگناهای 
اقتصادی و اجتماعی کشــور؛ حمایــت از فعاالن 
عرصه تولید و تقویت این حوزه اســت. از همین رو 
چهلمین سالگرد تشکیل سازمان جهاد دانشگاهی را 
فرصت مغتنمی دانستیم که پای صحبت مهندس 
احمد مولودی، عضو هیئت علمی گروه پژوهشــی 
مواد ســازمان جهاد دانشــگاهی خراسان رضوی و 
امیرمهدی مولوی دانشجوی دکترای مواد-سرامیک 
در دانشــگاه تربیت مدرس و از محققان و فناوران 
فعال در این مجموعه نشسته و جدی تر به مباحث 

اثرگذار در تولید فناورانه نگاهی بیندازیم.

آقای مولــودی لطفاً برنامه های شــاخص س
مجموعه خود را تشریح کنید.

گروه پژوهشــی ما در ســه زمینه اصلی بیومواد، 
کامپوزیت ها و نفــت و گاز فعالیت دارد، چنان که 
در مقوله کامپوزیت هــا در زمینه فوم های فلزی ما 
به عنوان قطب علمی کشــور شــناخته می شویم. 
ازهمین رو از ســال ١۳٩۳ اجرای طرح آزمایشــی 
تولید فوم های آلومینیومی به عنوان طرحی شاخص 
درحال اجراست که کارکرد اصلی این محصول نیز 
بــه عنوان عایق های انفجاری، صوتــی و در پاره ای 
موارد در قالب عایق های حرارتی است. ازهمین رو 
در صنایع پرشــماری همانند دفاعی، خودروسازی، 
ساختمان ســازی و صنایع پتروشیمی کارایی دارد. 
بنا برهمین مؤلفه ها قراردادی با صنایع فوالد غدیر 
منعقد کردیم، چراکه یکی از کمپرســورهای این 
واحد، صدایی در حدود ١2۰ دسیبل ایجاد می کرد 
که برای رفع این معضل اتاقکی از فوم های فلزی به 
عنوان عایق صوتی ساختیم و صدای کمپرسور را به 
٩۰ دسیبل رساند. همچنین در صنعت خودروسازی 
در ســتون ها و ســپرهای خودرو این فناوری قابل 
به کارگیری اســت به طوری که اگر با سرعت ١۰۰ 
مایل بر ساعت تصادفی صورت بگیرد با وجود استفاده 
از این عایق ها شــدت ضربه به گونه ای رخ می دهد 
که تصادفی با ســرعت 2۰ مایل در ســاعت اتفاق 
افتاده باشــد. به این ترتیب شدت ضربه را فوم های 
آلومینیومی گرفته و به سرنشینان صدمه چندانی 
وارد نمی شود. به هرروی درحالی در زمینه فوم های 
فلزی فعالیت داریم که از گذشــته هیچ شرکت و 
مجموعه داخلــی برنامه ای برای تولید نداشــته و 
محصوالت یادشده به طور کامل وارداتی بوده است. 
در حال حاضر تنها چهار کشور به تکنولوژی تولید 
این فوم ها دست پیدا کرده اند. همچنین اگر تقاضایی 
برای خرید این محصوالت داشــته باشیم به دلیل 
کاربرد نظامی این فوم های فلزی، به دلیل شــرایط 
تحریم ها؛ شرکت های تولیدکننده خارجی حتی از 
ارائه قیمت محصوالتشــان طفره می روند. از دیگر 
طرح های شاخص باید به فوم های نیکلی تخلخل باز 
اشاره کرد، چنان که حدود پنج سال پیش شرکت 
گاز خراســان رضوی به گروه پژوهش مواد مراجعه 
کــرده و اظهار کرد قطعه سایلنســر یا صداگیر در 
رگالتورهای ایستگاه های تقلیل فشار گاز وجود دارد 
که پیش ازاین از طریق شرکت الستر آلمان تأمین 
می شــده؛ اما درپی واگذاری این شرکت به شرکت 
دیگری در رژیم صهیونیستی امکان تهیه این قطعه 
میسر نیست. به این ترتیب تمام ایستگاه های تقلیل 
فشار گاز TBS و CGS از این محصول محروم شده 
و ایســتگاه های مزبور بدون اســتفاده از این قطعه 
فعالیــت دارند. ازهمین رو در شــرایط اوج مصرف 
گاز به خصوص در فصول ســرد؛ صــدای حاصل 
ازاین ایســتگاه ها به ١١۰ دسیبل نیز می رسد که 
معادل صدای مســتمر بیل مکانیکی است. درواقع 
فعاالن در این ایستگاه ها و خانواده هایی که در جوار 
مجموعه های یادشــده ساکن هســتند در معرض 
آلودگی صوتــی و مخاطرات آن قرار دارند. درحالی 
که حداکثر صدای داخل ایســتگاه ها 8۵ دســیبل 
تعیین شده و برای خارج از این مجموعه ها صدای 
6۵ دســیبل و در شب نیز صدایی با ۵۵ دسیبل را 
تعریف کرده اند. با گذشــت زمانی حدود سه سال 
برای انجام پژوهش ها و صداسنجی مکرر نمونه های 
اولیه، موفق به دریافت گواهی نامه ســاخت شدیم. 

درحــال حاضر نیز عــالوه بر تمامی 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز خراسان 
رضوی، ایســتگاه های 6 استان دیگر 
نیز از این محصوالت بهره مند شده اند 
و این درحالی است که تنها سه کشور 
جهان فناوری تولید این گونه فوم های 

نیکلی را در اختیار دارند.
اکنون حدود یــک میلیون جراحی 
ایمپلنــت دندانی در کشــور انجام 
می شــود. این در صورتی اســت که 
تولید کننــده چندانی در داخل برای 
تولیــد این محصول وجــود ندارد و 
بیشــتر مواد وارداتی است. بنابراین 

به رایزنی با »شرکت دانش بنیان ابزار پزشکی اسوه 
آسیا« پرداختیم که از شــرکت های برتر در تولید 
تجهیزات ارتدونسی است. همچنین رایزنی با جامعه 
دندانپزشــکان صورت گرفته و نیازها مشخص شد. 
به هرحال قراردادی بین ما و شــرکت ابزار پزشکی 
اســوه آسیا منعقد شــد تا ما تکنیک و دانش فنی 
ایمپلنت ها را تدوین کرده و در مقابل این مجموعه 
محصوالت مورد نیاز ما را تولید کنند. به این ترتیب 
پــس از طی آزمایش های متعدد و دریافت مجوزها 
به تولید نمونه های اولیــه پرداختیم. همچنین ما 
تکنیک ایمپلنت با ساختار متخلخل که جزو آخرین 
نســل های ایمپلنت در جهان اســت را برای تولید 
تدوین کردیم. گفتنی اســت ساختار این محصول 
همانند ســاختار استخوان بوده و ازهمین رو امکان 
پس زدن آن از سوی بدن به عنوان جسم خارجی به 
حداقل رسیده و عمر آن نیز نسبت به ایمپلنت های 
دیگر بیشتر اســت. اگر این ایده به سرانجام برسد، 
می تواند به لحاظ تخصصــی اعتبار فراوانی نصیب 
کشور کند، چراکه دومین کشوری خواهیم بود که 
در تولید این گونه ایمپلنت ها به موفقیت می رسیم.

 
آقای دکتر مولوی شــما چه طرح و برنامه س

شاخصی دارید؟
پیش از تشریح این طرح باید اشاره کنم که مجری 
اصلی پروژه آقای مهندس صادقی هســتند، اما به 
طورکلی ما در تولید زخم پوش های نســل دوم و 
ســوم همانند زخم پوش های فومی و آتروماتیک 
مشغول فعالیت هســتیم و موفق به ثبت اختراع 
شــدیم و برخی آزمایش های مورد نیاز نیز انجام 
شــده اســت. به هرحال زخم پوش های یادشــده 
ضمــن محافظت از زخم هــا و دارا بودن خاصیت 
آنتی باکتریــال از قدرت جذب باالیــی برخوردار 
بوده و زمان طوالنی تری روی زخم می توانند قرار 
بگیرند و در تسریع روند درمان اثرگذارتر هستند. 
البته از دیگر مزایای این گونه زخم پوش ها خاصیت 
غیر چســبندگی است، در بســیاری از زخم ها به 

خصوص در سوختگی ها همین 
به  پانسمان  قضیه چسبندگی 
روند  زخم مشــکل جدی در 
درمــان مصدومان محســوب 
می شود. این درحالی است که 
بنابر آمار موجود هرساله ١8۰ 
هــزار مورد ســوختگی اتفاق 
می افتــد که ۳۰ هــزار نفر از 
این مصدومان نیازمند بستری 
در مراکــز درمانی هســتند، 
همچنیــن ۵۰ درصد بیماران 
بستری در بخش های عمومی 
۳8درصــد  و  بیمارســتان ها 
بیماران دارای معلولیت جســمی دچار زخم بستر 
می شوند. بیماران پروانه ای نیز از دیگر گروه هایی 
هســتند که در درازمــدت ناگزیر به اســتفاده از 
زخم پوش ها هستند. به هرحال به دلیل تحریم ها و 
نوسان های ارزی بر قیمت این مواد افزوده شده و 
تهیه زخم پوش ها برای بیماران به چالشی بدل شده 
است. اکنون در حال رایزنی با سرمایه گذارهستیم و 
قیمت تمام شــده این محصوالت یک سوم قیمت 
تمام شده محصوالت وارداتی است. البته باید اشاره 
کنم که در عرصه تولید محصوالت پزشکی فاصله 
میان فعالیت های پژوهشی تا ورود به بازار طوالنی 
است و ازاین رو سرمایه گذاران رغبت چندانی برای 
مشارکت احســاس نمی کنند، چراکه آن ها بیشتر 
به دنبال کســب منافع در حداقل زمان هســتند. 
به همین خاطر نیاز اســت کــه نهادهای دولتی 
سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه انجام دهند. 

 جناب مهندس مولــوی از موانع اثرگذار س
بر حوزه تولید مدیریت ســلیقه ای است.  ما 
قوانین و دستورالعمل های جدی برای حمایت 
از فناوران و محققان داریم که به طور مقطعی 
اجرا می شوند و گاهی موارد نیز مورد غفلت 
قرار می گیرند، این قضیه چه تأثیری بر تقویت 

تولید ملی داشته است؟
به اعتقاد من باید تمامی دستورالعمل ها و قوانین در 
تمامی دوره ها اجرا شــده و متکی به نگاه مسئوالن 
خاصی نباشند، اما در حوزه محصوالت سالمت محور 
و پزشکی، در سالیان گذشــته تولید داخلی برای 
مدیران موضوعیتی نداشــته است، چراکه با حضور 
شــرکت های مقتدر وارداتی دیگر توجهی به تولید 
داخل نشــده و اگر امروز شــاهدیم اقبالی به سوی 
شــرکت ها و مراکز تولیدی در داخل شده به دلیل 
خروج شــرکت های وارداتی به دنبال تحریم بوده 
است. البته نمی توان اهمیت تولید محصوالت این 
عرصه و قضیه تأمین سالمت مردم را نادیده گرفت، 
اما شــرکتی که تا پیش از تحریم در کشور ما فعال 

بوده بیش از 2۰۰ سال در تولید محصوالتش سابقه 
داشته است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری 
شــود که در صورت رفع تحریم ها روند حمایت از 

تولیدکننده داخلی نیز ادامه پیدا کند.
مهنــدس مولودی: مســئله عــدم اعتماد به 
تولیدکننده داخلی را بیشــتر مــا تجربه کردیم، 
چنان که ما پیشنهاد تولید توربین های گازی در 
ایســتگاه های تولید برق را به فعاالن این عرصه 
مطرح کردیم، اما پــس از توافق های مقدماتی از 
آنجــا که پره های این توربین ها با ســوپر آلیاژها 
تولید می شــود و نیازمند دانش فنی باالیی است 
بــه مدیران این ایســتگاه ها گفتیم چه تضمینی 
وجود دارد که ما این محصوالت را تولید کنیم اما 
پــس از رفع تحریم ها دوباره ما را رها نکنید و به 
ســوی کاالهای وارداتی نروید که سکوت کردند. 
به اعتقاد من از دالیل عدم اعتماد به تولیدکننده 
وطنی این اســت که اکثر صنایع کشور و مدیران 
ما ریســک پذیر نیســتند. برای مثال ما یکی از 
محصوالتمــان را برای عرضه بــه مجموعه ای که 
نیاز داشت معرفی کردیم، اما مدیرش اظهار کرد: 
»قبول دارم که محصوالت شــما کیفیت الزم را 
دارد، اما من نمی توانم ریســک کنم، چراکه اگر 
به دنبال اســتفاده از محصوالت شــما خللی در 
مجموعه پیش بیاید باید جوابگو باشم و من فقط 
می خواهم چندســال بدون مشکل مدیریت کنم 
و بــروم«. زمانی که دیــدگاه مدیریت ما همین 
مسئله است توسعه ای رخ نمی دهد. درحال حاضر 
به تولیــد داخلی توجه می کنند، چراکه تحریم ها 
اتفاق افتاده و انبارها خالی شــده و در واقع کارد 
به استخوان صنایع رسیده است. به همین خاطر 
اصرار دارند در حداقل زمان و در شرایط اورژانسی 
تولیدکننده وطنی محصولی با کیفیت ارائه کند.

 آقای مهندس مولودی، آیا شما مذاکراتی با س
صاحبان صنایع خودروسازی کشور داشته اید 
و واکنش این گروه ها به تولید محصوالت شما 

چگونه بوده است؟ 
 در بدو امر و در ســال ١۳٩١ پیشــنهاد تولید این 
محصوالت از سوی شــرکت های خودروساز کشور 
مطرح شد و قرار بود در تولید خودرو سمند از این 
فناوری استفاده شود، ازهمین رو ما نمونه های اولیه 
را در سال ١۳٩۳ پس از انجام تست های اولیه ارائه 
کردیم و فعاالن صنعت خودروســازی نیز کیفیت 
نمونه های یادشــده را مشــابه نمونه های خارجی 
دانسته و تأیید کردند، اما زمانی که مباحث قیمت 
مطرح شــد، اعالم کردند موجــب افزایش قیمت 
خودرو می شود و بر بازار این صنعت اثرگذار است، 
بنابراین قرار شد از این فناوری تنها در خودروهای 
لوکس استفاده شــود. با توجه به صحبت هایی که 

مطرح می شــود قرار اســت از این محصوالت در 
تولید خودرو دنا استفاده کنند، اما همچنان درحال 
رایزنی هستیم. البته به طور کلی قیمت تمام شده 
فوم های آلومینیومی در مجموعه ما یک سوم قیمت 
محصوالت وارداتی است. همچنین اگر حمایت هایی 
از ســوی صنایع داخلی صورت بگیرد، ســودآوری 
مطلوبی حاصل می شــود چنان که با گذشت یک 
سال می توان بازگشت ســرمایه داشت. نکته دیگر 
اینکه درحال حاضر با شرایط انجام پایلوت و تولید 
نیمــه صنعتی محصــوالت ذکر شــده، این حوزه 
توانســته زمینه اشتغال مستقیم پنج نفر و اشتغال 
غیرمســتقیم ١۰ نفر را فراهم کند، درحالی که اگر 
صنایع داخلی نسبت به خرید محصوالتمان اقبال 
نشان دهند می توان زمینه اشتغال افراد بیشتری را 
فراهم کرد. نکتــه قابل تأمل دیگر اینکه مواد اولیه 
تولید این فوم های فلزی در کشور وجود دارد و نیازبه 

واردات مواد اولیه نیست.

از دغدغه های مرســوم در حــوزه تولید س
فناورانه فاصله میان صنعت و مراکز علمی و 
دانشگاهی است شما چگونه این مسئله را به 

حداقل رسانده و مدیریت کرده اید؟ 
مهنــدس مولودی: به طورکلــی فعاالن صنعت 
کشــور ما اعتقادی بــه فرصت و زمــان ندارند و 
ترجیح می دهند در اسرع وقت کارشان پیش برود 
و ریســک پذیر نیستند. شاید بخشی از این مسئله 
قبول حجم باالی تعهداتشان باشد، چنان که صنعت 
خودروسازی ما ناچار است هرروزه چند صد دستگاه 
تولید کند و نمی تواند ریســک استفاده از قطعات 
تولیــد داخل را بپذیرد. ازایــن رو به فعاالن صنایع 
پیشــنهاد کردیم هزینه تحقیق و پژوهش و زمان 
با ما و تنها شــما تضمین خریــد کاال را بدهید که 
بسیاری از صنایع تضمین خرید را متعهد شده اند.  
همچنین باید توجه کرد برخی پروژه های انجام شده 
در مراکز دانشــگاهی نیاز محور نیست و صنعت نیز 
نیازی به استفاده ازین پروژه ها احساس نمی کند و  

این طرح ها کارایی صنعتی ندارند.

 درحال حاضر به دلیل تنگناهای معیشتی، س
برخی افراد در انجام تحقیقات و تولید کاالهای 
بنیادین و زیربنایی تردید دارند. به نظر شما 
تولید این محصوالت در شرایط فعلی جامعه 
تا چه حدی ضروری اســت و چه دستاوردی 

خواهد داشت؟
مهنــدس مولودی: چنیــن نگاهــی در جامعه 
وجــود دارد در حالی که همین امروز بســیاری از 
محصوالتی کــه در صنایع خود نظیر صنعت نفت 
و صنعت خودروسازی اســتفاده می کنیم، وارداتی 
است. درحالی که تجربه نشان داد با اعمال هرگونه 
فشــار و تحریمی فعالیت در این صنایع دستخوش 
مشــکالتی می شــود. ازهمین رو در حــوزه تولید 
دوگونه از فوالد های پر کاربرد که  وارداتی هستند، 
مجموعه ما بــه رایزنی با فعاالن صنعت نفت و گاز 
پرداخته  و نیازهای این مجموعه مشــخص شــده 
است. همچنین تعامالتی با کارخانه های تولید فوالد 
در کشور داشتیم و به این ترتیب مقرر شد در قالب 
قراردادهای چندجانبه ما تکنیک و دانش تولید این 
گونه فوالدها را درا ختیار کارخانه های فعال در این 
زمینه قراردهیم. همچنین مذاکراتی برای خرید این 

محصوالت با وزارت نفت انجام شده است.
مهندس مولوی: به نظرم با توجه به اهمیت صنایع 
بنیادین با تأخیرعمل کرده ایم و ضعف در این مقوله 
محسوس اســت. البته قرار نیســت و نمی توان به 
دلیل محدودیت های مالی و علمی همه مواد را در 
کشــور تولید کرد، اما جا دارد به زمینه های تولید 
محصوالتی که در چندیــن عرصه صنعتی کاربرد 

دارد، دست پیدا کرد.

ما تکنیک ایمپلنت 
با ساختار متخلخل 

که جزو آخرین 
نسل های ایمپلنت 
در جهان است را 
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١. در ســاخت دیزی ســنگی مشــهدی 
بــه کار مــی رود-  به آن غــزوه خندق هم 
می گویند 2. نقــاش- رنگ آرامش بخش- 
از اناجیــل اربعه ۳. حــرف و ضمیری در 
زبان انگلیســی- فرومایه- نیروی انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران- وحشی و درنده 
۴. ظرف آبخــوری- روزی رســان- غذای 
میــان روز ۵. روزه داری- باور قلبی- میوه 
تلفنی 6. ضایع و خراب- فیلسوف صلح طلب 
 انگلیســی قرن بیســتم  - نهنگ دریایی 
۷. کشوری در هندسه- ویرایش ادبی- شعر 
ژاپنــی 8. الفبای حیات- التماس و تضرع- 
صــوت ندا ٩. بدبختــی و بیچارگی - نهی 
 از آوردن- می گوینــد بــرادر مرگ اســت 
١۰. سرحد- نشردهنده- نمایشنامه غم انگیز 
١١. بخشــندگی و کرم- واهمه- ســتاره 
دنباله دار کم پیدا ١2. ســاز دهن گشــاد- 
نقیض نقد- شــهری در جزیره هنشــو و 
پایتخت ســابق ژاپن ١۳. زبان گنجشک- 
قوم مارپرســت هندوستان- مسایل مهم- 
ام الخبائث ١۴. میوه ای از مرکبات- شــانه- 

ورم ١۵. جنگجــوی غرب وحشــی- علم 
هیستولوژی

١. کشــور چایی- واحد پول سابق پرتغال 
2. سرباز نیروی دریایی- چاق- آواز خرخر 
شــخص در خواب ۳. مزه دهان جمع کن- 
پینه لباس- داستان بلند- برهنه ۴. مجاور- 
 طایفــه ای در کامبوج- میوه ای بهشــتی 
 ۵. نیســتی و نابودی- شــهرت- پسرتازی 
6. میــوه نارس- رجال- ملون ۷. شــهری 
آذری در زنجــان- جمله قرآنی- ســازمان 
فضایی امریــکا 8. زادگاه رازی- دانشــی 
که درباره موجــودات زنده بحث می کند- 
ویتامیــن انعقــاد خــون ٩. نقل کننده- 
جزیره ای در شطرنج- سروش ١۰. ماندگار- 
پایتخــت زیمبابوه- مجانــی ١١. ارزش و 
 اعتبار- چیزهــای کمیــاب- طنین صدا 
١2. از نام های خداوند به معنی بخشاینده- 
اشاره به نزدیک- شجاعان ١۳. به دنیاآوردن- 
 هالک شــونده – آواز سه نفره- ضمیر اتحاد 
 ١۴. پیشینیان- باهوش- برقراری مکالمه تلفنی 

١۵. ریحان کوهی- ثبت نام   افقی

  عمودی

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

300072305 پیامک کنید.
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