
هماهنگیدستگاهها
کلیدمشکلکودکانخیابانی

درمان۱۱هزاربیمارکرونایی
دربیمارستانفارابیمشهد

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضــوی می گوید: حل معضل کــودکان خیابانی 
نیازمند هماهنگی و همکاری بین بخشی چندین 
دســتگاه و نهــاد دولتی و حتــی مجموعه های 
مردم نهاد اســت.هفته گذشــته گزارشی در این 
صفحه منتشر کردیم که به موضوع افزایش تعداد 

کودکان خیابانی در شهری...

رئیــس بیمارســتان فارابی مشــهد گفــت: این 
بیمارستان بیش از ۱۱هزار بیمار کرونایی را تحت 
درمان قرار داده اســت.کیومرث افسری افزود: این 
بیمارستان پس از بیمارســتان های امام رضا)ع( و 
شــریعتی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
بیشــترین تعداد بیماران مبتال به ویروس کرونا را 

پذیرش کرده است...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه مشاورین امالک به منظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس
در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبصره3 ماده 22 قانون نظام صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف 
مشاورین امالک شهرستان سبزوار دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب 
به همراه کارت شناس��ایی عکس دار از س��اعت 9صبح لغایت 11 روز دوشنبه مورخ 99/07/14 جهت 
ش��رکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس، ش��خصا به نش��انی خیابان مطهری-میدان الله-اداره 
فرهنگ وارش��اد اسالمی-تاالرکاش��فی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خ��ود را از بین افراد ذیل به 

تعداد پنج نفر اعضا هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت بر اس��اس تبصره ذیل ماده 13 آئی��ن نامه انتخابات اتحادیه ه��ای صنفی اعطاء 

وکالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد.
رعایت پروتکل بهداشتی وزدن ماسک درمحل برگزاری انتخابات الزامی بوده واز ورود افرادبدون 

ماسک جلوگیری می گردد.
)اس��امی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف مش��اورین امالک شهرس��تان سبزوار به 

ترتیب حروف الفبا(
 1-عباس انصاری نیا 2-ایمان براتی 3-عباس پروانه 4-ابراهیم توسلی

 5-ایمان حسین پوراردیزی 6-مهدی دانا 7-محسن رحیمی 8-محمدرستمی جرف 9-رضا سعیدی فر
 10-محمدعباسی 11-علیرضا علی آبادی 12-مهدی فرشادفر 13-بهنام کیانی مقدم

 14-مهدی نیک پور 15-محمدهراتی
)اس��امی داوطلب��ان س��مت ب��ازرس اتحادی��ه صن��ف مش��اورین ام��الک شهرس��تان س��بزوار ب��ه                                        

ترتیب حروف الفبا(
1- مجتبی آسیائی 2-یاسین بخشی 3-مصطفی چشمی 4-علی شکیبا راد

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار 

به اطالع می رس�اند شرکت س�امان  بازار رضوی )سهامی خاص( به شماره ثبت 855 به منظور 
برون س�پاری خدمات تخصصی شناس�ایی و بهبود فرآیندهای کس�ب و کار مطابق با تدوین 
 ،BPM سرفصل های ذیل، از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، بومی کالن شهرمشهد و فعال در حوزه
با رزومه مرتبط، دعوت به عمل می آورد )اش�خاص و مجموعه هایی که دارای س�ابقه همکاری با شرکت ها و 
سازمان های وابسته به آستان قدس رضوی باشند، در اولویت هستند( متقاضیان با ارسال طرح عملیاتی خود، 
حداکثر تا تاریخ  1399/06/29 به آدرس: مشهد، ابتدای بزرگراه آسیایی، روبروی بیمارستان رضوی، شرکت 

سامان بازار رضوی یا به نشانی ایمیل info@ahoo24.ir  در این فراخوان شرکت نمایند.
 سرفصل های مورد تقاضا: 

• احصای فرآیندهای جاری ) سرفصل ها و ریز فرآیندها (
• ارائه فرآیندهای بهبود و اصالح

• ارائه شناسنامه فرآیند مطابق استاندارد 
•  ترسیم نقشه فرآیندی برای فرایندهای بهبود یافته در قالب BPMN2 و سایر ابزارهای مربوطه

• تدوین روند کار، قوانین کسب و کار، شاخص های فرآیندی، شرح وظایف فرآیندی کارکنان 
 مستندات مورد انتظار به پیوست مکاتبه درخواست همکاری :

• تصویر مدارک شناسایی شخصیت حقوقی )اساس نامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و...(
• رزومه حاوی سوابق تخصصی شخصیت حقوقی

• ارائه نمونه کارهای انجام شده
• تصویر رضایت نامه های اشخاص حقیقی و حقوقی، به عنوان کارفرما در صورت وجود، حائز امتیاز خواهد بود.

o طرح عملیاتی مصور به همراه ریز هزینه های اجرایی )محدود به مکان و زمان مشخص(

فراخوان شناسایی پیمانکار تهیه و تدوین فرآیندهای شناسایی
)BPM( و بهبود کسب و کار 
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 ش��هرداری کدکن در نظر دارد به استناد مجوز ش��ماره 50/217 مورخ 99/06/17 
شورای اسالمی ش��هرکدکن نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 250 متر 
مرب��ع واقع در ک��وی عطار به قیمت کارشناس��ی اق��دام نماید. ل��ذا از متقاضیان 
درخواس��ت می ش��ود از تاریخ درج این آگهی به مدت یک هفته)هفت روز کاری( 

جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 
شهرداری کدکن

 آگهی مزایده - نوبت  دوم
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1 به آگاهی شهروندان گرامی می رساند، 

ب�ه موجب مصوب�ه ش�ماره 5/98/21552 ش مورخ 
1398/11/08 شورای اسالمی شهر مشهد مقدس، از 
ابت�دای مهرماه 99، پرداخت نقدی عوارض و بهای 
خدمات پروانه، پایانکار و مجوزات س�اختمانی طبق 
جزئیات بارگذاری ش�ده در بخش مصوبات تارنمای 
  shora.mashhad.ir ش�ورای اس�المی ش�هر به نش�انی

مشمول 14 درصد تخفیف خواهد بود.
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   اطـالعـیه

شهرداری مشهد

ایسنا:کارشناس مســئول مدارس غیردولتی آموزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: امســال میــزان نام نویســی در مدارس 
غیردولتی کاهش ۵ درصدی داشته ، اما در پیش دبستانی ها این 

کاهش بسیار بیشتر و حدود ۹۰درصد بوده است.
حسن امیری اظهار کرد: کاهش ثبت نام ها موجب توقف فعالیت 
بیش  از ۱۰۰ مدرســه و مرکز آموزشــی اعم از پیش دبســتانی، 
دبســتان و... شــده  اســت. این موضوع همچنان ادامه داشته و 

پیش بینی می شود افزایش نیز داشته باشد... 
وی در رابطــه با افزایش شــهریه  مدارس برای ســال تحصیلی 
جاری، خاطرنشــان کرد: مدارس غیردولتی هر سال بین ۱۵ تا 
2۹ درصد افزایش شــهریه دارند که این افزایش براساس هزینه  
اجاره بها، باالرفتن حق التدریس و... تعیین می شــود و شــهریه  
مدارس با وجود شــیوع بیماری کرونا نیــز کاهش پیدا نکرده و 

رو به افزایش بوده است.
وی درباره  شــهریه های مدارس غیردولتی اســتان افزود: میزان 
شــهریه ها در مقاطع مختلف متفاوت است. در مدارس ابتدایی 
میانگیــن شــهریه ۳ میلیــون و ۳۵۰هــزار تومــان، در مقطع 
پیش دبستانی میانگین شهریه ها یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، 

در مقطع متوســطه  اول به طور میانگیــن ۴میلیون و ۴۵۰هزار 
تومــان و هزینه شــهریه در مقطــع متوســطه  دوم نیز به طور 

میانگین ۶میلیون و ۱۰۰هزار تومان برآورد شده  است.
امیری در پاســخ به این پرســش کــه آیا هزینــه  کالس های 
فوق برنامه  سال گذشــته به خانواده ها عودت داده شده یا خیر، 
بیان  کــرد: مدارس بایــد هزینه  کالس هــای فوق  برنامه  برگزار 
نشده را برگردانند یا در شــهریه  سال جدید محاسبه کنند. اگر 
مدرســه ای این هزینه را برنگرداند به مدیران تذکر داده می شود 
که در صورت عدم تمکین، گزارش این تخلف به شــورای نظارت 

ارسال شده و با مدرسه برخورد می شود. 
مدیر مسئول مدارس غیردولتی خراسان رضوی گفت: با توجه به 
اینکه در روزهای شیوع بیماری کرونا هستیم، باید بین مدیران، 
مؤسســین و اولیا درک متقابلی به وجود آیــد که همه بتوانند 
از این شــرایط به خوبی و خوشــی عبور کنند. این روزها برای 
مؤسسان و خانواده ها مشکالتی وجود دارد که باید با همدلی به 
آن ها کمک کرد و با ایجاد درک متقابل میان اولیا مثل سال های 
گذشــته دانش آموزان با اطمینان خاطر در کالس ها حضور پیدا 

کرده و به ادامه  تحصیل بپردازند.

قدس:مدیر زراعت ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
کشــت چغندر پاییزه با هدف خوداتکایی در شــکر و رفع مشکالت 
مربوط به واردات آن، امسال در سطح 2هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

استان انجام می شود. 
حمید حاجی نژاد افزود: کشت چغندر قند در خراسان رضوی چند 
ســالی به فراموشی سپرده شده بود، اما در حال حاضر برای کشت 
پاییزه در سال جاری 2هزار هکتار اراضی کشاورزی در نظر  گرفته 

شده است.
وی با اشاره به بهره  وری های کشــت پاییزه چغندر ادامه داد: یکی از 
بهره وری های کشت پاییزه چغندر میزان مصرف آب است. در کشت 
چغندر بهاره حدود ۱۰ تا ۱2 هزار مترمکعب آب استفاده می شود، اما 
در کشت پاییزه درنهایت ۴ تا ۵ هزار مترمکعب آب استفاده خواهد شد. 
بیشتر مصرف آب چغندر در کشت پاییزه از طریق آب سبز یا همان 

بارندگی تأمین می شود.
حاجی نــژاد گفت: همچنین در کشــت بهاره چغنــدر ۶ تا 7 مرتبه 
سم پاشــی علیه آفات صورت می گیرد؛ در حالی که در کشت چغندر 
پاییزه درنهایت دو مرتبه سم پاشــی خواهیم داشت. در کشت پاییزه 
عملکرد برداشت را ثابت نگه داشته و هزینه های تولید را نیز کاهش 
می دهیم. همچنین کشاورز آب کمتری مصرف می کند، اما درآمدش 

نسبت به کشت بهاره چغندر تغییری نمی کند.
وی افزود: کشــت پاییزه موجب از بین رفتن تناوب کار در کارخانه ها 

می شود. 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به برنامه 
اصالح الگوی کشت عنوان کرد: برای سال ۹۹ افزایش کشت نداریم، اما 
در نظر داریم تکنیک ها و روش ها را تغییر دهیم. به دلیل محدودیت در 
منابع آبی، هدفی برای توسعه کاشت نداریم، اما نسبت به سال گذشته 
افزایش عملکرد در واحد ســطح را دنبال کرده و بهره وری را افزایش 
 می دهیم. همچنین با اســتفاده از تکنولوژی های کشاورزی حفاظتی 
و وســایل به زراعی و به نژادی باید نسبت به گذشته افزایش عملکرد 

داشته باشیم.
 حاجی نــژاد اضافــه کــرد: زمانــی در ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراسان رضوی 2۶۰ هزار هکتار کاشت گندم داشتیم، اما تنها در حد 
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن گندم تحویل می دادیم؛ این در حالی اســت که 
اکنون نزدیک به ۱۳۵ هزار هکتار گندم کاشــته شده داریم و حدود 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن گندم تولید می کنیم. در واقع تالش ما این است 

به جای ارتقای عملکرد کمی، عملکرد کیفی خود را بهبود بخشیم.
وی خاطرنشان کرد: تقریباً توسعه افقی در کشاورزی نداریم و چنین 

چیزی ممنوع است. 

کاهش60درصدیبرداشتگردو
درخراسانشمالی

بجنورد-خبرنگارقدس:مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان 
شمالی از کاهش ۶۰ درصدی برداشت محصول گردو در سال جاری 
 خبر داد.محمدعلی شریکیان اظهار کرد: برداشت گردو از سطح ۳ هزار و

7۳ هکتار باغ این اســتان آغاز شــده، اما با توجه به سرمای دیررس 
بهاره پیش بینی می شود تنها ۸۰۰ تا هزار تن محصول برداشت شود، 
این در حالی است که در سال گذشته ۳ هزار و ۸۰۰ تن گردو از این 
سطح باغ برداشت شده بود.وی با بیان اینکه از مجموع باغ های گردوی 
استان، 2 هزار و ۶۹۰ هکتار بارور و 2۸۳ هکتار دیگر غیربارور هستند، 
افزود: بیشترین باغ گردوی استان در شهرستان های شیروان، فاروج و 
بجنورد است که ساالنه به ترتیب ۸۵۱، ۵۴۹ و ۴2۰ تن محصول از 

این باغ ها برداشت می شود.

کشت چغندر پاییزه در خراسان رضوی از سر گرفته شدکرونا، 100 آموزشگاه را به کما برد!

بهدلیلکاهشثبتنامدانشآموزان
درخراسانرضوی

کرونا،۱00آموزشگاه
رابهکمابرد!

گزارشیدرآستانهسالزراعیجدید

رکودکشاورزی
باگرانیکود

.......صفحه 2 

ساماندهیمتکدیانمشهد
عزموارادهواقعیمیطلبد

چند روز پیش که خبرها را مرور می کردم، سخنان فرماندار مشهد، 
زیر این عنوان که »ساماندهی، جایگزین جمع آوری متکدیان شود« 
هرچند ظاهراً منطقی به نظر می رسید، اما با توجه به شرایط حاکم بر 
جامعه و تجربه های دهه های گذشته در بحث ساماندهی و جمع آوری 
متکدیــان، ســخنانی دور از انتظار بود که دســت کم نباید از زبان 

عالی ترین مقام دولتی دومین کالنشهر کشور شنید...

یادداشتیادداشت
مهدیکاهانیمقدم
annotation@qudsonline.ir

سایه سنگین » برج های نا ایمن«
مدیرعامل سازمان آتش نشانی از وجود 750 مکان پر خطر در مشهد خبرداد

.......صفحه ۳ 

کارشــناس مســئول مــدارس غیردولتــی آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: امسال میزان نام نویسی در مدارس غیردولتی 
کاهش ۵ درصدی داشته ، اما در پیش دبستانی ها این کاهش بسیار 

بیشتر و حدود ۹۰درصد بوده است...

افزایش یکباره قیمت کودهای شــیمیایی موجب شده تا بازار عرضه 
این نهاده برای استفاده در صنعت کشاورزی دچار نوسان های قیمتی 

شدید شود. این افزایش البته دالیلی داشت...



گزارشی در آستانه سال زراعی جدید

رکود کشاورزی با گرانی کود
هاشم رســائی فر: افزایش یکبــاره قیمت 
کودهای شیمیایی موجب شده تا بازار عرضه 
این نهاده برای اســتفاده در صنعت کشاورزی 
دچار نوســان های قیمتی شــدید شود. این 
افزایش البته دالیلی داشــت کــه مهم ترین 
آن حذف ارز 4هــزار و 200 تومانی کودهای 
شــیمیایی و تبدیل آن به ارز نیمایی توسط 
دولت بود که ســبب شــد قیمــت  کودهای 
شیمیایی تا 10 برابر افزایش یابد. از سوی دیگر 
دولت یارانه کودهای شیمیایی که در سال های 
گذشته بر اســاس تبصره 14 قانون برنامه و 
بودجه پرداخت می شــد را قطع کرد. همین 
دو علت بــرای صعود نجومی قیمت کودهای 
شیمیایی کفایت می کرد و موجب شد تا برای 
مثال قیمت هر کیسه کود سولفات پتاسیم که 
تا پیش از این نزدیک به 120 هزار تومان بود 

تا 540 هزار تومان افزایش یابد!
در چنین شــرایطی و در حالــی که صنعت 
کشــاورزی وابســته به اســتفاده از کودهای 
شیمیایی اســت، قطع آن از سوی کشاورزان 
می توانــد ســبب افــت در میزان برداشــت 
محصولشان شود و نیز موضوع به خطر افتادن 
امنیت غذایی اســتان و کشــور که می تواند 

شرایطی بحرانی را به وجود آورد.
چند روز دیگر به شــروع ســال زراعی باقی 
مانده است و با شروع کاشت برخی محصوالت 
تأثیرگذار در سبد غذایی مردم از جمله گندم، 
خیلی از کشــاورزان به شرایط موجود در بازار 
عرضه کودهای کشاورزی گالیه مندند و ادامه 
ایــن روند را بــه هیچ وجه به صــالح اوضاع 

کشاورزی نمی دانند.

کاهش محسوس برداشت محصولس
کشــاورز جوانی در خصــوص افزایش قیمت 
کودهای کشاورزی می گوید: اصالً برای ما قابل 
لمس نیســت که چگونه قرار است محصول 
جدیدمــان را بکاریم در حالی کــه برای هر 
 کیسه کودشیمیایی مجبور هستیم بیشتر از

500 هزار تومان پرداخت نماییم.
او با ابراز گالیه از شــرایط موجــود می افزاید: 
استفاده از کود شــیمیایی در میزان بهره وری 

مهــم  بســیار  محصــول 
اســت اگر کودی نباشــد یا 
نتوانیــم بخریم و اســتفاده 
 کنیــم، محصــول 10 تنی 
هر ســال گندم ما شاید به 
نصف هم نرسد. با وجود این 
نمی دانیم مســئوالن با چه 
دلیل و ادله ای این تصمیم ها 
را می گیرند و موجب نگرانی و 

استرس کشاورزان می شوند.

لزوم مدیریت قیمت س
محصوالت کشاورزی

کشــاورز دیگــری نیز با اشــاره بــه افزایش 
قیمت هایی که کودهای شــیمیایی در مدتی 
کوتاه داشته اند، گفت: سؤال من این است که 
معادله افزایش قیمــت نهاده ها و خدمات در 
بخش کشاورزی در قیاس با ثابت ماندن قیمت 
محصوالتی که بیشتر آن ها خرید تضمینی یا 
قیمتی ثابت دارند را چگونه می شــود توجیه 

کرد؟
وی ادامــه می دهد: چگونه می شــود کود را 
بــا پنج برابر قیمــت قبل تهیه کــرد، بذر را 
همیــن طور، امــا محصول را بــا قیمت های 
تضمینی پایین فروخت؟ آقایانی که اینچنین 

این  و  می گیرند  تصمیماتی 
با مشکل  گونه کشاورزی را 
و چالش مواجه می کنند آیا 
فکری برای قیمت محصوالت 
در آینده داشته اند؟ اگر قرار 
باشــد قیمت کــود و بذر و 
بقیه ملزومات کشاورزی این 
گونه افزایــش یابد و قیمت 
محصوالت تفاوتی نکند، قطعاً 
بخش کشــاورزی با مشکل 
مواجه خواهد شــد، چراکه 
کشــاورزی توجیه اقتصادی 
نخواهد داشــت و کشاورزان 

رغبتی برای ادامه فعالیتشان ندارند.

آزادسازی قیمت محصوالت کشاورزی س
مانند قیمت کود

مدیر بخش زراعت ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی در خصــوص گرانی یکباره 
کودهای شــیمیایی به قدس می گوید: همه 
ما در این مورد شــوکه شــدیم. سالیان سال 
است که عنوان می کنیم اگر قرار است قیمت 
نهاده های کشاورزی آزادسازی شود و کشاورز 
مجبور باشــد نهاده ها را آزاد از بازار تهیه کند، 
باید تولیدات کشاورزی نیز معادل ارز آزاد راهی 

بازار شود.
حمید حاجی نــژاد ادامه می دهــد: اگر امروز 
قیمت کود و بذر و ســایر مــوارد مصرفی در 
کشاورزی آزاد اعالم می شود باید بحث فروش 
هر تــن گندم به 300 دالر هــم در بازارهای 
جهانی دیده شــود تا به این وسیله فاصله به 
وجود آمده بین خرید نهاده ها با نرخ فعلی آن ها 

جبران شود.
نمی شود کود شیمیایی که کشاورز تا پیش از 
این به 117 هزار تومان خریداری می کرد، در 
حال حاضر 540 هزار تومان بابت آن پرداخت 
کند و قیمت محصول با شرایط خرید تضمینی 
ثابت بماند. فقط در یک صورت خرید تضمینی 
می تواند پاسخگوی این تفاوت قیمت ها باشد 
آن هــم اینکه با نــرخ تــورم عمومی خرید 
تضمینــی افزایش یابد یعنی اگــر کود 500 
درصد افزایــش یافته خرید تضمینی حداقل 
150 تا 200 درصد افزایش یابد، نه اینکه این 
افزایش ها را شاهد باشیم و افزایشی اندک در 

خرید تضمینی دیده شود.

افت محصول در غیاب کودس
وی اظهار کرد: کشــاورز شغلش کشاورزی 
اســت پس در آینده هم خواهد کاشت، اما 
با این قیمت هایی که االن شاهد آن هستیم 
اجباری در اســتفاده از کود نخواهد دید در 
نتیجه افت عملکرد و پایین آمدن بهره وری 
از آب را شــاهد خواهیم بود و محصولی که 
نسبت به سال های گذشته افت قابل توجهی 

خواهد داشت.
حاجی نژاد در مورد راهکارهایی که می شود در 
خصوص استفاده از کودهای شیمیایی به کار 
برد، گفت: قطعاً کشاورز نمی تواند مانند گذشته 
به میزانی که کود مصرف داشته، استفاده نماید 
باید در چنین شــرایطی به کشاورزان آموزش 
بدهیم تا بهره وری را در این قسمت باال ببرند. 
حاال که کود گران شده باید کشاورز کود را در 
عمق و در زمان مناسب و به مقداری که مورد 
نیاز است استفاده کند و این موارد را مدیریت 
نماید تا ضمن اســتفاده کمتر از کود، میزان 

بهره وری محصولش نیز حفظ شود.

توزیع 2هزار و 892 بسته مهر تحصیلی •
بین دانش آموزان محروم

قدس: معــاون فرهنگی 
اجتماعی اداره کل اوقاف 
امور خیریه خراســان  و 
با  رضوی گفت: همزمان 
آغاز سال تحصیلی جدید، 
بســته و 892   2هــزار 
مهر تحصیلــی به ارزش 

5 میلیــارد و 784 میلیــون ریال از محل موقوفات اســتان و 
کمک خیران تهیه و بین دانش آموزان بی بضاعت توزیع شــد. 
حجت االسالم و المسلمین ایزدی افزود: ارزش هر بسته 2 میلیون 
ریال برآورد می شود که شامل کوله پشتی و لوازم التحریر است.وی 
با اشاره به اینکه امسال هشتمین دوره طرح مهر تحصیلی است، 
گفت: این بسته ها از محل 12 موقوفه و کمک های خیران تهیه و 

در سراسر استان توزیع شده است.

 مدیر حج و زیارت خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

 مردم مراقب افراد سودجو •
برای اعزام سفرهای زیارتی باشند

قــدس آنالین- رضا 
طلبــی: مدیــر حج و 
زیارت خراســان رضوی 
حاضر  حــال  در  گفت: 
در  اعزامی  گونــه  هیچ 
قالب کاروان های زیارتی 
به کربالی معلی و نجف 
اشرف از اســتان انجام نمی شود و مردم مراقب افراد سودجو 
در این زمینه باشــند. جواد شاد در گفت وگو با قدس آنالین 
بابیان اینکه ســفرهای هوایی از استان به کشور عراق صرفاً 
برای تجار و مسافران است و هیچ گونه کاروان زیارتی در این 
پرواز های هوایی وجود ندارد، تصریح کرد: مردم مراقب افراد 
سودجو باشند، زیرا در حال حاضر هرگونه نام نویسی و اعزام در 
کاروان های زیارتی برای سفر به کربالی معلی، نجف اشرف و 
همچنین سوریه در استان غیرقانونی است و هیچ گونه زائری 
در شرایط فعلی به کشورهای زیارتی اعزام نمی شود و مجوزی 
برای این اقدام صادر نشده است، کشورهای میزبان نیز اجازه 

هیچ گونه حضور کاروان های زیارتی را نمی دهند.
مدیرکل حج و زیارت خراســان رضوی افزود: براساس گفته 
معاون وزیر کشــور، در حال حاضر هیچ گونه برنامه ای برای 
برگزاری مراســم پیاده روی اربعین وجود ندارد. وی ادامه داد: 
کشــور عراق اعالم کرده اســت برای حضور در این مراسم 
هیچ گونه ویزایی صادر نخواهد کرد و اجازه حضور هیچ گونه 

تبعه خارجی را در این کشور برای مراسم اربعین نمی دهد.

 فرمانده قرارگاه عملیاتی 
لشکر ۷۷ پیروز ثامن االئمه)ع(:

دفاع  مقدس برگ زرین انقالب  اسالمی است•
قرارگاه  فرمانده  قدس: 
 77 لشــکر  عملیاتــی 
پیــروز ثامن االئمــه)ع( 
اسالم  رزمندگان  گفت: 
ابتدایــی  روزهــای  در 
دفاع مقــدس رژیم بعث 
را زمینگیر کردند و برگ 

زرینی برای انقالب ثبت شد.
 امیر ســرتیپ دوم ستاد محمدحسین مستشاری در آستانه 
چهلمین ســالروز دفاع مقدس با بیان اینکه لشکر 77 پیروز 
ثامن االئمــه)ع( در 27 عملیات دفاع مقدس حضور داشــته 
و 5هزار و 245 شــهید تقدیم نظام جمهوری اسالمی ایران 
کرده اســت، افزود: دفاع مقدس منبع بیکرانی از رشادت ها و 
جوانمردی های رزمندگان اســالم بود که باید به نسل جوان 

انتقال داده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:
۱۳۷ درصد از درآمد خراسان شمالی •

محقق شد
بجنورد-خبرنــگار 
قدس: رئیس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی 
خراســان شمالی گفت: 
از 437 میلیــارد تومان 
درآمد خراســان شمالی 
در پنــج ماه اول ســال 

جاری، 137/5 درصد محقق شد. 
حسن پارسی پور با اشاره به سفر دوم رئیس جمهور به استان 
و اعتبار 977 میلیارد تومانی که بنا بود به اســتان اختصاص 
یابد، افزود: تاکنون 480 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک 

و دارایی و صندوق ملی اختصاص پیدا کرده است.
وی گفــت: در ســفر دوم رئیس جمهور حــدود 120 طرح 
تفاهم نامه تعریف شد و مبلغ 10 هزار و 530 میلیارد تومان 

اختصاص یافت.

 قطع انشعاب ۷0 مشترک•
پرمصرف آب در خلیل آباد

قدس: مدیر امور آبفای 
خلیل آباد گفت: انشعاب 
پرمصرف  70مشــترک 
آب در این شهرســتان 
 300 و  شــد  قطــع 
به دلیل  مشــترک هم 
روی شبکه  پمپ  نصب 

اخطار دریافت کردند.
محمد کاظمی افزود: مشــترکان پرمصرف از آب شرب برای 
آبیاری باغ اســتفاده می کردند که انشعاب آن ها پس از فصل 

تابستان و در صورت استانداردسازی وصل خواهد شد.
وی اظهار کرد: 300مشــترک هم مبادرت به نصب پمپ آب 
روی انشعابات کرده بودند که پس از اخطار کتبی، منصوبات 

خود را اصالح کردند.
کاظمی ایــن اقدام ها را در راســتای تأمیــن آب 13هزار و 
700مشــترک شهری و 10هزار مشترک روستایی دانست و 
افزود: حفر چاه شــماره پنج خلیل آباد، اجاره آب کشاورزی و 
تعامل با آبفا کاشمر از دیگر برنامه های این امور در تأمین آب 

شرب ساکنان دو شهر و 26 روستای زیر پوشش است.
وی با بیان اینکه آب شــرب مورد نیاز مشترکان از 15حلقه 
چاه تأمین می شود بر حفر یک حلقه چاه دیگر تا سال آینده 
به منظور برخورداری شهروندان و روستاییان از شرایط پایدار 

آب تأکید کرد.
کاظمی با اشــاره به تأمین آب 13روستا از 6 حلقه چاه آب 
شرب شهر خلیل آباد خاطرنشان کرد: حفر چاه جدید با توان 
33 لیتر برثانیه مشکل تأمین آب این شهر و روستاهای اطراف 

را تا حد زیادی رفع خواهد کرد.

نمی شود کود شیمیایی 
که کشاورز تا پیش از 

این به 117 هزار تومان 
خریداری می کرد، در 
حال حاضر 540 هزار 

تومان بابت آن پرداخت 
کند و قیمت محصول با 
شرایط خرید تضمینی 

ثابت بماند
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قدس: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار 
مشهد گفت: هنوز دستور جدیدی از سوی 
ستاد مقابله با کرونا در استان خراسان رضوی 
برای برداشــتن محدودیت از بوستان ها و 
شهربازی ها ابالغ نشده؛بنابراین این اماکن 

همچنان بسته است.
احمد ریواده اظهار کرد: تنها دســتوری که 
به تازگی برای برداشتن محدودیت ها اعالم 
شد بازگشایی آرامستان ها به جز در روزهای 
پنجشنبه و جمعه، کتابخانه ها و فعالیت های 
ورزشــی غیربرخوردی است که شامل آن 
دسته از باشــگاه های ورزشی می شود که 
در آن برخــورد فیزیکی بین ورزشــکاران 
وجــود ندارد. البتــه در این مــوارد نیز بر 
رعایت دســتورالعمل های خاص بهداشتی 
تأکید شده اســت.وی در خصوص انتشار 
خبر بازگشــایی شهربازی ها اظهار کرد: بنا 
به درخواســت برخی مجتمع های تجاری، 
فعالیت وسایل بازی کودکان در این اماکن 
آن هم تنها با اخذ مجوز از اداره بهداشــت 

و رعایت شیوه نامه های ابالغی از سر گرفته 
می شــود و این موضوع مربوط به فعالیت 
شــهربازی های بزرگ و حتی روباز شــهر 

نمی شود.
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مشهد 
در خصــوص پارک هــا و بوســتان ها نیز 
گفت: برخی فعالیت ها در این اماکن روباز 
بالمانع اســت، امــا از آنجایی که نیروهای 
شهرداری امکان نظارت بر همه فعالیت ها 
در بوستان ها را ندارند؛بنابراین ترجیح داده 
شــد برای جلوگیــری از فعالیت هایی که 
ناقض پروتکل های ستاد مقابله با کرونا در 
بوستان هاست، این اماکن بازگشایی نشوند.

شهربازی ها و بوستان های مشهد همچنان بسته است

بهداشتبهداشت

قدس: رئیس بیمارســتان فارابی مشــهد 
گفت: این بیمارستان بیش از 11هزار بیمار 
کرونایــی را تحت درمان قرار داده اســت.
کیومرث افسری افزود: این بیمارستان پس 
از بیمارســتان های امام رضا)ع( و شریعتی 
متعلق به دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، 
بیشــترین تعداد بیماران مبتال به ویروس 

کرونا را پذیرش کرده است.
وی یــادآور شــد: از ابتدای شــیوع کرونا 
تاکنون یک هــزار و 100 نفــر از بیماران 
کرونایی در بیمارستان فارابی بستری شده 
و بقیه به صورت سرپایی تحت درمان قرار 

گرفته اند.
رئیس بیمارستان فارابی مشهد ادامه داد: در 
این مدت 4هزار ســی. تی. اسکن مرتبط با 

بیماری کرونا در این بیمارستان انجام شد.
افســری  بیان کرد: در ایــن مدت عالوه بر 
بیماران کرونایی، حــدود 40هزار بیمار به 

اورژانس این بیمارستان مراجعه کردند.
وی با اشاره به اینکه به علت شیوع ویروس 

کرونا تعداد مراجعان به بیمارســتان فارابی 
مشــهد 50 درصد کاهش داشــت، تصریح 
کرد: پیش از شــیوع این ویــروس روزانه 
یک هزار و200 بیمــار در درمانگاه های این 

بیمارستان پذیرش می شدند.
افسری  اظهار کرد: استفاده از ماسک برای 
همه افراد مراجعه کننده، انجام تب سنجی، 
ممانعت از ورود همراهــان بیماران، توقف 
عیــادت بیمــاران، نصــب دســتگاه های 
ضدعفونی در ورودی بیمارســتان و رعایت 
فاصله گذاری بین صندلی ها در درمانگاه های 
تخصصی، از اقدام های پیشــگیرانه در این 

بیمارستان است.

درمان ۱۱هزار بیمار کرونایی در بیمارستان فارابی مشهد

محمدزاده: معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی می گویــد: حل معضل کــودکان خیابانــی نیازمند 
هماهنگی و همکاری بین بخشی چندین دستگاه و نهاد دولتی 

و حتی مجموعه های مردم نهاد است.
هفته گذشــته گزارشــی در این صفحه منتشر کردیم که به 
موضوع افزایش تعداد کودکان خیابانی در شهری مانند مشهد 
اشاره داشت، چراکه به نظر می رسد مدتی است جمع آوری این 
دسته از کودکان شتاب الزم را ندارد، بنابراین به منظور بررسی 
همین مسئله با معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی 
گفت وگوی کوتاهی داشــتیم تا دالیل این موضوع را از منظر 

سازمانی بدانیم.

برخورد با معلول ها پیش از توجه به علت هاس
غالمحســین حقدادی در ابتدا ضمن نقــدی کوتاه به پدیده 
کودکان خیابانی و کودکان کار اظهار می کند: متأســفانه در 
بیشتر موارد خواسته عمومی و حتی برخی متولیان است ولی 
به علت ها توجهی نمی شــود، چراکه در واقع کودکان خیابان 

مجرم نیستند تا به صرف جمع آوری آن ها مشکل حل شود.
وی می افزاید: کودکان خیابان قربانی شــرایط هستند که این 
شرایط از جامعه تا خانواده را شامل می شود، بنابراین اقدام ها 
باید به نحوی باشد تا زمینه های ایجاد این پدیده را از بین ببریم 
که به طور خالصه همان توانمندســازی اقشار آسیب پذیر در 
بخش های مختلف است.او ادامه می دهد: با این پیش فرض اولیه 
اگر بخواهیم به موضوع کودکان خیابانی ورود پیدا کنیم بهترین 
مرجع برای هر اقدامی قوانین این حوزه است که شامل قانون 
حمایت از اطفال و نوجوانان و آیین نامه ســاماندهی کودکان 

خیابانی و در نهایت تفاهم نامه های بین بخشی است.
حقدادی می گوید: براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
و آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی بیش از10 نهاد دولتی 
و دســتگاه اجرایی وظیفه مستقیم در این حوزه را دارند، ولی 

به دلیل آنکه برداشــت ها و نگاه های این نهادها با هم متفاوت 
اســت و اختالف ســلیقه داریم و برای برخی از آن ها موضوع 
توانمندسازی اولویت نیست، بنابراین برخوردها یا مشارکت ها 

سطحی می شود و به حل ریشه ای موضوع منجر نمی شود.
وی می افزایــد: با این حال قانون جدیــد حمایت از اطفال و 
نوجوانان، وظایف دســتگاه های مختلف را مشــخص کرده و 
براساس آن برخی دستگاه ها باید اصالح ساختار داشته باشند 
و تغییراتی در روند امور خود اعمال نمایند یا بسترهای جدید 
اجرای قانون را فراهم نمایند و امیدواریم به زودی شاهد ایجاد 
تغییراتی در خروجی کارها باشــیم که مهم ترین آن افزایش 

همکاری بین بخشی و رسیدن به یک هدف واحد است.
وی ادامه می دهد: یکی از نقاط قوت قانون جدید این اســت 
که برای متولیان دولتی که از انجام وظیفه خود امتناع نمایند 
مجازات هایی در نظر گرفته است و از آنجایی که برخی نهادها 
وظیفه نظارتی دارند، می توانند با ابزار قانون دستگاه های کم کار 

را ملزم به اجرای وظایف خود نمایند.

افزایش تعداد کودکان خیابانی عارضه کروناس
معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراسان رضوی با 
اشــاره به این نکته که افزایش تعداد کودکان خیابانی یکی از 
عوارض و پیامدهای شیوع کرونا و نتیجه بیکاری بزرگ ترهاست 
اظهار می کند: متأســفانه برخی کودکان به خواست والدین 
بیکار یا معتاد خود به ســمت نوعی از تکدیگری ســوق داده 
می شوند مثالً در ظاهر کاری مانند شیشه پاک کردن خودروها 
را انجام می دهند و پس از چند روز که مقداری پول بدســت 
می آورند برایشان جذابیت ایجاد می شــود و اگر از تداوم این 
رویه جلوگیری نشود این دسته از کودکان به این شیوه زندگی 

عادت می کنند و در آینده هم با مشکل روبه رو خواهیم شد.
حقدادی می افزاید: به دنبال تدوین برنامه هایی هســتیم که 
بتوانیم در درازمدت زمینه های این قبیل آســیب ها را از بین 

ببریم برای مثال در حال رایزنی با اداره اتباع هستیم تا شیوه 
ساماندهی کودکان غیرایرانی مشخص شود. همچنین به دنبال 
طراحی یک مدل حمایتی هســتیم که در آن شرایط خاصی 
برای حمایت از کودکان مشخص می شود که اگر خانواده ها آن 
شرایط را رعایت کنند از حمایت های مالی یا پوششی بهره مند 

می شوند.
راهکارهای بعدی هم شــامل آشنایی دستگاه ها با وظایفشان 
و رســیدن به یک هدف واحد )توانمندسازی کودکان( است 
از سوی دیگر براســاس اعتقاد کارشناسان حوزه آسیب های 
اجتماعی کمک مستقیم به این دسته از کودکان اشتباه است 
هر چند مردم نیت خیر دارند، ولی در نهایت به ضرر کودکی 
است که از مردم پول می گیرد، بنابراین توصیه می شود به جای 
کمک مستقیم به کودکان، کمک های خود را به مجموعه های 
خیریه مورد اعتماد خود بدهند تا به صورت درست هزینه شود.

او در پایان از خیران و مجموعه های مردم نهاد می خواهد با ورود 
بیشتر در حوزه کودکان خیابانی به کمک دستگاه های خدماتی 
 بیایند، چراکه مجموعه های خیریه مخصوص کودکان انگشت شمار

اســت و خدماتی که ارائه می دهند به نســبت نیاز این حوزه 
بسیار اندک است.

قدس در گفت وگو با معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی پیگیری کرد

هماهنگی دستگاه ها، کلید مشکل کودکان خیابانی
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 ساماندهی متکدیان مشهد •
عزم و اراده واقعی می طلبد

چند روز پیش که خبرها را مرور می کردم، سخنان فرماندار 
مشهد، زیر این عنوان که »ساماندهی، جایگزین جمع آوری 
متکدیان شود« هرچند ظاهراً منطقی به نظر می رسید، اما با 
توجه به شرایط حاکم بر جامعه و تجربه های دهه های گذشته 
در بحث ســاماندهی و جمع آوری متکدیان، سخنانی دور از 
انتظار بود که دســت کم نباید از زبان عالی ترین مقام دولتی 

دومین کالنشهر کشور شنید.
وی که در جلسه ساماندهی متکدیان مشهد سخن می گفت، 
همچنین تأکید کرده که باید متکدیان در شــهر شناسایی و 
غربالگری شوند و پس از یافتن علت تکدی، در رفع مشکالت 
آن ها تالش کنیــم؛ اگر متکدی به علت فقر به این کار روی 
آورده، سازمان هایی همچون بهزیستی و کمیته امداد می توانند 
برای حل مشکل ورود کنند و اگر شخص متکدی بیکار باشد، 
اداره کار و رفاه اجتماعی و مرکز فنی و حرفه ای در این موضوع 

دخیل هستند. 
این ســخنان پیش از هر مسئله ای بیانگر کم کاری نهادهای 
مســئول در شناسایی و غربالگری متکدیان شهر مشهد طی 
سالیان گذشته است و شاید به همین خاطر هست که باوجود 
هزینه کردهای فراوان دستگاه های مختلف به ویژه شهرداری و 
بهزیســتی، هرگز از تعداد متکدیان در این شهر کم نشده و 
آنچنان که فرماندار محترم متذکر شده، همکاری، هماهنگی 
و همفکری میان دستگاه های متولی این امر براساس وظایف 

قانونی شان وجود نداشته است.
ایــن روزها که کرونا غوز باال غوز مشــکالت اقتصادی مردم 
شده و گرانی اجناس و ارزاق عمومی، هرروز افسارگسیخته تر 
می شود، شــاهد افزایش روزافزون تعداد متکدیان بر سر هر 
چهارراه و خیابان مشهد هستیم و زنان جوان و کودکان زیادی 
که مشخص است به تازگی ناچار به گدایی شده اند را هرروز بر 
سر راه خود می بینیم که هر یک به شکلی در تالش برای جلب 

کمک های نقدی عابران هستند.
آنچه مســلم اســت اینکه در کنــار ظرفیت بســیار باالی 
مهاجرپذیری، حضور مستمر میلیون ها زائر و مسافر، مشهد 
مقــدس را به بهشــت متکدیان تبدیل کرده و شــرایط بد 
معیشتی بســیاری از خانواده ها نیز به این مسئله دامن زده 
است و بی انصافی است که بگوییم دستگاه های مسئول برای 
ســاماندهی متکدیان در این کالنشــهر هیچ اقدامی انجام 
نداده اند؛ چراکه حجم امکانات و اعتبارات آن ها هرگز با تعداد 
متکدیان این شهر همخوانی نداشته است. اما اینکه فرماندار 
مشهد تازه به این فکر افتاده اند، کمی عجیب به نظر می رسد؛ 
آن هم در شــرایطی که کمیته امداد و بهزیســتی به دلیل 
محدودیت های اعتباری، همچنان از پذیرش و تحت پوشش 
قرار دادن هزاران فرد و خانواده پشت نوبتی عاجزاند. بسیاری 
از کارگاه ها و واحدهای تولیدی مرکز خراسان رضوی به خاطر 
شرایط نامطلوب اقتصادی کشور ورشکسته و تعطیل شده و یا 
در حال تعطیلی هستند و تعدیل نیروی کار به عنوان یکی از 
اولین راهکارهای برون رفت از بحران مالی در دستور کارشان 
قرار داشته است. با این اوصاف، اداره کار و مرکز فنی و حرفه ای 
چگونه می توانند به فرض شناسایی متکدیان بیکار، برایشان 

شغل دست وپا کنند؟
درحالی که با یک گشــت زنی مختصر در سطح شهر می توان 
دریافت تعداد این متکدیان به بیش از صدها نفر می رســد، 
کاش فرماندار محترم پاســخ دهند کــه اگر برفرض محال، 
دستگاه های مسئول برای اجابت خواسته شما عزم جزم کرده 
و درصدد شناسایی، جمع آوری، غربالگری و رفع این مشکل 
برآیند؛ در قدم اول کجا ظرفیت نگهداری و ســاماندهی این 
تعداد متکدی ایجاد شده است؛ اعتبارات و امکانات این اقدام 
همه جانبه از چه محلی قرار اســت تأمین شود و اگر شهر ما 
چنین امکان و توانی را داشــته اســت، چرا با مسئوالنی که 
باوجود ظرفیت های الزم، در انجام  وظیفه قانونی خود کوتاهی 

کرده اند، برخورد نشده و نمی شود.
درعین حال چند سالی است که کالنشهر تبریز به عنوان شهر 
بدون گدا در کشور شناخته می شــود؛ به گواه پژوهش های 
کارشناسان، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و خیران، 
دلیل اصلی کســب این عنوان بوده اســت. کاش مسئوالن 
مشهد مقدس هم با توجه به ناکامی تمام اقدام ها و برنامه های 
پرخرج و زحمت ســال های گذشته، دست کم از کارهایی که 
مدیران تبریز برای رسیدن به شهری بدون گدا انجام داده اند، 
الگوبرداری کرده و تجربه ارزشمند آن ها را برای بهبود اوضاع 
مشهد به کار بندند. رفع مشکل تکدیگری در مشهد، مستلزم 
عزم و اراده جدی متولیان و اقدام های به دور از شعارزدگی و 

توپ در میدان دیگری انداختن است.

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
 فوت چهار کودک مبتال به کرونا •

در تربت جام
صاحبی:  ابوالحســن 
دانشــکده  رئیــس 
تربت جام  علوم پزشــکی 
از فــوت چهــار کودک 
زیــر چهار ســال در این 
شهرستان خبر داد.دکتر 
محمد افــکاری گفت: از 

زمان شیوع کرونا از فوت کودک پنج روزه تا 3.5 ساله و نزدیک 
چهار سال داشته ایم که دارای بیماری های زمینه ای، مادرزادی، 
تشنج و نوزاد زودرس بوده اند.وی خاطرنشان کرد:آمارها نشان 
از این دارد که کودکان نسبت به بزرگساالن از شیوع و مرگ و 
میر کمتری برخوردارند و کودکان ناقل های بسیار خوبی هستند 
و می توانند بیماری را از ســطح جامعه، مدرسه و مکان های 
پرجمعیت، به خانواده منتقل کنند.وی تأکید کرد: بهداشت 
فردی و اجتماعی برای کودکان مهم اســت و باید از ماسک 
استفاده کنند. در ضمن85 درصد مردم بدون عالمت هستند 
و 5 درصد عالمت دارند و 5درصد به آی سی یو می روند و تنها 
2درصد فوت می کنند.وی خاطرنشان کرد: وضعیت تربت جام 
زرد اســت و تاکنون 2هزار و 465 نفــر  آزمایش داده اند که 
یک هــزار و 136 مــورد مثبت و 104 نفر فوتی داشــته ایم. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی خبر داد
 ثبت بیش از ۱۴میلیارد ریال تخلف•

 در حوزه برنج
قدس: مدیرکل تعزیرات 
خراسان رضوی  حکومتی 
گفــت: از ابتدای ســال 
جاری 134 پرونده تخلف 
در حوزه برنــج به ارزش 
14میلیارد و ۷83میلیون 
و 306هزار ریال منجر به 

صدور رأی شــده است.سیدمرتضی مدنی در خصوص میزان 
تخلفات رخ داده در حوزه برنج در خراسان رضوی اظهار کرد: 
1۷3 فقره پرونده تخلف در حوزه برنج اعم از گران فروشــی، 
احتکار، قاچاق و عرضه خارج از شبکه، از ابتدای سال جاری 
تا شهریور ماه در تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار 
گرفته است.وی در خصوص میزان محکومیت در این تعداد 
از پرونده خاطرنشــان کرد: 134فقره پرونده منجر به صدور 
رأی شده که میزان محکومیت آن 14میلیارد و ۷83میلیون و 

306هزار ریال بوده است.

باشگاه های ورزشی خراسان رضوی 
اخطار گرفتند

هیئت رئیــس   قدس: 
  پزشکی ورزشی خراسان
 رضوی گفت: 244 باشگاه 
ورزشــی از ابتدای سال 
تاکنون بــه دلیل رعایت 
شــیوه نامه های  نکردن 
بهداشتی اخطار گرفتند. 

رضــا گلدوزیان افزود: از ابتدای امســال تاکنون ۷3۹ مورد 
بازرسی از باشگاه های ورزشی خراسان رضوی  صورت گرفت 

که 422 مورد از این تعداد بازرسی اولیه بود.
وی یادآور شد: با بازگشایی باشگاه های ورزشی از خرداد ماه 
امسال، مدیران باشــگاه ها پیش از بازگشایی متعهد شدند 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند. از این رو بازرسی ها 
به منظور ارزشــیابی عمل به این تعهد به صورت مستمر در 
حال انجام است.رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی 
ادامه داد:  باشــگاه های ورزشی به جز رشته های آبی و ماساژ 
با رعایت شــیوه نامه های خاص بهداشــتی فعال هستند و 
ضدعفونی کردن باشگاه، استفاده از تب سنج و رعایت مسائل 

حفاظت فردی در باشگاه ها، از الزامات است.

هشدار پلیس فتا به مجازی باز ها
مراقب جاسوسان  بدافزار ها باشید!•

قدس: رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری 
پلیس فتا گفت: مراقب اپلیکیشن های جاسوس افزار و بدافزار 
باشــید؛ آن ها می توانند با دسترسی به اطالعات تلفن همراه 

شما هر نوع سوءاستفاده ای از سیستم هایتان انجام دهند.
ســرهنگ علی محمد رجبی خاطرنشــان کرد: عضویت در 
ســامانه ها و تبلیغات ناخواسته در شــبکه های اجتماعی، 
دسترسی به اطالعات شخصی و گالری عکس ها در سیستم 
هدف، ســرقت اطالعات بانکی و مالــی از طریق درگاه های 
جعلی و...، از جمله آســیب هایی هستند که جاسوس های 

بدافزار می توانند به دستگاه تلفن همراه شما وارد کنند.
اغلــب اقدام های این بدافزار ها در قالب فعالیت در حوزه های 
افزایش فالوور برای خود، فعالیت در حوزه تحصیلی، خدماتی، 

مذهبی، مناسبتی، پرداخت، هواشناسی و زلزله سنج است.
وی همچنین به خریداران سهام دارا دوم هشدار داد و گفت: با 
توجه به تمدید مهلت پذیره نویسی واحد های صندوق دارا دوم 
پاالیشی، کالهبرداران سایبری از این فرصت استفاده کرده و با 
ایجاد آدرس جعلی و مشابه سامانه سجام که با آدرس اصلی تفاوت 
چندانی ندارد، اقدام به ایجاد صفحات فیشینگ و سرقت اطالعات 
بانکی کاربران و برداشت از حساب آنان می کنند.سرهنگ رجبی 
افزود: این افراد با درج تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی، به 
بهانه ورود و انجام معامالت در بازار ســرمایه، اطالعات کاربران 
را دریافــت کرده و معموالً پس از اخــذ وجه ارتباط را با کاربر 
قطع می کنند که ضروری است هموطنان از ورود به لینک های 
ناشــناس و پرداخت وجه حتی مبالغ بسیار کم اجتناب کنند.

 سارقان طال از سوراخ سقف•
 وارد شده بودند

ســارقان  قــدس: 
شــگرد  با  ســابقه دار 
طال  2کیلوگرم  خاصی 
و جواهر را از یک مغازه 
چناران  در  طالفروشی 

ربودند.
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان چناران گفت: در پی وقوع سرقت از طالفروشی 
در یکــی از خیابان های اصلی این شــهر، بالفاصله تیمی از 
کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شــدند. با بررسی صحنه 
سرقت مشخص شد سارق یا سارقان، با ورود به گاراژ متروکه 
پشت طالفروشی و تخریب سقف مغازه که استحکام ضعیفی 
داشته وارد طالفروشی شده و بنا به اظهار مالباخته، اقدام به 

سرقت نزدیک به 2 کیلوگرم طال و جواهرات کرده اند.
سرهنگ بهنام اویسی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی چناران 
با اشــراف اطالعاتــی و اقدام های فنی و پلیســی موفق به 
شناسایی باند ســارقان در یکی از استان های جنوبی کشور 
شدند که به صورت »در حرکت« اقدام به سرقت از شهرها و 
استان های مختلف می کردند. با تحقیقات گسترده کارآگاهان، 
مخفیگاه عامل اصلی سرقت و یکی از همدستان وی در یکی 
از شهرهای جنوبی کشور شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه 
دستگیر شدند که ضمن کشف مقداری از طالهای مسروقه، 
یک دستگاه خودرو به کارگیری شده در سرقت نیز توقیف 
شد.سرهنگ اویسی تصریح کرد: متهمان که سابقه چندین 
فقره ســرقت به همین شگرد از چند طالفروشی و فروشگاه 
موبایل از نقاط مختلف کشور را دارند، در مواجهه با مدارک، 
چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند و به سرقت طال و جواهرات 
با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کردند.وی با اشاره به اینکه 
تالش برای دستگیری دو سارق متواری و کشف مابقی طال 
و جواهرات مســروقه ادامه دارد، از شهروندان و به خصوص 
طالفروشــان خواست با رعایت اصل پیشــگیری و ارتقای 
سطح ایمنی و حفاظت فیزیکی اماکن خود، فرصت هر گونه 

سوءاستفاده را از سارقان و افراد فرصت طلب بگیرند.

حفار غیرمجاز در جوین دستگیر شد•
حفار  یــک  قــدس: 
غیرمجاز کــه اقدام به 
حفر تونل زیرزمینی به 
تاریخی  اثر  یک  سمت 
جوین  شهرســتان  در 
کرده بود، شناســایی و 
شــد.فرمانده  دستگیر 
یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی در این باره گفت: براساس خبر 
دریافتی از منابع محلی مبنی بر حفاری غیرمجاز در حیاط 
منزل فردی به  قصد دستیابی به اشیای عتیقه، نیروهای پایگاه 
با هماهنگی نیروی انتظامی و اخذ مجوز از دادستان به محل 
مراجعه و مکان حفاری را کشف کردند.سرهنگ محمدعلی 
مدیر با بیان اینکه این حفاری به سمت یک اثر تاریخی انجام  
شده است، افزود: ســر چاه حفر شده به  صورت آجرچینی 
مسدود و از داخل چاه هم آالت و ادوات حفاری شامل کابل 

برق روشنایی، گاری فلزی حمل خاک و ... کشف شد.

کشف الشه یک قالده خرس قهوه ای •
در مانه و سملقان

یگان  فرمانــده  قدس: 
زیست  محیط  حفاظت 
از  خراسان شــمالی، 
کشف الشــه یک قالده 
خرس قهوه ای در حاشیه 
شمالی منطقه حفاظت 
شهرستان  قرخود  شده 
مانه وسملقان خبر داد.محمدحســین صالحی افزود: در پی 
گزارش مردمی مبنی بر مشاهده الشه خرس قهوه ای در اطراف 
روستای کاستان، کارشناسان و محیط بانان به منطقه اعزام شدند.
وی اظهار کرد: علت مرگ این خرس در دست بررسی است.

 محموله  700میلیونی قاچاق •
در تایباد لو رفت

قدس: فرمانده مرزباني خراسان رضوي از کشف محموله های 
قاچاق کاال در مرزهای حوزه استحفاظی هنگ مرزی تایباد 
خبر داد.سردار ماشاءاهلل جان نثار گفت: مرزبانان هنگ مرزی 
و مرزبانی درجه یک تایباد، در جریان ایســت و بازرسی های 
مداوم، در دو روز گذشته موفق به کشف بیش از ۷00 میلیون 
ریال کاالی قاچاق شدند. وی با اشاره به هوشیاری و اشراف 
اطالعاتی مرزبانان، خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از قاچاق 
انواع کاال و حمایت از تولیدات داخلی، مرزبانان هنگ مرزی 
تایباد، در پست کنترل و مراقبت مرزی 1۷شهریور، در چند 
مرحله ۷0۹میلیون و ۷10هزار ریال کاالی قاچاق از جمله 
4 هزار و 323 کیلوگرم روغــن نباتی، 561 کیلو قند، رب، 
آرد، شــامپو، صابون و... کشف کردند.فرمانده مرزبانی استان 
خاطرنشــان کرد: در این رابطه 23 قاچاقچی دستگیر و به 
مراجع قضایی منتقل شــدند و اقالم مکشــوفه نیز به اداره 

صنعت و معدن شهرستان تایباد تحویل داده شد.

 یک محکوم به فحاشی و تهدید•
 ملزم به بازنویسی متون دینی شد

قدس: دادگاهی در مشهد فردی را که فحاشی و تهدید کرده 
بود، به مطالعه و بازنویسی متون دینی با دستخط شخصی، 
شــرکت در دوره هــای اخالقی و حقوق شــهروندی و اخذ 
رضایت شاکی، ملزم کرد.به گزارش روابط عمومی دادگستری 
خراســان رضوی، در بخشی از رأی صادره آمده است: »متهم 
پرونده  از بابت توهین از طریق فحاشی به شاکیه به تحمل 
۷4 ضربه شــالق تعزیری و از حیث تهدید شاکیه به تحمل 
۷4 ضربه شــالق تعزیری محکوم و اعــالم می دارد که وفق 
قاعده تعدد مجازات با توجه به یکســان بودن مجازات، فقط 
احدی از آن قابل اجراســت. اما دادگاه به دلیل فقدان سابقه 
مؤثر کیفری و پیش بینی اصالح مرتکب در آینده، مجازات 
متهم را به مدت دو سال تعلیق کرده و متهم در ایام تعلیق 
مکلف اســت ظرف حداکثر ســه ماه از زمان قطعیت رأی، 
نسبت به مطالعه، تحقیق و بازنویسی متون مشخص دینی 

با دستخط خویش و ارائه آن اقدام کند«.

و  آتش نشــانی  مدیرعامل ســازمان  قدس: 
خدمــات ایمنی شــهرداری مشــهد گفت: 
برج های آبان، مهر و آبشار از جمله پروژه های 
پرخطری هستند که بدون دریافت پایان کار، به 

بهره برداری رسیده اند.
امیرعزیزی در خصوص کارهایی که متولیان 
این ســه پروژه در راستای ایمن سازی برج ها 
انجام داده اند، توضیح داد: این اقدام ها تاکنون 
شامل مراجعه به سازمان آتش نشانی، تشکیل 
پرونده ایمنی و معرفی نماینده تام االختیار بوده 
و صرفاً، تشکیل پرونده صورت گرفته است و 
چون رفع برخی ایرادها نیاز به فرصت بیشتری 
دارد و هنوز این پروژه ها مهلت قانونی شان به 
اتمام نرسیده است، به عنوان مرحله اول گام 
مثبتی اســت، اما اگر کارشناسان ما مراجعه 
کنند و مشکالت رفع نشده باشد، به طور قطع 

این برج ها پلمب خواهند شد.
وی با اشــاره به قدیمی بودن پروژه آبادگران 
مشــهد گفت: این پروژه پایان کار را دریافت 
کرده اســت و ما برای اطمینان از فعال بودن 
سیســتم های اعالم و اطفــای  حریق، پروژه 
آبادگران را مجدد در دست بررسی قرار داده ایم.

عزیزی افزود: بازرســی و نظارت از پروژه آبان، 
سه هفته پیش، پروژه مهر اوایل مرداد، پروژه 
آبشار اواخر مرداد و پروژه مهر کوهسنگی هم 
در همین چند روز اخیر صورت گرفته است که 
سه پروژه آبان، آبشار و مهر در حال بهره برداری 
هســتند و مردم رفت وآمد دارند، اما برخالف 

آبادگران پایان کار ندارند.

9 مجتمع مشهد بدون پایان کار هستندس
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد تصریح کرد: از نظر سازمان 

آتش نشانی و نظام مهندسی، 
بهره برداری  کــه  مجتمعی 
می شود، باید پایان کار داشته 
باشــد؛ در غیر این صورت به 
منزله یک کارگاه ساختمانی 
اســت و رفت وآمد مردم و 
فروشــگاه ها نبایــد صورت 

بگیرد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه 
بزرگ تریــن تخلــف  ایــن 
بدون  بهره بــردارِی  پروژه ها 
پایان کار است، تصریح کرد: 
یعنی  ندارند  پایان کار  وقتی 

مجوز ایمنــی هم ندارند و چرایی اینکه بدون 
دریافت پایان کار، فعالیت پروژه ها آغاز شــده 

است را باید از شهرداری پیگیری کرد.
عزیزی افزود: از مجمــوع 18 پروژه ای که ما 

به تازگــی بررســی کردیم، 
۹ پــروژه اینچنین اســت، 
کارگروهی  راستا  همین  در 
تشــکیل داده ایم تــا قانون 
وابســتگی پایان کار از مجوز 

ایمنی را جدا کنیم.
وی گفت: بیشــتر پروژه ها 
قرارداد تأمیــن و نگهداری 
ندارند که البته هر دوســال 
این قرارداد باید تمدید شود، 
مســئله دوم این اســت که 
سیستم اطفای حریق معموالً 
در مدار نیســت و این مورد 
هم به قرارداد تأمین و  نگهداری بازمی گردد، 
سومین مورد، مانیتورینگ آن هاست که معموالً 
در مکاِن مناسب نیست و یا اپراتور فعال در آن، 

دقیق نیست.

750 مکان پرخطر در مشهد داریمس
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مشهد افزود: بعضی از این 
تأییدیه ضد حریقشان  پوشش های  پروژه ها 
را به ما تحویل نداده انــد. زمان تحویل این 
تأییدیه همان مهلت ســه ماهه است که در 

هیچ یک از این پروژه ها اتفاق نیفتاده است .
وی عنــوان کــرد: کارگروهی متشــکل از 
10 گروه بازرسان ویژه شکل گرفته که جدا 
از کار ســازمانی و کارهای روزمره، از امروز 
فعالیتشــان را آغاز خواهنــد کرد.وی گفت: 
۷50 مکان در مشــهد در سطح اول اماکن 
پر خطر هســتند که در جریان بازرســی از 
پروژه های پرخطر بررســی می شوند. مالکان 
اکثراً با ما همراهــی می کنند ولی مهم این 
اســت که همراهی منتهی بــه رفع نقص و 

اصالحات شود.

منشأ حریق در بازارهای قدیمی س
الکتریکال است

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری مشــهد هشدار داد بیشتر 
بازارهــای جدید و قدیم روی سیســتم های 
الکتریــکال و سیم کشــی مشــکل دارند، 
به خصــوص در بازارهــای قدیمی بیشــتر 
حریق هایی کــه اتقاق می افتد، منشــأ آن 

الکتریکال است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی از وجود 750 مکان پر خطر در مشهد خبرداد

سایه سنگین  » برج های نا ایمن« 

بزرگ ترین تخلفات 
این پروژه ها،نداشتن 
پایان کار است. یعنی 

مجوز ایمنی هم ندارند 
و چرایی اینکه بدون 

دریافت پایان کار، 
فعالیت پروژه ها آغاز 

شده است را باید از 
شهرداری پیگیری کرد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی آسمانی ابری همراه •

با وزش باد برای خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه های هواشناسی در 48 ساعت آینده آسمان استان غالباً 
صاف خواهد بود و تنها طی ساعات بعدازظهر امروز و فردا دوشنبه، 
رشد ابر به صورت محلی در ارتفاعات نیمه شمالی وجود دارد. 
در این مدت در ساعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش باد )در 
مناطق بادخیز به ویژه جنوب شرق گاهی وزش باد نسبتاً شدید 
توأم با گردوخاک( پدیده جوی غالب خواهد بود. ضمن اینکه 
طی این مدت تغییرات دمایی قابل مالحظه و محسوس نیست.
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فضای مجازی: 

بدون شرح !

عکس: سعید قربانیان 

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

هاشم رسائی فر: سگ گردانی و همراه داشتن 
آن در خیابان و اماکن عمومی از جمله موارد 
مجرمانه است و مقام های قضایی در سال های 
اخیر دستور برخورد با افرادی را صادر کرده اند 
که به هر طریقی سگ را همراه خود کرده و 

در خیابان ظاهر می شوند.
 16 تیــر ماه ســال قبل بود که دادســتان 
وقت عمومی و انقالب مرکز خراســان رضوی 
به صراحت دســتور برخورد با ایــن افراد را 
صــادر کرد و از مأموران خواســت با عامالن 
سگ گردانی در شهر برخورد شود و در صورت 
مشاهده این اقدام، سگ به مقر پلیس منتقل 

و با فرد خاطی برخورد قانونی شود.
با وجود اینکه دستور مقام قضایی در این فقره 
واضح و روشن بوده و نحوه برخورد نیز مشخص 
شده است، اما پس از بیشتر یک سال از این 
داستان، موضوع سگ گردانی و همراه داشتن 
سگ در کوچه و خیابان کمتر که نشده هیچ، 
در مواردی هم بیشــتر از گذشته شده است! 
این افزایش همراهی ســگ ها بــا عابران در 
کوچه و خیابان و نیز در اماکن عمومی، عواقب 
و خطراتی برای سایر شهروندان داشته و در 
بســیاری از موارد به نارضایتی و گالیه مندی 

آن ها منجر شده است.

همزیستی با سگ در خانه س
شهروندی با اشاره به معضالت و مشکالتی که 
نگهداری سگ در محیط زندگی برای انسان 
دارد، می گوید: سگ از جمله حیوانات وحشی 
اســت و به جز مواردی که انســان نیازمند 
حضــور مقطعی این حیوان بــوده، در طول 
تاریخ هیچ گاه به عنوان جزئی از زندگی انسان 

به شمار نیامده است.
وی در ادامه می افزاید: اینکه اکنون می بینیم 
سگ جدا از اینکه حیوانی اهلی شده حتی به 
محیط خانه و در مواردی به اتاق خواب برخی 

از افراد راه پیدا کــرده و در کنار آن موضوع 
سگ گردانی در کوچه و خیابان نیز زیاد شده 
است؛ حضور این حیوان در بین مردم موجب 
بروز مشکالتی برای خیلی از ما شده به نحوی 
که در مواردی امنیت و آسایش ما را با خطر 

مواجه کرده است.
وی اظهار کرد: چندی قبل شــاهد حادثه ای 
برای یک شــهروند در اثر حمله سگی بودم 
که جوانی قالده حیوان را به دســت داشت 
و در خیابــان آن را می چرخاند و این حادثه 
زمانی رخداد که مردی میانسال از کنار این 
فرد در حال عبور بود و مقداری وســیله در 
دست داشت. زمانی که سگ به این مرد رسید 
یکباره شروع به پارس کردن کرد و به این مرد 
حمله ور شد. عابر بخت برگشته نمی دانست 
از ترس چکار باید بکند در حالی که قسمتی 
از پای او توســط سگ گزیده شده بود ، همه 
وسایلی که در دست داشت به اطراف پرت شد 
و به شدت درد می کشید. این اتفاق در حالی 
رخ داد که صاحب سگ خیلی خونسرد،  حتی 
به آن عابر معترض شده بود که چرا حواسش 
نبوده و به ســگش نزدیک شده تا سگ به او 

حمله ور شود!

جای خالی برخورد قاطعس
شــهروند دیگری نیز از خودخواهی بعضی از 
افراد در نگهداری حیوانات به  خصوص سگ 
در محیط زندگی و آپارتمان هایی گالیه مند 
اســت که حتی برای خود انسان جای کافی 
ندارنــد و این افراد با نقــض قوانین عالوه بر 
مشــکالتی که برای سایرین ایجاد می کنند، 
شــهروندان را در مخاطراتــی می اندازند که 

ممکن است به مرگ آن ها منتهی شود.
وی ادامه داد: بارها و بارها خیلی از ما شــاهد 
حمله سگ هایی بودیم که صاحبانشان آن ها 
را بــا خود به کوچه و خیابــان آورده اند؛ گاز 
گرفتگی هایی که این سگ ها دارند اگر منجر 
به انتقال بیماری هاری شود، احتماالً آن فرد 

جانش را از دست خواهد داد. 
چرا برخوردی قاطع بــا آن هایی که اقدام به 
گرداندن  این حیــوان در مألعام می کنند و 
موجب ترس و وحشت مردم می شوند، انجام 
نمی شود؛ به  خصوص با تأکیداتی که مقام های 
قضایی در این زمینه داشته اند؛ پرسشی است 

که خیلی از مردم در پی پاسخ آن هستند.

 12 هزارمورد حیوان گزیدگی  ساالنه س
در استان

یک کارشناس بیماری های قابل انتقال بین 
انسان و حیوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
در خصوص میزان گازگرفتگی شــهروندان 
در طول ســال گفــت: در ســال نزدیک به 
12 هزار حیوان گزیدگی در ســطح استان 
اتفاق می افتد که میــزان قابل توجهی از آن 

متعلق به گازگرفتگی سگ است. 
علی محمــد صفــری افــزود: در ایــن بین 
۹0 درصــد از گاز گرفتگی هایی که از طریق 
ســگ انجام می شود را ســگ هایی مرتکب 
می شــوند که در خانه نگهداری می شوند که 
این آمار قابل  مالحظه و تأمل است. متأسفانه 
آمــار نگهداری ســگ ها در خانــه افزایش 

قابل توجهی داشته است.
وی اظهار کرد: چنانچه گزش، ناشی از سگ 
هار باشــد، این بیماری از ســگ به انسان 
منتقل شــده و اگر واکســن هاری پیش از 
آن تزریق نشــده باشد، به مرگ حتمی یک 
انســان منجر خواهد شد؛ چون این بیماری 
بــه هیچ وجه درمــان نــدارد. ضمن اینکه 
نگهداری این حیوان در محیط زندگی ممکن 
است موجب حساسیت های پوستی، آسم و 
بیماری های دیگر شود؛ جدا از اینکه حضور 
سگ در محل زندگی موجب ایجاد مزاحمت، 
ترس، وحشــت و ناامنی بــرای خانواده ها و 
همسایگان نیز می شــود. متأسفانه فرهنگ 
غلطــی که از خــارج از کشــور وارد جامعه 
شده اســت، بدون اینکه جوانب آن در نظر 
گرفته شــود و حتی دارندگان سگ از نحوه 
نگهداری آن اطالع داشــته باشــند، آن ها 
را به محیط زندگی شــان وارد و مشــکالت 
زیــادی را برای ســایرین ایجــاد می کنند.

گزارش قدس از تشدید سگ گردانی  در مشهد

90 در صد گزیدگی ها متعلق به سگ های خانگی است

گزارشگزارش
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 تمامی فعالیت ها •
در محدوده ژئو پارک قشم متوقف شد

هرمــزگان: رئیس کل 
اســتان  دادگســتری 
کرد:  اعــام  هرمــزگان 
اجرایی  عملیات  هرگونه 
و فعالیت در محدوده ژئو 
پارک قشم و غار نمکدان 

متوقف می شود.
علی صالحی صبح دیروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت 
ژئو پارک قشــم به عنوان تنها ژئو پارک منطقه خاورمیانه و 
همچنین غار نمکدان به عنوان بزرگ ترین و طوالنی ترین غار 
نمکی جهان افزود: این پدیده کم نظیر و اســتثنایی نیازمند 
مراقبت و دقت زیاد برای حفظ آن اســت، چراکه این جاذبه 
طبیعی میراثی ارزشمند برای آیندگان و سرمایه ای برای کشور 

محسوب می شود.

 خانه مهربانی •
در مناطق زلزله زده »رامیان« دایر شد

گلستان: مدیرکل ستاد 
امام)ره(  فرمــان  اجرایی 
در استان گلستان گفت: 
به منظــور ایجاد آرامش 
در مردم مناطق زلزله زده 
به ویژه کــودکان و زنان، 
»خانه مهربانی« با استفاده 

از ظرفیت مربیان و روان شناسان گروه های جهادی برای مشاوره 
روان شناسی دایر شد.

محمدمهدی سلمانزاده با اشاره به تجربه های خوب این ستاد 
در سیل سال ۹۸ ادامه داد: تجربه خوبی در نحوه خدمت رسانی 
به مردم ســیل زده سال های گذشته داشــتیم و می توانیم با 
بهره گیری از این تجربه ها خدمــات خوبی به مردم زلزله زده 

ارائه دهیم.

 آبرسانی به یک روستای قزوین•
 پس از ۴۰ سال 

کارگروه  مدیــر  قزوین: 
زیرســاخت  و  عمــران 
قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
ســپاه صاحب االمر)عج( 
قزویــن گفــت: طــرح 
آبرسانی روستای کنگرین 
دهستان دستجرد الموت 

غربی با تاش جهادگران قرارگاه، شــرکت آب و فاضاب استان 
و اهالی روستا پس از ۴۰ سال به بهره برداری رسید.

مجتبی مهاجری افزود: تا پیش از انجام این طرح، مردم روســتا 
به صورت دستی از چشمه با طی مسافتی، آب را به منازل خود 
می بردند که این کار برای سالمندان روستا کاری طاقت فرسا بود 
و همچنین در ایام زمستان اهالی روستا مشقت زیادی را تحمل 

می کردند.

 ریشه کنی بیکاری •
در روستای »منِزالب« زاهدان

زاهدان: مدیرعامل بنیاد 
برکت ستاد اجرایی فرمان 
امام)ره( گفت: فعالیت های 
بنیاد  این  اشــتغال زایی 
در روســتای گردشگری 
منزالب زاهــدان موجب 
شده تا نرخ بیکاری در این 

روستا به صفر برسد.
امیرحسین مدنی عنوان کرد: بنیاد برکت از ابتدای سال جاری ۵۲ 
طرح اشتغال زایی اجتماع  محور را در روستای منزالب راه اندازی 
کرده که ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی را به همراه داشته، همچنین 
بهره برداری از ۵۰ طرح منجر به ایجاد ۱۰۰ شغل دیگر نیز تا پایان 

سال در دستور کار است.

 واردات خودرو •
با ارز دیجیتال در مناطق آزاد

هرمــزگان: مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: ارز مورد نیاز واردات 
خــودرو را از طریــق ارز 
دیجیتال تولید شــده در 
مناطق آزاد که منشــأ و 
میزان آن مشخص است 

تأمین خواهیم کرد.
غامحسین مظفری افزود: امیدواریم برای هفته آینده جلسه ما 
با ریاست بانک مرکزی هماهنگ شود و این موضوع را پیگیری 
کنیم و درخواست های بخش خصوصی برای راه اندازی صرافی ارز 

دیجیتال را نیز ارائه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی این اجازه را بدهد، امکان 
واردات خــودور با ارز دیجیتال برای مناطــق آزاد وجود دارد و 

مشکل خودرو قابل حل است.

کرونا کودکان کار را افزایش داد•
امور  معــاون  شــیراز: 
اجتماعی بهزیستی فارس 
گفت: ۸۰۶ نفر کودک کار 
در استان شناسایی شده 
که افزون بــر ۸۰ درصد 
از ایــن افــراد غیرایرانی 

هستند.
معصومه فروتن در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بهزیستی 
کودکان کار را جمع آوری و به خانواده ها تحویل می دهد و تعهدی 
از والدین گرفته می شود، اما پس از مدت کوتاهی کودکان دوباره 

در سطح خیابان ها دیده می شوند.
وی خاطرنشان کرد: امسال تعداد کودکان کار افزایش یافته که 
یکی از دالیل آن بیکاری ناشی از کرونا بوده است که سبب شده 

مجدد کودکان به خیابان بازگردند.

 کارکنان اتوبوسرانی یاسوج •
هفت ماه حقوق نگرفتند!

کهگیلویه و بویراحمد: 
رئیس سازمان حمل ونقل 
بار و مســافر شــهرداری 
یاســوج گفــت: کارکنان 
اتوبوســرانی و حمل ونقل 
عمومی شهر یاسوج حدود 
هفت ماه حقوق نگرفته اند.

ضرغام خلقی پور عنوان کرد: بیش از ۶۰ درصد فعالیت اتوبوسرانی 
یاسوج در ایام کرونا و بازگشایی مدارس نسبت به مدت مشابه سال 
گذشــته کاهش یافت. وی اظهار کرد: وضعیت درآمد حمل ونقل 
شهر یاســوج مطلوب نیســت و کارکنان این حوزه با مشکات 
اقتصادی و معیشتی مواجه اند که باید فکری به حال این قشر شود.

 ۹۰ درصد مرجان های خلیج فارس •
از بین رفتند!

مرکز  رئیس  بندرعباس: 
اقیانوس شناسی بندرعباس 
مـــرجان های  گفـــت: 
دالیل  بــه  خلیج فــارس 
مختلف از جمله آالیندگی، 
گرمایش زمیــن و عوامل 
نابودی  انســانی در خطر 
قرار دارند و براســاس برخی برآوردها تا ۹۰ درصد این مرجان ها از 
بین رفته اند. صمد حمزه ئی اظهار کرد: در اطراف جزیره هایی مانند 
کیش، قشم و الرک اکوسیستم های مرجانی خوبی وجود داشته که 
بخش عمده آن ها از بین رفته اند.وی اضافه کرد: فشار بیش از حد به 
اکوسیستم های دریایی موجب تخریب آن ها شده و نتایج نامطلوبی 

در پی خواهد داشت.

اورژانس هوایی در ایالم راه اندازی شد•
ایــالم: مدیر فــرودگاه 
راه اندازی  از  ایام  شهدای 
اورژانس هوایی در راستای 
اجرای طــرح تحول نظام 
ســامت در این فرودگاه 
خبر داد. محمدجواد یگانه 
اظهار کرد: ایــن اورژانس 
هوایی برای ارائه خدمات به هموطنان آسیب دیده و بیماران بدحال 
که نیاز به مراقبت ویژه و انتقال ســریع دارند راه اندازی شده است. 
وی افزود: این پایگاه به تجهیزات کامل حمل و عملیات های احیایی 
مجهز است و توان حمل و انتقال یک بیمار یا مصدوم به بیمارستان 
را دارد و امدادرســانی بــه مصدومــان و حادثه دیدگانی که امکان 

امداددهی زمینی به آن ها میسر نیست را انجام می دهد.

 آتش سوزی عمدی بار دیگر •
به جان تاالب میانگران ایذه افتاد

اهواز: رئیس اداره آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری ایذه 
گفت: آتش ســوزی عمدی بار دیگر در دو نقطــه از مراتع تاالب 
میانگران شعله ور شده  است. ابراهیم اسماعیل وندی اظهار کرد: پس 
از مهار آتش سوزی تاالب میانگران در ساعت های اولیه جمعه شب، 

ساعتی بعد دوباره آتش در دو منطقه از این تاالب شعله کشید.
رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایذه ادامه داد: 
این آتش سوزی ها عمدی بوده که به خاطر دست درازی به اراضی 

تاالب صورت می گیرد و باید با مسببان آن برخورد جدی شود.

تحویل بیش از ۳۲ هزار واحد مسکن مهر •
در استان مرکزی

و  راه  مدیــرکل  اراک: 
شهرسازی استان مرکزی 
گفــت: ۳۲ هــزار و ۵۲۳ 
واحد مسکن مهر تاکنون 
این  در شهرهای مختلف 
استان به متقاضیان تحویل 
شده که بخش عمده این 

واحدها را شامل می شود.
احمد مرزبان بیان کرد: ۲۳ هزار و ۱۹۷ واحد در شــهرهایی با 
۲۵ هــزار نفر جمعیت و ۹ هزار و ۳۱۱ واحد نیز در شــهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت تکمیل و به متقاضیان تحویل شــده 
است. وی اظهار کرد: ۷۲ واحد مسکن مهر در استان باقی مانده 
که این واحدها اکنون ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی و در مرحله 

نازک کاری قرار دارند.

قدس گزارش می دهد

تهدید جدی امنیت غذایی در سال زراعی جدید
تبریز: اخبار مجلس را که دنبــال می کنم از 
اعتراض های نمایندگان شهرهای مختلف می توان 
به اوضاع نامساعد بازار و قیمت هایی که احتماالً 

بازهم افزایش خواهد داشت به خوبی پی برد.
گشت وگذاری در بازار میوه و تره بار نشان می دهد 
که تعداد خریداران نسبت به سال گذشته کمتر 
شــده یا حداقل خانواده ها میوه با وزن کمتری 

خریداری می کنند.
افزایش قیمت میوه و محصوالت کشــاورزی در 
بازار موجب شــده تا بسیاری از خانواده ها هزینه 

کمتری را به این موضوع اختصاص دهند.
وقتی با فروشــندگان میوه و تره بار در بازار هم 
 صحبت می کنم آن ها نیز بر این موضوع مهر تأیید 
زده و ادعا می کنند حتی بسیاری از خانواده ها به 
خرید میوه به صورت دانه ای تمایل دارند و میوه را 

به تعداد اعضای خانواده خریداری می کنند.
اکبر حسینی یکی از فروشندگان میوه و تره بار به 
ما می گوید: در حال حاضر به غیراز خیار و خربزه 
دیگر میوه ای زیر قیمت ۹ هــزار تومان در بازار 
یافت نمی شود، بنابراین اگر خانواده ای هوس کند 
برای تنوع از هر میوه فقط دو کیلو خریداری کند 

باید ۲۰۰ هزار تومانی هزینه کند!

پیش خبرهای گرانیس
باوجوداینکه بازدیدهای میدانی ما حکایت دارد که 
سبد خرید مردم و خانواده ها کوچک تر شده، اما 
خبرهایی که از طرف نمایندگان مردم در مجلس 
شــورای اسامی شنیده می شــود بوی گرانی و 

افزایش بیشتر قیمت ها را دارد.
نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط  زیست مجلس می گوید: 
افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی 
انگیزه بسیاری از کشاورزان را به ویژه برای کشت 

گندم گرفته است.
در همین راســتا نماینده مردم نیشابور و فیروزه 
در مجلس شورای اســامی نیز می گوید: کمر 
کشــاورزان زیر بار پرداخت قســط کود و سم 
غیراستاندارد خم  شــده و افراد زیادی نیز دام و 
زمین کشاورزی خود را فروخته و وارد بازار قمار 

بورس شدند.

کشاورزان چه می گویند؟س
صحبت های کشاورزان و اعتراض های آن ها را با 
ایــن وضعیت گرانی می توان بدون گفت وگو هم 

حدس زد.
اصغر بابایی یکی از گندم کاران 
آذربایجان شرقی است که حاال 
از گرانی کود شــیمیایی مات 
و مبهوت مانده اســت و به ما 
می گوید: باور می کنید کیسه 
۵۰ هزارتومانی فسفات به ۵۰۰ 

هزار تومان رسیده باشد؟
وی بیــان می کند: قیمت هر 
گونــی ۵۰ کیلوگرمــی کود 
سوپر فســفات که در ابتدای 
سال گذشــته ۶۰ تا ۷۰ هزار 
تومان بــود، اکنون به بیش از 
۴۲۰ هزار تومان افزایش  یافته، 
همچنین هر کیسه کود کلرید 

پتاسیم ۵۰ کیلوگرمی از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ 
هزار تومان رسیده است.

وی از ما می پرســد: مگر کود را خودمان تولید 
نمی کنیم، پس چرا یکباره این قدر گران شــده 

است؟
وی می گوید: اگر دولت بخواهد بابت کود و سم از 
من ۲۰ برابر بیشتر پول بگیرد من هم دیگر حاضر 
به کشت گندم نیستم و سایر محصوالت تولیدی 
را هم با حداقل ۱۰ برابر قیمت روانه بازار می کنم!

در مقامی نیســتم که بخواهم برای وی توضیح 
بدهم که انتهــای این لج و لجبازی و یا انتقام از 

گرانی به کجا می رسد، بنابراین 
باقی سخنان را گوش می دهم 
که می گوید: اگر دولت قادر به 
نظارت و یا ثابت نگاه داشــتن 
قیمت کود نیست و وظیفه ای 
در قبال ما نــدارد پس برای 
محصوالت کشاورزی هم نباید 

قیمت تعیین کند.
وی می گوید: این رویه درستی 
نیســت که دولت قیمت کود 
و ســم را آزاد می کنــد و از 
آن طرف فشــار بر کشــاورز 
می آورد و قیمت ها را به اسم 
تنظیم بازار به کشاورز تحمیل 

می کند!

تهدید امنیت غذاییس
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی آذربایجان 
شــرقی گرانی بی سابقه را موجب تهدید امنیت 

غذایی برای کشور می داند.
هادی فرجی آزاد بابیان اینکه این گرانی موجب 
خواهد شد تا کشاورزان از روی ناچاری به کشت 
صفی جات روی بیاورند، اظهار کرد: این موضوع 
به طور حتم مصــرف آب را افزایش می دهد و به 
دنبال خود تبعات دیگری به همراه خواهد داشت.

وی با اشــاره به اینکه گرانی بی سابقه کودهای 

شــیمایی به طور حتم بر سطح زیر کشت گندم 
تأثیر خواهد گذاشــت، ادامه داد: کشاورز حاضر 
نیســت با این ارقام کود را تهیــه کند و پس از 
برداشت به قیمت های دولتی و تضمینی دولت 
تن بدهد و به طور حتم این موضوع موجب کاهش 
سطح زیر کشت خواهد شد. وی تهدید اشتغال 
در حوزه کشاورزی را یکی دیگر از تبعات گرانی 
نهاده های تولید دانسته و می گوید: این امر ممکن 
است موجب کناره گیری بسیاری از کشاورزان از 
این شغل شده و سبب شود تا زمین های خود را 
بــه دیگران اجاره دهند که در این صورت خروج 
افراد باتجربه از این شغل به سود کشاورزی نیست. 
وی با تأکید بر اینکه برخی کشاورزان به دلیل باال 
بودن هزینه تولید مجبور به اجاره دادن زمین های  
کشاورزی خود هستند، ادامه داد: این امر موجب 
می شود تولید محصوالت راهبردی مانند گندم، 
جو و کلزا که برای کشور در خودکفایی و تأمین 
امنیت غذایی نقش مهمی دارد، کاهش  یافته و 

بازهم دولت وابسته به کشورهای بیگانه شود.
وی افزود: دولت موظف است نهاده ها و تسهیاتی 
ارزان قیمت در اختیار کشاورزان قرار دهد تا بتوانند 
به کشــت بپردازند، تنها راه کاهش هزینه های 
تولید، ارائه تسهیات ارزان قیمت یا ارائه نهاده های 
ارزان کشاورزی است. اگر این طور نباشد کشاورزان 
حاضر نمی شوند محصوالت راهبردی و پرزحمتی 

مانند گندم، جو و کلزا بکارند.

کشاورزان حاضر 
نیستند کود با قیمت 

گران تهیه کنند و 
پس از برداشت به 
قیمت های دولتی 
تن بدهند که این 

موضوع موجب 
کاهش سطح کشت 

گندم خواهد شد
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قزوین: با هر تعطیلی که بر کشــور حاکم 
می شــود عده ای به بهانه اینکــه در ویای 
خودمان اتراق می کنیــم و پروتکل ها را در 
دستور کار داریم بار سفر می بندند و اکنون 
همین رفت وآمدهایی که تــا دیروز دغدغه 
مســئوالن بهداشتی بود در اســتانی مانند 
قزوین به یک مشکل حاد تبدیل  شده است.

متأسفانه افزایش تعداد چشمگیر بیماران در 
استان قزوین و به قول مسئوالن ورود به فاز 
جدید این بیماری در استان موجب شده تا 
برای برون رفت از این مشــکل حاد نشست 

فوق العاده برگزار شود.

عبور از خط قرمزس
جانشین ســتاد مقابله با کرونا در قزوین در 
همین راستا اظهار می کند: متأسفانه وضعیت 
قزوین در مرحله فوق قرمز قرار گرفته است.

منوچهر حبیبی در نشست فوق العاده مقابله با 
ویروس کرونا بیان کرد: استان قزوین نسبت 
به شیوع کرونا شرایط بسیار نگران کننده ای 
دارد به طوری کــه هرروز بــا افزایش تعداد 
بیمــاران و فوتی های ناشــی از این ویروس 

روبه رو هستیم.
وی مســافرت ها را عامل اصلی شیوع کرونا 
عنوان کرد و گفت: متأسفانه برآوردها نشان 
داده که بیشــترین ســفرهای انجام شده به 
شمال کشور در تعطیات ماه جاری مربوط 
به شــهروندان قزوینی بوده و این موضوع در 

رشد بیماران کرونایی بی تأثیر نبوده است.
وی تأکیــد کرد: وســایل نقلیــه عمومی، 
نانوایی ها، داروخانه ها و مطب های پزشــکان 
به دلیل کم توجهی به فاصله گذاری اجتماعی 
به عنوان خطرناک تریــن مکان های انتقال و 

شیوع کرونا هستند.
حبیبی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت 
موجود به نظر می رســد آموزش در مدارس 
و دانشگاه های قزوین به شکل غیرحضوری 
پیش بــرود و در این خصوص تا پایان هفته 
جاری اطاع رســانی های الزم انجام خواهد 

شد.

ورود به فاز جدیدس
در همین حال سرپرســت دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین نیــز مســافرت ها را عامل 

افزایش بیمــاری عنوان کــرده و می گوید: 
باوجود هشــدارهای داده  شــده، متأسفانه 
برخی شــهروندان به علــت نادیده گرفتن 
دســتورالعمل های بهداشــتی و تصمیم به 
سفرهای برون استانی در تعطیات گذشته، 
امروز شــاهد ورود فاز شدید این ویروس در 

استان قزوین هستیم.
دکتر پیمان نامدار بیان می کند: باوجود همه 
تمهیدات صورت گرفته در استان همزمان با 
شــیوع بیماری و اینکه اقدام های خوبی در 
حوزه پیشــگیری پس از وقوع موج نخست 
گســترش این ویــروس در اســتان صورت 
گرفته، اما متأســفانه رفته رفته مردم نسبت 

به این موضوع تا حدودی بی تفاوت شدند تا 
جایی که رشد سفرهای بین استانی اخیر در 
کشور و استان بیانگر این موضوع بوده است.

وی بیشترین آمار مبتایان به بیماری کرونا 
در قزوین در یک هفته گذشته را مربوط به 
زنان خانه دار دانسته و می افزاید: این مسئله 
به علت مراجعه مکرر این قشر به مراکز خرید 

بوده است. 
وی در همین زمینه اذعان می کند: متأسفانه 
با وجــود همه تمهیدات و پیشــگیری های 
صورت گرفته در گذشــته، این روزها شاهد 
عبور بیماری کرونــا از خط قرمز و وضعیت 

حاد در استان قزوین هستیم.

مسافرت ها عامل ورود به فاز جدید بیماری

کرونا در قزوین از خط قرمز عبور کرد

زگارشزگارش
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1 ا س ت ر ي و   ل ق و ه   گ و ل
 2 س ي ر ي   ك ا ن و ن   م ي ر ا
 3 ت ل ا ل و   ه گ ل   ف ل ا ن ي
 4 ع ي ن   ك ل ا ه   گ ر و ه   ن
 5 ا   ه ش ي ا ر   م و س س   ب ز
 6 ن ق   ف ل ج   م ن ه ا   م ه م
 7 ت ا ج ي   ر ا ي ت   ي ك س ا ن

 8   پ د ر ا م و ز ش ع ش ا ي ر  
 9 ج و ا ه ر   ل ا ر ي   م ل ا ك
 10 م چ ل   م ه ي ن   ا ك و   ت ا
 11 ه ه   د ا ن ا   ا د و ا ت   ر
 12 و   ك ر ن ر   ا ر ت ش   و ا ن
 13 ر ه ا ي ي   س ن د   ا ن ت ه ا
 14 ي ا س ا   م ت ش ك ل   ف ي ل م
 15 ت ش ت   ت ا ر ا   پ ي ر ا ي ه

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. آهنگســاز و رهبر ارکســترآلمانی که 
مهم ترین شاخصه آثارش عبارتند از تاکید 
فوق العاده بر منطقه صوتی بسیار زیرسازها 
و اصوات انســانی ۲. نوعی لنزعکاسی- ماه 
میــادی- ابزار نواختن رباب ۳. مثل میانه 
خراب دونفر- بسیارتوصیه شده- خودروی 
کوچک حمل بــار ۴. مادرخودمانی- گام- 
قرمزرنگ- خوب ۵. دشــمن- پشت سر- 
واحد شــمارش انگور ۶. از ماشــین آالت 
کشاورزی- نوعی ساز زهی زخمه ای هندی- 
آکنده ۷. باور قلبی- روستایی از توابع بخش 
 اندیکا شهرســتان مسجدسلیمان- فالگیر 
۸. سود حرام- حرکت زمین گرد خورشید- 
دودمــان خاقان های نیکوکار چین  ۹. ابزار 
دریافت و ارســال امواج رادیویی- پسران- 
جلد ۱۰. خمیربتونــه- آغاز- خراب کننده 
حــرف  بولیــوی-  پایتخــت  درز-   .۱۱
همراهی ۱۲. مفرد- از آفات گیاه گندم که 
قهوه ای شدن برگ ها ازنشانه های آن است 
– مادر- نقیض ۱۳. زغال طبیعی قهوه ای 
رنگ- میوه کال- زرنگ ۱۴. نشــان دادن- 

درخشان- تخته پرش شنا ۱۵. در جزیره ای 
به همین نــام در خلیج سانفرانسیســکو 
واقع شده و زمانی امن ترین محبس جهان 

محسوب می شد

روانــی  و  دل  دارای  کــه  آدمــی   .۱
تایلنــدی  مشــت زنی  باشــد-   روشــن 
۲. یاقوت ســرخ- برابر- نابینا ۳. مستولی- 
 دیگ دهان گشــاد- مرکز اســتان فارس 
۴. به جاآوردن- ســاح زیرخاکی- درخت 
انگور- میان ۵. خواروبارفروش- شــریک- 
سر فوتبالیســت ۶. قلعه مستحکم- عصر 
و روزگار- ســرگرمی ۷. دســتورات- مقر 
فرماندهــی- واحدی بــرای حجم مایعات 
در انگلســتان ۸. لوکس- به پیشواز کسی 
رفتن- دورویی ۹. رشــته ورزشی »رافائل 
 نادال« اسپانیایی- واحد- سالی که درآنیم 
چــراغ  نوعــی   - شــجره   .۱۰
اینــک  قدیمــی - مخفــف   روشــنایی 
۱۱. مــادر تــازی - حقــارت و زبونی- از 
لبنیات ۱۲. آبدســت- حیــا- لیقه دوات- 

ســختی و صابت ۱۳. فردفــرد- موجب فتنه- میوه 
ســاالدی ۱۴. تنــد و فــوری- نیــروی انتظامــی 
 برقرارکننــده نظم و امنیت درون شــهری- مصایب 

۱۵. نوآوری- فتنه گر

  افقی

  عمودی
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