
 برگزاری مراسم دهه آخر صفر 
منوط به تصمیم ستاد مقابله با کروناست

 دستاورد یکساله طرح »نجات« 
در حاشیه شهر مشهد

معاون فرماندار در پیگیری قدس تشریح کردمعاون استاندار خراسان رضوی:

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراســان رضوی گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و ضرورت اجرای دستورالعمل های بهداشتی، 
برگزاری مراســم  دهه آخر مــاه صفر با تصمیم 
ســتاد اســتانی و ملی مقابله با کرونا خواهد بود.

محمدصادق براتی در نشست ستاد اجرایی خدمات 
سفر خراسان رضوی ...

چند روز دیگر ســالگرد آغاز طــرح »نجات« در 
حاشیه شهر مشهد است طرحی که قرار بود این 
بار با هماهنگی تمامی دستگاه های دخیل در این 
موضوع، بخشی از کاستی های محالت حاشیه شهر 
را رفع نمایند.علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان 
رضوی مهر سال گذشته در نخستین جلسه طرح 

جهاد اجتماعی »نجات« که با ... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

مالک شهادت؛ استخدام رسمی!
 به بهانه روز اورژانس

و فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی 
نیازمند حمایت 

اورژانسی!

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

قدس دالیل افزایش
قیمت گوشت قرمز را پیگیری می کند

 رد پای دالالن 
از دامداری تا قصابی!

هر بار که افزایش قیمــت کاالیی صورت می گیرد همه 
دنبال دلیل هســتند تا مقصر ایــن گرانی را پیدا کنند. 
گرچه در بسیاری از موارد دالیل مشخص و واضح است 
اما کمتر دیده شــده که افزایشــی اتفاق بیفتد و بعد با 

ریشه یابی کاهش یابد.
گرانی در بازار گوشــت یک بار دیگر نگاه همه را به سمت 
این فراورده غذایی معطوف ســاخت که چه اتفاقی افتاده 
گوشــت قرمزی که تا پیش از این حــدود 80 تا 90 هزار 
تومان یا حتی کمتر از این در اختیار مردم قرار می گرفت 
به یکباره افزایش قیمت 30 هزار تومان یا بیشــتر از این 
را در هر کیلو تجربه کرد و همچنان ســیر صعودی دارد. 
هر چند موضوع گرانی خوراک دام و هزینه های جاری در 
دامداری ها می تواند یکی از دالیل دخیل در این بحث باشد 
اما تحقیقات میدانی نشــان می دهد که قیمت تمام شده 
برای خرید هر کیلو گوشت از دامدار که به صورت دام زنده 
خرید و فروش می شود چندان تفاوتی با قبل نداشته و هر 
آنچه در بحث گرانی گوشت اتفاق افتاده است بین دامداری 
تا قصابی بوده اســت، اینجاست که باید دنبال دلیل برای 

افزایش قیمت گوشت بود...

ابالغیه  جدید هیئت دولت، خانواده  شهدای سالمت را آزرده خاطر کرد

.......صفحه 2 

فرماندار خواستار شد

تشدید نظارت ها 
بر بازار مشهد

امروز بیست وششم شــهریور روز اورژانس و فوریت های پزشکی 
است، مهم ترین بخش بیمارســتان ها که خدمات اولیه درمانی را 
به بیماران ارائه می دهد.اورژانس و فوریت های پزشــکی بخشی از 

خانواده دانشگاه علوم پزشکی است که ...

فرماندار شهرستان مشهد گفت: اقالم و کاالهای اساسی که مشمول 
نرخ گذاری مصوب شــده اند باید به صورت مستمر در بازار نظارت  
شوند.ســید محمدرضا هاشمی در جلسه ســتاد تنظیم بازار این 

.......صفحه 3 شهرستان اظهار کرد: در موضوع گران فروشی...
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1666-99 مورخ 99/05/29 هیات به ش��ماره کالس��ه 129-97 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه نودهی  فرزند 
حس��ینعلی بش��ماره شناسنامه 25 صادره از بجنورد در یک باب خانه به مساحت 212.30 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند 
بخش دو بجنورد خریداری از مالک رس��می آقای رس��تم رس��تمی فرزند عزیز اله محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را ب��ه مراج��ع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. آ-9905752
تاریخ انتشار نوبت اول:  10                  /06                  /99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 25                  /06                  /99

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

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره 
ثب��ت اس��ناد و ام��الک  ناحیه 2 بجنورد مورد رس��یدگی و تایید قرار گرفت��ه جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه 

آگهی های ثبتی )کثیراالنتش��ار و محلی( به ش��رح ذیل آگهی می گردد:
بخ��ش دو بجن��ورد پ��الک 155 اصل��ی اراض��ی کهن��ه کن��د

شش��دانگ یکب��اب من��زل دارای پالک 1609  الی 88 فرعی از 155 اصلی فوق به مس��احت 125 متر مربع ابتیاع��ی خانم مریم محمدی از 
محل مالکیت ثبتی موس��ی س��عیدی نصب فرزند فرامرز برابر رای ش��ماره 1677-99 مورخ 1399/05/29  کالس��ه 81-1399  هیئت به 

ش��ماره کالس��ه 81- 99  اول 
شش��دانگ یکباب س��اختمان دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 225 متر مربع ابتیاعی خانم ترنم فرامرزی و یوسف فرامرزی فرزندان 
مرتض��ی از مح��ل مالکیت ثبتی عبدالحس��ین علی آبادی فرزند حس��ین برابر رای ش��ماره 1662-99 و 1663-99 مورخ 1399/05/29 به 

ش��ماره کالس��ه های 113-99  و 115-1399 هیئت 
لذا بدین وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم ش��ده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ 
انتش��ار اگه��ی و در روس��تاها از تاریخ الصاق درمحل ت��ا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند 
معترضی��ن بای��د ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهن��د در صورتی که اعتراض در مهل��ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 
ب��ه دادگاه عموم��ی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مان��ع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواه��د ب��ود. آ-9905779
تاریخ انتشار نوبت اول:  11                  /06                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 26                  /06                  /99

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

 هیئ��ت امناء امام��زاده محمد عل��وی )ع( تحت 
نظ��ارت اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه ناحیه 3 
مش��هد در نظر دارد 9 دربند دکان تجاری واقع 
در کیلومت��ر 60 ج��اده مش��هد-تربت حیدری��ه 
متعلق به آن بقع��ه متبرکه را از طریق مزایده 
غی��ر حضوری به مدت یکس��ال به اجاره واگذار 
نماید.متقاضی��ان میتوانن��د برای ش��رکت در 
مزایده ، پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز دوش��نبه مورخ  1399/07/07 
به این اداره اعالم نمایند. شایان ذکر است در 
صورتی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب 
نرسد، پاکتهای مزایده بازگشایی نخواهد شد.

تلفن تماس : 38432011
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 مشهد مقدس 
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آگهی مزایده غیر حضوری
 نوبت اول )کتبی(

آگهی تجدید مزایده کتبی )نوبت دوم(

س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد به اس��تناد 
مصوبه هیئت مدیره سازمان نسبت به واگذاری 
تبلیغات تابلوهای تعبیه شده در بدنه ایستگاه های 
اتوبوس سطح شهر و نیزتبلیغات داخل اتوبوس های 
فعال خطوط را از طریق تجدید مزایده کتبی اقدام 
نماید. لذا متقاضی��ان می توانند برای دریافت 
اس��ناد مربوطه به امور مالی سازمان مراجعه و 
یا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره تلفن 
44659774-051 تماس حاصل فرمایند. مبلغ 
س��پرده ش��رکت در مزایده  معادل پنج درصد 
مبل��غ پای��ه می باش��د.ضمنًا س��ازمان در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیش��نهادها مختار می باشد. 
آخرین مهلت ش��رکت در تجدی��د مزایده کتبی 
پایان وقت اداری س��اعت 14:10 روز سه شنبه 
مورخه 1399/07/08 می باشد. جلسه کمیسیون 
معام��الت تجدیدمزایده کتبی  رأس س��اعت ده 
صبح روز چهارش��نبه مورخ��ه 1399/07/09 در 

محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار 9
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آسبادهای »نشتیفان« بهسازی می شوند
.......صفحه 2 

با اختصاص 10 میلیارد ریال



ابالغیه  جدید هیئت دولت، خانواده  شهدای سالمت را آزرده خاطر کرد

مالک شهادت؛ استخدام رسمی!
فارس: به تازگی ابالغیه ای از سوی هیئت دولت 
برای خانواده های شهیدان سالمت و خدمت در 
مشهد قرائت شــده که در آن شهید محسوب 
شــدن کادر درمان را به طرز عجیبی محدود 
کــرده و این امــر موجب ناراحتی آنان شــده 
است. براساس این ابالغیه تنها کسانی از کادر 
درمان شهید خدمت محسوب می شوند که در 

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوده باشند.
اسفند سال گذشته که موج اول کرونا به کشور 
وارد شد، وزیر بهداشــت پیشنهادی مبنی بر 
شهید خدمت محسوب شــدن کادر پزشکی، 
پرستاری،  بهداشــتی و خدماتی که در جبهه 
خدمت رســانی به بیماران مبتال به کرونا جان 
خود را از دســت داده بودنــد، به مقام معظم 

رهبری داد و ایشان نیز موافقت کردند.
حاال حدود هفت ماه از دستور رهبری می گذرد 
و ویروس کرونا هنوز از کشور رخت برنبسته که 
زمزمه هایی مبنی بر شهید محسوب نشدن کادر 
درمان مشهد- که حدود ۱۶ نفر هستند- توسط 
بنیاد شهید به گوش می رسد، برای پیگیری این 
مسئله با شماری از خانواده های شهدای سالمت 
گفت وگویی انجــام دادیم که در ادامه خواهید 

خواند.

بی مهری های درمان شهدای خدمتس
فرزند شــهید حمید عقیلی، یکی از شهیدان 
مدافع سالمت گفت: در هفته گذشته ما خانواده 
شهدا جلســه ای با نماینده بنیاد شهید، بسیج 
جامعه پزشکی، نماینده مردم مشهد و کالت، 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و رئیس نظام 
پزشکی مشــهد و مجموعه های دیگر داشتیم 
که در این جلســه نامه هیئت دولت را برایمان 

خواندند.
وی افزود: نماینده بنیاد شــهید در این جلسه 
ذکر کرد که بر اســاس ابالغ رهبری به عنوان 
شــهدای خدمت و ســالمت، تهران به عنوان 
مرجع تصمیم گیر هیچ ابالغی نکرده اســت و 
متأسفانه شهدای کادر درمان یک قطعه خاص 
خود برای خاکسپاری در بهشت رضا)ع( ندارند و 
این ظرفیت از دست رفت و هر کدام از شهدا به 
 صورت پراکنده دفن شدند که داغ بزرگی برای 

خانواده شهدا بود.
محســن عقیلی عنوان کرد: رئیس ســازمان 
نظام پزشــکی در جلســه مطرح کرد که این 
ابالغیه دولــت ناقص اســت و ایرادهایی دارد 
که اگر بخواهیم ۱۷ شــهید کادر درمان را در 
آن بگنجانیم، هیچ کدام شامل شهید خدمت 

نمی شوند.
وی با اشــاره به اینکه بیمارســتان های معین 
کرونا که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
هستند، در حال حاضر تنها بیمارستان های امام 
رضا)ع( و شــریعتی اســت، اظهار کرد: در این 
دو بیمارستان نیز اگر نیروی شرکتی باشد باز 

محسوب  شهید خدمت  هم 
نمی شــود و باید اســتخدام 

دانشگاه باشد.
بــرادر شــهید محمدجمعه 
رنجبر، از پزشــکان شــهید 
خدمــت در روزهــای کرونا 
اذعان کــرد: برادر من هم در 
مطــب خصوصــی و هم در 
بیمارستان مشغول به کار بود 
و از این طریق مبتال شد اما 
وقتی به بنیاد شهید مراجعه 
کردیم، بــه مــا گفتند که 
دستورالعمل مشخصی نیامده 
اســت که بدانیم مشــمول 

شهادت محسوب می شوند.
وی ادامه داد: در جلسه به ما 
گفتند متولی این کار سازمان 
نظام پزشکی یا دانشگاه علوم 

پزشکی اســت که این موضوع را باید برای ما 
مشخص کنند. رئیس سازمان نظام پزشکی هم 
گفت دستورالعملی که ابالغ شده خیلی بد است 
و شــهید باید استخدام رسمی وزارت بهداشت 
باشد و در بیمارستان هایی که ما تعیین کردیم، 
کار کرده باشــد که همه ما خانواده های شهدا 
اعتراض کردیــم و آقای پژمان فر قول پیگیری 

دادند.

کادر درمان بی انگیزه شده استس
خواهر یکی دیگر از شــهدای کادر درمان که 
خواســت نامش ذکر نشود هم گفت: در بسیج 
دانشگاه علوم پزشکی جلسه ای داشتیم با حضور 
۱۶ تن از خانواده شهدای سالمت که هر کدام 
ما مشــکالتی داشتیم و مســئله ای که من در 
جلســه مطرح کردم پاک سازی محل کار کادر 
درمان است که خیلی جدی گرفته نمی شود و 
بیشترشان در معرض ویروس حاد بوده اند.وی 
تصریح کرد: خواهرم می گفت ابتدای هر هفته 

۶ ماسک به آن ها داده می شد 
که نیروی کادر درمان خودش 
باید دغدغه خرید ماســک را 
نیز داشته باشد و درخواست 
دارم پیشــگیری شــود که 
بــرای کادر درمان اتفاق های 
کمتری بیفتد؛ چرا که فشار 
زیادی روی این افراد است و 
می شود پیشگیری هایی انجام 
داد که بازدهــی کادر درمان 
سریع پایین نیاید و اگر نیاز 
اســت خیران وارد کار شوند 
تا تجهیــزات در اختیار کادر 
درمان قرار گیــرد و دغدغه 
ماســک و دستکششــان را 

نداشته باشند.
وی با بیان اینکه طبق گفته 
رهبری پزشــک، پرســتار و 
حتی خدمه ای که مرتبط با کرونا هستند، شهید 
خدمت محسوب می شوند اشاره کرد: خواهر من 
در یکی از مراکز شانزده گانه تست کرونا مشغول 
خدمت بوده و پرستار شرکتی تأمین اجتماعی و 

در معرض ویروس بوده است.
وی با بیان اینکه با وجود این مسائل کادر درمان 
بی انگیزه شده است ولی توجهی به آن نمی شود، 
اضافــه کرد: ما گمان می کردیــم این افراد که 
شهدای خدمت خطاب می شوند، شهید هستند 
ولی وقتی به بنیاد شهید مراجعه کردیم گفتند 
درست است که به صورت اسمی شهید خطاب 
شده اند ولی هنوز دستوری برای ما ارسال نشده 
که تعیین تکلیف کنیم و باید دانشگاه این تأیید 

را به ما بدهد.
این خواهر شــهید با اشــاره به ابالغیه دولت 
تصریح کرد: حتی قید شاغلی که در نامه دولت 
آمده تمام کادر درمان زیر نظر دانشــگاه علوم 
پزشکی را هم شامل شهدای سالمت نمی کند 
و نامه بسیار محدودکننده ای است، در حالی که 

خودشان مراکز بهداشت را به بخش خصوصی 
داده اند.

نبود شفافیت ستاد مبارزه با کروناس
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
هم در این باره بیان کرد: نســبت به این شهدا 
چند مورد پیگیری داشتم که متأسفانه به دلیل 
ابهام هایی که بنیاد شهید نسبت به این موضوع 
اعالم کرده و نبود شفافیت ستاد مبارزه با کرونا 
نسبت به این مسئله موجب شده رفت و آمدی 
میان ستاد مبارزه با کرونا، علوم پزشکی و بنیاد 
شــهید صورت بگیرد اما هنوز نتوانستیم این 
مجموعه ها را به یک جمع بندی برســانیم که 

نظراتشان را به سمت انجام این کار ببریم.
حجت االســالم نصراهلل پژمان فر با بیان اینکه 
تالش خود را انجــام می دهم و دنبال رفع این 
مشــکل و نتیجه مطلوب هســتم تا حق این 
خانواده ها ادا شــود، ادامه داد: این ضعفی است 
که بر اســاس نوشته مذکور صورت گرفته و ما 
آن را قبول نداریم و نسبت به حقوق این عزیزان 

منطقی نمی دانیم.

 وظیفه ای به بنیاد شهید استان ها س
واگذار نشده است! 

در این بــاره گفت وگویی با معاون تعاون بنیاد 
شهید خراســان رضوی داشتیم تا موضوع را از 
ابعاد دیگری نیز بررسی کنیم اما به تناقض های 
مشــخص و قابل تأملی بین این صحبت ها و 

اظهارات خانواده شهدا برخورد کردیم!
صدیقه خدیوی درباره اعتراض خانواده شــهدا 
نسبت به محدودیت های شهید محسوب شدن 
کادر درمان اظهار کرد: در این خصوص نامه ای 
به بنیاد شهید استان خراسان رضوی نرسیده 

است.
وی در خصوص پیگیری موضوع مشــمولیت 
کادر درمان به عنوان شهید نیز گفت: وظیفه ای 
در این رابطه به بنیاد شــهید استان ها واگذار 
نشده است و از نامه مورد نظر و مفاد آن اطالع 
رسمی در بنیاد شــهید خراسان رضوی وجود 

ندارد.
ایــن موضوع که افرادی در خط مقدم مبارزه با 
کرونا خدمت کنند و در این راه جان خود را نثار 
کنند، به قدری ارزشــمند است که تقلیل این 
افراد برای شهید محسوب شدن به رسمیت و 
استخدام در وزارت بهداشت، کاری بس عجیب 
و برخالف منویات مقام معظم رهبری است و 
قلب خانواده های شــهدای ســالمت را به درد 
آورده است. این در حالی است که برخی از این 
افراد از رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع 
مقدس بوده اند و برخی نیز بازنشسته شده بودند 
و فعالیت خاصی در طبابت نداشتند و با شیوع 
بیماری کرونا داوطلبانه در خط مقدم مبارزه با 

کرونا قرار گرفته اند.

با اختصاص 10 میلیارد ریال
آسبادهای »نشتیفان« بهسازی می شوند•

قــدس: مدیــر پایگاه 
آســبادهای ایران گفت: 
مبلــغ ۱0 میلیارد ریال 
از محل اعتبارات ریاست 
بهســازی  به  جمهوری 
محیط و آزادسازی حریم 
آســبادهای نشــتیفان 

خواف در استان خراسان رضوی اختصاص یافت.
محمد رکنی افزود: آســبادهای ایران که به شــماره ۶۱92 
در فهرســت موقت میراث جهانی به ثبت رســیده است در 
اســتان های خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان 
قرار دارند و مستندسازی، شناسایی، معرفی، مرمت و احیای 

آن ها در حال انجام است.
او ادامه داد: تاکنون در اســتان خراسان رضوی 200 دستگاه 
آسباد شناسایی  شده که از این تعداد ۱25 دستگاه دارای آثار، 

شواهد، بقایا و عناصر سازه ای و معماری هستند.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی آسبادهای ایران اظهار کرد: این 
آســبادهای شناسایی  شده در پهنه فرهنگی و تاریخی حوزه 
جغرافیایی شهرســتان های خواف )شهر نشــتیفان و شهر 
ســنگان(، تایباد، کالت، تربت حیدریه و روســتاهای برآباد، 
مهرآباد و خرگرد وجود دارد.رکنی درباره اقدام های انجام  شده 
برای این آثار تاریخی اظهار کــرد: تاکنون از محل اعتبارات 
ملی و استانی اقدام هایی در حوزه ثبت، مرمت، احیای آسبادها 
و  بافت هــای پیرامون، مستندســازی فنی، طراحی و نصب 
تابلوهای گرافیک محیطی و اطالع رسانی در محدوده پایگاه 

میراث فرهنگی آسبادهای ایران انجام  شده است.
او ادامه داد: همچنین در همین راســتا برنامه پاک ســازی 
و حذف ســازه های نامتناسب که ســبب ایجاد آسیب های 
منظری و کاربردی هستند، شناسایی و مستندسازی تا مرحله 
آزادســازی عرصه و حریم و اقدام هایی از جمله پاک سازی و 
بهینه ســازی ســایت به  عنوان یکی از اولویت های پایگاه در 

دستور کار قرار گرفته است.

 توزیع 112 بسته معیشتی•
 بین نیازمندان توسط خیران سبزوار

قــدس: بــه همــت 
خیــران و هیئت امنای 
 مســجد خامس آل عبا
در ســبزوار، ۱۱2 بسته 
بیــن  در  معیشــتی 
بی بضاعت  خانواده های 
توزیع  شهرســتان  این 

شد.یک خیر فعال این مسجد در این باره توضیح داد: این اقدام 
در ادامه طرح رزمایش مواسات و همدلی در ماه محرم، توسط 
خیران و هیئت امنای مسجد خامس آل عبا صورت گرفت که 
برای هر بسته معیشتی یک میلیون و ۷۷0 هزار ریال و برای 
مجموع بســته ها حدود 200 میلیون ریال هزینه شده است.

فریدون اکبری افزود: هر یک از این بسته ها حاوی ۱0 قلم مواد 
غذایی شامل برنج، روغن، رب، سویا، عدس، نخود، ماکارونی، 

چای، قند و مرغ است.

 رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان
خبر داد
 استقبال چشمگیر شرکت کنندگان•

 از جشنواره رازهای ارغوانی
قدس: رئیس ســازمان 
هنرمنــدان  بســیج 
خراسان رضوی با اشاره 
به حجم آثار رســیده به 
دفتر جشــنواره رازهای 
ارغوانی، این حجم از آثار 
را برای این جشنواره در 

سطح استانی قابل مالحظه و چشمگیر دانست.
علی اصغر رجبی ارسال آثار را فقط تا 29 شهریور امکان پذیر 

دانست و گفت: این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.
در همین زمینه دبیر اجرایی بخش استانی این جشنواره آثار 
ادبی رســیده را دارای کیفیتی مطلوب و قابل طرح و رقابت 
دانســت و گفت: آثار در تمامی قالب های شعری؛ کالسیک، 
سپید و نیمایی، سـرود و تصنیف و کودک و نوجـوان پذیرفته 
می شود.جلیل فخرایی افزود: آثار حتماً باید تازه سروده شده 
باشد و در صورت تکراری بودن، اثر در هر مرحله از داوری کنار 
گذاشته خواهد شد.وی یادآور شد: هر شاعر می تواند در سه 
موضوع و در هر موضوع حداکثر سه اثر به دبیرخانه جشنواره 
ارســال کند.آثار متقاضی شرکت در جشنواره پس از وصول 
در دبیرخانه و بر اســاس زمان بندی اعالم شده در دو مرحله 

انتخاب و داوری نهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی یادآور شــد: ارســال آثار صرفاً از طریق آدرس اینترنتی 
www.basijhonarmandan.ir امکان پذیــر بــوده و به آثار 
ارسالی خارج از فرایند قید شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
جشنواره مختص شاعران بسیجی بوده و سایر شاعران پس از 
نام نویسی و عضویت در بسیج می توانند در جشنواره شرکت 
کنند. ارســال آثار از روز یکشنبه 99/5/۱2 آغاز شده و تا روز 

شنبه 99/۶/29 امکان پذیر است.

معاون استاندار خراسان رضوی:
برگزاری مراسم دهه آخر صفر منوط به •

تصمیم ستاد مقابله با کروناست
قدس: معاون هماهنگی 
و مدیریت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: با توجه 
به شــیوع ویروس کرونا 
اجــرای  ضــرورت  و 
ی  لعمل ها ا ر ســتو د
بهداشتی، برگزاری مراسم  دهه آخر ماه صفر با تصمیم ستاد 

استانی و ملی مقابله با کرونا خواهد بود.
محمدصادق براتی در نشســت ســتاد اجرایی خدمات سفر 
خراسان رضوی ویژه دهه پایانی ماه صفر افزود: هر سال طی 
دهه پایانی ماه صفر شــاهد حضور خیل عظیمی از مشتاقان 
اهل بیت)ع( در شهر مقدس مشهد هستیم و امسال با توجه 
به شیوع ویروس کرونا، طرح های مختلف برای برگزاری مراسم 
با توجه به تصمیم ستاد اســتانی و ملی مقابله با کرونا اجرا 
خواهد شد. وی ادامه داد: طرح های مختلف توسط نهادهای 
فرهنگی این استان برای برگزاری مراسم پیاده روی دهه پایانی 
ماه صفر متناسب با شرایط شیوع کرونا پیشنهاد و ارائه شده 
که اجرای آن ها پس از ابالغ دســتور از سوی ستاد مقابله با 

کرونا و برنامه ریزی الزم انجام خواهد شد.
معاون اســتاندار خراســان رضوی گفت: در صورت برگزاری 
مراســم پیاده روی زائران و مشتاقان حضرت امام رضا)ع( در 
روزهــای پایانی ماه صفر، تمامی امکانات همانند ســال های 
گذشته فراهم می شود تا زمینه زیارت آسان و بامعرفت برای 

مشتاقان حضرت امام هشتم)ع( فراهم شود.
وی افزود: در صورت مخالفت ســتاد ملــی مقابله با کرونا با 
برگزاری مراســم پیاده روی دهه پایانی ماه صفر، کمیته های 
چهارده گانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی ویژه 
دهه پایانی ماه صفر بر اســاس شرایط وظایف خود را دنبال 
خواهند کرد تا بتوانیم با تمام تــوان زمینه زیارت از راه دور 

و ارتباط معنوی زائران با بارگاه منور رضوی را فراهم کنیم.
براتــی ادامــه داد: وظایف کمیته فرهنگی، اطالع رســانی و 
تبلیغات، رسانه ملی و نیز نهادهای فرهنگی در صورت برگزار 
نشدن مراسم یاد شده بسیار مهم و خطیر خواهد بود؛ چرا که 
باید زمینه های ارتباط معنوی زائران آن حضرت در اقصی نقاط 

کشور با آستان ملکوتی ثامن الحجج)ع( را برقرار کنند.

 ممنوعیت ورود کاروان های پیادهس
 در دهه پایانی ماه صفر به مشهد

در عین حال روز گذشــته جانشین ســتاد مقابله با کرونای 
خراســان رضوی با اشاره به اینکه امســال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، شهر مشهد پذیرای کاروان های پیاده در دهه 
پایانی صفر نخواهد بود ورود این کاروان ها به استان را ممنوع 
اعالم کرد.حسن جعفری در حاشیه جلسه ستاد پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونای  خراسان رضوی در جمع خبرنگاران 
گفت: وضعیت کرونا در خراسان رضوی همچنان قرمز است و 
روند نزولی که طی روزهای گذشته شاهد آن بودیم، متوقف 
شده است.وی بیان کرد: در سال های گذشته در دهه پایانی 
ماه صفر از 2۱ استان کاروان های پیاده به سمت مشهد مقدس 
حرکت می کردند، اما امسال با توجه به شیوع ویروس کرونا، 

شهر مقدس مشهد پذیرای کاروان های پیاده نخواهد بود.
وی با بیان اینکه ورود این کاروان ها به استان و مشهد ممنوع 
خواهد بود، بیان کرد: از اســتان هایی که همه ساله اقدام به 
نام نویسی برای حرکت به سمت مشهد می کردند، درخواست 
داریم تا اجازه ندهند ثبت نامی از ســمت کاروان های پیاده و 
اعزام به مشــهدالرضا صورت گیرد.معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار خراسان رضوی افزود: امید داریم تا وضعیت 
از لحاظ شیوع ویروس کرونا بهتر شود و ما در شرایط بهتری 

پذیرای زائران ثامن الحجج)ع( باشیم.

بخشدار مرکزی:
دهکده های تفریحی باید جایگزین •

ویالسازی در اطراف مشهد شوند
ایرنا: بخشــدار مرکزی 
توجه  با  مشــهد گفت: 
انبــوه برای  به تقاضای 
ساخت باغ ویال در اطراف 
مشهد پیشنهاد می شود 
دهکده هــای  ســاخت 
تفریحی و گردشــگری 
در مناطــق خوش آب و هــوای این شهرســتان جایگزین 
ویالسازی های غیرمجاز شــود.ابوطالب سرابیان افزود: مردم 
شهرســتان ۳.5 میلیون نفری مشــهد که نیمی از جمعیت 
استان را در خود جای داده، نیاز به تفرجگاه دارند و می خواهند 

دمی آسوده اوقات خود را در این گونه مکان ها سپری کنند.
وی ادامه داد: بسیاری از هموطنان به دلیل فراهم نبودن این 
نوع مکان ها در کشــور، سرمایه خود را در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و ترکیه صرف خرید این نوع اقامتگاه ها می کنند 
این در حالی اســت که مناطق گردشگری، تفریحی و خوش 
آب و هوایی در اطراف مشــهد وجود دارد که می توان طرح 

دهکده های تفریحی و گردشگری را در آن ها اجرا کرد.
بخشدار مرکزی مشهد گفت: به عنوان مثال مناطقی در دهستان 
درزاب، محدوده روستاهای امرودک و تبادکان و ارتفاعات این 
مناطق و همچنین اطراف جاده مشهد- کالت و محدوده کارده 
در بخش مرکزی وجود دارد که از آب وهوا و طبیعت مناسبی 
برخوردار اســت از طرفی برای ساخت دهکده های تفریحی یاد 
شــده در این مناطق نیاز به تصاحب زمین های کشــاورزی و 
تغییر کاربری های مخرب نیز وجود نــدارد.وی افزود: در حال 
حاضر جهاد کشــاورزی و فرمانداری مشهد با چند نیرو، توانی 
برای مقابلــه و نظارت بر موج فزاینده ســاخت ویال و باغ ویال 
در اطراف این کالنشــهر و تغییر کاربری زمین های کشاورزی 
ندارند و از ســوی دیگر ســاخت باغ ویال، زمین های کشاورزی 
این شهرســتان را قطعه قطعه کرده و به کشــاورزی مشــهد 
آسیب جدی رسانده اســت بنابراین می توان میل روزافزون به 
ویالسازی را با دهکده های تفریحی مهار و هدایت کرد.سرابیان 
ادامه داد: شناسایی و ســاخت دهکده های تفریحی نه تنها از 
 تغییر کاربری مخرب محیط جلوگیری می کند بلکه برخالف

ســاخت و ســازهای غیرقانونی می توان با قیمت تمام شده به 
مالکان باغ ویالها در دهکده های یاد شده انشعاب خدماتی مانند 
آب، برق و گاز ارائه داد و از طرفی به راحتی امنیت این واحدهای 
مجتمــع را تأمین کرد، موضوعی که برای ویالهای پراکنده در 

بافت روستایی به سختی محقق می شود.

 ما گمان می کردیم این 
افراد که شهدای خدمت 
خطاب می شوند، شهید 

هستند ولی وقتی به 
بنیاد شهید مراجعه 

کردیم گفتند درست 
است که به صورت 

اسمی شهید خطاب 
شده اند ولی هنوز 

دستوری برای ما ارسال 
نشده که تعیین تکلیف 

کنیم و باید دانشگاه این 
تأیید را به ما بدهد
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هاشم رســائی فر: هر بار که افزایش قیمت کاالیی صورت 
می گیرد همه دنبال دلیل هســتند تا مقصر این گرانی را پیدا 
کنند. گرچه در بسیاری از موارد دالیل مشخص و واضح است 
اما کمتر دیده شده که افزایشی اتفاق بیفتد و بعد با ریشه یابی 

کاهش یابد.
گرانی در بازار گوشــت یک بار دیگر نگاه همه را به سمت این 
فراورده غذایی معطوف ساخت که چه اتفاقی افتاده که گوشت 
قرمزی که تا پیش از این حدود 80 تا 90 هزار تومان یا حتی 
کمتــر از این در اختیار مردم قرار می گرفت به یکباره افزایش 
قیمت ۳0 هزار تومان یا بیشتر از این را در هر کیلو تجربه کرد 
و همچنان سیر صعودی دارد. هر چند موضوع گرانی خوراک 
دام و هزینه هــای جاری در دامداری ها می تواند یکی از دالیل 
دخیل در این بحث باشد اما تحقیقات میدانی نشان می دهد 
که قیمت تمام شده برای خرید هر کیلو گوشت از دامدار که به 
صورت دام زنده خرید و فروش می شود چندان تفاوتی با قبل 
نداشته و هر آنچه در بحث گرانی گوشت اتفاق افتاده است بین 
دامداری تا قصابی بوده اســت، اینجاست که باید دنبال دلیل 

برای افزایش قیمت گوشت بود.

ارسال دام به سایر استان ها س
نایب رئیس اتحادیه توزیع کنندگان گوشــت قرمز مشهد در 
خصوص شرایط فعلی بازار گوشــت به قدس گفت: در حال 
حاضر مشــکلی در خصوص تأمین گوشــت وجود ندارد و به 
فراوانی می توان دام سبک و تا حدودی دام سنگین برای کشتار 
و عرضه گوشــت را خرید کرد. قیمت ها نیز نسبت به روزهای 
گذشــته مقداری کاهش یافته به طــوری که در حال حاضر 
گوشت گوساله 90 هزار تومان، گوشت گوسفندی ۱۱5 هزار 

تومان و سردست ۱۱۷ هزار تومان است. 
ناصر نیکروش افزود: افزایش بیشتر قیمت سردست نسبت به 
ران هم دلیلش این اســت که با رویکرد جدید رستوران ها به 
ویژه در مناطق ییالقی نســبت به عرضه غذاها در سینی های 
مخصوص و رغبت مردم به این نوع منو استفاده از سردست، 

گردن و راسته بیشتر شده است و این یکی از دالیل باالتر بودن 
قیمت سردست نسبت به ران گوسفندی است.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه چیزی می تواند 
در شرایط کنونی بر گرانی گوشت تأثیر بیشتری داشته باشد 
گفت: تولید گوشت در اســتان شرایط مناسبی دارد و از این 
بابت مشکلی دیده نمی شود و همان طور که عنوان شد فراوانی 
وجود دارد اما آنچه موجب نگرانی اســت این اســت گوشتی 
که در خراسان رضوی تولید می شــود به صورت دام زنده به 
استان های دیگر به ویژه تهران فرستاده می شود و این مسئله 
خود می تواند بر قیمت گوشت تأثیر مستقیم بگذارد گرچه ما 
بــا این موضوع مخالفت کردیم امــا در حال حاضر این اتفاق 

می افتد.

تفاوت قیمت گوشت از دامداری تا قصابی س
معاون بهبود تولیدات دامی اداره کل جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی نیز در مورد اوضاع گوشــت در استان گفت: نخستین 
استان در کشــور در تولید گوشت قرمز هستیم و همیشه از 
این نظر مــازاد مصرف داریــم بنابراین چاره ای جز ارســال 
گوشت به سایر اســتان ها نداریم، قرار نیست که مازاد تولید 
را در داخل کشــور به این دلیل که ممکن است سبب گرانی 
گوشت شــود نگه داریم چون چرخه تولید توسط دامداری ها 
همچنان ادامه دار اســت و دام هــای جدید جایگزین دام های 
کشتار شده می شــوند.دکتر جعفری عنوان کرد: آنچه مسلم 
است این است که قیمت گوشت را دامدار تعیین نمی کند آنچه 
افزایش قیمت را در پی دارد فرایندی اســت که پس از خروج 
دام از دامداری ها تا عرضه آن به مشتری اتفاق می افتد. در حال 
حاضر فروشگاه کشتار صنعتی قیمت هایی که روی سایت برای 
گوشت گوسفند گذاشته 84 هزار تومان برای شقه است، با در 
نظر گرفتن این نکته کــه ۱0 هزار تومان در هر کیلو قیمت 
ران گران تر است باید گوشتی که عرضه می شود طبیعتاً برای 
مشتری 94 هزار تومان باشد، حال پرسش من این است که آیا 
گوشت را به این قیمت به دست مردم می دهند؟ دلیل فروش 

گوشــت با قیمت ۱20 هزار تومان را باید در همان زنجیره  از 
دامداری تا قصابی جست.

دام مازاد باید به سایر استان ها ارسال شود س
وی همچنیــن در واکنش به این موضوع که گفته می شــود 
خروج دام از اســتان یکی از دالیل گرانی گوشت است، اظهار 
کرد: هر زمان که موضوع گرانی و افزایش قیمت گوشت مطرح 
می شود نخستین مطلبی که دوستان مطرح می کنند این است 
که چرا دام از استان خارج می شود؟ در واقع مطرح کردن این 
موضوع نوعی فرار به جلو محســوب می شود. مازاد دام باید از 
استان خارج شود. ما بزرگ ترین مرکز تولید در کشور هستیم 
نمی توانیم بگوییم دام کشــتار نشود و بماند، مگر ما چقدر در 
خراســان رضوی مصرف گوشت داریم که بخواهیم همه این 
ظرفیت را در داخل استان نگه داریم؟ قیمت دام زنده با توجه 
به همین تولید از همه استان ها کمتر است اما گوشتی که به 
مردم فروخته می شــود گران تر از همه جاست! چرا باید این 

اتفاق بیفتد؟
وی ادامه داد: ما در مقطعی حتی جلو ارسال دام به سایر استان 
را گرفتیم اما اوالً بازار کشتار خارج از حیطه و قاچاق آن رونق 
گرفت و بعد اینکه دامدار وقتی می بیند دامش قرار است روی 
دستش بماند همه را کشتار می کند و دست از کار می کشد که 
موجب خدشه در چرخه تولید می شود. تولید باید تداوم پیدا 
کند تا قیمت کنترل شود باید بازاری شناور و متعادل داشته 
باشــیم که این در شرایط فعلی که مازاد تولید داریم با ارسال 

دام های مازاد به سایر استان ها فراهم می شود.

قدس دالیل افزایش قیمت گوشت قرمز را پیگیری می کند

رد پای دالالن از دامداری تا قصابی!

پیگیریپیگیری

بشرویه ـ خبرنگار قـدس: امام جمعه بشرویه با انتقاد از 
قیمت های غیرعادی زمین در این شهر به متولیان این بخش 

تذکر داد. 
حجت االســالم والمسلمین ســیدمحمد معلمی با اشاره به 
تذکرهای مکرر در مورد رفع مشــکالت زمین و مسکن مردم 
گفت: قیمت های نجومی زمین چند ماه است که صدای بیشتر 

مردم این شهرستان را درآورده است. 
وی یادآور شد: متأسفانه دالالن، قیمت های کذایی روی امالک 
و زمین می گذارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند که مسئوالن 
در این زمینه به طور جدی ورود کنند تا با کوتاه شدن دست 
دالالن هر چه سریع تر مشکل زمین و مسکن در بشرویه رفع 
شــود. امام جمعه بشــرویه گفت: در این زمینه مراجعه به ما 

زیاد است و از مسئوالن می خواهیم که برای مسکن جوانان و 
نیازمندان چاره جویی کنند و مردم را از این بحران نجات دهند 
و واسطه ها و دالالن خرید و فروش که متأسفانه بر مشکالت 
مردم می افزایند را از میان بردارند و اجازه ورود دالالن به این 
عرصه را ندهند. از مسئوالن و فرماندار شهرستان خواستارم در 

خصوص تأمین زمین برای مردم اقدام کنند.  

انتقاد امام جمعه بشرویه از داللی زمین و مسکن
شهرستانشهرستان
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فرماندار خواستار شد

تشدید نظارت ها بر بازار مشهد•
فرمانــدار  قــدس: 
گفت:  مشهد  شهرستان 
اساسی  کاالهای  و  اقالم 
که مشــمول نرخ گذاری 
مصوب شــده اند باید به 
صورت مســتمر در بازار 

نظارت  شوند.
ســید محمدرضا هاشمی در جلسه ســتاد تنظیم بازار این 
شهرســتان اظهار کرد: در موضوع گران فروشی و محتکران، 
مردم دغدغه دارند و این وظیفه ماست که با تشدید نظارت ها 

و کنترل مستمر بازار، دغدغه مردم را به حداقل برسانیم.
وی ضمــن گالیه از نبود اداره صنعــت، معدن و تجارت در 
شهرســتان خواستار تســریع در راه اندازی اداره مستقل در 
مشهد شد و تصریح کرد: در تخصیص و توزیع اقالم و کاالهای 
اساسی، سهمیه شهرستان مشهد باید به طور انحصاری متعلق 

به مردم مشهد باشد.

خرید طالی آب شده در بازار مشهد •
افزایش یافت

اتحادیه  رئیــس  ایرنا: 
صنف طال، نقره و جواهر 
مشــهد گفــت: افزایش 
قیمــت ســکه و طال و 
سرمایه گذاری  به  تمایل 
مردم در این بازار، خرید 
طالی آب شده را در بین 
شهروندان رونق داده است.

محمدباقر معبودی نژاد اظهار کرد: معموالً معامله طالی آب 
شــده بین فعاالن عرصه تولید و عرضه طال و زیورآالت رایج 
است، اما اکنون شهروندان مشهدی برای نگهداشت سرمایه 
و کسب سود در نوسان های نرخ طال، به سمت خرید طالی 
آب شده گرایش یافته اند.وی اضافه کرد: خرید و فروش طالی 
آب شــده در طالفروشی ها مجاز نیست، اما این کار در حال 
انجام است و از آنجا که برای طالی آب شده فاکتوری صادر 
نمی شود این امر برای شهروندانی که تخصصی در معامله آن 

ندارند در آینده مشکل ایجاد خواهد کرد.
رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشــهد گفت: روز 
دوشــنبه اندکی قیمت ارز و طال در بــازار کاهش یافت، اما 
دوباره روند افزایشی نرخ ارز و طال آغاز شد که از تزریق نشدن 

ارز به بازار از سوی بانک مرکزی نشأت می گیرد.
وی ادامه داد: هم اینک به دلیل نوسان قیمت سکه، خرید و 
فروش آن در بازار مشهد رونق دارد، اما تقریباً معامله  زیورآالت 

طال در این بازار انجام نمی گیرد.

تا آبان ماه محقق می شود
بهره برداری از بزرگ ترین تصفیه خانه •

محلی فاضالب کشور در مشهد
قدس: معــاون خدمات 
شــهرداری  شــهری 
مشــهد از تکمیل پروژه 
چهل بازه  تصفیه خانــه 
بــه عنوان نخســتین و 
بزرگ تریــن تصفیه خانه 
کشــور  فاضالب  محلی 

برای تأمین آب مورد نیاز فضای سبز این کالنشهر خبر داد.
مهدی یعقوبی بــا اعالم این خبر اظهار کــرد: قرار گرفتن 
کالنشــهر مشهد در اقلیم خشــک و محدودیت های منابع 
آبی موجب شــد تا در سال ۹۶ ایجاد نخستین و بزرگ ترین 
تصفیه خانه محلی فاضالب کشــور در دستور کار مدیریت 
شــهری قرار گیرد و در همین راستا این طرح با استفاده از 

سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد.
 وی ادامه داد: این تصفیه خانه با اعتباری بیش از۲۳ میلیارد 
تومان از سوی بخش خصوصی در مراحل پایانی ساخت قرار 
دارد و تاکنون بیش از ۸۲ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته 
و براســاس برنامه ریزی زمان بندی تا آبان سال جاری آماده 
بهره برداری خواهد شد.معاون شهردار مشهد خاطرنشان کرد: 
تصفیه خانه چهل بازه با استفاده از روش های نوین می تواند در 
هر ثانیه ۵۰ لیتر پساب باکیفیت تولید کند و در مجموع با 
اســتفاده از این مقدار پساب تولید شده حدود ۵۰ هکتار از 

فضای سبز شهر به صورت روزانه آبیاری خواهد شد.

 بانوی مرگ مغزی•
به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

قدس: اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی در دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد، موجب نجات و ادامه زندگی چهار بیمار 
نیازمند به عضو شد.مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار کرد: در نهصد و نود و 
دومین عمل اهدای عضــو از اهداکننده مرگ مغزی، خانم 
هاجر عرب زاده ۶۸ ســاله پــس از انجام مراحل تأیید مرگ 
مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارســتان منتصریه تحت 

عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
ابراهیم خالقی خاطرنشان کرد: کبد زنده یاد هاجر عرب زاده 
در بیمارستان منتصریه به آقای 4۹ ساله ساکن تربت حیدریه 

پیوند شد و به نامبرده زندگی دوباره بخشید.
وی گفت: همچنین قرنیه های مرحومه هاجر عرب زاده برای 
پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد افزود: قسمتی از پوست زنده یاد نیز به بخش 

سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( برای پیوند ارسال شد.

ریزش سقف سوپر مارکت در مشهد •
دو کشته برجا گذاشت

عملیات  معاون  قدس: 
آتش  نشــانی مشهد از 
تخریب  حادثــه  وقوع 
ســوپر  یــک  ســقف 
 مارکت در بولوار توس و 
جان باختــن دو دختر 
نوجوان و نجات یک زن 

توسط آتش نشانان خبر داد.
مسعود ظهوریان اظهار کرد: عصر دیروز در پی تماس تلفنی 
شهروندان با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر ریزش سقف یک سوپر 
مارکت در بولوار توس، ستاد فرماندهی آتش نشانی با توجه 
به حساســیت موضوع بالفاصله آتش نشــانان و نجاتگران 
ایســتگاه های ۵۰، ۳۶، ۷، ۱4، ۲۳، 4۹ و ۸ را بــه همــراه 
دو دســتگاه جرثقیل آتش نشــانی به محل حادثه در توس 
۱۲۱ اعزام کرد.وی افزود: بــا حضور نجاتگران و امدادگران 
آتش نشــانی در محل مشخص شد به دلیل نامعلومی سقف 
یک فروشــگاه مواد غذایی به صورت کامل فرو ریخته و این 
 حادثه منجر به محبوس شدن سه خانم در داخل یک مغازه 
خواربار فروشی شــده که آتش نشــانان بالفاصله عملیات 
جســت وجو و کاوش برای یافتن زیر آوارماندگان را آغاز که 
پس از دقایقی  موفق به نجات یک زن به صورت زنده شدند 
و در ادامه عملیات جست وجو، پیکر بی جان دو دختر ۱۳ و 
هشــت ساله که به دلیل شدت حادثه و آوار در همان دقایق 
اولیه جان خود را از دســت داده بودند از زیر خروارها خاک 
توسط آتش نشانان خارج شــد.گفتنی است؛ همه این افراد 
اعضای یک خانواده هستند و محل حادثه نیز متعلق به خود 
آن ها بوده،  علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان مربوط 
در دست بررسی است و آتش نشانان پس از ایمن سازی محیط 
حادثه و تحویل محل حادثه به عوامل انتظامی به مأموریت 

خود پایان داده و به ایستگاه های خود مراجعه کردند.

 محکومیت شکارچیان غیرمجاز•
دو قوچ وحشی در صالح آباد

صالح آباد - ابوالحسن 
اداره  رئیــس  صاحبی: 
زیست  محیط  حفاظت 
پنج  تربت جــام گفت: 
شــکارچی غیرمجاز که 
اقدام به شــکار دو رأس 
قوچ وحشی کرده بودند 
با رأی دادگاه عمومــی صالح آباد و تأیید دادگاه تجدیدنظر به 

تحمل حبس محکوم شدند.
جواد دامن پاک افزود: پیــرو گزارش های واصله مبنی بر 
حضور پنج شــکارچی غیرمجاز که به قصد شــکار قوچ و 
میش وحشی وارد منطقه شکار ممنوع هریرود- صالح آباد 
شــده اند، مأموران یگان حفاظت محیط زیست تربت جام 
به سرعت خود را به این منطقه رسانده و پس از ردزنی در 
یکی از گذرگاه های منطقه به کمین شکارچیان نشسته و 
سرانجام موفق به دستگیری هر پنج نفر متخلف شدند. از 
این افراد، الشــه دو رأس قوچ وحشی به همراه یک قبضه 

سالح و مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده تخلف و صدور 
قرار مجرمیت در دادسرا، پرونده به دادگاه عمومی صالح آباد 
فرستاده شــد که با مدارک و مستندات ارائه شده از سوی 
اداره حفاظت محیط زیســت، قاضی پرونــده متهمان را 
درمجموع بــه ۲۲4 ماه حبس تعزیری که بخشــی از آن 
تعلیق شده و همچنین واریز ۲۰میلیون ریال جزای نقدی و 
ضبط موتورسیکلت و سالح به نفع دولت محکوم کرد. وی 
افزود: متهمان با مشــاهده رأی بدوی ضرر و زیان وارده را 
به حساب خزانه واریز، اما به رأی صادره اعتراض کردند که 
در دادگاه تجدیدنظر، سه نفر از متهمان هر کدام هفت ماه، 
یک نفر به ۲۰۰ روز و یک نفر به یک سال حبس تعزیری و 
پرداخت ۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند و بخشی 
از محکومیت آنان نیز به مدت ســه سال تعلیق شد. ضمن 
اینکه متهمان باید در دوره آشنایی با مبانی محیط زیست، 
ویژه شکارچیان) زیر نظر محیط زیست( و یک دوره مهارت 

زندگی )زیر نظر بهزیستی( شرکت کنند.

تولد نوزاد عجول داخل کوپه قطار•
عجول  نــوزاد  قدس: 
در داخــل کوپه قطار 
کارشناســان  توســط 
سبزوار   ۱۱۵ اورژانس 

به دنیا آمد.
اورژانــس  مســئول 
پزشکی  علوم  دانشگاه 
سبزوار گفت: طی تماس تلفنی با واحد ارتباطات اورژانس 
مبنی بر نامســاعد بودن حال مادر باردار در قطار، بالفاصله 
تیم عملیاتی پایگاه اســرار سبزوار به ایستگاه آزادوار اعزام 
شــد.فائقی افزود: پس از اعزام تیم عملیاتی به ایســتگاه 
آزادوار نیروهــای اورژانس در قطار حاضر شــدند و مادر 

باردار در داخل کوپه قطار وضع حمل کرد.
وی گفت: این مــادر و نوزاد برای ادامه مراحل درمانی به 

بیمارستان ولی عصر)عج( جغتای منتقل شدند.

 کشف چهار شمش طال •
در گذرگاه رسمی دوغارون 

شــمش  چهار  قدس: 
طال بــه وزن ۳۱۲ گرم 
رســمی  گــذرگاه  در 
دوغارون تایباد کشــف 

شد.
فرمانده مرزبانی خراسان 
رضوی با اعالم این خبر 
گفت: نیروهای مرزبانی هنگ مرزی تایباد هنگام بازرســی 
خودروهای ورودی به کشور موفق به کشف این میزان طالی 
قاچاق شدند. سردار ماشااهلل جان نثار افزود: این چهار شمش 
طال توسط یک تبعه افغانســتانی در بدنه خودرو جاسازی 
شــده بود.وی ارزش این میزان طالی قاچاق کشف شده را 
۳ میلیارد و ۶۷۷میلیون و ۲۳۲ هزار ریال اعالم کرد و افزود: 

یک متهم در این زمینه دستگیر و راهی مراجع قضایی شد.
اســتان خراسان رضوی ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
افغانستان دارد که ۹۰ کیلومتر آن در شهرستان تایباد قرار دارد.

محمدزاده: چنــد روز دیگر ســالگرد آغاز 
طرح »نجات« در حاشــیه شــهر مشهد است 
طرحی که قرار بود این بار با هماهنگی تمامی 
دستگاه های دخیل در این موضوع، بخشی از 
کاستی های محالت حاشیه شهر را رفع نمایند.

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی 
مهر سال گذشــته در نخستین جلسه طرح 
جهاد اجتماعی »نجات« که با حضور نماینده 
4۱ دستگاه عضو ســاماندهی حاشیه مشهد 
برگزار شــد، اظهار کرد: تاکنون همه ارگان ها 
اقدام های متفاوتی برای ساماندهی در حاشیه 
شهر مشهد انجام داده اند، اما هنوز هم حاشیه 
وجود دارد، بنابراین باید این دفعه با همگرایی 
بین دســتگاه های متولی از بروز موازی کاری 

جلوگیری شود.
اســتاندار خراسان رضوی توســعه نیافتگی 
روستاها را دلیل ایجاد حاشیه نشینی در شهرها 
دانســت و گفت: بخش اول اقدام ها مربوط به 
طرح »نجات« در روســتاها با توجه به ظرفیت 
معین های اقتصادمقاومتی در حال انجام است 
و در بخــش دوم اقدام هــا باید از گســترش 

حاشیه نشینی جلوگیری شود.
وی بــر همه جانبه بودن طــرح نجات تأکید 
کرد و گفت: در فاز نخســت این طرح هشت 
محله انتخاب شــده است تا به تدریج محالت 
مورد هدف از حاشــیه مشــهد خارج شوند، 
بنابراین پس از مدت زمان مشخصی می توانیم 
سرانه های امنیتی، شغلی، ورزشی، اجتماعی 
و فرهنگی محالت هــدف را با زمان پیش از 

اجرای طرح مقایسه کنیم.
رزم حسینی اضافه کرد: در حوزه حاشیه مشهد 
جمعیت بسیاری از بانوان زندگی می کنند که 
خود و فرزندانشان دچار بحران های مختلفی 
هستند و حتماً باید به این قشر تأثیرگذار نیز 

رسیدگی شود.

مراحل اجرای طرحس
 براســاس اسناد ابالغی از ســوی استانداری 
خراســان رضوی طرح نجــات دارای مراحل 

مختلفی است که شامل تهیه 
و بررسی شناسنامه محالت، 
اولویت بندی محالت براساس 
شــاخص های اجتماعــی و 
فرهنگــی، فراخــوان جذب 
دفاتر  راه انــدازی  متقاضیان 
تسهیلگری، بررسی برنامه ها، 
چالش هــای  و  اقدامــات 
به  اجرایــی  دســتگاه های 
تفکیک محالت شناســایی 
شده و در نهایت تدوین برنامه 
اقدام مشترک دستگاه ها در 

سطح محله است.

کارنامه یکساله طرح س
بر همین اساس در گفت وگو با معاون سیاسی 
اجتماعی فرماندار مشــهد به بررسی اجمالی 
کارنامه یکساله این طرح پرداختیم که در ادامه 

می خوانید.
ریواده می گوید: همچنان که بارها از ســوی 
مقــام معظم رهبری مطرح شــده مســئله 
حاشیه نشــینی به عنوان یکی از آسیب های 
اجتماعی اولویت دار در کشور است و باتوجه به 

جمعیت باالی حاشیه نشینی 
در شهر مشهد، سال گذشته 
با همــکاری ســازمان امور 
اجتماعی کشور و استانداری 
این مسئله  خراسان رضوی 
به عنوان یک اولویت جدی 
مطرح و به اجرا گذاشته شد.

وی می افزایــد: بــر همین 
نخســت  گام  در  اســاس 
نظــرات  جمع بنــدی  بــا 
کارشناســان مختلف مقرر 
در  تســهیلگری  دفاتر  شد 
محالت تشکیل شوند و با مطالعه میدانی تمام 
کاســتی ها و ظرفیت های محالت مختلف را 
شناســایی کنند که چند حوزه مانند مباحث 
حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمران 
محالت به عنوان محورهای اصلی فعالیت این 

دفاتر است.
وی ادامه می دهد: در ابتدا هشــت محله به 
عنوان محالت هدف اولیه انتخاب شدند، اما 
با بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که برای 
دستیابی سریع تر به یک روش اجرایی، بهتر 
اســت تمرکز فعالیت ها در یک محله بیشتر 

از سایر مناطق باشد بر همین اساس محله 
اسماعیل آباد به عنوان محله هدف مشخص 
شــد.ریواده اظهــار می کند: با تهیه ســند 
توســعه محله و تصویــب آن عماًل از مرداد 
امســال اقدام های اجرایــی در قالب طرح 
نجــات در این محله به اجرا درآمده اســت 
که ساماندهی کال اسماعیل آباد، جمع آوری 
معتادان متجاهر و کودکان کار و شناسایی 
پاتوق افراد و گروه های آسیب پذیر از جمله 

این اقدام هاست.
معاون فرماندار مشــهد می گوید: همزمان با 
این اقدام ها سند توسعه محالت دیگری مانند 
محله طرق هم تدوین شــده، نکته قابل ذکر 
دیگر اینکه همزمان با طرح تهیه سند توسعه، 
برخی اقدام های الزم که نیاز به مقدمات اداری 
یا زیرساختی دیگر ندارد هم اجرا می شود که 
بارزترین نمونه آن تخریب دیوار اطراف شهرک 

شهید بهشتی بود.

تهیه سند توسعه سه محله س
او می افزایــد: براســاس آخریــن گزارش ها 
تاکنون سند توسعه سه محله تهیه شده و تا 
چند ماه آینده اســناد توسعه بیشتر محالت 
بیست ویک  گانه مشهد آماده خواهد شد و به 
منظور هماهنگی بیشتر مقرر شده است تا در 
نقاط مختلف شهر اقدام ها به صورت اولویت دار 
در بحث آسیب های اجتماعی یا توانمندسازی 
اهالــی در دســتور کار دســتگاه های دخیل 
در موضــوع قرار بگیــرد. او در پایان با مثبت 
ارزیابی کردن اقدام های صورت گرفته در یک 
سال گذشــته اظهار می کند: تهیه اطالعات 
محالت به لحــاظ حقوقی و اهالی محالت با 
هدف شناسایی افراد آسیب پذیر یا در معرض 
آسیب و نیز افراد توانمند نیازمند حمایت کار 
مهمی بود که خوشبختانه مرحله تمام شماری 
محالت در حال اتمام است و با تدوین اسناد 
توسعه محالت در آینده نه چندان دور شاهد 
تحوالت خوبی در مناطق حاشیه شهر مشهد 

خواهیم بود.

معاون فرماندار در پیگیری قدس تشریح کرد

دستاورد یکساله طرح »نجات« در حاشیه شهر مشهد

براساس آخرین 
گزارش ها تاکنون سند 

توسعه سه محله تهیه شده 
و تا چند ماه آینده اسناد 

توسعه بیشتر محالت 
بیست ویک  گانه مشهد 

آماده خواهد شد

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
 پیش بینی آخر هفته بارانی•

برای خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براســاس 
تحلیل نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره از امروز و فردا 
پنجشــنبه عالوه بر افزایش سرعت وزش باد، بارش پراکنده 
باران بــا احتمال رعدوبرق به ویژه در توابع شهرســتان های 
قوچان، درگز، کالت نادر و گلمکان دور از انتظار نیست. ضمن 
اینکه روزهای پایانی هفته در بیشــتر مناطق کاهش نسبی 

دمای هوا نیز رخ خواهد داد.
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محبوبه علی پور: امروز بیســت وششم شهریور روز اورژانس 
و فوریت های پزشکی است، مهم ترین بخش بیمارستان ها که 

خدمات اولیه درمانی را به بیماران ارائه می دهد.
اورژانس و فوریت های پزشکی بخشی از خانواده دانشگاه علوم 
پزشکی است که در کوتاه ترین زمان باید سریع ترین خدمات 

درمانی و حیاتی را به بیماران ارائه کند.
نتایج زحمــات کارکنان این بخش اگرچه از چشــم مردم و 
مســئوالن دور نیســت، اما امروز بهانه خوبی برای خداقوتی 
به آنان اســت، شاید ندانید که هزار و۲۰۰ نیروی فوریت های 
پزشکی هرروزه آماده خدمت رسانی به بیش از ۵ میلیون نفر 
از هموطنان زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. 
این درحالی است که به طور میانگین از مجموع تماس هایی 
که با این مرکز صورت می گیرد، تنها حدود یک چهارم موارد، 

نیازمند دریافت خدمات الزم هستند.

شرایط کرونایی و تحمل وضعیت ناایمن س
مســئول روابــط عمومــی فوریت هــای پزشــکی علــوم 
پزشــکی مشــهد درباره شــرایط فعالیت ایــن مجموعه در 
شــرایط کرونایــی می گوید: درحــال حاضــر نیروهای ما 
در ۲۲۲ پایــگاه در مناطــق زیــر پوشــش دانشــگاه علوم 
 پزشــکی مشــهد فعالیت دارند که ازاین تعــداد، ۷۳ پایگاه 
در شهر مشهد مستقر هستند. محمدعلیشاهی می افزاید: این 
در شرایطی است که به دلیل محدودیت هایی همانند افزایش 
بهای زمین در شهر مشهد ناگزیر هستیم برخی پایگاه ها را در 
مناطق مرکــزی و محدوده حرم مطهر در قالب کانکس اداره 
کنیم و به خدمات بپردازیم. به این ترتیب درهر شــیفیت به 
طور میانگین سه نیروی فوریت های پزشکی در این کانکس ها 
حضور داشته و شرایط دشوار حرفه ای را تحمل می کنند. ازاین 

رو از خیران تقاضا داریم با مشــارکت در ســاخت پایگاه های 
ساختمانی و کمک به بهبود روند خدمت رسانی به شهروندان 

مشهدی، ما را یاری کنند.
وی تصریــح می کند: درحال حاضر با کمبود نیروی انســانی 
مواجه هســتیم، چراکه از یک ســو در ماه های اخیر به علت 
شیوع کرونا، با افزایش مأموریت ها مواجه شدیم و از سوی دیگر 
برخی نیروهای ما نیز به این بیماری دچار شده و به مرخصی 
درمانــی رفته اند. درحالی که همــواره تالش کردیم با چنین 
محدودیت هایی کیفیت خدمات ما تغییری نداشته باشد. در 
شرایط شیوع کرونا، نیروهای ما ناگزیر بودند ضمن قرار گرفتن 
در شرایط ناایمن مأموریتی مرسوم؛ به مبتالیان این بیماری هم 
خدمت رسانی کنند درحالی که احتمال ابتالی همراهان این 

بیماران به کرونا با وجود نبود عالئم وجود داشت.

اورژانس115 یا 118! س
او می گویــد: در ماه های اخیر تماس هــای تلفنی ما دو برابر 
افزایش داشــته که بیشــتر این تماس ها بــه دلیل ناآگاهی 
شــهروندان از حوزه فعالیت و شــرح وظایف ما، تماس های 
غیرمرتبط بوده اســت. برای نمونه تماس هایی از سوی برخی 
شهروندان برای درخواست ها و پرسش هایی نظیر نحوه مصرف 
دارو، حمل بیمار از بیمارستانی به بیمارستان دیگر و یا گرفتن 
فشارخون و دریافت خدماتی همانند چکاپ، تزریق آمپول و 
انجام تست کرونا داشتیم. درحالی که وظیفه ما در این زمان 
خدمت رسانی به بیماران کرونایی با عالئم حاد بوده و براساس 
شرح وظایف تعریف شــده، بیماران را به نزدیک ترین مراکز 
درمانی برسانیم. البته در این دوره برای ارائه بهتر خدمات تعداد 
اپراتورهای پاسخگو در فوریت های پزشکی افزایش یافته است. 
همچنین از شهروندان می خواهیم به منظور دریافت پاسخ های 

دارویی و یا مسائل مرتبط به ویروس کرونا با سامانه های ۱۹۰ 
و 4۰۳۰  تماس بگیرند.

65 هزار مورد مزاحمت تلفنیس
علیشــاهی در بیان نمونــه آمــاری از مزاحمت های صورت 
گرفته می افزاید: ســال گذشــته یک میلیون و۶۸ هزار مورد 
تماس تلفنی در مشهد داشــتیم که از این میزان ۲۵۳ هزار 
مورد مشــاوره و ۲۷۵ هزار مورد منجر به انجام مأموریت شده 
است. تعداد 4۷۳ هزار مورد تماس غیرمرتبط و ۶۵ هزار مورد 

مزاحمت های تلفنی بوده است.
وی در خاتمه تأکید می کند: کارکنان فوریت های پزشکی در 
خط مقدم خدمت رســانی به مردم در حوزه سالمت و درمان 
قرار دارند، اما چون حضور آن ها در صحنه خدمت رســانی به 
نظر طوالنی مدت نمی رسد؛ اهمیت چندانی برای بهبود شرایط 
حرفه ای و رفاهی فعاالن در فوریت های پزشکی وجود ندارد. از 
همین رو از مسئوالن انتظار داریم نگاه ویژه ای به خواسته ها و 

نیازهای کارکنان حوزه فوریت های پزشکی داشته باشند.

خط قرمز: رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی از شناســایی 
گرداننده یک سایت قمار و شرط  بندی خبر داد.

سرهنگ محمدپور در تشریح این خبر اظهار کرد: در جریان 
رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا، یک 
سایت قمار و شرط  بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام 
به سوءاستفاده از حساب بانکی دیگران می کرد. با بررسی هایی 
توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد یکی از شهروندان 
اطالعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت 
اجاره ماهانه در اختیار فرد دیگری قرار داده است که او بدون 
اطالع وی از این اطالعات در سایت قمار و شرط  بندی استفاده 

کرده است.
وی افزود: این فرد در اظهارات خود مدعی شد توسط یکی از 
دوستانش در یکی از استان های همجوار با این فرد آشنا شده 
و تلفنی با او ارتباط برقرار کرده اســت. وی سپس با توجه به 
وضعیت مالی ضعیفی که داشــته اطالعات حساب خود را در 
اختیار آن فرد قرار می دهد تا از این راه کسب درآمدی داشته 
باشد. اما از درج اطالعات حساب خود در سایت قمار بی اطالع 
بوده و فقط پیامک های واریز و برداشــت وجه به حسابش را 

مشاهده می کرده است.
سرهنگ محمدپور با بیان اینکه پس از تکمیل تحقیقات، متهم 
شناسایی و پرونده او برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

استان ارســال شد، تأکید کرد: همشهریان عزیز توجه داشته 
باشــند به افردی که نمی شناسند اعتماد نکنند و تحت هیچ 
شرایطی اطالعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار 
ندهند، چراکه در صورتی که از اطالعات حســاب بانکی آن ها 
در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب 
بانکی و پولشــویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید 

پاسخگو باشد.

کمین کالهبرداران در پس دیوارس
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی همچنین از برداشت غیرمجاز 
پول از حساب بانکی یکی از شهروندان که اقدام به خرید گوشی 
همراه از طریق ســایت دیوار کرده بود، خبــر داد و گفت: با 
مراجعه فردی به پلیس فتا مبنی بر اینکه در سایت دیوار اقدام 
به خرید گوشی همراه کرده است و برای پرداخت هزینه پستی 
وارد درگاه بانکی شــده، اما از حساب وی به صورت غیرمجاز 
مبلغی برداشت شده است، رسیدگی به این موضوع در دستور 

کار این پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از بررسی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد 
فردی اقدام به درج آگهی کالهبرداری مبنی بر فروش گوشی 
در ســایت دیوار کرده و از کســانی که قصد خرید داشته اند، 
تقاضای پرداخت هزینه پستی را داشته است تا پس از ارسال 

گوشی و دریافت آن مابقی هزینه را واریز کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی تصریح کرد: فرد کالهبردار 
با این ترفند که ابتدا فقط هزینه  پستی به مبلغ ۵هزار تومان 
را دریافت می کرده است، اعتماد کاربر را جلب و لینک درگاه 
جعلی را برای کاربر ارسال می کرده است. کاربر هم با توجه به 
ارزش پایین هزینه پستی با این دیدگاه که فقط همین مبلغ 
کم شــاید از جیبش برود، وارد لینک درگاه پرداخت شده و 
اطالعات کارت بانکی خود را وارد کرده اســت؛ غافل از اینکه 
این درگاه فیشینگ بوده و تمامی اطالعات کارت وی به سرقت 

رفته است.
وی ادامه داد: متهم بالفاصله با سوءاستفاده از درگاه اصلی که 
در اختیار داشته اقدام به برداشت از حساب شاکی می کند که 
با توجه به اظهارات شاکی و مستندات موجود، پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
ســرهنگ محمدپور توصیه کرد: هرگز به آگهی های درج 
شده در ســایت ها اعتماد نکنند و پیش از دریافت کاالی 
مورد نظر خــود از صحت آن به صورت حضوری اطمینان 
حاصل کنند و هیچ مبلغی به عنوان بیعانه، هزینه پســتی 
و... پرداخت نکنند و در هنگام ورود به درگاه های پرداخت 
به نکات امنیتی توجه کنند که درگاه اصلی باشد و گرفتار 

درگاه جعلی یا فیشینگ نشوند.

به بهانه روز اورژانس و فوریت های پزشکی

فوریت های پزشکی، نیازمند حمایت  اورژانسی!

پلیس فتا هشدار داد

اتهام مشارکت در قمار و شرط  بندی؛ عاقبت اجاره حساب بانکی

گزارش روزگزارش روز

ر رهشدا هشدا
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 برگزاری مراسم اربعین •
در جوار مزار سردار شهید سلیمانی

کرمان: مدیرکل تبلیغات 
اسالمی اســتان کرمان از 
اربعین  مراســم  برگزاری 
در جــوار مــزار ســردار 
شهید سلیمانی با رعایت 
بهداشــتی  پروتکل های 

خبر داد.
حجت االســالم غالمحسین حقانی گفت: مطمئناً در ایام اربعین 
برنامه هایی در اســتان با رعایت پروتکل های بهداشتی همچون 
راه اندازی موکب ها، طرح های ابتکاری و برنامه های شاخصی برگزار 

می شود.

 اقامه نمازجمعه این هفته •
در ۱۰ شهر استان بوشهر

بوشهر: نمازجمعــه این 
هفته در ۱۰ شهر استان 

بوشهر اقامه می شود.
رئیس  اعــالم  بــر  بنــا 
دفتر نمایندگی شــورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه 
استان بوشهر نماز جمعه 

این هفته در شهرهای دیّر، دیلم، بردخون، آبدان، امام حسن، جم، 
کنگان، سیراف، خورموج و کاکی برگزار می شود.

گفتنی است آیین نمازجمعه در این ۱۰ شهر با رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و توجه به دســتورالعمل های بهداشتی و پروتکل های 

توصیه شده اقامه خواهد شد.

 حمایت دستگاه قضایی•
 از افشاگران فساد
هرمــزگان: رئیس کل 
اســتان  دادگســتری 
نشســت  در  هرمــزگان 
ســازمان بســیج طالب 
و روحانیــون اســتان بر 
دســتگاه  قاطع  حمایت 
قضایــی از افشــاگران و 

گزارشگران فساد تأکید کرد.
علی صالحی با تأکید بر اینکه افشاگران فساد مورد حمایت قاطع 
هستند، تصریح کرد: حفظ امنیت شغلی و روانی گزارشگران فساد 

از مهم ترین اولویت های دستگاه قضایی است.
وی بیان کرد: هماهنگی و همدلی سطوح مختلف روحانیت معزز 
با دستگاه قضایی هرمزگان نویدبخش تحقق دستاوردهای بزرگ 

برای اصالح امور، احیای حقوق عامه و حل مشکالت مردم است.

 مدارس کامیاران •
با بخاری  نفتی خداحافظی کردند

سنندج: مدیــر آموزش 
و پرورش کامیاران گفت: 
 امســال بــا هزینه کــرد 
۳۰ میلیــارد ریالی برای 
تجهیز سیستم گرمایشی 
نوین، بخــاری نفتی ها از 
شهرســتان  این  مدارس 

خداحافظی کردند. هادی اهلل ویسی افزود: با استفاده از این میزان 
اعتبار و برخی هزینه ها در سال های گذشته هم اکنون تمام ۶۵۰ 
کالس درس مدارس این شهرستان به سیستم گرمایشی پکیج 

)شوفاژ( استاندارد مجهز هستند.

 ۱۰۰ واحد مسکن محرومان •
در دلگان آماده تحویل است

زاهدان: فرماندار دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: 
۱۰۰ واحد مســکن محرومان با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال به همت 
بنیاد مسکن در این شهرســتان به مناسبت هفته دفاع مقدس 

تحویل متقاضیان می شود.
مجتبی شــجاعی بیان کرد: در طرح مســکن روســتایی ویژه 
سیل زدگان، ۴۰ میلیون تومان تسهیالت، ۲۵ میلیون تومان وام 
بالعوض و ۱۵ میلیون تومان کمک هزینه معیشتی برای خرید 
وســایل در اختیار مالکان قرار داده می شود و در مسکن شهری 
نیز ۵۰ میلیون تومان تسهیالت، ۲۹ میلیون تومان وام بالعوض و 
۱۵ میلیون تومان کمک هزینه معیشتی به افراد سیل زده پرداخت 

خواهد شد.

روز اربعین راهپیمایی نداریم•
تهران  اســتاندار  تهران: 
اربعین  مراســم  مورد  در 
حســینی گفت: براساس 
مصوبه ستاد ملی مقابله با 
کرونا روز اربعین راهپیمایی 

در استان تهران نداریم.
انوشیروان محسنی بندپی 

اظهار کرد: وضعیت استان تهران قرمز است و هنوز روند افزایش 
بیماران پس از یک دوره کاهشی مالیم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: اربعین تنها یک آیین پیاده روی نیست، بلکه مفاهیم 
معنوی و پیام این روز بسیار ارزشمند است و باید در هر شرایطی 
گرامی داشته شود، بنابراین دستگاه های اجرایی باید با استفاده از 
فضای مجازی برنامه هایی را تدوین کنند که ضمن حفظ سالمت 

مردم در راستای انتقال فرهنگ عاشورایی و پیام اربعین باشد.

تاالب صالحیه خشک شد•
البرز: مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز گفت: تاالب صالحیه 
وضعیت خوبی ندارد و به جز دو نقطه که عمق بیشتری داشته 

باقی تاالب خشک است.
فردیــن حکیمی عنوان کرد: بخش عمده ای از ذخیره آب تاالب 
صالیحه در خردادماه بر اثر شکسته شدن دیواره تاالب و ورود آب 
به کانال زهکش تخلیه شد. وی با بیان اینکه حیات وحش به جز 
در همــان دو نقطه ای که همچنان آب دارد در دیگر نقاط تاالب 
حضور ندارد، ادامه داد: البته امید داریم از مهرماه با فرا رســیدن 
فصل بارندگی، تاالب صالحیه دوباره احیا شــود و شاهد حضور 

گونه های مختلف در این تاالب باشیم.

 3 هزار دانش آموز زنجانی •
چشم انتظار کمک خیران

کمیته  مدیرکل  زنجان: 
گفت:  زنجان  استان   امداد 
۳ هــزار و ۲۱۰دانش آموز 
کمیته  حمایــت  مــورد 
امــداد اســتان نیازمنــد 
نوشت افزار به ویژه ملزومات 
و  مجازی  آموزش  دریافت 
غیرحضوری هستند. هدایت صفری اظهار کرد: پویش مرحله دوم 
ایران همدل با عنوان »شــور عاطفه ها« توسط کمیته امداد برای 
جمع آوری کمک های نیکوکاران و خیران، از روز شنبه ۲۲ شهریور 

در سراسر کشور آغاز و تا ۱۱ مهرماه امسال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ما در تالش هستیم برای تحقق عدالت آموزشی با کمک 
خیران اجازه ندهیم دانش آموزی به دلیل نداشتن امکانات الزم برای 

آموزش مجازی، از تحصیل باز بماند.

 زاینده رود تا پایان تابستان •
در اصفهان جریان دارد

اصفهان: معاون عمرانی استانداری اصفهان گفت: زمان جریان آب 
در رودخانه زاینده رود تا پایان تابستان پیش بینی شده است.

حجت اهلل غالمی با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود به ۲۲۰ میلیون 
مترمکعب رسیده است، اظهار کرد: ابتدای تابستان ذخیره دریاچه 
ســد زاینده رود بیش از ۶۴۰ میلیون مترمکعب بود که با توجه به 
درخواســت کشــاورزان برای تخصیص آب برای کشت تابستانه، 
زاینده رود رهاســازی شد. وی افزود: براساس آماری که شرکت آب 
منطقه ای استان اصفهان ارائه کرده است تا ۲۸ شهریور آب رهاسازی 

می شود و تا آخرین روز تابستان، آب در زاینده رود جریان دارد.

 الیروبی ۵۰۰ کیلومتر •
از رودخانه های گلستان

مدیرعامــل  گلســتان: 
منطقــه ای  آب  شــرکت 
گلســتان از الیروبی ۵۰۰ 
رودخانه های  از  کیلومتــر 
استان از ابتدای سیل سال 

۹۸ خبر داد.
حســینی  سیدمحســن 
اظهار کرد: الیروبی یکی از هشت عملیات مهندسی رودخانه است 
که شرکت آب منطقه ای گلســتان در راستای حفظ و حراست از 
رودخانه های اســتان مجاز به انجام است و عملیات الیروبی بیشتر 

برای سیل های با دوره بازگشت کوتاه مؤثر است. 
براســاس اعالم آب منطقه ای گلستان، از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای 
شهریور ۹۹، حدود ۵۰۰ کیلومتر از رودخانه های گلستان الیروبی 

می شود.

 دومین عضو شورای شهر بوشهر •
دستگیر شد

بوشهر: دادستان عمومی و انقالب استان بوشهر گفت: دومین عضو 
شورای شهر بوشهر در ارتباط با پرونده تخلف های مالی در شهرداری 

این بندر دستگیر شد.
علی حسن پور روز سه شــنبه با اشاره به اینکه این پرونده چون در 
مرحله تحقیقات است امکان ذکر نام فرد دستگیر شده وجود ندارد، 
بیان 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 افراد در شورای شهر است. 

بانک اطالعات زمین خواران حرفه ای یزد •
تشکیل می شود

دادســتان  معــاون  یزد: 
یزد  انقــالب  و  عمومــی 
گفت: باید با تشکیل بانک 
اطالعاتــی زمین خــواران 
حرفه ای، سیطره اطالعاتی 
بر شــیوه ها و تکنیک های 
این افراد بزهــکار افزایش 
یابد. محمد نعیمی نژاد اظهار کرد: کالهبــرداران حرفه ای به طور 
معمول در پرونده های زمین خواری، مســتقیم دخالت نمی کنند 
و نامی از آن ها دیده نمی شــود، این افراد حرفه ای از تعدادی افراد 
ســاده لوح، فقیر یا کم بضاعت و معتاد استفاده می کنند تا بتوانند 
اهداف مجرمانه خود را به نام دیگران دنبال کنند. وی افزود: پرونده 
مرتبط با امور اراضی باید در مرحله دادسرا با مستندات و ادله مکفی 

برای مراحل باالتر دادرسی جمع آوری و تکمیل شود.

به دلیل تعطیلی غیرمترقبه فرودگاه و لغو پروازها  

پر و بال »پرواز چابهار« قیچی شد! 
زاهدان: منطقــه آزاد چابهار در حالی عناوینی 
همچون تنها بندر اقیانوسی ایران، دروازه تجارت 
با آســیا و رؤیای تبدیل  شــدن بــه بندر هاب 
پتروشــیمی ایران را با خود یدک می کشد که از 

داشتن یک فرودگاه اختصاصی محروم است.
سال هاست مســافران این منطقه باید مسافت 
۳۰ کیلومتری بنــدر چابهار تا بندر کنارک را با 
خودرو بپیمایند تا از طریق فرودگاه نظامی کنارک 
عازم استان های دیگر شوند، اما حاال تعطیلی این 
فرودگاه تنها باند پروازی در این منطقه، بسیاری از 
تاجران و افراد محلی و حتی استاندار را در شوک 

فرو برده است.
طی دهه گذشته مسئوالن بسیاری رؤیای ایجاد 
فرودگاه در منطقه آزاد چابهار را داشتند و حتی 
عبدالرحیم کردی، مدیرعامل وقت سازمان منطقه 
آزاد چابهار ســال ۹۶ از احداث شهر فرودگاهی 
چابهار با ظرفیت جابه جایی یک میلیون مسافر در 
بازه زمانی ۱۸ ماه تا دو سال خبر داد که حاال با 
گذشته سه سال از این وعده هنوز خبری نیست!

تعطیلی فرودگاه چابهارس
یازدهم شهریور فرودگاه کنارک بدون اطالع رسانی 
به منطقه آزاد چابهار در نامه ای به شــرکت های 
هوایی اعالم کرد به دلیل نارســایی و پوسیدگی 
لوله های ســوخت، پروازها تا اطــالع ثانوی در 
این فرودگاه تعطیل اســت و این فرودگاه از روز 
پنجشنبه ۲۰ شهریور تعطیل و تمامی پروازها به 
مقصد چابهار لغو شد. تعطیلی فرودگاه چابهار که 
حاال تجار و بازرگانان و افراد بومی را ســرگردان 
کرده اســت با اعتراض بسیاری از ساکنان بومی 
و غیربومی به ویژه مدیران و همچنین اســتاندار 

سیستان و بلوچستان روبه رو شده است.
بسیاری از مدیران پروازی و افرادی که از تهران 
برای تجارت به این بندر اقیانوسی در تردد بودند 
اکنون با مشکل جدی رفت وآمد به تهران و سایر 

شهرهای کشور مواجه هستند.
نزدیک تریــن فرودگاه به چابهار در شهرســتان 
ایرانشــهر قرار دارد که ۳۰۰ کیلومتر با این بندر 
فاصله داشته و به دلیل اینکه در طول هفته تنها 
دو پرواز به تهران دارد، موجب درماندگی بسیاری 

از ساکنان بندر چابهار شده است.
پروازهای فرودگاه کنارک کــه تا پیش ازاین به 
گرگان، تهران، شیراز، بندرعباس و مشهد برقرار 
بود نه تنها برای بسیاری از افراد بومی اشتغال زایی 

کــرده بود، بلکــه حجم زیادی 
از گردشــگران را به این منطقه 
مسئوالن  موضوع  این  می آورد. 
میراث فرهنگی و بســیاری از 
بومیان منطقــه را که از برکت 
گردشــگری نانی برای خانواده 
تهیه می کردند نگران کرده است.

تعطیلی عامدانهس
می گویند  مســئوالن  برخــی 
تعطیلی فرودگاه چابهار اقدامی 

عامدانه است!
شنیده ها حاکی است این اتفاق 
در راستای جلوگیری از ساخت 
فرودگاه جدید منطقه آزاد انجام 
پذیرفته اســت اگرچه مجتبی 

شهری، رئیس فرودگاه کنارک نه اختالف مالی 
را دلیل بسته شــدن فرودگاه می داند، نه رقابت 
با فرودگاه بین المللی در حال ســاخت را، بلکه 
اعالم کرده است نشت بنزین از لوله های پوسیده 
سوخت رســانی به ایرالین هــا موجب تعطیلی 

فرودگاه چابهار شده است.

گالیه استاندارس
تعطیلی فرودگاه کنارک گالیه شــدید استاندار 

سیستان و بلوچستان را هم در پی داشته است. 
احمدعلی موهبتی از سرگردانی مسافران چابهار 
و تهران به دنبال این توقف خبر می دهد و علت 

تعطیلــی این فــرودگاه را 
مخالفت با ســاخت فرودگاه 
جدیــد اعالم می کنــد. به 
گفته اســتاندار سیستان و 
بلوچستان این اتفاق بارها و 
بارها رخ داده است. موهبتی 
در گفت وگو بــا خبرگزاری 
صداوسیما می گوید: متولیان 
فرودگاه شــرط بازگشــایی 
و فعالیــت مجدد فــرودگاه 
کنــارک را توقف و تعطیلی 
عملیات ســاخت فــرودگاه 

چابهار اعالم کرده اند. 

»مکران« بال پرواز س
می خواهد

استاندار سیستان و بلوچستان می گوید: ۲۷ سال 
از عمر منطقه آزاد چابهار می گذرد، این بندر فاقد 
راه هوایی، دریایی و زمینی است و نیروی هوایی 
همواره از ساخت فرودگاه در این منطقه ممانعت 

کرده است.
رئیس جمهوری در اردیبهشــت  ســال ۹۳ طی 
مکاتبــه ای از مقام معظم رهبری تقاضا می کند 
بخشــی از زمین فرودگاه پایگاه دهم شــکاری، 
برای ساخت ترمینال و مجموعه فعالیت فرودگاه 
شرکت فرودگاه های کشور در اختیار دولت قرار 
گیرد. موهبتی می گوید: متأسفانه این همکاری 
توسط نیروی هوایی و مجموعه  آن صورت نگرفت.

به گفته استاندار سیســتان و بلوچستان دولت 
در ادامه تصمیم گرفت فرودگاه جدید را بسازد. 
بنابراین طرح آن تهیه و در اردیبهشت ۹۵ مجوز 
ساخت فرودگاه بین المللی چابهار توسط کمیته 
فضایی و سازمان هواپیمایی کشور صادر شد. به 
دالیلی این فرودگاه در آن مقطع ساخته نشد، اما 
در سال گذشته دوباره مجوز فرودگاه تمدید شد و 
عملیات احداث آن در سال جاری آغاز شده است. 
اســتاندار وجود فــرودگاه را مهم ترین گام برای 

توسعه گنج پنهان چابهار می داند.
وی گره اساسی توسعه سواحل مکران را نبود مرز 
هوایی و دوری چابهار از مرکز مدیریتی کشور و 
مراکز اقتصادی دنیا می داند که حاضر نیســتند 
برای مراکز نظامی پرواز بگذارند. موهبتی امیدوار 
است فرودگاه بین المللی چابهار در سه ماه آینده 
راه اندازی و گره اساسی توسعه سواحل مکران که 

نبود فرودگاه است، گشوده شود.

بازگشایی فرودگاهس
گفتنی اســت در همین راســتا تورج دهقانی 
زنگنه، معاون وزیر و رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشوری روز سه شنبه ۲۵ شهریور ضمن بازدید 
از برج مراقبت، دستگاه های کمک ناوبری و مرکز 
مدیریت ســوخت فرودگاه کنارک، اظهار کرد: 
در روزهای آینده بــا رفع نواقص و هماهنگی با 
مســئوالن مختلف کشوری، اســتانی و محلی 
چابهار- کنارک مجدد فرودگاه بازگشایی  شده و 

پروازها به روال قبل باز می گردد.

بسیاری از مدیران 
پروازی و افرادی که 

از تهران برای تجارت 
به این بندر اقیانوسی 
در تردد بودند اکنون 

با مشکل جدی 
رفت وآمد به تهران و 
سایر شهرهای کشور 

مواجه هستند

بــرشبــرش
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 شماره 9345  ویژه نامه 3724 

اهواز: هنگامی که نام خوزســتان به زبان می آید ناخودآگاه به 
دلیل مشــعل هایی که در جاده های این استان و در میادین 
گازی روشــن اســت همگی اذعان می کنند این استان روی 
چاه های نفت و گاز خوابیده است، اما وقتی می شنویم که برای 
یک سیلندر گاز باید ساعت ها در همین استان در صف انتظار 

نشست آن وقت باورش برای همگان سخت می شود.
به گفته مســئوالن افزون بر ۵۷ هزار خانواده در این اســتان 
از داشتن انشــعاب گاز طبیعی محروم بوده و مجبور هستند 
از ســیلندرهای گاز برای رفع نیاز پخت وپز استفاده کنند، اما 
متأسفانه مدتی است همین کپسول های مایع نیز به کاالیی 

نایاب بدل شده است.
ثبت نام سیســتمی یکی از دالیلی است که هنوز برخی افراد 
به دلیل عدم آشــنایی، ورودی به آن نداشته و برای دریافت 
یک کپسول گاز مجبور به صف کشیدن در برابر نمایندگی های 

گاز هستند.
به گفته بســیاری از مردم از زمانی که بنزین گران شده است 
بسیاری از راننده های خودروهای سواری به ویژه مسافربرهای 
شخصی به استفاده از کپســول گاز مایع روی آورده و همین 
موضوع به  صف هــای دریافت گاز دامــن زده و خانواده های 
بسیاری را در مقابل نمایندگی های توزیع گاز سرگردان کرده 

است.
هنگامی کــه از افراد داخل صــف گاز پرس وجو می کنیم چرا 

خانه هایشــان را گازکشــی نمی کنند تا از این همه انتظار و 
مشکالت رها شوند، در پاسخ به ما آهی می کشند و می گویند 

قادر به پرداخت هزینه لوله کشی نیستیم.

مصرف سه برابری گازس
مدیر پخــش فراورده های نفتی منطقه اهــواز در این زمینه 
می گوید: گاز برای مصارف خانگی همچون سیستم آشپزی در 
منزل و یا مکان هایی که گاز طبیعی ندارد باید استفاده شود، اما 
عده ای برای مصارف خودرویی از آن استفاده می کنند که این 

رویه استاندارد و قانونی نیست.
نعمت اهلل نجفی بابیان اینکه موضوعی به نام کمبود گاز نداریم، 

بلکه شاهد انحراف در مصرف گاز هستیم، ادامه می دهد: برای 
 جلوگیری از این انحراف و کاســتن مشــکالت تهیه گاز، از 
یکم شهریور موضوع ساماندهی را آغاز کردیم تا مردم نام نویسی 
کنند و با اداره های پســت نیز قراردادی به منظور نام نویســی 

خانوارها منعقد کردیم.
وی بابیان اینکه زیرســاخت بانکی از یکم آغاز شده و از مردم 
 انتظــار داریم ثبت نام کننــد، اظهار کرد: در حــال حاضر از 
۵۷ هزار خانواری که گاز طبیعی در منزل خود ندارند فقط ۲ 

هزار و ۱۰۰ نفر نام نویسی کرده اند.
مدیــر پخش فراورده های نفتی منطقه اهــواز تأکید کرد: در 
اســتان خوزستان بیش از ســه برابر مصرف طبیعی در حال 
توزیع گاز هستیم، اما به دلیل انحراف در مصرف بازهم شاهد 

ایجاد صف هستیم.

عذرخواهی فرماندار از مردمس
در همین حال سید زین العابدین موسوی، فرماندار ویژه آبادان 
ضمن عذرخواهی از شــهروندان وعده داد طی روزهای آینده 

مشکل پرسی گاز در آبادان و خرمشهر رفع می شود.
وی در خصوص کمبود گاز مایع عنوان کرد: متأسفانه برخی 
شهرهای خوزستان ازجمله آبادان به شدت با معضل کمبود گاز 
مایع مواجه شده اند که این موضوع ناشی از برخی ناهماهنگی ها 

و ضعف در نظارت هاست.

»گاز مایع« در آبادان نایاب شد 

ساکنان پایتخت انرژی ایران در صف گاز!

گزارشگزارش

79۰8zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. االستیک – از ملزومات طبخ آش- یکدنده 
۲. کشیدن زبان برســطحی- نوعی زردآلوی 
مرغوب- خانه مجهز شــده ۳. عدد تنفسی- 
شتابان- نوعی پارچه شبیه خز که در ساخت 
عروسک به کار می رود ۴. سبزی غده ای- پرنده 
الشخور-  ماه سریانی ۵. بخش محرک بعضی 
کشتی ها- کرم انگلی روده پستانداران دارای 
بدن باریک و استوانه ای دوقسمتی ۶. حرفی در 
الفبای یونانی- پیشوندی معادل صد- ویتامین 
انعقاد خــون ۷. ریخت و قیافــه- البیرنت- 
قبیله ای در صدراســالم ۸. نادانــی- نهی از 
 »گفتن«- نــوار اتصال مفصل اســتخوان ها 
۹. خورشــید- مســائل مهم- تخیلی نویس 
فرانسوی خالق »بیست هزار فرسنگ زیردریا« 
۱۰. پیشــوای زرتشــتی- گردنکشی کردن- 
خوراکی از اسفناج و تخم مرغ۱۱. دارای مدرک 
افغانستان  رســمی  خبرگزاری   کارشناسی- 
۱۲. دانســته و شناخته شده- سیاه رنگ- بها 
و قیمت۱۳. یار »لیلی«- بازگشت به گذشته 
دریک فیلم یا داســتان- واحد ورزش والیبال 
۱۴. پوشاننده است و از صفات حق تعالی- دچار 

اختالل شده- بلندی ۱۵. رنگ آرامش بخش- 
واحد پول اتحادیه اروپایی- کدخدای خانه

۱. دچار اشتباه شــده- ماه پیروزی- سرشب 
۲. خریــدن- پرازدحــام- جواب گرفته ۳. از 
شرکت های نفتی فرانسوی- جانشین هنرپیشه 
اصلی در صحنه های خطرناک فیلم- نفرین شده 
 ۴. نقره- عضو شــنای ماهی- پدر علم اقتصاد 
۵. یــار دیرین نعلبکی- نوعی پرتغال مرغوب 
۶. فاتح مسابقه- مسلک و آیین- درخت انگور 
 ۷. پسوند آغشتگی- امتحان کردن- مباهات 
۸. خوردنــی از آدم متقلب- از ادات شــرط- 
فنــی در ورزش کشــتی ۹. شــعله آتش- 
ســالکان- واحد بزرگ زمــان ۱۰. خط کش 
هندســی- عنصر چکش خــوار فلزی جدول 
تناوبی با عدد اتمی ۲۸- دفع یا انتشــار یک 
مایع از غدد بدن جانوران ۱۱. پست عجول- 
توفانــی دارای حرکت چرخشــی ۱۲. آقای 
 فرانسوی- از زبان های زنده دنیا- محله و برزن 
۱۳. رشته کوه مرتفع آتشفشانی کشورمان با 
ارتفاع۴۲۸۱متر ارتفاع در استان های اردبیل 

و آذربایجان شــرقی- عنوان شش تن از پاپ ها- اتمسفر 
۱۴. نرم کننده مــزاج- کاالبرگ- پرســتار ۱۵. پریدن- 
پیروی کردن- پرنــده آوازخوان از خانواده کبوتران که در 

شکاف درختان زندگی می کند

  افقی
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