
 احتمال بازگشت محدودیت های کرونایی 
در خراسان رضوی

 آرزوی خدمت 
به میهنش را داشت

در گفت وگو با مادر سرباز وظیفه شهید »علی دادی القار« عنوان شدمعاون استاندار با انتقاد از بی توجهی مردم در استفاده از ماسک هشدار داد

معــاون سیاســی، اجتماعی و امنیتی اســتاندار 
خراســان رضوی گفت: در صورت رعایت نکردن 
شــیوه نامه های بهداشــتی مقابله با کرونا، شاهد 
بازگشت محدودیت های سطح سه و چهار در این 
استان خواهیم بود.حسن جعفری افزود: در صورتی 
که شــاهد کاهش اســتفاده از ماســک از سوی 

شهروندان باشیم، ستاد مقابله ...

به حاجیه خانم می گویم امروز در سالروز شهادت 
پسرتان می خواهم با هم  گفت وگو کنیم، بالفاصله 
تشکر می کند و می گوید: خدا را شکر می کنم که 
پس از ۴۰ ســال هنوز هستند کسانی که به یاد 
پسر شهیدم هستند.»علی دادی القار« متولد اول 
خرداد۱۳۳۹ در مشهد است. سربازی که خودش 

به عشق وطن، خدمت را انتخاب کرد...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

اعمال قانون معاینه فنی هم کارساز نشد
 شاهدان اجاره ای هم 
کاری از پیش نبردند

تاجرگرانفروش چای 
نقره داغ شد

.......صفحه ۳ 

.......صفحه 2 

 رئیس انجمن 
انبوه  سازان استان عنوان کرد

 کسری
80 هزار واحد 

مسکن در 
خراسان رضوی

رئیس انجمن انبوه ســازان خراسان رضوی گفت: بیش 
از 8۰ هزار واحد کســری مســکن در استان وجود دارد 
که تعداد ساخت و سازهایی که توسط انبوه سازان انجام 
می شــود با این رقم کسری مسکن بســیار فاصله دارد.

محمود پــژوم در خصوص کاهش قیمت مســکن در 
سطح ملی، اظهار کرد: در این خصوص مکاتبات فراوانی 
با مجلس، وزارت راه و شهرســازی و مسئوالن استان و 
کشور صورت گرفته اســت که باید در راستای افزایش 
انگیزه انبوه سازان فعالیت های گسترده ای صورت گیرد که 
الزمه آن واگذاری زمین ارزان قیمت به انبوه سازان است.

وی با اشاره به اینکه هنوز ...

تشدید آلودگی هوای مشهد

.......صفحه 2 

 معاون نظارت و پایش اداره کل 
محیط زیست خراسان رضوی هشدار داد

 تهدید فاضالب
 یک بیمارستان 
برای آب های 

زیرزمینی

یک تاجر چای که برای ماستمالی تخلف گران فروشی در محموله 
چــای، چهار شــاهد دروغین اجیــر کرده و به ســازمان صمت 
خراسان رضوی فرستاده بود، با قاطعیت تعزیرات حکومتی چند صد 
میلیون تومان جریمه شد تا درس عبرتی شود برای افرادی که قصد 

دارند کاالهایی که با ارز دولتی ...
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رضاطلبی: دبیر ســتاد امربه معــروف و نهی از منکر 
خراسان رضوی در همایش شــب خاطره در مؤسسه 
فرهنگی قدس گفت: هشــت ســال دفاع مقدس یک 
گنــج بی پایان اســت و هرچه به پیــش می رویم به 
گنج ها و دســتاوردهای بیشــتری از آن دســت پیدا 
می کنیم. به گزارش قدس آنالین، در همایش شــب 
خاطره اصحاب رســانه که  به مناســبت گرامیداشت 
هفته دفــاع مقدس و با حضور جمعــی از رزمندگان 
، ایثارگران و  اصحاب رســانه در فضای روباز مؤسسه 
فرهنگی قدس برگزار شد، حجت االسالم سید محمود 
مرویان حســینی ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره 
شــهیدان، ایثارگران و رزمندگان هشــت سال دفاع 
مقدس اظهار کرد: بندگان ممتاز ، افرادی هستند که 
بدون هیچ گونه ترس و هراســی رسالت الهی را تبلیغ 

و به دیگران منتقل می کنند.
سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس افزود: تبلیغ و رسانه 
پرچم بلندی است که افرادی نظیر حضرت زینب)س( 
آن را بلند کرده و حق بودن قیام ســید الشــهدا را به 
دیگران اطالع داد، به طوری که اگر وی نبود کربال در 

کربال باقی می ماند.

حجت االســالم مرویان حســینی ادامه داد: برگزاری 
این گونه مراســم ها فرهنگ  و ارزش هشت سال دفاع 
مقدس را به خوبی تبیین و مفاهیم اساســی آن را به 
نســل های بعدی منتقل می کند که این موارد تأثیر 
بسزایی در ماندگاری ، تثبیت و ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت در جامعه دارد.
وی ضمن بیان خاطره ای از عملیات کربالی ۵ تصریح 
کــرد: در هیاهوی عملیات و در میان آتش دشــمن، 
نوجوان گنابادی که ۱2 ســال سن داشت با جاسازی 
هر خمپاره ۶۰ فریاد اهلل اکبر جانم فدای رهبر را ســر 
می داد و از رزمندگان دیگر نیز تقاضای سر دادن این 

شعار را داشت .
وی ادامــه داد: ایــن نوجوان با وجود بســتری بودن 
پدرش در قسمت قلب بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 
اما بنا به والیت پذیری و تکلیف مداری که داشــت در 
جبهه حضور پیدا کرده بود، از این رو این گونه مفاهیم 
هشت ســال دفاع مقدس که اســتواری در اطاعت از 
والیــت فقیه و رهبری را به خوبــی تبیین می کنند، 
باید مورد توجه رسانه ها در انتقال به نسل های بعدی 

انقالب باشد.

دفاع مقدس یک گنج بی پایان استس
در ادامه این مراســم ســردار علی اکبر افراسیابی نیز 
اظهار کرد: امام خمینی )ره( به عنوان فرمانده هشــت 
ســال دفاع مقدس، شــهیدان، ایثارگران ، رزمندگان 
و خانــواده شــهدا و جانبــازان نقش عمــده ای در 

پیروزی های هشت سال دفاع مقدس داشتند.
دبیر ســتاد امر بــه معروف و نهی از منکر خراســان 
رضوی بابیان اینکه انقالب اسالمی و هشت سال دفاع 
مقدس  یک رسانه هســتند،  افزود: رسانه از ابتدا در 
انقالب اسالمی و در هشت سال دفاع مقدس در زمینه 
تبیین ارزش ها و انتقال مفاهیم نقش شاخص و مهمی 
برعهده داشت و افرادی که پیام رسانی و انتقال اخبار 
و اطالعات را برعهده دارند، باید به جز خداوند متعال 

از هیچ فرد و قدرت دیگری ترس نداشته باشند .
وی بابیان اینکه رسانه ها مسئولیت بسیار سنگینی بر  
دوش دارند، ادامه داد: همه افراد فعال در حوزه رسانه 
آمــران به معروف و ناهی از منکر هســتند، از این رو 

در این زمینه باید مراقبت های الزم را داشته باشند.
افراســیابی ادامه داد: در هشــت ســال دفاع مقدس 
خبرنــگاران وظیفــه ثبت صحنــه های مانــدگار و 

ایثارگری رزمنــدگان را برعهده داشــتند، به طوری 
که نســل ســوم انقالب و نســل های بعدی از طریق 
همین آثار رسانه ای هشت سال دفاع مقدس است که 
تبلور  فرهنگ ایثار و شهادت در بین رزمندگان  را به 

خوبی درک می کنند.
وی افــزود: هشــت ســال دفــاع مقدس یــک گنج 
بی پایان اســت و هرچه به پیش می رویم به گنج ها 
و دستاوردهای بیشتری از آن دست پیدا می کنیم، به 
طوری که امروز شاهد هستیم اگرچه برخی از شهدای 
مدافع حرم و شهدای ســالمت در دوران هشت سال 
دفاع مقدس حضور نداشــتند، اما بــا درک مفاهیم و 
ارزش هــای آن در صحنه دیگری با والیت پذیری به 

انجام وظیفه می پردازند.
افراســیابی با اشــاره به اینکه انتقال اخبار و اطالعات 
پیروزی های عملیات  در هشــت ســال دفاع مقدس 
در بین رزمنــدگان نقش بســزایی در تقویت روحیه 
آن ها داشــت، ادامه داد: یکی از عواملی که باعث شده 
اســت  امروز در جنگ نرم بر دشمن غلبه کنیم، ارائه 
تحلیل های درســت و انتقال صحیــح اخبار از طریق 
رســانه های جمهوری اســالمی بوده اســت که این 

موضوع عملیات روانی دشمن در تضعیف روحیه مردم 
را  از بین برده است.

وی افزود: والیت پذیری و پشــتیبانی از والیت فقیه 
عالوه بر اینکه باعث خواهد شد به کشور کوچک ترین 
آسیبی وارد نشود،  بلکه زمینه پیشرفت های بیشتر در 
عرصه های مختلف را برای کشور به وجود خواهد آورد. 
در ادامه این مراســم پس از اجرای سرود توسط گروه 

ســرود  آوای رضوان، اصحاب رسانه به بیان خاطراتی 
از هشــت سال دفاع مقدس و رشادت های رزمندگان 
پرداختنــد و در خاتمه نیز ضمن تجلیل از تعدادی از 
ایثارگران مؤسسه فرهنگی قدس از برندگان مسابقات 
دارت و تنیس روی میز که به مناســبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس در مؤسســه فرهنگی قدس برگزار 
شده بود، با اهدای لوح و جایزه تجلیل و قدردانی شد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در همایش شب خاطره :

مفاهیم ارزشی هشت سال دفاع مقدس یک رسانه است

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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ساالنه  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
آهن  راه  کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت  دوم  نوبت 
ساعت  راس   1399/07/20 یکشنبه  روز  در  خراسان 
آهن  راه  کل  اداره  فرهنگی  مجتمع  محل  در  صبح    9
ارغوان   – ارغوان  مسکونی  مجتمع  در  واقع  خراسان 
میشود  دعوت  اعضا  کلیه  از  لذا  میگردد.  برگزار   14
راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
انتخابات  برگزاری  به  توجه  با  میدارد  اعالم  ضمنًا 
ثبت  جهت  میتوانند  متقاضیان  کلیه  بازرسی  هیئت 
نام با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی واقع در منازل 
سازمانی 6 دستگاه جنب نانوایی نسبت به تکمیل فرم 

مربوطه اقدام نمایند.
میباشد. الزامی  ملی  کارت  ارائه  ضمنا 

دستور جلسه : 
1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- تصویب صورتهای مالی سال 98-97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی

نمیباشند  جلسه  در  حضور  به  قادر  که  اعضایی 
میبایستی جهت در یافت وکالت نامه در معیت وکیل 
دفتر  محل  به   1399/07/15 تاریخ  تا  حداکثر  خود 
عضو  هر  رای  حق  اینصورت  در  یابند  حضور  تعاونی 
رای  غیر عضو یک  و  رای  ها سه  وکالتنامه  انضمام  با 

خواهد بود .                       هیئت مدیره

/ع
99
06
92
1

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده ساالنه نوبت دوم

شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن 
تاریخ انتشار:خراسان شماره ثبت 339 

1399/07/03
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مجوزشورای اسالمی ش�هر تایباد نسبت به واگذاری به صورت 
اجاره س�اختمان مهمانس�را و رستوران ش�هرداری واقع در پارک ملت با قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 
92/000/000 ری�ال و ضمانت ق�رارداد مبلغ 500/000/000 ریال و ضمانت ش�رکت در مزایده مبلغ 
82/000/000 ریال اقدام نماید ، لذا از کلیه افراد واجد ش�رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد 

مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/07/02 لغایت 99/07/20

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ99/07/20
زمان بازگشایی پاکات 99/07/21 در محل دفتر شهردار تایباد.

ش�هرداری در رد ی�ا قب�ول پیش�نهادات مختار اس�ت و در صورتی که برن�دگان 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 فوق العاده
شرکت رزمندگان خراسان )سهامی خاص(

 
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان 
قانون��ی آنه��ا دع��وت بعمل می آید در جلس��ه 
عموم��ی فوق الع��اده در روز سه ش��نبه م��ورخ 
1399/07/15 رأس س��اعت 9 صب��ح در مح��ل 
دفتر ش��رکت واقع در شهرس��تان بجس��تان- 

کیلومتر 15 )چاه فالیز( حضور بهم رسانند.
محور جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص تغییر تاریخ پایان 
سال مالی شرکت

2- س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع 
فوق العاده باشد

ع هیئت مدیره شرکت رزمندگان خراسان  9
90
69
41

 دانش��گاه عل��وم پزش��کی گناب��اد در نظر دارد 
نسبت به تامین نیروی انسانی و واگذاری امور 
نگهبانی و حفاظ��ت فیزیکی بیمارس��تان عالمه 
بهل��ول گنابادی از طریق مناقصه عمومی اقدام 
نماید. لذا ش��رکت های واجد شرایط می توانند 
ت��ا م��ورخ 1399/07/19 جه��ت دریافت اس��ناد 
مناقصه به سامانه  www.setadiran.ir مراجعه 

نمایند. 
ضمن��ًا هزین��ه انتش��ار آگه��ی به عه��ده برنده 
مناقص��ه خواهد بود و دانش��گاه در رد یا قبول 
هر ی��ک یا تمامی پیش��نهادهای واصل��ه مختار 

است .
روابط عمومی دانشگاه  ,ع
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 آگهی مناقصه

 س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل ب��ار و مس��افر 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد به اس��تناد 
مصوب��ه هیئ��ت مدی��ره س��ازمان نس��بت ب��ه 
واگذاری اجاره دفاترش��رکت های مس��افربری 
ب��رون ش��هری واق��ع در داخ��ل س��الن پایان��ه 
مس��افربری را از طری��ق مزای��ده کتب��ی 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 باش��د. 
آخرین مهل��ت ش��رکت در مزای��ده پای��ان وقت 
مورخ��ه  ش��نبه  دو  روز   14:10 س��اعت  اداری 
1399/07/14 می باشد. مزایده رأس ساعت ده 
صبح روز س��ه ش��نبه مورخه 1399/07/15 در 

محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری سبزوار
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تشدید آلودگی هوای مشهد

اعمال قانون معاینه فنی هم کارساز نشد
هاشم رســائی فر: آلودگی هــوا مسئله ای 
همه گیر است که کالنشهرها را سال هاست با 
خودش درگیر کرده و مشکالت زیادی را برای 
ســاکنان آن ها به وجود آورده است. با وجود 
اینکه هر ساله این موضوع به راه های مختلف 
در رسانه بازتاب می یابد و در قالب سوژه های 
مختلفی به آن پرداخته می شــود اما هنوز که 
هنوز است فکری اساســی برای آن برداشته 

نشده است. 
ســهم مشــهد از هوای پاک در نیمه نخست 
سال جاری تنها 26 روز بوده است؛ نیمه دوم 
سال هم که رسیده تجربه نشان داده وضعیت 
آلودگی هوا در این شهر سیر صعودی به خود 
می گیرد و میزان آالیندگی ها افزایش می یابد. 
در ایجاد شرایطی این چنینی عوامل مختلفی 
دخیل هســتند که یکــی از مهم ترین آن ها 
خودروهایی هســتند که روزانه در شهر تردد 

دارند.
در کالنشهر مشهد که جزو آلوده ترین شهرهای 
کشــور در بحث آلودگی هوا به شمار می رود 
چیــزی در حدود یک میلیــون و 400 هزار 
دستگاه خودرو تردد می کنند که بنا بر آخرین 
برآورد سیاهه آالیندگی در مشهد 64 درصد در 

آلودگی هوا سهم دارند!
با اجباری شــدن بحث معاینه فنی خودروها 
و اینکه خودروهایی که باالی چهار سال سن 
دارند می بایســت برای دریافت معاینه فنی به 
مراکز مربوطه مراجعــه کنند انتظار می رفت 
آالیندگی هوا رو به کاهش بگذارد اما بررسی ها 
نشان می دهد با پشت ســر گذاشتن 6 ماهه 
اول ســال تغییر محسوسی در میزان آلودگی 
هوا در شــهر مشهد به وجود نیامده و بیم این 
می رود کــه در 6 ماهه دوم با پدیده  وارونگی 
هوا، آلودگی ها بیشتر هم شود که به طور حتم 
شــرایطی سخت برای مشــهدی ها به وجود 

می آورد!

دالیل کم نشدن سهم س
آالیندگی خودروها در 

هوای شهر مشهد 
مدیر محیط زیست و توسعه 
پایدار شــهری شــهرداری 
مشــهد در خصوص ســهم 
این  هــوای  در  آالینده هــا 
شهر به قدس گفت: بر پایه 
آخرین سیاهه آالیندگی هوا 
در شهر مشهد سهم آلودگی 
کل منابع متحــرک در این 
شــهر 64 درصد اســت که 
شخصی،  خودروهای  شامل 
موتورسیکلت ها  اتوبوس ها، 
و غیره می شود و 36 درصد 
باقیمانده نیز ناشی از بخش 

صنایع، خانگی، نیروگاه ها، فرودگاه، راه آهن و 
سایر موارد است.

محمد پذیرا در پاسخ به این پرسش که انتظار 

آالیندگی  میــزان  می رفت 
خودروها پس از اعمال قانون 
معاینه فنی کاهش یابد اما در 
عمل این گونه نیست، بیان 
کرد: طبیعتــاً باید این گونه 
باشد که با مراجعه خودروها 
بــرای گرفتــن معاینه فنی 
میزان آلودگی ها نیز کم شود 
اما اگر این گونه نشده دالیلی 
دارد که از جمله می توان به 
بازگشت خودروهای فرسوده 
و بدون اســتفاده به چرخه 
استفاده مردم به دلیل گرانی 
و کم شــدن قــدرت خرید 
مردم و نیز ابطال قانون سن 
فرسودگی خودرو برای از رده 
خارج شدن و تعویض خودروهای سن باال و نیز 
روی آوردن مردم در زمان کرونا به استفاده از 

خودروهای شخصی اشاره کرد. 

وی ادامــه داد: مراجعــه مردم بــرای گرفتن 
معاینه فنی خودروهایشان در قیاس با افزایش 
حجــم ورود خودروها به چرخه شــهر عماًل 
اجازه نمی دهد کاهشــی در میزان آالیندگی 
این بخش به وجود آیــد، به طور مثال طبق 
آنچه در ســال های اخیر مــورد مطالعه قرار 
گرفته اســت 63 درصد از خودروهای شــهر 
مشهد تک سرنشــین بودند اما در حال حاضر 
احساس ما این اســت که این میزان با وجود 
شیوع بیماری کرونا و تمایل مردم به استفاده 
از خودرو شخصی به جای بهره گیری از حمل 
و نقل عمومی افزایش محسوسی داشته است.

مراجعه 50 درصد خودروها برای س
گرفتن معاینه فنی 

رئیــس اداره راهبری و نظارت بر مراکز معاینه 
فنی و کاهش آلودگی هوای شهرداری مشهد 
نیز در خصوص میزان مراجعه مردم برای گرفتن 
معاینه فنی خودروهایشان از ابتدای سال جاری 
تاکنون گفت: در نیمه اول امســال 177هزار و 
58 خودرو به مراکز پنج گانه شهر مشهد برای 
دریافــت معاینه فنی مراجعــه کردند که این 
میزان در قیاس با ســال گذشته که 147هزار 
 و 240 خودرو مراجعه کننده داشــتیم رشدی

20 درصدی داشــته اســت.مرتضی هدشی 
افزود: با توجه به اجرایی شــدن اعمال قانون 
خودروهای فاقد معاینه فنی از تاریخ 25 مرداد 
از طریق دوربین های نظارتی سطح شهر مشهد 
میزان مراجعات مردم برای دریافت معاینه فنی 
افزایش پیدا کرده و حساسیت ها نسبت به این 
موضوع بیشتر شده است، با وجود این برآورد 
ما این اســت که تاکنون و در 6 ماهه اول سال 
چیزی در حدود 40 تا 50 درصد خودروهایی 
که باید برای گرفتن معاینه فنی اقدام کنند به 

مراکز معاینه فنی مراجعه داشتند.

 معاون استاندار با انتقاد از بی توجهی مردم 
در استفاده از ماسک هشدار داد

احتمال بازگشت محدودیت های •
کرونایی در خراسان رضوی 

معاون سیاســی،  ایرنا: 
امنیتــی  و  اجتماعــی 
استاندار خراسان رضوی 
گفت: در صورت رعایت 
شــیوه نامه های  نکردن 
با  مقابلــه  بهداشــتی 
بازگشت  کرونا، شــاهد 

محدودیت های سطح سه و چهار در این استان خواهیم بود.
حسن جعفری افزود: در صورتی که شاهد کاهش استفاده از 
ماسک از سوی شهروندان باشیم، ستاد مقابله با کرونا در استان 
محدودیت هایــی را دوباره در بخش حمل و نقل و مشــاغل 
اعمال خواهد کرد.وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، استفاده 
از ماسک در محیط های عمومی و رعایت بهداشت فردی در 
این استان از 10 روز گذشته تاکنون 20 درصد کاهش داشته 
است.معاون استاندار خراسان رضوی گفت: 10 روز پیش و در 
زمان برگزاری عزاداری های ماه محرم 82 درصد شــهروندان 
از ماسک استفاده می کردند که این رقم اکنون به 62 درصد 
رسیده است. وی افزود: از مردم استان می خواهیم با استفاده 
از ماسک و رعایت اصول بهداشتی عالوه بر یاری ستاد مقابله 

با کرونا، کادر درمانی استان را نیز کمک کنند.

در نکوداشت پدر نقاشی خراسان رضوی برگزار شد
 ورکشاپ 100 نفره نقاشان مشهدی•

در پارک ملت
فیاض: ورکشاپ نقاشی 
بیــش از 100 هنرمند 
در  مشــهدی  مطــرح 
ملت  پــارک  بوســتان 

مشهد برگزار شد.
به گــزارش خبرنگار ما؛ 
ورکشــاپ  بزرگ ترین 

اجالس قدیر با نکوداشت استاد »ایرج خواجوی«، پدر نقاشی 
خراسان رضوی و استاد سیما مجیدی زاده، آرشیتکت مجتمع 
هنــری امام رضا)ع( با حضور معاون هنری اداره کل ارشــاد 
اســتان، شماری از پیشکسوتان و استادان این هنر و بیش از 
100 هنرمند نقاش مشهدی روز گذشته در پارک ملت مشهد 
 برگزار شد.در این ورکشــاپ کم نظیر که از ساعت 10 صبح 
تــا 17 عصر به طول انجامید هنرمندان نقاش مشــهدی به 
تصویرپردازی پرداختند.گفتنی اســت؛ استاد ایرج خواجوی 
متولد 1314 و از پنج سالگی به فراگیری هنر نقاشی مبادرت 
ورزید. وی از سه سالگی نزد برخی از هنرمندان روس آموزش 
دید. پدرش او را مجبور می کرد نقاشی های برخی از مجله های 
دهه 1320 را نقاشی کند. استاد در ریاضیات و فیزیک کوانتوم 
نیز تبحر دارد و به گفته خودش نقاشــی و هنر بود که او را 
عالقه مند به ریاضیات کرد. او پس از بازنشستگی به آموزش 
هنرهای تجسمی پرداخت. آثار استاد در نمایشگاه های زیادی 
تاکنون به نمایش گذاشته شده است. »سونیا خواجوی« استاد 
و پیشکسوت هنرهای تجسمی و نقاشی مدرن مشهدی نیز 

فرزند این استاد مشهور هنر نقاشی کشور و استان است. 

 متقاضیان اقدام ملی مسکن •
به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند

راه  مدیــرکل  قدس: 
خراسان  شهرســازی  و 
رضوی گفت: متقاضیان 
شــرکت در طرح اقدام 
ملی مســکن با مراجعه 
به دفاتر پیشخوان دولت 
در این استان می توانند 

پرونده خود را تکمیل کنند.
قدرت اهلل ابک افزود: در تفاهم نامــه ای که بین این اداره کل 
و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و 
بخش عمومی غیردولتی اســتان به امضا رسید، از این پس 
متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن می توانند با مراجعه به دفاتر 

پیشخوان دولت اقدام به تکمیل پرونده خود کنند.
وی ادامه داد: تهیه رونوشت برابر اصل، کنترل اصالت مدارک، 
احراز هویت و ســکونت پنج ساله در یک شــهر، بارگذاری 
تعهدنامه و کنترل چک لیســت پاالیش متقاضیان در دفاتر 
پیشخوان انجام می شــود.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان 
رضوی یادآور شد: مبلغ تعیین شده برای دریافت این خدمات 
در دفاتر پیشــخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده 
برای هر متقاضی 200 هزار ریال اســت که توسط متقاضی 
پرداخت می شود.وی افزود: فهرست 44 دفتر پیشخوان که این 
 خدمات را ارائه می دهند از طریق وبسایت این اداره کل به آدرس
http://razavi.mrud.ir در دسترس شهروندان قرار گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی هشدار داد
 خروج دام زنده از خراسان شمالی•

 به سایر استان ها
بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
خراسان شمالی گفت: متأســفانه تولیدات گوشتی خراسان 

شمالی به صورت خام از استان خارج می شود. 
عبداهلل یوســفی با اشاره به اینکه خراســان شمالی یکی از 
قطب های دامپروری در کشور است و گوشت تولیدی در این 
استان از کیفیت خیلی باالیی برخوردار است، اظهار کرد: اما 
متأسفانه زنجیره تولیدات محصوالت گوشتی در این استان 
تکمیل نیست تا گوشت به صورت بسته بندی و فرآوری شده 
از استان خارج شــود.وی افزود: در حال حاضر دام به صورت 
زنده از استان خارج و به کشتارگاه های سایر استان ها صادر و 

در آنجا کشتار می شود.
یوسفی ادامه داد: میزان تولید گوشت قرمز در خراسان شمالی 
حدود 22 هزار تن اســت که حدود 12 تن به صورت خام از 

استان خارج می شود.

معاون استاندار :
 100 هزار رزمنده از خراسان رضوی •

در دفاع مقدس حضور داشتند
سیاســی،  معاون  ایرنا: 
امنیتــی  و  اجتماعــی 
استاندار خراسان رضوی 
گفت: 100 هزار رزمنده 
از این اســتان در دفاع 
و  داشته  مقدس حضور 

نقش آفرینی کرده اند.
حسن جعفری در آیین افتتاح مرحله نخست مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس خراسان رضوی افزود: حضور این تعداد رزمنده 
از خراســان رضوی در دوران جنگ تحمیلی جایگاه بســیار 
ارزنده ای به اســتان در دوران دفاع مقدس داده و الزم است 
برای نشــان دادن این رشــادت ها و انتقــال این مفاهیم به 

نسل های آینده اقدام های الزم انجام شود.
وی ادامه داد: ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس دارای پنج 
پروژه عظیم اســت که در صورت تأمین اعتبار همه آن ها به 
ویژه ساختمان اصلی و باغ موزه دفاع مقدس در سال 1402 

تکمیل خواهند شد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی 
گفت: امروز ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه به طور کامل به 
بهره برداری رسید و ساختمان موتورخانه و تأسیسات جانبی 

نیز با 60 درصد پیشرفت آذر ماه امسال تکمیل خواهد شد.
جعفری افزود: ساختمان مربوط به جبهه مقاومت با 65 درصد 
پیشرفت دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد و ساختمان 
اداری نیز با 10 درصد پیشــرفت فیزیکی اسفند سال 1400 

تکمیل می شود.
وی اضافه کرد: بخش پنجم و اصلی موزه دفاع مقدس مشهد 
هنوز تأمین اعتبار نشده است و در صورتی که تأمین اعتبار آن 
انجام شود بالفاصله کارگاه اجرایی برپا خواهد شد. در صورتی 
که تأمین اعتبار به زودی انجام شــود امیدواریم تا افق سال 
1402 مجموعه فرهنگی دفاع مقدس خراسان رضوی به طور 

کامل تکمیل شود.

مادر شهید »علی کاجی« آسمانی شد•
بشــرویه - خبرنگار 
قــدس: مادر شــهید  
 علــی کاجی در ســن

83 سالگی بر اثر کهولت 
بیماری دعوت  و  ســن 
حق را لبیک گفت و به 
فرزند شــهیدش  دیدار 
پیوست. شهید علی کاجی در سن 18 سالگی عازم جبهه های 
حق علیه باطل شد و در عملیات منطقه بستان در سال 1360 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
پیکر مادر شهید علی کاجی، حاجیه خانم فاطمه رضوی عصر 
سه شنبه گذشته تشــییع و در جوار مزار شهدای شهرستان 

بشرویه در قطعه صالحین این گلزار به خاک سپرده شد.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست 
خراسان رضوی هشدار داد 

 تهدید فاضالب یک بیمارستان •
برای آب های زیرزمینی

مشــهد فوری: معاون 
نظــارت و پایــش اداره 
زیســت  محیــط  کل 
با  گفت:  رضوی  خراسان 
قاطعیــت می توان گفت 
وجــود چاه هــای جاذب 
شــریعتی  بیمارســتان 

خطری جدی برای آب های زیرزمینی مشهد به شمار می آید.
محمد عرفانی در خصــوص خطرآفرین بــودن دفع فاضالب 
بیمارستان شریعتی در چاه های جذبی برای آب های زیرزمینی 
مشهد، با بیان اینکه به طور قطع این مسئله خطرآفرین است، 
اظهار کرد: 35 بیمارستان در حوزه شهرستان مشهد وجود دارد و 
مدت هاست که به دنبال مدیریت پساب در بیمارستان ها هستیم. 
برخی از بیمارستان ها به اگو اتصال پیدا کردند، برخی تصفیه خانه 

ساختند و سه یا چهار بیمارستان مانده اند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست خراسان رضوی با 
بیان اینکه بیمارستان شریعتی یکی از سه یا چهار بیمارستانی 
است که استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست را ندارد، 
گفت: یعنی همه فاضــالب را در یک جا جمع آوری نمی کنند 
تا تصفیه شــده و خروجی اش مطابق با اســتانداردهای محیط 
زیست باشد.وی تصریح کرد: از سال 94 بارها به این بیمارستان 
تذکر داده شده است و در کمیته فنی فاضالب مطرح شده و از 
مسئوالن بیمارستان خواسته شده تا این پیگیری ها را به نتیجه 
برسانند اما تاکنون اقدام مؤثری از سمت مسئوالن بیمارستان 
انجام نشــده که پیامد این بی توجهــی را هم می بینیم. این در 
شرایطی است که بیمارستان شریعتی پذیرای بیماران کرونایی 

است و این مسئله تهدید را بیشتر می کند.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان 
رضوی با هشــدار نســبت به احتمال نفوذ ویروس به آب های 
زیرزمینی گفت: پاک سازی آب های زیرزمینی یک کار غیرممکن 
و پرهزینه است شاید اگر بگوییم این فاضالب به کشف رود تخلیه 
می شود پاک سازی اش راحت تر خواهد بود.وی در پاسخ به این 
پرسش که نفوذ این فاضالب ها چه خطرات دیگری برای محیط 
زیســت خواهد داشت، بیان کرد: محیط زیست یعنی محیطی 
کــه ما در آن زندگی می کنیم و زمانــی که آب های زیرزمینی 
ما آلوده شــوند به خودمان برگشــت داده می شوند و این خود 
سبب بیماری های بعدی خواهد شد و یک تهدید علیه بهداشت 
عمومی اســت.معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط 
زیست خراســان رضوی در پاســخ به این پرسش که با وجود 
قدمت باالی بیمارستان شریعتی و نحوه دفع این فاضالب طی 
این سال ها آیا آلودگی به آب های زیرزمینی نفوذ  کرده است یا 
خیــر افزود: به طور قطع نمی توان گفــت، اگر در مجاورت این 
بیمارستان چاه آب شــربی باشد و شرکت آب و فاضالب آن را 
ایجاد کرده باشد نظارت بر سالمت آب به عهده مرکز بهداشت 
منطقه است و باید به طور مستمر نمونه برداری کند تا ببیند آب 

استاندارد هست یا خیر.

در نیمه اول امسال 
177هزار و 58 خودرو 

به مراکز پنج گانه شهر 
مشهد برای دریافت 
معاینه فنی مراجعه 

کردند که این میزان 
در قیاس با سال گذشته 

که 147هزار و 240 
خودرو مراجعه کننده 

داشتیم رشدی 20 
درصدی داشته است
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فضای مجازی: 

سرور هادیان: به حاجیه خانم می گویم امروز در سالروز شهادت 
پســرتان می خواهم با هم  گفت وگو کنیم، بالفاصله تشــکر 
 می کند و می گوید: خدا را شــکر می کنم که پس از 40 سال 

هنوز هستند کسانی که به یاد پسر شهیدم هستند.
»علی دادی القار« متولد اول خرداد1339 در مشــهد است. 

سربازی که خودش به عشق وطن، خدمت را انتخاب کرد.
مادرش تأکید می کند: علی آرزویش بود پس از پایان خدمت 

در ارتش همچنان بماند.
مادر شهید ادامه می دهد: علی پس از دوران کودکی به مدرسه 
رفت و تحصیالتش را تا مدرک نهم ادامه داد. تمام ســال ها با 

انگیزه درس می خواند و نمره هایش همیشه خوب بود.
بسیار بااخالق، مهربان و مؤمن بود. هر هفته جمعه ها به دیدار 
اقوام می رفت. علی فرزند ارشد من بود و خدا را شاکرم که دو 

پسر و چهار دختر حاصل زندگی ام در کنارم هستند.

کمک حالمان بودس
او در ادامه می افزاید: پسرم اصالً بهانه گیر نبود، موتوری خریده 
بود اگر خواهر و برادرهای کوچکترش بیمار می شدند می گفت، 
مامان صبر کن من که آمدم خودم بچه ها را به دکتر می برم، 
داروهایشان را می گرفت، آنان را سر وقت برای تزریق آمپولشان 
می برد و مدام می گفت، نمی خواهد شما این همه راه پیاده تا 
ســر خیابان بروی. اگر چیزی برای خانه الزم داشتم، می رفت 

می خرید. آرام و مهربان بود. 
حاجیه خانم »ربابه جعفری« می افزاید: همسرم آقارحمان در 
مغازه نان قندی فروشــی کار می کرد. او 15 سال است که به 
رحمت خدا رفته اســت و بچه ها هم ســر خانه و زندگیشان 
هستند و من  همچنان در منزلمان که از قدیم در خیابان طالب 
زندگی می کردیم، روزگار را با چشم انتظاری علی سر می کنم.

این مادر 75 ســاله خاطرنشان می ســازد: علی مدتی به بازار 
کار روی آورد اما با شروع انقالب مانند آحاد ملت مسلمان در 
مبارزات ضد رژیم شاه شرکت می کرد و پس از پیروزی انقالب 
اسالمی به خدمت سربازی رفت و حدود هشت ماه در پادگان 

چهل دختر خرم آباد خدمت کرد.
از شهادت پسرش که می پرسم، بالفاصله می گوید: از شهادت 
پسرم هیچ چیزی نمی دانم. علی هر بار که به مرخصی می آمد، 
می گفت خوبم و آن زمان ما تلفن نداشتیم و فقط ارتباطمان 
از طریق نامه بود. هشت ماه از خدمتش می گذشت که با منزل 
همســایه مان تماس گرفت و گفت من در واحد توزیع غذا با 
چهار سرباز دیگر هســتم و چند بار تأکید کرد نگرانم نباش 

مامان، خوبم. 

یک تماس تلفنی، 40 سال انتظار س
او ادامه می دهد: ایــن آخرین باری بود که من صدای علی را 
شنیدم، سه ماه گذشــت، نه نامه ای از او به دستم رسید و نه 
خبری. از ارتش پیگیری کردیم، تهران رفتیم اما هیچ خبری، 
نشــانی و پالکی از علی نبود. اوایل گفتند، اســیر شده است، 
بعدها مسئوالن ارتش به همسرم اعالم کردند او مفقود و بعد 
گفتند شهید شده است. می خواستند مراسمی برای علی برگزار 
کنند، حاج آقا قبول نکرد. ماه ها بعد خودمان یک پنجشنبه و 

جمعه در مسجد یادبودی برایش گرفتیم.

علی مزاری ندارد س
این مادر صبور توضیح می دهد: پسرم مزاری ندارد، خود حاج آقا 
قبول نکرد، گفت ســر مزار خالی برای چه برویم. گفت، خدا 
امانت داده و حاال گرفته است، پس راضی هستیم به رضای او. 
خیلی ها گفتند، کوچه ای به نام شهید گذاشته شود اما ما هیچ 

توقعی نداریم، پســرمان برای دفاع از اسالم، میهن و ناموس، 
خودش پیشقدم شد و ما هم به خواسته اش احترام می گذاریم.

این مادر صبور از خواب هایش برایم تعریف می کند: اوایل که 
هنوز تعزیه برایش نگرفته بودیم هر شــب تا صبح به خوابم 
می آمد، کنار من بود و من هر بار از او می پرسیدم علی جان چرا 
نامه نمیدی، مادر؟ او هر بار می گفت، مامان جایی که هستم 
نمی توانم نامه برایت بفرســتم. هنــوز هم خوابش را می بینم 
گاهی در نزدیک خودمان در ســنگری قرار دارد و آرام من را 
نگاه می کند، لبخند می زند و به ســراغش می روم و می بوسم 
و می بویمش.شــهید علی دادی القار این سرباز وظیفه ارتش 
نیروی زمینی در سن 20 سالگی و در نخستین روزهای جنگ 
به مقابله با صدامیان برخاســت و در سومین روز جنگ یعنی 

دوم مهر 59 در خرم آباد به درجه رفیع شهادت رسید. 

شفاعت به حرمت انتظار س
حاجیه خانم در پایان با بغض می گوید: 40 ســال اســت هر 
کســی که لباس ارتش یا بســیجی بر تن دارد و از کوچه ما 
عبور می کند، دلم می ریزد که از علی خبری آورده اند. اگر چه 
می دانم اگر خبری هم از او بشود دیگر عمر من کفاف نمی دهد 
اما امیدوارم آن دنیا به حرمت چشــم انتظاری هایم، شفاعتم 

را بکند.

قدس: رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: بیش از 
80 هزار واحد کســری مسکن در استان وجود دارد که تعداد 
ساخت و سازهایی که توسط انبوه سازان انجام می شود با این 

رقم کسری مسکن بسیار فاصله دارد.
محمود پژوم در خصوص کاهش قیمت مســکن در ســطح 
ملی، اظهار کرد: در این خصوص مکاتبات فراوانی با مجلس، 
وزارت راه و شهرســازی و مسئوالن اســتان و کشور صورت 
گرفته اســت که باید در راســتای افزایش انگیزه انبوه سازان 
فعالیت های گســترده ای صورت گیرد که الزمه آن واگذاری 

زمین ارزان قیمت به انبوه سازان است.
وی با اشــاره به اینکه هنوز در اســتان خراســان رضوی از 
سوی سازمان راه و شهرســازی اراضی ارزان قیمت در اختیار 
انبوه سازان قرار نگرفته، یادآور شد: فقط از سوی شورای شهر 
و شهرداری مشهد، در حاشیه شهر اراضی در متراژهای 500، 
هزار و 2هزار متری در اختیار انبوه سازان برای ساخت مسکن 

قرار داده شده است.
رئیس انجمن انبوه ســازان خراسان رضوی با اشــاره به ارائه 
تســهیالت ارزان قیمت با بازپرداخت مناسب به انبوه سازان و 
سازندگان صنعت ســاختمان، تصریح کرد: این اقدام ها باید 
در راستای ترغیب سازندگان صورت گیرد، در مقابل نیز برای 
خریداران مسکن باید تسهیالتی با شرایط مناسب روز جامعه 
در نظر گرفته شود، زیرا مبالغی که در گذشته به خانواده ها در 
قالب وام مسکن تعلق می گرفت پاسخگوی نیاز و شرایط امروز 

جامعه نیست.
پژوم ادامه داد: رقم تســهیالت اگر در گذشــته 150 میلیون 
 تومــان بوده اســت، امروزه ایــن رقم باید مبلغــی افزون  بر

400 میلیون تومان و با بازپرداخت 30 ساله باشد تا با توجه به 
تورم های موجود قدرت خرید مسکن نیز افزایش یابد.

رئیــس انجمن انبوه ســازان خراســان رضوی با اشــاره به 
اینکه خدمات مهندســی از سوی ســازمان نظام مهندسی و 
شهرداری ها از جمله عوارض پروانه شهرداری باید با تخفیفات 
ویژه ای به انبوه سازان ارائه شود، گفت: انگیزه و توان انبوه سازان 
باید تقویت شود تا عالوه  بر ساخت ساختمان های باکیفیت، 

قیمت تمام شده ساختمان ها نیز کاهش یابد.

وی در خصوص اقدام های سازمان های خدمات رسان در صنعت 
ساخت و ساز، گفت: این سازمان ها صرفاً باید حق انشعاب آب، 
برق و گاز را دریافت کنند اما عالوه بر آن، امروزه شاهد هستیم 
که هزینه های تمام شــده شــبکه های ســاخت و ساز را نیز 

سازندگان باید متقبل شوند.
پژوم با اشــاره به نقش ســازمان های دولتی در ساماندهی و 
کاهش تالطم بازار مسکن، افزود: سازمان های دولتی زمانی که 
هزینه های اولیه را افزایش می دهند، سازنده مجبور است این 
افزایش را در هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن لحاظ 
کند، بنابراین از مسئوالن استان خواهشمندم همکاری الزم را 
با انبوه سازان انجام دهند تا با انبوه سازی گامی مؤثر در کاهش 

قیمت های ساخت و ساز برداریم.
وی گفت: باید پس از بررسی های فرهنگی، فنی، اجتماعی و 
اقتصادی مجوز افزایش تراکم در مجتمع های مسکونی تصویب 
 شود تا 20 الی 30 درصد افزایش واحد های 50، 60 و 70 متری

در مجتمع ها داشــته باشــیم تا جوانانی که شرایط تشکیل 
خانواده را ندارند و به دنبال زندگی مســتقل هستند در کنار 
خانواده و به دور از آسیب های فرهنگی سرپناهی داشته باشند.

پژوم ضمن تشکر از پیگیری شورای شهر مشهد در خصوص 
این پیشــنهاد، گفت: مصوبه ای برای بخش کوچکی از نواحی 
در مشــهد صادر شده که درخواست داریم این مصوبه به اکثر 
نواحی تخصیص یابد در صورتی که مناطق کم برخوردار نسبت 

به مناطق برخوردار کمتر با معضالت فرهنگی مواجه هستند.

در گفت وگو با مادر سرباز وظیفه شهید »علی دادی القار« عنوان شد

آرزوی خدمت به میهنش را داشت

رئیس انجمن انبوه  سازان استان عنوان کرد

کسری 80 هزار واحد مسکن در خراسان رضوی

عشقستانعشقستان

خبرخبر



روی خط حادهثروی خط حادهث

روی خط خبرروی خط خبر
نان در بجنورد گران شد•

بجنورد- خبرنگار قدس: 
مدیــر اجرایــی اتحادیه 
گفت:  بجنــورد  نانوایان 
نرخ نان سنگک ۲۰درصد 
و دیگــر نان ها ۱۶درصد 

افزایش یافت.
قاسمیان افزود:با توجه به 
اینکه ســال گذشته نرخ 

نان در استان نسبت به دیگر استان ها کمتر افزایش داشت، 
مقرر شــد خرداد امسال این عقب ماندگی جبران شود، اما از 
سه شــنبه اول مهر افزایش نرخ نان اعالم شــد.وی، نرخ نان 
بربری ماشینی و تنوری خراسانی را با نرخ دولتی ۷۰۰ تومان 
و آزاد ۹۳۰ تومان و نرخ نان ســنگک دولتی را ۹۰۰ تومان و 

آزاد را یک هزار و ۳۰۰ تومان ذکر کرد.

همزمان با سومین روز از هفته دفاع مقدس
 کارکنان ارتش شمال شرق•

 خون اهدا کردند
قــدس: ۱۷5 نفــر از 
کارکنــان پایور و وظیفه 
منطقــه ای  قــرارگاه 
شمال شرق نیروی زمینی 
ارتش همزمان با سومین 
از هفته دفاع مقدس  روز 
خون اهدا کردند.فرمانده 

قرارگاه منطقه ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش گفت: در این 
اقدام کارکنان پایور و وظیفه لشکر ۷۷ پیروز ثامن  االئمه)ع( 
و گروه ۴۴۴ مهندســی رزمی با اهــدای خون خود همانند 

سال های دفاع مقدس به یاری هموطنان شتافتند.
امیرسرتیپ رضا آذریان افزود: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در تمام مراحل بحرانی مانند آتش سوزی، سیل و کمبود خون، 
در خدمت آحاد مردم بوده است و شعار ارتش فدای ملت را 
به منصه ظهور می رساند.وی ادامه داد: سه شنبه گذشته هم 
در رزمایش همدلی و کمک مؤمنانه یک هزار بسته معیشتی به 
نیازمندان اهدا شد. همچنین بخش هایی از معابر سطح شهر و 
مدارس شهر مشهد در مقابله با ویروس کرونا ضدعفونی شد.

راه اندازي »اتوبوس خاطره هاي •
دفاع مقدس« در نیشابور

خبرنگارقدس:  نیشابور- 
مدیریت  سازمان  رئیس 
حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری نیشابور از ایجاد 
طرح ابتــکاری »اتوبوس 
دفاع مقدس«  خاطره های 
برای نخســتین بــار با 

همکاری نیروی  مقاومت بسیج شهرستان خبر داد.
اسماعیل قندهاری گفت: »اتوبوس خاطره های دفاع مقدس« 
با هدف زنده نگه داشــتن یاد و خاطره هشــت سال دوران 

دفاع مقدس، در سطح شهر در حال حرکت است.
وی افزود: این اتوبوس  به صورت نمادین با شعارهای هشت 
سال جنگ در زمان دفاع مقدس فضاسازی شده است که با 
پخش آهنگ های رزمی و نوحه های انقالبی در زمان جنگ 

هشت ساله همراه است.

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی خبر داد 
 فنی و حرفه ای جور نظام آموزشی•

 را برای تربیت افراد ماهر می کشد
قدس: مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: تاکنون 
با ۳۰ معین اقتصادی تفاهم نامــه همکاری امضا کرده و در 
این راستا به هزار و ۷۶۰ نفر مهارت های تخصصی را آموزش 
داده ایم.افشین رحیمی گل خندان با حضور در دوازدهمین 
»عصرانه کارآفرینی« معین اقتصادی شهرستان مشهد افزود: 
همزمان با سال جهش تولید، اولویت برنامه ریزی هایمان در 
اداره کل فنی و حرفه ای، تحقق مقوله مهم »جهش مهارت« 
است. وی با اشــاره به اینکه »مهارت« کلیدواژه مهم  و اصلی 
در جامعه امروز ماســت، خاطرنشان کرد: خیلی از افراد و به 
ویژه جوانان آماده به کار ما به خاطر مسلط نبودن به مباحث 
مهارتی و نداشــتن مهارتی خاص، یا بیــکار مانده اند و یا در 
کارهای واگذار شده موفق نیستند.رحیمی تأکید کرد: کسب 
و کارهایی موفق خواهند بود که به افراد دارای مهارت سپرده 
شوند، اما باید اذعان کرد ریل گذاری های انجام  شده برای نظام 
آموزشی ما بر مبنای تربیت افراد ماهر و متخصص نبوده و در 
این خصوص باید گفت، آموزش های فنی و حرفه ای به نوعی 

جور نظام آموزشی را برای تربیت افراد ماهر می کشد.
رحیمی با اشــاره به اینکه باید از ظرفیت حاشــیه شهر نیز 
اســتفاده کنیم، گفت: هم اکنون ۶۳ پایگاه و آموزشگاه در 
شهرهای مشهد، سبزوار، تربت حیدریه و نیشابور و همچنین 

۲۳ پایگاه دولتی در حاشیه شهر مشهد فعال هستند.
وی ادامه داد: در سال گذشته به همت این پایگاه ها بیش از ۴ 
هزار و ۶۰۰ نفر در مناطق حاشیه ای چهار شهرستان آموزش 
دیده اند و در پنج ماه ابتدای سال جاری نیز ۲ هزار و ۲۴۰ نفر 

آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند.

دستگیری قاتل مسلح در اسفراین•
فرمانده  قرمــز:   خط 

انتظامــی شهرســتان 
اســفراین از دستگیری 
داد  خبر  فــراری  قاتل 
کــه از محــل اختفای 
او یــک قبضه ســالح 
شده  کشــف  نیز  گرم 
مجید  است.ســرهنگ 
یگانه پوربا اعالم جزئیات این خبر گفت: روز گذشــته در پی 
نیابت قضایي صادره از بازپرســي دادسراي عمومي وانقالب 
اســتان قم و همچنین حسب دســتور بازپرس شعبه اول 
دادســراي عمومي و انقالب شهرســتان اسفراین، مبني بر 
همکاري جهت جلب و دســتگیري قاتل تحت تعقیب که 
ردزنی ها مشخص کرده بود او در این شهرستان حضور دارد، 
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت. 
وی افــزود: مأموران طي برخی اقدام های فني و اطالعاتي و 
همچنین تحقیقات نامحســوس، منزل و مخفیگاه متهم را 
شناســایي کردند. این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم در 
یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شد. سرهنگ یگانه پور ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای 
این فرد یک قبضه اســلحه کلت کمــري به همراه ۲8 عدد 
تیرجنگي، دو قبضه قداره فلزي و مبلغ ۲۶ میلیون ریال وجه 

نقد کشف و ضبط شد. 
فرمانده انتظامی شهرســتان اسفراین با اشاره به اینکه متهم 
به همراه اموال مکشوفه برای انجام مراحل قانونی به پلیس 
آگاهي تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: پلیس با مجرمان و 
هنجارشکنان در هر نقطه از ایران اسالمی با قدرت برخورد 
کرده و هرگز اجازه نخواهد داد خدشه ای به آرامش و امنیت 

جامعه وارد شود.

سرعت زیاد موجب شد
واژگونی تریلی در محور قاین به زیرکوه•

خبرنگاران:  باشگاه 
حادثــه واژگونــی یک 
دستگاه کامیون کشنده 
در محور قاین- زیرکوه، 
بــر جای  دو زخمــی 

گذاشت.
سرهنگ رضایی، رئیس 
پلیس راه خرسان جنوبی گفت: یک دستگاه کامیون کشنده 
ساعت ۱۰:۲۹ روز گذشته در کیلومتر ۲5 محور قاین-زیرکوه 
واژگون شــد که بر اثر این حادثه راننده و سرنشین خودرو 
زخمی و به مراکز درمانی منتقل شــدند. وی علت حادثه را 
ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت 

مطمئنه عنوان کرد.

یک مقام مسئول در این شهر خبر داد
 کشف انبار گیاهان دارویي غیرمجاز •

در نیشابور
میرعلمدار: سرپرســت معاونت غذا و داروی دانشــکده 
علوم پزشکی نیشابور، از کشف انبار پخش گیاهان دارویی و 

عرقیات غیرمجاز در این شهرخبر داد.
وی  اظهار کرد: در پی بازرســی مشــترک کارشناسان این 
اداره، معاونــت درمــان و اتاق اصناف، از یــک انبار گیاهان 
دارویی غیرمجاز کشف شــد.دکتر هادی حسین زاده گفت: 
در بررسی های اولیه مشخص شد این انبار در سامانه جامع 
انبارهای وزارت صمت ثبت نشده است.وی خاطرنشان کرد: 
در این گشت مشترک افزون بر ۴۰ قلم انواع داروی غیرمجاز 
مشتمل بر انواع داروهای چاقی و الغری، زیبایی و همچنین 
داروهای تقلبی از این انبار کشــف که ارزش ریالی کاالهای 

مکشوفه  بیش از  5۰۰ میلیون ریال برآورد شد.
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی تصریح 
کرد:مردم عزیز می توانند برای تهیه انواع داروها چه با منشأ 
گیاهی و چه غیرگیاهی فقط از طریق داروخانه اقدام کرده و 
در صورت نیاز به انواع گیاهان دارویی و ادویه جات یا عرقیات، 

از طریق عطاری های مجاز اقدام نمایند.

رئیس پلیس این شهر خبر داد
کشف حدود 3هزار نخ سیگار قاچاق •

در شیروان
خط قرمز: جانشــین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از 
کشف ۲هزار و ۹۰۰ نخ ســیگار قاچاق از واحدهای صنفی 
متخلف در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ محمد روهنا 
گفت: به منظــور ارتقای امنیت اجتماعــي و اجرای طرح 
پاک ســازي صنوف اطراف مدارس، طرح تشــدید کنترل 
و نظارت بر واحدهاي صنفي در ســطح شهرستان شیروان 

توسط پلیس امنیت عمومي این فرماندهي اجرا شد.  
وي در ادامه افزود:در همین راستا مأموران نظارت بر اماکن 
عمومــي به همراه مأمــوران اداره صمت و اتــاق اصناف از 
۱8 واحد صنفي سطح حوزه استحفاظی به صورت محسوس 
و نامحسوس بازدید کردند و به تعدادی از واحدهای صنفي 
فاقد استانداردهاي الزم تذکرات الزم را دادند. سرهنگ روهنا 
با اشاره به اینکه در اجراي این طرح ۲ هزار و ۹۰۰ نخ سیگار 
کشف شد، تصریح کرد: ارزش کاالی مکشوفه یک میلیون و 

5۰۰هزار ریال برآورد شده است.

 پلمب پاتوق معتادان متجاهر•
 در بجنورد  

خط قرمز: جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد، از 
شناسایی و پلمب یک منزل مسکونی که محلی برای پاتوق 

معتادان متجاهر شده بود، در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ محمد گل محمدزاده با اعــالم جزئیات این خبر 
گفــت: در پی انجــام اقدام های فنــی و اطالعاتی مأموران 
انتظامی این فرماندهی و اطالع از وجود یک منزل مسکونی 
که محلی برای پاتــوق معتادان متجاهر در یکی از محالت 
حاشیه ای شهر بجنورد بود، بالفاصله موضوع در دستور کار 

قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه مأموران انتظامی با شناسایی محل مورد 
نظر با هماهنگی مقام  قضایی به آن محل اعزام شدند، افزود: 
رفت و آمد معتادان و سارقان به این مکان که موجب نارضایتی 
اهالی شده بود، در اجرای دستور دادستان شهرستان بجنورد 

محل مورد نظر پلمب شد.

عقیــل رحمانی: یک تاجر چــای که برای 
ماســتمالی تخلف گران فروشــی در محموله 
چای، چهار شــاهد دروغیــن اجیر کرده و به 
سازمان صمت خراسان رضوی فرستاده بود، با 
قاطعیت تعزیرات حکومتی چند صد میلیون 
تومان جریمه شــد تا درس عبرتی شود برای 
افرادی که قصد دارند کاالهایی که با ارز دولتی 
وارد شــده را با هر قیمتی که دوست دارند به 

مردم شهر بفروشند.

از اجیر کردن چهار شاهد تا فروش س
چای با قیمت دلبخواهی!

بهمن ماه سال گذشــته بود که کارشناسان 
سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی، 
پرونده تخلف گران فروشــی یک تاجر چای را 
به تعزیرات حکومتی ارسال کردند، پس از آن 
گزارش این گران فروشی هم نوزدهم همان ماه 

در روزنامه قدس منتشر شد.
 در آن گــزارش آمــده بود: چنــد روز پیش 
کارشناســان معاونــت بازرســی ســازمان 
صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی، حین 
انجام رصــد و نظارت بازار طبق روال معمول، 
محلی را شناســایی کردند که اقدام به عرضه 
چای فله، پنج کیلویی و... با قیمت های گران تر 
کــرده بود. ایــن گونه بود کــه نمونه هایی از 
محصول عرضه شده که با نام یک برند تجاری 
بســته بندی شده بود را برای بررسی بیشتر با 

خود بردند.
کارشناســان معاونــت بازرســی ســازمان 
صنعت،معــدن و تجارت اســتان در مرحله 
نخست تحقیقات شک کرده بودند که نمونه 
چای های بســته بندی شده شــباهت زیادی 
با محموله های دولتــی دارد و به خاطر آنکه 
محموله ها بــا ارز دولتی ۴ هزار و۲۰۰ تومانی 
وارد کشور شــده و قیمت آن باید پایین تر از 
آنچــه در حال فروش بود باشــد، برای یافتن 
نتیجه دقیق، از کارشناسان مربوط خواسته شد 

در این زمینه اعالم نظر کنند.
بر همین اساس کارشناس حوزه چای نمونه ها 
را مورد کار کارشناســی قرار داده و چند روز 
بعد اعالم کردند نمونه های ارائه شده تماماً از 

محموله هایی است که با ارز 
تومانی  دولتی ۴هزارو ۲۰۰ 
وارد کشــور شــده و قیمت 

مشخصی دارد.
با اعالم نظر صریح کارشناس 
از  دیگــری  برگ  مربــوط، 
تخلفات واردکننده برنج هم 
لــو رفت؛ چرا کــه او نه تنها 
هر کیلــوی ایــن محموله 
وارداتی با ارز دولتی را چند 
ده هزارتومان گران تر و حدود 
۶۲ هزارتومــان در بــازار به 
فروش رسانده و برای قانونی 

جلوه دادن ماجرا روی بسته بندی ها هم قیمت 
غیرقانونــی درج کرده بود بلکــه ردزنی های 
تیم کارشناســی معاونت بازرسی صمت این 
حقیقت را هم برمال کرد که فرد متخلف پس 
از وارد کردن محموله چای به کشور به جای 
عرضه آن با نرخ منطقی و رعایت درصد سود 
قانونی، تمامی بار را به یکی از شهرهای استان 
خراســان رضوی منتقل و در محلی که واحد 
تجاری اش بود، بسته بندی و نقشه گران فروشی 

را عملی کرده بود.
در بررســی برگ دیگــری از تخلفات صورت 
گرفته توســط این تاجر چای مشــخص شد 

در آخریــن مرحله او حدود 
یک هــزار کارتن چــای به 
وزن حدودی ۱۰ تن را وارد 
کشور کرده و به همین شیوه 
به مردم شهر گران تر فروخته 

است.
پس از آن عامــل این اقدام 
سازمان  بازرسی  معاونت  به 
اما  شــد،  فراخوانده  صمت 
او هیــچ مدرکی برای اثبات 
ارائه نکرد  بی گناهی خــود 
و فقــط چنــد روز مهلت 

خواست.
چند روز بعــد و در آخریــن روزهای مهلت 
قانونی داده شــده بــه واردکننده چای، چهار 
خرده فروش چای با حضور در معاونت بازرسی 
سازمان صمت استان مدعی می شوند تمامی 
محمولــه را آن ها خریداری و پــس از آن با 
قیمت قانونی در بازار شــهر مشهد به فروش 
رسانده اند و فرد تاجر اصالً تخلفی نکرده است، 
با طرح این ادعا کارشــناس پرونده با زیرکی 
و با طرح چند پرســش حرفه ای موجب شد 
که آن ها گوشــه رینگ دروغ پردازی گرفتار و 
پاسخی برای این موضوع نداشته باشند. چهار 
شــاهد دروغگو که آبروی چند ساله خود را از 

دست رفته دیدند، پشت پرده این اقدامشان را 
برمال کرده و اعالم کردند عمده فروش متخلف 
به آن ها مراجعه کرده و خواسته است در ازای 
دادن تخفیف های خــوب و قابل توجه هنگام 
فروش بار جدید، آن ها هم به ســازمان صمت 
استان بروند و بگویند محموله را از او خریداری 
کرده اند! این گونه شد که پرونده ۲۷۱ میلیون 
تومانی گران فروشــی برای تاجر تنظیم و به 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.

جریمه 542 میلیونی در مرحله اجراس
در ادامه، ســرانجام پرونده تاجر گران فروش و 
شــاهدان دروغین را طبق رسالت رسانه ای از 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
پیگیر شــدیم که مرتضی مدنی فدکی در این 
زمینه به قدس گفت:  حســب گزارش واصله 
از ســوی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی مبنی بر وقوع گران فروشی 
۱۰هــزار کیلوگرم چــای وارداتی، همچنین 
با توجــه به عدم اعالم موجــودی و عدم ثبت 
میزان محموله، موضوع گزارش سازمان صمت 
خراســان رضوی در سامانه جامع انبارها و نیز 
افزایش قیمت چای توســط فــرد متخلف و 
فروش آن در بازار از اردیبهشــت ماه سال ۹8 
که حاکــی از انبار و نگهــداری کاال و فروش 
محموله به قیمــت باالتر بود، پرونده ای تحت 
عنوان گران فروشی تشکیل و برای رسیدگی به 

تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.
مدنی فدکــی افزود:از همین رو پرونده با دقت 
مورد بررســی قرار گرفت و پس از طی شدن 
مراحل قانونی، در نهایت با احراز تخلف، متهم 
به پرداخت مبلغ 5 میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال 
جزای نقدی در حــق صندوق دولت محکوم 
شد. در حال حاضر هم رأی صادره در مرحله 

اجرای حکم قرار دارد.

شاهدان اجاره ای هم کاری از پیش نبردند

تاجرگرانفروش چای، نقره داغ شد

 در نهایت با احراز 
تخلف، متهم به پرداخت 

مبلغ 5 میلیارد و 420 
میلیون ریال جزای 

نقدی در حق صندوق 
دولت محکوم شد و رأی 

صادره در مرحله اجرا 
قرار دارد

بــرشبــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هواآب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 استقرار جوی پایدار•
 در پایان هفته خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق بررسی 
نقشه ها و مدل های پیش بینی، در پایان هفته جوی به نسبت 
پایدار روی استان خواهیم داشت،بنابراین در اکثر نقاط استان 
آسمان صاف و در ســاعات بعدازظهر افزایش سرعت وزش 
باد )در نواحی بادخیز وزش باد نسبتاً شدید لحظه ای توأم با 

گردوخاک( پیش بینی می شود.
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با متخلفان برخورد کنیدس
واقعاً دولــت و نیروی انتظامی قدرت این را 
ندارند با افرادی که ماسک نمی زنند و با جان 
مردم بازی می کنند و پــول بیت المال که 
خرج بیمارستان ها می شود را هدر می دهند 
و جان پرسنل بیمارســتان ها را می گیرند، 

برخورد جدی و جریمه سخت کنند؟
 ۹37000027۴

  
وضعیت نامناسب قبور شهدا در درود نیشابورس

مادرم را بردیم قســمت خانواده شــهدای درود نیشــابور دفن کردیم، انگار که قبر بی نام و 
نشون هاست. نه گلزار شــهدا توی امامزاده مناسب شهدا و خانواده هاشون هست و نه بهشت 

سجاد.
۹۸۹0000۸0۸۸ 

خانواده شهدای سرباز را دریابیدس
در هفته دفاع مقدس از همه شــهدا تجلیل 
می شود جز شهیدان سرباز، چرا؟ چون سرباز 
بودند؟ برادر من ۳۳ سال است  شهید شده 
و هیچ کاری برای پدرو مادر من نکردند. مادر 
من که اول شهریور فوت کرد هیچ کاری که 
نکردند هیچ به خودشون هم زحمت عرض 

تسلیت به پدرم ندادند.
 ۹۱500000۸۸

تشکر ویژه از دولتس
می خواستم یک تشکر ویژه از دولت زحمتکش و مردمی بکنم، چون یک کاری با مردم کرده که 
خودم به شخصه از هفت صبح تا ۹ شب کار می کنم و زحمت می کشم و باز هم هیچی ندارم 
. این دولت هیچی نداشت فقط یک سودی داشت که تمام مردم رو چنان تحت فشار گذاشت 

که مثل تراکتور کار کنند و به هیچ جا نرسیدن رو یاد بگیرند.
۹3500002۹5

زمین خواری اراضی وقفی !س
زمیــن خواری اراضی وقفی با کاربری کشــاورزی توســط عده ای ســودجو از طریق دخل 
وتصرف،تفکیک ، قطعه بندی ،تغییر کاربری در حریم بافت روستایی معین آباد سفلی در جاده 

کالت  به سمت سد کارده در حال انجام است،مسئوالن پیگیری کنند.
    ۹۱50000۹۱۹

آب وفاضالب بخواندس
با شــرکت آب وفاضالب در منطقه طالب تسویه کردیم، هیچ دریچه و سیفونی به ما ندادند، 
در حالی که تمام خیابان نصب شده است. رفتم دو سه روز معطلم کردند اما جواب نمی دهند.

    ۹۱50000۸۱

الزام حضور دانش آموزان در مدرسهس
مدرســه دخترانه المهــدی واقع در مفتح 
شرقی اعالم کرده بوداز این هفته کالس ها 
مجازی برگزار می شود، اما اول هفته اعالم 
کردند دانش آموزان باید سر کالس حضور 
داشته باشــند. چرا نمی توانند یک تصمیم 
قاطع بگیرند؟ در این وضعیت قرمز چطور 

جگرگوشه هایمان را به مدرسه بفرستیم؟
   ۹۱500007۹7

خدا قوتی به قدسس
دیروز ویژه نامه قدس خراســان را تورق کردم. انصافاً قدس بهتر شــده،هم نویسندگان قدری 

همکاری دارند و هم بیشتر رویدادها را پوشش می دهید. خدا قوت.
    ۹۱50000032

رعایت حجاب ، زن و مرد نداردس
چرا نیروی انتظامی جلو بعضی از مردنماهایی که با پوشیدن لباس های چسب، مثل لباس،گرم و 
مشابه آن را که با پوشیدن آن تمام بدنشان قابل رؤیت است را نمی گیرد، آیا رعایت حجاب زن 

و مرد دارد؟ مگر محل های عمومی جای جوالن این گونه افراد الابالی است؟
۹۱5000026۴

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی 
و دستگیری عامل تغییر اطالعات داوطلب کنکور سراسری در 

شهرستان رشتخوار از توابع این استان خبر داد.
 ســرهنگ جواد جهانشــیری، رئیــس پلیس فتا اســتان 
خراســان رضوی، در تشــریح این خبر گفت: داوطلب پشت 
کنکوری از شهرستان رشتخوار با اخذ دستور قضایی و مراجعه 
به پلیس فتا شهرستان رشتخوار از توابع استان خراسان رضوی، 
خواهان شناسایی عامل تغییر ناخواسته اطالعات کاربری خود 

در کنکور امسال شد.
سرهنگ جهانشیری افزود:پس از طرح دعوی از سوی شاکی 
و ارائه مســتندات الزم به کارشناسان مشخص شد اطالعات 
کاربری وی در آزمون ورودی ســازمان سنجش تغییر یافته و 
عالوه بر تغییر رشته و شهرستان محل آزمون، متأسفانه تیک 

معلولیت از ناحیه چشم نیز برای وی فعال شده است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی تصریح کرد: با تالش مأموران، 
کافی نتی که این اطالعات در آن محل تغییر کرده بود مشخص 
و در ادامه عامل تغییر اطالعات کاربری داوطلب  هم شناسایی و 

با هماهنگی قضایی به پلیس فتا شهرستان رشتخوار منتقل شد.
این مقام مســئول ادامه داد: متهم که از همشهری های شاکی 
بود با دیدن شواهد فنی و غیرقابل انکار، جرم خود را پذیرفت 
و رقابت درسی و خصومت شخصی را انگیزه اصلی اش از تغییر 
اطالعات کاربری شاکی در کنکور عنوان کرد. در ادامه متهم با 
تکمیل پرونده به همراه مستندات به مرجع قضایی معرفی که 

با قرار وثیقه ۴5۰ میلیون ریالی روانه زندان شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفــظ و نگهداری صحیح از اطالعات 
شخصی و رمزهای عبور، به کلیه کاربران فضای سایبری توصیه 
کرد: هر گونه تغییر داده و دستکاری اطالعات دیگران براساس 
قانون جرایم رایانه ای جرم بوده و با مجرم مطابق قانون برخورد 
خواهد شد. همچنین یک اصل مهم را به خاطر داشته باشیم که 
»پیشگیری مقدم بر پی جویی « خواهد بود و با رعایت نکات ساده و 
ضروری امنیتی، قادر خواهیم بود بر مجرمان سایبری فائق شویم.

زندان نصیب پشت کنکوری متخلف شد 

دستکاری اطالعات یک داوطلب به خاطر رقابت درسی!

گزارشگزارش



خبرخبر خبرخبر

 پیشنهاد دو هفته تعطیلی •
به ستاد ملی مقابله با کرونا داده شد

ســخنگوی  اصفهان: 
مقابله  اســتانی  ســتاد 
اصفهان  در  کرونــا  بــا 
گفت: متأســفانه رعایت 
ی  لعمل ها ا ر ســتو د
بهداشتی در اصفهان که 
نزدیک به ۸۲ درصد بود 

به ۶۲ درصد کاهش پیدا کرده اســت. به همین منظور گشت 
ارشاد کرونا در سطح شهر، رستوران ها، اصناف و پارک ها فعال 
خواهد شــد. حجت اهلل غالمی گفت: بحث دو هفته تعطیلی 
اصناف، ادار ه ها و مدارس مطرح شده که این پیشنهاد دانشگاه 
علوم پزشکی را استاندار به وزیر کشور به صورت کتبی ارائه داده 
اســت که در این خصوص وزیر بهداشت و ستاد ملی مقابله با 

کرونا تصمیم گیری خواهند کرد.

بستن جاده چالوس برای کنترل کرونا •
وظیفه دانشگاه علوم پزشکی نیست

البرز: سرپرست معاونت 
درمــان دانشــگاه علوم 
پزشکی البرز با بیان اینکه 
برخی از این گالیه دارند 
علوم  دانشــگاه  چرا  که 
پزشکی جاده چالوس را 
برای کاهــش ترددهای 

غیرضروری نمی بندد، افزود: دانشگاه علوم پزشکی متولی تأمین 
سالمت مردم اســت و وظیفه بستن جاده چالوس را به عهده 

ندارد و تنها عضوی از ستاد استانی مقابله با کروناست.
ســاره محمدی اظهار کرد: در هفت ماهی که از شیوع کرونا 
می گذرد، مجموعه بهداشــت و درمان استان حتی یک لحظه 
نسبت به انجام وظایف خود برای کنترل این بیماری و کاهش 

تعداد مبتالیان شانه خالی نکرده است.

 پلیس دوچرخه سوار •
به زودی در اصفهان آغاز به کار می کند

پلیس  رئیس  اصفهان: 
راهــور اســتان اصفهان 
گفت: پلیــس راهنمایی 
اســتان  این  رانندگی  و 
پلیس  راه اندازی  درصدد 
صورت  به  دوچرخه سوار 
کیفی و برنامه ریزی شده 

در مناطقی از کالنشهر اصفهان است.
ســرهنگ محمدرضــا محمدی عنــوان کرد: پلیــس راهور 
دوچرخه سوار در محدوده هســته مرکزی و حاشیه رودخانه 

زاینده رود در کالنشهر اصفهان راه اندازی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اصفهان به شهر دوچرخه ها شناخته می شود 
و نیاز اســت که پلیس دوچرخه ســوار در آن به صورت دائم 
راه اندازی شــود، اظهار کرد: در مرحله نخســت ۲۰ دستگاه 
دوچرخه برای نیروهای پلیس راهور اصفهان تخصیص می یابد 

و امیدواریم این امر تا یک ماه آینده محقق شود.

 کارگران بیکار شده •
از سیل تالش مقرری دریافت می کنند

آســتارا: نماینده ویژه 
وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: کارگران 
بیمه شــده در تالش که 
از ســیل آســیب  دیده 
و کارشــان را از دســت 
داده اند، در ســریع ترین 

زمان ممکن مقرری بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
کریم یاوری با اشاره به پرداخت مقرری به کارگران بیمه شده 
آســیب دیده از سیل افزود: براساس دستور وزیر، همه امکانات 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حد وســع و توان در 
خدمت مردم منطقه خواهد بود و اگر بنگاه اقتصادی دچار سیل 
شده است، اعطای تسهیالت و کمک های وزاتخانه های ذی ربط 

به آن را پیگیری خواهیم کرد.

مدارس تبریز تعطیل شد•
با  شرقی:  آذربایجان 
توجه بــه افزایش تعداد 
مبتالیــان بیماری کرونا 
در شهرســتان تبریــز، 
در جلسه ســتاد مقابله 
شهرســتان،  کرونای  با 
برگزاری هرگونه همایش، 

سمینار و نشست در دستگاه های دولتی و خصوصی ممنوع شد.
در این جلسه مصوب شــد مدارس شهرستان تبریز به مدت 
۱۵ روز تعطیل و معلمان در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت 
غیرحضوری نسبت به ارائه آموزش اقدام کنند و صرفاً در صورت 
ضرورت کادر فنی و مدیریتی با حداقل نیرو در مدارس حضور 
خواهند داشــت. در صورت افزایش آمار مبتالیان، مدارس ۱۵ 
روز دیگر نیز با تصمیم ستاد مقابله با کرونای شهرستان تعطیل 

خواهد شد.

 قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی •
در البرز تشکیل شد

مرکزی  قــرارگاه  کرج: 
محرومیت زدایی با هدف 
انسجام بخشی بین تمام 
قرارگاه های خدمات رسان 
به محرومان استان البرز 

راه اندازی شد.
محمد  حجت االســالم 

منتج، مســئول قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی البرز عنوان 
کرد: در خصوص محرومیت و نقاط محروم هنوز تعریف جامعی 
صورت نگرفته و از سوی دیگر مشکالت موجود نشان دهنده این 
اســت که با وجود قرارگاه های مختلف در استان سیاست های 

محرومیت زدایی آن طور که باید جواب نداده است.

 برگزاری مراسم  •
در آرامستان های تبریز ممنوع است

آذربایجــان شــرقی: 
روابــط عمومی ســازمان 
شهرداری  آرامســتان های 
اطالعیه ای  صدور  با  تبریز 
اعــالم کرد: تمام مراســم 
مناسبتی نهادها و اشخاص 
در محــدوده وادی رحمت 

تبریز و تمام آرامستان های شهر تبریز ممنوع است.
در این اطالعیه آمده اســت: با توجه به مصوبات اخیر ستاد مقابله 
با کرونا در اســتان، تمامی مراسمی که در محدوده آرامستان های 
شهرداری تبریز به ویژه آرامســتان وادی رحمت برگزار می شد، با 
هر عنوانی که باشد، ممنوع است. در ادامه این اطالعیه آمده است: 
تمامی برنامه های تشییع، اقامه نماز و تدفین تنها با حضور اعضای 

خانواده متوفی و حداکثر با ۱۰ نفر برگزار خواهد شد.

 شمارش معکوس •
ثبت جهانی اورامانات آغاز شد

کرمانشاه: مدیرکل میــراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان کرمانشاه با اشــاره به ورود »حسام مهدی« ارزیاب مصری 
یونسکو به استان کرمانشــاه، گفت: این کارشناس به مدت هشت 
روز منطقه اورامانات در اســتان های کرمانشاه و کردستان را مورد 
ارزیابــی قرار می دهد. امید قادری با اشــاره به مزایای ثبت جهانی 
اورامانات، مشارکت مردم و مسئوالن را الزمه رسیدن به این هدف 
بزرگ دانســت و گفت: روســتاهای هدف گردشگری که در شرف 
ثبت جهانی اند عالوه بر داشــتن ظرفیت های مختلف فرهنگی و 

گردشگری، دارای ظرفیت های معنوی نیز هستند.

 تحویل ۵۰۰ واحد مسکن •
به مددجویان روستایی کردستان

مدیــرکل  کردســتان: 
دفتر تأمین مسکن و امور 
مهندسی ساختمان کمیته 
امداد از تحویل ۵۰۰ واحد 
مددجویان  بــه  مســکن 
کردستان  استان  روستایی 

خبر داد.
احمدرضا دالوند اظهار کرد: این واحدها در قالب تفاهم نامه کمیته 
امداد و ســپاه پاسداران برای نیازمندان ساخته شده و به مناسبت 

هفته دفاع مقدس تحویل خانواده مددجویان شد.
وی افزود: براســاس این تفاهم نامه ۱۰ هزار واحد در کشــور برای 
مددجویان تا چند ماه آینده ســاخته و تحویل خواهد شد که برای 
این ۵۰۰ واحد مسکونی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

 دیوار دفاعی گرگان با نام »اسکندر« •
ثبت جهانی می شود

گلستان: مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس گفت: مهم ترین 
منظر هیدرولیک دفاعی کشــور به نام »دیوار دفاعی اســکندر« یا 
»گرگان« ثبت جهانی می شــود. عبدالمجید نورتقانی در دیدار با 
استفانو د سانتوس، مدیرعامل مؤسسه گردشگری آتالنتید ایتالیا 
و مسئول همکاری بین المللی گردشگری اتحادیه اروپا اظهار کرد: 
مهم ترین منظر هیدرولیک دفاعی در کشــور دیوار دفاعی اسکندر 
)گرگان( اســت که از دریای خزر تا کوه های »گلیداغ« در مراوه تپه 
امتداد داشــته و سومین دیوار دفاعی جهان است. وی تصریح کرد: 
پرونده این دیوار با نام »دیوار اسکندر« آماده برای ثبت جهانی است تا 
بتوانیم این اثر بی نظیر را حفظ و حراست و به جهانیان معرفی کنیم.

 بهسازی تابلوهای شهدای ابهر •
در حال اجراست

زنجان: شهردار ابهر گفت: 
تابلوهای شهدای  بهسازی 

ابهر در حال انجام است.
محمدرضــا ذوالقدری ها با 
اشــاره به اینکه شهرداری 
بهســازی  به  اقــدام  ابهر 
تابلوهای آسیب دیده شهدا 
در شهر کرده است، گفت: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و نیز آمادگی برای برگزاری 
کنگره ۳هزار و ۵۳۶ شهید استان توسط واحد زیباسازی شهرداری 
زنجان اجرا می شــود. این مسئول تأکید کرد: بسیاری از مشکالت 
کنونی کشــور را می توانیم با فرهنگ شــهید و شهادت پشت سر 

بگذاریم و موفق شویم.

برداشت بی رویه قارچ خطرناک است

تیشه سودجویان  بر ریشه جنگل های هیرکانی 
گرگان: قارچ »ترافل« کــه در زبان محلی به 
»ُدنَبالن« مشهور است یکی از گونه های جنگلی 
در اســتان گلستان اســت که حاال برداشت آن 
به بالی جــان جنگل های این اســتان به ویژه 

جنگل های هیرکانی تبدیل شده است.
فصل تابستان که می رسد عده ای از افراد بومی و 
محلی بیل به دست راهی جنگل ها می شوند تا با 
کنار زدن خاک های اطراف ریشه درختان بلوط 
قارچ هایی را کشف کنند که خریداران بسیاری در 

کشور های خارجی دارد.
این قارچ در مجاورت ریشــه درختان بلوط رشد 
می کند و به طور معمــول در اندازه یک گردو و 
شاید بزرگ تر اســت و رنگ قهوه ای متمایل به 
ســیاهی دارد که خریداران در آن سوی مرزها 
حاضرند بابت آن تــا کیلویی ۲ هزار یورو یعنی 

معادل ۶۰ میلیون تومان پرداخت کنند!
این در حالی اســت که این قارچ از افراد محلی 
بیشــتر از ۱۵۰ هزار تومان خریداری نشــده و 
بیشترین سود در این میان به جیب دالالن رفته 
و البته بیشــترین ضرر را نصیب منابع طبیعی 
کشور می شــود که عده ای ریشه این درختان را 

با بی رحمی می خشکانند.
برداشت قارچ توســط بومیان شرق گلستان با 
هدف امرار معاش و کسب درآمد، آسیب جدی به 
ریشه درختان جنگلی منطقه وارد کرده موضوعی 
که موجب دستور صریح استاندار برای برخورد با 

قاچاقچیان شده است.

ترافل های گلستان س
ترافل انواع مختلفی دارد و در گونه های مختلف 
به رنگ های قرمز تیره، خاکستری، سفید، بنفش 
و سیاه یافت می شود که در دشت های مراوه تپه 
و گلیداغ گلستان بیشتر قارچ ترافل قهوه ای در 

مقطع کوتاهی از فصل بهار جمع آوری می شود.
عالوه بر آن، قارچ ترافل سیاه در مناطق جنگلی 
دارای پوشش گیاهی انجیلی، بلوط و ولیک رشد 
می کند که جنگل های شمال از گیالن تا گلستان 
رویشــگاه آن است که برداشت آن از اسفند آغاز 

شده و تا شهریور ادامه می یابد.
محدوده زیستگاهی ترافل در حوزه شرق گلستان 
به ویژه گالیکش اســت هرچنــد در مناطقی از 
مینودشت، علی آباد کتول و گرگان نیز رویش این 

قارچ گزارش شده است.

برداشت بی رویه و غیراصولی قارچ 
ترافل بــه دلیل قیمت باالی آن 
به معضلی برای مناطق جنگلی 

استان تبدیل شده است.
از این قارچ در صنایع داروسازی، 
تولید روغن هــای معطر، صنایع 
غذایی و رســتوران ها اســتفاده 
می شود و به سبب کمیاب بودن، 
متقاضیان بــرای خرید آن بهای 

گزافی پرداخت می کنند.

درست برداشت کنیمس
مدیرکل منابع طبیعی گلستان با 

بیان اینکه در موضوع برداشت قارچ ترافل هیچ 
اختالف نظری وجود ندارد، اذعان می کند: مشکل 
اینجاست که بهره برداران با برداشت این قارچ به 
دلیل عدم آگاهی به درختان و جنگل ها آسیب 

جدی وارد می کنند. 
قزل ســفلو در این زمینه خاطرنشــان می کند: 
کلنگ زنی و تیشــه زنی برای یافتن قارچ یکی از 
خســارت های وارده از سوی افراد است که عالوه 
بر اینکه به ریشه درختان میزبان آسیب می زند به 

اسپور قارچ نیز صدمه جدی وارد می کند.
مدیر منابع طبیعی گلستان ادامه می دهد: قارچ 
ترافل ابتدا باید کامل شود تا بتواند خود را تکثیر 
کند، اما برداشــت نارس موجب می شود امکان 

برداشــت آن در سال های 
بعد گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه باید 
رویه اصولی در برداشت و 
بهره بــرداری آن به اهالی 
و ذی نفعــان آموزش داده 
شود و آنان نیز متعهد به 
اجرای آن باشند، می افزاید: 
البته در سال های گذشته 
بــرای حفــظ جنگل ها و 
تخریــب  از  جلوگیــری 
بسیاری  تالش های  آن ها 
توســط یــگان حفاظت 
انجام پذیرفته و کشــف افزون بر 4 هزار قطعه 
از ابزارآالت برداشت ترافل و ضبط یک هزار و 
۶۰۰ کیلو قارچ از متخلفان، خود گواه مقابله با 

سودجویان است.

شناسایی افراد متخلفس
وی عنوان می کند: حتی مناطق تجمع خریداران 
و فروشــندگان این قارچ در شــرق گلســتان 
شناسایی و با افراد فعال این بخش برخورد قانونی 
شده است، اما متأســفانه برداشت کنندگان این 
قارچ در پوشش گروه های خانوادگی در مناطق 
جنگلی حاضر می شوند و مبادرت به تخریب منابع 
طبیعی می کنند که این روش های جدید تجاوز 

به طبیعت، کار کنترل در عرصه های طبیعی را 
سخت می کند!

وی با بیان اینکه امکان نظارت بر همه خانواده ها و 
مسافران در مناطق جنگلی وجود ندارد، می افزاید: 
باید با فرهنگ سازی الزم تمامی مردم را بر حفظ 

میراث طبیعی تشویق و آگاه کرد.

فرصتی مغتنمس
در همین راســتا استاندار گلســتان اگر چه در 
کارگروه مقابلــه با قاچاق کاال و ارز گلســتان، 
خواستار تشــدید اقدام های کنترلی و بازدارنده 
برای برخورد با عامالن برداشت غیرمجاز این قارچ 
در شرق استان شده است، اما اعتقاد دارد باید از 

این فرصت برای درآمدزایی بهره برد.
به گفته حق شناس ایجاد ساز و کارهای مناسب 
برای برداشت منطقی از این موهبت الهی توسط 
منابع طبیعی ضرورت دارد و دستگاه های متولی 
باید تا حد امکان تحقیقات خود را برای تکثیر باغی 
این محصول تکمیل کنند تا زمینه بهبود معیشت 

جوامع پیرامونی این زیستگاه ها فراهم شود.
وی بیان می کند: قیمت گزاف این قارچ در خارج 
از کشور فرصت مناسبی برای حمایت از مشاغل 
همسو با منابع طبیعی است و باید مسیری ترسیم 
شود تا در کنار حفظ طبیعت، امکان بهره مندی 
از این فرصت گرانبها برای حاشیه نشینان جنگل 

گلستان فراهم شود.

بهره برداران محلی 
با برداشت قارچ 

ترافل به دلیل عدم 
آگاهی به درختان 

و جنگل های 
هیرکانی آسیب 

جدی وارد می کنند
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ایالم: امسال به واسطه شیوع کرونا و ممانعت دولت مرکزی عراق 
از پذیرش زائران اربعین، از حضــور کاروان های زیارتی پیاده و 
ســواره عتبات عالیات در استان ایالم جلوگیری می شود، اما با 
 وجوداین زمزمه هایی بین برخی افراد و هیئت ها شنیده می شود 
که قصد دارند به مهران سفرکرده و شانس خود را برای ورود به 

عراق امتحان کنند.
از همین رو بســیاری از مسئوالن استان ایالم ازجمله استاندار 
از عزاداران حسینی درخواســت دارند تا به این استان عزیمت 
نکنند، زیرا مرز به هیچ وجه بازگشــایی نخواهد شد و عبور برای 

زائران ممنوع است.

کاروان های زیارتی بازگردانده می شوندس
رئیس پلیس راه ایالم در خصوص اینکه ممکن اســت افرادی به 
نیت عبور از مرز و یا حضور در مهران قصد عزیمت به این شهر 
را به صورت کاروانی داشــته باشند، بیان کرد: از تمام پاسگاه ها 
و ایســتگاه های ایســت و بازرسی اســتان های همجوار ایالم 
خواسته شده است از حرکت کاروان های اربعین به سمت استان 

ایالم جلوگیری کنند.
ســرهنگ رضا همتی زاده اظهار کرد: در این باره حتی به تمام 
مراکز ایســت و بازرسی سایر نقاط کشــور نیز ابالغ  شده است 
که مانع حرکت کاروان های اربعین به سمت استان ایالم شوند 
و بدون مماشــات از حضور این زائران در اســتان ایالم ممانعت 

می شود.
وی ادامه داد: کاروان های زیارتی اربعین که پیاده یا با وســایل 
نقلیه قصد عزیمت به مرز مهران را دارند از مبادی های ورودی 

استان به استان های مبدأ خود بازگردانده می شوند.
رئیس پلیس راه ایالم تأکید کرد: همچنین بنا بر تصمیم ستاد 
مقابله با کرونا امســال از پیاده روی مردم استان به سمت بقاع 
متبرکه در شب و روز اربعین نیز جلوگیری می شود و برگزاری 

این مراسم در استان به علت شیوع کرونا ممنوعیت دارد.
وی گفت: مســیر پل زائر و راه های منتهی به شهرستان مهران 
به سمت پایانه مرزی به منظور جلوگیری از تردد زائران مسدود 

شده است.

مرز مسدود می ماندس
در همین حال استاندار ایالم در نشست ستاد ویژه اربعین اظهار 
کرد: بنا بر اعالم مسئوالن کشور عراق و با توجه به فراگیر شدن 
بیماری کرونا، استان ایالم و مرز بین المللی مهران پذیرای زائران 
حســینی نخواهد بود و هیچ برنامه ای بــرای پذیرش زائران و 

خدمت رسانی به آن ها در این مرز وجود ندارد.
قاســم ســلیمانی دشــتکی اعالم کرد: مرز بین المللی مهران 
برای عبور زائران حســینی در ایام اربعین امسال بسته است و 

به هیچ عنوان اجازه ورود در این مرز داده نمی شود.
وی افزود: براســاس پروتکل های مصوب ستاد مبارزه با کرونای 

کشــور، راهپیمایی اربعین به عنوان کنگره جهان اسالم امسال 
برگزار نمی شــود و موکب ها در مسیر مرز مهران حق برپایی و 

فعالیت ندارند.

هیچ مجوزی صادر نمی شودس
استاندار ایالم با اشاره به اینکه هیچ گونه مجوزی برای خروج افراد 
از مــرز مهران وجود ندارد، تأکید کرد: از همه مردم عزیز تقاضا 
داریم در شرایط شیوع کرونا که موجب افزایش شمار مبتالیان 
می شود، به طرف مرزهای استان ایالم چه به صورت شخصی و چه 

کاروانی حرکت نکنند.
وی تأکید کرد: امســال ضرورت دارد تا عاشــقان اباعبداهلل)ع(، 
اربعین را به شــکلی متفاوت و به فرموده رهبر معظم انقالب در 

منازل خود به عزای حسینی بپردازند.
سلیمانی افزود: تمام مرزهای استان تحت کنترل کامل خواهد 

بود و اجازه خروج به هیچ  شخصی داده نخواهد شد.

»مهران« امسال خالی از میهمان

کاروانهایزیارتیبرمیگردند
گزارشگزارش
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محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید
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۱. نهادی غیررســمی که به طور مشترک با 
شورای اروپا به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات 
در اتحادیه می پردازد- لحظه ۲. گیاه رنگرزی- 
شیرینی ســوغات یزد- منتسب به حقیقت 
هرچیز ۳. خارپشــت- اهل خراسان قدیم- 
پایان کار 4. صوت پرسش- ابریشم ناخالص- 
گودال کندن- لقبی اشــرافی ۵. مسگر- نام 
دخترانه وطنی- صوت ندا ۶. عدد این ردیف- 
همسر داریوش هخامنشی و مادر خشایارشا 
– غالم خــاص امام علی»ع« که به دســتور 
حجاج  ابن یوسف به شهادت رسید 7. بی آن 
نباید به آب زد- بچه ترسان خیالی- می گویند 
سالمتی می آورد ۸. یار برهما در کلیله ودمنه- 
گوهر کوچک- از دریاهای گرداگرد مدیترانه 
– میوه پرخاصیت تابستانی 9. زمین دوممر- 
 نوعی موتورســیکلت مســابقه ای- ظاهری 
۱۰. بیماری قارچی دهان- ازتوابع باالوالیت 
 شهرســتان کاشــمر - ضمیــر بی حضــور 
۱۱. عنصری شــیمیایی- شــب را در جایی 
ارتباطی  وســیله  رایج ترین   بیتوته کــردن- 
۱۲. آموختنــی از روزگار- نومیــد- ظــرف 

پذیرایی- به پشت خوابیده ۱۳. نیکان- اشعه- 
شبکه اطالع رســانی نفت و انرژی کشورمان 
۱4. نمایشــنامه ای کــه از زبــان حیوانات 
نقل شود- شاخه ای ازشمشیربازی- کم کردن 
قیمت ۱۵. نفس خسته- پزشک و جراح مغز 
و اعصاب سرشناس ایرانی و رئیس بیمارستان 

خصوصی علوم عصبی هانوفر آلمان

۱. تراشــه رایانه ای- ملکــه آندلس هم عصر 
اســکندرمقدونی ۲. ارجح- به خیال خودش 
باغ ارم را به در مقابل بهشت بناکرد- نگهبان 
دروازه ۳. افراد زیرک- پیامبر صبور»ع«- فلز 
ســنگین 4. بی زبان- گرم و سوزان- قاطع- 
رشــته کوه مرتفع اروپایی ۵. فلز سرچشمه- 
بتی در جاهلیت- دربند ۶. روســتای زیبای 
شــمالی- رجزخوانی- آب ترکی 7. بیماری 
اشــراف- بندری تجاری در شــمال بمبئی 
 هنــد- تلف کــردن نعمت هــای خداوندی 
۸. لباس صاف کن برقی- آینده- مداراکردن- 
خشک مزاج 9. بو- نوعی لنز عکاسی- منافق 
۱۰. صفحه اینترنتی- دوختن- سریشم ماهی 

 ۱۱. کشــوری در جعبه ابزار- پولک ماهی- توگوشــی 
۱۲. ماه پایانی پاییز- کوه- گروه و دســته- زیروروکردن 
خاک کشــاورزی ۱۳. زمان مرگ- موش خرما- پنبه زنی 
 ۱4. بازی الکترونیکی بازنشســته- فانــی- بلند و رفیع 

۱۵. کاالی دست دوم- زندگی نامه

  افقی

  عمودی
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