
آقای »ی«، برنج فروش متخلف 
محکوم شد

رمزعبورکشورازشرایط فعلی
حفظ وحدت زیرچترمنافع ملی است

معاون وزیراطالعات درجمع  فرهیختگان خراسان رضوی :با رأی قاطع تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 

پس از آنکه پرونده گران فروشی چند صد تنی برنج 
توســط یکی از متخلفان اصلی بازار برنج مشهد در 
تعزیرات حکومتی خراســان رضوی مورد رسیدگی 
قرار گرفت، ســرانجام با تمام فشــارهایی که پشت 
پرده وجود داشت تا با فرد متخلف برخورد نشود، اما 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گوش این فرد را 

کشید و او را محکوم به پرداخت جریمه کرد.

رئیس سازمان اطالعات خارجی در دیدار با مدیران 
عالی و فرهیختگان فرهنگی، سیاســی و اجتماعی 
خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط امروز کشور به 
نوعی از زمان دفاع مقدس هم خطیرتر است، ضرورت 
دستیابی به یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت فعلی 
جمهوری اسالمی در منطقه و جهان را یادآور شد و 

گفت: در جمهوری اسالمی...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

مخالفت دو وزارتخانه با ساخت پارکینگ در هسته مرکزی مشهد
برنامه ابتکاری »هیئت لبیک« 

حسینیه هنر در ماه محرم 

حسینیه ای به وسعت 
خانه شهدای مشهد 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

نزدیک به 15 سال از زمانی که دولت قول دوبانده شدن 
جاده شادمهر به کاشمر را داده می گذرد. محوری که از 
پرخطرترین جاده های خراسان رضوی به حساب می آید 
و آمار تصادفات و کشــته هایش لقب »جاده مرگ« را به 

آن داده است.
همان اوایل )ســال 85( که دولت مصــوب کرد این راه 
ارتباطی دوبانده شــود، اقدام هایی انجام شد؛ اما سال ها 
از آن زمان می گذرد و هنوز که هنوز است، کمی بیشتر 
از 15 کیلومتر از این محــور مهم، عملیات اجرایی اش 
به ســرانجام رسیده است! یعنی این پروژه هر سال یک 
کیلومتر یا اندکی بیشتر، پیشرفت فیزیکی داشته است. 
توجه به این نکته ضروری اســت کــه در این مدت 15 
ســال حجم زیادی به تعداد وسایل نقلیه ای که در این 
جاده تردد می کنند، افزوده شــده و رشدی چند برابری 
داشته است و این رشد ضرورت هر چه بیشتر پیگیری به 

سرانجام رسیدن پروژه را چندین برابر می کند.
یکی از اهالی شــهر کاشمر در این خصوص می گوید: 
جاده شــادمهر به کاشــمر، مهم ترین جاده دسترسی 
مردم کاشمر به مرکز استان است و به این دلیل روزانه 
تعــداد زیادی از مردم در آن رفت و آمد می کنند؛ اما 
خیلی ها از رها شدن موضوع دوبانده شدن این مسیر 
یا کند بودن پروژه گالیه مند هســتند و درخواســت 

رسیدگی بیشتر دارند.
او می افزاید: ساالنه تعداد قابل توجهی از حوادث جاده ای 
شهرستان کاشمر در همین محور اتفاق افتاده و تلفات 
زیادی را در پی داشته و دارد که این موضوع برای مردم 
دردناک است. در حالی که بیشتر جاده های اصلی استان 
دوبانــده شــده و رفت و آمد به راحتــی در آن ها انجام 
می شود، مردم این منطقه هنوز با ترس و نگرانی مسافرت 

می کنند...

معاون شهردار در گفت وگو با قدس خبر داد

.......صفحه 4 

قدس سوژه مردمی را پیگیری می کند

دلیل افزایش قبض 
آب و برق مشترکان 

مشهدی چیست؟

شهدا عاشقان و یادآوران راه امام حسین)ع( هستند. همان هایی که 
بی تفاوت از اعتقادات، رشادت ها و دلیری های امام خود نگذشتند. 
هشــت سال دفاع مقدس و شهدای بسیار حاصل همین اعتقاد و 
تفکر حســینی بود. جنگ که تمام شد، شهدای مدافع حرم یک 
بار دیگر یادآوری کردند که برای دفاع از ناموس و اســالم حاضرند 

جانشان را نثار کنند و حاال محرم فرصت...

.......صفحه 4 
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ش��هرداری درگز به اس��تناد موافقتنامه 25953/546182 وزارت امور اقتصادی و دارایی و باس��تناد قانون برگزاری 
مناقصات و باس��تناد بودجه عمرانی س��ال 98 در نظر دارد از محل اعتبارات س��ایر منابع تملک دارائیهای س��رمایه ای 
)قان��ون اص��اح بن��د ه  تبصره یک قانون بودجه 98( نس��بت به خرید قی��ر70-60 و حمل آن به محل کارخانه آس��فالت 
ش��هرداری درگ��ز واق��ع در کیلومتر 15 جاده درگز به قوچان  ب��ا اعتبار موجود 6.447.280.000 ری��ال از طریق مناقصه 
عمومی یک مرحله ای و س��امانه تدارک الکترونیک دولت )س��تاد( که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا 
ارائه پیش��نهاد قیمت و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه دولت به آدرس www.setadiran.ir  اقدام نماید 
، لذا ازکلیه متقاضیان واجدالش��رایط دعوت می ش��ود از تاریخ 1399/06/06 تا مورخه 1399/06/16 به س��امانه س��تاد 
ایران مراجعه نمایند.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی,مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
-موضوع پروژه: عملیات خرید قیر 60-70  با حمل آن  به کارخانه آس��فالت ش��هرداری درگز واقع در کیلومتر 15 جاده 

درگز -قوچان 
مبلغ برآورد: با اعتبار موجود 6.447.280.000 ریال  می باشد که بر اساس آنالیز و برآورد خریدار می باشد.
تبصره: افزایش و کاهش مشخصات و مقادیر کار در قالب 25 درصد در صورت نیاز محاسبه و اباغ می گردد.

محل تحویل:استان خراسان رضوی.کیلومتر 15 جاده درگز به قوچان.کارخانه آسفالت شهرداری درگز
دستگاه نظارت: واحد عمران شهرداری درگز با نظارت عالیه امور مالی

مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه: مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه : مبلغ 5٪ قیمت پایه به صورت ضمانت نامه بانکی 
ب��ه عنوان تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار خری��د کاال به مبلغ 322.364.000 ریال  تخصیص یافته به ش��هرداری 

درگز
- تاریخ دریافت اسناد: کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر ازتاریخ 1399/06/06 تا مورخه1399/06/16  از طریق سامانه 

ستاد اقدام به تحویل پیشنهادات خود نمایند.
آخرین مهلت:آخرین مهلت ارائه پاکت های پیش��نهادی بارگذاری در س��امانه س��تاد تا ساعت 13 مورخه 1399/06/16 

می باشد.
اطاع��ات تم��اس: دس��تگاه مناقص��ه گ��ذار جه��ت دریاف��ت اطاع��ات در خص��وص اس��ناد مناقص��ه ب��ا ش��ماره تماس                        

46230570-051  تماس حاصل نمایند. 051-46232801
- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

- قیمت پیشنهادی می بایست همراه با مبلغ کرایه حمل تا کارخانه آسفالت شهرداری درگز باشد.
- در صورتی که نفرات اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- پیشنهاددهندگان می بایست مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی را رعایت نمایند.
. 

))مناقصه خرید قیر 70*60شهرداری درگز((

رمضان یزدان پناه-شهردار درگز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی فوق العاده سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان کمیته امداد امام خمینی )ره(  شماره ثبت 9908 
تاریخ انتشار : روز پنج شنبه مورخه 99/06/06

جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده سالیانه نوبت دوم تعاونی در روز سه شنبه مورخ 1399/6/25 راس ساعت 14 در محل اداره کل کمیته امداد واقع در بلوار مدرس- مدرس 
12 برگزار خواهد شد . از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با همراه داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت نمایند. اعضائیکه امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند دراینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود . 
ضمنا اعضاء متقاضی اعطا وکالت میتوانند به همراه وکیل مورد نظر از ساعت 8 الی ساعت 12 روزدوشنبه تا مورخه 1399/6/24 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تائید وکالت 
نامه های مزبور برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی 

جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید .
دستور جلسه :  1- قرائت گزارش عملکرد سال 1398 تعاونی توسط ی مدیره و بازرس  2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1398 تعاونی شامل : عملکرد ، ترازنامه ، 
حساب سود و زیان      تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی تعاونی     3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399   4- انتخاب بازرس / بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
ساالنه شرکت صنایع پروفیل سینا شرق 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 16145 و 
شناسه ملی 10380317589

 
بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم دعوت 
میگ��ردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
س��االنه صاحبان سهام ش��رکت صنایع پروفیل 
سیناشرق ) سهامی خاص ( برای سال منتهی به 
1398/12/29 که رأس ساعت 10 روز سه شنبه  
م��ورخ 1399/06/25 در محل ش��رکت واقع در 
بل��وار فردوس��ی - خیاب��ان ثمان��ه 1 - پاک 51 

تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :

1. اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و گزارش 
بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال 

منتهی به 1398/12/29
حس��اب  و  ترازنام��ه  تصوی��ب  و  بررس��ی   .2
س��ود وزی��ان ش��رکت ب��رای س��ال منته��ی به 

1398/12/29
3. انتخ��اب ب��ازرس قانونی ش��رکت و بازرس           

علی البدل برای سال منتهی به 1398/12/29
4. تعیی��ن روزنام��ه کثیراالنتش��ار جهت درج 

آگهی های رسمی شرکت
5. سایرمواردی که تصمیم گیری راجع به آنها 

در صاحیت مجمع عمومی عادی میباشد .
9ع هیئت مدیره 
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گزارش قدس از خلف وعده ها در پرخطرترین جاده خراسان رضوی

خواب مرگبار جاده شادمهر- کاشمر، 15 ساله شد



برنامه ابتکاری »هیئت لبیک« حسینیه هنر در ماه محرم 

حسینیه ای به وسعت خانه شهدای مشهد
ســرور  هادیان: شهدا عاشــقان و یادآوران 
راه امام حسین)ع( هســتند. همان هایی که 
بی تفاوت از اعتقادات، رشادت ها و دلیری های 
امام خود نگذشتند. هشت سال دفاع مقدس 
و شــهدای بسیار حاصل همین اعتقاد و تفکر 
حســینی بود. جنگ که تمام شــد، شهدای 
مدافع حرم یک بــار دیگر یادآوری کردند که 
برای دفاع از ناموس و اسالم حاضرند جانشان 
را نثار کنند حاال محــرم فرصت ابراز ارادت و 
دلدادگی بیشــتر به راه امام حسین)ع( است 
که این روزها »هیئت لبیک حســینیه هنر« 
در کنار همه هیئتی ها و ارادتمندان حسینی 
با شــیوع کرونا و محدودیت های ایجاد شده 
ضمن رعایت دســتورالعمل های بهداشتی با 
برپایی مراسم یاد و خاطره رشادت های سرور 
و ساالر شهیدان و یاران باوفایش عزاداری های 
خود را به شیوه متفاوت و مناسب با این روزها 
در هر کوی و برزنی برگزار می کنند. روضه های 
ساده و بی پیرایه و مراسم عزاداری در خیابان ها 
و معابر به خصوص مقابل منازل شهدا از جمله 
جلوه های ارادت شیعیان به ائمه اطهار)ع( است 

که این روزها در شهر به چشم می خورد.

برگزاری مراسم مقابل منازل شهداس
یکی از فعاالن فرهنگی هیئت لبیک حسینیه 
هنر مشــهد، درباره برگزاری مراســمات این 
روزها در مقابل منازل شهدا می گوید: با توجه 
به شرایط کرونا که امسال برگزاری هیئت ثابت 
همانند سال های گذشته در مکان های سربسته 
وجود ندارد، تصمیم بر آن شد که ایده جدیدی 

برای این منظور در نظر گرفته شود.
مهدی عشقی رضوی می افزاید: از گذشته نیز 
با خانواده های محترم شهدای مدافعین حرم 
مرتبط بودیم بنابراین تصمیم گرفتیم این دو را 
با هم پیوند بزنیم و بر آن شدیم برنامه روزانه ای 
برگزار شود که در خدمت خانواده شهدا باشیم.

وی خاطرنشان می کند: بنا بر شرایط موجود 
کرونا تصمیــم گرفته شــد در مقابل منازل 
شــهدای مدافــع حــرم در پیــاده رو منزل، 
روضــه ای مختصــر خوانده شــود.این فعال 
فرهنگی حســینیه هنر تصریح می کند: این 
کار خودجوش و هیئتی انجام شد و بانی هایی 
برای برگزاری این مراسم ما را همراهی کردند. 
بانی هایی که فرش، سخنران، سیستم صوت، 

پرچم و... هر کدام یک بخشی را قبول کردند.

استقبال خوب خانواده های شهدای س
مدافع حرم

وی بیــان می دارد: از گذشــته با خانواده های 

محترم شهدای مدافع حرم 
از  پس  داشــتیم.  ارتبــاط 
تماس برای هماهنگی ساعت 
شهدا  خانواده های  برگزاری، 
بســیار عالقه منــد برخورد 
کردند و تاکنون این مراسم ها 
در مقابل منازل خانواده های 
شــهیدان حریری، بختی و 
محمدی مفرد برگزار شــده 
است حتی برخی خانواده های 

شهدا پس از برگزاری مراسم در جلو منازلشان، 
در شــب های بعدی ما را در مراسم های سایر 

خانواده های شهدا همراهی می کنند.

شهدای سالمتس
وی در ادامه تصریح می کند: در شــب های بعد 
این مراســم جلو منازل خانواده های شــهیدان 
دیگری که در حال برنامه ریزی و هماهنگی آن 
هستیم، برگزار خواهد شد و همچنین برگزاری 
مراســم جلو منازل شهدای ســالمت را نیز در 
برنامه خواهیم داشت و مراسم ها تا شام شهادت 
ادامه خواهد داشــت.وی در خصوص برگزاری 
مراسم اظهار می دارد: ساعت ۱۸ در مقابل منزل 
خانواده شهید دقایقی مداحی پخش می شود و 
ساعت ۱۸:۳۰ مراسم آغاز و توسط حجت االسالم 
سیدامیرمحمد طباطبایی سخنرانی ۱۵ دقیقه ای 
با مضامین روز انجام می شود و سپس ۱۵ دقیقه 
نیز مراســم روضه برگزار می شود و ساعت ۱۹ 

مراسم به پایان می رسد.

مراسمی خودجوش و هیئتی س
عشــقی تأکید می کند: همه تالشمان را برای 
برگــزاری این مراســم به مــدت ۳۰ دقیقه 
انجام می دهیم تا مراسم مفید باشد و رعایت 

بهداشتی  دستورالعمل های 
انجام شود و  اسباب زحمتی 
بــرای اهالی محل نداشــته 
تعداد  در خصوص  باشد.وی 
برگزاری این مراسم و حضور 
مردم در این جمع خودجوش 
می گوید: حــدود هفت نفر 
هســتیم که این مراســم را 
خانواده  که  می کنیم  برگزار 
شــهدا، همســایه ها و افراد 
رهگذر به جمع ما می پیوندند و هر شب تعداد 

افراد معموالً افزایش می یابد.
وی بیان می دارد: در این مراسم همه هدفمان 
این است که عرض ارادتمان به سرور و ساالر 
شــهیدان را در کنار خانواده های شهدا اعالم 

کنیم.

همراهی با مراسم عزاداریس
نخستین مراسم در مقابل منزل پدری شهید 
حســین هریری برگزار شد؛ شــهید مدافع 
حرمی که مســئول تخریب لشکر فاطمیون 
بود و در ســال ۹۵ در منطقه حلب ســوریه 
به درجه رفیع شــهادت نائل آمــد. پدر این 
شــهید در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
سال هاســت که با حســینیه هنر مرتبط و با 

فعالیت های آن ها آشنا هستم.
عباس حریری می افزاید: وقتی از هیئت لبیک 
حســینیه هنر مشــهد با من تماس گرفتند، 
بسیار خوشحال شدم که قرار است این ایده 
بــرای ارادت به امام شــهیدمان با همراهی 
خانواده شــهدای مدافع حرم برگزار شود.وی 
خاطرنشان می سازد: خوشبختانه این مراسم 
با استقبال همسایه ها و دیگر همراهانی که از 
مســجد محل به ما پیوستند به خوبی برگزار 

شد و به رسم احترام و ارادت در مراسم های 
شب های بعد در مقابل منازل شهدای مدافع 
حرم دیگر همراه با هیئت لبیک حسینیه هنر 

آن ها را همراهی خواهم کرد.

احساس ارادت س
مادر شهیدان بختی نیز می گوید: از برگزاری 
ایــن مراســم در مقابــل منزلمان بســیار 
خوشــحال شــدم. خدیجه شــاد می افزاید: 
یادآوری نام پسرهایم مصطفی و مجتبی که 
هر دو از مدافعان حرم بودند در مراسمی که 
با یاد سیدالشهدا)ع( برگزار شد، برایم بسیار 
قابل احترام و همچنین استقبال مردم محل 

هم بسیار خوب بود.
پدر شــهید مهدی )جــواد( محمدی مفرد 
نیز که مراســم عزاداری حســینی در حیاط 
منزلشان برگزار شده اســت، می گوید: همه 
ســاله برگزاری مراسم های مذهبی و نذورات 
را در منزل داریم و امســال به دلیل بیماری 
کرونا اگرچــه برگزاری برخی مراســمات و 
نذورات کنسل شــد اما این آمادگی را برای 

برگزاری داشتیم.
غالمرضا محمدی مفرد خاطرنشان می سازد: 
از ایــن رو حیاط منزل را فــرش کردند و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی مراسم عزاداری 
برگزار شد.شــهید مدافع حرم مهدی )جواد( 
محمدی مفرد، ۱۵ بهمن سال ۹۴ در سوریه 
به فیض رفیع شهادت نائل شد. از او دو پسر 
به نام هــای  ابوالفضل و علی اکبــر به یادگار 

مانده است. 

مراسم عزاداری حسینی پابرجاستس
برادر شهید علی اکبر زوار نیز درباره برگزاری 
مراســم عزاداری می گوید: از این پیشــنهاد 
اســتقبال کردیم و خوشحالیم که هیچ چیز 
مانع برگــزاری این مراســمها در این روزها 

نخواهد شد.
علی زوار با اشاره به این نکته که خوشبختانه 
با رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی می توان مراســم ها را 
برگزار کرد، اظهــار می دارد: محدودیت هایی 
ایجاد شــده که برای حفظ ســالمت مردم 
الزم است اما با توجه به همین محدودیت ها 
خوشــحالم که این باورها را با ابتکار می توان 

همواره ادامه داد.
شهید علی اکبر زوار در دوم آذر ماه سال ۹۴ 
در منطقه تدمر ســوریه مانند همه شهدای 
مدافع حرم برای ادامه راه امام حسین)ع( به 

شهادت رسید.

 معاون وزیراطالعات
درجمع  فرهیختگان خراسان رضوی :

 رمزعبورکشورازشرایط فعلی•
حفظ وحدت زیرچترمنافع ملی است

ســازمان  رئیس  قدس: 
اطالعــات خارجــی در 
دیدار با مدیــران عالی و 
فرهنگی،  فرهیختــگان 
اجتماعــی  و  سیاســی 
خراســان رضوی با بیان 
اینکــه شــرایط امــروز 

کشور به نوعی از زمان دفاع مقدس هم خطیرتر است، ضرورت 
دستیابی به یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت فعلی جمهوری 
اســالمی در منطقه و جهان را یادآور شد و گفت: در جمهوری 
اسالمی خردمندی و انعطاف بر محور منافع ملی از سیاست های 

ثابت نظام است.
معاون وزیر اطالعات، نرمش قهرمانانه و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
را دو نقطه عطف تاریخ جمهوری اسالمی عنوان کرد و با اشاره 
به تحلیل اشتباه رئیس جمهور فعلی آمریکا گفت: ترامپ تصور 
می کرد مشکل ایران از جسور نبودن رؤسای جمهور قبلی آمریکا 
ناشی می شود؛ بنابراین در ایام انتخابات سال 2۰۱6 وعده می داد 
که با تحریم های به اصطالح شــکننده درمدت چند ماه ایران 
را تسلیم می کند.رئیس سازمان اطالعات خارجی با اعالم اینکه 
آمریکایی ها در ماه های اخیر به طور مداوم از ما درخواست مذاکره 
می کنند، افزود: اما موضع ایران این است که ما در حال مذاکره 
بودیم، اما شــما از توافق خارج شــدید. همچنین طی یک ماه 
گذشته یک مقام اروپایی به تهران آمد و درخواست داشت تا به 

تقاضای آمریکا پاسخ دهیم.
وی با اشاره به شکست مفتضحانه آمریکا در شورای امنیت ادامه 
داد: برای نخســتین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که آمریکا 
قطعنامه ای را در شورای امنیت مطرح می کند، اما رأی الزم را 

بدست نیاورده است. 
این مقام امنیتی عنوان کرد: در ماه ها و سال های اخیر مسئوالن 
عالی از کشــورهای عربی به تهران آمــده و اذعان کرده اند اگر 
جنگــی در منطقه اتفاق بیفتد، کشــورهای کوچک عربی زیر 
دست و پا له می شوند. آن ها همچنین اعتراف کرده اند در روز اول 
جنگ، ایران می تواند ۳ هزار میلیارد دالر از زیرساخت های عربی 
را نابود کند. معاون وزیر اطالعات همچنین در بخش پرسش و 
پاسخ، توضیحاتی درباره قرارداد راهبردی ایران و چین ارائه کرد 
و با بیان اینکه هنوز این قــرارداد در مرحله پیش نویس بوده، 
تأکید کرد:  ادعاهای مضحک رسانه های بیگانه درباره این تفاهم 
نامه از جمله مطرح کردن مسئله فروش کیش و... از اساس کذب 
اســت. این مقام امنیتی اعالم عادی سازی روابط امارات با رژیم 
صهیونیستی را هم در راستای امتیازدهی به ترامپ در انتخابات 
پیش رو توصیف کرد. وی در بخش پایانی جلسه، فعاالن حزبی، 
مسئوالن استانی و نخبگان حاضر در جلسه را مخاطب قرار داد و 
گفت: دشمن روی مشکالت اقتصادی و اختالفات داخلی حساب 
ویژه ای باز کرده است و ما باید بدانیم که امروز رمز عبور کشور 
از شرایط فعلی، حفظ وحدت همه جریان های سیاسی زیر چتر 
منافع ملی است و با وجود مرزهای طوالنی کشور با همسایگان، 
با تمرکز بر صادرات به این کشورها می توانیم کشور را از شرایط 
کنونی عبور دهیم چرا که دشــمنان با فضاســازی رســانه ای 
جنگ نرمی علیه جمهوری اســالمی ایران در ابعاد اقتصادی و 
اختالف های داخلی راه انداخته اند که همه باید هوشیارانه توطئه 

دشمن را خنثی کنیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد:
 کادر بهداشت و درمان •

نیاز به همکاری جدی تر رسانه ها دارد
قدس: رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد گفت: در 
شــرایط همه گیری کرونا، جامعه پزشکی و کادر بهداشت 
و درمان ما نیاز به همکاری جدی تر رســانه ها دارند.دکتر 
علی بیرجندی  نژاد در جلســه مشترک با مدیرعامل خانه 
مطبوعات، رسانه و مسئوالن بسیج رسانه استان بیان کرد: 
راه کنتــرل کرونا؛ آموزش، همراهــی و همکاری عمومی 
است. از این رو انتظار می رود که رسانه ها در راستای عمل 
به وظایف ذاتی خود به ویژه در این شرایط بحرانی مؤثرتر 
وارد عمل شــده و نگذارند اطالعات غیرعلمی و خرافی در 
جامعه رواج پیدا کند.وی شــرایط مشهد را بسیار شکننده 
توصیف کرد و گفت: سفر به هر علتی عامل بزرگی در رشد و 
گسترش بیماری کروناست؛ امیدوارم مردم و رسانه ها نسبت به 
این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و در تعطیالت پیش رو 
که مختص عزاداری سرور و ساالر شهیدان، حضرت اباعبداهلل 
الحسین)ع( است؛ با تأسی به سیره و روش ایشان از گسترش 
بیماری در قالب سفرهای غیرضرور که مصداق عملی تضییع 
حق الناس است، بپرهیزند.وی در ادامه از همکاری مشترک با 
خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی خبر داد و گفت: 
به این منظور تفاهم نامه مشترکی نیز منعقد خواهد شد که بر 
اساس آن، خدمات بهداشتی و درمانی ویژه ای برای خبرنگاران 

و اصحاب رسانه ارائه می شود.

فرمانده جدید حوزه بسیج دانش آموزی •
شهید بیت اللهی صالح آباد معرفی شد 

صالح آباد- ابوالحســن صاحبی: طی مراسمی با حضور 
ســرهنگ ابوطالب جــوان؛ فرمانده ناحیه مقاومت ســپاه 
شهرســتان تربت جام و اسدی؛ رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرســتان صالح آباد از زحمات و تالش های برادر محســن 
پریشــان تجلیل و برادر رضا البرز به عنــوان فرمانده جدید 
حوزه بسیج دانش آموزی شهید بیت اللهی شهرستان صالح آباد 

معرفی شد.

آیت اهلل علم الهدی:
 غیرت و دالوری نیروهای مسلح •

دشمن را مستأصل کرده است
ولی  نماینــده  قدس: 
فقیه در خراسان رضوی 
و دالوری  غیرت  گفت: 
نیروهای مسلح آنچنان 
دشــمن را مســتأصل 
کرده که جرئت نزدیک 
شــدن به این سرزمین 

مقدس را ندارد.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی روزگذشته در ویدئو کنفرانس 
مشــترک با فرماندهان یگان های ارتش در منطقه شمال 
شرق در قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا ضمن عرض 
تســلیت ایام محرم اظهار کرد: خدمات ارزشــمند شــما 
مــورد توجه حضرت بقیه اهلل ارواحنا لــه الفدا قرار گرفته 
و اسباب خشــنودی مقام معظم رهبری را فراهم آورده و 
موجــب آرامش قلب مردم و آرامــش اطمینان بندگان از 
جان گذشــته درگاه عبودیت پروردگار  در این ســرزمین 
مطهر اسالمی است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
افزود: آنچه مســلم است اســوه  و الگوی جریان دفاعی ما 
در حــوزه ایثارگری و رزمندگی در همه مراتب شــهدای 
دشت کربال هستند. آیت اهلل علم الهدی با اشاره به فرمایش 
رهبرمعظم انقالب که وجود امام حسین )ع(  معلم مقاومت 
آگاهانه هستند، عنوان کرد: مقاومت گاهی اوقات ناآگاهانه 
و بی هدف و گاهی از اوقات آگاهانه  و هدفمند است که در 
مقاومت آگاهانه از همان اول دشمن شاهد تمام قدرتی که 
دارید، است و این مقاومت دشمن  را خلع سالح کرده و با 

خاک یکسان می شود.
تولیت آستان قدس رضوی نیز در این مراسم گفت: عاشورا 
تا آخرالزمان ماندگار است؛ چرا که شهدای عاشورا معرفت 

و بصیرت به امام زمان خود داشتند. 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی امنیت امروز کشور 
را مرهون نیروهای مســلح دانســت و اظهار کرد : یکی از 
دالیلی که باید خدا را عبادت کنیم دادن امنیت به انسان 
اســت.وی گفت: از 2۰۰ سال گذشــته تاکنون هر جنگی 
که به کشــور تحمیل شده است قسمتی از خاک کشور به 
دست دشــمنان افتاده و تنها جنگی که دشمن نتوانست 
یک وجب از خاک ایران را جدا کند، هشــت ســال دفاع 
مقدس بود که برگرفته از اخالص، احســاس مسئولیت و 

جوانمردی نیروهای نظامی کشور بود. 
وی افزود: عملی دارای ارزش اســت که احســن باشد، دو 
رکعت نمــاز در راه خدا که با معرفت باشــد بهتر از هزار 

رکعت نماز بی معرفت است.

 2هزار و 600 هکتار زمین ملی •
در خراسان رضوی جنگل  شد

منابع  مدیــرکل  ایرنا: 
آبخیزداری  و  طبیعــی 
خراســان رضوی گفت: 
اخیر  ســال  هفت  طی 
در این اســتان 2هزار و 
ملی  زمین  هکتار   6۰۰
جنــگل کاری و افــزون 
بر ۴هزار اصله نهال برای افزایش ســرانه جنگل در خراسان 
رضوی تولید شد.علیرضا صحرایی ادامه داد: این اداره کل در 
دولت تدبیر و امید اقدام های شایانی در موضوع آبخیزداری و 
 آبخوانداری انجام داد که از آن جمله می توان به ساخت 66 مورد

بند خاکی، ۱2 پروژه پخش ســیالب، ۱2۴ مورد ساخت بند 
سنگ مالتی، 6۴ مورد سرریز مالتی و یک مورد ساخت سد 

زیرزمینی اشاره کرد.
وی اظهار کرد: این پروژه ها ضمن کنترل ســیل و رسوب در 
حوضه های آبخیز نقش بسزایی در کاهش خسارت های سیل، 
استحصال آب و کمک به تغذیه منابع آبی، افزایش سطح زیر 

کشت و تثبیت اشتغال دارند.
صحرایی افزود: عملیــات بیابان زدایی نیز در قالب طرح های 
مدیریت جنگل های دست کاشــت، مدیریت مناطق بیابانی 
و کانون های بحران فرســایش بادی انجام شــده که با هدف 
کاهــش گرد و غبــار، تلطیف هوا، تثبیت شــن های روان و 
کاهش خسارت های اقتصادی به اماکن کشاورزی و تأسیسات 
زیربنایی اقتصادی بیش از ۳۰۴ هزار هکتار از اراضی بیابانی 

استان نهال کاری شده است.
وی گفت: یکــی از مهم ترین وظایف اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری خراسان رضوی مقابله با سودجویان و مبارزه با 
زمین خواری است که در همین راستا با اجرای پروژه کاداستر 
از ســال ۱۳۹2 تاکنون موفق به اخذ سند تک برگی کاداستر 
برای بیش از یک میلیون هکتار از اراضی ملی اســتان شده 

است.

دانش آموزان خراسان رضوی •
درمسابقات قرآنی اول شدند

پورحسین:  حسین 
و  پرورشــی  معــاون 
و  آمــوزش  فرهنگــی 
پرورش خراسان رضوی 
دانش آمــوزان  گفــت: 
رضوی  خراسان  استان 
در ســی و هشــتمین 
دوره مســابقات قرآن عترت و نماز دانش آموزان کشــور با 
کســب ۴2 رتبه اول تا پنجم در جایگاه اول کشــور قرار 

گرفتند.
علیرضا مالک اشــرفی درحاشیه برگزاری سی و هشتمین 
دوره مســابقات قــرآن، عتــرت و نمــاز دانش آمــوزان 
کشوردرگفت وگوباقدس گفت:مسابقات قرآن عترت و نماز  
در دو بخش پژوهشــی و آوایی برگزار شد که دانش آموزان 
 استان خراســان رضوی موفق به کســب هفت رتبه اول،

۱۴ رتبه دوم، ۱۰ رتبه سوم، هشت رتبه چهارم و سه رتبه 
پنجم شــدند که در مجموع دو بخش، دانش آموزان استان 
خراســان رضوی موفق به کسب بیشترین امتیاز نسبت به 
دانش آموزان بقیه اســتان ها و قرار گرفتن در جایگاه اول 

کشور شدند.

 برگزاری مراسم جلو 
منازل شهدای سالمت 

را نیز در برنامه خواهیم 
داشت و مراسم ها تا شام 

شهادت ادامه خواهد 
داشت

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

خبرخبر

گوانگونگوانگون

دیداردیدار
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استان مااستان ما
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
فضای مجازی: 

هاشم رسائی فر: نزدیک به ۱۵ سال از زمانی که دولت قول 
دوبانده شدن جاده شادمهر به کاشمر را داده می گذرد. محوری 
که از پرخطرترین جاده های خراسان رضوی به حساب می آید 
و آمار تصادفات و کشــته هایش لقب »جاده مرگ« را به آن 

داده است.
همان اوایل )سال ۸۵( که دولت مصوب کرد این راه ارتباطی 
دوبانده شــود، اقدام هایی انجام شد؛ اما ســال ها از آن زمان 
می گذرد و هنوز که هنوز اســت، کمی بیشتر از ۱۵ کیلومتر 
از این محور مهم، عملیات اجرایی اش به سرانجام رسیده است! 
یعنی این پروژه هر سال یک کیلومتر یا اندکی بیشتر، پیشرفت 
فیزیکی داشته است. توجه به این نکته ضروری است که در این 
مدت ۱۵ سال حجم زیادی به تعداد وسایل نقلیه ای که در این 
جاده تردد می کنند، افزوده شده و رشدی چند برابری داشته 
اســت و این رشد ضرورت هر چه بیشتر پیگیری به سرانجام 

رسیدن پروژه را چندین برابر می کند.

تلفات روزافزون جاده کاشمر به شادمهر س
یکی از اهالی شــهر کاشــمر در این خصوص می گوید: جاده 
شادمهر به کاشمر، مهم ترین جاده دسترسی مردم کاشمر به 
مرکز استان اســت و به این دلیل روزانه تعداد زیادی از مردم 
در آن رفت و آمد می کنند؛ اما خیلی ها از رها شــدن موضوع 
دوبانده شدن این مسیر یا کند بودن پروژه گالیه مند هستند و 

درخواست رسیدگی بیشتر دارند.

او می افزاید: ســاالنه تعداد قابل توجهــی از حوادث جاده ای 
شهرستان کاشمر در همین محور اتفاق افتاده و تلفات زیادی 
را در پی داشته و دارد که این موضوع برای مردم دردناک است. 
در حالی که بیشتر جاده های اصلی استان دوبانده شده و رفت 
و آمد به راحتی در آن ها انجام می شود، مردم این منطقه هنوز 

با ترس و نگرانی مسافرت می کنند.
موضوع محور کاشــمر به شــادمهر و خطراتی که این جاده 
تاکنون برای مردم داشته و آمار نگران کننده ای از تلفات را به جا 
گذاشته است، طی سال های اخیر با واکنش های زیادی از سوی 
مسئوالن شهرستان کاشمر روبه رو بوده است؛ به طوری که امام 
جمعه این شهر از تریبون نماز جمعه چندین بار و خیلی جدی 
برای رسیدگی به این موضوع به مسئوالن تذکر داده اما اتفاق 

خاص و جدیدی نیفتاده و اوضاع بر همان شرایط می گذرد.

کسری بودجه؛ دلیل خواب پروژهس
نماینده شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس 
شــورای اسالمی با اشاره به اینکه مشکل اصلی پروژه دوبانده 
شــدن محور کاشمر به شادمهر، کســری بودجه ای است که 
وجــود دارد، گفت: ۱۵ تا 2۰ کیلومتــر از این محور تاکنون 
عملیات اجرایی اش انجام و برای باقیمانده آن نیز مناقصه برگزار 

شده اما آنچه مسلم است اینکه پروژه به کندی پیش می رود.
حجت االسالم نیک بین اظهار کرد: پیمانکار می بایست در مدت 
۱6 ماه کار عملیاتی را به ســرانجام برساند و در این خصوص 

جلسات مشــترکی با دستگاه های مرتبط برگزار شده ولی به 
دلیل نبود بودجه کافی، سرعت پیشرفت خیلی اندک است.

نماینده تربت حیدریه، مه والت و زاوه پاسخگو نیست!س
قسمتی از جاده مذکور در حوزه شهرستان مه والت قرار دارد، 
به همیــن خاطر تالش کردیم تا با محســن زنگنه، نماینده 
شهرســتان های مه والت، تربت حیدریه و زاوه صحبت کنیم و 
دالیل کندی پیشــرفت پروژه دوبانده شدن محور کاشمر به 
شــادمهر را جویا شــویم؛ اما تماس چندباره در طول حدود 
۱۰ روز گذشــته نتیجه ای نــداد. تنها اظهــار نظر نماینده 
شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه در این باره این بود 
کــه اجازه دهید در این مورد پرس وجو کنم و اطالعاتم کامل 
شود، بعد در مورد آن صحبت کنیم. تماس های بعدی به ارجاع 
خبرنگار ما به مشاور رسانه ای، محسن زنگنه انجامید که او نیز 

پس از چندین بار تماس حاضر به پاسخ نشد!

قدس: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان  
رضوی گفت: اکنون استان در وضعیت هشدار است و ما همچنان 
به  شدت نگران هستیم، چون بیماری وضعیت پایداری ندارد و 
بسته به عملکرد مردم و رعایت دستورالعمل ها تغییر می کند.

حسن جعفری درباره پیش بینی های صورت گرفته برای رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مراسم های عزاداری اظهار کرد: برای 
مقابله با بیماری کرونا و اجرای برنامه ها و مراسم عزاداری در 
این روزها، ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا با بررسی های 
همه جانبه و کارشناسانه به تهیه دستورالعمل عزاداری محرم 
و صفر اقدام کرده و به تمام کشــور نیز ابالغ شــده است.وی 
افزود: متعاقب این دستورالعمل، ستادهای استانی با تشکیل 
جلســات توجیهی و ابالغ پروتکل ها به دستگاه های مربوط، 

زمینه برگزاری عزاداری ها را فراهم کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان  رضوی 
تصریــح کرد: مطابق این دســتورالعمل، کارگروهی با عنوان 
کارگروه مراســم عزاداری محرم و صفر با مسئولیت اداره کل 

تبلیغات اسالمی ذیل ستاد مقابله با کرونای استان تشکیل شده 
و با هماهنگی و همکاری دســتگاه های مربوط به برنامه ریزی 

برای اجرای بندهای ابالغی اقدام کرده است.
جعفری درباره مفاد این دســتورالعمل افزود: در دستورالعمل 
ابالغی تقریباً هر آنچه الزم بوده از جمله نحوه عزاداری، نذرها، 
دسته روی، اماکن و... پیش بینی و تعیین تکلیف شده و وظایف 

متولیان و مردم هم مشخص است.
وی ادامه داد: برای عزاداری با توجه  به رفتار ویروس کرونا تدبیر 
شده اســت تا کمترین خطر متوجه عزاداران باشد. به  عنوان 
مثال عزاداری در فضاهای سربسته و استفاده از وسایل مشترک 
)طبل، سنج و...( ممنوع است و متقابالً رعایت فاصله اجتماعی، 

استفاده از ماسک و موادضدعفونی کننده الزامی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان  رضوی 
همچنین درباره آخرین وضعیت استان از نظر شیوع بیماری 
کرونا اظهار کرد: خراسان رضوی به  لحاظ شرایط خاصش به  
ویژه حضور زائران و مسافران از اقصی نقاط کشور، بستر شیوع 

گسترده بیماری کرونا را دارد، اما با تدابیر اتخاذ شده در ستاد 
مقابله با کرونای استان، همت و تالش مردم و مسئوالن تاکنون 

وضعیت به  خوبی مدیریت و کنترل شده است.
جعفری تأکید کرد: اکنون اســتان در وضعیت هشدار است و 
ما همچنان به  شــدت نگران هستیم، چون بیماری وضعیت 
پایداری ندارد و بسته به عملکرد مردم و رعایت دستورالعمل ها 
تغییر می کند.وی تأکیــد کرد: باید مراقبت های الزم از طرف 
مردم و مســئوالن مستمر انجام شود، به همین دلیل توصیه 
اکید داریم که مردم از سراســر استان و کشور به هیچ وجه به  

جز در موارد ضروری به مشهد مقدس سفر نکنند.

گزارش قدس از خلف وعده ها در پرخطرترین جاده خراسان رضوی

خواب مرگبار جاده شادمهر- کاشمر، 15 ساله شد

معاون استاندار با اشاره به وضعیت هشدار در خراسان رضوی:

به هیچ وجه به مشهد سفر نکنید

زگارشزگارش

هشدارهشدار

واحدنوع کاال
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روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری:

درآمد روزانه هر متکدی در مشهد •
۲۵۰ تا ۷۵۰هزار تومان است !

فارس: معاون شهردار و 
رئیس سازمان اجتماعی 
و فرهنگــی شــهرداری 
مشهد گفت: جاذبه مالی 
که تکدیگــری دارد مانع 
بزرگی بر ســر راه پایان 
این معضل است. براساس 

مطالعات به طور میانگین روزانه هر متکدی حداقل ۲۵۰هزار 
تومان و در مناطق باالی شــهر حتی تا ســه برابر این عدد 

درآمد دارد.
محمدمحســن مصحفی در خصوص معضــل زباله گردی و 
تکدیگری در این شهر بیان کرد: به نظر من باید این دو پدیده 
را از هم تفکیک کرد و به افرادی که به این دو معضل مشغول 

هستند، باید جدا از هم پرداخته شود.
وی افزود: ارزیابی های انجام شده نشان می دهد بخش زیادی 
از افرادی که به طور حرفه ای به تکدیگری مشغول هستند، 
نیاز مالی ندارند، اما به دلیل اینکه این کار برای متکدیان بدون 
آنکه بخواهند متحمل زحمت و هزینه ای شوند، درآمد خوبی 
به همــراه دارد، آن را دنبال می کنند.مصحفی با بیان اینکه 
دو پدیده تکدیگری و زباله گردی تابعی از وضعیت اقتصادی 
جامعه اســت، تصریح کرد: هر چه فرصت  اشــتغال در یک 
جامعه بیشتر فراهم باشد می توان امیدوار بود که از دو معضل 

تکدیگری و زباله گردی کاسته شود .
وی با بیان اینکه مرکز خانه ســبز حــدود ۲۵۰نفر ظرفیت 
پذیرش افراد متکدی را دارد، اظهار کرد: با توجه به شــیوع 
ویروس کرونــا و رعایت اســتانداردهای الزم، طبیعتاً افراد 
متکدی حاضر در این مرکز به منظور پیشــگیری از ویروس  

کرونا کاهش پیدا کرده است.
معاون ســازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد ادامه 
داد: افراد متکدی پس از ســپری کــردن دوران حضور خود 
در مرکز ســبز شهرداری رها می شوند.مصحفی در خصوص 
برنامه و تدابیر شهرداری برای سامان دادن متکدیان پس از 
ایام حضور متکدیان در خانه سبز، بیان کرد: شهرداری در این 
رابطه تخصصی ندارد و ارگان هایی همچون بهزیستی در این 
زمینه کارآمد هستند و می توانند این افراد را احیا و مجدد به 

جامعه بازگردانند.

هشدار معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری خراسان رضوی

مشتاقان شرکت در اربعین حسینی •
عراق مراقب کالهبرداران باشند

قدس: معاون هماهنگی 
زائران  امــور  مدیریت  و 
استانداری خراسان رضوی 
نسبت به ســودجویی و 
مشتاقان  از  کالهبرداری 
اربعیــن  در  شــرکت 
حسینی در عراق هشدار 

داد.محمدصادق براتی در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی 
اربعین حســینی گفت: با توجه به اینکه برگزاری یا برگزار 
نشــدن مراسم اربعین حسینی هنوز به صورت رسمی اعالم 
نشده است، مردم مراقب افراد سودجویی باشند که به دنبال 
ثبت  نام برای اعزام به کربال و زیارت عتبات مقدسه هستند.وی 
افزود: در صورت برگزاری مراسم پیاده  روی اربعین حسینی و 
نیز اعزام زائران، مراتب از طریق مبادی رسمی اطالع رسانی 

خواهد شد.

 رونمایی از المان های هنری•
 محرم و صفر در مشهد

قدس: معاون فرهنگی و 
هنری سازمان اجتماعی 
و فرهنگــی شــهرداری 
مشــهد گفت: ۶۵ المان 
هنری ویژه محرم و صفر 
در سطح شهر نصب شده 
اســت.صدرا یوســفی با 

اشــاره به فراخوانی که برای دریافت آثار مناسبتی ویژه ایام 
محرم و صفر در مرداد ماه امسال برگزار شد، افزود: در راستای 
برگــزاری این فراخوان ۱۲۶ اثر به دبیرخانه این جشــنواره 
ارســال و در نهایت ۱۰ اثر برای اجرا در سطح شهر انتخاب 
شــدند.وی با بیان اینکه اجرای این سازه ها همزمان با آغاز 
دهه اول محرم بوده، افزود: ۱۰ اثر در ۶۵ نقطه از شهر نصب 
شد که طرح های ارائه شده شامل مضامین عاشورایی و شعائر 
محرم و صفر است.معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری مشــهد ادامه داد: طراحی قابلیت های 
خالقانه جهت آذین بندی و فضاآرایی در ایام سوگواری محرم 
و صفــر از جمله اهداف برگزاری این رویــداد و انتخاب آثار 

دریافتی برای اجرا در شهر است.

مدیر عامل این شرکت خبر داد
کاهش سرفاصله زمانی قطار شهری •

مشهد در تاسوعا و عاشورا
مدیرعامل  قــدس: 
بهره برداری  شــرکت 
قطار شهری شهرداری 
مشهد گفت: سرفاصله 
یک  خطــوط  زمانی 
و دو قطــار شــهری 
در روزهای تاســوعا و 

عاشورا کاهش پیدا می کند.وحید مبین مقدم افزود: با توجه 
به اینکه در آستانه روزهای تاسوعا و عاشورا قرار داریم بنا بر 
آن اســت که در این دو روز سرفاصله زمانی مترو در خطوط 

یک و دو را کاهش دهیم.
او افزود: سرفاصله زمانی خط یک قطار شهری مشهد در روز 

تاسوعا هفت دقیقه و در روز عاشورا ۶ دقیقه خواهد بود.
مبین مقدم بیان کرد: همچنین سرفاصله زمانی خط دو در 

روزهای تاسوعا و عاشورا ۱۰ دقیقه خواهد بود.
او با بیان اینکه ســاعت کاری قطار شــهری مانند روزهای 
تعطیل از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰ خواهد بود، تصریح کرد: این 
آمادگی وجود دارد که اگر احساس شود تقاضای سفر در این 

دو روز زیاد است، قطار فوق العاده اعزام شود.

پس از چندین شبانه روز اقدام پلیسی صورت گرفت
 کشف یک تن تریاک •

در حوالی مشهد 
جانشــین  قرمز:  خط 
مــی  نتظا هی ا ند ما فر
استان از کشف محموله 
سنگین یک تن و 3۶۰ 
کیلوگرمی موادمخدر در 
بازرسی از یک دستگاه 
تریلر و دســتگیری دو 

سوداگر مرگ در ورودی مشهد خبر داد.
 سردار ابراهیم قربان زاده در تشریح این اقدام پیچیده پلیسی 
که نتیجه چندین شــبانه روز تالش بی وقفه مأموران پلیس 
بود، گفــت: در اجرای طرح مبارزه بــا قاچاق موادمخدر و 
در اقدامی اطالعاتی، ســرنخ هایی از حمل محموله سنگین 
موادافیونی به وسیله یک دســتگاه خودرو تریلر به مقصد 
مشهد بدست آمد.جانشین فرماندهی انتظامی استان افزود: 
پس از آن تیم های ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان 
خراســان رضوی طی یک عملیات ضربتــی و پس از چند 
ساعت عملیات تعقیب و مراقبت نامحسوس و نفسگیر موفق 
شدند خودرو تریلر حامل محموله سنگین موادمخدر را در 
ورودی محور باغچه به مشهد شناسایی و در مکانی امن که 
امکان هر گونه واکنشی از عامالن انتقال این محموله گرفته 

شود، متوقف کنند.
این مقام ارشــد انتظامی خاطرنشــان کــرد: مأموران در 
بازرســی از این تریلر مقدار یک تن و 3۶۰ کیلوگرم تریاک 
که به صورت ماهرانه ای در این خودرو جاســازی شده بود 
را کشــف و در این زمینه دو متهم را هم دســتگیر کردند.

جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان خراســان رضوی 
در پایــان با توجه به نقــش تعیین کننده شــهروندان در 
موفقیت هــای پلیس، از آن ها خواســت هــر گونه اخبار و 
اطالعات در رابطه با فعالیت اعضای باندها و فروشــندگان 
موادمخدر را ســریعاً بــه مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
اطالع رســانی کنند تا پلیس در کمتریــن زمان ممکن با 
سوداگران مرگ و مخالن نظم و امنیت برخورد قاطع کند.

 یک مقام مسئول در فوریت های پزشکی
 این شهر خبر داد

 واژگوني خودرو پراید در نیشابور •
با یک کشته و یک مصدوم 

رئیس  میرعلمــدار: 
حوادث  مدیریت  مرکز 
و فوریت های پزشــکی 
واژگونــی  از  نیشــابور 
نرســیده  پراید  خودرو 
به مســجد چوبی این 
شهرســتان خبــر داد. 
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور  
اظهارکــرد: در پی تماس با مرکز ارتباطــات اورژانس ۱۱۵ 
نیشــابور مبنی بر واژگونی خودرو پرایــد، آمبوالنس پایگاه 

اورژانس شهید سلیمانی به محل حادثه اعزام شد.
مصطفی افشارنیک گفت: در این حادثه یک خانم 3۵ ساله 
به علت شــدت جراحت وارده در صحنه حادثه فوت نمود و 
یک خانم 3۷ ســاله به شدت مصدوم شد که پس از کنترل 
خون ریزی، ثابت سازی و سرم تراپی با مراقبت کامل به مرکز 

آموزشی پژوهشی و درمانی ۲۲ بهمن نیشابور منتقل شد.
رئیــس اورژانس پیش بیمارســتانی نیشــابور تصریح کرد: 
همشهریان عزیز در هنگام وقوع حوادث با حفظ خونسردی 
با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و ضمن اعالم آدرس دقیق محل 
حادثه و اعالم تعداد مصدومان احتمالی، ما را در امدادرسانی 

سریع تر یاری نمایند .

در تربت جام لو رفت
 پایان قاچاق دارو و شیرخشک•

 به آن سوی مرزها
قدس: یــک داروخانه 
در تربت جام  که دارو و 
شیرخشک را به صورت 
غیرمجاز به آن ســوی 
مرزها می فرستاد، پلمب 
شد و عامالن این اقدام 
مراجع قضایی  بــه  هم 
معرفی شــدند. رئیس دانشــکده علوم پزشکی شهرستان 
تربت جــام با بیان این مطلب گفت:طی گزارش های مردمی 
در هفته های اخیر و بازدید و بررسی هایی که توسط مسئوالن 
این دانشکده صورت گرفت، مشخص شد بعضی از داروخانه ها 
در سطح شهر به صورت محدود و بعضی از اشخاص ناشناس 
و ســودجو اقدام به خرید حجمی شیرخشــک و داروهای 
زیادی می کردند.دکتر محمد افکار در ادامه خاطرنشان کرد: 
افراد سودجو داروها را به اتباع افغانستانی می فروختند و به 
خارج از کشــور منتقل می کردند. وی ادامه داد: با پیگیری 
معاونت غذا و دارو و بازرسی این دانشکده و همکاری سربازان 
گمنام امام زمان)عج(، دادســتان این شهر و پلیس امنیت، با 
برنامه ریزی دقیق و منظم توانستیم برخی عامالن و داروخانه  
مورد نظر را شناســایی و با دستور دادستان، داروخانه  پلمب 

و افراد متخلف شناسایی و تحویل مقام های قضایی شدند.
وی از شــهروندان تربت جام، تایباد و صالح آباد خواســت با 
توجه به بحران کرونا در ســطح کشــور، کمبود دارو در این 
شهرســتان ها و نیاز نوزادان منطقه به شیرخشک، چنانچه 
تخلفی را مشاهده کردند از طریق سامانه ۱۹۰ و یا مراجعه 

حضوری به دانشکده علوم پزشکی موضوع را اطالع دهند.
رئیس دانشکده علوم پزشــکی تربت جام تأکید کرد: فروش 
داروها باید طبق قوانین و مقررات انجام شــود و داروخانه ها 
از فــروش حجمی داروها اکیداً خــودداری کنند و چنانچه 
افراد ناشــناس و اتباع خارجی به داروخانه ها مراجعه کردند 
و خواستار خرید دارو به صورت حجمی  بودند به مسئوالن 
مربوط اطالع دهند تا به صورت قانونی جلو خروج دارویی که 

مورد نیازمردم شریف است را بگیریم.

پرونده  آنکــه  از  پــس  عقیل رحمانــی: 
 گران فروشی چند صد تنی برنج توسط یکی از
متخلفان اصلی بازار برنج مشــهد در تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار 
گرفت، ســرانجام با تمام فشارهایی که پشت 
پرده وجود داشــت تا با فرد متخلف برخورد 
نشــود، اما تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 
گوش این فــرد را کشــید و او را محکوم به 

پرداخت جریمه کرد.
با همکاری سازمان س کشــف محموله 

صمت و سپاه
۲3 شــهریور ماه سال گذشــته بود که خبر 
جلوگیری از گران فروشــی 4میلیارد تومانی 
برنج را که در پی یک اقدام مشــترک معاونت 
بازرسی سازمان صمت خراسان و عوامل ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم )ع( صورت 

می گرفت را رسانه ای کردیم.
 در متن آن خبر و در تشریح پشت پرده های 
ماجرا آمده بود: عامل ایــن اقدام، جابه جایی 
محموله را شــبانه صورت می داد، چرا که به 
تصور فرد ســودجو، چشمان عوامل نظارتی 
دیگر قــادر به ردزنی اعمال خــالف قانون او 
نخواهــد بود. همچنین دلیل دیگــــری که 
محموله ها در چندین نقطه شــهر نگهداری 
می شــد هم این بود که اگر یــک انبار مورد 
شناســایی قرار گرفت، تمامــی محموله از ید 
سودجو خارج نشود و باز هم گران فروشی ادامه 
داشته باشد. جمع بندی اقدام های نامحسوس، 
برگ دیگری از تصمیم های مجرمانه فرد مورد 
اشــاره را هم برمال کرد و آن هم این بود که او 
تصور می کرد اگر تمامی محموله در شــهر دپو 
شود، به سرعت توسط عوامل سپاه شناسایی 
می شــود و به همین جهت برنج ها را از شهر 
خارج کرده بود. او حتی در مقطعی قســمتی 
از محموله را هم گران تر و هر کیسه را حدود 
۱۲۰ هزارتومان)چنــد ده هزارتومان باالتر از 

قیمت مصوب وقت( در بازار فروخته بود. 
در ادامــه و در یک عملیات هماهنگ پس از 
آنکه آدرس دقیــق مکان های دپوی محموله 
عظیم برنج در فاز یک و دو مصلی، بولوار آزادی 
و مفتح شــرقی از قبل مورد شناســایی قرار 
گرفته بود، انبارها مورد بازرســی قرار گرفت 
و پرده از دورخیزی عظیم برای گران فروشــی 
در شهر برداشته شد.پس از کشف محموله ها 

پرونده گران فروشــی و احتکار برای آقای»ی« 
تنظیــم و راهی تعزیرات حکومتی شــد. این 
ماجرا همچنان ادامه داشت تا اینکه اطالعاتی 
به دست رسانه رسید که نشان می داد با وجود 
کشف محموله عظیم برنج، باز هم فرد متخلف 
دست از گران فروشی در بازار به واسطه برخی 

حمایت ها برنداشته است.

گران فروشی علنی در بازارس
از همین رو پیگیری های رسانه ادامه پیدا کرد 
و در این زمینه گزارشــی با عنوان »سرکی به 
پشــت پرده تحرکات آقای»ی« در بازار برنج 
مشهد« هم منتشر که در آن آمده بود: وقتی به 
اولین فروشگاه او که در بولوار مصلی قرار داشت 
رفتیم مشخص شد هر کیسه ۱۰ کیلویی را که 
باید 8۹ هزارتومان بفروشد، ۱۱۰ هزار تومان 
قیمت می دهد و حتی فروشــنده در پاسخ به 
این موضوع که مگر قیمت مصوب هر کیسه 
برنج پاکستانی در نهایت8۹ هزار تومان اعالم 
نشده است، می گوید: چه کسی گفته هر کیسه 

برنج پاکستانی 8۹ هزار تومان است؟ 
در ادامه از خرده فروشــی به عمده فروشــی 
آقای»ی« می روم. به ســراغ آقای )ی( که در 
محل حضور داشت رفته و از او قیمت هر کیسه 
برنج پاکستانی را سؤال می کنم. او می گوید: هر 

کیسه ۱۰ کیلویی ۱۰۵ هزارتومان!
این گزارش را هم در حالی منتشر کردیم که 
تمامی برنج های پاکســتانی با ارز دولتی وارد 
شده و قیمت مصوب داشت و نباید گران تر به 

مردم فروخته می شد.

شکایت از رســانه و حمایت دستگاه س
قضایی از افشاگری

از این موضوع هم چند روزی گذشت تا اینکه 
فرد متخلف از رســانه به خاطر پیگیری یک 
دغدغه مردمی و افشــاگری شــکایت کرد و 
پرونده مذکور به شعبه ۶۰۵ دادسرای ناحیه ۶ 
مشهد ارجاع و توسط بازپرس »عرب میستانی« 
مورد رســیدگی قرار گرفــت و در نهایت این 
مقام قضایی اعالم کرد: درج این اخبار نمی تواند 
مصداق نشــر اکاذیب و افترا باشــد. در هیچ 
ســطری از اخبار منتشر شده نامی از شخص 
شاکی به میان نیامده است و درج نام با حروف 
اختصاری -در متن خبر نوشته شده است آقای 
)ی(- نمی تواند موجب انتساب خبر به شاکی 
باشد و تنظیم خبر به کیفیتی است که متن 
آن صراحت در انتساب عمل مجرمانه به شاکی 
ندارد و...  . در حالی که این مقام قضایی معتقد 
بود اطالع رسانی از وقوع تخلفات، وظیفه رسانه 
است در ادامه این رأی اعالم کرد: بنابراین در 
نتیجه از نظر بازرســی دالیل بر وقوع بزه های 
اعالمی کافی نیســت و مستنداً به ماده ۲۶۵ 
قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب 

متهمان صادر و اعالم گردید.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان: س
جریمه ۵میلیاردی فرد متخلف

این کش و قوس ها ادامه داشــت تا اینکه روز 
تعزیرات  گذشته سیدمرتضی مدنی،مدیرکل 
حکومتــی خراســان رضوی، از صــدور رأی 
قطعی در مورد این متخلف خبر داد و در این 

زمینه به خبرنگار قدس گفت: حسب گزارش 
واصله از سازمان صمت مبنی بر گران فروشی 
چند صد تنی برنج پاکســتانی توســط یک 
واحدصنفی،پرونده ای تشکیل و به شعبه دوم 
هیئت بدوی تعزیرات حکومتی شهرســتان 
مشهد ارجاع و رسیدگی ماجرا در دستور کار 
همکاران قرار گرفت. مدنی افزود: پس از طی 
مراحل قانونی ، اقدام ها و تحقیقات الزم معمول، 
در نهایت با احراز اتهام منتسبه به فرد خاطی، 
طی دادنامه صــادره محکوم علیه به پرداخت 
مبلغ ۵ میلیــارد و 8۵۰ میلیون ریال جزای 
نقــدی در حق صندوق دولت محکوم گردید.

  سازمان صمت اســتان: گران فروشیس
 ۲۰ هزارتومانی در هر کیسه برنج 

مهدی مقدسی، کارشــناس مسئول معاونت 
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی هم 
اظهــار کرد: پس از آن اقدام مشــترک که با 
همکاری سرهنگ پاسدار کوکبی، فرمانده وقت 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم )ع( 
صورت گرفت و محموله ها در هفت انبار کشف 
شــد، پرونده مذکور تحت عنــوان احتکار و 
گران فروشــی و... به تعزیرات حکومتی ارسال 
شــد که با حضور مدیرکل جدیــد تعزیرات 
حکومتی اســتان رســیدگی به این دســت 

پرونده ها سرعت چند برابری پیدا کرده است.
در آن پرونده فرد متخلف برای لو نرفتن ماجرا 
به جز پخش کردن محموله در چند انبار حتی 
موجودی انبارها را هم در ســامانه جامع ثبت 
نکرده بود و سعی در مخفی نگه داشتن ماجرا 
داشت. مقدسی تصریح کرد: او حتی از کدهای 
انبارهای متعلق به دیگران هم سوءاســتفاده 
کرده بود.بررسی های بازرسان سازمان صمت 
نشــان می داد آقای )ی( در هر کیسه حدود 
۲۰ هزارتومان گران فروشی کرده بود که پس 
از رســیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی، 

فرد متخلف به پرداخت جریمه محکوم شد.
 وی که از اقدام قاطع مدیرکل تعزیرات حکومتی 
قدردانی کرد، در ادامه عنوان داشت: برخورد با 
تخلفاتی نظیر اینکه اطالعات انبارها خالف واقع 
در سامانه جامع انبارها ثبت شود و یا از ثبت 
حواله های مشــمول مانند برنج در آن سامانه 
جامع  اســتنکاف کنند، طبق تبصره 4 ماده 
۱8 ق.م.ق برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

با رأی قاطع تعزیرات حکومتی خراسان رضوی 

فروش متخلف محکوم شد آقای»ی«، برنج 
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در شهـردر شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰۷۲3۰۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰۱ 

فضای مجازی: 

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     .

اخطاری که جدی گرفته نشدس
چند بار به مأموران داخل پارک ملت گفته ام 
پل چوبی پشت آسایشگاه جانبازان شکسته 
است و شــهرداری گفت پیگیری می شود. 
پیامک آمده به مأمــوران پارک گفتم، ولی 

توجهی نشده است.
۰۹33۰۰۰۰3۵  

بیمارستان درگز پزشک متخصص نداردس
بیمارستان درگز پزشک متخصص ندارد. برای قلب  مراجعه کردم، ارتوپد ندارد. دکتر داخلی 
هم ندارد. پزشک متخصص زنان هم نیست. یک نفر بیمار بشود باید چکار کنیم. 4۰ کیلومتر 

با شهرستان فاصله داریم.
۰۹۱۵۰۰۰۰۲۹۷  

 استفاده از فاضالب س
برای آبیاری صیفی جات

از کمربندی شــمالی به بعد بــرای آبیاری 
صیفی جات از آب فاضالب استفاده می شود. 
کشــت صنوبر هم اجرا نشد و سمت تلگرد 

جاروبافان  هم زیاد شدند. رسیدگی شود.
۰۹3۵۰۰۰۰۷33  

دریافت کد شهاب در اوج همه گیری کرونا!س
با سالم با توجه به شیوع موج دوم کرونا و اعالم مکرر ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد ماندن 
در خانه، به تازگی دبیر هماهنگی بانک های خراسان رضوی با وجود اثبات اینکه بانک ها یکی 
از مراکز انتقال ویروس کروناست، مردم را ملزم به مراجعه به بانک ها برای کد شهاب تا پایان 
شهریور و انسداد حساب ها کرده است . تکلیف افراد مسن و کسانی که بیماری زمینه ای دارند 
یک شهروند چه می شود، لطفاً تجدیدنظر فرمایید.  

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

1 2
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مخاطبان گرامی!
لطفاً نظرات خود را در خصوص مطالب این 
صفحه بــه شــماره 300072305 پیامک 

کنید.

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

مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی تولیدی وتوزیعی پروفیل مش��هد راس س��اعت 
9صبح روز دوش��نبه مورخ 1399/06/17 درمحل دفتر ش��رکت واقع در خیابان آخوند خراس��انی بین 
آخوند خراسانی 7 و 9 پالک 905 برگزار می شود . ازکلیه اعضاءدعوت می شود شخصًا یا وکالتًا جهت 

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

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

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

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

99
05
68
7

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی 
منحله در حال تصفیه مسکن فرهنگیان  شماره2 

فیض آباد به شماره ثبت57  و شناسه ملی 
10380113660 در حال تصفیه )نوبت دوم(

 
 پی��رو آگه��ی انح��الل درج ش��ده در روزنام��ه 
رس��می ش��ماره20988 م��ورخ1395/08/08 و 
به اس��تناد مفاد م��اده215 و م��اده225 قانون 
تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی و اشخاص 
حقیقی و حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله 
فوق دارند دعوت ب��ه عمل می آید ظرف مدت 
قانون��ی از تاریخ انتش��ار اولین نوبت آگهی به 
آدرس ی تصفیه ش��رکت به نشانی شهرستان 
م��ه والت- بخش مرکزی- فی��ض آباد- خیابان 
طبق��ه  ش��ریعتی9-پالک51-  دکترش��ریعتی- 
همک��ف- ک��د پس��تی 9531734597 مراجعه 
نمایند0 این اطالعیه در س��ه نوب��ت هر یک به 
فاصله  یک ماه در روزنامه کثیر االنتشار قدس 
انتش��ار و اعالم م��ی دارد که پ��س از انقضای 
مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد 

شد و ختم تصفیه شرکت اعالم خواهد شد0 
 هیئت تصفیه شرکت تعاونی- محمود شیبانی 

-جواد پور حسینی-مهدی فالح 9ع
90
27
22



هشدارهشدار خبرخبر

بهرهبرداريازپروژههاي•
163ميلياردرياليآبوفاضالبنيشابور

نيشــابور-خبرنگار
قــدس:به مناســبت 
گرامیداشت هفته دولت 
پنــج  از  بهره بــرداری 
پروژه آب و فاضالب در 
نیشــابور با اعتبار 163 
میلیارد ریــال با حضور 

فرماندار و مســئوالن شهرستان آغاز شد.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب شهرســتان  نیشابور اظهار کرد: توسعه شبکه 
فاضالب شهری به طول هشت کیلومتر با صرف 50 میلیارد 
ریال اعتبار انجام شده است.علی رضا اخویان افزود: همچنین 
برای اصالح و توسعه 20کیلومتر شبکه آب و نوسازی 2هزار 
فقره انشــعابات نیز مبلغ 55 میلیارد ریال هزینه شده است. 
وی خاطرنشــان کرد: در این هفته همچنین 4هزار و 500 
فقره انشــعاب آب و فاضالب با اعتبــار 45 میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.

افتتاحمرحلهاولمجموعهورزشي•
دانشگاهفرهنگياننيشابور

همزمان با گرامیداشــت هفته دولت مرحلــه اول مجموعه 
ورزشــی دانشــگاه فرهنگیان واحد دانشور نیشابور با حضور 
مسئوالن عالی کشور، استان و نیشابور افتتاح شد.مرحله اول 
این مجموعه ورزشــی که با کمک خیران و سازمان نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی تکمیل و به 
بهره برداری رسید امکان استفاده دانشجومعلمان واحد دانشور 

را فراهم کرده است.

افتتاح۹1پروژهصنعتیوعمرانی•
درفريمان

خبرنگار فريمــان-
فریمان  فرماندار  قدس:
تجلیــل  مراســم  در 
نمونــه  کارمنــدان  از 
پــروژه   ۹1 افتتــاح  از 
عمرانــی،   صنعتــی، 
راه شــهری و روستایی 

بــا اعتبار 7هزار میلیــارد ریال خبر داد و گفــت: در زمینه 
تعداد پروژه ها رتبه ســوم و در بعد اعتباری جزو پنج شــهر 
 برتر خراســان رضوی هســتیم که با راه اندازی این پروژه ها 
یک هزار و 200 شغل ایجاد می شود.صفایی در ادامه با اشاره 
 به اهمیت کارکنــان و کارگزاران در پیشــبرد اهداف نظام؛ 
سعه صدر، اخالق مداری و تکریم ارباب رجوع را از شاخصه های 
کارمندان عنوان کرد. در پایان این مراسم، از کارمندان نمونه 

ادارات و نهادهای فریمان قدردانی به عمل آمد.

آغازتوزيعشناسنامهالکترونيکی•
مهاجرانافغانستاندرمشهد

توزیع  فراینــد  قدس:
)شناســنامه(  تذکــره 
بــرای  الکترونیکــی 
آغاز  افغانستان  مهاجران 
شد.سرکنسول جمهوری 
افغانســتان  اســالمی 
در مشــهد در نشســت 
ایجاد  برای  هم اندیشــی 

شورای مهاجران در محل کنسولگری افغانستان در مشهد گفت: 
طبق این برنامه به متقاضیان پس از شناسایی و تثبیت هویتشان، 
تذکره الکترونیکی داده می شود.عبدالجابر انصار افزود: این برنامه 
به  زودی در تهران نیز آغاز می شود و یک نمایندگی توزیع تذکره 
الکترونیکی در استان کرمان هم ایجاد خواهد شد.وی ادامه داد: 
ایجاد شــورای عالی هماهنگی تشکیالت مهاجران در رساندن 

صدای مهاجران و کاهش مشکالت آنان بسیار مؤثر است.
وزیر مهاجرین افغانستان هم در این مراسم گفت: شورای عالی 
هماهنگی تشکیالت مهاجران می تواند پل ارتباطی بین مردم 

و مسئوالن حکومتی باشد و این ارتباط را تحکیم بخشد.
سیدحســین عالمی بلخی افزود: در برنامه پنج ساله وزارت 
مهاجرین، تشکیل چنین شوراهایی از قبل پیش بینی شده بود 
و این وزارت از چنین شوراهایی که در راستای شناسایی و حل 

مشکالت مهاجران گام برمی دارد حمایت می کند.
وی ادامه داد: برطرف  شــدن مشکالتی چون افزایش قیمت 
صدور پاســپورت برای مهاجران، تثبیــت هویت و مقابله با 
بیماری کرونا از جمله مواردی اســت که نقش شــوراها در 

شناسایی و برطرف  شدن آنان تأثیر بسزایی خواهد داشت.
قرار اســت شورای عالی هماهنگی تشکالت مهاجرین مقیم 
مشهد، پس از ثبت در وزارت های عدلیه و مهاجرین رسمی و 

مستقل کار خود را آغاز کند.

ازمحلعوايدموقوفاتصورتگرفت
اهدای۲هزاربستهموادغذايیومعيشتی•

بهعزادارانحسينیطرقبهشانديز
فــارس:رئیــس اداره 
اوقــاف و امــور خیریه 
طرقبه شاندیز از اهدای 
2 هــزار بســته مــواد 
به  معیشــتی  و  غذایی 
در  حســینی  عزاداران 
این شهرستان خبر داد.

حجت االســالم حبیب صادقی با اشاره به اینکه 402 موقوفه 
ویژه محرم و صفر برای اداره کردن و پذیرایی زائران و عزاداران 
امام حسین)ع( در طرقبه شاندیز ثبت شده است، اظهار کرد: 
محرم هر ســال عزاداران حسینی بر سفره های اطعام واقفان 
خیراندیش میهمان می شــدند، ولی محرم امســال به دلیل 
بیماری کرونــا، عزاداری ها در فضاهایی بــاز با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشــتی برگزار می شود و ســفره های اطعام 
عزاداران حســینی به صورت بیرون بر و تهیه بسته های مواد 
غذایی و معیشتی جیره خشک ویژه عزاداران حسینی انجام 
می شــود.وی تصریح کرد: این 402 موقوفه با درآمدی افزون 
بر 12 میلیارد ریال با نیت های عزاداری، اطعام، روضه خوانی 
و مداحی ویژه ماه محرم و صفر در طرقبه شاندیز و روستاهای 

این شهرستان اجرای نیت می شود.

يکمقامقضايیخراسانرضویهشدارداد
برخوردقضايیبادستگاههای•

بیتفاوتدراحيایکشفرود
جانشــین  قــدس:
معاون حقــوق عامه و 
پیشگیری از وقوع جرم 
استان  مرکز  دادستان 
خراسان رضوی گفت:با 
مدیرانی که بر اســاس 
اعالم استانداری نسبت 
به اجــرای بندهای تفاهم نامه کشــف رود اقدام نکنند، 

برخورد خواهد شد.
قاضی بهشــتی توندری در حاشــیه بازدید از اقدام های 
انجام شده در بستر کشف رود افزود: کشف رود کماکان 
به عنــوان یکــی از معضالت مهم و چالش های زیســت 
محیطی شــهر و استان است و بسیاری از دستگاه ها به 
تعهداتی که در حضور استاندار پذیرفتند، عمل نکرده اند.

وی ضمــن مطالبــه از مدیران عامــل آب منطقه ای و 
آبفای مشهد بر اجرای تعهداتشــان، گفت: طبق برنامه 
ریزی هــای انجام شــده ، مقرر گردید بــا ایجاد تصفیه 
خانه های جدید و ارتقای تصفیه خانه های موجود در این 
بســتر، فاضالب جاری در کشف رود جمع آوری و تبدیل 
به پساب استاندارد گردد تا بتوانیم در حوزه فضای سبز 
از آن استفاده نماییم و همچنین حق آب بران کشف رود، 
نســبت به استفاده از آن اقدام نمایند که تاکنون در این 
زمینه کاری صورت نپذیرفته اســت و بخشــی نگری بر 
نگاه مدیران مزبور حاکم اســت و اراده عملی برای حل 

مشکل کشف رود ندارند .
وی تصریح کرد: از معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
که بر اساس توافق نامه به عنوان مرجع حل اختالف بین 
طرفین انتخاب شــده اســت، می خواهیم که نسبت به 
مطالبــه و نظارت بر اجرای بندهای این تفاهم نامه اقدام 

نمایند تا بتوانیم شاهد فضای بهتری باشیم.
وی بــا تأکید بر اجرای بندهای این تفاهم نامه توســط 
تمامی دســتگاه ها، ادامه داد: چنانچــه فاضالب جاری 
در کشــف رود ادامه داشته باشــد در زمینه احیای این 

رودخانه میراثی، شاهد توفیقاتی نخواهیم بود.
قاضی بهشــتی توندری با اشاره به اینکه فاضالب جاری 
در کشــف رود یکی از مصادیق تهدید بهداشت عمومی 
و از مصادیق تضییع حقوق عامه است، گفت: دادستانی 
برای بهتر شدن مسیر ســاماندهی کشف رود با مدیرانی 
که نســبت به اجرای بندهای تفاهم نامه اقدام ننمایند و 
عماًل موجب تضییع حقوق عامه شــوند، برخورد خواهد 

کرد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری مشهد با کاشت درختان 
و شروع ســاماندهی بخشی از رودخانه و شروع عملیات 
اجرایی مدل دوم ســپتاژ و انجام مطالعات ســاماندهی 
به بســیاری از تعهدات خود عمل کرده اســت، گفت: از 
متولیان آب تقاضا داریم پای کار بیایند و به تعهداتشان 
عمل کنند در غیر این صورت باید استانداری ورود پیدا 
کند و اگر اســتانداری نتوانســت موضوع را  رفع نماید، 
حوزه دادستانی که وظیفه احیای حقوق عامه را برعهده 
دارد، موضوع را پیگیری خواهد کرد و باید پاســخگوی 

دادستانی به عنوان مطالبه گر حقوق مردم باشند.
موانع فیزیکی، مانع فعالیت موتور پمپ ها در کشف رود
در ادامه این بازدید معاون خدمات شــهری شــهرداری 
مشــهد در خصوص ســاماندهی و احداث فضای ســبز 
در بســتر کشــف رود گفت: کل اراضی واگذار شده به 
شــهرداری مشهد ۸1 کیلومتر اســت که حدود 1140 
میلیارد ریال تعهداتی است که تاکنون توسط شهرداری 

ایجاد شده است .
 وی افــزود: در این خصوص دو  پــروژه اصلی همچون 
تصفیه خانه ســپتاز که بــا حــدود 740 میلیارد ریال 
قرارداد منعقد شده که با برنامه ریزی های صورت گرفته 
در این 1۸ ماه اجرایی می شود و  همچنین تصفیه خانه 
چرمشهر که ضمن پیگیری های به عمل آمده، امید است 
شرکت شهرک های صنعتی بتواند فاز دوم تصفیه خانه را 

در چند ماه آتی به بهره برداری برساند.
 یعقوبی گفت: به طور جدی پیگیر هستیم تا ساماندهی 
بســتر رودخانه را براساس ضوابط مهندسی رودخانه که 
مد نظر شــرکت آب منطقه ای است را انجام دهیم و در 
حــال حاضر محدوده کالت تا خین عرب به طول حدود 
4هزار متر را شروع کرده ایم و همزمان قازقان احمدآباد 
به ســمت چرمشهر را نیز  در دســتور کار قرار داده ایم 
که حدود 5 میلیارد تومان هزینه ســاماندهی بستر این 

محدوده مطابق مطالعات مهندسی رودخانه است.

معاونشهرداردرگفتوگوباقدسخبرداد

مخالفت دو وزارتخانه با ساخت پارکینگ در هسته مرکزی مشهد
قدسآنالين-رضاطلبی: معــاون عمران، 
حمــل و نقــل و ترافیک شــهرداری مشــهد 
گفــت: وزارت مســکن و شهرســازی و وزارت 
نفت با واگذاری زمین برای ســاخت پارکینگ 
در محورهــای منتهی به حــرم مطهررضوی 
مخالفت کردند.خلیــل اهلل کاظمی در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار کرد: مشــکالت ترافیکی 
محورهای منتهی به حرم مطهر رضوی در سال 

1400 کاهش پیدا خواهد کرد.

ساخت پارکینگ در خیابان توحیدس
وی تصریح کــرد: در اولین برنامــه عملیاتی، 
ســاخت پارکینگ در میدان شــهدا در محور 
توحید با ظرفیت یک هزار جای پارک در زمینی 
که متعلق به بنیاد تعاون ناجا بود مورد بررسی 
قــرار گرفت و بــا توافقاتی که با این دســتگاه 
 انجام شد، نقشــه های این پارکینگ تهیه و در

این ماه مناقصه آن جهــت انتخاب پیمانکار و 
اجرای پروژه اعالم خواهد شــد. معاون عمران، 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد گفت: 
بــا انتخاب پیمانکار  عملیات اجرایی ســاخت 
ایــن پارکینگ از  دو ماه آینــده آغاز و تا قبل 
از پایان فعالیت این دوره از شــورای اســالمی 
به بهره بــرداری  خواهد رســید.کاظمی افزود: 
همزمان با ساخت این پارکینگ، پیاده رو خیابان 
شهید شــیرازی نیز تعریض خواهد شد تا پس 
از افتتــاح پارکینگ در این محور، شــهروندان 
 و زائــران با اســتفاده از اتوبوس هایــی که در 
حد فاصل میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی به 
کارگیری خواهند شد، به زیارت امام مهربانی ها 
مشــرف شــوند. از طرفی محدودیت هایی در 
زمان های اوج ترافیک با همکاری شورای همتا 
در این محور برای خودروهای شخصی در نظر 
گرفته خواهد شد.وی ادامه داد: در محور میدان 
شهید گمنام نیز پیش بینی ساخت پارکینگ در 
زمین هایی که متعلق به راه آهن و شرکت نفت 
بود صورت گرفــت، از این رو طی مکاتبه ای با 
استاندار خراســان رضوی، دریافت مجوز برای 

ســاخت پارکینــگ در ایــن 
زمین ها انجام شــد  که وی نیز 
طی نامه ای موضوع را به معاون 
اول رئیس جمهــوری مبنی بر 
اینکه  ایــن زمین ها در اختیار 
شهرداری برای ساخت پارکینگ 
قــرار بگیرد اعالم کــرد،  ولی 
متأسفانه وزارتخانه های مسکن 
و شهرســازی و همچنین نفت 
با واگذاری این زمین ها مخالفت 
کردند.  کاظمی اظهار کرد: این 
موضوع سبب شد تا جایگزینی 
برای این پارکینگ تعریف شود 
که در این راســتا شــهرداری 
الیحه ای را به شــورای اسالمی 

 مبنی بر احداث پارکینگ با ظرفیت 4هزارو 500
جای پارک در مجتمع نرگس  ارسال کرده که 
این موضوع در شورا در حال بررسی است.وی با 
بیان اینکه  در میدان بسیج نیز با برق منطقه ای 
هنوز به جمع بندی نهایی برای احداث پارکینگ 
نرسیده ایم ، ادامه داد: همچنین در حال تحویل 
پارکینگ آسمان که در اختیار بخش خصوصی 
قرار دارد هســتیم تا در اختیار شهروندان قرار 
بگیرد، البته یک بحث حقوقی در ارتباط با این 

دارد که  پارکینگ وجــود 
در حــال برطرف کردن آن 

هستیم .

دریافت عوارض س
ترافیکی از خودروهای 

عبوری هسته مرکزی 
معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد اظهار کرد: 
یکــی از گزینه هایــی که 
بــرای کاهــش ترافیک در 
هسته مرکزی شــهر و در 
محورهــای منتهی به حرم 
مطهر در نظر گرفته شده، 
ترافیکی   عــوارض  دریافت 
از خودروهایی اســت که تمایل به تردد در این 
مناطق را دارند  که این موضوع در کمیســیون 
حمل و نقل شورای اسالمی در حال بررسی و از 
دستور کار خارج نشده است.وی در مورد اینکه 
با پروژه های طراحی شده دست کم تا سال1400 
امیدی به برطرف شدن ترافیک در خیابان های 
منتهی به حرم مطهر رضوی نیست، افزود: سعی 
ما بر انجام هر چه ســریع تر این پروژه هاست به 
طوری کــه در محور میدان شــهدا امید داریم 

ساخت پارکینگ و انجام فعالیت های همراستا 
بــا آن در جهت کاهش ترافیک تا ابتدای فصل 
تابستان سال 1400 اجرایی شود تا شهروندان و 
زائران با مسائل کمتری در زمینه حمل و نقل در  

این مسیر مواجه باشند.

 بهره برداری از پارکینگ آزادیس
 تا 70 روز دیگر

کاظمی در مــورد زمان بهره برداری از پارکینگ 
آزادی نیز گفت: روزشــمار افتتاح این پروژه در 
حال حاضر روی 70روز روشن است و به صورت 
سه شــیفته فعالیت های ســاخت آن در حال 
اجراســت  و تمام ســعی ما بر این است که در 
این مدت ساخت آن به پایان برسد و در اختیار 
شهروندان قرار بگیرد، اما اگر این موضوع به هر 
دلیلی محقق نشــود، روزشمار منفی آن شروع 

خواهد شد.
وی در مورد پارکینگ طبقاتی که در تقاطع 
خیابــان وکیل آبــاد و امامــت در چهــارراه 
آزادشــهر که افزون بر چند ماه است تعطیل 
بوده و خدماتی ارائه نمی کند، گفت: بهسازی 
و بازســازی این پارکینگ نیــز از ماه آینده 
شروع خواهد شــد و بنا داریم ضمن برطرف 
کــردن نواقص آن، نمای ایــن پارکینگ نیز 
هماننــد پارکینگ طبقاتی بــاغ ملی تغییر 
پیدا کند تا در انتهای پاییز خدمات رســانی 
به شــهروندان را آغاز کنــد.وی در مورد این 
اولیه ساخت پارکینگ های  موضوع که طرح 
طبقاتی در مشهد با هدف کسب منافع برای 
افراد خاص در زمینــه واردات تجهیزات آن 
ارائه شده بود، اظهار کرد: در این باره نظری 
نــدارم، ولــی در حال حاضــر 23 پارکینگ 
طبقاتی با ظرفیت 561 جای پارک در شــهر 
مقدس مشــهد وجود دارد که اغلب آن ها به 
دلیل خرابی تجهیزات تعطیل هستند که به 
تدریج در حال آماده ســازی آن ها هستیم و 
در این زمینــه مناقصه هایی را در حال تهیه 

و اجرا داریم.

 روزشمار افتتاح 
پارکینگ آزادی در 

حال حاضر روی 70روز 
روشن است و به صورت 

سه شیفته فعالیت های 
ساخت آن در حال 

اجراست  و تمام سعی 
ما بر این است که در 

این مدت ساخت آن به 
پایان برسد

بــرشبــرش
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قدس:قبوض آخرین دوره آب و برق مشترکان مشهدی که در 
هفته اخیر به دست آن ها رسیده موجب گالیه هایی شده است و 

برخی از شهروندان از مبالغ زیاد قبوض خود انتقادهایی دارند.
اگر اهل فضای مجازی و پیگیر برخی از انتقادهای بازتابی در این 
فضا باشــید بی تردید در یک هفته اخیر بارها این پیام را مشاهده 
کردید که شــهروندی نوشته قبض برق ما نسبت به دوره قبل دو 
برابر یا بیشتر شده یا دیگری نوشته است قبض آب منزل ما رکورد 
شکست و از مرز 100 هزار تومان گذشت.خالصه اینکه در شرایط 
اقتصادی حاکم بر جامعه حساسیت ها به هزینه هایی چون قبوض 
آب، برق و گاز بیش از هر زمان دیگری شــده اســت و از ســوی 
دیگر به سبب ضریب نفوذ تلفن همراه و به دنبال آن آماده بودن 
بســتر الزم برای انعکاس نظرات شخصی افراد در فضای مجازی 
موضوعات معمولی هم به یکباره به یکی از مباحث جدی جامعه 
تبدیل می شــود حال آنکه اتفاقات مورد استناد تازگی نداشته و 
همواره بخشــی از تعامالت اجتماعی بــوده ولی به دلیل همین 
 بازتاب وســیع الزم اســت تا واکنش متناســب با آن داشت تا از 
سوء برداشت های احتمالی جلوگیری شــود.به همین بهانه و به 
منظور بررسی موضوعات مد نظر مخاطبان روزنامه و شهروندانی 
که نسبت به ارقام قبوض آب و برق خود انتقاد هایی دارند با متولیان 
این موضوعات گفت وگوی کوتاهی داشتیم که در ادامه می خوانید.

تأثیر گرما بر قبض برقس
همچنان که گفته شد برخی از شهروندان از مبالغ باالی قبوض 
برق خود گالیه دارند که پاسخ مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
برق مشهد به این دسته از شهروندان این است که قبض آخرین 
دوره مربوط به ماه های تیر و مرداد اســت و به سبب گرما میزان 

مصرف برق مشترکان باال بوده است.
کاشی می گوید: همچنان که همه مشترکان می دانند از مدت ها 

پیش به استناد جدول های تعریف شده مشترکانی که بر اساس 
الگوی مصرف برق مصرفی خود را مدیریت کنند نحوه محاسبه 
بهای برق مصرفی آن ها با مشــترکانی که بیشتر از آن مصرف 
نمایند، متفاوت اســت.وی ادامه داد: پس مشــترکان برقی که 
تصور می کنند تعرفه ها افزایش یافته و مبلغ قبض آن ها بیشتر 
از زمان های دیگر اســت با بررسی میزان مصرف خود می بینند 
که گرمای هوا و استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی و یا استفاده 
بیشتر برق در زمان اوج مصرف موجب شده تا از جمله مشترکان 
پرمصرف محســوب شــوند و چون باالتر از الگوی مصرف قرار 
می گیرند تعرفه آن ها هم متفاوت می شود و به همین دلیل مبلغ 
قبض آن ها بیشــتر از دوره قبل که مربــوط به فصل بهار بوده، 
می شود بنابراین باز هم به شهروندان توصیه می شود با مدیریت 
مصرف خــود ضمن صرفه جویی در مصرف برق هزینه خانوار را 

نیز کاهش دهند.

پس لرزه کرونا در قبض آبس
ماجرای افزایش مبالغ قبوض آب مشــترکان هم عالوه بر دلیل 
مشترک گرمای هوا یک دلیل دیگر هم دارد؛ دلیلی که بی هیچ 
تردیدی می توان گفت در چند ماه اخیر زندگی روی کره زمین 
را تحت تأثیر قرار داده است.سرپرست روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب مشهد در این باره می گوید: همه ساله در روزهایی که 
گرمای هوا افزایش می یابد مصرف آب هم افزایش می یابد و امری 
عادی است و از آنجایی که قبوض صادر شده در دوره اخیر مربوط 
به ماه های گرم تابســتان است بخشــی از افزایش مبالغ مربوط 
به همین مسئله است.محتشــمی می افزاید: اما مسئله دیگری 
که موجب شــده تا میزان مصرف مشترکان در تابستان امسال 
نســبت به روزهای مشابه در سال های گذشته افزایش پیدا کند 
شیوع ویروس کروناست؛ چراکه در روزهای شیوع این ویروس بر 

دو نکته تأکید می شــد؛ اول ماندن در خانه و دوم شستن مداوم 
دست ها. بر همین اساس شهروندان برای حفظ سالمت خود با 
عمل به این دستورات آب بیشتری مصرف کردند و میزان مصرف 
آن ها از الگوی مصرف تعیین شده باالتر رفته و به استناد ضوابط و 
قوانین تعرفه گذاری بخشی از آب مصرفی آن ها با ضرایب بیشتری 
محاسبه شده است.وی خاطرنشان می کند: مشترکان آب توجه 
داشته باشــند مبلغ تفاوت تعرفه مندرج در صورتحساب دوره 
اخیر مربوط به اعمال 7درصد افزایش تعرفه اســت که از ابتدای 
اردیبهشــت ماه با مصوبه وزارت نیرو اعمال می شود.همچنین 
مصوبه دیگری در ابتدای خردادماه ابالغ شده است که به موجب 
آن 16 درصد افزایش تعرفه برای مشــترکانی لحاظ می شود که 
مصرف باالتری از الگوی مصرف تعیین شــده دارند )الگوی 15 
مترمکعب( پس آن دســته از مشترکانی که از مبالغ مندرج در 
قبوض آب خود گالیه دارند توجه داشته باشند آنچه برای آن ها 
محاسبه شده بر اساس جداول تعیینی از سوی وزارت کشور بوده 
و به دلیل همزمانی دو عامل گرمای هوا و شیوع کرونا نسبت به 
دوره های قبل تغییراتی داشته که با سرد شدن هوا و حذف یکی از 
این عوامل از یک سو و مدیریت مصرف از سوی دیگر در دوره های 

بعدی مبالغ قبوض آن ها به حالت عادی بازخواهد گشت.
محتشمی در پایان با اشاره به اینکه حدود 70 درصد مشترکان 
مشــهدی بر اســاس الگوی مصرف آب مصرف می کنند، گفت: 
مشترکان آب می توانند با مراجعه به سایت شرکت آب و فاضالب 
مشــهد بــه آدرس www.abfamashhad.ir از تعرفه ها و نحوه 

محاسبه صورتحساب خود مطلع شوند.

قدسسوژهمردمیراپيگيریمیکند

دلیل افزایش قبض آب و برق مشترکان مشهدی چیست؟
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1. ســنگریزه- برابر فارسي »پیستون« - 
رنگ کردن ابرو 2. کتاب انگلیسي- عقاب 
ســیاه- گرســنگي- مدور 3.پیکر- دچار 
توهم شــده- طال 4. وصول کــردن- از 
احجــام هندســي 5. نوعــي شــیریني 
در  بارگذاري سیســتم عامل  خامــه اي- 
حافظه رایانه- از ادات پرســش 6. حیوان 
بومي استرالیا- بیداري 7. بزکوهي- نوعي 
پارچه کت وشــلواري- ضخیم ۸. چندین 
 امت- ســینماي فاجعه- شب- شایسته 
۹. شــکرگزاري- اســبابي کــه قبل از 
تولد نــوزاد  تهیه مي کنند- غــوزه پنبه 
10. درمانگاه ارتشي- بازدهي 11. تقویت 
امواج رادیویي- پایتخت فالســفه- سره 
12. شــهري از توابع ســمنان- دستگاه 
یابنده سالح زیرخاکي 13. مغزسر- ساعت 
ژاپني خاطره انگیز براي بزرگ ترها- قانون 
مغولي 14. تیپا- چروک پیشــاني- گروه 
سیاســي- زیــرک 15. بدمنظــر- میوه 

زیربغل گذاشتني - پهلوان

1. از هزارمــاه هم بهتراســت- پیشــه وري- 
ســرزمین 2. کاغذ یا پارچــه باریک و بلند- 
نوعي کلوچه ســوغاتي کرمــان- پاره آتش 
معــروف  مهــر  ترســایان-  عبادتــگاه   .3
 - ماه ســرد 4. میــوه مربایــي- چرب زبان 
 5. آب بنــد- قیافــه ورزشــکاري – آزادي 
»واحدتنیــس«-   + »حرف فاصلــه«   .6
مشغول است در  شــغلي کاذب – ناشناخته 
7. پخش شده روي زمین- کنترل کردن- دیو 
شــاهنامه ۸. پیامبر خوش الحان- از درجات 
ارتشــي ۹. ناپاکي- ضربه شمشــیر- شیوه و 
روش10. از قهرمانــان رمان »بینوایان«- یون 
مثبت- منفک شــده 11. دشــمنان- ساکن 
پایتخت مه آلود اروپایي – ریشه 12. فناوري 
پیشــرفته- بــرد مشــهور 13. زردش برادر 
شغال است - شهري تحت کنترل تشکیالت 
خودگردان فلسطین- صلحا 14. نوعي سبزي 
خوشــبو از خانواده نعناعیان که براي درمان 
دردهاي عصبي مفید  اســت- زیاده- همزن 
15. تلف رفتن- نام پسرانه وطني- ردوبدل کردن
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