
به خاطر یک مشت دالر!خراسان رضوی بهترین تولیدکننده گل رز 
برمال شدن نقشه سرقت خانم دکتر برای انتقام از همسر سابقش رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه  استان خبر داد

گیــاه  و  تولیدکننــدگان گل  اتحادیــه  رئیــس 
خراســان رضوی گفت: خوشــبختانه وضعیت بازار 
صادراتی ما چشم انداز خوبی دارد و ظرفیت بالقوه آن 
خوب اســت ولی بالفعل آن به دلیل نبود زیرساخت 
و پایانه صادراتی خوب نیست. سمنگانی خاطرنشان 
کرد: ما برای پایانــه صادراتی پیگیری زیادی انجام 
داده ایم اما تاکنون حتی یک زمین در اختیار ما قرار 

نداده اند. رئیس اتحادیه...

خانم دکتری که برای فروکش کردن کینه قدیمی، 
افرادی را اجیر کرد تا از همسر سابقش سرقت کنند، 
ســرانجام با لو رفتن ماجرای سرقت 29 هزار و 900 
دالری و دســتگیری عامالن ماجرا دستش رو شد. 
سال گذشته پرونده ســرقت حدود 30 هزار دالری 
از یک دکتر مشهدی در شعبه 203 دادسرای مشهد 
مطرح و توســط مقام قضایی مورد رســیدگی قرار 

گرفت. در این زمینه... .......صفحه 3 .......صفحه 2 
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شایعات قرمز در حوالی »مرغ سـبز«
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 

جرم دادگستری استان خبر داد

کاهش 6000 نفری 
جمعیت کیفری 

در خراسان رضوی

نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی:

مقابله با موادمخدر
در استان نیاز به 

برنامه ریزی ملی دارد

....... همین صفحه .......صفحه 2 

قدسروندتولیدوقیمتمرغبدونآنتیبیوتیکرابررسیمیکند

.......صفحه 2 

گزارشی از چهارمین محفل شعر طنز »نارنجک«

نارنجکیبرایالیزابت!

معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری خراسان 
رضوی گفت: جمعیت کیفری این اســتان از 22 هزار نفر در سال 
گذشته به ۱۶ هزار نفر در سال جاری کاهش یافته است. سیدامیر 

مرتضوی که در نشست خبری هفته ...

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در دیدار با سردار مؤمنی، دبیر 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور و جمعی از مسئوالن و فرماندهان 
این ســتاد، با بیان اینکه در مسئله پیشگیری از مصرف مواد مخدر، 

سیاست های کلی در نظام وجود دارد...

چهارمین محفل شــعر طنــز »نارنجک« با 
موضوع حواشــی جشــن تولد انگلستان با 
اجــرای مصطفی صاحبی در ســینما هویزه 
مشــهد برگزار شــد. این برنامــه با نمایش 
کلیپ طنز و شعرخوانی جمعی از شاعران و 
طنزسرایان خراسانی از جمله محمدحسین 

رضوان،  منیــژه  ســمرقندی،  رحیمی،علی 
مجتبــی فدایی، مهدی آخرتی، ســیدامین 
موسوی، حسن عارفی مهر، ملیحه خوشحال، 
عالیه رجبی، جمیله سادات کراماتی، راضیه 
رجایی، ســیما مهدوی، ســید حسن مبارز، 
مهدی خداپرست و... همراه بود. شاعران در 

این محفل ادبی به بهانه اخبار و حواشی اخیر 
برگزاری جشــن تولد ملکه الیزابت در ایران، 
به نقد طنازانه سیاســت های استعمارگرایانه 
انگلستان و متحدانش، پرداختند. پذیرایی از 
حضار با شــیرینی »نارنجک« و اهدای بلیت 

.......صفحه 4 رایگان تماشای فیلم در...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

امــروز را در تقویم کشــورمان به نام روز جهاد کشــاورزی نام 
گذاشته اند تا ضمن قدردانی از خدمات زحمت کشان این حوزه 
یادآور این نکته باشد که توجه به روستاها به اشکال مختلف سهم 

قابل توجهی در استقالل ملی دارد.
برهمین اســاس، ما نیز این روز را به تمام کسانی که برای رونق 
فعالیت های کشاورزی و دامی و زیر مجموعه های دیگر از قبیل 
باغ و شیالت تالش می کنند تبریک می گوییم و امیدواریم شاهد 
اتفاقات جهادی بیشتری در سازمان که نامش برگرفته از جهاد 
اســت باشیم. اما پس از این مقدمه می خواهیم به نکته ای اشاره 
کنیم که بی شک از همان روز نخست طرح ادغام جهاد سازندگی 
با کشاورزی مطرح بوده وهنوزهم بسیاری با این موضوع مخالف 
هســتند. نکته قابل توجه در همین ابتدای مطلب این است که 
27خرداد 58 سالروز فرمان تشــکیل جهاد سازندگی از سوی 
رهبر کبیر انقالب است و در واقع هیچ ارتباطی به سازمان جهاد 
کشــاورزی تشکیل شده در دی ماه ســال 79 ندارد در واقع ما 
یاد بود ساالنه چیزی را می گیریم که دیگر وجود خارجی ندارد. 
سال هاســت که دیگر از اقدامات جهاد گونه جهاد سازندگی در 
روستا ها خبری نیست اقداماتی که نه معطل بخشنامه بود و نه 
نگران بودجه و تنها یک بهانه به نام نیاز جامعه الزم بود تا انجام 

یک پروژه در دستور کار قرار بگیرد.
بر همین اساس و به منظور پیشگیری از برچسب تک نگاهی به 
مسئله در ادامه به روایت چند اظهار نظر از فعاالن در این نهاد و 

سازمان می پردازیم.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در جایی گفته است: 
بنده از آن زمان که حضرت آیــت اهلل خامنه ای حکم دادند که 
به عنوان نماینده ایشان در وزارت جهاد کشاورزی خدمت کنم، 
ضمن احترام به وزیر جهاد کشاورزی و همه دست اندرکاران این 
وزارتخانه که تالش می کنند، اما خأل وجود جهاد ســازندگی را 

کامالً احساس می کنم.
حجت االســالم تقــوی می افزاید: در وزارت جهاد کشــاورزی، 
نیروهای جهادی و انقالبی وجود دارند اما کار جهاد ســازندگی 
را نمی کنند. آن نهاد خــاص انقالبی باید ضوابط خاص خود را 
داشته باشــد و اکنون خأل جهاد سازندگی را بشدت در جامعه 

احساس می کنیم.
وی می گوید: به نظر من باید جهاد سازندگی متناسب با شرایط 
سال ۱397 را تشکیل دهیم )زمان اظهار نظرسال گذشته بوده 
است( و جهاد سازندگی را زنده کنیم. نیروهای مؤمن و انقالبی را 
از سراسر کشور در این نهاد جمع کنیم و شور انقالبی اول انقالب 
اســالمی را دوباره به وجود آوریــم. البته از صاحبنظران کمک 
می گیریم که جهاد سازندگی جدید جنبه مردمی و غیر دولتی 
داشته باشد. نمی خواهیم به تشکیالت دولت اضافه کنیم، بلکه 
با کمک خود مردم و امکانات مردم تشــکیل شــود. االن چقدر 
گروه های جهادی در کشور هستند که براساس تعهد و ابتکار خود 

به مناطق محروم می روند و خدمت می کنند.
یک عضو قدیمی جهاد ســازندگی نیز در مصاحبه ای با اظهار 
تأسف از حذف جهاد سازندگی می گوید: نسل شما انحالل جهاد 
ســازندگی را در سال ۱379 )ســال ادغام وزارتخانه های جهاد 
ســازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی( تصور 
می کند، در صورتی که تصور درستی نیست. جهاد سازندگی که به 
صورت یک نهاد و بازوی اقتصادی امام خمینی )ره( بود، از موقعی 

که به وزارتخانه )۱3۶2( تغییر یافت.
عظیمی می افزاید: زمانی که نهاد انقالبی جهاد سازندگی تبدیل به 
وزارت جهاد سازندگی شد، دیگر فعالیتش سازندگی نبود؛ چراکه 
در ابتدا یک تشکیالت شورایی داشت که نماینده امام خمینی)ره( 
در آن حضور داشت. حق رأی و حق وتو در مسائل شرعی داشت، 
بعد که وزارتخانه شد، مسئول آن وزیری شد که باید به مجلس 
پاسخ می داد نه به رهبر. از سال ۶3 تا ۶9 دیگر التماس می کردند 
که کاری به وزارت جهاد بدهید، انجام دهد و وزارتخانه ای بود که 

هیچ وظیفه ای جز الیروبی قنوات نداشت.
گفتند آبرسانی را بدهید به فالن وزارتخانه و شما بروید پیمانکار 
او شوید؛ یا راهسازی با وزارت راه است،  شما پیمانکار وزارت راه 
شوید. مدرسه سازی با آموزش و پرورش، شما پیمانکار آموزش 
و پرورش شــوید، همین طور در مورد کشاورزی. مضاف بر این 
زمانی که جهاد سازندگی یک نهاد بود، مردم به جهاد سازندگی 

کمک می کردند.
وی ادامــه می دهد: امام خمینی، جهاد ســازندگی را در بخش 
اقتصادی انقالب تشکیل دادند و سپاه را در بخش امنیتی انقالب 
اسالمی؛ تفاوت یک نهاد انقالبی با اداره در این است که اولویت 
کارهایش همیشه اولویتی است که انقالب اسالمی دارد. اینکه 
می بینید وقتی جنگ تحمیلی روی داد، بچه های جهاد به جنگ 
رفتند و زمانی که جهاد شــروع به کار کرد، اولویت نخســتش 

محرومیت زدایی از روستاها بود.
خالصه اینکه به اعتقاد این جهادگر پیرو بسیاری دیگر آنچه امروز 
نام جهاد را یدک می کشد کمتر نشانه ای از جهادی دارد که در 

سال های اول انقالب به این نام خوانده می شد.
نکته دیگر اینکه در بررسی سوابق تاریخی تصمیم ادغام این دو 
مجموعه می بینیم که آمده اســت: به منظور رفع نابسامانی ها و 
نارسایی ها در بخش کشاورزی براساس قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جهت 
اصالح نظــام اداری، کاهش تصدی های غیر ضــروری، ارتقای 
بهره وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی، 
حذف موازی کاری ها و تجمع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران 
روستایی الیحه ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی 
و تشــکیل وزارت جهاد کشاورزی توسط ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی تهیه شد.
حال اگر بخواهیم منصفانه اقدامات صورت گرفته در راســتای 
همین شعارهای مطرح شده از قبیل توسعه وعمران روستایی و 
کاهش تصدی های غیر ضروری و ارتقا بهره وری و کارایی کارکنان 
و مدیریت دستگاه های اجرایی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم 
به چه نتایجی خواهیم رسید. آمارهای اعالمی در خصوص تخلیه 
شدن چند هزار روستا وعقب ماندگی طرح هایی مانند طرح هادی 
وتقریباً حذف دام سنگین از زندگی بیشتر )شاید اندکی مانده به 
تمام روستاییان موجود(مهاجرت سیل آسای نسل جوان روستایی 
به دلیل نبود انگیزه برای ادامه زندگی روســتایی هر یک بیانگر 
واقعیت های تلخی از کارهایی اســت که در سالیان گذشته در 

روستاها انجام نشده است.
کالم آخر اینکه  ای کاش جهاد ســازندگی می ماند تا با تکرار و 
تقویت رفتارهای جهاد گونه روحیه جهادی در کشــور می ماند 
و امروز به مانند برخی نهادهای انقالبی که در دنیا نمونه هستند 

نمونه ای از مدیریت جهادی بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:یادداشت

مقابلهباموادمخدردراستان
نیازبهبرنامهریزیملیدارد

گفت وگوی قدس با رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد:

نوسانهایارزبرایصادرکنندگانفرشفرصتخوبیبود

با حضور رئیس جمهور 

خط2قطارشهریمشهد
هفتهآیندهافتتاحمیشود

بانوییکههنررابه
طبابتترجیحداد

.......صفحه 4 

علی محمد زاده

 به بهانه روزجهاد سازندگی

27 خرداد و جای خالی یک نهاد

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در 
دیدار با ســردار مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد 
مخدر کشــور و جمعی از مسئوالن و فرماندهان 
این ســتاد، با بیان اینکه در مسئله پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر، سیاســت های کلی در نظام 
وجــود دارد، اظهــار کرد: در این مســیر باید از 

امکانات دولت نیز استفاده شود.
آیت اهلل علم الهدی به کم اثر بودن مسائل درمانی 
در برخورد با موادمخدر اشــاره کرد و ادامه داد: 
هرچه بخواهد در مسئله موادمخدر از نظر درمانی 
و برخورد انفعالی با اعتیاد در اقشار جامعه مقابله 
شــود، آب در هاون کوبیدن اســت، چون وقتی 
موادمخــدر با این امکانات و عناوین مختلف ارائه 
می شــود، از یک مورد جلوگیری می شود، اما از 
جای دیگری سر در می آورد که البته این موضوع 

منحصر به امروز نیست.

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی افزود: در 
شــرایطی که به خاطر تنوع و دسترسی ساده تر، 
نفوذ بیشــتری در جامعه پیدا کرده است، مقابله 
با مواد مخدر برخــورد جهادی فعال می خواهد، 
برخوردهای درمانی و انفعالی چیزی است که در 
برابر آزادی های موجود در تأمین و مصرف، آنچنان 
اثرگذار نیست. وی با تأکید بر اینکه محاسبه آمار 
اعتیاد در مشــهد با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا 
حجم قابل توجهی از دیگر شهرستان ها و استان ها 
به مشــهد می آیند، یادآور شد: مشهد نسبت به 
سایر نقاط کشور وضعیت استثنایی دارد که اگر به 
مشهد توجه نشود، بخش عمده برنامه ریزی های 

سطح کشور مؤثر نخواهد بود.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری اضافــه کرد: 
برنامه ریزی برای خراسان رضوی یک برنامه ریزی 

ملی است نه استانی.

 وحید اکرمی: اواســط دی ماه ســال 
گذشته، مجتبی بهاروند رئیس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک شــورای اسالمی مشهد، در 
گفت و گو با خبرنگار قدس آنالین از بهره برداری کامل 

از خط دو قطار شهری مشهد در بهار 98 خبر داد.
بهارونــد در آن زمان گفته بود: »این مســیر )خط 
دو قطار شهری مشــهد( را تا بهار آینده به صورت 
اصولی و استاندارد، راه اندازی خواهیم کرد.«  اکنون 
که چند روزی بیشتر به پایان بهار 98 باقی نمانده، 
برای پیگیری موضوع و اطــالع از آخرین وضعیت 
پروژه خط دو قطار شهری مشهد با او تماس گرفتیم. 
بهاروند در این گفت وگو از برگزاری مراسم افتتاح و 
بهره برداری کامل از خط دو قطار شهری مشهد در 
۱0 روز آینده خبرداد. رئیس کمیسیون حمل و نقل 
و ترافیک شورای اسالمی مشهد گفت: پنجشنبه و 
جمعه آینده خط دو قطار شهری مشهد برای تکمیل 

و انجام اقدامات نهایی تعطیل است. مجتبی بهاروند، 
افزود: تکمیل سیگنالینگ خط دو از میدان شریعتی 
تا رضاشــهر که ابتدای خط دو محســوب می شود 
آخرین مرحله از انجام اقدامات الزم برای بهره برداری 
از این خط اســت. پس از انجام این مرحله خط دو 

تکمیل شده و آماده بهره برداری است.
وی عنوان کرد: در حال برنامه ریزی هستیم که این 
خط با حضور رئیس جمهور افتتاح شود. به احتمال 
بســیار زیاد آقای روحانی برای افتتاح خط دو قطار 
شهری به مشهد خواهند آمد و مراسم بهره برداری 
با حضور وی برگزار خواهد شد. بهاروند گفت: چون 
حضور رئیس جمهور در مراسم افتتاح هنوز قطعی 
نشده اســت تاریخ دقیق مراســم افتتاح مشخص 
نیست، اما اگر حضور آقای روحانی در مراسم افتتاح 
منتفی شود، به طور قطع این خط را هر چه زودتر با 

حضور دیگر شخصیت ها افتتاح خواهیم نمود.

 تکتم بهاردوست: فرش دستباف ایران از جمله محصوالتی 
است که سابقه ای چند هزارساله دارد و از دیرباز مورد توجه مردم 
جهان بوده است. این کاال یکی از شاخص های شناخت فرهنگ ملی ایران 
به شمار می رود و ایجاد هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم، ارزش افزوده، 
درآمد ارزی، صادرات و همچنین رونق و توسعه زندگی روستاییان از جمله 
مزیت های این صنعت است.  بررسی وضع تولید و صادرات فرش دستباف 
کشــور نشان می دهد اگر از این صنعت حمایت های الزم و مناسب انجام 
نشود، در آینده نزدیک با توجه به فعالیت کشورهای رقیب شاهد افول این 

صنعت در کشور و از دست دادن بازارهای خارجی خواهیم بود. 
در خصــوص وضعیت حال حاضر بازار این صنعت هادی مخملی، رئیس 
اتحادیه فرش دستباف مشهد در گفت وگو با قدس آنالین گفت: هر صنف 
و بازاری برای فروش به یکســری زیرساخت هایی نیاز دارد که در صورتی 
فراهم شود از فعل و انفعاالت محیطی صدمه ای نمی بیند؛ برای این است 
که من می گویم برای داشــتن یک بازار مطلوب باید به فکر فراهم آوردن 

شرایط سخت افزاری و نرم افزاری باشیم. وی افزود: در حال حاضر در حوزه 
فرش دستباف چند مشــکل وجود دارد که در همه این سال ها صدمات 
زیــادی را به این حوزه وارد کرده اســت. یکی از آن ها صادرات مواد اولیه 
فرش دســتباف بود که به لحاظ نوسانات نرخ ارز برای کشورهای رقیب 
توجیه داشت که بیایند مواد اولیه از مراکز تولید پشم ما خریداری کنند در 
حالی که ما خودمان مجبور بودیم برای تهیه همان پشم با چند برابر قیمت 
بیشتر اقدام کنیم که خوشبختانه این قضیه به همت مرکز ملی فرش ایران 

و منع دستور صادرات مواد اولیه حل شده است. 
مخملی ادامه داد: مشــکل دیگر راه اندازی کارگاه های تولید ابریشم است 
کــه ما را از واردات این ماده مهم در تولید فرش صادراتی بی نیاز می کند 
که در حال حاضر با مدیریت این قضیه در شمال کشور و شهرهایی مانند 
تربت حیدریه این مشــکل هم حل شده است. نکته دیگری که در تولید 
فرش دستباف وجود دارد ایجاد کارگاه های متمرکز و شهرک های فرشی 
است که خوشبختانه از سوی استانداری نهایی شده است و بزودی مراحل 

کلنگ زنی این شهرک انجام می شود.  رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد 
افزود: بحث نوسانات بازار ارز توانست فرصت خوبی را برای صادرکنندگان 
ما به وجود آورد تا بتواند خودش را در بازارهای خارجی نشان بدهد و سهم 
بازار فرش در این بازار ها باال برود ولی از آن طرف در بازار داخلی مان از آن 
جایی که مواد اولیه گران شد مشکالتی را برای این بازار ایجاد کرد که ما 
امیدواریم بتوانیم با کوتاه کردن دست واسطه ها در تهیه مواد اولیه آرامش 

را به این بازار بازگردانیم و این بازار را به نفع تولیدکننده مدیریت کنیم. 
وی با اشاره به این نکته که صنعت فرش سند هویت ایرانی است، ادامه 
داد: صنعت فرش در کشــور ما به جز اینکه پرچم دوم کشور ما و سند 
هویت ایران و ایرانی اســت سهم خیلی زیادی در اشتغال زایی دارد. بد 
نیســت بدانید که در حال حاضر بیــش از 2میلیون نفر از این صنعت 
ارتزاق می کنند و همه این ها از وجود آینده خوبی برای این صنعت خبر 
می دهد به شــرطی که این مشــارکت هم از سوی دولت و هم از سوی 

تولیدکنندگان جدی گرفته شود. 
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قدسروندتولیدوقیمتمرغبدونآنتیبیوتیکرابررسیمیکند

شایعات قرمز در حوالی »مرغ سبز«
هاشمرسائیفر داســتان مرغ و قیمتی که 
بــرای آن در بازار تعیین می شــود همیشــه از 
ســوژه های مورد پیگیری رســانه ها بوده که در 
شرایط مختلف همواره به آن پرداخته اند. این قصه 
البته با دونرخی شــدن قیمت مرغ از چند سال 
پیش و ورود مرغ بدون آنتی بیوتیک یا ارگانیک 

شرایط متفاوت تری در بازار به خودش گرفت.
مرغ بــدون آنتی بیوتیک )مرغ ســبز( که آمد، 
تردیــد در وجود اینچنین گوشــتی در بازار هم 
با خودش به همراه داشــت که آیا واقعاً گوشتی 
که با این ادعا روانه بازار می شــود بدون استفاده 
از آنتی بیوتیک های رایج در فرایند پرورش مرغ 
گوشتی تولید می شود؟ و اینکه چطور می شود 
این گوشت را از گوشت مرغی که در شرایط عادی 
پرورش یافته تمایز داد؟ یا با فرض اینکه گوشت 
اینچنین مرغی اگر روانه بازار می شــود قیمت 
عرضه آن نسبت به مرغی که در وضعیت عادی 
پرورش داده شده چقدر متفاوت است؟ این ها از 
جمله پرسش هایی است که معموالً از همان بدو 
ورود گوشــت مرغ بدون آنتی بیوتیک به چرخه 
مصرف در اذهان مردم شکل گرفته و اکنون نیز 

برخی از آن ها همچنان مورد سؤال است.

  بسته بندی مرغ بدون آنتی بیوتیک!
شــهروندی در پاســخ به اینکه آیا تاکنون مرغ 
بدون آنتی بیوتیک اســتفاده کــرده؟  می گوید: 
شاید خیلی پیش نیامده که از این گوشت بگیرم 
چون چندان اعتمادی به جریان ارگانیک بودن آن 
ندارم. اینکه ادعا می شود مرغی بدون آنتی بیوتیک 
اســت باورش برای من و خیلی از مردم سخت 
است گرچه می دانم که  نظارت هایی هم بر روند 
تولید این گوشــت ها وجود دارد اما متأسفانه آن 
قدر تقلب زیاد شــده که نمی شود خوب را از بد 

تشخیص داد.
او همچنین می افزاید: در واقع برای بهتر شــدن 
مبحث سالمت غذایی بهترین اتفاق حرکت تولید 
گوشت مرغ به سمت و ســوی دوری از مصرف 
آنتی بیوتیک و هورمون اســت اما باید در مورد 
قیمتی که به بازار عرضه می شــود فکری کرد تا 

مردم براحتی بتوانند از آن استفاده نمایند.
شــهروند دیگری در خصوص مصرف مرغ بدون 
آنتی بیوتیک و اینکه قیمت این گوشــت نسبت 
به مرغ هایی که در شــرایط عادی پرورش پیدا 
می کنند چــه تفاوتی دارد؟ اظهــار می دارد: در 

حال حاضر قیمت گوشــت مــرغ چیزی بین 
10تا 10 هزار و 500 تومان در هر کیلو اســت 
که این برای گوشت مرغی که بدون آنتی بیوتیک 
تولید می شود بین 15 تا 15 هزار و 500 تومان 
قیمت گذاری شــده پرسش من این است که آیا 
نظارتی بر تولید و قیمت این گوشت وجود دارد 

یا خیر؟
وی می افزایــد: بــه اعتقاد من 
آنتی بیوتیک  بــدون  مرغ هــای 
ادعایی در بازار فقط بســته بندی 
بدون آنتی بیوتیک دارند و مردم 
پــول نام بــدون آنتی بیوتیک را 
می پردازند و در عمل مرغ های به 

این نام، معمولی هستند.

 تولید و کشتار تحت نظارت
 مرغ بدون آنتی بیوتیک

اداره  اداره نظــارت  کارشــناس 
کل دامپزشــکی خراسان رضوی 
با اشــاره به این موضــوع که در 
پروســه تولید گوشت مرغ بدون 

آنتی بیوتیک از هیچ آنتی بیوتیکی نباید استفاده 
شــود و واحدهایی که مجوز پرورش این مرغ در 
خراسان رضوی را دارا هستند به صورت مستمر 
تحت نظارت هستند، می گوید: در طول پرورش 
مرغ بدون آنتی بیوتیک سه بار نظارت های دوره ای 
از سوی ناظران ما انجام می شود و نمونه گیری های 
الزم صورت گرفته و برای آزمایش به آزمایشگاه 
منتقل می شوند و چنانچه موردی وجود داشته 

باشد که مغایر با دستورعمل پرورش باشد حتماً 
طبق ضوابط با متخلفان برخورد می شود.

دکتر علیرضا تعالی می افزاید: پس از اتمام دوره 
پرورش، مرغ هــای بــدون آنتی بیوتیک تحت 
قرنطینه مجوز حمل به کشتارگاه می گیرند که 
خط کشــتار خاص خــودش را دارد و فقط در 
کشتار  کار  کشتارگاه  یک 
مرغ های بدون آنتی بیوتیک 
صورت می گیرد و همه چیز 

تحت کنترل است.
دکتر تعالی در پاســخ به 
این پرسش که چه اقدامی 
برای اینکــه در روند تولید 
و بسته بندی تقلب صورت 
نگیرد انجام می شود؟ اظهار 
مرغ که کشــتار  می دارد: 
می شــود روی بسته بندی 
آن ســریالی درج می شود 
که فقــط و فقط در اختیار 
ناظــران ماســت و کاماًل 
اتفاقــی ایــن کار صورت 
می گیرد اتفاقی از این لحاظ که سریال ها هر روز 
عوض می شود و قابل تکرار نیست و این جلو تقلب 
را می گیرد همچنین این سریال ها توسط ناظران 
دامپزشکی در بحث توزیع نیز چک می شود و جلو 

سوء استفاده پس از آن را نیز می گیرد.
وی در مــورد تعــداد پروانه هــای مرغداری که 
مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کنند، گفت: این 
تعداد در حال حاضر 42 پروانه اســت اما آنچه 

مسلم است همه آن ها فعال نیستند و در هر دوره 
میانگین بین 15 تا 20 مرغداری فعالیت دارند.

بالتکلیفی قیمت مرغ بدون آنتی بیوتیک
کارشناس مسئول اداره بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در مورد آنچه 
در خصوص پرورش مرغ های بدون آنتی بیوتیک 
مطرح می شــود، اظهار می دارد: اواخر سال قبل 
طبق اعالم معاون قضایی دادســتانی کل کشور 
موضوع بررسی شرایط موجود در مراحل پرورش 
مرغ بدون آنتی بیوتیک به استان ها ابالغ شد که 
پس از آن در برخی از استان ها اختالف بین تولید 
مرغ بدون آنتی بیوتیک و مرغ معمولی دیده نشد 

و تخلف آن ها محرز شد.
مهدی مقدســی می افزاید: در اســتان خراسان 
رضوی نیز با پیگیری هایی که معاونت اجتماعی 
و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی در این مورد 
داشــته جلساتی با حضور مســئوالن مرتبط با 
تعزیزات، صنعت، معدن و تجارت و دامپزشکی 
برگزار که پس از این جلسات مشخص شد تعداد 
باالی 10 برند تولیدکننده در استان وجود دارند 
که مرغ بدون آنتی بیوتیک تولید می کنند که در 
بررسی های انجام شده چهار برند آن با توجه به 
تمدید نشــدن مجوز و مواردی از این دســت از 
گردونه تولید خارج شدند و هشت برند باقیمانده 
اکنون فعال هســتند و در حال حاضر گوشــت 
حاصل از مرغداری های بدون آنتی بیوتیک را روانه 

بازار می کنند.
وی دربــاره قیمت مرغ بــدون آنتی بیوتیک و 
اختالفی که با مرغ معمولی دارد، می گوید: یکی از 
موارد مطرح شده در همین جلسات مبحث آنالیز 
قیمت بود که باید از آخرین جلسه که 26 اسفند 
در این مورد داشتیم به ما از سوی دوستان داده 
می شد اما آنچه مسلم است هنوز پس از گذشت 
سه ماه این اتفاق نیفتاده که این موجب شده تا 
ما برای نظارت بر بازار دچار ســردرگمی شویم. 
متأسفانه ما همچنان منتظر قیمت کارشناسی 
مــرغ بدون آنتی بیوتیک هســتیم تا از ســوی 

دامپزشکی یا جهاد کشاورزی اعالم شود.

معاوناجتماعیوپیشگیریازوقوعجرم
دادگستریاستانخبرداد

کاهش6000نفریجمعیتکیفری
درخراسانرضوی
تکتم آنالین- قدس
بهاردوست معــاون 
اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگســتری 
خراســان رضوی گفت: 
جمعیــت کیفــری این 
استان از 22 هزار نفر در 

سال گذشته به 16 هزار نفر در سال جاری کاهش یافته است. 
سیدامیر مرتضوی که در نشست خبری هفته قوه قضائیه در جمع 
خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: استفاده از مجازات های 
جایگزین حبس یکی از علت های کاهش جمعیت کیفری است 
که ما در حال حاضر  بســرعت مشغول رسیدگی به پرونده های 
اجرای احکام در اســتان هســتیم و اسناد رسمی هم با جدیت 

پیگیری می شود. 
وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که در استان ما بخوبی انجام شده 
بحث رسیدگی به پرونده ها با سرعت و با چند رویکرد است که از 
جمله آن ها می توان به کاهش ورودی پرونده ها و کاهش موجودی 
اشاره کرد. در حال حاضر شعبه هایی هستند که پرونده های باالی 
200 فقره در آن ها موجود است و همه سعی ما این است که این 

تعداد را به زیر این عدد برسانیم. 
مرتضوی ادامه داد: هم اینک در مشهد 2۸ مرکز مشاوره خانواده 
و در سایر شهرهای استان ۸۷ مرکز مشاوره زیر نظر دادگستری 
در خراســان رضوی فعال است و در یک سال گذشته 40درصد 
ســازش داشــتیم که تنها از این تعداد حدود ۳درصد بازگشت 
داشته است.  وی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات نیز گفت: 
تمهیدات الزم برای برگزاری انتخابات در استان اندیشیده شده 
و ســتاد و همزمان با آن کارگروه پیشگیری و برخورد با جرایم 

تخلفاتی در استان فعال خواهد شد.

مطالباتسپردهگذارانکاسپین
تاسقف۱0میلیاردریالتسویهشد

ایرنا  معاون هماهنگی 
استاندار  اقتصادی  امور 
خراســان رضوی گفت: 
بر اساس اعالم نهادهای 
مالی و نماینده مؤسسه 
استان  این  در  کاسپین 
سپرده گذاران  مطالبات 

تعاونی های اعتبار منحله تشکیل دهنده این مؤسسه تا سقف 
10 میلیارد ریال حسابرسی و تسویه شده است. 

رســولیان افزود: پیش از این مطالبات سپرده گذاران مؤسسه 
منحله فرشتگان پرداخت شــده بود و مطالبات سه تعاونی 
اعتبــار الزهرا)س(، پیوند و بدرتوس مانده بود که براســاس 
اعالم مسئوالن مؤسسه کاسپین، مشکل این تعاونی ها نیز رفع 
شده و مطالبات سپرده گذاران آن ها مطابق فرمول اعالم شده 

پرداخت شده است. 
مؤسسه اعتباری کاسپین، سال ۹4 در چارچوب سیاست های 
بانک مرکزی به منظور ساماندهی و تبدیل تعاونی های اعتباری 
از تجمیع تعاونی های اعتبار فرشــتگان، امید جلین گرگان، 
کشــاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان 

کرمانشاه، الزهرا)س( مشهد، بدر توس و پیوند شکل گرفت. 

رئیسستادبازسازیعتباتعالیاتخراسانرضوی
خبرداد

بهرهبرداریازصحنحضرتزهرا)س( 
درنجفتااربعین

ســتاد  رئیس  قدس 
عالیات  عتبات  بازسازی 
در  رضــوی  خراســان 
رئیس  معارفه  مراســم 
ستاد عتبات عالیات تایباد 
کــه در دفتر امام جمعه 
این شهرستان برگزار شد، 
با اشاره به توسعه فعالیت ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: 
فعالیت این ستاد در ابتدا تعمیرات الزم در حرم های مطهر بود 
که به مرور، توسعه حرم ها، ورود به اربعین حسینی و پشتیبانی 

موکب ها به صورت منسجم به آن افزوده شد.
پارسا به پروژه های در دست اجرا اشاره کرد و گفت: طال کاری 
گنبدها با همت مردم در حال اتمام است و 2۳0 هزار مترمربع 
از صحن حضرت زهرا)س( در نجف تا اربعین امسال به پایان 

خواهد رسید. 

8000سقفلرزاندرسربیشهوبشرویه
بشــرویهـخبرنگار
بنیاد  مدیرکل  قدس 
جنوبی  خراسان  مسکن 
در ســفر به شهرســتان 
بشــرویه از ساخت ۳50 
واحــد مســکونی برای 

محرومان خبر داد.
آســمانی مقدم در این سفر گفت: سقف لرزان ۸000 خانه در 
سربیشه و بشــرویه خواب را از مسئوالن بنیاد گرفته است به 
طوری کــه ادارات بنیاد به طور تمام وقت در محل کار حضور 

دارند.
وی  ادامــه داد: ۷000 ســقف لرزان و نامقاوم روســتایی در 
سربیشه وجود دارد و سهم این شهرستان از طرح ساخت 10 
هزار واحدی مســکن محرومان 600 واحد است. همچنین در 
شهرستان بشرویه 1000 واحد مسکونی روستایی از استحکام 
کافی برخوردار نیست و سهم بشرویه در طرح مسکن محرومان 

۳50 واحد است. 
مدیرکل بنیاد مســکن استان بیان داشــت: از 4۹ هزار واحد 
مسکونی روستایی که دارای استحکام کمی هستند 4درصد از 
این تعداد مربوط به شهرستان بشرویه است. وی تصریح کرد: 
برای بازسازی منازل تخریب شده در سیل اخیر نیز افراد تنها 
تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا ســاخت مسکن های خود را 
آغاز کنند در غیر این صورت عدم اقدام آن ها به منزله انصراف 
تلقی شده و پس از این اعتبار و یا تسهیالتی برای آن ها در نظر 

گرفته نمی  شود.

گالیهامامجمعهازتعیینتکلیفنشدن
فرماندارخواف

امــام جمعه  فــارس
خواف بــا گالیه از عملی 
مسئوالن  وعده  نشــدن 
اســتان، گفــت: مدیران 
استانداری قول داده بودند 
که هفته گذشته فرماندار 
خواف را معرفی کنند اما 
نمی دانیم چه دست هایی در کار است که مانع تراشی می کنند.  
حجت االســالم ســیدذبیح اهلل شمسیان گفت: ســال گذشته 
نشست هایی با استاندار خراسان رضوی داشته  و از وی خواسته 
بودیم که تکلیف فرماندار خواف را مشــخص کنند و قول داده 
بودند تا پایان سال ۹۷ همه شهرستان هایی که فرمانداری های آن 

با سرپرست اداره می شوند را مشخص می کنند.
وی ادامه داد: از استانداری خراسان رضوی تقاضا داریم که هرچه 
زودتر فرماندار خواف را مشــخص کنند تا این نگرانی و دغدغه 

مردم برطرف و بیش از این بر مشکالت مردم افزوده نشود.

در حال حاضر قیمت 
گوشت مرغ معمولی با 

مرغ بدون آنتی بیوتیک 
حدود 5 هزار تومان 

اختالف دارد.آیا 
نظارتی بر تولید و 

 قیمت این گوشت
 وجود دارد یا خیر؟

بــرش

خبر

خبر
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واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

9,900

101,000

92,000

87,000

5,800

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

      میراث فرهنگی
فاروجبهعنوان

»پایتختآجیل«کشورثبتميشود

فاروج  مردم  نماینده   قدس خبرنگار بجنورد-
 در مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره به قدمت
50 ســاله تولید و فروش آجیل در این شهرســتان 
و وجــود آجیل پزی های متعدد، از دســتور رئیس 
ســازمان میراث فرهنگی کشور برای ثبت فاروج به 

عنوان پایتخت آجیل خبر داد.
هادی شوشــتری اظهار داشت: مرغوبیت باالی آجیل 
و خشــکبار در فاروج که رتبه نخســت را در کیفیت 
محصول به خود اختصاص داده، سبب شده است مورد 
شهرت و استقبال مردم در تمام نقاط کشور قرار گیرد.

وی عنوان کرد: به دلیل باز بودن بازارچه های آجیل در 
طول شبانه روز، این شهر آجیلی، مکانی امن و خاطرات 
دل انگیزی را برای مسافران و گردشگران رقم زده است.

      رونق تولید
خراسانرضوی

بهترینتولیدکنندهگلرز

ایســنا رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان گل و گیاه 
خراسان رضوی گفت: خوشبختانه وضعیت بازار صادراتی ما 
چشم انداز خوبی دارد و ظرفیت بالقوه آن خوب است ولی 
بالفعل آن به دلیل نبود زیرساخت و پایانه صادراتی خوب 
نیست. سمنگانی خاطرنشان کرد: ما برای پایانه صادراتی 
پیگیری زیادی انجام داده ایم اما تاکنون حتی یک زمین در 
اختیار ما قرار نداده اند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان گل و 
گیاه خراسان رضوی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل 
باال بودن ســطح تکنیک، استان خراسان رضوی بهترین 
گل رز ایران را تولید می کند، طبیعی است که تقاضا برای 
گل رز از شهرهای دیگر از جمله تهران وجود داشته باشد. 
خوشبختانه در 10 سال گذشته سه بار عنوان تولیدکننده 

ملی مربوط به خراسان رضوی بوده است.

     نقد و نظر
استاندارخراسانرضویباسرعت
بیشتریمدیرانراانتخابکند

قدسآنالین دبیر مجمع نمایندگان اســتان خراسان 
رضوی گفت: اداره مســئولیت ها با سرپرست در بلندمدت 

برای خراسان رضوی مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. 
عبداهلل حاتمیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
اگرچه رویه مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی در 
دوره دهم مجلس از ابتدا بر این بوده اســت که در انتخاب 
افراد برای پســت ها و مسئولیت ها دخالتی نداشته باشد اما 
درباره اداره پســت ها با سرپرست به اســتاندار یادآوری ها 
و توصیه های فراوانی شــده است. نماینده درگز در مجلس 
 شــورای اســالمی افزود: انتظار از اســتاندار این است که 
در این باره ســریع عمل کند؛ زیرا زیبنده اســتان خراسان 
رضوی به عنوان یک استان زائرپذیر نیست که معاونت زیارت 

آن یا فرماندار شهر زائرپذیر مشهد با سرپرست اداره شود.

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

300072305 پیامک کنید.

  صفحه 2 خراسان   98.03.27

تجدید آگهی مزایده شهرداری گناباد 
ش��هرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 

5 آیی��ن نامه مالی  ش��هرداریها ودر رعایت  بند 
10 مصوب��ه  97/7/7 ش��ورای ش��هر گناباد بهره 
ب��رداری از جایگاه های CNG خود )کامیاب ،پیام 
ن��ور، امام رضا ( را با ش��رایط  و مش��خصات فنی 
واز طری��ق مزایده  بمدت یک س��ال شمس��ی به 
ش��رکتهای واج��د  صالحی��ت  ک��ه دارای  حداقل  
یک س��ال س��ابقه کار  مش��خصا بهره برداری از                                        
جای��گاه ه��ای CNG و مجوز  رس��می  صالحیت از 
شرکت  ملی پخش    فراورده های  نفتی ایران و 

مراجع ذی صالح می باشند واگذار نماید .  
ل��ذا  ش��رکتهای واجد صالحیت   م��ی توانند  جهت 
دریافت اس��ناد مزایده  از تاریخ درج آگهی  نوبت 
دوم به مدت 10روز به امور مالی شهرداری مراجعه  
وی��ا جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره                                                                         
تلف��ن: 57222276-051  تماس حاصل فرمایند .

حسین زاده شهردار گناباد 

98
03
45
9

نوبت دوم

/ع
98
03
48
6

آگهی مزایده آهن آالت 
شهرداری فیض آباد )نوبت اول(

شهرداری فیض آباد در نظر دارد نسبت 
به فروش آهن آالت اسقاطی و ضایعاتی 
خ��ود بر مبن��ای قیم��ت پای��ه  از طریق 
حراج )حضوری( اقدام نماید.متقاضیان                   
می توانند  جهت دریافت اطالعات و فرم 
ثبت نام تا مورخ 98/4/9 به شهرداری 
فیض آباد واحد ام��ور قراردادها  واقع 
در حاش��یه میدان ام��ام خمینی مراجعه 
نمایند ش��ماره تماس جه��ت اخذ اطالع 

05156722336 -7
 شهرداری فیض آباد

آگهی مجمع عمومی عادی
 )نوبت اول( تاریخ انتشار98/3/27

 بدی��ن وس��یله از اعض��اء هیئت امناء دع��وت به عمل                  
می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی به هیئت امنای 
موسسه خیریه سلسله الذهب اخروی به شماره ثبت 
4869 که در س��اعت 18 روز ش��نبه مورخ98/4/8 در 
مح��ل خیریه واق��ع در مش��هد خیابان صاح��ب الزمان 
10 پالک 77 به ش��رح دس��تورات جلس��ه ذی��ل برگزار          

می گردد شرکت فرمایید.
 دستورات جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

ب��ه  منته��ی  مال��ی  ترازنام��ه  تصوی��ب  و  3-ط��رح 
سال های1394-لغایت 1397

4- قبول اعضای واجد شرایط هیئت امنا به جای افراد 
مس��تعفی  و... وف��ق م��اده11و 12 اساس��نامه وتمدید 

پروانه تاسیس موسسه
5-انتخ��اب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و 

بازرس اصلی و علی البدل 
6-تعیین خط مشی کلی موسسه خیریه برای استفاده 

بهینه از امکانات و ارتقای آن
7- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

موسسه خیریه 
هیئت مدیره

/ع
98
03
46
5

/ع
98
02
62
8

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
آبسان صنعت  ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 
10240 مشهد و شناسه ملی 10380259675 

بدینوس��یله ازکلیه سهامداران محترم دعوت می شود 
در جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه که در ساعت 9 
صبح روز س��ه ش��نبه 1398/04/25 در محل ش��رکت 
واقع در محل شرکت واقع در مشهد ، کیلومتر 45 جاده 
فریمان ، ش��هرک صنعتی کاوی��ان ، بولوار صنعت ، صنعت 

12/1 پالک 15 تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند. 
دس��تور جلسه  :  1- بررسی و تصویب صورتهای مالی 

سال 97 
2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسان شرکت 
درج                                                          جه��ت  االنتش��ار  کثی��ر  روزنام��ه  انتخ��اب   -4

آگهی های شرکت 
5- سایر موارد

هیئت مدیره شرکت

/ع
98
03
44
2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سهامی عام جوش واکسیژن ایران 
ثبت شده به شماره 7303و شناسه ملی 

10380231056
بدی��ن وس��یله از کلیه صاحبان س��هام ش��رکت 
س��هامی ع��ام ج��وش و اکس��یژن ای��ران دعوت                   
می ش��ود در جلسه مجمع عمومی عادی  سالیانه 
این ش��رکت که در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 1398/4/20 در محل اصلی ش��رکت واقع 
در مشهد کیلومتر 4 جاده سنتو )مشهد –قوچان( 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند 
دستور جلسه 1-اس��تماع گزارش هیئت مدیره 
برای عملکرد منتهی به 97/12/29    2- استماع 
گزارش حسابرس وبازرس قانونی شرکت برای 
عملک��رد منتهی به 97/12/29   3-رس��یدگی و 
تصویب تراز نامه ، حس��اب س��ود وزی��ان برای 
سال منتهی به 97/12/29     4-تعیین حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ی برای س��ال مال��ی منتهی به 

98/12/29  5- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره

/ع
98
03
43
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 

سهام عدالت استان خراسان رضوی )سهامی 
عام(  شماره ثبت 27616و شناسه ملی 

10380430077
مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور ف��وق الع��اده برای 
س��ال مالی منتهی به 97/06/31 در مورد اتخاذ 
 97/12/12 م��ورخ  نام��ه  از  بندهای��ی  تصمی��م 
س��ازمان بور س و اوراق بهادار این ش��رکت در 
ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 به 
کوهسنگی-کوهسنگی  مش��هد-خیابان  آدرس 
17 پالک 13 مجتمع فرهنگی رفاهی رشد برگزار 

می شود.
از کلیه س��هامداران )ش��رکتهای تعاونی س��هام 
عدالت خراس��ان رضوی عضو( دعوت میگردد تا 
یک نف��ر نماینده قانونی و ت��ام االختیار خود را 

جهت شرکت در جلسه کتبًا معرفی نمایند.
دستور جلسه:

1- گ��زارش در رابطه با نامه س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار

2- ح��ذف بنده��ای یک-دو-س��ه -از خالص��ه 
تصمیم��ات مجم��ع عمومی 1397/11/25 حس��ب 

درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار
3- س��ایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص 
آنه��ا در صالحی��ت مجمع عمومی عادی س��الیانه 

بطور فوق العاده میباشد.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

زندان های خراسان
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در 
روز پنجش��نبه مورخ 98/04/20 رأس ساعت 13 
در محل نمازخانه پرس��نل زندان مشهد تشکیل 
می گردد، از کلیه اعضای شرکت دعوت می شود 
جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موارد مش��روحه 
ذیل در جلس��ه ش��رکت نمایند، ل��ذا اعضایی که 
امکان حضور آن ها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانن��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالتنامه 
کتب��ی به ف��رد دیگ��ری واگ��ذار نماین��د در این 
صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رأی و هر 
فرد غیرعضو ی��ک رأی خواهد بود. ضمنًا افرادی 
ک��ه متقاضی کاندی��دای هیئت مدی��ره و بازرس 
می باش��ند می توانند حداکثر ی��ک هفته بعد از 
انتش��ار آگهی در س��اعت اداری به دفتر شرکت 
مراجعه و نس��بت ب��ه تکمیل ف��رم کاندیداتوری 

اقدام نمایند.
دستور جلسه:

1- گ��زارش عملک��رد س��ال 1397 تعاونی توس��ط 
هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- انتخاب ب��ازرس )اصلی و عل��ی البدل( برای 
مدت یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
زندانهای خراسان
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هشدار يك مسئول
 تسهيالت كميته امداد 

قابل خريد و فروش نيست 
صاحبى:  ابوالحســن 
رئيــس كميتــه امــداد 
صالح آبــاد  شهرســتان 
گيرندگان  وام  درخصوص 
مردمــى ايــن نهــاد، به 
خبرنگار مــا گفت: در پى 
درج آگهى خريد و فروش 

تسهيالت كميته امداد در كانال هاى ديوار و توزيع تراكت تبليغاتى 
در سطح شهرهاى صالح آباد و تربت جام، بايد گفت كه خريد و 

فروش وام هاى كميته امداد به هيچ وجه امكان پذير نيست. 
جهان پور افزود: اين آگهى ها جز فريبكارى چيز ديگرى نيست؛ 
بنابراين همه شــهروندان متقاضى مواظب باشند فريب چنين 
آگهى هاى پوچ را نخورند. وى تأكيد كرد: از مســئوالن مربوط 
مى خواهيم با اين روند غلط از جمله تبليغات و خريد و فروش 
اين گونه تسهيالت برخورد كنند، زيرا دادوستد اين وام ها نه تنها 
سوءاستفاده از تسهيالت دولتى است، بلكه موجب پايمال شدن 

حق افراد مستحق واقعى مى شود. 

 ممنوعيت شنا و ماهيگيرى در سدها 
خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: شــركت آب 
خراســان  منطقــه اى 
شــمالى در اطالعيه اى 
اعــالم كــرد: شــنا و 
ماهيگيــرى در مخازن 
ســدها و تأسيسات آبى 

استان ممنوع است و خطر مرگ را در پى دارد.
لغزندگى حاشيه مخازن ســد ها و بند هاى انحرافى، مكش 
جريان آب و شــرايط رسوبى كف اين مخازن، خطر مرگ را 

براى شناگران و ماهيگيران به همراه دارد.
در اين اطالعيه آمده است: فقدان آگاهى از شرايط حاكم بر 
مخازن سدها، حتى شــناگران ماهر را به كام مرگ كشانده 
است و افرادى در اين مكان ها جان خود را از دست داده اند كه 

تصور آن را نمى كردند.
بر اين اســاس، گير افتادن شــناگران در كف درياچه، غرق 
شدن و مرگ آن ها از مخاطرات نزديك شدن به قصد تفريح و 
ماهيگيرى و همچنين شنا كردن در مخازن سدها و بندهاى 

انحرافى اين استان است.

 تخفيف20 درصدى در صدور پروانه 
براى  نيشابورى ها
 - ر بـــو نـيـشــا
رئيس  خبرنگارقدس: 
كميسيون مشاركت هاى 
اقتصادى و گردشــگرى 
شهر  اســالمى  شوراى 
تخفيف20  از  نيشــابور 
پرداخت  در  درصــدى 

عوارض و هزينه هاى صدور پروانه در شهر نيشابور خبر داد.
محمدحسن زرندى افزود: با توجه به نيازمندى هاى شهرى، 
از اين پس ميزان تخفيف در كاربرى هاى مختلف برابر طرح 
تفصيلى و طرح جامع به گونه هاى متفاوت اعمال خواهد شد.
وى خاطرنشــان كرد: همه پروژه هايى كه در حوزه خدمات 
غيرانتفاعى قرار بگيرند، همچون تأسيسات شهرى مثل برق، 
مخابــرات، گاز، مخازن آب زمينى و هوايى، تصفيه خانه هاى 
آب و فاضالب، ايستگاه هاى تنظيم فشار گاز و آب و فاضالب 
شــامل 20 درصد تخفيــف عوارض و هزينه صــدور پروانه 

مى شوند.

عامل 50 فقره سرقت از خودروها 
به آخر خط رسيد 

 سرقت در پوشش تاكسى تلفنى 
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــي 
دستگيري متهم پرونده 
در  سريالي  سرقت هاي 
مصالي  بولوار  محدوده 

اين شهر خبر داد.
سرهنگ اكبر آقابيگي در 
اين زمينه گفت: در پي گزارش سرقت هاي سريالي وسايل داخل 
خودروها در محدوده بولوار مصالي مشــهد، طرح ويژه اي براي 

پيگيري سريع موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.
وي افزود: ســركالنتري ششم پليس مشــهد در اين مأموريت 
ضربتي با پيگيري هاي علمي خود به سرنخ هايي دست يافتند 
كه نشان مي داد متهم اصلي ســرقت ها با يك دستگاه خودرو 
سواري پرايد كه تابلو تاكسي تلفني روى آن نصب دارد مرتكب 
اين سرقت ها شده است. فرمانده انتظامي مشهد افزود: مأموران 
بالفاصله وارد عمل شده و مالك خودرو را شناسايى و از وى 
تحقيق كردند و مشخص شد خودرو در حال حاضر در اختيار 
برادرش قرار دارد. سرهنگ آقابيگي اظهار داشت: محل تردد 
ســارق حرفه اى شناســايى و متهم دستگير شد، هنوز پنج 
ساعت از دستگيرى نگذشته بود كه حدود 50 شاكي، سارق 
حرفه اى را شناســايي كرده و در مقابل متهم نيز به ارتكاب 
سرقت ها اعتراف كرد. وي با اشاره به اين مطلب كه تحقيقات 
گسترده براي كشف ديگرسرقت هاي انجام شده توسط متهم 
ادامه دارد، در پايان گفت: از مالكان وسايل نقليه انتظار داريم به 
توصيه هاي كنترلي و مراقبتي بازدارنده در پيشگيري از وقوع 

سرقت محتويات داخل خودرو توجه بيشتري داشته باشند.

كشف موتورسيكلت اشرار مسلح زير رمل ها
 35 كيلوگرم هروئين در كوير كشف شد

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامى خراسان جنوبى 
از كشــف 35 كيلوگرم 
هروئين، يك قبضه سالح 
سبك و يك قبضه سالح 
به  متعلق  نيمه سنگين 
اشــرار مســلح در كوير 

«دهسلم» شهرستان نهبندان خبر داد.
سردار مجيد شجاع اظهار داشت: عصر شنبه گذشته با دريافت 
اطالعاتى مبنى بر تردد مشكوك دو موتورسيكلت سوار در منطقه 
كويرى خراسان جنوبى، چهار تيم عملياتى ويژه از مأموران يگان 
تكاورى امام سجاد(ع) مســتقر در كوير «دهسلم» شهرستان 
نهبندان به منطقه يادشده اعزام شدند تا موضوع را بررسى كنند.
وى بيان داشت: مأموران با رصد محل مورد اشاره، آثار تردد دو 
موتورسيكلت را مشاهده و با تدابير امنيتى امتداد آثار به جامانده 

از تردد موتورسيكلت ها را دنبال و ردزنى سوداگران آغاز شد.
فرمانده انتظامى استان خراســان جنوبى ادامه داد: مأموران با 
وجود توفانى بودن هوا با اشــراف اطالعاتى، محل اختفاى يك 
دستگاه موتورسيكلت پرتوان متعلق به اشرار را در كوير شهرستان 

نهبندان شناسايى و كشف كردند.
سردار شجاع با بيان اينكه عمليات تعقيب اشرار همچنان ادامه 
دارد؛ تصريح كرد: در بازرســى از موتورسيكلت مخفى شده در 
بيابان و در زير رمل ها، 35 كيلوگرم هروئين، يك قبضه ســالح 

نيمه سنگين و يك قبضه سالح كالش كشف شد.

اقدام پليسى در مانه و سملقان 
 كشف مزرعه توليد ارز ديجيتالى 

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامى 
شمالى  خراسان  استان 
از كشــف مزرعه توليد 
عنوان  با  ديجيتالى  ارز 
بيــت كوين به ارزش 5 
ميليارد ريال در مانه و 
سملقان خبر داد. سردارعليرضا مظاهرى در تشريح جزئيات 
اين خبر گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر راه اندازي مزرعه 
توليد ارز ديجيتالي (بيت كوين) توسط افرادي به صورت 
غيرقانوني در سطح شهرســتان مانه وسملقان، بالفاصله 
موضــوع با جديت در دســتور كار مأموران پليس امنيت 
عمومى اســتان و شهرســتان قرار گرفت. وى با اشــاره 
به اينكه مأمــوران در اين زمينه با انجــام اقدامات فنى 
و پليســى و همچنين رصد اطالعاتــى محل قرار گرفتن 
دســتگاه هاى مربوط به اين اقدام را شناســايى كردند، 
افــزود: مأموران پس از هماهنگى با مقام قضايى به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
اين مقام ارشــد انتظامى خراسان شمالى با اشاره به اينكه 
مأموران پس از حضور در محل، اقدام هاى فنى خود را آغاز 
كردند، خاطرنشان كرد: در اين باره 78 دستگاه بيت كوين 
كه برق آن نيز به طور غيرمجاز از طريق ترانس فشار قوى 
تأمين مى شــد كشف و ضبط شد. سردار مظاهرى با بيان 
اينكه مأموران در همين راســتا تعداد دو متهم را دستگير 
و بــه مقر انتظامى انتقال كردند، يادآور شــد: مأموران در 
بازجويى هــاى فنى به عمل آمده پى بردند 17 دســتگاه 
بيت كوين در محلى ديگر نگهدارى مى شود كه آن ها را هم 

كشف و ضبط كردند.
فرمانده انتظامى استان خراســان شمالى با تأكيد بر اينكه 
با دســتور قضايى هر دو مكان پلمب شــد، تصريح كرد: در 
بررسى هاى به عمل آمده ارزش اين دستگاه ها 5 ميليارد ريال 
برآورد شده است. همچنين متهمان پس از تشكيل پرونده 

براى انجام مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى شدند.

آتش سوزى در اتوبوس مسافربرى 
 فن كولر خودرو موجب حريق شد

قدس: آتش گرفتــن فن كولر اتوبوس بين شــهرى خط 
مشهد- تهران، علت بروز حريق اعالم شد.

رئيس آتش نشانى نيشــابور گفت: اين حادثه شنبه گذشته 
مقابل اداره راه و ترابرى نيشــابور رخ داد كه خوشبختانه در 
همان لحظات اوليه همه مســافران و سرنشينان اتوبوس به 

سالمت از آن خارج شدند. 
مهدى حســينى افزود: اين آتش سوزى از قسمت فن كولر 
اتوبوس در قســمت سقف آن آغاز شــده بود كه با حضور 
آتش نشانان حريق سقف مهار و از سرايت آتش به صندلى ها 

جلوگيرى شد.

زاويه تصوير

برداشت گل محمدى در مشهد 
برداشت گل محمدى در مشهد كه از اوايل خرداد 
ماه شروع شــده تا اواخر خرداد ادامه دارد. ارقام 
گل محمدى موجود رقم هاى مخصوص گالب به 
منظور گالب كشى و رقم مربايى براى تهيه مربا و 

مارماالد مورد استفاده قرار مى گيرد.

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 درست مانند مشهد!
چند روز پيش بيرجند در خراسان جنوبى بودم، نخست اينكه بندرت صداى بوق ماشين شنيدم، 
دوم از هيچ خودرويى آلودگى صوتى مثل صداى ضبط صوت و راديو شنيده نمى شد، واقعاً در 
خور تحسين بود. موتورسيكلت سواران اندك بودند و بيشتر آن ها هم بدون آزار و اذيت صوتى 

و حركات نمايشى مشغول كارشان بودند. پياده روها آرام و لذتبخش بود؛ درست مانند مشهد!
 915...4223

 فقط مبلغ را ارسال مى كنند
رفتم شــركت برق و گفتم مبلــغ 90 هزار 
تومان بر چه اساسى براى من قبض آمده، در 
جواب گفتند براساس مصرفتان. در حالى كه 
هيچ مدركى به شما نمى دهند. فقط مبلغ را 

براى شما ارسال مى كنند.
يك شهروند

 مماشات با متخلفان ساختمانى تا كى ادامه دارد؟
اينقدر شهردارى منطقه 2 مشهد با بساز  و بفروش ها و متخلفان ساختمانى مماشات كرده است 
كه اين متخلفان حتى پس از نصب تابلو پلمب هم به كار خود ادامه مى دهند. بســيار راحت 
بلوكه جلوگيرى از ادامه كار را كنار مى گذارند و مصالح ساختمانى را به داخل ساختمان مى برند. 
طورى كار مى كنند كه انگار خيالشان از بابت پليس ساختمان هم راحت است. به خاطر همين 
عدم نظارت  و گاه سهل انگارى ها هر روز در جاى جاى منطقه 2 شهردارى مشهد بويژه مناطق 
جانباز و ابوطالب شاهد رشد ساختمان ها نا ايمن با دو طبقه خالف هستيم. تا كى اين مماشات 

ادامه دارد خدا مى داند.
915...4525

 درخواست از اتوبوسرانى
لطفاً با توجه به اينكه خط 4 قطارشهرى از 
آرامگاه خواجه ربيع تا ابتداى جاده سرخس 
است، طرحى تصويب كنيد كه پس از ابتداى 
جاده ســرخس تا امامزاده يحيــى واقع در 
ميامى كه بسيارى از زائران و مجاوران به آنجا 

مى روند، ادامه داشته باشد.
938...2651

 شهردارى رسيدگى كند
در شــهرك ثامن بين ســخاوت 5 و7، مقابل 
مسجد و ايستگاه اتوبوس 900متر زمين باير 
هست، پياده رو آن خاكى و داخل آن زباله دانى 
و موجب نازيبايى محل شده، مردم بسيار رنج 
مى برند، از شهردارى درخواست رسيدگى داريم.

915...7297

 منبع درآمد عده اى سودجو
مســافرى را بردم ترمينال، وى گفت بروم داخل چون بار سنگين دارد، بنده هم فقط در حد 
پياده كردن بارش بردم كه دو دقيقه هم طول نكشيد، موقع خروجم مأمور گيت گفت 1000 
تومان! آخر مگر اين ماشــين كه خســارتى هم به جايى نزده و وزنى هم نداشته در حد حتى 
رد شــدن، چرا بايــد هزينه بدهد؟ هزاران و ميليون ها تومان منبع درآمد عده اى ســودجو و 

منفعت طلب كه هيچ استداللى ندارد.
910...3750
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عقيل رحمانى  خانــم دكترى كه براى 
فروكش كــردن كينه قديمــى، افرادى را 
اجير كرد تا از همسر سابقش سرقت كنند، 
سرانجام با لو رفتن ماجراى سرقت 29 هزار 
و 900 دالرى و دســتگيرى عامالن ماجرا 

دستش رو شد.
سال گذشته پرونده سرقت حدود 30 هزار 
دالرى از يك دكتر مشهدى در شعبه 203 
دادسراى مشهد مطرح و توسط مقام قضايى 

مورد رسيدگى قرار گرفت.

 اجراى نقشه سرقت در كالهدوز
در اين زمينه شــاكى پرونده كه او هم يك 
دكتر بود در تشــريح نحوه سرقت به مقام 
قضائــى عنوان كرد كــه در روز واقعه و در 
حوالى ســاعت 10 صبح در بولوار كالهدوز 
افرادى ناشــناس اين سرقت را انجام دادند. 
روش ســرقت هم اين گونه بــود كه پس از 
خارج شــدن از يــك درمانگاه به ســمت 
ماشينم رفتم و كيف دستى همراهم را روى 
صندلى عقب گذاشته و سپس پشت فرمان 

خودرو نشستم.
در حالى كه قصد روشــن كردن خودرو را 
داشتم، يك لحظه در عقب خودرو باز شد و 
فردى كه صورت خود را پوشانده بود كيف 
حاوى 29 هزار و 900 دالر، ســند خودرو، 
مدارك هويتى و 20 قلم ديگر را برداشــت 
و به سمت يك دســتگاه موتورسيكلتى كه 
چند ده مترى با ما فاصله داشــت، دويد و 
ترك آن پريد و با همدستش كه راكب بود 

از محل متوارى شدند. 
مالباخته ادامــه داد: در آن لحظه برخى از 
شهروندان شــاهد ماجرا بودند و به تعقيب 
ســارقان پرداختنــد، ولى به آن هــا كه از 
خيابان كالهدوز به سمت قاضى طباطبايى 

فرار كردند، نرسيدند.
پس از ارائه اين اظهارات و دريافت توضيح 
از ديگر شاهدان ماجرا، بدلى از پرونده براى 
شناسايى سارقان موتورسوار در اختيار اداره 
مبارزه با جرايم خشن پليس آگاهى استان 
قرار گرفت و دستورات مورد نياز هم در اين 

زمينه صادر شد.
مأموران درادامه اقدام هاى فنى و پليســى 
خود را بــراى ردزنى عامالن ســرقت آغاز 
كردند، اما امتداد هر ســرنخى به بن بست 

ختم مى شد.

 دستگيرى يكى از اعضاى سارقان در 
«كالكوب»

اين ماجرا و تالش پليســى همچنان ادامه 
داشــت تا اينكه مأمــوران در پــى انجام 
اقدام هاى پيچيده و دقيق توانســتند يكى 
از ســارقان را كه در زمينه خريد و فروش 

ســنگ هاى تزئينــى فعال 
بود شناسايى و در پوشش 
خريدار متهم را سر قرارى 
كالت  جــاده  در  صــورى 
اقدامــى  بــا  و  بكشــانند 
كه ســوار  را  او  غافلگيرانه 
يك دســتگاه خــودرو پژو 

206 بود، دستگير كنند.
به اين واســطه خودرو فرد 
دستگير شده مورد بازرسى 
قــرار گرفــت و در پى آن 
يك تيقه چاقو و تبر، كيف 
مدارك شاكى به همراه 22 

قلم لوازم سرقت شــده از داخل آن كشف 
شد. 

 وعده 20 ميليونى شوهر دوم براى 
سرقت يك كيف

با كشــف اين اموال متهــم اعتراف كرد كه 

فــردى به نــام «عليرضا» از من خواســت 
تا پيــش پســرعمويش كــه در كالهدوز 
منتظرمان بود برويم، آنجا بود كه «پيام» را 
ديدم. او داخل يك پژو پارس نشسته بود و 
به من گفت همسرش كه يك دكتر است با 
شوهر سابقش مشكل دارد و مداركى دست 

او دارد كه پس نمى دهد.
او مالباخته را به ما نشان داد و از ما خواست 
تا كيــف همــراه دكتر را 
سرقت كنيم و در ازاى آن 
20 ميليون تومان بگيريم.

«پيام» ماســك و تى شرت 
هم بــا خود آورده بود و به 
پسرعمويش  و  من  داد،  ما 
ســوار موتور شــديم و به 

سمت مالباخته رفتيم.
مالباخته  خــودرو  نزديك 
پياده  عليرضا  توقف كردم، 
شــد و به ســمت خودرو 
دكتــر دويــد و كيــف را 
ترك  دوباره  و  كرد  سرقت 
موتور پريد و به روســتاى «كالكوب» فرار 

كرديم.

 عيش و نوش با مال سرقتى
متهم ادامه داد: وقتى به روســتا رســيديم 
عليرضا گفــت پيش از آنكه كيف را تحويل 

«پيــام» بدهيم داخلــش را ببينيم. وقتى 
كيف را باز كرديم و دالرها را ديدم او ديگر 
پاســخ تماس هاى مكرر «پيــام» را نداد و 

نقشه عوض شد.
مدارك دســت من ماند و چنــد روز بعد با 
حدود 30 هزار دالر ســرقتى چندين رأس 
گوســفند خريدم. بــا باقيمانــده پول هاى 

سرقتى مسافرت هم رفتيم.
كمى بعد عليرضا تصميم گرفت گوسفند ها 
را بفروشد كه اين كار را هم كرد، اما از پول 
فروش آن ها به من چيزى نداد و من را دور 
زد! در ادامه او يك پرايد هم با مابقى پول ها 
خريد، دوباره پرايد را با گوســفند معاوضه 

كرد.
اعترافات صريح متهم ســبب شد تا تمامى 
زوايــاى تاريــك ايــن پرونده نيز روشــن 
و عليرضــا و پيــام هــم در يــك عمليات 
غافلگيرانه دســتگير و پس از انجام مراحل 
انتظامى راهى دادسرا و پس از تفهيم اتهام 

بازداشت شدند.

برمال شدن نقشه سرقت خانم دكتر براى انتقام از همسر سابقش 

به خاطر يك مشت دالر!

متهم اعتراف كرد: 
مدارك دست من ماند 

و چند روز بعد با حدود 
30 هزار دالر سرقتى 
چندين رأس گوسفند 
خريدم. با  باقيمانده 

پول هاى سرقتى مسافرت 
هم رفتيم

بــرش

مخاطبان گرامى!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطلــب 

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 بارش هاى رگبارى پراكنده 

در خراسان رضوى 
بارش هاى رگبارى پراكنده در روزهاى ميانى هفته جارى در 
نيمه شمالى و شمال شرقى خراسان رضوى رخ خواهد داد. 
اين بارش هاى رگبارى همراه با رشــد ابر براى عصر روزهاى 
سه شنبه و چهارشــنبه در خراسان رضوى پيش بينى شده 

است.
همچنين وزش باد در اين اســتان طــى چند روز آينده رخ 
خواهد داد و بيشترين شــدت وزش باد در نواحى جنوبى و 
جنوب شرقى استان و در برخى مناطق همراه با گرد و خاك 

رخ مى دهد.
ميانگين دماى هوا در خراسان رضوى تا روزهاى پايانى هفته 
جارى تغييرات جزئى خواهد داشت به طورى كه دماى روزانه 
مشهد در اين مدت بين 34 تا 35 درجه سلسيوس و دماى 

شبانه بين 20 تا 21 درجه در نوسان خواهد بود.

صاحبى:  ابوالحســن 
رئيــس كميتــه امــداد 
صالح آبــاد  شهرســتان 
گيرندگان  وام  درخصوص 
مردمــى ايــن نهــاد، به 
خبرنگار مــا گفت: در پى 
درج آگهى خريد و فروش 

خبرنگار  بجنــورد- 
شــركت آب 
خراســان  منطقــه اى 
شــمالى در اطالعيه اى 
اعــالم كــرد: شــنا و 
ماهيگيــرى در مخازن 
ســدها و تأسيسات آبى 

 - ر بـــو نـيـشــا
رئيس 
كميسيون مشاركت هاى 
اقتصادى و گردشــگرى 
شهر  اســالمى  شوراى 

پرداخت  در  درصــدى 
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 بازار دام شهردارى كالت 
با حكم دادستانى تعطيل شد

ايرنــا: رئيس شــبكه 
گفت:  كالت  دامپزشكى 
بازار خريــد و فروش دام 
شــهردارى اين شهر به 
دليل نداشــتن مجوز و 
مالحظات بهداشــتى با 
به  شكايت دامپزشكى و 

دستور دادستانى شهرستان تعطيل و مهر و موم شد. 
حســن آذريان افزود: پيش از اين، مهلت الزم براى دريافت 
مجوز دامپزشكى به بازار دام شهردارى كالت داده شده بود، 

ولى در اين مدت اقدامى صورت نگرفت.
وى اظهار داشــت: اين مركز خريد و فروش دام ســبك در 
محدوده شــهر كالت و نزديك يك مدرســه واقع شده و به 
خاطر احتمال انتشار كنه از بدن دام، نسبت به تعطيلى اين 

مركز اقدام شد.



ورزش خراسان نصب کاشی ماندگار بر سردر منزل زهرا محسنی 

بانویی که هنر را  به طبابت ترجیح داد 
ســرور هادیان   در حاشیه نصب کاشی 
ماندگار بر سردر منزل بانو استاد زهرا محسنی، 
هنرمند و پیشکسوت صنایع دستی استانمان 
به ســراغش می روم. کنارش که می نشــینم 
پر می شــوم از حس مادرانه و هنرمندانه یک 
زن. زنی که متفاوت اســت و این تفاوت نتایج 
زحمات زیادی است که او متحمل شده است. 
کســی که به واسطه عالقه اش به هنر پس از 
دو ســال تحصیل در رشته پزشکی آن را رها 
می کنــد و کارهای هنــری را ادامه می دهد 
و ســال ها به تدریس مشــغول می شود. او 
درباره عالقه اش به هنر می گوید: از کودکی 
عالقه زیادی به هنر داشتم و همه تالشم را 
برای احیای آن انجام داده ام. وی می افزاید: 
خانواده ام مــرا همه این ســال ها همراهی 
کرده اند. همســرم اگر چه رشته اش ریاضی 
بود و در امور مالی ســال ها مدیر بود اما او 
و پســرهایم عالقه مند بــه کارم بودند و از 

حمایت های عاطفی آن ها برخوردار بودم.

  مردم هنر را دوست دارند
این بانوی هنرمند درباره وضعیت 
فضای هنری جامعه بیان می دارد: 
خوشــبختانه سال هاســت که 
مردم به ســمت هنرهای سنتی 
بیش از پیــش گام برمی دارند و 
مردم  می شــوند.  عالقه مندتر 

هنر را دوست دارند و باید 
جامعه به سمت 

حس و حال خوب هنــر برود تا فضا تلطیف 
شود. استاد محسنی خاطرنشان می سازد: البته 
باید شــرایطی مهیا شود تا آثار هنری آن قدر 
گران و لوکس نباشــند که فقط قشر خاص 

جامعه امکان خرید آن را داشته باشند.

  هنر باید به روز شود
وی در ادامه توضیح می دهد: باید هنر را به روز و 

کاربردی کرد و درعین حال برای حفظ فضای 
ســنتی و پیشــینه هنری و تمدن چند هزار 
ســاله هم تالش کرد و به گونه ای برنامه ریزی 
نمود تا قیمت آن به صورتی باشــد که اقشار 
مختلف جامعه قدرت خرید آن را داشته باشند.

زهرا محسنی می افزاید: هنر همیشه به منزله 
درآمدزایی نیست گاهی ایجاد حس خوب آن 
بهترین پاداش است. در کشورهای پیشرفته هم 

همیشه هنر منبع درآمد نیست و به اعتقاد من 
عشــق و دلسوزی را باید وارد هنر کنیم و بعد 
درباره اقتصاد هم تمهیداتی بیندیشــیم. وی 
تأکید می کند: مردم هنرهای سنتی را دوست 
دارند چــون با آن به هویــت خودمان برمی 
گردیم. زیرا تمدن10هزار ســاله ما دارای پایه 

و بنیان است.

  توصیه به جوانان
این اســتاد پیشکســوت صنایع دســتی به 
هنرمندان جوان توصیه می کند: با عشــق به 
سمت هنر بیایید. اگر دلی برای هنر بتپد وقت 

برای هنر همیشه وجود دارد.

  نصب کاشی ماندگار
روز گذشــته و پس از گفت وگو با این هنرمند 
پیشکسوت، مراســم نصب کاشی ماندگار بر 
سردر منزل بانو استاد زهرا محسنی با حضور 
مدیر کل میراث فرهنگی خراســان رضوی، 
مدیران و جمعی از هنرمندان برگزار شــد. در 
این مراسم سردیس زهرا محسنی نیز رونمایی 
شد. این هشتمین کاشی ماندگار نصب شده بر 
سردر منزل پیشکسوتان عرصه میراث فرهنگی 

و صنایع دستی استان است .
پیش از این نیز هفت کاشــي بر سردر منزل 
عثمان محمدپرســت، یعقوب دانش دوست، 
شمسي نژاد،  سیدجالل  یاحقي،  محمدجعفر 
ســیدمحمد میرقاســم اخویان، محمدعلي 
فضلي نژاد و رجبعلی لباف خانیکی در استان 

خراسان رضوی نصب شده است.

  مراسم  بزرگداشت  در موزه  بزرگ خراسان
در ادامه مراسم بزرگداشت استاد زهرا محسنی 
که پنج دهه در کســوت معلمــی و در قامت 
احیای هنرهای سنتی، پژوهش و تألیف فعالیت 
کرده در محل موزه بزرگ خراسان برگزار شد. 
ابوالفضل مکرمی فر، مدیر کل میراث فرهنگی 
خراســان رضوی در این مراســم گفت: این 
بانوی هنرمنــد، تجربیات پنــج دهه ای که 
آموخته اســت را به  دانشجویان منتقل کرد و 
می توان گفت او تصحیح کننده غلط  های هنری 
اســت و هنر خود را از یک نقطه مشــخص 
 بخصوص خراســان به تمام کشــور تعمیم و 

جنبه بین المللی داده است.

فرهنگ و هنر
  شب شعر ارادت در بشرویه 

خبرنگار  ـ  بشرویه 
معــاون  قـــدس: 
فرهنگی و رســانه اداره 
ارشــاد  و  فرهنگ  کل 
اسالمی خراسان جنوبی 
بین المللی  بنیاد  گفت: 
امام رضــا )ع( در نظر 

دارد در شهرستان های خراســان جنوبی شب شعر ارادت 
برگزار کند.

رمضانی گفت: با توجه به اینکه در تشــکیل و ساماندهی 
انجمن شعر حتی از مرکز استان هم پیشقدم بوده در این 
مراسم نخستین قرعه به نام بشرویه افتاد و این رخداد هم 
در این شــهر برگزار شــد. وی هدف از برگزاری این شب 
شــعرها را ترویج فرهنگ رضوی و همچنین شناســایی و 

فعال کردن قابلیت های شعر شهرستان ها دانست. 
به گفته وی در مراسم شب شعر ارادت بشرویه، 50 شاعر 

از خراسان های رضوی و جنوبی حضور داشتند. 

  تأثیرگذاری جشنواره فیلم روستا و 
عشایر بر فیلم سازی 

بـــجـــــنورد- 
معاون  خبرنگارقدس: 
پشــتیبانی  و  تولیــد 
ســینمای  انجمــن 
جوانان ایران با اشاره به 
برگزاری جشنواره فیلم 
کوتاه روستا و عشایر که 

در بجنورد برگزار می شــود، بر تداوم و برنامه ریزی درست 
این جشــنواره به منظور تأثیرگذاری هرچه بیشتر آن در 
عرصه فیلم ســازی تأکید کرد. آرش رصافی اظهار داشت: 
اگر جشــنواره ای با شرایط درست و اســتاندارد در زمینه 
فیلم کوتاه برگزار شــود، یک مزیت است چرا که فیلم های 
کوتاه امکان نمایش خواهند داشت. نخستین جشنواره ملی 
فیلم روستا و عشایر خراسان شمالی 1۴ تا 1۷ تیرماه سال 

جاری برگزار می شود.

  نمایشگاه صنایع دستی 
در مرز ایران و ترکمنستان 

میراث  مدیــر  قدس: 
صنایــع  فرهنگــی، 
گردشگری  و  دســتی 
نمایشگاه  قوچان گفت: 
بــا  دســتی   صنایــع 
ایران  مرز  در  غرفه   10
برگزار  ترکمنســتان  و 

می شود. جواد رجبی با بیان این مطلب افزود: به مناسبت 
هفته صنایع دستی، جلسه ای برای برپایی بازارچه صنایع 
 دستی در نقطه صفر مرزی باجگیران با بخشدار باجگیران، 
مدیر گمرک و مدیــر پایانه مرزی در محل گمرک برگزار 
شــد. وی ادامه داد: در این جلســه مصوب شد 10 غرفه 
در رشــته های چارق، گلیم، نمدمالی، نقاشی روی سفال 
وشیشه و... برگزار شــود. رجبی اظهار کرد: این نمایشگاه 
در ســه روز از تاریخ 2۷ خرداد تا 29 خــرداد ماه جاری 

برگزار می شود. 

شب شعر
  نارنجکی برای الیزابت!

فخرایــی:  جلیــل 
محفــل  چهارمیــن 
شــعر طنــز »نارنجک« 
بــا موضــوع حواشــی 
انگلستان  تولد  جشــن 
بــا اجــرای مصطفــی 
ســینما  در  صاحبــی 

هویزه مشهد برگزار شــد. این برنامه با نمایش کلیپ طنز و 
شعرخوانی جمعی از شاعران و طنزسرایان خراسانی از جمله 
محمدحسین رحیمی،علی سمرقندی، منیژه رضوان، مجتبی 
فدایی، مهدی آخرتی، سیدامین موسوی، حسن عارفی مهر، 
ملیحه خوشحال، عالیه رجبی، جمیله سادات کراماتی، راضیه 
رجایی، سیما مهدوی، سید حسن مبارز، مهدی خداپرست 

و... همراه بود. 
شــاعران در این محفل ادبی به بهانه اخبار و حواشــی اخیر 
برگزاری جشــن تولد ملکه الیزابت در ایران، به نقد طنازانه 
سیاست های استعمارگرایانه انگلستان و متحدانش، پرداختند. 
پذیرایی از حضار با شیرینی »نارنجک« و اهدای بلیت رایگان 
تماشای فیلم در سینما هویزه به همراه خانواده به سه نفر از 
حضار، حسن ختام این نشست صمیمی و بانشاط بود. در ادامه 

دو شعر سروده شده در این مراسم را می خوانید:

  از دادن جان کرده ای  ای پیر تمرد
ای سن تو رفته است فقط رو به تصاعد 
ای هرچه به تن کرده بالفاصله شد ُمد

یک طایفه در کاخ تو هستند و گروهی 
در کوچه معشوق تو دارند تردد

با ثروت خود گنده شدی مثل هیوال 
پیش تو ندارد احدی جرئت قدقد
هرجا ملک الموت به دیدار تو آمد 
از دادن جان کرده ای  ای پیر تمرد

محمدحسین رحیمی

  مقبول سعودی ها، مسحور نتانیاهو

به گفته نزدیکان، دین دارتر از پاپ است 
هرچند مشخص نیست بر هیچ کسی دینش

عیارتر از او نیست، از ثروت آفریقا
می بُرد غنایم را به کشور مسکینش

زیرخط فقر آمد نرخ وجنات او 
باالست اگر نرخ کالسکه و ماشینش
مقبول سعودی ها، مسحور نتانیاهو

معشوقه استکبار از جمله عناوینش 
مهدی آخرتی

  حضور 2 کشتی گیر نوجوان خراسانی 
در تیم ملی

دو کشتی گیر خراسانی 
ملی  تیم  عضویــت  به 
نوجوانان  آزاد  کشــتی 

درآمدند.
در  متقی  امیرحســین 
و  کیلوگــرم   ۶5 وزن 
وزن  در  یوسفی  سهیل 
92 کیلوگرم کشــتی گیران نوجوان این استان هستند که 

به عضویت تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران درآمدند.
تیم ملی کشتی نوجوانان ایران به منظور حضور در مسابقات 
آســیایی کشــتی آزاد و فرنگی نوجوانان آسیا که روزهای 
ســیزدهم تا شانزدهم تیر ماه امســال در کشور قزاقستان 

برگزار می شود، خود را آماده می کند.

  حمایت تمام قد 
استاندار خراسان شمالی از فوتبال

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: استاندار خراسان 
شمالی با اعالم حمایت 
از ورزش  تمام قد خود 
گفت:  اســتان  فوتبال 
مردم باید حامیان اصلی 
تیم فوتبال استان باشند 
و مشــکل ورزش فوتبال، نبود حمایت صنایع نیست بلکه 
عدم حمایت و احساس مالکیت مردم نسبت به تیم فوتبال 

است.
شجاعی در نشســت با اعضای هیئت فوتبال استان اظهار 
داشت: باید آداب علمی کار در سیستم مدیریت، مربیگری 
و تیمداری در تمامی رشته های ورزشی بویژه فوتبال رعایت 
شود. وی افزود: هنوز فضای الزم برای اینکه مردم احساس 
کنند تیم فوتبال اســتان بخشی از داشته های آنان است و 
تعطیلی تیم فوتبال استان موجب اعتراض آنان شود، ایجاد 

نشده است.

  تفاوت شطرنج سریع با فکری
خراسانی  باز  شــطرنج 
بــا گفت و گــو   در 
قــدس آنالین بــا بیان 
شــطرنج  تفاوت  اینکه 
سریع با فکری در زمان 
و ســرعت است، گفت: 
وقتی می توانیم شطرنج 
ســریع را بازی کنیم که در شطرنج فکری، مهارت کافی را 

پیدا کرده باشیم.
سیاوش وجدانی با اشاره به اینکه شطرنج سریع مدت زیادی 
اســت که در ایران انجام می شــود، بیان کرد: در سال های 
اخیر این رشــته بیشتر مورد توجه فدراسیون شطرنج قرار 
گرفته اســت. وی تصریح کرد: هنوز بــرای بازیکنان تاپ 
خراسان رضوی، مربی های سطح باال نداریم، به نظرم الزم 
است از شهرها یا کشورهای دیگر این مربیان را به خراسان 
رضوی آورد. البته با شرایط مالی هیئت شطرنج استان، بعید 

است این موضوع اجرایی شود.

  اعزام بانوان وزنه بردار
به مسابقات کشوری

رئــــیس هــیــــئت 
خراســان  وزنه برداری 
شــمالی از اعزام بانوان 
به  اســتان  وزنه بــردار 
وزنه برداری  مســابقات 
بانوان  جوانان  قهرمانی 
کشور خبر داد و گفت: 
ایــن رقابت ها تیرماه امســال به میزبانــی اصفهان برگزار 
می شــود. حســین محراب با بیان اینکه بانوان وزنه بردار 
اســتان با تمام توان در این رقابت ها حضور می یابند، افزود: 
این رقابت هــا در وزن های ۴5، ۴9، 55، 59، ۶۴، ۷1، ۷۶، 

۸1 و ۸۷ کیلوگرم برگزار می شود.
وی تعداد ورزشــکاران این رشــته در اســتان را 103 نفر 
برشمرد و گفت: تاکنون به این رشته المپیکی توجه خوبی 
نشــده بود و در یک سال گذشــته، وزنه برداری در استان 
دچار رکود بود و شــمار ورزشــکاران سازمان یافته و بیمه 
 شــده تنها دو نفر بــود اما اکنون 103 نفر در این رشــته 

سازماندهی شده اند.

 استاد زهرا محسنی را بیشتر بشناسیم
 اســتاد زهرا محســنی متولد فروردین 132۷ است. وی ســال 13۴۶ در دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در رشته پزشکی قبول می شود و پس از حدود دو سال درس 
خواندن انصراف می دهد و با وجود مخالفت ها تغییر رشته می دهد و در سال 51 در 

دانشسرای راهنمایی با رتبه اول پذیرفته می شود.
بعدهــا معلمی را انتخاب می کند و ســال ها تدریس و مدیریــت را ادامه می دهد. 
سال ۶۷ نخستین کارگاه صنایع دســتی دختران مشهد را در ناحیه ۴ تأسیس و 
مدیریت آن را برعهده می گیرد. همچنین ســال ها نیز با همکاری اداره فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی کالس های آموزش صنایع دستی دبیران حرفه و فن نواحی مشهد 
را برگزار می کند. در ســال ۷9 فرهنگسرا و هنرکده فرخ که ساختمان آن را 
زنده یاد دکتر جهانگیر فرخ به آموزش و پرورش اهدا کرده بود را تاســیس 
می کند و رشته های نقاشی، مجسمه سازی، گلیم، فرش، موسیقی و تئاتر 
راه اندازی می کند. همچنین ســال ۸0 سالن نمایش را در فرهنگسرا راه 
 اندازی و چندی بعد با دعــوت مجموعه موزه و اداره حفاظت و مرمت

آستان قدس رضوی به آموزش دوخت های سنتی ایران و نحوه مرمت، 
حفظ و نگهداری منســوجات به کارکنان و کارشناســان آن مجموعه 
می پردازد و ۶ ســال به پژوهش در این راستا ادامه می دهد. ضمن بررسی 
آثار نفیس در خزانه آســتان قدس رضوی، برای نخســتین بار توسط وی 
بیش از 2000 اثر دارای شناســنامه و پرونده شــد. وی ســه سال در 
دانشگاه تربیت معلم شهید هاشمی نژاد رودوزی های سنتی ایران، 
خیاطی و صنایع تغذیه را تدریس می کند. اســتاد محسنی در 
مجامع هنری بســیاری درخشیده اســت از مهم ترین آن ها 
دریافت لوح ســی سال انقالب اسالمی، سی زن در قسمت 
 هنر در ســال ۸۷ از طرف اســتاندار است. همچنین در 
سال ۸9 از سوی اداره میراث فرهنگی به عنوان پژوهشگر 
نمونه انتخاب می شود. سال 90 نشان اصالت یونسکو را 
در رشته ابریشــم دوزی کالت دریافت کرد و سال 91 
موفق به کسب مقام هنرمند برتر صنایع دستی کشور 
شــد و در سال 93 در شورای ارزشــیابی هنرمندان، 
نویسندگان و شاعران کشــور گواهی نامه درجه یک 
 معــادل دکترای هنــری را در رشــته رودوزی های 

سنتی ایران دریافت کرد.
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 بستنی با طعم 
حمایت از تئاتر مشهد 

فارس    در سال های اخیر چراغ تئاتر در مشهد به  همت 
هنرمندان این شهر روشن شده و شبی نیست که در نقاط 
مختلف مشــهد اجرایی وجود نداشته باشد، حتی شبی 
چندین اجرا.  یکــی از دغدغه های هنرمندان تئاتر این 
شهر تبلیغ و معرفی نمایش های روی صحنه برای مردم 
است و این بار در اتفاقی جالب یکی از بستنی فروشی های 
مشهد با نصب یک تابلو در داخل مغازه اقدام به معرفی 

نمایش های در حال اجرا در این شهر کرده است. 
وقتــی وارد ایــن مغــازه می شــوید در بخشــی که 
منتهــی به صندوق پرداخت صورتحســاب می شــود، 
 تابلــوی کوچکــی نصب شــده کــه روی آن نوشــته

»#حامی#تئاتر#مشــهد# هستیم«. این بستنی فروشی به 
این ترتیب به معرفی نمایش های در حال اجرا در مشهد 
می پردازد. هنرمندان تئاتر هم پوســتر اجراهای خود را 

روی تابلو نصب می کنند.

 پرهیز میگرنی ها 
از مصرف یکسری موادخوراکی 

ایســنا    متخصص مغز و اعصاب مرکز مشــاوره 
ژنتیک جهاد دانشــگاهی مشــهد گفــت: افرادی که 
میگرن دارند از مصرف یکســری مواد خوراکی پرهیز 
کنند. محمد شریعتی با تأکید بر اینکه میگرن درحال 
حاضر درمان قطعی ندارد، بیان کرد: با افزایش ســن، 
فرکانس ســردردها کم و حتی بدتر می شود. یکسری 
مــوارد به کاهش و کنترل حمــالت میگرن می تواند 
کمــک کند، اما قطــع حمالت اتفــاق نخواهد افتاد. 
مهم ترین این موارد تغییر شیوه زندگی است. افرادی 
که میگرن دارند از مصرف یکسری مواد خوراکی پرهیز 
کنند؛ مثاًل نوشــابه، ترکیبات کافئین دار، غذاهایی که 
نگهدارنده دارند همچون فست فودها، پنیرهای مانده 
و... که معموالً عامل سردرد می شوند. برخی افراد هم 
خودشــان به تجربه به دست خواهند آورد که پس از 

خوردن چه موادغذایی  سردرد می گیرند. 

 افزایش ساالنه 20 درصدی
زائران خارجی به مشهد

ایرنا   رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال 
و شرق کشور گفت: ورود زائران و گردشگران خارجی 
به مشهد براساس ویزای فرودگاهی صادر شده توسط 

این نمایندگی ساالنه 15 تا 20 درصد افزایش دارد. 
ارباب خالص افزود: بیشــترین ویزای صادر شده برای 

زائران غیرایرانی در کشور متعلق به مشهد است.
وی اظهــار داشــت: در ســال9۶ برای بیــش از ۸3 
هــزار زائران غیر ایرانــی از ســوی نمایندگی وزارت 
امور خارجه در شــمال و شــرق کشــور ویــزا صادر 
 شــد که این تعداد در سال گذشــته به 9۸ هزار نفر 

افزایش یافت.
وی گفت: زائران غیرایرانی اغلب از کشــورهای کویت، 
عمان، بحرین، عراق، استرالیا، هند، لبنان، آذربایجان، 
نخجوان، ترکیه، پاکستان، امارات و کشورهای آمریکای 

التین، آسیای جنوب شرقی و آسیای دور هستند.

دوشنبه 27 خرداد 1398
13 شوال 1440 17 ژوئن 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8990  ویژه نامه 3374 
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. آرامــگاه – جوجه تیغــی – افراد یک 
کشــور 2. کری خوانــدن- دعای زیرلب- 
ســرکوب 3. قایــق کوچک- آبگوشــت 
سبزی- طوالنی ۴. بچه گوسفند- فوت- 
ظرف پذیرایی- دوســتدار 5. مادرعرب- 
 مجروح- وســط- نشــان جمع فارســی 
۶. نقیض امانت- برصورت آقایان می بینید- 
ســوره زنان ۷. شــاغل در رشته ورزشی 
مورد عالقه راجرفدرر- ســازمان تجارت 
جهانی- ریشــه ۸. ســالن بزرگ- ظرف 
 رختشــویی- شــکافتن قبر- کالم گزافه 
9. بخشــی از سیســتم ترمز خــودرو- 
خورشــید- گیرنــده امواج ماهــواره ای 
10. سرشــک دیده- نامبــارک- گله گله 
11. طــال- حســد- گــواه ســخن- اثر 
سیده زهراحســینی 12. فقیــر و غنــی، 
قطعات  نصــب  دارنــد- جعبــه  همــه 
 رایانه - پــول خارجی- »ماه« انگلیســی 
ســوره  نــــــیرو-  و  تــــوانایی   .13
مـــؤمن  تــکیــه کــــالم   -  حــــمد 
 1۴ . زن دیرنشین- پسوند پاک کردن- اهل مکه 

15. شکل هندسی مورد عالقه فراعنه- ده 
و قلعه کوچک- قضاوت

1. کسی که همه ثروتش را از دست داده- 
»امر از زدن«+ »سیاه ترکی« 2. برابر فارسی 
پایانه- ردیاب الکترونیکی 3. نهرکوچک- 
خبرگــزاری کار ایران- دوایی که بر زخم 
گذارنــد ۴. امیــدواری- خوگرفتن- پس 
 از تــوپ می زننــد- حرارت بــدن بیمار 
5. تــکان و جنبش- میلــه توپر ضخیم 
 فلزی- یار دیرین آش- مزاحمت اینترنتی 
 ۶. ورق- جستنی معدنچی- پایتخت اوکراین 
۷. عصر و دوران- گوارا- همســر حضرت 
ابراهیم)ع( ۸. حاجت و خواسته - بعضی ها 
در کفــش دارند- امپراتوری باســتانی- 
میوه ریز دوســره 9. دوســتدار- ارزش و 
 اعتبــار- گفت وگوی رادیــو و تلویزیونی 
ابـــزارکــــار  ســــرازیــــری-   .10
پرتــگاه میــان کوه   هیــزم شکــــن - 
11. صــوت درد- حرف نوروزی- شــهر 
 ســعدی و حافــظ- باالآمــدن آب دریا 

12. دهان تازی- خویشــاوندی- »قسم« درهم ریخته- 
واحــد 13. بازآمــدن از جایــی- نام اصلــی حضرت 
خضر)ع(- لباس شــنا 1۴. تصویب کردنی مجلسی ها- 
 قســمتی از آســیای شــرقی شــامل چیــن و ژاپن 

15. توفان- اطاعت کردن

  افقی

  عمودی
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