
 حذف بخش های کرونایی 
در بیمارستان قائم)عج(

 تا اطالع ثانوی
تئاتر در کنار مردم نیست!

قدس وضعیت برگزاری یک جشنواره را پیگیری می کند مدیر مرکز آموزشی پژوهشی این بیمارستان خبر داد

مدیر مرکز آموزشــی پژوهشی درمانی قائم)عج( 
از مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: تمامی بخش های کرونایی این مرکز به جز 
بخش مغز و اعصاب تا آخــر هفته جاری پاک و 
بیمــاران کرونایی این مرکز به بیمارســتان امام 
رضا)ع( منتقل می شوند.حسن خداپرست اظهار 

کرد: با توجه به تصمیم ...

جشــنواره تئاتر خیابانی »تئاتر کنــار مردم« که به 
همت سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 
و با هدف افزایش شور و نشاط و همچنین کمک به 
هنرمندان تئاتر شهرمان پس از تعطیلی فعالیت های 
هنری، فراخوان آن اعالم شد، جشنواره ای است که 
آخرین مهلت نام نویســی و ارسال طرح و یا ایده به 

دبیرخانه ۱۰ تیرماه، اعالم نتایج ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

برخورد قاطع در انتظار متخلفان بازار ارز
 اقشار کم برخوردار 

 از تعطیلی خدمات اتوبوسرانی 
در روزهای جمعه گالیه دارند

 محرومیت 
به اضافه محدودیت!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس خبر داد

باند سوم 
فرودگاه مشهد 

در فاز مطالعه
با نگاهی به آرشــیو گزارش های سابقه دار شهر مشهد 
به موضوعاتی برمی خوریم که به اصطالح سوژه نخ نما 
شده اند ولی تغییری در اصل ماجرا رخ نداده و همچنان 
که بوده، هســت و هر روز تأخیر در انجام آن ها هزینه 
کارها را افزایش می دهد.بی تردید هرکدام از مخاطبان 
ما در ذهن خود مصداقی برای این مســئله دارند که 
مواردی مانند بیمارستان رضا در ابتدای جاده قوچان، 
بهسازی بافت فرسوده، راه آهن مشهد - گرگان، انتقال 
زندان وکیل آباد و فرودگاه مشهد از جمله آن ها هستند.

همان گونه که گفته شد موضوع تأثیرات و تبعات منفی 
همجواری فرودگاه شــهید هاشمی نژاد مشهد با بافت 
مسکونی توسعه یافته شهر از سالیان گذشته به عنوان 
یک مطالبــه عمومی مطرح بوده و هســت و در این 
سال ها به تناسب شرایط حاکم گاهی توجهات به این 
موضوع جلب شــده و گاهی برای مقطعی به فراموشی 

سپرده شده است...

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هشدار داد

.......صفحه 3 

 اقناع شورا 
از پاسخ شهردار 

مشهد در خصوص 
سامانه»شفافیت«

کرونا که شایع شد همه نگاه ها به سمتی رفت که چکار باید کرد تا 
از شر این میهمان ناخوانده در امان باشیم. هر جا و مکانی که بشود 
با »تعطیلی« از تجمع و ازدحام مردم جلوگیری کرد، جدی ترین 
گزینه پیش روی مســئوالن بود.در همین راستا مراکز تفریحی، 
خرید، رستوران ها، تاالرها و حتی حرم مطهر امام رضا)ع( بسته شد 

تا مراجعه و تجمع مردم به حداقل برسد...

رنا.......صفحه 3 
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سه شنبه  21 مرداد 1399
  21 ذی الحجه 1441 

  11 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9316  
 ویژه نامه 3695  
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم
 تاریخ انتشار : 99/05/21

 شرکت تعاونی مسکن مهر راه آهن شماره 3
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر راه آهن شماره 3 در مورخه 
99/06/03  روز دوشنبه ساعت 11 صبح در محل گلبهار  
امام رضا 41 ، نبش مطهری 15 پروژه مسکن مهر راه آهن 
شماره 3 برگزار می شود . از کلیه  اعضای محترم تقاضا 
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در این جلس��ه حضور بهم رسانند ، با توجه به موقعیت 
کنونی ضرورت دارد کلیه پروتکل های بهداشتی رعایت 
گردد .     اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه 
مقدور نمی باش��د میتوانند حق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این 
صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگ��ی به همراه وکیل مورد 
نظ��ر خ��ود بای��د از س��اعت 8 ت��ا 12  روزهای دوش��نبه 
و چهارش��نبه ب��ه مح��ل دفتر ش��رکت مراجع��ه تا پس 
از تایی��د و کالتنام��ه ه��ای مزبور توس��ط مق��ام مجاز ، 
ورق��ه ورود ب��ه مجمع برای فرد نماینده ص��ادر گردد . 
دس��تور جلس��ه :  1- تصمیم گیری در خص��وص اخراج 
اعضائ��ی که به تعهدات خود عمل ننم��وده اند از تطابق 

ماده 17 و 58 اساسنامه و ماده 13 قانون تعهدات .
2- تصوی��ب آئین نامه حوق��وق و مزایای مدیر عامل و 
پ��اداش هیئت مدیره .     3- تصمیم گیری در خصوص 

بلوک های 1 و 2 و 9 و 12  )153 واحدی (
4- تصویب واگذاری یا تهات��ر واحد ها بدون عضو و یا 

عضو غیر موثر
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر               

راه آهن شماره 3  9ع
90
47
67

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی 
پروفیل مشهد و حومه )شناسه ملی : 10380157871(

مجم��ع عمومی فوق الع��اده نوبت اول ش��رکت تعاونی تولیدی وتوزیعی پروفیل مش��هدراس س��اعت 
9صبح روزدوش��نبه مورخ 1399/06/03 درمحل دفتر ش��رکت واقع در خیابان آخوند خراس��انی بین                      
آخوند خراس��انی 7 و 9 پالک 905 برگزار می ش��ود.ازکلیه اعضاءدعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به دس�تور جلسه  در این جلسه حضور به همرسانند.
 ضمنًابه اطالع می رس�اند که ب�ه موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش�کیل مجامع عمومی؛تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و هرش�خص غیرعضوتنها یک رأی خواهد بود.و اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگی،می بایس�ت به همراه نماینده خود حداکثر7 روز کاری از تاریخ انتش�ار آگهی بامراجعه به 

دفترشرکت پس از احراز هویت و تأیید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:

اصالح ماده 3 اساسنامه:
1_ ایجاد ، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی 

2_ ایجاد واحدهای تولیدی _ صنفی _ صنعتی و کارگاهی در زمینه مصنوعات آهن و پروفیل
/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی پروفیل مشهد و حومه

99
04
79
2

 ش��هرداری گناب��اد در نظر دارد با اس��تناد  ش��یوه 
نام��ه ام��ور س��رمایه گ��ذاری و م��اده 13 آئین 
نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت ب��ه واگذاری 
م��زارع  از  ام��ور کاش��ت. داش��ت وبرداش��ت 
و نهالس��تان ه��ای س��طح ش��هر را ب��ه بخ��ش 
خصوصی از طریق س��رمایه گذاری ومش��ارکت 
اق��دام نمای��د. ل��ذا متقاضی��ان واجد ش��رایط                                                      
 می توانند جهت دریافت اسناد فراخوان وارائه 
پیش��نهاد به واحد س��رمایه گذاری و مشارکت 
ش��هرداری مراجع��ه وی��ا جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر با ش��ماره تلفن ه��ای 05157229939 
نماین��د. حاص��ل  تم��اس  و05157222276 

حسین زاده شهردار گناباد 
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 آگهی فراخوان
 سرمایه گذاری ومشارکت

/ع
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اطالعیه
   به اطالع همشهریان شریف استان خراسان شمالی میرساند

     

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی

در راس�تای اج�رای طرح دول�ت الکترونیک از 20 م�رداد ماه توزیع 
وعرض�ه گازمایع  س�یلندری ب�ه کلیه مص�رف کنندگان و خان�وار های 
فاق�د گاز طبیعی از طریق زیرس�اخت الکترونیکی و کارت بانکی انجام                     

می پذیرد.
مص�رف کنن�دگان فاق�د گاز طبیع�ی م�ی توانند ب�ا ثبت نام در س�ایت  
newtejaratasan. niopdc.ir  و از طری�ق کارت بانک�ی گاز مای�ع ونفت 

سفید موردنیاز خود را دریافت نمایند.
مص�رف کنن�دگان غیر خانگی می بایس�ت ازطری�ق مراجعه به س�امانه 
درخواس�ت ف�رآورده ه�ای نفت�ی )س�دف( پ�س از ثبت ن�ام و تأیید 
سازمان متولی درخواست خود رابصورت ماهیانه ثبت و پس ازتأیید، 
س�وخت مورد نیاز در کارت بانکی آنان ش�ارژ وتوسط عاملین مجاری 
توزی�ع کنن�ده گاز س�یلندری و از طریق کارتهای بانکی ثبت ش�ده در 

س�امانه و یوزرهای تعریف  ش�ده که در اختیار عوامل توزیع میباش�ند 
تحویل خواهدشد.

ل�ذا ازکلیه مصرف کنندگان گاز مایع س�یلندری درخواس�ت می ش�ود 
در اسرع وقت نس�بت به ثبت نام در سامانه فوق اقدام تا درتأمین این 

فرآورده دچار مشکل نشوند.

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعایت ماده 5 
آئی��ن نامه مالی ش��هرداری ها اداره ام��ور بازار روز 
)جمع��ه ب��ازار( خ��ود را به م��دت یک س��ال از طریق 
مزای��ده به بخش خصوصی واگ��ذار نماید لذا از کلیه 
متقاضی��ان واج��د ش��رایط حقیق��ی و حقوق��ی تقاضا 
می ش��ود جهت دریافت اس��ناد مزایده ب��ه امور مالی 
ش��هرداری ویا س��ایت ش��هرداری گناباد ب��ه آدرس 

www.shahrdari@gonabadمراجعه نمایند.

حسین زاده شهردار گناباد  ,ع
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 آگهی مزایده شهرداری گناباد
وب��ت دوم

ن

فیاض: همزمان با دهه کرامت و عید ســعید غدیر در مراســمی 
از محل اســتقرار موزه شهر جدید گلبهار رونمایی شد.به گزارش 
خبرنــگار ما؛ در این مراســم که با حضور رئیــس گروه موزه ها و 
اموال منقول اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی، شــماری از اعضای هیئت مدیره شرکت عمران 
شــهر جدید گلبهار و مدیر میراث فرهنگی و گردشگری چناران 
برگزار شــد، عضو هیئت مدیره شرکت عمران گلبهار اظهار کرد: 
مجموعه توریســتی ســنجاقک گلبهار، برای احداث موزه، مورد 

تأیید اداره میراث فرهنگی و گردشــگری شهرســتان قرار گرفته 
و عملیــات اجرایی این طرح پس از انجام مطالعات و تشــخیص 
ظرفیت های موجود در خصوص نوع موزه با مشــارکت شــرکت 
عمران شــهر جدید گلبهار، اداره میراث فرهنگی چناران و اداره 
موزه های خراســان رضوی، آغاز می شــود.مریم شاهین فر افزود: 
هدف از این بازدید؛ بررســی ظرفیت ها و بســترهای موجود این 
مجموعه توریســتی به منظور مکان یابی برای استقرار قطعی موزه 

بخش گلبهار است.

قدس آنالین- طلبی: مدیر آب و فاضالب منطقه ۵ مشــهد گفت: 
۱۴۰ روستا در این شهرستان دارای وضعیت بحرانی آبرسانی هستند.

عباس اسحاقیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در حال حاضر 
آبرســانی به  222 روستا برعهده شــرکت آب و فاضالب شهرستان 

مشهد است که وضعیت  ۱۴۰روستا در این زمینه بحرانی است.
وی تصریح کرد: از این تعداد حدود ۷۰ روستا دارای وضعیت حادتری 
هستند که قرار است از طریق مجتمع آبرسانی و حفر 22حلقه چاه تا 

پایان سال مشکل آبی آن ها را برطرف کنیم.  

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر در مشهد ۵۰۰ حلقه چاه وجود 
دارد کــه حتی برخی از آن ها نیز خاموش هســتند، تصریح کرد: در 
حال حاضر 222 روســتا در شبکه آب و فاضالب مشهد قرار دارند و 
به زودی براساس دستور فرماندار مشهد  ۱۰۰ روستای دیگر نیز که 
مدیریت آبرسانی آن ها خودگردان و برعهده دهیار و شوراهای اسالمی 
روستاهاســت نیز به این شــبکه افزوده خواهند شد که برنامه ریزی 
درخصوص تأمین منابع آب پایدار برای همه این روســتاها در دستور 

کار قرار دارد.

قدس: یک آموزشــگاه زبان در مشــهد به علت فعالیت در شرایط 
کرونایی و بی توجهی به دســتورالعمل های ســتاد مقابله با کرونای 
خراســان رضوی مبنی بر تعطیلی تمام آموزشگاه ها مهر وموم شد. 
رئیس کارگروه ســالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
این آموزشــگاه با نام »شکوه دانش توس« به صورت غیرمجاز در ایام 
شیوع کرونا به فعالیت خود ادامه داده است. محمد باباخانی افزود: بر 
اساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا فعالیت تمام مراکز آموزشی و 
آموزشگاه های مختلف در خراسان رضوی تا اطالع ثانوی تعطیل است. 

۱۴۰ روستای مشهد دارای وضعیت بحرانی آبرسانیشهر جدید گلبهار موزه دار می شود پلمب یک آموزشگاه زبان



اقشار کم برخوردار از تعطیلی خدمات اتوبوسرانی در روزهای جمعه گالیه دارند

محرومیت به اضافه محدودیت!
هاشم رســائی فر: کرونا که شایع شد همه 
نگاه ها به سمتی رفت که چکار باید کرد تا از 
شــر این میهمان ناخوانده در امان باشیم. هر 
جا و مکانی که بشود با »تعطیلی« از تجمع و 
ازدحام مردم جلوگیری کرد، جدی ترین گزینه 

پیش روی مسئوالن بود.
در همیــن راســتا مراکز تفریحــی، خرید، 
رســتوران ها، تاالرها و حتی حرم مطهر امام 
رضا)ع( بسته شد تا مراجعه و تجمع مردم به 

حداقل برسد و جلو شیوع کرونا گرفته شود.
تعطیلی سرویس دهی قطارشهری و اتوبوسرانی 
نیز یکی دیگر از اقدام هایی بود که انجام شد و 
روزهای زیادی این تعطیلی ادامه داشت. بعد از 
اینکه مردم برای سفرهای درون شهری خود 
در زمان تعطیلی قطارشــهری و اتوبوسرانی 
مشکالتی داشتند خدمات رسانی در این حوزه 
از سر گرفته شد و تا همین یک هفته پیش به 
روال گذشته ادامه داشت تا اینکه شورای شهر 
مشهد طی مصوبه ای به تعطیلی سرویس دهی 
اتوبوســرانی در روزهای جمعــه و همچنین 

روزهای تعطیل رأی داد.
این مصوبــه از 17 و 18 مرداد که روز جمعه 
و روز تعطیلی بود، اجرایی شــد هرچند بنا به 
شرایط برگزاری کنکور کارشناسی ارشد این 
موضوع کامل اجرا نشــد، امــا در جمعه ها و 
روزهای تعطیل پیش رو قطعاً اجرایی خواهد 
اتوبوسرانی  ناوگان  شد.تعطیلی سرویس دهی 
در روزهای تعطیل با این توجیه که این اقدام 
می تواند در جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا 
تأثیر داشته باشد، مد نظر نیست، آنچه در این 
بین قابل پیگیری است این است که خیلی از 
مردم مشهد که همیشه از ناوگان اتوبوسرانی 
برای ســفرهای درون شــهری استفاده کرده 
و می کنند از این موضوع ناراضی هســتند و 
اعتقادشان این است مگر کرونا شنبه و جمعه 

می شناســد که اگر اتوبوس 
نباشد منتشــر نخواهد شد. 
توجیــه آن هــا این اســت 
حداقل روزهای تعطیل چون 
مســافر کمتر است رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی بهتر 
می شــود و عمالً ســرعت 
انتشار ویروس کمتر و مردم 
با مشکل مواجه نخواهند شد.

یک تصمیم گیری  شتاب زده س
یکی از شــهروندان با انتقاد از اجرا شدن این 
مصوبه شورای شهر مشهد گفت: اگر کرونا دو 
سال طول بکشد دو سال اتوبوس ها جمعه ها 
و تعطیــالت تعطیــل می ماند؟  آیــا زنجیره 
کرونا فقط در اتوبوس هاســت؟ آیا ما قشــر 
کم برخوردار محروم از خودرو شــخصی باید 
تاوان تصمیم گیری شتاب زده و غیرکارشناسانه 
مســئوالن و ســفرهای غیرضروری مردم را 
بدهیم؟ تعطیلی اتوبوس ها یک هزینه هنگفت 

و ظالمانــه روی دوش طبقه 
مستضعف مشهد می گذارد. 
ویژه شخص  به  مســئوالن 
فکری  یک  اســتاندار  آقای 
به حال ما کارگران ســرگذر 

بکنند.
نیز در  شــهروند دیگــری 
موضوع  ایــن  بــه  واکنش 
جمعــه  روز  می گویــد: 
17مرداد 8هــزار تومان پــول کرایه من تا 
مقصدم شــد و در برگشت هم 8 هزار تومان 
مجموعــاً 1۶هــزار تومان پرداخــت کردم 
در ماه اگر پنــج روز اتوبوس هــا را تعطیل 
کنند می شــود 8۰ هزار تومــان. این مبلغ 
فشــار زیادی به اقتصاد خانواده ما کارگران 
وارد می کنــد، چرا شــورای شــهر به بهانه 
کرونــا اتوبوس ها را جمعه ها تعطیل می کند 
درحالی کــه روز های جمعه جمعیت اندکی 
سوار اتوبوس می شوند و برعکس طول هفته 
که جمعیت زیاد است سبب انتشار بیماری 

کرونا نمی شــود؟! درخواست ما از مسئوالن 
این اســت که به فریاد قشر ضعیف برسند و 

تعطیلی اتوبوس ها را لغو کنند.

 ارجحیت منافع عمومی س
بر منافع شخصی

مدیر روابط عمومی شرکت اتوبوسرانی مشهد 
نیز در این خصوص به قدس گفت: این مصوبه 
از هفته گذشــته اجرایی شــده اما به دلیل 
برگزاری کنکور کارشناســی ارشد در روزهای 
جمعه و شــنبه به طور کامل ســرویس دهی 
اتوبوسرانی تعطیل نبود که البته برای روزهای 
برگزاری کنکور 99 هم همین گونه خواهد بود، 
اما آنچه مسلم است اینکه در روزهای جمعه و 
تعطیالت بین هفته سرویس دهی اتوبوسرانی 

تعطیل خواهد بود.
اتحادی در ادامــه می افزاید: تصمیم تعطیلی 
سرویس دهی در روزهای تعطیل به این منظور 
گرفته شده که با ایجاد محدودیت، در کنترل 
شیوع ویروس کرونا کمک شود از طرفی این 
فرصت بــرای همکاران اتوبوســران ما فراهم 
خواهد شد یک روز استراحت کنند تا در ادامه 
سرویس دهی بهتری داشته باشند، ما امیدواریم 

این طرح جواب دهد.
وی در واکنــش به ایــن موضوع که تعطیلی 
سرویس دهی اتوبوســرانی سبب مشکالت و 
گالیه مندی برخی مردم شده است، اظهار کرد: 
بعضی مواقع مثل همین داستان شیوع کرونا 
اجبار است که منافع عمومی بر منافع شخصی 
برخی افراد ترجیح داده شود، چراکه مصلحت 
عمومی بر بعضی از شــرایط ارجحیت دارد و 
این تصمیم که هدفش قطع زنجیره شــیوع 
کروناســت بر همین مبنا اتخاذ شده و انتظار 
داریم مردم با همکاری خوبی که در طول هفته 

با ما خواهند داشت به این مهم کمک کنند.

چرا هیچ کس توان مهار گرانی را ندارد؟•
»چند روز پیش برای خرید برخی ملزومات متعارف به بقالی 
محله رفتم. پرســیدم امروز قیمتش چند است؟ فروشنده 
جواب داد: باید بپرســی قیمت االن در االن چند اســت؟ 
چــون تا چند ثانیه دیگر امکان دارد قیمت ها افزایش پیدا 
کند؟« این روزها براساس آنچه از وضعیت جیبمان متوجه 
می شــویم، افزایش قیمت ها فراتر از توصیف های مرســوم 
افسار گسیخته، عنان گسیخته، مهارناشدنی و... شده این 
درحالی است که به تازگی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد 
غذایی همچنان کم هزینه ترین و کم دردســرترین نسخه 
را در مواجهه با این مســئله پیشــنهاد کرده و خاطرنشان 
می کند: »بدون تردید هیچ برخوردی بهتر از نخریدن کاال 
از گرانفروشــان نیســت. جزای گرانفروشان فقط نخریدن 
کاالســت و زمانی که افراد ســودجو برای کاالهایی که با 
نرخ های گزاف عرضه می کنند، خریدار و مشــتری نداشته 
باشــند دیگر نمی توانند به این رویه ادامــه دهند«. البته 
سال هاســت که با شــروع هر موج گرانی همین دیدگاه را 
از زبان صاحبنظران و حتی مردم ساده دل کوچه و خیابان 
شنیدیم. بارها نیز شاهد برگزاری کمپین »نخرید تا ارزان 
شــود« بودیم، اما بنابر تجربه این راهکار ســودی نداشته 
اســت، چنان که در ماه های اخیر به دلیــل تعطیلی ها و 
شــیوع کرونا تقاضای خریــد برای بســیاری از ملزومات 
زندگی همانند مواد پروتئینــی، لوازم تحریر، لوازم خانگی 
و مصالح ســاختمانی به شدت کاهش یافته، اما این قضیه 
هیچ تأثیر مشهودی بر قیمت ها نداشته است. این درحالی 
اســت که سال هاست بنابر الگوی مشخصی به ما گفته اند؛ 
در تعییــن قیمت ها وضعیت تقاضا اثرگذار اســت، اما چرا 
کاهش محســوس تقاضــای خرید به دلیــل افت قدرت 
خرید شــهروندان، اثری بر کاهش قیمت ها نداشته است، 
آیا کاهش عرضه موجب رشــد قیمت هاســت!؟ پس چرا 
مســئوالن تأکید دارند »انبارها لبریز از کاالهای مورد نیاز 
است وهیچ کمبودی وجود ندارد«. اگرچنین است چرا در 
انبارها را باز نمی کنند تا مردم با قیمت های واقعی بتوانند 
کاالهــای مورد نیاز خود را تهیه کننــد؟ درحالی مردم از 
گرانی ها به تنگ آمده اند که جامعه اصناف نیز این شرایط 

را به سود خود نمی دانند و از این رویه ناخشنوداند. 
اگر گرانی ها آفت اقتصاد و تولید شده پس چه گروهی از رشد 
بی وقفه کاالها سود می برد که هیچ کس قادر نیست لحظه ای 

این موج پرشتاب را مهار کند؟

 حذف بخش های کرونایی •
در بیمارستان قائم)عج(

قــدس: مدیــر مرکز 
پژوهشــی  آموزشــی 
درمانی قائم)عج( از مراکز 
زیر پوشش دانشگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
بخش هــای  تمامــی 
کرونایی این مرکز به جز 

بخش مغز و اعصاب تا آخر هفته جاری پاک و بیماران کرونایی 
این مرکز به بیمارستان امام رضا)ع( منتقل می شوند.

حســن خداپرســت اظهار کرد: با توجه به تصمیم ســتاد 
دانشــگاهی مقابله با کرونا این مرکز درمانی در حال تبدیل 
شدن به وضعیت عادی است، هرچند کرونا موجب نشد در این 
دوره بحرانی فقط این گروه از بیماران دیده شــوند و خدمات 
درمانی به سایر بیماران ارائه نشود. وی افزود: خدمات درمانی 
به بیماران غیرکرونایی در بیمارستان قائم)عج( از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا بی نقص در حال انجام بوده است و این موضوع 

تحت تأثیر بیماران کرونایی قرار نگرفته است.
وی گفت: بیمارســتان قائم)عج( برای برگزاری کالس های 
عملی استاژرها آماده شده و تمامی بخش های غیرکرونایی 
در اختیار دانشــجویان قرار می گیرد و بیماران بخش های 
کرونایــی این مرکــز درمانی به بیمارســتان امام رضا)ع( 

منتقل می شوند.

 5 هزار خانواده سبزواری •
سفره دار روز غدیر شدند

بنیاد غدیر  قدس: دبیر 
ســبزوار از مشارکت 5 
هزار خانواده ســبزواری 
در ســفره داری و اطعام 

روز عید غدیر خبر داد.
جواد شمس آبادی گفت: 
سبزوار یک شهر غدیری 

است و سال های گذشته نیز فعالیت های گسترده ای در جهت 
اطعام روز عید غدیر که ســفارش بسیاری به آن شده، انجام 

گرفته است.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح مشارکت کنندگان هزینه 3۰ 
هزار پرس غذا را تأمین می کنند که این کار تا روز مباهله یعنی 

24 مرداد ادامه دارد.
وی یکــی دیگــر از اقدام ها در شــب و روز عید غدیر را 
توزیع نان عنوان کرد و افزود: با هماهنگی صورت گرفته 
بــا اتحادیه نانوایان 11۰ هزار نان صلواتی توســط 12۰ 
نانوایی فعال در شهرســتان پخت و بن های دریافت پنج 
عدد نان بین مردم توزیع شــد تا پروتکل های بهداشتی 

نیز رعایت شود.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:
 روحیه فداکاری والدین شهدا •

الگویی برای آحاد مردم است
قدس: مدیــرکل بنیاد 
ایثارگران  امور  و  شهید 
گفت:  رضوی  خراسان 
فــداکاری  روحیــه 
الگویی  شــهدا  والدین 
برای همــه آحاد مردم 
اســت. جوانان  به ویژه 

حجت االسالم حسین معصومی در دیدار با والدین شهدای 
بستری در مرکز توانبخشی ســالمندان ایثار مشهد که با 
حضور تنی چند از مدیران اســتانی صورت گرفت، ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا گفت: جامعه ما به سمت 
پیری است و جوانان باید بدانند سالمندان به چه چیز هایی 
نیاز دارند. احتیاجات عاطفی، معیشــت، تفریح، شــرکت 
در زندگــی اجتماعی و امنیــت از اصول اولیه یک زندگی 
سالمند است.وی افزود: برخی والدین شهدا که در شرایط 
خاص و نیازمند امکانات اولیه پزشــکی هســتند در مرکز 

توانبخشی سالمندان ایثار نگهداری می شوند.
وی اظهار کرد: تکریم، بررسی وضعیت جسمی و سالمتی 
و ارتقای روحیه شــادابی و نشــاط از مهم ترین اصول این 
مرکز است که زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت 

می کند.
در این دیدار که حبیب اهلل آسوده؛ مدیرکل کمیته امداد، 
حمیــد صفایی نیکو؛ رئیس اداره امور شــعب بانک ملی و 
سیدامیر مرتضوی؛ معاون دادگستری خراسان رضوی نیز 
حضور داشــتند، با اهدای شــاخه های گل از شکیبایی و 
صبوری این اسوه های صبر و مقاومت تجلیل به عمل آمد.

توسط یک خیر فرهنگ دوست صورت گرفت
اهداي 500 نسخه کتاب به کتابخانه •

عمومي غدیر شهرستان نیشابور
خبرنگار  نیشــابور- 
با  همزمــان  قــدس: 
خیر  یک  والیــت  دهه 
از  بیش  فرهنگ دوست 
به  کتاب  نســخه   5۰۰
غدیر  عمومی  کتابخانه 
اهدا  نیشابور  شهرستان 
کرد. رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور با 
اعالم این مطلب گفت: حجت االســالم محمدرضا غفورزاده 
که از چهره های روحانی کتابخوان و از اعضای فعال کتابخانه 
عمومی غدیر اســت بیش از 5۰۰ نسخه کتاب در موضوعات 
متنوع به ارزش تقریبی 15۰ میلیون ریال به کتابخانه عمومی 

غدیر اهدا کرد.
محمدرضا مقدم پاشــا افزود: این خیر ســال گذشته نیز با 
اهدای بیش از هزار و 2۰۰ نســخه کتــاب به کتابخانه های 
عمومی شهرستان ضمن مشارکت ارزنده خود در طرح اهدای 
کتاب، گامی ارزشمند در ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی 
برداشته که اقدام فرهنگی وی قابل قدردانی است و می تواند 
الگوی خوبی برای شهروندان و خیران به ویژه در مقوله اهدای 

کتاب باشد.
مقدم پاشا تأکید کرد: با توجه به دشواری های خرید کتاب به 
ویژه برای اقشار کم درآمد سنت حسنه »وقف کتاب« عالوه 
بر ارزش معنوی بسیار می تواند به یک حرکت فرهنگی مؤثر و 

یک فرهنگ غالب تبدیل شود.

 درگذشت رئیس بنیاد شهید نیشابور •
بر اثر ابتال به ویروس کرونا

محمدرضــا  قــدس: 
ستوده، رئیس اداره بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران 
شهرستان نیشــابور در 
پی ابتال به ویروس کرونا 

درگذشت.
مرحوم ستوده از 4۰ روز 
پیش بر اثر ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان 22 بهمن این 
شهر بستری بود که یکشنبه شب گذشته جان به جان آفرین 
تســلیم کرد. وی که متولد ســال 1348 بود، از سال 1397 

ریاست اداره بنیاد شهید نیشابور را بر عهده گرفته بود. 

آغاز سیزدهمین دوره جشنواره •
نوجوان خوارزمی در خراسان رضوی

اســتانی  مرحله  قدس: 
سیزدهمین دوره جشنواره 
بین  خوارزمی  نوجــوان 
دانش آمــوزان خراســان 

رضوی آغاز شد.
و  آمــوزش  مدیــرکل 
رضوی  خراسان  پرورش 
درباره برگزاری این رقابت ها گفت: مرحله استانی سیزدهمین 
جشنواره نوجوان خوارزمی با شرکت حدود 7۰۰ دانش آموز 

دوره اول متوسطه استان به شکل مجازی آغاز شده است.
قاسمعلی خدابنده افزود: مرحله آموزشگاهی این جشنواره با 
شــرکت حضوری بیش از 87۰ هزار نفر در خراسان رضوی 

برگزار شد.
وی اضافه کرد: تجارب حاصل از مرحله منطقه ای که با شرکت 
غیرحضوری بیش از 25 هزار دانش آموز برگزار شد جمع بندی 
و پاالیش و سپس مرحله قطبی استانی )مقدماتی استانی( نیز 
در خرداد با حضور بیش از 5 هزار و 3۰۰ شــرکت کننده، با 
رعایت استانداردها و مالحظات الزم با محوریت اجرای مهارت 

به شیوه غیر حضوری و مجازی برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این مرحله 
از رقابت ها که از 2۰ مرداد ماه آغاز شــده است به مدت سه 

روز ادامه دارد.

اگر کرونا دو سال 
طول بکشد دو سال 
اتوبوس ها جمعه ها 
و تعطیالت تعطیل 

می مانند؟ 
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علی محمدزاده: با نگاهی به آرشیو گزارش های سابقه دار شهر 
مشهد به موضوعاتی برمی خوریم که به اصطالح سوژه نخ نما 
شــده اند ولی تغییری در اصل ماجرا رخ نداده و همچنان که 
بوده، هســت و هر روز تأخیر در انجــام آن ها هزینه کارها را 
افزایش می دهد.بی تردید هرکدام از مخاطبان ما در ذهن خود 
مصداقی برای این مسئله دارند که مواردی مانند بیمارستان 
رضا در ابتدای جاده قوچان، بهســازی بافت فرسوده، راه آهن 
مشــهد - گرگان، انتقال زندان وکیل آباد و فرودگاه مشهد از 
جمله آن ها هستند.همان گونه که گفته شد موضوع تأثیرات 
و تبعات منفی همجواری فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
با بافت مسکونی توسعه یافته شهر از سالیان گذشته به عنوان 
یک مطالبه عمومی مطرح بوده و هســت و در این سال ها به 
تناسب شرایط حاکم گاهی توجهات به این موضوع جلب شده 

و گاهی برای مقطعی به فراموشی سپرده شده است.
با تمام این اوصاف آنچه مسلم است آلودگی صوتی و آلودگی 
هوای ناشــی از پرواز هواپیما در آســمان مشهد اصلی ترین 
عوارض همسایگی شهر با فرودگاه است و تاکنون فرضیه های 
مختلفی برای کاستن از عوارض آن مطرح شده ولی مشکل به 

نوعی همچنان پابرجاست.
سال ها پیش نظریه انتقال فرودگاه جدی تر از همیشه مطرح 
شد و حتی صحبت از جانمایی فرودگاه جدید بود. مدتی بعد 
عده ای از کارشناســان مدعی شدند با تغییر مسیر برخاستن 
و نشســتن هواپیماها می توان از آلودگی هوای شهر کاست و 
حتی در مقاطعی تصمیم گرفته شد تا مسیر پروازی هواپیماها 
از آسمان مشهد ممنوع و به جز موارد خاص مابقی پروازها از 

مسیر طراحی شده جدید انجام شود.
اما همچنان که گفته شد تقریباً تمام کارشناسان محیط زیست 
بر این باورند انتقال فرودگاه به نقطه دورتری از شهر یک الزام 
منطقی اســت، ولی از سوی دیگر هرچند متولیان کشوری و 
اســتانی فرودگاه ها نیز به این موضوع اعتقاد دارند، اما مشکل 
اصلی بر سر تأمین هزینه چند هزار میلیاردی این جابه جایی 

است.
بر اساس آخرین اظهارنظرهای صورت گرفته در سال گذشته 
گویا چند نقطه مناسب برای احداث فرودگاه از سوی متولیان 
منابع طبیعی به سازمان فرودگاهی معرفی شده تا بررسی های 
الزم برای شناسایی مکان مناسب انجام شود. از سوی دیگر قرار 
بوده موضوع ایجاد باند سوم در فرودگاه فعلی هم پیگیری شود، 
بنابراین بار دیگر به سراغ مدیران این حوزه رفتیم تا از آخرین 
تصمیم ها یا اقدام های انجام شده در این راستا اطالع پیدا کنیم.

مطالعات فنی برای جانمایی فرودگاه جدید در س
مرحله دستور کار

مدیرکل فرودگاه های خراســان رضــوی می گوید: بی تردید 
ساخت یک فرودگاه جدید در منطقه دور از بافت مسکونی و با 
استانداردهای جدید و متناسب با نیاز کالنشهر مشهد مطلوب 
و منطقی است، اما آنچنان که همه کارشناسان و فعاالن این 
حوزه می دانند این موضوع زمانبر و پرهزینه است و نمی توان 

انتظار انجام آن را در مدت کوتاه داشت.
محمود امانی بنی می افزاید: بر همین اســاس و به اســتناد 
اصول مدیریتی، بخشی از امور در دسته برنامه های درازمدت 
و بخشی هم به عنوان برنامه میان مدت قرار می گیرند که در 
مسئله فرودگاه مشهد هم موضوع انتقال یک برنامه درازمدت 
اولویــت دار اســت و جدی ترین چالش تأمیــن هزینه چند 
هزارمیلیاردی آن است، ولی با این حال مطالعات فنی آن برای 

جانمایی فرودگاه در دستور کار است.
وی ادامه می دهد: موضوع دیگری که به موازات این مســئله 
پیگیری می شود بهسازی فنی تجهیزات موجود یا ایجاد باند 
سوم برای کاهش آلودگی صوتی است که انجام مطالعات آن 
به مشاور واگذار شده و به محض اتمام فاز مطالعاتی و تعیین 

ضوابط الزم، عملیات اجرایی در دستور کار قرار می گیرد.
امانی بنی اظهار می کند: تأکید بر این نکته الزم اســت که در 
حال حاضر انجام اقدام هایی برای کاهش آلودگی صوتی مرتبط 
با فرودگاه از قبیل مسیرفرود یا برخاستن هواپیماها از سوی 
مشاوران فنی در دست بررسی اســت که امیدواریم در سال 

جاری به سرانجام برسد.

ســرور  هادیان : جشــنواره تئاتر خیابانی »تئاتر کنار مردم« 
که به همت ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد و با 
هدف افزایش شور و نشاط و همچنین کمک به هنرمندان تئاتر 
شهرمان پس از تعطیلی فعالیت های هنری، فراخوان آن اعالم شد، 
جشنواره ای است که آخرین مهلت نام نویسی و ارسال طرح و یا 
ایده به دبیرخانه 1۰ تیرماه، اعالم نتایج بازخوانی 12 تیرماه، اعالم 
نتایج منتخبان 28 تیرماه و برگزاری جشنواره نیز از یکم مردادماه 
1399 در شهر مشهد اعالم شد.اما با وجود همه تالش ها به دلیل 
وضعیت هشدار و قرمز مشهد اجراهای تئاترهای خیابانی »تئاتر در 
کنار مردم« به تعویق افتاد. از این رو تعدادی از هنرمندان شهرمان 
نگرانی خود را در خصوص وضعیت این جشنواره در گفت وگو با 

قدس بیان کردند.

از هدف تا اجراس
یکی از پذیرفته شــدگان در این جشنواره می گوید: به اعتقاد من 
هدف اصلی این جشنواره کمک به هنرمندان تئاتر شهرمان بود 
که عالوه بر ایجاد شور و نشاط در شهر با اجراهای خیابانی کمی 
حس خوب بین شهروندان بازگردد.وی می افزاید: به علت تعطیلی 
اجراهای تئاتر، سالن ها تعطیل و بسیاری از اجراها کنسل شد و 
بسیاری از هنرمندان که حرفه اصلی آن ها تئاتر است دچار ضرر و 

زیان شدند و همچنان نگران این وضعیت هستند.
یکی دیگر از هنرمندان تأکید می کند: جشــنواره تئاتر خیابانی 
»تئاتــر در کنار مردم« نقطه امیدی برای هنرمندان به خصوص 
هنرمندان جوان و خوش فکر شهرمان است که در شرایط موجود 
مسئوالن شهری و متولیان امر آن ها را فراموش نکردند و راه حلی 
برای اجراهای تئاتر اندیشیده اند که جای قدردانی دارد.وی تصریح 
می کند: اما متأســفانه به تعویق افتادن اجرای جشنواره بیش از 
پیش هنرمندان این عرصه را نگران کرد زیرا تنها امید آن ها همان 

اجراهای خیابانی بوده است.

جشنواره برگزار می شودس
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از زمان تعطیلی تئاتر 
شــهرمان به دلیل شیوع بیماری کرونا می گذرد و مساعدتی که 
شورای شهر داشت، ایده اجراهای تئاتر خیابانی شکل گرفت.کریم 
جشنی می افزاید: از این رو شورای شهر مصوبه ای در قالب حمایت 
از هنرمندان تئاتر تصویب کرد که یکی از آن ها جشــنواره تئاتر 

خیابانی »تئاتر در کنار مردم« است.
این عضو هیئت بازبینی و داوری خاطرنشان می سازد: اما متأسفانه 
به دلیل وضعیت قرمز و هشدار که در بحث کرونا ایجاد شد، این 
موضوع سبب شد مکاتبه ای با ستاد ملی مبارزه با کرونا و کسب 
تکلیف برای اجراهای خیابانی انجام شــود که در پاسخ، برگزاری 
این جشنواره منع شــده است. وی تصریح می کند: خوشبختانه 
به دستور صدرا یوســفی، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، 
اجراهای گروه های منتخب در نخستین فرصت یعنی پس از اعالم 
وضعیت سفید کرونا در مشهد انجام خواهد شد.جشنی تصریح 
می کند: از طرفی با توجه به اینکه ماه های محرم و صفر را پیش رو 

داریم احتماالً اجراها بعد این روزها خواهد بود. 

ملزم به برگزاری جشنوارهس
معاون فرهنگی هنری ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشــهد در گفت وگو با قدس در خصوص برگزاری این جشنواره 
خیابانی می گوید: همه تالشــمان را برای اجرای این جشــنواره 
خواهیم داشت تا برگزاری آن هم سبب شور و نشاط در شهر شود 
و هم کمک مالی برای هنرمندان باشد.صدرا یوسفی می افزاید: با 
توجه به اینکه آن چیزی را که شورا مصوب کرده منوط به برگزاری 

جشنواره است ما ملزم به برگزاری جشنواره هستیم و در هر زمانی 
که شرایط مهیا شود این جشنواره با همین کیفیتی که تاکنون 

پیش رفته است، برگزار خواهد شد.

پرداخت پیش پرداختس
وی درباره امکان پیش پرداخت تا قبل از اجراها به گروه های تئاتری 
نیز بیان می دارد: اگر قوانین مالی این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم 
این پرداخت را داشته باشیم، این کار را انجام می دادیم اما پرداخت 
پیش پرداخت تابع قوانین مالی اســت و باید قرارداد بسته شود و 
ضمانت نامه آورده شــود و مراحلی دارد که از لحاظ بحث کرامت 
انسانی هنرمندان مناسب نیست و در بسیاری مواقع امکان پذیر 
نیست.وی در ادامه خاطرنشان می سازد: در هر قرارداد حقوقی که 
بسته می شود، آن قرارداد تابع ضوابط مالی است که باید آن ضوابط 

مالی در همه قراردادها رعایت شود.

تأیید اجرا برای برخی نقاطس
معاون فرهنگی هنری ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
مشــهد اظهار می دارد: در حال حاضر مکاتبه ای با دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد انجام شده که البته هنوز پاسخی به ما ارائه نشده 
است ولی امیدواریم  بتوانیم تأییدیه برخی نقاط را بگیریم که اجراها 

را آغاز کنیم.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

باند سوم فرودگاه مشهد در فاز مطالعه

قدس وضعیت برگزاری یک جشنواره را پیگیری می کند

تا اطالع ثانوی تئاتر در کنار مردم نیست!
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روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 جمع آوری ۵۶۰ متکدی•

 در منطقه 3 شهرداری مشهد
قدس: شــهردار منطقه 
۳ مشــهد از جمع آوری 
۵۶۰ متکدی زن و مرد از 

ابتدای سال ۹۹خبر داد.
حجــت فرقانــی گفت: 
معضل  یــک  تکدیگری 
اجتماعی اســت و گاهی 

سودجویی و عواملی بیش از فقر منجر به این اقدام می گردد 
و امروزه به پدیده ای نامطلوب در حوزه مدیریت شهری تبدیل 
شــده اســت.وی ادامه داد: با توجه به زائرپذیر بودن مشهد و 
به خصوص منطقه ۳ جمع آوری و ســازماندهی متکدیان در 
سطح منطقه ضروری است و الزم است اقدام های الزم در این 
حوزه صورت پذیرد.شهردار منطقه ۳ همچنین با تأکید بر اینکه 
حضور متکدیان و کودکان خیابانی در سطح شهر عالوه بر اینکه 
چهره شهر را آلوده و مخدوش می سازد، بستر ارتکاب جرم و 
جنایت را نیز مهیا می کند، گفت: این متکدیان که غالباً از اتباع 
خارجی و اکثراً درگیر اعتیاد هستند با سوءاستفاده از احساسات 
دینی و عواطف مذهبی شهروندان مبادرت به تکدیگری نموده 

و روزانه از این راه درآمدهای زیادی را عاید خود می کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خبر داد
اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی •

در بجنورد
قدس:  خبرنگار  بجنورد- 
مالیاتی  امــور  مدیرکل 
گفت:  خراسان شــمالی 
قانــون اخذ مالیــات از 
خانه های خالی تنها برای 
شهرهای باالی 1۰۰هزار 
نفر اجرا می شــود و این 

مهم در خراسان شمالی تنها مرکز استان را شامل می شود و 
درصــد جریمه ای که برای اخذ مالیات از خانه های خالی که 
قانون گذار در سال ۹4 آن را مشخص کرده بازدارنده نبوده و 
باید مجلس نسبت به افزایش بازدارندگی در این راستا قدم 
بردارد.یوسف یعقوب نژاد در جمع خبرنگاران با اشاره به درآمد 
مالیاتی استان اظهار کرد: طی چهارماهه نخست سال جاری، 
1۷۵ میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کردیم که به نسبت 

مدت مشابه سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در ســال گذشته مؤدیان مالیاتی خراسان شمالی 
۲۶هزار و ۶۹۷ اظهارنامه بــه اداره کل امور مالیاتی تحویل 

دادند که ۵۵ درصد آن توافقی بود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استاندار خراسان شمالی:

 احیای رودخانه اترک بدون توجه•
 به کشاورزان امکان پذیر نیست

– خبرنگار قدس:  بجنورد 
معاونــت  سرپرســت 
هماهنگی امــور عمرانی 
خراسان شمالی  استاندار 
با تأکید بر احیای رودخانه 
برای احیای  اترک گفت: 
رودخانــه اتــرک باید به 

ســمت انجام مطالعات علمی و بهینه سازی تصمیمات رفت 
تا کسی متضرر نشود.

 محمدی اظهار کرد: با هم افزایی تمام دســتگاه های اجرایی 
به خصوص تعامل بیشــتر با دانشــگاه ها ،خراسان شــمالی 
در بحث مهار آب های ســطحی و استفاده بهینه از نزوالت 
آسمانی استانی پیشرو  است. وی افزود: در بحث بهره مندی 
از مطالعات علمی ما خیلی عقب هســتیم و علتش هم این 
است که برای کارهای علمی و پژوهشی وقت به اندازه کافی 
قرار ندادیم.محمدی تصریح کرد: باید راهکارهای علمی جهت 
هدررفت آب ارائه و برنامه ریزی های دقیقی انجام شود و برای 
رسیدن به این مسئله باید پژوهشگران بیشتر مورد توجه قرار 

گیرند تا شاهد تغییر این روند باشیم.
 وی خاطرنشــان کــرد: ما باید بــا هم افزایــی و یاری در 
تصمیم ســازی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در کنار حفظ 
اکوسیستم محیط زیست امور را به درستی انجام دهیم. وی 
افــزود: نمی توان رودخانه اتــرک را احیا کرد، اما توجهی به 

معیشت و اقتصاد کشاورزان نداشت.

با حضور رئیس این جمعیت صورت گرفت
 افتتاح پروژه هاي توسعه شرکت•

 کشت و صنعت هالل احمر نیشابور
قدس:  خبرنگار  نیشابور- 
توســعه  پروژه هــای 
شــرکت کشت و صنعت 
هالل احمر نیشابور افتتاح 
شــد.پروژه های توســعه 
شــرکت کشت و صنعت 
شهرســتان  هالل احمر 

نیشابور، شــامل پرواربندی هزار رأسی گاو نر، گوساله دانی 
انفرادی 4۰۰ رأسی، شیردوشی ۷۲ واحدی تمام اتوماتیک 
تولید ملی مجموعاً با اعتبــاری بیش از 4 میلیارد تومان به 

بهره برداری رسید.
این پروژه هــا با حضور رئیس جمعیت هالل احمر کشــور، 
فرماندار، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی و 

جمعی از مدیران افتتاح شد.

در زندان بجنورد به وقوع پیوست
 بخشش عروس قاتل•

 پس از اجرای حکم قصاص 
مددجــوی زن  ایسنا: 
زنــدان بجنــورد که با 
ارتکاب قتل عمد همسر 
خود محکوم به قصاص 
نفس شده بود، لحظاتی 
پــس از اجــرای حکم 

قصاص، بخشیده شد.
مجتبی محمــدی، مدیرکل زندان هــا و اقدامات تأمینی و 
تربیتی خراسان شمالی گفت: مددجوی زن زندان بجنورد که 
با ارتکاب قتل عمد همسر خود محکوم به قصاص نفس شده 
بود، پس از ســه ســال و نیم تحمل حبس و اجرای فرایند 

رسیدگی قضایی، برای اجرای حکم به محل منتقل شد.
 وی ادامــه داد: در زمان تحمل حبس این مددجوی زن از 
همه استمداد خواسته بود تا شرایطی فراهم شود که اولیای 
دم از حق قانونی خود»قصاص« گذشت کنند، اما تالش های 
معتمــدان، مددکاران زنــدان و حتی تیم صلح و ســازش 

بی نتیجه  ماند و اولیای دم اصرار بر اجرای حکم داشتند.
محمدی افزود: از همین رو طناب دار بر گردن مددجو)آ-ج(  
حلقه زد، حتی مقامــات قضایی حاضر در صحنه  هم برای 
رضایت تالش می کردند، ولی باز حرف پدر و مادر مقتول یکی 
بود، قصاص و باالخره اولیای دم چهارپایه زیر پای عروسشان 
را کنار زدند تا حکم اجرا شود.وی یادآورشد: دو دقیقه و نیم 
از دســت و پا زدن می گذشت که پدر و مادر مقتول به گریه  
افتادند و گفتند ما او را بخشیدیم، بخشش آن هم پس از دو 
دقیقه و ۳۰ ثانیه بین مرگ و زندگی بود. فوراً با کمک افراد 
حاضر در محل زن از چوبه دار پایین آورده شد و پزشک زندان 
به سرعت کار احیاء را آغاز کرد و دقایقی بعد او را با آمبوالنس 

روانه بیمارستان کردند که خوشبختانه زن جوان زنده ماند.

در پی سقوط از کوه
 پیکر یک طبیعت گرد •

در تربت حیدریه پیدا شد
ایســنا: معاون مدیرعامل و رئیس جمعیــت هالل احمر 
تربت حیدریه گفت: پس از هشت ساعت تالش بی وقفه، پیکر 
بی جان یک طبیعت گرد ۶۹ساله در ارتفاعات پیشکوه پیدا 
شد.بنا بر اعالم روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان 
تربت حیدریه، سعید فکوری بیان کرد: شامگاه 1۹مرداد ماه 
طی اعالم مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر 
مفقودی یک فرد ۶۹ ساله در ارتفاعات پیشکوه، تیم امداد و 
نجات کوهســتان به همراه دو دستگاه خودرو به محل اعزام 
شــدند.وی بیان کرد: پس از تالش هشت ساعته در منطقه 
متأســفانه پیکر بی جان این طبیعت گرد که به دلیل سقوط 
از ارتفاع جان خود را از دســت داده بود، پیدا شــد.فکوری 
اظهار کرد: تیم های امدادی با برپایی کارگاه های فنی، پیکر 
این طبیعت گرد را به پایین دســت انتقال می دهند. معاون 
مدیرعامل و رئیس جمعیت هالل احمر تربت حیدریه یادآور 
شــد: در این عملیات هیئت کوهنوردی، اورژانس، پلیس و 

افراد بومی حضور داشتند.

کشف یک تن و 294 کیلوگرم تریاک •
در بیرجند

فرمانده قرمــز:   خط 
 انتظامی خراسان جنوبی 
و  یک تــن  کشــف  از 
۲۹4 کیلوگــرم تریاک 
یــک  از  بازرســی  در 
دســتگاه وانــت تویوتا 
در شهرســتان بیرجند 
خبر داد. ســردار مجید  شــجاع در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی با اشراف اطالعاتی اخباری دریافت کردند که 
قاچاقچیان مواد مخدر قصد دارند محموله سنگین مواد مخدر 
را از طریق محورهای مواصالتی استان به شهرهای مرکزی 
کشــور منتقل کنند که شناســایی و دستگیری سوداگران 
مرگ پیگیری شد.فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان 
کرد: تیم های عملیاتی مبارزه با موادمخدر با رصد و کنترل 
محورهای مواصالتی خودرو وانت تویوتا حامل موادمخدر را 
در ۲۰ کیلومتری شهرستان بیرجند شناسایی و دستور ایست 
صادر کردند.سردار شجاع با اشاره به اینکه راننده خودرو بدون 
اعتنا به هشــدار مأموران از محل گریخــت، افزود: مأموران 
پس از تعقیب و گریزی پلیســی موفق به توقیف خودرو و 
دستگیری راننده آن شــدند. در ادامه و طی بازرسی از این 

خودرو یک تن و ۲۹4 کیلوگرم تریاک کشف شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی تصریح کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون بیش از ۳۲ تن انواع موادمخدر از ســوداگران 
مرگ در اســتان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 8۵ درصد رشد داشته است.

پسر پدرُکش دستگیر شد•
باشگاه خبرنگاران: رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از 
دستگیری پسری که پدرش را در یکی از روستا های شیروان 
به قتل رسانده بود، خبر داد.سرهنگ مقصود رستگار، رئیس 
پلیس آگاهی  خراسان شمالی گفت: با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 11۰ شهرستان شــیروان، مبنی بر وقوع یک مورد 
مرگ مشــکوک و انتقال جسد متوفی توسط بستگانش به 
بیمارســتان، بالفاصله اکیپی از کارآگاهان پلیس آگاهی با 
هماهنگی مقام قضایی به بیمارســتان شــهید هاشمی نژاد 
شــیروان اعزام شــدند.وی افزود: با توجه به مشکوک بودن 
وضعیت جسد و احتمال وقوع قتل، کارآگاهان پلیس آگاهی 
به همراه مأموران پاســگاه گلیان به محل وقوع حادثه اعزام 
شدند.سرهنگ رستگار با بیان اینکه در تحقیقات نامحسوس 
انجام شده مشخص شد صبح روز حادثه، درگیری بین مادر 
و فرد متوفی رخ داده اســت، افزود: در حین درگیری، پسر 
خانواده با پدرش درگیر می شود که پس از بازرسی و بازبینی 
بدنی جســد، آثار درگیری و خون مردگی در قسمت پشت 
بدن محرز بود.وی با بیــان اینکه با هماهنگی مقام قضایی، 
پسر خانواده دستگیر و برای انجام تحقیقات به مقر انتظامی 
منتقل می شود، گفت: او در تحقیقات و بازجویی های فنی و 
پلیسی مأموران به قتل پدرش اعتراف می کند.رئیس پلیس 
استان گفت: در نهایت پس از تکمیل پرونده، متهم برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

عقیل رحمانی: مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی از عــزم جــدی و قاطع این 
دســتگاه برای ردگیری پرونده های ابهام آلود 

برگشت ارزهای دولتی و... خبر داد.

خیز تعزیرات حکومتی برای برخورد س
با متخلفان

ســیدمرتضی مدنی فدکــی در مصاحبــه با 
خبرنگار قدس و با اشاره به عزم جدی تعزیرات 
حکومتی اســتان برای پیگیــری پرونده های 
اقتصادی که مستقیم بر بازار و معیشت مردم 
تأثیر می گذارد، عنوان کرد: در شــرایط حال 
اقتصادی وجود برخی جریان های حاشــیه دار 
در کف بازار موجب شــده تا نرخ برخی کاالها 
بدون حساب و کتاب و منطقی، با افزایش و یا 
کاهش رو به رو شود، حال آنکه این اقدام قابل 

پذیرش نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
تصریــح کــرد: از همین رو و طــی چند روز 
گذشته، پس از برگزاری جلسات کارشناسی 
و آسیب شناسی در حوزه های مختلف، تصمیم 
گرفته شــد به صورت ویــژه و قاطعانه ای در 
چندین زمینه ورود پیــدا کرده و ماجرا مورد 
رصد قرار بگیرد.وی بیان کرد: در این طرح ویژه 
قرار بر این است که به جای برخورد با متخلفان 
ُخرد که با آن ها هم باید برخورد شود، به سراغ 
عامالن اصلی بروز تخلفات اقتصادی و... برویم.

سودجویان ارزی آرام نخوابندس
ســیدمرتضی مدنی فدکی ادامه داد: در اولین  
مرحله قرار شــده است به سراغ افرادی برویم 
که تعهدات ارزی داشته، ولی به آن عمل نکرده  

و ارزی هم به کشور وارد نکرده اند. 
همچنین افرادی هم که ارز دولتی 
دریافت کرده و قرار بوده کاالیی را 
وارد کشــور کنند هم از دایره دید 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
دور نخواهند ماند.از همین رو برای 

افراد مکاتبه ای  شناسایی این 
بــا بانک های عامــل صورت 
گرفته و فهرســت افراد مورد 
اشاره درخواســت شد که در 
ادامه مشــخصات درخواستی 
به تعزیرات حکومتی اســتان 
فرایند  اســت.  ارسال شــده 
بررســی ماجرا آغاز و به دقت 
در حــال رصــد اســت و در 
فرصت مناسب جزئیات ماجرا 
به اطالع مــردم عزیز خواهد 

رسید.

برخورد با متخلفان بازار س
خوراک دام و طیور

مدیــرکل تعزیرات حکومتی 
هم  اشاره ای  خراسان رضوی 
به دیگر موارد مورد رصد قرار 
گرفته کرد و بیان داشت: 
یکی دیگــر از موضوعاتی 
که شفافیت در آن حوزه 
درجه  از  مــا  بــرای  هم 
اهمیــت باالیی برخوردار 
است، مقوله خوراک دام و 
طیور است و در این زمینه 
هم در حــال جمع آوری 
مســتندات مــورد نیــاز 
هســتیم تا مشخص شود 
خــوراک دام و طیور که 
بــا ارز دولتی بــه برخی 
تولیدکنندگان و... تحویل 

داده شــده آیا در محل خود مصرف شده یا 
سر از بازار آزاد درآورده است؟ همچنین در 
این مسیر واحدهای فعال و واجد شرایط  را 
شناســایی خواهیم کرد و با همکاری دیگر 
دســتگاه های متولی که نظارت اصلی کار با 
آن ها است، پایش مستمری در این رابطه به 
مرحله اجرا گذاشــته خواهد شد تا هر طور 
شده مســیر احتمالی خارج کردن خوراک 
دام از چرخه تعریف شده توزیع هم مسدود 

شود.
مدنی فدکــی بیان کــرد: در این راســتا از 
مدتــی پیش ماجــرای نوســان قیمتی در 
بــازار مرغ هم از ســوی تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی کلید خورده اســت. هدف 
اصلی ما شناســایی عامــالن اصلی افزایش 
قیمت بی ضابطه مرغ در بازار هست و برای 
این کار هم تحرکات واحدهای کشتارکنی، 
مرغداری ها و... به دقت رصد می شــود و به 
محض شناســایی تخلف با آن هــا برخورد 

قاطعی خواهد شد.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی صورت گرفته 
تــا شــکایت های مردمی که بــه تعزیرات 
مورد  بــه روز  می شــود  منعکس  حکومتی 
پیگیری قرار بگیرد و نتیجه آن هم به شاکی 
منعکس شــود. مردم عزیز حتماً در آینده 
نتیجــه این اقدام را هم لمس خواهند کرد.
خراسان رضوی  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
در پایان به متخلفان ارزی هم هشــدار داد 
پیش از آنکه دستگاه نظارتی به سراغ آن ها 
بیاید و برخورد قانونی با آن ها صورت بگیرد 
تا دیر نشــده نسبت به اجرای تعهدات روی 

زمین مانده اقدام کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هشدار داد

برخورد قاطع در انتظار متخلفان بازار ارز

در حال جمع آوری 
مستندات مورد نیاز 

هستیم تا مشخص شود 
خوراک دام و طیور که با 

ارز دولتی تحویل داده 
شده آیا در محل خود 

مصرف شده یا سر از بازار 
آزاد درآورده است؟

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
وزش باد همراه با گردوخاک در خراسان رضوی•

قدس:بر اســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره به تناوب پدیده غالب جوی بویژه در جنوب شرق و 

جنوب استان، وزش باد همراه با گردوخاک است. 
هوای امروز مشهد هم ،صاف از بعدازظهر وزش باد به نسبت 

شدید موقتی پیش بینی شده است.
طی ۲4 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمای 14 درجه 
سلســیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای ۳8 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
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گالیه از قیمت مرغ و ماهیس
در روزنامه چند وقتی اســت قیمت مرغ را 
اعــالم می کنید  1۵هــزار و ۵۰۰ تومان  و 
ماهی قــزل آال  ۲۷ هــزار  تومــان، اما از 
فروشگاه بزرگ و معروف )ص( مرغ گرفتم 
کیلویی 18هزار و 1۰۰ تومان و ماهی قزل 
آال ۳8 هزار  تومان .آدرس قیمت هایی را که 
چاپ می کنید را بدهید تا ما هم از آنجا خرید 

کنیم .
۰9۱۵---472۱

نان هایی که خوب پخت نمی شودس
دو نانوایی لواش در خیابان سراب و دیگری در بهجت .... قرار دارند که نان تولیدی شان غیرقابل 
مصرف است. متأسفانه هیچ گونه تالشی هم برای تغییر سبک پخت برای خمیر نشدن نانشان 

نمی کنند .
۰93۶---۶۱۵۸

چرا اتوبوس ها در روزهای تعطیل خدمات ندارند؟س
جمعه1۷مرداد 8هزارتومان پول کرایه من تا مقصدم شــد و در برگشــت هم 8هزارتومان و 
مجموعا1۶ًهزارتومان شد. در ماه اگر پنج روز اتوبوس ها را تعطیل کنند می شود8۰هزارتومان 
و این مبلغ هنگفت ضربه شدیدی به اقتصاد خانواده ما کارگران می زند، چرا شرکت واحد به 
بهانه کرونا اتوبوس ها را جمعه ها تعطیل می کند در حالی که در روز جمعه جمعیت اندکی سوار 
اتوبوس می شوند و برعکس طول هفته هیچ گونه موجب افزایش بیماری کرونا نمی شود. لطفاً 

فرماندار یا استاندار به فریاد ما قشر ضعیف برسند و تعطیلی اتوبوس ها را لغو کنند .
۰992---3۶7۱

چرا نظارت نیست؟س
چرا هیچ نظارتی به سرویس دهی اتوبوسرانی نیست به خصوص خط4۵. باید بیشتر از۲۰دقیقه 
در انتهای مجلسی غربی منتظر بمانیم تا اتوبوس برسد. فقط آقایان بلدند کرایه ها رو اضافه کنند. 

۰93۵---9۰73

انتقال آب ضرورتی نداردس
عالوه بر اینکه با نظر جناب دکتر کردوانی در 
خصوص عدم نیاز انتقال آب از دریای عمان 
به خراسان کامالً موافقم، اما باید عرض کنم 
با همان هزینه تبدیل آب دریا به آب مصرفی 
می توان فاضالب ها را تصفیه کرد و آب شرب 
و مصارف دیگر را از هم جدا نمود و با استفاده 
بهینه و تصفیه پساب ها  و جانمایی درست، 

در ایجاد واحدهای صنعتی و استفاده درست از آب کشاورزی، با کمبود آب مقابله کرد. 
۰9۱9---۶۶7۱

لطفًا المپ های سوخته را تعویض کنیدس
مسئوالن واحد روشنایی معابر شرکت برق لطف کنید المپ های روشنایی سوخته انتهای چمن  
8۲ رو تعویض کنید، چون شب ها بسیار تاریک است  و شاخ و برگ درختان کالً دور المپ ها 

رو پوشانده و نوری نیست. چند بار زنگ زدیم، ولی اثری نداشته است.
۰9۱۵---7۸۱2

محرومان و تعطیلی اتوبوس در برخی روزها س
با تعطیلی اتوبوس ها هزینه هر فرد کارگر برای رفتن به سرکار یا گذرش در روزهای تعطیل و 
جمعه حدود 1۲هزارتومان می شود که در ماه ۶۰هزارتومان می شود! این درحالی است که مترو 
که هیچ گونه سرویس دهی به مناطق حومه و حاشیه و پایین شهر ندارد، تعطیل نیست! قطعاً 
خســارات تعطیلی اتوبوس فقط برای محرومان جامعه مشهد است که در این اوضاع کسادی 

کرونایی قوز باالی قوز خواهد بود!
 گروسی 

فقط ایراد می گیرندس
شرکت آتیه سازان حافظ فقط دارد صدقه به مستمری بگیرهای تأمین اجتماعی می دهد ! یک 
بار می گوید جواب  آزمایش مهر نداره، توی این شــلوغی و راه دور ، مهر می زنی بازدو مرتبه 

می گوید نسخه اش مخدوشه. آن را هم  که درست کنیم یک چیز دیگر می گویند! ...
۰9۱۵---۱2۶4

ایرنا: شورای شهر مشهد از پاسخ محمدرضا کالیی، شهردار 
این شــهر در خصوص علت تأخیر و عدم اجرای کامل مصوبه 
شــورا مبنی بر شفاف سازی و اطالع رسانی اطالعات معامالت 

شهرداری این کالنشهر، اقناع شد. 
سامانه شفافیت شهرداری مشهد سال ۹۷ با هدف شفاف سازی 
اطالعات مدیریت شــهری مشــهد راه اندازی شد و بخشی از 
اطالعات الیحه بودجه ساالنه شــهرداری، پروژه های عمرانی 
و جاری شــهر، مناقصه ها، مزایده ها و قراردادهای شهرداری 
در دو ســال اخیر در آن قابل مشاهده است.با این حال رئیس 
کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سالمت و محیط زیست 
شورای شهر مشهد به صورت مکرر در نطق های پیش از دستور 
طی سال  گذشته تاکنون و با پرسش چهار ماه قبل از شهردار 
از وجود کاستی های شدید در این سامانه خبر داد و اعالم کرد: 
ســامانه فاش مسئولیت خود را به طور کامل انجام نمی دهد.

محمد حاجیان شهری روز گذشته نیز گفت: شهرداری براساس 
اطالعاتی ناقص، سامانه فاش را راه اندازی کرده است و در عمل 

مصوبه شورا به طور کامل اجرا نشده است.
وی به درآمد 14هزار میلیارد تومانی شهرداری مشهد اشاره و 
بیان کرد: این حق مردم است بدانند شهرداری این درآمدهای 

زیاد را چگونه هزینه می کند.
وی اضافه کرد: پس از گذشــت چهار ماه پرســش از شهردار 
در این خصوص تغییری در روند بارگذاری اطالعات ســامانه 
فاش اتفاق نیفتاد؛بنابراین امیدوارم پاسخ آقای شهردار در این 

خصوص کامل باشد.

عدم ارتباط سیستمی همه بخش ها با سامانه »فاش« س
شهردار مشهد نیز در پاسخ به پرسش این عضو شورا گفت: از 
همان ابتدا قرار شد مجموعه ای از اطالعات در فرایند مدیریت 
شهری به موازات فراهم شــدن زیرساخت ها در اختیار مردم 
قرارگیرد که بخشــی از این اطالعات در سامانه فاش به شکل 
اعم بود و بخشی دیگر در قالب مصوبه مورد تأکید قرار گرفت.

محمدرضا کالیی با بیان اینکه متعهد به رعایت استانداردهای 
مصوبه بوده ایــم، افزود: یکی از مهم ترین نــکات این بود که 
ســامانه های متعددی مانند ســیگنا و مبسا وجود داشت که 
اطالعات را در دسترس قرار می داد، اما در بخش دیگری چون 
ارتباط سیستمی با سامانه وجود نداشت، اطالعات در سامانه 
قــرار نمی گرفت و وقتی فراخوان می خواهد اتفاق بیفتد یا در 
موضوع ســرمایه گذاری این ارتباط سیستمی با سامانه وجود 

ندارد. وی ادامه داد: مقرر شــد اطالعات برخط از سامانه ها به 
نحوی آســان در اختیار مردم قرار گیرد که شامل بخشی از 
موضوعات اداری و مالی باشــد البته همان زمان اعالم کردم 
این روند ســه ماه که هیچ، ســه ساله نیز امکان تحقق کامل 
ندارد و اگر در سه ماه به ۵۰ درصد اهداف برسیم، عالی است، 
اما اصل کار محقق شــده است. شهردار مشهد گفت: شورای 
شهر مشهد  بیش از سایر کالنشهرها به موضوع شفافیت توجه 
داشــته است و در اصل این مصوبه در قالب شفافیت بر اصول 
منع مداخله های سازمانی و افشــای اطالعات شهرسازی در 
حوزه مدیریت شهری تأکید دارد و مسئله مهم این است که 

اصل کار توسط شهرداری انجام شده و در حال تکمیل است.
حاجیان شهری، نماینده سؤال کننده از پاسخ های شهردار قانع 
نشــد؛بنابراین موضوع برای ارجاع به مرحله بعد پیگیری در 
صحن علنی به رأی اعضای شــورا گذاشته شد که از مجموع 
1۵ عضو، ۶ نفر رأی منفی،۶ عضو رأی مثبت و ســه نفر نیز 
رأی ممتنع دادند که براساس آیین نامه داخلی شورا، سه رأی 
ممتنع نیز رأی منفی به ادامه پیگیری لحاظ شــد؛بنابراین با 
اکثریت آرای اعضا، پاســخ شــهردار مورد قبــول قرار گرفت 
و ســؤال به مرحله بعد بررســی ارجاع نشد. همچنین طرح 
دوفوریتــی حمایت از کادر درمانی فعال در خط مقدم مبارزه 
با کرونا از دیگر مصوبات جلسه علنی دیروز بود و مجوز تأمین 
دوچرخه برای ایستگاه های دوچرخه شهرداری، اصالح و تعداد 
دوچرخه ها از ۲هزار دستگاه به یک هزار و ۲۰۰ دستگاه و لوازم 

یدکی آن ها نیز از ۲۰۰ به 1۲۰دستگاه کاهش پیدا کرد.

اقناع شورا  از پاسخ شهردار مشهد در خصوص سامانه »شفافیت« 

گزارش جلسه گزارش جلسه 



خبرخبر خبرخبر
 یک هزار سری جهیزیه •

به زوج های فارس اهدا می شود
روابط  معاون  شــیراز: 
عمومی سپاه فجر فارس 
گفــت: همزمان بــا ایام 
عید غدیر یک هزار سری 
جهیزیه از طرف سپاه فجر 
به زوج های نیازمند استان 

فارس اهدا می شود.
سرهنگ پاسدار جالل یارمحمدی با بیان اینکه سپاه و بسیج با 
همراهی خیران فارس اقدام های مؤثری در قالب رزمایش کمک 
مؤمنانه داشــته اند، گفت: آســیب های اقتصادی ناشی از شیوع 
بیماری کرونا بخشی از اقشار محروم فارس را تحت تأثیر قرار داده 
و سپاه فجر با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود در استان به 

دنبال کاهش این آسیب ها و حمایت از اقشار محروم است.

 آغاز نام نویسی فرزندان اتباع •
مادران ایرانی برای دریافت شناسنامه

اتباع  مدیــرکل  تهران: 
خارجــی  مهاجریــن  و 
اســتانداری تهران گفت: 
مادران ایرانی دارای همسر 
خارجی به منظور دریافت 
فرزندان  برای  شناسنامه 

خود ثبت نام کنند.
منصور حاجی اظهار کرد: عملیات نام نویســی از طریق سامانه 
اینترنتــی اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشــور به 

آدرس www.bafia.ir آغاز شده است.
وی ادامــه داد: متقاضیان در این ســامانه باید عملیات ثبت نام 
خود را انجام دهند و ســپس براساس نوبت دهی که به این افراد 
اختصاص داده می شود، زمان مراجعه حضوری برای ارائه مدارک 

مورد نیاز به آن ها اعالم می شود.

 برپایی ایستگاه صلواتی •
در ایام محرم ممنوع است

ایالم: استاندار ایالم گفت: 
نذرها صرفاً باید در قالب 
مــواد غذایی خشــک یا 
خام توزیع شود و برپایی 
هر نوع ایستگاه صلواتی در 
همه شهرستان ها ممنوع 

است.
قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه مراسم عزاداری ماه محرم 
فقــط در اماکن و فضاهای باز و با رعایت فاصله حداقل 2 متر از 
هر طرف و تجمعات حداقلی برگزار می شود، تصریح کرد: مراسم 
حداکثر باید دو ساعت باشد، جابه جایی هیئت ها، دسته روی و نیز 
استفاده از طبل، سنج و وسایل مشابه ممنوع است، اما برگزاری 
مراسم سینه زنی و زنجیرزنی در محل مراسم و بدون جابه جایی 

مجاز است.

 آزادی ۱۱۰ زندانی جرایم غیرعمد •
در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج: مدیرکل زندان ها 
و  تأمینــی  اقدامــات  و 
و  کهگیلویــه  تربیتــی 
 ۱۱۰ گفــت:  بویراحمد 
زندانی جرایم غیرعمد این 
استان با ترکیب ۱۰۸ مرد 

و دو زن آزاد شدند.
اســماعیل جمیاری بیان کرد: میزان کل بدهی آنان یک هزار و 
۱۵۰ میلیارد ریال بوده که با مداخله کمیته های صلح و سازش 
و شورای حل اختالف زندان ها افزون بر ۹۰۰ میلیارد ریال آن از 

سوی شکات و طلبکاران بخشیده شد.
وی تصریح کرد: در کنار مراقبت و نگهداری از زندانیان، بازپروری 
و بازسازی شــخصیت زندانیان با هدف باز اجتماعی شدن آنان 
 بــا ارائــه برنامه های فرهنگی و تربیتی، آموزشــی و ورزشــی، 
حرفه آموزی و اشــتغال و ارائه خدمات بهداشــتی و درمانی در 

زندان ها انجام می گیرد.

 ۶۹ گروه جهادی مجوز •
امر به معروف و نهی از منکر گرفتند

دبیر  جانشــین  تهران: 
و  امربه معــروف  ســتاد 
تهران  استان  نهی ازمنکر 
گفــت: ۶۹ گروه جهادی 
مجــوز فعالیــت از این 
سازمان دریافت کردند تا 
با حمایت های آموزشــی 

و قضایــی اقدام به فعالیت در عرصه های مختلف امربه معروف و 
نهی ازمنکر کنند.

حجت االسالم حامد فاطمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این 
گروه های جهادی حاکمیتی نیستند و از بدنه جامعه هستند که 
موظف به فعالیت در ۱۶ عرصه تخصصی از جمله حقوقی، اداری، 

محیط زیست، رسانه، فضای مجازی و سایر موارد هستند. 

 اعمال مجازات •
برای متخلفان پروتکل های بهداشتی 

اســتاندار  بندرعباس: 
از سوی  گفت:  هرمزگان 
ســتاد ملــی مقابلــه با 
کرونا، مجازات هایی برای 
پروتکل های  متخلفــان 
بهداشتی در حال تدوین 
این مجازات ها  تا  اســت 

موجب ضمانت اجرایی رعایت این دستورعمل ها باشد.
فریدون همتی عنوان کرد: تمام مدیران و مسئوالن وظیفه دارند 
بر محیط کار حوزه خود نظارت دقیق و جدی داشــته باشند تا 

پروتکل های بهداشتی رعایت شود.
وی ادامــه داد: در صــورت عملکرد ضعیف مدیــران در این 
خصوص ضمن تذکر جدی به آنان، برخورد قانونی نیز صورت 

خواهد گرفت.

اتمام الیروبی کارون در خرمشهر•
اهواز: مدیر دفتر الیروبی 
سازمان  ماشــین آالت  و 
آب و برق خوزســتان با 
اشــاره به اتمام عملیات 
الیروبی رودخانه کارون در 
خرمشهر گفت: بازگشایی 
و الیروبــی پنج شــاخه 

انتهایی رودخانه کرخه تا شهریورماه به پایان می رسد.
سیامک عباسپور اظهار کرد: الیروبی و نی زدایی رودخانه کارون 
حد فاصل پل جدید خرمشهر تا دهانه اروند )نقطه اتصال کارون به 

اروندرود( که از پارسال آغاز شده بود، به پایان رسید.
وی افزود: الیروبی انهار انتهایی رودخانه کرخه نیز با هدف افزایش 
آب گذری این رودخانه، از بهمن پارســال آغاز شــد که در حال 

حاضر ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا شهریور به اتمام می رسد.

 برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی •
در همدان ممنوع شد

همدان: رئیس ســازمان تبلیغات اسالمی همدان گفت: امسال 
به دلیل امکان پذیر نبودن رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم 
ویژه شیرخوارگان حســینی و روز سوم عاشورا در استان برگزار 

نمی شود.
حجت االسالم محمدهادی نظیری از نیروی انتظامی خواست تا در 
صورت مشاهده این گونه خیمه ها، از فعالیت آن ها جلوگیری کنند . 
وی افزود : برگزاری عزاداری محرم در مساجد، تکایا و حسینیه های 
کوچک ممنوع است و این گونه مراسم فقط در فضاهای بزرگ و 

روباز با رعایت پروتکل های بهداشتی اجازه برگزاری دارند.

 توزیع ۳۵ هزار بسته معیشتی •
بین نیازمندان در البرز

امام  سپاه  فرمانده  البرز: 
استان  مجتبی)ع(  حسن 
با  همزمان  گفــت:  البرز 
آغاز مرحله دوم رزمایش 
مواسات در اســتان، ۳۵ 
هزار بسته معیشتی بین 

نیازمندان توزیع شد.
سردار یوسف موالیی با عنوان اینکه ارزش ریالی هر بسته میانگین 
۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان است، بیان کرد: بیش از ۳۵ هزار بسته 
اعالم شده به صورت خارج از آمار، مردم به صورت خودجوش در 

لبیک به فرامین رهبری به نیازمندان کمک کردند.
وی تصریح کرد: مرحله دوم رزمایش مواسات در سه بخش برگزار 
می شود که در دهه امامت، دهه اول محرم و دهه آخر صفر برگزار 

می شود.

 فعالیت تجاری پایانه چذابه •
به طور رسمی آغاز شد

اهواز: با بازگشایی رســمی پایانه چذابه، مجدد حمل کاالهای 
تولیدی به کشور عراق از سر گرفته شد .

نادر بهشتی نسب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز با 
اشاره به اینکه هماهنگی های متعددی برای بازگشایی مرز چذابه 
صورت گرفته، گفت: در نشستی مشترک که بین نمایندگان ایران 
و کشــور عراق در پایانه مرزی چذابه برگزار شد، هماهنگی های 

اولیه در این زمینه صورت گرفت.
وی افزود: پروتکل های مشترک بهداشتی بین دو کشور تصویب 
و در نهایت ابالغ شد تا از انتقال احتمالی بیماری کرونا از طریق 

حمل کاالهای صادراتی به کمترین میزان ممکن برسد.

 کرونا اماکن تاریخی یزد •
را به تعطیلی کشاند

یزد: کارشــناس مسئول 
موزه های اداره کل میراث 
و  فرهنگی، گردشــگری 
یزد  استان  صنایع دستی 
از تعطیلی موزه ها و اماکن 
تاریخی در شهرستان های 
ابرکوه، بافق، مهریز،  یزد، 

خاتم و میبد خبر داد.
الهه خاکباز الوندیان اظهار کرد: با توجه به اعمال محدودیت های 
جدید کرونایی در یزد، تمامی موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی در 
شهر یزد، ابرکوه، بافق، مهریز، خاتم و میبد تا اطالع ثانوی تعطیل 
شد. وی بیان کرد: بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی با 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر است.

این بار بشنو از نخل چون حکایت می کند!

نخلستان های بوشهر در عطش طرح آبرسانی
بوشهر: بهره مندی از حدود ۶ میلیون اصله نخل 
در استان بوشهر و رد پای محصول این استان در 
بازارهای جهانی خود گواه این موضوع است که 
نخلستان ها تا چه میزان در حیات و اقتصاد مردم 

این استان تأثیرگذار هستند.
بخش عمده ای از مردم اســتان بوشهر در حوزه 
نخل داری امرارمعاش می کنند و نخلستان های 
استان بوشهر بیشتر در شهرستان های دشتستان، 

تنگستان، جم، دشتی و کنگان قرار دارند.
شهرستان دشتستان به عنوان قطب اصلی تولید 
خرمای اســتان بوشهر محســوب می شود و با 
توجه به اینکه بخش عمده نخیالت اســتان در 
این شهرستان قرار دارد، بیشترین میزان تولید 

خرمای استان نیز مربوط به دشستان است.
مناطق »آب پخش« و »سعدآباد« دارای بیشترین 
تراکم نخیالت هستند و بخش عمده مردم این 
بخش ها در عرصه کشاورزی به خصوص در زمینه 
نخل و خرما فعالیت دارنــد و به نوعی اقتصاد و 
معیشت مردم این مناطق به نخل ها وابسته است.

ساالنه حدود ۱۶۰ هزار تن خرما در استان بوشهر 
تولید می شود که شهرستان دشتستان به عنوان 
قطب تولید خرمای کشور، ۷۰ درصد از خرمای 

استان بوشهر را تولید می کند.
گونه های خرمای این اســتان ازجمله کبکاب، 
ســعمرون، زاهدی، خاصویی، شــهابی، شکر و 
خنیزی با کیفیت ترین محصول شناخته  شده اند 
که عالوه بر بازارهای داخلی، در خارج از کشــور 

مشتریان و بازارهای فراوانی دارند.

آفت جدیدس
جدا از مشــکالتی که روســتاییان بوشهر برای 
پرورش خرما با آن دســت وپنجه نرم می کنند، 
در چند سال گذشــته کمبود آب برای آبیاری 
نخیالت به دغدغه جدی مردم این استان تبدیل 

 شده است.
کمبود آب موجب شده تا بسیاری از کشاورزان 
دوره آبیاری را کاهش دهند و به گفته آن ها این 
موضوع ســبب کاهش محصول و کیفیت خرما 

خواهد شد.
تاکنون بیشتر نخیالت شهرستان دشتستان 
 به خصوص در آب پخش و ســعدآباد به صورت 
غرق آبی آبیاری شــده اند و هرساله پنج دوره 
آبیاری برای آن ها پیش بینی  شــده بود که در 

سال های اخیر شــاهد کاهش مستمر تعداد 
دوره های آبیاری هستیم.

در این راســتا بسیاری از نخلداران منطقه اظهار 
می کنند کاهش دوره های آبیاری نقش مهمی در 
کاهش کیفیت و کمیت محصول نخیالت دارد و 
کاهش تولید، ضربه ای سنگین به اقتصاد خانواده 

نخلداران و کارگران فعال در نخل هاست.
آن ها از مســئوالن جهاد کشاورزی و همچنین 
وزارت نیرو تقاضــا دارند به این موضوع با توجه 

بیشتری پرداخته شود.

لزوم تکمیل سد »دالکی«س
نماینده دشتســتان در مجلس شورای اسالمی 
بابیان اینکه تأمین آب موردنیاز در دشتستان از 
مهم ترین چالش های کشاورزان است، تکمیل سد 
دالکی را یکــی از راهکارهای مهم در تأمین آب 
موردنیاز کشاورزان می داند و می گوید: با تأمین 
اعتبارات موردنیاز، می توانیم امید داشته باشیم که 

این سد در سال آینده آبگیری شود.
ابراهیم رضایی می افزاید: اســتان بوشهر به ویژه 
شهرستان دشتستان و مناطق آن از قطب های 
تولید خرما در اســتان و کشور هستند و بخش 
زیادی از مردم از این طریق امرار معاش می کنند، 
بنابراین انتظار می رود تالش اساسی برای رفع این 

مشکل اندیشیده شود.

طرح نخلستان نسخه س
رهایی از خشکسالی 

در همین راستا رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی استان بوشهر 
از اجــرای طــرح 2هــزار و 
۴۰۰ هکتاری »نخلســتان« 
برای  دشتستان  سعدآباد  در 
تأمین آب نخلســتان ها خبر 
داده و می گوید: امســال ۵۰ 
درصد این طرح در سطح هزار 
و 2۰۰ هکتار تکمیل و مورد 

بهره برداری قرار می گیرد. 
محمدتقــی  گفتــه  بــه 
منوچهری، رئیس ســازمان 
جهاد کشاورزی استان بوشهر 

طرح »نخلستان« در ســطح ۳۴ هزار هکتار از 
باغ هــای نخیالت مناطق آب پخش، ســعدآباد، 
دالکی و شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان 

اجرا می شود.
وی بیان کرد: طرح نخلســتان باهدف توســعه 
زیرســاخت و اصالح نخیالت با نگاه بلندمدت 
اقتصادی در ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

استان بوشهر به تصویب رسید.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان بوشهر 
بابیــان اینکه ایــن طرح به صــورت پایلوت در 

آب پخــش  نخلســتان های 
دشتستان اجرا شد، افزود: پس 
از تکمیل این طرح با همکاری 
کشاورزان و نخلداران در منطقه 
آب پخش، عملیات اجرایی طرح 
نخلستان در سعدآباد در سطح 

2هزار و ۴۰۰ هکتار آغاز شد.
وی بابیان اینکه در سال جهش 
تولید طرح نخلستان با اهداف از 
پیش تعیین  شده اجرا می شود، 
تصریح کرد: بــرای اجرای این 
طــرح در نخیالت ســعدآباد 
دشتســتان ۶۴ میلیارد تومان 

اعتبار پیش بینی  شده است.

افزایش درآمد س
منوچهری با اشاره به اینکه اجرای طرح نخلستان 
آثار مثبتی در زندگی و معیشــت کشــاورزان 
دشتستانی ایجاد می کند، تأکید کرد: با تکمیل 
طرح نخلستان ضمن افزایش محصول باکیفیت و 
ارتقای درآمد کشاورزان، اشتغال زایی در این حوزه  

تثبیت و افزایش می یابد.
وی می افزاید: با اجرای طرح نوین آبیاری درآمد 
کشاورزان در هر مترمربع از ۵2۹ تومان به ۵ هزار 

و ۳2۱ تومان افزایش می یابد.

طرح »نخلستان« 
باهدف توسعه 

زیرساخت و اصالح 
نخیالت با نگاه 

بلندمدت اقتصادی 
در ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی 
استان بوشهر به 

تصویب رسید
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مازندران: با انتشــار کلیپی که توسط یکی از شهروندان بابلی 
از منطقه »رجه« تهیه و در فضای مجازی منتشــر شــده است 
حال سؤال های بسیاری در اذهان عموم مردم به وجود آمده که 

ماجرای این تعداد خودرو صفرکیلومتر دپو شده چیست؟
از هفته گذشــته فیلمی در فضای مجازی مبنی بر دپو هزاران 
خودرو صفرکیلومتر ایرانی در منطقه »رجه« منتشــر شده که 
با انتقادهای بسیاری از شــهروندان مواجه شده، زیرا بسیاری از 
هموطنان اعتقاد دارند درحالی  که خودرو تا این حد گران شده و 
بازار تشنه ورود خودروهای داخلی است، احتکار این تعداد خودرو 

که به راحتی نمی توان آن ها را شمارش کرد چه معنا دارد؟
ناگفته نماند شرکت ایران خودرو مازندران در سال ۱۳۸۹ با تولید 
روزانه سه دستگاه خودرو فعالیت خود را آغاز کرد و طی سال های 
گذشــته با ارتقای تولید توانسته میزان تولید را به ۱۵۰ دستگاه 

خودرو در روز برساند.
شرکت ایران خودرو مازندران در 2۵ کیلومتری جنوب شهرستان 
بابل، در شهرک صنعتی رجه واقع در بندپی شرقی بابل فعالیت 
می کند و به باور مردم خودروهای احتکار شده متعلق به همین 

شرکت است.

چرا احتکار؟س
اگرچه بســیاری از مردم بــر این باورند این خودروها توســط 
ایران خودرو احتکار شده، اما مدیرعامل این شرکت اذعان کرده 

اســت این خودروهای دپو شده به دلیل عدم تأمین قطعات در 
پارکینگ مانده و البته عدم اســتقرار نماینــده انتظامی در این 
شــرکت هم در ترخیص آن ها بی تأثیر نبوده و احتکاری صورت 

نگرفته است.
سیدامید حسینی نژاد در همین راستا توضیح داده است: حدود 
۵۰۰ دســتگاه خودرو تولید شــده ایران خودرو که در این فیلم 

منتشر شده تولید سه روزه شرکت ایران خودرو مازندران است.
 مدیرعامل شــرکت ایران خودرو مازنــدران همچنین از وجود 
2 هزار و ۳۰۰ دســتگاه خودرو تولیدی ناقص در این شــرکت 
خبر داده و گفته اســت: کرونا که زمینه تعطیلی یکماهه برخی 
قطعه ســازان را فراهم کــرده بود، این قطعات به این شــرکت 

نرســیده و در حال حاضر 2 هزار و ۳۰۰ دســتگاه خودرو ناقص 
در پارکینگ های ایران خودرو در شهرک صنعتی رجه وجود دارد.

حل مشکالتس
وی همچنین عنوان کرد: از ابتدای تیرماه جاری نیروی انتظامی 
مقرر کرده است هیچ خودرویی بدون پالک حق خروج از شرکت 
را ندارد و از آنجا که حدود چندهفته  کار اداری استقرار نماینده 
نیروی انتظامی در شرکت ایران خودرو مازندران به درازا کشید، 

به همین دلیل تعداد خودرو ها در پارکینگ افزایش یافته است.
 حســینی نژاد توضیــح داد: در حــال حاضر نماینــده ناجا در 
ایران خودرو مستقر است و کارهای شماره گذاری خودروها انجام 
می گیرد و هم اکنون روزانه بیش از یکصد دستگاه خودرو پس از 

شماره گذاری وارد بازار می شوند.

کمبود قطعهس
در همین حال رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران 
اعالم کرد: در حال حاضر 2 هزار دســتگاه خــودرو موجود در 
پارکینگ این شــرکت با کمبود قطعه مواجه اند به همین دلیل 

امکان تحویل به مشتری وجود ندارد.
حسینقلی قوانلو بابیان اینکه کمبود قطعات الکترونیکی خودروها 
ناشــی از تحریم های ظالمانه است، از کاهش کمبود قطعات در 

سال جاری خبر داد.

با انتشار یک فیلم در فضای مجازی مطرح شد

پشت پرده دپو خودرو های صفر کیلومتر در بابل چیست؟

گزارشگزارش

787۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 م   ا ق ی ا ن و س   پ ا ن د ا
 2 م ل و س   س و ر و س   ق ی ا س
 3 ت و ر ی ن   د ا ن و ب   ک ل م
 4 ح ب ه   ج ا   ق ی ر ا ط   ب ا
 5 ن ی   ت ا ن ک   ک ا م ب ر ی ن
 6   ا ن ا ت و م ی   خ د ی و   خ
 7 گ   م غ   ن ی و ش   ا ب ی ا ر
 8 و ب ا   ا س ت م د ا د   ا ب ا
 9 ش ر ی ا ن   ه ی ا ت   ک ی   ش
 10 ز   ا ب ج ی   ه ی م ا ل ی ا  
 11 د ی ن ا م ی ت   د ی ز ی   ن ت
 12 ک ا   د ا ل ا ن   ک ر   م ج د
 13 ر ق م   د ا ن ک و   م س ت م ر
 14 د و ل ا   ق ی ا ف ه   ب ی ن ی
 15 ن ت ی ج ه   س ت ا ر خ ا ن   س

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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 ۱. کنایــه از انجام کاری به نحو احســن و 
بی کم وکاست است 2. صوت نفرت- آغاز ماه 
قمری- روشنگری ۳. گل زیبا و خوشبوی 
شــیراز- مدرک دار- پدربزرگ ۴. حشــره 
خونخوار- کتف و شانه- لقب شاهان مغول- 
حرفی در الفبای انگلیسی ۵. سه کیلوگرم- 
در راه مانــده- موضوع رســاله ۶. کمربند 
 فرضی زمین- میوه پرخاصیت- اهل ساری 
مخفی التناسل- درشت هیکل-  گیاهان   .۷
قومی بیشتر آریایی که در عصر هخامنشی 
در ایران ســاکن بوده انــد ۸. باالآمدن آب 
 دریــا- طال- از احشــام- نیم تنــه مردانه 
 ۹. محله و بــرزن- خانــدان- به دردبخور 
۱۰. پیشینیان- دیروز عرب- واگذارشده به 
دیگری ۱۱. زینت رو- لقب حافظ شیرازی- 
یک ویک ۱2. طیب و طاهر- پرنده وحشی 
 حالل گوشــت- تلخ مزه- الیه درخطر جو 
 ۱۳. ســریع تر- امانتــی- قصــد و عــزم 
۱۴. نامی بــرای بانــو نرجس خاتون مادر 
گرامی امام زمان»عــج«- انجام کاری برای 
ازســر بازکردن آن- صوت نــدای بی ادب 

۱۵.  شاخه ای از علم فیزیک که به مطالعه 
پدیده های الکتریکی و مغناطیسی و ارتباط 

این دو باهم می پردازد

۱. زخم بنــدی- پایتخت کشــور آفریقایی 
اوگانــدا 2. نام قدیم این کشــور گل بوده- 
عمــل تردیدآمیز ۳. مــزه دهان جمع کن- 
طایفه ای در سریالنکا- به آن کرم سنجاقی 
هم می گویند ۴. شــوم و نامبــارک- رگ 
گیاهی- خاندان- دلیل و سبب ۵. همنشین 
خار- نانوا- چاپ با ماشین رتاتیو- مساوی 
۶. واحد غیررســمی پول کشورمان- زمان 
بی آغاز- مارکی برای نوعی خودروی سنگین 
 ۷. ترش و شــیرین- بنیــان- نابودکردن 
 ۸. عمل کردن به فتوای مجتهد- آســمانی 
۹. درخور و شایســته- نت بیمار- چشــم 
۱۰. آب گندیده و بدبو- فرصت مناســب- 
»مالغــه« درهم ریختــه ۱۱. صاحــب و 
دارنده- ناپدید- فرمانده- از اشــکال ساده 
هندسی ۱2. اشاره به نزدیک- نت منفی- 
غصه ها و اندوه ها- آیــم، ... ، آید ۱۳. انباز- 

 روستا- سودای ناله ۱۴. مژده و بشارت- هم وزن کردن 
۱۵. پایتخت کشور اروپایی قبرس- مرغوب و مطلوب

  افقی

  عمودی
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