
 بازگشت ساعت کاری قطارشهری
 و اتوبوسرانی مشهد به روال گذشته

 معدن در مشهد
صدور مجوز در تهران!

سودجویی سوداگران سنگ در خلج ادامه داردبا تغییر ساعت کاری تمامی دستگاه های اجرایی از امروز صورت می گیرد

 براساس اعالم اســتانداری خراسان رضوی، ساعت 
کاری تمامی دســتگاه های اجرایی استان از شنبه 
اول شــهریور ماه به حالت قبــل بازمی گردد.بر این 
اساس به منظور تسهیل در ارائه خدمات از سوی 
دستگاه های اجرایی و پاسخگویی به انتظارات بحق 
مردم، ســاعت کار اداره ها در استان از امروز شنبه 

اول شهریور ماه به روال قبل ...

عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط زیست 
از چپاول کوه های خلج مشــهد خبر داد و گفت: 
ارتفاعات خلج در حریم شــهر هستند و به عنوان 
طبیعت متصل به شهر، حفاظت مشهد را بر عهده 
دارند اما افراد سودجو ســنگ های این ارتفاعات 
را که بهترین نوع ســنگ است به ایتالیا، چین و 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

بودجه زیارت، امسال هم در حد وعده!
معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

در گفت وگو با قدس عنوان کرد

بالتکلیفی چهار ساله 
ساخت بیمارستان 

حاشیه شهر 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

گزارشی به بهانه جان باختن 
13 نفر در حادثه رانندگی جمعه 
گذشته محور سبزوار- اسفراین

دوبانده شدن 
جاده مرگ؛ 
شاید وقتی 

دیگر! 
واژه تصادف به تنهایی دلهره آور است و بی هیچ تردیدی 
نخســتین واکنش هر شنونده ای تأسف و افسوس است 
اما جدی ترین مســئله در این بخش هم ریشه یابی بروز 
آن است؛ چراکه متأسفانه تصادف به بخش جدایی ناپذیر 
برخی از محورها تبدیل شــده است.اگر بخواهیم از یک 
نمونــه عینی این نظریه نام ببریم بایــد به تصادف روز 
گذشته محور سبزوار به اسفراین اشاره کنیم؛ تصادفی که 
به معنای واقعی مرگبار بود و 13 تن جان باختند و حتی 
احتمال دارد تعداد قربانیــان افزایش یابد که امیدواریم 

مصدومان این سانحه سالمت ...

در گفت وگو با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی تشریح شد

.......صفحه 2 

پای صحبت خواهر شهید دکتر 
امیرحسین اطاری، مدافع سالمت 

به مناسبت روز پزشک

عاشق امام حسین j بود 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: 
ساخت بیمارستان حاشیه شهر مشهد با وجود واگذاری زمین آن 
از سوی آستان قدس رضوی همچنان در حالت بالتکلیفی قرار 

دارد.حمیدرضا اسالمی در گفت وگو با قدس...

 پیرغالم آشنای محله آخرین بندهای روضه امام رضا)ع( را می خواند 
و مستمعین اشک می ریختند . بغضی در گلویش گرفتار شده بود 
که هر لحظه نفسگیرتر می شــد، پس با صدایی گرفته ناله کرد: 

ان.......صفحه 2 آقامون امام رضا)ع( آخرین لحظات عمرش...
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عباس محمدیان: در نسبت ســنجی 
منطقی میان محرم و رســانه می توان 
به »عموم و خصوص مطلق« رســید. 
با این نگاه که همه محرم »رســانه« 
اســت اما همه رســانه، محرم نیست. 
اما رســانه محرم را چنان فرازمندی 
اســت که می تــوان آن را رفیع ترین 
قلــه اطالع رســانی دانســت و حتی 
»ارتباطــات« را هم با آن تنظیم کرد. 
رســانه محرم کارکردی همه شــمول 
بــه فراگیرتریــن زبــان کــه  دارد. 
همان »نگاه« باشــد. ایــن حاالت و 
صحنه آرایی ها هســتند کــه به جای 
کلمه می نشــینند و بــدون آنکه نیاز 
به مترجم داشته باشند »احساس« را 
به مخاطب منتقل می کنند. خاطرات 
ســیاحان را در ادوار مختلــف اگر باز 
بخوانیم درخواهیــم یافت که آنان به 
هر دین و مذهــب و فرهنگ و زبان، 
تحت تأثیر رسانه محرم قرار گرفته اند. 
یعنی بی آنکــه بفهمند این مردم چه 
می گویند، درک کرده اند که چه حال 

و هوایی دارند. این مهم ترین موفقیت 
یک رسانه است که بتواند حسی تولید 
کند که با احســاس همــگان ارتباط 
بگیرد. محرم این قــدرت را از دیرباز 
داشته و امروز دارد و قطعاً این ظرفیت 
را در فرداها گسترش هم خواهد داد. 
جلو این گسترش را هم گمان نمی کنم 
کســی، قدرتــی، برنامــه ای و حتی 
بیماری ای بتواند سد کند. این درست 
که در اجرای مناسک محرمی و مراسم 
عاشورایی، به روزگاران گاه خلل ایجاد 
شده اســت و اخالل شبکه ای کرونا را 
همین امسال شاهدیم اما در عرصه و 
عرضه معارف محرم، هیچ خللی وارد 
نمی شــود. کارکرد رسانه محرم برای 
تولید و انتقال پیام نیز هیچ بن بستی 
را بــه رســمیت نمی شناســد. اتفاقاً 
محدودیت های مناســکی و تضییقات 
مراســمی، راه را برای دامن گســتری 
معرفتــی بازتــر می کنــد و همــت 
باورمندان عاشورا، ضریب پیدا می کند 
برای نوخوانی مفاهیم عاشورایی، برای 

درک بهتر ســبک زندگی حســینی 
و بــرای بازفهمــی درس های نهضت 
حســینی. برای به ســنجه کشیدن 
امروز به محک عاشــورا، برای به خانه 
بردن ســوغات های جان فزای مجالس 
حســینی، برای... بله، همت ها، هم افزا 
بالضروره  کوتاهی هــای  تا  می شــود 
مراســم را با رشــید شــدن معارف، 
جبــران کنیــم. غیرتی کــه مردمان 
در کار می کننــد برای ایــن امر، هم 
ســتودنی اســت و هــم امیدبخش؛ 
ســتودنی از آن رو که ملت به قاعده 
امت- امامت دارد رفتار خود را تعریف 
می کنــد و امیدبخش به این دلیل که 
شیوع فراگیر کرونا هم نتوانسته است 
تشــیع را به حاشیه براند و نقطه قوت 
آن را کــه عاشــورا و شــهادت باوری 
اســت، تحت تأثیر کاهشی قرار دهد. 
با وجود دشــواری ها، محرم با رعایت 
شــیوه نامه های بهداشــتی، بر سبیل 
عقالنیت و خــردورزی راه خود را به 
پیش می برد و بــه پیش می رود. این 

بن بست شناسی قطعاً ثمرات روشنی 
خواهد داشــت که ســیاهی جهالت 
را خواهد تاراند. باری، رســانه محرم 
به تولید و تشــریح پیــام می پردازد 
و رســانه ها نیز حامل و توزیع کننده 
پیام هایــی هســتند که این رســانه 
تولید می کند. هم افزا شدن هم یعنی 
همین که ظرفیت های مدرن رسانه ای 
از مجازی تــا حقیقی، از رســمی تا 
غیررســمی پای کار محــرم بیایند و 
ِدین خود را به این حقیقت بی غروب 
و پرفروغ ادا کنند. چنین هم می شود 
و غیرت پردازی رسانه نگاران در همین 
آغازین روز های محرم نشــان می دهد 
که دارد اتفاقی می افتد. اتفاقی مبارک 
کــه اگر نمی شــود مســاجد، تکایا و 
حسینیه ها را فعال کرد، هر رسانه یک 
تبیین معارف  برای  حسینیه می شود 
حسینی. هر بنگاه خبری یک تریبون 
می شود برای رسانه محرم. این یعنی 
همه عاشقانه پای کار امام حسین)ع( 

ایستاده ایم.

رسانه، پای کار محرم
یادداشت یادداشت 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1676-99 مورخ 99/05/29 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا وحدانی  فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 17220 صادره از بجنورد 
در یک باب منزل به مساحت 193.10 متر مربع از پالک 86 فرعی از 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای 
نصر اهلل باغچقی فرزند اسد اهلل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9905400
تاریخ انتشار نوبت اول:  01                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 16                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1107-99 مورخ 99/04/16 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسنعلی قنبری  فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 12 در یک باب 
ساختمان به مساحت 144 متر مربع از پالک 907 فرعی از 163 اصلی اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. .آ-9905401
تاریخ انتشار نوبت اول:  01                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 16                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1659-99 مورخ 99/05/29 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا کیان زاده  فرزند یوسف بشماره شناسنامه 2956 صادره از بجنورد 
در یک باب ساختمان به مساحت 265.10 متر مربع از پالک 147 فرعی از 173 اصلی واقع در اراضی معصوم زاده بخش دو بجنورد خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی خانم شکوفه قزوینی فرزند محمد تقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. .آ-9905402
تاریخ انتشار نوبت اول:  01                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 16                  /06                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد – احمد اصغری شیروان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت  کشت و صنعت جاوید جام )سهامی خاص(

ازکلیه س��هامداران ش��رکت دعوت میش��ود جهت 
ش��رکت در جلس��ه در س��اعت 17 م��ورخ 99/6/2 
13واق��ع در مح��ل قانون��ی ش��رکت حض��ور به��م 

رس��انند
دس��تور جلس��ه :

1/ انتخ��اب مدی��ر عام��ل
2/ تصمی��م گیری برای امور مالی و تصمیمات آتی

3/ انتخاب هیئت مدیره و بازرس��ین

ع 9
90
54
27



در گفت وگو با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی تشریح شد

بودجه زیارت، امسال هم در حد وعده!
سرور هادیان: ردیف بودجه زیارت وجود دارد 
اما چهار سال است که ریالی پرداخت نشده است. 
نماینده مردم مشــهد در خانه ملت با اعالم این 
مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: موضوع 
زیــارت یکی از وظایف حاکمیت اســت. همان 
طوری که حاکمیت در ایجاد آسایش برای مردم 
در امورات مختلف وظیفه دارد، ایجاد فضای آرام 
و آرامش روحی و روانی نیز از وظایف حاکمیت 

است. 
حجت االســالم والمســلمین نصراهلل پژمان فر 
می افزاید: به همین دلیل است که موضوع زیارت 
یکی از مباحثی است که ما در قانون برنامه پنجم 

و ششم پیش بینی کرده ایم.

بودجه زیارت و وظیفه حاکمیتیس
وی خاطرنشان می سازد: در سال ۸۸ همزمان با 
سالروز والدت امام رضا)ع( این موضوع در دولت 
وقت مصوب شــد که به عنــوان یکی از وظایف 
حاکمیتی جدی گرفته شــود و مبلغی را ابتدا 
برای مشهد و شهرهای شیراز و قم انتقال دادند، 
مبنی بر اینکه موضوع زیارت و بسترهای زیارت 
کامل را فراهم کنند.نماینده مردم مشهد و کالت 
می گوید: اگر چه مردم مشهد، بسیار عاشقانه و 
با عالقه درونی، همیشــه تالش کرده اند که به 
زائران  حضرت رضا)ع( خدمت کنند و از حقوق 
خودشان در راستای خدمت به زائران عبور کنند 
اما در عین حال امکانات خود شهر جوابگوی این 

نیازها نیست.

امکانات مشهد و زیرساخت هاس
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی 
تأکید می کند: در واقع نمی توانیم با همین امکانات 
شهری که در مشهد داریم همه مسائل را پاسخ 
بدهیم. در همین راستا در قانون برنامه پنجم و 
ششم تکلیف شده است که دولت اعتباری را به  
صورت ثابت و سالیانه قرار دهد تا زیرساخت های 
الزم برای زائران در هنگام حضور در شهر مشهد 

فراهم شود.
وی تصریح می کند: این موضوع روشن است تنها 
کسی که از این خدمات و امکانات بهره مستقیم 
نخواهد برد، خود مردم مشهد هستند زیرا وقتی 
ما محل اسکان و اقامتگاه های ارزان قیمت برای 
زائران فراهــم می کنیم، همــه می توانند از آن 
بهره مند شــوند اما خود مردم مشهد که ساکن 

و مجاورند از آن ها اســتفاده 
نمی کنند.

والمسلمین  حجت االســالم 
پژمان فر با بیان این نکته که 
خدماتی که در اطراف حرم 
انجام می شــود در ارتباط با 

موضــوع زیارت اســت، بیان 
می دارد: خدماتی مانند ایجاد 
پارکینگ مناسب برای خودرو 
و... ســایر خدماتی است که 
الزم است زائران از آن بهره مند 
شوند اما مردم مشهد کمترین 

بهره را می بینند.
وی بیان می دارد: متأسفانه این 
موضوع در دولت آقای روحانی 
مطرح شــد اما از همان ابتدا 
نسبت به این موضوع توجهی 

نشــد و یا بودجه ای را تخصیص نمی دادند و یا 
تخصیصی که در بودجه می دیدند ردیف بودجه 

نداشت.

عدم پرداخت بودجهس
نماینده مردم مشــهد در خانه ملت با تأکید بر 
این نکته که متأسفانه در حال حاضر حدود چهار 
سال است که ریالی از رقم اندکی که برای بودجه 
زیارت تخصیص داده شده هم به مشهد پرداخت 
نشــده اســت، اظهار می دارد: ما اساساً امیدی 
نداریم که این موضوع را پیگیری کنیم و حتی 
مسئوالن در مشهد به من می گویند، شما تالش 

کنیــد و در البــه الی بودجه 
حداقــل آن را نگه دارید و من 
نیز هر سال که در کمیسیون 
تلفیق بودم، تالش کردم این 
رد پــا و ردیف را نگه دارم اما 
دولت متأسفانه هیچ اراده ای بر 
این موضوع نداشته و ندارد و 
پرداختی انجام  نشــده است 
و مشــاهده می کنید که کار 
با این وضعیت نابسامان جلو 
می رود و با مشکالت عدیده ای 

مواجه هستیم.

پیش بینی رقمی شبیه س
شوخی 

والمسلمین  حجت االســالم 
نصــراهلل پژمان فــر تصریــح 
 می کند: متأسفانه برای بودجه زیارت ۱۵ میلیارد 
پیش بینی شــده اســت که بر فــرض هم اگر 
تخصیص می یافت و پرداخت هم می شــد، این 
رقم در برابر این مأموریت یک شــوخی بیشتر 
نیســت و کاری نمی توان با ایــن رقم انجام داد 
امــا ریالی از همین رقم هم تاکنون در این مدت 
پرداخت نشده است. وی می افزاید: این وضعیت 
نابســامان همچنان در این حوزه وجود دارد. در 
گذشته حدود 2۵درصد از هزینه های زائر مربوط 
به اسکان بوده است ولی امروزه اتفاق هایی که در 
اطراف حرم افتاده و هزینه های سرسام آوری که 
آنجا سرمایه گذاری کرده اند، موجب شده است که 

سهم اسکان زائر در هزینه هایش به بیش از ۳۵ 
الی ۴۰ درصد برسد.

کاهش ماندگاری زائرس
حجت االسالم والمسلمین پژمان فر تأکید می کند: 
به همین دلیل است که زمان ماندگاری زائر در 
شهر مشــهد کاهش یافته است که این موضوع 
هم به مأموریت زیارت و هم به اقتصاد شهر ضربه 
می زنــد و از طرفی هم تعداد زائر برای حضور به 
شهر مشهد کاهش می یابد که اساساً به نفع هیچ 
کسی نیست و این سوءمدیریت سبب می شود که 
ما امروز در مشهد که همیشه به حج فقرا معروف 

بوده است زائر کمتری داشته باشیم.
این نماینده مردم مشهد و کالت تصریح می کند: 
مردم ضعیف مایل بودند هر سال یا دو سال یک 
بار به شهر مشــهد برای زیارت مشرف شوند و 
می توانستند در اطراف حرم اسکان یابند و زیارت 
بروند و اما امروز اگر محرومان به مشهد هم بیایند 
محل اسکانشان تا حرم مطهر بسیار فاصله دارد 
و کسانی که مســن هستند اگر بخواهند با این 
شرایط مشرف شــوند این زیارت بسیار زحمت 
دارد و وظیفه حاکمیت اســت که با بسترسازی، 
زیارت آرام را برای زائر فراهم ســازد اما متأسفانه 

این اتفاق نمی افتد.
وی خاطرنشــان می سازد: ما سال هاست که این 
موضوع را با دســتگاه های متولی، خود شخص 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
مطرح کردیم ولی آن ها تالششان این است که 
ردیف را کالً حذف کنند، با آنکه در قانون برنامه 
بوده است فقط ما نگذاشته ایم آن را حذف کنند 

اما پولی را هم پرداخت نکردند.

پیگیر هستمس
وی در پاســخ به این پرســش که بــا توجه به 
مسئولیت ریاست کمیسیون اصل نود، می توان 
این موضــوع را مطرح و پیگیری کــرد، اظهار 
می دارد: این مســئله را مطرح کــردم اما آن ها 
ظاهر را درست کردند، به اصرار من یک ردیفی 
را پیش بینی کرده اند و بــه عنوان بحث زیارت 
۱۵ میلیارد را می نویســند اما از این رقم چیزی 
را تخصیص نمی دهند. ایــن در واقع راه را برای 
پیگیری عدم اجرای قانون برنامه سخت می کند 
و در پاسخ می نویسند ما این ردیف را داریم و در 
الیحه بودجه پیش بینی می کنیم اما عمالً این کار 

را انجام نمی دهند اما پیگیر هستم.

این روزهای تاریخی فراموش نخواهد شد•
روایت روزپزشــک امسال، روایت متفاوتی است. غم از دست 
دادن عزیزانمان به ویژه استادان بزرگی چون استاد خوارزمی، 
اســتاد خسروی خراشاد و سایر پزشــکان و کادر بهداشت و 
درمان بر قلب همه ما ســنگینی می کند؛ بزرگانی که جبران 

فقدانشان در زمان کوتاه میسر نخواهد بود.
از ایــن رو به جای تبریک، گرامی می دارم جایگاه پزشــکان 
ایران زمین که استواریشان چون دماوند و صبرشان به سان البرز 
است؛ آنان که شجاعانه به صحنه مبارزه با کرونا قدم نهادند و 
صادقانه خدمت کردند. تاریخ فداکاری ها و ازخودگذشتگی های 

پزشکان این سرزمین را فراموش نخواهد کرد.
روز پزشــک امســال روایتگر ایثار، رأفت، مرام و جوانمردی 
کسانی است که در بحبوبه درد و بیماری و در شرایطی که به 
یک جنگ تمام عیار همانند است، درمان مردم را بر جان خود 
مقدم دانسته و قسم نامه طبابتشان را با نثار جان بر صفحات 
تاریخ ثبت کردند. روزهای سختی بر همه ما می گذرد به ویژه 
بر کادر درمان و پزشکانی که به قیمت جان خود و عزیزانشان 
در لباس هایی که تحمل هر دقیقه اش سخت و طاقت فرساست 
در خط مقدم درمان بیماران، در ICU ها، مراکز جامع خدمات 

سالمت، درمانگاه ها ، مطب ها و ... ارائه خدمت می کنند.
یکم شــهریور امســال متفاوت از ســال های قبل و شــاید 
ســال های بعد از خود باشد؛ در این روز بزرگ به عنوان عضو 
کوچکی از جامعه پزشــکی شهر از همه مردم و همشهریانم 
تقاضــا دارم واقعیت بیماری کرونــا را باور کنند و با پذیرش 
مســئولیت اجتماعی خود در قبال کادر بهداشــت و درمان، 
هموطنان و به ویژه خانواده هایشان، رعایت موازین بهداشتی 
را در اولویت قرار دهند. تأســی به سیره و روش سید و ساالر 
شهیدان حضرت امام حســین)ع( در ایام سوگواری پیش رو، 

انتظار جامعه پزشکی از هر شیعه  واقعی و راستین است. 
از همه همشــهریانم تقاضا دارم امســال شعار »هر خانه یک 
حسینیه« را جامه  عمل بپوشــانند و با استفاده حداکثری از 
فضای مجازی، رسانه ها و توزیع بسته های موادغذایی خام به 
جای غذای آماده، محرم امســال را با شکوه تمام و با پرهیز 
از به خطر انداختن جان خود و دیگران برگزار کنند. به امید 
اینکه در سایه الطاف الهی همه ما از این مرحله سخت سربلند 

و سرافراز عبور کنیم.

سودجویی سوداگران سنگ در خلج ادامه دارد
معدن در مشهد، صدور مجوز در تهران!•

هیئت  عضــو  فارس: 
مدیره شبکه سمن های 
از  زیســت  محیــط 
خلج  کوه هــای  چپاول 
مشهد خبر داد و گفت: 
ارتفاعات خلج در حریم 
شهر هستند و به عنوان 

طبیعت متصل به شــهر، حفاظت مشــهد را بر عهده دارند 
اما افراد سودجو ســنگ های این ارتفاعات را که بهترین نوع 
سنگ است به ایتالیا، چین و کشورهای عربی حاشیه خلیج 
فارس صادر کرده و سودهای سرشاری کسب می کنند.فرشته 
تقی  زاده افزود: ما پیگیری معادن خلج را از مدت ها پیش آغاز 
کردیــم ولی چون بهره بردار این کوه ها مجوز خود را از تهران 
تمدید کرده بود، نتوانستیم کاری برای جلوگیری از آن انجام 

دهیم.
عضو هیئت مدیره شــبکه سمن های محیط زیست تشریح 
کرد: بر اساس قانون بهره برداری از معادنی که در حریم شهر 
هستند ممنوع است و هر فعالیت معدنی که انجام می گیرد، 
باید بخشی از بهره برداری صرف احیای محیط زیست و رفع 

تخریب های صورت گرفته شود.
وی با بیان اینکــه ادامه ارتفاعات جنوبی به کوه های خلج 
ختم می شــود، اظهار کرد: این ارتفاعات در حریم شــهر 
هستند و به نوعی حفاظت شهر را بر عهده دارند و طبیعت 
متصل به شهر محســوب شــده و از تفرجگاه های بسیار 

قدیمی مشهد هستند.
تقی زاده با اشــاره به اینکه برخی افراد ســودجو سنگ های 
باارزشــی که در آنجا وجود دارد را به صورت گسترده چپاول 
می کنند، ادامه داد: در پیگیری هایی که کردیم متوجه شدیم 
که بهره بــرداری از این معادن مجوز دارد و مجوز یکی از این 
معادن تمام شده و فرد بهره  بردار شخصی است اصفهانی که 
از این شــهر به مشهد می آید و در تکاپوی تمدید مجوز برای 
بهره برداری است.عضو هیئت مدیره شبکه سمن های محیط 
زیست با بیان اینکه طبق اصل ۵۰ قانون اساسی هر فعالیت 
اقتصادی و عمرانی که به قیمت تخریب بازگشت ناپذیر تمام 
شود ممنوع است، مطرح کرد: این ارتفاعات منابع طبیعی ما 
محسوب می شوند و باید برای نسل آینده حفظ شوند و این 
طور نیســت که هر گونه منابع طبیعی که ظرفیت اقتصادی 

داشته باشد را تخریب کنیم.
طبق گفته تقی زاده در قانون صنعت و معدن این گونه است 
که در حریم شــهرها بهره برداری از معادن مجاز نیســت و 

ارتفاعات خلج در حریم شهر مشهد واقع شده است.
وی اظهار کرد: خیلی از موارد ممکن است به لحاظ اقتصادی 
سودمند باشند اما باید برآورد کنیم و ببینیم آیا این اجازه را 
داریم که به قیمت تخریب بازگشت ناپذیر این منابع، از آن ها 

سود کسب کنیم یا خیر.
عضو هیئت مدیره شــبکه ســمن های محیط زیست ادامه 
داد: پروانه شــخص بهره بردار از این ارتفاعات 2۰ سال بوده و 
اکنون که به پایان رسیده قانون صنعت و معدن از این شخص 
نمی خواهد که دوباره استعالمات را بگیرد و دوباره با تشریفات 

مختصری مسئله را رفع و رجوع می کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
عاشقان و عزاداران حسینی، پروتکل های •

بهداشتی را در محرم رعایت کنند
ولی  نماینــده  قدس: 
خراســان  در  فقیــه 
رضــوی گفــت: محرم 
قلب هــا را زنده می کند 
و نوکران و خادمان امام 
حسین)ع( در تالش اند تا 
پروتکل های بهداشتی را 
به درستی رعایت کنند. آیت اهلل علم الهدی افزود: ما باید بتوانیم 
هیئت های عزادار را در اطراف حرم امام رضا)ع( مراقبت کنیم 
تا اصول بهداشتی رعایت شود. اگر برنامه ریزی نداشته باشیم 

در کارمان به مشکل برمی خوریم.
امام جمعه مشهد ادامه داد: ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اساس 
هر منطقه برنامه خاصش را ارائه دهد. عاشقان اهل بیت)ع( 
انتظار نوکری ماه محرم می کشــند و نوکران و خادمان امام 
حسین)ع( در تالش اند تا پروتکل های بهداشتی را به درستی 

رعایت کنند.
وی بیان کرد: دولت با کمک به ســتادهای تبلیغات اسالمی 
می تواند شــیوه های خالقانه تبلیغ محرم سیدالشهدا)ع( را 
در میان مردم رواج دهد و رســالت اصلی ما این اســت که با 
برنامه ریزی و در نظر گرفتن شــرایط محیطی هر منطقه، به 

خوبی مراسم محرم را برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: ان شاءاهلل همه عاشقان و عزاداران حسینی، 
پروتکل های بهداشتی را به طور تمام و کمال رعایت کنند تا 

فردی دچار عارضه این ویروس منحوس نشود.

 برای نخستین بار در کشور 
و در آستانه محرم انجام شد

 افتتاح »حسینیه کتاب« •
در اداره کل کتابخانه های عمومی استان

»حســینیه  قــدس: 
کتــاب« هیئت مجازی 
عمومی  کتابخانه هــای 
رضــوی  خراســان 
 همزمــان بــا شــروع 
محرم الحرام حســینی 

آغاز به کار کرد.
حســینیه کتاب، محفل عاشورایی کتابداران کتابخانه های 
عمومی خراســان رضوی همزمان با شــروع محرم الحرام 
حسینی با حضور حجت االسالم علی اکبر سبزیان؛ مدیرکل 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و حجت االسالم مجید 
فاطمی ارفع؛ قائم مقام مرکز رســیدگی به امور مســاجد 
اســتان های خراسان رضوی، شــمالی و جنوبی و مرتضی 
کرباســی؛ نایب رئیس مجمع خیرین توســعه کتابخانه ها 
و ترویج کتاب خوانی خراســان رضوی آغــاز به کار کرد.

مدیــرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی در این 
مراســم گفــت: اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان 
رضــوی با هدف بهره گیری از فضــای مجازی در روزهای 
کرونا، برای نخســتین بار در کشور در روزهای عزاداری و 
حزن و ماتم اباعبداهلل الحسین)ع(، اربعین حسینی و دهه 
پایانی ماه صفر و رحلت حضرت رسول)ص( و شهادت امام 
حســن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( فعالیت های فرهنگی و 
مذهبی خود را تحت عنوان حســینیه کتاب انجام خواهد 

داد.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان ادامه داد: این حسینیه به 
همت کتابداران اســتان و با هدف ترویج فرهنگ حسینی 
در ماه های محرم و صفر و با توجه به شــرایط خاص محرم 
امســال با محوریت کتاب ارائه شده و به عنوان بزرگ ترین 
هیئت مجازی کتابخانه های عمومی استان به عنوان محفل 
سلوک عاشورایی در راستای دانایی، شور و بصیرت فرهنگ 

حسینی فعالیت خواهد کرد.
در ادامــه این مراســم قائم مقام مرکز رســیدگی به امور 
مساجد خراسان شمالی، رضوی و جنوبی نیز گفت: ابتالی 
جوامع بشری به مشکالتی مانند شــیوع ویروس کرونا از 
جمله امتحان های الهی اســت که دارای برکات نیز خواهد 

بود.
حجت االســالم مجید فاطمی ارفع ادامه داد: پس از شیوع 
ویــروس کرونا محدودیت هایی برای اجتماعات و تجمعات 
مردمی به وجود آمد و بر همین اساس شبکه های اجتماعی 

و فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

رئیس اداره ارشاد اسالمی شهرستان خبر داد
 انجمن شعر، محبوب هنرمندان •

در بشرویه
بشرویه ـ خبرنگار قـــدس: رئیس اداره ارشاد اسالمی 
شهرستان بشرویه گفت:  انجمن شعر با بیشترین استقبال بین 

هنرمندان بشرویه همراه شده است. 
خانم صافی افزود: شــعر، تئاتر، فیلم، عکس و موســیقی از 
انجمن های فرهنگی و هنری فعال در بشرویه است اما با توجه 
به ثبت انجمن های شــعر بدیع و نویسندگان و شعر کودک، 
بیشترین استقبال هنرمندان از رشته شعر است هر چند که 
کرونا فعالیت آن ها را کاهش داده است.  وی یادآور شد: برای 
حمایت بیشتر از انجمن های فرهنگی و هنری این شهرستان 
فضای اداری قدیمی پس از بهره بــرداری از فاز اول مجتمع 
فرهنگی و هنری، در اختیار هنرمندان قرار می گیرد و با ثبت 
پنج گروه نمایش دیگر در ســامانه، تعداد تشکل های دارای 

مجوز در این رشته هنری در استان به ۱9 مورد رسید.  

متأسفانه برای بودجه 
زیارت ۱۵ میلیارد 

پیش بینی شده که بر 
فرض هم اگر تخصیص 

می یافت و پرداخت 
هم می شد، این رقم در 
برابر این مأموریت یک 
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محبوبه علی پور: پیرغالم آشنای محله آخرین بندهای روضه 
امام رضا)ع( را می خواند و مستمعین اشک می ریختند . بغضی 
در گلویش گرفتار شده بود که هر لحظه نفسگیرتر می شد، پس 
با صدایی گرفته ناله کرد: آقامون امام رضا)ع( آخرین لحظات 
عمرش یار و همراهی همانند اباصلت داشت که جرعه ای آب 
برایش بیــاورد، اما امان از دل زینب)س( که برادرعزیزش لب 
تشــنه به شهادت رســید... بغض ناگهان ترکید و ولوله ای در 
مجلس به پاشــد. سال ها بود که تمام روضه ها و مرثیه سرایی 
پیرمرد به کربال و امام حســین )ع( ختم می شد... سال ها بود 
که با نام شــهید کربال بغض می کرد و از غربتش می گفت و 

می خواند: غریب مادر حسین  مظلوم مادر حسین...  .

غریبانه ترین سوگواری غریب کربال س
چند صد سال اســت که میلیون ها عاشــق و دلداده به یاد 
مظلومیت امام حسین)ع( و واقعه خونبار کربال بساط سوگواری 
برپا می کنند و به فراخور توانایی شــان چراغ عزاداری ســاالر 
شهیدان را روشن نگه می دارند. امسال هم بسیاری از دلدادگان 
حسینی در انتظار بودند تا در ایام سوگواری های محرم و صفر 
با برپایی مراسمی ارادتشان را به این خاندان عظیم الشأن نشان 
دهند، اما امسال با شــیوع ویروس منحوس وعالمگیر کرونا 
شــرایط دگرگون شــد . چنانکه به دلیل ابتال به این بیماری 
نه تنها ده ها هموطن ما دیگر چراغ های روشن سوگواری امام 
شهیدشــان را ندیده و در غربت به خاک ســپرده شده اند که 
گروهی از کادردرمانی نیز جانشــان را بر سر دلبستگی به این 
خاک و مردمش فدا کردند. به این ترتیب روایت اندوه هزارساله 

غربت امام همام ما از این پس غریبانه تر از همیشه نقل می شود.
الله اطاری تنها خواهر دکتر امیرحسین اطاری، شهید مدافع 
سالمت با اشــاره به همین دلتنگی ها می گوید: برادرم عاشق 
امام حســین)ع( بود و هر ســال همین زمان به دنبال تدارک 
برگزاری مراسم عزاداری و برپایی بساط نذری خانوادگی بود. 
زمانی هم که در بیمارستان بستری بود همواره دعا می کردم 
تا بهبود پیدا کند و چراغ عزاداری امام حســین )ع( را روشن 

نگه دارد. 
وی متأثر از فراغ یگانه بــرادرش ادامه می دهد: برادرم رئیس 
بخش اورژانس بیمارستان ۱7 شهریور بود و ما به دلیل شیوع 
کرونا اصرار داشتیم بیشتر مراقب باشد و شیفت هایش را تعدیل 
کند، اما می گفت: من موقع ورود به این حرفه سوگند خوردم 
مسئولیتم را به درستی به انجام برسانم. به این ترتیب در همین 
فشــار کاری و در اواســط تیرماه پدرم که چند سالی درگیر 
بیماری بود به دلیل ایســت قلبی فوت کردند و پس از چند 
روز هم مشــخص شدم برادرم مبتال به کرونا شده است. ابتدا 
بیمارســتان ۱7 شهریور بستری شد و بعد او را به بیمارستان 
شریعتی منتقل کردند و روزهای آخر در حالی که چندان حال 
مســاعدی نداشت به بخش مراقبت های وِیژه بیمارستان امام 
رضا)ع( فرستاده شده و با استفاده از ونتیالتور نفس می کشید؛ 
چراکه کرونا ریه هایش را تخریب کرده بود. سرانجام پس از چند 
هفته جدال با این بیماری به کما رفت و ۵ مرداد ماه فوت شد. 
وی در حالی که ســعی می کند لحظاتی هق هق گریه اش را 
کنترل کند، می افزاید: برادرم می گفت امسال ازدواج می کنم و 
تو و مامان از تنهایی درمی آیید، اما فوت کرد و در حال حاضر 

هم من و مادرم تنها ماندیم و دیگر پدر و برادری ندارم.
خانم اطاری تأکید می کند: ایــن 2۰ روزی که برادرم از دنیا 
رفته برای اینکه مادرم غصه نخورد خودم را هر روز قوی نشان 
می دهم و گریه و بیقراری نمی کنم، اما شبی نیست که تا صبح 
اشک نریزم و گریه نکنم . شرایط مادرم هم بهتر از من نیست. 
امیــدوارم به حق این روزهای محرم به زودی زود کرونا از بین 

برود و دیگر مردم ما و تمام ملت جهان غم و داغی نبینند.

پایان کالمس
این روزها زیر ســقف بسیاری از خانه های ما بساط سوگواری 
و ضجه بر فراغ عزیزی بپاســت؛ بنابراین بیاییم امسال تالش 
کنیم و در برگزاری تمامی مراســم خود از جمله برپایی آیین 
ارزشــمند محرم و صفر هوشمندانه رفتار کنیم تا عملکرد ما 
موجب رنجش و اندوه  خانواده ای نباشد و چراغ های یاد و ذکر 
امام حســین)ع( و یارانش را روشن نگه داریم ؛ چرا که فلسفه 
کربال حیات بخشی و حماسه آفرینی بوده است. به قول استاد 
موســوی گرمارودی: در کربال دوباره خدا آدم آفرید /در کربال 

حماسه و غم با هم آفرید

 رضا طلبی: معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: ساخت بیمارستان حاشیه 
شهر مشهد با وجود واگذاری زمین آن از سوی آستان قدس 

رضوی همچنان در حالت بالتکلیفی قرار دارد.
حمیدرضا اسالمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در 
سال 9۵ بیش از پنج هکتار زمین برای ساخت این بیمارستان 
در بولوار حر از سوی آستان قدس رضوی اختصاص داده شد 
و در زمان اســتاندار قبلی خراســان رضوی مقرر شد، اعتبار 
مورد نیاز برای ساخت این بیمارستان از محل فروش زمینی 
در محدوده بولوار هاشــمیه که در اختیار وزارت مســکن و 
شهرســازی قرار دارد تأمین شود به طوری که این زمین به 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار شود تا با فروش آن بخشی 

از هزینه ساخت این بیمارستان تأمین شود.
اســالمی ادامه داد: براســاس آخرین اطالعات، اگر چه در 
همان سال جلســاتی بین معاونان وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت بهداشــت و درمان و اســتانداری خراسان رضوی در 
ارتباط بــا واگذاری این زمین برگزار شــده اما تاکنون این 

جلسات منجر به خروجی و واگذاری زمین نشده است.

وی افزود: دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد نیز در نامه ای به 
سازمان برنامه و بودجه، درخواست اعتبار برای ساخت این 
بیمارستان را کرده است و متقاباًل این سازمان نیز مشخصات، 
اعداد و آمارهایی را از دانشگاه درخواست کرده است ولی تا 
این لحظه از ســوی این سازمان نیز بودجه ای برای ساخت 

این بیمارستان به دانشگاه ارائه نشده است.  
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با تشــکر از پایگاه خبری قدس آنالین کــه این موضوع را 

پیگیــری می کند، تصریح کــرد: به محــض اینکه وزارت 
مســکن و شهرســازی این زمین را در اختیار دانشگاه قرار 
دهد بالفاصله و در کمترین زمان ممکن از محل فروش آن، 
ساخت این بیمارستان در بولوار حر مشهد آغاز خواهد شد تا 
مناطق حاشیه شهر مشهد از رفاه درمانی بیشتری با ساخت 

این بیمارستان برخوردار شوند.  
وی افــزود: همچنین بیمارســتان 2۰۰ تختخوابی امداد و 
نجات جنوب نیز در بولوار نماز مشــهد با پیشرفت فیزیکی 
۶2درصدی در حال ساخت است و با اعتباری که به تازگی 
برای تسریع در ســاخت این بیمارستان تخصیص داده شد 
انتظار می رود تا نیمه اول ســال ۱۴۰۰ این بیمارستان نیز 

به بهره برداری برسد.
اســالمی با بیان اینکه بیمارســتان ۱۰۰ تختخوابی گلبهار 
نیز با ۳۰درصد پیشــرفت فیزیکی در حال ســاخت است، 
اظهار کرد: 29 بیمارستان در حال حاضر در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد فعالیت دارند و به جز مشهد در سایر 
شهرستان های زیر پوشش این دانشگاه، بیمارستان نیمه تمام 

و در حال ساخت نداریم.

پای صحبت خواهر شهید دکتر امیرحسین اطاری، مدافع سالمت به مناسبت روز پزشک

عاشق امام حسین j بود

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با قدس عنوان کرد

بالتکلیفی چهار ساله ساخت بیمارستان حاشیه شهر 

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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رئیس این اتحادیه اعالم کرد
 پلمب۳۰۰ بنگاه امالک غیرمجاز •

در مشهد
خبرنگاران:  باشــگاه 
رئیــس اتحادیــه صنف 
مشاورین معامالت امالک 
مشهد گفت: در ماه های 
تیر و مــرداد، ۳۰۰ واحد 
امالک  معامــالت  بنگاه 
غیرمجــاز پلمب شــده 

است.علی مرادزاده، رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت 
امالک مشــهد گفت: از ابتدای امســال تاکنون ۷۰۰ بنگاه 
مشاوران معامالت امالک غیرمجاز در این شهر شناسایی شده 

و به آن ها اخطار پلمب داده شده است.
وی افزود: واحد هایی که اخطار می گیرند در پی آن فرد اخطار 
گیرنده باید به اتحادیه مراجعه و با گرفتن جواز کســب رفع 
اخطار کنــد، در غیر این صورت واحد خاطی برای پلمب به 

اداره اماکن نیروی انتظامی معرفی می شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد ادامه 
داد: از ایــن تعداد بنگاه معامالت امالک غیرمجاز در ماه های 

تیر و مرداد، ۳۰۰ واحد پلمب شده است.
مرادزاده، حضور متعدد بنگاه های مشاوران معامالت امالک 
مشهد را یک آسیب دانســت و بیان کرد: طبق قانون نظام 
صنفــی محدودیتی برای صدور پروانه کســب در حوزه این 

اتحادیه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات از سوی بنگاه های معامالت 
غیرمجاز انجام می شود و عمده شکایاتی که از سوی مردم به 
این اتحادیه گزارش می شــود، مربوط به پیش فروش مسکن 
است.رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد 
تأکید کرد: در کالهبرداری های مربوط به پیش فروش مسکن، 
معموالً واحد های یک مجتمع مسکونی یا خانه به چند نفر 
به فروش می رســد همان طور که پیش از این یک مجتمع 

۲۰واحدی در منطقه الهیه مشهد به ۶۶ نفر فروخته شد.
مرادزاده اظهار کرد: ساختمان های در دست ساخت یک سند 
عرصه و یک ســند اعیان دارند که در مجتمع های مسکونی 
این سند اعیان برای هر واحد به صورت مجزا صادر می شود و 
برای واحد هایی که سند اعیان ندارند احتمال کالهبرداری به 

صورت فروش آن به چند نفر وجود دارد.
وی افزود: روال قانونی کار باید این گونه باشد که صحبت های 
اولیه برای پیش فروش مســکن در بنگاه مشاوران معامالت 
امالک دارای جواز کسب انجام و متن مذاکرات مقدماتی تهیه 

و سپس قرارداد پیش فروش در محضر ثبت شود.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد ادامه 
داد: نصب پروانه کســب معتبر، دارای تاریخ و عکس دار به 
نحوی که عکس با صاحب بنگاه برابری داشــته باشــد، از 
شروط مجاز بودن بنگاه مشاوران معامالت امالک است که 
باید مورد توجه افرادی که به این بنگاه ها مراجعه می کنند 

قرار گیرد.
مرادزاده بیان کرد: همه قرارداد ها اعم از خرید و فروش و اجاره 
و رهن باید در رایانه ثبت و به صورت الکترونیکی صادر شود، زیرا 
قرارداد های دستی امکان سوءاستفاده افراد را فراهم می کند.

با تغییر ساعت کاری تمامی دستگاه های اجرایی 
از امروز صورت می گیرد

 بازگشت ساعت کاری قطارشهری•
 و اتوبوسرانی مشهد به روال گذشته 

اعالم  براســاس  قدس: 
استانداری خراسان رضوی، 
تمامــی  کاری  ســاعت 
دستگاه های اجرایی استان 
از شنبه اول شهریور ماه به 

حالت قبل بازمی گردد.
بر این اســاس به منظور 

تســهیل در ارائه خدمات از ســوی دســتگاه های اجرایی و 
پاســخگویی به انتظارات بحــق مردم، ســاعت کار اداره ها 
در اســتان از امروز شــنبه اول شــهریور ماه بــه روال قبل 

)۷:۳۰الی14:۳۰( برمی گردد.
شــایان ذکر اســت، در راســتای مدیریت بار شبکه برق و 
بهینه سازی مصرف انرژی در فصل گرما، ساعت کار اداره های 

استان در مرداد ماه از ساعت ۶:۳۰ تا 1۳:۳۰ بوده است. 
 برهمین اساس مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری 
شهرداری مشهد از بازگشت ساعت کار قطارشهری در خطوط 

یک و دو به روال گذشته خود از امروز خبر داد.
وحید مبین مقدم افــزود: با توجه به اینکه از امروز شــنبه 
یکم شــهریور ماه ســاعت کاری اداره ها به روال عادی خود 
بازمی گردد، ساعت کار قطارشهری در خطوط یک و دو نیز از 

ساعت ۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ خواهد بود.
گفتنی است، ساعت کار قطار شهری در روزهای تعطیل مانند 

روال گذشته از ساعت ۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ خواهد بود.
همچنین  مدیر روابط عمومی ســازمان اتوبوسرانی مشهد، 
در این خصوص بیان کرد: از امروز شــنبه، یکم شهریور ماه، 
ســاعت آغاز کار اداره ها به روال قبــل بازمی گردد؛ بنابراین 
سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی مشهد در همه خطوط نیز 

به روال قبل و از ساعت ۶ صبح آغاز خواهد شد.
عباس اتحادی ادامه داد: ساعت خاتمه کار ناوگان اتوبوسرانی 

بدون تغییر تا ساعت ۲1 خواهد بود.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد
 کرایه دربستی خودرو •

و زورگیری در انتهای مسیر!
خط قرمز: رئیس پلیس 
خراسان رضوی  آگاهی 
از دســتگیری یک زن 
و ســه مرد که عامالن 
زورگیــری از رانندگان 
خودروهای مسافربر در 

مشهد بودند، خبر داد. 
سرهنگ جواد شــفیع زاده در تشریح این ردزنی پلیسی 
گفت: در پی اعالم شــکایت راننده یک دســتگاه خودرو 
سواری مسافربر مبنی بر اینکه جوانی را به عنوان مسافر 
ســوار خودرو خود کرده و در مقصد سه فرد ناشناس با 
سوءاستفاده از تاریکی هوا به او حمله ور شده و با تهدید 
چاقو مبلغ 4میلیون ریال از حســاب بانکی اش برداشت 

کرده اند، بررسی های پلیسی آغاز شد. 
وی افزود: در حالی که تحقیقات پلیســی ادامه داشــت 
گزارش مشــابه دیگری نیز به پلیس اعالم و کارآگاهان 
مبارزه با جرایم خشن، برای دستگیری عامالن این اقدام 

وارد عمل شدند. 
رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه داد: کارآگاهان 
پلیــس آگاهــی درعملیاتــی مشــترک با کارشــناس 
دایره تجســس کالنتری های ســجاد و الهیه مشــهد به 
بررسی های علمی خود ادامه داده و به سرنخ هایی دست 
 یافتند که منجر به چهره زنی و شناسایی متهمان پرونده 

شد. 
سرهنگ شــفیع زاده خاطرنشــان کرد: پلیس با دستورات 
تخصصی مقام قضایی و پس از اقدام های گسترده اطالعاتی، 
متهمان پرونده که یک زن و سه مرد جوان بودند را در محل 

اختفای خود دستگیر کردند.
 اعضــای باند در برابر شــواهد موجــود در تحقیقات اولیه 
پرونــده به 1۰فقره ســرقت اعتراف کردنــد. رئیس پلیس 
آگاهی خراســان رضوی اظهار کرد: تحقیقات الزم با هدایت 
مقام قضایی درباره کشــف دیگر جرایم احتمالی آن ها ادامه 

دارد.

مرگ کودک ۵ساله در واژگونی پژو پارس•
خبرنگاران:  باشگاه 
واژگونی پــژو پارس در 
محور قاین-گناباد، یک 
کشــته و ســه زخمی 

برجای گذاشت.
قاین  پلیس راه  فرمانده 
گفــت: ســاعت ۶:۳۵ 
بامداد روز گذشــته بر اثر واژگونی یک دستگاه پژو پارس در 
کیلومتر ۲۰ جاده قاین-گناباد، دختربچه ۵ساله در دم جان 

باخت و سه نفر زخمی شدند.
رضایی علت این حادثه را عدم توجه به جلو توســط راننده 

ناشی از خستگی و خواب آلودگی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبر داد
 جاسازی 1۰۰ کیلوگرم حشیش •

در سواری پژو 
خط قرمز: فرمانده انتظامی 
خراســان جنوبی از کشف 
حشــیش  1۰۰کیلوگرم 
در بازرســی از سواری پژو 
4۰۵ در محــور بیرجند- 

قاین خبر داد.
ســرهنگ ناصر فرشید 
اظهار کرد: عصر روز چهارشنبه گذشته مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر خراسان جنوبی با دریافت خبری مبنی بر انتقال 
محموله مواد مخدر در محورهای عبوري استان، شناسایی و 

دستگیری سوداگران مرگ را پیگیری کردند.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران در 
عملیات هدفمند و هوشــمندانه یک دستگاه پژو 4۰۵ را در 
محور مواصالتی بیرجند- قاین شناسایی و خودرو را متوقف 

کردند.
سرهنگ فرشید افزود: مأموران در بازرسي از این خودرو 1۰۰ 
کیلوگرم حشیش کشف و در این رابطه دو متهم را دستگیر 

کردند.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه خودرو حامل مواد توقیف 
شده اســت، به شهروندان توصیه کرد: در صورت مشاهده و 
برخورد با فروشندگان موادمخدر و هرگونه بي نظمي و اخالل 
در نظم عمومي با مرکز فوریت هاي پلیسي11۰تماس گرفته 

و موضوع را به پلیس اطالع دهند.

کارخانه سیلیس تربت جام افتتاح شد•
قدس: کارخانه سیلیس 
تربت جام  شهرســتان 
با حضور  طی مراسمی 
استاندار خراسان رضوی 

افتتاح شد. 
استاندار خراسان رضوی 
در مراســم افتتاح این 
واحــد تولیدی گفت: این کارخانه یک پــروژه مهم فرآوری 
سیلیس است که معادن آن در منطقه وجود دارد و محصول 
آن در ســاخت صنایع شیشه، انواع چینی و صنعت پزشکی 

استفاده می شود.
علیرضا رزم حسینی افزود: این واحد تولیدی با ۵۰۰ میلیارد 
تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۶.۵ میلیون یورو از 
محل تسهیالت صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسیده و 
دستگاه قضایی نیز برای رفع برخی مشکالت اداری راه اندازی 

این واحد کمک شایانی کرده است.
وی ادامه داد: ظرفیت تولید ســاالنه این واحد ۵۰۰ هزار تن 
ســیلیس فرآوری شده اســت که به مصرف صنایع شیشه، 

سرامیک و چینی می رسد و بخشی از آن نیز صادر می شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: با راه اندازی این واحد صنعتی 
۹۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

مشغول کار شدند.

آب و هواآب و هوا
 باد و باران و کاهش دما •

در راه خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های هواشناسی طی امروز غالباً آسمانی صاف در سطح 
استان پیش بینی شده و پدیده غالب به تناوب وزش باد بوده 
که در نقاط بادخیز شــدت آن بیشتر و همراه با گردوخاک 
است. طی امروز و فردا یکشنبه شاهد روند افزایش دما بوده 
و از دوشنبه کاهش قابل توجه دما پیش بینی می شود. عالوه 
بر این طی روز یکشــنبه به ویژه در ساعات بعدازظهر شاهد 
رشــد ابرناکی در نیمه شمالی و ارتفاعات استان خواهیم بود 
که به ویژه در ارتفاعات شمال غرب احتمال رگبار و رعدوبرق 
وجود دارد. همچنین از روز دوشنبه شاهد افزایش شدت باد 

در سطح استان خواهیم بود.
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فضای مجازی: 

حادثه ای غم انگیز در خراسان رضوی
تصادف زنجیره ای در سبزوار 1۳ کشته بر جای گذاشت

ایرنا: برخورد تریلی با چند خودرو سواری در محور سبزوار - اسفراین، ظهر جمعه 
1۳ کشــته و ۹ مصدوم بر جای گذاشت.مســئول روابط عمومی مرکز حوادث و 
فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در تشریح این واقعه تلخ گفت: 

این حادثه در کیلومتر 1۰ جاده سبزوار - اسفراین رخ داد.
مســلم فائق نیا افزود: برهمین اساس بالفاصله پس از وقوع این تصادف زنجیره ای 

عوامل اورژانس برای مداوای مصدومان خود را به محل رساندند.
وی تصریح کرد: متأسفانه 1۳ مصدوم حادثه بر اثر شدت جراحت وارده سر صحنه 
تصادف جان باختند و ۹ مصدوم دیگر پس از درمان اولیه به بیمارستان امداد شهید 
بهشتی سبزوار منتقل شــدند.وی ادامه داد: علت این حادثه از سوی کارشناسان 
مربوط در دســت بررسی است. همچنین ســرهنگ هادی امیدوار در گفت وگو با 
فــارس  اعالم کرد: علت اصلی وقوع تصادف مرگبار صبح  روز گذشــته در حوالی 

سبزوار »نقص فنی در ترمز خودرو تریلی« بوده است.

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     .

یک الگوی کاری برای مسئوالنس
ســرعت عملی که یک جرثقیل برای بردن ماشینی که جای توقف ممنوع پارک کرده و نگاه 
تیزبین گشت مأموران شهرداری برای اینکه کسی تخلف ساختمانی انجام ندهد، قابل تحسین 
است، ولی چه خوب است این دو عمل خوب)سرعت،دقت و وظیفه شناسی( را تمام مسئوالن و 

سازمان ها سرلوحه کار خویش قرار دهند.  
  ۹۳۵۰۰۰۳۵71

به کجا شکایت کنیم؟س
دزد باسابقه با1۰شاکی توسط پاسگاه به دادگاه اعزام شد. قاضی محترم درخواست فاکتور اشیای 

گمشده و شهود فیلم دوربین و خیلی چیزهای دیگر کرد.
آیا چند کیســه برنج مردم و یا وسایل کارکرده منزل فاکتوردارد؟ ما که از اموالمان گذشتیم، 

خداکمکمان کند.
۹1۵۰۰۰6761

آسفالت نامتعارف مسیر ویژه بی آرتیس
آسفالت مسیر ویژه بی آرتی حدفاصل میدان شهدا تا حرم به علت عبور مداوم اتوبوس ها به کلی 
به هم ریخته و دچار پستی و بلندی نامتعارف شده به طوری که موجب آزار مسافران سالخورده 
در مسیرغرب به شرق می شود. سطح آسفالت در هنگام پیاده و سوارشدن به طوری است که 
تعادل مسافران اتوبوس رابه هم می زند. از سه سال پیش با پیامک این نکته را متذکر می شوم، 

اما گویا گوش شنوایی نیست و تا حادثه ای رخ ندهد کسی پیگیر این مهم نخواهد شد!
 ۹۳6۰۰۰61۵۸

شهرخودرو فرصت سوزی نکندس
فرصت ســوزی شهرخودرو موجب از دست رفتن فرصت آسیایی شدن این تیم می شود، لطفاً 
پیگیر باشید و به رئیس باشگاه تذکر و هشدار داده شود با انتخاب یک مربی کارکشته شوک 

الزم را به تیم وارد کند.
۹۹2۰۰۰۳671

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: جانشــین فرمانده ناجا گفــت: نیروی انتظامی در 
بخش تأمین امنیت و آرامش، مرجع و سخنگوی مردم است.

سردار قاسم رضایی در کمیسیون عملیات ناجا که با محوریت 
خراسان رضوی در سالن سردارشــهید قاسم سلیمانی ستاد 
فرماندهی انتظامی خراســان رضوی برگزار شــد، عنوان کرد: 
خداوند توفیق داد در اســتان خراســان رضوی و کنار بارگاه 
ملکوتی امام رئوف حضور پیدا کنیم و به خادمان نظم و امنیت 

در این استان خدا قوت بگوییم.

افزایش چشمگیر موادمخدرس
جانشین فرمانده ناجا افزود: از ابتدای امسال بیش از 4۰۰ تن 
مواد مخدر در کشور کشف شده که نشان از افزایش چشمگیر 
کشفیات موادمخدر است.وی به ضرورت افزایش هزینه جرم در 
پیشــگیری از جرایم نیز اشاره و تصریح کرد: هزینه جرم باید 
متناسب با جرایم افزایش یابد تا اثر بازدارنده داشته باشد، در 
غیر این صورت این مسئله موجب افزایش وقوع جرایم می شود 

که در این زمینه خألهای قانونی باید مطالعه و مرتفع شوند.
این مقام عالی انتظامی کشــور تصریح کرد: مسئول سازی در 
بررسی و پیشگیری از جرایم و آسیب ها نیز از دیگر موضوع های 
اساسی است که در کنار تشدید مجازات ها، از مطالبات اصلی 

پلیس محسوب می شود.
وی سرقت را یکی از دغدغه های جدی مردم عنوان و بیان کرد: 
در حوزه ســرقت نیز اگر دو علت مؤثر وقوع این جرم برطرف 
شــود، از دغدغه های مردم در این حوزه کاســته خواهد شد. 
نخست توجه به زیرساخت ها و دیگری تهیه پیوست ایمنی در 
اخذ پروانه ساخت وسازهاست که باید به صورت قانون دربیاید .

پیروی از سازوکارهای امنیتی در ساخت خودروهاس
ســردار رضایی بر ضرورت رعایت ســاز و کارهای امنیتی و 

انتظامی در بحث ســاخت و سازها و تولید خودروهای داخلی 
تأکید کرد و گفت: پیروی از این ساز و کارها به طور قطع برای 
پیشگیری از جرایم مؤثر است و به دنبال آن نیز احساس امنیت 

در جامعه افزایش چشمگیری خواهد داشت.
جانشین فرمانده ناجا با تأکید بر اینکه تهدیدات امنیتی دشمن 
خنثی شــده اســت، تصریح کرد: مقابله با تهدیدات اخالقی 

دشمن نیازمند بسیج همگانی است.
وی ادامه داد: نیروی انتظامی دارای تجربه و روحیه انقالبی است 
و در راستای پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 

با جدیت و تمام توان گام برمی دارد.
وی مدیریت انقالبی و اســالمی را مدیریتی مبتنی بر اخالق، 
تعهد و برگرفته از انقالب  اســالمی، مکتب عاشــورا و بعثت 
دانســت و خاطرنشان کرد: شــاخصه مهم پلیس که زمینه 
پیشرفت و تعالی این خادمان نظم و امنیت را فراهم ساخته، 
فرماندهی مبتنی بر اخالق مداری است که در این زمینه باید از 
همه فرماندهان، مسئوالن و کارکنان انتظامی و تمامی سربازان 

خدمتگزار در جای جای کشور تشکر کرد. 

فرهنگ پیشگیری باید نهادینه شودس
جانشین فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان 
خود عنوان کرد: با تقویت نگهبانان محله و استفاده هوشمند 
از ظرفیت های عمومی باید فرهنگ پیشگیری نهادینه شود و 
در این راســتا آنچه بسیار مهم است مسئول سازی در بررسی 
و پیشــگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی است، اما 
مهم تر از آن افزایش هزینه جرم است که در پیشگیری از وقوع 

جرایم تأثیرگذار خواهد بود.
ســردار رضایی تصریح کــرد: امروز ناجا افتخــار دارد بگوید 
مؤثرترین مؤلفه در امنیت ملی و روابط بین الملل بوده و صاحب 

نظر در تأمین امنیت کشور است.

وی در ادامه گفت: نیروی انتظامی، انقالبی و والیی و جهادی به 
وظایف خود عمل می کنند و در بحث مقابله با اراذل و اوباش 
که موجب می شود آرامش مردم خدشه دار شود، ناجا قاطعانه 
وارد میدان می شود و به هیچ وجه کوتاهی نکرده و در چارچوب 

قانون برخورد محکم خواهد داشت.
ســردار رضایی تأکید کرد: باید با اقدام های صیانتی، آموزشی 
و مدیریتــی، کارکنان نیــروی انتظامی متعهــد و پرچمدار 
والیــت بوده و با دوری از محرمات و حفظ فرهنگ رزمندگان 

دفاع مقدس، الگوی جامعه و بسترساز ظهور باشند.
وی در بخــش پایانی ســخنان خود عنوان کــرد: کارکنان 
نیروی انتظامی مزین به مدال مجاهدان فی سبیل اهلل هستند 

و باید در همه زمینه ها نمونه باشند.
جانشــین فرمانده ناجا در این کمیسیون که با حضور معاونان 
عالی رتبه ناجا و مشارکت فرماندهان انتظامی شهرستان های 
خراسان رضوی به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، گفت: از 
پلیس خراسان رضوی در حوزه عملیات به خاطر کسب رتبه 

برتر کشوری و موفقیت های بدست آمده تشکر می کنم.
در ابتدای این جلسه سردار حسین ساجدی نیا؛ معاون عملیات 
ناجا، سردار محمدکاظم تقوی؛ فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
و تنی چند از معاونان ناجا، گزارشــی از حوزه های مأموریتی 

خود ارائه کردند.

جانشین فرمانده ناجا در مشهد عنوان کرد 

کشف 400 تن مواد مخدر از ابتدای سال

گزارش جلسهگزارش جلسه

گزارشی به بهانه جان باختن 1۳ نفر در حادثه رانندگی جمعه گذشته محور سبزوار- اسفراین

دوبانده شدن جاده مرگ؛ شاید وقتی دیگر!
علی محمــدزاده: واژه تصادف بــه تنهایی 
دلهره آور اســت و بی هیچ تردیدی نخســتین 
واکنش هر شنونده ای تأسف و افسوس است اما 
جدی ترین مســئله در این بخش هم ریشه یابی 
بروز آن است؛ چراکه متأسفانه تصادف به بخش 
جدایی ناپذیر برخی از محورها تبدیل شده است.

اگــر بخواهیم از یک نمونه عینی این نظریه نام 
ببریم باید به تصادف روز گذشته محور سبزوار 
به اســفراین اشاره کنیم؛ تصادفی که به معنای 
واقعی مرگبار بود و 1۳ تن جان باختند و حتی 
احتمــال دارد تعداد قربانیــان افزایش یابد که 
امیدواریم مصدومان این سانحه سالمت خود را 
بدست بیاورند.با نگاهی به آرشیو اخبار می بینیم 
که ساالنه شمار زیادی از هموطنان ما در حوادث 
رانندگی محور سبزوار به اسفراین جان خود را از 
دســت می دهند و شاید در یک دهه اخیر یکی 
از مطالبات جدی اهالی این شهرســتان بوده و 
هست، آنچنان که وقتی مدیران کشوری و حتی 
رئیس جمهور به این شهرستان سفر می کردند 
همــواره یک وعده ثابت داشــتند و آن دوبانده 
کردن محورهای مواصالتی این شهرستان بود.
حســن روحانی در آخرین سفر خود به سبزوار 
در اردیبهشت سال ۹۷ با ضروری دانستن توسعه 
زیرســاخت های این شهرســتان در بخش های 
مختلف وعده تأمین اعتبارات الزم را داد اما خرداد 
ماه همان سال وقتی فرماندار این شهرستان از 
اعتبارات تخصیص یافته سفر رئیس جمهور خبر 
می داد اعتباری برای جاده ســبزوار به اسفراین 
وجود نداشت و فقط 14۵ میلیارد تومان اعتبار 
برای  تکمیل سه طرح راه آهن، مجموعه ورزشی 
1۵ هزار نفری سربداران و پردیس دانشگاه علوم 

پزشکی سبزوار در نظر گرفته شده بود.

2 سال از دستور کار گذشتس
مرداد ماه همان سال هم وقتی عباس آخوندی، 
وزیر راه و شهرسازی وقت به این شهرستان آمد 
در پاســخ به این مطالبه عمومی گفت: دوبانده 
شدن محور ســبزوار به اسفراین در دستور کار 

است.
او افزود: طول جاده ســبزوار به اسفراین حدود 
11۰ کیلومتر اســت که یکی از درخواست های 
نمایندگان دو اســتان خراسان رضوی و شمالی 

دوبانده شدن این محور است.
ساخت کارخانه  های صنعتی بزرگ مانند فوالد و 
جمکو سبزوار در حاشیه این جاده و تردد روزانه 
حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون حامل مواد معدنی 
در کنار تردد سایر وسایل نقلیه حجم بار ترافیکی 

زیادی را ایجاد کرده است که دوبانده شدن این 
محور در کاهش بار ترافیکی و تصادفات جاده ای 

تأثیر بسزایی دارد.
وزیر راه و شهرســازی گفت: هم اکنون طرح در 
مرحله مطالعات اســت که اجرای این طرح به 
اعتبارات ویژه  ای نیاز دارد و با توجه به نیازهای 

منطقه در اولویت اجرا قرار خواهد گرفت.

راه های روستایی، محورهای مواصالتیس
با تمام این اوصاف و با وجود سرمایه گذاری های 
کالن در دو دهه اخیر برای ساخت کارخانه های 
بزرگی چون فوالد و آلومینیوم که تردد وسایل 
نقلیه و به طور خاص وســایل نقلیه سنگین در 

محورهای منتهی به سبزوار را افزایش داده است 
اما اتفاق خاصی در بخش توسعه راه ها نیفتاده و 
شاید بتوان گفت بخش قابل توجهی از محورهای 
مواصالتی این شهرستان هنوز در شرایط راه های 
روســتایی قرار دارند و هیچ تناســبی با حجم 

ترافیکی که در آن ها وجود دارد ندارند.

جاده های مرگس
بهروز محبی، نماینده مردم ســبزوار در مجلس 
شورای اســالمی چند روز پیش در گفت وگو با 
قدس آنالین گفت: شهرســتان های ســبزوار، 
جغتای، جوین، خوشــاب، داورزن و ششتمد از 

مشکالت زیرساختی زیادی رنج می برند.

وی تصریح کرد: یکی از مشکالت عمده و جدی 
این مناطق، مسئله راه است؛ به طوری که مثاًل 
پروژه راه آهن و ریل با وجود گذشــت ۳۰ سال 
از آغاز آن، همچنان بالتکلیف اســت و هنوز به 
سرانجام نرســیده است.عضو مجمع نمایندگان 
خراســان رضوی افزود: در زمینه راه های اصلی 
نیز مسیرهای سبزوار- قوچان، سبزوار- اسفراین 
و ســبزوار- بردســکن راه های دوطرفه بسیار 
خطرناکــی وجود دارد که بــه جاده های مرگ 
مشهور هســتند و ســاالنه چندین نفر در این 

جاده ها جان خود را از دست می دهند .
وی ادامه داد: متأســفانه حتی چند کیلومتر راه 
مناســب نیز در این ۶ شهرستان وجود ندارد و 
راه های روســتایی در این منطقه بسیار فرسوده 
شده و زیرساخت های آن ها از بین رفته است که 
موجب ایجاد نارضایتی های زیادی از سوی مردم 
در این زمینه شده است. امیدواریم با تخصیص 
عادالنه قیر کــه طرح آن در مجلس شــورای 
اســالمی به تصویب رسید شاهد برطرف شدن 
مشکالت راه روستایی در خراسان رضوی باشیم. 
محبی با بیان اینکه جاده ســبزوار به ششتمد 
از شــرایط خوبی برخوردار نیست، تصریح کرد: 
طرحی برای دوطرفه کردن این مســیر طراحی 
و در بودجه امســال نیز آورده شده و حدود 1۶ 
میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است 
که با درخواست ها و پیگیری هایی که در داخل 
اســتان انجام شــد و موافقت هایی که صورت 
گرفت بودجه آن به 1۰۰میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرد که انتظار می رود هر چه ســریع تر این 
پروژه اجرایی شود.بنابراین با در نظر گرفتن تمام 
نکات ذکر شده می توان نتیجه گرفت بنا به دالیل 
مختلفی با وجود اینکه به سبب وجود واحدهای 
صنعتی و کشــاورزی قابل توجه در این منطقه 
درآمدهــای زیادی عاید دولت یا شــرکت های 
بزرگ شــده ولــی هیچ کــدام از منتفعان این 
منطقه سهمی برای توسعه زیرساخت ها در نظر 
نگرفته اند و آنچنان که وزیر وقت راه و شهرسازی 
چند ســال پیش گفته است اصلی ترین مشکل 
بهسازی راه های مواصالتی سبزوار، اعتبار است 
کــه با توجه به طول زیاد راه های ناایمن منتهی 
به ســبزوار تأمین این اعتبــارات کالن همتی 
دوچندان و تدبیری ویژه می خواهد، در غیر این 
صورت با اعتبارات قطره چکانی چاره ای جز تأسف 
خوردن مداوم از شنیدن خبرهای غم انگیز جان 
باختن هموطنانمان در اثر تصادف در این محور 
نیست و تنها باید دعا کنیم که مسافران از این 

محور به سالمت عبور کنند.



خبرخبر خبرخبر

 آزادی زندانیان با اجرای طرح •
»حسینیه ایران، حسینیه همدلی«

یزد: مســئول دبیرخانه 
یزد حســینیه ایــران، از 
جرایم  زندانی  آزادی ۶۰ 
راســتای  در  غیرعمــد 
اجــرای طرح »حســینه 
همدلی«  حسینیه  ایران، 

خبر داد.
سید حسن حسینی با اشاره به آزادی بیش از ۶۰ زندانی جرایم 
غیرعمد اســتان در ایام عزاداری محــرم، تصریح کرد: تاکنون 
مقدمه آزادی ۱۷ نفر فراهم شــده و قرار است در ایام ماه محرم 
در طرح حســینیه ایران حسینیه همدلی با همکاری دبیرخانه 
بین المللی حسینیه ایران، ستاد دیه استان یزد، شورای هیئات و 

بانیان روضه این اتفاق صورت پذیرد.

 ۱۶۰ زوج قزوینی •
در نوبت گرفتن فرزندخوانده هستند

مدیــرکل  قزویــن: 
بهزیســتی استان قزوین 
گفت: در حال حاضر ۱۶۰ 
زوج قزوینــی در نوبــت 
فرزندخوانده در سطح این 

استان هستند.
علیرضا وارثی با بیان اینکه 

فرایند فرزندخواندگی در قزوین به صورت الکترونیکی اســت، 
اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش بروکراســی اداری، 

تسریع در فرایند و آگاهی بخشی به متقاضیان است.
وی اضافه کرد: متقاضیان می توانند سرپرستی فرزندان رده سنی 
شــیرخوارگی تا ۱۶ سالگی را بپذیرند و همچنین در این قانون 
عالوه بر خانواده های بدون فرزند، دختران و زنان مجرد یا مطلقه 

نیز می توانند برای دریافت فرزند درخواست دهند.

 تأمین ۱۰ هزار مسکن •
برای ایثارگران خوزستان

بنیاد  رئیس  خوزستان: 
شــهید و امور ایثارگران 
تفاهم نامه  دو  انعقــاد  از 
شامل تأمین زمین برای 
مسکن بیش از ۱۰ هزار 
نفر از ایثارگران خوزستان 
و ایجاد اشتغال برای ۱۱ 

هزار نفر از جامعه ایثارگری، فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان 
استان خبر داد.

ســعید اوحدی افزود: با امضای این تفاهم نامــه این نوید را به 
مردم شریف استان خوزستان می دهم که موضوع مسکن استان 
خوزســتان در قالب یک جدول زمان بندی به صورت کامل حل 
خواهد شد. همچنین تفاهم نامه ایجاد اشتغال برای ۱۱ هزار نفر از 
جامعه ایثارگری، فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان به امضا رسید.

 آغاز پویش •
»خانه هر کرمانشاهی یک حسینیه«

کرمانشاه: بــا همکاری 
و مشــارکت هیئت های 
مذهبــی پویــش »خانه 
یک  کرمانشــاهی  هــر 
حســینیه« در کرمانشاه 

آغاز شد.
 مهــدی عبدالمالکــی، 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه 
افزود: محرم و عزاداری امام حســین)ع( از شعائر اصلی و بسیار 
مهم تشیع است که در طول تاریخ براساس شرایط زمان و مکان 
شــکل، نوع و حجم آن به صورت متفاوت اجرا شــده است، اما 
این مراسم تعطیل شدنی نیست و همیشه در طول تاریخ مراسم 
عزاداری برگزار شده اســت و امسال نیز این مراسم با توجه به 
شرایط موجود با رعایت موازین بهداشتی به بهترین شکل ممکن 

برگزار خواهد شد.

 حقوق معوقه کارکنان •
شرکت هپکو پرداخت می شود

مرکزی: استاندار مرکزی 
از واریز حقوق معوقه دو 
ماه )خرداد و تیر( کارکنان 

شرکت هپکو خبر داد.
اظهار  آقازاده  ســیدعلی 
کــرد: پــس از دو بــار 
صحبــت بــا مدیرعامل 

سازمان تأمین اجتماعی این نتیجه حاصل می شود که هپکو با 
زیر پوشــش قرار گرفتن این سازمان می تواند به شرایط آرمانی 

گذشته خود بازگردد.
وی افزود: مبلغ ۲۰ میلیارد تومان به حساب شرکت هپکو واریز 
شــد و حقوق معوق دو ماه خرداد و تیر کارکنان هپکو در حال 
پرداخت اســت حتی در تالش هســتیم حقوق مرداد ماه نیز 

پرداخت شود.

تصویب اجرای ۳۵۷ طرح •
محرومیت زدایی در یزد

یزد: فرمانده سپاه الغدیر 
یزد گفت: اجــرای ۳۵۷ 
محرومیت زدایی  طــرح 
در اســتان بــه تصویب 
رســید که بــا همکاری 
دولتــی،  دســتگاه های 
بخش خصوصی و خیران 

در سال جاری اجرا می شود.
سرتیپ رضا پورشمسی اظهار کرد: این طرح ها در راستای کمک 
به حل مشکالت مناطق محروم شامل آبرسانی، الیروبی قنات، 
انتقال آب کشاورزی با استفاده از شیوه های نوین، شبکه انتقال 
آب روســتایی، اجرای طرح های آبخیزداری، ورزشی، بهسازی 
منازل محرومان زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی، اشتغال زایی 

و آموزشی اجرا می شود. 

جذب پلیس افتخاری در کیش •
نیروی  معــاون  کیش: 
انسانی فرماندهی انتظامی 
ویــژه و پایــگاه دریابانی 
کیــش از ادامــه جذب 
پلیس افتخاری در کیش 

خبر داد.
ســیدعباس  ســرهنگ 
میربابایی بیان کرد: پلیس افتخاری به تعدادی از شــهروندان 
گفته می شود که به صورت داوطلب در تأمین امنیت جامعه با 
رده های مختلف پلیس اعالم همکاری کرده و پس از ارائه مدارک 
و گذراندن دوره های رده های انتخابی و دریافت حکم به فعالیت 
در معاونت هــای مختلف پلیس مانند راهور، امنیت اجتماعی و 

دیگر حوزه های پلیس بنا بر نیازمندی اقدام می کنند.

روضه های پشت بامی ترویج شود•
شاهرود: معــاون سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به طرح هر 
خانه یک حســینیه، گفت: مردم برای رعایت نکات بهداشتی 
می توانند نسبت به برگزاری روضه های پشت بامی ایام ماه محرم 

مبادرت ورزند.
حجت االسالم روح اهلل حریزاوی بیان کرد: شرایط ویژه امسال 
می طلبد تا فعاالن مذهبی و دینی بیش از سال های گذشته به 

موضوع ابتکارها در عزاداری ها بپردازند.
وی ابراز کرد: برای اینکه مشکلی در زمینه پروتکل های بهداشتی 
ایجاد نشود طرح روضه های پشت بامی را مطرح کردیم که تا حد 
امکان مردم در منزل بتوانند به بهترین شــکل ممکن عزاداری 

محرم سال جاری را برگزار کنند.

 ۱۰هکتار از اراضی •
منطقه آزاد چابهار رفع تصرف شد

سیستان و بلوچستان: 
امــور  حقوقــی  مدیــر 
قراردادها و امالک سازمان 
منطقه آزاد چابهار گفت: 
حدود ۱۰ هکتار از اراضی 
این منطقه در قســمت 
شرقی پیکره پنجم خارج 

از محدوده مصوب روستای تیس رفع تصرف شد.
زینب بردستانی اظهار کرد: این تصرفات غیرمجاز که با ایجاد بنا 
و دیوارکشــی انجام شده بود با حکم مقام قضایی تخریب، رفع 

تصرف و به بیت المال اعاده شد.
وی افزود: براســاس قانون هرگونه ساخت وساز، دخل وتصرف، 
تعرض و تجاوز به اراضی دولتی جرم اســت و با حکم قضایی با 

متصرفان برخورد قاطع خواهد شد.

احیای تاالب گاوخونی در گرو زاینده رود •
اصفهان: مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
پیش نیاز احیای تاالب بین المللی گاوخونی، احیای رودخانه 
زاینده رود اســت که این نهاد همواره برای تحقق این مهم 

تالش می کند.
مســعود میرمحمد صادقی درباره حقابه زیســت محیطی 
زاینده رود و این تاالب خاطرنشــان کرد: بر اســاس مصوبه 
شورای عالی آب در وزارت نیرو ساالنه ۱۷۶ میلیون مترمکعب 
از محل سد زاینده رود باید برای حقابه زیست محیطی تاالب 
و رودخانه اختصاص یابد، اما ســازمان محیط زیست معتقد 
است حقابه زیست محیطی این رودخانه و تاالب ۳۱۳ میلیون 

مترمکعب است که ۱۷۶ میلیون آن باید به گاوخونی برسد.

 مشکل توزیع آب •
در ۱۰۰ روستای لرستان برطرف شد

مدیرعامل  خرم آبــاد: 
شــرکت آب و فاضالب 
لرســتان گفت: در پنج 
ماهه نخســت امســال 
مشکل آبرسانی و توزیع 
آب شــرب در بیــش از 
استان  روســتای   ۱۰۰

برطرف شد.
حمیدرضا کرموند بیان کرد: ۳هزارو ۱۰۰ روســتا در لرستان 
وجــود دارد که تعداد یک هزار و ۴۵۰ روســتا زیر پوشــش 

خدمات شرکت آب و فاضالب نیستند.
وی افزود: تابستان امسال ۶۹ روستا در لرستان توسط تانکر 
آبرسانی شدند که تنها ۴۲ روســتا از این تعداد زیر پوشش 

خدمات شرکت آب وفاصالب بودند.

با وجود تالش بیگانگان برای کمرنگ سازی مراسم عزاداری

مردم ایران شور و شعور حسینی را به نمایش گذاشتند 
قدس: از ســال گذشته با شیوع بیماری کرونا 
ســبک جدیدی بــر زندگی و آداب و رســوم  
انسان ها حاکم شده که برپایی مجالس عزاداری 
برای سرور و ساالر شــهیدان نیز از این قاعده 
مستثنا نیســت. باوجود محدودیت های اعالم 
 شده و خوشحالی دشمنان اسالم برای کمرنگ 
شدن این آیین مذهبی، نه تنها از شور حسینی 
در مجامع مختلف کم نشده بلکه امسال شعور 
حسینی نیز با این شــور زاید الوصف جلوه ای 
وصف ناپذیر در برپایی مراســم ســوگواری به 

نمایش گذاشته است.
امسال اگرچه به حکم مراجع عالیقدر و همچنین 
مصوبات ســتاد مبارزه با کرونا مراســم آیینی 
مانند »یوم العباس« زنجــان، نخل گردانی یزد، 
تشت گذاری اردبیل، شیرخوارگان، قالی شویان 
اصفهان و سایر مراسم پرشور عزاداری ممنوعیت 
دارد، امــا ایــن محدودیت ها موجب شــده تا 
بســیاری از هیئت ها و جوانان ابتکار عمل را به 
دست گرفته و با اســتفاده از سبک و شیوه ای 
جدید شور حسینی را در جامعه زنده نگاه  دارند 
و کارکردهای اخالقی محرم و رابطه بین اخالق 

و مناسک مذهبی را به منصه ظهور برسانند.
محرم امسال بیش از هر زمان دیگری دشمنان 
اســالم ســعی کردند با بــازی در نقش »دایه 
مهربان تــر از مــادر« به بهانه دلســوزی برای 
ســالمتی مردم، خط سرخ شهادت و مقاومت 
را در مکتب حســینی کمرنگ کنند غافل از 
اینکه عاشــقان حســینی بیش از هر زمانی و 
با حساســیت به حفظ ســالمتی مردم شعور 

حسینی را به نمایش می گذارند.
مردم این ســرزمین قرن هاســت با برگزاری 
عزای حسینی انس داشته و با گریه بر مصائب 
عاشوراییان زیسته اند و حضور در این مجالس 
جزو الینفک زندگی شــان شده است و بالیای 
طبیعی و حوادث مختلف سیاسی امنیتی نیز 
نتوانسته اســت چنین مراسمی را به تعطیلی 
بکشــاند چنان که مشــاهده می شود با شیوع 
ویروس کرونا تنها ســبک عزاداری تغییر کرده 

است.

خانه هایی که حسینیه شدندس
اگر تا دیروز فقط یک مسجد در محله وظیفه 
برپایی آیین ســوگواری را بر عهده داشت و در 

یک نقطه از محــل اهالی برای 
سوگواری دورهم گرد می آمدند، 
اما حاال در هر محله ای از ابتدا تا 
انتهای هر کوچه ده ها حسینیه 
در خانه های ایرانیان برپا شــده 

است.
بســیاری از ایرانیان در سراسر 
کشــور با اجرای رســم دیرینه 
سیاه پوشــان با آویز پرچم های 
کردن  مشــکی پوش  و  ســرخ 
سردرهای خانه و برپایی مراسم 
منازل  حیــاط  در  ســوگواری 
امسال به گونه ای دیگر در مراسم 

سوگواری شرکت می کنند. 

تغییر سبک پذیرایی در س
ایستگاه های صلواتی 

کــه  صلواتــی  ایســتگاه های 
همه ساله فرصتی به منظور خدمت به عاشقان 
حسینی برای کوچک و بزرگ فراهم می کردند 
تــا ارادت خود را به پیشوایشــان اعالم کنند، 
اگرچه امســال حال و هوای گذشته را نداشته 
و دیگری خبــری از آش نذری و چای و نبات 
نیســت اما اجازه ندادند تا عشــق خدمت به 
یاران حســین حتی ذره ای فروکش کند، زیرا 
بازهم همان وفاداران قدیمی پا در رکاب یاران 

عاشورایی گذاشته و امسال 
بــا توزیع ماســک، الکل 
مکان های  ضدعفونــی  و 
تجمع به میــدان آمده تا 
به گونه ای دیگر ارادت خود 
را به لشــکر حسینی ابراز 

کنند.

نذر همدلیس
صحنــه هــم زدن غذای 
نــذری از آن خاطره هایی 
از  اســت که هیچ وقــت 
یادها نمــی رود آن لحظه، 
انســان رازی در دل دارد 
که با واســطه کردن امام 
حســین)ع( و ائمه اطهار 
بــا خدای خــود در میان 
می گذارد و به نیت برآورده 
شــدن، نذری را هم می زند؛ اما شــاید ویژگی 
اصلی این اتفاق، یعنی بار گذاشتن دیگی برای 
تعداد زیاد که به دلیلی مشترک و برای عرض 
ارادتی جمع شده اند، در این است که برای این 
میهمانی، نه کســی دعوت می کند نه کســی 
انتظار دعوت شدن دارد، بلکه نذری یک بهانه 

خوب برای باهم بودن است.
اطعام و نــذری دادن در چند صدســال پیش 

شیوه  شــیعیان برای مقابله با ستم های امویه و 
بنی عباس بوده و در حقیقت برای حفظ هویت 
شیعیان صورت می گرفت و از همین رو هرسال 
برپایی دیگ های نذری و اطعام بسیاری از مردم 
به ویژه مســتمندان یکی از آیین هــای رایج در 
تمامی شهرهای کشور است که امسال این آیین 
نه تنها کمرنگ نشــده، بلکه با تغییر شکل و با 
شدت و قوت بیشتری از گذشته در جریان است.

امسال با شــیوع ویروس کرونا نذری دادن در 
هیئت های مذهبی و عزاداری امام حسین)ع( 
و یارانش ممنوع شــده، اما نــذورات به صورت 
کمک های مؤمنانه در بیــن نیازمندان توزیع 
می شود که صحنه های این همدلی از چند ماه 
گذشته تاکنون چشم جهانیان را به خود خیره 

کرده است.

مقتل خوانی اینترنتیس
مقتل خوانــی یکــی از آیین هــا و روش های 
بازخوانی حادثه کربال اســت که حاال به کمک 
دانشــجویان و جوانان در بسیاری از شهرهای 
نه تنها براثر شــیوع کرونا تعطیل نشده، بلکه 
پرشورتر از هرسال و البته به شکل دیگری در 

حال برگزاری است.
در همین راستا بسیاری از دانشجویان هر شب 
بخشــی از مقتل های اجرا شــده را در صفحه 
اینستاگرام بازنشر می دهند تا عاشقان حسینی را 

در این شب های باعظمت همراهی کرده باشند.

نذر ماسکس
بعــد از اعالم نظر رهبر معظــم انقالب درباره 
توجه به توصیه های ســتاد ملی مقابله با کرونا 
حاال بسیاری از هیئتی ها برای کمک به حفظ 
سالمتی مردم با لغو تجمع و عزاداری ها، مساجد 
بســیاری از محله ها را از قبل محرم به کارگاه 
تولید ماســک تبدیل کرده و نذر دارند تا برای 
کمک به سالمتی مردم به ویژه افراد بی بضاعت 

ماسک تولید کنند.
امسال بیشتر نیات موقوفات که تا پیش ازاین در 
ایام محرم برای برپایی سفره های اطعام و نذری 
در هیئت ها هزینه می شــد، به خرید کاالهای 
اساســی برای خانواده های نیازمند اختصاص  
یافته و خود گواه این موضوع اســت که کرونا 

تأثیری در کاهش شور حسینی نداشته است.

امسال بیشتر نیات 
موقوفات که تا 

پیش ازاین در ایام 
محرم برای برپایی 
سفره های اطعام و 
نذری در هیئت ها 

هزینه می شد به 
خرید کاالهای 

اساسی برای 
خانواده های نیازمند 
اختصاص  یافته است

بــرشبــرش
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شیراز: همزمان با اوج گرفتن موج گرانی در کشور تاکسیداران 
شیراز نیز نســبت به گرانی کرایه ها اقدام کردند تا اینکه رئیس 
کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز اعالم 
کرد بر اساس مصوبه اخیر شورای اسالمی شهر شیراز، نرخ کرایه 
جابه جایی مسافر در ناوگان اتوبوسرانی، مینی بوس و تاکسی های 

درون شهری شیراز بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش  یافته است.
گفتنی اســت بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر شیراز، نرخ 
 کرایه تاکســی های گردشــی این شــهر نیز به ازای هر کورس 
۱۲ هزار ریال تعیین و نرخ تاکســی های ویژه فرودگاه، بی سیم، 
پایانه ها و راه آهن ۳۰ درصد نسبت به سال ۹8 افزایش  یافته است.

باال گرفتن اعتراض های مردمیس
گفتنی است افزایش کرایه ها در یک ماه گذشته موجب اعتراض  

بسیاری از مردم شیراز شده است.
بسیاری از شهروندان مدعی هســتند برخی رانندگان حتی به 
همین افزایش قیمت هزار و۲۰۰ تومانی رضایت نداده و همچنان 

کرایه هایی بیش از این قیمت طلب می کنند.
صالح وطن پرســت یکی از شهروندان شــیرازی به خبرنگار ما 
می گوید: سال گذشته هم اگرچه مثالً ۲۰ درصد کرایه ها افزایش 
یافت و قیمت هر کورس تاکسی به 8۰۰ تومان رسید، اما بیشتر 
راننده ها به بهانه نداشتن پول خرد باقی کرایه را پس نمی دانند و 

عمالً نرخ تاکسی همان کورسی یک هزار تومان بود.

وی ابراز می کند: از ماه گذشته تاکنون از زمانی که کرایه تاکسی 
به ازای هر کورس هزار و ۲۰۰ تومان اعالم  شده، اما بازهم شاهد 
هستیم به بهانه های مختلف هزار و ۵۰۰ تومان از مسافر دریافت 

می شود.
وی عنوان می کند: این گرانی در حالی است که راننده ها حاضر به 

استفاده از کولر هم برای مسافران نیستند.

کرایه ها مقرون به صرفه نیستس
البتــه این طرف قضیه ها هم راننده ها از گرانی لوازم  یدکی گالیه 
داشته و می گویند با این قیمت ها، کرایه هزار و ۲۰۰ تومانی هم 

کفاف دخل وخرج آن ها را نمی دهد.

علی پارسی یکی از رانندگان در چهارراه زندیه به ما می گوید: به 
دلیل کرونا امسال هیچ گردشگری در شهر نبود و بیش از سه ماه 
درآمدی نداشتیم و حاال هم به دلیل گرانی لوازم یدکی به هیچ وجه 

توان نگهداری تاکسی را نداریم.
وی اظهار می کند: تا ســال گذشته تعویض یک دست دیسک و 
صفحه تنها به قیمت ۵۰۰ هزار تومان آب می خورد، اما امســال 
تعویض آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد یعنی سه 

برابر قیمت سال گذشته!
وی بیان می کند: درحالی که هزینه اســتهالک و لوازم یدکی سه 

برابر شده اما کرایه فقط ۲۵ درصد افزایش  یافته است!

بازنگری قیمت ها س
افزایــش کرایه ها و گالیه های مردمی و حتی راننده های تاکســی 
موجب شده تا یک  بار دیگر افزایش قیمت ها مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا رئیس سازمان تاکســیرانی شیراز بابیان اینکه 
طرح پیشنهادی سازمان تاکسیرانی پس از تأیید شورای اسالمی 
شهر شیراز به فرمانداری فرســتاده  شده است، گفت: بر اساس 
بررسی های کارشناسی مواردی از این طرح نیاز به اصالح دارد و 

مجدد به شورا ارجاع داده شد.
مسعود حسن شاهی بابیان اینکه افزایش نرخ کرایه پس از تأیید 
فرمانداری و با نصب برچســب قیمت روی تاکســی ها صورت 
می گیرد، افزود: افزایش کرایه تنها پس از تأیید قابل دریافت است.

مردم از ناوگان حمل ونقل عمومی گالیه دارند

کورس تاکسی های شیراز برای افزایش کرایه بها

گزارشگزارش
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محمدرضا علی زاده
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 1 ت ر د   ط ب ا ل ص ا د ق   ر ب
 2 ا و ر ه   د و ب ا ر ه   ب ا ن
 3 ش م ا ت ت   ت ا ف ی   س ر ن د
 4 ک ل م   ف س   د ی   ب ر ا د ر
 5 ن   د ا ر و غ ه   م ل ح ق   ع
 6 د ک   ن ی ا م   س ج و د   ح ب
 7   م س ت ق ل   ر ب ا ط   ا م ا
 8 ه ی ت ر   ک ن ک و ر   خ س ی س
 9 ا س ه   ک ر ا س   س ر ا م د  
 10 ر ر   م ع د ن   ا ت م ی   ه ش
 11 م   گ ا ب ن   ف ر ا ی ن د   ی
 12 و ا ل د ه   ن ر   ن د   ق م ر
 13 ن ف ی ر   ط ا ه ر   ن ش ا ن ی
 14 ی ا م   پ ر و ن د ه   ک ی ا ن
 15 ک ت   ب ا د ی گ ا ر د   ق ل ی
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 ۱. آشــکار- حشــره منفور خانگــي- نانوا 
۲. پدر حضرت ابراهیم»ع«- افق- پسرتازي 
۳. رب النوع آفتاب مصر باستان - تندرست- 
عریاني ۴. حرص و عالقه شدید به چیزي- 
ثروتمنــد- از لبنیــات ۵. کالهبردار- یک 
ساعت ونیم مانده به طلوع خورشید- حرف 
دوم انگلیســي ۶. درجه بندي شده - نامي 
دخترانه به معني مظهر نور و درخشندگي- 
پسوند شباهت ۷. دهنه اسب- سبیل- انبار 
غلــه 8. پاره کردن- نرمــي رفتار- بیماري 
تورم دیواره وریدها ۹. ایراد- از زیراندازها - 
بخشي از ارتش ۱۰. از فاصله اي زیاد چیزي 
 را زیرنظــر گرفتن- چهارمین خلیفه اموي 
۱۱. نوعــی حکومت مرکــب از دولت های 
مســتقل ایالتی و یک دولــت مرکزی که 
توسط مردم همه ایالت ها انتخاب می شود- 
خوشــبختي- مخفف اگــر ۱۲. پرنده اي 
شــکاري- آدمي که هرآن عقیده اش تغییر 
مي کنــد- از افعال ربطــي ۱۳. مي گویند 
 ســالمتي مــي آورد- رزمایــش- هاتــف 
۱۴. واحد پول ترکیه- خروش- پیدانشدني 

۱۵. آتشدان حمام- زیردست- انجام کاري 
به صورت ناقص

۱. بیــع- موي فردار- قربانــگاه ۲. داننده- 
نرم دل- نرم کننده ۳. پیش درآمد آشــغال- 
دادگر- صابر ۴. واحد شــمارش احشام- راه 
رفتني کــه پیشــروي نــدارد- اقیانوس 
کم جنب وجوش ۵. زره ســاز- دردناک- نت 
میاني ۶. آزاد شــده- داراي علت- ســنگ 
زیرین آســیاب ۷. از صبحانه جات- پرواز- 
تخته پــرش اســتخر 8. قورباغه درختي- 
ارزش قایل  شدن- برج ۴۰ دختران از اماکن 
دیدني این اســتان اســت ۹. فلز سنگین 
آلوده کننده هوای شهرها- کسي که به داد 
و ستد انواع ارزها مي پردازد- انگشت شمار 
۱۰. برابــر فارســي انرژي- دســتورزبان 
ســازمثنوي  مدخــل-  قــراردادن-   .۱۱ 
۱۲. نظم دادن- فرزنــدان و نوادگان پیامبر 
گرامي اســالم»ص« را گوینــد- پدربزرگ 
رســتم دســتان ۱۳. نوعي نــان فانتزي- 
خراب شده – مایل ۱۴. رنگ آرامش بخش- 

بســتر- سد باستاني مصر ۱۵. همســرمرد- نوعي ابر 
باران زا- از درجات باالي نظامي
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