
 الیحه »دریافت کرایه بر اساس مسافت« 
همچنان در دست بررسی!

 آغاز بزرگ ترین رویداد قرآنی 
در خراسان رضوی

از فردا به صورت مجازی برگزار می شودوعده بهار سال 98 مدیران قطار شهری هنوز عملی نشده است

 بر اساس گفته مدیران شهری الیحه دریافت کرایه 
از مسافران قطار شهری مشهد بر اساس مسافت 
پس از ماه ها بررســی بــه زودی در صحن علنی  
شورای شهر مطرح خواهد شد.با نگاهی به سابقه 
این موضوع شــاید بتوان گفت از اواخر سال 97 
مباحث مرتبط با این ایده مطرح شــد و فروردین 

98 بود که مدیرعامل شرکت ...

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی از آغاز مرحله اســتانی چهل و 
سومین دوره مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی 
از فردا 26 شــهریور ماه خبر داد. جعفر حسینی 
گفت: این مســابقات در بخش برادران 26 و 27 
شهریورماه و در بخش خواهران 28 و 29 شهریور 

در رشته های حفظ 5، 10، 20 ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

حفظ حقوق مردم دراصالح طرح  تفصیلی بافت مرکزی مشهد
 در نشست مدیران رسانه ها 

با مدیر کل حفظ آثار استان مطرح شد

ضرورت معرفی ویژه 
شهدای خراسان

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی خبر داد

 دسترسی 
همه مدارس 

 استان 
به اینترنت

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی روند اجرای 
 آموزش هــای مجــازی و حضوری در ســال تحصیلی

1400-1399 را تشــریح کرد.قاســمعلی خدابنــده با 
توصیف آغاز سال تحصیلی به نوروز دانایی و بهار دانش و 
بهار تعلیم و تربیت اظهار کرد: فعالیت آموزشی حدود یک 
میلیــون و 350 هزار دانش آموز با تالش حدود 90 هزار 
همکار فرهنگی در اســتان با توجه به مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از 15 شــهریورماه آغاز شد.وی با اشاره به 
مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر امکان برگزاری 
حضوری کالس های درسی در مدارس کشور اظهار کرد: 
تکلیف ما در دســتگاه تعلیم و تربیت اســتان برگزاری 

حضوری کالس های درس است ...

با دو فوریت در جلسه شورای شهرتصویب شد

.......صفحه 3 

 مشارکت 32 میلیاردی 
 یک خیر در ساخت 

 دو آموزشگاه
 12 کالسه نیشابور

مدیران رسانه های خراســان رضوی در نشست با مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار استان بر توجه جدی به نقش شهدای خراسان در دفاع 
مقدس، نگاه ویژه به نقش بانوان، بی پاســخ نگذاشتن پرسش های 
جوانان و... تأکید کردند. سردار حسینعلی یوسف علیزاده در نشستی 
با محوریت برگزاری اولین نمایشــگاه آثار دفاع مقدس اســتان با 
حضور مدیران رســانه ها و اعضای هیئــت مدیره خانه مطبوعات 

استان، گفت: همه آحاد مردم ایران...

.......صفحه 2 
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آگهـی دعـوت مجمع عمومی عـادی بطور فوق العاده اتحادیه تعاونیهـای مسكن كارمنـدان 
خراسـان   )) نوبـت اول (( شمـاره   :  903/1251 تـاریخ انتشـار:   99/6/25 

 بدینوسـیله به اطالع كلیه تعاونیهای مسكن عضو میرساند جلسـه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 
راس ســاعـت 11 صبح روز یكشــنبه  مورخ 99/7/20  در محل بلوار شهید دستغیب- دستغیب 13 اولین 
كوچه بن بســت سمت راست پالک17 برگزار می گردد. لـذا از كلیه اعضاء محترم دعـوت به عمل می آید 
جهت اتخاذ تصمیم نســبت به موضوعات ذیل الذكر دراین جلســه حضور بهمرســانند.الزم است شركت 
كننــدگان صورتجلســه معرفینامه هیئت مدیره شــركت تعـاونی عضو را مبنی بــر معرفی نماینده جهت 
حضور در جلسه مجمع عمومی بهمـراه داشـته باشند. ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت بازرسی اتحادیه 
موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداكثر بمدت یكهفته جهت ثبت نام با در دست داشتن صورتجلسه هیئت 

مدیره تعاونی به دفتر اتحادیه مراجعه فرمایند.
دستـور جلسـه :

 1-  تصـویب صورتهـای مـالی سـال98 پس از استمـاع گزارش هیئـت مدیره و هیئت بازرسی
2-  تصـویب بودجـه پیشنهـادی سـال 99

3- انتخـاب هیئـت بازرسی برای مـدت یكسـال مـالی
4- اتخـاذ تصـمیم در مـورد تعییـن تكلیـف مكـان اتحـادیه

9ع  هیئـت مدیره اتحـادیه تعـاونی هـای مسكن كارمنـدان خراسـان 
90
65
11

قــدس آنالین - وحید اکرمی: بســیاری از محرومان و 
نیازمندان به ویژه آن هایی که در حاشــیه شهرهای بزرگی 
مانند مشهد سکونت دارند، مجبورند خروس خوان هر صبح، 
از خانه بیرون زده و با تیشه و کلنگ بر کوه مشکالت زندگی 
شان که از پشت در منزل شروع و تا ناکجاآباد ادامه می یابد، 
بکوبند.اکنون بسیاری از انسان های خیر و نیک سرشت در 
میدان جنگ محرومیت زدایی هستند. انسان هایی با وجدان 
بیدار و ضمیرهایی روشن که به میدان کمک به محرومان 
وارد شــده اند و در تالش اند با دست هایی از جنس همدلی 
و ایثار گره مشــکالت زندگی نیازمندان را بگشایند. مدتی 
است گروهی از آتش نشانان مشهدی تصمیم گرفته اند لباس 

خدمت را روی لباس آتش نشانی بپوشند تا فراتر از فرشته 
نجاتی باشــند که تنها جان به خطر افتــاده مردم را نجات 
می دهد. آن ها می خواهند زندگی به مخاطره افتاده محرومان 
و آینده نامعلوم فرزندانشــان را نیز نجات دهند. با برخی از 
آن ها همکالم شدم تا انگیزه و دلیل اصلی ورودشان به عرصه 

کمک های خیرخواهانه را جویا شوم.

پیکان آتش گرفت، دل آتش نشانان سوختس
محمدرضا شــمس آبادی یکی از آن هاست. ابتدا از او علت 
و بهانه اصلی ورود به این گونه کارهای خداپسندانه را جویا 
شدم. او ابتدا با لحنی صمیمانه و شیرین ماجرایی تلخ و ناگوار 

را بازگو کرد که باعث و بانی تشکیل »گروه جهادی یاوران 
علی)ع(« توسط او و دوستانش شد.

او گفت: روزی به ما خبرداده شــد، پیکانی در میدان جهاد 
مشهد دچار حریق شده است. به سرعت نیروها به محل اعزام 
شدند و من به همراه دیگر همکارانم از طریق دوربین های 
کنترل ترافیک موجود در ســطح شــهر ماجرا را به نظاره 
نشستیم. متوجه شدیم که مالک خودرو به همراه فرزند خود 
در کناری ایستاده و شیون کنان برسر خود می زند.وی ادامه 
داد: علت را از همکارانی که درمحل حضورداشتند پرسیدم، 
گفتند پیکانی که در شعله های آتش سوخته، با وجود مدل 
پایین و مستهلک بودن، تنها وسیله امرار معاش خانواده این 

مرد بوده است. مالک پیکان، با حمل ضایعات برای خانه اش 
نان تهیه می کرده اســت. مشاهده گریه های یک مرد وسط 
خیابان بسیار سخت است. تصمیم گرفتیم هر طور شده به 
آن مرد کمک کنیم. هر کدام از آتش نشانان مبلغی را برای 
کمک به او کنار  گذاشت تا جایی که پیکان او تعمیر و مانند 
روز اول آماده به کار شــد. مقــداری پول نیز اضافه آمد که 

تحویل اودادیم تا کمک خرجش شود.

ورود خیران دیگر اصناف و مشاغل به جمع آتش نشانانس
آتشــی که به جان پیکان افتاده بود، حس همنوع دوستی 
آتش نشانان مشــهدی را نیز شعله ور کرد.   طعم شیرین 
مأموریت آتش نشانان در میدان جهاد مشهد سبب می شود 
که آن ها وارد میدان جهاد و مبارزه با محرومیت شــده و با 
تشــکیل »گروه جهادی یاوران علی)ع(« مرام نامه آن را به 

قلب خود سنجاق کنند.
شــمس آبادی با بیان اینکه پایه و اساس این گروه با چند 

نفر محدود از نیروهای آتش نشانی شکل گرفت اما پس از 
آن تعداد دیگری از همکارانمان به جمع ما پیوستند، عنوان 
داشت: چون قصد خیر داشته و می خواستیم کمک بیشتری 
برای افراد محروم جمع کنیم، این گروه نیکوکاری را از تعلق 

صرف داشتن به آتش نشانان خارج کردیم.
وی تصریح کرد: تمایل داریم که این گروه مردمی بماند و به 
هیچ سازمان و نهادی وابسته نباشد. در حال حاضر خیران 
زیادی از اصناف و قشرهای مختلف دور هم جمع شده ایم. 
اگر قرار باشد به یک سازمان وابسته شویم طبیعی است که 

بسیاری از این خیران را از دست خواهیم داد. 
وی خاطرنشان کرد: با اطالع رسانی هایی که اعضای اولیه 
گروه بین خانواده و دوستان و آشنایانشان داشته اند، اکنون 
بیش از 500 نفر نیکوکار از صنوف و تشکل های مختلف با 
توان مالی متفاوت در جمع ما حضور دارند و دست در دست 
هم تالش می کنیم تا بتوانیم قسمتی از غصه ها و نگرانی های 

محرومان و نیازمندان را از بین ببریم.

فوران انرژی و نشاط با شاد کردن دل نیازمندانس
موسی الرضا مؤمنی نژاد یکی دیگر از آتش نشانان مشهدی 
است که در این گروه خیریه و جهادی حضور دارد. او به انجام 
کارهای خیرخواهانه از زاویه ای دیگر نگاه کرده و به خبرنگار 
قدس آنالین گفت: کمک های خیرخواهانه و خداپسندانه ای 
که مدتی است شروع کرده ایم، نه تنها برای افراد نیازمند بلکه 
برای خود اعضای گروه نیز تأثیرات بســیار مثبت و فراوانی 
داشته است.وی ادامه داد: درگذشته می شنیدم که اقدام های 
خیرخواهانه سبب برکت در زندگی و سرور قلبی می شود، 
اما باور نداشتم، اکنون به عینیت در زندگی خود دیده ام که 
روزی و برکت اموال در زندگی ام بیشتر شده و گاهی اوقات 
از جایی که فکرش را نمی کرده ام گره های زندگی ام باز شده 
اســت.وی عنوان کرد: ســعی کرده ایم در حد توان با توجه 
به وضعیت اقتصادی موجود هراندازه که بتوانیم کمک حال 
نیازمندان و محرومان به ویژه افراد ضعیف در حاشیه شهر 

باشیم.

با اجرای طرح مواسات و همدلی 
آتش نشانان مشهدی مرهم دل های سوخته شدند



وعده بهار سال 98 مدیران قطار شهری هنوز عملی نشده است

الیحه »دریافت کرایه بر اساس مسافت« همچنان در دست بررسی!
محمدزاده: بر اســاس گفته مدیران شهری 
الیحه دریافت کرایه از مسافران قطار شهری 
مشهد بر اساس مسافت پس از ماه ها بررسی 
به زودی در صحن علنی  شورای شهر مطرح 

خواهد شد.
با نگاهی به ســابقه این موضوع شاید بتوان 
گفــت از اواخر ســال 97 مباحث مرتبط با 
این ایده مطرح شــد و فروردین 98 بود که 
مدیرعامل شــرکت بهره برداری قطار شهری 
مشــهد در خصوص الیحــه پرداخت کرایه 
براساس زمان و مسافت طی شده، گفت: این 
الیحه به شورای اســامی شهر مشهد ارائه 
می شــود و ما امیدواریم در بهار سال جاری 
)بهار ســال 98( این طرح عملیاتی شــود.
مبین مقدم تأکید کــرد: الیحه دیگری نیز 
در دســت تدوین است تا تخفیف هایی برای 
اقشار مختلف مثل دانش آموزان و دانشجویان 
در پرداخت کرایه داده شود و گام های اولیه 
آن برداشته شده است ولی اولویت بر اجرای 
الیحــه عدالت در پرداخت کرایه براســاس 
مســافت و زمان اســت؛ چرا که همه اقشار 

جامعه را در بر می گیرد.

بررسی که یکساله شدس
بهار سال گذشته هم به پایان رسید و خبری 
از سرنوشت این الیحه نشد. تابستان سال 98 
 هم در حال اتمام بود که رئیس کمیســیون 
حمل و نقل و ترافیک شــورای اسامی شهر 
مشــهد در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: 
الیحه شهرداری مشــهد در خصوص تعیین 
هزینه حمل و نقل عمومی بر اساس مسافت 

طی شده در حال بررسی است.
مجتبی بهاروند بــا بیان اینکه این الیحه قرار 

بود بر اساس رابطه بین کرایه 
و مسافتی که طی می شود، 
محاسبه شود، افزود: قرار بود 
شــهرداری این الیحه را هم 
برای قطار شهری و هم برای 

اتوبوسرانی اجرا کند.
در حــال حاضر الیحه قطار 
شــهری و اتوبوسرانی هر دو 
آماده اســت و برای بررسی 
بیشــتر در حال بررسی در 
شورای  بودجه  کمیســیون 
شــهر اســت.پس از ایــن 
اظهارنظرها به نظر می رسید 
در مــدت چنــد هفته این 
الیحه آمــاده ارائه به صحن 

علنی شورا برای رأی گیری خواهد بود اما پاییز 
و زمســتان ســال 98 هم هیچ خبری از این 

الیحه نبود و سال 99 از راه رسید.

ادامه وعده هاس
ابتــدای ســال 99 بود که 
مدیران شهری در پاسخ به 
پیگیری های رسانه ها مدعی 
نظر  مــورد  شــدند الیحه 
به  اصاحات  برخــی  برای 
شده  بازگردانده  شهرداری 
و بــه زودی به شــورا ارائه 

خواهد شد.
خرداد ماه امسال هم معاون 
عمــران و حمــل و نقل و 
ترافیک شــهرداری مشهد 
در گفت وگــو با خبرنگار ما 
کرایه  دریافت  گفت: الیحه 
بر اساس مسافت و زمان از 
مسافران قطار شــهری پس از اصاحاتی به 
شورای شهر داده شــده و در آینده نزدیک 
در صحن علنی به رأی گذاشته خواهد شد.

وعده تحقق یک ماه دیگرس
با تمام این اوصاف وعده فروردین ماه ســال 
98 مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری قطار 
شــهری که ادعا داشــت از بهار ســال 98 
مســافران قطار شهری به نســبت زمان و 
مسافت طی شــده کرایه پرداخت خواهند 
کرد عملی نشــد؛ بنابراین در تماس تلفنی 
با رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک 

شورای شهر دالیل این تأخیر را پرسیدیم.
مجتبی بهاروند گفت: الیحه اولیه ارائه شده 
از سوی شــهرداری شــامل قطار شهری و 
اتوبوسرانی بود که پس از بررسی های اولیه 
بنا به دالیل فنی شهرداری تصمیم به حذف 

اتوبوسرانی از این الیحه گرفت.
وی ادامــه داد: لذا الیحــه اولیه برای انجام 
اصاحات به شــهرداری برگردانده شــد و 
بر همین اســاس مدتی صــرف این رفت و 
برگشــت الیحه به شــهرداری شد و پس از 
ارائه مجــدد الیحه در خرداد ســال جاری 
هرچند کلیات آن در کمیسیون اصلی یعنی 
کمیسیون حمل و نقل شورا بررسی و تأیید 
شده اما الزم است در کمیسیون های فرعی 
از قبیل برنامه و بودجه هم مورد بررسی قرار 

گیرد.
بهارونــد افزود: بر اســاس آخرین اطاعاتی 
که به دســت ما رســیده بررسی این الیحه 
در کمیســیون های فرعی به پایان رسیده و 
تا یک یا دو هفته دیگر آخرین بررســی ها و 
آماده سازی برای ارائه الیحه در صحن علنی 
در کمیسیون حمل و نقل انجام خواهد شد 
و اگر مشکل خاصی پیش نیاید کمتر از یک 
ماه دیگر شاهد بررسی این الیحه در صحن 

علنی خواهیم بود.

رد پای دولت در گرانی لبنیات!•
قیمت شــیر و محصوالت لبنی طی دو ســه مــاه اخیر در 
حالی به  طور مستمر رو به افزایش بوده است که بسیاری از 
کارشناسان و دست اندرکاران، علت آن را افزایش هزینه های 
تولید ناشی از سیاست های اشتباه و دخالت های متعدد دولت 

در بازار می دانند. 
بر اساس آمارهای رسمی، به خاطر گرانی محصوالت لبنی، 
ســرانه مصرف شیر در کشــور ما پیش  از این ساالنه 110 
کیلوگرم به ازای هر نفر بوده و اکنون به ۵0 تا ۶0 کیلوگرم 
رسیده است. به  عبارت  دیگر پس از گوشت، مرغ و تخم مرغ، 
شیر و لبنیات هم از سفره بسیاری از خانواده ها در حال حذف 

شدن است.
قیمت شیر در بازار مشهد و خراسان از سال گذشته تاکنون 
چهار یا پنج بار افزایش داشته و قیمت هر کیلو شیر کم چرب 
به 4هزار تومان رسیده است؛ سایر محصوالت لبنی مثل کره، 
پنیر و ماست هم بارها این افزایش قیمت را تجربه کرده اند و 
این در حالی است که تمامی متولیان و دست اندرکاران حوزه 
لبنیات و نیز دستگاه های مرتبط با قیمت گذاری، کنترل و 
نظارت بر بازار، دست کم در ظاهر مخالف این گرانی و افزایش 
قیمت لبنیات بوده و هر یک دیگری را مقصر به وجود آمدن 

وضعیت کنونی می دانند.
در این  بین اما اظهــارات اخیر دبیر اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی، جالب  توجه 
اســت که گفته: تولید به  اندازه نیاز کشور است اما مردم به 
دلیل وضعیت بد اقتصادی نمی توانند لبنیات مصرف کنند؛ 

به همین علت مجبور به صادرات این محصوالت هستیم.
وی البتــه سیاســت های دولــت را دلیل اصلــی کاهش 
ســرانه مصرف لبنیات می دانــد و تأکید می کند این قضیه 
 باید به صورت ریشــه ای حل شــود؛ دولــت نمی تواند ارز 
4هزار و 200 تومانی بــرای علوفه گاوداران تهیه کند پس 
قیمت علوفه افزایش یافته و ریشه مشکل همین جاست. اگر 
یارانه زیاد! خرید علوفه حذف شده، عرضه و تقاضا، سازوکار 
قیمت را تعیین کند و صادرات و واردات هم آزاد شود و دولت 
یارانه  خرید علوفه را به دهک های ضعیف جامعه اختصاص 

دهد، دیگر به کسی ظلم نخواهد شد.
قضاوت در مورد اظهارات وی را به مخاطبان و اهل  فن واگذار 
می کنیم اما برای آنکه تصویر روشن تری از اوضاع نابسامان 
و آشــفته بازار محصوالت لبنی ارائه دهیم باید به گفته های 
دیگر دست اندرکاران نیز توجه کنیم؛ در حالی  که آن ها عموماً 
افزایش چند برابری قیمــت نهاده های دامی را دلیل گرانی 
لبنیــات عنوان می کنند و آن را ناشــی از باال رفتن نرخ ارز 
می دانند؛ مســئوالن دیگر می گویند با آنکه در حال حاضر 
 کارخانه ها با زیــر ۳0 درصد ظرفیت فعالیت دارند، بیش از

99 درصد خوراک دام صنعتی در داخل کشور تولید می شود. 
خراسان رضوی هم با تولید ساالنه بیش از یک  میلیون تن، 
رتبه نخســت تولید و فرآوری خوراک دام و طیور کشور را 

دارد. 
گاوداران می گویند کارخانه های تولید لبنیات، شیر را از آنان 
ارزان می خرنــد؛ کارخانه داران این ادعا را تکذیب می کنند؛ 
حجم زیــادی از نهاده های دامی در بندرها معطل ترخیص 
مانــده اســت؛ واردکننده ها با دولت به مشــکل تأمین ارز 
برخورده اند؛ ســهمیه  مواد اولیه خراسان رضوی برای تولید 
کنسانتره نهاده دامی به نصف کاهش یافته و برخاف وعده 
مسئوالن اســتانی که قرار بود بار واردکننده های بومی در 
استان تخلیه شود اما همچنان محموله های خراسان رضوی 

به دیگر استان ها می رود.
حاصل این آشفتگی در مدیریت، کنترل و نظارت بر صنعت 
لبنیات و دامداری، تداوم شیب گرانی و گران فروشی شیر و 
محصوالت لبنی موجب پایین آمدن خرید این محصوالت 
از ســوی بسیاری از خانواده ها شده است. در حالی  که چند 
روز پیش رئیس جمهور خبر از گشــایش اقتصادی و وعده 
رونق اقتصادی داده بود، اما وضعیت سخت و بغرنج معیشتی 
خانوارها در کنار مشــکات رو به فزونی صنایع، دامداری و 
کشاورزی مانع دل خوش داشــتن به این وعده ها و امید به 
اینکه دولتمردان دست کم به اندازه وظیفه و تکلیفی که قانون 
برایشــان مقرر کرده اســت، برای بهبود اوضاع اقتصادی و 

گشایشی دوباره در معیشت مردم تاش کنند، شده است.

مشارکت 32 میلیاردی یک خیر در •
ساخت دو آموزشگاه 12 کالسه نیشابور

نیشــابور- خبرنگار 
تفاهم نامــه  قــدس: 
آموزشگاه دو   ســاخت 

12 کاســه با اعتباری 
از ۶/۵میلیــارد  بیــش 
تومــان به همــت خیر 
نیک اندیش سرکار خانم 

یاسمن خاکباز در اداره آموزش و پرورش نیشابور امضا شد.
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش نیشابور اظهار کرد: 
قرار است یکی از این آموزشگاه ها در شهرک ولیعصر و خیابان 
نور به صورت 12 کاســه با مبلغ ۳/۵ میلیارد تومان و سهم 

خیر نیز ۵0درصد است ساخته شود.
علیرضا کلیدری افزود: همچنین آموزشگاه دوم هم در خیابان 
کاشمر و با نوســازی مدرسه هجرت به صورت 12 کاسه با 
مبلغ ۳میلیارد تومان و سهم خیر نیز ۵0درصد است ساخته 

شود.
وی تصریح کرد: هر دو این آموزشــگاه ها مقرر اســت در 
مدت 12 ماه ساخته و تحویل آموزش و پرورش شهرستان 
نیشــابور شــود و دانش آموزان بتوانند از این محیط های 

جدید استفاده کنند.

از فردا به صورت مجازی برگزار می شود
 آغاز بزرگ ترین رویداد قرآنی •

در خراسان رضوی 
قدس: رئیس اداره امور 
قرآنــی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراســان 
مرحله  آغــاز  از  رضوی 
استانی چهل و سومین 
دوره مســابقات قــرآن 
کریم خراســان رضوی 
از فردا 2۶ شــهریور ماه خبر داد. جعفر حســینی گفت: این 
مســابقات در بخش برادران 2۶ و 27 شهریورماه و در بخش 
خواهران 28 و 29 شهریور در رشته های حفظ ۵، 10، 20 و 

کل، قرائت، ترتیل و اذان)ویژه برادران( برگزار می شود.
وی با بیان اینکه چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم 
خراســان رضوی در راستای اجرای پروتکل های بهداشتی 
و عدم شــیوع ویروس کرونا به صورت مجازی و از طریق 
ارتباط زنده تصویری برگزار می شــود، تصریح کرد: با این 
روش از اجتماع در محل برگزاری و محل اسکان جلوگیری 

می شود.
حســینی افزود: در محل برگزاری مسابقات نیز پروتکل های 

بهداشتی به صورت دقیق و کامل رعایت می شود.
رئیــس مرکز امور قرآنــی اداره کل اوقاف اســتان گفت: 
هشت شــهر برای ارتباط زنده شــرکت کنندگان با مرکز 
استان پیش بینی شده اســت و شرکت کنندگان شهرهای 
همجوار با عزیمت به این شهرها در این مرحله از مسابقات 
حضور می یابند.وی با اشــاره به اینکه شــهرهای قوچان، 
مشهد، نیشابور، ســبزوار، تربت حیدریه و کاشمر میزبان 
شرکت کنندگان خواهند بود، گفت: 12۳ شرکت کننده آقا 
و 94 شرکت کننده بانو به مرحله استانی این مسابقات راه 
یافتــه و 1۳ داور در بخش خواهــران و 12 داور در بخش 
آقایان به قضاوت در این مســابقات می پردازند.حســینی 
گفت: به منظور فراهم ســاختن ظرفیت بهره مندی همه 
عاقه مندان به این تاوت ها، پخش زنده تصویری از طریق 
شــبکه های اجتماعی روبیکا، آپارات و اینستاگرام صورت 
می پذیرد، همچنین نکات ضعف و قوت هر تاوت توســط 
اســتاد راهنما از طریق پخش زنده در اختیار عاقه مندان 

قرار خواهد گرفت.
وی افزود: نشانی پخش زنده تصویری به زودی از طریق سایت 

و پیام رسان های اداره کل اوقاف اطاع رسانی می شود.

 افتتاح خانه قرآن •
»قاسم بن الحسن)ع(« در صالح آباد

ابوالحسن  صالح آباد- 
قرآن  خانــه  صاحبی: 
صالح آبــاد بــا حضــور 
مسئوالن این شهرستان 

افتتاح شد.
قرآن  خانــه  مســئول 
الحسن)ع(  بن  قاســم 
صالح آباد گفت: وجود بســیاری از مشــکات فرهنگی و 
اجتماعی نتیجه فاصله گرفتن و کم توجهی به قرآن کریم 
اســت؛ چراکه قرآن کریم کتاب زندگی برای تمام بشــر و 
مناســب برای تمام زمان هاســت و تأمل در آن می تواند 
ســعادت جامعه بشــری را تضمین کند.خانم معصومی با 
اشــاره به اهمیــت فعالیت های قرآنی، خاطرنشــان کرد: 
شهرســتان صالح آباد از جمله شهرســتان هایی است که 
راه انــدازی خانه قرآن در آن ضروری بــود که الحمدهلل با 
پیگیری مسئوالن مربوطه، خانه قرآن افتتاح شد.وی افزود: 
برگزاری کاس های روخوانی و روان خوانی، حفظ، تجوید و 
مفاهیم قرآن کریم برای رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، 
جوانان و بزرگساالن از جمله برنامه های آموزشی این خانه 

قرآن خواهد بود.
وی با بیان اینکه کاس هــای خانه قرآن در طول هفته برپا 
می شــود، گفت: عاقه منــدان می توانند برای شــرکت در 
دوره های مختلف قرآنی و باال بردن ســواد قرآنی خود به این 

خانه  قرآنی مراجعه کنند.

پرداخت بیش از 260 میلیارد ریال •
تسهیالت کرونا در نیشابور

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: معاون مدیر کل 
و رئیــس اداره تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی 
نیشابور از پرداخت بیش 
از 2۶0میلیــارد ریــال 
تســهیات حمایتی در 
مدت پنج ماه اخیر به متصدیان مشاغل بیشتر آسیب دیده از 

شیوع ویروس کرونا در این شهرستان خبر داد.
علیرضا نبوی نژاد گفت: مشــاغل و بنگاه های آسیب دیده از 
شیوع ویروس کرونا با نام نویسی در سامانه »کارا« که توسط 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شــد تقاضای 

تسهیات کردند.
وی افزود: این تسهیات به مشاغل بیشتر آسیب دیده از کرونا 
در بخش هــای فرهنگی، جهاد کشــاورزی، فنی و حرفه ای، 
بهزیستی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و 
شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری 

و اصناف پرداخت شد.
وی خاطرنشان کرد: در شهرستان نیشــابور و فیروزه تعداد 
۶هزار و 49۶ پرونده در ســامانه کارا به ثبت رسیده است که 

در مجموع اشتغال ۶هزار و 7۳۳ نفر را به وجود خواهد آورد.
نبوی نژاد یادآور شــد: طی این مدت تاکنــون ۶۵میلیارد و 
2۵1میلیون تومان درخواست تسهیات کرونا در شهرستان 
ثبت که 2۶میلیارد و 1۳۵میلیون تومان توســط بانک ها به 

متقاضیان پرداخت شده است.
وی اضافه کرد: سامانه کارا برای نام نویسی مشاغل بیشتر 
آســیب دیده از کرونا همچنان تا آخر شــهریور 99 فعال 
است و متقاضیان می توانند برای نام نویسی به آن مراجعه 

کنند.

 بر اساس آخرین 
اطالعاتی که به دست ما 

رسیده بررسی این الیحه 
در کمیسیون های فرعی 
به پایان رسیده و تا یک 
یا دو هفته دیگر آخرین 
بررسی ها و آماده سازی 

برای ارائه الیحه در 
 صحن علنی در کمیسیون

 حمل و نقل انجام 
خواهد شد
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حسین پورحســین: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی روند اجرای آموزش های مجازی و حضوری در ســال 

تحصیلی 1400-1۳99 را تشریح کرد.
قاسمعلی خدابنده با توصیف آغاز سال تحصیلی به نوروز دانایی 
و بهار دانش و بهار تعلیم و تربیت اظهار کرد: فعالیت آموزشی 
 حدود یک میلیــون و ۳۵0 هزار دانش آمــوز با تاش حدود

90 هزار همکار فرهنگی در استان با توجه به مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا از 1۵ شهریورماه آغاز شد.

نبود الزام حضور دانش آموزان در مدرسهس
وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر امکان 
برگزاری حضوری کاس های درسی در مدارس کشور اظهار 
کرد: تکلیف ما در دســتگاه تعلیم و تربیت اســتان برگزاری 
حضوری کاس های درس است اما به تشخیص خانواده ها برای 
حضور و یا عدم حضور فرزندانشــان در کاس های حضوری 
مدارس احتــرام می گذاریم و آن ها مختار هســتند آموزش 

حضوری و یا غیرحضوری را انتخاب کنند.
وی بــا بیان اینکه دانش آموزان می تواننــد یکی از روش های 
آموزش حضــوری، غیرحضوری و یا نیمه حضوری در مدارس 
با تراکم باالی جمعیــت دانش آموزی را انتخاب کنند، گفت: 
این انتخاب دانش آموزان بایستی حتماً به اطاع مدارس برسد.

خدابنده در خصوص برگــزاری کاس های درس در مدارس 
با تراکم باالی جمعیت دانش آموزی گفت: شورای مدرسه به 
منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 
می تواند با توجه به جمعیــت دانش آموزی هر کاس درس، 
دانش آموزان را به دو یا ســه گروه تقسیم کند تا دانش آموزان 
نیمــی از روزهای هفته را در منزل به صورت آموزش مجازی 

و نیمــی از هفته را در کاس های درس و به صورت حضوری 
آموزش ببینند.وی با تأکید بــر وجود انعطاف پذیری الزم در 
برنامه های آموزش و پرورش با توجه به شرایط خاص موجود 
گفت: شبکه شــاد تنهاترین و مطمئن ترین شبکه برای ارائه 
آموزش های مجازی اســت که برای ســال تحصیلی جدید 

بسیاری از معایب آن رفع شده است.

دسترسی مدارس به اینترنتس
خدابنده با بیان اینکه مســتندات بارگذاری شده فعالیت های 
دانش آموزان و معلمان در شــبکه شــاد تنها منبع ارزشیابی 
دانش آموزان و ارزیابی فعالیت معلمان در آموزش غیرحضوری 
اســت، اظهار کرد: در سامانه شاد اطاعات کاربران تنها روی 
سرور آموزش و پرورش قرار می گیرد و می توان از آن به عنوان 
یک سامانه پاک برای استفاده دانش آموزان نام برد.وی در ادامه 
افزود: در آغاز فرایند آموزش های مجازی 2 هزار و 70 مدرسه 
در استان به اینترنت دسترسی نداشتند، با پیگیری های انجام 
شــده از سوی اداره کل آموزش و پرورش و همکاری اداره کل 
فناوری اطاعات و ارتباطات استان، تمامی مدارس استان به 
اینترنت دسترســی پیدا کرده اند و در تمامی مدارس حداقل 

یک سیستم رایانه متصل به اینترنت وجود دارد.

اینترنت رایگان شبکه شادس
وی با بیان اینکه هزینه مصرفی اینترنت اســتفاده از شــبکه 
شــاد برای دانش آموزان رایگان خواهد بود، گفت: سیمکارتی 
تحت عنوان سیمکارت شاد وجود ندارد و اولیای دانش آموزان 
می توانند با سیمکارت های خود از شبکه شاد به صورت رایگان 

استفاده کنند.

خدابنــده با بیان اینکه هیچ تفاوتی در رعایت بخشــنامه ها، 
دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشــتی در مدارس دولتی 
و غیردولتی وجود نــدارد، افزود: بر پایه آمار دانشــگاه علوم 
پزشکی حدود 80 درصد مدارس استان پروتکل های بهداشتی 
 را رعایت کرده اند.وی با اشــاره به توزیع کتاب های درســی 
یک میلیون و 280 هزار دانش آموز اســتان تاکنون گفت: در 
آموزش و پرورش استان با کمبود حدود 19 هزار معلم روبه رو 
هســتیم که به منظور مدیریت و ســاماندهی نیروی انسانی 
تعــداد ۵ هزار و ۳00 نفر از طریق خرید خدمات آموزشــی، 
۳ هزار و ۶00 نفر از طریق نیروهای حق التدریس آزاد، حدود 
۶00نفر سربازمعلم و طلبه وظیفه و الباقی با اختصاص ساعات 
حق التدریس به نیروهای شاغل و بازنشسته تأمین خواهد شد.

مدیــرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی بــا بیان اینکه 
برگــزاری کاس های درس حضــوری دانش آموزان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سه جلسه 
۳۵ دقیقــه ای همــراه با 10 دقیقه زمان اســتراحت در بین 
جلســات خواهد بود، گفت: در این شیوه عماً از 24 ساعت 
فعالیت موظف معلمان، 12 ســاعت به صورت حضوری و 12 

ساعت دیگر به صورت مجازی خواهد بود.

قدس: مدیران رسانه های خراسان رضوی در نشست با مدیر 
کل بنیاد حفظ آثار اســتان بر توجه جدی به نقش شــهدای 
خراســان در دفاع مقدس، نگاه ویژه به نقش بانوان، بی پاسخ 

نگذاشتن پرسش های جوانان و... تأکید کردند.
ســردار حسینعلی یوســف علیزاده در نشســتی با محوریت 
برگزاری اولین نمایشــگاه آثار دفاع مقدس اســتان با حضور 
مدیران رسانه ها و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان، 
گفت: همه آحاد مردم ایران هنرمند هستند و خوب می دانند 
چگونه نقش خود را در شرایط و موقعیت های مختلف به خوبی 
ایفا کنند، ما سعی داریم همان طور که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی مراسم عزاداری سیدالشهدا)ع( برگزار شد، نمایشگاه 

دفاع مقدس را نیز به همین ترتیب برگزار کنیم.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
رضوی با بیان اینکه ما می توانیم محدودیت هایی که کرونا به ما 
تحمیل کرده را به فرصت تبدیل کرده و به بهترین وجه برای 
هفته دفاع مقدس برنامه ریزی کنیم، اظهار کرد: کرونا سبب 
شد تا طرح های هر ساله ای که برای این روزها برگزار می شد، 
اجرایی نشود اما همین امر موجب شد ایده پردازی های خوبی 
صورت گیرد.وی با اشاره به نقش خراسان در خط مقدم جبهه 
ادامه داد: در حال انجام مقدمات کنگره 18 هزار شهید هستیم؛ 
این کنگره نشان دهنده حضور ایثارگرانه خراسانی ها در جنگ 
اســت. 8 تا 10 درصد نیروهای داوطلب دفاع مقدس همواره 
 از سپاه خراســان تأمین می شد و بسیج استان گاهی تنها تا 

10 درصد کل رزمندگان را تأمین می کرد.

افتتاح نخستین بخش موزه دفاع مقدسس
وی با اشــاره بــه افتتاح موزه فرهنگی دفــاع مقدس در دوم 
مهرماه، اظهار کرد: قرار اســت همزمان با ما، هشــت استان 

دیگر نیز بــه صورت متمرکز با حضــور رئیس مجلس موزه 
دفاع مقدس استان خود را افتتاح کنند.مدیر کل بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی به افتتاح 
نخستین بخش موزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این امر 
مطالبه بسیاری از اصحاب رسانه بود. ما با مجموعه شهرداری، 
استانداری، سازمان برنامه و بودجه و شورای شهر کار را پیش 
بردیم و ان شــاءاهلل با پشــتیبانی خوبی که داریم آن را ادامه 
خواهیم داد.وی با بیان اینکه تمام دستگاه ها در استان تاش 
دارند تا ۶۶ عنوان برنامه مرتبــط با دفاع مقدس را به عنوان 
برنامه های طول سال تهیه و تدوین کنند، اظهار کرد: همزمان 
با هفته دفاع مقدس با حضور پیشکسوتان این عرصه ۶برنامه به 
مدت ۶ شب در صحن جامع حرم مطهر رضوی اجرا می شود.

همچنین شهناز رمارم، عضو شورای شهر مشهد و سرپرست 
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در این نشست با بیان اینکه به بانوان 
شهیده کم توجهی می شــود، اظهار کرد: ما خانم ها در کشور 
به اینکه شهروند درجه دوم محسوب می شویم عادت کردیم، 
اما درخواست داریم تا نقش بانوان در جریان انقاب پررنگ تر 

نشان داده شود.

ضرورت توجه به بانوان شهیده جنگ تحمیلیس
در ادامه غامرضا بنی اســدی، خبرنگار و پیشکســوت رسانه 
عنوان کرد: نیاز است به نقش بانوانی که در دفاع مقدس حضور 

داشتند و مادر شهدا و یا بانوان شهیده توجه شود.
در ادامه سیدجال فیاضی نیز بیان کرد: دفاع مقدس، موضوعی 
است که همه رسانه ها عاقه مند هستند تا نسبت به آن انجام 
وظیفه کنند. در این خصوص گفتن چند نکته ضروری است؛ 
نخست اینکه ۳0 سال از پایان جنگ گذشته و ۳0 ساله های 
ما جنگ را ندیده اند. از طرف دیگر نیز شــرایط کرونایی ما را 

مجبور کرده به ســمت مجازی برویم و همین ۳0 ساله ها از 
جمله فعاالن فضای مجازی هستند. بنابراین باید هشتگ هایی 
را در شبکه های اجتماعی تعریف کرد تا نسل دوم و سوم پس 
از جنگ بتوانند در این خصوص حرف زده و آگاهی پیدا کنند.

پرسش های جوانان در خصوص دفاع مقدس را س
بی پاسخ نگذاریم

این پیشکســوت رســانه افزود: با توجه به اینکه در ۳0 سال 
گذشــته تعداد زیادی از رزمندگان ما از دســت رفتند و در 
آینده نیز این یادگاران را از دســت خواهیــم داد، می توان با 
این هشــتگ ها به خوبی خاطرات دفاع مقدس را جمع آوری 
کرد. ما باید از ارتباط دوسویه فضای مجازی استفاده کنیم و 
پرسش های جوانان را در خصوص جنگ و دفاع مقدس پاسخ 
دهیم؛ چراکه پاســخ ندادن به این پرسش ها ممکن است در 

ذهن افرادی که جنگ را ندیده اند، اثر منفی بگذارد.
وی که از مدیران ســابق رسانه های اســتان است، بیان کرد: 
نکته نهایی در خصوص کسانی است که ظاهراً چهره مذهبی 
و حزب اللهی ندارند، اما ظاهر و نوع پوشش این دسته از جوانان 
نباید موجب شود که ما فکر کنیم تفکر انقابی ندارند. باید با 
استفاده از فضای مجازی این عزیزان را بیشتر با فرهنگ انقاب 

و دفاع مقدس آشنا کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد

دسترسی همه مدارس استان به اینترنت

در نشست مدیران رسانه ها با مدیر کل حفظ آثار استان مطرح شد

ضرورت معرفی ویژه شهدای خراسان
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روی خط خبرروی خط خبر
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف خبر داد

تشکیل هشت پرونده تخلف •
گران فروشی کره در مشهد 

ایسنا: مدیــر بازرسی و 
نظارت اتاق اصناف مشهد 
گفت: مطابق بررسی های 
مــا از واحدهای صنفی، 
و  تولیدی  شــرکت های 
کره  عرضه  کارخانه هــا 
کمتــری دارنــد که این 

مشــکل از مبادی تأمین به وجود آمــده، اما در حال حاضر 
در واحدهای صنفی سهمیه بندی عرضه کره وجود ندارد.امیر 
دلداری در خصوص سهمیه بندی فروش کره در فروشگاه ها 
و سوپرمارکت های مشــهد، اظهار کرد: در واحدهای صنفی 
تحت پوشش که از اتحادیه صنفی مشهد جواز کسب دارند، 
سهمیه بندی فروش کره یا تحویل آن در ازای فروش کاالیی 
دیگر، اعمال نشده است. کره یک کاالی وارداتی و قیمت آن 
وابسته به قیمت ارز است، اما این گونه نیست که برای فروش 
آن سهمیه بندی صورت گرفته باشد. وی افزود: اگر در واحد 
صنفی این کاال وجود داشــته باشد، باید حتماً به مشتریان 
عرضه شــود و اگر هم خرید از گذشته باشد، باید عرضه آن 
با قیمت زمان خرید صــورت گیرد. اگر بیش از قیمت درج 
شــده روی کاال، هر محصولی به فروش برسد، گران فروشی 
محسوب می شود.مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مشهد  
گفت: مدتی است بازار کره و تخم مرغ را بیشتر رصد می کنیم. 
از پنجشــنبه هفته گذشته تاکنون هشــت پرونده تخلف 
گران فروشی در بازار کره تنظیم و به تعزیرات حکومتی استان 
ارسال شده است. وی بیان کرد: فروش اجباری سایر کاالها 
توسط واحدهای  عمده فروش به واحدهای صنفی خرده فروش 
در کنار فروش کره، تخلف است و با آن برخورد خواهیم کرد.

 کشف هزار و 300 تُن کره احتکاری•
 در مشهد

 خبرگزاری صداوسیما :
هــزار و 300 تُــن کره 
احتکاری در مشهد کشف 
شد.هزار و  300 تُن کره 
بســته بندی پاستوریزه 
دپو شده از انباری حوالی 
مشهد کشف شــد. این 

انبار ســردخانه ای بعد از سه راهی فردوسی مشهد قرار دارد 
که پس از ضبط کره های احتکاری پلمب شد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
خراسان رضوی خبر داد

 افزایش 3/5 برابری•
 گزارش کودک آزاری 

ایرنا: معاون اموراجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان 
گفت:  خراســان رضوی 
امســال گــزارش مردم 
از وقــوع کــودک آزاری 
در اســتان در مقایسه با 
سال گذشــته 3/5 برابر 

افزایش یافته است.غالمحســین حقدادی افزود: در سه ماه 
نخست امسال یک هزار و ۸50 مورد گزارش مردمی از وقوع 
کودک آزاری در تماس با بهزیستی استان ثبت شده که این 

شمار در مدت مشابه سال گذشته  50۴ مورد بوده است.
وی ادامــه داد: این افزایش گزارش مردمی نشــانه افزایش 
شیوع کودک آزاری نیســت بلکه حاکی از افزایش شناخت 
مردم از بهزیســتی و مرکــز اورژانس اجتماعی و شــماره 
تماس  ۱۲3 اســت.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان خراسان رضوی گفت: بســیاری از موارد گزارش شده 
کودک آزاری با ارائه مشاوره تلفنی مددکاران حل و رفع شده 
است و در همین سه ماه نخســت امسال شمار مأموریت و 
اعزام نیرو برای رسیدگی به کودک آزاری حاد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، کاهش داشته است. حقدادی افزود: شمار 
مأموریت و خدمات سیار در ســال گذشته 530 مورد بوده 
اســت که با کاهش ۲5درصدی امسال به 3۸0مورد رسیده 
است. وی ادامه داد: در مجموع در سال گذشته ۲هزار و ۲۶0 
مورد کودک آزاری که منجر به حضور تیم مددکار و عملیات 

امداد اجتماعی شده، در استان به ثبت رسیده است.

آتش سوزی کامیون حامل ۲۴تن •
گوگرد در محور سبزوار- مشهد

دســتگاه  یک  قدس: 
کامیــون حامل ۲۴تن 
محــور  در  گوگــرد 
سبزوار- مشهد واژگون 

و دچار حریق شد.
روز گذشته  این حادثه 
رخ داد و بــا توجــه به 
حساســیت محموله، آتش با حضور آتش نشانان سبزواری 

مهار شد.

 ۲ کشته و مجروح در واژگونی•
 یک دستگاه کمباین

 صالح آباد -خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی صالح آباد گفت :
 بر اثر واژگونی یک دستگاه کمباین در اراضی روستای آزادده 
از توابع این شهرستان، صاحب مزرعه در دم فوت کرد و راننده 
کمباین دچار شکســتگی از ناحیه دست و پا شد.سرهنگ 
جــواد ابراهیمی افزود: تحقیقات بــرای تعیین علت قطعی 
این حادثه از ســوی کارشناسان پلیس در حال انجام است.

  امدادرساني به مصدومان •
تصادف پراید در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: رئیس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی نیشابور، از انحراف خودرو سواری پراید در 
بولوار بهشت فضل این شهر خبر داد.وی گفت: در پی دریافت 
گزارش این حادثه، آمبوالنس پایگاه اورژانس شــهری ۸ به 
محل حادثه اعزام  و مشــخص شــد در این حادثه پنج نفر 
مصدوم شده اند که دو نفر به صورت سرپایی مداوا شدند و سه 
مصدوم دیگر پس از انجام اقدام های اولیه درمانی به بیمارستان 
۲۲ بهمن نیشــابور انتقال یافتند.وی توصیه کرد: مردم در 
صورت وقوع حوادث با حفظ خونســردی با شــماره ۱۱5 
تماس بگیرند و با اعالم دقیق محل حادثه و تعداد مجروحان 
احتمالی، ما را در رسیدن ســریع بر بالین مصدومان یاری 
رسانده و همچنین از جابه جایی بی مورد مصدوم یا مصدومان 
خودداری کننــد، مگر در صورتی که جــان آن ها به دلیل 
وجود احتمال انفجار خودرو و یا موارد دیگر در خطر باشــد.

 مرد ۶0ساله کاشمری•
 در استخر کشاورزی غرق  شد

مســئول  قــدس: 
آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کاشمر، 
مــرد  غرق شــدن  از 
۶0ساله ای در یک استخر 
داد.وی  خبر  کشاورزی 
گفت: بــا اعالم خبر گم 
شدن این مرد در اطراف باغ های کشاورزی روستای محمدیه 
و احتمال افتادن او در استخر کشاورزی، نیروهای آتش نشانی 
بالفاصله در محل حاضر شــدند و پس از ســاعت ها تالش با 
استفاده از وسایل غواصی، جسد این مرد را از استخر ۶ متری 
بیرون آوردند.به گفته وی، طبق شواهد موجود، متوفی احتماالً 
هنگام آبگیری باغ بر اثر سهل انگاری در لبه استخر، به داخل آن 
سقوط کرده و به دلیل عدم آشنایی با فن شنا غرق شده است.

ریزش آوار جان مرد میانسال را گرفت•
قدس: مسئول روابط عمومی اورژانس سبزوار از جان باختن 
مرد 50 ســاله بر اثر ریزش آوار در ســاختمان نیمه کاره در 
ششتمد خبر داد.فائق نیا گفت: ظهر دیروز بر اثر ریزش یک 
ســاختمان نیمه کاره در روســتای برازق از توابع شهرستان 
ششتمد، یک مرد 50 ســاله پیش  از رسیدن کارشناسان 
اورژانس ۱۱5 جان باخــت.در این مأموریت کارکنان پایگاه 
اورژانس ششــتمد بالفاصله به محل اعزام شدند که مصدوم 
حین ریزش آوار به دلیل وخامت حالش، پیش از رســیدن 

آمبوالنس، جان خود را از دست داده بود.

هشدار رئیس دادگاه عمومی صالح آباد •
به متخلفان بهداشتی

صالح آباد-خبرنگار قدس: رعایت بهداشــت فردی، پایه 
اصلی و اساســی ســالمت فرد و در نهایت یــک جامعه را 
تشکیل می دهد. رئیس دادگاه عمومی شهرستان صالح آباد با 
بیان این مطلب گفت: قانون مجازات اسالمی، رعایت نکردن 
بهداشت عمومی و رهاسازی فاضالب ها در معابر و کوچه ها 
توســط برخی از شهروندان را ممنوع کرده است و مرتکبان 
ایــن جرایم چنانچه طبق قوانین خاص مشــمول مجازات 
 شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

قاضی توکلی کیا افزود: تشــخیص اینکه اقدام مزبور تهدید 
علیه بهداشــت عمومی و آلودگی محیط زیســت شناخته 
می شــود و نیز غیرمجاز بودن کشــتار دام و دفع  فضوالت 
دامی و همچنین اعالم جرم مذکور، حســب مورد بر عهده 
وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست و  دامپزشکی 

خواهد بود.
وی از تشــکیل ۴0 پرونده در همین رابطه خبر داد و گفت: 
هر کــدام از متهمان این پرونده ها بــا توجه به عدم رعایت 
بهداشت و رهاسازی فاضالب در معابرعمومی و دفع فضوالت 
دامی، به مجازات حبس و یا جزای نقدی جایگزین حبس به 

صورت قطعی و تعلیقی محکوم شده اند.

 مرز زمینی سرخس•
 به مدت محدود بازگشایی شد

ایرنا: مرز زمینی ســرخس به مدت ۱0روز با شرایط خاص 
از ســوی ترکمنســتان روی ناوگان باری کشورمان گشوده 
شــد.مدیر پایانه مرزی ســرخس با اعالم این مطلب گفت: 
براساس مالقات مرزی دیروز دوشنبه و مطابق شیوه نامه های 
بهداشــتی مورد توافق، مقرر شد روزانه ۱0 دستگاه کامیون 
با عبور از پل مرزی مشــترک در عمــق ۱00متری خاک 
ترکمنســتان، تریلر یا همان بار خود را تحویل کشنده های 
کشــور همســایه دهند تا آنــان بار را به مقصــد در خاک 

ترکمنستان و یا دیگر مرز کشور ثالث تحویل دهند.
مهدی رضایی اظهار کرد: در حال حاضر ترکمنستان در قالب 
همین روش تبادالت تجــاری زمینی خود در مرز »آالت« با 

کشور ازبکستان انجام می دهد.

قدس: طرح دو فوریتی حفظ حقوق عمومی 
و خصوصــی در اصالح طــرح تفصیلی بافت 
پیرامون حرم مطهر حضرت رضا)ع( صبح دیروز 
در یکصد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر 

مشهد، به تصویب رسید.
محمدهــادی مهدی نیا، رئیس کمیســیون 
شهرســازی و معماری شــورای شهر مشهد، 
در خصــوص طرح دوفوریتــی حفظ حقوق 
عمومــی و خصوصی در اصالح طرح تفصیلی 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، با بیان اینکه 
موضــوع طرح تفصیلی بافــت پیرامون حرم 
رضوی از جمله مهم ترین موضوعات کالنشهر 
مشهد و کل کشور اســت، اظهار کرد: مشابه 
دیگری در اراضی پراهمیت کشور مانند منطقه 
مجاور حرم امام رضا)ع( وجود نداشــته و این 

موضوع برای تمام کشور مهم است.
وی افزود: نماینده معاونت پژوهشــی دانشگاه 
تهران به  عنوان مشاور طرح تفصیلی ثامن در 
جلسه هفته گذشته کارگروه شهرسازی اعالم 
کرد: طرح تفصیلی تکمیل  شــده و قرار است 
در هفته آینده به وزارتخانه راه و شهرســازی 
ارائه شود؛بنابراین براساس قانون طرح تفصیلی 
بافت اطراف حرم هم باید مانند تمام طرح های 
تفصیلی شهر مسیر قانونی خود را طی کرده 
و برای بررسی، اصالح و تأیید به شورای شهر 
مشهد، کمیسیون ماده 5 و در صورت نیاز به 
شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.
وی با بیان اینکه متأســفانه نظام شهرسازی 
کشــور از نــگاه کارشناســان و چهره هــای 
دانشگاهی دارای ضعف ها و چالش های فراوانی 
است که در جایگاه منتقد قلم فرسایی بسیاری 
نیــز از جانب دانشــگاهیان انجام  شــده و به 
موضوع تمرکزگرایی در نظام  شهرسازی و آفات 
آن و عدم اســتفاده از رویکردهای مشارکتی، 
انتقادهای بسیاری در قالب مقاالت علمی وارد 
می کنند، تصریح کرد: وقتی همین چهره ها در 
مقام اجرا بر مسندهای وزارتخانه ای و مشاوره 
در پایتخت جلوس می کنند، برخالف رویه ها 
و انتقادات خود در مقاالت و نشــریات علمی، 

رفتار می کنند!
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای 
شهر مشهد ادامه داد: پرسش مهم آن است که 

در هفت سال گذشته وزارت راه و شهرسازی 
برای تفویض اختیارات خود حداقل به استان ها 

چــه اقدام مثبتــی و یا چه 
رویکرد مشارکتی در خصوص 
به   شهری  توسعه  طرح های 
ویژه طرح تفصیلی بافت ثامن 
که ذی نفعــان و ذی نفوذان 
دســتگاه های  از  بســیاری 
مختلف، سمن ها، نمایندگان 
مردم در مجلس و شــورای 
شهر را در برمی گیرد، داشته 
تا بتوانیم در قالب بهره گیری 
از نظــرات، به اجماعی برای 
طرحی برســیم که ۲5سال 
است تبدیل به یکی از مسائل 
اصلی شهر مشهد شده است؟

وی تأکید کرد: تنها به  صرف 
وجــود پشــتوانه حاکمیت 
تعیین تکلیــف  مرکــزی، 

پشت درهای بســته برای موضوعی با مسائل 
و مشــکالت گســترده بافت پیرامــون حرم 
امام رضــا)ع(، گرفتاری هــا و دغدغه های این 
کالنشهر 3 میلیون نفری را راهگشایی نمی کند. 
مهدی نیا در پایان گفت: ازاین  رو تأکید و اصرار 
داریم در تهیه، تأیید و تصویب این طرح حتماً 
نظرات و نقدهای مدیریت شــهری مشــهد، 
ســازمان های مردم نهاد و کارشناســان بومی 
لحاظ و گنجانده شود.پس از بحث و بررسی، 

اعضای شــورای شــهر این طرح را با قید دو 
فوریت تصویب کردند.

متن طرح س
مــاده ۱ - نظــر بــه اینکه 
براســاس طرح نوســازی و 
پیرامون  بافــت  بهســازی 
حرم مطهــر رضوی مصوب 
شــهرداری   ۱3۸7 ســال 
اجرای  برای  تاکنون  مشهد 
افزون  طرح  زیرساخت های 
بر هــزاران میلیــارد تومان 
هزینه کرده و تاکنون بیش 
از ۸0درصــد عرصــه مورد 
شارستان،  اجرای  برای  نیاز 
خیابان هــای اصلــی، تونل 
انــرژی و فضاهای ســبز و 
ره باغ های پیش بینی شــده 
در این طرح خریداری شده 
اســت و نیمه تمام ماندن پروژه های خدماتی 
و عمومی مذکور عالوه بــر اتالف هزینه های 
صورت گرفته ، موجبات نارضایتی مجاوران و 
زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( و اختالل 
در امر ترافیک و خدمت رســانی به ایشــان را 
به دنبال خواهد داشــت؛ بنابراین شهرداری 
مشهد مکلف است تمام ظرفیت خود را برای 
تثبیت زیرساخت های فوق به  صورت کامل، در 
طرح اصالحی در دســت تهیه، به کار بسته و 

به لحاظ جلوگیری از طوالنی شــدن عملیات 
اجرایی، تمام مساعی خود را برای اجرا و اتمام 
پروژه های عمومی و خدماتی نیمه تمام براساس 
طرح مصوب جاری، معمول و از حداکثر توان 
مالی و فنی خود برای تســریع در تکمیل این 

پروژه ها استفاده کند.
ماده ۲ -شــهرداری مشــهد مقــدس مکلف 
اســت، به منظور حفظ و تثبیت حقوق قانونی 
و مکتسبه اشــخاص)مطابق ماده 50 آیین نامه 
نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران 
محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و سایر قوانین 
و مقــررات مربوط ) در اصالحیه طرح تفصیلی 
بافت پیرامــون حرم مطهر حضــرت رضا)ع( 
و همچنیــن به منظور پیشــگیری از تضییع 
احتمالی این حقوق و پیشگیری از بروز دعاوی 
حقوقی و ایجاد پرونده های قضایی و سایر تبعات 
اجتماعی و حقوقی مربوط، ضمن تأکید بر مفاد 
صورتجلسه مورخ ۱39۸/۶/۱0 کمیته حقوقی 
ذیل ســتاد راهبردی طرح نوسازی و بهسازی 
بافت پیرامون حرم مطهــر حضرت رضا)ع( به 
عنوان حداقل شــرایط الزم برای اصالح طرح، 
اقدام های شایسته و بایسته قانونی و حقوقی را 

در مراجع مربوط به عمل آورد.
ماده3 -شهرداری مشهدمقدس مکلف است، 
در راســتای اجرایی شــدن بند 3۴ ماده ۸0 
قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر و ماده 5 قانون تأسیس شورای 
عالی شهرســازی و معمــاری و بند ۸ ماده 3 
،مــاده ۸ و ماده 9 آیین نامه نحوه بررســی و 
تصویــب طرح های توســعه و عمران محلی، 
ناحیه ای، منطقه ای و ملــی، ماده ۲ و تبصره 
ذیــل ماده 3 قانون حمایت از مرمت و احیای 
بافت های تاریخی-فرهنگی و ســایر قوانین و 

مقررات مربوط، مواظبت کند. 
در مراحل باقیمانده تدویــن طرح اصالحی، 
روند قانونی رعایت شود و پس از اتمام مرحله 
تدوین طرح اصالحی بافت پیرامون حرم مطهر 
رضوی، نســبت به تحویل گیری آن از مشاور 
و ســپس ارائه آن به شورای شهر مشهد برای 
بررســی و تصویب طــرح تفصیلی اصالحی 
و ســپس ارسال آن توسط شــورای شهر به 

کمیسیون 5 اقدام کند.

با دو فوریت در جلسه شورای شهرتصویب شد

حفظ حقوق مردم دراصالح طرح  تفصیلی بافت مرکزی مشهد

طرح تفصیلی بافت 
اطراف حرم باید مانند 
تمام طرح های تفصیلی 
شهر مسیر قانونی خود 

را طی کرده و برای 
بررسی، اصالح و تأیید 
به شورای شهر مشهد، 
کمیسیون ماده ۵ و در 
صورت نیاز به شورای 

عالی شهرسازی و 
معماری ارسال شود

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی کاهش دما و بارش های •

رگباری برای خراسان رضوی
هواشناســی  قدس: 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد: براســاس تحلیل 
هواشناسی  نقشه های 
آینده  در ۴۸ ســاعت 
عمدتاً آســمانی صاف 
برای بیشتر نقاط استان 

پیش بینی می شــود و تنها در ارتفاعات نواحی شــمال غرب 
استان برای امروز و فردا چهارشنبه رشد ابر محلی، با احتمال 
بارش پراکنده پیش بینی می شود. طی این مدت شاهد وزش 
باد در سطح استان خواهیم بود که شدت آن در نقاط بادخیز 
بیشتر و توأم با گردوخاک خواهد بود. ضمن اینکه برای نواحی 
شمالی و شرقی برای انتهای هفته کاهش دما انتظار می رود.
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قدس آنالیــن - رضا طلبی: سرپرســت معاونت عمرانی 
فرمانداری مشهد گفت: برخی دستگاه های دولتی و یا منتسب 
به این مجموعه ها، باغ ویالهای غیرمجاز را به صورت مجتمع در 
حریم شهرستان مشهد ساخته اند که این موضوع زمینه برخورد 

با آن ها را با اما و اگرهایی مواجه کرده است.
مهدی برامکی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: پس از 
افزایش قیمت زمین در شــهر مشهد، برخی افراد برای خرید 
زمین و ســاخت واحد مســکونی به روســتاهای اطراف این 
شهرســتان هجوم آوردند که به طور طبیعی افزایش قیمت 
در این مناطق را در پی داشــت و  این موضوع موجب شــد  
برخی افراد ســوداگر با مدارک جعلــی زمین هایی را در این 
مناطق قطعه بندی و به اقشار مختلف مردم به صورت وکالتی 
فروخته و ضرر و زیان هایی را متوجه آن ها کنند که رسیدگی 
به آن ها در حال انجام اســت.وی یادآور شد: همچنین تغییر 
کاربری بیش از حد  زمین های کشــاورزی در خارج از حریم 
روستاهای شهرستان مشهد، تصرف و تفکیک اراضی،  منجر 
به رشد فزاینده باغ ویالهای غیرمجاز در این مناطق شده است.

برامکی با بیان اینکه بیــش از ۱7هزار باغ ویالی غیرمجاز در 
حریم شهرستان مشهد وجود دارد، افزود: وجود برخی انشعابات 

غیرمجاز آب که اغلب توسط باغ ویالها در خارج از حریم روستا  
صورت می گیرد، مشــکالت زیادی را در حوزه آبرســانی به 
روستاهای این مناطق  ایجاد کرده است.وی با اشاره به اینکه 
امور اراضی جهاد کشاورزی مشهد از سال گذشته تعداد زیادی 
از باغ ویالهــای غیرمجاز را تخریب کرده اســت، اظهار کرد: 
اولویت برخورد با باغ ویالهای غیرمجاز، مجموعه های مجتمعی 
که به صورت 50تا ۱00واحد هســتند می باشــد و متأسفانه 

برخی دســتگاه های دولتی و یا منتسب به این مجموعه ها ، 
باغ ویالهای غیرمجاز  را به صورت مجتمع در حریم شهرستان 
مشهد ســاخته اند که این موضوع زمینه برخورد با آن ها را با 
اما و اگرهایی مواجه کرده اســت.برامکی ادامه داد: به منظور 
برخورد با رشد چشمگیر باغ ویالهای غیرمجاز و تغییر کاربری 
زمین های کشاورزی، نیاز به همکاری و مساعدت دستگاه های 
مختلف از جمله شهرداری، جهاد کشاورزی، اداره ثبت و برخی 
دستگاه های دیگر است.سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری 
شهرستان مشهد افزود: با کمک دهیاری ها پرونده های تخلفی 
که در مورد تغییر کاربری زمین های کشــاورزی در برخی از 
روستاها توسط افراد سودجو انجام شده است مورد بررسی قرار 
گرفته و در حال حاضر تقریباً به روز اســت .برامکی ادامه داد: 
صرف تخریب باغ ویالهای غیرمجاز اگرچه یک عامل بازدارنده 
است، اما کافی نیست و نیاز است به صورت جدی تر و پیش از 
ساخت و ساز در یک زمین کشاورزی که به طور یقین کیفیت 
آن را کاهش می دهد، در نظرگرفته شود.وی افزود: متأسفانه 
متخلفان از دســتگاه های اجرایی جلوتر هستند و با باندهای 
مافیایی که در اختیار دارند اقدام های خود را برای تغییر کاربری 

و یا تفکیک اراضی، تسریع می دهند.

سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد

 رد پای برخی سازمان های دولتی در ساخت باغ ویالهای غیرمجاز

گپگپ

سرور  هادیان: 55 کودک مؤسسه گلستان علی سال گذشته 
به خانواده های واجد شــرایط فرزندخواندگی واگذار شدند که 

امسال نیز تاکنون این رقم به 30 کودک رسیده است.
مدیر عامل مؤسســه گلستان علی با اشاره به اقبال مردم برای 
فرزندخواندگی افزود: با واگذاری کودکان که طی سال های اخیر 
در این مرکز انجام می شود خوشبختانه در بخش امین خوانده 
اســتقبال مردمی خوب بوده و فرزند از این طریق به خانواده ها 
واگذار می شود و در مدتی که کودک نزد خانواده است، کارهای 
قانونی اش را انجام می دهیم تا زودتر مسیر طی شود و کودک با 
والدین جدید انس بگیرد، این روند موجب زیاد شدن متقاضیان 

شده است.
حمید رضازاده با بیان اینکه متأسفانه هنوز بیش از 99 درصد 
از خانواده ها متقاضی فرزند شــیرخوار هستند و تصورشان این 
است که فرزند شیرخوار راحت تر آن ها را می پذیرد و شاید هیچ 
وقت هم متوجه نشود پدر و مادرش چه کسانی بوده اند، یادآور 
می شــود: اما واقعیت این است بســیاری از همین کودکان در 
بزرگســالی به دنبال هویت اصلی خود و پدر و مادر واقعی شان 
هســتند.این فعال اجتماعــی می افزاید: پــس از متقاضیان 
فرزندخواندگی نوزاد شیرخوار، افراد متقاضی سرپرستی بچه های 
3 تا ۶ سال هســتند و کمتر متقاضی بچه های 7 سال به باال 
هستند، در صورتی که این بچه ها آزمونشان را داده اند و اکنون 

آرزوی داشتن پدر و مادر دارند.
وی با اشــاره به این نکته که طی ۱0 ســال گذشته در بخش 
واگذاری فرزند به خانواده ها تاکنون یک فرزند به مرکز برگشته 
اســت، اظهار می دارد: خوشــبختانه واحدهای مــددکاری و 
روان شناسان ما بسیار مجرب هستند و متوجه می شوند که چه 

خانواده هایی در اولویت و صالحیت سپردن فرزند هستند.
وی خاطرنشان می سازد: تاکنون 500 فرزندمان را به خانواده های 
متقاضی فرزند ســپرده ایم و در حال حاضر ۲۲0 کودک داریم 
و صدها بچه نیز در خانواده خودشــان هستند که حمایتشان 
می کنیــم.وی در ادامه در خصــوص فعالیت های این مرکز در 
دوران کرونا اظهار می دارد: گلستان علی ۱0 روز پیش از اعالم 
بهزیستی از آمادگی کامل برای پیشگیری برخوردار بود و قوانین 
الزم مدون شد. نخســتین گام بهزیستی؛ تعطیلی بچه ها بود 
که اعالم شد بچه هایی که به صورت گروهی زندگی می کنند، 

مدرسه نروند که از آن زمان تاکنون حدود هفت ماه می گذرد.
حمیــد رضازاده خاطرنشــان می ســازد: ما خانــواده بزرگی 
هســتیم؛ دارای ۱0 مجموعه، بیــش از ۲۴0 بچه و ۱50 نیرو 
که باید در دوران کرونا بیش از پیش حمایت ها و مشــارکت ها 
برنامه ریزی دقیق تر و منسجم تری پیدا می کرد اما متأسفانه آمار 

مشارکت های ما نشان می داد که در قبل از دهم فروردین نسبت 
به سال گذشته با کاهش 50 درصدی مشارکت هایمان مواجه 

شده ایم.
این فعال اجتماعی که بیش از ۲۸ سال سابقه همکاری در امور 
خیریه دارد، یادآور می شود: از طرفی طی همان روزهای نخست 
دوران کرونا در اواخر بهمن و اوایل اسفند دریافتم، بچه ها به دلیل 
بیرون نیامدن از مراکز دچار آزردگی روحی شده اند، از این رو با 
توجه به دوران قرنطینه به مدیران همه مراکز توصیه شد حاال 
که بیرون رفتن بچه ها امکان پذیر نیست، مسائل خالقانه آنان را 
بررسی کنند و اولویت را به موضوعات کرونا، آینده کرونا و اینکه 
اگر کرونــا در ماه های بعد ادامه پیدا کند چه اتفاقاتی می تواند 
رخ دهد؟ و... دادیم و از بچه ها خواســته شــد با این موضوعات 
فیلم بسازند که در کمتر از یک ماه ۶0 کلیپ توسط بچه های 

مراکزمان ساخته شد.
مدیر عامل گلستان علی تصریح می کند: نتیجه کلیپ هایمان در 
فضای مجازی به خیرانمان یادآور شد که ما مؤسسه ای هستیم 
که این روزها بیش از پیش نیاز به کمک های آن ها داریم و توجه 
آن ها سبب می شود که مؤسسه آسیب نبیند و سعی کردیم با 
خیران بیشتر ارتباط برقرار کنیم و خوشبختانه از فروردین سال 

جاری شرایط مؤسسه حتی نسبت به پیش از کرونا بهتر شد.
وی در ادامــه می افزاید: این مؤسســه هم اکنون در راســتای 
کمک رســانی، خانواده هایی را زیر پوشش دارد که در حال رها 
کردن بچه هایشان هســتند و مجموعه ما آن ها را زیر پوشش 
قرار می دهد و تشــویق و کمکشان می کنیم که بچه هایشان را 
نگهــداری کنند که تعداد این خانواده ها ۴50 مورد با میانگین 

جمعیت ۶ تا ۸ نفر هستند.

مدیرعامل مؤسسه گلستان علی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

از ابتدای سال 30 کودک فرزند خوانده شدند

گزارشگزارش

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 پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   30007230۵



خبرخبر خبرخبر

 ۱۵۴خانوار روستایی دارای دو معلول •
در گلستان خانه دار شدند

مدیــرکل  گــرگان: 
گلســتان  بهزیســتی 
معلول  گفت: سهمیه دو 
گلســتان  روســتایی 
که  است  بوده  ۱۹۶واحد 
تاکنــون ۲۵۶خانــوار به 
بانک معرفی شده و از این 

تعداد ۱۵۴واحد مسکونی تکمیل و واگذار شده است.
سیدمهدی حســینی اظهار کرد: در سال گذشــته ۱۹۶واحد 
مســکونی با مشــارکت معلوالن و مددجویان تحت پوشش در 
گلستان تکمیل و واگذار شد، این در حالی است که تنها در سه 
ماه اول ســال جاری ۱۲۵واحد مسکونی با مشارکت معلوالن و 

مددجویان تحت پوشش تکمیل و واگذار شده است.

فریب تبلیغات فروش »سیم کارت شاد« •
را نخورید

پلیس  رئیــس  گیالن: 
گیالن  استان  پیشگیری 
به شــهروندان گفت:اگر 
باشــد ســیم کارت  قرار 
دانش آمــوزی و خدمات 
رایگانی برای این گروه از 
جامعه ارائه داده شــود از 

طریق پورتال رســمی اپراتورها و یا وزارتخانه های مربوط اعالم 
می شود.

ســرهنگ فرهاد فالح کریمی در جمع خبرنــگاران اظهار کرد: 
کالهبرداران این بار به ســراغ دانش آموزان و والدین آن ها آمدند 
و با ارائه طرحی به اسم »سیم کارت شاد« سعی دارند از این گروه 

از افراد کالهبرداری کنند.
وی افــزود: کالهبــرداران با حضور در جلو مدارس و یا ارســال 
پیامک های تبلیغاتی و همچنین فعالیت در فضای مجازی، سعی 

دارند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

 دانشجویان جهادگر •
به کمک غیزانیه می روند

خوزســتان: مســئول 
بسیج دانشجویی دانشگاه 
شــهید چمران اهواز ، از 
برگــزاری اردوی جهادی 
دانشــجویی در بخــش 
غیزانیه اهــواز خبر داد و 
گفت: در این اردو عالوه بر 

انجام پروژه های عمرانی، اردوی دامپزشکی و فرهنگی نیز برگزار 
می شود.

مصطفی حیدری عنوان کرد: این اردوی جهادی عمرانی اســت 
و قرار اســت مخازن ذخیره آب برای اهالی منطقه ساخته شود. 
همچنین در این اردو عــالوه بر انجام پروژه های عمرانی، اردوی 

دامپزشکی و فرهنگی نیز برگزار می شود.
وی افزود: اردوی جهادی در غیزانیه برگزار خواهد شد، اما هنوز 
روســتا و مکان دقیق آن مشخص نشده است که پس از بررسی 

مناطق، مشخص خواهد شد.

 خودروهای »پالک سوخته« •
رایگان تعویض پالک می شوند

یزد: سرپرست پلیس راهور 
اســتان یزد گفت: پالک 
خودروهایی  از  دسته  آن 
که بر اثر گذشــت زمان 
 مخــدوش شــده و بــه 
معروف  »پالک سوخته« 
هســتند، به طور رایگان 

تعویض می شوند.
سرهنگ مهدی زارع اظهار کرد: طرح برخورد با خودروهای فاقد 
پالک، پالک مخدوش و پالک سوخته، از شنبه ۲۲ شهریورماه 
آغاز شده و تا حصول نتیجه کامل ادامه خواهد داشت و در راستای 
آن، پالک خودروهای »پالک ســوخته« بدون دریافت خالفی و 

پرداخت هزینه   اضافی، تعویض می شود.

گلستان به یک هزار تخت بیمارستانی •
نیاز دارد

گرگان: استاندار گلستان 
بــا اشــاره بــه افزایش 
زیرساخت های درمانی این 
اخیر  استان در سال های 
گفت با توجه به جمعیت 
و سرانه فعلی درمانی، به 
یک هزار تخت بیمارستانی 

دیگر نیاز اســت. هادی حق شــناس در همایش شورعاطفه ها 
و افتتاح طرح یادگارمهر، تعداد تخت های بیمارســتانی استان 

گلستان را ۲هزار و ۵۰۰ تخت اعالم کرد.
وی با اشاره به تالش برای بازسازی مناطق زلزله زده رامیان پیش 
از فرارسیدن فصل زمستان، گفت: یکی از دالیل تخریب خانه های 
روستاهای زلزله زده، مقاوم نبودن منازل بود که تالش می کنیم 

روند مقاوم سازی خانه های غیرمقاوم استان را تسریع کنیم.

 اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش •
با مشارکت مردم 
نیروی  فرمانــده  تهران: 
 انتظامــی بــا اشــاره به 
اینکــه مطالبه مــردم از 
ایجــاد  نیروی انتظامــی، 
امنیــت و آرامش اســت، 
گفــت: امنیــت جامعه و 
پلیس  قرمز  مردم خــط 

است و در این راه از هیچ کوشش و تالشی دریغ نخواهیم کرد.
ســردار حســین اشــتری با تأکید بر اجرای طرح مبــارزه با 
هنجارشــکنان اجتماعی و اراذل و اوباش، اظهار کرد: این طرح 
با مشارکت خوب مردم در کلیه استان ها به اجرا درآمد که مورد 

رضایت آن ها قرار گرفت.

رئیس شورای شهر بوشهر بازداشت شد•
بوشهر: دادستان عمومی 
و انقــالب بوشــهر گفت: 
اسالمی  شــورای  رئیس 
شهر بوشــهر در ارتباط با 
پرونــده تخلف های مالی 
در شــهرداری ایــن بندر 

بازداشت شد.
علی حسن پور روز دوشنبه به رسانه ها اعالم کرد: در پی رسیدگی 
به پرونده تخلف های مالی در شهرداری بوشهر، بررسی ها داللت بر 
این دارد که اتهاماتی از این حیث متوجه برخی از افراد در شورای 
شهر اســت. وی ادامه داد: برهمین اساس حسب ارجاع موضوع 
به بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب بوشهر، رئیس 
شورای اسالمی شهر بوشهر روز گذشته توسط اداره کل اطالعات 

استان بوشهر دستگیر شد و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

آب درمانی سرعین در آستانه تعطیلی•
اردبیل: رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل از تعطیلی نزدیک 
هتل الله ســرعین و آب  درمانی ســبالن به دنبال تصمیم های 

شتابزده شرکت توسعه گردشگری ایران خبر داد.
جعفــر بذری با اشــاره به اینکه هتل الله و آب درمانی ســبالن، 
برندهای بزرگ گردشگری استان و حتی کشور هستند، خاطرنشان 
کرد: با تعطیلی بدون برنامه این دو مکان گردشــگری و اقامتی، 
بدنه گردشــگری و اقتصاد سرعین آسیب جدی خواهد دید، چرا 
که هتل الله ســرعین جزو بهترین مکان های گردشگری در این 
منطقه است که میهمانان بسیاری را به دلیل دارا بودن امتیازات 

ویژه پذیرش می کند.

فروش تحمیلی اشتراک امدادخودرو •
کالهبرداری است

شــرقی:  آذربایجان 
ســازمان  مدیرعامــل 
مدیریــت حمل و نقل بار 
درون شــهری و حومــه 
گفت:  تبریز  شــهرداری 
تهیه کارت اشتراک امداد 
شهروندان  توسط  خودرو 
از شــرکت هایی که دارای پروانه اختیاری بوده و در صورت تهدید 
و فروش تحمیلی از ســوی تماس گیرندگان، کالهبرداری تلقی 

می شود.
فاضل نادری اظهار کرد: طبق گزارش ارسالی به تازگی تماس های 
مشــکوک تلفنی با مالکان خودروهای شخصی و عمومی تحت 
عنوان مرکز امدادخودرو و صدور کارت اشتراک یکساله امدادخودرو 
)کارت طالیی( و ارائه خدمات تعمیر و یدک خودرو با تخقیف ویژه 
انجام می گیرد که برخی نیز از سوی شرکت های بدون مجوز است.

 برخورد با مقصران •
حادثه معدن فرکروم منوجان 

کرمان: دادستان عمومی و انقالب شهرستان منوجان، در خصوص 
ریزش معدن فرکروم و جان باختن یکی از کارگران این معدن،گفت: 
بالفاصله مدیران و مسئول واحد ایمنی و امداد معدن به دادستانی 

احضار شده اند.
»امید رضایی« با بیان اینکه بازپرس پرونده به صورت ویژه تحقیقات 
مقدماتی را آغاز کرده است،اعالم کرد: با توجه به اینکه این دومین 
حادثه ای است که در یک هفته اخیر در معادن  استان کرمان رخ 
داده اســت، ضرورت دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر 
دستگاه های مسئول و متولی، موضوع ایمنی و امداد را در معادن به 

صورت ویژه تری دنبال کنند.

 کرونا، خانواده  کمیته امداد یزد را •
بزرگ تر کرد!

یزد: مدیرکل کمیته امداد 
افزایش  از  اســتان یــزد 
۱۰هزار خانواری جمعیت 
تحت پوشش این نهاد در 
اســتان در جریان شیوع 

کرونا خبر داد.
»محمــد شــجاعان« در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: اســتان یــزد در حال حاضر ۲۵هزار 
خانواده با جمعیت ۵۰هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد دارد که تا 

پیش از کرونا این رقم معادل ۱۵هزار خانوار بود.
وی افزود: پس از گذشــت چهار دهه از پیروزی  انقالب، متأسفانه 
هنوز هزینه بی تدبیری برخی مســئوالن از سوی مردم پرداخت 

می شود.

پرندگان شکاری بازیچه شیوخ عرب 

ایران در مسیر ترانزیت قاچاق پرنده
بوشــهر: کویت، قطر، امارات و عربســتان از 
بزرگ تریــن واردکننــدگان قاچــاق پرندگان 
شکاری هستند و حاال ایران به دلیل قرار گرفتن 
در مسیر مهاجرت شــمال به جنوب پرندگان 
شکاری و همچنین مســیر ترانزیت پرندگان 
قاچاق از سایر کشورها مانند هند، افغانستان، 
پاکســتان و چین، درگیر و دار مبــارزه با این 

موضوع  است.
کشورهای ثروتمند عربی و شیوخ عرب عالقه 
وافری به پرندگان شــکاری دارند و ازآنجا که 
پول خوبی بابت این پرندگان می پردازند؛بنابراین 
افراد بسیاری به  ویژه در استان های جنوبی به 

شغل قاچاق پرنده اشتغال دارند.
با ورود به شهریور و آخرین ماه فصل تابستان، 
بســیاری از کشــاورزان بوشــهر و استان های 
هرمزگان پس از رهایی از کشت و کار به شغل 

دیگری به نام کوخه نشینی روی می آورند.
اگرچه  سال هاســت به دلیل آگاهی و حفاظت 
از محیط  زیســت بســیاری از روستاییان این 
شغل را کنار گذاشته و خود به حافظان محیط 
 زیست تبدیل شدند، اما هنوز عده ای برای اینکه 
از راه صید پرنــدگان پولی به جیب بزنند این 
شــغل را رها نکرده و به قول محلی ها دمار از 
روزگار محیط  زیســت و همچنین محیط بانان 

درآورده اند!

»چرخ« عاملی برای چرخش زندگی س
صیادان

حمزه یکی از بومیان جنوب کشــور که تمایل 
چندانــی برای معرفــی خــود  و توضیح در 
خصوص این موضوع نــدارد، با این  حال به ما 
می گویــد: به باالبان در ایــن منطقه و به زبان 
محلی»چرخ« هــم می گویند؛بنابراین همین 
صید »چرخ«هاست که چرخ زندگی خیلی از 

افراد بومی را می چرخاند!
وی به مــا می گوید: در ایــن منطقه پرندگان 
شــکاری از جمله »بحــری«، »شــاهین« و 
باالبان های بومی یافت می شوند که صید آن ها 

می تواند زندگی یک خانواده را متحول کند.
وی اذعــان می کند: اگر یک شــاهین بحری 
و یا باالبان در تور شــما بیفتــد از ۲۰ تا ۱۰۰ 
میلیون تومان مشتری دارد و این یعنی رهایی از 
مشکالت مالی و برای همین خیلی از افراد حتی 

جریمه و دستگیری را به جان 
می خرند، چون با صید یکی از 
این پرندگان می توانند تا ماه ها 
بلکه یک ســال خرج زندگی 

خود را تأمین کنند.
این  صیــد  می افزایــد:  وی 
از  بســیاری  نــان  پرندگان 
خانواده هــا از جملــه صیاد، 
راننده های وانــت، قایق های 
موتوری که ایــن محموله را 
به لنج ها می رســانند و حتی 
برخــی لنــج داران را تأمین 
می کند؛بنابراین افراد بسیاری 
از ایــن طریــق امرارمعاش 

می کنند.
وی اظهار می کند:  قطر بازار 
کوخه داران  صیدهای  بزرگ 
ایرانی است و  بندر عسلویه، 

دیر و کنگان به دلیل نزدیکی به قطر به بارانداز 
قاچاقچیان پرنده حتی از کشورهای افغانستان، 

پاکستان و هند تبدیل  شده اند.

پرندگان ایرانی  دستاویز تفریحس
صیادان به  ویژه اتباع کشورهای عربی عالقه مند 
به صید این پرنده هســتند و به ایران می آیند، 
چــادر می زننــد، شــاهین و دیگــر پرندگان 
شکاری شان که اغلب این پرندگان نیز به  صورت 

قاچاق از ایران برای آن ها برده 
شده را نیز با خود می آورند.

آن ها شاهین هایشــان را که 
با روش هــای مختلف مانند 
دوختن چشــم دســت آموز 
تا  پــرواز می دهند  کرده اند؛ 
باالی ســر هوبــره در حال 
پرواز در آســمان پرواز کند؛ 
سپس شــاهین روی هوبره 
می نشــیند و در حالــی  که 
هوبره جثــه ای حدود ۶ برابر 
شاهین دارد، شاهین شروع به 
کندن پرهای هوبره می کند و 
این پرنــده را مجبور می کند 
روی زمیــن بنشــیند و این 
 گونه صیادان هوبره را شکار 

می کنند.
البته هوبره با توجه به سیستم 
دفاعی که دارد شاهین را در آسمان می بیند و با 
پرتاب کردن فضله های گرد و چسبناکش سعی 
می کند به او آسیب بزند، اما این سیستم دفاعی 

خیلی کارساز نیست.
همه داســتان شــکار هوبره این است که اگر 
شــاهین نتوانــد هوبره را شــکار کند موجب 
سرشکستگی صاحبش می شود و باقی صیادان 
بــه او می خندنــد و تحقیــرش می کنند، اما 
شاهینی که توانســته هوبره را به زمین بیاورد 

موجب افتخار صاحبش می شود و این  گونه این 
بازی برای صیادان جذاب است و از این کار لذت 
می برند و تفریحی برای آن ها به  حساب می آید.

درنهایت نیز هوبره شکار شده را می خورند و با 
وجود آنکه این تفریح هزینه گزافی برای آن ها 
داشــته باشد، حاضرند این هزینه را بپردازند تا 
بــا از بین بردن و آســیب زدن به این  گونه در 
معرض انقراض و همچنین پرندگان شــکاری، 

تفریح کنند.
اگر چه امســال به واسطه شیوع بیماری کرونا 
بساط خیلی از این تفریحات در کشور برچیده 
شــد، اما این موضوع واقعیتی تمام نشــدنی و 

انکارناپذیر است.

قاچاق سازمان  یافته س
احسان موسوی، فرمانده یگان حفاظت محیط 
 زیست بوشهر، با بیان اینکه قاچاق پرندگان به  
صورت سازمان  یافته است، بیان می کند: آن ها 
ابزارهای قوی، امکانات خوب و نفرات بسیاری 
در سراســر کشــور دارند که برای جابه جایی 

پرنده ها از آن ها استفاده می کنند.
وی ابراز می کند: قاچاقچیان به  طور مســتمر 
شماره تلفن هایشان را تغییر می دهند تا امکان 
ردیابــی را از مأموران نیروی انتظامی بگیرند و 
به  محض آنکه توسط نیروی انتظامی دستگیر 
می شــوند، نامشان از فهرست این شبکه خط 
می خــورد و شــخص دیگری جــای آن ها را 

می گیرد.
وی در خصــوص سرنوشــت ایــن پرندگان 
می گوید: پرنده هــای مهاجری که در ایران به 
دام کوخه دارها می افتند و ســر از کشورهای 
حوزه خلیج فارس درمی آورند، در کشــورهای 
عربی آموزش شکار هوبره می بینند و دوباره از 
راه قاچاق وارد ایران می شوند تا این بار شیوخ 
عــرب به کمین هوبره های ایــران در مناطق 

بیابانی بنشینند. 
وی می گوید: ورود اتباع عربی به همراه پرندگان 
شــکاری به ایران ممنوع است، اما آن ها راهش 
را یافته انــد و پرنده هــا را به لنج هــای ایرانی 
می سپارند و خود به اسم تاجر و گردشگر وارد 

ایران می شوند. 

قطر بازار بزرگ 
صیدهای پرندگان 

شکاری است و 
بنادر دیر و کنگان 

به دلیل نزدیکی 
به قطر به بارانداز 
قاچاقچیان پرنده 

حتی از کشورهای 
افغانستان، پاکستان 

و هند تبدیل  
شده اند
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شهرکرد: استان چهارمحــال و بختیاری به دلیل بهره مندی 
از دشت های سرسبز و اشتغال بســیاری از مردمانش به کار 
دامپروری، یکی از قطب های تولید گوشت قرمز در کشور است، 
اما چرا قطب تولید گوشت در کشور خود با کمبود گوشت و 
گرانی دست وپنجه نرم می کند، این درست پرسشی است که 

ما به دنبال پاسخ آن هستیم.
چهارمحال و بختیاری با تولید ساالنه ۳۱هزار تن گوشت قرمز، 

تأمین کننده ۳/۵ درصد نیاز کشور به گوشت قرمز است.
اگرچه این روزها به دلیل افزایش قیمت ارز و افزایش بی سابقه 
خوراک دام و همچنین نهاده های دیگر مانند واکسن، پرورش 
دام گران درمی آید، اما یکی از مهم ترین دالیل گرانی گوشت 
در این اســتان، خروج دام از استان است که البته این موضوع 
هم سوژه تازه ای نیست و سال هاست با وجود دخالت مسئوالن 

قضایی و تعزیرات هنوز رفع نشده است.
گفتنی اســت، قاچاق گوشت از اســتان دو سال پیش هم به 
دلیل افزایش قیمت  و سوءاستفاده برخی اخاللگران اقتصادی 
و قاچاق دام زنده از طریق مرز های کشــور، پای دادستانی را 
به میان کشــید و موجب شد تا  دادستانی با صدور دستوری 
به فرماندهی انتظامی، ریاســت پلیــس راه، مدیرکل تعزیرات 
حکومتی، مدیرکل دامپزشــکی، مدیرکل جهاد کشاورزی و 
معاونت پشتیبانی امور دام استان چهارمحال و بختیاری، از این 

موضوع جلوگیری کند.

قیمت متغایر ستاد تنظیم بازارس
یکی از شهروندان شهرکرد با بیان اینکه  ستاد تنظیم بازار به 
 طور مکرر قیمت تعیین می کند، اما هیچ فروشــنده ای به آن 
توجه نکرده و قیمت محصوالت افزون بر قیمت ستاد تنظیم 
بازار اســت، به خبرنگار ما گفت: قیمــت یک کیلو تخم مرغ 
۱۱هزار و ۵۰۰ تومان اعالم  شده، اما در بازار هر کیلو تخم مرغ 

افزون بر ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد.
علی محمدی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی رستوران ها 
به دلیل شیوع کرونا با رکود مواجه بوده و هیچ مراسم عروسی 
و عزا  برگزار نمی شود، افزود: در حالی  که مصرف گوشت قرمز 
به پایین ترین حد خود رســیده است؛بنابراین افزایش قیمت 

گوشت غیرمنطقی به نظر نمی رسد!

گوشت قاچاق می شودس
معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری، در خصوص گرانی گوشت در استان با بیان اینکه  
در این راستا باید آمارهای کشتار شفاف سازی شود، اظهار کرد: 
در بحث تولید و کشتار مجاز دام در استان شفافیت وجود ندارد.

حسن شمسی پور در ادامه با بیان اینکه میانگین تولید گوشت 
قرمز در اســتان روزانه ۷۲ تن است، گفت: طبق آمارها تنها 

۱۰تن روزانه کشتار می شود.
وی عنوان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته حدود ۱۷هزارتن 

گوشت قرمز سالیانه در اســتان به  صورت غیرمجاز کشتار و یا 
خارج می شوند.

قیمت ها هنوز متعادل استس
در حالی  که فریاد بســیاری از مردم از گرانی کاالهای اساسی 
باال گرفته اســت، اما رئیس سازمان ســابق جهاد کشاورزی 
چهارمحــال و بختیاری معتقد اســت: قیمــت محصوالت 
کشاورزی نظیر گوشت قرمز، مرغ و شیر هنوز با قیمتی کمتر 

نسبت به قیمت تمام شده عرضه می شوند!
ذبیح اهلل غریب پیش  از این اظهار کرد: افزایش قیمت گوشت 
قرمز سبب کاهش مصرف گوشت قرمز و افزایش تقاضا برای 
گوشت مرغ در استان شده است. وی، علت اصلی گرانی گوشت 
قرمز را افزایش قیمت نهاده های دامی دانسته و گفت: زمانی که 
نهاده های دامی با افزایش قیمت مواجه می شوند، بر افزایش قیمت 

محصول نهایی نیز تأثیر می گذارد.

دام های چهارمحال و بختیاری قاچاق می شوند

گوشت قرمز روی موج گرانی

گزارشگزارش

7907zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. فیلمی پرســروصدا به کارگردانی ابراهیم 
حاتمی کیــا و تهیه کنندگــی ســیدجمال 
ســاداتیان – لذیذتر ۲. وکیــل - اقتصاددان 
انگلیســی ســده هجده و نوزده که در زمره 
اقتصاددانــان ســنتی قرار  تاثیرگذارتریــن 
می گیرد ۳. ضمیر همیشــه غایب- درب ها- 
کشــمش ۴. اســتخوانی در پــا- بیماری و 
مرض- برهنه- دســت کم ۵. گیاهان بی ساقه 
 مناطــق معتدل- پارچه کشــباف- کرم کدو 
۶. خرمن ماه- پیش خدمت رستوران- زاپاس 
۷. زبان- دوستانش به وی لقب »سنگین سر« 
داده بودند- اســب آذری 8. ســهل انگار- مرغ 
 می رود- »من«+»شما«- حکام و فرمانروایان 
۹. پشته خاک- سم گیاهی بسیارکشنده که به 
آن »آالله زهری« هم گویند- برودت ۱۰. نزد 
ایرانیان است و بس- تالفی کردن- دانشمندان 
چندی پیش اعالم کردند این سیاره تا هزار سال 
دیگر شرایط حیات را پیداخواهدکرد ۱۱. اول 
بامداد- به یغمابردن - ظرف مرکب خوشنویسی 
۱۲. آبــادی- درخت انگــور- گرداگرددهان- 
ابزاری برای پرش ۱۳. دنباله رو- شعرگفتن- آب 

در گویش بچه بغداد ۱۴. شرکت سونی مدتی با 
این شرکت درتولید گوشی تلفن همراه شراکت 
داشت که به شکست انجامید- جوان نیست و 
پیر هم نشده ۱۵. صندلی اسب- شامل مباحثی 
چون بردارها ، معادالت حرکت پرتابه ، معادالت 
خط ، ضرب عددی و برداری ، بردارها . مقاطع 
مخروطی می شود که در هندسه یونان پاگرفت 

بــا  هنــد  »اوتارپــرادش«  در  شــهری   .۱
زیــرک  و  از۱۴۰۰معبد-تیزفهــم   بیــش 
۲. دائما-- دســتینه - زادگاه رازی ۳. عالمت 
مفعــول- ضایعــات ســاختمانی – حقیقی 
۴. پدربــزرگ- رشــته و زنجیــره- پرده در 
عالمــت  »گلدســته«-  دیریــن  یــار   .۵
جمــع- یکدندگــی و عناد- دمــل چرکی 
 ۶. وســایل- اصالــت و ریشــه داری- یاریگر 
۷. آزاد- جوی خون- ثالثه باستانی مصر- عنبر 
 8. کباب شده و برشته- فرهنگ لغات فرانسه 
۹. سمت و جهت- احترام کردن- آخرین رمق- 
گله گوســفند ۱۰. مار افعی- دقت بیمارگونه 
هنگام انجام کاری- آدمکشــی ۱۱. واخواست 

ســفته- الفبای موســیقی- پایتخت اروپایی- جهانگرد 
۱۲. نشــانه ها- بهره نبرده از جوانمردی- اثری از »نیکالی 
گوگــول«۱۳. هدیه کردن- ناامید- عددماه ۱۴. دشــمن 
سرسخت- بخشی از خاک اســتان زنجان را دربرگرفته 
– بازنده ورزش کشــتی ۱۵. لقب شاپوردوم ساسانی که 
پس از پیروزی بر قومی از اعراب کتف های آنان را درآورد- 

پیاپی آمدن

  افقی

  عمودی


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

