
 نبود نظارت بر عملکرد فروشگاه های عرضه مرغ قیمت مترو مشهد مسافتی شد
شهروندان در گفت وگو با قدس انتقاد کردندبا تغییر روش محاسبه کرایه قطارشهری

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: در دوره 
مدیریت جدید استان، مدیریت شهری مانند سابق 
در کنار اســتاندار خراســان رضوی برای پیشبرد 
اهداف دولت و ایجاد امید و آرامش در شهر خواهد 
بود.محمدرضا حیدری، دیروز در یکصد و دهمین 
جلسه علنی شــورای شهر مشهد با اشاره به رأی 

مثبت هیئت وزیران به محمد ...

قیمت مرغ در یک ماه گذشته به سمت و سویی 
رفت که روند افزایشی آن ستاد تنظیم بازار استان 
خراســان رضوی را بر آن داشت تا در جلسه ای به 
موضوع قیمت مرغ بپردازد. در نهایت خروجی این 
جلســه به تصویب قیمت 15 هزار و 500 تومان 
برای هر کیلو گوشــت مرغ انجامید، این نرخ در 

حالی مصوب شد که همان ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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شکایت اداره کل اوقاف  از شهردار منطقه ثامن 
 بستری روزانه 170 بیمار جدید 

در بیمارستان ها 

آمار مبتالیان به کرونا 
 درخراسان رضوی 

هر روز افزایش می یابد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس از پس لرزه های افزایش 
قیمت ارز در بازار مصالح 

ساختمانی گزارش می دهد

روزگار سیاه 
سیمان

دیگر نمی توان مانند ســال ها پیــش افزایش قیمت یا 
نوســان های بازار یک محصول را غیرمعمول دانست و 
دیگر به تغییر قیمت روزانه و چه بســا ساعتی بسیاری 
از اقالم عــادت کرده ایم.با این وصف هنوز هم در برخی 
حوزه ها می توان قائل به اندکی ثبات شد و حداقل توقع 
این است که شیوه قیمت گذاری از حالت روزانه و هفتگی 
خارج شــود و بنا به شــرایط خاص این محصوالت باید 
فرایند افزایش قیمت آن ها به صورت ملی اعمال شود نه 
اینکه در هر استان و شهرستان بنا به مقتضیات محیطی 
و زمانی متغیر باشد.مصداق بارز این موضوع در هفته های 
اخیر افزایش قیمت در حوزه مصالح ســاختمانی است؛ 
چراکه بنا به گفته فعاالن این حوزه و البته شــهروندان 
قیمت مصالح ساختمانی در هفته اخیر ثبات نداشته و بنا 
به دالیل مختلفی در حال افزایش بوده و هست.با نگاهی 

به اتفاق های این حوزه می بینیم ...

7 روز پس از تخریب مسجد »هفت در« مشهد صورت گرفت

.......صفحه 3 

تصمیم زیرکانه شورای شهر در افزایش 
قیمت بلیت قطار شهری مشهد

شهرداری مشهد، دیروز سرانجام پس از نزدیک به دو سال پیگیری، 
توانست موافقت اعضای شورای شهر را با الیحه محاسبه کرایه قطار 
شهری بر مبنای مدل ترکیبی میزان مسافت، ناحیه و مدت زمان 
استفاده از خدمات، بگیرد. با این مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد، 

برای دومین بار در سال جاری شاهد افزایش ...

دبیر کارگــروه مراقبت و درمان بیماری کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: افزایش مبتالیان سرپایی و بستری به کرونا 
در مناطق زیرپوشــش این دانشــگاه در اســتان طی هفته اخیر 
هشداردهنده است.دکتر علی اصغر انجیدنی افزود: در حال حاضر 

بیش از ۷00 بیمار بر اثر کرونا ...

.......صفحه 3 

پروین محمدی: هفته سالمت بانوان )24 تا30 مهرماه( 
بهانه ای است برای یادآوری اینکه بانوان »محور سالمت« 
خانواده هســتند و به عنوان پیشــگامان خودمراقبتی و 
حفاظت از خود و دیگران سهم بسزایی در سالمت خانواده 

و جامعه دارند.
هر ســاله در آخرین هفته مهر ماه، هفته سالمت بانوان 
برگزار می شود و امسال با در نظر گرفتن شرایط همه گیری 
کووید19 موضوع »سالمت بانوان در دوره کرونا« به عنوان 
شعار امسال انتخاب شده است. از این رو با توجه به اهمیت 
سالمت بانوان و به مناسبت این هفته گفت وگویی با دکتر 

فهیمه ثمره محمدیان؛ متخصــص بیماری های داخلی 
انجام دادیم تا با راهکارهای حفظ سالمت بانوان در دوره 

کرونا بیشتر آشنا شویم. 

زنان آسیب پذیرترندس
این متخصص داخلی بر این باور است که اگرچه شواهد 
ملــی و بین المللی حاکی از آن اســت که در همه گیری 
کووید19 خطر مستقیم بیشتری سالمت و حیات مردان 
را تهدید می کند، اما تأثیر طوالنی مدت این همه گیری در 
عین حال می تواند بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی 

زنان و در نتیجه خانواده و جامعه آسیب های جدی وارد 
کند. 

وی با اشاره به وظایف سنگین زنان در مواجهه با همه گیری 
کرونا خاطرنشان کرد: عالوه بر بیماری و مرگ و میر ناشی 
از کووید19 در زنان، نگرانی های مرتبط با ســالمت مادر 
و نــوزاد در دوره بــارداری و پس از زایمان در همه گیری 
کرونا، افزایش وظایف زنان در خانواده در این همه گیری، 
وظایف زنان برای اقدام های پیشگیرانه و مراقبت از بیماران 
مبتال در خانواده، وظایف زنان برای اداره امور فرزندانشان 
در شرایط تعطیلی مدارس، مشــکالت ناشی از مرگ و 

میر و بیماری همســر و...، مشکالت زنان بدسرپرست و 
بدرفتاری های درون خانواده و فشارهای اقتصادی ناشی 
از تعطیلی و قرنطینه ها و... آسیب های جدی به سالمت 

جسمی، روانی و اجتماعی زنان وارد خواهد آورد. 

زنان در جبهه سالمتس
دکتر فهیمه ثمره محمدیان یادآور شــد: در این شرایط 
کرونایی بانوان شاغل در نظام سالمت با مخاطرات جدی 
محیط کار نیز روبه رو هستند که سالمت جسم و روانشان 
را بــه خطر می اندازد از این رو نیاز به حمایت بیشــتری 

دارند. 
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود زنان برای گذار 
از این دوره ســخت نیازمند آگاهی، هوشیاری و حمایت 
همه جانبه در خانواده و جامعه هستند تا به عنوان مدیران 

سالمت خانواده نقش بسیار مؤثر خود را ایفا کنند. 
زیــرا زنان با مدیریت صحیح می تواننــد در بحران کرونا 

نه تنها از خود و خانواده شــان حفاظــت کنند بلکه در 
پیشــگیری از اشاعه بیماری و انتشــار ویروس کرونا در 
جامعه نیز می توانند با آموزش فرزندان خود مفید باشند. 

حمایت همسر و فرزندانس
وی آســیب پذیری زنان را در دوران کرونا سه برابر مردان 

عنوان کرد و افزود: همکاری همســر و فرزندان در انجام 
کارهای روزمره در کنار مدیریت خانه و فرزندان توســط 
مادر به آرامش محیط خانه و خانواده کمک خواهد کرد. 

وی با تأکید بر شیوه زندگی سالم برای عبور از بحران کرونا 
تصریح کرد: امروزه ســبک غلط زندگی موجب افزایش 
فشار خون، سکته مغزی، دیابت، انواع سرطان )پستان و 
رحم(، چاقی، کبد چرب و دردهای مزمن مفاصل شده به 
طوری که سالمت بانوان را تهدید و شرایط زندگی با کرونا 

آن را تشدید می کند. 
از این رو توصیه می شود خانواده ها تغذیه سالم و مناسب با 
استفاده از رژیم های سرشار از پروتئین، سبزیجات، میوه ها 

و لبنیات کم چرب داشته باشند. 
بــا ورزش و انجام برنامه های ســرگرم کننده در خانه از 

افسردگی خود و سایر اعضای خانواده جلوگیری کنند. 
آرامش، استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان، خونسردی 

در برابر اتفاقات و... را جدی بگیرند.

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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شهرداری گناباد در نظر دارد در رعایت 
م��اده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها 
نس��بت به واگذاری امور امور خدمات 
ش��هری را ب��ه ص��ورت حجمی 2س��اله 
واگذار نماید. لذا شرکت های خدماتی 
واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت 
اسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه 
وی��ا جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با 
ش��ماره تلف��ن 05157222276تم��اس 

حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد ,ع

99
07
98
4

 تجدید آگهی مناقصه کتبی 
شهرداری گناباد

 س��ازمان مدیری��ت حم��ل  ونق��ل ب��ار و مس��افر 
شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد مصوبه 
هیئت مدیره س��ازمان نس��بت به واگذاری اجاره 
دفاترش��رکت های مس��افربری برون شهری واقع 
در داخ��ل س��الن پایان��ه مس��افربری را از طری��ق 
تجدیدمزایده کتبی اق��دام نماید. لذا متقاضیان 
می توانند ب��رای دریافت اس��ناد مربوطه به امور 
مالی س��ازمان مراجع��ه و یا جهت کس��ب اطالعات 
 051-44659774 تلف��ن  ش��ماره  ب��ا  بیش��تر 
تم��اس حاصل فرمایند. مبلغ س��پرده ش��رکت در 
تجدیدمزای��ده  معادل پنج درص��د مبلغ پایه می 
باش��د.ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول ی��ک یا کلیه 
پیشنهادها مختار می باش��د. آخرین مهلت شرکت 
در تجدیدمزایده پایان وقت اداری س��اعت 14:10 
می باش��د.  مورخ��ه1399/08/19  ش��نبه  دو  روز 
بازگش��ایی پیشنهادها رأس س��اعت ده صبح روز 
سه ش��نبه مورخه 1399/08/20 در محل سازمان 

برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار   

 آگهی تجدید مزایده
)نوبت اول(
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان

 به شماره ثبت 7092
 بدین وسیله از سهامداران و نمایندگان 
محترم سهامداران دعوت به عمل می آید 
تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده که 
راس ساعت 9 الی 10 مورخ 99/08/10 و در 
آدرس مشهد - خیابان چمران – چمران 9 
-  پالک 29 – طبقه اول – واحد 105 برگزار 

می شود ، حضور به هم رسانید .
دستور کار مجمع عمومی فوق العاده :

اص��الح بند ب ماده 4 اساس��نامه ) اصالح 
فعالیت های شرکت (

ع هیئت مدیره شرکت  9
90
79
46

99
07
94
7

 ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت 
ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها عملیات 
س��رمایه گ��ذاری ومش��ارکت در کاش��ت و 
داشت وبرداشت از مزارع و نهالستان های

 مثم��ر س��طح ش��هر را ب��ه بخ��ش خصوصی 
واگذار نماید ل��ذا از کلیه متقاضیان واجد 
شرایط حقیقی و حقوقی تقاضا می شود جهت 
دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه ویا 
جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

05157222276تماس حاصل نمایند.
حسین زاده شهردار گناباد
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 تجدید آگهی فراخوان سرمایه 
گذاری شهرداری گناباد

شلهرداری تایباد در نظر دارد  به اسلتناد مجوز شلورای محترم اسلامی شهر تایباد نسبت به 
واگلذاری املورات تامیلن نظم و امنیت ایسلتگاه اخذ بهلای خدمات اتبلاع واقع در جنب 
کشلتارگاه تا سلقف مبلغ 1/320/000/000 ریال به مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید، لذا از کلیه شرکت های خدمات حفاظتی دارای مجوز دعوت می گردد جهت 
دریافت اسلناد مناقصه و ارایه پیشلنهادات خود حداکثر تا سلاعت 14 ملورخ 99/08/11 به 

شهرداری مراجعه نمایند.
-محل دریافت اسناد مناقصه اداره حراست شهرداری و آخرین مهلت دریافت اسناد مورخ 

99/08/11  می باشد.
-محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه شهرداری و آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 14 

مورخ 99/08/11 می باشد.
-ضمانت شرکت در مناقصه مبلغ 66/000/000 ریال می باشد.

-در صورتی که برندگان اول تا سلوم از پیشلنهاد خود عدول نمایند سپرده آنها به ترتیب به 
نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید شده است و متقاضیان محترم می توانند جهت 

کسب اطاعات بیشتر با شماره  545222655 -051  تماس حاصل فرمایند.

) آگهی  مناقصه( نوبت دوم
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99
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ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد 

متخصص بیماری های داخلی به مناسبت »هفته سالمت بانوان« در گفت وگو با قدس:

زنان در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند

یادداشتیادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir



قدس از پس لرزه های افزایش قیمت ارز در بازار مصالح ساختمانی گزارش می دهد

روزگار سیاه سیمان
پیش  مانند ســال ها  نمی توان  دیگر  قدس: 
افزایش قیمت یا نوسان های بازار یک محصول 
را غیرمعمول دانســت و دیگر به تغییر قیمت 
روزانه و چه بسا ساعتی بسیاری از اقالم عادت 

کرده ایم.
با این وصف هنوز هم در برخی حوزه ها می توان 
قائل به اندکی ثبات شــد و حداقل توقع این 
است که شیوه قیمت گذاری از حالت روزانه و 
هفتگی خارج شود و بنا به شرایط خاص این 
محصوالت باید فرایند افزایش قیمت آن ها به 
صورت ملی اعمال شود نه اینکه در هر استان 
و شهرستان بنا به مقتضیات محیطی و زمانی 

متغیر باشد.
مصداق بارز این موضــوع در هفته های اخیر 
افزایــش قیمت در حوزه مصالح ســاختمانی 
اســت؛ چراکه بنا به گفته فعاالن این حوزه و 
البته شهروندان قیمت مصالح ساختمانی در 
هفته اخیر ثبات نداشته و بنا به دالیل مختلفی 

در حال افزایش بوده و هست.
با نگاهی به اتفاق های این حوزه می بینیم که 
از ابتدای سال جاری افزایش قیمت در بخش 
سیمان موجب تصمیم های ملی شد؛ چراکه 
اواخر بهار امســال بود که بــه یکباره قیمت 
سیمان 30درصد افزایش یافت که پس از آن 
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کننده وارد 
عمل شد و تیرماه امسال ابتدا تصمیم بازگشت 
قیمت ها به حالت سابق گرفته شد و سپس با 
بررسی وضعیت کلی تغییرات عوامل مؤثر بر 
بهای تمام شده واحدهای تولیدی مربوطه )از 
قبیل افزایش دستمزد، افزایش قیمت قطعات 
مصرفی داخلی و وارداتی کارخانجات، افزایش 
نــرخ حمل و نقل خاک معدن و...( و برگزاری 
جلســات با حضور نمایندگان بخش صنعت 
با افزایش 20 درصدی قیمت انواع ســیمان 
خاکستری موافقت کرد و نرخ های جدید نیز در 
تاریخ 11 تیر سال 1399 توسط این سازمان 
برای کنترل، نظارت و رصد مســتمر بازار به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها اعالم 

شد.
اما همان گونه که گفته شد این ماجرا در سطح 
ملی ادامه پیدا کرد و در نهایت جلســه ای در 
مجلس شورای اســالمی با حضور مسئوالن 
وزارت متبوع مبنی  بر ضرورت تعدیل قیمت 
و برخورد جدی با گران فروشی سیمان توسط 
برخی از عامالن فروش تأکید و دوباره مراتب 

انجمن  مسئوالن  جلسه  در 
صنفــی کارفرمایان صنعت 
ســیمان مطرح و بــا توجه 
به هماهنگی هــای به عمل 
اصالحی  قیمت هــای  آمده 
جدید ســیمان از طرف این 
ســازمان در تاریخ 21مرداد 
صنعت،  ســازمان   بــه  ماه 
معدن و تجارت اســتان ها و 
توسط انجمن سیمان به همه 
سراســر  تولیدی  واحدهای 
کشــور ابالغ شــده و ضمناً 
همزمان دستورالعمل نظارت 
بر بازار ســیمان نیــز برای 

تنظیم بازار این محصول و تأمین نیاز بهنگام 
صنایع سیمان بر، انبوه سازان، مصارف مردمی و 
طرح های عمرانی نیز تدوین و به سازمان های 

صمت استانی در سراسر کشور ارسال شد.
بر اســاس این ابالغ قیمت هر تن ســیمان 
خاکســتری درب کارخانه 220 هزار تومان و 
برای مصرف کننده 290 هزار تومان و هر پاکت 
ســیمان درب کارخانه 13 هزار و 500 و برای 
مصرف کننده 17 هزار و 500 تومان اعالم شد.

جهش ناگهانی قیمت سیمان در مشهدس
با تمام این اوصــاف در روزهای اخیر تعدادی 
از شــهروندان و فعاالن ساختمانی در تماس 
با روزنامه مدعی شــدند کــه قیمت مصالح 
ســاختمانی باز افزایش یافته و حتی سیمان 
سفید نایاب شده است. به طور مثال هر پاکت 

ســیمان در حال حاضر در 
مشــهد از 20 هــزار تومان 
فروخته  تومــان  تا 24هزار 
می شــود و گچ ســفید نیز 
15هزار تومان تــا 17 هزار 

تومان است.
در همین حال رئیس اتحادیه 
صنف فروشــندگان مصالح 
ساختمانی مشــهد و حومه 
در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
مشــکالت  عمده  می گوید: 
مصالــح  حــوزه  فعــاالن 
ساختمانی مربوط به تأمین 
قطعات و قیمت ماشین آالت 
و حمل و نقل و مباحث کارگری است و همین 
موضوعات در قیمت تمام شده محصوالت تأثیر 

مستقیم دارد.
غالمرضا سلطانی می افزاید: باید بین افزایش 
قیمت مصالحی مانند شــن، ماســه و آجر با 
سیمان و گچ تفکیک قائل شد؛ چراکه قیمت 
سیمان و گچ به صورت مستقل از سوی انجمن 

ملی این حوزه تعیین می شود.
وی ادامه می دهد: در حال حاضر قیمت هر تن 
سیمان فله حدود 380 هزار تومان و هر پاکت 
حدود 22هزار تومان به دســت مصرف کننده 
می رســد که علت اصلی آن افزایش قیمت از 
سوی کارخانجات است؛ چراکه هر تن سیمان 

درب کارخانه 338 هزار تومان است.
او اظهار می دارد: سیمان سیاه هر چند با قیمت 
باال ولی در بازار موجود است ولی بنا به دالیل 

نامعلومی عرضه سیمان سفید بسیار کم شده 
و نتیجه آن شکل گیری بازار سیاه برای سیمان 
سفید اســت. این در حالی اســت که طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته کارخانه سیمان 
مشهد باید متولی تأمین سیمان سفید مورد 
نیاز خراســان رضوی باشــد ولی بنا به دالیل 

نامعینی عرضه آن کم شده است.

گرانی شن و ماسهس
سلطانی در پاسخ به انتقادهای شهروندان در 
خصــوص مصالحی از قبیل شــن و آجر هم 
می گوید: متأســفانه از خرداد ماه ساعت کار 
واحدهای شن شــویی کاســته شده و همین 
موضوع موجب تنش هایی در بازار شده است، 
از ســوی دیگر از اواخر سال گذشته تا خرداد 
امسال در دو نوبت قیمت شن و ماسه افزایش 
یافته که البته در بار دوم با آن موافقت نشد و 
این واحدها ملزم به ارائه فاکتور شــدند اما به 
بهانه های مختلف بسیاری از این واحدها از ارائه 
فاکتور خودداری می کنند و در نهایت موجب 

چندگانگی قیمت ها شده است.

کمبود کارگر دلیل گرانی موزائیکس
او مشــکل حوزه کوره پزخانه ها و کارگاه های 
موزائیک سازی را بیشتر مربوط به نبود کارگر 
می دانــد و می افزاید: با وجــود اینکه همواره 
دســتمزد کارگــران در این بخــش به طور 
متوســط 50درصد بیشتر از دستمزد مصوب 
اســت اما از مدتی پیش کارگران رغبتی برای 
فعالیت در این بخش ها ندارند و همچنین به 
دلیل نوسان های ارز کارگران مهاجر از کشور 
همسایه به کشــور خود بازگشته اند و کمبود 
کارگر موجب کاهش میزان تولید در این بخش 

شده است.
با جمع بندی موارد ذکر شده به نظر می رسد 
پس لرزه های افزایش قیمت ارز حاال پایه های 
قیمتی مصالح ساختمانی را نیز سست کرده و 
باید منتظر نوسان های بیشتر قیمت ها در این 

بخش هم باشیم.

 نقش وقف در عمران و آبادانی •
بقاع متبرکه و اماکن مذهبی

خدای متعال را شاکریم که جزو امت پیغمبر رحمه للعالمین 
هستیم که به هر یک از ابعاد وجودی مکتب آن حضرت نگاه 
می کنیم؛ یک عمل صالح ماندگار برای مسلمان تبیین شده 
اســت که خیر و برکتش در دنیا و آخرت برای امت اسالم و 
همه بشریت جلوه می کند. از میان سنت های حسنه، سنت 
وقف از زمان پیامبر اســالم)ص( و ائمه)ع(، سیره قریب به 
اتفاق علما و بزرگان مسلمان و شیعه و پیروان مکتب نبوی و 

امت پیامبر بوده است. 
»الوقف هــو تحبیس األصــل و تســبیل المنفعه« یعنی 
چیزی را وقف کنیم که منفعتش در یک مســیر مشخصی 
قرار بگیرد و به دین و مکتب خیر برســاند و در موضوعات 
مختلفی بوده است که می توانیم از پول نجاشی پادشاه حبشه 
برای خریداری زمین مسجدالنبی شروع کنیم تا سیره امام 
علی)ع(، امام حسن مجتبی)ع( و ســایر ائمه)ع( که زمین 
 کشاورزی و چاه آب احیا می کردند و بر زائران بیت اهلل الحرام

و روزه داران ســاکن در مدینه که به عنوان زائر در ماه رجب، 
شــعبان و رمضان مشرف می شــدند وقف می کردند. امام 
باقر)ع( نخســتین واقف بر سیدالشهدا)ع( و روضه خوانی آن 
امام همام بودند که جزو وصیتشــان قرار دادند که زمینی را 
در مدینــه وقف کردند که از درآمد این زمین به ســرزمین 
منا روند و در ســه روزی که حاجیان در منا هستند مجلس 
روضه برای سیدالشهدا)ع( ایجاد کنند. چه وقف فرهنگی که 
قرآن بنویسند، چاپ کنند و در اختیار مردم قرار دهند، چه 
مسجد بسازند و وقف کنند که تا قیامت آن زمینی که وقف 
شد بر مسجد قابل تغییر نیست مگر مصالح عامه مسلمین 

اقتضا کند.
جناب مختار روی قبر سیدالشهدا)ع( گنبد و بارگاه درست 
کرد و زمینه ای شــد تا شــیعیان بر امامان معصوم)ع( و 
امامزادگان واجب التعظیم در سراســر جهان اســالم حرم 
و بارگاه بســازند و امروز می بینیــم که به برکت وقف این 
اماکن مقدســه تبدیل به قطب فرهنگی شده و همچنین 
به پناهگاه، درمانگاه مردم و دانشــگاه برای جوانان تبدیل 
شده، مردم در حرم های مطهر هم پناه می آورند و هم درد 
و گرفتاری های روحی و جســمی خود را درمان می کنند 
و در محضــر این امامان به عنوان یک دانشــگاه علمی و 
فرهنگی با معارف و علوم دینی و مذهبی آشــنا می شوند. 
یقین بدانید تمــام برکاتی که بر وجــود نازنین امامان و 
امامزادگان در این بقاع متبرکه که به حکم قرآن فِي بُُیوٍت 
أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفــعَ َویُْذَکَر فِیَها اْســُمُه وجود دارد برای آن 
واقفی است که چه مشارکتی یا زمین یا ساختمانی را وقف 
کرده قطعاً برای او خیرات و برکات هســت و پس از فوت 
این واقف پرونده اعمال خود او بســته است اما پرونده این 
سنت حسنه وقف او جاری است و برای عالم برزخ و قیامت 
او خیرات و برکات دارد. برخی امور هســتند که شبیه هم 
هســتند؛ تربیت فرزند صالح، غرس درخت و یکی همین 
وقف اســت که انسان اگر واقف باشــد، اگر درخت غرس 
کند و یا به کســی علم بیاموزد و فرزند صالح تربیت کند 
تا آن آثار و برکات وقف برقرار اســت خیرات و برکات به او 
می رسد. اگر چه سنت وقف جزو سیره پیامبر اکرم)ص( و 
مکتب نبوی و اهل بیت)ع( است اما در جهان فراگیر است؛ 
بزرگ ترین مراکز علمی و آموزشــی و دانشگاه های سراسر 
دنیا به وسیله وقف و خیریه اداره می شود و با وجود اینکه 
از دین محروم هســتند و پیام وحی را دریافت نکردند اما 
عقل ســالم آن ها را به اینجا رسانده که وقف کنند. مراکز 
علمی، تفریحی، فرهنگی و خدمات رســانی به این وسیله 
به بشــر خدمت کنند که »خیر النــاس أنفعهم للناس« 
بهترین مردم پرمنفعت ترین مردم هستند. یکی از بهترین 
موضوعات که به مردم نفع می رســاند همان سنت حسنه 
وقف اســت که احکام آن به گونه ای در شــریعت اهمیت 
دارد که بعداً ســالیق افراد نمی تواند آن را عوض کند مگر 

مصلحت عامه مسلمین باشد.

مدیرکل بهزیستی استان:
۱۸ هزار دانش آموز خراسان رضوی •

نیازمند وسایل آموزشی هستند
ایسنا: مدیرکل بهزیستی 
گفت:  رضوی  خراســان 
18 هــزار دانش آموز زیر 
استان  بهزیستی  پوشش 
آموزشی  وسایل  نیازمند 

هستند.
حمیدرضا پوریوسف در 
پویش  افتتاحیه  مراسم 

بزرگ و ملی پازل همدلی در مشهد اظهار کرد: با توجه به 
اینکه آموزش به  صورت مجازی شده، اما هزینه آموزش باال 
رفته و این امر سبب افت تحصیلی دانش آموزان  شده است.

وی افزود: برای بازگرداندن دانش آموزان نیازمند به وسایل 
آموزشــی، طرح پازل همدلی را شــکل دادیــم. این پازل 
بزر گ ترین جورچین همدلی در کشور به  شمار می رود که 
حاوی ۶00  هزار  قطعه است. هر قطعه آن 10 هزار تومان 
قیمت گذاری شده اســت. حدود 10 درصد از این پازل به 
خراسان رضوی که حدود ۶۶0 میلیون تومان است، تعلق 
گرفتــه که امید داریم بتوانیم این درصد و مبلغ را با توجه 

به اعالم آمادگی خیران افزایش دهیم.
پوریوســف در خصوص ســامانه پازل همدلــی ادامه داد: 
ســامانه این پــازل   puzzlehamdeli.ir اســت که افراد 
می توانند با وارد شــدن به این ســامانه، استان مورد نظر 
خود را انتخاب کنند و  ســپس هر تعداد قطعه که تمایل 
داشــته باشند خریداری کنند و به  این صورت کمک خود 
را واریز می کنند. امید داریم در این طرح شهروندان نیز ما 

را یاری کنند.
حمید رضازاده، مدیر عامل مؤسسه خیریه گلستان علی)ع( 
نیز در خصوص طرح پازل همدلی گفت: با توجه به اینکه 
بســیاری از دانش آموزان به دلیــل محرومیت، از تحصیل 
بازمانده اند تصمیم گرفتیم این طرح را اجرا کنیم تا بتوانیم 
وسایل مورد نیاز این دانش آموزان را فراهم کنیم. در ابتدای 
اجرای این طرح ۶0 تبلت توسط یکی از خیران خریداری 
شــد و قرار اســت به تعدادی از دانش آموزان نیازمند که 
شناسایی شده اند، اهدا شود. البته خریداری تبلت برای این 

دانش آموزان توسط این خیر ادامه خواهد داشت.

بستری روزانه ۱70 بیمار جدید در بیمارستان ها 
آمار مبتالیان به کرونا درخراسان رضوی •

هر روز افزایش می یابد
ایرنــا: دبیــر کارگروه 
مراقبت و درمان بیماری 
کرونا در دانشــگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشکی 
افزایش مبتالیان سرپایی 
و بســتری به کرونا در 
مناطق زیرپوشــش این 
دانشــگاه در استان طی هفته اخیر هشداردهنده است.دکتر 
علی اصغــر انجیدنی افزود: در حال حاضر بیش از 700 بیمار 
بر اثر کرونا در بیمارستان های زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد بستری هســتند و تحت معالجه قرار دارند.وی ادامه 
داد: روزانه بین 150 تــا 170 مورد جدید مبتال به کرونا در 
بیمارستان های خراسان رضوی بستری می شوند در حالی که 

این آمار جدا از تعداد مبتالیان سرپایی است.
وی گفت: مردم به محض مشاهده عالئم مشکوک به کرونا به 
بیمارستان ها مراجعه نکنند؛ چرا که با این اقدام، سالمت خود و 
دیگران را تهدید می کنند.انجیدنی افزود: مراجعه افراد با عالئم 
مشــکوک به بیمارستان ها در مراحل اولیه، فرد را در معرض 
خطر ابتال به کرونا قرار می دهد و از ســوی دیگر امکان ارائه 
خدمات تخصصی درمان کرونا به افراد مبتال را سلب می کند.

وی با اشاره به تمهیدات انجام شده و تأکید بر نظام ارجاع در 
فرایند درمان بیماران کرونا، ادامه داد: بهترین اقدام  مردم با 
مشاهده عالئم مشکوک به کرونا تماس با سامانه 191 است.

مراسم صبحگاه مشترک نیروی انتظامی •
در مشهد برگزار شد

صبحگاه  مراســم  ایرنا: 
یگان هــای  مشــترک 
انتظامی  و  نظامی  نمونه 
در  خراســان رضوی 
هفتــه  از  روز  دومیــن 
نیروی انتظامی در مشهد 
شد.جانشــین  برگــزار 
فرمانده انتظامی خراســان رضوی در این مراسم گفت: در یک 
سال گذشــته بیش از ۶0 مورد آماده باش برای برقراری نظم و 

امنیت در استان داشته ایم.
سردار ابراهیم قربان زاده افزود: طی مدت یاد شده موضوع های 
مختلفی نظیر شهادت ســردار سلیمانی، هدفمندی یارانه ها، 
حمله مقتدرانه ایران به مقر آمریکا در عراق، انتخابات مجلس 
و شــیوع بیماری کرونا موجب موج ســواری معاندان شــد، 
اما بــا حضور مقتدرانه ناجا برگ زریــن دیگری بر افتخارات 
نیروی انتظامی در اســتان رقم خورد و در مراسم دهه پایانی 
صفر حضور چشــمگیری برای تأمین نظم و امنیت داشتیم.

وی ادامه داد: روزانه بیش از 1۶هزار تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی110 برقرار می شود که نیمی از آن به مأموریت منجر 
می شــود، با این وجود کشــف بیش از 32درصد انواع جرایم 
و بیش از 95درصد قتل ها، افزایش 34درصدی کشــف مواد 
مخدر، کاهــش تصادف ها، کاهش فعالیــت اراذل و اوباش و 
مقابله با کرونا در کنار مدافعان سالمت در یک سال گذشته، 
از اقدام هــای این نیرو بوده اســت. رئیس عقیدتی  سیاســی 
فرماندهی انتظامی خراســان رضوی نیز در این مراسم گفت: 
امــروز با وجود ناامنی هــا در اطرافمــان، در برقراری امنیت 
زبانزد هستیم و  این امنیت محصول همدلی جمعی است که 

نیروی انتظامی در خط مقدم آن ایستاده است.
حجت االســالم علیرضا رامیار افزود: برقراری این امنیت هزینه 
داشــته و ناجا در کشــور حدود 13هزار و 500 شــهید و در 
خراسان رضوی حدود یک هزار شهید در کنار 244شهید مرزبانی 

تقدیم کرده است.

همزمان با هفته ناجا صورت گرفت
 اهدای خون توسط کارکنان •

فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی
قدس: معاون بهداشت و 
خراسان  مرزبانی  درمان 
رضــوی از اهدای خون 
توســط کارکنان پایور و 
ایــن فرماندهی  وظیفه 

خبر داد.
ســرهنگ محمدرضــا 
ارغیانی گفت: همزمان با هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، 
طی هماهنگی با اداره کل انتقال خون استان، تیم سیار انتقال 
خون این سازمان در محل نمازخانه ستاد مرزبانی استان حاضر 
شدند و کارکنان فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی در 

اقدامی خداپسندانه خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.

 برداشت سیب زمیني •
از مزارع نیشابور آغاز شد

نیشــابور - خبرنگار 
قــدس: مدیــر جهاد 
کشاورزی نیشابور از آغاز 
ســیب زمینی  برداشت 
از ســطح ۶00 هکتار از 
شهرســتان  این  مزارع 

خبر داد.
محمدعلی فرهمندراد گفت: پیش بینی می شــود 24 هزار و 
700 تن محصول  سیب زمینی از مزارع شهرستان برداشت 
شــود. وی با بیان اینکه عمده کشــت محصــول در بخش 
ســروالیت شهرستان است،  یادآور شــد: میانگین برداشت 
سیب زمینی در این منطقه 40 تن در هر هکتار است و روی 
آوردن کشاورزان به کشت مکانیزه و مدیریت علمی برداشت از 

نکات اصولی و فنی این محصول است.
معاون ســازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور تصریح کرد: 
سیب زمینی ســروالیت کیفیت بسیار باالیی دارد و افزون بر 
تأمین نیاز نیشابور و کارخانه های چیپس، به تعداد زیادی از 

استان های کشور از جمله تهران نیز ارسال می شود.

عمده مشکالت فعاالن 
حوزه مصالح ساختمانی 
مربوط به تأمین قطعات 

و قیمت ماشین آالت و 
حمل و نقل و مباحث 

کارگری است و همین 
موضوعات در قیمت 

تمام شده محصوالت 
تأثیر مستقیم دارد

بــرشبــرش
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فضای مجازی: 

هاشم رســائی فر: قیمت مرغ در یک ماه گذشته به سمت 
و ســویی رفت که روند افزایشی آن ستاد تنظیم بازار استان 
خراسان رضوی را بر آن داشت تا در جلسه ای به موضوع قیمت 
مرغ بپردازد. در نهایت خروجی این جلسه به تصویب قیمت 
15 هزار و 500 تومان برای هر کیلو گوشت مرغ انجامید، این 
نرخ در حالی مصوب شد که همان روزها مرغ با حداقل فاصله 
2 تا 3 هزار تومان نسبت به قیمت تصویب شده ستاد تنظیم 
بازار فروخته می شد. با این حال کار توزیع مرغ با قیمت مصوب 
در برخی از فروشگاه ها که بیشــتر آن ها زنجیره ای بودند در 
نقاط مختلفی از شهر مشهد ادامه داشته و تا حدودی در حال 
حاضر نیز ادامه دارد. در حال حاضر که قیمت گوشت مرغ در 
بازار نزدیک به 25 هزار تومان است و عمالً مرغ در بسیاری از 
فروشگاه ها با اختالفی حدود 10 هزار تومان با قیمت مصوب 
ســتاد تنظیم بازار در هر کیلو عرضه می شود شنیده می شود 
 برخی از فروشندگان ســودجودیی که مرغ با قیمت مصوب

15 هزار و 500 تومانی برای عرضه به مردم دریافت می کنند 
به واسطه فاصله قیمتی که این مرغ با قیمت های کف بازار دارد 
مقدار کمی از مرغ با قیمت مصوب را با همان قیمت 15 هزار 
و 500 تومان به مشتری فروخته و باقیمانده را با قیمت هایی 

خیلی باالتر از نرخ مصوب به فروش می رسانند!

داستان عجیب و غریب فروش مرغ با نرخ مصوبس
شــریفی یکی از شهروندان مشــهدی ضمن گالیه از شرایط 
موجود در نحوه عرضه گوشــت مرغ با قیمت مصوب ســتاد 
تنظیم بازار گفت: چند روز پیش برای خرید گوشــت مرغ به 
بازار مراجعه کردم قیمتی که برای هر کیلو مرغ فروشنده به 
مــن اعالم کرد 23 هزار تومان بــود من که قصد خرید چند 
عدد مرغ را داشــتم در حال حســاب و کتاب بودم که دیدم 
ماشین حمل گوشت مرغ سر رسید و کارگران در حال تخلیه 
گوشــت مرغ از این ماشین شدند. وقتی از فروشنده پرسیدم 

داستان این مرغ ها چیست گفت این مرغ قیمت مصوب دارد 
و هر کیلو 15 هزار و 500 تومان به فروش می رسد. خوشحال 
شدم و گفتم پس از این مرغ به من بدهید اما جواب فروشنده 
منفــی بود و گفت فقط یک یا دو عدد از آن ها را می توانیم به 

هر نفر بفروشیم.
وی ادامه داد: همان سهمیه ای که برای من در نظر گرفتند را 
گرفتم اما وقتی که می خواستم از آنجا بروم به صحنه ای عجیب 
برخورد کردم؛ نخست اینکه در عین ناباوری متصدی فروشگاه 
در حال انتقال مرغ های نرخ مصوب به مکانی در پشت مغازه اش 
بود در حالی که باید این مرغ در دسترس مردم قرار می گرفت، 
دوم اینکه فردی که گویا از آشنایان متصدی فروشگاه بود تعداد 
زیادی حدود 100 قطعه مرغ با قیمت 15هزار و 500 تومانی 
گرفت و داخل ماشــینش گذاشــت و رفت! من مانده بودم با 
تعجب که چرا این حجم از مرغ اول باید به پشــت مغازه برده 
شــود و دوم چطور وقتی فروشنده به من گفت به هر نفر یک 
یا دو قطعه مرغ بیشــتر نمی توانیم بدهیم این همه مرغ را به 

آشنای خودش داد؟!
شهروند دیگری نیز با انتقاد از نبود نظارت بر عملکرد عامالن 
توزیع مرغ با نرخ مصوب گفت: گویا داستان فروش مرغ با قیمت 

مصوب مثل همان دالر 4هزار و 200 تومانی است که برخی ها 
با رانت و زد و بند گرفته اند و با هر قیمتی که دوســت دارند 
کاالیی که وارد کردند را به مردم می فروشند که در حال حاضر 
 مرغی که سهمیه است و باید به قیمت 15 هزار و 500 تومان

فروخته شود به این سرنوشت دچار می شود.

برخورد با متخلفان در دستور کار استس
معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامی برای 
برخورد با سودجویان در بازار عرضه گوشت مرغ صورت گرفته 
است به قدس گفت: آنچه مســلم است ما بدون قیمت های 
مصوب ابزار نظارتی دیگری نداریم طبق آنچه ســتاد تنظیم 
بازار اعالم کرده قیمت مرغ 15هزار و 500 تومان اســت که با 
هماهنگی و همراهی فروشگاه های زنجیره ای در نقاط مختلف 
شهر مشهد به ویژه مناطق کم برخوردار این اتفاق افتاده و مرغ 

با همان قیمت به دست مشتری رسیده است.
محمدجواد ساعدی ادامه داد: اما اینکه در حال حاضر قیمت 
مــرغ در بازار با قیمت مصوب فاصله دارد به شــرایط تولید و 
 توزیــع برمی گردد. وقتی مرغ زنــده در مرغداری ها با قیمت 
17 هزار تومان خریداری می شود چگونه باید با قیمت 15هزار و 
500 تومان فروخته شود هر چند که مرغدارانی که نهاده با نرخ 
پایین گرفتند باید مرغ تولیدیشان را به گونه ای روانه بازار کنند 
که با همان قیمت مصوب به دست مشتری برسد. در همین 
راســتا همکاران ما رصد قابل مالحظه ای در روزهای گذشته 
از نحوه فروش داشــتند و برخوردهای زیادی نیز با متخلفان 
صورت گرفته اســت و این آمادگی وجود دارد که همشهریان 
موارد تخلف از جمله تخلفات سودجویانه برخی از فروشندگان 
را به ما گزارش کنند تا در اسرع وقت با آن ها برخورد شود، ما 
این آمادگی را داریم که چنانچه مواردی گزارش شود از تمام 
اهرم های الزم برای مقابله با سودجویی متخلفان استفاده کنیم.

حسین پورحسین: رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش 
و پرورش خراســان رضوی گفت: هفتــه پیوند اولیا و مربیان 
هفته ای ملی و نمادین اســت که می تواند زمینه توجه مردم، 
جامعه و مســئوالن را به اهمیت و ضرورت حضور خانواده در 

فرایند تعلیم و تربیت فراهم کند.
محمود قراول با اشــاره به اینکه مشارکت در فرایند تعلیم و 
تربیت در دنیا به رسمیت شناخته شــده است، افزود: اولیا و 
مربیــان وظیفه دارنــد در امر تعلیم و تربیــت دانش آموزان 
مشارکت داشته باشند و خانواده تأثیر بسیار مهمی روی روح و 

روان دانش آموزان دارد.
وی با بیان اینکه جامعه سالم محصول خانواده سالم است و 
فرزندان قانونمند، وظیفه شناس و خالق نتیجه یک خانواده 

منظم هستند، افزود: هر کجا ســخن از تعلیم و تربیت به 
میان می آید، اگر از خانواده ســخنی گفته نشــود ادعایی 
بیهوده اســت و باید توجه داشت خانواده از جایگاه ویژه در 
امر تربیت فرزندان برخوردار اســت و مشارکت اولیا امری 

ضروری است.
رئیس اداره اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراســان رضوی 
با تأکید بر اینکه هدف آموزش و پرورش تربیت یک انســان 
کمال یافته و رشید است، بیان کرد: همکاران ما هم باید به این 
باور عمیق برسند که بدون حضور و مشارکت اولیا در تربیت 
دانش آموزان راه به جایی نخواهند برد و باید آن را به رسمیت 
بشناســند و این مشارکت نیز بر اساس قانون اساسی و اسناد 
باالدســتی آموزش و پرورش به رسمیت شناخته شده و این 

باور باید در خانواده ها شــکل بگیرد کــه وظیفه دارند در این 
راه کمک حال مدرســه بوده و اگر این مشارکت انجام نپذیرد 
با وجود تالش همکاران ما قادر به تأمین همه نیازهای بچه ها 

نخواهند بود.
وی با اشــاره به اینکه تمام برنامه های آموزشی و پرورشی 
که در مدرســه اجرا می شــود با مشــورت انجمن اولیا و 
مربیان تصمیم گیری می شود، افزود: انتخابات انجمن اولیا 
و مربیان خشــت اول بنای انجمن است که انگیزه و شور و 
شــوق و کانون تحول اساسی در مدرسه به شمار می آید و 
امســال انتخابات به دلیل شرایط کرونایی تا 15 آبان ادامه 
دارد و در فضــای مجازی و حضوری بــا جدیت پیگیری 

می شود.

شهروندان در گفت وگو با قدس انتقاد کردند

نبود نظارت بر عملکرد فروشگاه های عرضه مرغ

رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش خراسان رضوی تأکید کرد

اهمیت حضور خانواده در فرایند تعلیم و تربیت

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

زگارشزگارش

گفت و گوگفت و گو

یادداشتیادداشت
حجت االسالم والمسلمین فرازی نیا
مدیر ارتباطات حوزوی و امور فرهنگی آستان قدس رضوی



روی خط حادهثروی خط حادهث

خبرخبر

 پس از لورفتن تخلفات مالی
 در یکی از شهرداری های خراسان شمالی

وجوه بیت المال به خزانه بازگشت•
خط قرمز: دادســتان 
عمومی و انقالب مرکز 
خراسان شمالی،  استان 
بخــش  بازگشــت  از 
وجــوه  از  عمــده ای 
پرونده  در  بیت المــال 
مالی  جرایم  به  مربوط 
واقع شــده در یکی از شــهرداری های این استان خبر داد.

سیدجواد ایاللی با اشاره به سوءجریانات مالی واقع شده در 
یکی از شهرداری های این استان، از احضار و بازجویی برخی 
مدیران شــهرداری از جمله شهردار، معاون او و همچنین 
تعدادی از اعضای شورای اســالمی و رســیدگی به عناوین 

اتهامی آنان، طی فرایند دادرسی خبر داد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گفت: متعاقب اعالم 
گزارش نهادهای نظارتی مبنی بر وجود سوءجریانات مالی، 
در این خصوص پرونده ای تشکیل که طی آن برخی از افراد 
متهم به مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم هستند و به 
نظر می رســد متهمان عمدتاً به وظایف قانونی و یا نظارتی 

خود به درستی عمل نکرده اند.
وی با بیان اینکه این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات 
مقدماتی اســت، هر گونه گمانه زنی رسانه ها را در خصوص 
صدور احکام قطعی از جملــه  انفصال متهمان از خدمات 

دولتی و عمومی، تکذیب کرد.
ایاللی تصریــح کرد:خوشــبختانه در نتیجه پیگیری های 
قاطعانه دســتگاه قضایی، بخش عمــده ای از وجوه مدنظر 
بیت المال مسترد و اعاده شده و متهمان نیز در حال حاضر 
با سپردن تأمین مناســب آزاد هستند.دادستان عمومی و 
انقالب مرکز خراسان شــمالی، با تأکید بر ضرورت صیانت 
از حقوق عمومی به عنوان رســالت ذاتی دستگاه قضایی و  
با اشــاره به وظیفه مهم دادستان به عنوان مدعی العموم و 
مدافع حقوق شــهروندان، تصریح کرد: دستگاه قضایی در 

این حوزه با هیچ کس تعارف ندارد.
ایاللی همچنین با تبیین بایسته های رفتاری و عملکردی 
یک مدیــر شایســته،متعهد،پرتالش و انقالبی، مهم ترین 
ویژگی های مدیریت را از منظر آموزه های دینی و اسالمی 
تشــریح و خاطرنشان کرد: مدیریت حدود و ثغوری دارد و 
از ماهیتی بســیار دقیق،ظریف و حساس برخوردار است و 
به همین اعتبار در حوزه هایی که با  بیت المال مســلمین 
و حقوق عمومی مردم در ارتباط است باید مراقبت کرد تا  
یک  مدیر مجرم،خاطی و یا متخلف که اصوالً  به قوانین و 
ضوابط و رعایت  حقوق شهروندان  پایبند و متعهد نیست، 

در این نوع مناصب خطیر به کار گرفته نشود.
وی افزود: در مقابل دستگاه قضایی بدون اغماض، مماشات 
و بــا  قاطعیت با تضییع کنندگان حقوق بیت المال برخورد 

خواهد کرد.
 این مقام قضایی در خصوص انتشار اخباری در فضای مجازی 
و محافل خبری مبنی بر صدور حکم لغو عضویت برخی از 
اعضای شــورای اسالمی شهر محل وقوع تخلف، بیان کرد: 
هر گونه تصمیم گیری در این خصوص در حوزه صالحیت و 

حیطه اختیارات  دیگر مراجع قانونی است.

دستگیری عامل بیگاری و ضرب و شتم 
مددجوها در یک کمپ خصوصی

»طال« بازداشت شد•
رحمانی: زنی که در یک کمپ ترک اعتیاد خصوصی دست 
به انواع رفتار مجرمانه زده بود، با دســتور قاطع جانشــین 

دادسرای انقالب مشهد بازداشت شد.
این زن که در بین مددجویان به طال معروف است، پس از 
گزارش های فراوان منعکس شده به دادسرای انقالب مشهد 
مبنی بر اینکه او مددجویان را وادار به کار اجباری در قبال 
غذا و ... می کند، همچنین آن ها را با شیوه های خاص مورد 
ضرب و شــتم قرار می دهد، تحت تعقیب و هفته گذشته 
با دستور جانشین دادســرای انقالب که با حساسیت ویژه 
اقدام هــا و تخلفات احتمالی کمپ های ترک اعتیاد را رصد 

می کند، راهی زندان شد.
پیش از آنکه»طال« به اتهام توهین به مقدســات، تشویق به 
فساد و... راهی زندان شود، او به دادسرای انقالب هدایت و 

با شاکیان پرونده اش مواجهه حضوری داشت.
این گزارش حاکی است، برخی ادعاها از این حکایت داشت 
که ایــن زن وقتی می دید مددجوها تن به خواســته های 
غیرقانونی و اجباری او مانند دوختن کیف زنانه و پرداخت 
وجــه آن به »طال« و... نمی دهند، دســت هایش را با روغن 
چرب می کرد و مددجوها را مورد ضرب و شــتم قرار می داد.

ایــن زن که در پرونــده اش اتهام فروش نــوزاد هم دیده 
می شــود، در یکی از موارد موهای ســر یک مددجوی زن 
را بــرای درس عبرت گرفتن از ته می تراشــد و او را کتک 
می زند به حدی که دندان او می شکند. پس از بازداشت این 
زن بی رحم، با دستور قضایی تحقیقات ویژه ای برای روشن 

شدن دیگر زوایای تخلفات او همچنان ادامه دارد.

ُگل  دزد در پایان راه  •
خط قرمز: با ســرعت 
مـأمـــوران  عمــــل 
کاظم آباد  کالنتـری43 
مشهد، عامل سرقت های 
گلخانه های  از  سریالی 
بولــوار تــوس در حال 
ســرقت بــه دام افتاد. 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی، فرمانده انتظامی مشهد، در 
تشــریح این خبر گفت: بامداد روز گذشته یک فقره سرقت 
از گلخانه در محدوده بولوار توس به مرکز فوریت های پلیسی 
110 گزارش و بالفاصله تیمی از مأموران انتظامی کالنتری 43 

کاظم آباد به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور عوامل گشــت انتظامی در محل، نگهبان 
گلخانه به عوامل گشت انتظامی مراجعه و اعالم کرد: فردی از 
در پشت وارد شده و در حال انتقال گلدان های گل به داخل 
یک دستگاه خودرو وانت است.این مقام انتظامی تصریح کرد: 
مأموران انتظامی با راهنمایی نگهبان گلخانه در اقدامی ضربتی 
وارد عمل شــده و سارق را در حال سرقت دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل کردند.فرمانده انتظامی مشهد عنوان کرد: متهم  
پس از انتقال به کالنتری با توجه به گزارش سرقت های مشابه، 
در چند مرحله بازجویی به سرقت 100 میلیون ریال گل از 

این گلخانه طی چند فقره اعتراف کرد.

عقیل رحمانی: مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی در حالی ماجرای شکایت از 
شــهردار منطقه ثامن در پی تخریب مسجد 
»هفت در« را تأیید کرد که در مقابل دادستان 

مشهد از رسیدگی ویژه به پرونده خبر داد.
21 مهره ماه بود که حجت االسالم احمدزاده، 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ما، به تشریح 
ماجرای تخریب مسجد»هفت در« پرداخت و 
عنوان کرد: در نامه ای که از ســوی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان به شهرداری مشهد 
زده شــده، ماجرا به صورت کامالً شفاف بیان 
شده اســت؛ تمام الزامات آن هم وجود دارد . 
فرع بر این هست که اگر طرحی ضروری باید 
در منطقه اجرا بشود و مجری طرح هم نتواند 
طرح را به گونه ای مدیریت کند که مســجد 
حفظ شــود، تخریب صورت گیرد. همچنین 
اصل بر این اســت که مسجد وقف اســت و 

باید حرمت آن نگه داشته شود. 
حتی حرمت شــرعی زمین مسجد و فتاوای 
مراجع تقلیــد در ایــن زمینه شفاف و روشن 

است. 
حجت االســالم احمدزاده ادامه داد: با فرض 
بر اینکه مســجد به لحاظ فنی امــــکان بقا 
در محل را ندارد، اجازه تبدیل به احســــن 
و تخریب آن با حکم ثانویه داده می شــود. در 
رابطه با مســــجد »هفت در« یک توافق نامه 
اولیه ای حســب گزارش شهردار منطقه ثامن 
تنظیم شد و از سوی وی اعالم شد مسجد در 
طرح است و هیچ امکانی برای بقای آن نیست 
و طبق طرح باید تخریب بشــود و بر همین 

اساس آن توافق نامه تنظیم شد.
مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراســان رضوی 
بیان کرد: همزمان با ماجرا نامه ای از ســوی 
مشــاور طرح به اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان واصل شــد که در آن اعالم شده بود 
مســجد مذکور قابلیت تثبیــت دارد و هیچ 
ضرورتی بــرای تخریــب آن وجــود ندارد. 
بالفاصله ما، هم به صورت شــفاهی و هم طی 
نامه ای اداری موضوع را به مسئوالن شهرداری 

مشــهد اعالم کردیم.
حجت االســالم احمدزاده، مدیرکل اوقاف و 
امورخیریه استان در ادامه و در پاســخ به این 
نکته که آیا در دادستانی طرح شکایت خواهید 

کرد، عنوان می کند: قطعاً این گونه خواهد بود 
و پیگیری حقوقی ماجرا در دســتور کار قرار 

دارد.

اول تخریب بعد اخذ مجوز!س
پس از گذشت هفت روز از ماجرا و واکنش های 
انتقادگونه برخی مسئوالن استانی نسبت به 
تخریب صورت گرفته، برای پیگیری وعده داده 
شده از سوی مدیرکل اوقاف و امور خیریه، با 

احمدزاده گفت وگو کردیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان در این 
زمینه عنوان کرد: همان طــور که وعده داده 
شده بود،  شکایتی علیه شهردار منطقه ثامن 

در دستگاه قضایی ثبت شد.
وی در واکنــش به این موضوع که شــنیده 
می شود یکی از موضوعات شکایت هم جعل 
تاریخ در سندهای ارائه شده است، پاسخ داد: 
باید اجازه داد این موضوع ها در دستگاه قضایی 
مورد بررسی قرار بگیرد و بهتر است کمی صبر 
کنیم. اصل موضوع تخریب مســجد است و 

نباید حاشیه های دیگر پررنگ شود.
همچنیــن از مدیرکل اوقــاف و امورخیریه 
استان پرســیده شد شــهردار منطقه ثامن 
صورتجلســه ای را به خبرنگار قدس مبنی بر 
تحویل لوازم مســجد به نیروی اوقاف منطقه 
سه نشــان داده، آیا صورتجلسه تحویل اموال 
می تواند مبانی تخریب داشته باشد هم بیان 
کرد: در ماده 12 همان صورتجلسه 16هزاری 
که شهردار منطقه ثامن به آن اشاره می کند، 
دو ماه به اوقاف مهلت می دهد تا مجوز تبدیل 
به احســن و دو ماه هم به شــهرداری مهلت 
می دهد تا مجوزهای کمیســیون ماده 14 را 
اخذ کند، حاال شــهرداری مسجد را تخریب 
کرده و رفته اســت، پس این زمان برای چه 
بــود؟ حال اگر مرجــع صادرکننده مجوز به 
هر دلیلی نخواســت اقدامی بکند یا مصلحت 
ندانســت و اصالً موافق آن نبود و خواســت 
مخالفت کنــد، االن باید چه بکند؟ حاال باید 
بگوییم ما خراب کردیم و باید شما هم با آن 

موافقت کنید؟

نیروی اوقاف را دور زدند!س
از سوی دیگر شنیده می شود نیروی شرکتی 
اوقاف که برای تحویــل اموال به محل آورده 
شده بود، در جریان موضوعات چند روز اخیر 
نبوده و فقط توافق اولیه نشانش داده شد و او 
هم اموال را تحویل گرفته که مدیرکل اوقاف 
در این زمینه هم عنوان کرد: ما با وجود آنکه به 
شهرداری اعالم کردیم این تخریب نباید اجرا 
شود تا نظر مشاور طرح بررسی شود و حتی 
به ما قول دادند این اقدام صورت نمی گیرد، در 
این زمینه نماینده ویژه شهرداری به اداره کل 
اوقاف و امور خیریه آمد و در مقابل چندین نفر 
از کارمندان به او اعالم کردم این کار نشود که 
او هم قبول کرد.وی افزود: تصور ما این بود که 
شهرداری برعهد خود پابرجا خواهد ماند، اما 
متأسفانه پی بردیم صورتجلسه اولیه را نشان 
نیروی اوقاف داده و از او خواســته اند به محل 
بیاید؛ چرا که مدیرکل اوقاف دستور داده است 

که این تخریب انجام شود!
این فرد هم با دیدن امضای من پای صورتجلسه 
به محل رفته و اوراق تحویل اموال را امضا می کند. 
عرض بنــده در اینجا این اســت کــه یا ما 
مــراودات شــفاهی نداریم و بایــد همه چیز 
مکتوب باشــد، اگر این گونه اســت شــما به 
چه اســتنادی اعالم می کنید کــه آن فرد در 
ماجرا نیروی اداره کل اوقاف بوده اســت، نامه 
اعالم نمایندگی او کجاســت؟اگر هم مدعی 
هستید شــفاهی کار انجام شــده بود که ما 
هم شفاهی به شــما اعالم کرده ایم که نباید 
ایــن کار را بکنیــد. پس باید صبــر کرد که 
دســتگاه قضایی در این زمینه قضاوت بکند.

دادستان مشهد: به صورت ویژه پرونده س
رسیدگی می شود

در ادامه دادستان مرکز استان خراسان رضوی 
هم گفت: پرونده در دادسرا ثبت و رسیدگی به 
موضوع هم به صورت ویژه ای در دســتور کار 

قرار گرفته است.
محمدحســین درودی در حالــی که اعالم 
می کند پیگیری موضوع بــرای ما از اهمیت 
باالیی برخوردار است، ادامه داد: پرونده خارج 
از نوبت رسیدگی خواهد شد و دستور داده ایم 
سرعت رسیدگی به موضوع هم بیشتر شود، اما 

در کنار آن دادرسی عادالنه خواهد بود.

7 روز پس از تخریب مسجد »هفت در« مشهد صورت گرفت

شکایت اداره کل اوقاف  از  شهردار منطقه ثامن 
آب و هواآب و هوا
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باران در راه خراسان رضوی •
قدس: براســاس اعالم هواشناسی خراسان رضوی، میانگین 
دمای هوای این اســتان در روزهــای پایانی هفته  جاری به 

میزان  5 درجه نسبت به امروز کاهش خواهد یافت.
بــارش پراکنده باران در طول روزهای پایانی هفته جاری در 
نواحی شمال غرب خراسان رضوی نیز قابل پیش بینی است 
و بر این اســاس دمای هوا در این استان به طور محسوسی 
کاهش می یابد.وضعیت جوی خراسان رضوی تا روز چهارشنبه 
30 مهرماه، آرام و پایدار همراه با افزایش یک تا دو درجه ای 
دمای هواســت و روند کاهش دمای هوا در این استان  از روز 

پنجشنبه اول آبان ماه آغاز خواهد شد.

تصمیم زیرکانه شورای شهر در افزایش •
قیمت بلیت قطار شهری مشهد

شــهرداری مشهد، دیروز سرانجام پس از نزدیک به دو سال 
پیگیری، توانست موافقت اعضای شــورای شهر را با الیحه 
محاسبه کرایه قطار شــهری بر مبنای مدل ترکیبی میزان 
مسافت، ناحیه و مدت زمان اســتفاده از خدمات، بگیرد. با 
این مصوبه شــورای اسالمی شهر مشهد، برای دومین بار در 
سال جاری شــاهد افزایش بهای بلیت قطار شهری البته با 
شکل و شمایلی جدید، هستیم. نخستین بار نیمه خرداد ماه 
بود که با افزایشی 200 تومانی قیمت بلیت قطار شهری به 
یک هزار تومان رســید. حاال اما ترفند تازه مدیریت شهری 
برای گرفتن پول بیشتر از مردم، ظاهری فریبنده دارد و هر 
چند قیمت پایه 750 تومان تعیین شده که کمتر از قیمت 
بلیت در گذشته است؛ ولی چند درصد از مسافران تنها برای 
پیمودن یکی دو ایستگاه سوار قطار شهری می شوند. طراحان 
این الیحه در سال 97 مدعی بودند که درآمد کسب شده از 
ناحیه فروش بلیت، نمی تواند افزایش هزینه ها را جبران کند 
و با توجه به تبعات منفی نوسان های ارزی، اگر به خودکفایی 
برسند، تحریم ها در ناحیه بهره برداری از قطار شهری تأثیری 
نخواهد داشت. آن ها از تعیین قیمت 800 تومانی برای سال 
98 راضی بودند و امســال هم که به پیشنهاد خودشان در 
خرداد ماه کرایه قطار شــهری را هزار تومان تصویب کردند؛ 
حاال با چه حساب و کتابی به این نتیجه رسیده اند که تمام 
بار افزایش هزینه ها را به صورتی مضاعف بر دوش شهروندان 
بگذارند؛ مردمی که ســهم خودشان از هزینه های شهری را 
تمام و کمال پرداخته و می پردازند و در این حوزه اگر کاستی 
هست، مقصرش مدیریت شهری است که هرگز نتوانسته حق 
و سهم این شهر و شهروندانش را از بودجه های ملی و دولت 

بگیرد.
طراحان الیحــه جدید افزایش قیمت بلیت قطار شــهری 
همچنین در حرکتی زیرکانه و به منظور کاستن از گالیه ها 
مقرر کرده اند که تخفیف 20 درصــدی برای دانش آموزان، 
جمعیت زیر پوشش بهزیستی، سربازان، کارگران ساختمانی 
و ســالمندان باالی 65 ســال نیز لحاظ شــود اما جزئیات 
چگونگی شناسایی کارگران ساختمانی که بخش قابل توجهی 
از مسافران را تشکیل می دهند، اعالم نشده است که همین 

موضوع نیز مشکالت زیادی را به وجود خواهد آورد.
دو سال پیش با مطرح شدن شیوه محاسبه کرایه قطار شهری 
بر اســاس مسافت طی شــده به دلیل آنکه افزایش قیمتی 
صورت نگرفته بود و این طرح می توانست عالوه بر تأمین نظر 
مدیران شهری به نوعی عدالت را در استفاده از قطار شهری 
برقرار کند مورد اقبال شهروندان واقع شد و حتی رسانه ها به 
عنــوان مطالبه ای عمومی این موضوع را دنبال می کردند اما 
حاال پس از افزایش قیمت 20 درصدی، اجرایی شدن مصوبه 

جدید به نوعی بی انصافی و اجحاف در حق شهروندان است.
در عین حال از اعضای شورای شهر که شهروندان مشهدی را 
نمایندگی می کنند و وظیفه ذاتی آن ها دفاع از حق و حقوق 
موکالن و ولی نعمتانشــان اســت، انتظار می رود در تمامی 
مراحل تصمیم گیری و قانون گذاری به این مهم توجه داشته 
باشند و کمترین توقع این است که لوایح شهرداری را با دقتی 
کارشناسانه و مردم محور مورد بررسی قرار داده و به تبعات و 

اثرات آن بر آسایش، رفاه و مصلحت شهروندان فکر کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به نظر می رسد داستان »شورای 
شهرداری« هنوز پابرجاست و به جای آنکه شهرداری مجری 
طرح، برنامه و سیاســت های شورای شــهر باشد، توانسته 
برنامه های گاه غیرکارشناسانه، سلیقه ای و مشکوک خود را 
به واســطه شورای شــهر، رنگ و لعاب قانونی بخشیده و به 
مرحله اجرا بگذارد و به عبارتی شورای شهر، مجری دستورات 
شهرداری باقی مانده است. تا زمانی که این رویه بر مجموعه 
شورای شهر و شهرداری مشهد حاکم باشد، نمی توان بهبود 

اوضاع شهر و رفاه شهروندان را انتظار داشت.
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برکناری مدیر عامل  شرکت عمران ومسکن سازان ثامن
شنیده می شود پس از تخریب مســجد »هفت در« و حاشیه سازی های 
فراوان روز گذشــته شهردار منطقه ثامن که همزمان مدیر عاملی شرکت 
عمران و مسکن سازان ثامن را هم عهده دار بود از مدیر عاملی این شرکت 

برکنار و فرد دیگری معرفی شد.

 جابجایی میله پرده 
به شیوه بسیار خطرناک

در خیابان مالصدرا

عکس: میکائیل سبحانی

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

قدس: رئیس شــورای اسالمی شهر مشــهد گفت: در دوره 
مدیریت جدید اســتان، مدیریت شهری مانند سابق در کنار 
استاندار خراسان رضوی برای پیشبرد اهداف دولت و ایجاد امید 

و آرامش در شهر خواهد بود.
محمدرضا حیدری، دیروز در یکصد و دهمین جلســه علنی 
شورای شهر مشهد با اشاره به رأی مثبت هیئت وزیران به محمد 
صادق معتمدیان برای تصدی استانداری خراسان رضوی، اظهار 
کرد: در دوره فعالیت قبلی مدیریت اســتان تعامل خوبی بین 
همه نهادها در استان وجود داشــت و اقدام های ارزنده ای در 
سایه این همدلی رقم خورد و امیدواریم این روند ادامه داشته 
باشد.رئیس شورای اسالمی شهر به مناسبت فرارسیدن هفته 
نیروی انتظامی گفت: با توجه به شرایط بالقوه کشور و موقعیت 
خاص جغرافیایی، خوشبختانه امنیت خوبی در کشور حاکم 

است که این امنیت را مرهون ناجا و خادمان امنیت هستیم.
حیــدری، نظم و کنترل اجتماعی خراســان رضوی را حاصل 
رویکرد مثبت فرمانده انتظامی استان قلمداد کرد و بر تعامل 

خوب بین نیروی انتظامی و مدیریت شهری تأکید کرد.

تصویربرداری با پهپاد از مشهد و حریم شهرس
در ادامه این جلسه، مدیر سازمان فاوای شهرداری مشهد، به 
بیان اقدام های این ســازمان برای گسترش بسترهای فناوری 
در مشهد پرداخت و گفت: ایجاد بستر سه بعدی برای منطقه 
ثامن و توس، تصویربرداری حریم شــهر در گستره ای حدود 
86هــزار هکتار، تصویربرداری با پهپاد بــا دقت یک پانصدم، 
نظارت هوشمند بر ساخت وسازها در حریم و مقایسه بین روش 
سنتی و هوشمند در ساخت وسازها، از جمله این اقدام ها بوده 

که امیدواریم با حمایت های شورا جایگزین روش سنتی شود.
محمدجواد رجائیان افزود: با توجه  به تصاویر سه بعدی که برداشته 
شد، نقشه سه بعدی در دو منطقه یادشده در حال آماده سازی 

اســت و پیش از این نقشــه های دوبعدی در دســترس بود.

مشهد در حوزه علمی پیشرو استس
نماینده ویژه رئیس جمهــور در امور دولت الکترونیک هم که 
در این جلســه حضور داشــت، با بیان اینکه مشهد در حوزه 
علمی پیشــرو اســت و در حوزه فناوری اطالعات تالش های 
بسیاری انجام شده است، گفت: مطالعات و تجارب بسیار خوبی 
در مشهد انجام شــده که مصوبه شورای شهر در حوزه ایجاد 
اطالعات مکان محور سه بعدی از دستاوردهای بسیار خوب بوده 
است.نصراهلل جهانگرد ادامه داد: با ناظر پلتفرم در این حوزه به 
نتایج خوبی رسیده ایم و سازمان جهانی به  دنبال توانمندسازی 
دولت ها با اس تی آی به  جای نقشه های سه بعدی پلتفرم مکانی 
مدیریت شهری است که در حوزه تغییر درآمدها نقش مهمی 
دارد.به گفته وی، مدیریت بهینه در ترافیک، حمل ونقل، عمران 
و محیط زیست نیازمند این پلتفرم است. نظام های حقوقی نیز 
باید به کمک این پلتفرم بیایند و این داشته ها باید در مدیریت 
کالبــدی و مدیریت دیگر نهادها به کار برده شــود، زیرا برای 

بهینه شدن مدیریت نیازمند این پلتفرم یا اس تی آی هستیم.

مشهد، شهری به وسعت تمام ایرانس
معاون فناوری و نــوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
که دیگر میهمان یکصد و دهمین جلســه علنی شورای شهر 
مشهد بود، تصریح کرد: ما مشهد را به  عنوان شهری با 3میلیون 
جمعیت نمی شناسیم بلکه مشهد شهری به وسعت تمام ایران 

است و باید به  عنوان الگویی برای تمام شهرهای ایران باشد.
سیدســتار هاشــمی گفت: اقدام هایی همچون ارائه خدمات 
الکترونیک در منطقه 12 و کارخانه نام آوری و اپلیکشین شهر 

من، از اقدام های بسیار خوب بوده است.
وی با اشاره به اینکه مسیر توسعه پایدار، فناوری است، افزود: 
درآمد کشورهایی که طال استخراج می کنند، نیمی از درآمد 
شــرکت های فناورانه است. کرونا نشــان داد نیاز به فناوری 
گسترده است و باید بســترهای آن فراهم شود. آن اندازه که 
ما از فناوری استفاده می کنیم، تمام ظرفیت موجود آن نیست.

مصوبات جلسهس
در یکصد و دهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد، 
الیحه پیاده سازی کرایه مترو براساس مدل ترکیبی بررسی و 
مصوب شــد.طبق این مصوبه، کرایه پایه مترو 750 تومان در 
نظر گرفته شد و نرخ کرایه هر دو ایستگاه افزایش 500ریالی 

خواهد داشت.
در این مصوبه همچنین برای دانش آموزان تعداد دو ســفر با 
تخفیف 20درصــدی در روز اختصاص یافت و برای جمعیت 
تحت پوشــش بهزیســتی، ســربازان، کارگران ساختمانی و 

سالمندان باالی 65 سال نیز این شرایط لحاظ خواهد شد.
قرارداد تهاتر یکی از هتل های مشــهد با برج های مســکونی 

شهرداری نیز از دیگر مصوبات دیروز بود.

با تغییر روش محاسبه کرایه قطارشهری

قیمت مترو مشهد مسافتی شد
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گرانی نهاده های دامی، گاوهای شیرده •
را روانه کشتارگاه کرد

هیئت رئیس   قدس: 
 مدیره تعاونی گاوداران 
گرانی  گفت:  کاشــمر 
نهاده هــای دامــی در 
گذشــته،  مــاه  چند 
گاوهای شیرده را راهی 

کشتارگاه کرد.
عباس شجاعی افزود: کمبود و گرانی نهاده های دامی از جمله 
جو، ذرت و سویا، کار را برای دامدار بسیار مشکل کرده است.

وی خاطرنشــان کرد: به دلیل گرانی نهاده های دامی شاهد 
تعطیلی دامداری های سنگین یکی پس از دیگری هستیم و اگر 
همین گونه پیش برویم تا سه ماه آینده همه گاوداری ها تعطیل 
خواهند شد.شجاعی با بیان اینکه در هر گاوداری به طور میانگین 
پنج نفر و به عبارتی پنج خانواده مشغول به کار هستند، ادامه 
داد: در صورت تعطیلی گاوداری ها شاهد افزایش تعداد بیکاران 
خواهیم بود و خانواده های این کارگران در این روزهای سخت 
تورم، از حداقل امکانات دســتمزد محروم خواهند شد.رئیس 
هیئت مدیره تعاونی گاوداران کاشمر بیان کرد: بسیاری از این 
گاوداری ها دارای ســابقه باالیی هستند و اکنون توانسته اند 
به اصالح نژاد برســند و گاوهای اصالح شده پرورش دهند، 
ولی با این وضعیت گرانی نهاده های دام، زحمات، تخصص و 
تجربه چندین ســاله گاوداران از بین خواهد رفت.وی تصریح 
کرد: هم اکنون هر کیلو شیر 6هزار تومان برای دامدار هزینه 
دارد، حال آنکه کارخانه های لبنی شیر را به 3هزارو500تومان 
از دامــدار خریــداری می کننــد. بــا پرداخــت 45روزه 
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 احیای موقوفات •
از برکات انقالب اسالمی است

ولــی  نماینــده  اراک: 
فقیه در اســتان مرکزی 
گفت: احیای موقوفات از 
برکات و توفیقات انقالب 
اسالمی است و براساس 
موازین دینی آحاد جامعه 
در برابــر حقــوق وقف 

مسئول هستند.
آیت اهلل قربانعلــی دری نجف آبادی در دیدار بــا کارکنان اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان مرکزی اضافه کرد: وقف موجب 
گســترش عدالت در جامعه می شود و آثار اقتصادی، اجتماعی، 
اخالقی و فرهنگی فراوانی به همراه دارد و از تضادهای طبقاتی به 
میزان قابل توجهی می کاهد و مشارکت مردم در امور اجتماعی 

را افزایش می دهد.
نماینده ولی فقیه در اســتان مرکزی یادآور شد: تحقق اقتصاد 
مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقالب، اشتغال زایی، کارآفرینی، 
حمایت همه جانبه از مرزهای دانش نو و حوزه دانش بنیان، کشت، 
صنعت و حمایت از نخبگان از موضوعات محوری است که اوقاف 

باید در اولویت کار قرار دهد.

 اجرای طرح •
»هر امامزاده یک جهیزیه« در زنجان

زنجان: مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان زنجان 
از اجــرای طــرح »هــر 
جهیزیه«  یــک  امامزاده 
خبر داد و گفت: امســال 
با مشارکت مرکز خیریه ای 
که در زنجــان فعال بود 

برای ۱۱ زوج با ۲۹۰ میلیون تومان جهیزیه تهیه شده است.
حجت االســالم مختار کرمی اظهار کرد: طرح پیوند آسمانی با 
هدف اجرای طرح امینانه نیات واقفان و حمایت و ترویج فرهنگ 

ازدواج آسان اجرایی می شود.
وی بــا تأکید بر ترویج موقوفات با نیات جدید و ایجاد وقف های 
مشارکتی عنوان کرد: همت بلند خّیران و واقفان می تواند زمینه 
بهرمندی بیشتر زوج های جوان از مواهب این طرح را فراهم کند.

 الزام استفاده ماسک •
از دِر منازل در گرگان

گلستان: فرماندار گرگان 
گفت: برای کنترل شیوع 
کرونا ماســک زدن از دِر 
شــهروندان  برای  منازل 

رالزامی می شود.
اظهار  حمیــدی  محمد 
کرد: کسانی که در شهر 

خدمات می دهند نباید به افراد بدون ماسک ارائه خدمات داشته 
باشند، چون این کار ممنوع است.

وی با بیان اینکه باید تمامی دستگاه های نظارتی در حوزه کنترل 
و رعایت پروتکل های بهداشتی به طور جدی با متخلفان برخورد 
کنند، افزود: برای برگزاری مراسمی که تجمع دارد باید مجوز الزم 
از مرکز بهداشت گرفته شود و بهداشت در این زمینه موظف است 

مطابق دستورات ستاد مقابله با کرونا برخورد کند.

هیچ خدمتی به مسافران در بندرعباس •
داده نمی شود

هرمزگان: معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: با 
هدف پیشگیری از همه گیری کرونا در هرمزگان، ارائه خدمات به 

مسافران پاییزی تا عادی شدن شرایط امکان پذیر نیست.
اسماعیل موحدی نژاد اظهار کرد: وضعیت هشداردهنده بیماری 
کرونا در هرمزگان کامالً جدی اســت و اگر اقدامات پیشگیرانه 
در حوزه های مختلف انجام نشود قرارگیری در وضعیت قرمز این 
بیماری و اعمال محدودیت های بیشتر دور از انتظار نیست. وی 
تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا روشنایی 
بوستان های ساحلی همچنان قطع است و ارائه خدمات بهداشتی 

به مراجعه کنندگان نیز متوقف شده است.

 3هزار و 125 خانوار بهزیستی•
در گیالن صاحب خانه شدند

رشت: مدیرکل بهزیستی 
گیالن گفــت: از ابتدای 
نهضت  طــرح  اجــرای 
مســکن تاکنون 3هزار و 
۱۲۵ واحد مســکونی به 
مددجویــان و معلــوالن 
پوشش  زیر  مسکن  فاقد 

بهزیستی استان واگذار شده است.
دکتر حســین نحوی نژاد افزود: نهضت سراســری مسکن برای 
ساخت واحدهای مسکونی مددجویان زیر پوشش بهزیستی از 
ســال ۸۸ به اجرا درآمده است. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 
۵ هزار و ۲۰۰ خانوار زیر پوشش بهزیستی استان بدون مسکن 

هستند که از این تعداد ۵3۹ خانوار دارای دو معلول هستند.

 اهدای نوشت افزار •
به دانش آموزان نیازمند بروجرد

سپاه  جانشین  بروجرد: 
بروجــرد گفت:   ناحیــه 
۲ هزارو ۱۰۰ بسته کمک 
معیشتی و نوشت افزار بین 
دانش آموزان  و  خانواده ها 
نیازمند شهرستان توزیع 

شد.
ســرهنگ محمد شــجاعی اظهار کرد: تهیه و توزیع بسته های 
معیشــتی یکــی از اقداماتی بود که در زمینه کمک به اقشــار 

آسیب پذیر در دستور کار قرار گرفته است و همچنان ادامه دارد.
وی بیان کرد: یک هزارو ۴۰۰ بسته کمک آموزشی نوشت افزار و 
۷۰۰ بسته غذایی جمعاً به ارزش 3۲۰ میلیون تومان، به همت 
ســپاه ناحیه بروجرد و خیران شهرستان میان خانواده های کم 

بضاعت توزیع شد.

 راه اندازی نقاهتگاه 1۰۰ تختخوابی سپاه •
در ایالم 

ســپاه  جانشــین  ایالم: 
امیرالمؤمنین)ع( استان ایالم 
گفــت: با توجه به شــرایط 
حاضر کرونایی و در راستای 
به  مبتالیان  درمــان  تداوم 
نقاهتگاه  ویــروس کرونــا، 
ســپاه  تختخوابــی   ۱۰۰

امیرالمؤمنین)ع( استان ایالم در چند روز آینده راه اندازی می شود.
قدرت اهلل کریمیان اظهار کرد: در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری 
در خصوص همکاری نیروهای مسلح برای ریشه کنی ویروس کرونا و 
مصوبه ستاد استانی مبنی بر ایجاد نقاهتگاه توسط سپاه، تمهیدات 

الزم اندیشیده شد.
وی تصریح کرد: تجهیزات و امکانات مورد نیاز این نقاهتگاه از سوی 

معاونت بهداشت و درمان سپاه امیرالمؤمنین)ع( تأمین شده است.

 ساخت سه کارخانه فراوری طال •
در سیستان و بلوچستان 

زاهدان: استاندار سیســتان و بلوچستان گفت: ساخت سه کارخانه 
فراوری طال در بزمان، میرجاوه و تفتان این استان در دست اقدام است.

احمدعلی موهبتی اظهار کرد: در راستای بهره برداری از ظرفیت های 
موجود معادن طال در این اســتان ساخت سه مرکز فراوری طال در 
دســتور کار قرار دارد. وی با بیان اینکه برای این مراکز فراوری 3۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار الزم است، افزود: هم اینک مجوز استخراج 3.۵ 

میلیون تن طال از معدن میرجاوه صادر شده است .
وی تصریــح کرد: مطالعات ایجاد مرکز فراوری طال در بزمان هم در 

دست اقدام است که تا پایان سال به اتمام می رسد.

 آغاز به کار تاالرهای پذیرایی هرمزگان •
با یک چهارم ظرفیت

هرمزگان: استاندار هرمزگان 
تاالرهــای  بازگشــایی  از 
پذیرایی خبر داد و گفت: با 
توجه به شــروع ماه مبارک 
ربیــع االول، بنا بــه مصوبه 
ستاد، مقرر شــد تاالرهای 
پذیرایــی بــا یــک چهارم 
ظرفیت با حضور نماینده بهداشــت، به صورت کنترل شده و حذف 
برخی روش ها و ســنت هایی که قبالً وجود داشته، اقدام به برگزاری 

مراسم کنند.
 همتی بیان کرد: فرمانداران باید نظارت جدی بر این بخش داشــته 
باشند و اگر در گزارش ها به این نتیجه برسیم تاالری الزامات قانونی 
ستاد مقابله با کرونا را رعایت نکرده است، برای مدت طوالنی اجازه 

برگزاری مراسم به آن مرکز داده نخواهد شد.

اوقاف کرمانشاه برای تهیه تبلت •
دانش آموزان پای کار می آید

کرمانشاه: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از پای کار 
آمدن اوقاف استان در زمینه تهیه تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 

استان خبر داد.
حجت االسالم محمد صالحی اظهار کرد: مجموعه اوقاف کرمانشاه در 
گام نخست با اختصاص ۲۵۰ میلیون تومان از محل درآمد موقوفات 
به منظور تهیه تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت اســتان پای کار 
خواهد آمد. وی گفت: عمده موقوفات استان در شهرستان کرمانشاه 
واقع شده اند، به نحوی که کرمانشاه از شهرهای موقوفه ای بزرگ کشور 
اســت و موقوفه آیت اهلل کرکوکی با ۲3 هزار رقبه در شهر کرمانشاه 

یکی از بزرگ ترین موقوفات کشور است.

فعالیت بندر شادگان از سر گرفته شد•
آبادان: سرپرست فرمانداری 
شــادگان گفت: با همت و 
تالش شورای تأمین استان 
فعالیت بندر شادگان از روز 

دوشنبه از سرگرفته شد.
امید صبری پور اظهار کرد: با 
هدف رونق بیشتر فعالیت های 
بازرگانی و همچنین زمینه  مساعد در اسکله تجاری شادگان، ترخیص 
کاالی همراه مســافر در بندر شادگان از ســر گرفته شد. وی افزود: 
کاالهای زیادی در بندر شادگان انبار شده بودند که با همکاری شورای 
تأمین اســتان، نماینده مردم شــادگان در مجلس شورای اسالمی و 
اســتاندار خوزستان از دوشنبه ترخیص کاالها در این بندر آغاز شد و 
بازارچه همراه مسافر نیز در این شهرستان فعالیت خود را از سرگرفت.

نارضایتی تولیدکنندگان از تالطم بازار ارز 

پایتخت»منبَّت«چوبگرانیرامیخورد!
همدان: اردیبهشت ســال ۹۶ که منبت مالیر 
پس از طی مسیری پرفرازونشیب ثبت ملی شد، 
صاحبان شهر ملی منبت، پا را فراتر گذاشته و عزم 
خود را برای جهانی شــدن این شهر جزم کردند 
و درنهایت براســاس قوانین و مقررات شهرهای 
جهانی صنایع دســتی، پرونده ای پربــار از هنر 
منبت تهیه و با هماهنگی و حمایت های وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، روند 
جهانی شدن را آغاز کردند، اما متأسفانه با شیوع 
بیماری کرونا و گرانی لجام گســیخته قیمت ها 
دست منبت کاران استان همدان در پوست گردو 

مانده است.  
شهرستان مالیر به عنوان مهم ترین مرکز منبت 
ایران در استان همدان اسم و آوازه ای جهانی دارد 
و این صنعت تنها در همین شهر توانسته در قالب 
۵ هزار واحد تولیدی و اشــتغال زایی حدود ۲۵ 
هزار نفر به طور مستقیم و 3۵ هزار نفر را به طور 

غیرمستقیم با خود درگیر کند.
گفتنی است در مالیر ســاالنه بیش از ۶۰ هزار 
دســت انواع مبل و منبت تولید می شود که این 

میزان ۶۵ درصد تولید کشور است.
تهیه مواد اولیه باقیمــت باال، بیمه فعاالن مبل 
و منبــت و خام فروشــی محصــوالت دغدغه 

تولیدکنندگان مبل و منبت مالیر است.
تعطیلــی بــازاری در قامت جهانــی آن هم در 
نخستین سال جهانی شدنش، ضربه بزرگی به هنر 
صنعت مبلمان منبت مالیر بود که شاید آسیب 
کرونا به این حوزه به این ســادگی قابل جبران 
نباشد؛ بازاری که پس از گذران نوروز در تکاپوی 
جشنواره تابستانی بود، اما بازهم کرونا مانع این 
جشــنواره بزرگ در جنوبی ترین شــهر استان 

همدان شد.

رکودکارگاههایتولیدیس
رضــا خراط یکــی از فعاالن ایــن صنعت به ما 
می گوید: آن قــدر قیمت چــوب افزایش  یافته 
است که تمامی تولیدکنندگان از خرید آن عاجز 
مانده اند. وی در این زمینه اذعان می کند: چوبی 
که تا یک ســال پیش تولیدکنندگان با قیمت 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می خریدند، حاال 

به ۱۴ میلیون تومان رسیده است.
وی با اشــاره به این موضوع که تأمین مواد اولیه 
همچون چوب و پارچه از مشکالت اصلی حوزه 

مبل و منبت است، می افزاید: 
متأســفانه قیمت اسفنج نیز 
بیش از چهار برابــر افزایش 
قیمت داشته که چنین چیزی 
در دنیا بی سابقه و این صنعت 
را با مشکل جدی مواجه کرده 

است. 

گرهخوردنمواداولیهس
باارز

وی بابیان اینکه بیشــتر مواد 
اولیه وارداتی بــوده، بنابراین 
با قیمــت ارز در بــازار گره 
 خورده اســت، ادامه می دهد: 

مدتی به علت شــیوع کرونا و بسته شدن مرزها 
با کمبود مواد اولیه مواجه بودیم و در حال حاضر 
نوســان های بازار ارز، خرید چوب های وارداتی را 
برای تولیدکننده سخت کرده و این صنعت را به 

سمت رکود کشانده است.
وی با اشاره به این موضوع که پارچه های داخلی 
تنوع زیادی ندارند و مجبوریم از پارچه های وارداتی 
استفاده کنیم، اظهار می کند: اگر دولت می توانست 
کارخانه های پارچه بافی را در منطقه راه اندازی کند  

کمک زیادی به تولیدکنندگان می شد.
خراط بیان می کند: در کنار مبل، سایر مصنوعات 
همچون میز غذاخــوری، میز مطالعه، صندلی، 
تختخــواب و آثــار تزئینی هــم در کارگاه های 

شهرستان ساخته و وارد بازار 
مشــتری خوبی  که  می شود 
دارد، اما این روزها قیمت مواد 
اولیه تأثیر سوئی بر بازار خرید 

گذاشته است.
وی عنــوان می کنــد: در این 
راش،  با چوب های  شهرستان 
گردو، چنار، انواع مبل و منبت 
در سه نوع مصری، کالسیک و 
مدرن با سبک های گل درشت، 
پشــت  انگلیســی،  ریز،  گل 
متکایی،  خرچنگــی،  بیضی، 
دسته چوبی، نیلوفری، سوزنی، 
سه بعدی، کالسیک، استیل و 

راحتی تولید و به بازار عرضه می شود.

تالشبرایخروجازبحرانس
رئیس هیئت مدیره بــازار مبل مالیر که معتقد 
اســت در شــرایط فعلی فروش مبل از طریق 
تبلیغات اینترنتی تنها راه خروج از رکود اســت، 
اظهار می کند: با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
و کاهــش حضور فیزیکــی افراد به ویــژه برای 
خرید کاالهای موردنیاز خود در ســطح دنیا، به 
نفع بازار مبل مالیر اســت که در فضای مجازی 

خریدوفروش داشته باشد.
شهباز خانی که پایه گذار نخستین شهرک صنعتی 
مبلمان کشور در مالیر است، بیان می کند: وقتی 

می دیدم نهالی که سال ۱3۸۰ توسط هیئت دولت 
به تصویب رسید و در حاجی آباد مالیر احداث شد، 
حاال رشد کرده و به درخت تنومندی تبدیل و ثبت 
ملی شده، احســاس کردم به یکی از بزرگ ترین 
آرزوهای زندگی ام رســیدم و پس از درخواســت 
رئیس هیئت مدیره بازار مبل مالیر برای کمک به 
این صنعت و معرفی آن از طریق صداوسیما، خودم 
را آماده کردم. وی اظهار می کند: از همین رو سایت 
فروش اینترنتی مبلمان منبت مالیر را طراحی و 

راه اندازی کردیم.
وی با تأکید بر اینکه برای جهانی شــدن صنعت 
مبلمان مالیر باید در جهان  دیده شویم و راه مهم 
آن راه اندازی بهترین سایت اینترنتی است، گفت: 
این صنعت عالوه بر بازار اینترنتی و طراحی سایت 
معتبر جهانی، نیاز به تغییر و اصالحات بنیادی در 
زمینه کیفیت، رنگ و رویه کوبی دارد، در غیر این 
صورت طی چند سال آینده رقبا گوی سبقت را از 
مالیر خواهند گرفت و شهر جهانی منبت به آرامی 

به جایگاه سنتی خود بازخواهد گشت.
این حامی صنعت مبلمان منبت مالیر با اشــاره 
به دستاوردهای شگرف این هنر صنعت در چهار 
ســال گذشته، از مشــارکت ضعیف فعاالن این 
صنعت در ایجاد بازار اینترنتی ابراز گالیه کرد و 
گفت: بدون شک تحقق آرزوهای تاریخی مالیر 
برای تبدیل  شدن به قطب اقتصادی غرب کشور 
و الگوی تمدن اسالمی، نیاز به وحدت و همدلی و 

تغییر در روش های سنتی دارد.

صنعتمبلنیازبه
اصالحاتبنیادیدر
زمینهکیفیت،رنگ
ورویهکوبیدارد،
درغیراینصورت

طیچندسالآینده
رقباگویسبقترااز
مالیرخواهندگرفت
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بوشهر: استان بوشهر در جوار خلیج فارس دارای ظرفیت های 
اقتصادی بسیار خوبی است که یکی از مهم ترین ظرفیت های 
استان همین همجواری با خلیج فارس و داشتن راه به آب های 

آزاد است.
اقتصادی شــدن این ظرفیت مهم یعنی دریا نیازمند اتصال 
دیگر نقاط کشور به طرق مختلف به بوشهر است؛ اتصالی که 
باید از طریق جاده، ریل و پرواز فراهم شود، ولی هنوز یکی از 

اساسی ترین حلقه های آن یعنی خط ریلی مفقود است.
اتصال استان بوشهر به خط ریلی سراسری از طریق شیراز یکی 
از دغدغه های اساســی مردم این استان است و باوجود اینکه 
طراحی الزم صورت گرفته و بخشــی از مسیر نیز انجام شده 
است، اما پروژه با اعتبارات قطره چکانی به کندی پیش می رود.

پروژه راه آهن بوشهر - شیراز از مصوبات سفر اول دولت محمود 
احمدی نژاد به استان بوشهر بود که در سال ۸۶ عملیات اجرایی 
آن در بوشهر آغاز شد، اما به دلیل تأمین نشدن اعتبارات مورد 
نیاز روند اجرای پروژه ُکند و طی سال های گذشته نیز متوقف 

شده بود.
ایــن پروژه دارای ۴3۷ کیلومتر طول اســت که در ۱۱ قطعه 
اجرا می شود و قطعات ۹، ۱۰ و ۱۱ در استان بوشهر قرار دارند.
حاال بار دیگر یکی از قطعات این پروژه فعال شده است. قطعه 
دهم پروژه راه آهن بوشهر - شیراز دارای ۲۵.۵ کیلومتر طول 
اســت که در دو بخش »الف« و »ب« در دست اجراست که 

قطعه »ب« دارای ۱۸.۱ کیلومتر طول است.
 قطعه دهم پروژه راه آهن بوشــهر - شیراز دارای ۹ تونل و ۱۷ 
دهانه پل اســت که در مجموع طول پل ها ۲ هزار و ۹۰۰ متر 
و طول تونل ها ۲ هزار و ۱۰۰ متر اســت. این قطعه دارای دو 

ایستگاه است که در هور و اهرم قرار دارد.

پیشرفت۲۵درصدیقطعه۱۰س
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر در این خصوص گفت: دولت 
باوجود مشکالتی که در زمینه تأمین مالی پروژه ها دارد، تالش 
زیادی برای رونق پروژه های عمرانی داشــته و می خواهیم که 

هیچ پروژه ای متوقف نشود.
مهرداد ســتوده با اشــاره به اینکه قطعه ۱۰ پــروژه راه آهن 
بوشهر - شیراز از ســخت ترین قطعات این پروژه است، ادامه 
داد: هم اکنون روند ساخت این قطعه به خوبی پیش می رود و 

پیشرفت آن به ۲۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ۲۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای قطعه ۱۰ 
پروژه راه آهن بوشهر - شیراز در نظر گرفته شده است، تأکید 
کرد: امیدواریم با تعدیل در این قیمت شاهد رسیدن اعتبارات 

به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان باشیم.

رفعمشکالتمالیپروژهس
وی همچنیــن از تالش برای رفع مشــکالت مالی خبر داد و 
افزود: تالش داریم در قالب ماده ۵۶ مشکالت مالی این پروژه 

برطرف و روند اجرای آن تسریع شود.
ستوده با اشاره به پیگیری های استاندار بوشهر برای تسریع در 
روند اجرای این پروژه اضافه کرد: اجرای این پروژه هم در زمینه 
اقتصادی و هم در زمینه گردشگری نقش بسیار مهمی خواهد 

داشت و برکات فراوانی دارد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: با وجود همه 
ســختی هایی که وجود دارد، تالش می شود تا اعتبارات مورد 
نیاز پروژه تأمین شود و از همه ظرفیت ها در این راستا استفاده 

خواهیم کرد.

بوشهری ها چشم انتظار رسیدن قطار

خط آهن، حلقه مفقوده توسعه جنوب
گزارشگزارش

7935zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ت ر ا ن ز ي ت   ا س ت ي ص ا ل
 2 و ي ل ا   ك ل ا ن ت ر   د خ ت
 3 ف ل ا خ ن   ه ل   م ي گ   ت ه
 4 ي     ن م ط   ا س   ا ش ت ر  
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۱- اعزام ســپاهیان بــرای جنگ- نوعی 
تازی-  دریــای  بین المللی ۲-  معاهــده 
میکروب رایانه- جاری و ســاری 3- آب 
فــراق  و  دوری  اجرگرفتــه-   دهــان- 
۴- ودیعــه- صبحگاهــان- نت ششــم 
۵- اکنــون- بلــه ایتالیایــی- ســودای 
نالــه – برنج فروش ۶- آســیب و صدمه- 
نامه نگاری- محافظ شــخصی ۷- ضمیر 
درونی- حیوان بیمــار- رنگی از خانواده 
ســبز و یــا زرد ۸- نمــک خوراکــی- 
 وســیله کار داور- شــیوا و بلیغ – عدس 
۹- برتــری ، رجحــان- نظــرات- حرف 
انتخاب ۱۰- حرکت زمین به دور خودش- 
کامروا- آزاد و رها ۱۱- اجراکننده- تنها- 
آفت گندم- میانه ۱۲- شــب در گویش 
ارتشی  برق- درجه دار  روستایی- شرکت 
 ۱3- انصاف-  نــام دخترانه- نیم میلیون 
۱۴- صفــت ســیب زمینی- دانشــکده 
علــوم و فنــون نظامــی- رود ایتالیایی 
۱۵- از پوشــش های گیاهی- کشوری در 
آمریکای مرکزی به مرکزیت »نگوسیگالپا«

۱- بازیگر خانم ســینمای کشورمان با نقش 
آفرینــی در »کیف انگلیســی« که حضورش 
در جشــنواره کــن۲۰۱۴ بــا اعتراضــات و 
حواشــی فــراوان همراه شــد – آگاه کننده 
۲- رایحــه و بو- خوردنی- هســتی 3- عضو 
 پــرواز- مقابــل »غایــب« - چغنــدر پخته 
۴- ازجراید- همراهی کردن- پســوند نسبیت 
 ۵- واحــد پول »برمــه«- نقصــان – ماهر 
۶- خــاور- اهل ســاری- »ببر« انگلیســی 
۷- حرف نعل اســبی شــکل- خانه شعری- 
پایتخت »ازبکســتان«  ۸- آسمان- مخترع 
تلفــن- به دنیــاآوردن- خاطــر ۹- جمــع 
 »جمهــوری« - پس غــذا- ســودای نالــه 
۱۰- صفت میوه- خانه هــا- تن پوش آخرت 
۱۱- باهوش- نوشین – ترانه ، آواز ۱۲- حرف 
فاصله- جرس- بازیکن سابق تیم ملی فوتبال 
»برزیل« با نام کوچک ســرجیو ۱3- واحدی 
برای قند- طالیی- پوشش ۱۴- آدمکش- از 
عرفای قرن سوم هجری معروف به »ابن کتب« 
- واحدی برای طول ۱۵- وسیله کار بنا- گیاهی 
با خواص فراوان به خصوص برای سرماخوردگی

  عمودی  افقی
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