
۱۸ هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی 
همچنان بالتکلیف است

 چراغ کرونا در خراسان رضوی
همچنان قرمز است

رئیس کارگروه اطالع  رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:یک مسئول در مسکن و شهرسازی:

معاون مســکن و ســاختمان اداره کل مسکن 
و شهرســازی خراســان رضوی گفــت: از کل 
واحدهــای در نظر گرفته شــده مســکن مهر 
برای این اســتان حدود ۱۸ هزار و ۸۴۸ واحد 
نیمه تمــام و فاقد متقاضی اســت.این در حالی 
است که پروژه مســکن مهر به منظور خانه دار 

کردن اقشار آسیب پذیر از سال ...

 رئیس کارگروه اطالع  رسانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: وضعیت خراسان رضوی از نظر شیوع 
کرونا تغییر چندانی نداشته و همچنان قرمز است.

حمیدرضا رحیمی گفت: تعداد مبتالیان به ویروس 
کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در خراسان رضوی 
نسبت به مرداد ماه امســال کاهش قابل توجهی 

یافته، اما روند نزولی آن در ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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پاییز،گلبهارشهرستانمیشود
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
مشهددر گفت وگو با قدس مطرح کرد

 نبض بازار خودرو 
دست دالالن

یک عضو شورای شهر:

ناوگان اتوبوسرانی 
مشهد فرسوده است

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

از سی ویکم شهریور صورت می گیرد 

برگزاری
 نمایشگاه 

 دفاع مقدس 
در مشهد 

قدس: نمایشگاه دفاع مقدس امسال با نام چله اقتدار، از 
سی ویکم شهریور در مشهد برگزار می شود.مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی 
با اعالم این خبرگفت: نمایشگاه دفاع مقدس امسال در 
۴۰۰ غرفه و در فضای باز نمایشگاه بین المللی مشهد از 

3۱ شهریور ماه به مدت یک هفته برگزار می شود.
ســردار یوســفعلی زاده افزود: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا، نمایشگاه امسال با سال های قبل متفاوت برگزار 
می شود و با کمک رسانه ملی، خبرگزاری ها، مطبوعات 
و فضای مجازی نمایشــگاه دفاع مقدس را به خانه های 
مردم خواهیم برد.وی ادامه داد: نمایشــگاه دفاع مقدس 
امسال با شعار »ما قوی هستیم« تا ۶ مهر ماه برگزار است 
و چیدمان ادوات جنگــی، فیلم ها، تصاویر و برنامه های 
محتوایی ارائه شــده از مهم ترین کارهای انجام شده در 

این نمایشگاه است.

نماینده چناران و بینالود در مجلس به قدس خبر داد

.......صفحه 2 

گرانی نهاده ها و دارو تولید تخم مرغ 
در خراسان رضوی را به مرز نابودی 

کشانده است

مرغهایتخمگذار
درصفکشتار!

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد گفت: 
مهم ترین مسئله بازار خودرو، نداشتن متولی خاص برای سامان 
دهی به این بازار و کنترل جو روانی ایجاد شــده توســط برخی 
دالالن ســرمایه گذار اســت.حمید رضا حیدری در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: در حال حاضر در بازار خودرو خرید و 

فروش چندانی انجام نمی شود؛ زیرا ...

مشهد در زمره کالنشهرهای کشور است که ناوگان اتوبوسرانی 
آن نیز فرسوده است و باید ساالنه دستگاه های جدیدی به این 

ناوگان اضافه شوند...

.......صفحه 2 
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سوژه از شما / پیگیری از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
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شمارهپیامک:300072305

هاشم رسائی فر: اجرای طرح بهسازی بافت پیرامون حرم امام رضا)ع( 
بیش از 2۰ ســال است که شروع شده است. این طرح در محله های 
مختلف اطراف حرم مطهر اجرا شــده یا در حال اجراســت که محله 
نوغان یکی از محله های هدف این طرح است. گرچه نحوه اجرای طرح 
بهسازی محله نوغان از سوی شهرداری منطقه، مورد اعتراض برخی از 

اهالی این محله بوده و هست. 
در همین راســتا چندی پیش جلسه ای با حضور مردم محله نوغان و 
سه نفر از نمایندگان مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
برگزار شد که در نهایت این موضوع مورد تأکید نمایندگان حاضر قرار 
گرفت که مردم با وجود شرایط فعلی تا زمان ارائه طرح جدید امالک 

خود را نفروشند.
در این بین البته یکی از مهم ترین موضوعاتی که مورد مناقشه مردم و 
شهرداری منطقه بوده نحوه اجرای شارستان طرح بوده است. مشاور 
طرح در گذشته برای آن خیابانی با 5۰ متر عرض در نظر گرفته بود 
که این بحث در طرحی که مشاور جدید در نظر گرفته رد شده و مشاور 
جدید نظرش این است که می شود طرح را با عرض کمتر خیابان پیش 
برد. از سوی دیگر گویا شهرداری تأکید دارد که این خیابان بر مبنای 
همان طرح مشاور قبلی اجرا شود که این موضوع مورد اعتراض مردم 

منطقه است و آن ها مدعی اند که اگر قرار به اجرای همان طرح بود چرا 
پای مشاور جدید وسط کشیده شده است؟ چه تفاوتی بین حال حاضر 
و پیش تر به وجود آمده در حالی که همان طرح و نظر مشــاور قبلی 

قرار است اجرا شود؟
ابوسعیدی یکی از اهالی محله نوغان در این خصوص به قدس گفت: 
مشاور طرح قدیم که طرحش مورد انتقاد ما بود برای شارستان عرض 
5۰ متر را در نظر گرفته بود که این موضوع در اظهارنظر مشاور جدید 
رد شده و مشــاور جدید اعالم کرده ضرورتی به ایجاد خیابانی با 5۰ 
متر عرض در این محله نمی بیند و این خیابان می تواند با کمتر از این 

عرض اجرا و ساخته شود.
وی می افزاید: ما با ایجاد شارستان مخالفتی نداریم و آن را نیاز محله 
می دانیم اما اگر فقط 5۰ خانه در اجرای طرح مشاور قبلی بیشتر خراب 
شــود و به تعریض خیابان تعلق بگیرد و در هر خانه پنج نفر ســاکن 
باشــند پس از اجرای آن حداقل 25۰ نفر از جمعیت محله مجبور به 
ترک محله نوغان خواهند شد؛ این مهاجرت های اجباری و کم شدن 

بومی های محله در هویت محله تأثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشــان کرد: چرا باید خانه های بیشتری از مردم خراب شود 
و حاشیه شارستان به سرمایه گذاری واگذار شود که شرطش این بوده 

که با وجود خیابان 5۰ متری حاضر به سرمایه گذاری است و اکنون که 
متوجه شده عرض این خیابان در طرح جدید کمتر خواهد شد ادعای 

خسارت کرده است؟
او ادامه می دهد: مگر مرجع اینکه خیابان چگونه ســاخته شود طرح 
مشاور نیست، با وجود این وقتی مشاور جدید می گوید خیابان با کمتر 
از 5۰ متر قابلیت اجرا و ســاخت دارد دلیل آقایان برای اینکه همان 
داســتان گذشته تکرار شود در چیست؟ مگر نه این است که هر چه 

عرض این خیابان کمتر باشد هویت منطقه بیشتر حفظ می شود؟

مدیر سازمان تعاون روستایی استان در گفت وگو با قدس خبر دادبهسازی محله نوغان، شهرداری به نظر مشاور طرح تمکین نمی کند

خرید حمایتی گوجه فرنگی در خراسان رضوی منتظر مجوز از تهران

دوشنبه  24 شهریور 1399
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 ویژه نامه 3722 
+ صفحه »میهن« 

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
4و5 آئی��ن نام��ه مال��ی ش��هرداری ها خدمات 
روف��ت وروب َو جم��ع آوری وحم��ل زباله های 
س��طح ش��هر را ب��ه صورت دو س��اله ب��ه بخش 
خصوص��ی واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د. ل��ذا 
متقاضی��ان واج��د ش��رایط م��ی توانن��د جه��ت 
دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ درج آگهی 
نوبت دوم به مدت 10روز جهت دریافت اس��ناد 
مناقصه به امور مالی ش��هرداری گناباد مراجعه 
ویا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد  ,ع

99
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 آگهی مناقصه شهرداری گناباد
 ش��هرداری گناباد در نظر دارد در رعایت ماده 
13 آئی��ن نام��ه مالی ش��هرداری ها نس��بت به 
واگذاری مکانهای مناس��ب جه��ت تعداد حدودا 
26عدد تابلو تبلیغ��ات فلزی ویکصد عدد تابلو 
آویز س��طح ش��هر جهت اکران تبلیغات محیطی 
ش��امل آگهی های تج��اری. خدمات��ی. فرهنگی 
بص��ورت اج��اره اقدام نمای��د. ل��ذا متقاضیان 
واجد ش��رایط م��ی توانندظ��رف 10روز از تاریخ 
درج آگه��ی نوب��ت دوم جه��ت دریافت اس��ناد 
مزای��ده ب��ه امور مال��ی ش��هرداری مراجعه ویا 
با ش��ماره تلف��ن 05157222276تماس حاصل 

نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع

99
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49
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 آگهی مزایده شهرداری گناباد

ش�هرداری تایب�اد در نظ�ر دارد  به اس�تناد مجوز ش�ورای محترم اس�امی ش�هر تایباد نس�بت به 
واگ�ذاری امورات تامی�ن نظم و امنیت پارکینگ خ�ود واقع در گمرک دوغارون تا س�قف مبلغ 
2/280/000/000 ری�ال ب�ه مدت یک س�ال از طریق مناقص�ه عمومی اقدام نمای�د، لذا از کلیه 
شرکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه و ارایه 

پیشنهادات خود حداکثر تا ساعت 14 مورخ 99/07/05 به شهرداری مراجعه نمایند.
-محل دریافت اس�ناد مناقصه اداره حراس�ت ش�هرداری و آخرین مهلت دریافت اس�ناد مورخ 

99/07/05  می باشد.
-محل تحویل پیش�نهادات دبیرخانه ش�هرداری و آخرین مهلت تحویل پیش�نهادات س�اعت 14 

مورخ 99/07/05 می باشد.
-ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 114/000/000 ریال می باشد.

-در صورتی که برندگان اول تا س�وم از پیش�نهاد خود عدول نمایند س�پرده آنها به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم می توانند جهت کسب 

اطاعات بیشتر با شماره 
545222655 -051  تماس حاصل فرمایند.

)) آگهی  مناقصه(( نوبت دوم

/ع
99
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ایوب سیدالحسینی- شهردار تایباد

قدس آنالین: مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی گفت: 
تاکنون هیچ دســتورالعملی برای خریــد حمایتی گوجه فرنگی از 

کشاورزان به استان اعالم نشده است.
ایرج ناصــری مقدم در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: تا این 
لحظه با وجود اینکه مدیر جهاد کشاورزی استان سطح زیر کشت 
گوجه فرنگی در خراسان رضوی )بیش از ۱۴هزار هکتار( و برآورد 
میزان برداشــت این محصول را به وزارت جهاد کشــاورزی اعالم 
و همچون سایر استان ها درخواست مســاعدت در راستای خرید 
حمایتی این محصول را اعالم کرده اســت اما هیچ دستورالعملی 
برای خرید حمایتی از کشــاورزان در این زمینه به اســتان اعالم 

نشده است.
وی بــا بیان اینکه خرید حمایتی ابتدا باید در کمیســیون تنظیم 
بازار کشــور که متشکل از اعضای مختلفی نظیر سازمان مدیریت 
و برنامه است مصوب و سپس به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا 
ابالغ شود، بیان کرد: سال گذشــته بر اساس دستورالعملی که از 
تهران ابالغ شد ۴3هزار تن گوجه فرنگی با قیمت یک هزار تومان 
از کشاورزان خراسان رضوی خریداری و با تبدیل به رب، در سال 

جاری توسط سازمان مرکزی در بازار توزیع شد.

وی در پاســخ به این پرســش که با توجه به اینکه فصل برداشت 
این محصول رو به پایان اســت و هیچ دســتورالعملی در راستای 
خرید حمایتی تصویب و ابالغ نشــده است بنابراین امید چندانی 
به خرید حمایتی این محصول در سال جاری نیست، تصریح کرد: 
این موضوع در اختیار ما نیست و حتی اگر یک روز به پایان فصل 
برداشــت این محصول دستورالعملی برای خرید حمایتی آن ابالغ 

شود آن را اجرا خواهیم کرد.



گرانی نهاده ها و دارو تولید تخم مرغ در خراسان رضوی را به مرز نابودی کشانده است

مرغ های تخم گذار در صف کشتار!
ایســنا: مدیرعامل اتحادیه مــرغ تخم گذار 
خراســان رضوی گفت: به صــورت میانگین 
از ابتدای ســال، ۵۰ درصد نیــاز ما در زمینه 
نهاده تأمین شده، اما با وجود برخی مشکالت، 
احتمال اینکه تولید به صفر برسد، وجود دارد.

سیدحسین موسوی نژاد در خصوص وضعیت 
تخم مرغ در بــازار اظهار کرد: وضعیت قیمت 
تخم مرغ به این بستگی دارد که دولت تکلیف 
ما را برای تخصیص ارز و تأمین نهاده مشخص 
کند. اگر قرار باشــد نهاده و محصوالتی مانند 
واکســن، دارو، مکمل ها و کنســانتره را با ارز 
آزاد وارد کنیــم، قیمت تمام شــده تخم مرغ 
برای مرغدار حداقل کیلویــی ۲۱هزار تومان 
می شود که باید با سود متعارف ۱۵درصد آن 
را بفروشد؛ بنابراین تخم مرغ با قیمت کیلویی 
۳۰هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

وی افزود: اگر دولت قسمتی از نهاده های ما را 
تأمین کند، باز هم بستگی دارد چند درصد از 
نیاز ما تأمین شود. فرمول ها و آنالیزهایی داریم 
که می توانیم در اختیار سیستم دولتی، نظارتی 
و همچنین تنظیم بازار قرار دهیم. اگر با توجه 
به مخاطرات تولید و پرورش، سود متعارف در 
حــد ۱۰ تا ۱۵ درصد برای ما در نظر بگیرند، 
آماده عرضه هســتیم. در حــال حاضر به این 
دلیل که دولت حــدود ۵۰ درصد نهاده ها را 
تأمیــن می کند، قیمت تمام شــده تخم مرغ 
کیلویی ۱۵هزار و ۵۰۰ تومان است، اما اگر این 
وضعیت ادامه یابد، قطعاً قیمت این محصول به 

۲۱هزار تومان می رسد.
موسوی نژاد با بیان اینکه صادرات تخم مرغ تا 
اوایل مرداد ماه دســت ما بود و ما مجوزهای 
صادراتی را بســته بــه بازار داخــل تنظیم 
می کردیــم، عنوان کــرد: آن زمان اگر قیمت 
افزایش پیــدا می کرد، مجوز صــادرات ارائه 
نمی شــد، اما اگر قیمت تعدیل می شد، مجوز 
را صادر می کردیم، اما متأسفانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، صدور مجوزهای صادراتی را 
از ما گرفت؛ بنابراین شاید مقداری از آشفتگی 

داخل بــازار ناشــی از این 
مسئله باشد.

کشتار مرغ های س
تخم گذار 

مرغ  اتحادیــه  مدیرعامــل 
خراســان رضوی  تخم گذار 
بیان کرد: مرغــدار در پنج 
ماه ابتدای ســال توانست از 
مرغداری  انبار  داخل  ذخایر 
اســتفاده کند و کسب و کار 
خــود را بچرخاند، اما اکنون 
که نمی تواند نهــاده تأمین 
کند، کشــتار مرغ تخم گذار 
بیشتر می شود، زیرا مرغدار 

نمی تواند نهاده تأمین کند.
وی ادامه داد: مــا گله های باالی تولید حدود 
۷۰ تا ۸۰ درصد را به کشــتارگاه می فرستیم 
و اکنون مقادیر باالی گوشــت مرغ تخم گذار 
دیرپز که غالباً اســتفاده صنعتی می شود، در 
سردخانه های استان موجود است. مرغدار مرغ 
خود را می کشد و تا این مرغ بخواهد جایگزین 
شود، ۸ تا ۹ ماه زمان می برد. ما سال گذشته 
در این بازه ۸/۵ میلیون مرغ تخم گذار داشتیم، 
اما اکنون این تعداد 6/۵ میلیون قطعه اســت 

که ۲میلیون نسبت به زمان 
کاهش  گذشته  سال  مشابه 

داشته است.

توزیع رایگان مرغ در س
پویش های مردمی 

موســوی نژاد اضافــه کــرد: 
اینکه تولید به صفر  احتمال 
نزدیک شــود، وجود دارد. با 
 توجه به اینکه در ۴۰ ســال

گذشته بزرگ ترین تولیدکننده 
تخم مرغ در خاورمیانه بوده ایم 
و صادرات داشــتیم، اگر این 
روند ادامه پیدا کند، در سال 
جهش تولید مجبور به واردات 
تخم مرغ خواهیم شد. اکنون 
وضعیت به گونه ای اســت که نگهداری از مرغ 
برای مرغدار صرفه اقتصادی نــدارد و آن را به 
صــورت رایگان در اختیــار پویش های مردمی 

می گذارد تا در روستاها توزیع شود.
تخم گــذار  مــرغ  اتحادیــه  مدیرعامــل 
خراسان رضوی با اشــاره به اینکه ما به هیچ 
عنوان دنبال گران فروشــی یا افزایش قیمت 
نیســتیم، تصریح کرد: جامعــه تولیدکننده 
دنبال این موضوع نیســت و اگر افزایشی در 

بازار اســت، عوامل دیگــری که قیمت تمام 
شــده ما را افزایش داده، باعــث و بانی این 
مســئله اســت. در خصوص نرخ مصوب نیز 
متأسفانه کســانی برای ما تصمیم می گیرند 
که بــه فکر تولیدکننده نیســتند؛ یعنی در 
حوزه تولید کشــور نه تخصصــی دارند که 
اظهارنظر کنند و نه متأســفانه به فکر تولید 

هستند.
وی خاطرنشان کرد: ما آنالیز قیمت های تمام 
شــده و هزینه های کارگری و اقتصادی خود 
را به صورت ریــز در ۵ تا 6 صفحه در اختیار 
ســتاد تنظیم بازار و انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان قرار داده ایم، اما بیان می شود 
 سیاست کشور این است که قیمت ها از ۲۰ درصد

 بیشتر افزایش پیدا نکند. این سیاست ها برای 
مصرف کننده است یا تولیدکننده؟ اگر تولید از 
بین برود، در آخر دودش به چشم مصرف کننده 
هم می رود. باید تخم مرغ را از خارج از کشــور 
بخریــم که قیمت، تغذیه و کیفیت آن معلوم 

نیست.

هیچ مرغداری حاضر به تولید نیستس
موســوی نژاد بیان کــرد: قیمت های مصوب 
همیشه زیرقیمت تمام شده است. هزینه های 
ما پــس از چندین ماه افزایش پیدا کرده و ما 
متضرر می شــویم. پس از این شرایط حاال به 
فکر افزایش قیمت مصوب می افتند که محل 
مناقشه ای برای ما و سازمان صنعت، معدن و 
تجارت شده و موجب ایجاد درگیری هایی برای 
مرغدار، تولیدکننده ها و واحد نظارت و بازرسی 
سازمان صمت می شود. وقتی قیمت مرغ تمام 
شده ۱۵هزار و ۵۰۰ تومان است، مرغدار بر چه 
اساسی مرغ را ۹هزارو۵۰۰تومان بفروشد؟ اگر 
بخواهیم وضعیت را مطلوب حفظ کنیم، ولی از 
جیب تولیدکننده هزینه کنیم، در نتیجه تولید 
از بین می رود. هیچ مرغداری حاضر به تولید 
نیست و کسی هم وارد این عرصه برای فعالیت 

نخواهد شد.

نماینده چناران و بینالود در مجلس به قدس خبر داد
پاییز ،گلبهار شهرستان می شود•

محمدزاده: بر اســاس 
نماینــده  اظهــارات 
در  بینالود  و  چنــاران 
مجلس شورای اسالمی 
به نقل از اعضای هیئت 
نهایی  مصوبــه  دولت، 
شهرستان شدن گلبهار 

آبان یا آذر ماه سال جاری صادر خواهد شد.
موضوع تبدیل شهر جدید گلبهار به شهرستان مدت هاست 
که به یک خواســت جدی مدیران و اهالی این شــهر نوپا 
تبدیل شــده اســت؛ چرا که به ادعای مدیران این شــهر 
جمعیت ســاکن آن هم اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر است 
و امکانات موجود پاســخگوی نیاز جمعیتی آن نیســت و 
ارتقای این شهر می تواند زمینه ساز افزایش زیرساخت های 

مورد نیاز در این شهر باشد.
بر همین اساس تبدیل شــهر جدید گلبهار به شهرستان 
از مدت ها پیش و به نوعی از مجلس قبلی آغاز شــد و در 
آخرین اظهارنظر صورت گرفته در این باره اواســط خرداد 
ســال جاری بود که حســین عباس زاده امامــی؛ نماینده 
چناران و بینالود در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
رسانه ها گفت: استاندار خراسان رضوی گفته است فرایند 
ارتقای شهر گلبهار به شهرســتان شدن در مراحل نهایی 

قرار دارد و تا یک ماه دیگر مصوبه آن صادر خواهد شد.
با گذشت سه ماه از این خبر هیچ اتفاقی در این حوزه رخ 
نداده و مدیران محلی و اهالی این شهر همچنان پیگیر این 
مسئله هستند، به منظور اطالع از آخرین تحوالت صورت 
گرفته به سراغ نماینده چناران در مجلس رفتیم که باز به 

نقل قولی از یکی از اعضای هیئت دولت پرداخت.
حسین عباس زاده امامی گفت: در چند ماه گذشته و پس 
از وعده اســتاندار در چند نوبت و حضــور اعضای هیئت 
دولت مرتبط با موضوع و به ویژه معاون اول رئیس جمهور 
در مجلس، پیگیر موضوع شده ام و در آخرین پیگیری که 
در چند روز اخیر داشــتم از امیری؛ معاون پارلمانی رئیس 

جمهور بود.
وی ادامه داد: این عضو هیئت دولت گفت که جهانگیری؛ 
معــاون اول رئیــس جمهور در پاســخ به پرســش وی 
درخصوص زمان تصویب نهایی شهرســتان شدن گلبهار 
گفته است بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته اواسط پاییز 
در ماه هــای آبان یا آذر مصوبه هیئــت دولت در این باره 

ابالغ خواهد شد.
عباس زاده افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه فرایند 
ارتقای گلبهار در وزارت کشــور به اتمام رسیده و باید در 
هیئت دولت تأیید نهایی شــود به نظر می رسد این اتفاق 
در پاییز امســال بیفتد و گلبهار به عنوان یک شهرســتان 

مستقل رسمیت پیدا کند.

 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل مشهد
در گفت وگو با قدس مطرح کرد

نبض بازار خودرو دست دالالن•
قــدس آنالین- رضا 
اتحادیه  رئیس  طلبی: 
و  داران  نمایشــگاه 
اتومبیل  فروشــندگان 
مهم ترین  گفت:  مشهد 
مســئله بازار خــودرو، 
نداشــتن متولی خاص 

برای سامان دهی به این بازار و کنترل جو روانی ایجاد شده 
توسط برخی دالالن سرمایه گذار است.

حمید رضا حیدری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
در حال حاضر در بازار خودرو خرید و فروش چندانی انجام 
نمی شــود؛ زیرا هیچ کــدام از دو طرف اراده قاطعی برای 

تصمیم گیری ندارند.
وی افــزود: فروشــنده به امید افزایش بیشــتر قیمت ها و 
خریــدار نیز به امید کاهش قیمت ها فعاًل در بازار دســت 
نگه داشته اند، از این رو وضعیتی راکد بر بازار خودرو سایه 

انداخته است.
وی یادآور شــد: متأسفانه تعدادی از شهروندان که خودرو 
ثبت نــام کرده اند با وجود اینکه باید از ماه ها قبل خودروی 
خــود را تحویل می گرفتند، اما هنــوز هیچ گونه خبری از 
تحویــل خودروهای آن ها نیســت از این رو مردم به دلیل 
اینکــه امیدی به طرح های ثبت نامــی دولت ندارند، برای 
تأمین نیاز خود و یا سرمایه گذاری درحوزه خودرو به بازار 
و نمایشــگاه ها مراجعه می کنند که بــه طور طبیعی این 
موضــوع و ایجاد جو روانی، افزایــش قیمت ها را به وجود 

می آورد.
حیــدری با بیــان اینکه به جز چند خــودرو که اغلب در 
خانواده پراید و محصوالت ســایپا هســتند، قیمت مابقی 
خودروهــا بــاالی ۲۰۰میلیــون تومان اســت، ادامه داد: 
اگرچه قیمت خودرو هفته قبل به طور میانگین بین ۲۵تا 
۳۰درصد افزایش پیدا کرد، اما امروز شاهد کاهش ۵تا ۱۰ 
درصدی قیمت ها نســبت به هفته قبل در بازار بودیم، اگر 
در زمینــه خودروهای داخلی افزایــش عرضه و در زمینه 
خودروهای خارجی نیز بازار ارز ثبات داشته باشد، تا میزان 

زیادی به واقعی تر شدن قیمت ها کمک خواهد کرد.
وی ادامــه داد: حــق الزحمه معامالت صــورت گرفته در 
نمایشــگاه های خودرو باید مطابق نرخ نامه اعالم شده که 
برای ماشــین های مختلف متفاوت است، باشد و بیشتر از 

آن غیرقانونی و قابل پیگیری است. 

 ساختمان جدید کتابخانه •
امام جعفر صادق )ع(ارسک افتتاح شد

بشــرویه - خبرنگار قدس : رئیــس کتابخانه های عمومی 
بشرویه ازافتتاح ساختمان کتابخانه امام جعفر صادق )ع(بخش 
ارسک این شهرستان خبر داد.مریم کیانی گفت:  این ساختمان 
در زمینی به مســاحت ۴۲۰ متر مربــع و با اعتبار۸۰۰میلیون 
تومان از محل اعتبارات استانی و با همکاری کانون قلم چی به 
بهره برداری رسید.گفتنی است این کتابخانه در حال حاضر بیش 

از۱۰ هزار جلد کتاب و  ۳6۰نفر عضو فعال دارد.

 با اجرای طرح یکپارچه سازی آبرسانی 
صورت گرفت

تأمین آب شرب 12 هزار روستایی درتایباد•
قدس: مدیر امور آبفای تایباد از رفع مشکل تأمین آب شرب 

۱۲روستا در این شهرستان مرزی خبرداد.
به گفته محمدامین باباغیبی ۱۲هزار نفر جمعیت ساکن در 
این روســتاها یک ماه پس از اجرای طرح یکپارچه ســازی 
شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی از آب شرب 
پایدار برخوردار شدند.وی اظهار کرد: این روستاها تا پیش از 
یکپارچه سازی بین ۵تا6 و حداکثر ۱۰ساعت در شبانه روز از 
آب شرب بهره مند بودند که در حال حاضر این مدت به حدود 

۲۴ساعت افزایش یافته است.

 محکومیت اقدام موهن نشریه •
فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر)ص(

قدس: ســازمان بسیج 
روحانیــان  و  طــالب 
گردان هــای تیــپ ۸۳ 
در  رضــوی  خراســان 
موهن  اقــدام  بیانیه ای 
را  فرانســوی  نشــریه 

محکوم کرد.
در این بیانیه آمده اســت: اقدام بی شرمانه و موهن نشریه 
متخاصم فرانسوی در جســارت به ساحت مقدس پیامبر 
عظیم الشأن اســالم )ص( ، حلقه ای از زنجیره توطئه های 
جدید دشــمنان اسالم در این شــرایط حساس و خطیر 
تاریخی اســت که همزمــان با فتنه عادی ســازی روابط 
رژیم جنایتکار صهیونیســتی آمریکایی با بعضی از حکام 
خود فروخته عربی آشــکار شده است. در ادامه این بیانیه 
آمده اســت: بهانه های بعضی از سیاستمداران فرانسوی از 
قبیل آزادی بیــان برای فرار از محکومیت این جرم بزرگ 
و نابخشودنی غیر قابل قبول و عوام فریبانه است.دربخش 
دیگری از این بیانیه تأکید شده است: ما طالب و روحانیان 
بســیجی خراســان رضوی بــا محکوم کــردن این عمل 
وقیحانه از دســتگاه دیپلماسی کشور انتظار داریم فراتر از 
محکومیت های متعارف و مسئوالنه سازمان ها و مراجع بین 
المللی آزاد اندیشــی و حقوق بشر برخورد جدی و حقوقی 
بــا عامالن و حامیان این اقــدام را مطالبه و به آنان اثبات 
کنند این گونه نقشه پردازی های دشمنان هرگز مانع تداوم 
حرکت با شکوه مسلمانان آزاده جهان به سمت تمدن نوین 

اسالمی نخواهد شد.

قیمت تمام شده 
تخم مرغ برای مرغدار 

حداقل کیلویی ۲۱هزار 
تومان می شود که 

باید با سود متعارف 
۱۵درصد آن را 

بفروشد؛ بنابراین 
تخم مرغ با قیمت 

کیلویی ۳۰هزار تومان 
به دست مصرف کننده 

می رسد

بــرشبــرش

روزبازارروزبازار

شهریشهری

بازار خوردوبازار خوردو

گوانگونگوانگون

بیانیهبیانیه

 سهمیه جدید شکر و برنج •
به خراسان رضوی اختصاص یافت

و  بازرگانی  معاون  ایرنا: 
توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی گفت: 
ســهمیه فوق العــاده از 
تنظیم  طــرح  کاالهای 
تن  شــامل ۳هزار  بازار 
شــکر و یک هزار تن برنج تا پایان ماه جاری در این اســتان 
جذب می شــود.علی غفوری مقدم در نشســت مســئوالن 
اقتصادی با فرمانده ســپاه امام رضا)ع( افزود: سهم خراسان 
رضوی از کاالهای طرح تنظیم بازار در ماه های محرم و صفر، 
۲ هزار و ۵۰۰ تن برنج هندی، ۲ هزار و ۴۰۰ تن شکر، ۱۵۰ 

تن گوشت قرمز و ۸۰۰ تن گوشت مرغ است.
وی ادامه داد: پیرو دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و ســپاه امام رضا)ع( مبنی بر تهیه فهرستی از 
اقالم اساسی به منظور پایش مستمر وضعیت ذخیره سازی 
و توزیع آن ها، این فهرســت شامل ۱۰ قلم کاال تهیه شد 
که در گروه های مواد غذایی )برنج، شــکر و روغن(، گروه 
مواد پروتئینی )گوشــت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ( و 
گــروه نهاده های دامی )گندم، جو، کنجاله ســویا و ذرت( 

تقسیم بندی شد.

هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموزان •
محروم نیشابور توزیع شد

خبرنگار  نیشــابور- 
قــدس: بــا همــت و 
همکاری ناحیه مقاومت 
بسیج نیشابور، یک هزار 
عدد ماسک و یک هزار 
بین  نوشــت افزار  بسته 
دانش آمــوزان محــروم 
نیشــابور توزیع شد.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نیشابور در 
مراســم توزیع این بســته ها اظهار کرد: برای تهیه هر بسته 
نوشت افزار مبلغ  ۴۰۰ هزار ریال به نرخ تعاونی هزینه و مقرر 
شده است این بسته ها در مناطق محروم و محالت شهر توزیع 
شود.سیدعلی اکبر حسینی با اظهار امیدواری از ادامه این روند 
افزود: تعداد کمک های مؤمنانه به ۷۲ هزار بسته رسید که از 
این تعداد ۹ هزار بسته بهداشتی و بقیه آن مربوط به بسته های 

غذایی، لباس و پوشاک بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: ناحیه بسیج نیشابور تعداد ۲میلیون و 

۱۵۰ هزار عدد ماسک نیز تهیه و توزیع کرده است.

ارزاقارزاق

نیکوکارینیکوکاری
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فارس: معاون مســکن و ســاختمان اداره کل مســکن و 
شهرسازی خراســان رضوی گفت: از کل واحدهای در نظر 
گرفته شــده مسکن مهر برای این استان حدود ۱۸ هزار و 

۸۴۸ واحد نیمه تمام و فاقد متقاضی است.
این در حالی است که پروژه مسکن مهر به منظور خانه دار 
کردن اقشار آسیب پذیر از سال ۸6 همزمان با دیگر استان ها 

در خراسان رضوی کلید خورد.
در همان دوره قرار بود این پروژه در ســال ۹۴ در خراسان 
رضوی به اتمام برســد که این اتفاق رخ نداد و مســئوالن 
دالیــل مختلفی از جمله نبود اعتبــار، رکود حاکم بر بازار 
مسکن و تأمین نشدن آورده مالی متقاضیان مسکن را برای 

به ثمر ننشستن واحدها اعالم می کردند.
در ابتدای بهار ســال ۹۵ بود که سرپرست مدیریت مسکن 
و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی خراسان رضوی از 
احتمال به پایان رســیدن این پروژه در استان تا سال ۹6 

خبر داده بود.
همچنین در ســال ۹۸ مدیر کل ســابق راه و شهرســازی 
خراســان رضوی گفته بود امســال مســکن مهر در حوزه 
قراردادهایی که مرتبط با انبوه ســازان اســت در شهرهای 
بــاالی ۲۵هزار نفر به پایان خواهد رســید. وی بیان کرده 
بود بیشترین دغدغه در مورد پایان مسکن مهر در خراسان 
رضوی در شــهر گلبهار است که بیشتر در حوزه تعاونی ها 
مسائلی وجود دارد که با سیاست های تشویقی که در حوزه 
تســهیالت تعریف شده است امیدواریم آن ها نیز امسال به 

پایان برسند.

در همان ســال اخــوان عبداللهیان تصریح کــرده بود در 
حدود ۱6هزار واحد مســکن مهر در خراسان رضوی فاقد 
متقاضی هستند که از طریق واگذاری به نهادهای حمایتی 
و سیاســت های دیگر در حال خارج کردن آن ها از مسکن 
مهر به  ویژه واحدهایی که در مرحله فنداسیون قرار دارند، 
هستیم، به عبارتی تمرکز ما بر ساخت 6 هزار واحد مسکن 
مهر در استان تا پایان سال جاری است تا این پروژه امسال 
در این اســتان به پایان برســد؛ اما این تأکیدها و وعده ها 
تاکنون به جایی نرسیده و بسیاری از واحدهای مسکن مهر 

بالتکلیف باقی مانده است.
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل مسکن و شهرسازی 
خراسان رضوی در این خصوص گفت: سهمیه مسکن مهر 
این اســتان حدود ۱۲۰ هزار و 6۰۰ واحــد بود که از این 

میزان ۱۰۱ هزار و ۷۵۳ واحد افتتاح شده است.

رضا ناصری با بیان اینکه حدود ۱۸ هزار و ۸۴۸ واحد از این 
تعداد نیمه تمام و فاقد متقاضی است، افزود: حدود ۱۰ هزار 
و ۳۸۷ واحد که متقاضی ندارند را به مسکن ملی می بریم.

وی در خصوص علت نیمه تمام ماندن مابقی واحدها، میزان 
آورده مالی و ســهل انگاری پیمانکار را دلیل آن دانســت و 
بیان کرد: حدود یک ماه است که پیگیر هستیم و آن دسته 
از پیمانکاران که مقصر هســتند و بــه وظایف خود عمل 

نمی کنند را حقوقی می کنیم.
معاون مسکن و ســاختمان اداره کل مسکن و شهرسازی 
خراسان رضوی اضافه کرد: در دولت دهم ۳۲ هزار و ۷۰۰ 
واحد و در دولت یازدهم 6۹ هزار و ۵۳ واحد از کل مسکن 

مهر تخصیص یافته افتتاح شده است.
ناصری با بیان اینکه از میزان افتتاح در دولت دوازدهم آماری 
نداریم، در خصوص مشــکالت عمــده واحدهای تحویلی به 
متقاضیان هم خاطرنشان کرد: وظیفه اداره کل راه و شهرسازی 
تحویل زمین بوده که این زمین ها تحویل داده شده است، به 
طور مثال چنانچه مجموعه هایی مدرسه ندارند باید اداره کل 
نوســازی مدارس پاسخگو باشد؛ چراکه ما زمین مورد نظر را 
تحویل داده ایم یا چنانچه مســجد، تجاری و کالنتری ندارند 

سازمان مربوطه باید پاسخگو باشد.
وی تأکید کرد: اداره کل راه و شهرســازی تعهد تخصیص 

زمین داشته که اختصاص داده شده است.
به نظر می  رسد در مدت باقی مانده دولت دوازدهم هم بقیه 
واحدهای پروژه مســکن مهر به جایی نمی رسد و عالوه بر 
مسکن ملی، مسکن مهر هم به دولت بعدی واگذار می شود.

سرور هادیان: نمایشگاه »یار دبستانی من« با هدف خرید 
ارزان گوشــی و تبلت برای دانش آموزان نیازمند شــهرمان 

برگزار می شود.
مشــاور نگارخانه حامی در گفت وگو بــا خبرنگار ما درباره 
برگــزاری این نمایشــگاه می گوید: هــدف از برگزاری این 
نمایشــگاه فروش آثاری از کلکسیون هنری نگارخانه حامی 

به نفع دانش آموزان نیازمند است.
محمود صناعــی می افزاید: تعداد آثاری که قرار اســت در 
این نمایشگاه ارائه شوند ۱۸ اثر است و سایر هنرمندان نیز 
می توانند برای حمایت از دانش آموزان با ما همکاری داشته 
باشند. آثار باید کارشناسی و قابل ارائه باشد و از آنجایی که 
۱۰۰درصد فروش به نفع دانش آموزان نیازمند به گوشــی 
هوشمند و یا تبلت است بنابراین هنرمندان مایل به همکاری 

با این شرایط می توانند ما را همراهی کنند. 
وی با اشــاره به این نکته که در این نمایشگاه امکان ارائه 
۳۰ اثر وجود دارد، اظهار می دارد: از آنجایی که ارائه آثار 
باید متناســب با قدرت خرید مردم باشــد و یک حرکت 
شــعاری صرف نباشد خروجی این نمایشگاه برایمان مهم 

است.
وی تأکیــد می کند: نرخ این آثــار از ۳۰۰ هزار تا ۲میلیون 
تومان اســت و قیمــت آثار بر اســاس گواهــی فروش از 
نگارخانه ها به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شده و قیمت 
خرید همت عالی اســت و هر کسی بنا به وسع خودش اگر 

دوست داشته باشد بیشتر کمک کند از قیمت پایه می تواند 
بیشــتر بپردازد و اثر را خریداری کند تا امکان خرید تعداد 

بیشتری گوشی برای دانش آموزان فراهم شود.
محمود صناعی که رشــته تحصیلی اش حســابداری است، 
درخصوص ورودش به فضای هنر می افزاید: از چهار ســال 
پیش از نمایشــگاه های نگارخانه ای مشــهد اثر خریداری 
می کردم. ابتدا برای فرهنگ ســازی خرید آثار هنری و قرار 
دادن خرید آثار هنری در سبد خانوار خانواده های مشهدی 
این کار را انجام می دادم. معتقد هســتم برای هدیه دادن و 
یا حمایت از هنرمندان باید آثار هنری را خریداری کرد که 

متأسفانه فرهنگ سازی الزم در این باره انجام نشده است.
وی خاطرنشــان می ســازد: نام این حرکت را کلکســیون 
گذاشــتم تا بدانند یک مجموعه ای خریداری می شود و از 
این رو طی چهار سال اخیر بیش از ۱۰۰ اثر از نگارخانه های 

مشهد در نمایشگاه های مختلف خریداری کردم .
صناعی با اشــاره به اینکه در این مســیر تعدادی از آثار را 
به خیریه ها اهدا کرده اســت، بیان مــی دارد: با اهدای آثار 
خریداری شده به خیریه ها سعی کردم که با فروش و مزایده 
آثار بتوانم منفعتی برای کار مجموعه خیران داشته باشم و 
از سال ۹۸ تصمیم گرفتم که این کار را جدی تر انجام دهم.

وی تصریح می کند: بنا به رزومه کلکســیون من و ســابقه 
هنری خانم مریم رحمتی نگارخانه ای را تأســیس کردیم و 

نام نگارخانه را کلکسیون حامی گذاشتیم.

الزم به ذکر اســت، این نمایشــگاه ۲۴ و ۲۵ شــهریور ماه 
در نگارخانــه حامی واقع در الدن ۷، پالک ۸ دایر اســت، 
عالقه منــدان می توانند در دو نوبت صبح ۱۰ الی ۱۳ و عصر 

۱۷ الی ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

یک مسئول در مسکن و شهرسازی:

۱۸ هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی همچنان بالتکلیف است

در قالب نمایشگاه »یار دبستانی من« انجام می شود

خرید تبلت برای دانش آموزان محروم با فروش آثار هنری

خبرخبر
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سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 

می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  

عزیز در حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.

شماره پيامک:   300072305

روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
فرماندار مشهد:

 تمام قد از ناجا در برخورد•
 با اراذل و اوباش حمایت می کنیم

فرماندار مشهد  تسنیم: 
بــا اعــام حمایــت و 
پشــتیبانی همه جانبه از 
از  گفت:  نیروی انتظامی 
برخورد  در  ناجــا  اقتدار 
قاطعانه با اراذل و اوباش 

حمایت می کنیم.
محمدرضا هاشــمی اظهار کرد: نیروی انتظامی در برخورد 
قاطعانه و جدی با عامان ناامنی، اوباشگری و اراذل ، عزم و 
اراده جدی دارد و از اقتدار این نیروی مقدس مردمی در این 

مأموریت خطیر تشکر می کنیم.
رئیس شورای تأمین مشهدمقدس افزود: ما تمام قد در کنار 
پلیس ایســتاده ایم و از این طرح هــای مهم نیروی انتظامی 

حمایت و پشتیبانی می کنیم.
وی نقش سازمان و مسئوالن دستگاه های مختلف در همراهی 
با پلیس برای نتایج هر چه بیشــتر اجــرای این طرح های 
گسترده را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: باید اهتمام 
جدی برای مقابله با افرادی که به هر شکلی که می خواهند 
نظم و امنیت مردم را خدشه دار کنند داشته باشیم و در این 
عرصه خوشبختانه  امام جمعه محترم مشهد، بسیج و سپاه و 
تمامی ســازمان ها با احساس مسئولیت در کنار پلیس قرار 
گرفته اند. فرماندار مشهد با اشــاره به دستگیری ۵۲ عامل 
شــرارت و اراذل و اوباش در شــهر مشــهد، در اجرای این 
طرح های ضربتی گفت: خوشبختانه شهروندان قانون مدار و 
مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج آقا علی بن موسی الرضا)ع( 
نیز حضور مؤثر و مشارکت فعاالنه ای در اجرای این مأموریت 
پلیس داشته اند و باید قدردان این حضور و همراهی آگاهانه 
مردمی باشیم.وی در پایان با تشکر از فرمانده انتظامی استان 
خراســان رضوی، گفت: در حاشیه شــهر مشهد طرح های 
ویژه ای را در دســتور کار قرار داده ایم و امیدواریم با ارتقای 
احساس  امنیت شهروندان عزیز بتوانیم به تکالیف و وظایفی 

که برعهده داریم به خوبی عمل کنیم.

چراغ کرونا در خراسان رضوی همچنان •
قرمز است

قدس: رئیــس کارگروه 
اطاع  رســانی دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد گفت: 
خراسان رضوی  وضعیت 
از نظــر شــیوع کرونــا 
و  نداشته  تغییر چندانی 

همچنان قرمز است.
حمیدرضا رحیمی گفت: تعداد مبتایان به ویروس کرونا و 
مرگ و میر ناشــی از آن در خراسان رضوی نسبت به مرداد 
ماه امســال کاهش قابل توجهی یافته، اما روند نزولی آن در 

هفته های اخیر در نوسان است.
وی افزود: تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان های 
زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد در خراسان رضوی 
حدود ۴۰۰ نفر اســت که نیمی از آنان در بیمارســتان های 

مشهد بستری هستند.
رئیس کارگروه اطاع رســانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ادامه داد: احتمال اوج گیری و شــیوع کرونا با توجه به شروع 
فصــل پاییز و برودت هوا وجــود دارد و مردم همچنان باید 

شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
رحیمی بیان کرد: اســتفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، بهداشت دست و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، 
از اصول پیشگیری و مقابله با بیماری  کروناست که رعایت 
این موارد بین دانش آموزان با توجه به بازگشایی مدارس، از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به 
وضعیت قرمز این شهرستان انتقاد کرد

بازگشایی مدارس به سیر صعودی •
شیوع کرونا  در گناباد انجامیده است

دانشــگاه  رئیس  ایرنا: 
خدمات  و  پزشکی  علوم 
درمانــی  و  بهداشــتی 
گنابــاد گفت: با توجه به 
رونــد افزایشــی ابتا به 
اوج گیری  شــاهد  کرونا 
شیوع این ویروس در این 

شهرستان طی چند روز آینده خواهیم بود.دکتر جواد باذلی 
افزود: از مجموع ۳۵ آزمایــش کرونا در گناباد طی یک روز 
نتیجه ۲۶ آزمایش مثبت بوده که نشــان دهنده موج جدید 

کرونا در این شهرستان است.
وی ادامه داد: با توجه به رفت و آمدهای عمومی، بازگشــایی 
مدارس، فعالیت مجامع عمومی نظیر جمعه بازار و امثال آن 

روند صعودی شیوع کرونا  در گناباد دوباره آغاز شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی گناباد گفت: با توجه به قرمز 
بودن وضعیت این شهرســتان از نظر شــیوع کرونا قرار بود 
مدارس گناباد تا اطاع ثانوی بازگشایی نشوند و کاس های 
درس به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار شود ولی پس از 
چند روز مدارس این شهرستان بر اساس تصمیم ستاد مقابله 

با کرونا فعالیت خود را به صورت حضوری آغاز کردند.
وی بــا ابراز نگرانی از افزایــش ابتا به بیماری کووید ۱۹ به 
دنبال بازگشــایی مدارس در گناباد افزود: با توجه به شیوع 
آنفلوانــزا طی یک ماه آینده وضعیت ابتــا به کرونا در این 
شهرستان حادتر می شود.باذلی ضمن درخواست از مردم برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و استفاده از 
ماسک ادامه داد: کاهش یا افزایش بیماری کووید ۱۹ به رفتار 

مردم بستگی دارد.

 حریق کارخانه فراوری شمش آهن •
در مشهد مهار شد

قــدس: مدیرعامــل 
آتش نشانی  ســازمان 
ایمنــی  خدمــات  و 
شــهرداری مشــهد از 
آتش نشــانان  تــاش 
۶ ایســتگاه برای مهار 
حریــق گســترده در 
کارخانه فراوری شــمش آهن واقــع در ۲۰کیلومتری این 
شهر خبر داد.آتشپاد دوم امیرعزیزی گفت: شامگاه شنبه 
در پی تماس مردمی با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی 
یک سوله در منطقه کورده - شهرک صنعتی فناوری های 
برتر، ستاد فرماندهی این ســازمان با توجه به حساسیت 
موضوع آتش نشانان ایســتگاه های ۳۵، ۳۴،7،۵۰،۳۶و۱7 
آتش نشــانی مشــهد را به همراه هشــت خودرو سبک و 
ســنگین اطفای حریق و خودرو توربوفن آتش نشانی را به 
محل آتش سوزی اعزام کرد.وی افزود: با حضور آتش نشانان 
در محل مشــخص شــد حریق در قســمتی از یک سوله 
به وســعت یک هزار مترمربع به وقوع پیوســته و آتش در 
حال سرایت به قســمت های دیگر و دستگاه های فراوری 
شــمش آهن بوده کــه نیروهای امدادی به ســرعت و در 
کمترین زمان ممکن اقدام به مهار آتش ســوزی کرده و از 
ســرایت آن به انبار اصلی و مواد اولیه این کارخانه و بافت 
کارگاهی مجاور جلوگیری کردند.به گفته وی، آتش نشانان 
پس از اتمام عملیات کاوش و لکه گیری حریق و تهویه محیط 
داخلی سوله با خودرو توربوفن به مأموریت خود پایان داده و 
به مشهد بازگشتند. خوشبختانه در این آتش سوزی به کسی 
آسیب نرسید. علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان 

آتش نشانی در دست بررسی است. 

 هشدار مقام قضایی به عامالن خرید •
، فروش و بهره کشی از اطفال

ویژه  قاضــی  قدس: 
فضای مجازی دادسرای 
عمومی و انقاب مرکز 
هشدار  خراسان رضوی 
مرتکب  کسی  هر  داد: 
فروش  و  انتقال، خرید 
یا قاچاق اعضا و جوارح 
طفل یا نوجوان شــود، به مجازات حبس درجه سه قانون 
مجازات اسامی محکوم می شود.غامرضا قنبری راد گفت: 
هر کسی هویت یا اطاعات طفل یا نوجوان بزه دیده یا در 
وضعیت مخاطره آمیز را افشا کند و یا جزئیات جرم ارتکابی 
به وســیله طفل و نوجوان یا علیه او را از طریق رسانه های 
گروهی انتشار دهد، به  گونه ای که موجب تجری دیگران، 
اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هر گونه ضرر 
یا آسیب به طفل یا نوجوان یا خانواده او شود، به مجازات 
حبس درجه ۶ قانون مجازات اسامی محکوم می شود.وی 
افزود: همچنین هر گونه معاملــه طفل یا نوجوان ممنوع 
بــوده و مرتکب، به مجازات حبــس درجه پنج این قانون 
محکوم می شــود؛ چنانچه ایــن رفتار با هدف فحشــا و 
هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح و 
یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، 
مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم خواهد شد. 
قنبری راد ادامه داد: اشخاصی که واسطه گری در ارتکاب جرم 
موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشــند، به میانگین 
حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم و در 

غیر این صورت به مجازات معاون محکوم می شوند.
قنبری راد بیان کــرد: مجازات افراد واســطه گر، از مجازات 
فرد فروشنده و خریدار شــدیدتر است. خریدوفروش بدون 
سوء نیت ۲ تا ۵ سال حبس دارد و اگر با سوءنیت باشد، مثل 
فحشــا و هرزه نگاری و یا بهره کشی اقتصادی، ۵ تا ۱۰ سال 

حبس خواهد داشت. 

 کشف جسد جوان غرق  شده •
در سد تبارک قوچان

مدیرعامل  قــدس: 
آتش نشــانی قوچــان 
گفت: جسد جوانی که 
اواخر هفته گذشته در 
شده  غرق   تبارک  سد 
بود، ســرانجام پس از 
طوالنی  ســاعت های 
جســت وجوی غواصان کشــف و از آب بیرون کشــیده 
شــد.وی توضیح داد: در روز چهارشــنبه به درخواست 
شرکت آب منطقه ای، تعدادی از غواصان زبده با امکانات 
الزم از شهرســتان مشهد به محل اعزام شدند و به کمک 
نیروهای آتش نشانی قوچان به جست وجو پرداختند و با 
گذشــت بیش از ۲۵ ساعت عملیات جست وجو، با وجود 
اینکه تمام نقاطی که مبنی بر مشــاهده جوان غرق شده 
توسط افراد محلی و مطلعان اعام شده بود، مورد بررسی 
غواصان و نیروهای آتش نشــانی قرار گرفت، اما جسد او 

پیدا نشد.
وی گفــت: به دلیل اینکه جنازه پس از مدتی به دلیل نفوذ 
آب در بدن باد می کند و به ســطح آب می آید، روز گذشته 
جســد جوان غرق شــده با جابه  جایی در قســمت دیگری 
از ســد تبارک به روی ســطح آب آمد و دقایقی بعد توسط 

نیروهای آتش نشانی از آب بیرون کشیده شد.

قدس: پنجمین جلسه ویژه رسیدگی به جرایم 
مفســدان و اخالگران نظام اقتصادی کشور 
در مشــهد با آخرین دفاعیات متهمان پرونده 

موسوم به »هلدینگ آفتاب« برگزار شد.
قاضی منصــوری در این مراســم بــا اعام 
رسمیت جلسه دادگاه با حضور متهمان، وکا، 
نماینــدگان حقوقی و قضایــی وزارتخانه ها و 
ادارات مربوط، کارشناسان رسمی دادگستری، 
شــاکیان، نماینده دادستان عمومی و انقاب 
مرکــز خراســان رضوی و اصحاب رســانه، 
گفت: این جلســه به صورت علنی و با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی برای اخــذ آخرین 

دفاعیات متهمان برگزار می شود.
وی ادامه داد: در چهار جلسه گذشته این دادگاه 
از پنجم تا هشتم مرداد ماه اتهام ها بررسی شد 
و در جلسات ۲۳، ۲۴ و ۲۵ شهریور ماه آخرین 
دفاعیات متهمان توسط آنان یا وکیل حقوقی 

آن ها استماع می شود. 
رئیس دادگاه گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و رعایت پروتکل های بهداشــتی، سقف 
دفاعیات هر متهم ۱۰ دقیقه اســت و پس از 
بیان آخرین دفاعیات می توانند جلسه را ترک 
کنند.وی از نماینده دادستان عمومی و انقاب 
مرکز خراسان رضوی خواست پیش از دفاعیات 
متهمان توضیحات خود را ارائه کند و او گفت: 
پس از آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده، 
دادگاه اعام کرد هر سازمان و متهمان الیحه 

خود را ارائه دهند.
صادق غرابادیان افزود: بیشترین چیزی که از 
لوایح برداشت می شــد ناظر بر مالیات بود و 
سوال این بود که بر چه مبنا مالیات محاسبه 
شده و مرجع تشخیص مالیات چگونه شاکی 

خصوصی است؟ 
وی ادامــه داد: با توجه بــه اهمیت موضوع از 
دادگاه می خواهم به نماینده دادســتان وقتی 

برای تشریح این موارد بدهند.
غرابادیــان گفت: همچنین تمام وکا موضوع 
عدم مداخله متهمان در شبکه کاهبرداری را 
اعام کردند، این درحالی اســت که پر واضح 
است متهم ردیف اول به تنهایی نمی توانسته 
این اقدام ها را انجام دهد؛بنابراین این دفاع قابل 
استناد نیست.وی افزود: در دادگاه، حق متهمان 
به خوبی رعایت شده  و مهلت برای دفاع داده 
شده  است که با استفاده از این فرصت رضایت 
شاکیان خصوصی توسط متهمان اخذ شد و 
جنبه عمومی جرم و شــکایت ســازمان ها و 

ادارات همچنان باقی است.
در ادامــه متهم ردیــف اول )الف.ث( و وکیل 

این متهم برای ارائه دفاعیات 
با دســتور رئیس دادگاه در 

جایگاه قرار گرفتند.
پیش از ارائه دفاعیات متهم 
ردیــف اول، اتهام هــای وی 
قرائت شــد که مشــارکت 
در اخــال عمــده در نظام 
اقتصــادی کشــور از طریق 
تشــکیل و رهبری شــبکه 
از  اســتفاده  با  کاهبرداری 
تبلیغــات عامــه و از طریق 
وســایل ارتبــاط جمعــی 
بــه میــزان ۱۱میلیــارد و 
۵۶ میلیون و 7۰۰ هزار ریال 

و 8هــزار و ۹۲۰ یورو، فــرار مالیاتی از طریق 
تأسیس شرکت های متعدد صوری و اختفای 
فعالیت هــای اقتصادی و کتمــان درآمدهای 
حاصل از آن که منتهی به اخال در نظام پولی 
و کسری بودجه به میزان حدود  8۴۳ میلیارد 
و ۱۰۱میلیون و ۵۴۳هزار ریال شده است، به 
عنوان بخشــی از اتهام های متهم ردیف اول 

پرونده قرائت و تفهیم شد.
تحصیل مال از طریق نامشــروع در سال های 
۱۳۹۳ تا ۱۳۹7 به مبلغ ۱۰8میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون و ۴۶۵ هزار ریال به واسطه میزان جذب 
مشتری از سوی مدیران بازرگانی، پولشویی به 
مبلغ 8۹۲ میلیــارد و ۵۰ میلیون و ۶۰ هزار 
ریال، مشــارکت در جعل مــدارک تحصیلی 
دانشگاه های خارجی و برخی مؤسسات داخلی، 
جعــل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
مشــارکت در جعل رایانه ای ۹۹سایت، جعل 
مهر و عامت شرکت ها و انجمن های خصوصی 

داخلی و خارجــی، از دیگر 
اتهام های متهم ردیف  اول 

این پرونده است.
پس از قرائت اتهام های این 
متهــم، وکیــل وی به بیان 

دفاعیات پرداخت.
نماینــده امــور مالیاتی نیز 
پــس از ارائه دفاعیات متهم 
ردیــف اول، در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: تمام اقدام ها 
در خصوص مباحث مالیاتی 
این پرونده طبق قانون و به 
انجام  کارشناســی  صورت 

شده  است.
در ادامه این جلســه، نماینده دادســتان در 
خصــوص متهم ردیــف دوم )م.ن( نیز گفت: 
این شخص متهم دوم پرونده می باشد و مدت 
۱۰ سال مســئولیت مالی هلدینگ آفتاب را 

برعهده داشته  است.
مشــارکت در اخال عمده در نظام اقتصادی 
از طریق مشــارکت در کاهبرداری شبکه ای 
با اســتفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل 
ارتباط جمعی بــه میزان ۱۱میلیــارد و ۵۶ 
میلیــون و 7۰۰ هزار ریال و 8هــزار و ۹۲۰ 
یورو، فرار مالیاتی از طریق تأسیس شرکت های 
متعدد صوری و اختفای فعالیت های اقتصادی 
و کتمان درآمدهای حاصل از آن که منتهی به 
اخال در نظام پولی و کسری بودجه به میزان 
حدود  8۴۳ میلیــارد و ۱۰۱ میلیون و ۵۴۳ 
هزار ریال شــده است، تحصیل مال از طریق 
نامشــروع به مبلغ ۱۴میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
ریــال و پولشــویی به مبلــغ 8۹۲ میلیارد و 

۵۰ میلیون و ۶۰ هزار ریال، به عنوان اتهام های 
متهم ردیف دوم پرونده قرائت و تفهیم شد و 

وکیل متهم به بیان دفاعیات پرداخت.
همچنین بــا قرار گرفتن متهم ردیف ســوم 
پرونده ) و.پ( در جایگاه، اتهامات مشابهی برای 
وی نیز قرائت شــد و عاوه بر آن ها مشارکت 
در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه های خارجی 
و برخی مؤسســات آموزش عالــی داخلی و 
مشارکت در جعل رایانه ای ۹۲ سایت، از دیگر 

اتهام های متهم ردیف سوم است.
نوبت به متهم ردیف چهارم )م.د( رســید که 
متهم و وکیلش در جایــگاه قرار گرفتند که 
عمده اتهام های او نیز مانند متهم ردیف دوم  و 
سوم بود که پس از ارائه دفاعیات توسط وکیل 
این متهم، جلسه دادگاه به پایان رسید و جلسه 
دفاعیات سایر متهمان به صبح امروز دوشنبه 

۲۴ شهریور موکول شد.
این پرونده دارای ۱۵ متهم، بیش از ۶هزار برگ 
ســند در قالب بیش از ۴۰ جلد است که قرار 
است امروز وفردا  آخرین دفاعیات متهمان اخذ 

و پرونده برای صدور حکم نهایی آماده شود.
الزم بــه ذکر اســت، ۱۵ بهمن مــاه ۱۳۹7 
دستگیری ســلطان مدارک جعلی در مشهد 
خبرساز شد و ابعاد این ماجرا از جمله کشف 
8هزار مدرک جعلی و نیز کشــف مهر وزارت 
علوم از دفتر »امیررضا ثابت« متهم ردیف اول 

این پرونده در رسانه ها مطرح شد.
پرداخت های میلیونی از طرف تولیدکنندگان 
مدرک فروشی  همایش های  برگزاری  داخلی، 
در مکان هایی کــه اعتبارزایی دارد، همچون 
ســالن همایش هــای صداوســیمای تهران، 
وعده اخذ آســان تر اقامت کانــادا با دریافت 
تندیس های بی اعتبار مؤسســه آفتاب، جشن 
در کاخ سن پترزبورگ روسیه و اعطای مدرک 
جعلی به اسم دانشگاه Golden State آمریکا، 
همایش های بین المللی در کشورهای قبرس، 
دبی و مالزی برای فــروش مدارک نامعتبر و 
عرضه مدارک افتخاری از کارشناسی تا دکترا 
بدون داشــتن مجوز وزارت علوم، مواردی از 
ایــن پرونده بود و روزنامه قدس در سلســله 
گزارش هایی با عنوان ســلطان جعل به ابعاد 

مختلف این پرونده پرداخت.

برگزاری جلسات پایانی پرونده »هلدینگ آفتاب« در سه روز

آخرين دفاع »سلطان جعل«

 اين پرونده دارای 
۱5 متهم، بيش از ۶هزار 

برگ سند در قالب 
بيش از ۴0 جلد است 
كه قرار است  امروز 

وفردا  آخرين دفاعيات 
متهمان اخذ و پرونده 

برای صدور حکم نهايی 
آماده شود

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی کاهش دما و افزایش ابر •

در برخی مناطق خراسان رضوی
قدس: براســاس تحلیل نقشــه های آینده   نگری و تصاویر 
ماهواره، امروز دوشــنبه با کاهش یک تا ســه درجه ای دما 
و خیزش گردوخاک همراه خواهد بــود و از بعدازظهر فردا 
سه شنبه به ویژه برای مناطق کوهستانی نیمه شمالی استان 
افزایش ابر پیش بینی شــده که بارش پراکنــده باران دور از 

انتظار نیست. 
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فضای مجازی: 

تسنیم: مشهد در زمره کانشهرهای کشور است که ناوگان 
اتوبوســرانی آن نیز فرسوده اســت و باید ساالنه دستگاه های 

جدیدی به این ناوگان اضافه شوند.
عضو شورای شــهر مشــهد با اعام اینکه مهم ترین دغدغه 
مدیریت شــهری در حوزه حمل  و نقــل عمومی و به جهت 
رســیدن به حمل  و نقل پاک و شهروندمحور، افزایش کیفی 
ناوگان حمل  و نقل است، اظهار کرد: بحث سامت حمل  و نقل 
و سامت خودروهای حمل  و نقل عمومی در شهر مشهد بسیار 
مهم و جدی است و موضوع معاینه فنی دقیق و الزامات مربوط 

به این حوزه باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار  گیرد.
مســعود ریاضــی  با بیــان اینکــه در حال حاضــر بیش از  
یک هزارو۵۰۰دستگاه اتوبوس و مینی بوس و ۱۳هزار دستگاه 
تاکسی در سطح شهر مشــهد و تحت مدیریت سازمان های 
تاکسیرانی و اتوبوسرانی در حال فعالیت هستند، گفت: کنترل 
میانگین عمر ناوگان و پیشگیری از پیر شدن این حجم وسیع 
از ناوگان خدمات درون شهری از اولویت های مدیریت شهری 

است که از چالش های اساسی ما نیز به شمار می رود.
وی بیان کرد: در حال حاضر میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی 
شهر مشهد نزدیک به هشت سال و نیم است که اگر بخواهیم 
این میانگین را حفظ کرده و از پیر شدن بیشتر آن جلوگیری 

کنیم ساالنه باید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری اضافه 
شود. با توجه به محدودیت اعتبارات و قیمت های سرسام آور 
بازار و مشکات کارخانه های تولیدی داخل کشور، تأمین این 

میزان از اتوبوس کار بسیار دشواری به نظر می رسد.
ریاضــی همچنین در زمینــه اجرای سیســتم های مکانیزه 
نظارت و خدمات رســانی شــبکه حمل  و نقل عمومی گفت: 
سازمان تاکســیرانی و شبکه تاکسی های درون شهری مشهد 
تا حدودی از شبکه های خدمات تاکسی اینترنتی عقب افتاده 
بود که این موضوع ضمن کاهش رضایت شــهروندان، ضریب 

نفوذ تاکسی های شهری را در بین شهروندان کاهش می داد، 
اما با پیگیری ها و برنامه ریزی ســازمان نظارت بر تاکسیرانی، 
ســامانه های جدید در حال تهیه و بارگذاری اســت تا امکان 
افزایش نظــارت، امنیت و کیفیت خدمات رســانی شــبکه 
تاکسی های شهری را مهیا ساخته، ضمن اینکه اقداماتی نیز 
جهت لینک شدن شبکه تاکسی های شهری مشهد در حال 
انجام اســت که می تواند اتفاقی بسیار مهم در راستای تأمین 

رضایت شهروندان تلقی شود.
وی خاطرنشان کرد: انجام این قبیل امور در راستای سیاست 
کان مدیریت دوره پنجم شــهر مشــهد تحت عنوان شهر 
هوشمند بوده و می تواند فواید و اثرات بسیار مفیدی برای شهر 
داشــته باشد.رئیس کمیسیون عمران، حمل  و نقل و ترافیک 
شــورای مشــهد، اضافه کرد: با وجود مشکات و چالش های 
فــراوان در جهت تأمیــن اعتبارات مورد نیاز برای نوســازی 
ناوگان حمل و نقل شــهری و افزایش کیفیت خدمات رسانی، 
اگر در اندیشــه رســیدن به حمل  و نقل پاک و هوای سالم و 
شهر پاک هستیم، چاره ای جز این وجود ندارد که اولویت های 
سرمایه گذاری و هزینه کردهای زیرساختی را مشخص کرده و 
برای تأمین اعتبارات موردنیاز این حوزه تمام تاش خود را به 

کار ببندیم.

 یک عضو شورای شهر:

ناوگان اتوبوسرانی مشهد فرسوده است

حمل ونقلحمل ونقل

قدس: جانشین معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای مرکز استان خراسان 
رضوی گفت: پیش بینی ما این اســت که تا پایان سال جاری 
تمام مطب ها زیر پوشش سیستم بی خطرسازی پسماندهای 
عفونی قرار گیرند و متخلفان و مستنکفان نیز بر اساس قانون 
مدیریت پسماند و با اعالم اداره کل محیط زیست تحت تعقیب 

قضایی قرار خواهند گرفت.
 فرزاد بهشتی توندری افزود: با حمایت و همکاری سازمان نظام 
پزشکی مشهد و سایر دستگاه های مسئول طی ۱۲ ماه اخیر 
یک هزار و ۲۳۱ مطب، ۱۳۱ درمانگاه و ۸۲ آزمایشــگاه  زیر 
پوشش سیستم بی خطرسازی پسماندهای عفونی  قرار گرفتند.

عضو قضایی کمیســیون پیشــگیری از وقوع جرم در حوزه 
سالمت و درمان اســتان، ادامه داد: بر اساس قانون مدیریت 
پسماند، شــهرداری فقط موظف به جمع آوری پسماندهای 
عادی است و مدیریت پسماندهای ویژه از جمله پسماندهای 
پزشکی برعهده تولیدکننده است که با ورود دادستانی به این 
موضوع و با حمایت ســازمان نظام پزشــکی و پای کار آمدن 
همه دستگاه ها از جمله معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  

و اداره کل محیط زیست استان این موضوع تقریباً در مشهد 
حل شد؛ پیش بینی ما این است که تا پایان سال جاری تمام 
مطب ها زیر پوشش سیستم بی خطرسازی پسماندهای عفونی 
قرار گیرند و متخلفان و مستنکفان نیز بر اساس قانون مدیریت 
پسماند و با اعالم اداره کل محیط زیست تحت تعقیب قضایی 

قرار خواهند گرفت.

وی در خصوص اقدام های مداخله جویانه مراکز غیردرمانی در 
حوزه سالمت نیز بیان کرد: یکی از مواردی که در کمیسیون 
پیشــگیری از وقوع جرم با همکاری همه اعضا در حال انجام 
است، ساماندهی و برخورد با اقدام های مداخله گرانه  در حوزه 
درمان است و به طور مشخص در خصوص آرایشگاه های زنانه 
ما با مشکالت متعدد روبه رو بودیم. مواردی داشتیم که منجر 
به پلمب شد و در نهایت با  نشست مشترکی که نظام پزشکی 
با اتحادیه مربوطه برگزار کرد اقدام های مجاز این مراکز احصا و 
به صورت رسمی از طریق اتحادیه ابالغ شد تا مداخالت درمانی 

به حداقل برسد.
بهشتی توندری ادامه داد: کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم 
در حوزه سالمت و درمان در موضوع ممنوعیت تبلیغ کاالهای 
آسیب  رسان به سالمت عمومی نیز وارد عمل شد و توانستیم با 
مشارکت سازمان نظام پزشکی در حوزه رصد و برخورد با این 
تبلیغات و تهیه فلوچارت اقدام های مؤثری به عمل آوریم و در 
حال حاضر بدون اعطای مجوز از سوی سازمان نظام پزشکی 
انجام تبلیغات در حوزه کاالی سالمت محور غیرقانونی است و 

دادستانی به جد با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

جانشین معاون دادستان خراسان رضوی خبر داد

بی خطرسازی پسماندهای عفونی مطب های مشهد تا پایان امسال
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حقوق تیرماه کارگران هفت تپه واریز شد•
تیرماه  حقــوق  دزفول: 
کارگران شرکت کشت و 
هفت تپه  نیشکر  صنعت 
که جزو حقوق معوقه این 
کارگران به شمار می رفت 
به حساب آن ها واریز شد.

شــرکت  عمومی  روابط 
کشت و صنعت نیشــکر هفت تپه، ضمن پوزش به خاطر تأخیر 
در پرداخت حقوق تیرماه، اعالم کرد: حقوق پایه همه همکاران 
واریز شــده و اضافه کار ساعتی همکاران نیز پس از آماده شدن 

کارت های کارکرد پرداخت خواهد شد.
پیش از این نیز حقوق معوقه اردیبهشــت و خردادماه کارگران 
شرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه در تاریخ ۲۸ مرداد 

پرداخت شده بود.

 برگزاری مراسم جمعی •
در هرمزگان ممنوع است

هرمــزگان: اســتاندار 
برگزاری  هرمزگان گفت: 
جمعی  مراســم  هرگونه 
در استان ممنوع است و 
از مــردم می خواهیم این 
موارد را رعایــت کرده و 
مراســم های  برگزاری  از 

ترحیم خودداری کنند.
فریدون همتی تصریح کــرد: از مردم می خواهیم تا همچنان با 
حساسیت بسیار زیاد پروتکل ها را در راستای کاهش بیماری کرونا 

رعایت کنند.
وی ادامــه داد: مدیران دســتگاه های مســئول باید همچنان 
برنامه ریزی، پشــتیبانی و نظــارت میدانــی الزم را بر محیط 
فعالیت تمامی مشاغل در اداره ها، بنگاه های اقتصادی و تولیدی، 
کارگاه های عمرانی، بازارها، اصناف و اماکن عمومی در راســتای 

رعایت دستورالعمل های بهداشتی داشته باشند.

 برگزار نشدن راهپیمایی •
به معنی تعطیلی اربعین نیست

معاون سیاسی،  مرکزی: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
مرکزی گفت:  اســتاندار 
راهپیمایی  نشدن  برگزار 
تعطیل  معنی  به  اربعین 
بلکه  نیســت،  آن  شدن 
بایــد برنامه هایــی برای 

بزرگداشت این روز تدارک دید.
بهروز اکرمی در جلسه ستاد اربعین استان مرکزی با بیان اینکه در 
جلسه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا به صراحت اعالم شد 
که امسال راهپیمایی اربعین در عراق و ایران برگزار نخواهد شد، 
افزود: البته این تصمیم تا این لحظه است و شاید شرایط تغییر 

کند و به تبع آن تصمیمات دیگری اتخاذ شود.

 پویش »هر کوچه یک حسینیه« •
تا پایان صفر ادامه دارد

استانی  دبیر  کرمانشاه: 
جامعه ایمانی مشــعر در 
کرمانشــاه از ادامه پویش 
»هر کوچه یک حسینیه« 
تا پایــان ماه صفر در این 
شــهر با مداحی مداحان 

اهل بیت)ع( خبر داد.
ســلمان یاوری بیان کرد: این پویش از جمله طرح های خالقانه 
این ایام بود که با روضه خوانی در مقابل منزل شــهدای واالمقام 

اجرا شد.
وی افزود: کمترین کاری که می توانســتیم برای آرامش دلشان 
انجام دهیم، این بود که با ذکر یا حسین)ع( درِ منازل نورانی این 
عزیزان حاضر شویم، سفره روضه پهن کنیم و باز نمک گیر خاندان 

رسول خدا شویم.

 آزادی 20 زندانی •
جرایم مالی غیرعمد در کرمانشاه

کرمانشــاه: رئیس کل 
اســتان  دادگســتری 
کرمانشاه از آزادی حدود 
۲0 نفر از محکومان جرایم 
مالی غیرعمد با مجموعه 
اقدامات دادگستری استان 
در یک ماه اخیر خبر داد.

پرویز توسلی زاده اظهار کرد: در دادگستری کرمانشاه کارگروهی 
برای پیگیری موضوع زیر نظر حوزه ریاســت تشکیل شده و با 
رایزنی های مختلف توانسته تاکنون حدود ۲0 نفر از زندانیانی که 
به خاطر عجز از پرداخت مهریه در حبس به ســر می برند را آزاد 
کند. وی مکاتبه با رئیس سازمان جهاد کشاورزی برای مشارکت 
کشاورزان خیر در راه آزادسازی زندانیان مالی غیرعمد را از دیگر 

مواردی برشمرد که توانسته در این راه کمک کند.

 محدودیت صادرات کاال •
از مرز شلمچه برداشته شد

معــاون  خوزســتان: 
سازمان  ســرمایه گذاری 
منطقــه آزاد اروند گفت: 
بــا توجــه بــه موافقت 
عراق  کشور  نخست وزیر 
و اعالم این کشــور از روز 
شنبه ۲۲ شهریورماه، مرز 

تجاری شلمچه به صورت روزانه برای صادرات کاال از ایران به عراق 
فعال و در طول هفته مشغول فعالیت است.

سیدعلی موسوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دیگر محدودیت 
قبلی مبنی بر انجام صادرات کاال صرفاً در روزهای یکشــنبه و 
چهارشــنبه وجود نــدارد. وی گفت: مرز تجاری شــلمچه در 
ایــران و عراق هر روزه برای صادرات کاال به کشــور عراق آماده 

خدمات رسانی به تجار، فعاالن بازرگانی و صادرکنندگان است.

 حقابه دریاچه ارومیه •
از آبان اختصاص می یابد

دفتر  رئیــس  ارومیــه: 
احیای  ســتاد  استان های 
دریاچه ارومیه با بیان اینکه 
از اواخر خــرداد، آب هیچ 
رودخانه و سدی به دریاچه 
نشــده است،  وارد  ارومیه 
گفــت: اختصــاص حقابه 

زیست محیطی دریاچه ارومیه از آبان امسال آغاز می شود.
فرهاد ســرخوش عنوان کرد: اوضاع نگین آبی آذربایجان در حالت 

کلی خوب بوده و حیات به این دریاچه بازگشته است.
وی اظهار کرد: وســعت دریاچه ارومیه هم اکنون به ۲ هزار و ۸۲۸ 
کیلومترمربع رسیده و نسبت به سال گذشته تنها ۲۷ کیلومتر مربع 

کاهش یافته است.

 برگزاری تورهای گردشگری •
در قزوین بدون مانع است

قزوین: معاون اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
قزوین گفت: برگزاری تورهای گردشــگری یک و دو روزه از سوی 
دفاتر خدمات مسافرتی در استان قزوین به شرط رعایت پروتکل های 

بهداشتی بالمانع است.
نادر محمــدی افزود: تورهای گردشــگری باید بــا رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی برگزار شوند از 
جمله اینکه وسایل نقلیه تورها باید با نیمی از ظرفیت مورد استفاده 
قرار بگیرند. وی ادامه داد: در شرایط فعلی تأکید ما بیشتر بر برگزاری 
تورهای گردشگری طبیعت گردی و حضور گردشگران در جاذبه های 

طبیعی و یا جاذبه های دارای فضای باز است.

فعالیت بوفه  مدارس ممنوع است•
خوزســتان: مدیــرکل 
آموزش و پرورش خوزستان 
گفــت: فعالیــت بوفه ها و 
مدارس  تغذیه  پایگاه های 
حتی در مناطق ســفید و 
زرد عالوه بر مناطق نارنجی 

و قرمز، فعالً ممنوع است.
کــوروش مودت اظهار کرد: با توجه به شــیوع کرونا و براســاس 
دســتورالعمل بهداشتی ابالغ شــده، دانش آموزان خوراکی و مواد 
غذایی همراه خود داشته باشند، چراکه فعالیت بوفه ها و پایگاه های 
تغذیه مدارس حتی در مناطق سفید و زرد، عالوه بر مناطق نارنجی 
و قرمز، فعالً ممنوع است. وی عنوان کرد: در خصوص آغاز و نحوه 
فعالیــت بوفه ها و ارائه خوراکی به دانش آموزان منتظر شــیوه نامه 

ابالغی از سوی وزارت آموزش و پرورش هستیم.

 ۹0 درصد مدرسه های بوشهر •
زیر پوشش اینترنت هستند

بوشهر: معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان بوشهر 
گفت: یک هزار و ۶۲۹ آموزشــگاه معادل ۹0 درصد مدرســه های 

شهری و روستایی این استان زیر پوشش اینترنت قرار دارند.
عبدالرضا بندری افزود: مدرســه های روســتایی کــه در مناطق 
ســخت گذر قرار دارند در صورتی که تعداد دانش آموزان آن ها کم 
باشــد و امکان برگزاری کالس های حضوری وجود داشته باشد با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی کالس ها برگزار می شوند و 
جاهایی که تعداد دانش آموزان بیشــتری دارد نیز دو روز در هفته 
کالس های ۳۵ دقیقه ای برگزار و مابقی آموزش از طریق صدا و سیما 

و سایر وسایل ارتباطی پیگیری می شود.

 نام نویسی طرح توسعه مشاغل خانگی •
در زنجان آغاز شد

زنجان: نام نویسی در طرح 
توســعه مشــاغل خانگی 
برای صاحبان کسب و کار 
خانگی در اســتان زنجان 

آغاز شد.
محمدرضا یوسفی مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
زنجان بــه خبرنگاران گفت: این طرح پس از اجرای آزمایشــی و 
پایلوت در ۹ استان دیگر، از شهریور سال جاری در سایر استان ها از 

جمله استان زنجان نیز آغاز شده است.
وی ادامــه داد: ایــن طرح شــامل مراحل شناســایی مزیت ها، 
توانمندسازی و اتصال به بازار و با استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی 

استان به عنوان نهاد توسعه ای واسطه ای و تسهیلگر اجرا می شود.

تعمیر 1۹ هزار و 850 واحد آسیب دیده به پایان رسید

زخمهایسیالبیخوزستانمرهممیشود
خوزستان: در ســیالب فروردین ۱۳۹۸ که با 
طغیان رودخانه هــای کارون، دز و کرخه همراه 
بود، حدود ۹0 روســتای غرب خوزســتان در 
محاصره سیل قرار گرفتند و سیالب بیش از ۱۶0 
هزار میلیارد ریال به زیرســاخت های خوزستان 

خسارت زد.
متأسفانه در جریان این سیل بیش از ۲00هزار 
هکتار از زمین های کشــاورزی زیــرآب رفت و 

حاصل تالش روستاییان را شست.
در این سیل روستاهای دشت آزادگان، حمیدیه، 
شوش، شوشتر و هویزه بیشترین حجم خسارت 

را تجربه کردند.
این ســیالب به ۲۵هزار و ۸۲۵ واحد روستایی 
خسارت زد و این اتفاق تلخ همچنان چشم برخی 

ساکنان این استان را بی خواب کرده است.
همچنیــن در ۱۷ تیرماه ۹۸ زمین لــرزه ای به 
بزرگی ۵.۷ ریشتر شهرســتان مسجدسلیمان 
را در شــمال خوزســتان لرزاند که کانون آن در 
منطقه گلگیر این شهرســتان بــود که  در این 
زمین لرزه نیز خسارت های زیادی به منازل مردم 

مسجدسلیمان وارد شد.
تابستان کم کم به روزهای پایانی نزدیک می شود 
و فصــل بارندگی در بســیاری از اســتان ها در 
حال پدیدار شــدن است و این موضوع بسیاری 
از ســاکنان این اســتان را که هنوز بازسازی و 
مقام ســازی خانه و محل سکونت آن ها به پایان 

نرسیده را دل نگران کرده است.

مشکالتمردمس
ترمیم و ســاخت کانال های حفاظتــی در ۱۶ 
روستای خوزستان در حال انجام است و اگرچه 
در برخی روستاها کار تا حدود زیادی پیش رفته، 
اما به دلیل وجود معارض، کار در برخی روستاها 

متوقف  شده است.
بسیاری از روستاییانی هم که مزارع آن ها به دلیل 
جاری شدن سیل به زیرآب رفته و دسترنج خود 
را از دست دادند هنوز در پیچ وخم اداره ها به ویژه 
بانک ها در تردد هستند و اکثراً ادعا می کنند که 
حقشان ضایع  شده و خسارت آن ها بیش از مبالغ 

تعیین شده است. 
نام نویسی در ســامانه ثبت خسارت هم در این 
مدت یکی دیگر از مشکالتی بوده که مردم با آن 
دست به گریبان بودند تا آنجا که حتی برخی موفق 

به ثبت نام هم نشدند.
کمک های  روستاییان  برخی 
بالعوض را کافی نمی دانند و 
این روزها با این دغدغه زندگی 
می کنند که اگر یک بار دیگر 
ســیل در این اســتان جاری 
شد ازآنجاکه هنوز سیل بندها 
تکمیل نشــده است، چه باید 

کرد؟ 

محدودیتزمانواعتبارس
در همیــن راســتا مدیرکل 
اســتانداری  بحران  مدیریت 
خوزســتان بابیان اینکه باید 
هر چه ســریع تر کار بازسازی 
و ایمن سازی مناطق سیل زده 
به پایان برسد، عنوان می کند: 

ساخت ســیل بندها باید هر چه سریع تر انجام 
پذیرد، چراکه از نظر زمان و اعتبارات با محدودیت 

روبه رو هستیم.
امید بن عباس خاطرنشان می کند: ترمیم و احداث 
دایک های حفاظتی در ۱۶ روستای خوزستان در 
حال انجام است که در برخی روستاها کار تا حدود 
زیادی پیش رفته، اما به دلیل وجود یک معارض، 
کار در برخی روستاها متوقف  شده و فرمانداران 

موظف به برطرف کردن مشکل هستند.

بحران  مدیریــت  مدیــرکل 
اســتانداری خوزستان اذعان 
می کنــد: البتــه نمی تــوان 
سرنوشــت و ســالمت افراد 
زیــادی را به خاطر وجود یک 
معــارض به خطــر انداخت، 
بنابراین باید مشکل معارضان 
با تعامــل اجتماعی یا اجرای 

قانون، حل شود.

روستاهایخوزستانس
نیازمندایمنسازی

وی بابیــان اینکه تعداد ۱۸0 
اســتان خوزستان  در  روستا 
براســاس مطالعــات صورت 
ســیالب  مقابل  در  گرفتــه 
هستند،  ایمن سازی  نیازمند 
ادامــه می دهد: مطالعات صــورت گرفته درباره 
روستاهای در معرض ســیالب خوزستان که از 
سوی دانشگاه شــهید چمران اهواز انجام  شده 
مصوب شده و قرار است به قرارگاه ملی بازسازی 

مناطق سیل زده ارسال شود.

کمکبالعوضس
وی با اشاره به پرونده  خســار ت های کشاورزی 
ناشــی از سیل در خوزســتان توضیح می دهد: 

حدود ۲۷ هزار فقره پرونده در این زمینه تشکیل 
و از این تعداد بیش از ۵0 درصد کمک بالعوض 

پرداخت  شده است.
امید بن عبــاس در خصوص مشــکالت برخی 
روستاییان به دلیل بازماندگی از ثبت نام می گوید: 
برای ثبت در ســامانه تعدادی به نتایج ارزیابی 
پرونده ها معتــرض بودند و تعدادی نیز موفق به 
ثبت پرونده خود در سامانه ثبت خسارات نشدند، 
ازاین رو با نامه نگاری صورت گرفته قرار شد برای 
آخرین بار پرونده ها در اختیار پژوهشگاه قضایی 
قرار گیرند و چنانچه اعتراضشان وارد بود خسارت 

به آن ها پرداخت شود.

کمکاریبرخیبانکهاس
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزستان 
بابیان اینکه بیش از ۹۵ درصد تسهیالت در اختیار 
کشاورزان خسارت دیده از سیل قرارگرفته، یادآور 
می شود: عملکرد بانک های سپه، رفاه، کشاورزی، 
صادرات و ملی در پرداخت خســار ت های باالی 
۸۵ درصد و برخی دیگر باالی ۹0 درصد است، 
 اما بانک  ملــت با ۶۵ درصــد و بانک تجارت با 
۵0 درصد پرداخت، عملکرد ضعیفی نسبت به 
دیگر بانک ها داشتند که تذکر الزم به این بانک ها 

داده شد.

تعمیراتمنازلس
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خوزستان 
همچنیــن با اشــاره بــه تعمیــرات خانه های 
آسیب دیده از ســیل توضیح می دهد: در حوزه 
بنیاد مســکن تعمیرات ۱۹ هــزار و ۸۵0 واحد 
آسیب دیده از سیل در خوزستان به طور کامل به 

پایان رسیده است.
وی بابیان اینکــه از ۵ هزار و ۶۴۱ واحد احداثی 
بخش عمده ای به سقف رسیده و در حدود  ۲00 
واحد باقی  مانده اســت، بیان کــرد: با اتمام این 
میزان نیز پرونده واحدهای احداثی بسته می شود.

وی در خصوص کوتاهی احتمالی برخی مجریان 
دستگاه های اجرایی در خصوص روند بازسازی 
افزود: براساس قانون اجرای هر آنچه در راستای 
پیشــگیری در ســتاد مدیریت بحران مصوب 
می شــود الزم است و مجریان موظف به اجرای 
آن هســتند در صورت رعایت نشدن به آن ها 

تذکر می دهیم.
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تهران: پایتخت ایران را به همین آسمان خراش های بلند و برج 
میالد و اتوبان های طول و درازش نمی توان خالصه کرد و شــاید 
برای همگان غیرقابل  تصور باشــد که در این استان عشایری هم 

پیدا شوند و کوچی در کار باشد!
شاید برای عموم باورش سخت باشد که با این رشد و توسعه 
تهران که از ابتدا تا انتهایش تا چشم کار می کند خانه هست 
و خیابان، چگونه  می توان باور کرد ۳ هزار خانواده عشایری 
هم در این اســتان زندگی می کنند و کجا؟ اما واقعیت این 
اســت که در اســتان تهران حدود ۳ هزار خانوار عشایری 
زندگی می کنند که شهرستان های پاکدشت، ورامین، دماوند 

و فیروزکوه بیشترین عشایر را به خود اختصاص داده اند.
جامعه عشــایری اســتان تهران تلفیقی از عشــایر سایر 
اســتان های کشور است که حدود ۴00 سال پیش با چهار 
ایل و ۲۷ طایفه در مناطق عشــایری این اســتان سکونت 

پیدا کردند.
اگرچه توسعه تهران و زندگی شهرنشــینی برای این خانواده ها 
بی دردســر هم نبوده و بســیاری از راه های تردد آن ها را مسدود 
کرده است، اما این خانواده ها هنوز نقش بسزایی در تولید گوشت 

و شیر دارند.
این عشایر با کمترین امکانات و توقع، در زیر تکه ای چادر سیاه به 
تولید اشتغال داشته و اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی تفسیر 

کرده اند.

فرارسیدنزمانکوچس
این جامعه تولیدکننده تا نیمه شهریورماه در مناطق ییالقی استان 
واقع در شهرستان های شمیرانات، فیروزکوه و دماوند حضور دارند 
و پس ازآن کوچ پاییزه آنان به سمت مناطق گرمسیر استان آغاز 

می شود.
مدیر امور عشایر اســتان تهران بابیان اینکه عشایر این استان با 
سالمت کامل جسمانی در مناطق ییالقی و در زیر سیاه چادرها 
زندگی می کنند و به تولید مشغول هستند، افزود: تمامی اقدام های 
بهداشــتی در زمان کوچ و همچنین در زمان استقرار عشایر در 
مناطق ییالقی و قشالقی انجام  شده و تیم های پزشکی نیز برای 

تأمین سالمت این جامعه تولیدکننده در کنار عشایر هستند.
هاتف ممیزی خاطرنشان کرد: سال گذشته جامعه تولیدکننده 
عشــایر بیش از ۶۷ هزار تن محصول تولید کردند که امســال 
پیش بینی می شــود این میزان بین ۱0 تا ۱۵ درصد رشد داشته 

باشد.
وی تأکید کرد: زندگی عشایری بسیار سخت و طاقت فرساست و 
به همین منظور از گردشگران و مردم می خواهیم از ورود به حریم 
زندگی عشایری خودداری کنند تا این جامعه مؤثر و تولیدکننده 

به ویروس کرونا مبتال نشوند.

کوچمکانیزهس
به گفته ممیزی کوچ بهاره عشایر امسال به دلیل شیوع ویروس 

کرونا به صورت مکانیزه یا ســواره انجام شــد و آنان برای حفظ 
ســالمت خود و دام هایشــان از انجام کوچ سنتی یا همان پیاده 

خودداری کردند.
وی بابیان اینکه عشایر اســتان تهران پس از ۱00 روز حضور 
در مراتع و مناطق کوهســتانی، کوچ پاییزه خود را به سمت 
مناطق جنوبی شروع کردند و این کوچ حدود یک ماه به طول 
می انجامد، ادامه داد: تعداد هزار و ۸00 خانوار عشایری استان 
تهران به همراه ۶00 خانوار عشایر میهمان از استان های سمنان، 
قم و مرکزی اکنون به مناطق میان بند و قشالقی جنوب استان 

در حال عزیمت هستند.
وی بابیان اینکه بازگشت عشایر از مناطق ییالقی مستلزم عبور دام 
عشایر از مناطق میان بند )مسیر بین ییالق و قشالق( است، افزود: 
به دلیل توسعه فضاهای شهری، صنعتی و کشاورزی برخی از معابر 
عشایر مسدود شده که ایجاد هرگونه مانع در مسیر کوچ عشایر با 

قانون مغایر است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

پشت این آسمان خراش های بلند کوچی در راه است 

عشایر تهران کوله بار سفر بستند
گزارشگزارش

7۹06zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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 1 ر ی چ ا ر د ا ش ت ر ا و س   ا
 2 و ا ی د   ژ و ی ن   م ض ر ا ب
 3 ش ک ر ا ب   ا ک ی د   و ا ن ت
 4 ن ن ه   ق د م   س ر خ   ن ی ک
 5 ض د   م ا و ر ا   خ و ش ه   ا
 6 م   ت ی ل ر   س ی ت ا ر   پ ر
 7 ی ق ی ن   ا س ت ک   ر م ا ل  
 8 ر ب ا   ا ن ت ق ا ل ی   ش ی ا
 9   ا ن ت ن   ا ب ن ا   پ و س ت
 10 م ل   ا ب ت د ا   م خ ر ب   ش
 11 و   ش ک ا ف   ل ا پ ا ز   ب ا
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 13 ت و ر ب   ن ا ر س   ه ش ی ا ر
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 15 ی   ز ن د ا ن ا ل ک ا ت ر ا ز
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۱. پلویی کــه از برنــج و گوجه فرنگی تهیه 
 می شود– کشوری در قاره سیاه به مرکزیت داکار 
۲. نحیف- پایداری برسر پیمان- نوعی چراغ 
قدیمی بازنشسته ۳. تخت پادشاهی- مخترع 
ایتالیایی پیل الکتریکی- جنگ و نبرد ۴. امام 
دهم شــیعیان»ع«- چله کمان- ساختمان- 
صوت ندای بی ادبانه ۵. ابزارکار نجار و آشپز- 
استخوان بندی بدن- نفس خسته ۶. پرحرفی- 
اذن – فیلمی به کارگردانــی احمدکاوري و 
مهدي فیوضي در ســال ۱۳۸۷ با بازی خوب 
امیرجعفری ۷. مســگر- خــودروی کوچک 
حمل بار- دیوار بلند ۸. زرد انگلیسی- ماش- 
آهک زنده ۹. از همسران حضرت یعقوب»ع«- 
 واحدی در زمان- دســتور مصــرف دارویی 
۱0. تندیس های ۴00ساله این جزیره شیلی 
 از عجایــب اســت - روزانــه- دل آزار کهنه 
۱۱. عزیز عرب- ماســک و نقاب- شهر و تیم 
فوتبالی در آلمان ۱۲. اشتباه- سوره مردم- دل 
را خطاب کرده- رفیق شفیق ۱۳. آن چه از گله 
زاییده شود- نوعی فراورده آهنی مورداستفاده 
 در ساخت درب و پنجره- شترمرغ امریکایی 

۱۴. اهــل هرات- ثروت- اهل ســوریه قدیم 
بوده ۱۵. مرتفع ترین قله جهان- کنایه از آدم 

بخشنده است

۱. بــه اشــتباه از آن کــه در کــرم حلزون 
وجودداشــت به عنوان ترمیم کننده ترک پا 
یاد می شــود- ثروتمندان ۲. دزد- کوچیدن- 
خوراکــی مجــردی ۳. دگرگونــی- ارجح- 
پــاک و منــزه ۴. قلعه مســتحکم- ســوره 
 مــردم- درخــت تســبیح- زنــگ بــزرگ 
 ۵. کجــاوه- چوبدســتی پلیس- پوســتین 
 ۶. رایحــه- ســهل انگاری- مردخداشــناس 
۷. فراوانــی- جلگــه ای در خراســان رضوی 
خویشــاوندی   - تربت حیدریــه  توابــع   از 
۸. بی زبــان- ورقــه  فلزی که در ســاخت 
شــیروانی به کار می رود- خورشید ۹. شهری 
باســتانی در مصــر- رئیس جمهور ســابق 
یوگســالوی کــه مدتی هم رهبــر جنبش 
غیرمتعهدها شــد - جمع دیــه ۱0. آدمک 
 تبلیغاتی- کوتاهی در انجام وظیفه- نوعی حلوا 
۱۱. جهت - پریشــان - پول کشور اژدهای 

زرد ۱۲. قلمــه گیاه- پارچه مشــبک- ســربه راه- ابزار 
مقیاس سنجی نقشه ۱۳. کفش تابستانی ، سبک و بادوام 
ایرانی- مداح- بخشی از خاک هرمزگان را دربر می گیرد 
۱۴. مسافر- نزد- انسان ها را خطاب کرده ۱۵. بی ایمان- 
پادشاه ساسانی که نامه دعوت به اسالم پیامبراکرم»ص« 

را پاره کرد

  افقی
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