
مدافع واقعی حقوق زنان»عارفی« از شهادتش خبر داشت 
پیکر »محمد محمدی« شهید امر به معروف و نهی از منکر در تهران تشییع شد هفتمین سالگرد 14 شهید مرزبانی نزدیک است

ســوم آبان 92 روزی بود که 14 مادر و پدر ناباورانه 
خبر شهادت پاره های تنشان را شنیدند .در خبرها 
اعالم شــد: »در درگیری مســلحانه  نیروهای هنگ 
مــرزی ســیرکان از توابع شهرســتان ســراوان با 
گروهک های معاند 14 تن به شــهادت رسیدند در 
حالــی که مهاجمان از آن طرف مرز آمده بودند«.به 

سراغ یکی از خانواده های شهدای ...

پیکر »محمــد محمــدی« شــهید امربه معروف و 
نهی ازمنکر روز گذشته بر دوش مردم شهیدپرور شرق 
پایتخت تشییع و در قطعه شهدای بهشت زهرا)س( 
به خاک سپرده شد.پاسدار بسیجی محمد محمدی از 
بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج انصاراالمام تهران، روز 
یکشنبه حوالی ساعت 19 ضمن درگیری با هفت نفر 

از اراذل و اوباش تهرانپارس مورد ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

نیروی انتظامی نماد امنیت و آرامش کشور است
به علت تخلفات متعدد

از جمله گران فروشی صورت گرفت

پلمب نانوایی یک مسئول 
اتحادیه نانوایان

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

تربیت بدنی آستان قدس و 
آموزش و پرورش تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند

خدمت به 
توسعه ورزش 

دانش آموزی
معاون تربیت بدنی و سالمت و سرپرست اداره پرورشی 
و فرهنگی آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد: 
آمــوزش و پرورش خراســان رضوی با یــک میلیون و 
3۰۰هزار جمعیت دانش آموزی نیازمند فضاهای بیشتری 
برای ورزش دانش آموزی در اســتان است و در توسعه و 
تجهیز فضای ورزشــی رتبه خوبی در ساخت سالن های 
سرپوشیده در سرانه کشوری نداریم اما با حمایت خیران، 
اداره کل نوســازی و تجهیز مــدارس و مدیران مدارس 
استان به مرز ســرانه کشوری رسیده ایم.صفدر سلطانی 
افزود: با همکاری کمیته امداد و آســتان قدس رضوی 

درباره تغذیه و صبحانه دانش آموزان...

آیت اهلل علم الهدی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی خراسان رضوی:

.......صفحه 2 

نوآوری در وقف، ضرورت امروز
مشــارکت و انجام کارها به صورت جمعی همــواره یکی از دالیل 
پیشرفت بشر در تمام امور بوده و هست، بر همین اساس هر جایی 
که انسان ها توانســته اند یک باور جمعی را به بهترین شکل ایجاد 

کنند موفقیت آن ها حتمی بوده است...

واحد صنفی یکی از مسئوالن اتحادیه نانوایان مشهد که به نوعی 
پشت پرده برخی تخلفات بود، در حالی به واسطه تخلفات متعددی 
مانند گران فروشی پلمب شد که او بازرسان سازمان صمت استان را 
تهدید به برخورد فیزیکی و انتقام کرد! سال گذشته بود که همراه 
کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی و در پی 
گزارش های متعددی از وقوع گران فروشــی در حوزه نان در بولوار 
پیروزی، به سراغ یک واحد صنفی رفتیم. وقتی کارشناسان تخلفات 
را رصد کردند پی بردند متخلف از گران فروشی گرفته تا کم فروشی 

همه کار می کرد تا در اوضاع ...

س.......صفحه 2 
قد
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پنجشنبه  1 آبان 1399

  5 ربیع االول 1442  
 22 اکتبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9374   
 ویژه نامه 3753 
+ صفحه »میهن« 

)آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس(

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی تولیدی و توزیعی بنیان اعتماد طوس رأس 
س��اعت 16/30 روز دوشنبه مورخ 1399/08/12 در محل مشهد انتهای بلوار فرهنگ- بین فرهنگ 40 

و 42 تاالر سپهر برگزار می گردد.
 از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود اصالتًا و وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به تصمیمات ذیل در 

مجمع حضور بهم رسانند.
اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند ح��ق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود .
 وکالت نامه ها بایس��تی حین انجام مراحل قانونی س��ه روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر ش��رکت به 
نش��انی مش��هد- بلوار شهید رفیعی- نبش ش��هید رفیعی 7 پالک 1 طبقه دوم، تحویل تا پس از تأیید 

وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه: 1- تغییر بند )ب( ماده 12 اساسنامه

هیئت مدیره  شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس ,ع
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8

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن مهر 68 مشهد  )ثبت30986( تاریخ انتشار: 1399/08/01

,ع
99
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جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده)نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر 68 مشهد  راس ساعت 10:00روز 
یکش��نبه 1399/08/25 در محل ش��رکت واقع در چهارراه فرامرز عباسی – مجتمع یاس واحد 403 با دستور جلسه 
ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود با همراه داشتن برگ سهام/دفترچه عضویت/کارت عضویت/

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:  1-استماع گزارش هیئت مدیره   2-استماع گزارش بازرس 3-طرح و تصویب صورتهای مالی98 

4-طرح و تصویب بودجه99   5-انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت س��ه س��ال   6-انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یک س��ال مالی   تذکر: 1-در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر نباشد 
می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت 
هر عضو عالوه بر رای خود تا 3 رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای با وکالت میتواند داشته باشد. عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخ های 24,23 آبان ماه در محل شرکت از ساعت9الی 11با 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
2-با توجه به انتخابات هیئت مدیره/بازرسان/ افرادی که تمایل به کاندیداتوری سمت هیئت مدیره/بازرسی 
دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 

هیئت مدیره

ش�هرداری درگز درنظرداردبه استنادمصوبه ش�ماره   115 مورخه 1399/03/25 شورای محترم 
اس�المی ش�هردرگز یک قطعه زمین از امالک ملکی خود را به آدرس درگز- پشت سالن ورزشی 

شهید چمران ازطریق تجدیدمزایده كتبی به فروش برساند.
 متقاضیان میتوانندجهت اطالع از شرایط تجدیدمزایده ازتاریخ 1399/08/01 روز پنجشنبه لغایت 
پایان وقت اداری روز ش�نبه مورخه 1399/08/10ازس�اعت 7:15 ال�ی 14:15 به واحد حقوقی 
شهرداری مراجعه نمایند. متقاضیان با واریز مبلغ 5% قیمت پایه بحساب سپرده3100002230000 
نزد بانك ملی ش�عبه مركزی برای هرقطعه پیش�نهادات خود را مکتوب تا پای�ان وقت اداری روز 
ش�نبه مورخه  1399/08/10 به واحد حقوقی شهرداری درگز ارائه نمایند. شهرداری در قبول و 
یا رد یك یا كل پیش�نهادات مختار است. زمان بازگش�ائی پیشنهادات ساعت 9 صبح روز یک شنبه 
مورخ   1399/08/11 خواهد بود. درصورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ضمنًا هزینه درج آگهی ها 

به هرتعداد در روزنامه و هزینه كارشناسی ملک بعهده برنده مزایده می باشد. 
تلفن تماس 05146232801

1- یک قطعه زمین به پالک ثبتی 5309 فرعی از 51 از 22  اصلی بمساحت 200 مترمربع 
كاربری ملک مس�کونی می باش�د –  به آدرس درگز-خیابان طالقانی سمت جاده كهنه قلعه سمت 
چپ ,بهاء زمین)قیمت پایه( 2.300.000.000 ریال و 5% س�پرده تضمین شركت درمزایده برای 

هرقطعه بمبلغ   115.000.000ریال 

آگهی تجدید مزایده
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
تعاونی مصرف کارگران سیمان مشهد )نوبت سوم(

 
از کلی��ه اعضاء ش��رکت تعاونی مصرف کارگران س��یمان 
مش��هد دعوت می شود در س��اعت 12 ظهر روز پنجشنبه 
مورخ 99/8/15 در محل نمازخانه مجتمع صنعتی سیمان 
ش��رق مشهد جهت رسیدگی به تصمیم گیری در خصوص 
موارد زیر حضور به هم رسانند، و یا وکالی خود را جهت 
ش��رکت در جلسه، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی از ساعت 11 الی 14 حضورًا به دفتر شرکت 
واقع در واحد بهداشت آقای حسن دلدار معرفی نمایند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت، تعداد آراء وکالتی ه��ر عضو 3 رأی 
و ه��ر غیر عض��و 1 رأی خواهد ب��ود. اعضایی که متقاضی 
کاندیداتوری در س��مت های هیئ��ت مدیره و بازرس 
می باش��ند از تاری��خ 99/8/2 لغای��ت 99/8/8 جهت 

ثبت نام به هیئت مدیره مراجعه نمایند
دس��تور جلس��ه: 1- افزایش سرمایه ش��رکت و پذیرش 

عضو جدید
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

3- انتخ��اب اعض��ای اصل��ی و علی البدل بازرس��ی برای 
یکسال مالی

4- تعیین تکلیف ادامه فعالیت یا انحالل تعاونی
5- انتخاب س��ه نف��ر هیئت تصفیه ]در ص��ورت رأی به 

انحالل شرکت[  6- انتخاب دو نفر ناظر هیئت تصفیه
9ع هیئت مدیره شرکت 

90
79
81

,ع
99
05
22
6

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی 

مسافربری مینی بوسداران خود راننده شمال 
خراسان نشریه روزنامه قدس 1399/08/01

 
بدینوس��یله ب��ه اط��الع کلی��ه اعض��اء ش��رکت 
می رس��اند که مجمع عمومی عادی س��الیانه به 
ط��ور فوق العاده نوب��ت اول در روز پنجش��نبه 
1399/09/06 در ساعت 10 صبح در محل پایانه 
مع��راج برگزار می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضاء یا 
نمایندگان قانون��ی آنها دعوت می گ��ردد با در 
دس��ت داش��تن معرفی نام��ه و اص��ل دفترچه 
عضویت در مجمع مذکور حضور یابند. ضمنًا از 
کس��انی که تمایل جهت کاندیدا هیئت مدیره و 
بازرسی دارند از تاریخ انتشار آگهی پنجشنبه 
1399/08/01 ب��ه م��دت 10 روز فرص��ت دارند 
جهت تکمی��ل فرم مربوطه به هم��راه دو قطعه 
عکس 4*3 به دفتر ش��رکت مراجعه و تس��لیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت پس از پای��ان مهلت به 
هیچ عن��وان زمان ثبت نام تمدی��د نمی گردد و 

تعاونی از قبول درخواست معذور است.
دستورجلسه: 1- گزارش هیئت مدیره شرکت

2- گزارش بازرسان شرکت
3- تصویب ترازنامه مالی شرکت سال 1398

4- انتخاب هیئت مدیره برای مدت 3 سال
5- انتخاب بازرسان برای مدت 1 سال

6- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1399
 هیئت مدیره شرکت تعاونی شمال خراسان

از طرف مدیر شرکت محمدرضا شوریان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تعاونی حمل ونقل تریلیرداران 
خودراننده شهید کالنتری مشهد نوبت دوم تاریخ 

انتشار نوبت دوم  99/08/01 13
 

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت بعمل 
می آید درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
نوبت دوم که درساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخه 
99/08/15  درمح��ل بل��وار دانش��جوی  5 پ��الك  84  

برگزار میگردد حضور بهمرسانید.
دستورجلسه :

1- استماع گزارش  هیئت مدیره وبازرسان شرکت 
2- طرح وتصویب  صورتهای مالی سال 1398

3 طرح وتصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1399
4- انتخ��اب اعضاء هیئ��ت مدیره و  بازرس��ان اصلی 

وعلی البدل شرکت 
جلس��ه  در  عض��وی  حض��ور  صورتیک��ه  در  تذک��ر: 
میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر واگذار نماید . عضو متقاضی                     
می تواند به همراه  نماینده قانونی خود در تاریخهای  
مح��ل  آدرس  ب��ه  اداری   درس��اعات  11و99/8/12 
برگ��زاری مجمع  مراجعه و برگ وکال��ت خود را ارائه 
نمای��د . دراینصورت هرفرد عضوع��الوه بر رای خود 
میتواند وکالت س��ه نفر را داش��ته باش��دوغیرعضو 

یك رای  
همچنین افرادی که تمایل به کاندیداتوری درهیئت 
مدیره وبازرس��ی رادارن��د می توانن��د در تاریخهای  
مح��ل  آدرس  ب��ه  اداری   درس��اعات  11و99/8/12  
برگ��زاری مجمع  مراجعه و فرم مربوطه کاندیداتوری 

را تکمیل نمایند 9ع
90
71
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فردای نوین 
شرق توس شماره ثبت 65435 تاریخ انتشار 1399/08/01 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فردای نوین شرق توس در 
تاریخ 1399/09/01 روز ش��نبه رأس س��اعت 16/00 در محل خیابان خواجه ربیع- خواجه ربیع 27- روبروی 
داروخانه ش��بانه روزی- مس��جد چهارده معصوم جلسه ذیل تشکیل میگردد.  از کلیه اعضا دعوت می شود با 
همراه داش��تن برگ س��هام/کارت عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مطرح شده در این جلسه 

حضور بهم رسانید.
دستورجلسه: 1- استماع گزارش بازرس   2- طرح و تصویب صورت های مالی 97 الی 98 
  3- تصویب بودجه 99   4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

5- تصویب افزایش سرمایه
تذکر 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
دیگری یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 2 رأی با وکالت 

و غیری و فقط یک رأی با وکالت می تواند داشته باشد.
تذکر 2- با توجه به انتخابات بازرسان افرادی که تمایل به کاندیداتوری در سمت بازرسی را دارند ظرف 

مدت یک هفته پس از انتشار آگهی میبایست به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
,ع هیئت مدیره
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آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه 
اعضاء نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی

 
مجم��ع عمومی عادی نوبت اول اعضاء س��ازمان نظام 
صنفی رایانه ای خراسان رضوی در تاریخ 99/8/15 
رأس س��اعت 10 صبح در محل نظام صنفی رایانه ای 
خراس��ان رضوی واقع در بلوار خی��ام � بین چهارراه 
خیام و چهارراه ارشاد � ساختمان پست بانک � طبقه 
دوم � س��الن آمف��ی تات��ر برگزار می گردد. اس��امی 
قطعی نامزدهای کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس 
از تاری��خ 99/7/30 در س��ایت س��ازمان به نش��انی

khorasan.irannsr.org درج می گردد. 
ضمنا در ص��ورت عدم حصول نصاب برای رس��میت 
جلس��ه مجم��ع ، مجمع عموم��ی عادی س��الیانه نوبت 
دوم در تاری��خ 99/8/29 و در مح��ل اعالم ش��ده در 

سایت سازمان برگزار خواهد شد.
دستورکار جلسه: 

1- استماع گزارش هیأت مدیره 
2- بررس��ی و تصوی��ب صورت های مال��ی منتهی به 

99/6/31
س��ال               بودج��ه  و  برنام��ه  تصوی��ب  و  بررس��ی   -3

آتی 99 � 1400
دوره                            جه��ت  مدی��ره  هیئ��ت  اعض��اء  انتخ��اب   -4

سه ساله ششم
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
7- س��ایر مواردی که در صالحی��ت اختیارات مجمع 

عمومی عادی سالیانه می باشد.
  ایرج الیق � رئیس هیأت مدیره سازمان نظام 

صنفی رایانه ای خراسان رضوی 

9ع
90
81
72

یادداشتیادداشت
علی محمدزاده 
annotation@qudsonline.ir



آیت اهلل علم الهدی در جمع فرماندهان نیروی انتظامی خراسان رضوی:

نیروی انتظامی نماد امنیت و آرامش کشور است
مهر: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
گفت: در ۴۱ ســالی که از انقالب می گذرد 
هر کدام از مردم که به مشکلی برمی خورند، 
به نیروی انتظامی مراجعه می کنند زیرا این 

نیرو نماد امنیت و آرامش در کشور است.
در  دیروز  علم الهــدی  آیت اهلل ســیداحمد 
جمع فرماندهان نیروی انتظامی خراســان 
رضوی با اشــاره به پیام رهبری در خصوص 
نیروی انتظامی، اظهار کــرد: اقتدار توأم با 
مهربانی، مقابله و مبارزه با منکرات شرعیه 
و ارتباط اخالص مندانه و دلسوزانه این نیرو 
با بدنه امت اسالم، از محورهایی بود که در 

فرمایشات رهبری قابل توجه است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: 
در ۴۱ ســالی که از انقالب اسالمی می گذرد 
هر کدام از مردم که به مشکلی برمی خورند، 
به نیــروی انتظامی مراجعه می کنند زیرا این 
نیرو نماد امنیت و آرامش در کشــور ماست. 
در ســتادی که در حاشیه شهر تشکیل شده 
بود نخستین نیازی که از مردم می شنیدیم، 
درخواست استقرار پایگاه نیروی انتظامی برای 
امنیت بود زیرا برای مردم حاشــیه شهر، یک 

ملجأ حساب می شود.
امام جمعه مشــهد بــا بیان اینکــه مردم 
می داننــد اگر نیروی انتظامــی بیاید، همه 
مســائل به مرور حل می شود، افزود: سخن 
رهبری مبنی بر اینکه نیروی انتظامی اقتدار 

توأم با مهربانی است، شعار 
نیســت بلکه واقعیت است 
کــه ایــن واقعیــت را در 
مردم حاشیه شهر احساس 

می کنیم.
خدمــت  شــرایط  وی، 
خراســان  انتظامی  نیروی 
رضوی را با تمام اســتان ها 
اظهار  و  دانســت  متفاوت 
کرد: زائران زیادی به حرم 

امــام مهربانی ها می آیند که با وجود نیروی 
انتظامی قوی احســاس ناامنــی نمی کنند 
و این طــور، فردی هــم نمی تواند در بین 
زائران خــودش را جا بزند و سوءاســتفاده 

کند. خوشبختانه تاکنون با 
انتظامی  نیروی  هوشیاری 
توانســت  جاســوس  نــه 
خــودش را در بین زائران 
جا بزند و نه زائران خارجی 
رضــا)ع(  امــام  مخلــص 

احساس ناامنی کردند.
عضــو مجلــس خبــرگان 
با اشــاره به اینکه  رهبری 
می توانــد  مخلصانــه  کار 
ما را به ســمت موفقیت ببــرد، اظهار کرد: 
بارها در شــهر مشــکالتی پیش آمده که با 
مدیریت صحیح جلــوداری نیروی انتظامی 

این بحران ها حل شده است.

وی، آزادی را به معنای ولنگاری ندانست و 
خطاب به فرماندهای نیروی انتظامی گفت: 
حداقل مسئولیت شــما عزیزان، ایجاد نظم 
اســت که اگر ولنگاری و فساد وجود داشته 
باشــد، دیگر نظمی نیســت. نظم و امنیت 
شما معلول نهی از منکر شما و ایستادگی و 
مقاومت قهرمانانه در برابر ولنگاری و فساد 
اســت، زیرا ولنگاری و بی بندوباری نه تنها 

آزادی نیست بلکه ضد آزادی است.
آیت اهلل علم الهدی با اشــاره بــه اینکه اگر 
فرهنــگ نهی از منکر بــه عنوان یک اصل 
در نیروی انتظامی اجرا شــود، بســیاری از 
مسائل، ریشه ای حل می شود، افزود: نیروی 

انتظامی می تواند جلو منبع فساد را بگیرد.
وی با بیــان اینکه هیچ دســتگاهی مانند 
نیــروی انتظامی با بدنــه جامعه در ارتباط 
نیســت، افزود: معموالً وقتی دســتگاهی با 
مردم ارتباط زیادی دارد، نارضایتی بیشتری 
هم اتفــاق می افتد که این امــر در نیروی 

انتظامی وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان 
اینکه ارتباط با بدنه جامعه در صورتی است 
که مردم احســاس آرامش داشــته باشند، 
گفت: وقتی یک خانــواده در جاده، نیروی 
انتظامی را می بیند احساس امنیت می کند 
که این خــود گویای همــان حس آرامش 

است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خبر داد 
 پرداخت ۳۰ هزار میلیارد •

تسهیالت ازدواج در خراسان رضوی
رضا طلبی: دبیر شورای 
بانک های  هماهنگــی 
خراسان رضوی گفت: تا 
پایان سال جاری ۳۰هزار 
تسهیالت  ریال  میلیارد 
ازدواج در استان پرداخت 

خواهد شد.
حمید صفای نیکو در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: از 
ابتدای سال تاکنون به ۳۱هزار و ۱۴۰ نفر در خراسان رضوی 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. وی تصریح 
کرد: اگرچه هدف گذاری نظام بانکی استان پرداخت ۱۵هزار 
میلیارد ریال تســهیالت ازدواج در طول 6 ماهه ابتدایی سال 
جاری بود اما با تالش بانک های خراسان رضوی در پرداخت 
این تسهیالت و تسهیل در روند اجرای آن، این عدد به ۱6هزار 

میلیارد ریال افزایش یافت .
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با بیان اینکه 
تا پایان سال جاری ۳۰هزار میلیارد ریال تسهیالت ازدواج در 
استان پرداخت خواهد شــد، افزود: در طول 6 ماهه ابتدایی 
سال جاری این تسهیالت به ۸۰درصد از متقاضیان پرداخت 
شده است و امید می رود تا پایان سال جاری این عدد به بیش 
از ۹۰درصد رشد پیدا کند تا صف انتظار دریافت این تسهیالت 

در خراسان رضوی به حداقل ممکن برسد.
صفای نیکو بیان کرد: صف انتظار برای دریافت این تسهیالت 
در بانک های مختلف متفاوت است اما حداکثر مدت زمانی که 
یک فرد برای دریافت این تســهیالت در صورتی که مدارک 

خود و ضامن او کامل باشد بین ۳۰ تا ۴۵ روز است.
وی با اشــاره به اینکه تسهیالت ازدواج با یک ضامن معتبر و 
ارائه سفته از سوی متقاضی قابل پرداخت است، ادامه داد: به 
همه بانک های اســتان تأکید شده است که اولویت پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه با تسهیالت ازدواج باشد زیرا از محل 
تبصره ۱6 تسهیالت قرض الحسنه زیادی با مصارف گوناگون 
پرداخت می شــود که بند الف آن مربوط به تسهیالت ازدواج 

است.
صفای نیکو با بیان اینکه در خراسان رضوی مشکل پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه نداریم، افزود: در سرفصل های پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه از جمله تسهیالت ازدواج، تسهیالت 
کارآفرینی کمیته امداد و تسهیالت بهزیستی در طول 6 ماهه 
ابتدایی سال جاری به همه اهداف از پیش تعیین شده دست 

پیدا کرده ایم.

پیش بینی ۲ هزار تخت برای بیماران •
کرونایی در پاییز و زمستان

باشــگاه خبرنگاران: مســئول کارگروه مراقبت و درمان 
کووید۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیش از ۲ هزار 
تخت بیمارســتانی برای ارائه خدمت به بیماران کرونایی در 
فصل های پاییز و زمستان پیش بینی شده است.شاپور بدیعی 
با اشــاره به اینکه در مشــهد 6۱ درصــد تخت ها مربوط به 
بیمارســتان های دولتی و مابقی مربوط به بخش خصوصی 
اســت، افزود: تصمیم بر آن شده است تا همه بیمارستان ها 
بیماران خود را که مبتال به کرونا هســتند در بخش جداگانه 
درمان کنند و به بیمارستان های دیگر ارجاع ندهند.وی ادامه 
داد: مراکز تکمیل درمان نیز آماده پذیرش بیماران اســت تا 
بیمارانی که امکان جداسازی از دیگر بیماران را ندارند در این 

مراکز تحت درمان و مراقبت قرار گیرند.
بدیعی بیان کرد: هر بیمارســتانی بــا توجه به تعداد تخت و 

امکانات، ملزم به ارائه خدمت به بیماران کرونایی است.
وی تصریح کرد: برای کودکان نیز درمانگاه ها، بیمارســتان ها 
و مراکزی که ارائه خدمت می کنند مشــخص شده است و با 
هماهنگی شهرداری مشهد این مراکز در بیلبورد های سطح 
شهر معرفی می شوند تا بیماران با مسیر دریافت ارائه خدمت 

آشنا شوند.

اعمال محدودیت های کرونایی جدید •
در پنج شهرستان خراسان رضوی

باشــگاه خبرنگاران: با توجــه به وضعیت قرمــز کرونا، 
محدودیت های جدید در پنج شهرســتان خراســان رضوی 
به زودی اعمال می شــود.جعفری؛ معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری خراســان رضوی در جلسه شورای 
راهبردی توســعه مدیریت اســتان با بیان اینکه استان در 
وضعیت قرمز کرونا قرار دارد، گفت: در پنج شهرستان نیشابور، 
ســبزوار، تربت حیدریه، گناباد و کاشمر محدودیت جدید تا 
سه شنبه هفته آینده اعمال خواهد شد. وی افزود: انتظار داریم 
که درصد استفاده از ماسک در ادارات ما به ۱۰۰ درصد برسد 

و همه کارمندان از ماسک استفاده کنند.

 مجوز خرید توافقی زعفران •
در خراسان رضوی اخذ می شود

تسنیم: معاون استاندار 
خراسان رضوی از رایزنی 
برای اخــذ مجوز خرید 
توافقی زعفران خبر داد. 
علــی رســولیان گفت: 
۱۰ هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت بانکی برای 

کمک به خرید زعفران به بانک های مورد نظر در استان ابالغ 
شده است.معاون استاندار خراسان رضوی افزود: این تسهیالت 
در فصل برداشت زعفران برای کمک به کشاورزان، با پیگیری 
نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی اختصاص یافته 
اســت. وی ادامــه داد: از کل این مبلغ ۵هزار میلیارد ریال از 
سوی بانک کشاورزی، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط بانک 
توسعه صادرات و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال توسط بانک ملت 
با سود ۱۵ درصد و دوره بازپرداخت یکساله پرداخت می شود. 
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: این تسهیالت از طریق 
نام نویسی افراد در سامانه تسهیالت اعتباری »سیتا« وزارت 
جهاد کشاورزی و در قبال ارائه اسناد تضمینی به کسانی که 
به رونق بازار زعفران کمک کرده و بر قیمت آن تأثیر بگذارند، 
پرداخت می شــود.وی افزود: در تالش هســتیم با پیگیری 
از طریق استانداری خراســان رضوی و نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی، مجوز خرید توافقی زعفران در استان 
را از تهران بگیریم، همچنین با برخی از صادرکنندگان ایرانی و 
خارجی مذاکره کردیم که نسبت به توسعه صادرات و تسهیل 

فرایند آن اقدام های الزم را انجام دهند.

تربیت بدنی آستان قدس و آموزش و پرورش 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

خدمت به توسعه ورزش دانش آموزی•
حســین پورحسین: 
و  بدنی  تربیــت  معاون 
ســالمت و سرپرســت 
اداره پرورشی و فرهنگی 
پــرورش  و  آمــوزش 
اعالم  رضوی  خراســان 
کرد: آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی با یک میلیون و ۳۰۰هزار جمعیت دانش آموزی 
نیازمند فضاهای بیشتری برای ورزش دانش آموزی در استان 
اســت و در توسعه و تجهیز فضای ورزشــی رتبه خوبی در 
ساخت سالن های سرپوشیده در سرانه کشوری نداریم اما با 
حمایت خیران، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و مدیران 

مدارس استان به مرز سرانه کشوری رسیده ایم.
صفدر سلطانی افزود: با همکاری کمیته امداد و آستان قدس 
رضوی درباره تغذیه و صبحانه دانش آموزان در شرایط کرونایی 
بســته های تغذیه در مناطق کم برخــوردار و مناطق محروم 
توزیع می شــود و اضافه وزن دانش آموزان تحت کنترل قرار 
دارد. در وضعیــت کرونایی و قرنطینه ریزه خواری آمار اضافه 
وزن را باالتر می برد و باید طرح کنترل چاقی و نظارتی را برای 
زندگی ســالم مدنظر قرار داد و تاکنون هم ۵۰۰ دانش آموز 
مــورد ارزیابی قــرار گرفته اند و با کمک مراقبان بهداشــت 
کارشناسان سالمت در پی کاهش اضافه وزن دانش آموزان تا 
 پایان سال تحصیلی هســتیم. معاون تربیت بدنی و سالمت 
آموزش و پرورش خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه به شیوع 
کرونا تجهیزات ورزشــی و بهداشتی به ۴هزار مدرسه ارسال 
شده اســت و ۹۸درصد مدارس در حوزه بهداشت استاندارد 
شــده و ۹۴درصد دانش آموزان هم پروتکل های بهداشتی را 

رعایت کرده و مدارس ضدعفونی شده است.
صفــدری به قدس گفــت: تفاهم نامه میــان تربیت بدنی 
آســتان قدس رضــوی و معاونت تربیــت بدنی آموزش و 
پرورش با هدف ایجاد بســتر مناســب برای رشد و توسعه 
ورزش در میان فرهنگیان، دانش آموزان و ایجاد زمینه های 
مناسب در راستای الگوســازی و کادرسازی در حوزه های 
فرهنگی و ورزشی با رویکرد تربیتی و دینی به امضا رسیده 
اســت و موضوع این تفاهم نامه هماهنگی و ارتقای سطح 
خدمت رســانی به ورزش مدارس مناطق محروم، ترویج و 
توســعه فرهنگ رضوی در ورزش دانش آموزی و توســعه 
فرهنگ خادمیاری ورزش در میان فرهنگیان است. صفدر 
سلطانی تصریح کرد: این تفاهم نامه مشترکاً در راستای به 
کارگیری خادمیاران ورزشی، اســتفاده مشترک از اماکن 
ورزشــی، همکاری در برگزاری کالس های دانش افزایی و 
مشــارکت در برگزاری جشنواره ها و برنامه های فرهنگی و 
کمک به تجهیز مدارس مناطق محروم به وســایل ورزشی 

برنامه ریزی شده است.

نوآوری در وقف، ضرورت امروز•
مشارکت و انجام کارها به صورت جمعی همواره یکی از دالیل 
پیشرفت بشر در تمام امور بوده و هست، بر همین اساس هر 
جایی که انسان ها توانســته اند یک باور جمعی را به بهترین 

شکل ایجاد کنند موفقیت آن ها حتمی بوده است.
آنچه مســلم اســت در تمام جوامع بشــری از همــان آغاز 
شکل گیری، متولیان اداره امور جامعه به دنبال یافتن زمینه ها 
یا الگوهای استفاده از قدرت جمعی یا همان مشارکت عمومی 
برای پیشــبرد کارها بودند و بی شــک یکی از باسابقه ترین 

الگوهای این حوزه را می توان در ایران یافت .
با نگاهی به تاریخچه شکل گیری نهادها یا مجموعه هایی که 
بر محور مشارکت عمومی فعالیت دارند به خوبی می توان دید 
سابقه وقف بسیار قدیمی تر از سایر نهادهای شناخته شده و 

دارای تعریف است.
اینکه شــکل گیری یک رفتار عمومی مبتنــی بر باور دینی 
باشد نیز یکی دیگر از نقاط قوت و تفاوت وقف با سایر اشکال 
همکاری های عمومی اســت پس به اســتناد اسناد قدیمی 
حــوزه وقف می بینیم از همــان آغاز رواج وقــف در جامعه 
مشارکت کنندگان در این کار بر این باور بوده اند که عمل آن ها 
یک هدف نهایی دارد و آن جلب رضایت خالق و بهره مندی از 
رحمت او بوده بنابراین هر نوع خدمت رسانی به مردم، یک گام 

آن ها را به این رضایت درونی نزدیک تر می کرد.
از سوی دیگر یکی از خصوصیات منحصر به فرد وقف این است 
که نمی توان حد و مرزی برای آن قائل شد و بسته به دیدگاه 
و ایده واقفان می تواند به کار گرفته شود بنابراین در دوره های 
زمانی مختلف و مکان های متفاوت قابلیت اجرا دارد و همین 
مسئله موجب می شــود تا وقف را کلید حل تمام مشکالت 
بشری دانســت؛ چراکه تردیدی وجود ندارد که با مشارکت 

عمومی هر مشکلی قابل حل است.
بر همین اســاس به نظر می رسد اگر تبیین درستی از وقف 
صــورت بگیرد و واقفان نگاهی تک بعــدی و صرفاً خیریه ای 
به وقف نداشــته باشند می توان قطعات مختلفی از وقف های 
مختلف را به نحوی کنار هم قرار داد که در نهایت مشــکل 
بزرگی از جامعه را مرتفع کند، به طور مثال اگر واقفی زمینی 
وقف کند به نیت ساخت یک واحد تولیدی و دیگری دستگاه ها 
را خریداری و وقف کند می توان صدها نفر از افراد جامعه را به 

کار گرفت و بخشی از مشکل بیکاری را درمان کرد.
با این اوصــاف اگر نگاهی تحلیلی به معضالت جدی جامعه 
بشــود و شیوه شکل گیری یک جریان وقفی در راستای حل 
این مشکالت طراحی شود می توان با همکاری مردم مشکالت 
جامعه را کمتر کرد و منتظر تصمیم گیری مدیران نشد البته 
در این میان نباید از عملکرد متولیان اجرایی هم غافل شــد؛ 
چراکه یک رفتار غیرمعمول در حوزه وقف می تواند اعتماد و 
باور عمومی را متزلزل کند و آن گاه ساختن دوباره اطمینانی 
که از بین رفته کار مشکلی خواهد بود پس شاید بهتر باشد 
دولت ها ضمن نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و متولیان حوزه 
وقف برای تقویت وقف و به ثمر نشستن سریع تر اقدام های این 

حوزه نیز پشتیبانی الزم را داشته باشند .
کالم آخر اینکه با پیشــرفت بشر موضوعات و نیازهای او نیز 
دســتخوش تغییرات شده و شــکل برآورده کردن آن ها نیز 
تغییر کرده و نمی توان به شیوه سنتی از وقف برای حل این 
مشکالت استفاده کرد و الزم است تا وقف نیز شکلی امروزی 
به خود بگیرد؛ چرا که هیچ تردیدی وجود ندارد که می توان از 
این ابزار کاربردی استفاده های بسیاری کرد اگر نحوه استفاده 

آن را بدانیم.

 ارتباط اخالص مندانه 
و دلسوزانه این نیرو 

با بدنه امت اسالم، از 
محورهایی بود که در 

فرمایشات رهبری قابل 
توجه است
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هاشم رسائی فر: پاییز که می رسد چشم 
همه بــه آســمان اســت و در انتظار که 
چه زمانی بارانی خواهد شــد. از گذشــته 
بارش های پاییزی متر و معیاری برای خوب 
بودن بارش های طول ســال بوده است. اما 
چند سالی می شود که پاییز چندان بارانی 
برای ما ندارد و هر چه هست آلودگی هوا و 
تنگی نفس های آن است که برای خیلی از 
ما باقی مانده اســت. پاییز امسال هم انگار 
همیــن رویه ادامه دارد. پاییزی کم باران با 
تعداد روزهای آلــوده که میزان آالیندگی 
برخی از روزهایش از حد هشدار هم فراتر 

رفته و خواهد رفت.
این پیش بینی کارشناســان هواشناســی 
برای پاییز امســال اســت. البته خیلی از 
پیش بینی ها هم بیراه نبوده تا اینجا. باران 
کم و یا در حد صفر با تعداد روزهای آلوده 

قابل توجه.
جو پایدار این روزها نیز نشــان از آن دارد 
که چنــدان نباید منتظر بــاد و باران بود 

حداقل تا یکی دو روز آینده.
مدیرکل هواشناســی خراســان رضوی در 
خصوص شــرایط جوی اســتان در پاییز 
امســال و افزایش آلودگی هوا در روزهای 
اخیر به قــدس گفت: طبق آنچه مدل ها و 
نقشه های هواشناسی نشــان می دهد و تا 
اینجا نیز همان اتفاقی افتاده که در مدل ها 
وجود داشــته اســت با پاییزی کم باران با 
جوی آرام و دمایی گرم تر از نرمال روبه رو 

خواهیم بود.
مهندس محسن عراقی زاده افزود: جو آرام 

و پایداری که این روزها شاهد آن هستیم 
موجب شده تا میزان آالیندگی هوا افزایش 
یافته و وضعیت هوا در شــهرهای بزرگ از 
جمله مشهد به شرایط هشدار نزدیک شود.

کاهش سه تا چهار درجه هوای استان س
در روزهای آینده

وی اظهــار کرد: اوضاع برای اســتان تقریباً 
تا فردا شــب )امشب( به همین منوال است 
و جــو آرام و پایــدار خواهد بــود اما از فردا 
شب)امشــب( از میزان پایداری هوا کاسته 
می شــود و همزمان هم از میــزان آلودگی 
هوا کاســته خواهد شد و هم اینکه هوا رو به 
ســردی خواهد رفت چنان که طی روزهای 
آینده سه تا چهار درجه هوا خنک تر می شود.

مدیــرکل هواشناســی خراســان رضوی 
در مــورد میــزان بارش هــا در آینده نیز 
گفت: همان طور که عنوان شــد در پاییز 
هم  نیســت  بارندگی هــا چنــدان خوب 

بارندگی کم اســت و هم دماها نســبت به 
نرمال در پاییــز باالتر خواهد بود اما طبق 
زمستان  پیش بینی،  نقشــه های  و  مدل ها 
شرایط بهتر می شود؛ هم بارندگی ها نسبت 
به نرمال بیشــتر خواهد بــود و هم اینکه 
پیش بینی می شــود زمســتان سردی در 
پیش داشته باشیم البته این ها همه منوط 
بر این اســت که همه چیز طبق مدل ها و 

نقشه های فعلی پیش برود. 
عراقــی زاده همچنیــن در خصوص میزان 
بارندگی استان از ابتدای پاییز تاکنون بیان 
کرد: به جز چند شــهر در شمال استان در 
سایر شــهرها به ویژه در شهرهای جنوبی 
بارندگی هــا صفر بوده اســت. بیشــترین 
بارندگی را تاکنون ســرخس با ۴ میلیمتر 
داشته است مشــهد و نیشابور هر کدام به 
میزان یک دهم میلیمتر بارش داشــته اند، 
کالت ۱/۳ میلیمتــر، جغتای نیز به همین 
میــزان، قوچان ۱/۱ میلیمتر و ســبزوار و 

درگز دو دهم میلیمتر بارندگی تا به اینجا 
داشــته اند که ایــن کل بارش های پاییزی 
خراسان رضوی را شامل می شود و در سایر 
شهرستان نیز میزان بارندگی ها صفر بوده 

است.

 زمستان برفی در انتظار س
خراسان رضوی

وی در پاســخ به این پرســش که با توجه 
به پیش بینــی بارندگی هــای خوب برای 
زمستان همراه با سردتر شدن هوا احتمال 
می رود روزهای برفی قابل توجهی در پیش 
داشته باشیم اظهار کرد: اگر شرایط دمایی 
خوبی حاکم شــود و مدل های پیش بینی 
تحقق پیــدا کند احتمال بــارش برف در 
زمســتان امســال خیلی زیاد خواهد بود 
که ایــن می تواند کمک قابــل توجهی به 

کشاوزران و منابع آبی استان باشد.
 مدیــرکل هواشناســی خراســان رضوی 
همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا و 
اینکه شرایط جوی فعلی در پاییز می تواند 
بر شــایع تر شــدن این ویروس تأثیرگذار 
باشــد گفت: اگر دمای هوا در پاییز همین 
گونه باشد و روزهای گرم تری از سال های 
گذشــته را تجربه کنیم میــزان آالیندگی 
هــوا نیز باال خواهد رفت و این موضوع نیز 
بر شــیوع کرونا تأثیر خواهد گذاشت پس 
درخواســت ما از مردم این است که تا حد 
امکان به پاک تر شدن هوا کمک کنند تا با 
این کار به مهار و جلوگیری از انتشار کرونا 

کمک کنیم.

سرور هادیان: سوم آبان ۹۲ روزی بود که ۱۴ مادر و پدر ناباورانه 
خبر شهادت پاره های تنشان را شنیدند .

در خبرها اعالم شــد: »در درگیری مســلحانه  نیروهای هنگ 
مرزی ســیرکان از توابع شهرستان سراوان با گروهک های معاند 
۱۴ تن به شهادت رســیدند در حالی که مهاجمان از آن طرف 
مرز آمده بودند«.به سراغ یکی از خانواده های شهدای این حادثه 
می روم. سرباز شهید مهدی عارفی، متولد ۳۰مرداد ۱۳7۳ که در 

شهرستان خلیل آباد، شهر کندر پا به دنیا نهاد .

پسرم مهربان بودس
مادر شــهید می گوید: پسرم بسیار مهربان و بااخالق، اهل نماز، 

مسجد و باایمان بود. هیچ خاطره بدی از او به یاد ندارم .
راضیــه عابــدزاده می افزاید: عالوه بــر کار در فراغتش کارهای 
شخصی اش را خودش انجام می داد. یک روز دیدم مشغول شستن 
لباس اســت با خودم فکر کردم که مثل همیشه دارد لباس های 
خود را می شــوید اما به نظرم رسید بیشتر از حد معمول است، 
نزدیک تر که شــدم فهمیدم کل لباس های کثیف اهل خانه را 

داخل تشت می شوید.
این مادر صبــور اظهار می دارد: مهدی بســیار مهربان بود، اگر 
مسافرت می رفتیم هنگام برگشت تمام خانه را مرتب می کرد و 

می گفت، مامان هر کار داری بگو برایت انجام بدهم .
همســایه ها هیچ گاه گالیه و شکایتی از او نداشتند، بسیار آرام، 
محجوب و متین بود. مثل همه مادرها آرزوی ازدواج و خوشبختی 

او را داشتم و خدا شهادت را برای او برگزید .

مرخصی داشت اما رفتس
او ادامــه می دهــد: در مدت ســربازی هیچ گاه از ســختی 
گالیه ای نکرد. پیش از شــهادتش برای مرخصی آمد اما چند 
روز بیشــتر نماند و گفت می خواهم بروم. هر چه گفتم مادر 

هنوز که مرخصی داری بمان. گفت نه بروم بهتر اســت. من 
نمی دانســتم پس از رفتن این بار برخالف همیشــه دیگر به 
مرخصی نخواهد آمد و خبر شهادت پسرم را به من می دهند .

محل دفنش را مشخص کردس
او توضیح می دهد: آخرین بار که آمد با یکی از دوستانش به 
زیارت اهل قبور رفت و یک جایی از قبرســتان دراز کشیده 
و گفتــه بود دور بدن من روی زمین خط بکش و دوســتش 
یک قطعه چوب برداشته و همین کار را کرده است. مهدی به 
دوستش گفته است اگر اتفاقی برایم افتاد، اینجا دفنم کنید. 
خبر رســید که مهدی و همرزمانش در مرز کمین خوردند و 
او به شــهادت رسیده است. دوســتش این خاطره را برای ما 
تعریف کرد، او را به مزار شهدا آوردیم و ناباورانه همان جایی 

که گفته بود به خاک سپردیم.
پدر شــهید می گوید: مهدی از همان ابتــدا، کار را در کنار 
تحصیل آغاز کرد تا در تأمین معاش خانواده ســهمی داشته 
باشد پس از اتمام کالس دوم متوسطه از ادامه تحصیل دست 
کشــید و به صورت حرفه ای شــغل گچکاری را در کنارم در 

پیش گرفت.
حســین عارفی می افزاید: پسرم اهل نماز، مسجد و باایمان و 
بســیار مهربان بود. اوقات فراغتش را در هیئت های مذهبی 

می گذراند و از فعالیت های اجتماعی نیز غافل نبود. 

او شهادتش را می دانست س
از او درباره خاطره ای از پسرش که می پرسم، می گوید: مهدی 
در کار کشاورزی و گچکاری همیشه کمک حالم بود آخرین 
مرخصــی که آمد، گفت بابا دور تــا دور حیاط خانه را کاماًل 
مرتب ســیمان کن و ۳۰۰ هزار تومان را کــه از کار در یزد 
داشــت به من داد و گفت بابا در حیاط خانه را عوض کن و 

یک در خوب بخر که دوســتانم خواستند بیایند خانه مرتب 
باشد. آنجا متوجه منظورش نشدم. 

شهادت برای وطنس
او درباره علت شهادت پسرش می گوید: پسرم با اصابت گلوله 
به ســینه اش در حین درگیری با اشــرار مســلح به شهادت 
رسید. ۳آبان ۹۲ او به همراه اکیپ عملیاتی شامل دو دستگاه 
خودرو ســازمانی با تجهیزات و مهمــات جنگی برای اجرای 
گشــت و جلوگیری از ورود اشرار مسلح، به نقطه صفر مرزی 

ایران و پاکستان برای مأموریت اعزام می شوند.
او بیان می دارد: حین تردد در ارتفاعات مرزی با اشرار مسلح 
و از خدا بی خبر درگیر می شــوند و با ســایر همرزمانش در 

کمین مزدوران قرار می گیرند.
پدر این شهید خاطرنشان می ســازد: در این حادثه جانسوز 
مهدی به همراه ۱۳ تن دیگر از دوســتانش به فیض شهادت 

نائل شد.

قدس در گفت وگو با مدیرکل هواشناسی آخرین وضعیت جوی خراسان رضوی را بررسی می کند

پاییز کم باران آلوده، زمستان سرد برفی

هفتمین سالگرد ۱۴ شهید مرزبانی نزدیک است

»عارفی« از شهادتش خبر داشت 

زگارشزگارش

عشقستانعشقستان



روی خط حادهثروی خط حادهث روی خط خبرروی خط خبر
فرماندار درگز به کرونا مبتال شد•

آزمایش  نتیجــه  ایرنا: 
درگز  فرمانــدار  کرونای 
مثبت اعالم شــده و وی 
در حــال حاضــر دوره 
قرنطینه خود را در منزل 

می گذراند.
تأیید  با  فرماندار درگــز 

ابتالیش به کرونا گفت: در حال حاضر تب من نسبت به چند 
روز گذشــته کاهش یافته، اما همچنان در پی این بیماری 

ضعف بدنی و بی اشتهایی دارم.
علی فراهی افزود: مشکل تنفسی ندارم و از هفته گذشته در 
منزل قرنطینه هســتم و امور اداری شهرستان را از راه دور 

انجام می دهم. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی :
 مجوزی برای شکارچیان خارجی •

صادر نشده است
صداوســیما: مدیرکل 
حفاظت محیط زیســت 
گفت:  خراســان رضوی 
امســال مجــوزی برای 
شکارچیان خارجی صادر 

نشده است.
تورج همتی افزود: امسال 

به دلیل شیوع کرونا و اینکه موضوع شکار در دست بررسی 
ســازمان مرکزی قرار دارد، برنامه شکار روی میز ما نیست و 

موافقتی برای صدور مجوز شکار نداشتیم.
وی یادآور شــد: ســال گذشــته 6 مورد مجوز شکار برای 
شکارچیان خارجی صادر شد که این مجوزها مختص شکار 
در پناهگاه حیات وحش حیدری، منطقه حفاظت شده جنگل 
خواجه در ســرخس، منطقه حفاظت شده رئیسی و منطقه 
شکارممنوع سیدمرتضی بوده است.مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی افزود: این 6 مجوز برای یک رأس آهو 
در منطقه رئیسی، سه رأس قوچ در منطقه حیدری و دو رأس 
قوچ در منطقه جنگل خواجه بوده است.همتی یادآور شد: سه 
مجوز برای اتباع فرانسه ، دو مجوز برای اتباع مکزیک و یک 

مجوز نیز برای اتباع روسیه صادر شده است.
وی با بیان اینکه برای صدور مجوز شکار از استان ها استعالم 
می شــود، تصریح کرد: بــا توجه به سرشــماری، ظرفیت 
زیستگاه ها و جمعیت حیات وحش، اعالم می کنیم که شکار 
چند رأس در زیستگاه های ما مجاز است تا پروانه ویژه برای 

آن صادر شود که جمع آن را به مرکز اعالم می کنیم.
همتی در خصوص مبالغ حاصل از صدور پروانه شکار گفت: 
مبالغ دریافتی صرفاً به صندوق ملی محیط زیست که جایگاه 
قانونی برای این موضوع دارد، واریز می شــود و در ادامه پس 
از طی شدن مراحل اداری و قانونی صندوق، بخشی از عواید 
برای ارتقــای برنامه حفاظتی و مدیریتی مناطقی که مجوز 
شکار برای آن صادر شده و برای توانمندسازی جوامع محلی 

حاشیه همان مناطق، هزینه می شود.

 صدور اخطار •
برای ۹ معین اقتصادی مشهد

معاون  وســیما:  صدا 
برنامه ریــزی و توســعه 
شهرســتان  فرمانــدار 
مجموع  از  گفت:  مشهد 
۳۱ اخطار بــه ۹ معین 
اقتصادی که در چارچوب 
توافق شده عملکرد قابل 

قبولی نداشتند، اخطار دریافت کردند.شکوه میرشاهی افزود: 
در صورتی که این ۹معین اقتصادی نســبت به اصالح روند 
فعالیت خود در قالب های مــورد توافق نظیر امور فرهنگی، 
کارآفرینی، راه اندازی واحدهای راکد یا خدمات بهداشــتی و 
آموزشی اقدام نکنند، با داوطلبان جدید که خواستار فعالیت 
در حوزه معین اقتصادی فرهنگی در مشهد هستند جایگزین 
خواهند شــد. وی فعالیت این ۹ معین اقتصادی شهرستان 
 را با محوریــت بانوان اعالم کرد و گفــت: فعالیت معین ها 
در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و اقتصادی است 
و فعالیت در حوزه اشتغال آفرینی، راه اندازی مجدد واحدهای 
صنعتی راکد یا نیمه فعال و شناسایی کسب و کارهای جدید 

برای اهالی بومی یک منطقه مورد تأکید فرمانداری است.
معاون برنامه ریزی و توســعه فرماندار شهرســتان مشهد، 
درخصــوص نحوه رصــد فعالیت این معین هــا گفت: این 
بنگاه هــای فرهنگی و اقتصادی مکلف به ثبت عملکرد خود 
در سامانه نهاد اقتصادمقاومتی استان هستند و از این طریق 

عملکرد آن ها پایش می شود.
میرشــاهی افــزود: معین های اقتصاد مقاومتــی به صورت 
داوطلبانه در طرح مثلث توســعه اقتصادی فرهنگی استان 
مشــارکت دارند و به هیچ عنوان بخشنامه یا دستورالعمل 
دولتی در این ارتباط صادرنشده که فعاالن اقتصادی را ملزم 

به مشارکت در این طرح ها کرده باشد.

با تالش انجمن حمایت از زندانیان در تایباد
۱۶زندانی غیرعمد آزاد شدند•

صدا وســیما: در نیمه 
نخست امسال، ۱6 زندانی 
پیگیری های  با  غیرعمد 
انجمن حمایت از زندانیان 

و خیران آزاد شدند.
تایباد  رئیس دادگستری 
با اشاره به آزادی زندانیان 

غیرعمد گفت: برای آزادی این تعداد زندانی که توان پرداخت 
بدهی مالــی، مهریه و دیه خود را نداشــتند، یک میلیارد و 

۳۳۰میلیون ریال پرداخت شده است.
رضایی منفرد افزود: در حــال حاضر ۲۰ زندانی غیرعمد در 
زندان تایباد به سر می برند که برای آزادی آن ها از بند زندان 

۵۰ میلیارد ریال مورد نیاز است.
وی گفت: در 6 ماه نخست امسال برای حمایت از خانواده های 
زندانی، ۲هزار و ۵۰۰ سبد غذایی به ارزش 4میلیارد ریال در 

بین این خانواده ها توزیع شده است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: همچنین با اقدام های 
تربیتی انجمــن زندانیان، یک خانواده تایبادی با گذشــت 
از اجــرای حکم قصاص و کمک ۳ میلیــارد ریالی خیران و 

نیکوکاران، رضایت خود را برای آزادی زندانی اعالم کردند.

یک مقام مسئول در تربت حیدریه خبر داد
کله پاچه های آلوده معدوم شدند•

شــبکه  رئیس  ایرنا: 
دامپزشکی تربت حیدریه 
و  یک هــزار  گفــت: 
۳۹۰ کیلوگــرم آالیش 
خوراکی دام )کله پاچه( 
منجمــد فاقــد هویت 
توسط بازرسان این اداره 

کشف و معدوم و از چرخه مصرف خارج شدند.
ابوالحسن سیدین، با بیان اینکه این اقدام با همکاری مأموران 
نیروی انتظامی و بازرســان معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی این شهرســتان صورت گرفت، افزود: آالیش های 
خوراکی دام در بازرسی از سردخانه ای که در یک منزل قرار 

داشت و آنجا انبار شده بود، کشف و ضبط  شد.
وی ادامــه داد: این اقالم پــس از دریافت نتایج آزمایش و با 
دســتور مقام قضایی شهرســتان معدوم و از چرخه مصرف 
خارج شدند. رئیس شبکه دامپزشکی تربت حیدریه بیان کرد: 
نظارت بر نحوه کشــتار دام کشتارگاه ها، مراکز بسته بندی، 
کارخانه های خوراک دام و طیور و مراکز جمع آوری شــیر، 
بر عهده مسئوالن بهداشتی است و واحد نظارت بر بهداشت 
عمومی و موادغذایی شــبکه دامپزشــکی نیز کار نظارت بر 

تمامی مراکز را بر عهده دارد.

جریمه عامل فروش آرد خارج از شبکه •
و یک گرانفروش

خــط قرمز: پــس از 
پرونده  دو  به  رسیدگی 
تخلف فروش آرد خارج 
از شــبکه و یک مورد 
گران فروشــی میوه در 
بیرجنــد، متخلفان به 
پرداخت جریمه محکوم 

شدند.
محمدحسین اشرفی، رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی گفت: با ارســال گزارش از سوی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان بیرجند مبنی بر 
اینکه یک واحد صنفی نانوایی تعداد ۵۰ کیسه 4۰ کیلوگرمی 
آرد سهمیه که برای پخت نان گرفته بود را به صورت آزاد در 
بازار به فروش رســانده، پرونده ای تشکیل و در شعبه چهارم 

بدوی مرکز استان رسیدگی شد.
وی افــزود: متهم عالوه بر الزام به عرضه کاال در شــبکه، به 
پرداخت مبلغ 48 میلیون ریال جزای نقدی هم محکوم شد.

اشــرفی اظهار کــرد: در پرونده ای دیگر بــا  مراجعه یکی 
از شــهروندان بــه اداره صمت بیرجند و شــکایت از یک 
 واحد صنفی نمایشــگاه اتومبیل مبنی بــر اینکه متخلف 
حق کمیسیون را باالتر از نرخ مصوب گرفته، گزارشی تهیه و 

به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی ادامه داد: پس از محرز شــدن تخلف در شــعبه چهارم 
بدوی مرکز استان، واحد صنفی به پرداخت مبلغ 4 میلیون و 
4۳۰هزار ریال در حق شاکی و 8 میلیون و 86۰هزار ریال در 

حق دولت محکوم شد.
رئیس شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان ادامه 
داد: محکومــان پس از رؤیت رأی ابالغــی، اعتراض خود را 
نســبت به دادنامه های صادره اعالم داشتند تا پرونده مورد 

بررسی مجدد قرار بگیرد .
وی در خاتمه تصریح کرد: پرونده در شــعبه اول تجدیدنظر 
اســتان نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و نظر به اینکه دراین 
مرحله از رســیدگی محکومان نتوانســتند دالیل و مدارک 
مســتندی را برای نقض آرای شعب بدوی ارائه کنند، ضمن 
رد اعتراض محکومان، رأی صادره از سوی شعب بدوی تأیید 

و ابراز شده است.

محیط زیست خراسان شمالی اطالع داد
مهار حریق در ارتفاعات سالوک•

باشگاه خبرنگاران: با 
تالش نیروهای حفاظت 
محیط زیست شهرستان 
اسفراین، آتش سوزی در 
»محمداپو«  ارتفاعــات 
منطقه حفاظت شــده 

سالوک مهار شد.
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسفراین گفت: 
ساعت ۱۳ روز سه شنبه گذشته آتش ســوزی در ارتفاعات 
محمداپو گزارش شــد که چندین گروه از نیرو های اجرایی 
حفاظت محیط زیست خراسان شمالی برای خاموش کردن 

آتش تالش کردند.
علی فرجی افزود: با توجــه به وزش باد در منطقه و برودت 
هوا در ارتفاعات، کنترل آتش سوزی مشکل بود، اما با تالش 
همکاران آتش مهار شد. حیاتی، رئیس یگان حفاظت منابع 
طبیعی استان هم گفت: 6 حریق در سالوک و آالداغ رخ داد.
به گفته او، خسارت جانی در آتش سوزی سالوک نداشته ایم 
و تاریکی هوا و موقعیت منطقه، مانع برآورد میزان و وسعت 

خسارت ها شده است.

در پی اجرای یک اقدام بازدارنده 
 واحد گرانفروش•

 به مردم طبس معرفی شد
واحد  یک  قرمز:  خط 
صنفــی در طبس که 
گران فروشــی  به  اقدام 
علنی کرده بود، جریمه 

شد.
ســیداحمد احمــدی، 
تعزیرات  اداره  رئیــس 
حکومتی شهرستان طبس گفت: با اعالم اداره صمت طبس 
مبنی بر اینکه طی بازرسی از یک واحد صنفی میوه فروشی، 
تخلفات گران فروشی و عدم ارائه فاکتور خرید مشاهده شده و 
گزارش آن به تعزیرات حکومتی این شهرستان برای رسیدگی 

ارسال شد.
وی افزود: پس از محرز شــدن تخلف، عالوه بر نصب پارچه 
سر در محل کسب و جبران خسارت وارده به شاکی، متهم 
به پرداخت مبلغ ۵ میلیــون و ۲۲۰ هزار ریال جزای نقدی 
بابت تخلفات گران فروشــی و عدم ارائه فاکتور در حق دولت 

محکوم شد.

عقیل رحمانی: واحد صنفی یکی از مسئوالن 
اتحادیه نانوایان مشهد که به نوعی پشت پرده 
برخی تخلفات بود، در حالی به واسطه تخلفات 
متعددی مانند گران فروشــی پلمب شد که او 
بازرســان سازمان صمت اســتان را تهدید به 

برخورد فیزیکی و انتقام کرد!

گران فروشی که مزه کرد!س
سال گذشته بود که همراه کارشناسان معاونت 
بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی و در پی 
گزارش های متعددی از وقوع گران فروشی در 
حوزه نان در بولوار پیروزی، به سراغ یک واحد 
صنفی رفتیم. وقتی کارشناســان تخلفات را 
رصد کردند پی بردند متخلف از گران فروشی 
گرفته تا کم فروشــی همــه کار می کرد تا در 
اوضاع ســخت اقتصادی جیب مردم را خالی 
کند.در حالی که کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صمت، گزارش تخلفات صورت گرفته 
را تنظیم می کردند، مشــخص شد این واحد 
متعلق به یکی از اعضای شناخته شده اتحادیه 
نانوایان مشهد است و در ادامه این گزارش هم 

در رسانه منتشر شد.
از این ماجرا حدود یک سال گذشته بود که باز 
هم کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی مطلع شدند پشت پرده برخی 
اقدام ها و تخلفات در حوزه نان به این مسئول 

در اتحادیه نانوایان مشهدی برمی گردد.

پلمب نانوایی مسئول اتحادیهس
این گونه شــد که موضوع بــه اطالع معاون 
بازرســی و نظارت ســازمان صنعت،معدن و 
تجارت خراســان رضوی رســید و با توجه به 
حساسیت ماجرا، ساعدی به همراه کارشناسان 
این معاونت، یک تیم از تعزیرات حکومتی و... 

به این واحد صنفی مراجعه کردند.
در بررسی میدانی صورت گرفته از سوی معاون 
بازرسی و نظارت سازمان صمت خراسان رضوی 
مشخص شد بازهم این مســئول اتحادیه به 

جای پایبندی به قانون و الگو بودن برای دیگر 
واحدهای نانوایی، خود یکی از متخلفان اصلی 
این حوزه اســت؛ چرا که او در وزن چانه نان 
سنگک حدود 4۰ گرم کم فروشی و در مقابل 
نــان یک هزارو 4۰۰ تومانی را تا ۲هزار و ۵۰۰ 

تومان به مشتری می فروشد.
بازدید از محل نگهــداری آرد این واحد، این 
احتمــال را پررنگ کرد کــه او در امر خرید 
وفروش غیرقانونی آرد هم اقدام هایی را صورت 
می دهد که این موضــوع به صورت جدی در 

دستور کار قرار گرفت.
نکته عجیب ماجرا این بود که این مســئول 
شناخته شده در اتحادیه نانوایان مشهد، پس 
از فراخوانده شــدن به محل به جای تمکین 
به قانون، یکی از کارشناسان معاونت بازرسی 
ســازمان صمــت خراســان رضوی را تهدید 
به ضرب و شــتم می کند کــه این ماجرا هم 
توسط مسئوالن مربوط صورتجلسه می شود و 
پیگیری ماجرا در دستگاه قضایی در دستور کار 
قرارمی گیرد.در پایان محل با دستور تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی پلمب شده و قرار 
می شود برای ادب کردن این متخلف، در محل 
پرده اعالم برخورد با یک واحد گرانفروش هم 
نصب شود.شنیده ها حاکی از آن است که در 
ادامــه نه واحد نانوایی که دســت به تخلفات 

مشابه زده بودند هم پلمب شد. 
همچنیــن 8۳ پرونده تخلــف در این زمینه 
تشکیل شده که ارزش این پرونده ها بیش از 6 

میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال بوده است.

به علت تخلفات متعدد از جمله گران فروشی صورت گرفت

پلمب نانوایی یک مسئول اتحادیه نانوایان

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

300072305 پیامک کنید.
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عکس: رحمان عقیلی

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

زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

زاوهی تصوریزاوهی تصوری

خط قرمز: پس از اینکه شــرکت نرم افزاری AG)غول بزرگ 
فناوری آلمان( مورد حمله باج افزار Clop قرار گرفت، سیستم 

ارتباط داخلی و مرکز خدمات خود را از کار انداخت.
پلیس فتا اعالم کرد: شرکت بزرگ فناوری آلمان )AG(، مورد 
حمله باج افزار قرار گرفت. پس از آن این شــرکت مجبور شد 
بســیاری از سیســتم های داخلی خود را خاموش کند. گفته 
می شــود مهاجمان داده های شــرکت را در اختیار گرفته و 
بیش از ۲۰ میلیون دالر )۱7 میلیون یورو( باج خواســته اند. 
این شــرکت اظهار کرد: در پی این حمله سیستم های ابری 
آســیب ندیده، ولی ارتباطات داخلی و مرکز خدماتش آفالین 

شده و فعالً به طور کامل بازیابی نشده است.
شرکت نرم افزاری  AG یکی از برترین شرکت های نرم افزاری 
با بیش از ۱۰هزار مشتری تجاری از جمله فوجیتسو، وودافون، 
ایرباس و تلفنونیکا، در 7۰ کشــور جهان اســت. خط تولید 
محصوالت این شرکت شامل نرم افزارهای زیرساختی تجاری 
 ،)ESB( ماننــد چارچوب های گذرگاه ســرویس ســازمانی
سیســتم های دیتابیس، سیســتم های مدیریتی فرایندهای 

تجاری )BPMS( و نرم افزارمعماری )SOA( است.
نقض شــبکه داخلیAG  توسط گروه باج افزاری Clop، تأیید 
شــده اســت. مهاجمان ادعا می کنند داده های شرکت را به 
سرقت برده اند و در ازای تحویل فایل رمزگشایی، باج می گیرند.

گروه نرم افزاری AG در بیانیه مطبوعاتی پنجم اکتبر نوشت: 
زیرســاخت آی تی شــرکت نرم افزاریAG  از عصر روز سوم 
اکتبر۲۰۲۰ مــورد حمله بدافزار قرار گرفته اســت. با وجود 
اینکه سرویس دهی به مشتریان از جمله خدمات ابری، از این 
رویداد متأثر نشده است، تصمیم شرکت AG براین بود مطابق 
با مقررات امنیت داخلی شرکت، سیستم های داخلی خود را 
به صورت کنترل  شده خاموش کند. این شرکت به منظور از 

سرگیری فعالیت های خود در حال بازیابی داده ها است.
مهاجمان بــه تازگی چندین اسکرین شــات از داده های این 

شــرکت را به نمایش گذاشــته اند. این تصاویر شامل اسناد 
مالی، اســکن شناســنامه، گذرنامه و ایمیل های کارمندان و 

دستورالعمل های مربوط به شبکه داخلی است. 
از سوی دیگر این شرکت در بیانیه مطبوعاتی 8 اکتبر، اعالم 
کرد: اطالعاتش توســط مهاجمان دانلود شده است. شرکت 
نرم افزاریAG به شــواهد تازه ای دست یافته است که طبق 
آن اطالعات دانلود شــده از ســرورهای نرم افزاری شرکت و 
نوت بوک های کارمندانش بوده اســت و هنوز هیچ ردپایی از 
اختالل خدمات رسانی به مشتریان، از جمله خدمات ابری دیده 
نشده است. به این واسطه شرکت  مذکور مرتباً در حال پاالیش 

فرایندهای داخلی خود است. 
این شرکت با بررسی بیشتر این حادثه، در تالش است در اسرع 
وقت جلو نشت اطالعات را بگیرد. آن ها سعی دارند اختالالت 
سیســتمی را برطرف نموده و سیستم های داخلی خود را که 

به دالیل امنیتی خاموش شده بود، مجدداً راه اندازی نمایند .
طبق تجزیــه و تحلیل تیم امنیتی MalwareHunter، انتقال 
  clop یک ترابایت از اطالعات این شــرکت فناوری برای گروه
زمانبر بوده اســت .گروه clop از سال ۲۰۱۹ بنگاه ها را هدف 
قرار داد . همچنین شرکت هایی در ایاالت متحده آمریکا، اروپا 
)به خصوص آلمان(، هند، روسیه، مکزیک و ترکیه، از اهداف 

اصلی این گروه است.

ایرنا: معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراسان شــمالی 
اعالم کرد: همسرآزاری با بیشترین موارد درصدر آسیب های 

اجتماعی استان در نیمه نخست امسال قرار گرفت.
علی اکبر صحرانورد از ثبت ۱7۵مورد همســرآزاری در نیمه 
نخست امســال خبر داد و گفت: ۱۵7نفر از افرادی که مورد 
آزار قرار گرفته اند زن و ۱8نفر مرد بوده اند که این رقم در نیمه 
نخست سال گذشــته مجموعاً ۱۲4نفر شامل ۱۱۱نفر زن و 

۱۳نفر مرد بوده است.
وی علت اصلی افزایش این همســرآزاری را شرایط کرونایی 
برشمرد و افزود: بیشــترین میزان همسرآزاری به ترتیب در 
شهرستان های بجنورد، راز و جرگالن و مانه و سملقان دیده 
می شود و عمده آزاردیدگان نیز زنانی با میانگین سنی 4۰ تا 

44 سال و با تحصیالت پایین هستند.
صحرانورد، دومین آســیب اجتماعی اســتان از نظر فراوانی را 
کودک آزاری ذکر کرد که با کاهش 44درصدی نسبت به سال 
گذشته به ۱7۲ مورد رسیده و شامل آزار 8۵ دختر و 87 پسر 

زیر ۱8سال بوده است.
وی گفت: این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته 
۳۰۹مورد کودک  آزاری شامل ۱6۱دختر و ۱48پسر زیر ۱8 

سال در استان به ثبت رسیده بود.

وی بیشــترین آمار کودک آزاری را مربوط به شهرستان های 
بجنورد، اسفراین و شیروان دانست که پسران بیش از دختران 

و در میانگین سنی دو تا چهار سال مورد آزار قرار گرفته اند.
معاون اجتماعی بهزیســتی خراسان شــمالی، پــدران را به 
دلیل اعتیاد و یا مشــکالت اقتصادی و روانی، عامل بیشترین 
کودک آزاری های ثبت شــده دانســت و افزود: عمده والدین 
آزارگر در رده ســنی ۳۰ تا ۳4 سال قرار دارند و بیشترین نوع 
آزارها نیز آسیب های جسمی، کتک، ضرب و جرح،  غفلت و 

مسامحه و سپس آزارهای عاطفی، روانی و... بوده است.
صحرانورد با بیان اینکه خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی اســتان 
در نیمه نخست امسال پاســخگوی ۹۲4 تماس تلفنی بوده 
اســت، گفت: این رقم در مقایسه با 74۲ تماس مدت مشابه 
سال گذشــته افزایش دارد که علت اصلی آن، وضعیت ناشی 
از شــرایط کرونایی بوده اســت. وی اظهار کرد: براساس آمار 
جمع آوری شده در 6 ماه امسال، برخی آسیب های اجتماعی 
نظیر فرار از خانه و روابط نامشــروع نسبت به سال گذشته با 
کاهش محسوسی مواجه بوده است.صحرانورد افزود: در سال 
قبل آمار فرار از خانه در اســتان 8۹ نفر شــامل 7۹ زن و ۱۰ 
مرد ثبت شده بود که امسال این رقم به ۲۱زن و ۹مرد کاهش 
یافته است. وی تصریح کرد: در نیمه نخست امسال تیم سیار 

اورژانس اجتماعــی و مرکز مداخله در بحران بهزیســتی نیز 
یک هزار و ۲۰مأموریت انجام داده اند که این مأموریت ها نسبت 
به سال پیش که ۲هزار و ۱8۰ مأموریت بود، کاهشی بیش از 

۵۰درصدی داشته است.  
وی با بیان اینکه خدمات سیار در محل تیم اورژانس اجتماعی 
نیز با توجه به شیوع ویروس کرونا کم شده است، گفت: سال 
پیش تعداد مأموریت ها و خدمات تیم ســیار بهزیستی 7۳4 

فقره بود که امسال این رقم به 46۰مأموریت رسید.
صحرانورد اظهار کرد: سال پیش مددجویان 7۱4 مراجعه به 
مرکز مداخله در بحران بهزیستی داشتند، اما امسال کرونا این 

رقم را به ۵۵۰ مراجعه رسانید.

باید مراقب سرقت اطالعات در فضای مجازی بود

باج خواهی 20 میلیون دالری یک ویروس

»همسرآزاری« صدرنشین آسیب های اجتماعی در خراسان شمالی 

کرونا روی اعصاب مردم

ر رهشدا هشدا
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 3هزار و500 شغل •
برای کولبران ایجاد می شود

بنیاد  مدیرعامل  تهران: 
امســال  گفت:  برکــت 
ایجاد ۳هزار و ۵۰۰ طرح 
اشتغال زایی برای کولبران 
ســه اســتان آذربایجان 
و  کردســتان  غربــی، 
کرمانشــاه در دستور کار 

داریم که از این تعداد سهم استان کرمانشاه هزار طرح است.
امیرحســین مدنی با بیــان اینکه تاکنون ۲هــزار و۵۰۰ طرح 
اشتغال زایی در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، 
برای کولبران شناسایی شده که نیمی از منابع آن هم تأمین  شده 
اســت، گفت: از این تعداد هزار طرح اشتغال زایی سهمیه استان 
کرمانشــاه اســت که عمدتاً در حوزه کشــاورزی و متناسب با 

ظرفیت های بومی این منطقه خواهد بود.
او افزود: به طور قطع تا پایان امسال ۳هزار و۵۰۰ طرح اشتغال زایی 

برای کولبران این سه استان مرزی ایجاد خواهد شد.

 پیکر شهید اهل تالش •
پس از 35 سال شناسایی شد

گیالن: پیکر مطهر شهید 
فرمان پوریعقوب از اهالی 
بخش اســالم شهرستان 
تالش پس از ۳۵ سال در 
مناطق عملیاتی شناسایی  
شــد و به زودی تشییع و 

خاکسپاری می شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تالش روز سه شنبه ۲۹ مهر 
گفت: شهید پوریعقوب اهل روستای شیخ محله بخش اسالم بوده 
و پیکر مطهرش از طریق آزمایش دی ان ای شناسایی شده است. 
این شهید گرانقدر در جنگ تحمیلی سرباز لشکر ۲۱ حمزه بوده 
و در ۲۳ بهمن ســال ۶۴ در شهر آبادان به فیض عظیم شهادت 

نائل  آمده است.
مســلم همتی افزود: آیین وداع با این شــهید واالمقام با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، شامگاه شنبه در یکی از مساجد تالش 
برگزار و پیکر مطهر او روز شــنبه در تالش و اسالم تشییع و در 
زادگاهش به خاک سپرده خواهد شد. وی در ادامه افزود: شهیدان 
سرمایه های ملی نظام و انقالب هستند و با برگزاری یادواره ها، یاد 

و خاطره آن ها را گرامی می داریم.

منابع آب ساوه به شدت افت کرده است•
مرکزی: مدیر امور منابع 
آب شهرستان ساوه گفت: 
در ۳۰ ســال گذشته که 
بــه دوره تجمعی معروف 
است، ســطح منابع آب 
زیرزمینی دشت های این 
شهرستان روندی کاهشی 

داشته و حتی بارندگی های مناسب دو سال اخیر هم نتوانسته این 
خأل را جبران کند.

مجید امیرحســینی  اظهار کرد: در طول ۴۰ سال اخیر به دلیل 
برداشت های بی رویه سطح ذخایر منابع آب زیرزمینی شهرستان 

ساوه به شدت افت کرده و حتی به منفی رسید.
به گفته وی  بارش های مناسب دو سال اخیر سبب شد تا حدی 
این مشکل جبران شود و در دشت مرکزی ساوه شاهد توقف افت 
ذخایر آب های زیرزمینی باشــیم، اما افت سطح آب در حاشیه 

دشت ها  به خصوص در نوبران همچنان محسوس است.

میهمانی خانوادگی عامل انتشار کرونا•
رئیــس  خوزســتان: 
دانشــکده علوم پزشکی 
حضور  گفــت:  آبــادان 
میهمانــی  جمــع   در 
خانوادگــی و دورهمــی 
علت اصلــی ابتالی افراد 
به بیمــاری کووید۱۹ در 
آبادان،  شهرســتان های 

خرمشهر و شادگان در جنوب غرب خوزستان است.
شکراهلل سلمان زاده افزود: بیش از ۹۰درصد ابتالی افراد به بیماری 
کرونا مربوط به کســانی است که در جمع های شلوغ خانوادگی 

حضور داشته اند.
وی گفت: افرادی که باور ندارند این بیماری کشــنده شیوع 
پیدا کرده و موجب مرگ ومیر عزیزان می شــود همچنان با 
رفتارهای پرخطر خود و عدم اســتفاده از ماســک و رعایت 
نکردن فاصله اجتماعی ســبب گســترش بیشــتر بیماری 

کووید۱۹ می شوند.

 برپایی نمایشگاه گل های داوودی •
در محالت

نمایشــگاه  مرکــزی: 
گل های داوودی در محل 
و  ملی گل  پژوهشــکده 
گیاهان زینتی در شــهر 
محالت گشایش یافت و 
تا ۱۰ آبان پذیرای عموم 

مردم است.
نمایشگاه گل های داوودی با اهداف نمایش آخرین دستاوردهای 
پژوهشــی و توانمندی های علمی گل و گیاه کشــور و معرفی 
۱۷۳ ژنوتیپ جدید گل داوودی پژوهشــکده، برای نخستین بار 

برگزارشده است.

 دومین شهید مرزبانی هرمزگان •
در هفته ناجا

هرمزگان: فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از درگیری مرزبانان 
با قاچاقچیان در آب های شهرستان میناب و شهادت یک مرزبان 

در این درگیری خبر داد. 
سردار حسین دهکی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بامداد ۳۰ 
مهرماه  در درگیری مرزبانان پایگاه دریابانی میناب در ســواحل 
گروگ با قاچاقچیان ســوخت یکی از مرزبانان این شهرستان به 
نام ستوان سوم »محمد احمدی سکل« به درجه رفیع شهادت 

نائل آمد.

راه اندازی بازار ته لنجی در شادگان•
خوزســتان: سرپرست 
فرمانــداری شــادگان از 
آغاز فعالیت بندر تجاری 
بازار  راه اندازی  و  شادگان 
ته لنجی این بندر خبر داد.

امید صبری پور با اشاره به 
آغاز فعالیت بندر تجاری 
شادگان اظهار کرد: پیرو تصمیم کشوری به منظور بهره برداری از 
بنادر مرزی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص 
تقویت اقتصاد مناطق مرزی و مرزنشینان، با هماهنگی های انجام 

شده فعالیت بندر شادگان از سه شنبه آغاز شده است.
وی با اشاره به گسترش فعالیت بندر شادگان افزود: هر چند بندر 
شــادگان از ۶-۵ سال پیش فعال بوده است، اما در حجم کنونی 

مورد بهره برداری قرار نگرفته بود.
سرپرست فرمانداری شادگان بیان کرد: اکنون بازار کاالی همراه 
ملوان شادگان فعال شده است و تا کمتر از ۲۰ روز دیگر ۴۰ مغازه 

ته لنجی در بازار بندر شادگان فعال خواهند بود.

کرونا ذخایر خونی را هم کاهش داد•
انتقال  مدیرکل  یاسوج: 
و  کهگیلویه  استان  خون 
بویراحمد گفت: به دلیل 
مشکالت ناشی از بیماری 
کرونــا و ترس مــردم از 
مراجعه بــه مراکز انتقال 
خون، بار مراجعه به انتقال 
خون و ذخایر خون این اســتان کاهش یافــت و نیاز به خون و 

فراورده های خونی بیشتر احساس می شود.
رستم حسن زاده افزود: مردم دغدغه ای برای اهدای خون نداشته 
باشند، چرا که تمام تمهیدات الزم برای اهداکنندگان خون درنظر 
گرفته شــده و همه اقالم مورد استفاده، یکبارمصرف و استریل 
هستند و فاصله گذاری اجتماعی نیز رعایت می شود و هیچ خطری 

برای مراجعه کنندگان به انتقال خون وجود ندارد.

 صادرات خرمای سیستان و بلوچستان •
به حوزه خلیج فارس

سیستان و بلوچستان: 
مدیــر جهاد کشــاورزی 
جنــوب  در  ایرانشــهر 
بلوچستان  و  سیســتان 
این  نخلــکاران  گفــت: 
شهرستان امسال 8 هزار 
تن خرما به کشــورهای 
حوزه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، ترکیه و کشورهای اروپایی 

صادر کردند.
مجید فیاضی اظهار کرد: سه رقم از ۵۰ رقم خرمای شهرستان 
ایرانشهر شامل مضافتی، ربی و زاهدی به خارج از کشور صادر 
می شــوند. وی با بیان اینکه ایرانشهر با بیش از ۵ هزار و ۱۵۰ 
هکتار نخلستان یکی از عمده مراکز تولید خرما در سیستان و 
بلوچستان است، افزود: از این سطح حدود ۴ هزار هکتار بارور 

و بقیه غیربارور هستند.
مدیر جهادکشاورزی ایرانشهر با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ رقم 
خرما در این منطقه تولید می شود، بیان کرد: ربی، مضافتی، 
سنگ شکن، هلیله و زاهدی از معروف ترین ارقام خرما در این 

منطقه هستند.

 افزایش سرقت •
تجهیزات شبکه های برق در سنندج

سیم  سرقت  کردستان: 
و تجهیــزات برق و انرژی 
الکتریکی و استفاده از برق 
غیرمجاز در شهرســتان 
ســنندج، مرکز اســتان 
کردســتان افزایش یافته 

است.
محمدسعید سلطانی، مدیر توزیع برق شهرستان سنندج با اشاره 
به اینکه سرقت تجهیزات و سیم های برق طی ۶ ماه ابتدایی سال 
۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال ۹8 افزایش داشته است، گفت: 
در ۶ ماهه نخست سال ۹8 آمار سرقت سیم ها به میزان ۴ هزار 
و ۵۰۰ کیلوگرم و به تعداد ۲۲۴ فقره بوده که این رقم در مدت 
 مشــابه ســال جاری به میزان ۵ هزار و ۳8۶ کیلوگرم در قالب 

۳۵۰ فقره با رشد ۱۹.۶8 درصدی همراه بوده است. 
وی افزود: جمع ارزش ریالی ســرقت انجام شده در سال جاری 

8۰8 میلیون تومان برآورد شده است.

پیکر »محمد محمدی« شهید امر به معروف و نهی از منکر در تهران تشییع شد 

مدافع واقعی حقوق زنان
شــهید  محمدی«  »محمــد  پیکــر  تهران: 
امربه معروف و نهی ازمنکر روز گذشــته بر دوش 
مردم شهیدپرور شرق پایتخت تشییع و در قطعه 

شهدای بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
پاسدار بسیجی محمد محمدی از بسیجیان پایگاه 
مقاومت بســیج انصاراالمام تهران، روز یکشنبه 
حوالی ساعت ۱۹ ضمن درگیری با هفت نفر از 
اراذل و اوبــاش تهرانپارس مورد ضرب و جرح با 

چاقو قرار گرفت و شهید شد.
بر اساس اظهارات شاهدان حادثه، اراذل و اوباش 
در حین پارک ماشــین و خرید نان به اتومبیل 
خانمی برخورد کرده که پس از اعتراض آن خانم 

و ورود نانوا به ماجرا، درگیری آغاز شد.
به گفته شــاهدان، اراذل و اوباش با الفاظ بسیار 
رکیک و با صدای بلنــد، آن خانم و نانوا را مورد 
خطاب قرار داده و فضای رعب و وحشت در محله 
ایجاد نمودند، در همین حین پاســدار بسیجی 
محمــد محمدی وارد صحنه شــده و از اراذل و 
اوباش درخواســت می کند که در انظار عمومی، 
عفــت کالم را رعایت کرده و به درگیری خاتمه 

دهند.
اما اراذل و اوباش که در ابتدا دو یا سه نفر بودند 
به فحاشــی ادامه دادند و با این پاسدار بسیجی 
نیز درگیر شده و سایر دوستان خود را نیز مطلع 
کردند، در جریان این درگیری، یکی از این اراذل 
که از قبل چاقویی را با خود به همراه داشــت به 
پهلوی این بســیجی ضربــه وارد می کند که به 
دلیل عمــق زیاد این ضربه و پاره شــدن ریه و 
قلب بسیجی محمدی، تالش های پزشکان برای 
مداوا و احیای وی بی نتیجه ماند و این بسیجی به 

شهادت رسید. شهید محمدی ۳۹ سال داشت و 
از وی دو فرزند ۱۲ و 8 ساله به یادگار مانده است 
و خانواده اش اعضای بدن وی را به بیماران نیازمند 

پیوند عضو اهدا کرده اند.
 
دستگیری عوامل شهادت محمد س

محمدی در کمتر از ۲۴ ساعت
سردار حمید هداوند، جانشین فرمانده انتظامی 
تهــران بزرگ با اعالم خبر دســتگیری عامالن 
شهادت بســیجی آمر به معروف در تهرانپارس 
اظهار کرد: پیرو خبر درگیری منجر به شهادت 
یکی از شهروندان در خیابان استخر بر اثر اصابت 
چاقو از ناحیه پهلو و متواری شــدن ضاربان و با 
توجه به اینکه فرد مضروب به خاطر امر به معروف  

و نهی ازمنکر توســط اراذل و اوباش به شهادت 
رســیده بود، دســتگیری عوامل به طور ویژه در 

دستور کار پلیس تهران قرار گرفت.
ســردار هداوند تصریح کرد: با تالش کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی تهــران، عامالن قتل 
بسیجی محمد محمدی در کمتر از ۲۴ ساعت 

در حوزه کالنتری ۱۴۶ حکیمیه دستگیر شدند

شهید امر به معروفس
کاربران فضای مجــازی نیز همزمان با برگزاری 
مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار، هشتگ های 
#شهید_امر_به_معروف و #محمد_محمدی را 
در توییتر داغ کردند. کاربری نوشــته است: »تو 
این دوره که امربه معروف و نهی ازمنکر شده واجب 

فراموش شده، شهید شدن در راه این واجب الهی 
خیلی سعادت می خواد. شهید محمد محمدی 
غیرتمندانه به این واجب عمل کرد و شهید شد«.
یکی دیگر از کاربران هم با اشــاره به دفاع شهید 
محمدی از حقوق زنان نوشــته است: »اگر این 
فرد بسیجی نبود تا االن توییتر در حمایت ازش 
منفجر شــده بود. حاال که یک بســیجی برای 
حمایت از زنان وارد صحنه شــده و جانش رو از 
دســت داده، هیچ کس حاضر نیست یک توییت 

براش بنویسه«.

نسبت به بی اخالقی بی تفاوت نباشیمس
مراسم تشییع این شــهید بزرگوار با حضور 
حجت االسالم صدیقی، امام جمعه موقت تهران 
و نمایندگانی از ســپاه محمدرسول اهلل)ص( 
تهــران بزرگ و خانواده  معظم شــهدا برگزار 
شد و بسیاری از هم قطاران، دوستان و مردم 
همیشــه در صحنه با رعایــت پروتکل های 
بهداشتی ضمن تشییع، یادوخاطره این شهید 

بزرگوار را گرامی داشتند.
روز گذشته حجت االســالم کاظم صدیقی، امام 
جمعه موقت تهران در حاشــیه مراسم تشییع 
پیکر شهید »محمدی« در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا اظهار کرد: بی حیایی ها جامعه را به بی ثباتی 
می کشاند و عنصری را از جامعه گرفتن، خسارت 

زدن به جامعه است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مردم ما باید هوشیار 
باشــند و امر به معروف را جدی بگیرند، افزود: ما 
نباید نســبت به فســاد و بی اخالقی در جامعه 

بی تفاوت باشیم.
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بوشــهر: درحالی که هنوز خبرهای مربوط بــه »برق امید« در 
رسانه ها بسیاری از مصرف کنندگان را به امید کاهش قیمت ها و 
برخورداری از تخفیفت ویژه چشم انتظار و امیدوار گذاشته است، اما 
افزایش تعرفه های مصرفی قبوض برق در بوشهر بسیاری از مردم 

را به تعجب و البته طی روزهای گذشته به اعتراض واداشته است.
بــه گزارش خبرنگار قدس آنالین صــدور آخرین قبوض برق در 
استان بوشهر در فضای مجازی هم بازتاب زیادی داشته و به عقیده 

بسیاری از مشترکین خانگی اشتباهی رخ  داده است.
به گفته مردم، افزایش مصرف به دلیل گرمای شدید تابستان در 
استان قابل انتظار است، اما چند برابر شدن نرخ آن غیرطبیعی و 

پرداخت آن برای بسیاری دشوار است.

تلخ کامی مردم با قبض برقس
شــکایت های مطرح  شــده مبنی بر افزایش قابل تأمل بهای برق 
مصرفی برخی شهروندان استان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار بوشــهر را بر آن داشت تا در جلسه ای با حضور مدیران 
شرکت توزیع نیروی برق و دستگاه های نظارتی و قضایی مسئله 

را پیگیری کنند.
در این جلســه مصوب شد به منظور رســیدگی به اعتراض های 
شــهروندان در مورد افزایش بهای برق مصرفی، شــرکت توزیع 
نیروی برق عالوه بر معرفی ســامانه ای برای دریافت شکایت های 
غیرحضوری، پیشــخوان ویژه ای نیز بــرای پیگیری قبوض برق 

شهروندان اختصاص دهد.
مجید خورشیدی گفت: در روزهای اخیر شاهد بروز نارضایتی هایی 
از سوی شــهروندان در فضای عمومی و مجازی از افزایش بهای 
مصرف برق در فیش های جدید هستیم که بیشتر گالیه ها در مورد 

احتمال خطای محاسباتی در مصرف برق عنوان  شده است.
معاون استاندار بوشهر اضافه کرد: الزم است افزایش بهای مصرف 
برق در فیش های جدید به صورت جدی رسیدگی و دالیل افزایش 
هزینه برق مصرفی بیان شــود تا کام مردم با قبض های برق تلخ 

نشود.
وی از شرکت توزیع نیروی برق خواست شیوه محاسبه هزینه برق 
مصرفی شهروندان را به صورت گسترده و شفاف اطالع رسانی کند 

تا شهروندان خود با محاســبه هزینه های برق مصرفی، عالوه بر 
مدیریت مصرف، قادر به شناسایی خطای احتمالی در فیش های 

برق باشند.

افزایش چراغ خاموشس
مسئوالن استان بوشــهر در حالی برای حل مشکالت مردم قول 
بازبینی و رسیدگی به قبوض را می دهند که در روزهای اخیر عضو 
هیئت رئیسه مجلس، از افزایش چراغ خاموش قیمت برق انتقاد 
کرد و گفت: قبوض برق برخی خانواده ها در سال جاری نسبت به 
همان دوره مشابه در سال ۹8، حدود ۶۰ درصد گران تر شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: مجلس باید به موضوع گرانی 
بی ضابطه برق ورود کند و وزیر نیرو نیز باید پاسخگوی افزایش چند 

برابری قیمت برق باشد.
به گفته این نماینده، با وجود اینکه یارانه مردم طی ۱۰ سال رشدی 

نداشته، قیمت برق افزایش چشمگیری یافته است.
وی بابیان اینکه دولت نباید در افزایش قیمت خدمات پیشــقدم 
باشد، تصریح کرد: هرچند وزیر نیرو مدعی شده قیمت برق بیش از 
۷ درصد گران نخواهد شد؛ اما براساس گزارش های رسیده، شاهد 
افزایش چند برابری قیمت برق هستیم به گونه ای که به طور مثال 
هزینه بــرق خانواده ای پیش ازاین ۲۵ هزار تومان بود؛ اما در حال 
حاضر با مصرف مشابه به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ پس دولت 

باید پول اضافه دریافت شده را به مردم بازگرداند.

به دلیل افزایش ناگهانی قبوض

»برق« مردم بوشهر را گرفت!
گزارشگزارش

7937zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱- خودپســندي- جمــع مصــرف- در 
ترکیب معني حامــل مي دهد ۲- بازیکن 
ملي پــوش ســال های قبل تیــم فوتبال 
منچســتریونایتد و لیورپول انگلیس با نام 
کوچک »مایــکل« - توطئه هــا – دایي 
به امیدخدا  ۳- دوستي- درج شده- کشت 
۴- نوعي ماهي کنسروي- تغییرحالت ماده 
از مایع به گاز- چه وقــت؟ ۵- تکرارش را 
مي خورند و بي تعادل راه مي روند - پاپوش- 
طوفان دریا ۶- ضمیر غایب- قطعه و برش 
چیزي- جســم- مایع حیات ۷- پایداري 
برســر پیمان- عروس آســمان- میمون 
انسان نما 8- از وسایل کار نقاش- راز- النه 
زنبــور ۹- فلز چهره - ممارســت- جاي 
 پا  ۱۰- عزیزعــرب- مرحوم - حمام بخار 
میل داشــتن  آدرس-   - آزادشــد   -۱۱
۱۲- آتشدان نانوایي- خواهروبرادر اصلي- 
سرهنگ فرنگي ها ۱۳- عتیقه – حاجت - 
حرف همراهي عرب ۱۴- پسوند نوشیدن- 
لوازم تحریر- ســرزمین ۱۵- شــقایق  از 

نعماني - رودخانه پرآب مرزي

۱- کنایــه از انجــام کاري بزرگ اســت 
– کارپوشــه ۲- جانوري از خانــواده گاو- 
دندان ســاز ۳- کثرت آمدوشــد- پسوند 
شــباهت- از شــرکت هاي نفتي فرانسوي 
۴- انتقادکــردن- فرش شــده - بــن گیاه 
۵- نوعــي واکنش تکرارشــونده عصبي- 
مذاهب- عدسي مقعر ۶- عدد قرن - طالي 
ســیاه - زمین پهناور ناهموار- ضمیرجمع 
۷- بیمــاري تنگي نفس- بطن- ســرود و 
نغمه 8- برخــورداري از حقــوق ویژه در 
سیاســت - هماهنگي موسیقایي- دویدن 
۹- از تکنیک هاي کنترل مدارهاي مخابراتي 
و الکترونیکي- هم عقیده- خراســان قدیم  
۱۰- شاد و ســرحال- صندلي اسب- افق 
۱۱- سلســله مســابقات حرفه اي فوتبال 
ژاپن- سعي ۱۲- چهره شطرنجي - نشان 
مفعولي- قورباغه درختي- خودروي وطني 
۱۳- عدل و قسط-کاروان شادي – خشکي 
۱۴- روزنامه ارمني زبان چاپ تهران - ارتداد 
– حشــره اي در هواپیما ۱۵- یار داستاني 

»ژولیت« - غده پانکراس

  عمودی  افقی
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