
 شیرینی کاشت چغندر قند 
به کام کشاورزان جوینی

دست بلند دالالن 
و خرمای بوشهر!

نخلداران محصول خود را با قیمتی ارزان تر از سال گذشته می فروشند ظرفیتی که نیاز به توجه بیشتری دارد

شهرستان جوین خراسان رضوی با سطح زیر کشت 
۶ هزار هکتار چغندرقند و تولید حدود ۴۰۰ هزارتن 
محصول، یکی از قطب های مهم تولید چغندر قند در 
کشور به شمار می رود که با جهش تولید این محصول 
در کشــتزارهای آن گام مهمی در خودکفایی تولید 
شکر کشور برداشته است. رئیس اداره جهاد کشاورزی 
جوین با اشاره به اینکه محصول چغندرقند فرصت 

طالیی رونق اقتصادی...

درحالی که تورم یک ســال اخیــر موجب افزایش 
چنــد برابری قیمت تمامی کاالها و خدمات شــده 
اســت، اما متأســفانه قیمت خرما افزایشی نسبت 
به پارسال نداشته و بســیاری از نخلداران محصول 
خود را با قیمتی پایین تر از ســال گذشته به فروش 
رسانده اند. استان بوشهر با ۶ میلیون اصله نخل ساالنه 
حــدود ۱۶۰ هزار تن تولید خرمــا دارد و دراین بین 

شهرستان های دشتستان... .......صفحه ۴ .......صفحه 2 
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ترک  فعل مدیران، عامل گرانی مرغ
قدس آنالین گزارش می دهد

فیلم داستانی تخریب 
خانه یک معلول 

در فسا!

.......صفحه ۴ 

.......صفحه 3 

متولیان امر از ماجرا اطالع داشتند

.......صفحه 3 

در مشهد انجام شد

نخستین عمل 
کارگذاری دریچه 
قلب بدون جراحی

در حالی که هنوز چند روز از خبر تخریب آلونک یک بانوی بندرعباسی 
و حاشــیه های آن نمی گذرد حاال از شهرستان فسا فیلمی در فضای 
مجازی منتشر شده است که سعی دارد همان صحنه ها را تداعی کند، 

اما این بار این فیلم، داستانی متفاوت دارد...

نخستین عمل کارگذاری دریچه قلب بدون انجام عمل جراحی و 
به روش آنژیوگرافی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.عمل 
مزبور روی دو بیمار با موفقیت در بیمارســتان امام رضا)ع( مشهد 

انجام شد.استاد گروه قلب و عروق دانشگاه...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه 4آذر 1399

  8 ربیع الثانی 1442 
  24 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9399  
 ویژه نامه 3778 
+ صفحه »میهن« 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله اول
شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تایباد )در شرف تأسیس(

مجمع عمومی عادی مرحله اول ش��رکت تعاونی توس��عه و عمران شهرس��تان تایباد با دس��تور جلس��ه انتخاب نمایندگان اعضا جهت حضور در 
مجامع عمومی عادی س��الیانه به تفکیک هر حوزه در روز ش��نبه مورخ 1399/9/15 از س��اعت 8 لغایت 16 به نش��انی تعیین شده ذیل بصورت 
الکترونیکی تشکیل می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود تا با مراجعه به سامانه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان 

تایباد به آدرس taybadtto.ir نسبت به انتخاب نمایندگان اعضا اقدام نمایند.
انتخابات برای 3 حوزه تایباد، بخش مرکزی بجز شهر تایباد و بخش میان والیت بصورت جداگانه برگزار می گردد.

آدرس سایتساعتتاریختعداد نمایندهنام حوزه
8taybadtto.ir الی 361399/9/1516شهر تایباد

8taybadtto.ir الی 71399/9/1516بخش مرکزی بجز شهر تایباد
8taybadtto.ir الی 71399/9/1516بخش میان والیت

داوطلبان نمایندگی اعضای ش��رکت از تاریخ ش��نبه 1399/9/8 لغایت دوش��نبه 1399/9/10 از س��اعت 8 الی 14 جهت ثبت نام به دفتر شرکت 
تعاونی واقع در تایباد خیابان دکتر ش��ریعتی جنب فرمانداری س��اختمان هس��ته اقتصاد مقاومتی مراجعه نموده و درخواست خود را کتبًا به 

نماینده هیئت مؤسس تحویل و رسید آنرا دریافت نمایند.
تذکر:

الزم به ذکر است فقط اعضایی که پرونده خود را نزد شرکت تکمیل نموده اند مجاز به رأی دادن خواهند بود و در روز مجمع بایستی شماره 
تلفن همراه متعلق به سهام دار که به شرکت اعالم شده است، فعال باشد.
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پیرو مصوبات مجامع فوق العاده مورخ 1399/05/18 و 1399/06/05 ش�رکت آهنگری پودر مشهد ) سهامی 
خاص ( در رابطه با افزایش س�رمایه ش�رکت از مبلغ 180 میلیارد ریال منقس�م به 30/000/000 س�هم 1/000 
ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال منقس�م به 500/000/000 س�هم 1/000 ریالی از طریق افزایش تعداد س�هام 
یا ارزش اس�می هر س�هم وفق مقررات و بر اس�اس صالحدید و تصمیم هیئت مدیره از محل آورده نقدی یا 
مطالبات حال ش�ده س�هامداران یا تجدید ارزیاب�ی دارایی و یا توامان طی چندی�ن مرحله و چندین نوبت 
حداکثر ظرف مدت پنج سال و تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت انجام اقدامات و تشریفات قانونی جهت 
عملیاتی ش�دن آن و به اس�تناد ماده 162 قانون تجارت ، بدینوسیله به اطالع سهامداران گرامی می رساند که 
هیئت مدیره تصمیم به افزایش س�رمایه و ثبت مرحله  دوم ) مبلغ 150 میلیارد ریال افزایش س�رمایه و صدور 
و انتش�ار 150/000/000 س�هم 1/000 ریال�ی جدید بانام  ( نموده اس�ت و لذا وفق م�اده 169 قانون تجارت 
،اعالم و تقاضا می ش�ود س�هامداران گرامی ظرف مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ نشر آگهی حاضر جهت اطالع 
از تبدیل مطالبات حال خود و اس�تفاده از حق تقدم  به دفتر ش�رکت به نش�انی زیر مراجعه و از طریق خرید 
س�هام جدید و واریز مبلغ س�هام جدید به حس�اب ش�ماره  0100991780005   نزد بانک صادرات ایران شعبه 
مگا موتور )کد 4319( اقدام و بالفاصله قبض آن را به امور مالی ش�رکت به آدرس مش�هد – کیلومتر 15 جاده 
کالت مقابل شهرک صنعتی مشهد ، شرکت  آهنگری پودر مشهد تحویل و رسید دریافت نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضاء مهلت فوق و عدم اس�تفاده س�هامداران از حق تقدم خود ، هیئت مدیره شرکت می تواند 
تا س�قف  فوق االشاره نسبت به افزایش س�رمایه و از محل فروش سهام به اشخاص ثالث و عملی نمودن آن و 

اصالح ماده 5 اساسنامه و ثبت سرمایه جدید اقدام نماید .

آگهی استفاده سهامداران از حق تقدم شرکت آهنگری پودر مشهد ) سهامی خاص ( ثبت شده به 
شماره شناسه ملی 10380290276 ، جهت عملی نمودن افزایش سرمایه شرکت 
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هیئت مدیره شرکت آهنگری پودر مشهد ) سهامی خاص (

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم  شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه 

خانه سازی مشهد تاریخ انتشار:99/9/4
 

جلس��ه  مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مسکن کارکنان خانه سازی  مشهد راس ساعت 14روز

سه شنبه مورخه 99/9/18در محل  دفترتعاونی  واقع 
درامامت 29 پالک 97 طبقه همکف  برگزار میشود از 
کلیه اعضای محترم دعوت میش��ود جهت اتخاذ  تصمیم 
نسبت  به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند

اعض��ای محترم��ی ک��ه امکان حض��ور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند حق رای خود را به 
موجب وکالتنامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار نماید 
در اینص��ورت تع��داد ارای وکالتی ه��ر عضو حداکثر 
س��ه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود 
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر باید از س��اعت 9 تا 13 بعداز ظهر روزهای ش��نبه 
،یکشنبه،دوشنبه مورخه 99/9/15،16،17نشانی فوق 
مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط 
مقام مجاز ورق��ه ی ورود به مجمع برای فردنماینده 

صادر گردد.
دستور جلس��ه : 1 - اصالح ماده 6 اساسنامه )تمدید 

مدت فعالیت شرکت( 
   هیئت مدیره   شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

کارخانه خانه سازی مشهد   9ع
90
92
67

ش��هرداری اس��دآباد به استناد مجوز شماره 531/ش مورخ 99/08/14 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 8 پالک از امالک مسکونی سهم تفکیکی خود از 
زمین های معروف به صنعتی )کارخانه واش��ر س��ازی س��ابق( واقع در شهرک سید احمد)ره( و به شماره پالک 1897/1- 1897 را از طریق مزایده کتبی و با شرایط 
ذیل به فروش رساند لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید از امالک و احذ اسناد مزایده و تکمیل و تحویل اسناد نهایتا تا پایان وقت اداری 1399/09/12 به واحد 

امالک و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.
لیست امالک شهرداری

آدرسجمع قیمت پایهبهاء هر متر مربع قیمت پایهشماره قطعهمساحت ملککاربری ملکردیف
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/505331/500/0006/475/250/000مسکونی1
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/505431/500/0006/475/250/000مسکونی2
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/505531/500/0006/475/250/000مسکونی3
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/506030/000/0006/165/000/000مسکونی4
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/506130/000/0006/165/000/000مسکونی5
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی205/506230/000/0006/165/000/000مسکونی6
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2048931/000/0006/324/000/000مسکونی7
شهرک سید احمد)ره( واشرسازی قدیم صنعتی2049029/500/0006/018/000/000مسکونی8

آگهی مزایده  
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شهرداری اسدآباد

راهکارهای کالراهکارهای کال
گره حاشیه نشینی»اسماعیل آباد« با وعده باز نمی شود گره حاشیه نشینی»اسماعیل آباد« با وعده باز نمی شود 
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گره حاشیه نشینی»اسماعیل آباد« با وعده باز نمی شود 

راهکارهای کال
علی محمدزاده: چند روزی اســت که باز به 
بهانه انتشار خبر تخریب یک آلونک در جنوب 
کشــور آتش مباحث درد کهنه حاشیه نشینی 
داغ شــده و هر شخصی از نگاه خود به تحلیل 
مســئله می پردازد؛ عده ای اقدام های قهرآمیز 
را نهــی می کنند و برخی برخورد با معلول ها را 
چاره کار نمی دانند و معتقدند باید تدبیری برای 
از بین بردن علت ها اندیشــیده شود. به همین 
بهانه نگاهی به پدیده حاشیه نشینی در کالنشهر 
مشــهد انداخته ایم تا شــاید به فرایند تغییر 
رویه های معمول در این حوزه سرعت بدهیم اما 
ابتدا به بازخورد این موضوع در بین افکار عمومی 

می پردازیم.

نگاه معلول محور عامیانهس
پــس از بازتاب گســترده اتفــاق رخ داده در 
هرمزگان یک کارشناس مسائل شهری در مشهد 
با طرح این پرسش که اگر شما شهردار مشهد 
باشید با امالک موجود در کال اسماعیل آباد چه 
می کنید؟ برخی نیز به این پرسش پاسخ داده اند 

که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.
توضیح اینکه از اواخر ســال گذشــته موضوع 
آزادسازی حریم بســتر رودخانه اسماعیل آباد 
مطرح شد که در دستور کار متولیان آن در چند 
دستگاه قرار گرفت تا از طریق خرید مستقیم یا 
واگذاری زمین معوض نسبت به جابه جایی سکنه 
اقدام شود و در مجموع مبنای آن پیشگیری از 
اتفاق های احتمالی ناشی از جاری شدن سیالب 
در این محل بود و از آنجایی که امالک مورد نظر 
عمدتاً در بستر رودخانه قرار دارند باید تخریب 
شــوند. بر اساس آخرین اظهارنظر مجریان این 
طرح 54 ملک با اعتباری 15میلیاردی تاکنون 
در این محدوده خریداری و تعدادی از آن ها نیز 
تخریب شده اند و فرایند توافق با مالکان همچنان 
از طریق کارگزار این موضوع در حال انجام است.

کاربری نوشته است: همین طور با چنین امالکی 
برخــورد می کنم کــه با امالک فــالن مدیر و 
زورمندان و زرداران دیگر برخورد می کنم. دیگری 
نوشته: درد اصلی تبعیض در اجرای قانون است 
پولدارها جریمه می دهند و فقرا خانه شان تخریب 
می شود. شهروندی گفته: جریمه فروشنده های 
قولنامه ای و الزامشان به جبران خسارت سنگین 
و از طــرف دیگر ابتدا تهیه زمین و مســکن و 
ســپس تخریب و اقدام الزم. یکی هم نوشــته 
است: فعال کردن ارگان ها و نهادهای مختلفی 
که ویژه محرومان فعالیت می کنند در راستای 
ساخت خانه محرومان. کاربری هم با قاطعیت 
گفته: حتماً تخریب می کردم چون ضررش بیش 

از منفعت وجود آن است.
نکته قابل توجه نخست در مجموع اظهارنظرها 
این است که ابتدا باید زمین یا خانه مناسب برای 
این افراد تأمین شود و بعد اقدام به تخریب شود. 
مسئله دیگر اینکه تنها معدود افرادی که پاسخ 
داده اند به موضوع ریشه یابی و از بین بردن علل 
این پدیده اشــاره کرده انــد و مابقی افراد صرفاً 
به برخورد مناســب به معلول اشاره کرده  اند با 
تمام این اوصاف بیشتر افراد بر یک چیز تأکید 

داشته اند و آن »رعایت شأن انسانی افراد« است.

خواسته اهالی درک متقابل استس
ذکر این نکته الزم اســت که حاشیه نشینی در 
کالنشــهر مشهد مختص به یک منطقه خاص 
نیست و در هر گوشه این شهر می توان مصداقی 
بــرای آن پیدا کرد و انتخاب اســماعیل آباد به 
عنــوان نمونه صرفاً از این جهت بوده که مدتی 
اســت طرحی با همکاری چند دستگاه دولتی 
برای آزادسازی حریم رودخانه در این محدوده 
آغاز شده که براساس آن قرار است تعداد زیادی 
از منازل واقع شده در حریم کال موجود تخریب 
شــوند و مدتی قبل بخشــی از منازل تخریب 
شدند.پیرمردی که به گفته خودش حدود 40 
سال است در این محل سکونت دارد می گوید: 
ما نمی دانیم با گذشت این همه سال حاال باید 
تاوان کارهای خودمان را بدهیم یا تاوان کارهای 

دیگران که به گردن ما انداخته اند.
او که خودش را حکیم معرفی می کند می افزاید: 
پرســش من این اســت که چرا در سال های 
قبل که می شــد با فروش ایــن محل و اندکی 
پس انداز خانــه ای در محله دیگر خرید به فکر 
تخریب نیفتادند و به یکباره یادشان آمده اینجا 
رودخانه یا کال است و برای نجات ما می خواهند 
خانه های ما را تخریب کنند؟ در حالی که عماًل 
کالی نیست و خودشان پل زده اند و کال پر شده 

اســت و جایی بــرای جاری 
شدن سیل نیست .

مرد میانســالی هم از نحوه 
مدیریت ایــن موضوع گالیه 
دارد و می گوید: مشــکل ما 
امالک  قیمت گــذاری  نحوه 
اســت که به طور متوســط 
متــری یک میلیــون تومان 
محاســبه می کنند و هزینه 
هر مترمربع بنا را حدود 300 
هزار تومان در نظر می گیرند 

که با یک حساب سرانگشتی می بینیم با فروش 
یــک ملک 300 متــری با 80 متــر بنا حتی 
نمی توانیم یــک آپارتمان 70متری در محالت 

پایین شهر خریداری کنیم.
زنی هم با لحن تمنــا می گوید: من چهار بچه 
دارم و شــوهرم از کار افتــاده اســت و همین 
خانه کوچک تمام دارایی ماست. خواهش ما از 
مدیران این اســت که ما را درک کنند ما چیز 
زیادی نمی خواهیم؛ یک ســقفی باالی سرمان 
باشد کافی است.مرد جوانی که نگاه جامع تری 
به موضوع دارد می گوید: من هم دوســت ندارم 
محلــه ای که در آن زندگــی می کنم به عنوان 
کانون آســیب های اجتماعی باشد ولی به نظر 
می رسد تصمیم گیری ها بیشتر برای پاک کردن 
صورت مسئله است. بهتر بود برنامه کاملی برای 
سالم سازی محیط این گونه محالت اجرا شود 
و بخشــی از آن جلوگیری از ساخت و سازهای 

غیرمجاز باشد.

برخورد موضعی پاسخگو نیستس
معاون شهرسازی و معماری 
شــهردار مشــهد هــم در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ما 
می گوید: آنچه مســلم است 
برخورد موضعی و مقطعی با 
پدیده حاشیه نشینی پاسخگو 
نیســت و باید با طراحی یک 
فرایند جامع با ریشه های این 

مسئله برخورد شود.
با  می افزایــد:  حســین نژاد 
نگاهی به اتفاق های رخ داده 
در کالنشــهری مانند مشهد 
قهرآمیز  برخورد  با  می بینیم 
بــا حاشیه نشــینی در یک 

محدوده عمالً صورت مسئله در آن نقطه پاک 
شده و یک کانون جمعیتی در قالب همین پدیده 
حاشیه نشینی در فاصله کمتری از همان منطقه 
یا در نزدیک ترین روســتا شــکل گرفته است.

وی ادامه می دهد: آمار جمعیت شهرنشــین و 
روستانشین در چهار دهه گذشته جابه جا شده 
و 70درصد روستانشــین 40سال قبل امروز به 
کمتر از 30درصد رســیده و در مقابل جمعیت 
30درصد شهرنشین کشور ما امروز به 70درصد 
رسیده است بنابراین با استناد به همین واقعیت 
آماری باید بپذیریم که الزم است نیازهای اولیه 
همین جمعیت اضافه شــده به شــهرها و در 
صدر آن مسکن آن ها تأمین شود.او با اشاره به 
حاشــیه ها و ایرادهای برخوردهای مستقیم با 
حاشیه نشین ها از قبیل رفتارهایی که در برخی 
موارد شــاهد آن بوده و هستیم اضافه می کند: 
روش های کنترلی نظیر پلیس ساختمان که بر 
مبنای حضور افراد پایه گذاری شــده بود نشان 
داد نتیجه مطلوب ندارد و بارها شاهد درگیری 
فیزیکــی و ضرب و جرح مأمــوران بودیم پس 
باید فرایندی تعریف می شد که در گام نخست 

این  بروز  احتمالی  بسترهای 
پدیده را از بین ببرد.

حســین نژاد در پاســخ بــه 
خصــوص  در  پرسشــی 
اهــداف شــکل گیری مرکز 
ســاختمانی  تخلفات  پایش 
در شــهرداری مشــهد هم 
می گویــد: همــان گونه که 
گفته شد اولویت نخست در 
مقابله با پدیده حاشیه نشینی 
جلوگیری از ایجاد بسترهای 
ظهور این پدیده اســت که بی تردید نخستین 
اقدام در این بحث تفکیک غیرمجاز اراضی اطراف 
شهر است پس به منظور پیشگیری از تخلفات 
ساختمانی، رسیدگی و اجرای الزام های قانونی 
در بحث نظارت، سرعت عمل، دقت و کیفیت در 
اعمال به موقع قانون، تلفیق، پردازش و تحلیل 
سامانه های مختلف نظارتی، مرکز مانیتورینگ 
هوشمند پایش تخلفات ساختمانی شهرداری 

مشهد راه اندازی شده است.
وی می افزاید: از جمله امتیازات مرکز مانیتورینگ 
هوشمند پایش تخلفات ساختمانی، بهره گیری از 
توان دستگاه های دخیل در راستای هم افزایی و 
صیانت از اراضی حریم شــهر مشهد با حمایت 
مرجع قضایی و ظرفیت های قانونی دستگاه های 

مذکور است.
او در پایان تأکید می کند: اگر بتوانیم با سوداگری 
زمیــن و زمین خواری برخــورد کنیم خواهیم 
توانست از تشدید بحران حاشیه نشینی جلوگیری 
کنیم و نیاز مسکن توده عام جامعه را که به دلیل 
ناتوانی مالی در چنین امالکی برآورده می شود 
را نباید با موضوع ســوداگری 
زمین در یک سطح ببینیم و 
برخورد مشابهی داشته باشیم.

حاشیه نشینی نتیجه س
قوانین جزیره ای 

رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معمــاری شــورای شــهر 
مشــهد نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار مــا می گوید: مقابله 
با حاشیه نشینی نیازمند یک 
اجماع و همکاری بین بخشی 
دستگاه های مختلف است و 
هیچ دستگاهی به تنهایی قادر 

به مقابله با آن نیست.
محمد هادی مهدی نیا می افزایــد: آنچه امروز 
در بیشــتر شــهرها در بحث حاشیه نشــینی 
رخ داده نتیجه عملکرد قانونی دســتگاه های 
مختلف مرتبط با این موضوع است؛ چرا که هر 
دستگاهی بر حسب وظایف قانونی خود عمل 
کرده و تــا آنجایی عمل کرده انــد که ضوابط 
تعریف شــده برای آن دستگاه معین کرده در 
نتیجه خواســته یا ناخواسته خأل های موجود 
بین همین وظایف قانونی فرصت سوءاستفاده به 
عده ای را داده که خود بســتر موضوعاتی چون 

حاشیه نشینی شده است.
او ادامــه می دهد: بر همین اســاس باید به هر 
شکل ممکن شرایطی مهیا شود تا در مباحث 
کالنی چون حاشیه نشینی تمامی دستگاه های 
مرتبط به صورت واحد عمل کنند به طور مثال 
دســتگاه هایی که متولی امر زمین هستند با 
معرفی زمین های کمتر مســتعد کشاورزی به 
مدیریت شــهری یا دستگاه های متولی زمین 
در محدوده شهرها شرایط شکل گیری قانونی 

کانون های جمعیتی را فراهم آورند.

مهدی نیا می گوید: از ســوی دیگر برخوردهای 
قهرآمیز دو دهه گذشــته نیز نتیجه مطلوب 
را نــداده؛ چرا کــه اگر این شــیوه مدیریتی 
نتیجه بخش می بود نباید امروز شــاهد افزایش 
حریم شــهر مشهد و چند برابر شدن جمعیت 
حاشیه نشین می بودیم پس باید با تغییر رویه 
در مبنای سیاست های پیشــگیرانه در پدیده 
حاشیه نشــینی به جای برخورد با معلول ها به 
سراغ برخورد با علت های آن برویم که اولویت 
نخســت جلوگیــری از ســفته بازی یا همان 

سوداگری در حوزه زمین است.

آمارهای جالب البه الی حرف هاس
مدتــی پیش همایشــی بــا عنــوان »نقش 
مشــارکتی و هم افزایی دســتگاه های متولی 
صیانت از حریم مشــهد« برگزار و بر ضرورت 
هم افزایی و هماهنگی دســتگاه های مختلف 
نظیر شــهرداری ها، دهیاری ها، سازمان جهاد 
کشاورزی، دســتگاه های خدمت رسان و سایر 
نهادهای مرتبط در حفظ و ســاماندهی حریم 
این کالنشــهر تأکید شــد که در این همایش 
ســخنرانان آمارهای قابل تأملی ارائه دادند که 

مرور برخی از آن ها خالی از لطف نیست.
حسین نژاد معاون شهرسازی شهرداری مشهد 
در ایــن همایــش می گوید: مشــهد 30 هزار 
هکتــاری در حال حاضر 8۶ هزار هکتار حریم 
دارد که برای ســاماندهی حریم آن رفتارهای 
قهری جواب نمی دهد. محمدرضا  هاشــمی با 
بیان اینکه حاشیه شــهرها بستر وقوع جرایم 
هستند، می افزاید: از 18 آسیب برجسته کشور، 
پنج آسیب در حاشیه مشــهد وجود دارد که 

زیبنده این شهر نیست. 

 فراکسیون محرومیت زدایی مجلسس
 در مشهد

اواســط مهرمــاه ســال جــاری بــود کــه 
تــازه تـــأســیــس  فـــراکسیون  اعــضای 
محرومیت زدایــی مجلس شــورای اســالمی 
پس از ســفر به نقــاط محروم خوزســتان و 
سیستان وبلوچســتان، به مشــهد آمدند و در 
بازدیدی چندساعته از بخش هایی از حاشیه شهر 
مشهد در شهرک های رجایی و باهنر، از نزدیک 
در جریان وضعیت این دو  شــهرک متراکم با 

شبکه گسترده ای از مشکالت قرار گرفتند.
محمدرضا کالیــی در این بازدیــد می گوید: 
380 هزار نفر از حاشیه نشینان مشهد غیرایرانی 
هستند و از این  تعداد 50 هزار نفر هیچ هویتی 
ندارند. براساس آمار های موجود می توان گفت 
که مشــهد بیشــترین جمعیت حاشیه نشین 
کشور را دارد و ریشه این حاشیه نشینی اراضی 

بزرگ مقیاس رها شده در اطراف آن است.
 شــهردار مشــهد همچنین از تسهیالت ویژه 
شــهرداری و آســتان قدس برای بازگشــت 
مهاجران به روســتا ها و شــهر های خودشان 
خبــر می دهد و می گوید: بنیاد مســکن برای 
کســانی که به روســتا های خودشان برگردند 
8 هزار فقره وام در نظر گرفته اســت و از این 
گذشــته، شــهرداری و آســتان قدس رضوی 
هــم هر کدام بــرای این  مهاجــرت معکوس 
۲5 میلیون تومان وام در نظر گرفته اند.حسین 
خضریان، نماینده مــردم تهران نیز در جریان 
ایــن بازدید، اعطای زمین برای ساخت و ســاز 
را روشــی بــرای جابه جایی حاشــیه  شــهر 
دانســته و می گوید: بهترین راه این  اســت که 
در ایــن  مناطق انبوه ســازی صــورت بگیرد.

کالم آخرس
همچنان که گفته شد تمام متولیان یا مرتبطان 
ملی و محلی با موضوع حاشیه نشــینی به این 
نتیجه رسیده اند که دوره برخوردهای قهرآمیز 
تمام شده و باید تدبیری بنیادی تر برای مقابله 
با پدیده حاشیه نشینی اندیشید بر همین اساس 
به نظر می رسد تثبیت شرایط موجود با اتکا به 
شــیوه هایی از قبیل مانیتورینگ اراضی حریم 
شــهر و جلوگیری از شــکل گیری کانون های 
جمعیتی غیرمجاز جدید اولویت نخست متولیان 
این موضوع است و در ادامه می توان با طراحی 
روش های مختلــف به فکر حــذف یا اصالح 
کانون های آسیب زای موجود بود که امیدواریم با 
توافق نظر صورت گرفته در این حوزه که بخشی 
از آن ذکر شــد در آینده شاهد رفتار و واکنش 
متفاوتی از سوی مدیران شهری و مجریان قانون 
در برخورد با حاشیه نشین و حاشیه نشینی باشیم.

 شهادت دومین مدافع سالمت •
در تربت حیدریه 
مهرداد  دکتــر  قدس: 
حیــدری بــه عنــوان 
مدافع  شــهید  دومین 
تربت حیدریه  ســالمت 
در راه خدمت در عرصه 
بهداشت و درمان مردم 
و مبارزه با بیماری کرونا، 

به شهادت رسید.پزشــک جهادگر و بسیجی »دکتر مهرداد 
حیدری« متخصص مغز و اعصاب بیمارســتان های آموزشی 
درمانــی نهم دی و تأمین اجتماعی تربت حیدریه بود که در 
راه دفاع از سالمت مردم و مبارزه با بیماری منحوس کرونا، به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد. دکتر حیدری از 17 آبان ماه با 
افت سطح اکسیژن خون در بیمارستان رازی تربت حیدریه 
حدود پنج روز بستری بوده که با حال عمومی خوب مرخص 
شــد. وی مجدد در ۲7 آبان ماه در بیمارستان نهم دی این 
شهرســتان بستری و عصر همان روز به مشهد منتقل شد و 
روز گذشته وی در راه خدمت به مردم به شهادت رسید. این 
پزشک بسیجی عضو گروه جهادی قافله خاکی تربت حیدریه 
با حضور در روستاهای محروم به مداوای رایگان مردم محروم 

می پرداخت و پیگیر امورات درمان محرومان بود.

مرمت بقعه کالته مزینان داورزن•
میــراث  قدس:مدیــر 
و  گردشگری  فرهنگی، 
صنایع  دستی شهرستان 
داورزن از پایان عملیات 
بازسازی اندود کاه گل بام 
و بدنه بقعه متبرکه کالته 
مزینان این شهرســتان 

خبر داد.محمد عبداهلل زاده ثانی افزود: با نزدیک شــدن فصل 
بارندگی مرمت این اثر تاریخی با مشــارکت بخش خصوصی 
و خیران روستا انجام شد.وی ادامه داد: حدود 500 مترمربع 
از ســطح این بنا با هزینه ای حدود 50 میلیون ریال مرمت 

 شده است.

آب شیرین؛ مطالبه قدیمی و ساده •
بجستانی ها

فارس: امام جمعه بجستان گفت: آب شرب بجستان خیلی 
شور است و تقریباً قابل استفاده نیست، به همین دلیل مردم 

همچنان ناچار به خریدن آب هستند.
حجت االســالم ســیدجواد عبدی درباره معضل آب شرب 
منطقه اظهار کرد: نبود آب شــرب مناسب در منطقه بسیار 
آزاردهنده است و مردم برای دسترسی به آب شرب مجبورند 
به جایگاه های نصب شده در شهر مراجعه کنند و هر بار 10 تا 

۲0 لیتر آب خریداری کنند.
وی افزود: آب شیرینی که در جایگاه ها توزیع می شود رایگان 
نیســت و با کارت مخصوصی که شبیه کارت بانکی است در 
دســترس مردم قرار می گیرد، ضمن اینکه ابتدا باید کارت با 

پرداخت هزینه شارژ شود تا سهمیه به متقاضی تعلق گیرد.
حجت االســالم عبدی ادامه داد: در حال حاضر از روســتای 
درزاب برای حل این مشــکل انشــعاب گرفته شده است اما 
فقط درصد شوری آب کمتر شده و هنوز هم مشکل به قوت 
خود باقی است.امام جمعه بجستان اظهار کرد: تقاضای ما از 
مسئوالن توجه بیشتر به این شهرستان و تعبیه منبع های آب 

به همراه دستگاه تصفیه است.

 کارگران ثابت خدمات شهری•
 و فضای سبز  بیمه تکمیلی می شوند

ایسنا: معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد از پرداخت 
هزینه بیمه تکمیلی کارگران ثابت خدمات شــهری و فضای 
ســبز از ســوی شــهرداری خبر داد.مهدی یعقوبی در این 
خصوص گفت: با دســتور شهردار مشــهد و موافقت شورای 
اسالمی شهر، در اصالح بودجه سال 99 شهرداری هزینه بیمه 
تکمیلی نیروهای دائمــی پیمانکاران در پیمان های حجمی 
پیش بینی شد.وی اضافه کرد: بر این اساس تمامی نیروهای 
دائمی پیمانــکاران در پیمان های حجمی، مشــمول بیمه 
تکمیلی رایگان خواهند شد و پرداخت هزینه بیمه تکمیلی 

کارگر از الزام های پیمان های حجمی خواهد بود.

مدیر تعاون  روستایی خراسان  رضوی:
قیمت زعفران باال می رود •

قدس:ایرج ناصری مقدم، 
روســتایی  تعاون  مدیر 
خراســان  رضوی گفت: 
قیمت زعفران باال خواهد 
رفت، بنابراین کشاورزان 
عجله نکنند و به میزان 
نیاز در بازار و یا در بازار 
حمایتی عرضه داشــته  

باشند. زعفران را نگه  دارند، زیرا قیمت زعفران در حال حاضر 
باالتر از چیزی  است که در بازار عرضه می شود.

 نیشابور میزبان•
 یازدهمین جشنواره بین المللي سیمرغ

نیشــابور - خبرنگار 
قدس: معاون فرهنگی  و 
دانشجویی دانشکده علوم 
پزشــکی نیشابور گفت: 
جشــنواره بین المللــی 
سیمرغ با موضوعاتی در 
حوزه فرهنگ سالمت و 

مدافعان سالمت برگزار خواهد شد.منصور نعیم آبادی گفت: 
این جشنواره در بخش های نمایشی )تئاتر صحنه ای، خیابانی 
/ نمایشنامه نویسی / تحقیق و پژوهش( و در بخش های ادبی 
)شعر کالسیک، شعر نو / شعر طنز و نثر طنز / ترانه / داستان 
کوتاه( برگزار می شود.وی خاطرنشان کرد: جشنواره بین المللی 
ســیمرغ در بخش هنرهای تجسمی )اینفوگرافیک/ عکس / 
مجموعه عکس / پی نما / کاریکاتور / خوشنویسی / فیلم کوتاه 
/ پوســتر(، در بخش فیلم و عکس )کوتاه/ مستند/ داستانی / 
پویانمایی/ نماهنگ و تیزر/ فیلمنامه نویسی( و موسیقی نیز 

برگزار می شود.

ظرفیتی که نیاز به توجه بیشتر دارد 
 شیرینی کاشت چغندر قند •

به کام کشاورزان جوینی
جوین  شهرستان  ایرنا: 
خراسان رضوی با سطح 
زیر کشت ۶ هزار هکتار 
چغندرقند و تولید حدود 
محصول،  هزارتن   400
یکــی از قطب های مهم 
در  قند  چغنــدر  تولید 
کشــور به شــمار می رود که با جهش تولید این محصول در 
کشــتزارهای آن گام مهمی در خودکفایی تولید شکر کشور 

برداشته است.

چغندر قند، فرصت طالیی رونق اقتصادی جوینس
رئیس اداره جهاد کشاورزی جوین با اشاره به اینکه محصول 
چغندرقند فرصت طالیی رونق اقتصادی جوین است، گفت: 
ســطح زیر کشت چغندرقند در این شهرســتان از 4هزار و 
355 هکتار در ســال گذشته به 5هزار و 3۲۲ هکتار در سال 
جاری افزایش یافته اســت.علی اکبر قارزی افزود: شهرستان 
جوین مستعد کشت چغندر قند به عنوان یکی از مهم ترین 
محصوالت راهبردی اســت که توسعه سطح زیر کشت این 
محصول عالوه بر اشــتغال زایی منجر به خودکفایی در تولید 
شکر و جلوگیری از خروج ارز شــده است.وی اضافه کرد: با 
توجه به میانگین برداشت حدود ۶0 تن چغندر در هر هکتار 
پیش بینی می شــود حدود 3۲0 هزار تن محصول در جوین 
تولید شــود. همچنین عیار پایه چغندر قند کشور 14 است 
امــا میانگین عیار چغندر قند جوین بیشــتر از این میزان و 
معادل 17.۶5 است.رئیس اداره جهاد کشاورزی جوین گفت: 
محصول چغندر تولیدی در شهرستان به کارخانه قند جوین 
منتقل شده و تاکنون این کارخانه افزون بر ۶0 هزار تن چغندر 
تحویل گرفته است.قارزی افزود: همچنین برای نخستین بار 
در کشور بارگیری چغندر برداشت شده در مجموعه کشت و 

صنعت این شهرستان با دستگاه لودر کلینر انجام می شود.

جوین؛ رتبه نخست تولید چغندر کشورس
فرماندار جوین هم گفت: شهرستان جوین، قطب تولید چغندر 
قند در خراســان رضوی است و در سال های گذشته با تولید 
400 هزارتن محصول، رتبه نخست کشور را کسب کرده بود 

که باید با حمایت های کافی این روند ادامه داشته باشد.
حسین جمشــیدی افزود: فرآوری چغندر قند در جوین در 
کارخانه های قند و با کمک اسید سیتریک انجام می شود اما 
با توجه به حجم باالی تولید این محصول، توسعه این مراکز 
فرآوری ضروری اســت.فرماندار جوین همچنین بیان کرد : 
هم اینک کارخانه قند جوین با مصرف روزانه 5هزار تن یکی از 
بزرگ ترین کارخانه های مصرف کننده چغندر قند کشور است 
که شکر سفید درجه یک را با کیفیت باال و نشان استاندارد به 
بازار عرضه می کند.جمشیدی افزود: در راستای توسعه مراکز 
فرآوری محصول چغندر قند، تولید قند کله در جوین وجود 
دارد اما راه اندازی کارخانه تولید قند شکسته از شکر ضروری تر 
اســت.وی ادامه داد: همچنین بخشی از محصول چغندرقند 
جوین در کارخانه اسید سیتریک این شهرستان که در زمینه 
تولید انواع شــوینده، پاک کننده ها و مواد نگهدارنده فعالیت 

می کند فرآوری و تبدیل می شود.

فرمانــدار جوین گفت: یکــی از اقدام های خــوب دولت به 
منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی است اما قیمت خرید تضمینی محصول 

چغندر قند، تضمین کننده کشت نیست.
جمشیدی افزود: در سال های اخیر هزینه کاشت تا برداشت 
محصول چغندرقند همچون سایر محصوالت افزایش یافته و 
کفاف هزینه کشاورزان نمی شود بنابراین حمایت از تولید این 
محصول مهم و اساسی نیازمند بازنگری و افزایش نرخ خرید 

تضمینی آن در شورای اقتصاد است.

کشت چغندر قند و ایجاد 4هزار فرصت شغلی در جوینس
فرماندار جوین گفت: در فصل برداشت چغندرقند یعنی پاییز، 
رونق اقتصادی در جوین ایجاد می شــود و حرکت و جنب و 
جوش بین کشــاورزان، کارگران و ناوگان حمل و نقل ایجاد 
می شود و چرخ کارخانه ها به حرکت درمی آید و شمار زیادی 

از مردم این شهرستان از عواید آن بهره مند می شوند.
جمشیدی افزود: مراحل مختلف کشت تا برداشت چغندرقند، 
بخش حمــل و نقــل این محصول بــه کارخانــه و وجود 
کارخانه های قند جوین و صنایع فرآوری تبدیلی دیگر افزون 

بر 4هزار فرصت شغلی در این شهرستان ایجاد کرده است.
پیش بینی می شود امســال بیش از یک میلیون تن چغندر 
قند در جوین تولید و برای فرآوری و استحصال شکر، تحویل 

کارخانه های قند سراسر کشور شود.

 نام گذاری بولواری در مشهد•
 به نام شهید رجبعلی محمدزاده 

قدس: در صد و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
مشــهد، طرح نام گذاری دو بولوار در دســتور کار قرار گرفت 
و مصوب شــد.رئیس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای 
اسالمی شهر مشهد در این خصوص گفت: طبق این مصوبه 
بولوار تازه تأســیس حدفاصل شهید چراغچی 13 تا میدان 
خیام به نام شهید رجبعلی محمدزاده نام گذاری شد. احسان 
اصولی افزود: همچنین بولوار تازه تأسیســی در امتداد بولوار 

کوشش به سمت خلج نیز به نام هفت حوض نام گذاری شد.

 اجرای رزمایش های هفت گانه •
هفته بسیج در فریمان    

قدس: سرهنگ پاسدار اکبری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
فریمان از اجرای رزمایش های هفت گانه هفته بســیج با پنج 
محور امنیت، معیشــت، فرهنگ، عمران و امر به معروف در 
این شهرستان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، 
در هفته بسیج در نظر داریم رزمایش هایی همچون رزمایش 
آبروی محله، رزمایش مسجد سنگر سالمت، رزمایش بزرگ 
آمرین به معروف با هدف قطع زنجیره کرونا و فرهنگ سازی 
رعایت پروتکل های بهداشــتی، رزمایش گروه های جهادی با 
محوریت خدمت رسانی به مردم و محرومیت زدایی، رزمایش 
مواســات و همدلی و توزیع بســته های معیشتی، رزمایش 
گشت های رضویون و رزمایش ایثار و شهادت را برگزار کنیم.      

مقابله با حاشیه نشینی 
نیازمند یک اجماع و 

همکاری بین بخشی 
دستگاه های مختلف 

است و هیچ دستگاهی 
به تنهایی قادر به مقابله 

با آن نیست

بــرشبــرش

برخوردهای قهرآمیز 
دو دهه گذشته نیز 

نتیجه مطلوب را نداده؛ 
چرا که اگر این شیوه 
مدیریتی نتیجه بخش 

می بود نباید امروز 
شاهد افزایش حریم 

شهر مشهد و چند 
برابر شدن جمعیت 

حاشیه نشین می بودیم

بــرشبــرش

گزارش  تولیدگزارش  تولیدخبرخبر
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میثم ظهوریان: در دهه های اخیر در کالنشــهرهای مدرن 
دو نیروی اجتماعی رقیب بر ســر شــکل دهی به پیکربندی 
کالبدی فضای شهری با یکدیگر در تضاد بوده اند. یکی نیروی 
اغلب مسلط و صاحب ســرمایه که این پیکربندی را با هدف 
حداکثرسازی »ارزش مبادله ای فضای شهری« دنبال می کند و 
هدفش حداکثرسازی سود سرمایه است. نیروی دوم که اغلب 
شامل طبقات محروم و متوسط جامعه است و مسئله اش »ارزش 
مصرفی و زندگی روزمره« است و به تبع در بازساختاریابی شهر 
به دنبال ایجاد همخوانی بــا نیازهای اجتماعی و روزمره خود 

است.
اگر چه در تاریخ معاصر اغلب نیروی اول بوده که توانســته تا 
حد زیادی شــکل مطلوب خود را بر پیکربندی شهر تحمیل 
کند، اما این امر به معنای پیروزی همیشگی این طبقه نیست 
و همواره »طبقات فرودســت« نیز در حــال تالش برای ایجاد 

تغییر متناســب با مطلوبیت های خود بوده اند که شکل گیری 
سکونتگاه های غیررسمی را می توان به تالش این طبقه در این 

جهت نسبت داد.
در واقع حاشیه نشــینی با بسیاری از ساخت و سازهای مدرن 
»سرمایه داری« در فضای شهری )مانند ارتفاعات جنوب مشهد و 
بلندمرتبه سازی های بی ضابطه در فضاهای مرکزی شهر مانند 
کوهسنگی، میدان شهدا و بافت اطراف حرم( به عنوان تالش 
این دو نیروی متضاد، در غیرقانونی و خالف ضوابط شهرسازی 

بودن اشتراک دارند.
 تنها تفاوت این دو نوع پیکربندی در این است که نیروی اول به 
واسطه برخورداری از ثروت و توان تأثیرگذاری بر نهادهای قدرت 
توانسته است به مطلوبیت غیرقانونی خود جامه قانون بپوشاند و 
طبقات محروم شده، فاقد توانایی چنین کنشی هستند. عاملیت 
بی قانونی هــای نوع اول با هزینه در رســانه های ملی و محلی 

خود را »مدیر دوره طالیی شهر« می خواند و پس از هفت سال 
همچنان پرونده تخلف 700میلیاردی اش در دادگستری خاک 
می خورد و عاملیت رویکرد دوم احتماالً به خاطر اخالل در نظم 

عمومی بازداشت می شود.
مسئله منتقدان برخوردهای ضربتی با سکونتگاه های غیررسمی 
مخالفت با قانون نیست، بلکه پرسش این است که اگر بی قانونی 
)هر چند از نوع متکی بر قانون آن( می تواند آنچنان که امروز در 
بافت های مرکزی شهر استدالل می شود، برای طبقات اقتصادی 
فرادست »حقوق مکتسبه« ایجاد کند، طبیعتاً می بایست برای 
حاشیه نشینان فرودست نیز چنین حق مکتسبه ای را قائل شد 
و اگر بنا بر برخورد با هر بی قانونی از ضوابط شــهری نیز باشد 
طبیعتاً اولویت با برخورد با طبقه اول است و نه کسانی که به 
دنبال پاسخ به حداقلی ترین نیازهای روزمره زندگی خود )که 
طبق  قانون اساسی تأمین آن به عهده حاکمیت است( هستند.

نگاهی به نیروهای رقیب در شکل دهی به پیکربندی فضای شهری 
دیدگاهدیدگاه

خبرخبر



روی خط حادهثروی خط حادهث
در پی بی توجهی به قانون 

۴۵۷خودرو جریمه  شدند•
صداو ســیما: از آغاز 
ورود  منع  اجرای  طرح 
خودرو های غیربومی به 
شــهرها، ۴۵۷ دستگاه 
ورودی  در  خــودرو 
شهر های خراسان رضوی 
جریمه شدند. جانشین 
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت:  ۱۷۶ دستگاه خودرو 
جریمــه ۵میلیون ریالی و ۲۸۱ دســتگاه خــودرو جریمه 
۱۰میلیون ریالی شدند. سرهنگ حسین میش مست افزود: 
همچنین در پی اجرای طرح اعمال محدودیت تردد و فقط 
در  ۴۸ ســاعت، 3هزار و ۸۱۵ دستگاه خودرو نیز از ورودی 
شــهر ها بازگردانده شدند.جانشین رئیس پلیس راه خراسان 
رضوی گفت: در این مدت به ۴هزار و ۶۰3 دســتگاه خودرو 

نیز تذکر داده شد.
میش مســت افزود: این طرح در ۶ نقطه ورودی به مشهد و 
ورودی سایر شهر های استان خراسان رضوی در حال اجراست.

 محور سبزوار به جوین •
همچنان کشته می گیرد

ماه  در۲۰  صداوسیما: 
گذشته در محور سبزوار 
- جوین بر اثر تصادفات 
و سوانح رانندگی 3۹ نفر 
جان خود را از دســت 
پلیس راه  داده اند.رئیس 
ســبزوار گفت: در سال 
گذشته ۴۴ فقره تصادف در محدوده حوزه استحفاظی سبزوار 
اتفاق افتاده که متأسفانه ۲3 نفر از هموطنان عزیزمان جان 

خود را از دست دادند و ۵۱ نفر دیگر مصدوم شدند.
سرهنگ ایزدپناه افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز با وجود 
کاهش تردد ها ۲۷ فقره تصادف در حوزه استحفاظی محور 
ســبزوار - جوین به وقوع پیوسته که منجر به جان باختن 

۱۶ نفر از هموطنان و مصدوم شدن ۲۸ نفر شده است.

 واژگونی مینی بوس ۱۹ نفر•
 را راهی بیمارستان کرد 

رئیس  قدس آنالین: 
فوریت هــای  مرکــز 
پزشکی و اورژانس ۱۱۵ 
واژگونی  گفت:  قوچان 
یک دستگاه مینی بوس 
در جاده قوچان  مشهد، 
جا  بــه  مصــدوم   ۱۹
گذاشت.حسن سعیدی افزود: در پی این حادثه که  ظهر روز 
گذشــته در ۴۵ کیلومتری جاده قوچان به مشهد حدفاصل 
روستای شفیع رخ داد، نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام 

شدند.
وی با بیان اینکه دو دســتگاه آمبوالنــس از اورژانس ۱۱۵ 
قوچان و یک دستگاه آمبوالنس از هالل  احمر این شهرستان 
بــه محل حادثه اعزام شــد، ادامه داد: بــه دلیل تعداد زیاد 
مجروحان و مصدومان سه دستگاه آمبوالنس نیز از شهرستان 
چناران به محل اعزام شد.رئیس مرکز فوریت های پزشکی و 
اورژانس ۱۱۵ قوچان گفت: ۱۰ مصدوم این حادثه توســط 
عوامل امدادی به بیمارســتان حضرت موسی بن جعفر )ع(   
قوچان و مابقی مصدومان به بیمارستان چناران منتقل شدند.

موضوعی که همچنان ادامه دارد
قاچاق سنگ معدن در اسفراین•

خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان اسفراین از 
توقیــف یک دســتگاه 
یک  حامــل  خــودرو 
تــن و ۲۰۵ کیلوگــرم 
ســنگ معدن قاچاق از 
نوع سرب به ارزش بیش از ۹۶ میلیون ریال در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ مجید یگانه پور، فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین 
گفت: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از 
معادن، مأموران پاسگاه زرق آباد در حین گشت زنی در سطح 
حوزه استحفاظی موفق به شناســایی یک دستگاه خودرو 

نیسان حامل سنگ معدن غیرمجاز از نوع سرب شدند.
وی با اشاره به اینکه مأموران این خودرو را با هماهنگی مقام 
قضایی متوقف و مورد بازرســی قرار دادند، افزود: در بازرسی 
از این خودرو یک تن و ۲۰۵ کیلوگرم سنگ معدن غیرمجاز 

کشف و ضبط  شد.
وی با اشاره به اینکه یک  متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده به مراجــع قضایی تحویل داده شــد، افزود: خودرو 
توقیف و سنگ معدن کشف شده نیز به اداره صنعت و معدن 

شهرستان تحویل داده شد.
سرهنگ یگانه پور با بیان اینکه ارزش این مقدار سنگ معدن 
بیش از ۹۶ میلیون ریال برآورد شده است، افزود : اقدام های 
پلیس در راستای مبارزه با اســتفاده غیرمجاز از معادن در 

سطح شهرستان با قدرت ادامه دارد .

دادستان عمومی و انقالب قوچان خبر داد
 برخورد شدید دستگاه قضا•

 با گران فروشان 
باشگاه خبرنگاران: دادســتان عمومــی و انقالب قوچان 
گفت: عزم دادســتانی در برخورد با گران فروشان، جدی و 
برخورد شدید و قانونی در انتظار آن هاست.حسین ولیدخت، 
دادســتان عمومی و انقالب قوچان گفت: دســتگاه قضایی 
با شــدت و قاطعیت با عوامل سوءاستفاده کننده، محتکر و 
گران فــروش برخورد خواهد کرد که در این زمینه تعزیرات 
حکومتی شهرســتان و سازمان صمت، بازرسی ها را تشدید 

کرده اند.
وی افزود: نظارت های دقیق و مســتمری به منظور برخورد 
بــا متخلفان در تمام حوزه ها صــورت می گیرد و در صورت 
مشاهده هر گونه تخلف از جمله احتکار و گران فروشی، برای 

متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

عقیل رحمانی: در حالی که بیشــتر رسانه ها 
به ماجرای تکراری گران شــدن مرغ در بازار 
مشهد پرداختند، بررسی های قدس اما نشان 
می دهد مسئوالن مربوط از حدود دو ماه پیش 
در جریان این پیشامد بوده اند، اما اقدام مؤثری 

پیش از گرانی در بازار لمس نشد.
هر زمان گرانی در بازار حاکم می شود، نخستین 
چیزی که مسئوالن عنوان می کنند ماجرای 
کمبود نهاده ها و کاهش جوجه ریزی  است. از 
سوی دیگر وعده اصلی برخی مسئوالن تا بوده 
همین بوده که با متخلفان با قاطعیت برخورد 
خواهد شــد. این موارد آن قدر با گوش مردم 
شهر آشناست که دیگر برای آن ها با یک شعار 
برابری می کند.وقت آن رســیده که رسانه به 
عمق ماجرا ورود پیدا کند و موضوع را از زاویه 
دیگری بررســی کند، آن هم مسئولیت خود 
مسئوالن امر در قبال کنترل گرانی مرغ است.

 مصوبه ستاد تنظیم بازارس
 از ابالغ تا اجرا

اینکه چرا هر بار قیمت مصوب اعالم می شود 
و هیچ وقــت هم مرغ گرم با آن قیمت در بازار 
توزیع نمی شود، دیگر دغدغه مردم شهر شده 
است. گاهی مردم از خود می پرسند پس نتیجه 
این جلســات و دور هم نشستن مسئوالن امر 
در ســتاد تنظیم بازار چیســت، چه می شود 
که آن ها  قیمتــی را مصوب می کنند و هنوز 
پای امضای متولیان امر خشک نشده، شاهد 
افزایش قیمت مرغ هســتیم.نمونه عینی این 
ماجرا موضوع پرکشیدن قیمت مرغ است. چند 
روز پیش اعالم شــد قیمت مصوب مرغ گرم 
در هر کیلو ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان است. هنوز 
چند روز از این موضوع نگذشته بود که قیمت 
مرغ بیش از ۱۷هزارتومان و باالتر از آنچه اعالم 
شد، در شهر مشهد فروخته شد و بررسی های 
میدانی در بازار حاکی از آن است که هر کس 
هم ساز خودش را می زند. از سوی دیگر چند 
فاکتور متعلق به کشتارکن ها بدست آمد که 
نشــان می داد آن ها قیمت مرغ گرم را در هر 
کیلو چند هزار تومان باالتر درج کرده و تحویل 

خرده فروشی ها داده اند.

این ها همه بــه کنار، حدود 
دو ماه پیش بود که ماجرای 
مرغ های  صادرات  مشکوک 
عربــی را در روزنامه قدس 
منتشر کردیم و از پشت پرده 
بســته بندی مرغ در برخی 
کشتارگاه ها با برندهای عربی 

پرده برداشتیم.
نکته قابل توجه در این ماجرا  
این بود که چرا باید مرغ هایی 
که با نهاده های یارانه ای، برق، 
آب و ... ما تولید می شد، این 
 گونه از مرز ایران خارج شده 
و جیب برخی ها پر شــود . 

اینکه از سطح استان چند کانتینر مرغ تحت 
این عنوان از کشور خارج شد، موضوعی فرعی 
است؛ چرا که برخی مسئوالن متولی دقیقاً در 
جریــان کاهش جوجه ریزی بــوده و به نوعی 
آن ها مسبب این کمبود شده اند.از سوی دیگر 
این وظیفه دســتگاه های نظارتی است که اگر 
ترک فعلی از سوی مدیران با علم به این موضوع 
که در دو ماه آینده با کمبود مرغ در بازار روبه رو 
خواهیم بود، صورت گرفته و همچنان اصرار بر 
صادرات مرغ عربی داشته و حتی فکری برای 
کاهش جوجه ریزی  نکردند، برخورد قاطع شود.

فاکتور صادر نشود س
برخورد می کنیم

حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
خراســان رضوی در واکنش 
به ایــن ماجرا کــه یکی از 
مرغ  بازار  نابسامانی  عامالن 
کشتارکن ها هستند،به قدس 
مقررات  گفت: در چارچوب 
افــرادی کــه پرونده  برای 
تخلف از سوی دستگاه های 
متولی تنظیم و به تعزیرات 
حکومتی ارســال شود، اشد 
مجازات در نظر گرفته خواهد 
شد.مدنی فدکی تصریح کرد: 
در حال حاضر تعزیرات حکومتی یک تیم ویژه 
به سطح بازار فرستاده و قاضی سیار ما هم در 

حال رسیدگی به تخلفات حوزه مرغ است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی  
ادامه داد: مردم و رســانه ها به ما کمک کنند 
و اگر اطالعات دقیق از سرشــاخه های گرانی 
مرغ ماننــد برخی کشــتارکن ها دارند به ما 
منتقل کنند تا برخوردهای قاطع در این زمینه 
صورت بگیرد.وی تصریح کرد: چند روز پیش 
اعالم کردیم مرغدارها و کشتارکن ها باید حین 
فروش مرغ، فاکتور صادر کنند و به جد پیگیر 

ماجرا هستیم که این کار صورت بگیرد، چرا که 
دست خیلی از متخلفان بسته خواهد شد و ما 
نظارت و کنترل بیشتری روی ماجرا خواهیم 

داشت.

سازمان صمت هم کمبود را داد زدس
ســاعدی، معاون نظارت و بازرســی سازمان 
صمت خراســان رضوی هم به قدس گفت:  با 
توجه به پایش های صورت گرفته و همچنین 
بررسی های دقیق، مشخص شد جوجه ریزی 
در مرغداری های اســتان کاهش داشته است 
و موضوع هم در آن زمان به اطالع مســئوالن 
مربوط رســید. اینکه ماجرا کمبود نهاده بوده 
یا چیز دیگری باید جهاد کشــاورزی استان 
پاســخگو باشــد. ما هم به آن ها اعالم کرده 
بودیم ماجرا از چه قرار است. وی تصریح کرد: 
یکشنبه گذشته جلسه فوق العاده ستاد تنظیم 
بازار اســتان تشــکیل و قرار شد برای جبران 
قسمتی از مشکل، مرغ منجمد راهی بازار شود 
و جهاد کشــاورزی اعالم کرد موضوع کمبود 

یک هفته دیگر حل می شود.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه 
برخوردی با عامالن اصلی گرانی مرغ در بازار 
خواهد شد، بیان کرد:طرح ویژه ای با هماهنگی 
سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 
دستور کار قرار دارد که به سراغ کشتارکن ها 
و مرغداری ها برویم  و اســناد خرید و فروش 
و... آن هــا را رصد کنیم. ســاعدی ادامه داد: 
از نظر مــا عامل اصلی نوســان قیمت مرغ، 
کشتارکن ها )دالالن( هستند؛ چرا که آن ها به 
واســطه قدرت مالی که دارند تولید مرغدار را 
یکجا خریــده و برخی اقدام های خالف قانون 
را صــورت می دهند.مرغداری هــا باید میزان 
فــروش و ... را هر روز بــه ما اعالم کنند، این 
قانون هست که تا امروز برخی اجرا نمی کردند. 
در صورتی که از فردا این اقدام صورت نگیرد، 
با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. از طرفی 
اگر کشتارکنی مرغ را باالتر از قیمت مصوب 
به خرده فروش تحویل دهد هم برای او پرونده 

گران فروشی تنظیم خواهد شد.

متولیان امر از ماجرا اطالع داشتند

ترک فعل مدیران ، عامل گرانی مرغ 

با توجه به پایش های 
صورت گرفته و همچنین 

بررسی های دقیق، 
مشخص شد جوجه ریزی 
در مرغداری های استان 

کاهش داشته است 
و موضوع هم در آن 

زمان به اطالع مسئوالن 
مربوط رسید

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
پس از چند روز کش و قوس

 اجرای مسکن ملی بجنورد •
از سر گرفته شد  

ایرنا: مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی گفت: مشکل 
این اداره کل با شهرداری در زمینه ادامه اجرای مسکن اقدام 
ملی در بجنورد برطرف و در روز گذشــته کارها پس از سه 

هفته توقف از سر گرفته شد.
ســیدعبدالمجید نژادصفــوی اظهــار کرد: پیــش از این، 
اجرائیات شــهرداری بجنورد مانع ادامــه اجرای طرح اقدام 
ملی تولید مسکن در شــهرک فرهنگیان مرکز استان شد، 
اما با ورود استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
خراسان شمالی، مشکل حل شده است.وی با بیان اینکه اکنون 
کارگاه در شهرک فرهنگیان بجنورد تجهیز شده است، گفت: 
علت ممانعت شهرداری از ادامه کار، نداشتن پروانه بود، اما با 

پیگیری های انجام شده، مقرر شد دریافت پروانه انجام شود.
نژادصفوی افزود: راه و شهرســازی پیش از این برای دریافت 
پروانه اقدام کرده و مدارک به شــهرداری مرکز استان ارسال 
شده است.وی اظهار کرد: قرار است در قالب طرح اقدام ملی 
تولید مسکن، ۹۱ بلوک هشت واحدی در شهرک فرهنگیان، 
در مجموع ۷۲۸ واحد مســکن ساخته شــود.مدیرکل راه و 
شهرسازی خراسان شمالی گفت: اجرای این طرح به مدت سه 
هفته متوقف شد، این در حالی است که در تمام کشور از این 
طرح ملی حمایت می شود تا اجرای آن سرعت گیرد، اما در 
شهر بجنورد، جلو این طرح در مرحله خاک برداری گرفته شد.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی 
خراسان رضوی اعالم کرد

 مالقات سالمندان•
 در این ایام مطلقاً ممنوع !

معاون  آنالین:  قدس 
اداره کل  توانبخشــی 
بهزیستی استان گفت: 
ترخیص ســالمندان از 
مراکز بهزیستی موجب 
دور شدن ســالمند از 
تجمعــات داخل مرکز 

شده و احتمال ابتال به کرونا را کاهش می دهد.
دکتر مسعود فیروزی اظهار کرد: در خصوص سالمندانی که 
از آن ها در مراکز بهزیستی مراقبت می شود توصیه اکید دارم 
بستگانشــان در صورت توانایی، حتماً عزیزان خود را در این 
ایام پیک کرونایی از مراکز مرخص کرده و در منازل خود از 
آن ها مراقبت نمایند و این کار موجب می شود عالوه بر اینکه 
سالمند از تجمعات داخل مراکز دور شده و کمتر مورد تهدید 
ابتال به کرونا قرار می گیرد؛ افراد سالمندی که به هیچ عنوان 
امکان خروج از مراکز را نداشته و الزامی است که از آن ها در 
مراکز بهزیستی مراقبت صورت گیرد نیز فضای بهتری برای 

مراقبت داشته باشند.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکــه اضطراب و نگرانی 
موجب کاهش ایمنی بدن می شــود، سالمندانی که از مراکز 
خارج شــده و توســط بســتگان خود مراقبت می شوند از 
آرامش روحی و روانی بیشتری برخوردار شده و بدین ترتیب 
مخاطرات احتمالی بیماری کاهــش می یابد. از دیگر فواید 
ترخیص سالمندان از مراکز بهزیستی این است که بستگان 
نیز به طور قطع از عزیز ســالمند خود مراقبت بیشتری به 
عمل می آورند، در صورتی که در مراکز بهزیستی امکانات بین 
همه سالمندان تقسیم شده و ممکن است سطح مراقبت ها 
از سطح مراقبت های خانگی پایین تر باشد. توصیه این است 
که خانواده هایی که شرایط الزم را دارند، حداقل تا پایان اوج 
کرونــا، پدر، مادر یا عزیز خود را از مراکــز خارج کرده و در 
منازل از آن ها مراقبت کنند.وی با اشــاره به این موضوع که 
خانواده ها باید این نکته را در نظر داشته باشند که اگر سالمند 
خود را از مراکز خارج کنند، پذیرش مجدد آن ها در مراکز به 
راحتی گذشته صورت نخواهد گرفت، افزود: به دلیل مقابله با 
شیوع کرونا پروتکل های سختگیرانه ای در ورود افراد به مراکز 
بهزیستی وضع شده است و امکان پذیر نیست که بستگان به 
مدت محدودی در غالب مرخصی ســالمند را از مراکز خارج 
کنند. همچنین خانواده هایی که قصد خروج سالمندان خود را 
از مراکز ندارند باید بدانند مالقات مطلقاً ممنوع است. در موارد 
خاص این مالقات تنها به صورت تماس تصویری امکان پذیر 
است.وی ادامه داد: شرایط و مراقبت های بسیار سختگیرانه ای 
در مراکز برقرار کرده ایم تا آلودگی مراکز بهزیستی و ابتال به 
کرونا به حداقل برسد. به جز لغو مرخصی افراد تحت پوشش، 
پذیرش افراد نیز در یک شرایط بسیار سختگیرانه و با انجام 
تســت های pcr و آزمایش هــا و سی تی اســکن ریه صورت 

می گیرد.

آتش نشانی مشهد اعالم کرد
راه اندازی سامانه نوبت دهی •

الکترونیکی استعالم ایمنی ساختمان 
مدیرعامل  قرمز:  خط 
آتش نشانی  ســازمان 
مشــهد از راه انــدازی 
نوبت دهــی  ســامانه 
اســتعالم  الکترونیکی 
در  ساختمان ها  ایمنی 
آتش نشــانی  مجموعه 

مشهد با هدف پاسخگویی سریع به درخواست های شهروندان 
و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع در ایام شیوع ویروس 
کرونا خبر داد.آتشپاد مسعود ظهوریان گفت: بیشترین درصد 
مراجعه های مردم به ســازمان آتش نشانی، موضوع دریافت 
اســتعالم در خصوص تأییدیه ایمنی ساختمان هاســت و 
شهروندان می توانند برای دریافت تأییدیه ایمنی ساختمان، 
پس از ثبت درخواســت نوبت در سایت آتش نشانی مشهد و 
دریافت پیامک مربوط، به ســتاد مرکزی آتش نشانی مشهد 
در بولوار وکیل آباد ابتدای بولوار دانشــجو مراجعه  کنند که 
برای راهنمایی و شرایط ثبت نوبت درخواستی  با مراجعه به 
سایت آتش نشانی مشهد در لینک زیر نوبت دریافت می کنند:

وی افــزود: ســاعات کاری ســازمان همــه روزه بــه جز 
روزهــای تعطیــل در شــیفت صبــح از ســاعت ۷:3۰ 
 الــی ۱۴:3۰ و پنجشــنبه ها تــا ســاعت ۱3:3۰ اســت .

ضروری اســت نوبت دهــی اینترنتی صرفاً با مشــخصات و 
اطالعات ملک انجام شود و هنگام ثبت دقت شود کد نوسازی 
صحیح باشــد و در صورت مغایرت مشــخصات ثبت شده 

درخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

ایرنا: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق 
بررسی ســتاد ملی مقابله با کرونا دورهمی های خانوادگی و 
شب نشینی ها سهم ۵3 درصدی در ابتال به بیماری کووید ۱۹ 

در یک ماه اخیر داشته است.
دکتــر مهدی قلیان  افزود: در ایــن زمینه کمیته تبلیغات و 
اطالع رسانی ستاد اســتانی مقابله با کرونا با دستور استاندار 
خراسان رضوی به طور جدی فعال شــده است.وی ادامه داد: 
این کمیته از ظرفیت همه رسانه های استان شامل صدا وسیما، 
خبرگزاری ها، پایگاه ها و کانال های خبری در فضای مجازی و 
رســانه های مکتوب برای آموزش و اطالع رسانی مردم در این 

زمینه اســتفاده خواهد کرد.معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد هشــدار داد: با توجه به نزدیک شدن شب 
یلدا، دورهمی ها و تجمع افراد به این مناســبت، ممکن است 
زمستان سخت و بدی را برای همه رقم بزند.وی گفت: در حال 
حاضر روند شیوع کرونا در خراسان رضوی همچنان افزایشی 
است و تمامی شهرستان های استان از نظر شیوع این ویروس 
در وضعیت قرمز یا نارنجی هســتند.دکتر قلیان افزود: اعمال 
محدودیت های مشــاغل و ترددهای درون  شــهری از اول آذر 
ماه آغاز شده و تا زمان خروج از وضعیت بحرانی کنونی ادامه 
می یابد و زمان پیش بینی شده برای این محدودیت ها دست کم 

دو هفته است که در صورت نیاز تداوم می یابد.وی ادامه داد: با 
افرادی که بین ســاعت ۹ شب تا ۴ صبح روز بعد تردد داشته 
باشند طبق قانون برخورد می شود و  همچنین در زمان خروج 
از منزل باید فاصله اجتماعی و دســتورالعمل های بهداشتی 

رعایت شده و از ماسک استفاده شود.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: طبق 
مصوبه ســتاد ملی مبــارزه با کرونا فقــط واحدهای صنفی 
گروه یک شــامل رســتوران های با غذای بیرون بر، نانوایی ها، 
سوپرمارکت ها، قصابی ها، میوه فروشی ها و دیگر مشاغلی که در 

این لیست اعالم شده، مجاز به فعالیت هستند.

علوم پزشکی مشهد خبر داد

دورهمی های خانوادگی موجب افزایش ابتال به کرونا 

کروانکروان

ایرنا: نخستین عمل کارگذاری  دریچه قلب بدون انجام عمل 
جراحی و به روش آنژیوگرافی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
انجام شد.عمل مزبور روی دو بیمار با موفقیت در بیمارستان 
امام رضا)ع( مشهد انجام شد.استاد گروه قلب و عروق دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در این خصوص گفت: این عمل به روش 
آنژیوگرافی روی یک زن 3۸ساله و یک مرد 3۶ساله که پیش 
از این تحت عمل جراحی باز تعویض دریچه قلب قرار گرفته 
بودند و پس از گذشت چند سال دچار مشکل شده بودند  که 
با توجه به ریســک باال امکان عمل جراحی باز مجدد وجود 

نداشت، انجام شد.
دکتر محمود شبستری افزود: در این روش همان دریچه قلب 
بافتی از طریق پوست مانند آنژیوگرافی ساده وارد قلب می شود 
و روی دریچه قبلی که دچار اشــکال شــده بوده کارگذاری  
می شــود.این پزشک فوق تخصص قلب دانشگاه علوم پزشکی 

مشــهد گفت: کم تهاجمی بودن، ریسک پایین عمل، کاهش 
مدت زمان بســتری و تسریع بهبود حال بیمار، از مزایای این 
روش به شمار می رود.رئیس بیمارستان امام رضا)ع( مشهد نیز 

گفت: اکنون ما با فاصله کمی از دنیا می توانیم عمل کارگذاری  
دریچه قلب بدون نیاز به جراحی را در این مرکز انجام دهیم.

دکتر علی خرسند افزود: خوشبختانه بیمارستان ۶۱۰ تختخوابی 
امام رضا)ع( مشهد یکی از پیشرفته ترین بیمارستان های کشور 
است و اتاق های عمل  بسیار مجهزی دارد و با حضور استادان 
باتجربه، بسیاری از اعمال جراحی پیشرفته در این مرکز انجام 
می شود.وی ادامه داد: این بیمارستان طبق روال عادی در کنار 
همه خدماتی که در بیمارستان انجام می شود، به بیماران خود 
در حوزه های مختلف جراحی عمومی، جراحی قلب، اورولوژی، 
زنان و سایر رشته هایی که در این مرکز هست، خدمات رسانی 
می کند.وی اضافه کرد: مردم بدون هیچ گونه نگرانی می توانند 
از این خدمات تشخیصی و درمانی استفاده کنند، ضمن اینکه 
درمان بیماران مبتال به کرونا در ساختمانی مجزا و مجهز در 

حال انجام است.

در مشهد انجام شد

نخستین عمل کارگذاری  دریچه قلب بدون جراحی 

گزارش زپشکیگزارش زپشکی



خبرخبر خبرخبر

 بازگشت به تحصیل ۵۷۲ کودک •
در گلستان

اســتاندار  گلســتان: 
گلســتان از بازگشت به 
دانش آموز  تحصیل ۵۷۲ 

در استان خبر داد.
اظهار  هاشــمیان  هادی 
کرد: حدود 98.۵ درصد از 
دانش آموزان ۵ تا 11 سال 

استان زیر پوشش تحصیلی قرار دارند و این رقم نسبت به سال 
قبل رشد داشته است.

وی افزود: اگرچه در ســال گذشــته 6 درصــد دانش آموزان به 
خدمات سخت افزاری آموزش مجازی دسترسی نداشتند، اما این 
رقم با پیگیری های آموزش و پرورش کاهش یافته و به یک درصد 

رسیده است.

 تخلف ثبت شده رانندگان مجاز •
اصالح می شود

ســخنگوی  اصفهان: 
ســتاد اســتانی مقابله با 
کرونــا در اصفهان گفت: 
تخلف ثبت شده رانندگان 
دارای مجوز تردد، پس از 
اعمال  پایان اجرای طرح 
محدودیت اصالح می شود.

حجت اهلل غالمی افزود: همزمــان با آغاز محدودیت های تردد با 
پیش بینی ســازوکاری برای افرادی که به صورت شــیفتی در 
واحدهای خدماتی، بهداشــتی و صنایع کار می کنند، مقرر شد 
اسامی آن ها برای صدور مجوز تردد توسط فرمانداری ها، اتحادیه ها 

و دستگاه های اجرایی اخذ شود.
وی با اشــاره به پیامک ارسالی به این افراد مبنی بر ثبت تخلف 
تردد آن ها اظهار کرد: پس از 1۵ روز از پایان اجرای طرح با اعالم 
اســامی رانندگان دارای مجوز تردد به پلیس راهور، تخلف آن ها 

اصالح و مجاز می شود.

 اجرای ۱۹۹پروژه محرومیت زدایی •
در البرز

کــرج: رئیس بســیج 
امام  ســپاه  ســازندگی 
مجتبــی)ع(  حســن 
گفــت:  البــرز  اســتان 
یکــی از مأموریت هــای 
بسیج ســازندگی اجرای 
پروژه های محرومیت زدایی 

ابتــدای ســال جــاری  از  کــه  بــوده  تولیــد  و جهــش 
تاکنــون 199 پــروژه در ایــن عرصــه اجــرا شــده اســت.
سرهنگ پاســدار مهران طیران افزود: این پروژه ها در حوزه های 
 مختلف آب کشــاورزی، مســکن، خانه محرومان، غســالخانه، 
راه روستایی، کارگاه اشتغال زایی و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی اظهار کرد: 11 پروژه عمرانی برای بهره برداری در هفته بسیج 
آماده شــده که چهار پروژه آن به صورت متمرکز اســتانی روز 
یکشنبه هفته آینده با حضور فرمانده سپاه استان به بهره برداری 

می رسد.

 ارائه خدمات درمانی رایگان •
به روستاییان هرمزگان

هرمــزگان: اســتاندار 
هرمــزگان گفــت: همه 
افرادی کــه از بیمه پایه 
سالمت روستایی برخوردار 
هستند، می توانند در طرح 
نام نویسی  تکمیلی  بیمه 
کنند و از خدمات رایگان 

مراکز دولتی در بخش درمان ســرپایی، بستری و داروی رایگان 
بهره مند شوند.

فریدون همتی با بیان اینکه صنعت بیمه به عنوان یک پشتیبان 
در همه حوزه ها جزو دغدغه های مهم و اصلی خانواده ها به شمار 
می رود، گفت: در حال حاضر در این حوزه ضعف اساسی وجود دارد 
و باید تبلیغات گسترده ای به ویژه از سوی رسانه ملی و سایر رسانه ها 
برای شناساندن مزایای استفاده از بیمه های مختلف انجام شود.

 نوبت دهی تست کرونا •
در یاسوج اینترنتی شد

کهگیلویه و بویراحمد: رئیس مرکز بهداشــت شهرســتان 
بویراحمد از نوبت دهی تست کرونا در مراکز 16 ساعته به صورت 

اینترنتی خبر داد.
محمــد یزدان پنــاه افــزود: به منظــور جلوگیــری از تجمع 
مراجعه کنندگان تســت کرونا در مراکز 16 ســاعته و خطرات 
ناشــی از انتقال این بیماری به دیگــران و همچنین برای رفاه 
حال همشهریان عزیز از تاریخ دوم آذرماه نوبت دهی تست کرونا 

اینترنتی است و نوبت دهی حضوری نداریم.

 ورود مسافران •
به روستاهای مازندران ممنوع است

سرپرســت  نوشــهر: 
امــور  دفتــر  اداره کل 
روســتایی و شــوراهای 
با  مازندران  اســتانداری 
اشــاره به اجــرای طرح 
محدودیــت  سراســری 
ورودی به استان ها، گفت: 

ورود مسافر و افراد غیربومی به روستاهای مازندران ممنوع است.
محمدرضا غالمی بیان کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی 
با همکاری پایگاه های مقاومت بسیج در روستاها از حضور افراد 
غیربومی به صورت میهمان و بستگان با احترام و بدون تنش و 

درگیری جلوگیری کنند.
وی افزود: امیدواریم با همکاری و هم افزایی مردم و مســئوالن 
هرچه زودتر با قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، وضعیت عادی 
به مناطق مختلف استان بازگردد و گردشگری که مهم ترین محور 

اقتصادی استان است رونق بگیرد.

 پرداخت صدقات خانگی •
در آذربایجان غربی الکترونیکی شد

غربی:  آذربایجــان 
مدیــرکل کمیتــه امداد 
از  غربــی  آذربایجــان 
میلیارد   ۵۰ جمــع آوری 
ریال صدقه در هشت ماهه 
سال جاری در استان خبر 

داد.
عزیز سهندی به اســتفاده از روش های الکترونیکی و جایگزینی 
آن با پرداخت ســنتی در صدقه اشاره کرد و از راه اندازی پوزهای 
الکترونیکی برای پرداخت صدقه در استان خبر داد و گفت: تاکنون 
۵۴ دســتگاه پوز الکترونیکی بین عامالن دریافت صدقات توزیع 
شده است که مشترکان با استفاده از کارت بانکی خود می توانند 
با حضور عامالن به درِ منــازل صدقات خود را به جای پول نقد، 

الکترونیکی پرداخت کنند.

۲ ماه تالش بی نتیجه برای پیدا کردن •
جوان مفقود شده در کردکوی

فرماندار کردکوی اظهار کرد: بیش از دو ماه از مفقود شــدن 
معین شریفی در جنگل کردکوی می گذرد و با وجود تالش های 

فراوان برای پیدا کردن این جوان نتیجه ای حاصل نشد.
ابراهیم قدمنان افزود: تمام مناطقی که احتمال می دادیم این جوان 
در آنجا گم شده باشد را تجسس کردیم اما هیچ سرنخی بدست 
نیامد. وی در خصوص شایعه هایی که این مدت در خصوص مفقود 
شــدن معین شریفی مطرح شده، گفت: تاکنون هیچ سرنخی از 
این جوان بدست نیامده و هر شایعه ای که مطرح شده را تکذیب 
می کنیم، این پرونده برای خودمان هم تبدیل به معما شده است.

 مذاکره کیش با قطر •
برای پذیرش مسافران جام جهانی

هرمزگان: دبیرکل انجمن 
سرمایه گذاران و کارآفرینان 
کیش از مذاکــره با قطر 
برای پذیرش مســافران و 
جام  بازی های  تماشاگران 
جهانــی ۲۰۲۲ در جزیره 

کیش خبر داد.
محسن قریب گفت: در حال رایزنی با مسئوالن کشور قطر و افراد 
مرتبط با بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ هستیم تا بتوانیم بخشی 
از مسافران و بازدیدکنندگان این رویداد را در جزیره کیش پذیرا 
باشیم و از ظرفیت بسیار مناسب این رویداد بین المللی بهترین بهره 
را ببریم. وی با انتقاد از دستورالعمل های خلق الساعه، اظهار کرد: 
دستورالعمل ها و بخشنامه های مختلفی که مدام تغییر می کنند 
کار را برای فعالیت و حضور ســرمایه گذاران ســخت کرده است.

امکان ارسال آنالین شکوائیه سرقت •
فراهم شد

کرمان: معاون آمار و فناوری اطالعات دادگستری استان کرمان 
گفت: در راســتای تسهیل در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به 
متقاضیان، تسریع در دریافت شکوائیه ها در موارد فوری و نیازمند 
پیگیری و صدور ســریع دستورات قضایی، امکان ارسال شکوائیه 

اعالم سرقت به صورت آنالین فراهم شده است.
مهدی بخشــی افزود: افراد برای ارسال شکوائیه اعالم سرقت به 
صورت آنالین می توانند از طریق ســامانه خودکاربری اشخاص 

حقیقی نسبت به ثبت شکوائیه سرقت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: به منظور انجام کار در این ســامانه باید امضای 
الکترونیک افرادی که در این پرونده وارد می شوند، فعال شده باشد.

صید آبزیان در استان قزوین ممنوع است•
قزوین: رئیس اداره نظارت 
بر امور حیات وحش اداره 
کل حفاظت محیط زیست 
استان قزوین گفت: صید 
آبزیان در این استان ممنوع 
است و مردم از صید آبزیان 

خودداری کنند.
سیاوش رضازاده اظهار کرد: صید انواع آبزیان در رودخانه ها، سدها 
و دریاچه ها در حال حاضرغیرقانونی است و افرادی که مبادرت به 

صید کنند، تخلف محسوب می شود.
وی اضافه کرد: صید هرگونه آبزی نیز در دریاچه اوان در منطقه 
رودبار الموت قزوین ممنوع و هیچ گونه پروانه صیدی نیز برای این 

منطقه از سوی حفاظت محیط زیست صادر نشده است.

بسیاری از نخلداران محصول خود را با قیمتی ارزان تر از سال گذشته می فروشند 

دست بلند دالالن و خرمای بوشهر!
بوشهر: درحالی که تورم یک سال اخیر موجب 
افزایش چنــد برابری قیمت تمامــی کاالها و 
خدمات شده اســت، اما متأسفانه قیمت خرما 
افزایشی نســبت به پارسال نداشته و بسیاری از 
نخلداران محصول خــود را با قیمتی پایین تر از 

سال گذشته به فروش رسانده اند. 
اســتان بوشــهر با 6 میلیون اصله نخل ساالنه 
حدود 16۰ هزار تن تولید خرما دارد و دراین بین 
شهرســتان های دشتستان، تنگســتان و جم 
قطب های اصلی تولید خرما در این استان هستند.

دلگفته های نخلدارانس
جاســم یکی از نخلداران شهرستان جم بابیان 
اینکه دالالن دسترنج کشاورزان را به پایین ترین 
قیمت خریداری کــرده و به باالترین قیمت به 
فروش می رسانند، اذعان می کند: خرمای کیلویی 
۲۵ تا ۳۰ هزار تومان در بازار به بهای یک سوم از 

تولیدکننده خریداری  شده است.
وی بابیــان اینکه هزینه های زندگی نخلداران از 
همین نخل هاست، می افزاید: متأسفانه هزینه های 
زندگی به شــدت افزایش  یافته اســت و با توجه 
به افزایش هزینه تولیــد خرما، اما قیمت خرما 
به هیچ وجه افزایشی نداشــته و هنوز به قیمت 
سال گذشته خریداری می شود که در این شرایط 

دخل وخرج ما باهم نمی خواند.
این نخلدار به خبرنگار ما می گوید: تا پیش ازاین 
تمامی نخلداران با مشــکل تأمین و کمبود آب  
دست و پنجه نرم می کردند، اما حاال قیمت آب بها 

هم به آن اضافه  شده است.
وی اظهار می کند: دولت به عنوان حامی کشاورزان 
نــرخ خدمات را افزایش داده، اما برای حمایت از 

قیمت تولید کاری نمی کند.
وی بیان می کند: به طور مثال سال گذشته نرخ 
آب بهای اعالم شــده ۲ هزار و ۳۵ تومان بود که 
امســال این نرخ به ۴ هزار و ۳۵ تومان برای هر 
اصله نخل رسیده که بیش از 9۰ درصد افزایش 

داشته است.
این کشاورز بوشهری با اشــاره به اینکه تمامی 
هزینه های تولید مانند ســموم، کارگر و هزینه 
بســته بندی و ســایر نیازها به طور چشمگیری 
افزایش داشته اســت، می گوید: انتظار نداشتیم 

دولت نرخ آب را هم افزایش دهد.
جاسم اذعان می کند: درحالی که پیشتر هرسال 

بیــش از 6 دوره آبیــاری برای 
نخیالت داشــتیم، اکنون تعداد 
دوره های آبیاری در برخی سال ها 
به یک دوره و یا درنهایت دو دوره 
رسیده اســت که در این شرایط 
نخیالت کمترین کیفیت را برای 
باردهی خواهند داشت و درآمد 
نخلداران را کاهــش می دهد و 
افزایــش دو برابــری نرخ آب بها 
در این شرایط نیز نوعی ظلم به 

تولیدکننده است.
وی با اشــاره به این موضوع که 
دولت پول آب نخیالت را به طور 

تمــام و کمــال از کشــاورزان دریافت می کند، 
می افزاید: حداقل انتظار نخلداران این اســت که 
دولت در زمینــه بازاریابی و صادرات و کمک به 
قیمت واقعی خرما کمک کند تا نخلداران جنوب 
بیش از این متحمل ضرر نشوند، نه اینکه ما تمام 
نهاده ها را با قیمت های نجومی تهیه کنیم آن وقت 
مجبور باشیم محصول خود را به نرخ سال گذشته 

به فروش برسانیم.

انتظار بحق نخلدارانس
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان بوشــهر بابیان 
اینکه امسال هزینه  های تولید خرما افزایش پیدا 

کرده، اما به نسبت باال رفتن نرخ 
ارز قیمت فــروش خرما تغییر 
قابل توجهی نداشته است، اذعان 
کرد: با توجه به اینکه نزدیک به 
۳۰ درصد خرمای استان بوشهر 
صادراتی اســت نخلداران انتظار 
دارند با توجه به افزایش نرخ ارز 
خرمای کشــاورزان نیز با قیمت 

مناسب تری خریداری شود.
ابوالقاسم محمدزاده بابیان اینکه 
از ابتدای ســال تاکنــون 1۳۰ 
هزار تن خرما از مناطق مختلف 
 کشور صادر شده که از این میزان 
1۳ هزار تن سهم استان بوشهر است، اظهار کرد: 
در مقایسه با سال گذشته این آمار۳۰ درصد رشد 

را نشان می دهد.

چه باید کرد؟س
محمدزاده با اشــاره به این موضوع که در بحث 
صــادرات خرما عــالوه بر صــادرات باید وزارت 
بهداشت و سازمان اســتاندارد بسته ترویجی و 
تبلیغی تدوین کنند که با توجه به ارگانیک بودن 
خرما می تواند جایگزین مناسبی برای مواد قندی 
در سفره های مردم باشد، افزود: اگر سرانه مصرف 
خرما در ایران افزایش یابد حتی نیاز به صادرات 

خرما وجود ندارد.

وی افزود: جمعیت کشور حدود 8۵ میلیون نفر 
اســت و چنانچه هر نفر ســاالنه 1۰ کیلو خرما 
مصرف کند ساالنه 8۵۰ هزار تن مصرف داخلی 
است و ۳۵۰ هزار تن باقیمانده نیز مصرف بخش 

صنعتی خواهد شد.

 ضرورت برخورداری س
از حمایت های دولتی

نماینده مردم دشتســتان در مجلس شــورای 
اســالمی نیز حمایت از کشــاورزان را ضروری 
دانســته و می گوید: انتظارات نخلداران در فصل 
فروش خرمای امســال برآورده نشد و با کاهش 
قیمت فروش نسبت به پارســال روبه رو بودند، 
بنابراین انتظار می رود دولت حداقل در نرخ آب بها 

و یا بخشودگی آن تجدیدنظر کند.
ابراهیم رضایی با ابراز نارضایتی از وضعیت خرما 
به ویژه در حوزه تأمین آب و قیمت خرما تصریح 
می کند: حل مســائل خرما از اولویت های امروز 

دشتستان است.
وی با تأکید بر این موضوع که آب بها تنها چیزی 
نیســت که در حوزه نخل داری با افزایش روبه رو 
بوده است، می افزاید:  انواع سم و کود، هزینه های 
شخم زن و کارگر نیز افزایش چند برابری داشته 
است و این افزایش هزینه ها و کاهش قیمت خرما 
موجب شده تا نخل داری با ریسک باالیی روبه رو 
شود و حاال کشاورزان نگران آینده کاری خود هستند.

انتظارات نخلداران 
در فصل فروش 
خرمای امسال 

برآورده نشد و با 
کاهش قیمت فروش 
نسبت به سال گذشته 

روبه رو بودند
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فسا: در حالی که هنوز چند روز از خبر تخریب آلونک یک بانوی 
بندرعباسی و حاشــیه های آن نمی گذرد حاال از شهرستان فسا 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که سعی دارد همان 
صحنه ها را تداعی کند، اما این بار این فیلم، داستانی متفاوت دارد. 
چنــد روزی از تخریــب آلونک یک بانوی سرپرســت خانوار در 
بندرعباس نگذشــته و درحالی که افکار عمومی نســبت به این 
موضوع هنوز حساس است، برخی افراد فرصت را غنیمت شمرده 

تا از این فضا برای تشویش اذهان استفاده کنند.
در همین راستا شــاهد انتشار فیلمی در فضای مجازی هستیم 
که مأموران محیط  زیست در حال تخریب سرپناه فردی با فرزند 
معلول هستند، اما به گفته مسئوالن و توضیحاتی که اداره محیط 
 زیست فسا می دهد در واقع این فیلم مربوط به امسال نبوده و فرد 

معلول در یکی از روستاهای مجاور صاحب سرپناه است!
در این فیلم، پیرمردی که ظاهرش به معلوالن شــبیه است در 
هوایی ابری و بارانی در خرابه های خانه ای کنار یک زن گریان به 

نمایش درآمده که از خراب کردن منزلش گالیه دارد.
این پیرمرد با عصایی چوبی که زیر بغل دارد، می گوید مددجوی 
زیر پوشش کمیته امداد است و محیط  زیست شهرستان فسا منزل 

وی را تخریب کرده است.
در ادامه این کلیپ، مرد جوانــی مقابل دوربین می آید و خود را 
فرزند محمد بردبار، پیرمرد معلولی که در ابتدای فیلم از تخریب 
منزلش گالیه مند  است معرفی می کند و می گوید که به دستور 

محمدی، رئیس محیط  زیست شهرستان فسا خانه پدرش تخریب 
 شده است.

پشت پرده ماجرا از زبان مسئوالنس
این موضوع در حالی است که رئیس اداره حفاظت محیط  زیست 
شهرستان فسا، ضمن تکذیب خبر تخریب منزل یک معلول، با 
بیان اینکه این فیلم مربوط به سال گذشته است به تشریح جزئیات 

این موضوع پرداخت.
بهنام محمدی در این زمینــه اظهار کرد: فرد معلول در منطقه 
»میان جنگل« فسا در این فیلم مدعی است منزلش توسط محیط 

 زیست تخریب  شده، اما واقعیت موضوع این نیست.
وی ادامه داد: 16 آذر سال گذشته آقای »بردبار« اقدام به تخریب و 
تصرف عدوانی و ساخت وساز به میزان ۷۰ مترمربع در اراضی منابع 
ملی منطقه حفاظت  شده میان جنگل شهرستان فسا می کند؛ پس 
از اســتعالم از اداره های منابع طبیعی و بنیاد مسکن شهرستان 
مشخص می شود اراضی مذکور جزو اراضی ملی و خارج از طرح 

هادی روستای »پانعل« است.
وی افزود: شهریور سال 1۳98 در نامه ای به بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی شهرستان فسا ممنوعیت واگذاری اراضی برای الحاق به طرح 
هادی روستای پانعل اعالم و عنوان می شود با توجه به اینکه اراضی 
موردتقاضا در محدوده اراضی منطقه حفاظت شــده میان جنگل 
قرار دارد، واگذاری اراضی مناطق حفاظت شــده ممنوع اســت.

محمــدی اضافه کرد: با توجه به اینکــه چندین بار به فردی که 
کلیپش در فضای مجازی منتشــر شــده، در مــورد ممنوعیت 
ساخت وســاز تذکر داده شد، اما ایشــان ساخت وساز غیرقانونی 
را ادامــه می دهد که در نهایت با هماهنگی مقام محترم قضایی، 
دیوارچین احداثی که غیرقابل  سکونت و فاقد ساکن بود، تخریب 

شد.

افراد حاضر در فیلم صاحب  خانه هستند س
رئیس اداره حفاظت محیط  زیســت شهرســتان فســا گفت: 
ساخت وساز انجام شده، متعلق به هیچ  یک از افراد حاضر در فیلم 
منتشرشده نبوده و شخصی که اقدام به ساخت وساز کرده در روستا 
ساکن نیســت و فرد معلولی هم که در فیلم صحبت می کند از 
بستگان ایشان بوده و در همان روستا دارای منزل است و در منزل 
خود ســکونت دارد و همان گونه که در فیلم هم مشخص است 

شخص تصویربردار القا می کند که چه بگوید.

قدس آنالین گزارش می دهد

فیلم داستانی تخریب خانه یک معلول در فسا !

گزارشگزارش

۷۹63zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. فیلمی داســتانی جنایی برنــده جایزه 
اســکار بــه کارگردانی »فرانســیس فورد 
کاپوال« محصول ســال19۷۲. دربرگیرنده 
۲. دعوت شــده- برادر خودماني ۳. طاقچه 
 بــاال- مصیبــت- ضــروري- توگوشــي 
۴. توستر- زه کمان- نهي از دویدن- اجاره 
۵. آرامستان قدیم مشــهد واقع در انتهای 
خیابان شهیدمفتح – به سوي خود کشیدن- 
گرداوري 6. امپراتــوري آلمان- گذراندن- 
برکت یافتــن ۷. آموختنــي لقمان- صوت 
درد- نوعي ســنگ مرمر مرغوب 8. قیمت 
بازاري- آیین و شــریعت- تحفه - آسیب و 
صدمه 9. از انواع سرریز سد- آزاد- راه رفتن 
1۰. پسوند شباهت- جایزالخطاست-کشف 
رازي 1۲. درخور- بهشــت شداد- رانندگي 
در گویش بچه لندن 1۲. سال قبل- ناپخته- 
خبردادن- دلیل 1۳. دربست کارخانه اي - از 
محبت گل مي شود- دردر و رنج - دوتایک 
1۴. ناشي- تجزیه و تحلیل اطالعات 1۵. برد 
مشهور- شهرکی قدیمی مربوط به صده اول 

بعد از اسالم در دامغان

1. از تقســیمات متن - شــرکت تجاري یا 
صنعتي ۲. مثلي براي سختي چیزي- به مراد 
دل نرســیده ۳. چهــره شــطرنجي- مقابل 
فراز- ســمت چپ- تعجب خانمانه ۴. نیکو- 
غوزه پنبه- شــیره چغندرقند- شیار دروني 
لوله تفنــگ ۵. نوعــي چــراغ خوراك پزي 
 قدیمي- طنین صدا- از گرم کننده هاي منزل 
6. لحظات- پنهان شــدن- گندم کوبیده شده 
۷. چوب خوشــبو- رانــدن- هرآنچه از رادیو 
و تلویزیون پخش شــود 8. ســاز توخالی- از 
غالت استراتژیک- درخت تسبیح- شاخه اي 
از شمشــیربازي 9. پیل الکتریکي - درپناه- 
شــهر بي دفاع 1۰. ســارق- عنصري پرتوزا 
در جدول تناوبي- سیســتم عاملي منســوخ 
در صنعت تلفن همــراه 1۲. فیل عظیم الجثه 
 ماقبل تاریــخ - چاهــي در جهنــم- راهرو 
 1۲. انجام یافته- عصر و روزگار- صدمترمربع- اجر 
1۳. حرف فاصله- کشور عربي همسایه- شیره 
چغندرقند- شــب روســتایي 1۴. خریدار- 
بي تحمــل 1۵. از مقاطــع تحصیالت عالیه- 

واحدي براي حافظه رایانه اي

  عمودی  افقی
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