
روزهای بی فروغ مروارید سیاه خزربرخورد با عامالن تولد نوزاد در روزهای ُرند
تخریب بی رویه زیستگاه، ماهیان خاویاری را در خطر انقراض قرار داده است دادستانی خطاب به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

با توجه به داغ شدن تب تولدهای اجباری زودهنگام 
در تاریخ های رند و آسیب های فراوانی که به نوزاد 
می رسد، معاون دادســتان مشهد طی دستوری 
به علوم پزشــکی مشهد، خواســتار پیشگیری از 
این اقدام و معرفی متخلفان احتمالی به دادســرا 
شد.ماجرا از چند ماه پیش شروع شد،همان زمان 

که برخی تاریخ ...

ماهیان خاویاری پنج گونه مختلف شامل فیل ماهی، 
قره برون، اوزون برون، شیپ و تاس ماهی یا چالباش 
هستند که بزرگ ترین آن ها فیل ماهی است که این 
موجــودات را می توان با توجه به قدیمی بودن آن ها 
فســیل زنده نامید.اتفاقی که برای هر پنج گونه این 
ماهی ها افتاده اســت اینکه در لیست سرخ اتحادیه 

بین المللی حفاظت از محیط  زیست...
.......صفحه 3 
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.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

نهضت تجربه نگاری مساجد
اصناف می گویند بخشودگی مالیاتی 
سال 99 سبب کاهش پرداخت بیمه 

بیکاری می شود و این به نفع دولت است  

 بخشودگی مالیاتی
 به جای پرداخت بیمه بیکاری 

سخنگوی آتش نشانی مشهد خبر داد
کاهش حوادث در پی اعمال 

محدودیت های کرونایی

مدیریت ناقص، شیوع کرونا 
را تشدید خواهد کرد! 

انتشار کتاب »مسجد رهبر« فرصتی برای بازنمایِی هویت تاریخی پایگاه های اصلی انقالب اسالمی

.......صفحه 2 

رئیس اتاق اصناف مشهد با تأکید بر اینکه دولت تحت فشارهای 
اقتصادی ناشــی از تحریم، با کمبود منابع مالی مواجه شــده، به 
خبرنــگار ما می گوید: ما این مضیقه ها را درک می کنیم و در این 

سال سخت کرونایی با دولت و تدابیر ...

سا
/ ر

دی
شه

د م
جوا

د 
حم

: م
س

عک

یادداشتیادداشت
علی محمدزاده 
annotation@qudsonline.ir

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یکشنبه  9 آذر 1399

  13 ربیع الثانی 1442  
 29 نوامبر 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9403  
 ویژه نامه 3782 
+ صفحه »میهن« 

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک 
قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی 
های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می گردد:

بخش دو بجنورد پالک 155-اصلی اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد 
1-ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 1202 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 2.24  متر مربع ابتیاعی آقای بازرگان خسروی از محل مالکیت ثبتی نوکر علی عدالتیان برابر رای شماره 1908-99 مورخ 99/06/18 کالسه 72-98 هیات

2- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 227.95  متر مربع ابتیاعی آقای احمد بابائی از محل مالکیت ثبتی شهرداری بجنورد برابر رای شماره 1873-99 مورخ 99/06/17  کالسه 232-98 هیات
3- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 113 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 127.38 متر مربع ابتیاعی آقای امید شاکری از محل مالکیت ثبتی علی شاکری  برابر رای شماره 1857-99 مورخ 99/06/17 کالسه 78-99 هیات

4- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 909 فرعی از پالک 155 اصلی فوق به مساحت 191 متر مربع ابتیاعی خانم امان گزل مراد خواهی از محل مالکیت ثبتی چاریار افشین برابر رای شماره 1844-99 کالسه 80-99 هیات 
5- ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 180 متر مربع ابتیاعی خانم فزه ایمانی از محل مالکیت ثبتی صادق صدیق زاده برابر رای شماره 1907-99 کالسه 229-1398 هیات

6- ششدانگ یکباب انباری دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 81.59  متر مربع ابتیاعی خانم معصومه وحید علی آبادی از محل مالکیت ثبتی غالمحسین علی آبادی فرزند حسین برابر رای شماره 2144-99 کالسه 188-1399 هیات
7- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 155 اصلی فوق به مساحت 93.65  متر مربع ابتیاعی خانم آسیه درخشان از محل مالکیت ثبتی هادی و علی محمد و قنبر علی همگی شهرت باغچقی برابر رای شماره 2145-99 مورخ 99/7/1 کالسه 06-1399 هیات

بخش دو بجنورد پالک 129-اصلی اراضی ملکش بخش دو بجنورد
8- ششدانگ یکباب منزل دارای پالک 22 فرعی از 129 اصلی فوق به مساحت 180.80 متر مربع ابتیاعی آقای هادی بهادری راد  از محل مالکیت ثبتی حاتم علی فرزند مراد علی برابر رای شماره 1911-99 مورخ 99/06/18 کالسه 243-1398 هیات

لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 

به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9909389
تاریخ انتشار نوبت اول:  09                  /09                  /99  تاریخ انتشار نوبت دوم: 24                  /09                  /99

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد-  احمد اصغری شیروان
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انا هلل و انا الیه راجعون
ریاست محترم کارخانه سپتیکو ) تاکسا(

جناب آقای امین التجاری و خانواده محترم
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

آقای ایمان امین التجاری
را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال برای شما 

سالمتی و تندرستی آرزومندیم.روحشان شاد و قرین رحمت الهی
حاج رضا محبی ) نمایندگی تاکسا در میدان بار نوغان(

موقوفات غیرمتصرفی ذیل الذکردرنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی وتجاری را به 
مدت یکسال از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذارنماید.

آدرس محلپایه کارشناسی )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف
بلوارشهیدکریمی 9 چهارراه اول پالک  59 طبقه دوم جنوبی20.000.000 ریال85یک واحدآپارتمان مسکونی-نوبت  دوم1
بلوارشهیدمطهری شمالی 28 پالک 48 طبقه  همکف14/500/000 ریال100یک واحدآپارتمان مسکونی-نوبت دوم2
رضاشهر،خیابان رودکی جنوبی،انتهای رودکی 19سمت چپ فاز3تجاری18/000/000 ریال50یک دربند مغازه تجاری-نوبت اول3
خیابان نواب صفوی،بین نواب صفوی 10 و12پاساژ ایمان طبقه همکف پالک 9/200/00061 ریال14/78یک دربند مغازه تجاری-نوبت اول4

متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین س�عد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد موقوفات غیرمتصرفی مراجعه و یا با 
شماره تلفن 05138432011 داخلی 3224 تماس حاصل نمایند.

مهلت ش�رکت در مزایده تا پایان س�اعت اداری روزپنج ش�نبه مورخ  1399/09/13می باش�د.  پاکت های مزایده در روز شنبه مورخ 1399/09/15ساعت 9 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با 
حضور اعضای کمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

)) اطالعیه آگهی مزایده ((
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور                    
فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری آیدین مشرق زمین

 ) سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری آیدین مشرق زمین سهامی خاص به شماره ثبت 
32601و شناسه ملی 10380478091 دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در روز 
پنجشنبه مورخ 1399/09/20 ساعت 07:00 صبح و همچنین جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

خیابان  مشهد،  رضوی،  خراسان  نشانی:  به  صبح   09:00 ساعت   1399/09/20 مورخ  5شنبه  روز  در   
شهید مدرس، مجتمع تجارتی مدرس، طبقه پنجم، واحد 3 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل می باشد:
1- تغییر محل. 2- اصالح ماده 4 اساسنامه.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده به شرح ذیل می باشد:
1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 

هیئت مدیره 99
09
37
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ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس�تناد مصوبه ش�ورای محترم اس�المی ش�هر تایباد نس�بت به 
واگذاری اجاره محل فاز یک و دو تعدادی بیلبورد تبلیغاتی در س�طح ش�هر بر اس�اس موقعیت 
مکانی تابلوها در} منطقه عالی )الف(، منطقه خوب)ب(، نقاط متوس�ط)ج( { و قیمت کارشناسی 
پایه منطقه ای تابلو بر اس�اس هر متر مربع در منطقه عالی شهر }منطقه الف{ 8/500 ریال منطقه 
خوب}منطقه ب{ 5/700 ریال و منطقه متوس�ط }منطقه ج{4/300 ریال به ش�رکت های دارای 
مج�وز از طریق برگ�زاری مزایده کتب�ی اقدام نماید ،ل�ذا متقاضیان محترم م�ی توانند جهت 
دریافت فرم های مزایده و ارائه پیش�نهادات خود حداکثر تا تاریخ 99/09/19 به واحد روابط 

عمومی شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
* مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/02 لغایت 99/09/19

* مهلت تسلیم پیشنهادات تا تاریخ 99/09/19
* زمان بازگشایی پاکت ها در تاریخ  99/09/20 

* سپرده شرکت در مزایده مبلغ 20/000/000 ریال می باشد.
* کلیه هزینه های مربوط به آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

* محل تحویل اس�ناد شرکت در مزایده دبیرخانه ش�هرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم 
می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05154522265 تماس حاصل فرمایند. 

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

)) آگهی مزایده(( نوبت دوم
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ایوب سیدالحسینی-شهردار تایباد

تجمع شهروندان مشهدی در سوگ شهید محسن فخری زادهتجمع شهروندان مشهدی در سوگ شهید محسن فخری زاده

محکومیت ترور علممحکومیت ترور علم
.......صفحه .......صفحه 22  



اصناف می گویند بخشودگی مالیاتی سال 99 سبب کاهش پرداخت بیمه بیکاری می شود و این به نفع دولت است  

بخشودگی مالیاتی به جای پرداخت بیمه بیکاری
رئیس اتاق اصناف مشهد با تأکید بر 
اینکه دولت تحت فشارهای اقتصادی 
ناشــی از تحریم، با کمبود منابع مالی مواجه 
شده، به خبرنگار ما می گوید: ما این مضیقه ها 
را درک می کنیم و در این سال سخت کرونایی 
با دولت و تدابیر محدودیت زا، همراهی کرده ایم 
اما واقعیت این اســت که با تعطیلی هر واحد 
صنفی به طور متوســط دو تا ســه نفر بیکار 
شــده اند و یا از این پس بیکار خواهند شد که 
این بیکاری بار مالی باالیی برای پرداخت بیمه 
بیکاری و یا احیای مجدد همان مشاغل روی 

دست دولت می گذارد.
محمود بنانژاد معتقد اســت هــر واحدی که 
تاکنون و به ســختی خود و مشاغلش را سر 
پــا نگه داشــته در واقع باری قابــل توجه از 
دوش دولت برداشــته است و بر همین اساس 
بخشودگی مالیاتی ســال 99 اصناف به نفع 
دولت خواهد بود و مانع از هزینه تراشــی های 
ســنگین برای ســازمان تأمین اجتماعی هم 

خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران با اشاره به 
درآمد ساالنه 5 تا 6 هزار میلیارد تومانی دولت 
از محل مالیات مشــاغل پیش از کرونا ادامه 
می دهد:  در خصوص مالیات تفکیکی مشاغل، 
اعداد مستندی در دست نیست اما اگر همین 

عدد 5 تا 6 هزار میلیارد تومان را که با احتساب 
مالیات وکال، پزشکان و... محاسبه شده، مبنا 
قرار دهیم، با بخشــودگی آن عالوه بر منفعت 
اقتصــادی، در کاهش هزینه هــای معنوی، 
فرهنگی و اجتماعی ناشی از بیکاری گسترده 
هم به دولت کمک قابل توجهی خواهد شــد 
و الزم اســت دولت با مکانیسم هزینه- فایده، 
بخشودگی مالیاتی ســال جاری اصناف را در 

بودجه سال آینده اعمال کند.
وی می گوید: 8 درصد جمعیت کشور در استان 
خراسان رضوی مستقر هستند و پیش از شیوع 
کرونا ماهانه 18 میلیارد تومان برای پرداخت 
بیمه بیکاری در این اســتان هزینه می شــد. 
عدد مربوط به دوران کرونا هنوز اعالم نشــده 
اما بر مبنای همان عدد اعالمی، ساالنه باالی 
200 میلیارد تومان فقط در همین استان برای 

پرداخت بیمه بیکاری هزینه می شود که قطعاً 
این عدد پس از کرونا افزایشی خواهد بود.

بنانژاد معتقد اســت هزینه مالی صرف شده 
بــرای پرداخت بیمه بیکاری در کل کشــور 
احتمــاالً بین هــزار و 400 تا هــزار و 500 
میلیارد تومان اســت و وقتی هم دولت تحت 
فشارهای اقتصادی ســنگین قرار دارد و هم 
تأمین اجتماعی در شرایط سودآوری نیست و 
بعضاً گفته می شود، سازمانی ورشکسته است، 
بخشودگی مالیاتی اصناف اقدامی پیشگیرانه در 

حوزه مالی خواهد بود.
به باور این عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
اینکه برخی کارشناســان، پیشنهاد محاسبه 
مالیات اصناف را کمتر از 12 ماه در سال جاری 
مطرح می کنند نیز نمی تواند مکانیسمی مؤثر 
در کمــک به این حــوزه و کل دخل و خرج 

دولت باشد.
وی ابراز امیدواری می کند با بخشودگی مالیاتی 
اصناف در سال جاری، رفع کرونا در سال آینده 
و رخت بربستن تحریم ها، انگیزه اشتغال زایی و 
یا حفظ مشاغل موجود افزایش خواهد یافت 
و دولت از همین امروز برای جایگزینی منابع 
بودجه ای مربوط به مالیات مشــاغل می تواند 
اقــدام کند؛ چــرا که قطعاً این بخشــودگی، 

هزینه بردار نیست.

 گوشت مرغ در خراسان رضوی •
ارزان تر می شود

ایرنا: مدیر طیور، زنبور عســل و کرم ابریشــم سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان رضوی از کاهش قیمت گوشت مرغ در این 
اســتان خبر داد.محمدمهدی یعقوب زاده کاهش 15 درصدی 
جوجه ریزی در مهر ماه را عامل کمبود تولید مرغ در استان اعالم 
کــرد و گفت: با توجه به بهبود وضعیت جوجه ریزی پس از این 
دوره، قیمت گوشت مرغ تا دهم آذر ماه کاهش می یابد.وی افزود: 
طی روزهای آینده و بــا ورود مرغ تولیدی جدید به بازار مردم 
 می توانند هر کیلوگرم گوشت مرغ را بین 2۳0 تا 240 هزار ریال 
تهیه کنند.وی از مردم خواســت به اندازه نیــاز اقدام به خرید 
گوشت مرغ کرده و به هیچ وجه برای ذخیره سازی خرید نکنند تا 
مرغ تولیدی جدید به بازار وارد شود و قیمت این محصول کاهش 
یابد.یعقوب زاده همچنین از افزایش 10 درصدی میزان تولید مرغ 
گوشتی در استان خبر داد و افزود: بر این اساس در آذر ماه تولید 
مرغ گوشتی در خراسان رضوی به 10 هزار و 400 تن می رسد.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی:
»پدیده پشت بام فروشی« از تبعات •

افزایش بی رویه قیمت مسکن است
انجمن  رئیــس  قدس: 
خراســان  انبوه ســازان 
به  اشــاره  بــا  رضــوی 
اینکه مشــهد یکــی از 
کالنشــهرهایی است که 
»بام فروشــی«  پدیــده 
گریبانگیــر آن شــده و 

به تازگی به  دلیل افزایش چشــمگیر قیمت مسکن، این پدیده 
گسترش یافته است، گفت: متأسفانه به  دلیل وضعیت اقتصادی 
مردم و افزایش قیمت مســکن و به تبع آن رانده شدن مردم به 
 سمت حاشیه شهر، چندی است با مسئله پشت بام فروشی مواجه 
هستیم. محمود پژوم با بیان اینکه پدیده »بام فروشی« امروزه با 
مباحث اقتصادی روز درگیر شــده است، اظهار کرد: این اتفاق 
در ســاختمان هایی که به صورت قولنامه ای یا وکالتی که فاقد 
سند هستند رخ می دهد و معموالً برخی افراد با سوءاستفاده از 
این اوضاع نابسامان اقتصادی اقدام به فروش پشت بام منزل خود 
می کنند.وی با اشاره به اینکه در سایه نبود نظارت های کافی از 
جانب دستگاه های مسئول، با پدیده »بام فروشی«در کالنشهر ها 
مواجه هستیم، گفت: این پدیده در تمام مناطق مشهد مشاهده 
نمی شود و تنها در مناطقی که تراکم جمعیت زیاد و مردم توان 

خرید کمتری دارند، قابل رؤیت است.
پژوم ادامه داد: »بولوار دوم طبرسی« و منطقه »سیدی« از جمله 
منطقه هایی هستند که به  دلیل گســتردگی و سکونت جمع 
زیادی از همشــهریان این  گونه است. همچنین پُشت کارخانه 
قند آبکوه واقع در خیابان جانباز مرکز خرید و فروش پشــت بام 
است که بیشــترین تخلف در همین مناطق صورت می گیرد.

 مجید عسگری به عنوان »رئیس•
 حوزه هنری خراسان رضوی« منصوب شد

قدس: مجید عســگری 
»رئیس حوزه  به عنــوان 
رضوی«  خراسان  هنری 
منصوب شــد. وی پیش 
از این مســئول شــعبه 
آزادشهر انتشارات به نشر، 
هنری  فرهنگی  معــاون 

سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد و مدیر فرهنگسرای 
بهشت شهرداری مشهد و... بوده است.

 خرید 10 دستگاه کپسول اکسیژن•
براي بیماران فرهنگي نیشابور

نیشــابور - خبرنگار قدس: مدیر آموزش و پرورش نیشابور 
گفت: در این شــرایط حاد کرونایی و در این زیست بوم جدید، 
تهیه کپسول اکسیژن، از تجهیزات سرمایه  ای مورد نیاز بیماران 
مبتال به کرونا به شمار می رود و این اقدام مهم در راستای کمک 
به همــکاران فرهنگی و خانواده آن ها کــه درگیر این بیماری 
منحوس شده اند، انجام شده است.علیرضا کلیدری افزود: تعداد 
10 عدد کپسول اکسیژن با صرف اعتباری افزون بر ۳۳0 میلیون 
ریال به همــت مدیریت، همکاران گرامــی و امور عام المنفعه 
خریداری و تحویل کلینیک فرهنگیان شد و در اختیار فرهنگیان 

عزیز قرار خواهد گرفت.

 افزایش ۸0 درصدی ترانزیت خروجی •
به سمت افغانستان

ایســنا: مدیرکل گمرک دوغارون گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون ترانزیت خروجی کاال از طریق معبر رسمی دوغارون به 
سمت افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 
درصد افزایش داشته است. محمد کوه گرد اظهار کرد: صادرات 
کاال در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوت 
چندانی نداشته اســت، 90 درصد کاالهای صادراتی از گمرک 
دوغارون به مقصد شهر هرات؛ دومین بازار اقتصادی افغانستان 
منتقل می شــوند و در مجموع یک ســوم کاالهای مورد نیاز 
بازارهای کشور همسایه از طریق گمرک مرزی دوغارون تأمین 
می شود.وی با اشاره به مهم ترین کاالهای صادراتی از طریق این 
معبر رسمی به سمت افغانســتان افزود: اهم این کاالها شامل 
مصالح ساختمانی، ســیمان، آهن، فراورده های سوختی و مواد 
غذایی است.کوه گرد بیان کرد: روزانه بیش از یک هزار دستگاه 
خودرو ترانزیت از طریق این گذرگاه رسمی وارد و خارج می شوند.

 مونوکسیدکربن بیشترین سهم را •
در آلودگی هوای مشهد دارد

ایرنا: مسئول مرکز پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری 
مشهد گفت: ساالنه در مشهد، 245 هزار تن آالینده های مختلف 
در جو منتشر می شود که در این میان مونو کسید کربن، ناکس 
و ساکس ها بیشترین سهم را دارند.رضا اسماعیلی افزود: سیاهه 
منابع آلودگی هوای مشــهد توسط شــهرداری تهیه و مهر ماه 
امســال در کارگروه کاهش آلودگی هوای استانداری خراسان 
رضوی مصوب شــده اســت.بر اساس این ســیاهه، 64 درصد 
از منابع آلودگی هوا در مشــهد مربوط به منابع متحرک و ۳6 
درصد مربوط به منابع ثابت است.مسئول مرکز پایش آالینده های 
زیست محیطی شهرداری مشهد گفت: در بخش منابع متحرک 
آلودگی هوا، خودروهای شخصی سهم اصلی را دارند و مونوکسید 

کربن نیز بیشترین آالینده ای است که تولید می کنند.

کاهش مصرف گاز طبیعی ادارات دولتی •
در دوران دورکاری کارکنان

افتخاری،  حسن  قدس: 
مدیرعامل شــرکت گاز 
خراســان رضوی گفت: 
آغــاز محدودیت هــای 
کرونایی از ابتدای آذرماه 
حضور  موجب  امســال 
درصدی   50 حداکثــر 
کارکنان دولتی در شــهرهایی با وضعیــت قرمز و نارنجی و 
ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان محترم شده است که 
بایــد از این فرصت برای کاهش مصرف گاز طبیعی ادارات و 
مجموعه های دولتی و کمک به تأمین و پایداری زنجیره تأمین 

گاز طبیعی استان در این روزهای سرد استفاده کرد.
وی به تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها هم اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر تمام مدارس و دانشگاه های استان در مقاطع 
مختلف تعطیل بوده و با اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی 
و آموزش غیرحضوری مشغول به فعالیت هستند. به همین 
علت دلیلی برای روشن کردن سیستم های گرمایشی بخش 
آموزشــی وجود نداشــته و گرم کردن فضای اداری حداقلی 
کفایت می کند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح 
کرد: فرایند بازرســی و پایش دمای محیط ادارات، بانک ها و 
مؤسسه های آموزشی و دانشگاهی استان از دو هفته گذشته 
آغاز شده که متأسفانه نتایج اولیه نشان دهنده رشد مصرف این 
بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. طبق گزارش 
بازرســان در حالی که سامانه گرمایشی برخی از ادارات روی 
حداکثر تنظیم شده، پنجره اتاق ها هم برای تهویه هوا باز است.

بزرگ ترین پروژه آزمایشگاهی شرق •
کشور در مشهد افتتاح می شود

قدس: قائم مقام معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
از افتتاح بزرگ ترین پروژه آزمایشگاهی شرق کشور در ابتدای 
ســال 1400 در این شهرستان خبر داد و گفت: با راه اندازی 
آزمایشــگاه رفرانس 100 اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در 
هشت حوزه آزمایشگاهی ایجاد می شود.دکتر سیدمحمدکاظم 
فرهمند اظهار کرد: پروژه آزمایشگاه رفرانس حوزه بهداشت 
در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و این پروژه تا پایان امسال 
به اتمام می رسد، آزمایشگاهی که به  صورت تخصصی هشت 
حوزه آزمایشگاهی را پوشش می دهد و از ابتدای سال 1400 
آماده خدمات رسانی در حوزه های مختلف آزمایشگاهی خواهد 
بود. قائم مقام معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
افزود: آزمایشگاه رفرانس در فضای هزار و 100 مترمربعی و در 
سه طبقه ساخته  شده و تاکنون 7 میلیارد تومان برای ساخت 

این آزمایشگاه هزینه شده است.

 مدیریت ناقص، شیوع کرونا را •
تشدید خواهد کرد! 

علی محمدزاده: تصمیم گیری و یا همان مدیریت به معنای 
عام کلمه هر چند همیشــه دارای اهمیت است اما ارزش و 
حساسیت آن در مواقع بحرانی و خاص چند برابر می شود به 
همین جهت در تاریخ جوامع مختلف مواردی از تصمیم های 
بزرگ که منجر به پیشگیری از فجایع یا حصول دستاوردهای 

مثبت شده اند ثبت و ضبط می شوند.
 بــا همین مقدمــه کوتــاه می خواهیم نگاهــی اجمالی به

تصمیم ســازی ها در روزهای شیوع کرونا داشته باشیم؛ چرا 
که بی هیچ تردیدی می توان شرایط ایجاد شده را در حد یک 
بحران دانســت و ابتدایی ترین توقع این اســت که در مواقع 
بحرانی تصمیم هایی اتخاذ شــود که کمترین خطا یا همان 

ریسک را داشته باشد.
هر چند در ماه های ابتدایی شیوع این بیماری در اواخر سال 
گذشته و اوایل سال جاری با اعمال محدودیت هایی کشور ما 
در زمره ممالکی قرار گرفت که از موج نخست این بیماری به 
ســالمت گذشت اما با گذر زمان و به ویژه در هفته های اخیر 
شــاهد تصمیماتی در بعد مدیریت کالن این مسئله بودیم و 
هستیم که به نظر نمی رسد خروجی قابل دفاعی داشته باشد.

همچنان که بارها گفته شده و تقریباً همه می دانیم هر اقدامی 
که بتواند از ازدحام جمعیتی جلوگیری کرده و زنجیره انتقال 
این ویــروس را قطع کند از هر اقــدام درمانی دیگری برای 
پیشــگیری از شیوع کرونا مؤثرتر است بنابراین انتظار دور از 
ذهن یا غیرمنطقی نیست که توقع داشته باشیم دولت نجات 
جان شــهروندان را به هر چیز دیگری ترجیح داده و با اعمال 
محدودیت تمام و کمال از شــدت موج شیوع این ویروس در 

این روزهای بحرانی بکاهد.
اما تصمیم اخیر دولت برای تعطیلی مشروط و تقسیم بندی 
شــهرها به قرمز و نارنجی نه تنها کمک آنچنانی به مسئله 
پیشگیری نکرده که بنا به برخی نشانه ها شرایط را پیچیده تر 
کرده است البته شاید با اندکی تردید بتوان ادعا کرد که این 
شیوه تصمیم گیری هم نشانه بالتکلیفی مدیریت کالن کشور 
در مقابله با کرونا در مقطع کنونی اســت و شاید ترس دولت 
از بار مالی تعطیلی کامل موجب شــده تا چنین تصمیمی را 

ابالغ کند.
نکته قابل توجه اینکه وقتی ابالغیه ای از سوی دولت آن هم 
در چنین شرایط خاصی صادر می شــود باید جامع و کامل 
باشد یعنی دربرگیرنده انواع تفاسیر بوده و هر پرسش احتمالی 
درباره چگونگی عمل به آن را پاســخ داده باشد حال آنکه از 
روز جمعه و پس از اعالم تعطیلی ادارات در هفته جاری هنوز 

بسیاری از کارکنان نمی دانند تکلیفشان چیست.
مسئله قابل تأمل دیگر اینکه بنا به اظهارات کارکنان برخی 
از ادارات شــیفتی کردن ادارات موجب می شــود تا مراجعه 
به ادارات و بانک ها بیشــتر شــود؛ چراکه برخی از کارکنان 
 سعی می کنند در روز اســتراحت خود پیگیر کارهای اداری 
عقب افتاده خود باشند و از سوی دیگر شهروندان به جای آنکه 
یک بار به اداره ای مراجعه و پاسخ خود را دریافت کنند مجبور 
هستند دو یا چند بار مراجعه کنند؛ چراکه یک روز می گویند 
کارمند مربوطه امروز حضور ندارد پس ارباب رجوع روز بعد هم 

مراجعه می کند تا روز شیفت کارمند مورد نظر باشد.
لذا همین خدمت رســانی ناقص در ادارات مراجعات را بیشتر 
کرده و خود می تواند زمینه ســاز شیوع بیشتر کرونا باشد بر 
همین اساس )باور داریم تمام کارشناسان بهداشت و درمان و 
مشاوران عالی دولت هم می دانند( اعمال این شیوه مدیریتی 
تنها برای فرار از سایه سنگین بار مالی تعطیلی کامل بوده و 
نتیجه مطلوب را به دنبال ندارد و فرسودگی کارکنان دولت و 
مراجعات چندباره شهروندان به مراکز اداری نتایج مستقیم و 

حتمی تصمیم اخیر خواهد بود.
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ایســنا: معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به 
تأکید استاندار و ابالغیه وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، معادن غیرفعال در همه استان های 
کشور باید به مزایده گذاشته شوند که در این 
راستا 480 معدن راکد و غیرفعال در خراسان 
رضوی شناسایی شده اســت.علی رسولیان 
اظهار کرد: از این تعــداد ۳61 معدن بلوکه 
شده در استان هستند که دلیل بلوکه شدن 
آن ها پاسخ منفی برخی دستگاه ها به استعالم 
بوده اســت.وی افزود: پروانه اکتشــاف 258 
معدن در خراســان رضوی کــه جزو معادن 

قدیمی هستند، سال ها قبل صادر شده اما از 
آنجا که این معادن فعال نشــده، پروانه آن ها 
باطل شده که این معادن با بررسی مجدد و 
دریافت پاسخ مثبت استعالم از اداره کل منابع 

طبیعی، به مزایده گذاشته خواهند شد.
رسولیان تعداد معادن دارای پروانه های کشف 
مزایده ای استان را 159 فقره ذکر و بیان کرد: 
در دوره ای کــه برای این معادن پروانه صادر 
شده، طبق قانون، نیاز به استعالم از اداره کل 
منابع طبیعی وجود نداشته اما در صورت به 
مزایده گذاشتن این معادن، باید استعالم آن ها 

دوباره از اداره کل منابع طبیعی گرفته شود.

مزایده ۴۸۰ معدن راکد در خراسان رضوی 
خبرخبر

ایسنا: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
استان خراسان رضوی گفت: در حالی که 
در کل کشور حدود 61 درصد مشموالن 
سهام عدالت روش غیرمستقیم را انتخاب 
کرده اند، از مجموع ۳میلیون و 978 هزار 
و 184 مشــمول ســهام عدالت استان، 
2میلیــون و 709 هــزار و 984 نفر این 
روش را انتخاب کرده اند که 68 درصد از 
کل مشــموالن در استان خراسان رضوی 

را شامل می شود.
حســین امیررحیمی با بیان این مطلب 
اظهار کرد: مشموالن سهام عدالت که در 

استان خراسان رضوی روش غیرمستقیم 
را انتخاب کرده اند، به منظور برخورداری 
از منافع آزادســازی این ســهام، مزایای 
قانونــی و امکان شــرکت در رأی گیری 
الکترونیکی انتخاب هیئت  مدیره شرکت 
سرمایه گذاری سهام عدالت استانی، باید 
نسبت به نام نویسی در سامانه سجام اقدام 

کنند.
وی افــزود: این افراد باید بــا مراجعه به 
سامانه سجام به آدرس www.sejam.ir و 
 یا دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام

و سجامی شدن اقدام کنند.

آزادسازی غیرمستقیم سهام عدالت ۶۸ درصد مشموالن

قدس: پدید آوردن هویتی به نام مســجد، نخســت در قبا و 
ســپس در مدینه، در شمار زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای 
اسالم در آغاز تشکیل جامعه اسالمی است. مسجد همواره در 
سه حوزه آموزشی، سیاسی-  اجتماعی و رسانه ای فعال بوده و 

بر جامعه اسالمی تأثیر گذاشته است.
نقش معنوی و انسان ســاز مسجد موضوعی است که همواره 
موجب حیات جامعه اسالمی شده و پیش نماز در تربیت فکری 
و معنوی انسان ها همواره نقشی کلیدی داشته است. انقالب 
اسالمی ثمره نهاد انسان ساز مسجد و از خود گذشتگی علما و 
روحانیتی است که معلم های فکری و معنوی جامعه اسالمی 

بوده و هستند.
بدون تردید مسجد را می توان تأثیرگذارترین نهاد اجتماعی و 
دینی در ایران معاصر معرفی کرد؛ نقش رســانه ای مسجد در 
ابالغ فتوای مشهور آیت اهلل میرزای شیرازی و معرفی مرجعیت 
امام خمینی)ره(، بیان افکار و مواضع ضداستکباری ایشان برای 
توده های مردم در هر نقطه ای از کشــور، نمونه هایی از جایگاه 
برجسته مسجد و نقش گسترده آن در جامعه متدین ایران است.

ضرورت تجربه نگاری مساجدس
نخستین حرکت های سیاســی و فرهنگی انقالب از مساجد 
شکل گرفت. مساجدی که ویژگی ممتاز آن در تاریخ انقالب، 

حضور گسترده مردم از هر قشر و رده سنی است. 
ثبت خاطرات شفاهی با محوریت مساجد، مبّین بخش قابل 
توجهــی از تاریخ فرهنگی انقالب و تداوم این نهضت مقدس 
خواهد بود؛ تجربه نگاری مساجد ضرورتی است که متأسفانه 
ده ها سال است کمتر مورد توجه اهل تحقیق قرار گرفته است 
و بسیاری از این خاطرات همراه با انسان هایی که این خاطرات 

را رقم زدند به خاک سپرده شدند. 
چه بسا ثبت تاریخی این فعالیت ها و الگوسازی از کارهای موفق 
مساجد راهگشای بسیاری از مشکالت امروز جامعه می توانست 

باشد.

فواید مشارکت در نهضت تجربه نگاری مساجدس
هویت سازی برای مسجد و فعالیت های مسجدی

آشنایی با ظرفیت های گذشته و کسب تجربه برای برنامه های 
حال و آینده

ارائه الگو برای فعالیت های فرهنگی مشابه
امکان برنامه ریزی خالق در رویدادهای پیش رو

آشــنایی با آدم های جدید و تقویت ارتباطات و روابط  عمومی 
مسجد با محله و شهر

برندسازی برای مسجد و فعالیت هایش
شناخت مفاخر مسجد عالوه بر شهدا

ارتباط با نیروهای قدیمی مسجد و افزایش سرمایه  اجتماعی
کمک به تولید محتوا در جبهه خودی

تأثیــر تربیتی مطلوب برای فعالیت طرح، کمک به رشــد و 
کادرسازی نیروها

کسب مهارت فنی و هنری برای فعاالن طرح و کمک به آینده 
شغلی آن ها

چرا باید نهضتی کار کنیم؟س
با توجــه به تعــداد زیاد راویان و گســتردگی مســاجد، 
جمع آوری خاطرات و اســناد مسجد و فعاالن مسجدی به 
شکل گیری نهضتی فراگیر نیازمند است، تا هویت مسجدی 
و الگوهای متنوع از مســاجد فعال و پویا به صورت جامع، 
ثبت و منتشــر شود. همچنین گذشت زمان و کهولت سن 
اکثر فعاالن مسجدی دهه های 40، 50 و 60  ضرورت این 
اقــدام فراگیر و جهادی برای ثبــت خاطرات و تجربیات را 

اثبات می کند.

خروجی های تجربه نگاریس
شــناخت نقش مســاجد در فعالیت های تربیتی، سیاسی، 
اجتماعــی و هنر متعهد، آگاهــی از فعالیت های فرهنگی 
در جامعه انقالبــی ایران و بســیاری از موضوعات متنوع 
دیگر خروجی های کاربردی طرح تاریخ شــفاهی مســجد 
می تواند باشــد. از این طریق فعاالن امروز مســجدی ها با 
هویت تاریخی و فرهنگی مســجد خود بیشتر آشنا شده و 
فعالیت کنونی خود را در امتداد فعالیت گذشتگان تعریف 

می کنند.

ضرورت تجربه نگاری مساجد در کالم رهبر انقالبس
مســاجد ما یعنی مســاجدی که امروز خوشــبختانه در 
نظام جمهوری اسالمی هستند و غالباً 40-۳0 سال عمر 
دارند، یک تاریخ شنیدنی و زیبایی دارند؛ غالباً این  جور 
هستند. در این مســاجد علمایی آمده اند، ائمه جماعتی 
آمده اند، رفتارهایی داشــته اند، برخوردهایی داشــته اند، 
مؤمنینی در اینجا آمده انــد، جوان هایی در اینجا تربیت 
شــده اند، از اینجا بســیج هایی صورت گرفته، شــهدایی 
]داده اند[، پیکرهای شــهیدی به این مساجد برگشته اند؛ 
این هــا تاریخ اســت، این ها سرگذشــت های جذاب یک 
مسجد اســت؛ این سرگذشــت ها را باید حفظ کرد. هر 
کــدام از این مســاجد می تواند یک سرگذشــت واقعِی 
جذاِب درس آموزی داشته باشد برای کسانی که امروز در 
مسجدند و کســانی که فردا به این مسجد خواهند آمد؛ 
این را در قالب هــای گوناگون - کتاب، مقاالت مجله ای، 
عکس، کلیپ- می شــود درآورد؛ این ها را می شود تبیین 
کرد. چقدر از این مساجد هســتند که شهدای نام آوری 
در این مســاجد تربیت پیدا کردند، بعد خارج شــدند و 
در راه خدا به شهادت رســیدند؛ این تاریخ را ما بایستی 

حفظ کنیم/ دیدار با ائمه جماعات 95/05/۳1
اگر شناسنامه و هویت مسجد محله برایتان مهم است، پیش از 
اینکه دیر شود به سراغ جمع آوری و ثبت تجربیات، فعالیت های 

موفق، عکس ها و اسناد مسجد محله خود بروید.
نهضت تجربه نگاری مســاجد مروری دارد بر گذشته و تاریخ 
فعالیت هاِی مساجد اســتان در تاریخ معاصر و به ویژه تاریخ 
انقالب از زبان فعاالن و قدیمی های آن مسجد. قصدمان از این 
صفحه فعال کردن نگاه تاریخی بچه های مسجدی و استفاده 

آن ها از تجربیات گذشتگانشان است.

قدس: گروهی از شهروندان مشهدی دیروز با حضور در مقابل 
ساختمان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در این کالنشهر، 
اقدام جنایتکارانه و ضدبشری ترور شهید محسن فخری زاده را 
محکوم کردند.این گروه حدود 150 نفره با در دســت داشتن 
پالکاردهایــی در محکومیت ترور رئیس ســازمان پژوهش و 
نوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح جمهوری 
اسالمی ایران شعارهایی همچون »اهلل اکبر، مرگ بر اسرائیل، 

مرگ بر آمریکا و ما ملت شهادت هستیم« را سر دادند. 
»لعنت خدا بر جاسوســان هســته ای، جاسوسان هسته ای 
اخراج باید گردند، با کشــته  شــدن مقــام خواهید گرفت، 
بازرســان آژانس جاسوسان سیا و موساد، جنگ نخواهد شد، 

مذاکــره نخواهیم کرد« نیز مضامین پالکاردهایی بود که این 
شهروندان حمل می کردند.معاون دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در شمال و شرق کشور در این خصوص به  ایرنا گفت: 
موضع وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران از ســوی 
وزیر و ســخنگوی وزارتخانه در خصوص ترور دانشمند شهید 
محسن فخری زاده از طریق بیانیه و به عناوین مختلف اعالم 
شــده است. هادی علیپور افزود: مطابق بیانیه های صادره این 
 گونه حرکت های ضدبشری و جنایتکارانه که از طرف آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی ترتیب داده شــده اند، به شدت محکوم 
هستند.تروریست های بیگانه عصر جمعه هفتم آذر ماه جاری 
با کمین در بولوار مصطفی خمینی شــهر آبســرد دماوند در 

مسیر خودرو حامل محسن فخری زاده؛ رئیس سازمان پژوهش 
و نوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران طی عملیاتی انتحاری و مســلحانه، دانشمند 

هسته ای کشورمان را به شهادت رساندند.

انتشار کتاب »مسجد رهبر« فرصتی برای بازنمایِی هویت تاریخی پایگاه های اصلی انقالب اسالمی

نهضت تجربه نگاری مساجد

تجمع شهروندان مشهدی در سوگ شهید محسن فخری زاده

محکومیت ترور علم

گاری گاریمسجدن مسجدن

زگارش خبریزگارش خبری



روی خط حادهثروی خط حادهث
سخنگوی آتش نشانی مشهد خبر داد

کاهش حوادث در پی اعمال •
محدودیت های کرونایی

ســخنگو  قرمز:  خط 
و مدیــر روابط عمومی 
شــهر  آتش نشــانی 
مشهد از ثبت 11هزارو 
800 تمــاس تلفنی با 
ســامانه 1۲۵و افزایش 
اطالع رسانی مردمی این 
سازمان در خصوص هشدارهای کرونایی در سطح شهر طی 
هفت روز گذشته خبر داد. آتشیار رضا حیدری گفت: براساس 
استخراج و پاالیش دیتاهای آماری توسط کارشناسان گروه 
برنامه ریزی سازمان آتش نشانی مشهد، در هفته گذشته و از 
مورخه ۲8 آبان  لغایت ۵ آذرماه، 11هزار و81۲ تماس تلفنی 
با سامانه 1۲۵ آتش نشانی مشهد برقرار شده که از این تعداد 
تماس ۵هزار و 643 تماس آن مزاحمی و غیرمرتبط بوده که 

نسبت به هفته قبل از آن، کاهش را نشان می دهد.
سخنگوی آتش نشانی مشهد افزود: در این هفته در مجموع 
۲۵6 مأموریت توســط آتش نشــانان انجام شــده که 101 
مورد آن اطفای حریــق و 1۵۵ مأموریت نیز امداد و نجات 
و خدمــات ایمنی بوده و در مأموریت های اعزامی یک هزار و 
46۵ آتش نشــان حضور داشته اند.وی تصریح کرد: در حوزه 
مأموریت های اطفای حریق و امداد و نجات در هفته گذشته 
با کاهش نســبی مأموریت ها مواجه بودیم و در بررســی ها 
مشخص شد همچنان نجات افراد محبوس شده از آسانسورها 
در صدر عملیات های امداد و نجات در این سازمان قرار داشته 
است.آتشیار رضا حیدری یادآور شد: در هفته گذشته بیش از 
31۲ بازدید پیشگیرانه نیز توسط کارشناسان اداره پیشگیری، 
نظارت و آموزش آتش نشــانی انجام شده و 7۵1هزارو ۵90 
مترمربع نیز کنترل ایمنی ساختمان های در حال احداث و یا 
تکمیل شده، مسکونی، تجاری ،اداری و مراکز درمانی توسط 
همکاران اداره پیشگیری و نظارت سازمان صورت گرفته که 
این آمار نشــان دهنده افزایش بازدیدها نسبت به هفته های 
قبل است. همچنین عملیات ضدعفونی اماکن عمومی برای 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا توسط آتش نشانان انجام 
شده است. مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: طی هفته گذشته آتش نشانان هر روز عصر اطالع رسانی 
در خصوص هشــدارهای کرونایی را در سطح شهر از طریق 

بلندگوی خودروها به شهروندان ارائه داده اند.
وی همچنین با بیان اینکه با توجه به محدودیت های کرونایی 
حجم آمار امداد و نجات و حوادث در شهر کاهش یافته است، 
افزود: در هفت روز گذشــته بیشترین آمار در حوزه امداد و 

نجات، محبوس شدن افراد در آسانسور منازل بوده است.

در پی ردزنی دقیق یک محموله صورت گرفت
 کشف 360 کیلوگرم پیش ساخت •

ماده مخدر صنعتی
خط قرمز: طی عملیات 
مشترک مأموران پلیس 
مخدر  مــواد  با  مبارزه 
هرمزگان  اســتان های 
خراســان رضوی،  و 
360 کیلوگــرم مــاده 
مایع  مخــدر شیشــه 
)متامفتامین( از یک دســتگاه خودرو اتوبوس کشــف شد. 
مأمــوران پلیس مبارزه بــا موادمخدر اســتان هرمزگان با 
همکاری اطالعاتی پلیس خراسان رضوی از تحرک قاچاقچیان 
مبنی بر جابه جایی محموله موادمخدر در پوشــش اتوبوس 
مسافربری مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.در بررسی های فنی و پلیسی مشخص شد سوداگران 
مرگ محموله موادمخدر از نوع شیشه مایع )متامفتامین( را 
از استان سیستان وبلوچستان بارگیری و به شهر بندرعباس 
منتقل کرده اند.بنا بر ایــن گزارش بالفاصله مأموران پس از 
تعقیب و مراقبت، خودرو مورد نظر را در ترمینال مسافربری 
بندرعباس شناسایی و در بازرسی از آن 360 لیتر موادمخدر 
صنعتی از نوع شیشه مایع )متامفتامین( کشف و پنج متهم را 

در این زمینه دستگیر کردند.

یک مقام مسئول اعالم کرد
 پلمب چهار باشگاه ورزشی•

 در خراسان جنوبی
ایرنا: مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: در هفته 
اول اعمال محدودیت های شــدید کرونایی، 60 مورد بازدید 
از فضاها و اماکن ورزشــی خصوصی و دولتی استان انجام و 
چهار باشــگاه متخلف نیز پلمب شدند.حسن عزیزی افزود: 
۲۲۵ باشگاه ورزشی دارای مجوز در استان فعالیت دارند که 
با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، رشته های ورزشی 
جزو گروه های شغلی پرخطر دســته بندی شده اند و از دوم 
اسفند ماه سال گذشته، فعالیت باشگاه ها و رشته های ورزشی 
پرخطر تعطیل است.عزیزی گفت: در پی تشدید نظارت ها و 
بازرسی از اماکن و باشگاه های ورزشی در مرکز و شهرستان 
 استان، در هفته اول این محدودیت ها، 60 مورد بازدید صورت 
گرفت و از مجموع 117باشگاه ورزشی موجود در شهرستان 
بیرجند، 37 بازدید انجام شــده است که تعداد چهار باشگاه 
ورزشی تخلف کرده و همچنان فعالیت داشتند که با دستور 

مقام قضایی و اماکن پلمب شدند.

 زخمی و تلف شدن ۵0 رأس دام•
 در حادثه رانندگی 

صدا وسیما: در سه فقره 
تصادف خودرو با احشام 
در بردســکن، بیش از 
زخمــی  دام  رأس   ۵0
و تلف شــدند.  فرمانده 
 پلیس راه بردسکن گفت:
 ایــن حوادث در ســه 
شــب گذشته در محور های اصلی و فرعی این شهرستان رخ 
داده است.سرهنگ محمد افزود : برای جلوگیری از وقوع این 
گونه تصادف ها، صاحبان دام ها باید هنگام عبور دام های خود 
براســاس ماده ۲10آیین نامه راهنمایــی و رانندگی از عالئم 
هشــداردهنده از جمله فانوس و چراغ های هشــداردهنده 
استفاده کنند و دام های خود را پیش از اینکه هوا تاریک شود 
از نقاطی که از روشــنایی کافی برخوردار است، عبور دهند.

عقیل رحمانی: فرمانده انتظامی مشهد گفت: 
با اجرای یک طرح سراســری در شهر مشهد، 
عامالن سرقت سیم و کابل های مخابراتی که 
اکثراً در منطقه توس مشهد دست به سرقت 

می زدند، دستگیر شدند.

دستگیری عامالن ضربه به تحصیل س
دانش آموزان

فرمانده انتظامی مشهد در تشریح طرح گسترده 
پلیسی برای دستگیری سارقانی که کابل های 
مخابراتی ســطح شهر را سرقت می کردند، به 
قــدس گفت: چندی پیش ماجرای ســرقت 
کابل های مخابراتی که اکثر آن ها در حاشــیه 
شهر و محدوده بولوار توس به وقوع پیوست و 
موجب ایجاد مشکل برای دانش آموزانی شده 
بود که با اســتفاده از اینترنت به شــبکه شاد 
متصل می شدند، برای خانواده ها نیز مشکالتی 
ایجاد کرد.سرهنگ صارمی ساداتی ادامه داد: از 
همین رو طرح سراسری در مشهد با همکاری 
تمامی کالنتری ها در دستور کار مأموران پلیس 
قرار گرفت تا به واسطه آن عامالن سرقت های 

سیم و کابل های مخابراتی شناسایی شوند.
رئیس پلیس مشهد تصریح کرد: در پی اجرای 
ایــن طرح یــک هفته ای ۲6 نفر از ســارقان 
شناسایی و در حالی دستگیر شدند که از ناحیه 
آن ها انواع کابل هــای مخابراتی و قیچی های 
مخصوص برش کابل کشــف و ضبط شد. در 
میان افراد دستگیر شده 14 نفر از اتباع خارجه 
و یک زن هم حضور دارند که تمامی آن ها به 

مراجع قضایی منتقل شدند.

شلیک بامدادی پلیس برای بازداشت س
سه سارق

ســرهنگ صارمی، رئیس پلیس مشــهد، در 
تشریح عملیات پلیسی دیگری هم بیان کرد: 
با توجه به تشــکیل چندین پرونده سرقت از 

محتویات  و  سواری  خودروهای 
آن ها در محدوده کالنتری شفا، 
دســتور بررســی ماجرا توسط 
رئیــس کالنتری داده شــد. از 

تجسس  تیم های  رو  همین 
بــه صورت  ایــن کالنتری 
نامحســوس موضــوع را در 
دســتور کار خود قرار داده و 
پی بردند رد پای سه سارق 

حرفه ای در میان است. 
رئیس پلیس مشــهد افزود: 
بررســی های  همچنیــن 
آن ها  می داد  نشان  تکمیلی 
بامداد را برای انجام اقدام های 
مجرمانــه خــود انتخــاب 
می کنند، از همین رو در این 

محدوده زمانی، مأموران پلیس منطقه را تحت 
کنترل خود گرفتند.

سرهنگ صارمی ســاداتی افزود: چند ساعت 

بعد تیم گشتی به یک دستگاه 
پراید که خالف جهت خیابان به 
آرامی در حال طی کردن مسیر 
بود، مشکوک می شــوند. رفتار 
سرنشــینان خودرو که سه 
نفر بودند به گونه ای بود که 
این پیام را به پلیس منتقل 
می کرد که آن هــا در حال 
انتخــاب یک طعمــه برای 
سرقت هستند. در این هنگام 
مأموران دستور ایست صادر 
کرده، امــا راننده خودرو که 
در استعالمات صورت گرفته 
معلوم شده بود پشت فرمان 
یک خودرو سرقتی نشسته 
است، پا روی پدال گاز فشرد 
و خیابان هــا را یکی پس از دیگری به صورت 
خالف جهت طی می کرد تا از چنگال عدالت 

متواری شود.

وی بیــان کرد: وقتی مأموران کالنتری شــفا 
مشــاهده کردند ســارقان قصد تسلیم شدن 
ندارند با استفاده از قانون به کار گیری سالح، 
الســتیک های خودرو را با شلیک چهار گلوله 
هدف قرار داده و موجب شدند خودرو متوقف 

شود.
اما بازهم متهمان قصد تسلیم شدن نداشتند 
و از خودرو پایین پریده و هر کدام به ســمتی 
متواری شدند که این کار هم به آن ها کمکی 
نکرد و هر ســه نفر لحظاتی بعد در محاصره 

پلیس گرفتار و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان بیان کرد: پس از آن هر 
سه نفر که دارای سوابق متعدد سرقت بودند 
و به موادمخدر هم اعتیاد داشــتند، همراه با 
خودرو ســرقتی به مقر پلیس منتقل و تحت 
بازجویی قرار گرفتند. این افراد که از آن ها انواع 
محتویات سرقت شده خودرو هم کشف شد، 
در اعترافاتشان مدعی شدند چهار فقره سرقت 
انجام داده اند  که با توجه به بررسی ها احتمال 
افزایش سرقت های صورت گرفته از ناحیه آن ها  

بیشتر از این هاست.

نجاری؛ پوششی برای فروش موادس
این مقام ارشــد انتظامی به شناســایی یک 
نجاری که پوششــی برای خرده فروشی مواد 
مخدر بود، هم اشــاره و بیان کــرد: مأموران 
کالنتری نواب صفوی پس از دستگیری چند 
توزیع کننده موادمخدر در محدوده کالنتری، 
پی بردنــد تمامی آن ها مواد خــود را از یک 
نجاری در جاده کالت تهیه می کنند. از همین 
رو محل موردنظر مورد تفتیش قرار گرفت که 
به این واســطه حدود یک کیلــو و ۵00 گرم 
تریاک و شیره آن کشف شد. در این زمینه دو 
نفر دستگیر شدند که آن ها این مکان را برای 
پوشش رفتار مجرمانه دایر کرده بودند و دارای 
سوابق فراوان خرید وفروش موادمخدر هستند.

با دستور رئیس پلیس مشهد و در پی اجرای یک طرح ویژه

مچ 26 سارق سیم و کابل مخابراتی گرفته شد  

 رئیس پلیس مشهد:
 از ناحیه  متهمان انواع 

 کابل های مخابراتی
 و قیچی های مخصوص 

 برش کابل کشف 
و ضبط شد

بــرشبــرش

روی خط خبرروی خط خبر
با تصمیم شهرداری این شهر صورت گرفت

 پلمب مراکز جمع آوری ضایعات•
 در تربت حیدریه
ایرنــا: رئیــس اداره 
نظارت  و  هماهنگــی 
شــهری  بــر خدمات 
شهرداری تربت حیدریه 
از جمــع آوری مراکــز 
محدوده  در  ضایعــات 
این شهر با هدف مقابله 

با بیماری ها خبر داد.محمدهادی مقدم نیا افزود: در جلســه 
کمیســیون بند ۲0 ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها که هفته 
گذشته برگزار شد، برای 11 واحد جمع آوری ضایعات متخلف 
رأی پلمب صادر شد.وی ادامه داد: با توجه به وضعیت شیوع 
و همه گیری ویروس کرونا و شیوع انواع بیماری های واگیردار 
و بروز مشــکالت عدیده بهداشتی ناشــی از وجود انبارهای 
ضایعاتی در کنار مناطق مســکونی و مطابق بند ۲0 قانون 
شــهرداری ها، اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شــهری 
شهرداری تربت حیدریه با همکاری سایر متولیان بهداشتی، 
اقدام های قانونی را در ارتباط با مهر و موم مراکز جمع آوری 

ضایعات در محدوده این شهر آغاز کرده است.
رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری 
تربت حیدریــه گفت: هیــچ انبار ضایعاتی نبایــد در داخل 
شهر مشغول فعالیت باشــد و در صورت مشاهده این گونه 
فعالیت های غیرمجاز با مالکان انبارها برخورد شده و انبارها 

جمع آوری می شوند. 
مقدم نیا با اشاره به اینکه طرح پاکسازی و مهر و موم انبارهای 
ضایعات از ســطح شهر با اخذ دستور از مقام قضایی با هدف 
تأمین رفاه ســاکنان شــهر به ویژه در بولوار امــام رضا )ع( 
تربت حیدریــه صورت می گیرد، گفــت: این منطقه به علت 
گستردگی و وجود مناطق حاشــیه ای، همواره با معضالت 
فراوانی مواجه است.وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون با 
هدف پیشگیری از بیماری های واگیردار، سه انبار ضایعات در 
مناطق حاشــیه این شهر مهر و موم شد؛ چرا که این انبارها 
عالوه بر مشــکالت بهداشتی و زیست محیطی، محل تردد 
افراد معتاد شــده بود و امنیت اجتماعی و روانی خانواده ها و 

فرزندانشان را نیز به مخاطره انداخته بود. 
رئیس اداره هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری 
تربت حیدریه از مردم خواست کرد ضمن تفکیک زباله های 
خود، ضایعات را تحویل پیمانکار پسماند دهند و در صورت 
مشاهده انبارهای نگهداری ضایعات در محالت، موضوع را از 
طریق تماس تلفنی به سامانه 137 اطالع دهند تا در کمترین 

زمان رسیدگی و پیگیری شود.

 روند کاهش قیمت مرغ 
در بازار بیرجند ادامه خواهد یافت؟

فرود مرغ روی باند 2۵هزار تومان•
بیرجند-قدس:چنــد 
روزی اســت مــرغ در 
قیمت  کاهش  شــیب 
که  آن طور  گرفته  قرار 
دیروز قیمــت مرغ در 
مستقیم  عرضه  مراکز 
۲۵هــزار تومــان و در 

مراکز خرده فروشــی ۲6هــزار تومان عرضه شــد. ماجرای 
پرکشیدن قیمت مرغ که چند وقتی است یکه تاز بازارهاست، 
سبب گالیه مندی مردم شده وبه طوری که قیمت هر کیلوی 
آن  به مدت دو هفته نوســان های زیادی را به خود دید و از 
۲3هزار تومان خود را به 36هزارتومان رساند و کار به جایی 
رسید که برخی از مردم برای خرید آن با مشکل روبه رو شدند.

یکی از شــهروندان بیرجندی که معتقد است قیمت مرغ از 
ابتدای سال تاکنون نوسان های مشکوکی به خود دیده است، 
گفت: قیمت این محصــول در فروردین ماه به 9هزار تومان 
رسید که این قیمت بیشتر ناشــی از عرضه مازاد و کاهش 
تقاضا به دلیل شــیوع ویروس کرونا بود، اما از خرداد امسال 
قیمت مرغ رفته رفته افزایش پیدا کرد و در شهریور به 18هزار 

تومان رسید.
وی ادامه داد: تولیدکنندگان معتقد بودند دلیل اصلی افزایش 
قیمــت مرغ ، نبــود نهاده های دامی اســت و این در حالی 
است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی هر گاه در صفحه 
تلویزیون ظاهر می شدند اعالم می کردند در این زمینه کمبود 
نداریم و قیمت مرغ نباید بیشتر از ۲0هزار و 400 تومان باشد، 
حال آنکه در استان خراسان جنوبی که قطب تولید مرغ است، 

شاهد افزایش بی سابقه قیمت مرغ بودیم.
اما دیروز در مراکز عرضه مستقیم، مرغ گرم با قیمت ۲۵هزار 
تومان و در مراکز خرده فروشی با قیمت ۲6هزار و ۲00 تومان 

عرضه شد.
رئیــس اتحادیه مواد پروتئینی بیرجنــد هم در گفت وگو با 
خبرنگار ما ، ضمن تأیید روند کاهشی قیمت مرغ در استان 
بیان کرد: چند روزی اســت شــاهد کاهش قیمت مرغ در 
بیرجند هستیم. روز گذشــته مرغ با قیمت ۲۵هزار تومان 
در مراکز عرضه مســتقیم و ۲7هزار و ۲00تومان در مراکز 

خرده فروشی عرضه شد.
زجاجی از مردم درخواست کرد از خرید مرغ بیش از حد نیاز 

خودداری کنند.

بیمار مرگ مغزی جان سه نفر را نجات داد•
اعضای  اهــدای  ایرنا: 
مغزی ۵7  بیمار مرگ 
ساله ساکن بیرجند به 
جان سه بیمار نیازمند 
دوباره  حیاتــی  عضو، 
ابراهیم  .دکتر  بخشید 
واحد  مسئول  خالقی، 

فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
اظهار کــرد: در یک هزار و چهارمین عمــل اهدای عضو از 
اهداکننــده مرگ مغزی این دانشــگاه، ابراهیم برزگر که از 
بیمارســتان امام رضا)ع( بیرجند معرفی شــده بود، پس از 
انجام مراحل تأیید مرگ مغــزی و رضایت خانواده اش، در 
بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو 

قرار گرفت.
دکتر ابراهیم خالقی، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد افزود: قرنیه های این بیمار 
مرگ مغزی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و قسمتی از پوست وی به بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.
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زاوهی تصوریزاوهی تصوری

رحمانی: با توجه به داغ شدن تب تولدهای اجباری زودهنگام 
در تاریخ های رند و آســیب های فراوانی که به نوزاد می رسد، 
معاون دادستان مشهد طی دستوری به علوم پزشکی مشهد، 
خواستار پیشگیری از این اقدام و معرفی متخلفان احتمالی به 
دادســرا شد.ماجرا از چند ماه پیش شروع شد،همان زمان که 
برخی تاریخ 99/9/9 را یکــی از رندترین روزهای قرن اعالم 
کردند و بازار تولدهای ســزارین و زودهنگام در فضای مجازی 
داغ شــد. افراد ســودجو هم که در هر قشری پیدا می شوند 
برای کاســبی از این فضای ایجاد شده دست به کار شدند و 
وقت تولد اجباری را به قیمت های نجومی فروختند. با توجه 
به این حاشیه سازی ها و آسیب هایی که تولدهای نابهنگام به 
نوزاد وارد می کند، دادستانی مرکز استان به ماجرا ورود کرده 
و روز گذشته دستوری در این زمینه خطاب به دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد صادر شد.در این دستور نیره عابدین زاده، معاون 
دادســتان در ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان 
عنوان کرد: نظر به اخبار و گزارش های واصله، متأســفانه در 
ســال های اخیر انجام ســزارین نابهنگام، غیراورژانســی و با 
اهداف غیرپزشــکی، در حال تبدیل به رویه ای نادرســت در 
حوزه بهداشــت و درمان شــده که از جمله بارزترین دالیل و 
مصادیق آن، موضوع تالش برخی خانواده ها برای به دنیا آمدن 

فرزندانشان در تاریخ های رند است.
وی در ادامــه آورد: وفــق مطالعات و تحقیقات معتبر صورت 
گرفته در این حوزه، خطرات و آسیب های قابل توجهی را برای 
مادر و طفل چه از لحاظ شخصی )جسمی و روحی( و چه در 
ابعاد اجتماعی به همراه خواهد داشــت. در همین راستا و با 
عنایت به فرارسیدن تاریخ 99/9/9 که با توجه به گزارش های 
واصله از جهت توالی عدد 9 مورد توجه برخی قرار گرفته است؛  
انجام اعمال جراحی ســزارین زودهنگام در این تاریخ بسیار 
محتمل می نماید. جدا از خطرات ناشــی از تجمع و تشدید 

مراجعات به مراکز درمانی در وضعیت حاد کرونایی موجود که 
البته خود دلیلی متقن برای وضع محدودیت و ممنوعیت های 
جدید است، نظر به عمومات حاکم بر قانون مجازات اسالمی و 
همچنین مواد، 19، ۲4 و ۲۵ کنوانسیون جهانی حقوق کودک 
که همگی از مؤیدات و مســتندات اساســی ضرورت حفظ و 
حراست از حقوق کودکان و منع انجام اعمال مضر به حال آنان 
اســت، با اذن حاصله از مواد ۵ و 3۵ قانون حمایت از اطفال و 
نوجوانان بدینوسیله مقرر می شود انجام هر گونه عمل جراحی 
غیرضروری و خــارج از موعد منجر به والدت طفل در تاریخ 
مذکور، جدا از ضمانت اجراهای انتظامی و حرفه ای پیش بینی 
شده در ماده ۲8 قانون نظام پزشکی و موارد مندرج در بندهای 
۲ و 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای 

شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته به درمان، ممنوع است.
 در صورت انجام هم  وفق مواد 1۵8 و ۲9۵ قانون مجازات اسالمی 
جرم محســوب و تمامی مرتکبان آن از جمله مباشر، معاون و 
مسبب، مستند به مواد 11 و 64 قانون آیین دادرسی کیفری از 
جانب مدعی العموم تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.  این 
مقام قضایی در ادامه از مسئوالن علوم پزشکی مشهد خواست 
مراتب به کلیه مراکز درمانی اعم از بخش دولتی و خصوصی و نیز 
هیئت های رسیدگی به تخلفات پزشکی به قید فوریت اعالم شود.

دادستانی خطاب به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

برخورد با عامالن تولد نوزاد در روزهای ُرند

رپونده روزرپونده روز

خط قرمز: همزمان با اجرای طرح وضعیت 
قرمز و ممنوعیت رفت و آمد درون شــهری 
از ســاعت ۲1 تا 4 بامداد روز بعد که از  اول 
آذر ماه در مشهد و خراسان رضوی آغاز شد، 
1۲هــزار پالک خودرو کادردرمان از ســوی 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد به فرمانداری 
اعالم شــد تا با تأیید فرمانــداری پالک این 

خودروها در سامانه پلیس راهور تعریف شود.
دکتر امیر پرویز توســلی، مدیر پشــتیبانی 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد، در خصوص 
اجرای این طرح با بیان اینکه شــماره پالک 
تعــدادی از خودروهــای کادردرمــان ثبت 

و مابقــی هم در حــال انجام اســت، افزود: 
1۲هــزار پالک خودرو متعلق به کادر درمان 
شاغل در بیمارستان های دولتی و خصوصی، 
درمانگاه هــای شــبانه روزی، کلینیک هــا و 
درمانگاه های شــبانه روزی از سمت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد به فرمانداری اعالم شد 
تــا با تأیید فرمانداری پالک این خودروها در 

سامانه پلیس راهور تعریف شود.
وی افزود: تمــام اطالعات پالک خودروهای 
اعالم شده از ســوی واحدهای تابع دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، معاونت درمان دانشگاه 
و بیمارستان های خصوصی به دست ما رسیده  

که کار قســمت اعظم آن به پایان رسیده و 
بخشی بسیار اندکی باقی مانده که آن هم در 

حال پیگیری و ثبت است.
دکتر توســلی با بیان اینکه متأسفانه پس از 
اعالم آغاز این طرح و ثبت نام پزشکان و کادر 
درمان شاغل در مطب های خصوصی، هنوز 
هم دوربین های ســطح شــهر شماره پالک 
خودروهای آن ها را ثبت می کند، تصریح کرد: 
با توجه به این موارد اعالم مشخصات پالک 
خودروهای این افراد به فرمانداری در اختیار 

نظام پزشکی است.
همچنیــن ســرهنگ حمیدرضــا دهنوی، 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی 
انتظامی خراســان  رضوی با اعالم اینکه تردد 
خودروها فقط براساس اعالم فرمانداری مجاز 
است،گفت: طبق هماهنگی های انجام شده 
ما موظف هستیم پالک هایی را که از سمت 
فرمانداری ثبت و اعالم شده را جریمه نکنیم.

وی همچنیــن در خصــوص رفــت وآمــد 
تاکسی های اینترنتی در سطح شهر بیان کرد:  
محدودیت برای رفت و آمد این خودروها در 
سطح شهر وجود دارد، چرا که تردد هر وسیله 
نقلیه ای  فقط بر مبنای دستور فرمانداری و 

نیازسنجی صورت گرفته انجام خواهد شد.

بخش خصوصی همچنان درگیر اخطار جریمه است

12هزار پالک خودرو کادردرمان ثبت سامانه پلیس راهور

پیگیریپیگیری



خبرخبر خبرخبر
 پرداخت وام برای نوسازی •

hخانه های مجاور حرم حضرت معصومه
و  راه  مدیــرکل  قــم: 
شهرسازی اســتان قم از 
اعطای تســهیالت ۱۴۰ 
میلیون تومانی نوســازی 
مســکن به ســاکنان و 
مجاوران بافــت پیرامون 
حضرت  مطهــر  حــرم 

معصومه)س( به ازای هر واحد خبر داد.
حســن صبوری افزود: برای جلوگیری از رانده شدن ساکنان و 
مجاوران از اطراف حرم مطهر و تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
و جلوگیــری از هرگونه اقدام برای تغییــر در کاربری پهنه های 
مســکونی و اقدام احتمالی خارج از طرح هــای مصوب، برنامه 
حمایت از تولید مسکن در بافت پیرامونی حرم های مطهر در قالب 

ارائه بسته تشویقی و برنامه جامع اقدام کلید خورده است.

 وقف ۱۶هزار جلد کتاب •
برای کتابخانه های آذربایجان غربی

غربی:  آذربایجــان 
کتابخانه های  مدیــرکل 
غربی  آذربایجان  عمومی 
گفت: ۱۶هزار جلد کتاب 
به کتابخانه های اســتان 

وقف شد.
اظهار  معصومی  خدیجه 

کرد: همزمان با آغاز هفته وقف پویش »وقف کتاب، خیر ماندگار« 
۱۶هزار جلد کتاب به کتابخانه های استان وقف شد. 

وی با اشاره به اینکه این پویش با هدف ترویج سنت حسنه وقف و 
در راستای غنی سازی منابع کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی 
برگزار شــد، تصریح کرد: در این طرح یک جلد نسخه نفیس و 

خطی نیز به کتابخانه عمومی خوی اهدا شد.
معصومی خاطرنشان کرد: شــهرهای ارومیه با 9هزار و خوی با 

2هزار جلد بیشترین وقف را داشته اند.

 برای دریافت کمک هزینه کرونا •
تا ۱۱ آذر فرصت دارید

تعاون،  مدیــرکل  البرز: 
کار و رفاه اجتماعی البرز 
گفــت: اگــر متقاضیان 
دریافت کمک هزینه ۱۰۰ 
هزار تومانی برای ارســال 
پیامک به ســامانه ۶۳۶9 
مواجه هستند  با مشکل 

و پیامکشان ارسال نمی شود، باید شماره 9۸ را قبل ۶۳۶9 وارد 
کنند.

 حســین فالح نژاد با اشــاره به جزئیــات پرداخت کمک هزینه 
۱۰۰ هزار تومانــی و وام یک میلیون تومانی اظهار کرد: کمک 
هزینه ۱۰۰ هزار تومانی در مجموع به بیش از 29 میلیون و ۷۰۰ 

هزار ایرانی تعلق می گیرد.

 توزیع ۱3 هزار •
بسته معیشتی و بهداشتی در اردبیل

اردبیل: مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان اردبیل از 
تهیــه و توزیــع ۱۳ هزار 
بسته معیشتی و بهداشتی 
در استان اردبیل به همت 
داد. خبــر  هالل احمــر 

رامین معبودی اظهار کرد: 
در یک هفته اخیر بیش از 2هزار بسته معیشتی و بهداشتی توسط 

هالل احمر تهیه و در مناطق مختلف توزیع شده است.
وی تصریح کرد: در کنار این اقدام ها در بخش ارتقای ســالمت 
و بهداشت عمومی، هالل احمر با استفاده از نیروهای داوطلب و 

جوان خود سعی کرده آموزش الزم را برای شهروندان ارائه کند.

 مقاوم سازی ۱۲ هزار و ۶۰۰ •
مسکن روستایی در مراغه

مراغه: مدیر بنیاد مسکن 
مقاوم ســازی  از  مراغــه 
و نوســازی ۱2 هــزار و 
۶۰۰ واحد مســکونی در 
روستاهای این شهرستان 
با تسهیالت پرداخت شده 

خبر داد.
خلیــل احمدیان اظهار کــرد: تاکنون ۵۰ درصــد از واحدهای 
مســکونی روســتایی در ۱۷۳ روستای شهرســتان نوسازی یا 
مقاوم سازی شده که باالتر از میانگین ۴۴ درصدی در آذربایجان 

شرقی است.
وی گفت: این طرح با توجه به شیوع کرونا و جلوگیری از مراجعه 
روســتاییان به اداره های بنیاد مسکن در حال اجراست و در این 
راستا برای ۱۵۰ واحد در پنج روستای شهرستان پرونده دریافت 

تسهیالت تشکیل شده است.

 تعطیل شدن اداره ها •
در مناطق قرمز ایالم منتفی شد

ایــالم: اســتاندار ایالم 
را  اداره ها  تعطیلی  گفت: 
در این هفته نداریم، اما با 
صالحدید مدیر ارشد هر 
قرمز  مناطق  در  دستگاه 
کردن  کم  برای  اســتان 
تراکــم افــراد در اداره  ها 

می توان با دورکاری سقف حضور کارکنان را تا یک پنجم کاهش داد.
 قاسم سلیمانی دشتکی صبح شنبه در پایان نشست ستاد ملی 
کرونا که به ریاســت رئیس جمهور و به صورت ویدئوکنفراس با 
حضور استانداران سراسر کشور برگزار شد، از رد شدن تعطیلی 
اداره ها توسط ستاد ملی کرونا خبر داد و اظهار کرد: تعطیلی به 
آن شکلی که قبالً در رسانه ها مطرح شده است وجود ندارد، اما 
در مناطق قرمز مدیران دســتگاه ها می توانند با دورکاری تراکم 

کارکنان در اداره ها را کاهش دهند.

 مرغ ۱8هزار و5۰۰ تومانی •
در بازار تهران توزیع می شود

هماهنگی  معاون  تهران: 
امــور اقتصادی اســتاندار 
تهران گفت: مــرغ گرم از 
۸ آذرمــاه عالوه بر میادین 
میوه وتره بــار در واحدهای 
صنفی نیز با قیمت ۱۸ هزار 
و ۵۰۰ تومان توزیع می شود.

حشمت اهلل عسگری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: این 
محموله مرغ با نهاده های ۱۰۰ درصد دولتی تولید شده از همین رو 

با قیمت مصوب ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.
وی با تأکید بر اینکه این رقم کمتر از نرخ مصوب قبلی )2۰ هزار 
و ۴۰۰ تومان( اســت، اظهار کرد: خوشبختانه عرضه مرغ گرم در 

استان بیش از مقادیر عرضه در شرایط عادی است.

 کشف تونل •
در پشت بازار طالفروشان عجب شیر

 مراغه: دادســتان انقالب عجب شــیر از شناسایی و کشف تونل 
۷ متری در پشت بازار طالفروشان این شهر خبر داد.

محمد زمانی عنوان کرد: در پی اخبار واصله، یک دهنه تونل با عمق 
بیش از ۷ متر که در پشت ساختمان طالفروشان عجب شیر حفر 
شده بود، شناسایی شد. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به جدیت 
پیگیر موضوع برای دستگیری متهمان است، افزود: پرونده قضایی 
در این خصوص تشــکیل شد و پلیس اطالعات و امنیت عمومی 

شهرستان عجب شیر درحال بررسی است. 
دادســتان شهرستان عجب شیر اضافه کرد: در این ارتباط سه نفر 

تحت تعقیب قرار گرفتند.

 برپایی نخستین•
 دادگاه  الکترونیکی بین المللی در کرمان

کل  رئیــس  کرمــان: 
کرمان  استان  دادگستری 
بیان کرد: ایــن دادگاه در 
حالی از ســوی شعبه اول 
کرمان  خانــواده  مجتمع 
برگزار شــد که زوج ساکن 
کرمــان و زوجــه مقیــم 

منچستر انگلیس بوده است.
یداهلل موحد اظهار کرد: نشست رسیدگی به این پرونده از طریق 
ویدئوکنفرانس و به صورت آنالین و با رعایت اختالف ۳.۵ ساعته 
ایران و منچستر انگلیس به ریاست حجت االسالم محمد شفیعی 

برگزار شد که در نوع خود بی نظیر بود.
وی افزود: دادگستری استان کرمان در زمینه توسعه زیرساخت های 
ارتباط الکترونیک و استفاده از سامانه های برخط جزو استان های 

پیشرو در کشور به شمار می رود.

 شکار و استفاده از گوشت •
پرندگان وحشی ممنوع!

مازندران: مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: مردم برای حفظ 
ســالمتی خود و خانواده از شــکار و یا خریــد و فروش پرندگان 
وحشی جداً پرهیز کنند. حســین رضوانی تأکید کرد: پرندگان 
وحشی مهاجر که هم اکنون در تاالب های استان زمستان گذرانی 
 می کننــد، می توانند به عنوان مخزن و ناقــل بیماری آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان باشند. مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در 
ادامه از روستاییان خواست تا ضمن همکاری با مأموران دامپزشکی 
و توجه به هشدارهای بهداشتی دامپزشکی از خرید و فروش انواع 

ماکیان از افراد دوره گرد و دستفروش پرهیز کنند.

قم به شهر ملی انگشتر تبدیل می شود•
قم: استاندار قم گفت: باید 
ساماندهی 2 هزار هنرمند 
در بازارچه گوهرســنگ و 
همچنین تبدیل قم به شهر 
ملی انگشتر پیگیری شود.
بهرام سرمست اظهار کرد: 
باید به طور دقیق بحث مهم 
بازارچه گوهرسنگ و ساماندهی 2 هزار هنرمند و همچنین بحث مهم 
تبدیل قم به شهر ملی انگشتر از سوی مسئوالن استان پیگیری شود.
بــه گفته اســتاندار قم در ایــن موضوع باید شــهرداری و دیگر 
دستگاه های مرتبط همکاری الزم را داشته باشند و در این زمینه 
نیاز است در سطح استان المان های ویژه شهر ملی انگشتر نصب 
شود و بخش خصوصی و دیگر تشکالت هم در این بحث ورود کنند.

تخریب بی رویه زیستگاه، ماهیان خاویاری را در خطر انقراض قرار داده است 

روزهای بی فروغ مروارید سیاه خزر
گلستان: ماهیــان خاویاری پنج گونه مختلف 
شامل فیل ماهی، قره برون، اوزون برون، شیپ و 
تاس ماهی یا چالباش هستند که بزرگ ترین آن ها 
فیل ماهی اســت که این موجودات را می توان با 

توجه به قدیمی بودن آن ها فسیل زنده نامید.
اتفاقی که برای هر پنج گونه این ماهی ها افتاده 
اســت اینکه در لیست سرخ اتحادیه بین المللی 
حفاظت از محیط  زیست IUSN در مرحله شدیداً 
در معرض انقراض قرار گرفته اند یعنی وضعیتی 
شــبیه وضعیت یوزپلنگ در کشورمان. آخرین 
بازمانده این ماهی ها هم اکنــون در دریای خزر 

موجود است.
تا ۳۰ ســال پیش 9۰ درصد بازار جهانی خاویار 
طبیعی متعلق به ایران بود درحالی که هم اکنون 
خاویار اصالً وجود ندارد و خاویار موجود بیشــتر 
کارگا هی اســت و در محل های تکثیر در اسارت 
خاویار تولیــد می شــود و هم اکنون هیچ کس 
نمی داند ســهم بازار جهانی خاویار ایران چقدر 

است.

نسل کشی ماهیان خاویاریس
یکتا نیک یکی از کارشناســان محیط  زیســت 
بابیان اینکه درگذشته تا ســالی ۸۰ تن خاویار 
به عنوان بهتریــن خاویار جهان صادر می کردیم 
و صنعت خاویار طبیعی جهان منحصر به ایران 
بود، اظهار می کند: متأسفانه این گونه ها در پرتگاه 
انقراض همیشــگی قرار گرفته اند و اصلی ترین 
دلیل انقراض آن ها این است که این ماهی ها برای 
تولیدمثل وارد رودخانه های آب شیرین می شوند 
درحالی که رودخانه های اصلی اطراف دریای خزر 
مثل گرگان رود، رود تجن در ساری، سفیدرود در 

گیالن به شدت آلوده  شده اند.
وی عنوان می کند: متأســفانه رودخانه ها بسیار 
کوچک  شــده اند و عمق آن ها کاهش یافته و از 
طرفی تأمین آب آن ها هم به علت تغییرات جوی 
کم شــده و ورود فاضالب و برداشت آب و شن و 
ماسه از ساحل رودخانه ها موجب شده زیستگاه 
این ماهی ها که کامالً وابســته به این رودخانه ها 
هستند و باید برای تخم ریزی در آب های شیرین 

رودخانه بروند به خطر بیفتد.
وی در ادامــه بابیان اینکه عالوه بر از بین رفتن 
زیستگاه  آن ها، جمعیت ماهیانی که طعمه غذایی 
آن ها بوده اند نیز از بین رفته اند، افزود: بیشــتر 
طعمه های غذایی به دلیل آلودگی شدید دریای 

خزر تقریباً منقرض  شده اند.

آلودگی های میکروبیس
وی خاطرنشان کرد: در زمینه جمعیت ماهیان 
خاویاری از جمعیت مؤثر برداشــت سهمگینی 
کردیم و زیستگاه تولیدمثل آن ها را از بین برده ایم.

وی با اشــاره به این موضوع که 2۷ رود اصلی به 
دریای خزر می ریزد که از این 2۷ رود، ۱۵ رود در 
مازندران، دو رود در گلستان و پنج رود در گیالن 
اســت، اذعان می کند: تمام این 2۷ رود در حال 

وارد کردن فاضالب به دریای خزر هستند. 
وی این 2۷ رود را عامل ایجاد 2۷ نقطه میکروبی 
در دریای خزر دانسته و اظهار می کند: باید با این 
وضعیت پرچم ســیاه در دریای خزر باال ببریم و 
نباید به دریای خزر به لحاظ شدت آلودگی حتی 
دست بزنیم چه برسد به اینکه در آن شنا کنیم یا 

از ماهیان آن استفاده کنیم.

کاهش صید از 310 تن به یک  تنس
مدیر امور ماهیان خاویاری استان گلستان نیز در 
این زمینه اظهار می کند: مسیر انقراض ماهیان 
خاویاری در دریای خزر در حال طی شدن است 
و اگــر به همین روال پیش برویــم، در آینده ای 
نزدیک دیگــر ماهی خاویــاری در دریای خزر 

نخواهیم داشت.
ســید مصطفی عقیلی نژاد بیان می کند: ســال 
۱9۸۸ میــالدی، در دریــای خــزر ۳ هزار تن 

خاویار و ۳۰ هزار تن گوشــت 
ماهیان خاویاری صید شد و در 
بحبوحه همان سال ها، در ایران 
رکورد صید ۳۱۰ تن خاویار به 

ثبت رسید.
وی با بیــان اینکــه در حال 
حاضــر میزان صیــد ماهیان 
خاویاری مولد برای بازســازی 
ذخایر در ایران به شدت کاهش 
پیدا کرده به طوری که ســال 
گذشــته میزان صید به کمتر 

از یک  تن رسیده است، می افزاید: تقویت ذخایر 
ماهیــان خاویاری به طور قطع می تواند در رونق 
اقتصادی ساحل نشینان و کسانی که سالیان سال 
امرارمعاش خود را از دریا دارند، نقش اساســی 
داشته باشد. وی یادآور می شود: متأسفانه صیادان 
غیرقانونی حتی به شــکل بی رویــه ای ماهیان 
کوچک که به سن بلوغ نرسیده اند را از دریا صید 

می کنند و جلو احیای ذخایر را می گیرند.

پرورش خاویار مصنوعیس
مدیر امور ماهیان خاویاری استان گلستان با اشاره 
به این موضوع کــه جایگاه تکثیر طبیعی ماهیان 
خاویاری با توجه به ســاخت سدهای متعدد روی 
 رودخانه هــا از بین رفته اســت، ادامــه می دهد: 

امروزه با توجه به این شرایط، بیش 
از 9۸ درصد احیای نسل ماهیان 
خاویاری در دریای خزر وابسته به 
تکثیر مصنوعی است؛ ازاین رو باید 
تکثیر مصنوعی را تقویت کنیم.

وی با اشــاره بــه اینکه خاویار 
خزری به خصوص خاویار ایران 
همواره موردتوجه تجار خاویار 
در دنیا بوده است، گفت: کیفیت 
خاویار خزری که با رشد طبیعی 
ماهیان خاویاری در دریا بدست 
می آیــد، قابل قیاس با خاویاری که در شــرایط 

مصنوعی پرورش داده می شود، نیست. 
عقیلی نژاد می گوید: پرورش ماهیان خاویاری و 
تولید خاویار را به شکل مصنوعی رد نمی کنیم، 
اما باید تمام تالش ما این باشد که ذخایر دریا را 
تقویت و بهترین کیفیت خاویار دنیا را تولید کنیم.
وی تصریح می کنــد: دریای خزر هــزار و2۰۰ 
کیلومتر طول و ۷ هزار کیلومتر خط ساحلی دارد 
و ماهیان خاویاری در این وسعت زیاد مهاجرت 
می کنند، بنابراین موضــوع مربوط به حفاظت 
و بازســازی ذخایر ماهیان خاویاری دریای خزر 
را نمی توان تنها به شــکل استانی و یا در کشور 
ایران دنبال کرد، بلکه باید همه کشورهای حاشیه 

دریای خزر در آن سهیم باشند.

ورود فاضالب و 
برداشت آب و شن 

و ماسه از ساحل 
رودخانه ها موجب 
شده زیستگاه این 

ماهی ها به خطر بیفتد
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چابهــار: نیمــی از جمعیت ۱۱2 هــزار نفری شــهر چابهار 
حاشیه نشین اند و در سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهر شامل 
کمــب، هوت آباد، نوک آباد، جنگلوک، مرادآباد، عثمان آباد، رمین 
و محله پشت پمپ بنزین زندگی می کنند که این سکونتگاه های 

غیررسمی تاکنون صدر بسیاری از اخبار بوده است.
شــهر چابهار به عنوان یک شــهر بندری متوسط اندام، همچون 
بیشتر شهرهای کشور، در دهه های اخیر رشد جمعیتی و کالبدی 
قابل مالحظه ای داشــته است که بیشــتر معلول مهاجرت های 
روستاییان به شهر بوده و به شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی 

و مناطق حاشیه نشینی منجر شده است.
چابهار باالترین نرخ حاشیه نشــینی نسبت به جمعیت یک شهر 
را در کشــور دارد و بنا بر اعالم کارشناســان ملی الگوی زیست 
حاشیه نشینی و سرعت رشد حاشیه نشین چابهار در ایران بی سابقه 

و حتی در جهان کم سابقه است.
»جنگلــوک« و»مرادآبــاد« مشــتی نمونه خــروار از وضعیت 
حاشیه نشینی در چابهار هستند که ساکنانش با استفاده از تیرهای 
چوبی و کمی حصیر و تخته برای خود ســرپناهی تهیه کرده و 
بیش از 2۵ سال  است که بدون هیچ امکاناتی حتی انشعاب آب 

و برق زندگی می کنند.
بســیاری از اهالی مرادآباد ازآنجاکه تملک آن ها زیر سؤال است، 
برای دریافت انشــعابات آب و برق همیشــه مشــکل داشتند و 

به گونه ای غیرقانونی و نامتعارف برای خود از ستون های برق کابلی 
به درون خانه بردند که همواره این شکل استفاده از برق برای آن ها 

تهدیدآمیز بوده است!
سرپناه این شهروندان اغلب چادرهای پوسیده با سقفی از جنس 
کیســه گونی وصله شده با تیرهای چوبی علم شده است که این 
سرپناه های کاغذی با تعدادی آجر و کمی چوب گز حکم اجاق گاز 

را برای زنان دارد.
وضعیت زندگی این افراد و تملک غیرقانونی آن ها در حاشیه 
شهر چابهار تاکنون سوژه بســیاری از رسانه های غربی بوده 
است به گونه ای که معاندان نظام سعی داشتند تا ساماندهی 

این مناطق را به خصومت حکومت ربط داده و از همین رو بر 
طبل تفرقه بین شیعه و سنی بکوبند، اما حاال با خبر ساخت 
یک هزار واحد مســکونی در این منطقه برای ساکنان بلوچ، 
روی تمامــی این توهمات تفرقه انگیز خط بطالن کشــیده 

خواهد شد.

بسیج وارد میدان می شودس
فرماندار شهرستان ویژه چابهار بابیان اینکه عملیات اجرایی 
آماده ســازی و ســاخت یک هزار واحد مسکونی در مناطق 
حاشیه نشین مرادآباد چابهار با امضای تفاهم نامه توسط وزیر 
راه و شهرســازی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و اســتاندار سیســتان و بلوچستان 
آغاز شــده است، اظهار کرد: احداث یک هزار واحد مسکونی 
در محله های حاشیه نشــین این شهرستان نقش مهمی در 

ساماندهی و حل بخشی از مشکل حاشیه نشینی دارد. 
رحمــدل بامری بابیان اینکه در ســال های اخیر توجه زیادی به 
توسعه این اســتان و افزایش اعتبارات چابهار شده است، افزود: 
ساماندهی حاشیه نشینی در چابهار و کنارک از آرزوهای دیرینه 
مردم محروم این شهرستان ها بوده و این مناطق باهمت دولت و 
تخصیص اعتبارات به زودی به مکان مناسبی برای سکونت مردم 

تبدیل خواهند شد.

با همت بسیج و دولتمردان

حاشیهچابهاررنگزندگیمیگیرد

گزارشگزارش

79۶7zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

  

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید
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۱. عنوان اثري از »فئودورداستایوفســکي« 
بــه  بــا ترجمــه ســروش حبیبي  کــه 
از  شــکاري  پرنــده اي  رســید-  چــاپ 
 خانــواده بــاز بــه رنــگ ســیاه یــا زرد 
 2. شکست نور- رنگ آرامش بخش- نت میاني 
۳. پزشکي- فتور- برگه میوه جات ۴. ضمیر 
تازي- سوداي ناله- سهل و ساده- پیگیري 
مسیر حرکت ستارگان ۵. نام کوچک ماندال- 
نوعي نان فرانســوي- هدیه ۶. شاخه اي از 
اتومبیلراني- حیاط- شــهري در ترکیه در 
ســاحل دریاي اژه ۷. شــوخي که نیست- 
عنصري در جــدول تناوبي با عدداتمي۵۶ 
- مظهر سبکي ۸. پول سامورایي- شهري 
در فلسطین اشغالي –گرانبها- ضمیر جمع 
9. دیدني نظامي- پیشاني- چروک پوست 
۱۰. سربســته- به کجا چنین شتابان؟ ... از 
نسیم پرسید- دفعات ۱۱. عمل کردن- ابزار 
ماهیگیــري- رایــگان ۱2. خطاب کردن- 
اسمي- محصول صابون- بعضي در کفش 
خــود دارند ۱۳. کتاب مقــدس یهودیان- 
نویســنده- آب شــرعي ۱۴. صنم- دمل 

چرکي- گیاه دارویي خودرو که در ماســت 
مي ریزند ۱۵. نقاشي کردن- برادر »جالل آل 
احمد« و خالق آثاري چون »ازچشم برادر«

۱. از القاب ابلیس- توبه کردن 2. تروریست 
معدوم عربســتاني- بزرگــواري - خیس و 
مرطوب ۳. نشــان جمع- دلــداري دادن- 
بیهوشي هایي که هنگام مرگ دست مي دهد 
۴. خوگرفتــن- حرف پیروزي- ســازمان 
 جهاني حمل ونقل هوایي- رسوب ته جوي 
۵. مســاوي- خانم- رایحــه و بو ۶. گروه و 
قطار- مسطح- شکســت خورده ۷. صوت 
افسوس- آشفتگي و ناآرامي اجتماعي- لقب 
اشرافي ۸. بدي- پیامبر نقاش- مطلع- قلیل 
9. سلسله مسابقات سراسري- نصب شده- 
ظرف حروف ســربي چاپخانــه ۱۰. کتاب 
مقدس زرتشــت- حمام مقتل امیرکبیر- 
بــرادر بزرگ تر ۱۱. خانــدان- نام دخترانه 
عربي- میله توپر فلزي ۱2. جراحت- کوزه 
از پرتوهاي  ناراســت-  سفال دهان گشاد- 
سه گانه ۱۳. اجاره- شــعله آتش- »زنده« 

مي شــود اگر از آخر بخوانید ۱۴. حرف ششم انگلیسي- 
باالي مجلس- تعمیرکار خودرو ۱۵. شترمرغ امریکایي- 

واحدي براي سنجش دماي هوا

  افقی

  عمودی
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