
 صنایع دستی؛ 
میراث فراموش شده روستاها

 نخستین اتوبوس روباز گردشگری نیشابور 
راه اندازی شد

چند روز پیش معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع 
اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی گفت: ۵۴ روستا در این استان از 
ظرفیت های ویژه ای در حوزه گردشگری برخوردار 
هســتند.»دیناری« به ظرفیت های این روستاها 
برای تبدیل شــدن به مقاصد گردشــگری اشاره 

می کند و مهیا نمودن ...

 رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی نیشابور از راه اندازی نخستین اتوبوس 
روباز گردشگری همزمان با هفته گردشگری در این 
شهرستان خبر داد.محمداسماعیل اعتمادی گفت: 
همزمان سه پروژه گردشــگری با حضور مسئوالن 
استانی و شهرستانی در نیشابور به بهره برداری رسید.

وی یادآور شد: این طرح ها ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

خسارت 24/700 میلیاردی  کرونا به اقتصاد زیارت
فرماندار:

وضعیت کرونا در نیشابور 
فوق بحرانی است 

.......صفحه 3 

معاون استانداری از آمادگی برای بازگشایی کامل حرم رضوی خبر داد

.......صفحه 2 

رئیس اداره صمت طرقبه شاندیز خبر داد

 کشف محموله عظیم 

پوشک زیرخاکی! 

 فرماندار نیشــابور گفت: اگر  اوضاع همین طوری باشد، در شورای 
تأمین تصویب می کنیم باید با مدیران متخلف برخورد شود و من با 
توجه به شرایط نیشابور خیلی نگران هستم.علیرضا قامتی در جلسه 
فوق العاده ســتاد مقابله با کرونا در نیشابور در محل سالن دیالیز 
بیمارســتان 22 بهمن افزود: شرایط کرونا در  نیشابور فوق بحرانی 
است و بیمارستان های نیشابور دیگر ظرفیت پذیرش بیمار جدید را 

ندارد و این بسیار نگران کننده است...

 با تالش کارشناسان اداره صمت طرقبه شاندیز، یک انبار مخفی که 
محموله عظیم پوشک بچه در آن به قصد گران فروشی نگهداری 
می شد، کشف شد.مهدی مقدســی، رئیس اداره صنعت،معدن و 
تجارت طرقبه شــاندیز به قدس گفت: با توجه به اینکه شهرستان 
طرقبه شاندیز متصل به مشهد و احتمال دارد برخی تخلفات در این 

آرا.......صفحه 3 شهرستان دیده شود که عامالن ...
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آتش  سوزی مرگبار منزل مسکونی •
در مشهد با سه کشته و مجروح

قدس: آتش سوزی مهیب یک واحد مسکونی دو طبقه 
در خیابان امام خمینی)ره( به مرگ یک پسر نوجوان 
انجامید. این آتش سوزی در حالی دیروز اتفاق افتاد که 
حریق در طبقه اول این ساختمان رخ داده بود و شدت 
آتش سوزی به حدی بود که کل این مجتمع مسکونی 

گرفتار آتش شد. 
مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشــانی مشهد در 
خصوص این حادثه گفت: آتش ســوزی مهیب یک 
واحد مسکونی دو طبقه در خیابان امام خمینی)ره( 
که موجب جان باختن یک پســر نوجوان و مجروح 
شــدن ســه نفر دیگر از جمله یک آتش نشان شده 
بود در طبقه اول یک ســاختمان دو طبقه رخ داده 
و شدت آتش سوزی به حدی بود که کل این مجتمع 
مسکونی گرفتار آتش شــد بالفاصله آتش نشانان و 
نجاتگران ضمن اطفای حریق، سه نفر از ساکنان این 
منزل شــامل یک پسر نوجوان و دو خانم را از داخل 

دود و آتش خارج کردند.

خبرخبر

رسائی فر: آمارها نشان می دهد هر ساله در کشور جمع 
قابل توجهی از هموطنان بــر اثر گازگرفتگی یا همان 
استنشاق گاز مونوکسیدکربن فوت می کنند. اتفاقی که 
خیلی راحت می توان از بروز آن جلوگیری کرد، چراکه 
ماهیت شکل گیری آن کاماًل در بی احتیاطی هایی است 
که از ســوی قربانیان قاتل نامرئی سر می زند و خیلی 

ناباورانه جان آن ها را می گیرد!
گرچه حوادث گازگرفتگی همیشــه در طول ســال 
اتفاق افتــاده و نمی توان برایش زمان خاصی در نظر 
گرفت، اما با فرا رســیدن فصل سرما و استفاده مردم 
از وســایل گرمایشــی که اکثر آن ها سوخت فسیلی 
دارند، آمار جان باختگان حوادث گازگرفتگی روندی 

تصاعدی به خود می گیرد. 
آمار فوت شــدگان ناشی از گازگرفتگی طی سال 98 
در خراسان رضوی ۵3 نفر بوده که تنها 19 نفر آن ها 
در 6 ماهه اول ســال فوت کردند این یعنی بیش از 
دو برابر فوت شدگان در فصول سرد سال گرفتار دام 

قاتل نامرئی شده و جانشان را از دست دادند. 

کاهش آمار گازگرفتگی س
دکتر مقیمیان، کارشــناس سالن تشــریح اداره کل 
پزشکی قانونی استان خراســان رضوی در خصوص 
تلفات ناشــی از گازگرفتگی در سال 98 و نیم سال 
اول 99 می گوید: در 6 ماه اول امسال در مجموع 13 
نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن جان خود را 
در خراســان رضوی از دست دادند که در مقایسه با 

آمار نیم سال اول 98 که جان باختگان 19 نفر بودند 
31/6 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه می دهد: بررســی کلی آمار سال 98 نشان 
از خفگی ۵3 نفر بر اثــر گازگرفتگی دارد که از این 

مجموع ۴2 نفر مرد و 11 نفر زن بودند. 

عالئم هشداردهنده گاز گرفتگیس
مقیمیان همچنین در مورد عالئم هشــداردهنده ای 
که می تواند به بــروز گازگرفتگی در یک فرد منتهی 

شــود، اظهار می کند: ســوزش چشــم ها، سردرد، 
خستگی و خواب آلودگی از جمله عالئمی هستند که 
معمــوالً پیش از این اتفاق ناگــوار در افرادی که در 
محــل حضور دارند دیده می شــود و البته چون این 
عالئم با عالمت هایی که یک فرد ســرماخورده دارد 
تقریباً یکی اســت، خیلی هــا آن را جدی نمی گیرند 
و متأسفانه به فوت شدن یک یا چند نفر می انجامد.

توصیه این کارشــناس به ما در مواجهه با افرادی که در 
معرض گازگرفتگی قرار گرفتند این است که ابتدا مسیر 

رد و بدل شــدن هوا را در محــل آزاد کنیم پس از آن 
چون وضعیت افراد گازگرفته اورژانســی است بالفاصله 
با اورژانس تماس گرفته و درخواست کمک نماییم و در 
طی این زمان سعی کنیم فرد یا افراد گرفتار را از محل 
به فضای باز منتقل نماییم و وسایلی که موجب ایجاد گاز 

مونوکسیدکربن شده را نیز خاموش نماییم.

باید و نبایدهاس
سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری مشهد نیز با اشاره به باال رفتن آمار مرگ 
و میر ناشــی از گازگرفتگی در نیمه دوم هر ســال 
به مردم توصیه می کند: اگر از وسایل شعله دار)انواع 
بخاری های گازی، نفتی، شــومینه، آبگرمکن، پکیج 
و...( اســتفاده می کنید، هرگز تمــام راه های ورودی 
هوا را نبندید و حتماً مســیر مناســبی را برای ورود 
اکسیژن و هوای تازه به محیط در نظر بگیرید. پکیج، 
مقدار زیادی اکســیژن مصــرف می کند و درصورت 
تأمین نشدن هوای مناســب، به سرعت محیط را با 
کاهش اکســیژن مواجه می کند. پس بهتر است این 
وســیله در خارج از محیط منزل مثــاًل در بالکن یا 
محلی که مستقیم به فضای آزاد راه دارد نصب شود.

آتشــپاد مســعود ظهوریان اظهار می کند: پیش از 
نصب بخاری از باز بودن مســیر دودکش های داخل 
دیوار اطمینان حاصل کنید. به این منظور می توانید 
از سطح پشــت بام یک وزنه کوچک را با ریسمان به 
داخل دودکش فرســتاده و اگر تا انتهــا پایین آمد 
نشان دهنده باز بودن مسیر است. دودکش های داخل 
دیوار باید از سطح بام 80 سانتیمتر باالتر آمده باشد 

و در انتها کالهک H نصب شود.
وی ادامــه می دهــد: از مکش مناســب دودکش ها 
اطمینان حاصل کنید. بهترین نشــانه برای کارکرد 
صحیح دودکش ها این اســت که بدنه آن ها همواره 

باید داغ باشد. سرد بودن لوله بخاری زمانی که روشن 
اســت و همچنین زرد و نارنجی بودن شعله بخاری 
از نشــانه های تولید این گاز خطرناک است که باید 
بررسی شود.در داخل واحد و برای وسایل گرمایشی 
و شــعله دار، فقــط از دودکش هــای ورق ســفید 
گالوانیزه اســتفاده کنید. ایــن دودکش ها مقاومت 
فیزیکی بیشــتری دارند و به خوبی داخل هم چفت 
می شوند، اما دودکش های متفرقه مثل آلومینیومی، 
آکاردئونــی، فنری و... این خاصیــت را ندارند و به 
مرور دچار نقص شــده و گاز مونوکسیدکربن را به 
داخل محیط منتشــر می کنند ضمن اینکه به دلیل 
خاصیت ارتجاعی دودکش های فنری به ســهولت از 
محل اتصال خود خارج می شــوند و به مرور منافذ 
ریزی در آن ها پدیدار می شــود که می تواند موجب 

انتشار آالینده ها در محیط شود.
ظهوریان بیان می کنــد: بهترین وضعیت برای نصب 
دودکش ها، حالت عمود یا قائم اســت و هرچه شیب 
دودکــش پایین تــر رود خروج آالینده ها ســخت تر 
خواهد شــد.هر وسیله گرمایشی و شــعله دار نیاز به 
یک دودکش مجزا دارد و از به کاربردن دودکش های 
مشــترک برای دو یا چند وســیله خودداری کنید. 
از تغییــر دادن انــدازه دهانه خروجــی دودکش ها 

خودداری کنید. 
وی یادآور می شــود: از قرار دادن انتهای دودکش ها 
در فضای درز انقطاع ســاختمان خــودداری کنید. 
این گاز به ســادگی از ترک ها و شکستگی های روی 
دیوار حتی در واحدهای دیگر وارد منزل می شــود. 
ضمن اینکه از قرار دادن انتهای دودکش ها در سطل 
آب خــودداری کنید. این گاز در آب حل نشــده و 
تنها موجب مســدود شدن مســیر خروجی آن شده 
و از طریق دیگر خــارج و وارد فضای داخلی محیط 

می شود.

توصیه های ایمنی نصب لوازم گرمازا با توجه به آغاز فصل های سرد سال

»قاتل نامرئی« در کمین است

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه  12 مهر 1399

  15 صفر 1442  
 3 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
  شماره 9359  
 ویژه نامه 3738 
+ صفحه »میهن« 

      صفحه 1 خراسان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1883-99 مورخ 99/06/17 هیئت به ش��ماره کالسه 
67-99 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجن��ورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باغچقی فرزند 
ولی بشماره شناسنامه 3 صادره از بجنورد در یک باب منزل به مساحت 
116.65 مترمربع از پالک 155 اصلی  واقع در اراضی کهنه کند بخش دو 
بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی علی آبادی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9907367
تاریخ انتشار نوبت اول:  12                  /07                  /1399
تاریخ انتشار نوبت دوم: 27                  /07                  /1399

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

 شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جام در نظر دارد 
یک س��هم از چهار سهم یک قطعه زمین تجاری در 
حاش��یه بل��وار ام��ام خمین��ی را از طری��ق مزایده 
عموم��ی ب��ه ف��روش برس��اند. ل��ذا از متقاضیان 
درخواس��ت م��ی ش��ود، از تاری��خ درج آگه��ی به 
م��دت 15روز جهت کس��ب اطالع با ش��ماره همراه 

09158138227تماس حاصل فرمائید.
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان جام  ,ع
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 مزایده عمومی شرکت تعاونی مسکن 
فرهنگیان جام
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ش�رکت کش�ت و صنعت جوین در نظر دارد از طریق مزایده عمومی آهن آالت و اوراق ضایعاتی مستعمل 
موجود در شرکت را به فروش برساند. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از نمونه اقالم ضایعاتی از مورخ 
شنبه 99/07/12 بمدت یک هفته کاری تا تاریخ 99/07/20 در ساعت اداری ضمن مراجعه به امور بازرگانی و پس از 
رویت نسبت به اعالم کتبی قیمت پیشنهادی خود، به همراه یک فیش واریزی یا چک ضمانت بین بانکی به مبلغ هشتصد 
میلیون ریال نزد بانک ملت کارخانه قند جوین جاری 70630033/94 بنام ش�رکت واریز و همراه تصویر شناس�نامه و 
کارت ملی متقاضی در پاکت های در بسته به امور بازرگانی شرکت حداکثر تا تاریخ یک شنبه 99/07/20 تحویل نمایند. 
سپرده برنده اول مزایده تا زمان عقد قرارداد مسدود و در صورت انصراف برنده اول سپرده وی به نفع شرکت ضبط 

خواهد شد و با برنده دوم عقد قرارداد می گردد و در صورت انصراف، سپرده ایشان نیز ضبط می گردد. 
ش�رکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت، اقالم و ضایعات قابل اس�تفاده ش�رکت )برابر نظر ناظرین 
فروشنده( همزمان با بارگیری جدا و به خریدار تحویل نمی شود و خریدار حق اعتراض در این خصوص را ندارد. 

شماره تماس بازرگانی: 45293430 -051

 هیئ��ت امناء امام��زاده محمد عل��وی )ع( تحت آگهی مزایده فروش آهن آالت ضایعاتی
نظ��ارت اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه ناحیه 3 
مشهد در نظر دارد 9 دربند دکان تجاری متعلق 
ب��ه آن بقعه متبرکه واق��ع در کیلومتر 60 جاده 
مش��هد- تربت حیدری��ه را از طریق مزایده غیر 
حضوری به مدت یکسال به اجاره واگذار نماید.

متقاضی��ان میتوانن��د برای ش��رکت در مزایده 
، پیش��نهاد کتبی خ��ود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز چهارش��نبه مورخ  1399/07/30 به 

این اداره اعالم نمایند.
تلفن تماس : 38432011

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 
مشهد مقدس ,ع

99
07
36
9

آگهی مزایده غیر حضوری
 نوبت دوم )کتبی(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



معاون استانداری از آمادگی برای بازگشایی کامل حرم رضوی خبر داد

خسارت 24/700 میلیاردی  کرونا به اقتصاد زیارت
هاشم رسائی فر: هشت ماه است کرونا کشور 
را درگیر خودش کرده از گرفتاری هایی که برای 
حوزه سالمت به وجود آمده تا آسیب هایی که 
به بخش های مختلف جامعه از جمله اقتصادی، 
اجتماعی و ســایر حوزه ها وارد شــده نتیجه 

حضور کووید19 در ایران بوده است.
در حــوزه زیارت و گردشــگری با وجود حرم 
مطهر امام هشــتم)ع( در مشهد و جاذبه های 
دیگری که خراســان برای مردم کشورمان و 
حتی زائران و مسافران خارجی دارد انگیزه ها 
برای ســفر به این نقطه از کشــور همیشــه 
مضاعف بوده به طوری که ساالنه بیش از 30 
میلیون زائر و مسافر داخلی و بیش از 5 میلیون 
زائر خارجی، مشهد را برای مقصد سفر خود تا 
پیش از شــیوع کرونا انتخاب می کردند، اما با 
همه گیر شدن این ویروس به یکباره همه چیز 
تحت تأثیر قرار گرفت. ابتدای شیوع کووید19 
براساس آنچه ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب 
کرد ورود به حــرم رضوی برای زائران ممنوع 
شــد و مدتی این داســتان ادامه داشت. این 
تصمیم در کنار کمرنگ شدن سفرها به دلیل 
رعایت پروتکل های بهداشــتی موجب شد تا 
نوروز امســال مشهد در سکوت کامل فرو رود 
این سکوت البته به قیمت وارد شدن ضررهای 
مالی گســترده به حوزه های خدماتی زائران و 
مسافران تمام شد. بسیاری از صاحبان مراکز 
اقامتی مشهد و کســبه همجوار با حرم امام 

رضا)ع( دچار زیان مالی شدید شدند. 
پــس از این همه نگاه ها و امیدواری ها به گرم 
شــدن هوا و کم شدن حضور کرونا با توجه به 
اظهارات کارشناسان بود، اما این اتفاق نیفتاد 
و همچنان کرونا شــیوع داشــت. مشکالت 
همچنان باقی بود و مردم و ارادتمندان به امام 
مهربانی ها سخت منتظر بازگشایی حرم بودند 
تا اینکه با در نظر گرفتن پروتکل های بهداشتی 
و شیوه نامه ها، صحن های حرم رضوی به روی 
زائران بازگشــایی شــد. این اتفاق خوبی بود، 
چراکه زائران می توانستند تا چند قدمی ضریح 
امام هشــتم)ع( پیش بروند و عرض ارادتشان 

نزدیک تر از گذشته شود.
این واقعه سبب شد تا زیارت و حضور زائران 
در مشــهد جان بگیرد، گرچه هنوز با پیش 
از کرونا فاصله زیادی داشــت. در این مدت 
شرایط به گونه ای بود که آستان قدس رضوی 

با تمهیداتی که اندیشــیده 
بــود مجــاوران و زائــران 
ضمن رعایــت پروتکل های 
از  می توانستند  بهداشــتی 
برخــوردار  زیارت  نعمــت 
شوند تا اینکه هفته گذشته 
نخستین موج سرمای سال 
خودی نشان داد. در چنین 
شــرایطی مشــکالت برای 
زائران دوچندان شد و برای 
تداوم حضــور باید چاره ای 
اندیشید. تنها راه، بازگشایی 
رواق ها و حضــور زائران در 
بهره  بــرای  متبرکه  اماکن 
بردن از فیض زیارت اســت 
اتفاقی کــه تاکنون نیفتاده 

است.

 همراهی مردم در رعایت س
پروتکل های بهداشتی زیارت 

معــاون هماهنگــی و مدیریت امــور زائران 
اســتانداری در خصوص این شرایط به قدس 
گفت: ابتدای شــیوع کرونا انتظار همه ما این 
بــود که مدت زمان حضور این ویروس نهایت 
دو تا ســه ماه باشــد و طبق اظهار نظری که 
کارشناسان داشتند فکر می کردیم با گرم شدن 

هوا شــیوع ویروس کمرنگ 
می شود که نشــد. روزهای 
ابتدایی به اجبار حدود ســه 
مــاه تمامــی اقامتگاه ها و 
هتل ها تعطیل شد اما پس از 
آن متوجه شدیم باید زندگی 
بــا کرونا را تجربــه کنیم و 
شــیوه نامه های  رعایــت  با 
جلوگیری  برای  و  بهداشتی 
از خسارت های ناشی از این 
تعطیالت، 20 درصد از مراکز 
اقامتی بازگشایی شد. از این 
تعداد هم برخی بازگشایی ها 
بــرای صاحبانشــان توجیه 
اقتصادی نداشــت و مجدد 
خودشــان اقدام به تعطیلی 

کردند.
محمدصــادق براتــی ادامه 
داد: در همیــن 20 درصد مراکز اقامتی فعال 
حدود 19 درصد ضریب اشغال ایجاد شد که 
در شهریور رشــدی چند درصدی داشت و تا 
حدود 27 درصد رســید. با اینکه در شهریور 
رشد حضور زائر و مسافر را شاهد بودیم، اما در 
مجموع از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیش از 
2هزار و470 میلیارد تومان خسارت به بازاری 
وارد شد که هر سال با حضور زائر و مسافر در 

خراسان رضوی رونق قابل توجهی داشت.
وی در واکنــش به این موضــوع که تجربه 
بازگشــایی صحن هــای حرم امــام رضا)ع( 
نشــان داد با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
می شــود حضور زائــران را در حرم مدیریت 
کرد، افزود: با اینکه در ابتدای شــیوع کرونا 
مسئوالن کشــوری مشهد را به دلیل حضور 
زائــران نقطــه ای بحرانی می دانســتند، اما 
همراهــی و همکاری که بین دســتگاه های 
مختلف با آستان قدس رضوی وجود داشته 
و دارد وضعیت اســتان را به سمتی هدایت 
کرد که میانگین آنچه در خصوص کرونا در 
حال حاضر در استان ثبت می شود از بسیاری 

استان های دیگر بهتر باشد. 

بازگشایی رواق حرم مطهر در صورت س
نظر مثبت ستاد ملی مبارزه با کرونا

معاون هماهنگــی و مدیریت امــور زائران 
اســتانداری خراســان رضوی همچنین در 
پاسخ به این پرسش که با وجود برودت هوا و 
مشکالتی که سرمای هوا برای زائران حاضر 
در صحن های حــرم مطهر ایجاد می کند آیا 
اندیشیده  بازگشایی رواق ها تمهیداتی  برای 
شده است، گفت: با سرد شدن هوا حضور در 
صحن ها برای زائران سخت شده و مشکالتی 
را برای آن ها در پی دارد به همین دلیل باید 
برنامه ریزی شــود تا رواق های حرم مطهر را 

بازگشایی کنیم. 
و  تاکنــون جلســه ها  راســتا  در همیــن 
همفکری هایی با مســئوالن آســتان قدس 
رضوی داشــته ایم و هماهنگی های الزم در 
این خصوص انجام شده است که در موضوع 
بازگشــایی رواق ها نیز آستان قدس رضوی 
تاکنــون تعامل و همراهی خوبی داشــته و 
مصمم هســتیم تا پس از ماه صفر و در ماه 
ربیع که ماه شــادی ائمه)ع( است رواق های 
حرم مطهر امام هشــتم)ع( بــه روی زائران 
بازگشایی شود. بحث های کارشناسی نیز در 
این خصوص انجام شــده فقط منتظر اعالم 
نظر ســتاد ملی مبارزه با کرونا و مجوز این 
ستاد هســتیم، چراکه بر اساس توصیه های 
مقام معظــم رهبری تمــام تصمیمات این 
چنینی منوط به اعالم نظر ستاد ملی مبارزه 

با کرونا است.

نخستین اتوبوس روباز گردشگری •
نیشابور راه اندازی شد

قدس: رئیس اداره میراث 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی نیشابور از 
راه اندازی نخستین اتوبوس 
روباز گردشگری همزمان 
با هفته گردشــگری در 
این شهرســتان خبر داد.

محمداسماعیل اعتمادی گفت: همزمان سه پروژه گردشگری با 
حضور مسئوالن استانی و شهرستانی در نیشابور به بهره برداری 
رسید.وی یادآور شد: این طرح ها شامل بهره برداری از خانه مسافر 
خانلقی در روســتای چهارباغ و افتتاح خانه مســافر یوسفی در 
روســتای کالغان اســت.وی ادامه داد: خانه مســافر خانلقی در 
زمینی به مســاحت هزار مترمربع و زیربنای ۶00 مترمربع در 
بخش مرکزی نیشابور با حدود 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
بخش خصوصی ایجاد شده است.اعتمادی بابیان اینکه خانه مسافر 
یوســفی در بخش مرکزی نیشــابور با حــدود 5 میلیارد ریال 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسیده است، بیان 
کرد: تاکنون 14 خانه مسافر در شهرستان نیشابور مجوز فعالیت 
از میراث فرهنگی و گردشگری گرفته اند که با افتتاح این دوخانه 

مسافر، تعداد این واحدهای اقامتی به 1۶ واحد رسید.

حسن جعفری، سرپرست استانداری •
خراسان رضوی شد

عبدالرضــا  قــدس: 
وزیر  فضلــی،  رحمانی 
با صدور حکمی  کشور 
را  جعفــری  حســن 
بــه عنوان سرپرســت 
اســتانداری خراســان 
کرد. منصــوب  رضوی 

حسن جعفری که مســئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری خراسان رضوی را نیز بر عهده دارد به 
موجب حکم وزیر کشور با حفظ سمت به عنوان سرپرست 
استانداری خراسان رضوی منصوب شد.در متن حکم  وزیر 
کشور آمده است: »جناب  آقای حسن جعفری با عنایت به 
مراتب تعهد و تجارب بــه موجب این حکم جنابعالی را با 
حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری خراسان رضوی 
منصوب می نمایم. توفیق شــما را در انجام وظایف و امور 

محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم. 

 کرونا، رشد بیکاری ناشنوایان•
 را دو برابر کرد

علیپــور:  محبوبــه 
ساختمان کانون ناشنوایان 
بنایی  رضوی  خراســان 
محلــه ای  در  فرســوده 
با همان شــکل  قدیمی 
آشناســت؛  شــمایل  و 
و  برجســته  دیوارهــای 
نمناک و کوچه های باریک 

و نه چندان آفتابی. 

خانه استجاری برای 4هزار و 500 نفرس
وارد ساختمان می شــویم روی دیوار راه پله، کاغذی خودنمایی 

می کند؛ »هزینه صدور کارت عضویت ساالنه 30 هزار تومان«.
معصومه ترابی مقدم، مدیر عامل کانون ناشنوایان خراسان رضوی 
می گوید: این ساختمان بنایی اوقافی است که بر اساس اجاره نامه 
جدید باید برای یک سال 33 میلیون تومان اجاره بپردازیم؛ گرچه 
خیران برای تأمین هزینه ها مساعدت می کنند اما چون تشکلی 
غیردولتی محسوب می شویم از ســوی نهادها چندان حمایت 
نمی شویم. این در حالی است که مکان یاد شده استجاری بوده 
و تا امروز نیز هیچ محلی به کانون ناشــنوایان خراســان رضوی 
اختصاص پیدا نکرده است، از مسئوالن تقاضا داریم که با پرداخت 
کمک هزینه ساخت زمینی به نام این مجموعه واقع در خیابان 

مجد ما را مساعدت کنند.
وی ادامه می دهد: حدود 18هزار ناشنوا در استان وجود دارند که 
4هزار  و 500 نفر عضو کانون هســتند. در واقع این مجموعه را 
باید خانه دوم ناشنوایان دانست؛ چراکه افراد زیر پوشش می توانند 
از خدمات فرهنگی، رفاهی، مشــاوره ای، آموزشــی و بهداشتی 
برخوردار شوند. چنان که 300 پرونده از مددجویان زیر پوشش 
سازمان بهزیستی در واحد مددکاری مجتمع خدمات بهزیستی در 

کانون ناشنوایان خراسان رضوی قرار دارد.
شــیوع کرونا سبب بروز مشــکالتی برای افراد جامعه شده که 
بی شک جمعیت ناشنوایان را با چالش های مضاعفی مواجه کرده 
است.ترابی در این زمینه خاطرنشان می کند: سال هاست که به 
نهادها و مســئوالن تأکید کردیم که زبان اشــاره را به رسمیت 
بشناسند. در حالی که این مقوله چندان جدی گرفته نشده است. 
رسانه ملی در شرایط شــیوع کرونا هیچ اطالع رسانی مناسبی 
برای این گروه ندارد. این در حالی اســت که مکرر به مسئوالن 
این مجموعه تأکید داشتیم و برای نخستین بار در کشور سامانه 
 اعزام مترجم را با حمایت بهزیستی راه اندازی کردیم. از همین رو

17 مترجم داریم که می توانند ضمن تماس با ســامانه مزبور به 
شــماره 09028777855 از توانایی های آن ها اســتفاده کنند. 
همچنین از مدیران شــهری خواسته ایم که روی تلویزیون های 
شهری و در قالب زبان اشــاره این موضوعات را آموزش بدهند. 
به هر روی باید پذیرفت همان گونه که عصای سفید و صندلی 
چرخدار وســیله تعامل نابینایان و افراد دارای مشکالت حرکتی 
اســت، زبان اشاره نیز تنها وسیله ارتباطی با ناشنوایان محسوب 
می شود. این فعال اجتماعی می افزاید: به طور کلی و در شرایط 
عادی به دلیل نبود شرایط اشتغال؛ حدود 30 درصد ناشنوایان 
بیکار بوده اند که در حال حاضر و در پی شــیوع کرونا جمعیت 
ناشنوایان بیکار به بیش از 50 درصد رسیده است. ناگفته نماند 
که این وضعیت برای جمعیت ناشنوایان بسیار دشوار است. حال 
آنکه تسهیالت مسکن به بانوان سرپرست خانوار زیر پوشش این 
مجموعه به دلیل آنکه دارای سرپرست نبوده اند تعلق نمی گیرد. 
همچنین طی ماه های اخیر هزینه تهیه سمعک برای افراد کم شنوا 
افزایش چشمگیری داشته اســت، در حالی که باید این وسیله 
رایگان یا با تخفیف ویژه در اختیار گروه های نیازمند قرار بگیرد اما 
تنها تسهیالت موجود خرید قسطی است، در صورتی که بسیاری 
از کم شنوایان امکان تعمیر سمعک خود را نیز ندارند و حتی خرید 

باتری 32 هزار تومانی برایشان مقدور نیست. 
مدیرعامل کانون ناشــنوایان خراســان رضوی همچنین اظهار 
می کند: مردم و مسئوالن تصور کنند که اگر صدای تلویزیون را 
کم کنند چگونه می توانند از اطالعات آن مطلع شوند و با همین 
نگاه بپذیرند که ناشنوایان به دلیل شرایط خود نیازمند همراهی 
ویژه هستند که جدی ترین آن ها، استفاده از زبان اشاره است. از 
همین رو برای احقاق حقوق شهروندی این گروه ضروری است 
که در ادارات و نهادهای متعدد همانند بانک ها، فرودگاه و راه آهن 
و حتی موزه ها و اماکن گردشگری یک مترجم آشنا به زبان اشاره 
حضور داشته باشد. این مسئله نیز محقق نمی شود مگر اینکه زبان 

اشاره را به رسمیت بشناسند.

تأکید خانواده بر ازدواج فرزندان با افراد سالمس
ترابی درباره مســائل خانوادگی ناشنوایان نیز می گوید: بسیاری 
از خانواده ها که فرزندانی ناشنوا دارند ترجیح می دهند همسران 
فرزندشان ناشنوا نباشند؛ چراکه معتقدند از این طریق ارتباط با 
آن ها راحت بوده و فرزندانشان نیز سالمت خواهند بود، درحالی 
که در ازدواج باید به خواسته فرزندان اهمیت داد و نگران ازدواج 
دو فرد ناشنوا نباشند. بســیاری از والدین ناشنوا فرزندانی سالم 
دارند، همچنین وجود ناشنوایی هیچ لطمه چشم گیری بر تعامل 
والدین با فرزندان ندارد و این دو گروه می توانند در کنار یکدیگر از 

قابلیت هم بهره مند شوند. 

فرماندار مشهد در جلسه ستاد پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا تأکید کرد

 ضرورت هدایت و کنترل شرایط •
توسط مسئوالن در ایام اربعین حسینی

فرمانــدار  قــدس: 
مشــهد با بیــان اینکه 
پیش بینی های الزم برای 
محدودیت هایی  اجرای 
اربعین حسینی  ایام  در 
صورت پذیرفته اســت، 
از مســئوالن شهرستان 
خواست تا تدابیر همه جانبه برای مدیریت، هدایت و کنترل 
شرایط در این ایام را در نظر بگیرند. سید محمدرضا هاشمی 
در شصت و هشتمین جلسه ستاد مقابله با کرونای شهرستان 
با قدردانی از عزاداران حسینی و هیئت های مذهبی شهرستان 
به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم عزاداری دهه 
اول محرم اظهار کرد: توصیه های ایــام محرم را باید در ایام 
اربعین با شــدت بیشتر رعایت کنیم.وی تصریح کرد: در این 
شرایط خاص رعایت دستورالعمل های بهداشتی برای حفظ 
جان مردم ضروری اســت.وی افزود: با توجه به اینکه شرایط 
شهرستان از نظر میزان ابتال به کرونا مطلوب نیست، هرگونه 
راهپیمایی، برپایی موکب و ایستگاه های صلواتی به مناسبت 
اربعیــن و دهه پایانی صفر با توجه به مصوبات ســتاد ملی و 

استانی مقابله با کرونا ممنوع است.

 با حضور رئیس بهزیستی شهرستان 
در این مناطق صورت گرفت

شناسایی معلوالن روستاهای •
سخت گذر صالح آباد

صالح آباد-خبرنگار 
قدس: رئیس بهزیستی 
صالح آبــاد و کارکنــان 
با ائمه جمعه  این اداره، 
اهل تســنن و تشــیع 
این شهرســتان دیدار و 
مشــکالت معلوالن این 
خطه مرزی را بررســی کردند و امامان جمعه هم در راستای 
حل و بهبود وضعیت معلوالن قول دادند نهایت مســاعدت 

وهمکاری الزم را انجام دهند. 
رئیــس اداره بهزیســتی صالح آبــاد با بیــان این مطلب 
گفت: به مناســبت هفته دفاع مقدس نیــز با فرماندهان 
خواهربســیجی حوزه های مقاومت بسیج کوثر و حضرت 
نرجس)س( این شهرستان دیدار کرده و بر تقویت روحیه 
بسیجی و جهادی در راستای حل مشکالت و بهبود اوضاع 
تأکید و مقرر شــد مددجویان واجد شرایط، در کمترین 
زمان ممکن شناســایی و ثبت شــوند تا بتوانیم ســطح 
حمایت ها را بهبود داده و شــاهد رفــع حداقلی نیازهای 

اولیه آن ها باشیم.
 زری صادقی افزود: در راســتای حل مشکالت خانواده های 
زیر پوشش این نهاد، در روســتاهای دورافتاده و سخت گذر 
پیروحش، درازآب، باغکشــمیر، حاجی آباد، نقدعلی سفلی، 
میخک، کالســرخ و رحیم آبــاد حضور یافتیم و مســائل و 
معضالت معلوالن این روســتاها را از نزدیک بررسی و بر حل 

آن ها مساعدت کردیم.

به همت خیران و همراهی مؤسسه خیریه 
گلستان علی)ع( محقق شد

 توزیع 2هزار و400 وعده غذای گرم •
در مناطق محروم شهر مشهد

حســین پورحسین: 
در راســتای کمــک به 
نیازمندان با همت خیران 
و نیک اندیشان و در قالب 
موکب مهربانی 2 هزار و 
400 وعده غذای گرم به 
ارزش 500 میلیون ریال 

بین خانواده های محروم و حاشیه نشینان مشهد توزیع شد.
مدیرعامل مؤسسه خیریه گلســتان علی)ع( در گفت وگو با 
قدس با اعالم این مطلب گفت: حمایت از خانواده های محروم 
یکی از برنامه های این مؤسسه است که در قالب طرح سالمت 
اجتماعی با کمک خیر نیک اندیش غروری، مدیرعامل کارخانه 
فراپخت و مدیریت رســتوران های شــاندیز توسط خادمان 

افتخاری مؤسسه در حال اجراست.
ســیدحمید رضازاده افزود: عالوه بر این تعدادی بســته های 
معیشتی شامل حبوبات، مواد غذایی و لباس های گرم در قالب 

پویش موکب مهربانی بین حاشیه نشینان مشهد توزیع شد.

مصمم هستیم تا پس از 
ماه صفر و در ماه ربیع 
که ماه شادی ائمه)ع( 

است رواق های حرم 
مطهر امام هشتم)ع( 

به روی زائران 
بازگشایی شود

بــرشبــرش

آرا
م 

 بز
دی

مه
س: 

عک

رگدشگریرگدشگری

انتصابانتصاب

گپگپ

ات اربعینات اربعین

بهزیستیبهزیستی

نیکوکارینیکوکاری

2
شنبه  12 مهر 1399

   15 صفر 1442  3 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9359  ویژه نامه 3738 

استان مااستان ما
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 
فضای مجازی: 

قدس: چند روز پیش معاون ســرمایه گذاری و تأمین منابع 
اداره  کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی گفت: 54 روستا در این استان از ظرفیت های ویژه ای 

در حوزه گردشگری برخوردار هستند.
»دیناری« به ظرفیت های این روســتاها برای تبدیل شدن به 
مقاصد گردشگری اشاره می کند و مهیا نمودن زیرساخت های 
الزم را ضروری می داند و می افزاید: اینکه بتوانیم به هر بهانه ای 
زندگی را به روســتاها برگردانیم آرزوی همگانی اســت ولی 
به نظر می رســد توجه بیشــتری باید به قطعات پازلی به نام 

گردشگری روستایی داشته باشیم.
وی خاطرنشان می کند: آنچه مسلم است فقط آمدن عده ای 
گردشگر برای دیدن یک روستا هرچند در کوتاه مدت می تواند 
زمینه ساز تکاپوی بیشتر در این روستاها شود، ولی به استناد 
تجربه سال های گذشته می توان گفت بسیاری از این روستاها 
پــس از مدتی به نوعی کارکرد روســتایی خود را از دســت 
می دهند و به اشکال مختلف به بازارچه هایی روستایی تبدیل 
می شوند و از بُعد فرهنگی دچار دگردیسی می شوند و گاهی 

تبعات منفی اجتماعی برای اهالی ایجاد می شود.

توجه به صنایع دستی روستاهاس
بر همین اســاس به نظر می رسد در کنار دغدغه مهیا نمودن 
زیرساخت هایی از قبیل راه و اسکان باید تمهیدات چند برابری 
تقویت فرهنگ و زندگی روستایی با تمام جزئیات آن اندیشیده 
شود که در این بین یکی از اولویت دار ترین اقدام ها زنده کردن 
صنایع دستی روستایی است که متأسفانه بخش قابل توجهی 
از این صنایع یا فراموش شــده اند و یا در حال فراموش شدن 

هستند.
توجه به صنایع دستی روستایی می تواند ضمن زنده نگه داشتن 
فرهنگ یک جامعه روســتایی از بُعد اقتصادی نیز زمینه ساز 
توانمندی مالی روستاییانی شود که تنها راه درآمدشان فروش 

محصوالت زراعی، باغی و یا دامی است.

با نگاهی به سابقه صنایع دســتی روستایی خراسان بزرگ 
می بینیم برخی از صنایع  دستی این خطه پیشرو یا پیشگام 
آن عرصــه بوده اند. قالی بافی، ابریشم کشــی، شــعربافی، 
نمدبافی، پوستین دوزی، سنگ تراشی و قلم زنی روی سنگ، 
فیروزه تراشی، ســفالگری، سبد و حصیربافی، چارق، گیوه، 
فراورده های چوبی و فلزی، نقاشــی روی چرم و... از جمله 
تولیدات بخش زیادی از روســتاهای این محدوده از ایران 

بوده است.

تغییر فرهنگ روستانشینیس
آنچه مسلم است زنان و مردان قدیمی وعمدتاً بی سواد روستایی 
این هنرهــا را در کنار بزرگ ترهای خود می آموختند بی آنکه 
بدانند میراثدار هنر و صنعتی می شدند که مختص روستاهای 
شــرق ایران است، اما متأسفانه بنا به دالیل مختلفی از جمله 
خشکسالی های درازمدت شرق کشور و کم آبی حاصل از آن، به 
تخلیه هزاران روستا منجر شد و آرام آرام رفتار های روستاییان 
تغییر کرد و ناخواســته سبک زندگی شهری در روستاها هم 
حاکم شد و این روزها شاید نتوان به تعداد انگشتان یک دست 
روســتاهایی را پیدا کرد که به ســبک دو نسل پیش از خود 

زندگی کنند.

البته این به آن معنا نیست که باید تا ابد به یک شیوه زندگی 
کرد، بلکه نکته این است که چند درصد از روستاییان ما امروز 
به فرزندان خود قالی بافی یا همان هنر و صنعت دستی را که 
اجدادشان می دانستند، آموخته اند؟ چرا باید دختر روستایی 
فالن روســتا در شرق خراسان رضوی امروز بر سر شال بافته 
شده از الیاف مصنوعی ساخت چین داشته باشد در حالی که 
مادرش تا چند سال پیش شالی بر سر داشت که خودش آن 

را بافته بود؟

سهم ناچیز شاغالن روستایی در صنایع دستی س
شــاید بیان یک نمونه آماری بتواند تصویر بهتری از موضوع 
بدهد، بهمن سال 98 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی از اشــتغال هزار و ۶48 نفر در 
حوزه صنایع دستی استان خبر داد و اگر بگوییم این آمار اکنون 
به رقم 2 هزار نفر رســیده است باز هم هیچ جای خوشحالی 
ندارد، زیرا در استانی که مهد چند صنعت و هنر روستایی بوده 
و اکنون 7 میلیون نفر جمعیت دارد، تنها حدود 2هزار نفر در 
حوزه صنایع دستی فعالیت می کنند و نکته قابل تأمل اینکه 
بخش قابل توجهی از این افراد در شهرها مستقر هستند و سهم 

شاغالن روستایی در صنایع دستی بسیار ناچیز است.
بــا تمام این اوصاف به نظر می رســد متولیــان حوزه میراث 
فرهنگی در کنار توجه به موضوع گردشــگری روستایی باید 
با تدوین برنامه های دقیق و البته تشــویقی شــرایط احیای 
صنایع دستی را با اولویت بیشــتری در دستور کار قرار دهند 
تا روســتا های هدف گردشگری به کارگاه های صنایع دستی و 
هنر زنان و مردان روســتایی تبدیل شوند و اقتصاد روستا از 
فروش خوراکی و اجناس تولیدی در شــهرها بی نیاز باشد در 
غیر این صورت روستاهایی خواهیم داشت که اهالی آنجا برای 
خدمت رسانی به مسافران غریبه به آنجا خواهند رفت و عماًل 
روستا به دکانی بزرگ تبدیل می شود که بی هیچ تردیدی باز 
شاهد فروش صنایع دستی چینی در این روستاها خواهیم بود.

قدس: مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان مشهد گفت: 
نیاز به سرمایه گذاری با حجم اندک و اعطای تسهیالت کم بهره 
در ایجاد گلخانه کوچک مقیاس می تواند در زمینه اشتغال زایی 

سهم بسزایی داشته باشد.
محمد جعفری اظهار کرد: گلخانه های کوچک مقیاس ضمن 
اصالح الگوی کشــت، فرصتی مناســب برای اشتغا ل زایی در 
روســتاها و زمینه خوبی برای تولید محصوالت کشــاورزی 

مختلف است.
وی خاطرنشــان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشــی، توزیع 
اطالعیه های ترویجــی، برگزاری بازدیدهای ترویجی، آموزش 
چهره به چهره، انجام بازدیدهای کارشناسی و تشکیل پرونده 
برای صدور مجوز و معرفی تسهیالت، نام نویسی در سامانه سیتا 
و معرفی به بانک عامل در صورت تأیید، جزو سایر اقدام های 

انجام گرفته در زمینه توســعه گلخانه های کوچک مقیاس در 
شهرستان مشهد است.

جعفری افزود: با توجه به صدور ابالغ دستورالعمل ساماندهی 
و صدور مجوز گلخانه های کوچک مقیاس، واحدهای گلخانه ای 
با مســاحت کمتر از 300 مترمربع اجازه تأســیس و فعالیت 

می یابند.
وی با اشــاره اینکــه به خاطــر مزایای ایجــاد گلخانه های 
کوچک مقیاس، تقاضا بــرای راه اندازی چنین گلخانه هایی در 
شهرستان مشــهد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: برای 
صدور مجوز پروانه تأسیس گلخانه کوچک مقیاس باید امکان 
احداث در حوزه سکونت متقاضیان مقدور و متقاضی به آب و 

گاز نیز دسترسی داشته باشد.
وی با بیان اینکه احداث این گونه گلخانه ها می تواند در زمینه 

اشتغال زایی سهم بسزایی داشــته باشد، افزود: ایجاد گلخانه 
کوچک مقیاس، راه حلی برای برون رفت از بحران خشکسالی 
اســت، صرفه جویی بســیار باالی آب در این نوع گلخانه ها از 

مهم ترین علل توجه به این بخش در کشاورزی است.
تاکنــون 40 فقــره پروانه تأســیس و بهره بــرداری گلخانه 

کوچک مقیاس توسط این مدیریت صادر شده است.

قدس گزارش می دهد

صنایع دستی؛ میراث فراموش شده روستاها

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی مشهد خبر داد

اقبال عالقه مندان به ایجاد گلخانه کوچک مقیاس 

زگارشزگارش

خبرخبر



روی خط حادهثروی خط حادهث

خبرخبر

روی خط خبرروی خط خبر
تولید بیش از ۲میلیون کیلو وات •

ساعت برق از زباله در مشهد
قدس: بیش از ۲میلیون 
کیلــووات ســاعت برق 
امسال از مراکز دفن زباله 

در مشهد تولید شد.
معاون خدمات شــهری 
شــهرداری مشــهد بــا 
اعالم ایــن مطلب گفت: 

۶۰۰کیلووات ساعت برق، امسال در نیروگاه بیوگازسوز مشهد 
به عنوان نخستین مرکز تولید برق از گاز تولید شده در مراکز 
دفن زباله، در سطح خاورمیانه تولید شد. مهدی یعقوبی افزود: 
ســال گذشــته نیز بیش از ۴میلیون کیلووات ساعت برق با 
استفاده از گاز تولید شده در محل دفن پسماند های شهری در 
نیروگاه بیوگازسوز مشهد تولید شد.وی گفت: با توجه به پیشتاز 
بودن مشهد در موضوعات زیست محیطی شهری، مطالعات 
ایجاد نیروگاه بیوگازســوز سه مگاواتی در محل دفن پسماند 
شــهری واقع در جاده میامی انجام شــده و آماده اجراست.
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد گفت: نخستین 
نیروگاه بیوگازسوز خاورمیانه واقع در مجتمع صنعتی شماره 
یک مشهد سال۸۸ به بهره برداری رسید و هم اکنون میانگین 
روزانه ۱۲هزار کیلووات ساعت برق، تولید و به ساتبا )سازمان 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق( ارسال می کند.

فرماندار:
وضعیت کرونا در نیشابور فوق بحرانی است•

صبح تــوس: فرماندار 
نیشابور گفت: اگر  اوضاع 
باشــد، در  همین طوری 
تأمین تصویب  شــورای 
می کنیــم باید با مدیران 
متخلف برخورد شــود و 
من با توجه به شــرایط 

نیشابور خیلی نگران هستم.
علیرضا قامتی در جلســه فوق العاده ستاد مقابله با کرونا در 
نیشابور در محل ســالن دیالیز بیمارستان ۲۲ بهمن افزود: 
شرایط کرونا در  نیشابور فوق بحرانی است و بیمارستان های 
نیشابور دیگر ظرفیت پذیرش بیمار جدید را ندارد و این بسیار 
نگران کننده است. وی تصریح کرد: تاکسی ها شرایط را رعایت 
نمی کنند، بسیاری از اصناف فاصله گذاری اجتماعی را رعایت 
نمی کنند، اداره ورزش و جوانان پروتکل ها را رعایت نمی کند و 

این رعایت نکردن ها موجب افزایش بیماری شده است.
فرماندار نیشابور اظهار کرد: اراده جدی برای برخورد با کرونا 
در مدیران وجود ندارد،  اصناف قول دادند رعایت کنند، ولی 
رعایت نکردند.رئیس ستاد مقابله با کرونای شهرستان نیشابور 
خاطرنشــان کرد: همه باید در  کنار  کادر  درمان قرار  بگیرند. 
اصناف و ورزش و جوانان به تعهدات خود عمل نکردند و اگر  
اوضاع همین طوری باشد، در شورای تأمین تصویب می کنیم که 
باید با مدیران متخلف برخورد شود.قامتی با اشاره به سرکشی 
از نانوایی ها گفت: ۲۰ تــا ۳۰درصد از نانوایی ها اصالً رعایت 
نمی کنند. من با توجه به شرایط نیشابور خیلی نگران هستم.

 معاون عمران، حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد

 جمع آوری توقفگاه های اتوبوس •
خواجه ربیع و فلسطین

عمران،  معــاون   قدس: 
ترافیک  و  ونقــل  حمل 
شــهرداری مشهد گفت: 
در پاســخ به درخواست 
توقفگاه های  شهروندان، 
اتوبــوس در خواجه ربیع 
فلسطین)بولوار  میدان  و 

شهید منتظری( با احداث پایانه جمع آوری می شوند.
 خلیل اهلل کاظمی افزود: یکی از مشــکالتی که شهروندان در 
سال های اخیر از آن گالیه داشتند، ترافیک سنگین، آلودگی 
هوا و آلودگی صوتی در انتهای خواجه ربیع و بولوار منتظری، 
به دلیل توقف اتوبوس ها بود. وی اضافه کرد: به دلیل نبود پایانه 
استاندارد در این دو محل، ۱۰خط با ۱۴5 دستگاه اتوبوس در 
حاشیه بولوار منتظری و ۱۳ خط نیز با ۱۳۰ دستگاه اتوبوس 
حاشیه آرامگاه خواجه ربیع در مجاورت منازل مسکونی توقف 
داشتند که این موضوع در کنار ایجاد ترافیک سنگین، ایجاد 
آلودگی صوتی و آلودگی هوا را به دنبال داشت. کاظمی تصریح 
کرد: در ســال های گذشته به دلیل نبود زمین مناسب برای 
احداث پایانه اتوبوس در این دو محل، درخواست شهروندان 
بر زمین مانده بود. کاظمی با بیان اینکه برای رفع این مشکل 
نیازمنــد تأمین زمین برای احــداث پایانه اتوبوس در محلی 
مناسب بودیم، اظهار کرد: خوشبختانه با مذاکراتی که با آستان 
قدس رضوی انجام شد، آستان قدس موافقت کرد برای رفع 
این مشکل دو زمین را در اختیار شهرداری مشهد قرار دهد. 
 معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد ادامه داد: 
بر همین اساس دو زمین یکی واقع در پارکینگ مقابل آرامگاه 
خواجه ربیع و دیگری واقع در میدان شــهید جوان، از آستان 
قدس رضوی برای احداث پایانه اتوبوس تحویل گرفته شــده 
است. وی ادامه داد: براســاس برنامه ریزی های انجام شده در 
مدت دو ماه آینده این دو پایانه اتوبوس در انتهای خواجه ربیع 
و میدان جوان، احداث و توقفگاه های اتوبوس از حاشیه خیابان 
خواجه ربیع و بولوار شــهید منتظری جمع آوری خواهند شد 
که این موضوع ضمن پاســخگویی به مطالبه چندین ساله 
شهروندان، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا و آلودگی های 

صوتی را در این دو محل به دنبال خواهد داشت.

 پلمب بیش از ۴۰۰ نانوایی•
 در خراسان رضوی

ســالمت  مدیر  ایرنا: 
محیط و کار دانشــگاه 
علوم پزشــکی مشــهد 
از  بیــش  گفــت: 
۴۰۰ نانوایی از اســفند 
ماه 9۸ تاکنون همزمان 
با شیوع بیماری کرونا به 

علت رعایت نکردن اصول بهداشتی مهر و موم شده اند.
علی اصغر حسنی گفت: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون حدود 
۳5 هزار بازدید بازرســان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از 
نانوایی های فعال در مناطق زیرپوشــش این دانشگاه انجام 
شــده و بیش از ۳هزار و ۸۲۰ نانوایی به علت رعایت نکردن 
اصول بهداشتی اخطار کتبی گرفته و یک هزار و ۶۰ مورد از 

آن ها به مراجع قضایی معرفی شده اند.
وی افــزود: در حال حاضر حدود ۴هــزار نانوایی در مناطق 
زیرپوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در اســتان 

خراسان رضوی دایر است.
مدیر ســالمت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
ادامه داد: برای پیشگیری از شیوع کرونا  باید تا حد امکان از 
تبادل پول نقد در نانوایی ها خودداری شود و پرداخت هزینه 
نان با استفاده از کارتخوان و توسط خود خریدار انجام شود.
 حســنی بیان کرد: در هــر نانوایی باید یک فروشــنده 
بــرای دریافت وجه به کار گرفته شــود و این فرد به هیچ 
عنوان نباید در کار تهیه و توزیع نان دخالت داشــته باشد.

کالهبردار اینترنتی در دام پلیس مانه و سملقان 
رمالی که توان نجات خودش را •

نداشت، مدعی گره گشایی بود!
فرمانده قرمــز:   خط 

 انتظامی شهرستان مانه 
و سملقان، از دستگیری 
تشــکیل  با  که  فردی 
گروه تلگرامی و از طریق 
فروش نوشته های تحت 
عنــوان دعا و طلســم، 

اقدام به کالهبرداری از نوجوان ۱۶ساله کرده بود، خبر داد. 
 سرهنگ مهدی مهران فر در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در پی مراجعه و شکایت فردی مبنی بر خالی شدن حساب 
کارت بانکی وی، موضوع با جدیت در دستور کار پلیس فتا 

شهرستان مانه و سملقان قرار گرفت. 
وی افزود: پس از بررســی های انجام شــده توسط مأموران 
پلیس فتا مشخص شد پسر ۱۶ساله که نوه شاکی بوده پس از 
آشنایی با صفحات مجازی و گروه تلگرامی تحت عنوان »دعا ،  
طلسم و سرکتاب«با گرداننده صفحه تلگرامی که خود را زنی 

۳۰ ساله معرفی می کرد، ارتباط گرفته بود. 
این مقام انتظامی تصریح کرد: فرد مذکور با فریب نوجوان 
و فروش دعا و طلســم برای عناوینــی چون نمره قبولی، 
دوســتیابی، بخت گشایی و ابطال طلســم، از وی مبالغی 
را اخــذ کرده و در مرحله بعد تقاضای مبالغ بیشــتری را 
کرده بود که فرد به دلیل در اختیار نداشــتن پول، کارت 
بانکی پدربزرگ خود را ســرقت کرده و از آن طریق مبالغ 

درخواستی متهم را پرداخت می کرد. 
ســرهنگ مهران فر اظهار کــرد: فرد کالهبــردار مجموعاً 
۶۰میلیون ریال از نوجوان مذکــور کالهبرداری کرده بود 
که اقدام های فنی پلیس فتا شهرستان موجب شد گرداننده 
صفحه تلگرامی که دختری ۱۶ســاله در استان کردستان 
بوده شناســایی شود و برای دستگیری به پلیس فتا استان 

کردستان معرفی شد. 
ســرهنگ مهران فر در پایان از والدین خواســت با آموزش 
آسیب های فضای مجازی به کودکان و نوجوانان از وقوع این 
قبیل کالهبرداری ها جلوگیری کرده و در صورت مشــاهده 
مواردی از این دســت مراتب را از طریق پل ارتباطی۱۱۰ به 

پلیس گزارش کنند.

کشف ۸کیلوگرم هروئین در مشهد•
قــدس: بــا انهــدام 
بانــد خارجــی توزیع 
موادمخدر در مشــهد، 
۸کیلوگــرم هروئیــن 
ضبــط  و  کشــف 
اطالعات  شد.اداره کل 
اعالم  خراســان رضوی 
کرد:با اقدام های گســترده و شبانه روزی ســربازان گمنام 
امام زمان)عــج( در اداره کل اطالعــات و فرماندهی پلیس 
مبارزه با موادمخدر خراســان رضوی، باند قاچاقچیان اتباع 

خارجی در بولوار طبرسی دوم مشهد منهدم شد.

عقیل رحمانی: با تالش کارشناســان اداره 
صمت طرقبه شــاندیز، یک انبــار مخفی که 
محموله عظیم پوشــک بچــه در آن به قصد 

گران فروشی نگهداری می شد، کشف شد.
مهدی مقدســی، رئیس اداره صنعت،معدن و 
تجارت طرقبه شاندیز به قدس گفت: با توجه 
به اینکه شهرســتان طرقبه شاندیز متصل به 
مشــهد و احتمال دارد برخی تخلفات در این 
شهرستان دیده شود که عامالن آن اقالمی را 
از شهر مشــهد خارج و به این منطقه منتقل 
کنند، ما باید هوشــمندانه رفتار کرده و اجازه 
جوالن سودجویان را در این شهرستان ندهیم.

*سخارج کردن کاال از مشهد 
برای گران فروشی

وی بیان کرد: رصدهای صورت گرفته در بدو 
قبول این مسئولیت در این شهرستان حاکی از 
این ماجرا بود که برخی افراد سودجو با اجاره 
انبارها و محل های غیرتجاری در منطقه، آن 
مکان ها را به محلی برای مخفی کردن و انبار 

کاالهای مورد نیاز مردم کرده اند.
مهدی مقدسی تصریح کرد: دستور داده شد 
تیم های نظارتی به دقت تحرکات این افراد را 
تحت کنترل بگیرند که به این واسطه اخباری 
واصل شــد و به این موضوع اشاره داشت که 
فردی در مشــهد به صورت عمده فروشی کاال 
توزیــع می کند و یک انبــار غیرمجاز و بدون 
هویت را در حوالی شهرســتان طرقبه شاندیز 
اجــاره و در آن مکان مبــادرت به نگهداری 
لوازم بهداشتی مانند پوشــک بچه و... که در 
این ایام متأسفانه مانند سال 97 دچار نوسان 

قیمتی شده، کرده است.
تجــارت  و  صنعت،معــدن  اداره  رئیــس 
طرقبه شاندیز افزود:با توجه به اینکه ماجرای 
افزایش بی حساب و کتاب پوشک بچه موجب 
نگرانی مردم هم شده و برخی برای تهیه این 
کاال دچار مشــکل شده بودند، به قید فوریت 
و پــس از هماهنگــی با تعزیــرات حکومتی 

شهرستان همراه با یک تیم 
از کارشناســان صمت راهی 
محل شــدیم.در این مسیر 
از نیروهــای اداره نظارت بر 
شهرســتان  عمومی  اماکن 
خواسته شد تیم های بازرسی 
را همراهــی کننــد که این 
اقدام هــم صورت گرفت. در 
حالی که بازرســی خارج از 
ساعت اداری بود، اما همراهی 
جای  انتظامــی  تیم هــای 

قدردانی داشت.

سپوشک با درج دو قیمت!
مقدسی بیان کرد: به محض 
ورود تیم های عمل کننده به 

انبار بی نام و نشان، مشخص شد حجم زیادی 
از پوشــک در ســایزهای مختلف به صورت 
غیرقانونی و به نیت گران فروشی در محل دپو 
شده است تا به محض تکان خوردن قیمت ها با 
سودی نامشروع و چند برابر راهی بازار شود.از 
سوی دیگر وقتی تاریخ تولید محصوالت مورد 
بازدید قرار گرفت، مشــخص شد تاریخ تولید 

محصوالت به دو ســال قبل 
برمی گشت.

نکتــه عجیبی کــه در این 
میان وجود داشــت این بود 
که وقتی قیمت درج شــده 
روی بسته بندی را مشاهده 
تولید  تاریخ  یک  می کردیم 
و یک قیمت درج شــده بود 
و وقتــی آن طرف محصول 
را نــگاه می کردیم، قیمتی 
دیگر روی آن درج شده بود 
که جای تأمل داشت. اینکه 
چگونه و چه افــرادی روی 
کاال دو قیمت درج کرده اند، 
در حال بررســی دقیق تری 
است، اما اینکه این اقدام به 
قصد گران فروشــی صورت گرفته جای شک 
و تردید نداشــت. رئیس اداره صنعت،معدن و 
تجارت طرقبه شاندیز اظهار کرد: نکته جالب تر 
این بود که باالترین قیمت درج شــده حدود 
75هزارو ۶۰۰ تومان بود که بررســی ها نشان 
می داد وقتی کاال به دست مردم می رسید باالتر 

از این اعداد با آن ها حساب می شد. 

ستوزیع 5 هزار پوشک با قیمت مصوب
وی ادامه داد: وقتی میزان دپوی پوشک مورد 
شمارش قرار گرفت، معلوم شد بیش از 5هزار 
عدد پوشک در محل نگهداری می شد و این 
احتمال هم متصور است که برخی واحدهای 
تولیدی محموله را به قصد گران فروشی انبار 

و امروز سر از محل در آورده است.
از سوی دیگر عامل این اقدام مدعی بود این 
محموله تولید قبل بوده و بازار نداشته و برای 
همین به این مکان منتقل شــده است. این 
گفته به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست؛ چرا 
کــه اگر این گونه بود چرا در حال حاضر که 
بــازار نیاز به ایــن کاال دارد، با همان قیمت 

تولید اولیه محصول را راهی بازار نکردند.
در گوشه ای دیگر از انبار هم چند قلم کاالی 
دیگــر موجود بــود که بــرای تمامی آن ها 
پرونده ای تحت عنوان گران فروشــی تنظیم 
شد. ارزش ریالی محموله هم 5میلیارد ریال 
برآورد شده که تمامی آن در زمان کشف، در 

محل توقیف شد.
مقدســی گفت: همیشــه مــردم عزیز این 
پرســش را دارند که کاالهــای توقیفی چه 
سرانجامی دارند که به عنوان نمونه باید گفت 
طبق هماهنگی های صورت گرفته و کســب 
دســتورات مورد نیاز، قســمتی از محموله 
که قیمت کمتری دارد در مرحله نخســت 
در بیــن اعضای تحت پوشــش بهزیســتی 
شهرســتان توزیع شــود و مابقی محموله 
هم در فروشــگاه های امین که تحت نظارت 
اتحادیه و سازمان صمت هستند توزیع شود 
تا با قیمت مصوب به دست مردم شهرستان 

طرقبه شاندیز برسد.
وی بیان کــرد: به افرادی کــه در محدوده 
شهرستان طرقبه شاندیز انبارهایی دارند که 
در ســامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند این 
هشــدار را می دهم کــه اقدام های قانونی ما 
استمرار دارد و در صورت کشف این انبارها، با 
عامالن آن برخورد قاطع و قانونی خواهد شد. 

رئیس اداره صمت طرقبه شاندیز خبر داد

کشف محموله عظیم » پوشک زیرخاکی« !

به افرادی که در 
محدوده شهرستان 

طرقبه شاندیز انبارهایی 
دارند که در سامانه 

جامع انبارها ثبت 
نکرده اند این هشدار را 

می دهم که اقدام های 
قانونی ما استمرار دارد 
و در صورت کشف این 
انبارها، با عامالن آن 

برخورد قاطع و قانونی 
خواهد شد 

بــرشبــرش

آب و هواآب و هوا
پیش بینی آسمانی صاف تا کمی ابری •

در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با تحلیل 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی، در ۴۸ ساعت آینده 
با استقرار جوی نســبتاً پایدار در استان، آسمان غالباً صاف 
تا کمی ابری، در ســاعات بعد ازظهر وزش باد  و در مناطق 
بادخیز به ویژه جنوب شــرقی استان گاهی با افزایش سرعت 
وزش باد پیش بینی می شود. از روز دوشنبه به تدریج شاهد 
افزایش ابرناکی به ویژه در نواحی شمال و شمال غرب استان 

خواهیم بود.
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 تشکر از شهرداری
از شهرداری تشکر می کنم که باالخره نگاهی به محله جهان آرا و امید انداختند وبعد از گذشت 

حدود ۱۰ سال کوچه ها را آسفالت کردند وموجب خوشحالی اهالی شدند.ممنون
۰۹۱5۰۰۰۱۴۰5

 بوی  فاضالب امانمان را بریده است
قابل توجه شــهرداری منطقه ۳ مشــهد، آیا وقت آن نرسیده در خیابان فتاح ۱۳ که بوی بد 

فاضالب بیداد می کند به داد ما برسید.مگر ما چه گناهی کرده ایم آقای شهردار.
۰۹۱5۰۰۰5۲۰۰

رخ  رد   رخرخ  رد   رخ

خط قرمز: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با هوشیاری 
پلیس در بیرجند، اعضای باندی کــه با جمع آوری طالهای 
مســتعمل، ذوب و اضافه کردن ناخالصی بــه آن به ارزش ۲ 
هــزار و ۶۲۱ میلیارد ریال موجب اخالل در بازار طال شــده 
بودند، دســتگیر شدند.سرهنگ ناصرفرشید، فرمانده انتظامی 
خراســان جنوبی، در تشریح زوایای پنهان این اقدام مجرمانه، 
اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراســان جنوبی 
طبق روال همیشــه و با رصد روزانــه موضوعات اقتصادی در 
استان، مطلع شدند اعضای یک باند با خرید طالهای مستعمل 
در حجم باال در شهرستان بیرجند موجب اخالل در بازار این 
فلز باارزش شــده اند که موضوع پیگیری شــد و شناسایی و 

دستگیری اعضای این باند در دستور کار پلیس قرار گرفت.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان جنوبی بیان کرد: مأموران 
در تحقیقات خود به فردی مشــکوک شدند که با جمع آوری 
طالهای مستعمل از ســطح بازار و طالفروشان در حجم باال 
در شــهر بیرجند، آن ها را بــرای ذوب در محلی دپو می  کند. 
با توجه به اینکه اقدام های صورت گرفته از ســوی فرد مذکور 
مشــکوک به نظر می رسید، دستور تحقیقات تکمیلی در این 
زمینه صادر و پس از چند روز ردزنی و اقدام های فنی و پلیسی 
مشخص شد این فرد پس از ذوب کردن طالهای جمع آوری 

شــده، به آن ها ناخالصی اضافه کرده و مجدداً محموله را در 
فرصتی مناسب و در نوسان قیمت ها به بازار تزریق می کرد .

سرهنگ ناصر فرشید تصریح کرد: پس از جمع بندی اطالعات 
موردنیاز، مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی، ترددهای 
متهم را به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار دادند و سپس 
در یک عملیات ضربتی، وی را به همراه ۳ کیلو و ۳۳۰ گرم طال 
به ارزش ۳۶۶ میلیارد ریال در حالی که به سمت یک کارگاه 
طالســازی در حال حرکت بود، دستگیر و او را به مقر پلیس 
امنیت اقتصادی منتقل کردند.این مقام انتظامی به کشف برخی 

ادوات که نشــان از رفتار مجرمانه داشت اشاره و در ادامه بیان 
کرد: در بازرسی از منزل متهم یک دستگاه کوره ذوب القایی، 
قالب ریخته گری و 5۰۰عدد کارت خالی سکه طال کشف و این 

موارد هم به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی افزود: متهم در تحقیقات 
پلیسی اعتراف کرد به پیشــنهاد یک طالفروش در بیرجند، 
طالی مستعمل را از سطح بازار به صورت روزانه جمع آوری و 

پس از ذوب کردن آن در منزل، به وی تحویل می دادم.
وی خاطرنشان کرد: پس از اعتراف های متهم، چهار نفر دیگر 
از اعضای این باند شناسایی و آن ها هم با هماهنگی مقام قضایی 
در عملیات ضربتی دستگیر شدند.سرهنگ فرشید بیان کرد: 
با بررسی های کارشناســان پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای 
شــروع فعالیت متهمان تاکنون در پی ایــن اقدام زیرزمینی 
۲۰۸ کیلو و ۳۳۰ گرم طال به ارزش ۲ هزارو ۶۲۱ میلیارد ریال 
به بازار تزریق شده که در عیارسنجی صورت گرفته از طالهای 
کشــف شده مشخص شد این طالها دارای ناخالصی هستند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه پلیس به صورت 
روزانه بازار را رصد و اخاللگران را شناسایی می کند، خاطرنشان 
کرد: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به اتهام اخالل در 

نظام اقتصادی، به دستگاه قضایی معرفی شدند.

گردش مالی میلیاردی اخاللگران در بازار 

عامالن فروش طالی ناخالص در بیرجند دستگیر شدند

خبر روزخبر روز

در ۱۰ ماه آینده به بهره برداری می رسد
پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه آیت اهلل •

هاشمی رفسنجانی- بولوار مجیدیه
قدس: سرپرست معاونت اقتصادی شهرداری مشهد گفت: 
تقاطع غیرهمســطح بزرگراه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی- 
بولــوار مجیدیه، با برآورد اولیــه 5۳7 میلیارد ریال در ۱۰ 
ماه آینده در شــمال غربی شهر مشهد و حد فاصل تقاطع 
چهارســطحی آزادگان و بولوار رحمانیه بــه بهره برداری 

خواهد رسید.
 مهدی حاتمی در حاشیه کمیسیون بازگشایی پاکت های این 
پروژه عنوان کرد: جلسه کمیسیون بازگشایی پاکت های این 
پروژه با حضور نماینده ســازمان بازرسی کل کشور، اعضای 
کمیســیون ماده ۱۳، مدیران حوزه اقتصادی و معاونت فنی 
و عمران شهرداری مشهد و نمایندگان شرکت های متقاضی، 
در محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد که در نهایت شرکت 
راهســازی ریتون با ارائه پایین ترین قیمت، به عنوان برنده 

مناقصه انتخاب شد.
معاون اقتصادی شهردار در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم 
در ۱۰ ماه آینده شــاهد بهره برداری تقاطعی باشــیم که در 
کارکرد مشترک با تقاطع چهارسطحی آزادگان، نقش بسزایی 
در تســهیل رفت وآمد و حل معضل ترافیکی خواهد داشت 
و خدمت ارزنده ای برای شــهروندان و زائران آســتان علی 

 بن موسی الرضا)ع( باشد.



خبرخبر خبرخبر

 اجرای طرح اشتغال زایی بنیاد برکت •
در ۱۴ روستای اسدآباد

همدان: بخشــدار مرکزی 
اســدآباد از پایلــوت طرح 
اشتغال زایی بنیاد برکت در 
۱۴ روستای این شهرستان 

در سال جاری خبر داد.
ســلیمان نظری دوست در 
گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 

سال گذشته ۱۸ روستای بخش مرکزی پایلوت طرح اشتغال زایی 
بنیاد برکت قرار داشتند که امسال نیز ۱۴ روستا پایلوت اشتغال زایی 
این بنیاد در بخش مرکزی قرار گرفته که موضوع در کارگروه های 
تخصصی بررسی و در صورت تأیید افراد دارای شرایط، برای دریافت 

تسهیالت اشتغال زایی به بانک های عامل معرفی می شوند.

 تعطیلی مدارس خوزستان •
ابالغ نشده است

مدیــرکل  خوزســتان: 
آموزش و پرورش خوزستان 
دانش آموزان  حضور  گفت: 
کامالً اختیاری اســت، اما 
مدارس آماده ارائه خدمات 
حضوری بــه دانش آموزان 
در  تاکنــون  و  هســتند 

خصوص تعطیلی مدارس استان هیچ ابالغیه ای دریافت نکرده ایم.
کوروش مــودت در خصوص وضعیت فعالیت مدارس اســتان با 
توجه به قرمز شــدن شرایط و اعمال تعطیلی ها و محدودیت های 
کرونایی در استان خوزستان، اظهار کرد: تعطیلی مدارس با ستاد 
ملی مدیریت کروناست و تاکنون در این خصوص چیزی به ما اعالم 

نشده است.

آزادی ٣٢ زندانی جرایم غیرعمد در فارس•
فارس: مدیرکل زندان های 
تالش های  با  گفت:  فارس 
ســتاد  اعضــای  مــداوم 
و همراهی  اســتان  دیــه 
نیک اندیشــان، ۳۲ زندانی 
جرایم غیرعمد محبوس در 
زندان های فارس آزاد شدند.

اســحاق ابراهیمی افــزود: در هفته دفاع مقدس به همت ســتاد 
دیــه فارس و پرداخت ۱۲ میلیارد ریــال، ۳۲ زندانی که به دلیل 
ارتکاب جرایم غیرعمد مالی محبوس بودند، آزاد شده و به آغوش 
خانواده های خود بازگشتند. وی بدهی این افراد را ۲۱ میلیارد ریال 
اعــالم و اضافه کرد: ۹۰۰میلیون تومان از کل این بدهی توســط 

شاکیان پرونده بخشیده شد.

موجودی پرونده های قضایی قم کاهش یافت•
قم: رئیس کل دادگستری 
با اشــاره بــه کاهش  قم 
۸.۱۴ درصــدی موجودی 
پرونده های دادگستری این 
اســتان گفت: در حالی که 
۴۵ هزار و ۹۹۵ فقره پرونده 
در دادگستری قم داشتیم 

این تعداد به ۳۹ هزار پرونده کاهش پیدا کرده است.
علی مظفری اظهار کرد: با وجود شیوع ویروس کرونا، در مختومه 
کردن پرونده های معوق توفیق های خیلی خوبی داشتیم به نحوی 

که بیش از ۷۰ درصد این پرونده ها مختومه شده است.
 وی افــزود: در دادگاه های تجدیدنظر از هــزار و ۵۹۸ فقره پرونده
۳۳۱ فقره پرونده باقی مانده که به زودی آن را به صفر می رسانیم.

استان البرز پنجشنبه ها تعطیل می شود•
کرج: استاندار البرز اعالم کرد تعطیلی پنجشنبه ها در این استان با 

توجه به شیوع بیماری کرونا در دستور کار قرار گرفته است.
عزیزاهلل شهبازی بیان کرد: تدابیری اندیشیده شده تا هماهنگی های 
الزم برای اعمال تعطیلی پنجشنبه ها در البرز از هفته آینده انجام 
شود که در صورت موافقت ستاد ملی مقابله باکرونا اجرایی می شود.

وی بیان کرد: اعمال محدودیت های یک هفته ای برای جلوگیری از 
شیوع کرونا در استان البرز مدنظر قرار گرفته، چراکه این استان در 

وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارد.

خط دریایی قشم- الرک راه اندازی شد•
مدیرعامل  هرمــزگان: 
شــرکت توسعه و مدیریت 
بنادر و فرودگاه منطقه آزاد 
قشــم، از آغاز به کار دوباره 
خط دریایی بین جزایر قشم 

و الرک خبر داد.
گفت:  نعیمیــان  هــادی 

نخستین شــناور مسیر قشم به الرک و برعکس از صبح پنجشنبه 
۱۰مهر سال ۱۳۹۹ کار خود را آغاز کرد.

وی افزود: دو شناور آذرخش در روزهای شنبه، دوشنبه و پنجشنبه 
هر هفته صبح ها رأس ساعت ۸ مسافران را از قشم به مقصد جزیره 
الرک منتقل می کنند و ســاعت ۸:۳۰ دقیقه هم این جزیره را به 

مقصد اسکله شهید ذاکری قشم ترک خواهند کرد.

قلع و قمع ٣۰ ویالی لوکس در نوشهر•
مازندران: دادستان مرکز 
اســتان مازنــدران گفت: 
بیــش از ۳۰ واحد ویالی 
لوکــس غیرقانونی که در 
اراضی کشــاورزی نوشهر 
در حال ساخت بودند، در 
سطح ۵ هکتار قلع و قمع 

شد.
محمــد کریمی افزود: این حکم در راســتای اجرای مصوبات و 
دستورات شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران توسط  
عوامل نیروی انتظامی و با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع 
انســانی جهاد کشاورزی اســتان و مدیریت امور اراضی استان 
مازندران اجرا شــد. وی افــزود: در این زمینه بیش از ۳۰ واحد 
ویالی لوکس کامل، در حال ســاخت و تفکیک و قطعه بندی 

غیرقانونی در سطح ۵ هکتار قلع و قمع شد.

هشدار دادستان رباط کریم به رودخواران•
عمومی  دادستان  تهران: 
شهرســتان  انقــالب  و 
رباط کریم بــا بیان اینکه 
رودخانه های  برخی  بستر 
رباط کریــم توســط افراد 
خاص به طــور غیرمجاز 
تصرف شــده اســت، به 
متصرفان هشدار داد سودجویان هرچه سریع تر بستر رودخانه را 

تخلیه کنند.
رحیم علیش پور اظهار کرد: به شرکت آب منطقه ای تهران و به تبع 
آن امور منابع آب رباط  کریم و بهارستان دستور قضایی دادیم تا 
در راستای وظایف حاکمیتی خود و به منظور حفاظت، نگهداری و 
جلوگیری از دخل و تصرف غیرمجاز بستر رودخانه ها اقدام کنند. 

 ٢هزار مسکن برای مددجویان•
 استان مرکزی ساخته می شود

مرکزی: در مراسمی با حضور رئیس کمیته امداد کشور ساخت 
۲ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان و نیازمندان استان مرکزی 

آغاز شد.
سیدمرتضی بختیاری گفت: براساس این تفاهم نامه ۲ هزار واحد 
مســکونی برای مددجویان و نیازمندان اســتان مرکزی ساخته 
امداد  می شود که یک هزار واحد ویژه خانواده های زیرپوشش کمیته 
است و بنیاد مســکن نیز یک هزار واحد برای نیازمندان احداث 

خواهد کرد.
وی تصریح کرد: این واحدها از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین 
اعتبار شده و امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد ساخت این 

واحدها و تحویل آن به نیازمندان باشیم.

 بازگشت محدودیت های کرونایی •
به قزوین

ستاد  جانشــین  قزوین: 
مقابله با کرونا در اســتان 
افزایش  گفــت:  قزویــن 
ویروس کرونا در  شــیوع 
تا  موجب شــد  قزویــن 
مجدد به مدت یک هفته 
قزوین  در  محدودیت هــا 

اعمال شود.
منوچهر حبیبی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و اختیاراتی 
که ستاد ملی مقابله با کرونا به استان ها داده است، ستاد مقابله با 
کرونای استان قزوین در نظر دارد محدودیت ها را به مدت یک هفته 
باز گرداند. وی افزود: با توجه به اعمال این محدودیت ها، طی یک 
هفته آینده تمامی کالس های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی 

و همچنین آموزش عالی به صورت مجازی برگزار می شود.

تلفات انبوه پرندگان وحشی در کنارک•
سیستان و بلوچستان: مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان 
و بلوچستان گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تلفات پرندگان 
در حوالی روســتای گنجک بخش زرآباد شهرستان کنارک، تیم 
کارشناسی این اداره به اتفاق تیم کارشناسی اداره دامپزشکی در 

منطقه حضور یافته و بررسی میدانی موضوع بالفاصله شروع شد.
وی افزود: در بررسی های اولیه الشه بیش از هزار قطعه پرنده از نوع 
یاکریم و قمری در سطح اراضی اطراف روستای گنجک مشاهده 
شــد. پورمردان ادامه داد: تعدادی از پرندگان تلف شــده دارای 
عالئم ظاهری شبیه اسهال، اختالالت تنفسی، عصبی، گوارشی 

و چینه دان حاوی آب فراوان بودند.

 فاضالب مهم ترین چالش •
 شناگاه  های بوشهر

بوشهر: رئیــس دانشگاه 
علوم پزشکی بوشهر گفت: 
ورود فاضالب به شناگاه ها 
و نبــود امکانات خدماتی 
ســرویس  و  دوش  مانند 
بهداشــتی از مهم تریــن 
این  شــناگاه های  چالش 

استان به شمار می رود.
سعید کشــمیری اظهار کرد: در زمان حاضر برخی شناگاه  های 
بوشهر و گناوه به دلیل ورود فاضالب به دریا به طور معمول آلوده 
هستند و با اجرای ۱۰۰درصدی شبکه فاضالب در بنادر این استان 

این مشکالت تا حد قابل توجهی برطرف می شود.
وی با تأکید بر پایش آب بیان کرد: نصب دوش، رختکن و سرویس 
بهداشتی از نیازهای ضروری سواحل استان بوشهر به شمار می رود.

با وجود گذشت ٢۰ سال 

مشکالت »گرداگرد« بیمارستان »هشتگرد« می چرخد 
البرز: شــهر جدید هشتگرد ازجمله شهرهایی 
است که ضربان آهنگ رشــد در آن بسیار تند 
می زند و با اینکه طی چند سال گذشته جمعیت 
این شــهر به بیش از ۷۰هزار نفر رسیده است و 
با واگذاری مســکن مهر و طرح ملی مسکن در 
سال های آینده جمعیت آن از ۵۰۰ هزار نفر فراتر 
می رود، اما امکانــات درمانی و مراکزی همچون 
بیمارستان با جمعیت ساکن در این شهر تناسبی 

ندارد.
گفتنی اســت باوجود آهنگ رشد در این شهر، 
حدود۲۰ سال پیش ساخت بیمارستان هشتگرد 
در دســتور کار قرار گرفت اما به دالیل متعددی 
که بخش اعظمی از آن به اختالفات شــهرداری 
و دانشگاه علوم پزشکی و از همه مهم تر کمبود 
اعتبارات برمی گردد، تاکنون این نیاز مبرم مردم 

منطقه بی پاسخ مانده است.

پاسکاری بیمارستان س
 ساخت بیمارستان شهر جدید هشتگرد در ابتدا 
بر عهده شــرکت عمران گذاشته شد، اما وقتی 
مسئوالن مشاهده کردند پس از گذشت یک دهه 
فقط  ۱۵ درصد پیشرفت دارد این پروژه به تأمین 
اجتماعی تحویل داده شــد که این سازمان هم 
نتوانست پیشرفت چندانی ایجاد کند و درنهایت 
ساخت بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی این شهر به 

شهرداری واگذار شد.
هرچند ایــن موضوع  و دخالت شــهرداری در 
احداث بیمارستان تاکنون با حرف وحدیث های 
فراوانی روبه رو بوده اســت و بسیاری از مدیران 
بر این باورند که شهرداری از عهده پرداخت این 
هزینه  برنمی آیــد، اما این آخرین امیدی بود که 

مردم چشم انتظار تحقق آن بودند.

اختالف بر سر مالکیتس
اختالف بر سر مالکیت جدا از کمبود اعتبارات یکی 
دیگر از موانع سد راه ساخت این پروژه در سال های 
گذشته بوده که در بین شهرداری، دانشگاه علوم 
پزشکی و همچنین شــرکت عمران شهر جدید 

هشتگرد مورد مناقشه قرار داشته است.
شهرداری هشتگرد که احداث این پروژه را تقبل 
کرده به دلیل اینکه سند این ملک به نام خودش 
نیســت و از طرفی ســاخت این بنا را به یکی از 
خیران واگذار کرده بود با مشــکالت بسیاری در 

این زمینه مواجه شد.

گفتنی اســت اگرچــه مالک 
کنونی زمین شهرداری هشتگرد 
محســوب می شــود، اما سند 
زمین به نام شرکت عمران شهر 
جدید، خود دردســری جدید 
فراهــم کرد و این پــروژه را به 

تعویق انداخت.
جالب اینجاســت پــس از ۱۹ 
ســال انتظار و ساخت وساز با 
عنوان بیمارســتان، اما ســال 
گذشــته معاون دانشگاه علوم 
پزشکی البرز اعالم کرد به هیچ 
وجه احــداث این بنای درمانی 
را قانونی نمی دانــد و آن را به 

رسمیت نمی شناسد، زیرا بیمارستان هشتگرد 
هویت و نامی در سامانه وزارت بهداشت ندارد!

آخرین رتبه در تخت های بیمارستانی س
استاندار البرز که ماه گذشته در جلسه ای به همین 
منظور بر تعیین تکلیف این بیمارســتان تأکید 
داشــت، بیان می کند: البرز در سرانه تخت های 
بیمارستانی، استان آخر کشور است در حالی که 
در مهاجرپذیری رتبه اول کشور را در اختیار دارد.
عزیزاهلل شــهبازی اظهار می کند: تعیین تکلیف 
بیمارســتان شهر جدید هشــتگرد پس از ۲۰ 
ســال انتظار مردم ضروری است ازاین رو شرکت 

مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید کشور برای تکمیل این 
پروژه بالتکلیف وارد میدان شده 
و ما نیز همراهی الزم را خواهیم 
بابیان اینکه این  داشــت. وی 
امکان مهم برای شهر هشتگرد 
با بیش از ۷۰ هزار نفر جمعیت 
بسیار ضروری است، می افزاید: 
این پروژه چندین ســال است 
بالتکلیف مانده و پیشرفتی در 

آن دیده نمی شود.

 تکمیل بیمارستانس
 شرط دارد

درحالی کــه اســتاندار البرز بــرای تکمیل این 
بیمارستان چشم به همت شرکت مادر تخصصی 

عمران شهرهای جدید کشور
دوخته است، اما مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید هشتگرد استان البرز می گوید: این شرکت 
آماده تکمیل بیمارستان نیمه کاره این شهر جدید 

است ولی شرط داریم.
مســعود حق لطفی بیان می کنــد: در صورت 
تعیین تکلیف پروژه توسط شهرداری شهر جدید 
هشتگرد نسبت به تکمیل آن اقدام خواهیم کرد.

وی به برگزاری جلســات متعدد در استان البرز 
و شهرستان ســاوجبالغ اشــاره کرده و عنوان 

می کند: از سال ۱۳۹۱ پروژه  بیمارستان هشتگرد 
تحویل شهرداری این شهر شده و اگر با پیمانکار 
تعیین تکلیف نمایند، شرکت عمران اقدام بعدی را 

به عمل خواهد آورد.

پایان کارس
کلنگ ساخت بیمارستان شهر جدید هشتگرد 
افزون بر دو دهه اســت که بــه زمین  خورده اما 
عملیات احداث آن هر بار به دلیل اختالف بین 
دستگاه های اجرایی و یا کمبود اعتبارات متوقف 
شــده و این امر نارضایتی شهروندان را به دنبال 

داشته است.
می توان گفت ساخت بیمارستان هشتگرد یکی از 
مطالبات بحق شهروندان هشتگردی است، چراکه 
چندین سال است در صورت بروز هرگونه مشکل 
اورژانسی و بیماری، باید مسیری طوالنی تا کرج 
را طی کنند، اما معلوم نیست این شرط و شروط 
و اختالفاتی که تاکنون بین دستگاه های اجرایی 
استان وجود داشته و هنوز به اتمام نرسیده است، 
اجازه می دهد این مردم زخم هایشان درمان شود 

یا خیر؟
دو دهه برای به پایان رســاندن یک پروژه زمان 
کمی نیســت، بنابراین اگر هریــک از مدیران 
فقط ۵ تا ۱۰ درصد کار را در طول این ســال ها 
پیش می بردند، تاکنون این بیمارستان به مرحله 

راه اندازی رسیده بود.

شهر جدید هشتگرد 
ازجمله شهرهایی 

است که ضربان 
آهنگ رشد در آن 
بسیار تند می زند با 

این حال امکانات 
درمانی آن با 

جمعیت ساکن در این 
شهر تناسبی ندارد

بــرشبــرش
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ایرنا: آیین تشییع پیکر شهید هراچ هاکوپیان از شهدای ارامنه 
اصفهان روز جمعه با حضور جمعی از نیروهای مســلح، ارامنه و 

مردم اصفهان برگزار شد.
پیکر این شــهید روز جمعه با خودرو ویژه آرامســتان ارامنه و با 
اســکورت ارتش به کلیسای »میناس« منتقل و پس از برگزاری 
مراسم مذهبی ویژه در آرامستان ارامنه اصفهان به خاک سپرده 

شد.
ارشد ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری، 
در یادمان شهدای ارامنه اصفهان در آرامستان ارامنه گفت: شهادت 
در راه دفاع از وطن از ارزش های بزرگی است که در تمامی اقوام و 

ادیان جایگاهی بسیار باال دارد.
امیر سرتیپ دوم ستاد محسن آذرافروز خاطرنشان کرد: در دفاع 
مقدس هشت ساله مردم ایران تمامی اقوام دوشادوش یکدیگر در 
برابر دشمنان ایستادند و اجازه ندادند ذره ای از خاک کشور اشغال 
شــود. وی به نقش ارامنه در دفاع هشت ساله اشاره کرد و افزود: 
مسیحیان در کنار مسلمانان در صحنه های نبرد حاضر بودند و این 

حضور در جبهه های حق علیه باطل مشهود بود.
نماینده ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در این آیین گفت: ایران 
وطن همه ماست و اگر گزندی متوجه این کشور شود همه در برابر 

دشمن خواهیم ایستاد.

روبرت بگلریان تصریح کرد: همه ما ایرانی هستیم و ایران را وطن 
خود می دانیم و اجازه نمی دهیم دشــمن گوشــه چشمی به آن 

داشته باشد.
در ادامه سردار مجتبی شیروانیان به قرائت پیام ستاد کل نیروهای 

مسلح پرداخت.
هراچ هاکوپیان بیستم فروردین سال ۱۳۶۶ در عملیات کربالی ۹ 
در منطقه عملیاتی باباهادی در شمال قصرشیرین به شهادت رسید.

گروه های تفحص در ســال ۹۱ پیکر مطهر شــهید هاکوپیان را 

شناسایی کردند و پیکر این شهید در سال ۹۲ همزمان با شهادت 
حضرت زهرا)س( در محل یادمان شــهدای گمنام دانشگاه آزاد 
زاهدان آرام گرفت. هویت پیکر این شهید هفت سال پس از تدفین 
در دانشگاه آزاد زاهدان از طریق آزمایش دی ان ای شناسایی شد. 
فرمانده کمیته جســتجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
به همراه اسقف اعظم سیپان کاشجیان، پیشوای مذهبی ارامنه 
اصفهــان و جنوب ایــران با حضور در منزل شــهید جاویداالثر 
هاکوپیان خبر پایان انتظار ۳۳ ساله را به خانواده اش اعالم کردند.

بدرقه شهید ارمنی با برگزاری مراسم مذهبی ارامنه

 »هراچ هاکوپیان« 
به اصفهان برگشت

گزارشگزارش

79٢٢zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. انگشــت کوچک دســت- از لبنیات- 
جا ۲. آخرین- میوه اي بهشــتي- اســب 
حنایي رنــگ ۳. جــوي خــون- آداب- 
به دنیاآوردن- مســیر حرکت زمین گرد 
خورشــید ۴. رودخانه مرزي- درخشان- 
نرمي مزاج ۵. سرشــت و مایه - دالیل ۶. 
باشگاه- ریشــه و بیخ- محل اذان گویي 
چندکشــور  اتحــاد  به وجودآمــده-   .۷
۸. دشــنام دادن- اصل و نســب- براثر 
پرخوري عارض شــود- شــب روستایي 
۹. زود قضاوت کــردن- درخشــان ۱۰. 
سفیدرنگ  عنصري  نخست-  تازماني که- 
و چکش خــوار در جــدول تناوبــي ۱۱. 
شــبکه ماهواره اي حزب ا... لبنان- ورزش 
نشــانه روي ۱۲. نوعــي برنــج- یکي از 
کشورهاي جنوب شرق آسیا که زماني به 
ببرهاي آسیا معروف بودند- گروه سیاسي 
۱۳. لباس شــنا- پســوند مصدرجعلي- 
خوراکــي از تخم مرغ- بدي ۱۴. خردي-  
نشانه- اسباب بازي کودکانه ۱۵. دانشکده 

فرنگي - ناشناخته- زبان

۱.  وســیع- کرم اینترنتــي- اداره نظارت 
برصــادرات و واردات ۲. خربزه پیش رس- 
امر از آمدن- شمارنده ۳. گونه برجسته- از 
روش هاي چاپ- انجام یافت- از انواع موتور 
درون ســوز ۴. درخت تســبیح - کشوري 
در قاره ســیاه- به آن لقب انسولین گیاهي 
داده اند ۵. چه کســي اســت؟- زیرشلواري 
از  جنگــي-  کشــتي  جانشــینان-   .۶
 ســدهاي تامین کننده آب شرب تهراني ها 
۷. سردکننده- داستان جالب توجه و بسیار 
مهیــج ۸. حــرف ۱۹انگلیســي- چاقو در 
گویش بچه لندن- ترکیب باردار شیمیایي- 
خیس ۹. از رسوم کهن ایرانیان در واپسین 
روز نــوروز- تغارچوبــي ۱۰. فنــا- کاغذ 
پیچیده شــده- حکایتگر ۱۱. ســمبلیک- 
واخواست سفته ۱۲. کامل کننده- تصویري 
 که روي فیلم مثبت ظاهرشــود- یار رامین 
۱۳. از گویش هــاي محلي در کشــورمان- 
صاحب و دارنــده- ازدواج – گشــاده ۱۴. 
 اشــاره بــه دور- گــوارا- تــکان و جنبش 

۱۵. کمیابي- تاکنون- میمون و مبارک

  عمودی  افقی
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