
آشنایی 900 ساله ایرانی ها 
با عکاسی

نقشه شاگرد خیانتکار 
برای سرقت 50 میلیونی 

ماجرای 10 دقیقه وحشت در تعویض روغنی چه بود؟مدرس دانشگاه عکاسی درگفت وگو با قدس مطرح کرد

فردا 28 مرداد همزمان با هجدهم آگوست در تقویم 
بسیاری از کشــورهای جهان به عنوان روز جهانی 
عکاســی نام گذاری شده اســت. به همین مناسبت 
با شــرمین نصیری از عکاســان خراسانی و مدرس 
دانشگاهی این رشته در اســتان گفت وگویی انجام 
داده ایم که با هم می خوانیم.  جناب نصیری! ســال 
گذشــته در انتخابات هیئت مدیره انجمن عکاسان 

خراسان رضوی به شرح...

پس از حمله چهار شــرور ســارق به یــک مغازه 
تعمیرگاه و سرقت چند ده میلیون وجه نقد، بررسی 
دوربین های مداربسته به داد مالباخته رسید و پرده از 
نقشه خیانتکارانه شاگرد مغازه برداشته شد. عقربه های 
ساعت روی 11 قفل شده بودند که نعره های سه مرد 
قوی هیکل مالک تعویض روغنی را متوجه حضور افراد 
نقابداری کرد که چندین ســاح سرد را به سمت او 

نشانه رفته بودند، او که... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

» ساماندهی « درکشف رود جاری شد
معاون استاندار خراسان رضوی 

در گفت وگو با قدس: 

اعالم دو شهر استان 
به عنوان تبعیدگاه  

پذیرفتنی نیست

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

قدس از اجرای طرح فصلی تخفیف 
خرید کتاب گزارش می دهد

یار مهربان 
همراه روزهای 

خانه نشینی
حدود پنج سالی از اجرای طرح های تشویقی تخفیف خرید 
فصلی کتاب در حالی می گذرد که استقبال از این طرح ها 
نشان  از آن دارد بسیاری از عاقه مندان کتاب با این طرح ها 
آشنایی کامل دارند و با اعام زمان و اطاع رسانی به موقع 
به خرید کتاب های مورد عاقه شــان ترغیب می شــوند. 
»سها عباسی« یکی از عاقه مندان به کتاب می گوید: من 
در سه طرحی که هر ساله اجرا می شود، کتاب های مورد 
عاقه ام را خریداری می کنم. او که یک دانش آموز اســت 
می افزاید: طرح تابستانه کتاب، به علت تعطیلی مدارس و 
به خصوص دوران کرونا می تواند مورد استقبال عاقه مندان 
بیشتری در هر گروه سنی و یا موقعیت شغلی و تحصیلی 
قرار بگیرد.»علیرضا یزدی« کارمندی که مشغول انتخاب و 
خرید کتاب رمان  است، می گوید: عاقه من بیشتر در حوزه 

ادبیات داستانی است...

پیگیری قدس درباره آلوده ترین بخش یک رودخانه قدیمی

.......صفحه 2 

معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: معرفی 
شهرهای کاشمر و گناباد به عنوان شهرهای تبعیدی کشور پذیرفتنی 
نیســت و مورد پیگیری قرار خواهد گرفــت. محمدصادق براتی در 

گفت وگو با قدس آناین اظهار کرد: اعام شهر...

.......صفحه 2 
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قدس: محل ساخت ســتاد فرماندهی نیروی انتظامی 
گلبهار، با حضور فرمانده انتظامی خراسان رضوی جانمایی 
شد. سردار محمدکاظم تقوی در بازدید از محل ساخت 
این مرکز، با اشاره به نقش مهم احساس امنیت پایدار در 
زندگی روزمره مردم گفت: اکنون که بخشی از جامعه ما 
به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان نظام و تبعات ناشی 
از شــیوع کرونا با مشکاتی روبه رو است نباید در تأمین 

مسائل امنیتی خللی وجود داشته باشد.
وی همزمان از ساختمان پلیس راهور این شهر که توسط 
شــرکت عمران شهر جدید گلبهار ساخته شده، بازدید 
و بر تجهیز و راه اندازی هر چه ســریع تر آن تأکید کرد. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه گلبهار با 

اصول مهندســی ترافیکی ویژه ای ســاخته شده است، 
افزود: این امکان وجود دارد که این شهر به عنوان پایلوت 
زیرساخت های ترافیکی و کنترل نامحسوس انتخاب شود 

و مأموریت هایی را با استفاده از فناوری به انجام برساند.
زردادخوانــی، فرمانده پلیس راهور چنــاران هم در این 
بازدید با بیان اینکه روزانه شاهد مراجعات زیاد شهروندان 
گلبهاری برای تعویض پاک و گرفتن خدمات راهنمایی 
در چناران هستیم، افزود: در پاسخ به خواسته های مردمی 
به زودی خدمات راهنمایی و رانندگی و تعویض پاک در 

این شهر جدید به بهره برداری خواهد رسید.
رئیس هیئــت مدیــره و مدیر عامل شــرکت عمران 
شــهر جدید گلبهار هم با اعام آمادگی این شــرکت 

در خصوص همکاری با ارگان هــای مختلف، گفت: در 
این راســتا جانمایی و آماده ســازی زمین برای استقرار 
دستگاه های متولی از جمله محل ساخت ستاد فرماندهی 
نیروی انتظامی در دســتور کار این شرکت قرار گرفته و 
اجرایی شده اســت. هومن گریوانی با اشاره به اینکه در 
سال های گذشته نسبت به نصب دوربین های ترافیکی در 
سطح شهر و تجهیز مرکز کنترل ترافیک در ساختمان 
شهرداری اقدام شــده است، افزود: در راستای گسترش 
فرهنگ ترافیــک و با هدف ارتقای دانش ایمنی عبور و 
مرور کودکان و نوجوانــان، »پارک موضوعی ترافیک« با 
مساحت 26 هزار و 395 مترمربع و اعتباری حدود 340 

میلیارد ریال در حال ساخت است.

ایرنا: رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
جمهوری اسامی ایران گفت: دشمن با همه وجود و ساز 
و برگ خود به جنگ با نظام اســامی آمده اســت و ما 

اکنون در یک نبرد تمام عیار هستیم. 
حجت االسام والمســلمین ســید علیرضا اَدیانی روز 
گذشته در مراسم تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی 
فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی افزود: دشمن 
از مشــکات اجتماعی که در کشور پدید می آید به نفع 
نظام سیاســی خود در حال برنامه ریزی است، بنابراین 
اگر مقاومت قهرمانانه داشــته باشیم دشمن با شکست 
روبه رو خواهد شد. وی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم 
که رئیس جمهوری آمریکا به خاطر بدست آوردن آرای 

انتخاباتی در کشور خود ژست مخالفت با ایران را به خود 
می گیرد و این در حالی است که در گذشته ایران حیاط 
خلوت آن ها به شــمار می رفت. رئیس سازمان عقیدتی 
سیاســی ناجا گفت: آمریکا امروز در جهان رســوا شده 
و برای نخســتین بار نتوانست دنیا را در موضوع تمدید 

تحریم تسلیحاتی ایران همراه خود کند.
وی افزود: مأموران انتظامی بدون هیچ شک و شبهه ای به 
مبارزه با فتنه ها می پردازند و در برخورد با اخالگران هیچ 

تردیدی به خود راه نمی دهند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود یک هزار نفر 
از کارکنان ناجا در این استان درگیر این بیماری شده اند.

سردار محمدکاظم تقوی افزود: این نیرو با توجه به سختی 
کار در شرایط کرونا و به خطر افتادن سامت جان نیروها، 

سعی در حفظ آرامش جامعه داشته  است.
در این مراســم از زحمات حجت االسام علیرضا رامیار؛ 
رئیس قبلی عقیدتی سیاسی فرماندهی مرزبانی استان 
خراســان رضوی قدردانی و حجت االسام غامحسین 
حسن زاده برای سه سال به عنوان رئیس جدید این نهاد 

معرفی شد.
همچنین از زحمات حجت االســام ایمانی نژاد؛ رئیس 
قبلی عقیدتی سیاسی مرکز آموزش علوم و فنون مرزبانی 
خراسان رضوی قدردانی و حجت االسام فیروزی نیا برای 

سه سال به عنوان رئیس جدید این نهاد معرفی شد.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا:در مراسم جانمایی محل ساخت ستاد فرماندهی انتظامی این شهر عنوان شد

دشمن با همه وجود به جنگ با نظام اسالمی آمده استبهره برداری از مرکز تعویض پالک گلبهار در آینده نزدیک
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور  
فوق العاده ) نوبت  دوم(  شرکت تعاونی درودگران 

و مبلسازان مشهد  تاریخ انتشار : 99/5/27
 

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده نوبت 
دوم ش��رکت تعاونی درودگران و مبلس��ازان مشهد 
، راس س��اعت 9 صبح دوش��نبه مورخه 99/6/10 در 
مح��ل دفترش��رکت تعاون��ی واق��ع در - بلوارتوس 
-ت��وس 17-نب��ش فدک 8 ب��ا رعای��ت پروتکل های 
بهداش��تی برگزار م��ی گردد. ازکلی��ه اعضاء محترم 
دعوت میشود با دردس��ت داشتن دفترچه عضویت 
اصالت��ا ی��ا  وکالت��ا جه��ت اتخ��اذ تصمیم نس��بت به 

موضوعات زیرحضور بهم رسانند .
دستورجلسه    :

1- انتخاب هیئت تصفیه و ناظرین
2- تعیین مکان تصفیه

توضیح��ات :  1-کلی��ه مقررات برگ��زاری مجمع تابع 
آیین نامه برگزاری مجامع خواهد بود .

2-اعض��اء متقاضی اعطاء نمایندگی ب��ه همراه وکیل 
موردنظر باید در س��اعت اداری ت��ا مورخه 99/6/6 
به محل دفتر ش��رکت واقع در بلوارتوس - توس17 
نبش ف��دک 8 مراجعه تا پس از ط��ی مراحل قانونی 
تایی��د وکالتنامه ها، برگ��ه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادرگردد.
9ع هیئت مدیره 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع

/ع
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جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور ف��وق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاونی مسکن کلبه س��ازان نور بدیع 
درس��اعت 16 عصر روز سه ش��نبه مورخ 99/06/18 
درمحل مشهد بولوار فکوری,فکوری 27مسجد امام 
حس��ن مجتبی)ع(با دس��تور جلس��ه ذیل  تشکیل 
م��ی گ��ردد.از کلی��ه اعض��ا محت��رم تعاون��ی دعوت                  
می ش��ود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات دستور جلسه در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- ارائه گزارش بازرس
3- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398

4-ط��رح و تصوی��ب بودجه پیش��نهادی س��ال مالی 
 1399

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
6-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بد هکار

7-تصمیم گیری در خصوص نحوه انتخاب واحد
8-تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت واحدهای 
مس��کونی با احتس��اب میزان مرغوبیت و اس��تفاده   
مش��اعات و می��زان بهره من��دی از خدم��ات عمومی 

توسط کارشناس رسمی دادگستری

  9-تصمیم گیری در خصوص نحوه عقد قرارداد با پیمانکار
تذک��ر:1.در صورت��ی ک��ه حض��ور عضوی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را 
ب��ه موج��ب وکالتنامه ب��ه عضو دیگر ی��ا نماینده 
تام االختیار واگ��ذار نماید.در این صورت هر عضو 
ع��اوه بر رای خود تا س��ه رای ب��ا وکالت و غیر عضو 
فق��ط یک رای ب��ا وکالت می تواند داش��ته باش��د.

عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
نماین��ده خ��ود حداکثر تا تاریخ ی��ک هفته مانده به 
برگ��زاری مجمع م��ورخ 1399/06/18 در س��اعت 
اداری ب��ه دفت��ر ش��رکت مراجع��ه نماین��د در 
صورت انقضای مهل��ت مذکور وکالت ها معتبر 

نمی باشد.
ضمن��ا داوطلبان عضویت در بازرس��ی ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتش��ار این آگهی حداکثر به 
مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر ش��رکت 

تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
 هیئت مدیره

 تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارگران 
شهرداری مشهد مورخه 99/6/13 )شماره ثبت 640(

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم که در س��اعت 14 بعدازظهر روز پنج شنبه مورخه 99/6/13 در محل دفتر تعاونی به آدرس 
خیابان هاش��می نژاد بین 8 و 10 تش��کیل می گردد حضور بهم رسانند. در صورتی که حضور عضوی در 
مجمع عمومی میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید. 
ضمنًا هر عضو وکالت 3 نفر و هر غیر عضو وکالت یک نفر را دارد که برای این امر الزم است وکیل به 
همراه موکل تا تاریخ 99/6/6 به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند. الزم به ذکر است افرادی که تمایل به 
ثبت نام در سمت هیئت مدیره و بازرسین را دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست 

به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و فرم های مربوطه را کامل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد

دستور جلسه:    1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس     2- طرح و تصویب صورت مالی 1398، سود 
و زیان و تقس��یم س��ود    3- تصویب بودجه 1399    4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای 

مدت سه سال    5-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی          /ع
99
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ش��هرداری فیض آباد به اس��تناد بند 5 صورتجلس��ه ش��ماره 79 مورخ 1397/05/29 شورای 
محترم اسامی شهر و طبق ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر داردنسبت به واگذاری 
بخش خدمات ش��هری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه به بخش خصوصی اقدام 
نماید.لذا از کلیه شرکت های خدماتی واجد شرایط و دارای صاحیت از اداره کار،تعاون و رفاه 
اجتماعی دعوت به عمل می آید باتوجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شهر 

فیض آباد حاشیه میدان امام مراجعه نمایند.
1-مدت انجام کار یک سال شمسی از تاریخ تنظیم قرار داد

2-مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در مناقصه)ب��ه می��زان پن��ج درص��د مبل��غ کل ب��رآوردی مبل��غ 
1/150/000/000ری��ال (به صورت ضمان��ت نامه بانکی یا به صورت وجه نقد واریز به حس��اب 

شماره 0105966014003 نزدبانک ملی به نام سپرده شهرداری فیض اباد واریز نمایند.
3- مبلغ برآوردی  پایه 23/000/000/000 ریال بصورت سالیانه اعام می گردد.

4-برن��دگان اول ،دوم و س��وم مناقص��ه ه��رگاه حاضر به انعقاد قرارداد  نش��وند س��پرده و 
ضمانتنامه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 99/06/02 می باشد

7-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
8- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است

9- زمان بازگشایی پاکات 99/06/03 در محل دفتر شهردار می باشد.
10- ضمنا در صورت نیاز به اطاعات بیش��تر شماره تلفن 7-5156722336 آماده پاسخگویی 

می باشد.

آگهی نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی مرحله دوم واگذاری حجمی
 خدمات شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز شهر فیض آباد

جواد جعفری - شهردار فیض آباد 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت همگامان فوالد توس )سهامی 

خاص( شماره ثبت 16119 شناسه ملی 
10380317327

 
بدینوسیله از سهامداران محترم دعوت میگردد 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان 
س��هام ش��رکت همگامان فوالد توس برای س��ال 
مال��ی منتهی ب��ه 1398/12/29 که در س��اعت 13 
ظهر س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/06/11 ب��ه آدرس 
ابتدای فرامرز عباس��ی مجتمع ب��ارازارگاه طبقه 
ی��ک واحد ی��ک ش��رکت همگام��ان ف��والد توس 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرس برای سال مالی 1399
2- اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گ��زارش 
بازرس قانونی ش��رکت درخصوص عملکرد س��ال 

مالی منتهی به 1398/12/29
3- بررس��ی و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود 
و زی��ان ش��رکت ب��رای س��ال مال��ی منته��ی ب��ه 

1398/12/29
4- س��ایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آنها 

در صاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
9ع هیئت مدیره شرکت 
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

شرح در صفحه 3 قدس خراسان

آموزش مجازی، دغدغه اولیای 
دانش آموزان و بی برنامگی دولتمردان

چند هفته  ای بیشــتر به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و 
هــر روز که این فاصله زمانی کمتر می شــود، دغدغه های اولیای 
دانش آموزان به خصوص آن هایی کــه درآمد چندانی ندارند و از 
وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند، بیشتر از قبل می شود. 

سال های گذشته پرداخت هزینه  نام نویسی...



پیگیری قدس درباره آلوده ترین بخش یک رودخانه قدیمی

» ساماندهی « درکشف رود جاری شد
ســاماندهی کشف رود  هاشم رســائی فر: 
موضوعی است که با ســپرده شدن مدیریت 
آن به شهرداری مشــهد از آبان سال گذشته 
وارد مرحله جدیدی شــده، گرچه هنوز زمان 
باقی است تا کشف رود از نابسامانی رهاسازی 
فاضالب های گوناگون رهایی یابد و راه انتقال 
این فاضالب ها به مزارع کشاورزی بسته شود 
اما همین که عزمی برای ساماندهی وجود دارد 

جای شکرش باقی است.
چنــدی پیش پس از بازدیــدی که به همراه 
مدیر ساماندهی کشــف رود از قسمت هایی از 
کشف رود داشتیم گزارشی منتشر کردیم که 
در آن به برخی از اقدام ها اشاره شد. همچنین 
در آن گزارش که محوریتش محدوده شهرک 
چرمشهر بود از قول و قرارهای مدیر ساماندهی 
برای بهســازی و ســاماندهی این قسمت از 
کشف رود گفتیم که آن را به اطالع مخاطبان 

رساندیم.
روز گذشته اما عبداهلل سلطان احمدی، مدیر 

ســاماندهی کشــف رود در خصوص آخرین 
اقدام های انجام شــده در این منطقه به قدس 
گفت: بنا بــه آنچه که در حیطــه اختیارات 
در مبحث ساماندهی کشــف رود وجود دارد 
و به جهت ســر و ســامان دادن به مســائل 
حفاظتی، زیســت محیطی و مســائلی دیگر 
اقدام های زیادی در دستور کار قرار گرفته که 
دیواره گذاری و جمع آوری موتورپمپ ها از این 

دست اقدام ها بوده و هست.
وی در ادامه افزود: درباره محدوده تصفیه خانه 
شهرک چرمشهر نیز باید بگویم از بازدید قبلی 
تاکنون اقدام های ویژه ای به سرانجام رسیده که 
دیواره گذاری قسمت زیادی از آن برای مسدود 
کردن راه های دسترســی اهالی برای برداشت 
فاضالب انجام شده است. همچنین جمع آوری 
ســه موتورپمپ و تعطیلی کار بیل مکانیکی 
که در محل در حال تخریب بســتر رودخانه 
بــود از جمله این اقدام هاســت. ضمن اینکه 
ادامه دیواره گذاری بــه همراه نصب تابلوهای 

هشداردهنده به مردم در خصوص عدم استفاده 
از فاضالب جاری در کشف رود نیز در سرتاسر 

محدوده در حال انجام است.
مدیر ساماندهی کشف رود همچنین اظهار کرد: 
با همکاری دادســتانی و تمامی دستگاه های 
مرتبط با مســائل کشــف رود در حال تدوین 
بیانیه ای هســتیم که به زودی در رســانه ها 
منتشر خواهد شــد که در این بیانیه آخرین 
هشدارها به کسانی که در محدوده کشف رود 
اقدام به برداشت فاضالب می کنند داده خواهد 
شد ضمن اینکه این آخرین هشدار به صاحبان 
موتورپمپ ها خواهد بود که پس از آن بالفاصله 
با همراهی همه دستگاه های مورد نظر تمامی 
موتورپمپ ها برای همیشه جمع آوری می شود. 
سلطان احمدی گفت: همان طور که عنوان شد 
با همکاری دادستانی تابلوهای هشداردهنده در 
سرتاســر کشف رود در حال نصب است که در 
راستای هشدارهای داده شد تاکنون با تعداد 
22 دستگاه خودرو حمل نخاله که بار خود را 

در بستر و حاشیه کشف رود تخلیه می کردند 
برخورد و به ســازمان مپ شــهرداری مشهد 
معرفی شــدند و مجوز فعالیت برخی از آن ها 

نیز باطل شده است.
مدیر ســاماندهی کشف رود افزود: تمام تالش 
من و همکارانم این است که موضوع کشف رود 
و ساماندهی آن هر چه زودتر به سامان برسد 
و یک بار برای همیشه داستان این رود تاریخی 
ســاماندهی اصولی بشود، هر چند که در این 
راه نیازمند همراهی همه دستگاه هایی هستیم 
که خیلی از آن ها تاکنون همکاری خوبی با ما 
داشــتند ضمن اینکه مردم نیز نقش پررنگی 
در ایــن موضوع دارنــد و دغدغه مندی آن ها 
به ویژه ســاکنان مجاور کشف رود می تواند در 
سرعت بخشی به کار نقش بسزایی داشته باشد.

وی همچنین افزود:احداث تصفیه خانه سپتاژ 
بزودی راه اندازی خواهد شد تا مشکل تخلیه 
۳۰۰ تا ۳۵۰ کمپرسی فاضالب به کشف رود 

حل شود.

آموزش مجازی، دغدغه اولیای •
دانش آموزان و بی برنامگی دولتمردان

چند هفته  ای بیشتر به آغاز سال تحصیلی جدید باقی نمانده و 
هر روز که این فاصله زمانی کمتر می شود، دغدغه های اولیای 
دانش آموزان خصوص آن هایی که درآمد چندانی ندارند و از 
وضعیت معیشــتی مناسبی برخوردار نیستند، بیشتر از قبل 
می شود. سال های گذشــته پرداخت هزینه  نام نویسی، حق 
سرویس، بیمه، کتاب و وجوهی که با عناوین مختلف از اولیا 
گرفته می شــد؛ دغدغه اصلی خانواده ها بود و امسال به  ویژه 
در استان هایی مثل خراسان که دارای وضعیت قرمز کرونایی 
هستند و بعید به نظر می رسد در چند ماه پیش رو بهبودی در 
این وضعیت ایجاد شود، هزینه های اضافه ناشی از همه گیری 
کرونا و مجازی شــدن کالس های آموزشی؛ به دغدغه اصلی 

آن ها بدل شده است.
بسیاری از خانواده ها که به دلیل شرایط بد اقتصادی، رکود و 
بیکاری ناشی از شیوع بیماری کرونا، حتی در تأمین هزینه ها و 
مایحتاج اولیه زندگی خود درمانده اند، حاال باید دغدغه خرید 
گوشی هوشمند، تبلت و یا رایانه را هم برای فرزندانشان داشته 
باشند. این افراد شاید در سال های گذشته می توانستند خود را 
با عجز، البه، تمنا و تقال از زیر بار بخشی از هزینه های نام نویسی 
فرزندانشــان خالص کنند اما شرایط کنونی آن ها را ناچار به 
پرداخت هزینه هایی کرده اســت که بــدون آن امکان ادامه 

تحصیل فرزندانشان وجود ندارد.
تجربه ســال پیش نشــان داد کــه در کنار فراهــم نبودن 
زیرســاخت های اســتاندارد و الزم بــرای آمــوزش مجازی 
دانش آموزان نقاط مختلف کشور و به ویژه روستاها و ساکنان 
حاشیه شهرها، ضعف بنیه مالی خیلی از خانواده ها درصد قابل 
توجهی از دانش آموزان را عمالً در محرومیت تحصیلی قرار داد. 
انتظار این بود که دولت و وزارت آموزش  و پرورش با استفاده 
از تجربه های چند ماه آخر سال تحصیلی گذشته برنامه های 
بدون نقصی را برای آموزش فراگیر دانش آموزان تدوین کرده و 
به مرحله اجرا بگذارند و ترتیبی اتخاذ کنند که حتی یک نفر 
از فرزندان ایران  زمین به دلیل فراهم نبودن زیرســاخت ها، از 
تحصیل بازنماند.اما آنچه تاکنون از دولتمردان و مدیران آموزش  
و پرورش شنیده ایم، دلگرم  کننده به نظر نمی رسد. چه اینکه 
به گفته این بزرگواران، گسترش دامنه زیرساخت  اینترنتی در 
روستاها، ارائه محتوای آموزشــی در قالب لوح فشرده، فلش 
مموری و سایر سخت  افزارها و نرم افزارها به افرادی که امکان 
دسترســی به اینترنت ندارند، رایگان شــدن اینترنت شبکه 
آموزش دانش آموزی )شاد(، تداوم آموزش های تلویزیونی مانند 
سال قبل و ارائه بســته های خودآموز به دانش آموزان مناطق 
محروم، از مهم ترین تدابیری اســت که برای سال تحصیلی 
پیش رو اندیشیده شده است. به نظر می رسد در این برنامه ها 
نیز اتفاق جدیدی نیفتــاده و هر چند وزیر آموزش و پرورش 
از بهره گیری از ســایر روش ها برای کاهش آمار افرادی که به 
محتوای آموزش الکترونیکی دسترســی ندارند، خبر داده اما 
کامالً مشخص است که هر روشی به کار گرفته شود، نمی تواند 
تبعیض آموزشی میان دانش آموزان طبقات مختلف اجتماعی 
را از بین ببرد.هر چند نگارنده بعید می داند روش قابل  توجه و 
مثمرثمری مدنظر وزیر محترم بوده باشد اما بر فرض که چنین 
باشد، چگونه می توان بین افرادی که با استفاده از رایانه، تبلت و 
گوشی هوشمند، محتوای آموزش را به صورت تصویری و زنده 
دریافت می کنند و احیاناً امکان تبادل  نظر، طرح پرسش و رفع 
اشکال های خود را به  صورت زنده با معلمان دارند، با افرادی که 
تمام یادگیری و تحصیل آن ها باید متکی به کتاب های درسی 
و جزوه های کاغذی ارســالی مدرسه باشد، تفاوتی قائل نشد. 
گیریم تفاوتی نداشته باشند؛ چطور می توان سرخوردگی و خرد 
شدن غرور دانش آموزان و اولیای آنان را که به خاطر بی پولی 
همچون دیگران توان خرید گوشی هوشمند و تبلت را ندارند، 
توجیه کرد. اینکه چنــد درصد کالس ها مجازی یا حضوری 
اســت هم تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی کند، مسلم است 
که در سال تحصیلی پیش رو نیز شمار زیادی از دانش آموزان 
به دلیل ناتوانی دولت در فراهم کردن زیرســاخت های الزم و 
برقراری عدالت آموزشی، مظلومانه از تحصیل بازمانده و آینده و 

سرنوشتشان تحت تأثیر قرار می گیرد.
به این مشــکل از زاویه دیگری هم می شود پرداخت؛ آن  هم 
زمانی است که فرض کنیم زیرساخت های اینترنتی و آموزش 
مجازی به  درســتی فراهم می شــود؛ در این حالت باز باید از 
دولتمردان پرسید که چه تمهیداتی برای کاستن از بار سنگین 
هزینه های خرید تجهیزات الکترونیکی مورد نیاز دانش آموزان 
اندیشیده شده است؟ تجهیزاتی که شاید به دلیل نابسامانی 
بــازار ارز و حتماً به خاطر نبود نظارت های الزم، قیمت هایی 
نجومــی یافته اند و هر روز نیز بر قیمت این تجهیزات افزوده 
می شــود و اهمیت این قصه پرغصه زمانی آشــکار می شود 
که بدانیم بیشتر خانواده ها دارای بیش از یک فرزند محصل 
هستند و باید برای هر کدامشان هزینه جداگانه ای بر خانواده 
تحمیل شود که دولت تاکنون هیچ برنامه ای برای این قسمت 

ماجرا نیز ارائه نداده است.

آیت اهلل علم الهدی:
 نسبت به جریان های آسیب رسان•

 به انقالب نباید بی تفاوت بود 
قدس: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی گفت: 
انتظامی بنیان و  نیروی 
روحانیت  برای  پایگاهی 
و هم بــرای جریان های 
انقالبی است و نیروهای 
سرنوشــت  مســلح 
انقالب اســالمی را رقم می زنند. آیت اهلل علم الهدی در دیدار 
با حجت االسالم والمسلمین ادیانی، رئیس سازمان عقیدتی 
سیاســی ناجا با اشــاره به این گفته امام راحل که فرمودند: 
»نیروهای مسلح در جریان های سیاسی دخالت نکنند« افزود: 
این نه به آن معناست که نیروهای مسلح نسبت به جریان های 
آسیب رســان به انقالب بی تفاوت باشند بلکه باید برای دفاع 
از انقالب انگیزه و نظر داشــته باشند. وی یادآور شد: نیروی 
انتظامی همیشه پیشرو در حل مشکالت کشور بوده و برای 
دشــمنان ما در خارج کشــور نیز فضا را طوری ایجاد کرده 
اســت که کسی جرئت تهدید نظامی ایران را ندارد به همین 
علت دست به دامن توطئه و فتنه شدند که خداوند همیشه 
مســتکبران را رسوا کرده است. وی افزود: متأسفانه بعضی از 
مشــکالت ما از داخل کشور اســت و بعضی ها با کم کاری و 
خیانت، مشکالت کشور را بیشتر می کنند از جمله مشکالت 
مسکن و معیشت. بعضی ها هستند که اعتقاد به انقالب ندارند 
و کم کاری می کنند که همین افراد مشــکالت کشور را زیاد 
می کنند. ما باید بدانیم که دشمن از کجا به ما ضربه می زند 
و مشکالتی را برای ما درســت می کند که در فهمیدن این 

توطئه ها، نیروهای نظامی و انتظامی باید پیشرو باشند.
امام جمعه مشــهد در ادامه بیان کــرد: محرم و صفر در این 
شرایط، بســتری شده است تا ضداسالم و ضدانقالب بتوانند 
بیشــتر توطئه و فتنه کنند. ما به اعتبار فضای مجازی نباید 
فضای حقیقی را از دســت بدهیم. فضای حقیقی قطعاً تأثیر 
زیادی در پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس 
و زنده نگه داشتن اسالم داشته است و باید با اهمیت بیشتری 

برای این فضا برنامه ریزی کرد.

 آماده باش پاییزه و زمستانی شبکه
 بهداشت و درمان خراسان رضوی

استفاده از ظرفیت همه بیمارستان ها •
برای ارائه خدمات به بیماران کرونایی

قدس: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد گفت: 
اســتفاده از ظرفیــت همه بیمارســتان های دانشــگاهی و 
غیردانشگاهی در خراسان رضوی برای ارائه خدمات به بیماران 

کرونایی و غیرکرونایی برنامه ریزی شده است.
دکتر شاپور بدیعی افزود: با ارزیابی ظرفیت و تجهیزات همه 
بیمارســتان های دانشگاهی و غیردانشــگاهی، ارائه خدمات 
به بیمــاران کرونایــی و غیرکرونایی در فصل هــای پاییز و 
زمســتان این مراکز برنامه ریزی شد.وی اظهار کرد: برخی از 
بیمارستان های شهر مشهد سیستم تهویه و فضای فیزیکی 
متناسب با بستری بیماران مبتال به کووید۱۹ را ندارند و فقط 
در بستری بیماران غیرکرونایی مورد استفاده قرار می گیرند از 
این رو بر اساس برنامه ریزی برخی از بیمارستان ها فقط چند 
بخش و برخی دیگر از بیمارســتان ها تمامی بخش ها زیر بار 

خدمات رسانی به بیماران کرونایی قرار خواهند گرفت.
وی گفت: در موج دوم افزایــش تعداد بیماران کووید۱۹ در 
مشهد، عالوه بر بیمارستان های امام رضا)ع( و شریعتی که به 
عنوان مراکز مرجع کرونا بودند، بیمارستان های غیردانشگاهی 
شامل فارابی، ۱7شــهریور، امام حسین)ع(، ثامن االئمه)ع( و 
۵۵۰ تختخوابی ارتــش در ارائه خدمات به بیماران کرونایی 
فعال شدند.معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
در برنامه ریزی هــای صورت گرفته بــرای فصل های پاییز و 
زمســتان پیش بینی می شــود در کنار اورژانــس عدالتیان، 
اورژانس بیمارستان های شهید هاشــمی نژاد و فارابی نیز به 

بیماران خدمات رسانی کنند. 

 ورود ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی •
به مشهد

ایسنا: رئیس کمیسیون 
عمــران، حمل ونقــل و 
اسالمی  ترافیک شورای 
بیان  با  شــهر مشــهد 
اینکه 2۰ هزار دســتگاه 
برقــی  موتورســیکلت 
وارد چرخــه حمل ونقل 
شهری مشهد می شــود، گفت: تا پاییز سال جاری تعدادی 
از این موتورها به بهره برداری خواهند رسید. مجتبی بهاروند 
اضافه کرد: روز گذشته موضوع موتورهای برقی در کمیسیون 
عمران، حمل ونقل و ترافیک شــورای اســالمی شهر مشهد 
مطرح و مصوب شــد. بر این اســاس قرار شد ۹۰ درصد این 
موتورها را شرکت های موتورسیکلت سازی داخلی تأمین  کنند. 
قیمت این موتورســیکلت ها نیز در قالب تسهیالتی است که 
شــهرداری آن را ارائه خواهد کرد. نرخ سود وام  ساخت این 
موتورسیکلت ها  ۱۸ درصد بوده که ۱۴ درصد آن را شهرداری 
به عنوان یارانه قبول می کند و تنها ۴ درصد آن را شــرکت 

موتورسیکلت سازی پرداخت می کند. 
رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی 
شــهر مشــهد افزود: این موتورها کمک زیــادی به کاهش 
آلودگی هوا می کنند. براســاس نامه ای که وزارت نیرو ارسال 
کرده، موتورسیکلت های بنزینی ۱۸ برابر بیشتر از خودروهای 
شــخصی آلودگی ذرات معلق ایجاد می کنند. اســتفاده از 
موتورهــای برقی بــه کاهش آلودگی هوا در مشــهد کمک 
می کند. وی با بیان اینکه در ســال جاری موتورسیکلت های 
برقی به بهره برداری خواهند رســید، اظهار کرد: در فراخوانی 
که شــهرداری برای شــهروندان داده بود، حدود ۳هزار نفر 
برای دریافت این موتورســیکلت ها نام نویســی کرده بودند. 
اولویت اصلی ما برای ارائه این موتورها به پیک  های موتوری و 

پیک های مسافربر است.
  بهاروند تأکید کرد: شرط اصلی در واگذاری موتورسیکلت های 
برقی این است که فرد یک موتورسیکلت بنزینی را اسقاط کرده 
و گواهی آن را بیاورد و اولویت با کســانی است که بیشترین 

سطح رفت و آمد را با موتورسیکلت بنزینی دارند. 
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سرور  هادیان: حدود پنج سالی از اجرای طرح های تشویقی 
تخفیف خرید فصلی کتاب در حالی می گذرد که استقبال از 
این طرح ها نشــان  از آن دارد بسیاری از عالقه مندان کتاب با 
این طرح ها آشنایی کامل دارند و با اعالم زمان و اطالع رسانی 

به موقع به خرید کتاب های مورد عالقه شان ترغیب می شوند.

خرید کتاب در طرح هاس
»سها عباســی« یکی از عالقه مندان به کتاب می گوید: من در 
سه طرحی که هر ساله اجرا می شود، کتاب های مورد عالقه ام 

را خریداری می کنم.
او که یک دانش آموز اســت می افزاید: طرح تابستانه کتاب، به 
علت تعطیلی مدارس و به خصوص دوران کرونا می تواند مورد 
استقبال عالقه مندان بیشتری در هر گروه سنی و یا موقعیت 
شــغلی و تحصیلی قرار بگیرد.»علیرضا یزدی« کارمندی که 
مشــغول انتخاب و خرید کتاب رمان  اســت، می گوید: عالقه 
من بیشــتر در حوزه ادبیات داستانی اســت و در طرح هایی 
که گذاشته می شود، معموالً ترغیب به خرید کتاب های مورد 
عالقه ام در حوزه ادبیات داســتانی می شوم.او توضیح می دهد: 
اجرای این طرح ها را از طریق پیامک کتاب فروشی که همیشه 
از آن کتاب هایم را خریداری می کنم، مطلع می شوم و به نظر 
من تابستان و به خصوص شرایط کرونا که رفت و آمد ها کمتر 
و مدت زمان حضور افراد در منزل بیشتر است، فضای خوبی را 
برای مطالعه فراهم می کند که می توان از طرح تابستانه کتاب 

و تخفیف آن بهره برد.
لیال  هاشــمی، خانه دار نیز می گوید: بــه همراه فرزندانم برای 
استفاده از طرح تابستانه به کتاب فروشی آمده ایم، پسر کوچکم 

دبستانی است و کتاب های کودک و نوجوان تازه منتشر شده را 
برایش انتخاب کرده ایم و دخترم نیز دانشجوست و کتاب های 
مورد عالقه اش داســتان و شعر است و خودم نیز عالقه مند به 
کتاب های روان شناسی هستم. او تصریح می کند: هر کداممان 
با کد ملی دارای تخفیف کتاب هستیم که همین موضوع سبب 

امکان خرید بیشتر کتاب را برایمان فراهم آورده است. 
 
طرح تابستانه کتاب تا پایان مرداد ماهس

همچنین  مدیر شــهر کتاب مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما 
می گوید: طرح تابستانه کتاب از ۱۸مرداد آغاز و تا پایان این ماه 
ادامه دارد.ابراهیم باالپژوه می افزاید: خوشبختانه استقبال مردم 
از این طرح بسیار خوب بوده و در همین هفته اعتباری که از 
طرف خانه کتاب به ما داده شــده ۸۰ درصد آن استفاده شده 
اســت.وی درباره این اعتبار توضیح می دهد: این اعتبار همان 
تخفیفی است که ما به مشتری هایمان می دهیم و وزارت ارشاد 
به هر کتاب فروشی نسبت به تعداد مشتری و سابقه ای که در 
اجرای طرح های قبلی دارد در نظر می گیرد که براســاس آن 
اعتبار، به مشتری ها تخفیف می دهیم. وی میزان  تخفیف در 
طرح تابستانه کتاب را 2۰ درصد اعالم می کند و خاطرنشان 
می سازد: هر نفر با کد ملی می تواند تا سقف ۱۵۰ هزار تومان 
خرید کند و 2۰ درصد تخفیف بگیرد که این تخفیف معادل 
۳۰ هزار تومان می شود.مدیر شهر کتاب مشهد با اشاره به این 
نکته که این طرح شناخته شده است، بیان می دارد: حدود پنج 
سال از اجرای نخستین طرح می گذرد و به نظر می رسد طرح 
قابل قبولی بین کتابخوان هاســت  که عالقه مندان به کتاب 

منتظر اجرای این طرح در فصل ها هستند.

باالپــژوه تصریح می کند: این طرح ها در فروردین به نام طرح 
بهارانــه و مرداد ماه به نام طرح تابســتانه کتاب و یک بار نیز 
در آبــان ماه در هفته کتاب، تحــت عنوان طرح پاییزه کتاب 

برگزار می شود.
وی بیشــترین استقبال در این طرح را انتخاب کتاب هایی در 
زمینــه ادبیات اعالم می کند و می افزایــد: کتاب ها در زمینه 
ادبیات شامل کتاب های رمان  و مجموعه ادبیات داستانی و... 
است و همچنین کتاب هایی در حوزه روان شناسی و مدیریت 
اســت که مخاطب زیادی دارند و همچنیــن حوزه کودک و 
نوجوان نیز در این طرح از استقبال زیادی برخوردار بوده است.

رونق کتاب با طرح تابستانه س
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز با اعالم 
این نکته که با خرید کتاب در طرح تابستانه، مردم می توانند به 
رونق در این حوزه کمک کنند، می گوید: با شیوع کرونا اصحاب 
فرهنگ و هنر بیش از سایر اقشار دچار ضرر و زیان شده اند که 

باید کمک کنیم این ضرر و زیان تا حد امکان جبران شود.
جعفر مروارید می افزاید: خوشبختانه مردم این استان همواره در 

طرح های خرید کتاب مشارکت خوبی داشته اند.

قدس از اجرای طرح فصلی تخفیف خرید کتاب گزارش می دهد

یارمهربان،همراهروزهایخانهنشینی

فرهنگ  وهنر فرهنگ  وهنر 

احمــد فیاض: فــردا 2۸ مــرداد همزمان 
با هجدهم آگوســت در تقویم بســیاری از 
کشورهای جهان به عنوان روز جهانی عکاسی 
نام گذاری شده اســت. به همین مناسبت با 
شرمین نصیری از عکاسان خراسانی و مدرس 
دانشــگاهی این رشته در استان گفت وگویی 

انجام داده ایم که با هم می خوانیم.

 جناب نصیری! ســال گذشــته در س
انتخابات هیئت مدیره انجمن عکاسان 
خراســان رضوی به شــرح تاریخچه 
عکاســی در ایران پرداختید و به نکات 
کمتر شنیده شده ای اشاره داشتید که 
برای حاضران جالب بود. درباره تاریخچه 

عکاسی ایران توضیح دهید.
خب! در ابتدا جا دارد تا روز جهانی عکاســی 
را به تمامی هنرمندان و عالقه مندان این هنر 
تبریک عرض کنم. معموالً در این مناسبت ها 
داستان های تکراری مطرح می شود. نام های 
بزرگی چون داگر بزرگ، نی یپس دانشــمند، 
شاهزاده ملک قاســم میرزا و ناصرالدین شاِه 
عکاس مطرح می شــود که اغلب ما با آن ها 
آشــناییم. نمی خواهم داســتان های تکراری 
روایت کنم اما می گویم داستان عکاسی نه به 
2۰۰ ســال در جهان و نه به صد و اندی سال 
در ایران بلکه بازمی گردد به ۹۰۰ سال پیش 
با ابداعات دانشمند زمان، حسن ابن هیثم و 
بعد ها مکاشفاتی که در باب نور توسط فالسفه 

و حکمای ایرانی مطرح شده است.

 نکته مهم همین جاست که معتقدید س

عکاســی در ایران به ۹۰۰ سال پیش و 
»ابن هیثم« بازمی گردد! در ادامه؛ عکاسی 
مدرن و کالسیک چگونه وارد ایران شد؟!

البته عالوه بر این مهم؛ بد نیســت بدانید واژه 
»عکس« قرن ها پیش در اشــعار بزرگان شعر 
کالســیک ایران نیز به  کار رفته اســت! لکن 
صدها سال بعد و در دوران قاجار، اما »عکس« 
به حقیقت پیوست آن هم در زمانی که فالسفه 
و حکمای اسالمی نظیر مال هادی سبزواری باور 
نمی داشتند که چنین چیزی امکان پذیر است.  

 عکاسی یا عکاسخانه در ابتدای ورود با س
همین نام مطرح می شد؟

خیر! دوران قاجار، دورانی بســیار 
متنوع در زمینــه ابداعات ادبیات 
عکاســانه اســت. »عکاس« هنوز 
وجود نداشــت؛ او »عاکس« بود. 
»لنز« وجود نداشت، بلکه »آتشخانه 
ابژکتیف« نامیده می شد. امروز هم 
»عکاس« عنوانی غلط است. به باور 

من از بدیهیات اســت که به زبان کهن خود 
بازگردیم و باید عرض کنم بهتر است به جای 
واژه »عکس« که از زبان عربی وارد زبان پارسی 

شده، واژه »فرتور« جایگزین شود. 

 اکنون اما، حدود ۱۸۰ سال از آن روزگار س
سپری شده است. ما چه کردیم و کجای 

دنیای عکاسی ایستاده ایم؟
طی سالیان گذشته تمام تالش من و همکارانم 
به ویژه پیشکســوتان، ارتقای سطح کیفی و 
البته کمی انجمن عکاســان خراسان رضوی 

و حتی پوشش شهرســتان های نزدیک بوده 
اســت. در این راســتا بهترین گواه ما، میزان 
هنرجویان دانش آموخته از این انجمن است و 
نیز سایر فعالیت های فرهنگی و هنری از قبیل 
برگزاری نمایشــگاه های پایان دوره آموزشی، 
نمایشگاه های فصلی از اردوها و چاپ کتاب، 
اخذ دبیری و داوری چندین مسابقه استانی 
و ملی از افتخارات انجمن است. یکی دیگر از 
افتخارات امروز در زمینه عکاسی حضور بانوان 
است که چه پرشور به این عرصه گام نهادند. 

بدون شــک، همه  این ها مدیون کنش های 
بزرگان عکاســی اســتان بوده که جا دارد در 
برنامه های ویــژه از خدمات 
تک تــک ایــن گرانمایگان 
قدردانی شــود و نیز جا دارد 
یاد یکــی از پیشکســوتان 
فقیــد  بنیان گــذاران  و 
انجمن عکاســان خراســان 
بــزرگ، شــادروان احمــد  
خادم الحســینی را همچنان 

پرفروغ نگه داریم. 

دانشــگاهی س به عنوان یک مدرس   
عکاسی در روز جهانی عکاسی ذکر چه 

نکاتی ضروری است؟
بدیهی اســت کــه امروز به مــا پیام تبریک 
می فرســتند با مضمــون »روزتــان مبارک 
شکارچیان«! نمی دانیم تعریف و تمجید است 
مبنی بر تیزبینی و هوشیاری یا متلک است 
مبنی بر تجســس در امور دیگران! اما با یک 
واکاوی ســاده، برایتان تفاوت میان عکاسان 

و شــکارچیان را روشــن می کنم؛ شکارچی 
می ُکشــد اما ما زنده نگه می داریم! شکارچی 
پس از کشــتن نیــز ممکن اســت در حق 
سوژه اش لطفی کند و او را تاکسیدرمی و بزک 
کرده، »زنده نما« نشان دهد لکن عکاس هنری، 
نور و ســایه را همیشه در خاطره ها زنده نگه 
می دارد و فتوژورنالیست ها نیز همیشه سوژه ها 

را در حافظه دائمی تاریخ ثبت می کنند. 

 به نظر می رسد امروز عکاسی دامنگیر س
همه و عمومی شــده اســت. نظر شما 

چیست؟
شوربختانه، امروزه با رشد شگفت انگیز فناوری 
در زمینه  ثبت تصویر، همــه خود را عکاس 
می دانند! اما »عکاس«، »عکاسی« و »عکس« یا 
»فرتور« تعریف خــاص و حرمت خود را دارد. 
باشد که در آینده نه چندان دور، شاهد رشد 
و پیشــرفت در »دیــدن«، »درک« و »خوانش 

عکس« باشیم.

مدرس دانشگاه عکاسی درگفت وگو با قدس مطرح کرد

آشنایی900سالهایرانیهاباعکاسی
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توسط یک خیر صورت گرفت
 اهدای دستگاه میکروسانتریفیوژ•

 به حوزه سالمت شهرستان کاشمر
قدس: خّیر نوعدوست کاشمری یک دستگاه میکروسانتریفیوژ 
به حوزه سالمت این شهرستان اهدا کرد.مدیر شبکه بهداشت 
و درمان شهرســتان کاشــمر با اعالم این خبر گفت: »بهرام 
ندیمی« یک دستگاه میکروســانتریفیوژ ۱۸شاخه به ارزش 
۴۵۰میلیون ریال به حوزه سالمت شهرستان کاشمر اهدا کرد.

دکتر محمدجواد یزدانی افزود: این دستگاه یکی از ملزومات 
آزمایشگاهی است و در آزمایشگاه کرونای این شهرستان که 

در حال راه اندازی است، مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 راه اندازي سه دستگاه دياليز•

 در بيمارستان حکيم نيشابور
نيشــابور- خبرنگارقدس: رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و 
درمانی حکیم نیشــابور اظهار کرد: با توجه به شــیوع کرونا 
و لــزوم ارائه خدمــات ایمن و همچنین عــدم جابه جایی 
بیماران کلیــوی، اقدام به راه اندازی ســه دســتگاه دیالیز 
شد.دکتر علی اصغر نوری افزود: سه تخت دیالیز برای انجام 
دیالیز بیماران کلیوی در نظر گرفته شــده است که با تهیه 
ســه دســتگاه دیالیز و همچنین خرید دستگاه تصفیه آب 
دیالیــز که آبی با خلوص بســیار باال تولیــد و برای مصرف 
آب دهی به دســتگاه دیالیز در درمان دیالیز مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد، آماده ارائه خدمات به این بیماران هســتیم.

 بازگشت به زندگي مرد 48 ساله•
 با تالش تکنسين هاي اورژانس 

رئیس مرکز مدیریت حوادث  نيشابور- خبرنگار قدس: 
و فوریت های پزشــکی نیشــابور از احیای قلبی ریوی مرد 

48 ساله توسط تکنسین های اورژانس خبر داد.
مصطفی افشار نیک اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات 
اورژانس 115 نیشابور مبنی بر برق گرفتگی مردی 48 ساله 
در روستای دهنو خالصه، پس از اعزام آمبوالنس پایگاه پنج 
شهری اورژانس به محل مددجو، آموزش احیای قلبی ریوی 
به صورت تلفنی به همراهی مصدوم توسط کارشناسان مرکز 
ارتباطات داده شــد.وی گفت: پس از رســیدن کارشناسان 
اورژانس بر بالین مصدوم و انجام معاینات اولیه مشخص شد 
بیمار فاقد هوشیاری، تنفس و ضربان قلب است که بالفاصله 
عملیات احیای قلبی ریوی آغاز می شود و پس از 20 دقیقه 
تالش و با تجویز دارو، شوک الکتریکی و برقراری راه هوایی 
پیشرفته بیمار احیا می شود.وی خاطرنشان کرد: بیمار پس 
از انتقال به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم تحویل 
کادر درمانی شــد و با اقدام به موقع کادر درمانی بیمارستان 
تحــت مراقبت های ویژه قرار گرفت و هم اکنون تالش برای 

نجات جان این مصدوم ادامه دارد.

 تصادف مينی بوس و پژو •
11 زخمی و يک کشته برجای گذاشت

معــاون  قرمز:  خــط 
عملیات آتش نشانی شهر 
مشــهد از امدادرســانی 
گروه های امداد و نجات و 
اطفای حریق دو ایستگاه 
این سازمان به مصدومان 
تصــادف مینی بــوس و 

سواری پژو در جاده مشهد به فریمان خبر داد.
آتشپاد دوم محمدجواد ســبحانی با بیان این مطلب افزود: 
صبح روز گذشته 26مرداد تصادف رانندگی بین سواری پژو 
و مینی بوس ســرویس کارکنان یک شرکت به سامانه 125 
اطالع رسانی شــد که بالفاصله ستاد فرماندهی، گروه نجات 
و امداد ایســتگاه ۹ و پیشــگیری از حریق ایستگاه ۳۹ را به 
محل حادثه در کیلومتر 10 جاده مشهد به فریمان اعزام کرد. 
این مقام مســئول در آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: با 
حضور نجاتگران آتش نشانی 11 مصدوم این سانحه رانندگی 
برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس حاضر 
در محل شده و پیکر تنها فرد جانباخته این حادثه که یکی 
از سرنشینان سواری پژو بود از میان آهن پاره های این وسیله 
نقلیه رها ســازی و تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه 
گردید.آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه به مأموریت 
خود پایان داده و به ایستگاه  های خویش در مشهد مراجعت 
کردند و علت وقوع این سانحه رانندگی توسط پلیس راهور 

استان در دست بررسی است.

 حمله پلنگ به گله گوسفندان •
در بجنورد

جانشــین  قرمز:  خط 
انتظامی خراسان شمالی 
از حملــه پلنگ به گله 
گوسفندان و تلف شدن 
گوســفند  رأس  ســه 
در روســتای خطــاب 
بجنــورد  شهرســتان 
خبر داد.سرهنگ محمد غالمی جانشین انتظامی خراسان 
شمالی گفت: پلنگ گرسنه به گله گوسفندان حمله کرد و 
ســه رأس گوسفند را تلف و چهار رأس دیگر را زخمی کرد.

محيط زيست خراسان رضوی خبر داد
 کشف 545 قطعه مينای وحشی •

از دو اتوبوس
ايرنا: مدیرکل حفاظت 
زیست خراسان  محیط 
رضوی گفت: با کشــف 
محمولــه جدید قاچاق 
اســتان  در  پرنــدگان 
میزان کشفیات در این 
ابتدای امسال  از  بخش 
به بیش از هزار قطعه رسیده اســت.تورج همتی افزود: روز 
گذشــته یگان حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی در 
حالی 545 قطعه مینای وحشــی را کشف کرد که متخلف 
حرفه ای با هدف فروش در بازار پرندگان، آن ها را با اتوبوس از 

شهرستان زابل به مقصد مشهد منتقل می کرد.
وی ادامه داد: با اطالع رســانی بهنــگام و همراهی مأموران 
پلیــس با یگان حفاظت محیط زیســت اســتان، پرندگان 
مکشوفه که توســط این متخلف حرفه ای درحال قاچاق به 
کالنشهر مشهد بود توقیف شــد.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی با اشاره به اینکه پرنده های مکشوفه را 
در دو دستگاه اتوبوس به طرز ماهرانه ای مخفی کرده بودند، 
گفت: هر دو دستگاه اتوبوس به دلیل حمل و قاچاق کاالهای 

غیر مجاز توقیف شدند.
همتــی با بیان اینکه برای متهم، پرونده تخلف تشــکیل و 
رســیدگی به جریان افتاده است، گفت: متأسفانه حدود 45 
قطعه از این پرندگان تلف شده بودند و بقیه به مرکز تیمار و 

نگهداری پرندگان وحشی در پارک پردیسان منتقل شدند.
وی ادامه داد: از ابتدای ســال بیش از 400 پرنده وحشی در 
دام صیادان بومی و غیربومی گرفتار و حدود ۳50 پرنده نیز 
از قاچاقچیان کشف و ضبط شده اند و با کشف محموله اخیر، 
آمار پرندگان وحشی مکشوفه در استان از هزار قطعه گذشته 
است.مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با ابراز 
تأسف از اینکه در جا به جایی و نگهداری پرندگان وحشی در 
بازه زمانی یاد شده بیش از 150 قطعه پرنده از چرخه طبیعت 
حذف و تلف شده اند، گفت: یگان حفاظت محیط زیست در 
سراسر استان با نظارت مستمر بر بسترهای خرید و فروش 
مجازی و پایش مــداوم عرصه های طبیعی و مراکز خرید و 
فروش پرندگان، بر حفظ تنوع زیستی استان اهتمام دارد و 
همراهی مأموران نیروی انتظامی، پلیس فتا و پلیس اطالعات 
و امنیت استان نیز در این خصوص بسیار راهگشا بوده است.

کشف بيش از يک تن خوراک ماهی •
قاچاق در مانه وسملقان 

ايسنا: فرمانده انتظامی 
شهرستان مانه وسملقان 
از توقیف یک دســتگاه 
نیسان و کشف یک تن 
و 600 کیلوگرم مکمل 
و خوراک ماهی قاچاق 
خبر داد.سرهنگ مهدی 
مهران فر گفت: مأموران ایســت و بازرسی پاسگاه انتظامی 
چمن بید حین کنترل محور مواصالتی آشــخانه - جنگل 
گلســتان به یک دستگاه نیسان مظنون و خودرو را متوقف 
کردند.وی خاطرنشــان کرد: مأموران در بازرســی از خودرو 
توقیفــی یک تن و 600 کیلوگرم مکمــل و خوراک ماهی 
قاچاق کشف کرده و یک نفر را در این زمینه دستگیر کردند.
وی بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را 480 
میلیون ریال اعالم کردند و متهم به مراجع ذی صالح معرفی 
شد.سرهنگ مهران فر ضمن هشدار به قاچاقچیان و مخالن 
نظم و امنیت کشــور گفت: شــهروندان در صورت مشاهده 
فعالیت های اقتصادی غیرقانونی از سوی افراد سودجو مراتب 

را از طریق تلفن 110به پلیس اطالع دهند.

عقيل رحمانی: پس از حمله چهار شــرور 
ســارق به یک مغازه تعمیرگاه و سرقت چند 
ده میلیــون وجه نقد، بررســی دوربین های 
مداربسته به داد مالباخته رسید و پرده از نقشه 

خیانتکارانه شاگرد مغازه برداشته شد.

حملهباقمهبرایبردنپولهاس
عقربه های ســاعت روی 11 قفل شده بودند 
که نعره های ســه مــرد قوی هیــکل مالک 
تعویض روغنی را متوجه حضور افراد نقابداری 
کرد که چندین ســالح ســرد را به سمت او 
نشــانه رفته بودند، او که مات و مبهوت مانده 
بود و استرس لرزه به اندامش انداخته بود، فقط 
می شنید که آن ها از او می خواهند هرچه پول 

نقد داخل دخل مغازه دارد را به آن ها بدهد. 
کمی مکث موجب شد تا یکی از مردان خشن 
قمه ای را روی شانه تعویض روغنی فرود آورد و 
او را مجروح کند. این لحظه های دلهره انگیز به 
کندی پیــش می رفت و مرد مغازه دار فقط به 
آن فکر می کرد شاگرد مغازه که لحظاتی پیش 
از مغازه بیرون رفته هرچه ســریع تر به محل 
بازگردد و به دادش برســد، اما هرگز این گونه 
نشد.مردان قمه به دست که صورت خود را با 
ماسک پوشانده بودند، وقتی دیدند تعمیرکار با 
آن ها همکاری نمی کند به سمت دخل مغازه 
رفته و یکی از آن ها با ضربه های متعدد سالح 
سرد دخل را شکســت و هرچه پول داخلش 
بود برداشت و همراه دیگر عامالن این سرقت 
خشن به سمت موتورسیکلتی که مقابل مغازه 
قرار داشت حرکت کرده و با آن از محل متواری 
شــدند.در ادامه مرد زخمی به مرکز درمانی 
منتقــل و تحت درمان قــرار گرفت. ماجرای 
ســرقت به پلیس اطالع داده شد و اقدام های 
اولیه در این زمینه صورت گرفت. پرونده این 
یورش شبانه به تعویض روغنی در حوالی بولوار 
پیروزی به شعبه 605 دادسرای ناحیه 6 مشهد 
ارجاع داده شــد و روی میز بازپرس »مهدی 

عرب میستانی« قرار گرفت.
از همین رو دستورات ویژه قضایی برای ردزنی 
سارقان شــب رو به کارآگاهان اداره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی خراسان رضوی داده شد و 
از آن ها خواسته شد تا به قید فوریت دستگیری 
عامالن این اقدام را در دســتور کار خود قرار 

داده و نتیجه را به دســتگاه 
کنند.در  منعکــس  قضایی 
نخســتین گام، تحقیــق از 
مالک تعویض روغنی صورت 
گرفــت و او در ایــن زمینه 
مدعی شد: ساعت 11 شب 
یک  سرنشــینان  کــه  بود 
دستگاه موتورسیکلت داخل 
مغــازه آمدند و مــن را هل 
دادند و پس از مجروح کردن 
من، دخل مغازه را با ســالح 
سرد تکه تکه کردند و حدود 
50 میلیون تومان وجه نقدی 
را که صبح تهیه کرده بودم 

را با خود بردند.

کیسهپولچشمشاگردراگرفت!س
پس از آن مأموران دایره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی استان به سراغ دیگر سرنخ های پرونده 
ماننــد دوربین های مداربســته حوالی محل 
سرقت و نصب شده در تعویض روغنی رفتند. 
بازبینی دوربین های که در خط فرار سارقان بود 
چنگی به دل نمی زد، اما زمانی که دوربین های 
مداربسته نصب شده توسط تعمیرکار در محل 
مورد بازبینی قرار گرفت، پرده از خیانت شاگرد 
تعمیرکار برداشته شد، چراکه تصاویر موجود 
حاکی از آن بود لحظاتی قبل از حضور سارقان 

خشن در محل، او با افرادی 
تماس گرفتــه و در زمانی 
معین از محل خارج و کمی 
دورتر از مغازه منتظر می ماند 
و پس از انجام سرقت دوباره 

به محل برمی گردد.
با بدســت آمدن این سرنخ 
بازپرس  بــه  ماجــرا  مهم، 
پرونده اطالع داده شد و در 
مقابل دستور جلب او صادر 
و شــاگرد مغازه کمی بعد 
دســتگیر و بــه مقر پلیس 
منتقل شد. با انتقال او و آغاز 
بازجویی های فنی و پلیسی، 
تنها متهم پرونده وقتی خــود را در محاصره 
تناقض گویی هایش دیــد و راهی برای گمراه 
کردن مأموران وجود نداشت، همه چیز را لو داد.

او در ادامه مدعی شد: وقتی دیدم اوستا با چند 
میلیــون تومان پول نقد وارد مغازه شــد فکر 
سرقت به سرم زد، این گونه بود که چند دقیقه 
بعد با چهار نفر از دوستانم که با آن ها در پارک 
آشــنا شده بودم تماس گرفتم و به آن ها خبر 
دادم داخل مغازه 50 میلیون پول وجود دارد 
و بیایند آن ها را سرقت کنند.وقتی سارقان به 
مغازه نزدیک شــدند به بهانه ای از آنجا خارج 
شدم و منتظر ماندم تا پول ها را سرقت کنند. 
وقتی ایــن کار صورت گرفت و دوســتانم از 

محل فرار کردند، دوباره با من تماس گرفتند 
و گفتند پول ها 50 میلیون تومان نبوده و فقط 
۳0 میلیون و 700 هزار تومان داخل دخل بود!

در پی اعتراف های صریح شــاگرد خائن و لو 
رفتن هویت دیگر عامالن ســرقت، عملیات 
دستگیری آن ها نیز آغاز شد و مأموران موفق 
شدند دو نفر از ســارقان خشن را محاصره و 
آن ها را زمینگیــر کنند.پس از این اقدام و در 
حین انجام بازجویی های تکمیلی یکی دیگر 
از متهمان هم اعتــراف کرد که آن روز من با 
خودرو و دوستانم با موتور به محل آمده بودند. 
پس از سرقت وجوه از تعویض روغنی سهم من 
7 میلیون و 500 هزار تومان شد که من همه 
آن ها را خرج کردم.این گزارش حاکی اســت 
متهمان پس از تفهیم اتهام توســط بازپرس 
شعبه 605 و صدور قرار وثیقه بازداشت شدند 
تا تحقیقات تکمیل و دیگــر متهمان فراری 
نیز دستگیر شوند.در همین راستا با توجه به 
نوع جرم ارتکابی و به دســتور بازپرس »عرب 
میســتانی« پرونده شــخصیت برای متهمان 
تشکیل شــد تا با توجه به وضعیت اجتماعی 
و خانوادگی متهمان و همچنین عوامل مؤثر 
در وقوع این جرم و بزهکاری متهمان، مجازات 

متناسب برای آن ها تعیین گردد.

توصیههایقضاییس
در این زمینه بازپرس پرونده به شــهروندان 
توصیه کرد: در این پرونده یکی از مواردی که 
به دستگیری متهمان کمک فراوانی کرد وجود 
دوربین های مداربســته در این واحد صنفی 
بود، از همین رو ازهمشهریان عزیز درخواست 
می شــود در محل کار و... این اقدام را صورت 
داده و به هیچ عنوان وجوه نقد را در محل های 
ناایمن نگهــداری نکنند و از گاوصندوق برای 
این کار اســتفاده کنند. وی ادامه داد: از سوی 
دیگر لزومی ندارد سایر افراد از همراه داشتن 

پول و... توسط شهروندان مطلع شوند.

ماجرای 10 دقيقه وحشت در تعويض روغنی چه بود؟

نقشهشاگردخیانتکاربرایسرقت50میلیونی

وقتیدیدندتعمیرکار
باآنهاهمکاری

نمیکندبهسمتدخل
مغازهرفتهویکیاز
آنهاباضربهسالح

سرددخلراشکستو
هرچهپولداخلشبود
برداشتوهمراهدیگر
عامالناینسرقتاز
محلمتواریشدند

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
وزش باد به نسبت شديد•

قدس: بر اســاس تحلیل نقشــه های آینده  نگری و تصاویر 
ماهواره برای مناطقی از جنوب و شــرق اســتان وزش باد 
شدید موقتی همراه با خیزش گردوخاک پیش بینی می شود. 
ضمن اینکه در مناطق کوهستانی نیمه شمالی استان افزایش 
میزان ابرناکی را شاهد بوده که رخداد رگبار پراکنده باران و 
رعدوبرق دور از انتظار نیســت. روند کاهش نسبی دمای هوا 

نیز تا چهارشنبه اوایل وقت ادامه خواهد داشت.
هوای امروز مشــهد نیز قســمتی ابری به تدریج صاف و در 

بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید پیش بینی می شود.
در 24 ســاعت گذشــته فریمان با کمینه دمای 17 درجه 
سلسیوس خنک ترین و سرخس با بیشینه دمای 4۳ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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فضای مجازی: 

قدس آنالين – رضاطلبی: معاون هماهنگــی امور زائران 
استانداری خراســان رضوی گفت: معرفی شهرهای کاشمر و 
گناباد به عنوان شــهرهای تبعیدی کشور پذیرفتنی نیست و 

مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
محمدصادق براتــی در گفت وگو با قدس آنالیــن اظهار کرد: 
اعالم شهر کاشــمر به عنوان یکی از شهرهای تبعیدی کشور 
مــورد پیگیری قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد: این شــهر 
دارای دو امامزاده و  دومین شــهر زیارتی خراســان رضوی و از 
جمله شهرهای برجسته زیارتی کشور است که به دلیل داشتن 
زیرســاخت های الزم ساالنه پذیرای جمعیت زیادی از زائران از 
نقاط مختلف کشور و حتی زائرانی از کشورهای خارجی است؛ 
بنابراین معرفی این شهر به عنوان یکی از گزینه های مقصد تبعید 
افراد به هیچ وجه  پذیرفتنی نیست.معاون هماهنگی امور زائران 
استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین شهر گناباد به عنوان 
یکی از شهرهای فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی از قدمت 
تاریخی و فرهنگی باال و بی نظیری برخوردار اســت و اعالم آن 
به عنوان یک شــهر تبعیدی جای تعجب و پرسش دارد.براتی 
تصریح کرد: ورود زائران به مشــهد و استان خراسان رضوی در 
چهارماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به طور میانگین به  ترتیب ۳۹ و 44درصد کاهش داشته است. 
به طوری که در چهار ماهه ابتدایی  ســال گذشته 12 میلیون 
و 2۹0 هزار و 808  زائر به مشــهد  ســفر کردند که این آمار 

امســال به 7 میلیون و 514 هزار و 702  نفر رســیده است و 
همچنین سال گذشته در مدت مشابه 17 میلیون و ۹06 هزار 
و 277 زائر به خراسان رضوی وارد شدند که در سال جاری این 
آمار به ۹ میلیون و ۹67هزار و 442 نفر رسیده است.وی افزود: 
حدود 7۳درصد زائران ورودی به مشهد در چهار ماهه ابتدایی 
سال جاری، از شهرهای خراسان رضوی و  تنها 27درصد خارج 
اســتانی بودند. وضعیت اقتصاد زیارت و گردشــگری استان از 
حالت بد خارج شده و در حالت  بسیار وخیم قرار گرفته است 
که امیدواریم با برطرف شدن هرچه سریع تر ویروس کرونا که 
رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی مردم در این زمینه نقش 
تأثیرگذاری دارد، دوباره شاهد حضور میلیونی زائران داخلی و 

خارجی در مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی  باشیم.
براتی ادامه داد: شــیوع کرونا کــه موجب  عدم حضور زائران و 
مســافران در خراســان رضوی شده اســت،  تقریباً یک هزار و 
784میلیارد تومان خسارت به تأسیسات گردشگری استان در 
طول چهار ماهه ابتدایی سال جاری وارد کرده است که اگرچه 
تعدادی از این تأسیســات برای دریافت تسهیالت کرونایی در 
ســامانه معرفی شــده ثبت نام و حتی برخی از آن ها موفق به 
دریافت این تسهیالت شــده اند، اما متأسفانه خسارتی که در 
این زمینه تأسیسات گردشگری خراسان رضوی متحمل شده اند 
بسیار سنگین اســت و این تسهیالت تأثیرگذاری چندانی  در 
جبران این خسارت ها ندارند.وی در مورد عدم رعایت 40درصد 
ظرفیت خالی در هواپیماهای مســافربری که به اســتان پرواز 
می کنند، گفت: این موضوع مختص به خراسان رضوی نیست 
و در برخی نقاط دیگر کشور نیز رخ می دهد که در جلسه هفته 
گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا، رئیس جمهور به آن اشاره و از 
رئیس سازمان هواپیمایی کشور که به تازگی منصوب شده است 
خواستند به این موضوع رسیدگی داشته باشد تا دستورالعمل ها 
در این زمینه نیز به طور جدی  رعایت شــود. وی ادامه داد: با 
پیگیری و تالش های انجام شده در هواپیماهایی که مبدأ سفر 
آن ها از فرودگاه های اســتان است دستورالعمل های بهداشتی 
به طور کامل رعایت می شــود و بر این موضوع نیز نظارت های 

مستمر صورت می گیرد.

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

اعالم دو شهر زیارتی و تاریخی استان به عنوان تبعیدگاه ، پذیرفتنی نیست

زومزوم

     صفحه 3 خراسان
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 توزیع 2هزار بسته نوشت افزار •
توسط بسیج کرمان 

کرمــان: فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج حضرت 
کرمان  امیرالمؤمنین)ع( 
از  دوم  گام  در  گفــت: 
رزمایــش  دوم  مرحلــه 
کمک مؤمنانه با استفاده 
از ظرفیت خیران، حدود 

۳ هزار بسته معیشتی و ۲ هزار بسته لواز م تحریر توزیع می شود.
حمیدرضا حســین خانی عنوان کرد: در مرحلــه اول رزمایش، 
حدود ۱۴ هزار بســته معیشتی توزیع، ۱۰ هزار پرس غذا پخت 
و همچنین ۱۲۰ هزار ماسک تحویل مراکز و داروخانه ها در سطح 

شهرستان شد.
وی با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش نیز شــامل سه گام است، 
افزود: گام اول همزمان با عید والیت انجام و بیش از ۲ هزار بسته 

نوشت افزار با کمک خیران جمع آوری و توزیع شد.

 ۵۳ مرکز مثبت زندگی •
در کردستان دایر می شود

معــاون  ســنندج: 
مشــارکت های مردمی و 
بهزیستی  توانمندسازی 
براساس  کردستان گفت: 
انجام  برنامه ریزی هــای 
مثبت  مرکز  شــده، ۵۳ 
زندگــی از ســوی ایــن 

سازمان در مناطق مختلف این استان دایر می شود.
حسین رسولی بیان کرد: راه اندازی مراکز مثبت زندگی از جمله 
کارهای جدید سازمان بهزیستی اســت که در راستای افزایش 
ظرفیت مشارکت بخش غیردولتی و رضایتمندی مردم از خدمات 

سازمان برنامه ریزی شده است.
وی با بیان اینکه سهم استان کردستان در راه اندازی این مراکز ۵۳ 
مرکز است، افزود: از این تعداد مرکز برنامه ریزی شده، ۱۶ مرکز 
در ســنندج، هشت مرکز در مریوان و ۶ مرکز در سقز راه اندازی 

خواهند شد.

 واگذاری انشعابات، سودجویان •
را به تغییر کاربری ترغیب می کند 

کل  رئیــس  البــرز: 
دادگســتری البــرز بــا 
هشدار به مدیران تمامی 
دستگاه های خدمات رسان 
از جمله اداره های آب، برق 
و گاز اظهار کرد: براساس 
بررســی هــا، ارائــه این 

خدمات یکی از علل عمده ادامه تغییر کاربری هاست که متخلفان 
را ترغیب به ادامه فعالیت خود می کند.

حسین فاضلی هریکندی عنوان کرد: مقابله با تغییر کاربری ها 
و چاه هــای غیرمجــاز، تصرف و ساخت وســاز در حریم راه ها و 
رودخانه ها، رفع تصــرف از اراضی ملی و منابع طبیعی و جرایم 
مرتبط با محیط زیست در این قرارگاه استانی پیگیری خواهد شد.

 آزادی ۱۴ زندانی •
از محل موقوفات سیستان و بلوچستان 

اوقاف  مدیرکل  زاهدان: 
و امور خیریه سیســتان 
و بلوچســتان گفت: این 
نهاد از اواخر سال گذشته 
تاکنون با درآمد حاصل از 
موقوفات استان ۱۴نفر از 
غیرعمد  جرایم  زندانیان 

را آزاد کرد.
حجت االسالم محسن مؤمنی مقدم عنوان کرد: برای آزادی این 
زندانیان ۵۰۰ میلیون ریال از محل درآمد موقوفات سیســتان و 

بلوچستان اختصاص داده شد.
 وی وقف را تنها راه ماندگاری کار خیر عنوان کرد و افزود: ضروری 
است وقف هایی در سیستان و بلوچستان بر اساس نیازهای جامعه 

انجام شود.

 ممنوعیت شبیه خوانی •
و حرکات دسته جات در خیابان های اردبیل 

اردبیل  استاندار  اردبیل: 
گفت: هرگونه شبیه خوانی 
در  دسته جات  حرکات  و 
اعالم  خیابان ها ممنــوع 
شده و تشــت گذاری نیز 
سنوات  شــکل  به  نباید 

گذشته برگزار شود.
اکبر بهنامجو با اشاره به اینکه براساس پروتکل های بهداشتی ستاد 
ملی کرونا مراسم در فضای باز برگزار می شود، ادامه داد: باید این 
پروتکل ها را طبق منویات مقام معظم رهبری همه رعایت کنیم و 
اگر مسجدی محوطه و حیاط نداشته باشد با هماهنگی فرمانداران 

و بخشداران در حیاط مدارسی که دیوار دارند برگزار شود.

لزوم واردات ماسک از مرزهای خوزستان•
خوزستان: معــاون غذا 
علوم  دانشــگاه  داروی  و 
شاپور  جندی  پزشــکی 
ماســک  کمبود  از  اهواز 
ســه الیه برای تأمین نیاز 
بیمارستان های خوزستان 

خبر داد.
دکتر حسین برزگر عنوان کرد: در حال حاضر یکی از مشکالت 
این است که ماسک سه الیه برای بیمارستان ها نداریم و به کارخانه 
»شقایق« تولیدکننده ماسک هم درخواست تأمین ماسک سه الیه 
برای بیمارستان های درگیر کرونا دادیم، اما محصولی به ما تحویل 
داده نشــد در حالی که اولویت، تأمین ماسک برای دانشگاه های 
علوم پزشکی است. وی گفت: خوزستان، یک استان مرزی است 
و امکان وارد کردن ماسک وجود دارد. در این خصوص، سازمان 

صمت باید ملزم به واردات ماسک شود.

 محرومیت افراد بدون •
کارت هوشمند ملی از خدمات عمومی 

مدیــرکل  اردبیــل: 
ثبــت احــوال اســتان 
افزایش  با  گفت:  اردبیل 
قانونی،  محدودیت های 
افراد فاقد کارت هوشمند 
دریافت خدمات  از  ملی 
دولتی و عمومی محروم 

می شوند.
شهرام رســولی با بیان اینکه تا پایان شــهریور امسال تمام 
کارت های هوشمند ملی افرادی که در دفتر پیشخوان اقدام به 
ثبت نام این کارت کرده اند صادر خواهد شد، اظهار کرد : بیش 
از ۵۰ درصد از کارهای مربوط به صدور این کارت ها در داخل 

استان انجام می شود.
وی بیان کرد: هزینه های مربوط به دریافت کارت هوشمند ملی 
برای خانواده های بی بضاعت از سوی نهادهای حمایتی از جمله 

کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی تأمین می شود.

 ایجاد ۳هزار و ۱2۶ شغل •
در صنعت گردشگری قم

میراث  مدیــرکل  قم: 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی قم گفت: از 
ابتدای دولت تدبیر و امید 
در ســال ۱۳۹۲ تاکنون 
با اجــرای ۱۶۳ طرح با 
اعتبــار ۷هــزار و ۷۹۸ 
میلیارد ریال، ۳هزار و ۱۲۶ شغل به صورت مستقیم در صنعت 

گردشگری قم ایجاد شد.
حمید یزدانی بیان کرد: باوجود تمام محدودیت ها، برای بهبود 
زیرساخت های گردشگری استان در سال های اخیر اقدام های 
مختلفی انجام  شده که ارتقای صنعت گردشگری قم را در پی 

داشته است.
وی ادامه داد: بخش گردشــگری و زیــارت مهم ترین محور 
توسعه قم اســت، ازاین رو این حوزه نیازمند توجه و حمایت 
بیشتر از جنبه های گوناگون به ویژه حمایت های مالی و جذب 

سرمایه گذار است.

بی توجهی به پروتکل های بهداشتی •
مجازات دارد

اســتاندار  خرم آبــاد: 
رعایت  گفت:  لرســتان 
نکردن دستورالعمل های 
بهداشتی مبارزه با کرونا 
در اداره ها و مراکز دولتی 
با مجازات همراه خواهد 

بود.
سید موســی خادمی بیان کرد: براساس آیین نامه در صورت 
رعایــت نکردن نکات بهداشــتی در اداره هــا و مراکز دولتی 
مجازات هایی از قبیل تذکر، کســر حقوق و حتی تا ســه ماه 
انفصال از خدمت، اعالم و اختیار اجرای آن ها برعهده مدیران 

دستگاه های اجرایی گذاشته شده است.
 وی افزود: مشــاهده هرگونه عدم رعایت نکات بهداشتی در 
اصنــاف نیز جرایمی مانند تذکر، عدم تمدید پروانه فعالیت و 

پلمب را به دنبال خواهد داشت.

برخورد با مسافربرهای شخصی •
پایتخت آغاز شد

تهــران: رئیس پلیس 
بر  تهــران گفت:  راهور 
مشترک  طرح  اســاس 
بــا  راهــور  پلیــس 
برخــورد  تاکســیرانی، 
قانونی با مســافربرهای 

شخصی آغاز شد.
سردار محمدحسین حمیدی اظهار کرد: این طرح به منظور 
برخورد با مســافربرهای شخصی و تخلفات حوزه مسافربرها 

عملیاتی شده  است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با حضور در جمع گشت های 
مشــترک در محوطه ستاد پلیس راهور فاتب، گفت: یکی از 
مشکالت ما در حوزه ترافیک حضور مسافربرهای شخصی در 
پایانه ها، معابر، و میادین است که این مسافربرها به جابه جایی 

مسافران به طور غیر قانونی می پردازند.

کمبود سوخت در بیشتر شهر های این استان محروم دیده می شود

امتداد »صف گاز« از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان
زاهدان: استان سیستان و بلوچستان در زمره 
اســتان هایی است که می توان گفت گاز دارد، 
اما بســیاری از مردم آن از این نعمت محروم 

هستند.
با وجود اینکه مشــعل گاز در شهرهایی مانند 
ایرانشهر در جنوب اســتان و در شهر زاهدان 
مرکز استان روشن  شده، اما شبکه گازرسانی 
همه گیر نشده و اســتفاده از سیلندرهای ۱۱ 
کیلویی گاز برای تأمین ســوخت در خانه ها 

امری متداول است.
منطقه سیستان در شمال این استان از جمله 
مناطقی اســت که هنوز از نعمت گاز محروم 
اســت و در فصول ســال همچون این روزها 
مردمانش برای دریافت یک ســیلندر گاز باید 
در صف های طویل و طاقت فرسا در انتظار گاز 
بسوزند و بســازند، اما صف های گاز و کمبود 
آن در حالی در شــمال و جنوب اســتان به 
چشــم می خورد که هنوز به فصل سرد سال 
نزدیک نشــدیم و این موضــوع برای تمامی 

مصرف کنندگان جای سؤال است.
کمبود گاز طی روزهای گذشته در شمال این 
استان یعنی در منطقه سیستان و شهرهایی 
مانند زابل و زهک و نیز در جنوب استان یعنی 
شهرهای ایرانشهر، سراوان و »سیب و سوران« 

صدای بسیاری از مردم را درآورده است.

وضعیت در شمال استان س
در شهرستان زابل و شهرهای اطراف آن هنوز 
بیشــتر مردم برای رفع نیازهــای پخت وپز و 
استفاده از آبگرمکن مجبور به تهیه کپسول های 
۱۱کیلویی به قیمت هر سیلندر ۹هزار و ۷۰۰ 

تومان هستند.
با وجود اینکه خودروهای توزیع گاز مقررشده 
در قالب اشتراک این سیلندرهای گاز را به دِر 
خانه آن ها برسانند، اما همیشه این چرخه به 
دالیل مختلف دچار نقصان بوده و گاز به دست 
مصرف کنندگان نمی رسد و شهروندان مجبور 
هستند در دور میادین اصلی شهر در صف های 
یــک کیلومتری انتظار رســیدن خودروهای 

حمل گاز را بکشند.
اگرچه سال ها پیش روحانی، رئیس جمهور در 
سفر خود به زابل وعده داد تا مهر سال۹۷ گاز 
به این شهرســتان خواهد رسید، اما هنوز این 

وعده به ســرانجام نرسیده 
است.

بازار سیاه سیلندر گازس
در همیــن راســتا یکــی 
از شــهروندان سیســتانی 
می گوید: قیمت یک سیلندر 
گاز از ۹هــزار و ۷۰۰ تومان 
در بــازار آزاد بــه ۲۰ هزار 
تومان و در زمســتان تا ۳۰ 

هزار تومان می رسد.
به  ســرگل زایی  علیرضــا 
خبرنگار ما می گوید: معموالً 
در فصل تابستان کمبود گاز 
به دلیل مصرف کم به چشم 
نمی آمد، اما با فرا رســیدن 
فصل ســرما معلوم نیست 
چه مشــکالتی پیش روی 

شهروندان باشد.
وی ابراز می کند: از زمانی که بنزین گران شده 
است تعداد زیادی از مردم به ویژه مسافربر ها به 
خودروهای گازسوز روی آورده اند و بسیاری از 
آن ها از کپسول های گاز برای سوخت خودرو 
اســتفاده می کنند و این موضــوع به کمبود 

سیلندر گاز دامن زده است.
وی با بیان اینکه مســئوالن باید با افرادی که 

از کپســول گاز خانگی برای 
اســتفاده  خودرو  ســوخت 
می کننــد و یا در بازار آزاد به 
فروش می رســانند با جدیت 
برخــورد کننــد، می افزاید: 
تأمین گاز از طریق اشتراک 
و برخورد با بازار ســیاه تنها 
راه حــل رفع این مشــکالت 
است که مســئوالن هرساله 
به آن قول می دهند اما عمل 

نمی کنند!
امیدواریــم  می افزایــد:  وی 
حداقــل مســئوالن طــرح 
گازرســانی به سیستان را با 
که  کنند  پیگیــری  جدیت 
از تأمین مشــکل  پس ازاین 

سوخت راحت شویم.

افزایش حجم تقاضا س
در همین زمینه فرماندار ویژه شهرستان زابل 
بابیان اینکه ســهمیه گاز این شهرستان را به 
بیش از دو برابر افزایش دادیم، اظهار می کند: 
متأسفانه به دلیل مراجعه بسیاری از روستاها و 
شهرهای اطراف زابل برای تهیه سیلندر گاز، 
این سهمیه باوجود افزایش دو برابری باز هم در 

پاره ای از اوقات دچار کمبود می شود.

غالمرضا گنجــی بابیان اینکه ســهمیه گاز 
شهرســتان زابل از ۲ هزار تن به ۴هزار و ۶۰۰ 
تن افزایش  یافته اســت، می افزاید: اخالل در 
توزیع، تقاضای ســایر متقاضیــان حومه این 
شهرستان و همچنین سودجویی برخی افراد 
در شــبکه بازار سیاه از عوامل ایجاد اختالل و 

کمبود گاز در پاره ای از اوقات در شهر است.

امتداد صف تا جنوب استانس
کمبــود ســیلندر گاز و صف هــای طوالنی 
اختصاص به شــمال این اســتان نداشته و تا 
جنوب سیســتان و بلوچستان و در شهرهای 

سراوان و سیب سوران نیز کشیده شده است.
از روز چهارشــنبه هفته گذشــته که شرکت 
نگین شعله سراوان به عنوان یکی از شرکت های 
توزیع گاز پیامکــی را مبنی بر نبود گاز برای 
مشترکان خود ارسال کرده است، نه تنها نگرانی 
برای تأمین ســوخت را افزایش داده، بلکه بر 
صف های گاز به مسافت های غیرقابل باور دامن 

زده است.

مشکل تأمین سوختس
در همین راستا رئیس اداره صمت شهرستان 
ســراوان در گفت وگــو با خبرنگار مــا درباره 
علت کمبود گاز توضیح می دهد: متأســفانه 
خودروهــای حمل گاز به دلیــل پایین بودن 
هزینــه حمــل از بندرعباس تا ســراوان، از 
جابه جایی گاز مایع در هفته گذشته خودداری 
کردند که این موضوع موجب کمبود گاز در این 

شهرستان شد.
مســعود مالزهی بابیان اینکه هزینه حمل از 
بندرعباس تا سراوان به مبلغ ۳ میلیون تومان 
در نظر گرفته  شــده اســت، ادامه داد: بیشتر 
خودروهای سنگین ترجیح می دهند به جای 
حمل گاز با تغییر نوع کاربری خودرو، به حمل 
ســایر بارها پرداخته و کرایه های بیشتری را 

دریافت کنند.
وی بابیــان اینکه در صورت تأمین گاز تمامی 
تالش ها بــرای جلوگیری از توزیع در خارج از 
شبکه در دســتور کار قرار دارد، افزود: تأمین 
گاز برعهده شــرکت گاز بوده و این ســازمان 
در راســتای توزیــع و جلوگیــری از هرگونه 

گران فروشی نظارت دارد.

از زمانی که بنزین 
گران شده است 

تعداد زیادی از مردم 
 به ویژه مسافربر ها  

به خودروهای 
گازسوز روی 

آورده اند و 
بسیاری از آن ها 

از کپسول های گاز 
برای سوخت خودرو 

استفاده می کنند
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مازندران: با تالش ســربازان گمنام امام زمان)عج( در سپاه 
کربالی مازندران، یکی از پرونده های معدن خواری در مازندران 

تعیین تکلیف شد.
به گزارش قدس آنالین ســال ۹۴ خبــری در فضای مجازی 
دست به دست شد که بزرگ ترین معدن خواری نیم قرن گذشته 
مازندران در منطقه »شاه زید« آمل صورت پذیرفته و به دنبال 
آن اداره منابع طبیعی شهرســتان آمل از مدیر شرکت »آمل 
ماســه« به دلیل تصرف در مال غیر و برداشــت های بی رویه 
ماسه که ســبب تخریب محیط  زیست و منابع طبیعی شده 

بود، شکایت کرد.
بنــا بر گزارش اطالعات ســپاه کربالی مازندران سرنوشــت 
پرونده این تخلف بزرگ هم به عاقبت پرونده هایی با حامیان 
کانون های زور منتهی و مختومه اعالم شــد و روند تخریب و 

تصرف غیرقانونی ادامه پیدا کرد.
بنا بر این گــزارش از ۸۰ هکتاری که به این شــرکت برای 
استخراج ماســه مجوز داده شد براساس قانون در پنج نقطه 
و آن هم فقــط در ۷ هکتار و ۳۵۰ متر حق اســتخراج مواد 
معدنی داده شــد، اما مدیر متخلف، با پشت پا زدن به قانون 
و بی اعتنایــی به مجوز صادره، پــا را فراتر از محدوده قانونی 
گذاشــت و در وســعت ۵۰ هکتار با برداشــت های بی رویه 
و کشــیدن شــیره جان طبیعت و اســتخراج ماسه، سبب 

ریزش های متعدد کوه شده بود.

اگر همین رویه ادامه داشت، کارگران این شرکت به سرنوشت 
کارگران معدن یورت گرگان دچار می شدند و فاجعه ای اسفناک 
در مازندران به وجود می آمد که خسارت آن جبران ناپذیر بود.

آنچه گذشتس
به گفته کارشناسان و مدیران دستگاه های نظارتی، این شرکت 
از ســال ۹۴ تا ۹۸ بیش از ۱۵ میلیون تن شن و ماسه از دل 
کوه استخراج کرده است که این حجم استخراج، اعتراض های 
مدیران نظارتی را در پی داشــت، چراکه براســاس قانون این 
شرکت مجوز اســتخراج ۱۵۰ هزار تن ماسه از دل کوه را در 
 هر ســال داشت، اما مدیر این شرکت در این چهار سال، برابر 

۱۰ سال شن و ماسه غیرمجاز از دل کوه استخراج کرد.
تخلفات زیســت محیطی شرکت آمل ماســه و برداشت های 
بی رویه در این چند سال اخیر سالمت منابع طبیعی و رودخانه 
هراز را به خطر انداخت و گزارش ها، شکایت ها و اعتراض های 
کارشناسان منابع طبیعی شهرستان آمل از حجم تخلفات و 

برداشت های غیرمجاز این شرکت بارها به در بسته خورد.
حجم انبوه اعتراض ها از این شــرکت کار را به جایی رساند که 
سربازان گمنام امام زمان)عج( سپاه کربال وارد صحنه شدند و 

پرونده این شرکت را زیر ذره بین اطالعاتی خود قرار دادند.
کارشناسان فنی سازمان اطالعات سپاه کربال توانستند در این 
راستا با قطع کانال ارتباطی شرکت با کانون های قدرت و ثروت 
در استان و کشور پرونده بسته شده این شرکت توسط البی های 
قدرت را باز کرده و با کمک دستگاه قضایی و کار کارشناسی 
مستمر و ارائه اسناد متقن تخلفات، حکم قضایی مدیر متخلف 

شرکت آمل ماسه را بگیرند.
در مرحله اولیه با صدور حکم بازداشت موقت وی توسط دادیار 
آمل، جلو بزرگ ترین معدن خواری استان در ۵۰ سال گذشته 

گرفته شد.
دادگاه نیز مدیر شرکت آمل ماسه را به پرداخت ۱۰۳ میلیارد 
تومان جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شالق، منع اشتغال به هرگونه 
فعالیــت مرتبط با معدن به مدت دو ســال و انتشــار حکم 

محکومیت قضایی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

با ورود اطالعات سپاه کربالی مازندران 

پرونده معدن خواران شمال بسته شد
گزارشگزارش

788۴zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 ک ن ا ر ا م د ن   پ ا س گ ا ه
 2 ر ی س   س د ر و س   د ا ر س ی
 3 م ا ت م   ل ا   م ا ل ک   ب س
 4   ت خ ل ص   ک ف ا ر ه   ا ا  
 5 ف   ر و ی ا   ر ج ز   م ح ب ت
 6 ل ش   ل ا ک پ ش ت   پ ک ت ی ن
 7 د ک ا   د ر ن ا   ا ف س ر   ت
 8 س ر ن د   ا ج د ا د   ر ا س و
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
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۱. فیلمی از »وانگ ژائو شــوای« محصول 
مشترک چین و فرانسه- گرمابه ۲. پایتخت 
عربستان- دوا- گربه کوچک ماده ۳. دیوار 
 گلــی- مبادله کردن- ضمیــر احترام آمیز 
 ۴. نــوع یقه- میدان و روســتای تهرانی- 
مرض- عزیز من وشــما ۵. خانقاه- بازدهی 
۶. تکــرار یک حــرف- حــواری خائن- از 
کمــک غذاها ۷. لواشــک- دو برابر- ... آن 
باشه که ســر دلبران/ گفته آید در حدیث 
دیگــران ۸. لباس صاف کــن برقی- فاصله 
بیــن  دو پرده نمایــش- از ادات شــرط 
 ۹. ادب- شــعله آتــش- پــژواک صــدا 
 ۱۰. حکایتگر- سرسلســله هخامنشیان– 
ترش و شــیرین ۱۱. نوعــی کاغذ مرغوب 
نقاشــی- دنیا ، جهــان ۱۲. فرش موس- 
 آســیاب- شــکاف لباس- زبان کشــیدن 
۱۳. اصطــالح مشــهدی- نــوآور- مرکز 
حکومت اســماعیلیه ۱۴. نتیجه و ثمره ای 
که بعد از انجام کار دیده شود- سود و بهره- 
پایتخت آذربایجان ۱۵. دلــداری دادن- از 

الیه های جو زمین 

۱. پســتی حســاس در زمیــن فوتبال-  
ظرف آزمایشــگاهی که برای برداشــتن 
حجمی مشــخص از مایعات به کار می رود 
۲. هــوس بــاردار- واحد طــول موج- از 
انبیای الهی»ع« ۳. شــهری سرســبز در 
خطــه مازنــدران- هضم- ســالن بزرگ 
۴. خشــنودی- عضو تنفســی- شاخه ای 
اســتمرار  پیشــوند  کاراتــه-  ورزش   از 
۵. واکس را از آن می گیرند- معلم دختران 
 تــرک در گذشــته- باالآمــدن آب دریا 
 ۶. سرفوتبالی– بروزدادن- خراب و ویران 
۷. ضدحملــه- کمرخــم- فشــار عصبی 
۸. انــدوه- کاشــف آلمانــی میکــروب 
سل- برنج شوشــتری ۹. صحرایی وسیع 
 در آمریــکا- کرمینــه- بیــرون کودکانه 
۱۰. علم و خرد- قشری زحمتکش در جامعه- 
 عالمت جمع ۱۱. دانه معطر- رتق- روادید 
۱۲. آزاده دشــت کربــال- گالبی- ظرف 
لباسشــویی- چغندر پخته ۱۳. گوسفند 
ماده- اشــاره به جمــع دور- کربن خالص 
۱۴. آرزوی بزرگ- شاعر عصر جاهلیت که 

اسالم آورد- »کوفی« درهم ریخته ۱۵. امور با اهمیت- 
قطعه ای الکترونیکی که جانشین دیود شد

  عمودی  افقی


	Page 1 Khorasan
	Page 2 Khorasan new
	Page 3 Khorasan
	Page 4 Khorasan

