
مجسمه نادرشاه افشار ترک برداشت اولویت نخست دادگاه، استیفای حقوق سهامداران است
یک کارشناس میراث فرهنگی: دادستان مشهد در پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده:

یکم. امروز را در تقویم، روز حکیم عمر خیام نیشابوری 
نام داده اند. این نوشته که گردآوری پاره ای از اطالعات 

و رخدادها درباره اوست...

 پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
پرونده شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی 
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور 
پنجشنبه گذشــته به ریاست قاضی منصوری 
در مشهد برگزار شد. دادستان عمومی و انقالب 
مرکز خراسان رضوی در این جلسه با اشاره به 

اقدامات تشکرآمیز ...

یک کارشناس میراث فرهنگی خراسان رضوی 
گفت: قسمت سر مجسمه برنزی نادرشاه دچار 
ترک خوردگی عمیقی شــده و با توجه به وزن 
آن، امکان تخریب وجود دارد. قرار اســت این 
مجسمه توسط یکی از اســتادان هنر آبکاری 
مرمت شود. آرامگاه نادرشــاه افشار شامل 

.......صفحه 3سکویی دوازده... .......صفحه 4

افزایش 25 درصدی تعرفه های الیت از خرداد ماه
شهروندان در گفت وگو با قدس از گرانی 
و نبود نظارت بر بازار رطب گالیه کردند

 دست مردم کوتاه 
و خرما بر نخیل 
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مدیرعامل این شرکت به قدس خبر داد

.......صفحه 3
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نوشته ای به بهانه روز خیام نیشابوری

جامی است که »عقل« 
آفرین می زندش...

خرما یکی از اقالم خوراکی اســت که به دلیل ارزش غذایی باال در 
ماه مبارک رمضان اهمیت ویژه ای در سبد غذایی روزه داران دارد.

با اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است اما مردم آن 
برای تهیه این محصول در رنجند که نمونه آن گرانی سرسام آور این 

محصول در یک ماه گذشته تا کنون است...
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گشت وگذاری در نخستین 
موزه تخصصی وقف ایران

از قرآن 
ایلخانی تا 

چلچراغ های 
قاجاری

در تقویم هر سال 28 اردیبهشت را روز جهانی 
مــوزه نامیده اند. این بار بــه موزه ای می روم که 
حال و هوای آن متفاوت است. موزه و کتابخانه 
تخصصی وقف مشهد که راه اندازی آن به منظور 
نشــان دادن هرچه بیشتر فعالیت های ارزشمند 
در ترویج سنت حســنه وقف است. موزه ای که 
شــامل غرفه هایی با معماری به سبک اسالمی 
و یک ســالن اجتماعات برای ارائه تاریخچه آثار 

موجود است...

سعید کوشافر: توجه به سالمت دانش آموزان  
موجب شــده تا آمار دقیقی از وضع سالمتی 
آینده ســازان کشور به دســت آید.  درهمین رهگذر 
مشخص شــد که تغذیه نادرســت درخانه و مدرسه 
موجــب بروز بیماری های مزمن یــا کمبودهای مواد 
مغذی، بی توجهی به ورزش موجب اختالل در رشــد 
جسمی و کم توجهی به مشکالت جسمی زمینه ساز 
بروز بیماری های مختلف درمیان این قشــر آینده ساز 

شده است .
کمبودهــای برخــی از مــواد مغــذی؛ ویتامین ها و 
موادغذایی مــورد نیاز بدن دانش آموزان درخراســان 
رضوی موجب شده تا بنا بر آمار به دست آمده، اکنون 
در مــدارس با محصالنی روبه رو باشــیم کــه از فقر و 
کمبود منابع مغذی رنج می برند، قامتشان خمیده شده 

و در مقابل دچار چاقی مفرط جسمی شده اند.
اگــر چه برخــی از این بیماری ها ناشــی از کم کاری 
نهادهای بهداشــتی وســالمت اســت ، اما برخی نیز 
از کمبود امکانات ورزشــی مــدارس، کمبود امکانات 
ورزشی بانوان درجامعه و بی توجهی نهادهای آموزشی 

به استانداردهای کیف وکوله حکایت دارد.

  ناهنجاری قامتی در دبیرستان های دخترانه
معاون تربیت  بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان 

رضوی گفت: طبق آمارهای سال گذشته و پیش از آن، 
بیش از 80 درصد دانش آموزان خراســان رضوی یک 
عارضه ناهنجاری ســاختار قامتی دارند. این عارضه ها 
شامل شصت پای کج، شــانه نامتقارن، پای پرانتزی، 
ســربه جلو و... اســت. در این آمار نسبت دختران به 

پسران بیشتر است.
صفدر ســلطانی در خصوص ناهنجاری های ساختار 
قامتــی دانش آموزان، اظهار کــرد: با توجه به زندگی 
ماشــینی، امــروزه کم تحرکــی در جامعــه و بویژه 
در کودکان بســیار زیاد اســت. از عــوارض این نوع 
زندگــی ابتال بــه ناهنجاری های قامتی اســت. یکی 
از فعالیت های ما در کانون هــای حرکات اصالحی و 
ساختارقامتی در بخش معاونت سالمت و تربیت  بدنی 

آموزش و پرورش است.
وی ادامه داد: بویژه در دوره ابتدایی با توجه به ســن و 
سال دانش آموزان  این کار  در این دوره بیشتر نتیجه 
می دهد . کانون های حرکات اصالحی در 47 منطقه و 
ناحیه استان دایر هستند. در برخی نواحی بیش از یک 
کانون حرکات اصالحی وجود دارد. یک ستاد حرکات 
اصالحی مجزا در معاونت تربیت بدنی و سالمت داریم 

که پیگیری  کننده این مسائل هستند.
سلطانی عنوان کرد: در این خصوص امسال و سال پیش 
 آمــاری نداشــته ایم. طبق آمارهای گذشــته بیش از 

80 درصد دانش آموزان خراســان رضوی یک عارضه 
ناهنجاری ســاختار قامتی دارند. این عارضه ها شامل 
شــصت پای کج، شــانه نامتقارن، پای پرانتزی، سربه 
جلو و... اســت. در این آمار نســبت دختران به پسران 

بیشتر است.
وی با بیان اینکه این مشــکالت در دختران بیشــتر 
دیده می شود، خاطرنشــان کرد: این آمارها مربوط به 
سال های پیش بوده و ممکن است، بیشتر شده باشد. 
این موضوع مسئله ای جدی  است که باید پیگیری شود.

  کم خونی دختران متوسطه
معاون تربیت  بدنی و سالمت آموزش و پرورش خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه برنامه جامعی با دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در خصوص کم خونی دختران در دوره 
متوســطه اول و دوم داریم، تصریح کــرد: این برنامه 
جامع برای همه دختران دانش آموز خراســان رضوی 

انجام می شود. 
وی افــزود: مدیــران ســالمت، مراقبان ســالمت و 
رابطین ســالمت در مــدارس، قــرص و داروها را در 
بین دانش آموزان توزیع می کنند. پوشــش توزیع دارو 
بین دانش آموزان همگانی اســت، چــرا که این برنامه 

پیشگیرانه است.
وی گفت: یکی از برنامه های مدارس مروج سالمت این 

است که اولیا، دانش آموزان و همکاران با هم همکاری 
دارنــد. به این خاطر در این مدارس اولیا مورد آموزش 
قرار می گیرند. آموزش همســاالن و همسنان یکی از 

مواردی است که در این مدارس انجام می شود.
ســلطانی افزود: ســفیران ســالمت مــا در مدارس 
دانش آموزان هســتند که این ها اطالعــات خود را به 
سایر دانش آموزان منتقل می کنند. اگر این کار در ایام 
تعطیالت و در برنامه های مختلفی که دانش آموزان در 
کنــار هم بودند انجام شــود، دانش آموزان تجربیات و 

آموزش های الزم را به یکدیگر انتقال می دهند.

  شیوع فقر آهن در دختران
همچنین  آزاده لعلی، کارشــناس مســئول واحد بهبود 
تغذیه مرکز بهداشــت ثامن مشهد گفت: آهن از جمله 
ریزمغذی هایی اســت که کمبود آن در سطح وسیعی از 
جهان بخصوص در کشــورهای در حال توسعه مشاهده 
می شــود. این کمبود زندگی میلیون هــا نفر بویژه زنان، 
کودکان، نوجوانان و سالمندان را تحت تأثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: در دوران بلوغ به دلیل افزایش سرعت رشد، 
نیــاز به بعضی از مواد مغذی افزایش می یابد. در دختران 
نوجوان عالوه بر افزایش نیاز، دفع آهن در دوران قاعدگی، 

موجب شیوع بیشتر کمبود در این گروه می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دختران امروز مادران فردا 

هستند، اطمینان از دریافت کافی این ریزمغذی در این 
دوران، عالوه بر بهبود تکامل توانایی های شناختی، ذخایر 
کافی آهن را برای دوران بارداری در آینده فراهم می کند.

کارشناس مســئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت 
ثامن گفت: برنامه مکمل یاری آهن در دختران نوجوان 
با هدف ارتقای ســطح ســالمت این گروه سنی، گام 
مؤثری در پیشــگیری کمبود آهن و پرورش مادرانی 

توانمند و نسلی سالم خواهد بود.

  چاقی دانش آموزان خراسانی
درهمیــن حال مدیر ســالمت جمعیــت، خانواده و 
مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت:15 درصد دانش آموزان اســتان خراسان رضوی 
چاقی و اضافه  وزن دارند و 31 درصد نوجوانان استان 
نیز دچار کم تحرکی اند. حامد قضاوی اظهار داشــت: 
استان خراسان رضوی پنج دانشگاه علوم پزشکی دارد 
که نزدیک به یک میلیون و 200 هزار نفر دانش آموز 
در اســتان خراســان رضوی مشــغول به تحصیل و 
نزدیک به یک میلیون نفر تحت پوشــش دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد هستند.  مدیر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد عنوان کرد: 20 درصد از جمعیت کل 
کشور را نوجوانان تشکیل می دهند که این رده سنی 
از پنج تا 17 سالگی است. 31 درصد نوجوانان استان 
دچار کم تحرکی اند  که این هــا این نوجوانان همان 
جوانان و میانســاالن آینده هســتند. اگر می خواهیم 
سالمندی سالم داشته باشــیم باید میانسالی، جوانی 

و نوجوانی سالمی را بگذرانیم.

یادداشت
بهروز فرهمند
annotation@qudsonline.ir

صفحه 1 خراسان   1398/02/28

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه 
موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز به شماره 

ثبت 2560 و شناسه ملی 10380500105
بدينوس��يله از کلي��ه ش��رکای موسس��ه  و ي��ا 
نماين��دگان قانون��ي آنها دعوت م��ي گردد تا در 
جلس��ه مجمع عمومي عادی ساليانه اين موسسه 
ک��ه در س��اعت 12 ظه��ر روز س��ه ش��نبه م��ورخ 
1398/03/07 در مح��ل ش��انديز � بل��وار ميرزا 
جواد آقا تهرانی � ش��هر رويايی پديده ش��انديز 
� س��اختمان اداری � طبق��ه 6 تش��کيل می گردد، 
حض��ور به��م رس��انند. همچني��ن از ش��رکا  و يا 
نماين��دگان قانونی آنان که تصميم  به ش��رکت 
در مجمع ياد شده را دارند، درخواست می شود 
برای دريافت برگ ورود به جلس��ه با در دس��ت 
داش��تن اصل برگه سهام به همراه کارت ملی و 
يا وکالت نامه رس��می به دفتر موسسه واقع  در 

شانديز مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

�  بررسی گزارش عملکرد هيأت مديره.
�  بررس��ی گزارش بازرس قانونی  و حس��ابرس 

مربوط به صورتهای مالی سال  1397. 
�  تصويب صورتهای مالی سال 1397.

�  تعيين بازرسين قانونی .
�  تعيين روزنامه کثير االنتشار. 

�  س��اير م��واردی که اتخاذ تصمي��م در خصوص 
آنها در صالحيت مجمع عمومی عادی است. 

هي�����ئت مدي��ره
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بتن راديه  از بستانکاران شرکت  آگهی دعوت 
ثبت27993  شماره  به  خاص(  مشهد)سهامی 

)نوبت سوم(
راديه  بتن  شرکت  انحالل  آگهی  به  توجه  با 
روزنامه  در  منتشره  خاص(  )سهامی  مشهد 
شماره  به   1392/10/11 مورخه  کشور  رسمی 
گرديده  درج   78 صفحه  در   20049 روزنامه 
است. بدينوسيله طبق ماده 225 قانون تجارت 
دعوت                   شرکت  احتمالی  بستانکارات  کليه  از 
چاپ  تاريخ  از  ماه  شش  مدت  ظرف  شود  می 
و  اسناد  داشتن  دست  در  با  روزنامه  اولين 
آقای  شرکت  تصفيه  مدير  به  مثبته  مدارک 
کيلومتر 7  نشانی مشهد:  به  پور  جمال حسين 
جاده کالت - جاده کالکوب - جنب بتن سقف - 

شرکت بتن راديه مشهد مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت سوم:1398/02/28
مدير تصفيه شرکت بتن راديه مشهد
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت اول ( شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان مشهد  تاریخ انتشار : 98/2/28
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی درودگران و مبلس��ازان مش��هد ، راس س��اعت 10 صبح 
پنجش��نبه مورخ��ه 98/3/9 در مح��ل دفتر ش��رکت تعاون��ی واقع در -  بل��وار توس توس17- نبش  ف��دک 8 برگزار 
ميگردد. ازکليه اعضاء محترم دعوت ميش��ود با دردست داشتن دفترچه عضويت اصالتا يا  وکالتا جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات زيرحضور بهم رسانند .
دستورجلسه    :1- استماع گزارش هيئت مديره 

2- طرح و تصويب انحالل شرکت
 توضيحات : 1-کليه مقررات برگزاری مجمع تابع آيين نامه برگزاری مجامع خواهد بود .

2-اعض��اء متقاض��ی اعط��اء نمايندگی به هم��راه وکيل موردنظر باي��د در س��اعت اداری تا مورخ��ه 98/3/7 به  محل 
دفترش��رکت مراجع��ه ت��ا پس از ط��ی مراحل قانونی تايي��د وکالتنامه ه��ا ، برگه ورود ب��ه مجمع برای ف��رد  نماينده                              

صادرگردد.                                                            هيئت مديره

/ع
98
02
06
4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات 
شماره ثبت 1778 تاریخ انتشار : 98/02/28  شماره انتشار: 1778/98/02/14 نوبت دوم

پيرو اطالعيه شماره 1778/98/01/02 مورخ 98/01/26 چون جلسه مورخ 987/02/25 مجمع عمومی عادی نوبت اول 
ش��رکت تعاونی مصرف کارکنان صادارت خراس��ان به حد نصاب الزم نرسيد جلسه مجمع عمومی نوبت دوم ساعت 16 

روز چهارشنبه مورخ 1398/03/08 در محل شرکت تعاونی واقع در ميدان جانباز بين جانباز 3 و 1 برگزار  می گردد.
ضمنا در صورتی  که حضور عضوی در جلسه ميسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالت نامه به عضو ديگر 

يا نماينده تام االختيار خود واگذار نمايد.
دستور جلسه : 

1-طرح و تصويب ترازنامه و سود زيان سال 97 پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس 
2-طرح و تصويب بودجه پيشنهادی تعاونی برای سال مالی 1398
3-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت يکسال مالی 

4-انتخاب هيئت مديره شرکت تعاونی 
5-تعيين خط مشی شرکت تعاونی برای سال 98

ضمنا اعضای که تمايل دارند جهت بازرس و هيئت مديره کانديد ش��وند تا تاريخ 1398/03/06 تقاضای کتبی و کپی 
مدارک شناسائی خود را به دفتر تعاونی به آدرس جانباز ، بين جانباز 3 و 1 جنب بانک پارسيان ارسال نمايند.

هيئت مديره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت مهندسین مشاور آرنا پویش 

شرق شماره ثبت: 33269 شناسه ملی: 
10380484662

بدينوس��يله از آق��ای س��يد محمدعلی 
و  مدي��ره  هيئ��ت  رئي��س  گوهرب��ار 
مديرعامل ش��رکت دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده در 
روز پنجش��نبه مورخ 98/3/2 در محل 
رضاش��هر ان��وری 7 پ��الک 136 برگزار 

می گردد.
هيئت مديره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم نوبت اول  شرکت تعاونی مرزنشینان حامیان وحدت میان جام 
بدينوسيله به اطالع کليه نمايندگان حوزه های فرعی شرکت تعاونی مرزنشينان حاميان وحدت ميانجام می رساند مجمع عمومی عادی ساليانه مرحله دوم  نوبت 
اول ش��رکت راس س��اعت 10 صبح  روزش��نبه مورخ  98/03/11 واقع در  تر بت جام خيابان 20متری،وحدت اس��المی 5، بعداز چهار راه سوم مسجد 5 تن آل عبا 

تشکيل می گردد لذا خواهشمنداست  در موعد مقرر جهت شرکت در جلسه در محل مذکور حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه: 1- گزارش هيئت مديره و بازرس    2- طرح وتصويب صورتهای مالی سال  97

3- تصميم گيری در خصوص نحوه تقسيم سود سال 97   4- طرح وتصويب بودجه پيشنهادی سال 98
5- تعيي��ن حق��وق  و مزاي��ای مدي��ر عام��ل     6- انتخاب ي��ک نفر بازرس اصلی وي��ک نفر بازرس عل��ی البدل برای يک س��ال مالی    ضمنا از متقاضيان س��مت 
کانديداتوری بازرس��ی تقاضا ميش��ود مدارک کانديداتوری مشتمل بر کپی شناس��نامه،کارت ملی، کارت پايان خدمت ،مدرک تحصيلی)حداقل ديپلم(،دو قطعه 

عکس ،گواهی سوءپيشينه و فرم مربوطه را حداکثر ظرف مدت يک هفته از صدور گواهی جهت احراز صالحيت به دفتر شرکت تسليم فرمايند.
هيئت مديره شرکت تعاونی مرزنشينان حاميان وحدت ميانجام
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 شناسایی 18 مرکز متخلف
عرضه زولبیا و بامیه در مشهد

قدس: 18مرکــز متخلف عرضه زولبیا و بامیه در 
مشهد شناسایی شد.

رئیس شــعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراسان 
رضوی گفت: با تشدید نظارت بر شیرینی فروشی ها 
و مراکز فروش زولبیا و بامیه از ابتدای ماه رمضان 
پرونده تخلف به میزان 80 میلیون ریال برای مراکز 

متخلف تشکیل شده است.
امید جلیلی، گران فروشی و درج نکردن قیمت را 

بیشترین تخلف این مراکز اعالم کرد.
وی افــزود: اجــرای طرح تشــدید نظــارت بر 
اصنــاف متخلــف تا پایــان ماه رمضــان ادامه 
دارد و شــهروندان در صورت مشاهده تخلف و 
گران فروشی می توانند موضوع را از طریق سامانه 

124 اعالم کنند.

کمین کم خونی و فقرآهن تا ناهنجاری قامتی

دانش آموزان خراسانی هر روز چاق تر می شوند



خبر

خبر

گشت وگذاری در نخستین موزه تخصصی وقف ایران

از قرآن ایلخانی تا چلچراغ های قاجاری
ســرور هادیان   در تقویم هر ســال 28 
اردیبهشت را روز جهانی موزه نامیده اند. این بار 
به موزه ای می روم که حال و هوای آن متفاوت 
اســت. موزه و کتابخانه تخصصی وقف مشهد 
که راه اندازی آن به منظور نشــان دادن هرچه 
بیشــتر فعالیت های ارزشمند در ترویج سنت 
حسنه وقف است. موزه ای که شامل غرفه هایی 
با معماری به ســبک اســامی و یک سالن 
اجتماعات برای ارائه تاریخچه آثار موجود است.

   نخستین موزه تخصصی وقف در کشور
مســئول امور موزه و کتابخانه تخصصی وقف 
مشــهد مقدس در گفت وگو با قدس درباره 
این موزه تخصصی می گوید: موزه و کتابخانه 
تخصصی وقف مشهد به همت اداره کل اوقاف 
و امور خیریه خراسان رضوی در شهریور سال 
گذشته افتتاح شــد و 2۵ دی همان سال نیز 
پروانه فعالیت رسمی این موزه صادر شد که در 

کشور عنوان نخست را از آن خود کرد.
محمدرضا ســلطانی می افزاید: حدود 3000 
نسخه کتاب در کتابخانه تخصصی و عمومی 
وقف موجود است که استفاده از آن برای عموم 
میسر است.وی درباره راه اندازی موزه تخصصی 
وقف تصریح می کند: اقام در سال های گذشته 
جمــع آوری و در مخزن انباشــته و نگهداری 
می شــد. بنا به ضرورت، تصمیم به راه اندازی 
موزه گرفته شــد و کم کم اشــیا تشخیص و 
مرمت و سپس غرفه ها و ویترین ها آماده  شدند.

وی تأکیــد می کند: این موزه پس از دو ماه از 
راه اندازی توســط اداره کل موزه های سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
مجوز رسمی فعالیت دریافت کرد و به عنوان 

نخستین موزه تخصصی وقف ثبت شد.

300 شیء موزه ای و تعویض مدام آن ها 
ســلطانی با اعام این مطلب که این موزه در 
ســاختمان اصلی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
خراســان رضوی، بــا حــدود 600 مترمربع 
زیربناســت، اظهار مــی دارد: در این فضا بیش 
از300 اثــر تاریخی و فرهنگی وقف شــده در 
اماکن متبرکــه و مذهبی اســتان در معرض 
دید عاقه مندان قرار گرفته است. در ابتدا این 
موزه با 160 شــیء و وقفنامــه و... آغاز به کار 
کرد که امروز این رقم به 300 رســیده است. 
وی در ادامــه می افزایــد: این در حالی اســت 
که هنوز اشــیای بســیاری در مخــزن وجود 
دارنــد که به دلیل کمبود جــا نمی توان همه 
آن ها را همزمان در معــرض دید عاقه مندان 
قــرار داد، امــا برنامه تعویض برخی اشــیا را 
هر 6 مــاه تا یک ســال برای تنــوع دیداری 
عاقه منــدان در دســتور کار قــرار داده ایم.

   قرآن خطی دوره ایلخانی 
مســئول امور موزه و کتابخانه تخصصی وقف 
مشــهد مقدس توضیح می دهــد: این موزه 
شــامل غرفه هایی است که نسخ خطی شامل 
وقفنامه هــای قدیمی چاپ شــده روی کاغذ 
و وقفنامه های ســنگی و قرآن های نفیس از 

دوره های ایلخانی در آن نگهداری می شــود، 
به طوری کــه کتابت این قرآن خطی به بیش 

از  700سال پیش برمی گردد.
وی ادامه می دهد: همچنین نمادهای عزاداری 
ویژه ایام محرم و صفر شــامل علم و... از دوره 
صفویه، قاجار و معاصــر، کتیبه های قدیمی 
برخی از بقاع متبرکه مانند کتیبه سنگی عارف 
عباسی معروف به پیر پاالن دوز و... در این موزه 
نگهداری می شود.سلطانی با اشاره به این نکته 
که این مجموعه عموم مردم و بازدیدکنندگان را 
با موضوع وقف آشنا خواهد کرد، بیان می دارد: 
این سبب ترویج فرهنگ وقف می شود. در حال 
حاضر عاوه بر عموم مردم، بازدید دانشجویان 
و دانش آموزان از موزه تخصصی وقف را داریم 

و همه عاقه مندان می توانند 
هــر روز از ســاعت 9 تا 13 
برای بازدید بــه کتابخانه و 
واقع  وقــف  تخصصی  موزه 
در اداره کل اوقاف خراســان 
رضوی واقع در خیابان آبکوه 

مراجعه کنند.

   از مستندنگاری تا جای 
گرفتن در ویترین 

مرمت  ارشــد  کارشــناس 
اوقاف در  آزمایشــگاه موزه 
گفت و گو بــا خبرنگار ما نیز 
آماده ســازی  درباره مراحل 
تا قرار گرفتن اشیا در موزه 

تخصصی وقــف توضیح می دهد: این اشــیا 
معموالً از امامزاده ها و اماکن مذهبی جمع آوری 
و در فضای آزمایشگاه مستندنگاری می شوند.

فروغ فیروزی جهان تیغ درباره مستندنگاری 
از اشــیا نیز می گوید: در مستندنگاری ابتدا  
تصویربــرداری و تعییــن انــدازه، جنس و... 
اشــیا صورت می گیرد و سپس برای هر شیء 
شناسنامه ای تعریف می کنیم و مرحله بعدی 

بــه صورت  آن  پاکســازی 
فیزیکی و شیمیایی متناسب 
با نیاز شیء از لحاظ جنس 

آن انجام می شود.

   مرمت و نگهداری 
وی می افزاید: سپس مرمت و 
وصالی شدن )متصل شدن( 
را ادامه می دهیم و کارهای 
حفاظتــی و نگهــداری نیز 

اهمیت ویژه ای دارد. 
پــس از آن مرحله آغشــته 
کردن یک ماده شبیه ورنی 
روی اشــیا را داریم و مرحله 
آخر چیدمان آن ها در غرفه هاست که براساس 

موضوع انجام می شود.
فیــروزی تعــداد غرفه های مــوزه تخصصی 
وقف را 9 غرفه بــا 9 موضوع اعام و تصریح 
می کند: می توان به غرفه هایی چون روشنایی، 
تعزیه خوانی، وقفنامه های سنگی و کاغذی و 
غرفه پخت و پز و نذورات، قندیل های فلزی و 

زیورآالت و نسخ خطی و... اشاره کرد.

   چلچراغ های مذهبی دوران قاجار
وی با اشــاره به چلچراغ بخــش میانی موزه 
می افزایــد: برای مثال چلچــراغ میانی موزه، 
مربوط به دوران قاجار است که منحصر به فرد 
اســت. 18 شــمع روی آن می توانــد درجا 
شمعی ها قرار بگیرد که فقط یک نمونه دیگر 
آن با 16 شعله در موزه آستان قدس وجود دارد.

   حس نوستالژی موزه 
وی در پایــان خاطرنشــان می کنــد: موزه 
تخصصی وقــف حس نوســتالژی خانه های 
پدربــزرگ و مادربزرگ ها را یادآور می شــود 
و معموالً بــرای هر بازدیدکننــده داخلی یا 
خارجی جذابیت خاصی دارد.مدیر کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی تصریح کرد: موزه وقف در کنار اشــیا 
با ارزشــی که دارد، با فناوری روز و اطاعات 
مفیدی عجین شــده اســت.یادآور می شود، 
موزه وقف در خیابان آبکوه مشــهد قرار دارد 
و عاقه مندان با هماهنگــی اداره کل اوقاف 
می تواننــد از این موزه ارزشــمند و کتابخانه 

تخصصی وقف بازدید کنند.

در حوالی امروز2

جامی است که »عقل« آفرین می زندش...
نوشته ای به بهانه روز حکیم خیام نیشابوری

یکم. امروز را در تقویم، روز حکیم عمر خیام نیشــابوری نام 
داده اند. این نوشــته که گردآوری پاره ای از اطاعات و رخدادها 
درباره اوســت، به ابعاد دیگری از زندگی و دستاوردهای خیام 

می پردازد. 
دوم. ُعَمر خیام نیشــابوری، زاده 28 اردیبهشــت، سده ۴27 
در نیشــابور همه چیزدان، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و 

رباعی سرای ایرانی در دوره سلجوقی است. 
ســوم. فقه را در میانســالی در محضر امام موفق نیشابوری 
آموخت. حدیث، تفسیر، فلسفه، حکمت و ستاره شناسی را فرا 
گرفت. برخی نوشته اند که او فلسفه را -مستقیم- از زبان یونانی 

فرا گرفت.
چهارم. ریاضیدانان بزرگ کــه روی آثار علمی خیام تحقیق 
کرده اند، معتقدند که خیام فرمولی را در ریاضی پیدا کرده بود 
که دانشمندان غربی 600 سال پس از خیام آن را کشف کردند. 
خیام نخستین فردی بود که به بررسی معادله های درجه سوم 
که یک ریشه مثبت دارند، پرداخت. در حقیقت، واضع هندسه 

تحلیلی خیام است، نه دکارت. 
پنجم. در 936 سال پیش، هنگامی که خیام یک ستاره شناس 
22 ســاله بود، سلطان ســلجوقی و وزیر اعظمش او را دعوت 
کردند که از سمرقند به اصفهان بازگردد و در پایتخت عهده دار 
رصدخانه این شــهر شود. خیام پس از آن 18 سال در اصفهان 
ماند و زیج خود را با جدول های ملکشــاهی فراهم آورد. خیام، 
مدار گردش کره زمین به دور خورشــید را تا 16 رقم اعشــار 

محاسبه کرد.
ششم. خیام برای تجدیدنظر در تقویم، طرحی در دست داشت 
کــه اندازه خطا را به حداکثر یک روز در ۵000 ســال کاهش 
می داد، یعنی معادل حدود 17 ثانیه در سال که دانشمندان تا 
به امروز به چنین دقتی در طراحی تقویم دست نیافته اند. میزان 
دقت در تقویم خیام که تا امروز نیز مورد استفاده است برابر با 
یک روز خطا در 3770 سال یعنی حدود 23 ثانیه در سال است.

هفتم. خیام در باب تعیین عیار آلیاژها دستاوردهایی دارد و در 
آیین کشورداری هم دارای رساله است. خیام به واکاوی ریاضی 
موسیقی نیز پرداخت و مسئله تقسیم یک چهارم را به سه فاصله 
مربوط به مایه های بی نیم پرده، با نیم پرده باالرونده و یک چهارم 

پرده را شرح داد. 
هشــتم. خیام در دوره ای در ایران می زیست که در اروپا و در 
دوره موســوم به گوتیک، بحث دانشمندان در این بود که برای 
مثال، سر یک سوزن چند فرشته وجود دارد و ساعت ها روی این 

مسئله بحث می کردند!
نهم. خیام هرگز ازدواج نکرد و فرزندی نداشت. می گویند کم 
حرف و گوشــه گیر بوده، اما چنان حافظه ای داشته که کتابی 
مفصــل را در اصفهان خواند و در نیشــابور همه اش را از حفظ 

نوشت.
دهم. گفته اند: سنایی و ناصرخسرو از رفقای فابریِک خیام بودند. 
گویا روزی در هرات به سنایی تهمت دزدی می زنند. او نیز قلم 
را برمی دارد و به خیام نامه می نویسد تا او از نفوذش در دولت 
استفاده کند و از گرفتاری نجاتش دهد. این نامه، قدیمی ترین 

سنِد بر جا مانده درباره زندگی خیام است.
یازدهم. بنا به یــک روایت، خیام و حســن صباح و خواجه 
نظام الملک به »ســه یار دبستانی« معروف بوده اند که هر یک 
در بزرگسالی به راهی رفتند. حسن، رهبری فرقه اسماعیلیه را 
برعهده گرفت. خواجه نظام الملک، سیاستمداری بزرگ شد و 
خیام، شاعر و اندیشمند شد. اما محمدعلی فروغی در پیشگفتار 
تصحیح خودش از خیام اشاره کرده است: این داستان سند معتبر 
ندارد و تازه اگر راست باشد، حسن صباح و خیام هر دو باید بیش 

از 120 سال عمر کرده باشند که بسیار دور از ذهن است.
دوازدهم. شــماری از چهره های سرشناس دنیا شیفته خیام 
شده اند. آبراهام لینکلن شانزدهمین رئیس جمهور آمریکا، مارک 
تواین نویسنده، پوتین رئیس جمهور روسیه و مارتین لوترکینگ 

چهره آزادیخواه و مبارز از آن زمره اند. 
ســیزدهم. یکي از حفره هاي ماه به نام خیام است. در سال 
1980 سیارکي به نام Omar Khayyam 309۵ نام گذاري 

شده است. 
چهاردهم. عامــه محمدتقي جعفــري در جایی می گوید: 
فلسفه گرایي خیام بیش از حکمت گرایي او بوده است. خاقاني 
شرواني در وصف خیام نیشابوري گفته: هزاران سال،  آسمان و 
اختران او باید بگردد تا از آسیاب دنیا، یک دانه درست، به ساِن 
عمر خیام بیرون آید. 900 سال پیش از این، زمخشر ي، مفسر 
معروف قرآن، خیام را »حکیم و فیلسوف دنیا« نام کرده بود اما 
100 ســال پس از او، شیخ نجم الدین رازي، خیام را »سرگشته 
و گمگشته« خواند. دکتر فردریک روزن مي گوید: خیام یعني 
شراب! اما موسیو نیکا مترجم فرانسوي می گوید: خیام صوفي 

بوده و در دیر و صومعه مي زیسته. )ایسنا(.
پانزدهم. ... و سخن واپسین، بماند برای خوِد جناِب خیام؛ آنجا 
که می گوید: جامی اســت که عقل آفرینش می زد/ صد بوسه 
ز مهــر بر جبینش می زد/ این کوزه گر دهر چنین جام لطیف/ 

می سازد و باز بر زمینش می زد... 

موزه ها و آینده سنت ها 
ایکوم )شورای جهانی موزه ها( همه ساله به مناسبت فرارسیدن 

سال جدید میادی، شعاری برای موزه ها اعام می کند.
شعار امســال »موزه ها به مثابه کانون های فرهنگی و آینده 

سنت ها« نام گذاری شده است.
این شعار خط مشی فعالیت یکساله موزه های دنیا محسوب 

می شود.
ایکوم آخرین تعریف از مــوزه را این گونه بیان می کند: موزه 
مکانــی از گوناگونی هــای زندگی، نژاد، فضاهای زیســتی، 
دانستنی ها، فرهنگ محیط زیســت، میراث صنایع دستی، 
هنرها، شــیوه های عشق ورزی، زندگی انسان از تولد تا مرگ 
و کانون فرهنگی بــا هدف ایجاد ارتبــاط، تعامل، آموزش، 
مشارکت جمعی، یادگیری، حفاظت و مرمت و مستند نگاری 

آثار موزه ای است.
برای پرداختن به این شعار ابتدا باید تعریفی از سنت داشته 
باشیم و سپس به نقش موزه ها در احیای سنت ها، آیین، آداب 

و رسوم بپردازیم.
میراث فرهنگی به طور کلی به دو بخش تقســیم می شــود؛ 
میراث فرهنگی ملموس )مادی( و میراث فرهنگی ناملموس 

)معنوی(.
میراث فرهنگی ملموس به بخشی اطاق می شود که وجود 
خارجی دارند و قابل لمس هستند، مانند آثار و بناهای تاریخی 

و اشیای تاریخی که در موزه ها به نمایش درمی آیند.
میراث فرهنگی ناملموس و یا معنوی همان آداب و رســوم، 
سنت ها، آیین ها، زبان، گویش، اعتقادات و هنرهای نمایشی 
هستند که همانند میراث ملموس، پل ارتباطی بین گذشته و 

حال محسوب می شوند.
حفظ و احیای سنت ها یک موضوع ملی است و انتظار می رود 
دستگاه های مرتبط با موضوع تاریخ، فرهنگ و هنر، دانشگاه ها، 

محققان و عموم مردم به آن توجه داشته باشند.
موزه ها عاوه بر کاربرد نمایش، گردآوری، حفظ، احیا، مرمت 
و بازسازی آثار منقول و معرفی آن به بازدیدکنندگان، نباید از 

معرفی و احیای سنت ها غافل شوند.
ایران به لحاظ تنوع در آیین، آداب و رسوم و سنت ها یکی از 
مهم ترین کشــور های دنیاست. سنت ها در ایران به طور کلی 
به دو بخش سنت های پیش از اسام و پس از اسام تقسیم 

می شوند.
سنت های پیش از اسام شامل آیین برگزاری نوروز و نوروزگاه، 

چهارشنبه سوری، سفره هفت سین و... هستند.
سنت در دوره اسامی در نظر فقها، اصولیون، جامعه شناسی و 

انسان شناسی تعاریف مختلف و نزدیک به یکدیگر دارد.
اصولیون ســنت را یکی از منابع تشــریع و آنچه از ســوی 

پیامبر)ص( صادر شده می دانند.
جامعه شناسی سنت را ســیره و طریقه )خوب یا بد( تعریف 

می کند.
فقهای اهل بیت)ع( ســنت را قول و فعل معصومین و امامان 

می دانند.
در عربی، سنت به معنای جریان مایم تعریف شده است.

انسان شناسان، سنت را آداب و رسومی می دانند که به صورت 
شفاهی از گذشتگان به ارث رسیده است.

به طور کلی سنت همان رفتاری است که از نسل یک جامعه به 
دیگر جوامع انتقال پیدا می کند.

با این تعاریــف، وظایف موزه به مثابــه کانون های فرهنگی 
دوچندان می شود و احیا و حفظ این سنت ها در بسیاری از آثار 
موزه ای به اشکال مختلف هنری طرح و نقش، حک شده است 
و آن بخش هایــی که امکان آن به صورت دیداری وجود دارد، 
باید با برگزاری مراسم نشست های تخصصی و با بهره گیری از 
هنرمندان هنر های نمایشــی، تجسمی و با زبان هنر، خود را 
برای نسل جدید و بازدیدکنندگان به نمایش بگذارند و سهم 

خود را در حفظ و احیای سنت ها ادا کنند.

 متخصصان هیپنوتیزم جهان
 در مشهد گرد هم می آیند

ایرنا: رئیس انجمن هپینوتیزم آســیا گفت: 170 متخصص 
حوزه هیپنوتیزم از 22 کشــور جهان در نخســتین کنگره 
بین المللی آسیایی هیپنوتیزم به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد شــرکت می کنند.دکتر مهدی فتحی افزود: نخستین 
کنگره بین المللی آســیایی هیپنوتیزم همزمان با ششمین 
کنگره بین المللی هیپنوتیزم روزهای 23 تا 26 مهر امســال 
در مشهد برگزار می شود.وی اظهارداشت: میهمانان خارجی 
این کنگره از کشــورهای مختلف نظیر چین، اندونزی، ژاپن، 
هند، ارمنستان، ترکیه، سوئد، سوئیس، بلژیک، آلمان، فرانسه، 
اتریش، لهستان، فناند، دانمارک، اروگوئه و مکزیک خواهند 
بود.وی شرکت کنندگان در این کنگره را بیش از 1000 نفر از 
داخل و خارج کشور شامل متخصصان حوزه های روان شناسی و 
روانپزشکی، رشته های مختلف پزشکی، بیهوشی، دندانپزشکی، 
مامایی و پزشکی ورزش عنوان کرد.عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، مهم ترین محورهای مقاالت این کنگره 
چهار روزه را هیپنوتیزم در طب، عصب شناسی و مغزشناسی 
هیپنوتیزم، تکنولوژی نویــن در هیپنوتیزم، جراحی زنده با 
هیپنوتیزم، هیپنوتیزم در ورزش و هپینوتیزم در دندانپزشکی 
ذکر کرد.فتحی گفت: 1۴ انجمن هیپنوتیزم معتبر دنیا، رئیس 
انجمــن بین المللی هیپنوتیزم و پنج نفــر از اعضای هیئت 
رئیســه  این انجمن در کنگره  بین المللی آسیایی هیپنوتیزم 
در مشهد حضور خواهند داشت.هیپنوتیزم، کاربرد وسیع در 
درمان بیماری های مختلف از جمله اختاالت اضطرابی، طب 
زنان و زایمان، دندانپزشکی، مداخات روانشناختی و حین و 
بعد از عمل هــای جراحی نیازمند بی دردی دارد.ایران قطب 
هیپنوتیزم آسیاست بطوری که تعداد جراحی های انجام شده 
با استفاده از روش هیپنوتیزم در ایران از تعداد این جراحی ها 

در کشورهای آسیایی بیشتر است. 
طی 1۵ سال اخیر افزون بر 3۵0 جراحی با استفاده از روش 
هیپنوتیزم، بدون اســتفاده از داروی بیهوشی و بی حسی در 

ایران انجام شده که بیشتر آن ها در مشهد بوده است.
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تسنیم: استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 
بزودی پروژه های احداث راه آهن در خراســان 
جنوبی اجرایی  می شود، گفت: قطعه نخست 
پــروژه ریلی اتصــال مرکز اســتان به گناباد 
هفته آینده کلنگ زنی می شود. محمدصادق 
معتمدیــان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
یکی از اولویت های دولت در بحث زیرساخت ها 

رسیدگی به وضعیت راه ها و جاده های استان 
است، اظهارداشــت: با جلساتی که در هفته 
جاری با نوبخت برگزار شــده، اواســط هفته 
آینده وزیر راه و شهرسازی همراه با چند تن از 
معاونان به خراسان جنوبی سفر می کند.وی با 
اشاره به اینکه افتتاح پروژه های در حال اجرا، 
کلنگ زنی پروژه های جدید و باندهای دوم در 

منطقه دیهوک به فردوس، نهبندان به شوسف 
و همچنین راه آهن از برنامه های ســفر وزیر 
راه و شهرسازی به خراسان جنوبی است، تصریح 
کرد: کلنگ زنی پروژه اتصال فردوس از طریق 
خط آنتنی از دیگــر برنامه های مهم و بزرگ 
سفر وزیر راه و شهرسازی به خراسان جنوبی 
است.وی با اشاره به اینکه هفته گذشته محل 

ایستگاه راه آهن در بیرجند جانمایی شده و تا 
چند روز آینده نهایی می شود، بیان کرد: یکی از 
مطالبات جدی استان، اتصال بیرجند به شبکه 
ریلی است. وی اظهار داشت: در سفر وزیر راه و 
شهرسازی به استان قطعه نخست اتصال شبکه 
ریلی مرکز استان به گناباد به طول 30 کیلومتر 

کلنگ زنی خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی:

پروژهریلیاتصالمرکزاستانبهگنابادکلنگزنیمیشود
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هاشم رسائی فر    تجربه این چند سال اخیر نشان داده بحث جاری شدن سیل در 
خراسان رضوی که به میان می آید، محال است اسمی از شهرستان کات در آن نباشد. 
اتفاقی که آخر هفته گذشته و دیروز نیز با وقوع بارش های رگباری و سیل آسا در فاصله 
کمتر از یک ماه دوباره برای مردم شهرستان کات افتاد و سبب جاری شدن سیلی دیگر 

در برخی نقاط این شهرستان و بروز خسارت هایی دیگر شد.
تخریب و آبگرفتگی برخی واحدهای مســکونی، قطع راه ارتباطی و آب در چند روستا و 

مسدود شدن مسیر مشهد - کات برای مدتی از جمله این موارد بود.
فرماندار کات عصر روز گذشته در این زمینه به خبرنگار ما گفت: از چهارشنبه گذشته 
تاکنون در مجموع 60 میلیمتر بارندگی در شهرســتان کات گزارش شــده اســت که 
به صورت رگباری و تگرگ بوده و با توجه به شــرایط کوهســتانی و شــیب زیاد در این 

شهرستان رواناب زیادی راه افتاده است.
مهدی ناصری، در ادامه در خصوص خسارت های ناشی از این سیل اظهارداشت: دو مورد 

تخریب و 13 مورد آبگرفتگی منازل را داشتیم. در کنار این موارد، خسارت های زیادی هم 
به بخش کشاورزی و مزارع وارد شده است. در پنج نقطه راه های ارتباطی روستایی مسدود 
شد، ضمن اینکه مسیر کات به مشهد نیز برای لحظاتی بسته شد که با تاش کارکنان 

اداره راهداری بازگشایی شد.
ناصری میزان برآورد خسارت ناشی از سیل اخیر را 22۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از 
این میزان 200 میلیارد ریال به زیرساخت های بخش کشاورزی و مزارع خسارت وارد شده 
و بقیه مربوط به بخش های دیگر است.فرماندار کات همچنین در پاسخ به این پرسش که 
برای عادی شدن شرایط مردم خسارت دیده از سیل پیش چه اقداماتی انجام شده است، 
اظهارداشــت: در بحث سیل قبلی برای واحدهای مسکونی که نیاز به جابه جایی داشتند 
6000 متر زمین از راه و شهر سازی به صورت رایگان در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفت و 
بزودی کار بازسازی با اباغ تسهیات مورد نیاز آغاز خواهد شد. در موارد دیگر هم اسکان 

اضطراری و اقدامات دیگری بوده که در موقع مقرر انجام شده است.

فرماندار در گفت و گو با قدس عنوان کرد

خسارت220میلیاردیسیلبهشهرستانکالت

 این موزه شامل 
غرفه هایی است که 

نسخ خطی شامل 
وقفنامه های قدیمی 

چاپ شده روی کاغذ 
و وقفنامه های سنگی 
و قرآن های نفیس از 

دوره های ایلخانی در 
آن نگهداری می شود

بــرش

گاه  2 ن
 محمد رضا پهلوان
 رئیس گروه موزه های میراث فرهنگی خراسان رضوی 

یادداشت
بهروز فرهمند 

 اکران بین المللی بیلبوردهای
 »بهار جان ها« در کشورهای همسایه

قــدس: سرپرســت اداره کل روابط عمومــی و بین الملل 
شهرداری مشهد گفت: با هدف برندسازی شهری و دعوت 
از مســلمانان جهان برای تشــرف به مشهد مقدس در ماه 
مبــارک رمضان، گفت و گو و رایزنی برای اکران بیلبوردهای 
بهار جان ها در کشورهای لبنان، عراق و عمان در دست انجام 

و نهایی شدن است.
خرمی ادامه داد: این بیلبوردها در راستاي معرفي مشهد در 
عرصه بین الملل، برندسازی این کانشهر و جذب توریست و 
گردشگر، با محتوای تبریک ماه مبارک رمضان در کشورهای 

یاد شده اکران خواهند شد.
در حــال حاضر خیابان های اســتانبول ترکیه عرصه اکران 

بیلبوردهای بهار جان ها در ماه مبارک رمضان است.

می
می

ص
ن 

می
 آر

ها:
س 

عک



 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

گزارش

رضاطلبی: شهرداری مشهد در تصمیمی، به ازای هر 
شــارژ حضوری من کارت مبلــغ 2000 ریال کارمزد از 

شهروندان و زائران دریافت می کند. 
به گزارش قدس آنالین عالوه بر افزایش هزینه استفاده از اتوبوس 
و مترو در سال جاری، افرادی که سعی دارند از خدمات حمل ونقل 
عمومی در سطح شهر مشهد استفاده کنند و به دالیلی قادر به 
شارژ من کارت خود از طریق دستگاه های الکترونیکی نباشند، باید 
بناچار برای هر مرتبه شارژ، مبلغ 2000 ریال اضافه نیز پرداخت 
کنند، موضوعی که با گالیه شهروندان و زائران مواجه شده است.

این درحالی است که هیچ کدام از نهادهای شهری حاضر به قبول 
مسئولیت این تصمیم نیست و شهرداری و شورا هر کدام دیگری 

را مسبب این تصمیم عنوان می کنند.

 مصوبه شورا
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در 
این باره مدعی است: توسعه نقاط شارژ نیاز به ایجاد انگیزش در 

کاربران شارژ همچون فروشگاه ها و سوپرمارکت ها دارد.
شهریار آل شیخ در ادامه به قدس آنالین می گوید: در حال حاضر 
بیش از 2000 نقطه شــارژ حضوری من کارت در ســطح شهر 
مشهد وجود دارد که بنا داریم آن ها را تا 5000 نقطه نیز افزایش 
دهیم. از طرفی در بودجه سال جاری مصوب شده است که هزینه 
کارمزد شارژ حضوری که در باجه ها و مراکز صورت می گیرد، از 
شــهروندان و زائران گرفته شود که این مبلغ به عنوان اجرت و 

دستمزد کاربر شارژکننده محسوب می شود.
وی در پاســخ به این پرســش که چرا این موضوع در سال های 
گذشته وجود نداشته است، افزود: در سال گذشته قابلیت شارژ 

الکترونیکی به گســتردگی امســال وجود نداشت، ولی در حال 
حاضر شهروندان از طریق دستگاه های الکترونیکی شارژ می توانند 
بدون پرداخت کارمزد نسبت به شارژ من کارت خود اقدام کنند 
و 15درصد شــارژ من کارت در ســطح شــهر مشهد به صورت 
الکترونیکی صورت می گیرد. آل شــیخ بیان داشت: این دریافت 
کارمزد از شارژ حضوری، مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد در 
بودجه سال 98 را دارد، از این جهت تنها شورا می تواند نسبت به 
لغو آن اقدام کند. از طرفی پیشنهاد لغو این کارمزد نیز از طرف 
شورا مطرح شده است که نیاز به بررسی در کمیسیون حمل و 
نقل و ترافیک شورای اســالمی دارد. وی با بیان اینکه مجموع 
دریافت این کارمزدهای 2000 ریالی در طول ســال در مجموع 
حدود 10 میلیارد ریال خواهد شد، افزود: حمل ونقل عمومی در 
سطح شهر مشهد بسیار پرهزینه و گران است و ساالنه چندین 
میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می شود، از طرفی اگر 
این دریافت کارمزد لغو شود، به نحو دیگری باید جبران کاربران 

شارژ حضوری از جمله فروشگاه ها و مغازه ها تأمین شود.

 تشویق به جای تنبیه
اما مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای 
شهر مشهد درباره این موضوع ادعا دارد که جزو مخالفان این طرح 
بوده اســت و سیاست تنبیهی نباید در شهرداری و شورای شهر 
وجود داشته باشد. وی معتقد است: میزان شارژ بیشتر در صورت 
استفاده از روش غیرحضوری به شهروندان، به عنوان تشویق مردم 
برای استفاده بیشتر از این روش شارژ، اثربخشی بیشتری داشت 
کــه این موضوع درحال حاضر حذف و به جای آن، کارمزد برای 
شــارژ حضوری در باجه ها و مراکز درنظر گرفته شده و به نوعی 

تنبیهی برای افرادی است که از این روش استفاده می کنند.
بهاروند ادامه می دهد: شــاید فردی امکان اســتفاده از روش 
الکترونیکی را نداشــته باشد و یا به علت سن و سال باال یا هر 
دلیل دیگری نتواند از طریق دســتگاه های شــارژ الکترونیکی 

استفاده کند.
عضو شــورای اسالمی شهر مشهد با اشــاره به ارائه طرح حذف 
کارمزد از شــارژ حضوری من کارت در کمیسیون حمل و نقل و 
ترافیک شورا، می گوید: در نخستین جلسه کمیسیون، این موضوع 
را تصویب و ابالغ خواهیم کرد و به جای آن سیاست های تشویقی 
بیشتر برای شارژ به صورت الکترونیکی مشخص و ابالغ خواهیم 
کرد. اما نایب رئیس کمیســیون حمل ونقل عمومی و ترافیک 
شورای اسالمی شهر مشهد در این باره به قدس آنالین گفت: در 
آخرین جلسه این کمیسیون که برگزار شد به این موضوع هیچ 
اشاره ای نشد. شــهناز رمارم در ادامه افزود: این روز ها شهرداری 
در پاسخ به هر پرسشی صرفاً به این جمله که مصوبه شورا دارد، 
بســنده کرده و رفع تکلیف می کند که ایــن گونه پرداختن به 

مسائل، مورد انتقاد شورای اسالمی شهر مشهد است.

گزارش قدس از دریافت مبلغ اضافه برای شارژ حضوری »من کارت«

خرج تراشی 10 میلیاردی برای شهروندان!
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مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی: 

 »پارک ساحلی« و »رود پارک« مانع 
تصرفات غیرقانونی کشف رود می شود

قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در 
سیاست های کالن زیست محیطی، کشف رود نه تنها یک تهدید، 
بلکه یک فرصت برای ارتقای شــاخص های مورد عمل به شمار 

می آید. 
تورج همتی در بازدید مشــترک با مدیرعامل و مســئوالن آب 
منطقه ای خراسان رضوی از رودخانه حفاظت شده کشف رود با 
اشــاره به اینکه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد 
بخشی از بستر مازاد رودخانه کشف رود را به  درختکاری و توسعه 
فضای سبز اختصاص داده است، بیان کرد: نزدیک به 180 هکتار 
فضای سبز ایجاد شده، مسیر را برای ساخت کمربند سبز شمالی 
کوتاه کرده است که این موضوع در تأمین و افزایش سرانه سبز 
شهری بویژه برای مناطق کم برخوردار حاشیه شهری بسیار مؤثر 
است. وی ضمن اشــاره به  اینکه مطالعات طرح »رود پارک« در 
بستر رودخانه حفاظت شده کشف  رود از سوی شرکت های مشاور 
آب منطقه ای استان و شهرداری مشهد درحال انجام است، ادامه 
داد: ساخت پارک ساحلی و رود پارک تا زمان اجرایی شدن طرح 

تفصیلی در منطقه، از تصرفات غیرقانونی جلوگیری می کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی به اقدام های 
مشترک حفاظت محیط زیست و شــرکت آب منطقه ای این 
استان در راســتای حفاظت از این رودخانه اشاره کرد و گفت: 
پایش های مشترک به کمک گشت های سیار یگان های حفاظت 
دو طرف با هدف پیشــگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و نیز 
اقدام های پیشگیرانه در هنگام بروز بحران های طبیعی همچون 

سیل، در فهرست همکاری های مشترک بوده است.
همتی تصریح کرد: مدیریت زیست بومی کشف رود و توجه به  نیاز 
آبی رودخانه با مشارکت و هم اندیشی ذی نفعان و بومیان منطقه 
و بهره منــدی از هم افزایی متولیــان و جلب همراهی صاحبان 
صنایع برای پردازش و تصفیه فاضالب خام و تالش برای تطبیق 
خروجی های فاضالب با استانداردهای محیط زیستی، اولویت های 
اجرایی حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی در تعامل با 

دستگاه های عضو کارگروه ساماندهی فاضالب استان است.
در ادامه این بازدید مشــترک، طرح انتقال پساب تصفیه خانه 
خین عرب به  غرب مشهد نیز مورد بررسی قرار گرفت، به گفته 
متولیان، پیش بینی شده است تا یک ماه آینده پساب خین عرب 
که مطابق اســتانداردهای محیط زیستی است، به غرب مشهد 
انتقال و در اختیار حقابه بران ســد »کارده« قرار می گیرد و این 
درحالی اســت که تاکنون حقابه این کشاورزان از تصفیه خانه 

»پرکندآباد 2« تأمین شده است.

آبگرفتگی خیابان ها 
و سقوط 2 درخت روی خودروها

 باران، مشهد را غافلگیر کرد

قدس: بارش های رگباری پنجشــنبه گذشته در مشهد سبب 
آبگرفتگی بسیاری از معابر و منازل این شهر شد.

سرپرســت معاونت خدمات شهری شــهرداری مشهد در این 
بــاره گفت: بلــوار مجیدیــه، تقاطع فالحی - شــاهد، تقاطع 
معلم - ســیدرضی، ورودی امامت به وکیل آبــاد، میدان امام 
 علی)ع(، تقاطع کوشــش - جمهوری، پل انقالب، بلوار امیریه، 
نجفی 8، توس 5۴ و پل مجلسی به دلیل حجم باالی بارش دچار 

آبگرفتگی شد که رفع شده است.
مهدی یعقوبی افزود: همچنین معابر شــهرک حجت، میدان 
اســتقالل، خیابان جانباز، بلوار شــاهنامه، بلوار امت، چهارراه 
میدان بار، بلوار حجاب، میدان آزادی و آزادشــهر نیز که دچار 
آبگرفتگی شده بود، با حضور نیروهای شهرداری  در اسرع وقت 
رفع آبگرفتگی شد. وی با بیان اینکه 520 نیروی خدمات شهری، 
80 تانکر، 1۴ پمپ خود مکش، 110 پمپ ســیار و ۶ لودر در 
مناطق مختلف مشهد مستقر و فعال بودند، یادآور شد: تا ساعت 
21 پنجشنبه شب گذشته، 12 مورد آبگرفتگی داخل منازل، یک 
مورد گیرکردن خودرو داخل آب و دو مورد سقوط درخت روی 

خودرو، به آتش نشانی اعالم و رسیدگی شد.

استاندار خراسان رضوی:
 ثبت ازدواج بدون انجام

آزمایش های ژنتیک ممنوع می شود

قدس: اســتاندار خراســان رضوی گفت: بزودی و با هدف 
پیشــگیری از معلولیت های ژنتیکی، ثبت ازدواج در استان، 
بدون ارائه گواهــی انجام آزمایش های ژنتیک برای زوجین، 

ممنوع خواهد شد.
وی با بیان اینکه این طرح در یکی دیگر از استان های کشور 
با موفقیت اجرایی شده است، افزود: ممنوعیت ثبت ازدواج در 
مراجع رسمی پیش از ارائه گواهی انجام آزمایش های ژنتیک، 
قطعاً در کاهش معلولیت ها مؤثر خواهد بود؛ بنابراین با جدیت 

این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
رزم حسینی اظهار کرد: درحال حاضر آزمایش های ژنتیک 
برای متقاضیان در مراکز تعیین شده به صورت رایگان انجام 

می گیرد.
استاندار خراسان رضوی در جریان بازدید از مؤسسه خیریه 
توانبخشــی همدم فتح المبین مشهد یادآور شد: مؤسسات 
خیریه با مشــارکت خیران بســترهای خوبی را در زمینه 
نگهداری از معلوالن فراهم کرده اند و دولت هم در حد توان 

از این گونه فعالیت ها حمایت خواهد کرد. 
وی افزود: امیدواریم کمک های خیران و دولت بیش از پیش 
زمینه مراقبت، آموزش و نگهداری از معلوالن را فراهم کند، 
اما با این حال ضرورت دارد که در حوزه پیشــگیری از بروز 

معلولیت ها هم اقدامات جدی انجام گیرد.

یک استاد شهرسازی تشریح کرد
 بازآفرینی شهری و نقش اجتماعات

ایسنا: یک دانشیار گروه شهرســازی دانشگاه تربیت مدرس 
تعاریف و اهداف و نتایج بازآفرینی شهری را تشریح کرد.

مجتبی رفیعیان در نخســتین جلســه از سلسله نشست های 
تخصصی گفتمان توسعه شهر که با موضوع »مروری بر ادبیات 
توســعه اجتماع محلی و بازآفرینی شــهری« که در تاالر شهر 
مشهد برگزار شد با بیان اینکه چالش های متعددی پیش روی 
گفتمان سازی بازآفرینی شهری وجود دارد، اظهار کرد: پرداختن 
به مفهوم نوسازی در قالب گفتمان های مختلف موضوعی است 
که از دهه 50 در کشــور ما آغاز شده و ممکن است به اشکال 
مختلفی پیاده شده باشد. وی ادامه داد: بازآفرینی شهری نوعی 
رویکرد در عدالت اجتماعی اســت که به یــک محور و بلوک 

مشخص برنمی گردد و شامل ابعاد اجتماعی و اقتصادی است.
رفیعیان با اشــاره به اینکه »بازآفرینی شهری پرداختن به یک 
مسئله شهری است«، تصریح کرد: این مهم نیازمند ساختاربندی 
صحیح اســت و در یک برخورد آنی، کارآمــد نخواهد بود.این 
دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: 
همچنین بازآفرینی به عنوان مداخالتی آگاهانه در پهنه هایی از 
شهر که این مداخله موجب ارتقای اجتماعی و اقتصادی محله 
هدف می شود، تعریف می شود. این مداخله با نگاه به گذشته و 
بدون پاکسازی هویت های تاریخی به خلق هویت جدید متناسب 

با شرایط زندگی دوره معاصر می اندیشد.
 وی با بیان اینکه اجتماعات موتور محرک بازآفرینی هستند، 
بیان کرد: توانمند کردن گروه های ذی نفع و شــرکا باید مورد 
توجــه قرار گیرد. بازآفرینی شــهری شــامل ابعاد اجتماعی، 
اقتصادی، زیست محیطی و... در مقیاس های شهری، منطقه ای 
و ملی بوده که مشــتمل بر اصــول مختلفی از جمله تغییر و 
تحوالت اقتصــادی، اجتماعی، حکمرانــی، تغییر و تحوالت 
کالبدی و کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار می شود. رفیعیان 
عنوان کرد: بازآفرینی شهری باید موجب ارتقای توسعه متوازن 
و مدیریت اقتصاد جامعه و محیط زیست شود. باید توجه داشت 
که تحقق این موارد مستلزم احیای خالقیت های جامعه است. 
در واقع بازآفرینی را می توان اصلی ترین رویکرد مرمت، بهسازی 

و نوسازی شهری در دوران حاضر تلقی کرد.
وی اضافه کــرد: بازآفرینی باید هویت اجتماعی را هم در 
پی داشته باشد تا بدین ترتیب تنش های اجتماعی کاسته 
شــود. گفتمان جهانی، بازآفرینی را نوعی دگردیسی در 
مواجهه با یک مســئله شــهری می داند کــه به گونه ای 

متفاوت باید آن را حل کنیم.

 مجسمه نادرشاه افشار ترک برداشت

قدس: یک کارشــناس میراث فرهنگی خراسان رضوی 
گفت: قسمت ســر مجسمه برنزی نادرشــاه دچار ترک 
خوردگی عمیقی شــده و بــا توجه بــه وزن آن، امکان 
تخریب وجود دارد. قرار اســت این مجسمه توسط یکی 

از استادان هنر آبکاری مرمت شود.
آرامگاه نادرشاه افشار شامل سکویی دوازده پله ای، محل 
گور، پوششی خیمه مانند بر روی قبر، سکویی مرتفع در 
مجاور قبر با مجسمه نادرشاه سوار بر اسب و سه تن دیگر 
در پی او هســتند. این آرامگاه به یادبود نادرشاه افشار در 
سال 13۴2 توسط »هوشنگ سیحون« طراحی و ساخته 
شده اســت. در این مجموعه مجسمه برنزی عظیمی به 
چشم می آید که نادر را با تبرزین معروفش سوار بر اسب 
نشــان می دهد و پشت سرش سه ســرباز در حرکت اند: 
یکی شــیپورزن، دیگری بیرق به دست و سومی تفنگدار. 
این مجسمه عظیم 1۴ هزار و ۶00  کیلوگرم وزن دارد و 
کار استاد »ابوالحسن صدیقی« مجسمه ساز برجسته ایران 
اســت. البته ســاخت آن نه در ایران، بلکه در ایتالیا و به 
وسیله کارخانه ریخته گری »برونی« در شهر رم با نظارت 

استاد صدیقی به انجام رسیده است.

زاویه تصویر

  ساختمان سازی غیر مجاز
در منطقه 2 مشهد

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 پیاده روهایی که نمی توان عبور کرد
در مناطــق ۶-5-۴ محل عبورعابر پیاده در 
وسط بلوارها غیرهمسطح است؛ به طوری که 
عالوه بر معلوالن، سالمندان هم نمی توانند 
از آن عبــور کنند. گاهی خود پیاده روها هم 
آن قدر ســطوح غیرهمســطح و به صورت 
جزیره ای اســت کــه بایــد از روی جوی 

جداکننده سیالب ورودی کوچه ها پرید!
۹۳6...6۱5۸

 درخواست از شهرداری منطقه 3
از شــهرداری منطقه 3 خواهش می کنیم برای رضای خدا هم شــده جدول های بهمن ۴ را 

درست کنند.
۹۳5...۳۱2۰

 کارگرانی که امنیت شغلی ندارند
9 ماه اســت که از شرکت تولیدی خصوصی مرا بیرون کرده اند و  با داشتن زن و فرزند هنوز 
نتوانستم کار پایدار و ثابت برای خودم پیدا کنم، چرا کارگران نباید امنیت شغلی داشته باشند.

۹۱۰...۳75۰

 شهرداری به قشر ضعیف هم توجه کند
پارک هــا و فضای ســبزی که شــهرداری 
ساخته است، برای افراد مرفه جای تفریح و 
بــرای بعضی از ضعیفان جامعه محلی برای 
جمع آوری ضایعات اســت، چه خوب است 
ثروتمندان بادقت بیشــتری به اطراف خود 
نگاه کنند و شهرداری به قشر فقیر و مستمند 

شهر توجه ویژه نماید.
۹۳5...۳57۱
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قدس مدیرعامل شــرکت ترافیک هوشمند 
الیت گفت: از ابتــدای خرداد تعرفه های موجود 

پارک حاشیه ای 25درصد افزایش می یابد.
محمدمهدی اســدی در گفت و گو با خبرنگار 
قدس  افزود: شورای چهارم در سال 9۶، در اواخر 
دوره فعالیت خود تعرفه های الیت را کاهش داد، 
ولی در مهر ســال 97، شورای پنجم مصوبه ای 
داشت که براساس آن باید تعرفه ها به حالت سابق 

یعنی تعرفه های سال 9۴ برگردانده شوند.
این در حالی بود که باید این مصوبه شورا به تأیید 
وزارت کشور می رســید تا قابلیت اجرایی پیدا 
می کرد که در نهایت در هفته های اخیر تأییدیه 
الزم دریافت شــده و مقرر است از ابتدای خرداد 

تعرفه های جدید اعمال شوند.

 جزئیات افزایش تعرفه ها
وی درباره جزئیــات افزایش تعرفه ها هم اظهار 
داشت: براساس مصوبه شورا باید تعرفه ها بیش 
از 25 درصد افزایش پیدا می کرد، ولی در نهایت 
با افزایش 25درصد موافقت شده؛ بنابراین تعرفه 
۶00 تومانی یک معبر بــه 750 تومان افزایش 

می یابد و این درحالی اســت که تعرفه سال9۴ 
همین معبر  800 تومان بوده اســت در نتیجه 
می توان گفت با وجــود افزایش صورت گرفته، 
هنوز هم به مبلغ مصوب در چهار ســال پیش 
نرسیده ایم. اسدی همچنین از اضافه شدن چند 
معبر جدید به معابر تحت پوشش الیت خبر داد 
و گفت: مطالعات اولیه کارشناسان شرکت و نیز 
گزارش شــورای همتا بیانگر لزوم اجرای طرح 

پارکینگ حاشــیه ای الیت در تعدادی از معابر 
شهر است که برای مرحله اول خیابان های کفایی، 
تعبدی، کوثر، هفت تیر و صارمی به معابر تحت 
پوشش الیت افزوده می شوند و به نظر می رسد تا 
یک ماه آینده زیرساخت های الزم بر ای اجرای این 
تصمیم آماده خواهد شد. مدیرعامل شرکت الیت 
افزود: از ســوی دیگر تعدادی از معابر که اکنون 
تحت پوشش الیت هستند هم در آینده نزدیک 

به حالت ســابق بازگردند و احتماالً پنج خیابان 
از فهرست این شــرکت حذف خواهند شد که 
بزودی به اطالع شهروندان خواهد رسید. اسدی 
همچنین از اجرای طرحی در ماه های آینده خبر 
داد که براساس آن هزینه پارکینگ های حاشیه 
معابر خاصی همچون احمدآبــاد، امام خمینی 
و کوهســنگی در زمان های پرترافیکی معبر با 
10درصد افزایش محاســبه خواهد شــد که به 
تناسب ساعات شلوغی هر خیابان یا در ساعات 
صبح )10 تا 13( یا در ســاعات عصر)18 تا 21( 
خواهد بود که پس از انجام مطالعات تکمیلی این 

طرح هم به اجرا گذاشته می شود.

  2 پارکینگ طبقاتی 
وی همچنین در خصوص ساخت پارکینگ های 
طبقاتی در مشهد از محل درآمد پارکینگ های 
حاشیه ای اظهار داشت: در حال حاضر پارکینگ 
طبقاتی مجد مراحل پایانی احداث و تجهیز خود 
را می گذراند و پارکینگ طبقاتی پرستار نیز در 
حال اجراست که امیدواریم اوایل سال آینده به 

بهره برداری کامل برسد.

مدیرعامل این شرکت به قدس خبر داد

افزایش 25 درصدی تعرفه های الیت از خرداد ماه
روز بازار مشهد

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

۱2,۰۰۰

۹7,5۰۰

۸۳,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

6,5۰۰

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ
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ساعت 1/30 بامداد جمعه 27 اردیبهشت 98- منطقه 
جانباز مشــهد )در منطقه 2 شــهرداری مشهد(. دو 
دســتگاه جرثغیل بزرگ در حــال انتقال تیرآهن به 
طبقات فوقانی ساختمان  برای جوشکاری به صورت 
غیر مجاز و خارج از پروانه ساخت. متاسفانه چند سالی 
)حداقل ۴ سال( است که شب ها در خیابان های منطقه 
جانباز مشــهد با این صحنه ها زیاد مواجه می شویم. 
ساخت و سازهای شبانه غیر مجاز و غیراصولی و بدون 
رعایت اصول اولیه ساختمانی که سر و صدا و مزاحمت 
ناشی از این عملیات  ها شهروندان این محله را به ستوه 
درآورده اســت. متاسفانه هیچ نهادی بر فعالیت این 
بساز و بفروش ها نظارت نمی کند و هر روزه شاهد رشد 
قارچ گونه این ساختمان های غیرمجاز و غیر اصولی در 

این محله هستیم.



روی خط حادهث شهروندان در گفت وگو با قدس از گرانی و نبود نظارت بر بازار رطب گالیه کردند

دست مردم کوتاه و خرما بر نخیل 
محسن متولی اشکذری  خرما یکی از اقالم 
خوراکی اســت که به دلیل ارزش غذایی باال در 
ماه مبارک رمضان اهمیت ویژه ای در سبد غذایی 

روزه داران دارد.
با اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان 
اســت اما مردم آن برای تهیــه این محصول در 
رنجند که نمونه آن گرانی سرسام آور این محصول 
در یک ماه گذشــته تا کنون است. این همه در 
حالی اســت که اوج مصرف خرما در کشور فقط 
در ماه مبارک رمضان است و مسئوالن می توانند 
براحتی برای تأمین و توزیع آن با توجه به طوالنی 
بودن زمان نگهــداری خرما برنامه ریزی کنند تا 
روزه داران برای تهیــه این محصول به زحمت 

نیفتند.
به عقیده کارشناسان میزان تولید و مصرف داخلی 
خرما به گونه ای است که اگر حجم زیادی از تولید 
هم به بازارهای دیگر صادر شود هیچ  گونه مشکلی 
در زمینــه تأمین بازار داخلی ایجاد نمی کند. اما 
با عدم تمهیــدات الزم وضعف نظارت نهادهای 
مســئول، قیمت این محصول پر مصرف در ماه 

مبارک رمضان بشدت افزایش داشته است.
گزارش قدس از سطح شهر حاکی است این روزها 
هر کیلو رطب مضافتــی ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان، 
خرمــا آلویی ۳۰ هزار تومان، خرما بیزو ۴۰ هزار 
تومان، خرما زاهدی ۱۸ هزار تومان، خرمای تازه 
۲۳ هزار تومان، خرما خاصویی ۲۵ هزار تومان، 
خرما دشتستانی ۱۸ هزار تومان، خرما پیارم۷۵ 
هــزار تومان و چیپس خرمــا ۲۰ هزار تومان به 

فروش می رسند.

  افزایش نامعقول
یکی از فروشــندگان خرما با گالیــه از افزایش 
بی ضابطه قیمت خرما می گویــد: در حالی که 
قیمت هر کیلو خرمای دشتستان در نخلستان 
۱۰ هزار تومان است، قیمت عرضه آن در سطح 
شــهر در حدود ۱۸ هزار تومان است که فاصله 
۸۰۰۰ تومانی برای این محصول از محل تولید تا 

عرضه غیرمنطقی است.
اکرمی ادامه می دهــد: اگرهزینه هایی همچون 
حمل ونقل، بسته بندی و سود فروشندگان را هم 
اضافه کنیم در نهایت باید این محصول به قیمت 
کیلویی ۱۳ هزار تومان به دســت مصرف کننده 
برســد . یکی دیگر از فروشندگان هم که خود را 
علوی معرفی می کند با اشــاره به اینکه قیمت 
انواع مختلف خرما افزایش سرســام آوری یافته 
است، تصریح می کند: قیمت خرما پیارم در میانه 

سال گذشته در حدود کیلویی 
۵۵ هزار تومان بود که در حال 
حاضر با ۲۰ هزار تومان افزایش 
قیمــت به کیلویــی ۷۵ هزار 

تومان رسیده است.

 دالل بازی در کنار نبود 
نظارت

شهروندی که برای خرید خرما 
مراجعه کرده با انتقاد شدید از 
افزایش بی سابقه قیمت خرما در 
ماه مبارک رمضان، به خبرنگار 

ما می گوید: در شــرایطی که کشــور ما دومین 
صادرکننده خرما در جهان است چرا مسئوالن 
با عدم نظارت به دالالن اجازه می دهند این گونه 

روی بازار داخلی تأثیر بگذارند.
رضایــی می افزاید: ضعف نظارت موجب شــده 
است خرمایی را که بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان 
از کشاورز خریداری کرده اند به قیمت ۲۵ تا ۳۵ 

هزار تومان در بازار به فروش برسانند.
شــهروند دیگری با اشــاره به گزارشــی که از 
تلویزیون پخش شده و اعالم کردند ایران، دومین 
تولیدکننده خرما در جهان اســت، می گوید: آیا 
شایسته است با وجود انبوه خرما در کشور، مردم 
خرما را با این قیمت های گزاف تهیه کنند. چرا 

هیچ نظارتی وجود ندارد تا با 
برخورد با سودجویان جلوی 
اجحــاف به حق مردم گرفته 
ادامه می دهد:  شود. رحیمی 
در همه کشورها رسم است که 
در آستانه ماه مبارک رمضان با 
کاهش قیمت اقالم مورد نیاز 
مردم، زمینه را برای آسودگی 
خیال میهمانان ضیافت الهی 
اما متأسفانه  فراهم می کنند 
در ایــران همه چیز برعکس 
است و با نزدیک شدن به ماه 
مبارک رمضان همه کاالها بخصوص اقالمی که 
بیشــتر در این ماه مبارک مورد نیازاست، گران 

می شود. 

 بررسی گرانی خرما در حضور استاندار 
علی باخرد، معاون بازرســی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان با تأکید بر اینکه گرانی 
خرما مربوط به داخل استان نیست، خاطرنشان 
می کند: در جلســه ای که با اســتاندار خراسان 
رضوی داشتیم، آقای رزم حسینی درباره دالیل 
افزایش قیمت خرما در خراسان رضوی پرسش 
کردند که به ایشــان گفتم قیمت خرما در کل 
کشور گران شده است و با آنالیزی که همکاران 

ایشان در استانداری داشتند صحت گفته های من 
تأیید شد. 

وی با بیان اینکه آنچه متأثر از ماه رمضان افزایش 
قیمت پیدا کرده است خرماست، می افزاید: علت 
گران شدن خرما این اســت که قیمت پایه آن 
افزایــش پیدا کرده و بر روی درخت نخل در بم، 
هرمزگان و یا خوزســتان گران فروخته می شود 
که این امر چند علت دارد که مربوط می شود به 
هزینه حمل و نقل، بسته بندی و چون خرما ارزش 
صادراتی دارد و قیمتش بر حسب دالر محاسبه 
می شود قیمت ها را نیز در داخل کشور تحت تأثیر 

قرار می دهد. 
باخرد ادامه می دهد: در این خصوص ســازمان 
تعاون روســتایی موظف شد بستری فراهم کند 
که میزان واردات خرما را به اســتان زیاد کند تا 
قیمت ها کاهش پیدا کند، ولی با توجه به اینکه 
قیمت پایه خرما افزایش پیدا کرده است به نظر 

می رسد در این کار موفق نخواهد شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت با تأکید 
بر اینکه گرانی ها وجود دارد و ما اصرار داریم که 
دیگر گران فروشــی در آن اتفاق نیفتد، تصریح 
می کنــد: وظیفه ما این اســت که همین مقدار 
خرمایــی که با قیمت ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان وارد 
استان می شود را اجازه ندهیم به دام دالل بازی 

بیفتد و گران تر شود.

آب و هوا
 پیش بینی ادامه بارندگی های 

خراسان رضوی تا امشب
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی طی امروز در ساعات 
بعدازظهر با تقویت جریانات همرفتی وگسترش ناپایداری های 
جوی؛ رشــد ابر، افزایش سرعت وزش باد و در برخی مناطق 
بخصوص برای نواحی شــمالی و مرتفع استان رگبار پراکنده 
باران و رعدوبرق پیش بینی می شود. از فردا با تقویت سامانه 
پر ارتفاع تراز میانی جو، افزایش محسوس دما در سطح استان 
دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در مناطقی بویژه نوار شرقی 
و جنوبی اســتان وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گردوخاک 
بخصوص در روز سه شنبه با توجه به افزایش گرادیان فشاری 

پیش بینی می شود.

خبر
در جلسه شورای پدافندغیرعامل عنوان شد

  ضرورت پیشگیری از خطرات
آتش سوزی در مجتمع های تجاری

قدس: استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه سازمان های 
مردم نهاد باید در حوزه پدافند غیرعامل فعال شــوند، گفت: 
آموزش های پدافند غیرعامل به عنوان یک ضرورت غیرقابل 
انکار در شرایط کنونی، باید با مشارکت سمن ها در مساجد و 
حسینیه ها فراگیر شود. علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای 
پدافند غیرعامل اســتان که با حضور مدیران دســتگاه های 
اجرایی در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی خراسان رضوی و حضور ساالنه میلیون ها 
زائر در مشهد، توجه به موضوع پدافند غیرعامل در این استان 
اهمیت بسیار زیادی دارد.  وی افزود: امروز دشمن برای تهاجم 
و به نتیجه رساندن توطئه های خود، از روش های جدیدی بهره 
می گیرد که ضرورت دارد مسئله پدافند غیرعامل به صورت 

ویژه مورد توجه دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: درحال حاضر حداقل 
امکانات مورد نیاز برای اجرای سیاست های پدافند غیرعامل 
وجود دارد و همه دســتگاه ها موظف به انجام مسئولیت های 
تعریف شده خود هستند. رزم حسینی بر ضرورت پیشگیری 
از خطرات آتش ســوزی در مجتمع های تجاری تأکید کرد و 
افزود: برگزاری هرگونه مانوری در حوزه پدافند غیرعامل به جز 
مانورهای لحظه صفر، باید مطابق با برنامه زمانبندی مشخصی 
انجام شود. استاندار خراسان رضوی به نقش رسانه ها در حوزه 
اطالع رسانی الزامات پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود: اگر 
صدا و سیما و رسانه های جمعی به وظایف خود در این حوزه 
به موقع عمل نکنند، احتمال مواجه شــدن مردم با هرگونه 

خطری وجود دارد.

   افزایش 64 درصدی 

حجم رواناب ها در خراسان رضوی

ایرنا: مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی گفت: حجم رواناب ها در این استان از ابتدای 
سال زراعی جاری تاکنون نسبت به دوره آماری بلند مدت 6۴ 
درصد افزایش یافته است. احمد قندهاری افزود: افزایش بارندگی 
بویژه در فروردین ماه امسال موجب افزایش چشمگیر رواناب ها 
در استان خراسان رضوی شده است. وی اظهار داشت: میزان 
رواناب های تشکیل شده در فروردین ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه در دوره بلند مدت از افزایش ۱9۰ درصدی برخوردار بوده 
است. وی میانگین بارندگی این استان در سال زراعی جاری را 
۲۸۵ میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه 
سال زراعی گذشته ۱۵۴ درصد و نسبت به دوره بلند مدت ۵۳ 
درصد افزایش داشته است. قندهاری ادامه داد: پیش از این در 
خشکسالی های متوالی دو دهه اخیر در خراسان رضوی، ایجاد 
رواناب ها کاهش چشمگیری داشت و در برخی سال ها با بیش از 
6۰ درصد کاهش رواناب ها مواجه بودیم. وی با بیان اینکه اکنون 
حدود ۵۰ درصد از حجم سدهای استان خراسان رضوی آب 
دارد، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۵۰ میلیون متر مکعب آب 
پشت سدهای خراسان رضوی ذخیره شده که نسبت به سال 
گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار است. میانگین ساالنه 
بارندگی در استان خراسان رضوی ۲۱۰ میلیمتر و در کشور ۲۵۰ 
میلیمتر است. در سال زراعی جاری بویژه فروردین ماه امسال 
بارندگی های خوبی در مناطق مختلف خراسان رضوی رخ داد که 
نسبت به میانگین دوره بلندمدت از افزایش ۵۵ درصدی برخوردار 

بوده است.

  ممنوعیت تردد موتورسیکلت سواران 
در پارک های فریمان 

قدس: با ورود موتور سیکلت سواران به پارک ها و فضا های سبز 
ســطح شهرســتان فریمان تا پایان ماه مبارک رمضان برخورد 
می شود. فرمانده انتظامی شهرستان فریمان با اعالم این خبرگفت: 
با هماهنگی مقام قضایی اعمال مجازات تکمیلی و توقیف یکماهه 
موتورســیکلت حداقل مجازاتی اســت که از این  پس در سطح 
شهرستان فریمان اجرا می شود. سرهنگ جواد خرسند هدف از 
اجرای این طرح را برخورد با موتورســیکلت سواران متخلف در 
پارک ها و فضا های سبز و ارتقای سطح امنیت شهروندان فریمانی 

در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

 سرقت 2 رأس گوساله با پراید!

قدس: فرمانده انتظامی کاشمر گفت: سارقی که اقدام به حمل 
گوســاله های ســرقتی با یک دســتگاه خودرو پراید کرده بود، 
دستگیر شد. ابوالقاســم باقری افزود: مأموران کالنتری ۱۲ قائم 
کاشمر، حین گشــت زنی دریکی از محورهای روستایی به یک 
دستگاه ســواری پراید مشکوک و این خودرو را به  منظور انجام 
بررسی های بیشتر متوقف کردند.  وی اظهار کرد: مأموران پس از 
متوقف کردن این خودرو دو رأس گوساله را که در صندوق عقب و 
صندلی عقب پراید قرار داشت را مشاهده کردند. وی یادآور شد: 
با توجه به سخنان ضد ونقیض راننده، وی برای تحقیقات بیشتر 
به کالنتری ۱۲ قائم منتقل شد. باقری با اشاره به بازجویی های 
فنی و علمی پلیسی از متهم ادامه داد: متهم در بازجویی ها لب به 
اعتراف گشود و به سرقت این دو گوساله از یکی از شهرستان های 
همجوار اعتراف کرد. فرمانده انتظامی کاشمر با بیان اینکه متهم 
دستگیرشده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، 

افزود: گوساله ها نیز به صاحبش تحویل داده شد. 

 دستگیری سارق حرفه ای در صالح آباد
صاحبی: فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان تربت جام گفت: 
پیگیری شکایت های مردمی مبنی بر اینکه افرادی اقدام به سرقت 
احشام از آن ها کرده اند، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی 
شهرستان صالح آباد قرار گرفت. سرهنگ هوشنگ کیانی افزود: 
مأموران با اشراف اطالعاتی موفق شدند عامل سرقت ها که یک 
سارق حرفه ای و هفت فقره سابقه کیفری داشت را شناسایی و 
دستگیر کنند.  وی ادامه داد: متهم دستگیر شده در بازجویی های 
پلیس ، به ســرقت ۳۰ قطعه کبوتر، ســه رأس گوسفند و پنج 
ســرقت خرد دیگر اعتراف که پس از تشکیل پرونده مقدماتی 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 کشف 257 کیلوگرم شیشه و حشیش

قدس: ۲۵۷ کیلوگرم شیشه و حشیش در دو عملیات جداگانه 
در خراسان رضوی کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی با اعالم این خبرگفت: مأموران ایســتگاه بازرسی شهید 
شــیردل کامه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه 
اتوبوس مسافربری که از استان های جنوبی کشور به مقصد مشهد 
در حرکت بود، مشــکوک شــدند و آن را متوقف کردند. سردار 
محمد کاظم تقوی افزود: در بازرسی از این اتوبوس ۲۱۱ کیلوگرم 
حشیش کشف شد و در این زمینه دو متهم دستگیر شدند. وی 
گفت: با شناسایی و دستگیری چهار سرشاخه توزیع مواد مخدر 
صنعتی در مشــهد، در بازرسی از مخفیگاه آنان ۴6 کیلو و ۷۱۰ 
گرم شیشه که از مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شده 

بود، کشف و ضبط شد.

 سارق جواهرات مه والت به دام افتاد
قدس: فرمانده انتظامی شهرســتان مه والت گفت: در پی وقوع 
یک فقره ســرقت جواهرات در ســطح حوزه اســتحفاظی این 
شهرســتان، پیگیری موضوع به منظور شناسایی و دستگیری 
سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستورکار پلیس قرار 
گرفت. سرهنگ حمزه ذوالفقاری افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی 
با اشراف اطالعاتی، بررسی شیوه وقوع سرقت و آثار به جا مانده 
در محل ســرقت، یک متهم سابقه دار را در این زمینه شناسایی 
و با هماهنگی مقام قضایی وی را دســتگیر کردند. وی تصریح 
کرد: متهم در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی شد اما در 
مواجهه با مستندات و ادله پلیس، لب به اعتراف گشود و به سرقت 
جواهرات اعتراف کرد. وی ارزش جواهرات سرقتی را ۲۱۰ میلیون 

ریال اعالم کرد.
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دادستان مشهد در پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده:

اولویت نخست دادگاه، استیفای حقوق سهامداران است

خبر

قدس   پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور پنجشنبه گذشته به ریاست قاضی منصوری 

در مشهد برگزار شد. 
دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در این جلسه با 
اشاره به اقدامات تشکرآمیز جمعی از سهامداران و شکات شرکت 
پدیده از اقدامات دستگاه قضایی، گفت: ما تنها به وظیفه قانونی 

خود عمل می کنیم و هیچ گونه انتظاری از هیچ کسی  نداریم.
غالمعلی صادقی همچنین با اشاره به تالش عده ای برای اخالل 
در روند احقاق حقوق شــکات، افزود: متأسفانه نمونه هایی از این 
گونــه رفتار و گفتار را در فضای مجازی شــاهدیم؛ اما به تمامی 
ســهامداران اطمینان خاطر می دهیم که دستگاه قضایی تحت 
تأثیر این گونه جوســازی ها و فضاسازی ها قرار نخواهد گرفت و 
به وظیفه خود عمل خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: با کسانی 
که به دنبال جوســازی هستند اتمام حجت می کنیم و به آن ها 
هشــدار می دهیم که دســت از اقدامات خود بردارند و در مسیر 
اجرای قانون سنگ اندازی نکنند. دادستان عمومی و انقالب مشهد 
گفت: تحقیقات در خصوص تمامــی افراد و مراجعی که در این 
پرونده کوتاهی کرده اند ادامه دارد و منعی برای رسیدگی به این 
گونه تخلفات وجود ندارد. قاضی صادقی افزود: با وجود مهلت های 

مختلفی که به متهمان برای جبران مافات داده شــد و جلسات 
متعددی که با حضور متهم اصلی و مسئوالن برگزارشد، متأسفانه 
شاهد بودیم که متهمان نه تنها همکاری نکردند بلکه برمشکالت 
موجود افزودند. وی گفت: تا پیش از تشــکیل پرونده، تذکرات 
متعددی به متهمان داده شــد تا جلوی انحرافات را بگیرند و به 
وعده هایی که به ســهامداران داده اند عمل کنند؛ اما پس از طی 
شدن زمان قابل توجهی، عملکرد متهمان برای انجام تعهداتشان 
در قبــال مردم، مــا را ناامید کرد و در نهایــت مجبور به انجام 
اقدامات مضاعف قضایی شدیم. دادستان عمومی و انقالب مشهد 
افزود: اولویت اول ما در این گونه پرونده ها ابتدا اســتیفای حقوق 
سهامداران و شکات و پس از آن مجازات قانونی متهمان است و در 

این زمینه از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
پس از اتمام ســخنان دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان 
رضوی در صحــن علنی دادگاه، قاضی منصــوری از تعدادی از 
نمایندگان شــکات حاضر در دادگاه خواست تا به بیان مطالب و 

شکایت خود بپردازند.
در این هنگام نمایندگان شــکات ضمن تشکر از دستگاه قضایی 
به دلیل اقدامات پیشــگیرانه در این پرونده، با بیان گوشه هایی 
از مشــکالتی که به دلیل تخلفات متهمان برایشان پیش آمده، 

خواستار مجازات متهمان و اجرای عدالت شدند.

پس از آن قاضی منصوری از نماینده دادستان عمومی و انقالب 
مرکز خراســان رضوی خواست تا نسبت به قرائت کیفرخواست 

متهم علیرضا یزدانی لنگرودی فرزند ضیااله اقدام کند.
پس از قرائت کیفرخواســت متهم لنگرودی، رئیــس دادگاه از 
حسابرس ویژه پرونده خواست تا مطالب خود را بیان کند. تشکیل 
شبکه کالهبرداری و اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور 

از جمله عناوین اتهامی متهم علیرضا یزدانی لنگرودی است.
متهم در اظهاراتش با تشریح عملکرد خود درشرکت پدیده، گفت: 
قیمت گذاری ســهام توسط آقای پهلوان انجام می شد و با توجه 
به اینکه در تمامی جلسات شرکت حضور نیافتم و تخصصی هم 
در زمینه سهام نداشتم؛ به دلیل اعتمادی که به متهم ردیف اول 
داشتم، اوراق را امضا می کردم. پس از اتمام اظهارات متهم یزدانی 
لنگرودی ، وکیل مدافع وی و همچنین وکیل جمعی از شــکات 
و ســهامداران، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت پدیده 

توسط قاضی منصوری، به صبح امروز موکول شد.

7536zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. فیلمی محصــول ۱۳۸۰ به کارگردانی 
داریوش مهرجویی - تا زمانی که - شهری 
تاریخی در فرانسه ۲. عاشق شیدا- تساوی 
شطرنجی - کسی که داد و فریاد زیادی به 
راه بیندازد ۳. عضو دســتگاه تنفسی- قوم 
حضرت هود)ع(- گشودن مسئله- درخت 
سدر ۴. مادر ورزش ها- جور و جفا- خواربار 
فروش- دشــمن سرســخت تر ۵. کلمه ای 
در مقام افســوس- ابزارکار داور- پرحرفی 
شمشــیر  روزی رســان-  پیامبــران-   .6
۷. خالصــه ســابقه کاری یک شــخص- 
آســیاب خانگی- ســازمان فضایی آمریکا 
۸. ظاهر ســاختمان-ناپدید شــدن- تایر 
 خودرو - از گویش های  محلی کشــورمان 
 9. زلف- »ســاحت« از هم پاشیده- آهنگ 
۱۰. اســب چاپار- اســم دخترانه اوستایی 
به معنی نیکی رســان- دستی ۱۱. مخفف 
اینک- خاور- شهر سنگ سوغاتی نیشابور 
۱۲. روشــی برای طبخ برنج- پرمایه- ساز 
تیره- ضمیر جمــع ۱۳. پناهگاه- درخت 
 انگــور- طعم- گیــاه مقدس زرتشــتیان 

۱۴. شیشــه- خواهر و برادر اصلی- نگارش 
رایانه ای ۱۵. کاشف قانون جاذبه عمومی- 

چندین قاعده- عالمت جمع فارسی

۱. شهری در فرانسه - قوس قزح ۲. لباس 
شنا- جنگاور - نوعی باتری خشک ۳. خدا 
- کسی که در انجام کارها بسیار دچار شک 
 و تردید می شود- ضربه گیر ورزش تکواندو 
۴. اکبر اعداد یک رقمی- ستمکار- شستن 
در زبان انگلیســی- نشانه ۵. بلندی مرتبه- 
غم و اندوه- از طیور - حرفی روی خودش 
6. فالتــی آســیایی ملقب به بــام دنیا - 
درک کردن- شــاخه بریده شده درخت که 
در زمین کاشــته شده ۷. قوم ایران باستان 
- خداوندی- از اقمار مشــتری ۸. گوشت 
ترکی- دعوت به بازگشــتن- لسان الغیب 
- درون 9. می گویند گرفتنی اســت- اهل 
شهری در خراســان رضوی است – مکانی 
مقدس در مکه  ۱۰. همایش و نشســت- 
یکــی از دو جنس- چاه جهنده ۱۱. ضمیر 
وزنی- ننر و بی مزه- ظرف ســرکه- صوت 

تعجب خانمانــه ۱۲. باالبر خودرو- انجیر عرب- اشــعه 
درمانــی- هزار کیلو ۱۳. شــبیه و نظیر- خوراکی خنک 
تابســتانی- عالمت جمع ۱۴. درخشش - برودت - گریه 
و زاری ۱۵. وسیله نقلیه شــناوری که تا عمق غیر قابل 
دسترسی غواصان فرو می رود- نوعی چراغ نفتی فتیله ای 

قدیمی

  افقی

  عمودی

وظیفه ما این است که 
همین مقدار خرمایی 
که با قیمت ۲۷ تا ۲۸ 

هزار تومان وارد استان 
می شود را اجازه ندهیم 

 به دام دالل بازی 
بیفتد و گران تر شود

بــرش
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