
معرفی چند مدیر مدرسه به هیئت تخلفات برخورد با رستوران های پذیرنده مراسم عروسی
یک مسئول در آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر دادیک مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد هشدار داد

از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تاکنــون ۵۳ تاالر 
عروسی و پذیرایی در مشهد و دیگر شهرستان های 
زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان 
خراســان رضوی مهر و موم شده اند.رئیس کارگروه 
سالمت محیط دانشــگاه علوم پزشکی مشهد روز 
سه شنبه گذشــته گفت: ۳۱ تاالر از این تعداد در 

مشهد، ۱۵ تاالر در شهرستان ...

رئیس اداره ارزیابی و نظارت بر عملکرد اداره  کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: سه مدیر 
متخلف مدرسه در اســتان برای بررسی و صدور 
حکم به هیئت بدوی تخلفات کارکنان آموزش و 
پرورش استان معرفی شدند.مجتبی افشار اظهار 
کرد: تخلف این سه مدیر دریافت وجه اجباری از 

والدین در زمان نام نویسی ..
.......صفحه 2 .......صفحه ۳ 

خطر نقره داغ شدن بازار طالی سرخ
 گفت وگوی قدس با بانوی 

 کارآفرین خراسانی 

 روایت یک تحول 
در صنعت 

عروسک  سازی ایرانی

.......صفحه 2 

.......صفحه ۳ 

معاون شهردار خبر داد

فعالیت 
۱۸هزار 

 شغل مزاحم 
در مشهد

معاون شهردار مشــهد گفت: حدود ۱۸هزار شغل مزاحم 
هنوز در سطح شهر مشهد فعالیت می کنند. مهدی یعقوبی 
در حاشیه بازدید از پروژه های ساماندهی مشاغل، سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی اظهار 
کرد: براساس آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم 
شــهری، شــهرداری ها موظفند به منظور رفع مزاحمت 
مشــاغل و اصناف مزاحم، متناســب با وضعیت فعالیت، 
مکان استقرار و ماهیت شغلی آن ها، نسبت به  حکم انتقال، 
جابه جایی یا رفع مزاحمت از طریق اصالح فرایند کار، تغییر 
فعالیت یا نوسازی اقدام کنند.وی ادامه  داد: در همین راستا 
مجتمع خدمات خودرویی آسکوپارس واقع در آزادی ۳۷ با 

رعایت تمامی استانداردهای شهرسازی ...

بدقولی دولت در پرداخت مطالبات خرید حمایتی زعفران یکساله شد

.......صفحه 2 

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

دولت تخصیص 
۳۱درصدی اعتبارات 
استان را جبران کند 

بانو و کارآفرین برتر تربت حیدریه توانسته در صنعت عروسک سازی 
با اســتفاده از مواد اولیه داخلی ضمن ممانعت از خروج ارز از کشور 

محصوالتی باکیفیت روانه بازار کند...

.......صفحه ۳ 
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یک مسئول در مراسم یادبود نخستین 
شهید رسانه خراسان رضوی: 

رسانه ها باید در ایجاد اعتماد و 
همگرایی پیشرو باشند

ایرنا: رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی گفت: 
رســانه ها باید در افزایش اقتدار نظام، ایجاد اعتماد و 

همگرایی ملی پیشرو باشند. 
عباس محمدیان در مراســم یادبود سیدعبدالحمید 
عســکری، نخستین شــهید رسانه اســتان خراسان 
رضوی در کاشــمر افزود: برای حفظ اصل انقالب باید 
همه همگرایی داشته باشیم، نباید اجازه داد دشمنان 
با تبلیغات شــوم افکار عمومی را منحرف کنند، امروز 
بزرگ ترین رســالت رسانه ها دفاع از آرمان های انقالب 

است و در این زمینه باید وحدت داشته باشیم.

ماسک هوشمند کرونا در خراسان 
رضوی تولید می شود

قدس: معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه خراسان 
رضوی گفت: به منظور مقابله با کرونا با موضوع ماسک 
هوشــمند بر اســاس محصوالت دانش بنیان در حال 
مطالعه و تولید هســتیم. محمودرضا کفاش؛ معاون 
علمی، پژوهشــی و فناوری ســپاه خراسان رضوی با 
اشــاره به حمایت و هدایت سه شرکت دانش بنیان با 
کمک بسیج علمی پژوهشــی خراسان رضوی گفت: 
روی ماسک هوشــمند در حال مطالعه هستیم که با 
فیلترهایی با رعایت تمام مالحظات پزشــکی و اشعه 
خاص اجازه ورود هــوای آلوده و تنفس را نمی دهد و 
به صورت هوشمند اکســیژن را تصفیه می کند.  او با 
بیان اینکه ۱۰ شــرکت دانش بنیان، هشت مرکز رشد 
و ۴۰ پایگاه علمی در مشهد راه اندازی شده، افزود: ۱۵ 
پروژه علمی و پژوهشی به صورت تسهیالتی و اعتباری 
به منظور تولید ملی مــورد حمایت معاونت علمی و 

پژوهشی سپاه خراسان رضوی قرار گرفته اند.

از سوی رئیس شورای قضایی خراسان 
رضوی صورت گرفت

معرفی اعضای شورای حل اختالف 
ویژه اصحاب رسانه و مطبوعات 

قدس: در مراســمی با حضور رئیس شورای قضایی و 
رئیس کل دادگستری اســتان، رئیس شوراهای حل 
اختالف خراسان رضوی و جمعی از اعضا و مسئوالن؛ 
رئیس و اعضای شــعبه همیاران شورای حل اختالف 
ویژه اصحاب رســانه و مطبوعات معرفی شدند.بر این 
اساس و طی حکمی علی اردکانیان؛ به عنوان رئیس و 
محمدسعید احدیان، عباس محمدیان، امیر جلیلی نژاد، 
غالمرضا بنی اســدی، سیدموسی خادم و خانم فاطمه 

آستانی به عنوان عضو این شورا معرفی شدند.

افزایش ۱۰ تا ۲۲ درصدی شهریه 
دانشگاه های غیردولتی

ایرنا: دبیرکل و رئیس شــورای مرکــزی اتحادیه 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی غیردولتی و 
غیرانتفاعی کشــور در مشــهد گفت: امسال حدود 
۱۰ تا 22 درصد به میزان شهریه دانشگاه ها افزوده 

می شود که این رقم پارسال 2۵ درصد بوده است.
علــی آهون منــش روز گذشــته در گفت وگــو با 
خبرنگاران در مشهد افزود: با توجه به شرایط کرونا و 
مشکالت اقتصادی خانواده ها شهریه این دانشگاه ها 
در سال تحصیلی جدید نسبت به نرخ تورم و میزان 

افزایش شهریه پارسال افزایش نیافته است.
وی با بیان اینکه اتحادیه دانشــگاه ها و مؤسســات 
آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت های 
امنا اعالم کرده اســت بسته به موقعیت هر دانشگاه 
می توانند شــهریه را افزایش دهند ادامه داد: توصیه 
کردیم با توجه به موضوع کرونا و مشکالت اقتصادی 

خانواده ها، این افزایش بیشتر از پارسال نباشد.

خبرخبرخبرخبر

علی محمدزاده: رئیس شــورای اســالمی خراسان 
رضوی گفت: با قوانین ۱۰۰ ساله نمی توان شهرهای 
امروزی را مدیریت کرد از این رو به روزرســانی قوانین 

این حوزه ضروری است.
علی محمــد اللهیاری که به بهانه روز خبرنگار میزبان 
تعدادی از اصحاب رســانه خراسان رضوی بود، اظهار 
کرد: بر اساس قانون اساسی شوراها جایگاه خاصی در 
فرایند تصمیم سازی دارند اما به دالیل مختلفی تاکنون 
این مهم محقق نشــده است و حتی فاصله معناداری 

میان اختیارات و وظایف تعریف شده برای شوراها در 
قانون شــوراها و قانون اساسی وجود دارد و الزم است 
در راســتای عمل به اصول قانون اساسی سایر قوانین 

را اصالح کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر نیاز اصلی هر نوع اصالحاتی 
تبیین نظرات مختلف است که بی تردید نقش رسانه ها 
در این بخش مهم تر از سایر عناصر است بنابراین همان 
گونه که رسانه ها حلقه واسط میان حاکمیت به معنای 
عام و مردم هســتند در حوزه شوراها نیز می توانند با 

بیان مناسب خواســته ها و نیازها ضمن مطالبه گری 
قانونمند خود به فرایند توسعه متوازن و رفع تبعیض ها 

کمک ویژه ای داشته باشند.
او ادامه داد: در حال حاضر به روزرسانی قوانین حوزه 
مدیریت شهری یک الزام جدی است؛ چراکه بیشتر 
قوانین این حوزه مربــوط به چند دهه پیش حتی 
۱۰۰سال قبل است. همچنین الزم است اختیارات 
کافی به شوراها داده شــود تا پاسخگویی مناسبی 
به مردم داشــته باشــند در غیر ایــن صورت عدم 
پاسخگویی از سوی شــوراها ناامیدی مردم از این 
نهاد مردمی را به دنبال خواهد داشت که بی تردید 

مطلوب نخواهد نبود.
اللهیاری گفت: آنچه مســلم است شیوه برنامه ریزی 
معمول در کشــور ما تقریباً در بیشــتر کشــورهای 
پیشرفته دنیا منسوخ شده و الزم است در این بخش 

نیز همپای کشورهای توسعه یافته تغییراتی در حوزه 
تصمیم ســازی برای اداره شــهرها داشته باشیم که 
شاید یکی از ضروری ترین اقدام ها تحقق بخشیدن به 
مدیریت واحد در شهرها باشد که امیدواریم در برنامه 
توسعه بعدی زمینه تحوالت اساسی در این بخش را 

نیز شاهد باشیم.
رئیس شورای اسالمی خراسان رضوی در پایان بر این 
نکته تأکید داشت که پیشرفت در هر حوزه ای مستلزم 
اقدام ها و ایده های جدید است و برای افزایش راندمان 
و بهره وری باال در مدیریت شهری باید از ظرفیت افراد 
متخصص و توانمند بهره برد؛ به بیان ســاده تر اینکه، 
تحول در مدیریت شهری گام نخست تحوالت در ابعاد 
مختلف جامعه اســت و الزم است با همگرایی بیشتر 
زمینه حضور نخبگان از گروه های مختلف در این حوزه 

نیز فراهم شود.

قدس: پویش مردمی روز گرم با عنوان »انرژی امروز 
ما برای کودکان کار« توسط شرکت توزیع نیروی برق 
شهرستان مشــهد و با همکاری و مشارکت اداره کل 
بهزیستی خراســان رضوی، شرکت استارت آپ نبض 
انرژی و مرکز شــتاب ایده برگزار می شود. مدیر دفتر 

روابط عمومی و سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق 
مشهد ضمن تشریح ویژگی ها و نحوه اجرای این پویش 
مردمی گفت: پویش مــورد نظر امروز همزمان با روز 
تشــکل ها و مشارکت های اجتماعی از ساعت ۱2 الی 
۱۶ در مشهد برگزار خواهد شد. علیرضا کاشی گفت: 

از آنجایی که ۸۰ درصد مشترکین توزیع برق مشهد 
در بخش خانگی هستند اگر مردم همراهی کنند عالوه 
بر صرفه جویی سرمایه های مالی این صرفه جویی کمک 

شایانی برای کودکان کار محسوب خواهد شد. 
وی از وجود یک میلیون و ۶۰۰ هزار مشترک خانگی 
در مشــهد خبر داد و گفت: با همراهی این مشترکین 
امروز هر میزانی که در مصرف انرژی برق صرفه جویی 
شود از آنجایی که امکان پایش و سنجش آنالین در این 
خصوص وجود دارد این صرفه جویی به ریال تبدیل شده 

و مبلغ آن طی مراسمی با حضور نمایندگان و مدیران 
بهزیستی استان به کودکان کار اهدا خواهد شد.

رئیس شورای اسالمی خراسان رضوی:

اصالح قوانین شوراها الزامی است

امروز انجام می شود

پویش مردمی روز گرم با هدف کمک به کودکان کار

قدس: کارشناس بازرسی سازمان صمت خراسان 
رضوی گفت: تولیدکنندگان لبنیات بدون داشتن 

مجوز، قیمت محصوالت خود را افزایش دادند. 
محمــد اخوان افــزود: بیش از یک ماه گذشــته 
مصوبه ستاد تنظیم بازار کشــور به دستگاه های 
نظارتی مانند ســازمان حمایــت از مصرف کننده 
ابالغ شــد و ما در سازمان صمت مکلف بر نظارت 
به قیمت های اجناسی شــدیم که قیمت مصوب 

دارند.
او ادامه داد: در همین راســتا همــکاران من در 
بازرسی ســازمان صمت، بر اســاس بازدیدهای 
میدانی خــود، شــاهد بودند که بیشــتر کاالها 
قیمت مصــوب آن اجرایی می شــود، اما پس از 

۱۰ روز قیمت شــیر خام افزایش یافت، با وجود 
ایــن قیمت مصوب لبنیات تغییری پیدا نکرد، اما 
تولیدکننــدگان محصوالت لبنــی به دلیل اینکه 
قیمت شیر خام افزایش یافته است مجبور به باال 
بردن قیمت محصوالتی شده اند که قیمت مصوب 

ندارند. 
کارشناس بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 
ادامه داد: تولیدکنندگان محصوالت لبنی در چند 
هفته گذشته محصوالتی که قیمت مصوب ندارند 
را بیشتر تولید کرده و با قیمت باالتری به فروش 
رســانده اند در حالی کــه تولیدکنندگان لبنیات 
مجــوز افزایــش قیمت ها را نداشــتند در همین 
خصوص گزارشــی تهیه شد و به سازمان حمایت 

از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی ارسال شد.
اخــوان بیان کرد: بــرای اصالح قیمــت لبنیات 
نمی توان بــه صورت اســتانی عمل کــرد، زیرا 
ایــن افزایش قیمت در سراســر کشــور رخ داده 
اســت و باید به صورت کشــوری ایــن موضوع 
حل شــود، اما با وجود این اکیپ های نظارتی ما 
سرکشی های مداومی از دامداری های استان دارند 
و با دامداری هایی که شــیر خام خود را گران تر از 
قیمت مصوب به فروش می رسانند برخورد جدی 

می شود.

کارشناس بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی عنوان کرد

افزایش غیرمجاز قیمت لبنیات

چهار شنبه  22 مرداد 1399
  22 ذی الحجه 1441  
 12 آگوست 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9317  
 ویژه نامه 3696 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی نبات و آبنبات مشهد و حومه

جلس��ه نوبت اول مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی نبات و آبنبات ریزان مشهد رأس ساعت 10 صبح روز جمعه 
مورخ 99/6/7 در محل حس��ینیه قنادها واقع در خیابان نواب صفوی 9 )شارس��تان( انتهای کوچه عباس��قلی خان 
بعد از هتل یوس��ف پالک 17 با دستورجلس��ه ذیل تشکیل می ش��ود. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود با 
همراه داش��تن کارت عضویت یا برگ س��هام جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به 

هم رسانند.
رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک برای تمامی شرکت کنندگان در جلسه الزامی است.

دستورجلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال 1398

3- طرح و تصویب تغییرات به عمل آمده در اعضا و سرمایه در سال 1398
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1399

5- اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار بانکی
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1399

7-تعیین روزنامه جهت چاپ آگهی های شرکت
/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی نبات و آبنبات مشهد
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

 ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد با اس��تناد 
م��اده 5 آئین نام��ه مالی ش��هرداری ها و در 
رعایت بند 5مصوبه مورخ 98/9/18ش��ورای 
اسالمی شهر گناباد نسبت به اجرای عملیات 
ساماندهی خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر 

به شرکتهای خدماتی اقدام نماید.
لذا متقاضیان واجد ش��رایط می توانند جهت 
دریاف��ت اوراق مزای��ده از تاریخ درج آگهی 
نوب��ت دوم ب��ه م��دت 10روز ب��ه ام��ور مالی 
ش��هرداری مراجعه ویا جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 05157222276تماس 

حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد
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آگهی مزایده شهرداری گناباد
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بدقولی دولت در پرداخت مطالبات خرید حمایتی زعفران یکساله شد

خطر نقره داغ شدن بازار طالی سرخ
هاشم رســائی فر: خرید توافقــی و حمایتی 
زعفــران از زعفران کاران طرحی بود که ســال 
گذشته با هدف کوتاه کردن دست دالالن از بازار 
طالی سرخ و ثبات در بازار توسط سازمان تعاون 

روستایی اجرا شد.
اختالط موضوع حمایت از زعفران کاران و هدف 
تبلیغاتی که برخی از نمایندگان سابق مجلس 
در ســال منتهی به انتخابات در موضوع خرید 
حمایتی زعفران داشــتند ختم به قصه پرتکرار 

تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان شد. 
مطالباتی که نزدیک به 10 ماه )آبان98( تاکنون 
بخشی از آن باقی مانده و زعفران کاران زیادی را 

با چالش مواجه ساخته است. 
بیــش از 100 میلیارد تومــان حجم مطالبات 
زعفران کاران از ســازمان تعاون روستایی است 
که حتی با تغییر رئیس این سازمان و قول هایی 
که داده شده هنوز که هنوز است پرداخت نشده 
اســت. تنخواه هزار میلیارد تومانی که با ابالغیه 
ســازمان برنامه و بودجه بــرای خرید توافقی و 
حمایتی زعفران در نظر گرفته شــد نیز به طور 
کامل محقق نشــده این در شرایطی است که 
برای فروش محصول خریداری شده تا به امروز 

چاره اندیشی نشده است. 
عرضه حجم زیادی از زعفران خریداری شــده 
توسط سازمان تعاون روســتایی این نگرانی را 
در پی دارد که در فاصله دو تا ســه ماه مانده به 
برداشت محصول جدید قیمت طالی سرخ را به 
شدت تحت تأثیر خود قرار دهد و روند کاهشی 
را برای زعفــران رقم بزند. آخرین تصمیم برای 
عرضه و تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات 
زعفران کاران فروش مزایده ای 60 تن از زعفران 

خریداری شده در طرح حمایتی است.

دولت در بازار زعفران دست اندازی س
نکند

یکــی از زعفران کارانــی کــه محصول ســال 
گذشــته اش را در طرح توافقــی و حمایتی به 
فروش رســانده با ابراز گالیــه از نحوه پرداخت 
مطالباتش می گوید: ابتدا باید از دولت خواهش 
کنیم که دیگر با چنین طرح هایی ســبب بروز 
مشکالت برای کشاورزان و زعفران کاران نشود، 
اجازه دهید تا بازار زعفران توسط دست اندرکاران 
خودش اداره شــود. البته این خیلی خوب است 
که دولت دغدغه مندی در این خصوص داشــته 

باشد اما اینکه بدون برنامه و با 
مقاصدی که برخی از دوستان 
در زمان اجرا شدن این طرح 
داشتند همه چیز محکوم به 
شکست است و نتیجه اش این 

می شود که اکنون می بینید.
وی ادامــه می دهــد: اکنون 
حــدود 10 مــاه اســت که 
دولت زعفران ما را خریداری 
کرده اما بیــش از 40 درصد 
آن پرداخت نشــده است. با 
وجود این و با توجه به شرایط 

اقتصادی کشــور فقط و فقط هر چه بدســت 
آوردیم ضرر بود و بس. اگر به فرض همین امروز 
طلب زعفران کاران پرداخت شــود ارزش سال 
گذشته را ندارد. کاش همان زمان زعفرانمان را با 
قیمت کمتر به بازاریان می فروختیم و این همه 

ضرر نمی کردیم.

سوءاستفاده احتمالی دالالن در بازار س
پیش روی زعفران امسال

یکی دیگر از زعفران کاران در واکنش به موضوع 
مطالبات بر زمین مانده صنف زعفرانکاری اظهار 
کــرد: دولت به هیچ وجه نمی تواند بازار زعفران 
را در دست بگیرد؛ چرا که نه کارشناس درست 
و دلســوزی در محدوده دوایر دولتی مرتبط با 
زعفران وجود دارد و نه می شــود به وعده ها در 
پرداخت به موقع طلب زعفران کاران اعتماد کرد. 
تجربه نشان داده هر بار که دولتی ها پا به عرصه 

این گونه  خرید حمایتــی و 
برنامه هــا گذاشــتند آخرش 
مشکالت کشاورز بیشتر شده 

و کمتر نشده است.
او می افزایــد: مطمئنــم که 
دالالن از اتفاقــی که ســال 
گذشته برای بازار زعفران افتاد 
و دولت نتوانست به آنچه وعده 
داده بود عمل کند سوءاستفاده 
خواهند کرد و امسال هر چه 
دلشــان بخواهد قیمت روی 
محصول ما خواهند گذاشت. 
این بزرگ ترین ضربه ای است که نگرانی داریم به 
بازار زعفران در آینده وارد شود. دست اندرکاران 
باید از همین حاال برای این موضوع چاره اندیشی 
کنند و از بروز مشــکالتی اینچنینی که توسط 
دالالن امکان دارد به وجود بیاید جلوگیری کنند.

مزایده 60 تنی زعفران درهفته آینده س
نماینده مردم شهرســتان های تربت حیدریه، 
مه والت و زاوه در مجلس شــورای اسالمی که 
حتی پیش از انتخابش بــه عنوان نماینده این 
شهرســتان یکی از دغدغه هایش پیدا کردن راه 
حلی برای رسیدن زعفران کاران به مطالبات بر 
زمین مانده شان بوده است در این زمینه به قدس 
می گوید: همان طور که می دانید موضوع خرید 
توافقی و حمایتی زعفران از سوی سازمان تعاون 
روستایی مربوط به آبان سال گذشته است که با 
پرداخت نشدن قسمتی از مطالبات زعفران کاران 

ایــن بحث همچنــان ادامه دارد و بســیاری از 
کشــاورزانی که زعفرانشــان را در این طرح به 

فروش رسانده اند با چالش مواجه ساخته است.
محســن زنگنه می افزاید: در راســتای رفع این 
موضــوع و به جهت اینکه جمــع زیادی از این 
زعفــران کاران در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، 
مــه والت و زاوه حضور دارند و درخواســت های 
مکرری برای رفع این مشــکل داشتند از همان 
روزهای ابتدایی انتخاب به عنوان نماینده مردم 
به دنبال رفع موانع و مشــکالت رفتیم که پس 
از رایزنی هایی که با رئیس سابق سازمان تعاون 
روستایی کشور داشتیم و نتیجه ای در بر نداشت 
جابه جایی در رأس مدیریت سازمان اتفاق افتاد 
که از آن زمان تاکنون برنامه ها با رویکرد بهتری 
پیش رفته است و امیدواریم در طرحی که پیش 
روی ماست بتوانیم مشکل مطالبات زعفران کاران 

را حل کنیم.
وی در خصــوص این طرح اظهار می دارد: طرح 
فروش مزایده ای 60 تن از زعفران خریداری شده 
توسط سازمان تعاون روستایی مد نظر است که 
برای شرکت در مزایده فراخوان داده شده است. 
زنگنه می افزاید: این فروش مزایده ای به شــرط 
صادرات خواهد بود و برنده مزایده می بایســت 
همه 60 تن را یکجا یا در نهایت در ســه بلوک 
20 تنی به خارج از کشــور صادر کند تا به این 
وســیله از وجود بیش از انــدازه زعفران در بازار 
داخل و احتماالً ســقوط قیمت ها و ضرری که 
متوجه زعفران کاران در فصل برداشت پیش رو 

است جلوگیری به عمل آید.
نماینده مردم شهرســتان های تربت حیدریه، 
مــه والت و زاوه در مورد زمان برگزاری مزایده 
و پرداخت مطالبات زعفــران کاران نیز اظهار 
مــی دارد: تا آخر این هفتــه افرادی که تمایل 
به حضــور در مزایده دارند می بایســت اعالم 
آمادگی کنند و شــرط حضــور در مزایده را 
داشته باشند. پس از دریافت درخواست ها بعد 
از ســه تا چهار روز مزایــده برگزار و برنده آن 
مشخص خواهد شد. پس از اینکه برنده مزایده 
معلوم شود تســویه کامل با وی انجام شده و 
بالفاصله مطالبات باقیمانــده زعفران کاران به 
آن ها پرداخت می شود که به نظر می رسد اگر 
همه چیز طبــق برنامه پیش برود اواخر هفته 
آینده خبرهای خوشــی برای زعفــران کاران 

خواهیم داشت.

 گفت وگوی قدس 
با رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد

تولید مصالح مقرون به صرفه نیست•
تکتم  آنالین-  قدس 
رئیس  بهاردوســت: 
اتحادیــه فروشــندگان 
ســاختمانی  مصالــح 
ضمن اشــاره به دالیل 
افزایــش قیمت مصالح 
ساختمانی و تأثیر آن بر 

قیمت مسکن گفت: قطعاً افزایش قیمت مصالح ساختمانی در 
افزایش قیمت مسکن بی تأثیر نیست ولی این افزایش قیمت 
در بخش های آهن آالت، ســیمان، شن، ماسه، در، پنجره و... 

است.
غالمرضا سلطانی در گفت وگو با قدس آنالین افزود: مصالحی 
چون آجر هم که زیر نظر اتحادیه ماســت، گران شــده ولی 
بر قیمت مســکن تأثیر آنچنانی ندارد. این در حالی است که 
مصالحی مانند شن و سیمان، گچ و حتی آجر هم نسبت به 
قیمت های مدت مشابه اش در سال گذشته تقریباً 60 تا ۷0 

درصد گران شده است.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مصالحی که زیرمجموعه اتحادیه 
مصالح ساختمانی هســتند عموماً به دلیل افزایش قیمت ها 
در بخش هــای حمل و نقــل، افزایش قیمت لــوازم جانبی 
ماشین آالت و حتی افزایش دستمزد کارگر بوده است. افزایش 
قیمت در مصالحی چون آجر، کاشــی و... نسبت به رشدی 
که دیگر مصالح و کاالها داشته، خیلی ناچیز است. متأسفانه 
این روزها بیشتر واحدهای تولیدی ما زیانده شده اند و گاهی 
مجبورند با یک سود خیلی اندک محصوالتشان را به فروش 

برسانند.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد گفت: دولت امسال 
26درصد به حقوق کارگران اضافه کرده که مبلغ ناچیزی است 
و کفــاف زندگی خیلی از این افــراد را نمی دهد و کارگر هم 
حاضر نیست با این میزان افزایش کار کند. برخی از همکاران 
ما مجبور شده اند تا ۷9 درصد افزایش دستمزد داشته باشند 

چون آن 26 درصد به هیچ عنوان قابل اجرا نیست.
وی افزود: در بخش مصالح، دســتمزدها پیمانکاری اســت. 
کاری که پارسال با دستمزد 100 هزار تومان انجام می شده 
است امسال با 1۷0 هزار تومان هم به سختی انجام می شود. 
ماسه ای که امســال 110 درصد افزایش قیمت داشته است، 
سیمانی که نســبت به سال قبل 40 درصد که احتمال دارد 
قیمت از این هم که هست گران تر شود یا آهنی که از پارسال 
تا به امروز افزایش ۳00درصدی داشــته است قطعاً بر قیمت 
مســکن تأثیرگذار است. همه این افزایش قیمت ها در بخش 
تولید است وگرنه فروشــنده که در نهایت با 10درصد سود 

جنس را به مشتری عرضه می کند.
ســلطانی ادامه داد: آجر که به عنوان یکــی از مصالح اولیه 
ساختمان استفاده می شود امســال چیزی حدود 26 درصد 
افزایش قیمت داشــته است این در حالی است که نسبت به 
رشــد ۷0 درصدی دســتمزد کارگر کوره پزخانه رقم بسیار 

اندکی است.
وی افزود: اکنون واحدهای تولیدی ما با تولید کردن مشکل 
ندارنــد این روزها دیگر تولید برای این افراد مقرون به صرفه 
نیســت و مشکل کار اینجاســت. یکی از دالیل این مشکل 
این است که استهالک وســایل و ماشین آالت تولید خیلی 
زیاد شده است. در بخش تولید موزاییک یا آجر که ما تولید 
انحصاری نداریم هر کســی می تواند با سرمایه مناسبی یک 
کارگاه موزاییک ایجاد کند. ما در حال حاضر در مشهد حدود 
120 کارگاه تولید موزاییک داریم که این ســطح گسترده ای 
اســت و توان رقابتی را زیاد می کند به همین دلیل همکاران 

ما  مجبورند با سود خیلی اندک مصالحشان را عرضه کنند.
سلطانی گفت: در سال های گذشته چیزی حدود 200 کوره 
آجرپزی داشتیم اما اکنون تعداد کوره های فعال به 80 عدد 
رسیده است و این قضیه تولید آجر را نسبت به گذشته کمتر 
می کند. البته ناگفته نماند که چند سالی است مصرف آجر هم 
نســبت به گذشته کاهش پیدا کرده و دقیقاً به دلیل افزایش 
دستمزد کارگر و هزینه کوره پزخانه ها این روزها تولید آجر 

دیگر برای خیلی از این کوره پزخانه ها توجیحی ندارد.

با هدف درمان بیماران کرونایی آغاز شد
 ساخت بخش ایزوله تنفسی•

 در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
بخش  ســاخت  قدس: 
در  تنفســی  ایزولــه 
رضا)ع(  امام  بیمارستان 
هشت  شــامل  مشهد، 
درمــان  بــرای  اتــاق 
بیمــاران مبتال به کرونا 
 610 بیمارســتان  در 

تختخوابی امام رضا)ع( مشهد آغاز شد.
مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با اشاره به آغاز ساخت بخش ایزوله تنفسی در 
بیمارستان امام رضا)ع( گفت: این اتاق های ایزوله در مجموع با 
هزینه حدود ۵0 میلیارد ریال برای نخستین بار در قالب یک 
بخش اختصاصی راه اندازی می شــود.علی رحیمی افزود: این 
اتاق ها با زیربنای حدود 810 مترمربع در طبقه ســوم بخش 
داخلی بیمارستان 610 تختخوابی امام رضا)ع( مشهد ساخته 
می شوند.وی ادامه داد: ساخت این اتاق های ایزوله حدود سه 
ماه به طول می انجامد.رحیمی بیان کرد: اتاق ایزوله تنفسی 
تاکنون به صورت موردی در برخی بیمارستان های مشهد در 

قالب یک یا دو اتاق دایر بوده است.

 انتصاب دو مدیر کل جدید•
در خراسان رضوی

قدس: استاندار خراسان 
رضــوی دو مدیــر کل 
جدیــد را منصوب کرد.
علیرضا رزم حسینی روز 
گذشته با صدور احکامی 
جداگانه، جواد حسن زاده 
را بــه ســمت مشــاور 

استاندار و مدیرکل حراست و مهدی تقوایی را به سمت مدیر 
کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان 

رضوی منصوب کرد.

معرفی چند مدیر مدرسه به هیئت •
تخلفات آموزش و پرورش خراسان رضوی

ایرنا: رئیس اداره ارزیابی 
و نظارت بر عملکرد اداره 
 کل آمــوزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: 
سه مدیر متخلف مدرسه 
در اســتان برای بررسی 
و صدور حکم به هیئت 
بدوی تخلفات کارکنان آموزش و پرورش استان معرفی شدند.
مجتبی افشــار اظهار کرد: تخلف این سه مدیر دریافت وجه 
اجباری از والدین در زمان نام نویســی بوده اســت که پس از 
طی مراحل صدور تذکر شفاهی و کتبی به هیئت رسیدگی 
به تخلفات معرفی شده اند.وی با بیان اینکه از آغاز  نام نویسی 
در مدارس برای سال تحصیلی جدید تاکنون بیش از 2هزار 
بازدید نظارتی از مدارس انجام شــده است، ادامه داد: در این 

مدت 12 مدیر متخلف تذکر کتبی دریافت کرده اند.
رئیس اداره ارزیابی آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: 
والدین در درجه اول شــکایت خود را به واحد بازرسی نواحی 
آموزش و پرورش و سپس به اداره ارزیابی و نظارت بر عملکرد 

به شماره ۳222210۳ اعالم کنند.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی عنوان کرد
 صرفه جویی 60 هزار برگه کاغذ •

با طرح نسخه  نویسی الکترونیکی 
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیــرکل بیمه 
خراســان  ســالمت 
اجرای  با  گفت:  شمالی 
نسخه  نویســی  طــرح 
 60 الکترونیکــی 
هــزار برگه ســفید در 
بیمارســتان های اســتان صرفه جویی شــده است.محسن 
رعنایی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به اینکه 6 هزار 
پرونده بیمارســتانی با احتساب هر پرونده 10 برگ، ماهانه 
60 هزار برگ کاغذ به مرکز بیمه ســالمت ارسال می شد، 
اظهار کرد: با آغــاز طرح پرونده بســتری الکترونیکی در 
استان، از بیمارستان ها پرونده های کاغذی ارسال نمی شود 
و هزینه های نظارت و انبارداری کاهش چشــمگیری پیدا 
کرده است.وی افزود: اکنون اجرای این طرح در 1۳۷ مطب 

و 4۵ داروخانه و آزمایشگاه انجام می گیرد.
مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی ادامه داد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 44 هزار نســخه الکترونیکی بیمه سالمت در 
استان صادر شده است که تمامی مطب ها تا آذر سال جاری 

این شیوه نسخه نویسی را اجرا خواهند کرد.

 ۵6۸ بنا و محوطه  تاریخی هزار ساله •
در خراسان رضوی تعیین حریم شدند

میراث  کل  مدیر  ایرنا: 
 فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان 
رضوی گفــت: با توجه 
بــه اهمیــت تپه هــا و 
تاریخــی  عرصه هــای 
و اهمیــت حفاظــت و 
حراست از ارزش های نهفته در این میراث ارزشمند، ۵68 بنا و 

محوطه تاریخی در این استان تعیین حریم شدند.
ابوالفضل مکرمی فر افــزود: این تعداد تدقیق عرصه و تعیین 
حریم در دولــت دوازدهم برای 6 محوطه  تاریخی و ۵62 بنا 
انجام شده اســت.وی ادامه داد: تاکنون پرونده حریم 6 بنا و 
محوطه تاریخی در شورای حرایم، تعیین حریم و ابالغ شده، 
پرونــده هفت محوطه در نوبت تعیین حریم بوده و هشــت 
پرونده نیز در مرحله تهیه و ارائه به شورای ثبت حرایم استان 
اســت.مدیر کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: رشد تعیین حرایم نسبت به زمان دولت 
گذشته 10 برابر شده است.وی افزود: قدمت این محوطه ها و 

تپه ها از هزاره پنجم پیش از میالد تا دوران اسالمی است.
مکرمی فر درباره اهمیت و ضرورت تعیین حریم آثار تاریخی 
ادامــه داد: تعیین حریم عالوه بر اهمیتی که از نظر ملزومات 
قانونی برای بناها و محوطه های تاریخی دارد، برای اطمینان از 

مدیریت بهتر و صیانت از آن ها نیز ضروری است.
وی گفــت: حریم ۷۵8 بنای تاریخی و 4۵۷ محوطه تاریخی 
استان نیز تاکنون تعیین نشده است.مدیر کل میراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی افزود: با توجه به 
ابالغ ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شده در فهرست آثار 
ملی در محدوده امــالک مجاور عرصه آثار )ضوابط عمومی( 

46۷ اثر استان دارای حریم ابالغی شده اند.
وی با بیان اینکه نخستین حریم مصوب استان مزار قطب الدین 
حیــدر در چهارم مهر ســال 1۳۵2 و آخرین حریم مصوب 
اســتان نقوش صخره ای و معادن تاریخی کمرمقبوال در اول 
تیر ماه 1۳99 بود، ادامه داد: در ســال 9۷ کمتر از 10 درصد 
آثار این استان دارای حریم ابالغی بوده اند که با ابالغ ضوابط 
عمومی حریم، این تعداد اکنون به  4۷ درصد آثار رسیده است.

دولت به هیچ وجه 
نمی تواند بازار زعفران 
را در دست بگیرد؛ چرا 
که کارشناس درست و 
دلسوزی در محدوده 

دوایر دولتی مرتبط با 
زعفران وجود ندارد
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سرور  هادیان : بانــو و کارآفرین برتر تربت حیدریه توانسته در 
صنعت عروسک ســازی با اســتفاده از مواد اولیه داخلی ضمن 
ممانعت از خروج ارز از کشور محصوالتی باکیفیت روانه بازار کند.

از دوخت عروسک تا صنعت عروسک سازیس
او با اشــتغال زایی برای بیش از ۵0 زن زیر پوشش کمیته امداد 
جزو یکی از کارآفرینان برتر اســت که امروز با گسترش کارش 
به عنوان نخستین تولیدکننده عروسک کشور مطرح شده است.

»سمیه زنگنه« متولد 1۳64 در تربت حیدریه، متأهل و دارای سه 
فرزند است. او درباره شروع کارش می گوید: من به همراه خواهرم 
با توجه به عالقه ای که به صنعت عروسک سازی داشتیم این کار را 
به صورت دستی از سال 86 شروع کردیم. آن زمان عروسک های 
پارچه ای و پولیشــی می دوختم اما دو سال است که به صورت 

جدی و صنعتی عروسک های شبیه به انسان را تولید می کنم.

تولید روزانه بیش از هزار عروسکس
او درباره میزان  تولیداتشــان می افزاید: با دستگاه صنعتی تولید 
عروســکی که خریداری کردم هفته ای ۵00 الی 600 عروسک 
تولید می کنیم و خوشبختانه تولیداتمان به نحوی مطلوب مورد 
توجه بازار قرار گرفته است که دستگاه جدید ساخت عروسک را 
خریداری کرده ام و طی دو هفته آینده این دستگاه وارد مجموعه 
ما خواهد شــد و روزانه بیش از یــک هزار عدد میزان تولیدمان 

خواهد بود.
این بانــوی کارآفرین پرتالش با بیان ایــن نکته که با توجه به 
استقبال از کارشــان زمینه کار و تولید بیشتر مهیاست، اظهار 
می دارد: در حال حاضر فروش عروسک های تولیدی مان به مشهد، 
شیراز و اردبیل است اما با توجه به استقبال، پس از شروع به کار 
دستگاه جدید، نخستین تولیدکننده عروسک ایران خواهیم بود، 
زیرا رقم تولیدی مان روزانه به بیش از یک هزار عروسک خواهد 

رسید.

نخستین تولیدکننده عروسک س
وی در ادامــه با اشــاره به این نکته که کارگاه عروسک ســازی 
وی در شــهرک صنعتی تربت حیدریه دایر است، بیان می دارد: 
خوشبختانه برای گسترش کارم بیش از ۳00 میلیون تومان وام 

خودکفایی کمیته امداد به من  تعلق گرفت و در حال حاضر بیش 
از ۵0 بانو و 6 آقا زیر پوشــش کمیته امداد با من در این کارگاه 

همکاری خوبی دارند.
ایــن بانوی پرتالش تصریــح می کند: با توجه به عــدم واردات 
عروسک به ایران، استقبال از تولید داخلی بیشتر است و در حال 

حاضر در ایران نخستین تولیدکننده عروسک هستم.
وی خاطرنشان می سازد: خوشبختانه مجدداً حدود ۳00 میلیون 
تومان تسهیالت خوداشتغالی کمیته امداد برای ارتقای کارم به 
من تعلق گرفته اســت که در هفته های آینــده امکان تولیدات 
بیشتر برای داخل و همچنین صادرات برای کشورهای اطراف را 

در برنامه کاری مان قرار داده ایم.

تولید، مونتاژ و دوخت لباس س
سمیه زنگنه درباره تولید عروسک ها می گوید: مواد اولیه ساخت 
عروسک پودرهای PVC و روغن های مخصوص عروسک سازی 
اســت که پس از مخلوط کردن، در قالب های مخصوص ریخته 
می شــود و مدت 10دقیقه در آن می ماند و در واقع دستگاه در 
هر 10 دقیقه 2۵ عروســک تحویل می دهد که سپس کارهای 
مونتاژ بدن عروسک انجام می شود و همچنین وصل شدن موها 
که توسط دستگاه مودوز انجام می شود. سپس لباس ها که جدا 

دوخته شده بر تن عروسک ها می شود.

تنوع در تولیدس
وی توضیح می دهد: طراحی و ایده لباس ها را خودم انجام می دهم 
و برش ها توسط همکاران مرد انجام می شود و خانم ها نیز دوخت 
آن ها را برعهده دارند. پارچه ها را از مشهد و تهران تهیه می کنم و 
هزینه تمام شده هر عروسک به ترتیب سایز و الگو از 40 تا 200 

هزار تومان است. 
وی در خصوص ســایز عروسک ها نیز می گوید: سایز عروسک ها 
40، ۵۵ و ۷0 سانتی متر است که با دستگاه جدید امکان تولید 

عروسک هایی تا یک و نیم متر وجود دارد.
وی بیان می دارد: برخی از تولیداتمان هزینه بیشــتری خواهد 
داشــت زیرا امکانات بیشــتری دارند که از جمله عروسک های 

هوشمند و یا آوازه خوان هستند .
این بانوی کارآفرین بخش اصلی تولیدات فعلی را عروسک های 

دختر و عروسک های نوزادی و پولیش و پارچه ای اعالم می کند 
و می افزاید: عروسک های تولیدی مان عروسکی ساده اما زیباست 
که همه سعی مان بر تولید عروســک هایی است که کشور را از 

عروسک های وارداتی و یا شخصیت های غیرایرانی بی نیاز کند.

افزایش نیروی کار به بیش از هزار نفرس
وی خاطرنشان می ســازد: به طور قطع در هفته های آینده و با 
راه اندازی دستگاه جدیدمان تولیدات چند برابر خواهد شد و بیش 
از ۵0 بانو از کمیته امداد برای همکاری با مجموعه به ما ملحق 

خواهند شد.
او با بیان این نکته که چشــم انداز آینده را با حضور بیش از هزار 
نیــروی کار می داند، می گوید: این کار زمینــه افزایش تولید و 
ابتکار فراوانی دارد و به زودی ســاخت اسباب بازی های دیگر هم 
به مجموعه مان اضافه خواهد شد.او تأکید می کند: همه تالشم 
بر این اســت که در آینده بتوانم با افزایش کار، اشــتغال زایی 
بیشتری برای جوانانمان ایجاد کنم تا بدون هیچ دغدغه ای و با 
امنیت خاطر حداقل در شغل بتوانند تشکیل خانواده بدهند و 
از طرفی زنان سرپرســت خانواده نیز نگران تأمین معاش خود 
و فرزندانشان نباشــند و من بتوانم دستمزد بیشتری به آن ها 

بپردازم و در خوشحالی آن ها سهیم باشم.

قدس : در پی چاپ مطلبی با عنوان »با شــهر 
ســبز خاکسترنشین نشــوید« که ۳0 تیر ماه 
گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، شرکت 
آبادانی و مسکن الهیه جوابیه ای ارسال کرده که 

در آن آمده است:
این شــرکت به شدت معترض به گزارش فوق 
بوده و در همین رابطه جلســه ای با ریاســت 
اتحادیه مشــاوران امالک مشهد جناب آقای 
مرادزاده برگزار کرد و پس از بررسی های انجام 
شده مشخص شد که مطلب نوشته شده توسط 
خبرنــگار آن روزنامه کذب و این شــرکت در 
افزایش قیمت های سهام شهر سبز هیچ گونه 

نقشی نداشته و ندارد؛ چرا که اوالً شرکت الهیه 
سهمی ندارد که به بازار عرضه کند و همه سهام 
در اختیار سهامداران شرکت است و این دالالن 
رسمی و غیررسمی هستند که سهام مشاعی را 
خرید و فروش کرده و ســبب التهاب و افزایش 
قیمت های منطقه شــده اند. ثانیــاً تعداد زیاد 
مشاوران امالک که براســاس آمار فقط تعداد 
68۳ واحد از مشاوران رسمی با میانگین هشت 
نفر شاغل در منطقه الهیه هستند که مزید بر 
علت شــده اند. لذا از آن روزنامه محترم تقاضا 
داریم ضمن اصــالح مطلب مندرج در روزنامه 
قدس و ارائه مطالب این شرکت، مطالب خالف 

واقع خود را اصالح کرده در غیر این صورت این 
شرکت حق مراجعه به قانون را محفوظ دانسته 

و اقدام خواهد کرد«. 
پاســخ قدس:در ماه های اخیر و با تشــدید 
مشکالت اقتصادی شاهدیم که برخی افراد به 
امید کسب سرمایه اقتصادی افزون تر و بهبود 
شرایط زندگی؛ همان حداقل سرمایه های خود 
را صرف سرمایه گذاری هایی می کنند که برخی 
از آن ها حتی سرنوشــت چندان روشنی ندارد. 
همین امر موجب حضور هدفمند سودجویان 
و دالالن بسیاری در عرصه های سرمایه گذاری 
کشور شده اســت. چنان که در مجاورت دفتر 
شــرکت آبادانی و مســکن الهیه خراسان نیز 
می توان گروه منســجمی از دالالن را مشاهده 

کــرد که به دنبال جلب مشــتری هســتند. 
همچنین بنا بر ادعای مدیران شرکت یاد شده، 
افراد مصاحبه شــونده در گزارش مزبور نسبت 
به این قضیه معترض بــوده و مطالب مندرج 
را خالف واقع دانســته و تکذیب کرده اند، حال 
آنکه با گذشت چند روز از چاپ این مطلب هیچ 
واکنشی از سوی افراد مصاحبه شده نداشتیم. به 
هر روی روزنامه قدس حق ارائه مطالب و اسناد 
مورد نظر را برای این مجموعه محفوظ دانسته 
و آمادگــی خود را جهــت درج مطالب اعالم 
می کند؛ چراکه هدف اصلی روزنامه قدس بیان 
اطالعات موثق و کاربردی به مخاطبان است تا 
به این وسیله از بروز چالش های مرسوم در حوزه 

اقتصادی و سرمایه گذاری جلوگیری کند.

گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرین خراسانی 

روایت یک تحول در صنعت عروسک  سازی ایرانی

پاسخ به یک گزارش و توضیح قدس
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روی خط خبرروی خط خبر
 عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس:
دولت تخصیص ۳۱درصدی اعتبارات •

استان را جبران کند
رضاطلبــی: 
نماینده تربــت 
 حیدریــه و مــه والت در 
مجلس شــورای اسالمی 
گفت: نیاز به تعامل بیشتر 
اســتانداری بــا مجمــع 
نمایندگان خراسان رضوی 

وجود دارد. 
محسن زنگنه در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: استانداری و 
مجموعه دولتی خراسان رضوی  باید تعامالت عملیاتی بیشتری با 

مجمع نمایندگان داشته باشند. 
وی تصریح کرد: از ابتدای مجلس یازدهم تاکنون تنها دو جلسه 
بین مجمع نمایندگان خراسان رضوی  با مجموعه استانداری برگزار 
شده است که این دو جلسه هم بیشتر به معرفی و شناخت افراد از 
یکدیگر و استان معطوف شده است. از این رو نیاز است با منتفی 
شدن حضور استاندار در وزارت صمت، این تعامل کمی نزدیک تر 
و بیشتر شود تا موارد  و مشکالت مختلف  استان از جمله میزان 
اختصاص بودجه خراســان رضوی در چند ماهه ابتدایی ســال را 
اطالع رسانی کنند تا نمایندگان بیشتر در جریان امور قرار بگیرند و 

رایزنی هایی با مسئوالن دولتی داشته باشند.           
زنگنــه در مــورد میانگین ۳۱درصــدی تخصیــص  اعتبار به 
خراسان رضوی در ســه ماه ابتدایی سال جاری نیز  افزود: بخش 
زیــادی از بودجه ۵۷۰هزار میلیاردی عمومــی دولت مربوط به 
پرداخت حقوق کارمندان است که باید پرداخت شود و چون دولت 
در فروردین و اردیبهشت ماه معموالً تنخواهی را از  خزانه می گیرد، 
از این رو در ماه های اول سال اختصاص بودجه های عمرانی کاهش 
پیدا می کند، ولی در ماه های بعدی این موضوع جبران می شــود.

از این رو خواســته ما از دولت این اســت که  تخصیص میانگین 
۳۱درصدی اعتبارات خراســان رضوی در فصل بهار را در ماه های 

باقیمانده از سال جبران کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:
اجازه اعالم فوتی های کرونا را نداریم•

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرســت دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی گفت: تجمع ها عامل 
اصلی ابتال به بیماری کووید ۱۹ اســت و اگر حضور در تجمعات 

بیشتر شود، با موج سوم این بیماری مواجه خواهیم شد.
دکتر سیداحمد هاشمی اظهار کرد: خوشبختانه از هفته پیش با 
روند کاهشی این بیماری روبه رو بوده ایم، اما اگر بخواهیم این روند 
ادامه یابد باید تجمعات کم شود و کاهش تعداد بیماران کرونایی 
نباید موجب بی خیالی مردم شود، زیرا رفتارهای این ویروس قابل 
پیش بینی نیست. وی با اشاره به بازدید از میدان بار بجنورد و دفاتر 
پیشــخوان دولت در مرکز اســتان، اظهار کرد: مواردی از رعایت 
نکردن پروتکل های بهداشــتی در این مراکز دیده شد که ممکن 

است منجر به اعمال محدودیت های بیشتری در این زمینه شود.
دکتر هاشمی افزود: با وجود اینکه در برخی اماکن مانند رستوران ها 
و تاالرها محدودیت نیز اعمال شــد، اما این محدودیت ها موجب 
نشــد تا اجتماعات کم شود و هم اکنون که در روزهای منتهی به 
ماه محرم قرار داریم، تعداد عروسی ها افزایش پیدا کرده است و با 
وجود تعطیلی تاالرها، آیین های عروسی و عزا  در پیلوت منازل و 

باغ ها برگزار می شود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: 
رصدی که انجام شــد مشخص کرد اکثر مواردی که این روزها به 
بیماری کرونا مبتال می شوند در این مراسم ها و اجتماعات شرکت 
کرده اند و رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در ادارات دولتی و 
کاهش حساســیت مردم و کارمندان نیز یکی دیگر از عوامل ابتال 
بوده است. وی با بیان اینکه روند فوتی های کرونا نسبت به هفته 
گذشته به چهار نفر در روز رسیده است، در مورد اعالم نکردن آمار 
مبتالیان و فوتی ها گفت: هر زمان که مجوز اطالع رســانی در این 
مورد از سوی وزارتخانه داده شود ما نیز آمار را اعالم می کنیم، اما 
هم اکنون این امکان وجود ندارد. اگرچه با توجه به وضعیت استان 
و بی اعتنایی مردم به پروتکل ها، به مسئوالن پیشنهاد داده ایم مجوز 

اعالم آمار را بدهند.

معاون شهردار خبر داد
فعالیت ۱۸هزار شغل مزاحم در مشهد •

شــهردار  معاون  قدس: 
مشــهد گفــت: حــدود 
مزاحم  شــغل  ۱۸هــزار 
هنوز در سطح شهر مشهد 

فعالیت می کنند. 
مهدی یعقوبی در حاشیه 
پروژه هــای  از  بازدیــد 

ســاماندهی مشــاغل، سازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و 
فرآورده های کشاورزی اظهار کرد: براساس آیین نامه ساماندهی 
مشاغل و اصناف مزاحم شهری، شهرداری ها موظفند به منظور 
رفع مزاحمت مشــاغل و اصناف مزاحم، متناســب با وضعیت 
فعالیت، مکان اســتقرار و ماهیت شــغلی آن ها، نسبت به  حکم 
انتقال، جابه جایی یا رفع مزاحمــت از طریق اصالح فرایند کار، 

تغییر فعالیت یا نوسازی اقدام کنند.
وی ادامــه  داد: در همیــن راســتا مجتمع خدمــات خودرویی 
آســکوپارس واقع در آزادی ۱۳۷ با رعایت تمامی استانداردهای 
شهرســازی با ۳۲۰ واحد طبقاتی در دو طبقه تا پایان ســال به 
بهره برداری می رسد که یکی از به روزترین مجتمع های خدمات 
خودرویی در ســطح کشــور اســت و با راه اندازی آن بسیاری از 
مشکالت ناشی از حضور مشــاغل مزاحم در سطح شهر مرتفع 
خواهد شد و دسترسی مناسب یکی از مهم ترین ویژگی های این 

مجموعه است.

پلیس فتا خراسان رضوی هشدار داد
 اینترنت هدیه؛ دام مجرمان سایبری •

در ایام کرونایی
برخــی  رحمانــی: 
توجه  با  کالهبــرداران 
به شرایط ایجاد شده و 
استقبال بیش از پیش 
شــهروندان از فضــای 
خریدهای  و  مجــازی 
اینترنتی، بــرای خالی 
کردن حســاب این کاربران نقشه کشــیده اند که پلیس فتا 

خراسان رضوی در این زمینه هشدار داد.
در این هشدار آمده است: در روزهای اخیر شاهد ارسال پیام های 
متعددی در شبکه های اجتماعی مبنی بر اعطای اینترنت هدیه 
وزارت ارتباطات در پویش مجازی »#درخانه_بمانیم« هستیم 
که در متن آن تبلیغات از شــهروندان خواسته می شود برای 
بهره مندی از این طرح مبلغ ۲ هزار تومان به حســاب متصل 
به آن تبلیغ واریز و یک بسته ۱۲ گیگابایتی اینترنت را دریافت 
کنند. این در حالی اســت که لینک ارسالی و سایت نمایش 
داده شــده درگاه بانکی جعلی و در اصطالح فیشینگ است. 
در صورتی که شهروندان اطالعات کارت بانکی خود را در این 
سایت ثبت کنند، مجرمان سایبری اقدام به برداشت غیرمجاز و 
خالی کردن حساب بانکی آن ها خواهند کرد. از این رو توصیه 
مي شود به هیچ عنوان به این گونه پیام ها توجه نکرده و پیش از 
هر گونه پرداخت وجه، از اصالت درگاه پرداخت بانکی اطمینان 

حاصل کنید.

قاچاقچیان مسلح پا به فرار گذاشتند
 کشف 42 کیلوگرم حشیش •

و دو سالح جنگی 
خط قرمــز: عملیات 
فرماندهــی انتظامــی 
کشــف  از   اســتان 
4۲ کیلوگرم حشیش و 
دپوی قاچاقچیان مسلح 

موادمخدر خبر داد.
 سرهنگ محمدحسن 
شجاعی نسب اظهار کرد: تکاوران یگان عملیاتی ۱۰۳»دهسلم« 
شهرستان نهبندان با اشراف اطالعاتی، اخباری دریافت کردند 
که ســوداگران مرگ قصد دارند محموله ای از مواد مخدر را به 
صورت مسلحانه از مناطق کویری خراسان جنوبی حمل کنند 

که رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
معاون عملیــات فرماندهی انتظامی خراســان جنوبی افزود: 
مأموران با تشکیل تیم های عملیاتی ویژه مبارزه با مواد مخدر 
به محل اعزام شــدند که سوداگران مرگ با توجه به حضور و 
مشــاهده مأموران و استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه با 
برجای گذاشــتن یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری 

شدند.
سرهنگ شجاعی نسب تصریح کرد: مأموران در پاک سازی از 
منطقه، 4۲ کیلوگرم حشیش، دو قبضه سالح سبک و تعدادی 

مهمات کشف کردند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه عملیات پلیس برای شناسایی 
و دســتگیری سوداگران مرگ ادامه دارد، تأکید کرد: پلیس با 
اشراف اطالعاتی و عملیاتی بر مناطق کویری اجازه جوالن به 
قاچاقچیان موادمخدر را نخواهد داد و قاطعانه با هر گونه ناامنی 

و بی نظمی برخورد خواهد کرد.

یک مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد هشدار داد

 برخورد با رستوران های پذیرنده •
مراسم عروسی 

ایرنا: از ابتدای شــیوع 
ویــروس کرونا تاکنون 
۵۳ تــاالر عروســی و 
و  در مشــهد  پذیرایی 
شهرســتان های  دیگر 
زیرپوشش دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در استان 

خراسان رضوی مهر و موم شده اند.
رئیس کارگروه سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز 
سه شنبه گذشته گفت: ۳۱ تاالر از این تعداد در مشهد، ۱۵ تاالر 
در شهرستان طرقبه و شاندیز و بقیه در سایر شهرستان های زیر 

پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت داشتند.
محمد باباخانی افزود: از آغاز شیوع کرونا تاکنون ۱۳۸ اخطار 

برای تاالرهای عروسی و پذیرایی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۹۵ اخطار از این تعداد مربوط به تاالرهای مستقر 

در مشهد و شهرستان طرقبه و شاندیز بوده است.
رئیس کارگروه ســالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ضمن هشدار به تاالرهای عروسی که به صورت غیرمجاز و در 
شرایط کرونایی مراسم برپا می کنند، گفت: به محض مشاهده 
ایــن موارد هم تاالر پلمب می شــود و هم مالک آن به خاطر 
تهدید سالمت عمومی به دادسرا معرفی خواهد شد. وی افزود: 
با رستوران هایی که مبادرت به پذیرش میهمان در قالب مراسم 

عروسی و سایر تجمعات می کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
باباخانی از مردم خواســت با مشاهده هر گونه مراسم و تجمع 
افراد در قالب عروسی یا عزاداری یا دایر بودن تاالرهای پذیرایی، 

مراتب را با شماره تلفن های ۱۹۰ و ۱۹۱ اطالع رسانی کنند.

 کشف 2 هزارو 900 قطعه •
مرغ زنده قاچاق در مانه و سملقان

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان مانه و 
سملقان از کشف ۲ هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ »مهدی مهران فر« در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و جلوگیری از ورود 
اقالمی که سالمت مردم را به خطر می اندازند، مأموران پاسگاه 
انتظامی »چمن بید« در حین کنترل خودروهای عبوری به دو 

دستگاه کامیون بنز حامل طیور زنده مشکوک شدند.
وی با اشاره به اینکه با هماهنگی مقام قضایی هر دو خودرو متوقف 
و مورد بازرسی قرار گرفتند، افزود: در بررسی انجام شده مشخص 

شد بار خودروها فاقد هر گونه مجوز از اداره دامپزشکی است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرســی از این کامیون ها ۲ 
هزار و ۹۰۰ قطعه مرغ زنده کشف و به مأموران پست قرنطینه 

»چمن بید« تحویل داده شد.

خط قرمز: رئیس شورای قضایی خراسان رضوی 
در جمع همیاران شوراهای حل اختالف استان، 
در مراسم معرفی اعضای همیاران شوراهای حل 
اختالف، بر نقش مؤثر نیروهای مردمی و نخبگان 
در زمینه سالم ســازی جامعه و اجرای عدالت از 
طریق ترویج فرهنگ صلح و ســازش در جامعه 

تأکید کرد.
غالمعلی صادقی که در گردهمایی آموزشی اعضا 
و مراسم معرفی رؤسای شعب ۱۵ گانه همیاران 
شورای حل اختالف خراسان رضوی در مجتمع 
قضایی والیت مشهد سخن می گفت با اشاره به 
نقش مؤثر نیروهای مردمی در مقاطع حســاس 
تاریخی گفــت: این ایفای نقــش مثبت دارای 
ریشــه های عمیق فرهنگی و تاریخی است که 
جایگاه ویژه ای در جامعه ایرانی داشته و امروز با 
حضور نیروهای نخبه، متعهد و متخصص مردمی 
باید احیا، پررنگ و همه گیر شود تا شاهد تحقق 
آرمان های واالی نظام مقدس اسالمی در زمینه 
تعیین حق سرنوشــت مردم به دست مردم در 
حوزه عدالــت با نگاه فرهنگی و رویکرد مذهبی 

باشیم.

 مردمی شدن دستگاه قضایی س
از سیاست های رئیس قوه قضائیه

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به 
سیاســت های اعالمی از ناحیه ریاست معزز قوه 
قضائیه گفت: یکی از محورهای مهم برنامه تحول 
قضایی ارائه شده توسط آیت اهلل رئیسی، مردمی و 
اجتماعی شدن اقدام های دستگاه قضایی است که 
یکی از بسترهای مهم تحقق این بخش از تحول 
را می توان در شوراهای حل اختالف جست وجو 

کرد.
غالمعلی صادقی با قدردانی و تشکر از مسئوالن 
و اعضای خانواده بزرگ شوراهای حل اختالف در 
استان خراســان رضوی گفت: بحمداهلل در سایه 
کار جهــادی و تالش مضاعف نیروهای خدوم و 
بی ادعای مردمی، شاهد تحقق بخش قابل توجهی 
از خواســته های کالن دســتگاه قضایی توسط 
مجموعه قضایی اســتان بوده ایم و در این میان 

شوراهای حل اختالف خراسان رضوی در کسب 
موفقیت های تخصصی در سطح کشور گام های 

مؤثری برداشتند.
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی با اشاره 
به اجرایی شــدن طرح همیاران شوراهای حل 
اختالف در امور مســاجد گفــت: پس از اجرای 
موفقیت آمیز این طرح؛ شــاهد آغاز اجرای طرح 
همیاران شوراهای حل اختالف در ادارات خواهیم 
بود و بر این اساس در صورت بروز هر گونه مشکل 
احتمالی میان کارکنان ادارات؛ شعب مستقر در 
شورای حل اختالف در هر اداره در ابتدا مساعی 
خود را جهت ایجاد صلح و سازش و رفع اختالف 

به کار خواهد بست.
غالمعلی صادقی با تأکیــد مجدد بر ضرورت 
ترویــج فرهنگ صلح و ســازش در جامعه به 
عنوان یک نیاز ضروری گفت: رضایت خداوند 
متعال، مردم شریف و بزرگوار و اقناع وجدانی 
طرفین هر پرونده در ایجاد صلح و سازش میان 
مؤمنان و هموطنان عزیز نهفته است و با توجه 
به صالحیت عام قانونی، این شوراها می توانند 
نقش بســیار مؤثری در سالم سازی جامعه و 

کاهــش ورودی پرونده ها به مراکز قضایی ایفا 
نمایند.

صلح و سازش در 150 پرونده حل اختالف س
در امور مساجد

در این مراسم همچنین رئیس اداره شوراهای حل 
اختالف خراسان رضوی ضمن تشریح عملکرد این 
مجموعه گفت: از ابتدای آغــاز به کار همیاران 
شــوراهای حل اختالف در امور مساجد از تعداد 
۲۹۰ پرونده ارجاع شــده بیــش از ۱۵۰ پرونده 
منتهی به صلح و سازش شده که آمار قابل توجهی 

است.
محمود رفسنجانی خاطرنشــان کرد: متعاقب 
اجــرای موفقیت آمیز طرح همیاران شــوراهای 
حل اختالف در امور مساجد، از امروز شاهد آغاز 
فعالیت ۱۵ شــورای همیاری جدید در ادارات و 
سازمان های مختلف و همچنین در امور صنعت، 

خانواده و رسانه هستیم.
وی، مهم تریــن رویکرد این اداره را ایجاد صلح و 
سازش بین اطراف پرونده دانست و افزود: با توجه 
به سطح باالی مدیریتی در نظر گرفته شده در 

این شــوراها؛ این همیاران عزیز قطعاً می توانند 
نقش بسیار مؤثری در حل اختالفات و ایجاد صلح 

و سازش در ادارات داشته باشند. 
بر این اساس، رئیس شعبه ویژه اصحاب رسانه 
و مطبوعات، رئیس شعبه ویژه اداره ثبت احوال، 
رئیس شــعبه ویژه اداره گمرک مشهد،رئیس 
شعبه ویژه ســازمان بهزیستی، رئیس شعبه 
ویژه اداره کل امور عشایر خراسان رضوی، رئیس 
شعبه ویژه آموزش و پرورش منطقه احمدآباد، 
رئیس شــعبه ویژه ســازمان امــور مالیاتی 
خراسان رضوی، رئیس شعبه ویژه اداره کل غله 
و خدمات بازرگانی خراسان رضوی، رئیس شعبه 
ویژه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

خراسان رضوی و... منصوب شدند.

رئیس شورای قضایی خراسان ر ضوی خبر داد

آغاز به کار شورای همیاران حل اختالف در ادارات

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
وزش باد نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک•

قدس: براساس تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی در 4۸ 
ساعت آینده آســمان استان غالباً صاف گاهی با افزایش سرعت 
وزش باد و در مناطق بادخیز به ویژه جنوب شرق گاهی وزش باد 
نسبتاً شدید توأم با گرد و خاک پیش بینی می شود. همچنین طی 

این مدت تغییرات دمایی قابل مالحظه نخواهد بود.
هوای امروز مشــهد هم صاف در بعدازظهر وزش باد پیش بینی 
شــده است. در ۲4 ساعت گذشــته فریمان با کمینه دمای ۱۵ 
درجه سلسیوس خنک ترین و داورزن با بیشینه دمای 4۰ درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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فضای مجازی: 

خط قرمز: رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی از کشف یک 
پرونده برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یکی از شهروندان 
شهرستان طبس خبر داد و گفت: متهمه نوه شاکی از آب 

درآمد .
ســرهنگ محمدپور، رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی در 
تشــریح این خبر اظهار کرد: با مراجعه فردی به پلیس فتا 
شهرســتان طبس مبنی بر اینکه چندی پیش و به صورت 
متعدد از حساب وی مبالغی برداشت شده است، رسیدگی 

به این موضوع در دستور کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررســی کارشناسان پلیس فتا طبس 
مشخص شد مبالغ در قالب خرید شارژ به صورت اینترنتی 

از حساب شاکی برداشت شده است.
وی تصریح کرد: با پیگیری کارشناسان این پلیس، متهمه 
که دختر خانمی جوان بود مورد شناسایی قرار گرفت و در 

ادامه پس از حضور در پلیس فتا مشــخص شد نوه شاکی 
بوده و به جرم خود اقرار و بیان کرد: از سال ۹6 مشخصات 

کارت پدربزرگ خود را در اختیار داشته و از آن فقط برای 
خرید شارژ استفاده می کرده است.

این مقام انتظامی گفت: با توجه به اینکه متهمه نوه شاکی 
بوده، وی از شکایت خود صرف نظر و رضایت خود را اعالم 
کرده اســت، پرونده به همراه مستندات مربوط برای سیر 

مراحل قضایی به دادسرا ارجاع داده شده است.
ســرهنگ محمدپور خاطرنشان کرد: شــهروندان گرامی 
دقت داشته باشند اطالعات کارت بانکی خود را در اختیار 
هیچ کــس قرار ندهند و برای خریدهــای اینترنتی خود از 
کارتی مجزا از کارت حقوقی که مبالغ اندکی در آن موجود 
باشــد، اســتفاده کنند و حتماً به صورت دوره ای رمزهای 
اول و دوم کارت بانکــی خود را تغییر دهند و به جای رمز 
دوم ایســتا، رمز دوم پویا برای کارت خود فعال کنند تا از 

کالهبرداری های احتمالی در امان باشند.

ماجرایی که از سال 96 شروع شد

برداشت غیرمجاز نوه از حساب پدربزرگ!

ر رهشدا هشدا

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم مسئوالن د     ستگاه های 
اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

وقت ما تلف می شودس
از دکترکالیی، شهردار مشهد خواهشمندم 
به داد ما شــهروندان ساکن در بولوار شهید 
کشمیری برسند. سازمان اتوبوسرانی با این 
مسیری که برای خط 4۹انتخاب نموده است 
در هر ســفر ۲۰ دقیقه وقــت ما بیهوده در 
خیابان بالل و قائم هدرمی رود. خواهشمندم 
پیگیری کنید تا ســرویس دهی خط 4۹از 
میدان  شهدا،عبادی، گاز و رسالت به شهرک 

مهرگان انجام شود. 
جعفرسلطانی  

آسفالت نامناسب بولوار پیروزیس
وضعیت آسفالت بولوار پیروزی اصالً مناسب نیست،  به ویژه در پیروزی ۲6 ، ۲4 و ۲۰ بسیار 
چاله چوله است . لطفاً منطقه ۹ بازدید بفرمایند و مشکالت را حل نمایند . همچنین وضعیت 
پیروزی 4۲ از زمانی که یکطرفه از ســمت فکوری به پیروزی شده اصالً وضعیت خوبی ندارد 
و ماشــین های  بولوار فکوری به جای هاشمیه از این معبر می آیند و  دیگر جای زندگی برای 

اهالی نیست .  
09۱5---50۸9 

قیمت های نجومیس
چرا دست اندر کاران نسبت به تخریب ویالهای مستقر در کوچه های امام رضای طرقبه که مثل 
لواســان تهران محل زندگی و تفریح الکچری نشینان شده و به طور مصنوعی قیمت نجومی 

یافته، اقدامی نمی کنند؟! 
09۳9--۸757

یک پیشنهاد به اتوبوسرانیس
با توجه به اینکه در دوربرگردان حرم مطهر واقع در بســت نواب صفوی  خط اتوبوسی وجود 
ندارد خواهشمندیم برای رفاه حال مسافران و سرویس دهی بیشتر و بهتر مینی بوس های خط 
۱۰6۷ و خط ۱۰6۹ و خط ۱۰۵۱  و خط ۱۰۵6 را از خیابان حاجی حســنی کارگر به بست 

نواب صفوی  انتقال دهید تا سرویس دهی خوبی داشته باشند .
09۳۸---625۱

سهمیه شهرخودرو را مشخص کنیدس
وضعیت فعلی شــهرخودرو مرهون غیرت و تالش بازیکنانش است. از مدیرعامل شهرخودرو 

تقاضا می شود هر چه زودتر سهمیه تیم را در لیگ قهرمانان مشخص کند و یک سرمربی در 
حد و کیفیت شــهرخودرو برای تیم بیاورد. اکنون ما متوجه نمی شویم سهراب بختیاری زاده 
برچه اساس و استانداردی سرمربی این تیم بزرگ شده است؟ضمناً این تیم از منطقه دفاع و 
نوک حمله دچار ضعف شدید است که باید با استفاده از بازیکنان جوان و مستعد مشهدی نقاط 

ضعفش را برطرف کرد.
09۳6---6۱5۸

حکومت فامیلی در آموزش وپرورش طرقبه وشاندیز برچیده شدس
همه ساله در آستانه نقل وانتقاالت وجابه جایی معلمان ومعاونان آموزشی وپرورشی درمنطقه 
طرقبه شــاندیز با اعتراض های شدید معلمان مواجه بودیم و حکومت فامیلی و خویشاوندی 

بیداد می کرد. 
اما ازروزی که دو مدیر ارزشی سکان این اداره را در دست گرفتند، این مشکل پس از یک سال 

به کلی برطرف شد. 
یک فرهنگی

درخت خطرناکس
در خیابان بهار بین بســتان ۱۲-۱۰ درختی دو قســمت شده . یک قسمت این درخت سال 
گذشته ماشینی را از بین برد و معلوم نیست قسمت دیگر با اولین طوفان چه مشکلی ایجاد 

خواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان شهرداری می گویند درخت خطری ندارد.  
09۱5---۳۱47

آبیاری فراموش نشودس
در فکــوری 6۸، نبش علیــزاده ۱۳،فضای 
سبزی اســت با درختان کاج که متأسفانه 
منظــم آبیــاری نمی شــود.چند مرتبه به 
شهرداری منطقه ۹ اعالم کردیم، ولی فقط 
همان لحظه اقدام کردند .متأسفانه درختان 

در حال خشک شدن هستند. 
09۳۸---۸944

آبروی شهر می رود س
در بولوار آموزگار حدفاصل امامت تا سیدرضی در دو طرف گروهی بیکار قدم به قدم نشسته اند. 
اکثر این ها دنبال کار نیستند. هر خودرویی که نگه می دارد هجوم می آورند و... . مسئول کیست؟ 

آبروی شهرمان می رود.
09۱5---۱0۳2
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 لغو بزرگ ترین مراسم •
تعزیه میدانی کشور در شوش

فرماندار شوش  دزفول: 
لزوم رعایت  بر  تأکید  با 
پروتکل های بهداشتی و 
اجتماعی  فاصله گذاری 
گفــت: تعزیــه میدانی 
محــرم در شــوش که 
عنوان بزرگ ترین تعزیه 

کشــور را به خود اختصاص داده امسال به دلیل شیوع کرونا 
برگزار نمی شود.

عدنان غزی درخصوص برگزاری مراسم ماه محرم و صفر اظهار 
کرد: همه ما تابع دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا 
هستیم و به طور قطع اجرای هرگونه مراسم و اجتماع باید با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی باشد و 
از هرگونه تهدید احتمالی علیه سالمت شهروندان جلوگیری 

کنیم.

 نیکوکاران البرز •
آرزوی ۱۵۲ یتیم را برآورده کردند

کمیته  مدیرکل  کرج: 
امداد امــام خمینی)ره( 
اســتان البــرز گفــت: 
اســتان  این  نیکوکاران 
آرزوهای ۱۵۲ یتیم را در 
ایام عید والیت و امامت 

برآورده کردند.
محمد محمدی فــرد عنوان کرد: آرزوهــای فرزندان ایتام و 
محسنین توسط کارشناسان حوزه اکرام به صورت دستنوشته 
و مجازی دریافت و از طریق شــبکه های اجتماعی در اختیار 

حامیان قرار گرفت.
وی ادامه داد: خرید دوچرخه، تبلت، لباس، انواع اسباب بازی 
و عروسک از جمله آرزوهای فرزندان ایتام و محسنین بود که 
توســط حامیان نیک اندیش با رقمی به ارزش ۱۵۵ میلیون 

تومان برآورده شد.

 استاندار گلستان •
از اکتشاف نفت در گمیشان خبر داد

گلســتان: اســتاندار 
با اشــاره به  گلســتان 
بــرای  برنامه ریــزی 
نفت  اکتشاف  نخستین 
گلســتان،  اســتان  در 
گفت: بــه احتمال زیاد 
در گمیشــان بــه نفت 

می رسیم.
هادی حق شــناس عنوان کرد: در هفته دولت امسال به طور 
رسمی اســتقرار دکل حفاری و اکتشاف نفت در شهرستان 

گمیشان در بخش شمال غربی استان گلستان آغاز می شود.
وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا نمی توان گفت به طور 
قطع با حفر یک چاه به نفت می رســند، افزود: بررســی های 
صورت گرفته نشــان می دهد به احتمال زیاد در گمیشان به 

نفت می رسیم.

 ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی •
در منطقه آزاد ماکو

آذربایجان غربی: مدیر 
پروژه دامپروری و صنایع 
لبنی در منطقه آزاد ماکو 
از اتمام فاز نخست این 
پیشــرفت ۳۶  با  پروژه 

درصدی خبر داد.
مرتضی صابــر با تأکید 

براینکه پروژه دامپروری مذکور در ۱۱۷ هکتار مساحت احداث 
می شود، اظهار کرد: ۴۰ هکتار از این مساحت فنس کشی شده 

و هم اکنون از پیشرفت ۳۶ درصدی برخوردار است.
وی با اشــاره به اینکه این پروژه با پشتیبانی یک هزار هکتار 
زمین کشت علوفه در کنار روستای قیقاچ پلدشت واقع شده 
اســت، افزود: طی ۲۰ روز آینده دامــداری وارد مدار تولید 

محصوالت لبنیاتی خواهد شد.

معرفی برگزارکنندگان ۱۱ مراسم •
عروسی و ترحیم به دادسرا

فرمانــدار  زنجــان: 
شهرستان زنجان گفت: 
۱۱ مــورد پرونــده در 
رابطه با برگزاری مراسم 
عقد، عروسی و ترحیم به 
دادسرای زنجان معرفی و 

اعالم جرم شده است.
رضا عسگری اظهار کرد: 

همچنین در هفته گذشته ۳۱۱ واحد از اماکن عمومی و مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی به دلیل رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی پلمب شدند.

۵۷ زندانی جرایم غیرعمد در اردبیل •
آزاد شدند

زندانی   ۵۷ اردبیــل: 
جرایم غیرعمد و مالی با 
بدهی بیش از ۷۰ میلیارد 
ریال در اســتان اردبیل 
آزاد شــده و بــه کانون 
گــرم خانواده هایشــان 

برگشتند.
حجت االسالم مهدی ســتوده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه  
اســتان اردبیل با بیان اینکه تاکنون وقف مســتقیمی برای 
آزادسازی زندانی ها انجام نگرفته است، افزود: بر اساس ابالغیه 
سازمان اوقاف به ادارات اوقاف سراسر کشور مبنی بر آزادسازی 
تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد از محل نیات خیران، مقرر 
شده امسال بخشی از بدهی زندانیان تأمین و در چند مرحله 

زمینه آزادسازی آن ها فراهم شود.

 پلیس امنیت اقتصادی •
در گلستان تشکیل شد

انتظامی  فرمانده  گرگان: 
گلســتان گفــت: پلیس 
امنیــت اقتصــادی برای 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
در استان تشکیل شده و به 
زودی فعالیت خود را آغاز 

می کند.
سرهنگ محمدسعید فاضل دادگر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
چهار ماه نخست امسال هزار و ۴۵۳ پرونده قاچاق کاال تشکیل و به 
مراجع قضایی ارسال شد و در این زمینه هزار و ۲۱۷ متهم دستگیر 

و ۱۴۷ دستگاه خودرو حامل کاالی قاچاق توقیف گردید.
وی افزود: ارزش کاالهای قاچاق کشف شده توسط پلیس استان در 

این مدت ۱۶۳ میلیارد ریال بود.

 اهدای دومین کمک  هزینه •
به ملوانان شناورهای تجاری سنتی

هرمزگان: مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در ادامه 
پیگیری های صورت گرفته از ســوی همتی اســتاندار هرمزگان، 
دومیــن مرحله کمک هزینه معیشــتی به ۳۱۰ نفــر از ملوانان 

شناورهای تجاری سنتی اهدا شد.
علیرضــا محمدی کرجی ران اظهار کــرد: اعمال محدودیت و در 
برخی مواقع ممنوعیت های ترددی در صنعت حمل ونقل دریایی 
استان هرمزگان آسیب های زیادی را متوجه فعاالن صنعت دریایی 
استان کرد. وی افزود: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در مرحله 
دوم، این کمک هزینه معیشتی به ملوانان شناورهای تجاری سنتی 

اختصاص می یابد.

 ۴۳ سری جهیزیه •
در طرح »مهر کریمانه« سمیرم توزیع شد

ســری   ۴۳ اصفهــان: 
جهیزیــه در قالــب طرح 
مهــر کریمانه بــه همت 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
سمیرم بین زوج های جوان 

توزیع شد.
به گفته ســرگرد روح اهلل 
پیرمرادیان، مســئول واحد اجتماعی سپاه ناحیه سمیرم، ۲۲ قلم 
اجناس و لوازم اصلــی جهیزیه از جمله جاروبرقی، پنکه، بخاری، 
لباسشویی، یخچال، فرش، اتو، پتو، ســرویس آرکوپال، سرویس 

خواب و اجاق گاز در هر سری از جهیزیه ها گنجانده شده بود.
وی تصریح کرد: هدف از این کمک ها ترویج ازدواج آسان و تحکیم 
نهاد خانواده بود و در این زمینه نیکوکاران و خیرانی از شهرستان و 

مرکز استان نیز سهیم بودند.

 آبرسانی به ۱۳ روستای چالدران •
در دست اجراست

آذربایجان غربی: معــاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 
فرماندار چالدران گفت: عملیات آبرسانی به ۱۳ روستای شهرستان 

در حال اجراست.
نادر یوسف زاده اظهار کرد: در حال حاضر عملیات آبرسانی در هشت 
روســتای هدف از محل پروژه مشــارکتی ۱۶ روستایی و در پنج 
روستای فاقد دهیاری در دست اجراست. وی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی آبرسانی در ۱۱ روستا با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد در حال 
انجام است، افزود: بر اساس پیش بینی های به عمل آمده همزمان با 

هفته دولت طرح های در دست اجرا به بهره برداری خواهند رسید.

 پرسه زنی سگ های بی صاحب •
در محالت کرج 

رئیس شــورای  البــرز: 
اســالمی شــهر کــرج از 
ســگ های  پرســه زنی 
بی صاحــب در محــالت 
انتقاد کرد و گفت: معاونت 
خدمات شهری و سازمان 
مدیریت پسماند باید هرچه 
ســریع تر با تشکیل کارگروه های تخصصی بهترین راهکار را برای 

ساماندهی این مسئله اتخاذ و عملیاتی کنند.
اکبر ســلیم نژاد بیان کرد: براســاس گزارش های واصله در برخی 
محالت همچون مهرشهر یا باغستان این معضل حادتر شده و روند 
زندگی مردم را مختل کرده است، گرچه نگاه ما به موضوع انسانی 

است، اما کوچه های شهر محل تردد گله ای سگ ها نیست.

موانع پیشرفت مترو از زبان مسئوالن 

قطار شهری اهواز تأخیر دارد 
اهواز: هوای ۴۷ درجه اهواز، کمبود وســایل 
نقلیه، ترافیک درون شهری، توسعه شهر و برخی 
دیگر از مشــکالت و واژه هایی ازاین دست را که 
کنار هم می گذاریم شاید تنها یک راهکار برای 
حل آن ها و آن هم احداث مترو یا قطار شــهری 
پیش روی مسئوالن بگذارد که متأسفانه پس از 
گذشت ۱۵ سال هنوز اقدامی برای این تصمیم 

صورت نگرفته است. 
پروژه ســاخت چهار خط قطار شهری اهواز در 
سال ۱۳۸۰ پس از هشت سال مطالعه و تحقیق 
سرانجام به پایان رسید و قرار بود بعد از ۱۲ سال 
به بهره برداری برسد، اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده 
تنها وعده هایی است که هنوز به ایستگاه عمل 

نرسیده است.

پاسکاری مشکالتس
متــرو اهواز که به گفته بســیاری از مردم تنها 
زحمات َکنــد و کاری خیابان هایش برای مردم 
نمایان اســت، این ســؤال را در اذهان به وجود 
آورده اســت که دالیل کندی کار و پیشــرفت 

الک پشتی این طرح چیست؟!
 در ایــن زمینه شــهردار اهواز معتقد اســت 
شــهرداری بــه تعهداتش عمل کرده اســت و 

پیمانکار مترو اراده ای برای انجام کار ندارد.
موسی شاعری اذعان می کند: امروز، من و دولت 
زیر سؤال هســتیم که چگونه پروژ ه ای در اهواز 
۱۵ سال زمان می برد و پیشرفت فیزیکی آن تنها 

۲۸ درصد است؟! 
وی ابراز می کند: اعتقاد من بر این اســت که با 
پیمانکار به جایی نخواهیم رسید و تنها در صورت 
تعیین تکلیف و حمایت همه جانبه می توانیم فاز 
یک این پروژه را راه بیندازیم، باالخره مردم باید 
احســاس کنند که دولت توجهی به شهر اهواز 

هم داشته است.

اعتصابات کارگریس
شــهرام شــاهین زاده، مدیرعامل سازمان قطار 
شهری در خصوص فراز و نشیب های این پروژه 
اذعــان می کند: حدفاصل ســال های ۹۰ تا ۹۴ 
که حفاری تونل ها آغاز شــد طی این مدت ۱۳ 
اعتصاب کارگری، تأخیــر زیادی در اجرای این 

طرح ایجاد کرد.
وی ابراز می کند: جدای از آن نیز طرح پیشرفت 

کندی داشــت به نحوی که در پایان ســال ۹۴ 
نامه ای از سوی وزیر کشور خطاب به معاون اول 
رئیس جمهور مبنی بر رفع معضل و مشکل طرح 
خط یک قطار شــهری اهواز نوشته می شود که 
آن را در »خلع ید پیمانکار« و »فســخ پیمان« 

می بیند.
وی می افزاید: درنهایــت، تصمیمات مدیریتی 
گرفته می شود که شرکت »کیسون« کار را ادامه 
دهد، در مقطعی کار به کندی آغاز شد، اما پس 
از سال ۹۴ تا اواخر ۹۵، طرح قطار شهری اهواز 

تقریباً متوقف  شده بود.
وی ادامــه می دهد: ســپس بــا پیگیری های 
استانداری، پیمانکار عملیات را به صورت مقطعی 
در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با مبالغ قابل توجهی که 
به وی پرداخت شــد، شــروع کرد، اما از دی ماه 
۱۳۹۶ تا اواسط اسفند ۹۶ کمتر از یک کیلومتر 
حفــاری تونل انجام شــد. وی بیــان کرد: این 
اقداماتی اســت که از سال ۹۴ تا ۱۵ اسفند ۹۶ 
شرکت کیسون عملیاتی کرده و پس ازآن طرح 
کامالً متوقف شــد و دوباره شاهد اعتراض های 

کارگری با مدت زمان طوالنی تر بودیم.

مشکالت ادامه دارس
وی عنوان می کند: با ورود دین پرست، نماینده 
وزیر به موضوع قطار شــهری اهــواز و دعوت از 

طرفین دعوی قرار بود طی 
۳ روز شرکت کیسون پاسخ 
خود را مبنی بر تمایل برای 
ادامه روند کار و یا خالف آن 
اعالم کند، اما باوجود دستور 
نماینده وزیر کشور اقدامی از 

سوی پیمانکار انجام نشد.
شاهین زاده بیان می کند: در 
نهایت گروه حقوقی از سوی 
شــهردار اهواز کار خود را 
آغاز کرد و به هیئت مدیره 
سازمان قطار شهری ارجاع 
شد و سپس فسخ پیمان با 
تأیید استانداری به تصویب 

رسید و از دیدگاه ما قرارداد منتفی است.

رهاسازی کار صالح نیست س
در همین راســتا محمدرضا انصــاری، رئیس 
هیئت مدیره شرکت کیســون در پاسخ به این 
پرسش که علت تأخیر بیش ازاندازه در راه اندازی 
مترو اهواز چیست؟ ادعا می کند: این طرح برای 
اجرای پنج ســاله تهیه و تدوین  شــده بود و با 
توجه به نیروهای فنی و ماشین آالت می توانست 
در مدت زمان معین شــده به سرانجام برسد، اما 
»کمبود منابع مالی کارفرما و شهرداری اهواز« 

موجب طوالنی شــدن احداث 
مترو اهواز شد.

انصــاری بیان می کنــد: منابع 
مالی تأمین شــده برای شرکت 
کیسون به مراتب پایین تر از سایر 
طرح های مشابه در کشور است.

وی با اشــاره به این موضوع که 
پیمانکار از طوالنی شدن طرح 
نه تنها سود نمی برد، بلکه ضرر 
هم می کند، می افزاید: طی این 
مدت که طرح تعطیل  شده بود 
ما در حال پرداخت هزینه بودیم 
و درصورتی که هزینه استهالک 
باال برود ما نیز متضرر می شویم. 
وی می گوید: هر زمان پول تأمین شــود، ما نیز 
خســارت نمی دهیم و این مســئله دلیل زیان 
ماســت، زیرا ۱۴۰ نگهبــان در محل کارگاه ها 

حضور دارند و باید حقوق آنان تأمین شود.
رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون در خصوص 
لغو قرارداد یکطرفه از سوی شهرداری نیز بیان 
می کند: ما فسخ قرارداد را غیرقانونی می دانیم، 

زیرا مراجع قانونی آن را ابالغ نکردند. 
وی تأکیــد می کند: ما رها کردن کار را در نیمه 
قبول نداریم و بابت نامه نیز شکایت نمی کنیم، 

زیرا قانونی نیست. 

بسیاری از مسئوالن 
اهواز زیر سؤال 

هستند که چگونه 
پروژ ه ای در اهواز 

۱۵ سال زمان 
می برد و پیشرفت 

 فیزیکی آن تنها 
۲۸ درصد است!

بــرشبــرش
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 شماره 9317  ویژه نامه 3696 

بندرعباس: با آتش ســوزی و فرو ریختن ساختمان پالسکو در 
تهران موجی از دغدغه ها در مســئوالن وقت کشور ایجاد شد تا 
نسبت به ایمنی بازارها و اماکن عمومی حساس شوند، اما دیری 
نپایید که این موج فروکش کرد و بسیاری از افراد فراموش کردند 
که می بایســت موضوع ایمنی در بازارهای سرپوشــیده را جدی 

گرفت.
هنگامی که ساختمان پالسکو در تهران طعمه شعله های حریق شد 
تعداد زیادی از مسئوالن به ویژه رؤسای سازمان های آتش نشانی 
بســیاری از شهرها ازجمله کیش نسبت به برگزاری جلسه هایی 
اقدام کردند تا وضعیت ایمنی بازارها و ساختمان های بلندمرتبه را 

تشریح و بررسی کنند.
در جزیره کیش در همان ســال ۹۵ بارها مسئوالن وقت به ویژه 
رئیس ســازمان آتش نشــانی نشســت هایی را درباره وضعیت 
ساختمان های بلندمرتبه و البته بازارهای پرازدحام جزیره کیش 
برگذار کردند و حتی قرار شــد به وضعیت ایمنی بسیاری از این 
بازارها رسیدگی شود، اما به نظر می رسد این موضوع خیلی زود 
فراموش شد چون آتش ســوزی بازار پردیس عمالً نشان داد در 

بحث ایمنی بازارهای کیش غفلت شده است. 

هشدارهایی که جدی گرفته نشدس
سال ۱۳۹۵ اســدی زنوز، رئیس آتش نشانی کیش طی نشست 
خبری در مورد ایمنی بازارهای کیش گفت: در بازارها با مشکالتی 

در زمینه ایمنی مواجه هستیم و از میان بازارها تنها دو مجموعه 
استاندارد ایمنی آتش نشانی دریافت کرده اند که مکاتبه ای در این 
راستا با جامعه بازاریان انجام  شده است و خوشبختانه آن ها پیگیر 

هستند تا بتوان از این وضعیت خارج شد.
وی در همان زمان هشــدار داد: بســیاری از بازارها فاقد سیستم 

اطفای حریق هستند و بار اشتعال بسیار باالیی نیز دارند.

یک کشته و ۱00 میلیارد تومان خسارتس
غفلت از سیســتم های اطفای حریق حاال در کیش یک کشته و 
طی برآورد اولیه افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان خســارت بر جای 

گذاشته است.
مدیرعامل جامعه بازاریان کیش در جمع خبرنگاران با اشاره به این 
خسارت طی برآوردهای اولیه اظهار کرد: بسیاری از ساختمان ها 
مجهز به سیستم اعالم حریق هستند، اما متأسفانه مجتمع های 

فرسوده فاقد سیستم اطفا هستند.
رحمــان ســادات نجفی بیــان کرد: بــه همین علــت از همه 
سرمایه گذاران خواسته ایم نسبت به ایجاد سیستم اعالم و اطفای 

حریق به روز اقدام های الزم را انجام دهند. 

تکلیف کسبه چه می شود؟س
تکلیف کسبه خسارت دیده مهم ترین بحثی است که حاال در اذهان 
عمومی شــکل  گرفته و مدیرعامل جامعه بازاریان کیش در این 

زمینه خاطرنشان کرد: صحبت هایی در خصوص بحث جایگزینی 
یک بازار دیگر مطرح  شــده، اما چون با ۲۰۰ مالک متنوع روبه رو 

هستیم فعالً نمی توان به صورت قطعی اعالم نظر کرد.
وی بیان کرد: البته تمام تالش بر این است که شرایط برای ادامه 
کسب فراهم شود،  چون موضوع بازسازی زمانبر  و ممکن است 
ماها طول بکشد به همین علت روی گزینه جایگزین با مدیرعامل 
منطقه آزاد برای انتقال کسبه صحبت هایی انجام شده و قرار است 

در این خصوص تصمیم گیری نهایی انجام شود.

آتش چگونه مرگ یک کیش وند را رقم زد؟س
ســادات نجفی علت آتش ســوزی را اتصال برق عنوان کرد و در 
خصوص جان باختن یکی از هموطنان در این حادثه نیز گفت: این 
فرد متوفی روز حادثه حدود ساعت ۷ صبح با اجازه نگهبانی وارد 
بازار شــده و بعد از وقوع آتش سوزی در اثر گازهای متصاعد شده 

دچار خفگی شد و متأسفانه جان خود را از دست داد.

آتش سوزی در پردیس یک کشته و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت برجای گذاشت

جای خالی سیستم های اطفای حریق در بازارهای کیش!

گزارشگزارش

۷88۰zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. ناله کردن- شــاخه ای از ورزش شیرجه- 
یکی از اعراب زبان عربی ۲. ترکیبی حیاتی 
که در کبد تولیدشــده و به خون می ریزد- 
هرچیز بی جــان- کره خاکی ۳. فرورفتگی 
دریا در میان خشــکی- برگزیدن- کشتی 
جنگی ۴. مظهر سیاهی- دستور- گوشت 
آذری- ســروش ۵. چســباندن- مثــل و 
ماننــد- مفرد ۶. قایق کوچــک- از روزگار 
کسی در می آورند- استراق سمع ۷. تمام و 
کمال- مکتوب- پیروان یک پیامبر ۸. سوگ 
و عزا- کیسه بزرگ لوازم شکارچی- سمت 
چپ ۹. برشمردن عیوب کسی- »آرمین« 
نامنظم- دچار اختالل شــده ۱۰. اســرار- 
داخل شــدن- خوردن ۱۱. شهر ارگ- شرم 
و حیا- درخشان ۱۲. کبوتر دشتی- دندان 
سوهان- دایره ای شــکل- فلز الکتریسیته 
۱۳. جوهر آدمی- کار را باید به وی سپرد- 
 برخــورداری از حقوق ویژه در سیاســت 
۱۴. صحرای وسیع و بی آب- صفت روباه- 
چیره شــدن ۱۵. راه کوتاه- بخشی از خاک 

اصفهان را دربر می گیرد- قرارگاه

۱. مخــزن گلولــه تفنــگ- پاکیزه خوی- 
بی دینی ۲. دلربا- یکدندگی و عناد- له شــده 
دردســت ۳. می گویند جواب های اســت- 
غیرحرفــه ای- نظــرات ۴. مــردان- حرفی 
شــدید  گرمــای  قمــر-  خــودش-   روی 
۵. انتها- مایه دردســر- موسیقی ۶. اقیانوس 
کم جنب وجوش- کلیــپ تبلیغاتی- از ادات 
استثنا ۷. رودخانه ای که از کوه های هزارجریب 
سرچشــمه گرفته و به خزر می ریزد- کتاب 
ابن سینا در طب- نام پسرانه فرنگی ۸. مثل و 
مانند- مقابل صورت- دیواره ۹. پرنده ای که به 
 آن کوکو هم می گویند - بدی- ارزش و احترام 
دســته   - باالپــوش  و  جبــه   .۱۰
قطــار  ســالن   - خنجــر  و   کارد 
 ۱۱. دســت آویز - دوراندیــش- هزارکیلــو 
۱۲. سوغات اصفهان- میوه تلفنی- آب بسته- 
نشانی ۱۳. نیکویی و احسان- حکایت و روایت- 
درد و رنــج ۱۴. میهمانی- صاحب و دارنده- 
 علم شناسایی و ارائه روش درست اندیشیدن 
۱۵. لیست غذای رستوران- تیغ موکت بری- 

سیاهه

  عمودی  افقی
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