
افزایش مبتالیان به ویروس کرونا در خراسان رضوی شهیدان را باورپذیر روایت کنیم
در آستانه فصل پاییز صورت گرفت در گفت وگو با بانوان نویسنده ادبیات پایداری شهرمان مطرح شد 

۳۱ شــهریور ۱۳۵۹ با حمله هوایی عراق به چند 
فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث 
به شهرهای غرب و جنوب ایران، جنگ هشت ساله 
حکومت عراق علیه ایران آغاز شد، جوانان زیادی 
جانشان را تقدیم کردند. مردم کشورمان توانستند 
در برابر دشــمن از اسالم، میهن و ناموس خویش 

دفاع کنند. سال ها بعد ادبیات پایداری ...

ســخنگوی ستاد پیشــگیری و مقابله با ویروس 
کرونــا در خراســان رضوی گفت: تعــداد موارد 
بستری بیماران کووید۱۹ و مرگ ناشی از ابتال به 
ویروس همه گیر کرونا در مشهد و دیگر مناطق این 
استان دوباره روند صعودی پیدا کرده است. دکتر 
محمدحســین بحرینی پس از حضور در نشست 

ستاد استانی پیشگیری ...
.......همین صفحه.......صفحه 2 
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تزریق تهدید زیر پوست شهر!
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 

کشاورزی:

مشکلی برای تأمین 
مرغ و تخم مرغ خراسان 

رضوی وجود ندارد 

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در گفت وگو با قدس:

 واکسن آنفلوانزا 
در داروخانه های خاص 

توزیع می شود 

.......صفحه 2 

فعالیت ۵۰۰ 
 کارگاه فرت بافی 

در تایباد
اداره میــراث فرهنگی، گردشــگری و  قدس: رئیس 
صنایع دستی تایباد گفت: ۵۰۰ کارگاه فرت بافی در تایباد 

فعال است.
عبدالرحیم تاج محمدی افــزود: در این کارگاه ها بیش 
از ۸۰۰ نفر مشــغول به کار هستند که اغلب به صورت 

خانگی فعالیت می کنند.
وی اظهار کرد: بیشتر کارگاه های خانگی در روستا هایی 
فعال  هســتند که بانوان حوله، پارچه کرباس، ســفره، 
چادرشب، دســتمال دست و دیگر منســوجات تولید 
می کنند.تاج محمدی ادامه داد: این شهرســتان یکی از 
قطب های فرت بافی محسوب می شود و روستا های پشته، 
آبقه، فرمان آباد، حسینی، سوران، چهاربرجی، قادرآباد، 
استای و شهر مشــهدریزه از مهم ترین مراکز تولید این 

صنعت دستی است.
وی گفت: روستای پشته از توابع بخش میان والیت این 
شهرستان با توجه به ظرفیت هایی که در این حوزه دارد 

به عنوان روستای ملی فرت بافی پیشنهاد شده است.
تاج محمدی تصریح کرد: با همکاری دهیاری و شــورای 
اسالمی روستای پشته، پرونده ثبت این روستا تهیه و به 

وزارت میراث فرهنگی ارسال شده است.

خطر دفع غیراستاندارد فاضالب برای مشهد جدی است

.......صفحه 2 

 مدیرعامل سازمان فردوس ها 
در گفت وگو با قدس خبر داد

 تداوم ممنوعیت 
برگزاری مراسم در 

آرامستان های مشهد 

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
گفت: در تأمین مرغ و تخم مرغ مورد نیاز استان هیچ مشکلی وجود 
ندارد و تأمین بازار به میزان کافی انجام می شــود.مجید جعفری 
افزود: تولید این دو محصول در استان همیشه مازاد بر نیاز بوده و از 

ابتدای امسال تاکنون حدود ۷۸ هزار تن گوشت...

.......صفحه ۳ 

.......صفحه ۳ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه  30 شهریور 1399

  2 صفر 1442  
 20 سپتامبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9348  
 ویژه نامه 3727 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت دوم

 
ش��رکت تعاون��ی کارکن��ان انتقال نی��رو رأس 
س��اعت 15 روز سه ش��نبه 99/07/15 در محل 
مس��جد هیئت، خیاب��ان امام رض��ا)ع( برگزار 
می شود از کلیه اعضای محترم دعوت می شود 
با در دست داشتن کارت شناسایی جهت اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل حضور به هم 

رسانند.
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حضورش��ان در 
جلس��ه مق��دور نیس��ت می توانن��د ح��ق رأی 
خ��ود را به موج��ب وکالت نامه ب��ه فرد دیگری 
واگ��ذار نمایند. هر عضو می تواند س��ه وکالت 
و غیرعض��و یک وکالت و در س��اعات اداری در 
مح��ل دفتر ش��رکت اتاق 126 فلک��ه برق برگه 

ورود به جلسه تهیه نمایند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان.
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های 

مالی سال 98
3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 99.

4- انتخ��اب اعضای اصل��ی و علی البدل هیئت 
مدیره.

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
9ع هیئت مدیره تکانیر

90
67
11

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 
مسکن  مهر28 با شماره ثبتی 30856 

بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود 
تادرجلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن  
مهر28 با ش��ماره ثبتی 30856 که درس��اعت 8:30 
روزپن��ج ش��نبه م��ورخ 1399/7/10 در مح��ل قاضی 
طباطبای��ی 8 پالک14/1 تش��کیل می ش��ود در زمان 
مقرر حضور بهم رس��انید و طبق م��اده 19آیین نامه 
اجرایی مجام��ع عمومی در صورتیک��ه حضور عضوی 
در مجمع عمومی میس��ر نباش��د می توان��د حق رای 
خود را به موجب وکالتنام��ه به عضو دیگری واگذار 
نمایدضمن��ا تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثرس��ه 

رای و هر شخص غیر عضو یک رای می باشد.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصوی��ب صورتهای مالی س��ال 1398 به انضمام 

گزارش حسابرسی
3- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره 

برای سال مالی 1399
4- افزایش قیمت پارکینگ مسقف

5- تصمی��م گی��ری در خص��وص تهاتر انجام ش��ده      
واحد های مسکونی از محل بستانکاران

9ع هیئت مدیره 
90
67
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
مشهد عصاره ) سهامی خاص( به شماره ثبت 

3003 و شناسه ملی 10380188686
 

  از کلی��ه  س��هامداران ش��رکت دعوت به 
عم��ل آورده ت��ا در جلس��ه عموم��ی عادی  
بطور فوق العاده در روز پنج شنبه ساعت 
17 م��ورخ 1399/7/10 در مح��ل کارخان��ه 
واق��ع در چاهش��ک  تش��کیل م��ی گ��ردد 

حضوربهم برسانید.
 دستور جلسه:

 1- انتخاب مدیران شرکت    
 2- انتخاب بازرسان شرکت 

   شرکت مشهد عصاره رئیس هیئت مدیره 

ع 9
90
65
60

اصالحی���ه آگه���ی تجدید مناقص���ه و ارزیاب���ی کیفی 
ش���ماره 814/06/3881 ، جلس���ه توجیهی: س���اعت 
10 صبح روز چهارش���نبه مورخ 1399/07/16 در محل 

سالن جلسات منطقه طبقه دوم برگزار می گردد.
روابط عمومی شرکت فرآورده های نفتی منطقه 

خراسان رضوی
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوز شورای اسالمی ش�هرتایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره یک قطعه زمین شماره 11 واقع در پارکینگ گمرک دوغارون جهت نصب کانکس و فروش مواد 
غذایی از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره ماهیانه هر متر مربع مبلغ 600/000 ریال 
و ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 9/300/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت 
می ش�ود جهت دریافت اس�ناد مزایده و کس�ب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه 

نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 06/29/ 99لغایت 99/07/16

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 99/07/16
زمان بازگشایی پاکات 99/07/19 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد ی�ا قبول پیش�نهادات مختار اس�ت .و در صورتی ک�ه برندگان اول تا س�وم مزایده از 
پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح�ل تحویل اس�ناد مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باش�د . متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

آگهی مزایده )نوبت اول(

ایوب سیدالحسینی - شهردارتایباد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبان سهام شرکت صنایع الماس کاشی نیشابور )سهامی خاص( به شماره ثبت 24448 و 

شناسه ملی 10380398854
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران و یا نمایندگان قانونی س��هامداران محترم ش��رکت صنایع الماس 
کاش��ی نیشابور )سهامی خاص( دعوت میگردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع 
عمومی فوق العاده صاحبان س��هام این ش��رکت که به ترتیب در س��اعت 18 و 19 روز پنج شنبه تاریخ 
1399/07/10 به نش��انی بلوار قره نی چهارراه مجد س��اختمان ساینا 2 طبقه هفتم واحد 705 تشکیل 

میگردد شرکت فرمایید.
الف( دستورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1- استماع گزارش کارشناس محترم دادگستری در ارتباط با ارزیابی و بررسی وضعیت شرکت
2- تصمیم گیری در ارتباط با فروش سهام شرکت

3- تصمیم گیری در ارتباط با فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت
4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

ب( دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده:   1- تغییر اقامتگاه قانونی شرکت
/ع هیئت مدیره شرکت الماس کاشی نیشابور 

99
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ایرنا: سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در خراسان 
رضوی گفت: تعداد موارد بســتری بیماران کووید۱۹ و مرگ ناشی از 
ابتال به ویروس همه گیر کرونا در مشــهد و دیگر مناطق این اســتان 

دوباره روند صعودی پیدا کرده است.
دکتر محمدحســین بحرینی پس از حضور در نشست ستاد استانی 
پیشگیری و مقابله با کرونا عنوان کرد: پس از چند هفته ثبات در آمار 
تعداد مبتالیان به ویروس همه گیر کرونا در این استان، به خاطر رعایت 

نشدن صحیح پروتکل های بهداشتی دوباره رو به افزایش گذاشته است.
وی ادامه داد: برخی از شهروندان استفاده از ماسک و رعایت دستورات 
بهداشتی پیشگیرانه را کنار گذاشــته اند که وضعیتی »بسیار بسیار 
 خطرناک« برای انتقال ویروس همه گیر کرونا و شیوع بیماری کووید ۱۹
آن هم در آســتانه فصل سرد سال است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به آغاز فصل مرسوم شیوع بیماری پاییزی و زمستانی آنفلوانزا 
اشــاره و بیان کرد: بر این اساس خراسان رضوی هم  اینک در شرایط 

بســیار حساسی از نظر شیوع ویروس همه گیر کرونا و همزمانی آن با 
آنفلوانزا قرار گرفته است.

وی در ادامــه به موضوع واکســن نیز اشــاره و بیان کــرد: فراز و 
نشیب های تولید و اثربخشی واکســن کرونا و اینکه هنوز دارویی 
برای درمان و مبارزه با این ویروس خطرناک کشف نشده همچنان 
دغدغه مســئوالن، متولیان و دست اندرکاران حفظ سالمت جامعه 

به شمار می رود.
دکتر بحرینی گفت: همچنین با توجه به جمیع شــرایط و تنگناهای 
موجود، هر گونه پیاده روی گروهی مذهبی در روزهای پایانی ماه صفر 

با هدف پیشگیری از شیوع ویروس همه گیر و بیماری ممنوع است.

مشهد فوری: مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: امکان 
مبتال شدن دانش آموزان و معلمان به ویروس کرونا وجود دارد البته که باید 
تمامی آن ها به رعایت پروتکل های بهداشتی در مراکز آموزشی بپردازند.

قاسمعلی خدابنده در خصوص ابتالی دانش آموزان به ویروس کرونا اظهار 
کرد: اطالعــی از فوت دانش آموزان بر اثر ابتال به ویروس خطرناک کرونا 
ندارم اما کرونا در جامعه وجود دارد و بســیاری از مردم مبتال می شــوند 
که در میان این ها ممکن اســت دانش آموزان و معلمان هم باشند. وی با 

اشاره به اینکه دانش آموزان و معلمان نیز همچون بقیه ممکن است به این 
ویروس مبتال شوند، یادآور شد: ما اعالم کردیم افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند به مدرسه مراجعه نکنند و دانش آموزان و معلمان هیچ تفاوتی در این 
خصوص با یکدیگر ندارند.وی افزود: اکنون اعالم می شود اگر دانش آموزان 
و معلمان مشکوک به ابتال هستند اجباری برای حضور در مدرسه نیست و 
امکان مبتال شدن دانش آموزان و معلمان وجود دارد، اما می توان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در مراکز آموزشی جلو آن را گرفت.

در آستانه فصل پاییز صورت گرفت 

افزایش مبتالیان به ویروس کرونا در خراسان رضوی 
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

امکان ابتالی دانش آموزان و معلمان به کرونا در مدارس وجود دارد



خطر دفع غیراستاندارد فاضالب برای مشهد جدی است

تزریق تهدید زیر پوست شهر!
قدس: دیروز در خبرها آمده بود که مســئول 
فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می گوید: تنها 
بیمارستان مشهد که دارای سپتیک )چاه های 
جذبی( اســت بیمارستان شــریعتی طرقبه 

شاندیز است.
علی رحیمی مؤمن در خصوص تصفیه خانه های 
فاضالب بیمارستان های زیر نظر دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد می افزاید: بیمارستان های 
قائم)عج( و امام رضا)ع( وصل به شبکه است، 
در بیمارستان های دیگر مربوط به دانشگاه هم 
بــا آب و فاضالب در ارتباط هســتیم و برای 
بســیاری از آن ها مشاور گرفتیم، در مشهد به 
جز بیمارستان شــریعتی که چاه جاذب دارد 
جایی در خاطرم نیست که چاه جاذب داشته 

باشد.
مســئول فنی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
یادآور می شود: همه بیمارستان های دیگر در 
شهر به شبکه فاضالب شــهری وصل است، 
برخی پیش تصفیه دارند و برای برخی مشاور 
گرفتیم که در پیش تصفیه ها تغییرات دیگری 
بدهیم که یا در حال انجام یا در مرحله تأمین 

اعتبار است.

اندکی یادآوریس
نکته قابــل توجه در این خبر این اســت که 
مســئول فنی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
بدون اشــاره دقیق به شــرایط حاکم بر نحوه 
دفــع فاضالب بیمارســتان های دیگر به ذکر 
چند جمله کلــی اکتفا کرده و می گوید: همه 
بیمارستان های دیگر در شهر به شبکه فاضالب 
شهری وصل است، برخی پیش تصفیه دارند و 
برای برخی مشاور گرفتیم که در پیش تصفیه ها 
تغییرات دیگری بدهیم که یا در حال انجام یا 

در مرحله تأمین اعتبار است.
بنابراین مشــخص نیســت فاضــالب چند 
بیمارستان به چه کیفیتی وارد چرخه فاضالب 
شهر می شــود، اینکه در چند نوبت بر گرفتن 
مشــاور تأکید دارد این احتمــال را به وجود 
مــی آورد که شــاید کارها هنــوز در مرحله 
مطالعات اولیه است و قرار است مشاور در آینده 
نتایج بدست آمده را ارائه کند و پس از آن نوبت 

به تغییرات مد نظر برسد.
بر همین اســاس به نظر می رســد برای آنکه 
تصویر بهتری از مســئله داشــته باشیم بهتر 

اســت نگاهی به سابقه این 
موضوع در ســال های اخیر 
داشته باشــیم.28 آذر سال 
97 بود کــه محمد عرفانی، 
معاون پایش و نظارت اداره 
زیست  کل حفاظت محیط 
خراسان رضوی در کارگروه 
بهداشــت اســتان گفــت: 
براســاس تحقیقــات انجام 
شــده با همکاری شــرکت 
آب و فاضالب تعداد هشــت 
بیمارســتان در مشــهد بر 
خالف قوانین و مقررات اقدام 
به تخلیه فاضــالب خود در 
چاه های جاذب می کنند که 

این امر می تواند آلودگی و خطرات متعددی به 
همراه داشته باشد.

وی تصریح کــرد: این موضوع در کمیته فنی 
فاضالب کارگروه بهداشت استان مورد بررسی 
قرار گرفته اســت و براساس تصمیم گیری در 
این کمیته قرار شــد با پیگیری دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد این بیمارســتان ها اقدام های 
اصالحــی را در این زمینه انجــام دهند و در 
صورت ادامه روند تخلیه فاضالب های خود در 
چاه هــای جاذب برخورد قانونی با این واحدها 

انجام خواهد شد.

معاون پایــش و نظارت اداره 
کل حفاظت محیط زیســت 
خراسان رضوی گفت: فاضالب 
بیمارستان ها می تواند خطرات 
فراوانی همراه  بیماری های  و 
داشته باشد و به همین دلیل 
جزو پسماندهای مخاطره آمیز 
مدیریت  و  می شود  شناخته 
فاضالب بیمارســتانی جنبه 
دیگــری از تأمین ســالمت 
مــردم اســت.عرفانی افزود: 
تخلیه این فاضالب ها تهدید 
است  عمومی  بهداشت  علیه 
و بر اســاس ماده ۶88 قانون 
مجازات اســالمی هر اقدامی 
که از مصادیق تهدید علیه بهداشــت عمومی 
باشد، جرم شناخته شــده و مجازات برای آن 
تعیین شــده و اعالم جرم علیه رئیس متخلف 
بیمارســتان صورت می گیرد.وی تصریح کرد: 
فاضالب بیمارســتانی یا باید با رعایت یکسری 
اســتانداردها به تصفیه خانه منتقل شود یا به 
فاضــالب شــهری انتقال داده شــود و برخی 
بیمارســتان ها در مشهد اگر چه فاضالب خود 
را به شــبکه فاضالب شهری منتقل می کنند، 
اما هنــوز اقدام به رعایت برخی اســتانداردها 

نمی کنند که این موارد نیز باید برطرف شود.

حرکت الک پشتی طرحس
18 شــهریور ســال جاری نیز تورج همتی، 
مدیر کل حفاظت محیط زیســت خراســان 
رضوی در شصت و سومین نشست تخصصی 
 اعضای کمیته ساماندهی فاضالب استان گفت:

7۰ درصد فاضالب مشهد تصفیه نمی شود.
وی ادامه داد: چشم انداز زیست محیطی سال 
جاری در حــوزه مدیریت فاضالب اســتان، 
استفاده حداکثری از پساب خروجی واحدهای 
تولیدکننده و بازچرخانی آن است که با وجود 
پیگیری های ایــن اداره کل همچنان حرکتی 

الک پشتی دارد.
دبیر کارگروه ساماندهی فاضالب استان افزود: 
معجزه ای برای مدیریت فاضالب در کار نیست 
و الزم است متولیان امر برای بازچرخانی پساب 
خروجی واحدهای تولیدکننده اهتمام و جدیت 
الزم را بر اساس تکلیف قانونی خود به کار برند.
اســماعیلیان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
مشــهد هــم مدتی پیش با اشــاره بــه زمان 
تکمیل شــبکه فاضالب مشهد، عنوان کرد: در 
 افق 1۴2۰، مشــهد در شبانه روز نیاز به حدود

81۴ هزار مترمکعب تصفیه خانه فاضالب دارد و 
به لحاظ واقعی ظرفیت تصفیه خانه های فاضالب 
مشهد 18۰ هزار مترمکعب در شبانه روز است؛ 
یعنی در حال حاضر تنها 22 درصد تصفیه خانه 

فاضالب شهر مشهد ایجاد شده است.

یک نتیجه گیری ساده س
با کنــار هم قرار دادن تمام نکات ذکر شــده 
بهترین نتیجه ای که بدست می آید این است 
که در خوشــبینانه ترین حالــت هنوز بخش 
زیادی از فاضالب خام شهر که شامل فاضالب 
مراکز درمانی هم می شود بدون انجام مراحل 
اســتاندارد تصفیه ای چه از طریق چاه جذبی 
و چه از طریق ورود به کشــف رود به نوعی به 
سفره های زیرزمینی تزریق می شود که همه 
کارشناســان از عواقب آن اطالع دارند و بارها 

هشدارهای الزم را داده اند.
با این حال امیدواریم آنچنان که مدیران شهری 
وعده داده اند در آینده نزدیک شــاهد ساخت 
چند تصفیه خانه فاضــالب در نقاط مختلف 
شهر باشیم و از سوی دیگر با تأمین اعتبارات 
الزم به زودی مراسم اتمام طرح اگوی مشهد 

برگزار شود. 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی:
مشکلی برای تأمین مرغ و تخم مرغ •

خراسان رضوی وجود ندارد
ایرنــا: معــاون بهبود 
سازمان  دامی  تولیدات 
جهاد کشاورزی خراسان 
تأمین  رضوی گفت: در 
مورد  تخم مــرغ  و  مرغ 
نیاز استان هیچ مشکلی 
وجود ندارد و تأمین بازار 
انجام  کافــی  میزان  به 

می شود.
مجید جعفــری افزود: تولیــد این دو محصول در اســتان 
 همیشــه مازاد بر نیاز بوده و از ابتدای امسال تاکنون حدود
78 هزار تن گوشت مرغ و 7۰ هزار تن تخم مرغ در این استان 

تولید شده است.
وی ادامه داد: مرغ گوشــتی با یک هــزار و ۶۶7 واحد به 
ظرفیت 29 میلیون و 822 هزار و 9۶8 قطعه در هر دوره، 
مرغ تخم گذار به تعداد 2هزار و 92۰ واحد با ظرفیت 1۰ 
میلیون و ۴99 هــزار و 7۳8 قطعه در هر دوره و ۶ واحد 
جوجه کشی به ظرفیت 5میلیون و 28۶ هزار قطعه در هر 

دوره در استان فعالیت و تولید دارند.
معــاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراسان رضوی گفت: حمایت از بخش خصوصی و تداوم 
و تقویت تولید، امری ضروری برای تولید است و امیدواریم 
شاهد اخبار خوشی در روزهای آینده در این زمینه باشیم 
ضمــن اینکه از امروز بر میزان ســهمیه دو نهاده ذرت و 

سویا در استان افزوده شده است.

آغاز سال تحصیلی 1399-1400 •
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی

پورحسین:  حسین 
سراســر  با  همزمــان 
کشور، مراسم آغاز سال 
تحصیلی 1۳99-1۴۰۰ 
در دانشــگاه فرهنگیان 
برگزار  رضوی  خراسان 

شد.
مدیر امور پردیس های خراسان رضوی با گرامیداشت آغاز 
ســال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، به چگونگی 
انجــام فعالیت های مختلف دانشــگاه در چند ماه اخیر و 
دوران پیشگیری از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: کارنامه 
دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در این مدت، با وجود 
برخی کاســتی ها و بــا تالش همه اســتادان، کارکنان و 

دانشجویان، کارنامه خوب و مثبتی بوده است.
رمضان نیری اظهار کرد: مقام معظم رهبری از معلمان به 
عنوان افسران سپاه پیشرفت کشور یاد کرده اند که این امر 
اهمیت کار دانشــگاه فرهنگیان را بیشتر می کند؛ چرا که 
دانشگاه فرهنگیان باید از شایستگی های الزم برخوردار باشد 
تا در جذب، انتخاب و آموزش دانشــجومعلمان به گونه ای 

عمل کند که معلمان خوبی تربیت شوند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تالش همه استادان، دانشجویان 
و کارکنان نیمســال پیش رو، نیمســالی موفــق و توأم با 

مسئولیت شناسی مضاعف باشد.
در ادامه این مراسم، آیین آغاز سال تحصیلی در سازمان 
مرکزی دانشــگاه فرهنگیان از طریق ویدئوکنفرانس به 

طور زنده و مستقیم پخش شد.
قدردانی از دکتر حسن نصیری جامی، استاد پیشکسوت 
و دکتر سیدرضا گلدوزیان، پزشک مدافع سالمت و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه فرهنگیان از دیگر بخش های این 

مراسم بود.
در ادامه شرکت کنندگان در این مراسم با حضور بر مزار 
دو شهید گمنام مدفون در صحن پردیس شهید بهشتی، 
ضمن ادای احترام به مقام واالی شهدا با آرمان های بلند 

آنان تجدید بیعت کردند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:
رژه نیروهای مسلح خراسان شمالی •

امسال برگزار نمی شود
قدس: مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقدس خراســان شــمالی گفت: با توجه به شیوع کرونا 
و پیشــگیری از برگزاری تجمعات، رژه نیروهای مســلح 
 که هر ســاله در هفته دفاع مقدس برگزار می شــد اجرا 

نخواهد شد.
امیر سرتیپ محمد نجاتی در نشست خبری به مناسبت 
چهلمین بزرگداشــت هفته دفاع مقــدس با بیان اینکه 
27 برنامــه محوری طــی برگزاری جلســه ای در محل 
اســتانداری به ریاست اســتاندار در جایگاه رئیس ستاد 
تصویب و برای اجرا به دســتگاه ها ابالغ شد، افزود: این 
 برنامه ها از روز دوشــنبه همزمان با ۳1 شهریور اجرایی 

خواهد شد.
نجاتی ادامه داد: مصوب شده است که در تمامی ادارات، 
مدیران روزی دو ســاعت به مناسبت هفته دفاع مقدس 
برای پاسخگویی به ایثارگران و خانواده هایشان اختصاص 

دهند.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
شــمالی افزود: دستگاه های اســتان خراسان شمالی تعداد 
۳هزار و 2۰۰ برنامه را به مناسبت ۴۰ سالگی دفاع مقدس 

پیشنهاد داده اند که با آغاز این هفته اجرایی شود.

 استاندار خراسان رضوی 
در دیدار با مسئوالن دانشگاه فردوسی:

 دانشگاه ها باید در کنار رشد علمی •
به سمت تولید ثروت هم بروند

قــدس: به مناســبت 
دانشگاه های  بازگشایی 
هیئت  کشــور،  سراسر 
رئیسه دانشگاه فردوسی 
بــا اســتاندار  مشــهد 
خراسان رضوی دیدار و 

گفت وگو کردند.
علیرضا رزم حســینی در این دیدار که با حضور مسئول نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد و 
دیگر معاونان این دانشگاه در محل دفتر استاندار برگزار شد، 
در خصوص توجه دانشــگاه به تولید ثروت گفت: در شرایط 
کنونی، دانشــگاه ها باید در کنار رشد علمی به سمت تولید 
ثروت هم بروند تا عمل گرایی و کارآمدی را بیشتر از گذشته به 
منصه ظهور بگذارند.وی با اشاره به موضوع زعفران و ظرفیت 
اســتان در این خصوص خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی 
که دانشــگاه می تواند دنبال کند موضوع زعفران و استفاده 

تخصصی مبتنی بر دانش علمی از این محصول است.
استاندار خراســان رضوی افزود: با توجه به تولید قابل توجه 
زعفران در ایران باید از خودمان بپرسیم به چه دلیل تجارت 
جهانی بیشتر این محصول در اختیار یک کشور اروپایی است؟
رزم حسینی با تأکید بر اینکه نوآوری در بستر کار ظهور پیدا 
می کند گفت: به دانشــگاه فردوسی باید به چشم یک مرکز 
علمی اقتصادی نگاه کنیم.وی در پایان متذکر شد: در خراسان 
رضوی اجرای مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی به منظور 
دســت یافتن به توســعه پایدار در جریان است.در ادامه این 
جلسه رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشگاه می تواند 
در حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی بسیار پررنگ تر از گذشته 
عمل کند.محمد کافی با اشــاره به اینکه  دانشــگاه می تواند 
در زمینه توســعه مبتنی بر دانش که توســعه پایدار است 
نقش آفرین باشد، افزود: 2 هزار و 2۰۰ دانشجوی بین المللی در 
دانشگاه فردوسی فعالیت می کنند که فرصت بسیار مناسبی 

برای کشور محسوب می شود.

امام جمعه این شهرستان:
 مردم جغتای خواهان الحاق •

به خراسان شمالی هستند
حجت االســالم  قدس: 
والمسلمین موحدی پور، 
جغتای  جمعــه  امــام 
ضمــن تبریــک هفته 
تشــکر  و  مقدس  دفاع 
از برنامه هــای اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی، 
از وضعیت ادارات این شهرستان انتقاد کرد و گفت: متأسفانه 
تعدادی از ادارات در جغتای تنها نام اداره را یدک می کشــند 
و با یک نیرو کار می کنند. وی با اشــاره به گذشت 11 سال 
از ارتقای جغتای به شهرســتان بیان کرد: آقایان استاندار و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی! بیش از یک دهه از ارتقای 
جغتای می گذرد ولی در عمل هنوز برخی از ادارات شهرستان 
وابسته به سبزوار هســتند و این امر موجب به وجود آمدن 

مشکالت عدیده برای شهروندان شده است.
امام جمعه جغتای با بیان اینکه یکی از اداراتی که بیشترین 
مشــکالت را برای مردم به وجــود آورده نمایندگی تأمین 
اجتماعی است، گفت: نبود کارشناس بیمه تأمین اجتماعی در 
نمایندگی تأمین اجتماعی جغتای و مسافت 18۰کیلومتری 
آخرین روستای شهرستان با سبزوار موجب شده تا آمار بیمه 
تأمین اجتماعی این شهرســتان به حد نصاب نرســد و این 

نارضایتی مردم را در پی داشته است.
وی با طرح این پرســش که چرا مصوبه هیئت امنا و هیئت 
مدیره تأمین اجتماعی اســتان در تبدیل نمایندگی تأمین 
اجتماعی این شهرستان به شعبه در سال های گذشته تاکنون 
اجرا نشــده اســت، افزود: وسعت اســتان خراسان رضوی و 
شهرستان های متعدد و نبود رسیدگی به مشکالت شهرستان 
جغتای توســط مسئوالن استان سبب شــده که مردم این 

شهرستان خواهان الحاق به استان خراسان شمالی باشند. 
امام جمعه جغتای به انتخابات آینده اشاره و بیان کرد: از حاال 
تا انتخابات آینده دشمنان به دنبال آن هستند تا حضور مردم 
را کمرنگ کنند و بنده از شما درخواست دارم تا با رسیدگی و 
ایجاد تحول در ادارات این شهرستان حضور مردم در انتخابات 
آینده را پررنگ تر و نقشــه دشمنان را نقش برآب کنید؛ چرا 
که اقدام های شما در استان نشان از همرزم حاج قاسم بودن و 

جهادی کار کردن شما دارد.

 شاعر پیشکسوت خراسانی •
دار فانی را وداع گفت

استاد  فخرایی:  جلیل 
شهیدزاده  »سیدمهدی 
انجمن  مؤسس  یزدی« 
ادبی پویا که بحق یکی 
از برپا دارنــدگان چراغ 
پرفروغ شعر و شاعری در 
مشهد و استان خراسان 
بود جمعه گذشــته در سن 85 ســالگی در اثر سکته مغزی 
دار فانی را وداع گفت.دکتر افشین تحفه گر، معاون فرهنگی 
و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیام تسلیتی 
به مناسبت درگذشت شاعر و هنرمند پیشکسوت سیدمهدی 

شهیدزاده یزدی آورده است:
خبر درگذشت شاعر و هنرمند پیشکسوت و ارزشمند جناب 
آقای سیدمهدی شهیدزاده یزدی مایه تأسف و تأثر قلبی شد. 
خاطره شیرین اشعار پرمغز و برآمده از دل ایشان هیچ گاه از 

یاد ها نخواهد رفت.
اینجانب درگذشت این شاعر و هنرمند گرانقدر که عمری را در 
راه اعتالی فرهنگ و ادب ایران اسالمی سپری کرد، به جامعه 
شعر و ادب و هنر استان و کشــور، دوستداران و ارادتمندان 
ایشان و همچنین خانواده محترمشان تسلیت گفته و از درگاه 
حضرت سبحان، برای این فرهیخته فقید، رحمت بیکران و 

برای بازماندگان، اجر و صبر جمیل مسئلت می نمایم.

فاضالب بیمارستان ها 
می تواند خطرات و 

بیماری های فراوانی 
همراه داشته باشد 

و به همین دلیل 
جزو پسماندهای 

مخاطره آمیز شناخته 
می شود و مدیریت 

فاضالب بیمارستانی 
جنبه دیگری از تأمین 

سالمت مردم است

بــرشبــرش

تولیدتولید
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سرور هادیان: ۳1 شهریور 1۳59 با حمله هوایی عراق به چند 
فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شــهرهای 
غرب و جنوب ایران، جنگ هشت ساله حکومت عراق علیه ایران 
آغاز شــد، جوانان زیادی جانشــان را تقدیم کردند تا کشورمان 
توانســت در برابر دشمن از اسالم، میهن و ناموس خویش دفاع 
کند. ســال ها بعد ادبیات پایداری پا به منصه ظهور گذاشت تا 
بخشی از این عشق، ایثار و شهادت را برای نسل های بعد به یادگار 
بگذارد. روایت مردان دلیری که قهرمان های بی ادعایی هستند که 

برای ما از جان، عزیزان و آرزوهایشان گذشتند. 

ادبیات متفاوت جنگس
بی شک نگاه نویسندگان زن در عرصه دفاع مقدس سبب لطافتی 
خاص در ادبیات دفاع مقدس شده و توانسته با مخاطب ارتباط 
بیشتری برقرارکند، از این رو به سراغ چند نفر از بانوان نویسنده 
 شــهرمان در عرصه ادبیات پایداری رفتیم تا در آســتانه هفته
دفاع مقدس نظرات آن هــا را در رابطه با ادبیات دفاع مقدس و 

ارتباط آن با نسل جدید جویا شویم. 

روزهای الجوردیس
مریم عرفانیان، متولد59 در مشــهد و کارشناس روزنامه نگاری 
اســت که 22 سال سابقه نویسندگی دارد. او همچنین دو اثر در 
دست نشر دارد که یکی از این آثار به مناسبت فرا رسیدن هفته 

دفاع مقدس اول مهر ماه در تهران رونمایی خواهد شد.
وی دربــاره آخرین کتابــش »روزهای الجــوردی« که در این 
روزها رونمایی خواهد شــد، می گوید: ایــن کتاب حاصل یک 
تیم تحقیقاتی است که به زندگی نامه سردار شهید سیدمهدی 
الجوردی می پردازد که از فرماندهان زرهی گردان امام سجاد)ع( 
بود و  در زمان شهادت، فرماندهی گردان پیاده بالل حبشی را نیز 
برعهده داشت.او که 5۴ عنوان کتاب تاکنون به چاپ رسانده و 5۰ 
اثر آن در حوزه دفاع مقدس است، می افزاید: این کتاب کودکی تا 

شهادت سردار الجوردی را در بردارد. 
او از شهدایی بود که سبک زندگی اش با نسل جدید ما همخوانی 
دارد برای مثال او شــلوار جین به پا داشت، موهایش بلند و اهل 
فوتبال و پرسپولیسی هم بود و حتی مدتی فوتبال را در میدان 

نبرد راه اندازی کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر تاکنون توانسته ایم ایثار و 
شهادت رزمندگان را طی هشت سال دفاع مقدس روایت کنیم، 
اظهار می دارد: به اعتقاد من به اندازه آدم هایی که در جنگ حضور 
داشــتند می توانیم کتاب بنویســیم و حتی آدم هایی که پشت 
خاکریــز بودند را هم می توانیم به این تعداد اضافه کنیم، بانوانی 
که همسر، مادر و بستگان شهدا، جانبازان و یا ایثارگران هستند.او 

اظهار می دارد: به نظر من دفاع مقدس ما برگرفته از دو ژانر ادبیات 
پشــت خاکریز و ادبیات در میدان جنگ است. آدم هایی که در 
جنگ حضور داشــتند، می توانند از ایثار و شهادت همرزمانشان 
بگویند که شــاید هم  نتوان به علت تلخی هایی که دارد آن ها را 
کامل روایت کرد و همچنین بانوانی که پشت این خاکریزها بودند، 
مادران و همسران نیز از بُعد حسی می توانند خاطراتشان را بیان 
کنند.این بانوی اهل قلم تأکید می کند: البته بیشــتر کتاب های 
دفاع مقدسی مان کتاب های پشت خاکریز شده است و در واقع از 

زبان مادران و همسران ایثارگران، رزمنده ها و شهداست.
نکته ای که می ماند حضور شــهدا در میدان نبرد است که شهدا 
به شهادت رسیدند و خیلی از خاطراتشان  در زمان گم می شود، 
مگر آنکه از اطرافیانشان جست وجو کنیم تا بعد شخصیتیشان 

را دریابیم. 
او درباره چگونگی برقراری ارتباط نسل جدید با ادبیات پایداری 
می افزاید: به نظر من نباید شهدا را خیلی مقدس نشان داد؛ در این 
صورت نسل جدید احساس دوری می کند، تصورش این می شود 
که شهدا از ما نبودند و یا افراد قدسی بودند. باید خصلت هایی که 

شهدا داشتند و در نسل جدید وجود دارد را بیان کنیم.

اهداف و آرمان هاس
در ادامه مریم جهانگشــته نویسنده بیش از ۴5 کتاب در عرصه 
ادبیــات مقاومت و پایداری، متولد 55 که کارشــناس تألیف و 
تصنیف، کارشناسی امور فرهنگی و ارشد مدیریت است، می گوید: 
به عنوان کسی که سال هاست دراین حوزه کار کردم، می توانم به 
این نکته اشاره کنم که ایثار، شجاعت، عشق به میهن و از خود 
گذشتگی در مقابل رســیدن به اهداف و آرمان های مهم ملی و 
دینی از جمله اصولی اســت که توجه به آن مهم و قابل اهمیت 

است.
وی خاطرنشان می ســازد: اگر امروز نتوانیم در حوزه الگوسازی 
قهرمانــان واقعی ملی خود در میان مردم به ویژه نســل جوان 

کاری انجام دهیم حتماً جای آن را الگوهای پوچ و خیالی چون 
سلبریتی های غیرمتعهد می گیرند و حتی به سراغ  الگوپذیری 
از بیــرون مرزهای کشــور خواهند رفت.این نویســنده ادبیات 
پایداری با بیان آنکه شهدا، ایثارگران و جانبازان داستان زندگی و 
رشادت هایشان در دوران دفاع مقدس هر کدام مجموعه روایتی 
برای انتخاب الگویی مناسب در جامعه است، بیان می دارد: باید 

در حوزه تبیین و ترویج این رشادت ها کار فراوان صورت گیرد.
من هم سعی کرده ام نقش زنان و حرکت انقالبی آنان را در پشت 
جبهه تصویر کنم. آنچنان که دنیا بداند زن ایرانی در دفاع مقدس 

هشت ساله در ایران الگوی زنان دنیاست.

فرهنگ و تاریخ ایثار و شهادتس
یکی دیگر از نویسندگان عرصه دفاع مقدس می گوید: در اینکه 
چقدر ادبیات دفاع مقدس توانسته تأثیرگذار باشد، در نگاه نخست 
وقتی به شهدای مدافع حرم که نسل دهه 7۰ و 8۰ هستند، نگاه 
می کنیم شــاید پاسخ این باشد که خوب کار کرده ایم و فرهنگ 
جهاد و ایثار و تاریخ سراســر افتخار آن دوران به نسل بعدی به 
خوبی منتقل شــده اســت و مردان و زنانی حماسی به واسطه 
آشنایی با دفاع مقدس راه عاشــورایی و طریق مبارزه با جریان 

ظلم، تزویر و استکبار را به خوبی یافته اند. 
 رؤیا حســینی خاطرنشــان مــی کنــد: مؤلفه هــای زیادی 
دست به دســت هم داده اند تا ما شــاهد این رویکرد حماسی 
باشیم. راهیان نور ، روایتگری پیشکســوتان رزمنده ، حضور با 
برکت جانبازان در جامعه نقش پر رنگی از این تاثیر را دارند. البته 

تولیدات هنری نیز گوشه کوچکی از این نقش را داراست.
ایــن بانوی اهل قلم که دارای کتــاب هایی در خصوص ادبیات 
پایداری است اظهار می دارد : بنا به فرموده حضرت آقا باید کاری 
صد برابری برای ادبیات دفاع مقدس شــکل بگیرد.نهضتی که 
بتواند جان های تشنه وعطشناک دوستداران مقاومت را در سراسر 

دنیا با فرهنگ ناب عاشورا و دلدادگان حسین )ع (آشنا کند.

قدس: مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی مشــهد گفت: چهاردهمین عضو هیئت علمی این 
دانشگاه به جمع یک درصد پراستناد برتر دانشمندان جهان 

وارد شد.

عبدالرســول رنگــرزی افــزود: بر اســاس آخریــن نتایج 
رتبه بندی ESI )شــاخص های اساســی علم( کــه در ماه 
ســپتامبر منتشــر شــد، دکتر بی بی مرجان رضوی؛ عضو 
هیئت علمی گروه فارماکودینامی و سم شناســی دانشکده 

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق شد در حوزه 
 Pharmacology -( موضوعی داروشناسی و سم شناســی
Toxicology( در جمع دانشــمندان یک درصد پراســتناد 

برتر ESI قرار گیرد.

در گفت وگو با بانوان نویسنده ادبیات پایداری شهرمان مطرح شد 

شهیدان را باورپذیر روایت کنیم

ورود استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع دانشمندان برتر جهان 
 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱
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تغییرساعتخدماترسانی•
اتوبوسرانیدرمشهد

قدس:سخنگوی سازمان 
شــهرداری  اتوبوسرانی 
مشــهد گفت: ســاعت 
ناوگان  خدمات رســانی 
اتوبوســرانی مشــهد به 
شهروندان و زائران از روز 
دوشنبه ۳۱ شهریور ماه 

تغییر پیدا می کند.
عبــاس اتحادی در گفت وگــو با قدس آنالیــن اظهار کرد: 
اتوبوس ها در تمامی خطوط  از ۳۱ شهریور ماه به دلیل اینکه 
ساعت رسمی کشــور از ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳0شهریور 
ماه یک ســاعت به عقب کشیده می شود، از ساعت ۶ صبح 
الی ۲0:۳0 به شــهروندان و زائران در شــهر مقدس مشهد 

خدمت رسانی خواهند کرد.
مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد تصریح کرد: 
آخرین اتوبوس در ابتدای هر خط ســاعت ۲0:۳0 به سمت 
انتهای خط حرکت خواهد کرد و در فاصله رسیدن به مقصد 

شهروندان می توانند از خدمات آن استفاده کنند.
اتحادی ادامه داد: همچنین شــهروندان و زائران مشهدالرضا 
می توانند برای اطالع از فعالیت اتوبوس ها در ابتدا و انتهای هر 
مسیر، شماره خط را به  سامانه پیامکی  ۳000۸۸۸۸ ارسال 
کنند تا در جریان فعالیت اتوبوس های آن مسیر قرار بگیرند.

وی با بیان اینکه ساعت فعالیت خطوط بی آر تی و تندرو  در ۶ 
ماهه دوم  از ساعت ۶ الی ۲0:۳0 خواهد بود و سرویس شبانه 
نخواهند داشت،  افزود: در حال حاضر به دلیل جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا، تنها خط  ۱۲ از مسیر حرم مطهررضوی 
روگذر شیرازی به سمت بولوار وکیل آباد از هفته گذشته به 
صورت شبانه در شهر مشهد خدمات رسانی به شهروندان و 
زائران را تا ساعت ۲۴ شب انجام می دهد که هزینه استفاده 
از خدمات آن  طبق مصوبه شــورای اسالمی شهر مشهد در 
ســاعت اول پس از پایان ساعت رسمی ناوگان یعنی ساعت 
۲0:۳0  تــا ۲۱:۳0 نرخ مــن کارت از ۷۵0 به ۹00 تومان و 
از ســاعت ۲۱:۳0 به بعد به  یک هزارو۲۵0تومان تغییر پیدا 
می کند.اتحادی همچنین در مورد ازدحام جمعیت در برخی 
خطــوط بی آرتی و منتهی به حرم مطهررضوی، گفت: اعزام 
خطوط در هر مســیر براساس سرفاصله زمانی تعیین شده 
که با توجه به بررسی های انجام شده درباره حضور مسافران 
در این مســیرها و با توجه به امکاناتی که در اختیار سازمان 
اتوبوسرانی است انجام می شود و ارتباطی به اینکه در ابتدای 

مسیر و یا خطوط ظرفیت اتوبوس ها تکمیل شود، ندارد.
مدیر روابط عمومی ســازمان اتوبوســرانی مشهد  همچنین از 
آغاز مجدد ســرویس دهي سازمان اتوبوســراني به آرامستان 
 بهشــت رضا)ع( خبــر داد. اتحــادی گفت: از امروز یکشــنبه

۳0 شــهریور ســرویس دهي از پایانه انقالب اسالمي به مقصد 
آرامستان بهشت رضا)ع(  در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته 
صورت مي گیرد.وی یادآور شد: تا اطالع ثانوي سرویس دهي در 
روزهاي پنجشنبه، جمعه و سایر تعطیالت به دلیل ممنوعیت 

ورود شهروندان به آرامستان بهشت رضا)ع( ارائه نخواهد شد.

مدیرعاملسازمانفردوسها
درگفتوگوباقدسخبرداد

تداومممنوعیتبرگزاریمراسم•
درآرامستانهایمشهد

- آنالیــن قــدس
مدیرعامل  رضاطلبی:
ســازمان فردوس هــای 
شــهرداری مشهد گفت: 
برگزاری هر گونه اجتماع 
و مراسم در آرامستان های 
ممنوع  همچنان  مشهد 

است.حجت االســالم والمسلمین حسین مهدوی دامغانی در 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: آرامســتان های مشهد 
همچنــان تا اطالع ثانوی در روزهای پنجشــنبه،  جمعه و 
روزهای تعطیل  بســته هستند.وی با بیان اینکه شهروندان 
می توانند از ســاعت ۶ الــی ۱۸ برای زیــارت اهل قبور به 
آرامستان ها مراجعه کنند، تصریح کرد: اگرچه توصیه ما این 
است که شــهروندان با رعایت کامل پروتکل  های بهداشتی، 
استفاده از ماســک و به ویژه رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
در روزهای شــنبه تا چهارشنبه در  آرامستان ها حضور پیدا 
کنند، امــا رعایت این موضوع به عنوان یک فرهنگ و رفتار 
باید از ســوی خود آن ها جدی گرفته شود، زیرا آرامستان ها  
فضاهایــی روبــاز هســتند  و نمی توان به مــردم تکلیف و 
اجبار  در این زمینه داشــت.مدیرعامل سازمان فردوس های 
شهرداری مشــهد افزود: برگزاری هر گونه اجتماع از جمله 
مراسم ختم، هفتم، چهلم و سالگرد در آرامستان های مشهد 
ممنوع اســت و از شهروندان تقاضا داریم برای پیشگیری از 
شــیوع ویروس کرونا نسبت به رعایت این موضوع همکاری 
و مســاعدت الزم را داشته باشند.حجت االسالم والمسلمین 
مهدوی دامغانــی در مورد هزینه های دریافت شــده از افراد 
در آرامســتان های مشــهد نیز گفت: هزینه دریافت شــده 
در آرامستان های بهشــت رضا و  بهشت رضوان که مرتبط 
با شهرداری مشهد هستند شــامل دو بخش است نخست 
شامل هزینه های خدماتی نظیر تشکیل پرونده، شست وشو 
و سایر هزینه های جانبی که در حال حاضر بین یک میلیون 
و ۵00 تا یک میلیون و ۶00هزار تومان متغیر است.وی افزود: 
هزینه دوم که شامل هزینه قبر و محل دفن افراد است برای 
بلوک های عمومی رایگان است و هزینه ای دریافت نمی شود، 
اما برای افرادی که در بلوک های اختصاصی دفن می شــوند 
هزینه ای بیــن ۵ تا ۳0میلیون تومان باید پرداخت شــود.

فرماندهانتظامیصالحآبادبهخاطیانهشدارداد
برخوردبااوباشباقاطعیتبیشتر•

صاحبی: ابوالحسـن
صالح آباد  پلیس  رئیس 
اعالم کرد: طرح برخورد 
قاطع بــا اراذل و اوباش 
شهرســتان و روستاها 

اجرا می شود.
فرمانده انتظامی شهرستان 
صالح آباد در گفت وگو با قدس گفت: به تمام اوباشــگران و اراذل 
این شهرستان هشدار داده می شود برخورد پلیس این بار به مراتب 
سخت تر از دفعات قبل خواهد بود و هرگز اجازه عرض اندام به آنان 

نخواهیم داد. 
سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: پلیس در برابر اراذل و اوباش 
کوتــاه نخواهد آمد و به  زودی طــرح برخورد با این افراد در 
شهرستان و روستاها اجرا خواهد شد. رئیس پلیس شهرستان 
صالح آباد خاطرنشان کرد: با توسل به قانون و با تمام قدرت 
اراذل و اوباشــی را که در منطقه گردن کلفتی و عربده کشی 
می کننــد و امنیت و نظم عمومی مــردم را به هم می زنند 

برخورد قاطع و عبرت آموزی خواهیم کرد.

تخلفیکههمچنانباجانافرادبازیمیکند
کشفبیشاز5تنسنگمعدنقاچاق•

قـــرمز: خـــــط
فرمانده انتظامی شهرستان 
اسفراین از کشف ۵ تن و 
۴۸کیلوگرم سنگ معدن 
قاچاق بــه ارزش بیش از 
۴۵0 میلیون ریال در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ مجید یگانه پور با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
راســتای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از معادن 
و در پــی انجام اقدام های اطالعاتی مأمــوران انتظامی این 
فرماندهی مبنی براینکه افرادی قصــد انتقال مقدار زیادی 
سنگ معدن قاچاق به شهرستان سبزوار را دارند، بالفاصله 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدام های 
فنی و پلیسی موفق شدند دو دستگاه خودرو که برای انتقال 
این مقدار ســنگ معدن مورد اســتفاده قــرار می گرفت را 
شناسایی کنند، افزود: با تالش مأموران این خودروها متوقف 
که در بازرســی از هر دو خودرو مقدار ۵ تن و ۴۸ کیلوگرم 

سنگ معدن قاچاق کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه در این رابطه دو متهم نیز دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل شدند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل 
پرونده برای انجــام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 
شــدند و خودروهای توقیف شده نیز به پارکینگ منتقل و 
سنگ معدن کشف شده نیز با هماهنگی مقام قضایی تحویل 

اداره صنعت و معدن شهرستان شد.

یکمقاممسئولدرخراسانجنوبیخبرداد
دستگیری1۴۴شکارچیغیرمجاز•

در6ماه
باشــگاهخبرنگاران:
یــگان  اداره  رئیــس 
حفاظت محیط زیســت 
از  خراســان جنوبی 
دستگیری ۱۴۴شکارچی 
غیرمجاز از ابتدای امسال 
اســتان  این  در  تاکنون 
خبر داد. »مستقیم« فرمانده یگان حفاظت و رئیس اداره یگان 
حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در این باره گفت: از 
ابتدای امســال ۵۶ نفر پیش از انجام شکار غیرمجاز حیات 

وحش و در حین شروع به شکار دستگیر شدند. 
وی با بیان اینکه از ابتدای امســال یک هزار و۹   قطعه پرنده 
زینتی و ۳۲۱ قطعه انواع پرنده وحشــی کشف و ضبط شد، 
افزود: در این مدت با همت و تالش شبانه روزی پرسنل یگان 
حفاظت محیط زیست  خراسان جنوبی یک هزار و ۴۳۲ قطعه 
انواع پرندگان زینتی، پستانداران و پرندگان وحشی کشف و 

ضبط شده است.
»مستقیم« با بیان اینکه از ابتدای امسال ۶۶ قبضه انواع سالح 
 شکاری کشف و ضبط شده است، بیان کرد: همچنین ۱۸ قبضه
انواع سالح  های غیرمجاز و ۴۸ قبضه سالح شکاری گلوله زنی، 

ساچمه زنی و بادی کشف و ضبط شد.
رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیســت خراســان جنوبی 
 اظهار کرد: از شــکارچیان غیرمجاز از ابتدای ســال الشــه
۱0۲ رأس، ســر و انواع پستانداران شــامل ) ۵۳ رأس قوچ 
وحشی ، ۲۴ رأس میش وحشی، چهار رأس جبیر، ۱۱ رأس 

کل وحشی، یک رأس آهو، ۸ سر خرگوش( کشف شد.

دستگیریسارقی•
کهکارشسرقتکابلبود

خطقرمز:فرمانده انتظامی 
از  خراســــان شمالی 
دستگیری سارق سابقه دار 
بــا ۲0 فقره ســرقت در 
خبر  اسفراین  شهرستان 

داد.
سردارعلیرضا مظاهری با 
اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت 
کابل در ســطح شهر اسفراین، بالفاصله موضوع در دستور کار 
پلیس قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی 
اســتان با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی، سارق را شناسایی 
و تحقیقات برای دستگیری وی آغاز شد، گفت: در نهایت این 
فرد که در یکی از شهرک های حاشیه شهر مخفی شده بود با 
سرعت عمل کارآگاهان دستگیر و به مقر پلیس آگاهی استان 
منتقل شــد.این مقام ارشد انتظامی در اســتان با بیان اینکه 
در بازرســی از محل اختفای متهم مقدار زیادی سیم و کابل 
مخابراتی کشف و ضبط شد، تصریح کرد: با بررسی های انجام 
شده مشخص شد این سیم و کابل ها متعلق به اداره مخابرات 
بوده که با هماهنگی صورت گرفته ســیم و کابل مکشوفه به 
نماینده این اداره تحویل داده شد.فرمانده انتظامی استان با اشاره 
به اینکه در تحقیقات انجام شده متهم به ۲0 فقره سرقت سیم 
و کابل مخابراتی اعتراف کرد، یادآور شد: متهم در اجرای دستور 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسفراین 

روانه زندان شد.

عقیلرحمانی:دو فردی کــه در محکمه 
اقدام به شــهادت کذب کرده بودند به جای 
پشت میله های زندان رفتن با تدبیر قابل تقدیر 
مقام قضایی در  شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری دو 
مشــهد، به حفظ ۱0 سوره و انشای ۱۵0 بار 
از معنای آیه شریفه ۱۳۵ سوره نساء محکوم 

شدند. 

ماجرای شهادت کذب چه بود؟س
در متــن ایــن رأی که توســط قاضی مجید 
شرقی شهری پس از بررســی چند باره اوراق 
پرونده صادر شــده، آمده است: در این پرونده 
مشــاهده می شود که خانم شــهین... و آقای 
محمد... شکایتی را علیه متهمان پرونده آقایان 
سبحان...و ابوالفضل... دایر بر شهادت کذب در 
دادگاه مطرح که در مقام شکایت بیان نموده اند 
که در مورخــه ۱۳۹۷/۵/۱ مأموران اجرائیات 
شــهرداری منطقه به منزل اینجانبان واقع در 
انتهای هاشــمیه مراجعه که به لحاظ نداشتن 
حکم قضایی قصد ورود به منزل را داشــته اند 
که در ادامه مشاجره ای فی مابین اینجانبان با 
مأمــوران به وجود آمده که متهمان فوق الذکر 
که از نیروهای شــهرداری هســتند اظهارات 
خودشان را به عنوان گواه به صورت خالف واقع 
در بازپرسی و همچنین دادگاه کیفری دو بیان 
نموده اند. با توجه به اظهارات متناقض گواهان و 
عدم انطباق با صورتجلسه مأموران پلیس ۱۱0  
و صادر شــدن قرار منع تعقیب بــرای آن ها، 
شکات به قرار نهایی اعتراض نموده و برهمین 
اســاس پرونده برای رســیدگی به اعتراض به 

دادگاه کیفری دو ارجاع شد.
 دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و اینکه حســب گزارش مأموران پلیس ۱۱0 
خانم شهین... صرفاً یک سیلی به صورت یکی 
از مأموران اجرائیات وارد نموده و ضربه ای هم 
به ســینه دیگر مأموران زده و همسر نامبرده 
هم به مأموران توهین نموده، سپس گواهان 
پرونــده ســبحان... و ابوالفضــل... در دادگاه 
حاضر و یکی از آن هــا اظهار نموده که خانم  
شــهین... بیان داشته که من نماینده شورای 
شهر هستم و آشــنا دارم و مأموران را تهدید 

می کرد،همچنیــن ضربه ای 
به سینه دو مأمور وارد نمود 
که سینه هر دو زخمی شد. 
این شــاهد در ادامه مدعی 
شــد: در ادامه هــر دو نفر 
)شکات( نســبت به یکی از 
و  تهدید  توهیــن،  مأموران 
افترا می نمودند، اما توهین ها 
یادم نیســت. از سوی دیگر 
شــاهد دوم نیــز در دادگاه 
اظهار نمود: زن شــاکی هم 
اقدام به هــل دادن مأموران 
نموده و همسر او  هم خود را 

یک نظامی معرفی و متهمان پرونده را تهدید 
نموده که برادرم قاضی است.

همچنین خانم ... با شيء نوک تیزی به سینه 
مأموران ضربه ای وارد نموده که خون از سینه 

هر دو نفر جاری گردید.

دادگاه مچ شاهدان را گرفتس
از همیــن رو دادگاه پس از بررســی اوراق و 
محتویات پرونــده و تعارض در گفتار گواهان 
مذکــور و عدم مطابقت شــهادت نامبردگان 
با صورتجلســه مأموران و اظهارات شــهود و 
شــکایت شــکات پرونده عقیده بر جلب به 

دادرســی را اعــالم کــرد. 
سپس وقت رسیدگی تعیین 
و طرفیــن پرونــده دعوت 
و پــس از بررســی مجدد 
ماجــرا، دادگاه با بررســی 
اوراق و محتویــات پرونده، 
ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور 
را می نماید:در  رأی مناسب 
متهمان  اتهــام  خصــوص 
پرونده به هویت سبحان.م، 
فاقد ســابقه مؤثر کیفری، 
آزاد بــا صدور قــرار قبولی 
کفالت و ابوالفضل.ت فاقد سابقه کیفری، آزاد 
بــا صدور قرار قبولی کفالت دائر بر شــهادت 
دروغ در دادگاه )شــعبه محترم ۱۲۲ کیفری 
۲( موضوع شــکایت شکات، دادگاه با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده، شکات خصوصی 
پرونده، مالحظه صورتجلسه پلیس ۱۱0 که 
در مشــاجره و درگیری مذکور صرفاً خانم... 
اقدام به زدن ضربه ای به سینه آقای یاسین... 
و همچنین سیلی به صورت یکی از مأموران 
اجرائیات زده و همسر وی به یکی از مأموران 
توهین نموده، الباقی اظهارات متهمان پرونده 
خالف واقع بوده است. از سوی دیگر با توجه 

به مالحظه فیلم منضــم به پرونده، دفاعیات 
بالمؤثر متهمان و سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونــده، دادگاه بزه انتســابی به متهمان 
پرونده را محرز و مســلم دانسته لذا مستنداً 
به قانون مجازات اســالمی بــاب تعزیرات از 
بــاب کاهش مجــازات حبــس تعزیری، هر 
یــک از آن ها را به تحمل ســه ماه و یک روز 
حبس تعزیری محکوم و اعالم می نماید، لکن 
به لحاظ فقدان ســابقه مؤثر کیفری متهمان 
پرونده و پیش بینی اصالح مرتکبان در آینده 
و جــوان بودن آن ها، مجازات نامبردگان را به 
مدت یک سال تعلیق نموده و در ایام تعلیق 
متهمان مکلف می باشــند اوالً هر یک )۱0( 
سوره از جزء ســی ام قرآن کریم را ظرف دو 
ماه از تاریخ قطعیت رأی حفظ و توسط واحد 
اجرای احکام کیفــری از نامبردگان امتحان 
شــفاهی به عمل آید. ثانیــاً هر یک مقاله ای 
در )۳0 صفحه( در خصوص مضرات شهادت 
کذب و خالف واقع و آثار اجتماعی و معنوی 
آن با استفاده از تحقیق در قرآن کریم ،منابع 
فقهی، اســالمی و کتب علمی تهیه و ظرف 
حداکثر سه ماه از تاریخ قطعیت رأی به واحد 

اجرای احکام کیفری ارائه نمایند.
  ثالثاً هر یک از متهمان پرونده به انشای ۱۵0 بار

معنای آیه شــریفه ۱۳۵ ســوره نساء که در 
خصوص حرمت شهادت می باشد با دستخط 
خویش محکوم شدند و ظرف یک ماه از تاریخ 
قطعیــت رأی باید به واحد اجرای احکام ارائه 
و از نامبردگان در آن محل امتحان شــفاهی 

اخذ شود.
در این رأی آمده اســت: در خصوص امتحان 
شــفاهی از متهمان، دو نوبت فرصت امتحان 
برای موفقیت در آزمون شفاهی به آن ها اعطا 
می شود و در صورت تخلف از اجرای دستورات 
دادگاه، مســتنداً به مــاده ۵0 قانون مجازات 
اســالمی باب مقررات عمومی برای نوبت اول 
یک الی دو سال به مدت تعلیق اضافه خواهد 
شــد و در صورت تکرار و یــا ارتکاب جرایم 
عمدی، محکومیت تعلیقــی نامبردگان لغو 
و حکم تعلیقی وفق مقــررات قانونی به اجرا 

درخواهد آمد. 

درشعبهدادگاهکیفریدومشهدصادرشد

محکومیت شاهدان دروغین به انشای 150 بار از یک آیه

همچنین هر یک  از 
متهمان باید )10( سوره 

از جزء سی ام قرآن 
کریم را ظرف دو ماه 
از تاریخ قطعیت رأی 
حفظ و توسط واحد 

اجرای احکام کیفری 
از نامبردگان امتحان 

شفاهی به عمل آید

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیشبینیوزشبادوگردوخاک•

درخراسانرضوی
قدس:هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشــه ها و مدل های پیش بینی، طی امروز جوی به نسبت 
پایدار روی اســتان خواهیم داشــت. از بعدازظهر به تدریج 
افزایش سرعت و شــدت وزش باد )در نواحی بادخیز وزش 
باد شــدید لحظه ای توأم با گردوخاک( پیش بینی می شود. 
در روز دوشــنبه عالوه بر وزش باد، در نیمه شــمالی استان 
افزایش ابرناکی و رگبارهای پراکنده باران توأم با رعدوبرق دور 
از انتظار نیســت. شایان ذکر است، طی امروز افزایش نسبی 

دمای هوا و در روز دوشنبه کاهش دما رخ خواهد داد.
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روش باطل مقابله با گرانیس
تقاضا می شود راجع به گرانی اقالمی مثل تخم مرغ 
زیاد کنکاش نکنید، چون وقتی شــما می فهمید 
صدای مردم بلند شــده که تا آن وقت میلیاردها 
تومان گران فروشی شده است و پس از آن تعزیرات 
مبلغ ناچیزی جریمه می کند، اگر مسئوالن مثل 
بقیه از بازار خرید کنند از گرانی ها مطلع می شوند.

0۹1500007۴2

گران فروشی مسکن مهرس
به گفته یک مسئول ۱۸ هزار واحد مسکن 
مهر در خراســان رضوی بالتکلیف و بدون 
متقاضی اســت اگر واحدهای باقی مانده را 
حتی به دو برابر قیمت ســال های گذشته 
واگــذار کنند نــه ۲0 برابــر، متقاضی پیدا 

می شود. 
 0۹15000051۹

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

نیکوکارینیکوکاری

قــدس:روابــط عمومی انتقــال خون 
خراســان رضوی طی اطالعیه ای با اعالم 
اینکــه در حال حاضر ذخایــر خونی به 
طــور فزاینده ای رو به کاهش اســت، از 
مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( خواســت با حضور در پایگاه ها و 
اهــدای خون به یاری بیمــاران نیازمند 

بشتابند.
در این اطالعیه با اشاره به کاهش مراجعه 
مردم به پایگاه ها به دلیل شــیوع بیماری 
کرونا، تصریح شــده در حال حاضر ذخایر 
خونی موجود سیر نزولی یافته که با ادامه 
این روند در روزهای آینده، پاســخگویی به 
بیماران نیازمنــد و مراکز درمانی با چالش 

مواجه خواهد شد.
روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی با 

تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشه هست و 
یک بار اهدای خون کافی نیست، اعالم کرد: 
همه موراد بهداشــتی در پایگاه های اهدای 
خون رعایت می شود و این بیماری از طریق 

خون قابل سرایت نیست.
این گــزارش می افزایــد پایگاه های اهدای 
خون مشــهد هر روز به جــز ایام تعطیل 
از ســاعت ۷:۴۵ الی ۱۳  آمــاده پذیرش 

داوطلبان اهدای خون خواهند بود.

استمدادانتقالخونخراسانرضویازنیکوکاران

ذخایر خونی مشهد رو به کاهش است

رد حاشیهرد حاشیه

خطقرمز:فرمانده یگان حفاظت سازمان 
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
خراسان شــمالی، از کشف یک عدد بطری 
شیشه ای مینیاتوری متعلق به دوره اسالمی 
و دســتگیری پنج متهم در این رابطه در 

شهرستان فاروج خبر داد.
سرهنگ حســین اصغر قنبرزاده با اعالم 
جزئیات ایــن خبر گفــت: در پی اعالم 
خبــری مبنی بــر اینکه افــرادی با یک 
دســتگاه خودرو پراید در حــال انتقال 
یک شــیء تاریخی در مسیر جاده فاروج 
هســتند،  موضوع در دستور کار مأموران 
پلیس امنیت عمومی فــاروج و مأموران 

این یگان قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران با هماهنگی 
مقام قضایــی خودرو مورد نظــر را متوقف 

کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو یک 
عدد بطری شیشه ای مینیاتوری متعلق به 

دوره اسالمی کشف و ضبط شد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه در این رابطه 
پنج متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: شیء 
تاریخی کشف شده به اداره میراث فرهنگی 
تحویل و متهمان با تشــکیل پرونده برای 
انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی 

شدند.

درحوالیفاروجصورتگرفت

کشف بطری عتیقه از داخل یک پراید

قدسآنالین-تکتمبهاردوســت:مدیــر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در توضیح پیش فروش واکسن 
آنفلوانزا در برخی داروخانه ها، بیان کرد: چنین خبری صحت 
ندارد و چنین اتفاقی به هیچ عنوان در مشــهد نیفتاده است، 
ولی اگر کسی از همشهریان اطالعی از این تخلف دارند حتماً 
به ســامانه ۱۹0 اطالع بدهند، چون در صورتی که این عمل 
صورت گرفته باشــد، تخلف اســت و طبق قانون با متخلف 

برخورد می شود.
حمیدرضا رحیمی ادامه داد: تاکنون دســتورالعملی مبنی بر 
سهمیه اختصاص یافته به داروخانه های مشهد به ما ابالغ نشده 

و تنها دستورالعمل نحوه اجرا ابالغ شده است.
وی افــزود: به محض اینکه دارو در ســطح داروخانه ها توزیع 
شود اطالع رسانی های الزم از طریق رسانه های مختلف صورت 

خواهد گرفت.
حمیدرضا رحیمی در پاســخ به این پرسش که ممکن است 
این واکسن به صورت آزاد و با افزایش قیمتی بیشتر از میزان 

مصوب به دست مصرف کننده برسد، توضیح داد: بعید می دانم 
امکان چنین کاری وجود داشــته باشــد، چون این واکسن با 
سهمیه مخصوص و مشخص و در داروخانه ای خاص و تحت 
کنترل دانشگاه علوم پزشکی  توزیع می شود تا مطمئن شویم 

این واکسن به دست افراد در معرض خطر برسد.

وی گفــت: این واکســن در داروخانه هــای منتخبی مانند 
هالل احمر، آستان قدس و... است. به طور کلی داروخانه هایی 
که توزیع کننده داروهای خاص هســتند، مسئول توزیع این 

واکسن هستند.
رحیمی افزود: این واکسن را می شود تا تاریخ انقضا در یخچال 
نگهداری کرد، ولی بهترین زمان برای تزریق این واکسن هفته 
دوم مهر ماه است. با توجه به اینکه آنفلوانزا انواع مختلفی دارد 
کســانی که از این واکسن استفاده می کنند به این نوع خاص 

مبتال نمی شوند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیمارستان های سطح مشهد تا 
۳هزار تخت برای آنفلوانزای حاد تنفسی جهت بستری آمادگی 

دارند.
این مقام مسئول گفت: تمام کسانی که در گروه پرخطر قرار 
دارند از جمله افراد پیوند اعضا و...شامل این طرح می شوند که 
با تماس با آن ها برای استفاده از این واکسن به مراکز ذی ربط 

راهنمایی می شوند.

مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیمشهددرگفتوگوباقدس:

واکسن آنفلوانزا در داروخانه های خاص توزیع می شود

زگارشزگارش



خبرخبر خبرخبر

 مزار سپهبد شهید سلیمانی •
ثبت ملی می شود
مدیرکل میراث  کرمان: 
و  گردشــگری   فرهنگی، 
صنایع دستی استان کرمان 
گفت: پرونــده ثبت ملی 
مزار سردار سپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی در 
میراث فرهنگی  کل  اداره 

استان کرمان تکمیل شــده است و به  زودی این مهم رقم خواهد 
خورد. فریدون فعالی اظهار کرد: درصددیم ثبت مزار سپهبد شهید 
حاج قاسم سلیمانی را تا هفته دفاع مقدس نهایی کرده یا دست کم 

در نخستین سالگرد سردار دل ها به صورت رسمی اعالم کنیم.

 ورود کاروان  عزاداری •
به مرز چذابه ممنوع است

دشــت  فرماندار  اهواز: 
آزادگان گفــت: نیروهای 
انتظامــی و مرزبانــی از 
ورود کاروان های عزاداری 
به محدوده گذرگاه مرزی 
چذابه جلوگیری می کنند.

حمید سیالوی با اشاره به 
اینکه حتی اتباع و گردشگران عراقی نیز نمی توانند به جمهوری 
اسالمی ایران سفر کنند، افزود: نیروهای مرزبانی عراق نیز با حضور 
در نقطه صفر مرزی شیب )چذابه( اجازه ورود هیچ زائری را به عراق 

حتی برای چند ساعت نمی دهند.
وی از زائــران خواســت از حرکــت به ســوی مــرز چذابه در 
۱۱۰کیلومتری شمال غرب اهواز خودداری کنند؛ چرا که محلی 

برای استراحت و پذیرایی در موکب ها در منطقه وجود ندارد.

 هر گونه تجمع و گردهمایی•
در قم ممنوع شد
قم: دانشگاه علوم پزشکی 
قم طی اطالعیه ای اعالم 
کرد: با توجه به شــرایط 
فــوق بحرانی بــه وجود 
آمده در قم به علت شیوع 
ویروس کرونــا، هر گونه 
تجمــع و گردهمایی در 

سطح این استان ممنوع است.
دراین اطالعیه آمده است: به اطالع همشهریان عزیز می رساند با 
توجه به پیک شــدید بیماری کرونا در قــم و تراکم زیاد بیماران 
در بیمارستان ها و به دنبال آن ایجاد شرایط فوق بحرانی، هر گونه 

تجمع و گردهمایی در سطح استان ممنوع است.
این اطالعیه می افزاید: مردم شریف قم در صورت مشاهده هر گونه 
تجمــع و همایش، مراتب را با شــماره های ۱۳۷ و ۱۹۰ در میان 
گذاشته و یا به سامانه ۳۰۰۰۱۴۱۴۱۰ پیامک نمایند تا برخوردهای 

قانونی الزم صورت گیرد.

 به  زودی یک جزیره جدید •
در کیش احداث می شود

کیش: مدیرعامل سازمان 
آزاد کیش گفت:  منطقه 
بندرگاه  الیروبــی  محل 
یک جزیره جدید  کیش 

به زودی احداث می شود.
غالمحسین مظفری افزود: 
اسکله ۳۵هزارتنی ساخته 

شده است و قرارداد الیروبی آن که یکی از بزرگ ترین قراردادهای 
الیروبی کشــور است، تنظیم شــده و از محل آن، به  زودی یک 
جزیره جدید در کنار جزیره کیش احداث می شــود که مباحث 

زیست محیطی آن نیز در حال انجام است.
وی با اشــاره به راه اندازی ترمینال جدیــد فرودگاه کیش گفت: 
خوشبختانه در شرایط تحریم، تجهیزات مربوط به این پروژه توسط 
شرکت های دانش بنیان داخلی ساخته شده و به کیش انتقال یافته 

است.

 تشکیل پرونده •
در خصوص جوان گمشده کردکویی

دادســتان  گلســتان: 
عمومی و انقالب کردکوی 
از تشــکیل پرونده برای 
گمشده  شهروند  موضوع 

کردکویی خبر داد.
هــادی عزیــززاده گفت: 
همزمــان با اعــالم خبر 

مفقودی یک شهروند کردکویی در منطقه جنگلی این شهر از سوی 
خانواده وی، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهرستان 
تشکیل شد. وی با بیان اینکه امیدواریم این هم استانی سالمت پیدا 
شود و به آغوش خانواده بازگردد، افزود: همزمان با اقدام هالل احمر 
و نیروهای داوطلب برای جست وجوی این شهروند، اقدام های الزم 
برای در نظر گرفتن سایر فرضیه ها نیز در دادسرای این شهرستان 

در حال پیگیری و انجام است.
 

 بازگشت به تحصیل•
3هزارو300 دانش آموز در آذربایجان غربی 

غربی:  آذربایجــان 
مدیرکل آموزش و پرورش 
گفت:  آذربایجان غربــی 
۳۰درصد از بازماندگان از 
تحصیل به دلیل فقر مالی 
و اشتغال با هدف تأمین 
هزینه زندگی از تحصیل 

بازمی مانند. ابراهیم محمدی با بیان اینکه یکی از رسالت های اصلی 
آموزش و پرورش تحت پوشــش بردن همه کودکان الزم التعلیم 
است، افزود:حدود ۳۰درصد از بازماندگان از تحصیل به دلیل فقر 
مالی و اشتغال با هدف تأمین هزینه زندگی از تحصیل بازمی مانند.

محمدی بیان کرد: آموزش و پرورش با تأمین مایحتاج اولیه تحصیل 
برای بازگرداندن این دانش آموزان به چرخه آموزش تالش می کند. 

 واحدهای سیل زده معموالن•
هنوز تکمیل نشده اند

بخشــدار  لرســتان: 
معموالن گفت: واحدهای 
سیل زده معموالن با وجود 
انجام تعهدات دولت هنوز 

تکمیل نشده اند.
موسوی  ســیدحبیب اهلل 
اظهار کــرد: خبر تکمیل 
۱۰۰ درصدی واحدهای احداثی ســیل زدگان معموالن و انتشار 
آن در فضای مجازی موجب اعتراض و انتقاد مردم و تشــویش 
اذهان عمومی شده؛ چرا که این واحدها تکمیل و راه اندازی نشدند.

 وی افزود: به عنوان نماینده دولت در بخش معموالن، قبول دارم 
تعهدات دولت در رابطه با منازل احداثی سیل زدگان معموالن با 
استفاده از تسهیالت ارزان قیمت ۱۰۰درصد به پایان رسیده، اما 

این واحدها تکمیل نشده و آماده بهره برداری نیست.

اجرای پویش آجر به آجر در مازندران•
مازندران: مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس مازندران گفت: 
پویش آجر به آجر در حال انجام اســت تا هر کس به اندازه حتی 

یک آجر ، در امر مدرسه سازی مشارکت داشته باشد.
قربانعلی شیرزاد  با اشــاره به اینکه در سال های اخیر ۷۰ تا ۸۰ 
درصد ظرفیت سازمان نوسازی مدارس صرف تکمیل پروژه های 
نیمه کاره شده است، خاطرنشــان کرد:  با وجود کارهای صورت 
گرفته در سال های اخیر، معتقدیم باید بیشتر تالش کرد تا بتوان 
کمی و کاستی ها را در این زمینه در کمترین زمان ممکن جبران 

کرد.

 بازیافت پسماندهای الکترونیکی•
 و پالستیکی قانونی شد

حفاظت  مدیرکل   : کرج 
محیط زیست استان البرز 
گفت: طبق آیین نامه قانون 
بودجه ســال ۱۳۹۹ کل 
کشور، بازیافت پسماندهای 
الکترونیکی و پالستیکی به 
صورت قانونی دنبال و باید 

اجرایی شود.
فردین حکیمی بیان کرد: این آیین نامه در راستای کاهش معضالت 
زیست محیطی ناشی از تولید کاالهای مخرب محیط زیست شکل 
گرفته است. وی افزود: در این آیین نامه فهرست کاالهای مشمول 
و میزان عوارض کاالهایی که مصرف آن ها منجر به تولید پسماند 

مخرب محیط زیست می شود، مشخص شده است .

 70 درصد سیلندرهای گاز •
در بندر امام به دست مردم نمی رسد

خوزســتان: بخشــدار بندر امام خمینی)ره(گفت: روزانه بین  
یک هزارو۵۰۰تا 2هزار کپسول گاز به عامالن توزیع در شهر بندر 
امام خمینی)ره( تحویل می شود، اما متأسفانه افزایش قیمت بنزین 
سبب شده که ۷۰ درصد ســیلندر گاز مایع توسط خودروهای 

شخصی مصرف شود. 
حجت اهلل خسروی با بیان اینکه افزایش قیمت و کمبود سیلندر 
گاز در استان خوزستان سبب ایجاد مشکل برای مردم شده است، 
اظهار کــرد: پیگیری که از پاالیش و پخــش فراورده های نفتی 
داشتیم، علت کمبود سیلندر گاز را تعمیرات در پاالیشگاه آبادان و 
اختصاص سهمیه براساس ثبت نام در سامانه متمرکز سدف عنوان 

کردند.

 ۵30 منزل میزبان روضه خانگی •
از محل موقوفات یزد

یزد: رئیــس اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان یزد، 
از برگــزاری ۵۳۰ روضه و 
انتظــار ۱2۰ منزل برای 
شــرکت در طــرح »هزار 
خانه، هزار روضه« خبر داد.
کاظمی«  »محمدحسین 
به اجرای طرح »هزار خانه، هزار روضه« در شهرســتان یزد اشاره 
کرد و گفت: این طرح از ابتدای ماه محرم در شهرستان یزد آغاز و 

با استقبال بسیار خوبی از سوی مردم دارالعباده روبه رو شد. 
وی افــزود: در طول روز 2۵ روضــه خانگی در طرح »هزار خانه، 
هزار روضه« برگزار می شود که سخنرانان آن نیز از مبلغان بومی 

استان یزد هستند.

قدس گزارش می دهد

قیمت مصالح، سد راه ارزانی مسکن
تبریز: اگرچه برخی آمارها دست وپا می زنند تا 
افزایش قیمت مسکن را به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد 
نشــان دهند، اما واقعیت این اســت که افزایش 
قیمت مسکن با رشد 2۰۰ درصدی همراه است.

قدس آنالین-گروه استان ها: آپارتمان هایی که در 
سال ۱۳۹۷و ابتدای ســال ۹۸ قیمتی بیش از 
متری ۳میلیون و حداکثر ۷ میلیون تومان بنا بر 
محله قیمتی نداشتند، حاال خود را به مرز ۱۰ الی 
2۳ میلیون تومان رسانده اند. این ارقام که به  نوعی 
در پشت شیشه های مشاوران امالک در حال به 
رخ کشــیدن گرانی برای مردم است، خود گواه 
مدعای رشــد قیمت  ۳۰۰ درصدی مسکن در 

شهری مانند تبریز است.
 
قیمت ها در اوجس

با گشت وگذاری در مشــاوران امالک به  خوبی 
می توان قیمت های نجومی را که دیگر رسیدن 
دست مصرف کننده به آن کوتاه شده، باخبر شد.

به  عنوان نمونه در تبریز یک آپارتمان ۶۰ متری 
سنددار با قیمت کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا 
نمی شــود یا در نمونه دیگر یک آپارتمان ۱۰۰ 
متری نوساز در چایکنار تبریز ودیعه ۱۰۰ میلیون 

تومانی و اجاره ماهانه 2 میلیون تومانی دارد.
یک واحد آپارتمان ســه خواِب جنوبی در کوی 
نصر تبریز به قیمت یک میلیارد و 2۰۰ میلیون 
تومان به فــروش می رســد و در مناطق کمتر 
توسعه یافته مانند شهرک اندیشه یک آپارتمان 
۹ ساله ۸۰ متری به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان 
قیمت گذاری شده است که بنا بر گفته برخی از 
امالکی هــا حاال به همین قیمت هم دیگر یافت 

نمی شود و گران تر شده است!

ریشه گرانی کجاست؟س
ریشــه گرانی را که بررسی می کنیم بسیاری از 
سازندگان نخست انگشت خود را به سمت گرانی 
زمین و سپس به سمت مصالح ساختمانی بلند 

می کنند.
یکی از پیمانکاران ساختمان در این رابطه به ما 
می گوید: در همان نقطه آغازین برای ســاخت 
باید افزون بر ۷ میلیارد تومان برای خرید زمین و 
پروانه کار هزینه کرد، حاال شما این پول را تقسیم 
 بر ۱۰ واحد هم که بکنید خوب سهم هر آپارتمان 
که هنوز یک خشــت هم  روی هم نگذاشتیم به 

۷۰۰ میلیون تومان می رسد.
ابراهیــم آذرخــش می گوید: 
وقتی هنوز ساختمان را شروع 
نکــردی و روی خاک حداقل 
آپارتمــان ۷۰۰  یــک  آورده 
انتظار  میلیون تومان می شود 
دارید پس  از ســاخت متری 
چند ایــن آپارتمان به فروش 
رســیده و یا به دســت اقشار 

آسیب پذیر برسد؟

گرانی مصالحس
وی بــا بیــان اینکــه مصالح 
ساختمانی نیز یکی از مهم ترین 
عوامــل تأثیرگذار بــر گرانی 
است، بیان کرد: سیمان یکی 
از اصلی ترین ارکان در صنعت 

احداث و ساختمان سازی است که پس از بخش 
خدمات و آهن آالت، بیشترین نقش را در تعیین 

قیمت تمام شده یک ساختمان ایفا می کند.
 وی افزود:  قیمت ســیمان در تبریز در چند ماه 
اخیر از پاکتی  ۸هــزار تومان به 2۵ هزار تومان 
رسیده بود،اگرچه حاال به قیمت 2۳ هزار تومان 

به دست مصرف کننده می رسد.
وی بــا بیان اینکــه  در تیرماه شــاهد افزایش 
۳۴درصدی قیمت سیمان از طرف دولت بودیم، 

ادامــه داد:  قیمت یک پاکت 
ســیمان در کارخانه ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان اســت، اما تا به 
می رسد  مصرف کننده  دست 

دو برابر می شود.
وی افــزود: تمامــی مصالح 
ســاختمانی بــه  کار رفته در 
ساخت واحد مسکونی در بهار 
ســال جاری نسبت به فصل 
مشابه سال قبل دچار پدیده 
افزایــش قیمــت بوده اند که 
کمترین افزایش قیمت مربوط 
به ایزوگام با ۱۰ درصد افزایش 
قیمت بوده  وگرنه سایر مصالح 
کاربردی مانند تیرآهن نسبت 
به سال گذشــته ۵۰ درصد 

افزایش قیمت داشته است.

بازار بدون ناظرس
رئیس اتحادیه مشاوران امالک مسکن تبریز در 
این رابطه نظارت را یکــی از ضرورت های مهار 
این بازار لجام گسیخته می داند و می گوید: هیچ 
مرجعی برای قیمت گذاری وجود ندارد؛بنابراین 
برخی از ســایت ها در این میان با دامن زدن به 
قیمت هــای هیجانی برافزایــش قیمت ها تأثیر 

می گذارند.

اسماعیل نعمتی قیمت های غیرکارشناسی را تنها 
مشکل افزایش قیمت ها نمی داند و اعتقاد دارد: 
گرانی مصالح ساختمانی تنها یکی از عوامل اصلی 

گرانی مسکن است.
وی نظارت کامل بر قیمت ها، حذف ســایت های 
مسکن و تشکیل کارگروه به  منظور کارشناسی 
و قیمت گذاری را ســه  راه حــل کاهش قیمت و 
به ثبات رساندن بازار دانســته و می افزاید: روند 
افزایشی واحدهای مسکونی تنها مختص ملک های 
شخصی نبوده بلکه  در واحدهای مسکن مهر نیز 
همین نابســامانی وجود دارد بــه  طوری  که اگر 
در ســال ۹۶ یک واحد مسکن مهر ۴۰ میلیون 
 تومان ارزش داشت، در سال جاری آن را با قیمت 

۴۰۰ میلیون تومان باید خریداری کرد.
وی می گوید: پیش از بهمن  ماه ســال ۹۸ یعنی 
زمانــی که هنوز خبری از بیماری کرونا نشــده 
 بود، بازار مسکن در تب وتاب و قیمت مسکن تا 
2۵ درصد افزایش پیدا کرده بود و متقاضیان آن 
 هم تا حدی بود، اما با شــیوع بیماری و به دنبال 
آن تعطیلی ها موجب رکود و کسادی در این بازار 
شــد تا 2۵ فروردین  ماه سال جاری که با شروع 
فعالیت بازار دوباره شــاهد افزایش 2۰ درصدی 
قیمت مسکن بودیم. یعنی از آذر ماه سال ۹۸ تا 
2۵ فروردین سال جاری در یک مدت  زمان پنج 
ماهه شاهد افزایش ۴۰ درصدی قیمت بوده ایم 

که واقعاً هیچ توجیهی ندارد.

 اگرچه برخی آمارها 
دست  و پا می زنند تا 

افزایش قیمت مسکن 
را به میزان 30 تا 

50 درصد نشان 
دهند، اما واقعیت 

این است که افزایش 
قیمت مسکن با رشد 
200درصدی همراه 

است
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زنجان: انتقال پادگان زنجان مانند بســیاری از پادگان هایی که 
تاکنون از میان شهر به خارج از آن منتقل شدند به نظر کار سختی 
نیســت، اما همین انتقال ساده در شــهر زنجان ریشه اختالفات 
بسیاری است که پس از گذشت ۱۷ سال هنوز سرانجامی نداشته 

است.
اگرچه فرمانده کل قوا از مهر ماه ســال ۱۳۸2 پس از سفر به این 
استان دســتور به جابه جایی این پادگان دادند و اظهارات اعضای 
شــورای شــهر حکایت از واگذاری زمین و توافقات الزم دارد، اما 
فرمانده تیپ مستقل 2۱۶ زرهی شهید مخبری، شهرداری را به 
کم کاری متهم کرده و برخی مشکالت مانند جابه جایی دکل های 
برق  و ســایر اقدامات مانند خاک برداری و یا دیوارکشی موجب 

اختالف در بازگشایی محور پادگان شده است.

پروژه 17 سالهس
جابه جایی 2۷۰هکتار از تیپ 2۱۶ زرهی از داخل شهر که انتظار 
می رفت در یکی دو سال به سرانجام برسد حاال وارد سال هفدهم 
شده و بنا بر گفته بسیاری از شهروندان به نظر نمی رسد امسال هم 

این موضوع به نتیجه ای برسد.
در این مصوبه مقرر شــده بود پادگان به خارج از محدوده شهری 
منتقل شود که برای این منظور زمینی برای ساخت آن اختصاص 
پیدا کرد. این طرح برای خارج کردن خیابان های اطراف این پادگان 

از بن بست و تسهیل ترافیک شهری عنوان شد.

با توجه به اخباری که منتشــر می شــود مردم در بازه های زمانی 
مختلف، توپ مسئولیت را گاهی در زمین تیپ 2۱۶ زرهی ارتش 

زنجان و گاهی در زمین شورای اسالمی شهر می بینند.

اعطای زمینس
رئیس شــورای اسالمی شــهر زنجان در همین رابطه می گوید: 
بــرای جابه جایی پادگان به  صورت قطعی، زمین ۸۳۰ هکتاری را 
در اختیــار پادگان قرار دادیم و در حــال حاضر این زمین به نام 

پادگان است.
عباس راشاد ادامه می دهد: ارتش فقط برای ۱۰ هکتار از زمین هایش 
سند داشت و با کمک استانداران وقت و دستگاه های اجرایی برای 
اینکه پادگان منابع الزم را برای ساخت پادگان جدید بدست آورد، 
در مرحله نخست یک سند جدید ۱۵۰ هکتاری به پادگان دادند 
و مقرر شد تغییر کاربری آن در کمیسیون ماده ۵ انجام شود و از 
محل فروش آن بتوانند در سال های مختلف ساخت پادگان جدید 

را آغاز کنند؛ اما موضوع جابه جایی پادگان منتفی شد.
وی اظهار کرد: ما همچنان اصرار داریم پادگان باید منتقل شود، در 
غیر این صورت همه امتیازات و زمین های داده  شده به پادگان برای 

جابه جایی باید لغو شود. 

عمل نشدن به تعهدات مدیریت شهریس
این در حالی اســت که فرمانده تیپ مستقل 2۱۶ زرهی شهید 

مخبری، شــهرداری را به دلیل کوتاهی در انجام تعهدات مقصر 
می داند و می گویــد: در زمان واگذاری این زمین، ثمن معامله بنا 
به قیمت کارشناسی انجام  شده به اداره کل منابع طبیعی استان 
واریز شــده و هیچ بهانه ای از این بابت برای واگذاری رایگان زمین 

وجود ندارد. 
امیرداوود حمدی با بیان اینکه در صورت همکاری شــهرداری و 
شــورای اسالمی شهر نیاز به دخالت خارج از استان وجود ندارد و 
مشکل در استان قابل  حل است، ادامه داد:  در 2۰ تیر  و ۴ مرداد 
سال ۹۹ با اعضای شورای اسالمی شهر زنجان صحبت و توافق هایی 
انجام شد تا مشکالت حل شود؛ به  طوری  که ارتش در حال حاضر 
منتظر اســت شورای اسالمی شهر و شهرداری تغییرات به وجود 
آمده را در نقشه ها اعمال کند؛ زیرا مساحت نقشه شرقی به غربی از 
۵۴ هزار متر به ۵۹ هزار متر افزایش  یافته است و پس از ارائه نقشه 
جدید توسط شهرداری، ارتش سریعاً برای دریافت مجوز از رده های 

باال اقدام خواهد کرد.

اختالف ها بر سر انتقال، 17 ساله شد

پادگان زنجان،  خبردار در وسط شهر!

گزارشگزارش

7911zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. بازیکن بااخالق آذری ســال های قبل تیم 
فوتبال پرســپولیس که این روزها به عنوان 
دســتیار اســکوچیچ در تیم ملی مربیگری 
می کند – آوازخوان 2. طالی سیاه- سیاه رنگ- 
شکل و قیافه ۳. عید ویتنامی- شبیه و نظیر- 
نشــانه- فراق ۴. ظرفی برای انتقال مایعات و 
گازها- هم زمــان- امپراتور چینی بنیان گذار 
سلسله »شیا« ۵. کله پزی و کله فروشی- برابر 
فارسی »بالگرد« برایش برگزیده شد ۶. از انواع 
حســاب بانکی- یکی از شــریان های حیاتی 
دوگانه عراق- موی گردن شــیر و اسب ۷. نخ 
بافتنی- یکی- انباره- آســیاب ۸. پول- رنگ 
طبیعت- اضافه بار- دخترتازی ۹. قدم یکپا- 
ماده بیهوشــی- دهان پرنده- نام دخترانه به 
معنی پادشاه۱۰. جواب معروف عروس خانم- 
پهلوان اســاطیری یونانی که بجز از  پاشــنه 
پایــش رویین تن بود- بهشــت ۱۱. کودکی 
 که شــیرین و زیبا ســخن می گوید- یاقوت 
 ۱2. شایعه خودمانی- عنکبوت- چیره دست 
۱۳. تکیه کالم مشهدی- جعبه قطعات رایانه – 
کاالی به دردنخور- آزاده دشت کربال ۱۴.تبدیل 

عالیــم رادیویی به صوتی و تصویری- قرارداد 
انتقال گاز حوزه دریای خزر و  آسیای مرکزی 
را  از راه ترکیه به اروپا – شایســته ۱۵. ثالثه 
باستانی مصر- از آثارتاریخی و دیدنی بیرون 
شهر اصفهان که برروی آرامگاه »عموعبدا...« 

زاهد ایرانی بنا شده

۱. مشــهورترین خون آشــام تاریخ که »برام 
افسانه ای  آن  درسال۱۸۷۰براساس  استوکر« 
ســاخت که بعدها دست مایه ساخت فیلمی 
هــم شــد- یوزپلنــگ 2. پیش درآمدروب- 
مــاه میــالدی ۳. پســوند    – پرحرفــی 
مصدرجعلــی- ضــروری- مختــرع تلفن- 
خورشــید ۴. »آقا« در گویــش بچه پاریس- 
خوگرفتن- آخرین رمق ۵. خواروبارفروشی- 
 مستهلک شــدن ۶. مرآت- خشکی- طالیی 
 ۷. خواننــدگان- واحد طول موج- لبخندزدن 
۸. جــوی خون- زمیــن دار- آیــت- پایه و 
اســاس ۹. چندین یاقوت- آرام گیرنده- مار 
عظیم الجثه خطرناک۱۰. پدربزرگ- ماالمال- 
زشت و ناپسند۱۱. کالسکه ای که با سه اسب 

کشیده شــود- نام یکی از دو فرشته آویخته شده در چاه 
بابل ۱2. پسوند صفت تفضیلی- کشور آسیایی به مرکزیت 
»کاتماندو«- خود را به نادانی زدن۱۳. عضو تنفسی- پشته 
خاک- خودروی مخصوص حمل ســیمان- چاشــنی 
 سرخ رنگ ۱۴. شــکارکردن- جایزالخطاست – ام البشر 
۱۵. قطــار زیرزمینــی- باالترین مقام اداری کشــور در 

استان ها را دارند

  افقی

  عمودی
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