
 وجود نوزاد معتاد  به خاطر باورهاى غلط برخى مادران گرما طاقت سبز  درختان را در مشهد زرد كرد
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان هشدار دادقدس گزارش مى دهد

رنگارنگى برگ درختان را همه دوست دارند و پاييز 
را فصل هزار رنگ باغ و بوستان و طبيعت مى دانند، 
اما ديدن همين برگ هاى زرد و سوخته در ميانه 
تابستان نه تنها زيبا نيست كه حس مرگ زودرس 
برگ هاى شــاداب، هر بيننده اى را نگران مى كند.

چند سالى مى شــود كه ديدن برگ زرد درختان 
در ماه هاى ...

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان 
رضوى گفت: حمل موادمخدر از مرزهاى خراســان 
رضوى خيلى كم صورت مى گيرد و اكنون حمل مواد 

از زمين و هوا به دريا كشيده شده است. 
محمدحسن جهان در حاشيه برگزارى جلسه شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر شهرستان بردسكن در 

گفت وگو با ...
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.......صفحه 4

شاعران از استاد امير برزگر 
مى گويند

سخن سراى  
آينه  ها

استاد امير برزگر خراسانى، شاعر پيشكسوت پس از تحمل 
يك دوره رنج بيمارى سرطان صبح روز پنجشنبه گذشته 
دارفانــى را وداع گفت. پيكر اين شــاعر پيشكســوت در 
مقبره الشعرا در جوار حكيم توس و در كنار ياران خراسانى 

خويش آرام گرفت.
امير غالمحســين برزگر متخلص به امير مشهور به امير 
خراســانى فرزند حاج حســن معمار مشهدى متولد اول 
خرداد ماه 1321شمســى در مشــهد محله كهن نوغان 
چشم به جهان گشود. استاد امير دانش آموخته هنرهاى 
زيبا و دانش آموخته دانشگاه آزاد شاخه نقاشى و بازنشسته 

دانشگاه علوم پزشكى است.
اســتاد امير برزگر شــاعر، نويســنده، نقــاش و مدرس 
رديف هاى دســتگاهى آواز اصيل ايرانى بود. وى مؤسس 
نخســتين انجمن ادبى جوانان در دهه 40 به نام انجمن 

ادبى اميد جوان بود.
مدير چندين انجمن ادبى از ســال 50 تا 60 با هميارى 
دوســتان صميمى اش، استادان برجســته شعر خراسان 
آقايان كمال، قهرمان، صاحبكار، باقرزاده، قدسى، بى گناه، 

نجوميان، صديق و...  بود.
وى از ياران قديمى و دائمى انجمن اســتاد بزرگ فرخ و 
انجمن غزلسراى نامى استاد قهرمان بوده است. اين شاعر 
پيشكسوت خراســان تاكنون 10 عنوان مجموعه شعر و 
چهار عنوان رمان و داستان منتشر كرده، به عالوه مقاالت 
متعدد ادبى هنرى و نيز ســفرنامه شيوا و شاعرانه حج و 
رمان شورانگيز و مجموعه فاخر حمام باغ را در دست چاپ 

داشت.
امير برزگر خراسانى، رياست انجمن شعر فرهنگ و ارشاد 
مشهد به نام پاژ خراسان، دبيرى چهار دوره جشنواره شعر 

رضوى مشهد و ...

پس از ارائه مستندات يك تخلف به دادستانى توسط قدس صورت گرفت
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گزارش قدس ازمشكالت قطب زيارتى و 
گردشگرى در 50كيلومترى مش هد
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معاون فنى و شبكه ايستگاه هاى اداره كل 
هواشناسى خراسان رضوى عنوان كرد

ان  ا خا اس
ا  ا ه   

اس  ا

گرم ترين شب مشهد در 30 سال گذشته

روســتاى ميامى در50 كيلومترى مشهد قرار دارد و به لحاظ وجود 
مرقد مطهر امامزاده يحيى بن زيد از گذشــته هاى دور يكى از اماكن 

گردشگرى شاخص در خراسان رضوى و كشور شناخته مى شود. 
 براى رفتن به اين روستا پس از گذر از ميدان اروند به سوى  شهرك 

رضويه  حركت مى كنيم. هرقدر كه ...

هم اكنون شبكه رادار هواشناسى در 9 منطقه كشور فعال است كه 
جاى خراســان رضوى در اتصال به اين شبكه كه شمال شرق كشور 
را زير پوشش دارد، خالى است. معاون فنى و شبكه ايستگاه هاى اداره 
كل هواشناسى خراسان رضوى با بيان اين مطلب افزود: بهره گيرى از 

رادارهاى هواشناسى ...

سرپرست دفتر شوراى نگهبان خراسان رضوى:
  هيچ اجحافى به صالحيت نامزدهاى 

انتخاباتى صورت نخواهد گرفت
تسنيم: سرپرست دفتر شــوراى نگهبان خراسان رضوى 
گفت: هيچ اجحافى در روند رسيدگى به صالحيت نامزدهاى 
انتخاباتى صورت نمى گيرد. كمال سرويها در سخنرانى پيش 
از خطبه هاى نماز جمعه مشهد اظهار داشت: بايد در كشور 
خودمان رفاه عمومى ايجاد كنيم و افراد نبايد دغدغه اشتغال 
و مسكن فرزندان خود را داشته باشند.وى بيان كرد: پرسشى 
كه در مورد عملكرد شوراى نگهبان وجود دارد در مورد رد 
و تأييد صالحيت افراد است؛ در زمينه رد صالحيت و تأييد 

صالحيت، شوراى نگهبان فرايندى را تعريف كرده است.
سرويها با اشاره به اينكه ظلم و اجحافى به كسى نمى شود 
گفت: داوطلب زمــان دارد اعتراض خود را مطرح و جواب 

شوراى نگهبان را بشنود.

  10 هكتار زمين بالتكليف 
در حاشيه درود 

درود - خبرنگار قدس: با مطرح شــدن بازنگرى طرح 
هــادى شــهر درود در ســال98، حاال برخى افــراد براى 
زمين هاى اين شهر كه گفته شده مربوط به شهردارى درود 
و قرار اســت در قالب طرح هادى اضافه شــود، دندان تيز 
كرده اند.  گفته مى شود مقدار 10 هكتار زمين در محدوده 
اين شهر كه در آينده به مجموعه طرح هادى اضافه مى شود، 
اختالف بين اعضاى شــوراى شهر با فرد مدعى مالك اين 
زمين ها باال گرفته اســت و با برگزارى چندين جلســه در 
شهردارى و شوراى شهر هنوز به نتيجه واحدى نرسيده اند.  
اميد است مسئوالن قضايى با ورود به اين پرونده موضوع را 

خاتمه دهند.

  سفرهاى خارجى اعضاى شورا 
و مديران شهر مشهد در «فاش»

ايرنا: رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى 
شهر مشهد گفت: سفرهاى خارجى كاركنان و مديران 
شهردارى و اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد از سال 

80 تاكنون روى سامانه فاش بارگذارى مى شود. 
بتول گندمى افزود: طبق آخرين مصوبه شوراى شهر 
مشــهد بايد اطالعات ســفرهاى خارجى كاركنان و 
مديران شــهردارى و اعضاى شوراى شهر با اطالعات 
كامل براى آگاهى مردم روى ســامانه فاش شهردارى 
بارگذارى شود كه اين بارگذارى به صورت نمايش اوليه 

انجام شده و كار رو به اتمام است.
وى اضافه كرد: براى تكميل اين روند و براى اينكه تمام 
جزئيات سفرها به طور كامل در اختيار شهروندان باشد 
اصالحى پيشنهاد شد و تا 10 روز آينده اين بارگذارى 

به صورت كامل انجام خواهد شد.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى شهر 
مشــهد گفت: اطالعات اين سفرهاى خارجى از اوايل 
دهه 80 جمع آورى شــده و با جزئيات نظير اســامى 
افراد، تاريخ سفر، نتايج سفر، هزينه مالى سفر و ساير 
موارد مرتبط از طريق اين سامانه در اختيار شهروندان 

قرار مى گيرد.
شايان ذكر اســت، هفته گذشــته يك عضو شوراى 
اسالمى شهر مشــهد در نطق پيش از دستور جلسه 
علنى اين شــورا از وجود كاســتى هاى شديد در اين 
ســامانه خبر داد و اعالم كرد: سامانه فاش مسئوليت 

خود را به طور كامل انجام نمى دهد.
محمد حاجيان شــهرى افزود: با ادامه روند كنونى، اين 
سامانه به پوششى براى عدم پاسخگويى تبديل خواهد شد 

و شهردارى بايد رويكرد خود را تغيير داده و شفاف باشد.

��ر��ر

پروين محمدى  براساس گزارش دامپزشكى كشور 
از ابتداى فصل گرما تاكنــون 54 نفر به بيمارى تب 

كريمه كنگو مبتال شده و پنج نفر فوت كرده اند.
اين بيمارى نخستين بار سال 1944 در جزيره كريمه 
و در سال 1970 براى نخستين بار در ايران شناسايى 
شد و در برخى اســتان هاى كشور نيز ابتالى قطعى 
انسانى تب كريمه كنگو گزارش شد كه بيشترين موارد 
مربوط به استان هاى مرز شرقى سيستان و بلوچستان 

بوده است. 
اين بيمــارى بيشــتر در مناطق صحرايــى آفريقا، 
افغانستان، پاكستان، ايران و غرب چين گزارش شده 

است.
تب كريمــه كنگو يكى از بيمارى هــاى خطرناك با 
درصد كشندگى باال در انسان است كه عالوه بر انتقال 
مســتقيم از انسان به انســان، به طور معمول توسط 
كنه ها ويروس عامل اين بيمارى قابل انتقال به انسان 

و دام است.

ا  ر  ا     
دكتر محمدجواد دهقان نيرى، متخصص بيمارى هاى 
عفونى در گفت و گو با خبرنگار ما درخصوص عالئم و 
نشانه ها، راه هاى انتقال، پيشگيرى و راهكارهاى مقابله 
با تب كريمه كنگو خاطرنشــان كرد: اين بيمارى در 
فصــول گرم و از اواخر فروردين تا اواخر شــهريور كه 

زمان رشد و تكثير كنه هاست، بيشتر شايع است.
وى افــزود: اين بيمــارى در حيوانات اهلى هيچ گونه 
عالئم مشخصى ندارد و خطر انتقال بيمارى در انسان 

پس از يك دوره كوتاه بعد از ذبح حيوان آلوده از طريق 
تماس پوست و الشه حيوان وجود دارد  .

همچنين تماس با خون و بافت بيماران بخصوص در 
مرحله خونريزى با انجام هرگونه اعمالى كه منجر به 
تماس انســان با خون، بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ 

آن ها شود، موجب انتقال بيمارى مى شود.
وى با بيان اينكه اين بيمارى ويروســى مقاومتش در 
برابر ســرما و حرارت كم اســت، يادآور شد: ويروس 
اين بيمارى در دماى 56 درجه ســانتيگراد به مدت 
30 دقيقه از بين مى رود؛ بنابراين پختن گوشــت يا 
پاستوريزه كردن شــير موجب از بين رفتن ويروس 

مى شود.
اين ويروس به محيط هاى اسيدى نيز حساس بوده و 

زود از بين مى رود.

ا   
دكتر دهقان نيرى با اشــاره به 
نشــانه هاى اوليه تــب كريمه 
كنگو گفت: عالئم اوليه بيمارى 
بسيار شبيه ســرماخوردگى و 
آنفلوانزاســت و شامل تب، لرز، 

ســردرد، بدن درد، درد عضالت، درد چشم و ترس از 
نور است.

وى اضافــه كرد: تب كريمه كنگو يك بيمارى عفونى 
است كه به دنبال درگير شدن بيمار با ويروس عالوه بر 

تب، خونريزى هم اتفاق مى افتد.
ازاين رو چنانچه فردى همزمان دچار تب و خونريزى 

در داخل يا خارج بدن شود بايد به وجود اين ويروس 
در بدن خود شك كرده و به متخصص مراجعه كند.

اين متخصص عفونى يادآور شد: عالئم خونريزى جزو 
مراحل پيشرفته بيمارى است، بنابراين پيش از اينكه 
فرد دچار حمله خونريزى شود بايد بيمارى تشخيص 

داده شود و درمان صورت گيرد.

ر  
دكتر دهقان نيرى تصريح كرد: بهترين راه پيشگيرى 
از ابتال به تب كريمه كنگو تماس نداشتن با دام آلوده 
و محصوالت دامى است و مردم بايد از خريد گوشت، 
جگــر و ديگر محصوالت دامــى از مراكز غير معتبر 
خوددارى كنند. وى عنوان كرد: نگه داشــتن گوشت 
در فريزر به مدت 48 ســاعت موجب غير فعال شدن 
ويروس مى شود و اســتفاده از دستكش هنگام پاك 

كردن محصوالت دامى در پيشگيرى مؤثر است. 

اين متخصص تأكيد كرد: ويروس تب كريمه كنگو در 
جگر دام آلوده حــدود 40 روز باقى مى ماند؛ بنابراين 
توصيه مى شود افراد از خوردن جگر نيمه پخته و خام 

جداً خوددارى كنند.

ه ص   
وى تأكيد و توصيه كرد: گوشت، جگر، دل، قلوه، كله 
پاچه و...را از فروشــگاه هاى معتبــر و مجاز خريدارى 

كنيد.
وى اضافه كرد: هنگام خريد گوشــت و فراورده هاى 
دامى دقت كنيد داراى مهر و برچســب دامپزشكى 
باشــند. همچنين هنگام قطعه قطعه كردن گوشت 
و شست وشــو و طبخ از دستكش اســتفاده كنيد و 
در صورت مشــاهده عالئم بيمارى به متخصص يا به 
نخستين مركز بهداشتى درمانى نزديك محل سكونت 

خود مراجعه نماييد.

گفت وگوى قدس با يك متخصص بيمارى هاى عفونى 

هر آنچه بايد از تب كريمه كنگو بدانيم
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     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی تابش سالمت کارکنان 
بهداری شمال شرق شماره ثبت:59067 تاریخ انتشار: 1398/04/27

جلسلله مجمع عمومی عادی صاحبان سللهام شللرکت تعاونی خدمات بهداشللتی درمانی تابش سللامت کارکنان بهداری 
شللمال شرق در ساعت 14/30 روز دوشللنبه مورخ1398/04/31 واقع در جاده مشهد – قوچان آزادی 135/3-135 
جنب پمپ گاز قطعه سوم سمت چپ برگزار می شود از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محمول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سلله رای و هر شللخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاءنمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود از ساعت 9 تا 11 روز 1398/04/29 به محل دفتر شرکت 

مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز،ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2-تصویب بودجه پیشنهادی 98

3-تصویب صورتهای مالی 97    4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 
5-تغییر نشانی شرکت   6-تغییر نام شرکت 

ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت دو روز جهت ثبت نامه 
به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند. 

  هئیت مدیره  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی تابش سامت کارکنان بهداری شمال شرق
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری شمال شرق 
شماره ثبت:10738 تاریخ انتشار: 1398/04/27

جلسلله مجمع عمومی عادی صاحبان سللهام شللرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری شللمال شللرق در سللاعت 13 روز 
دوشللنبه مورخ1398/04/31 واقع در جاده مشللهد – قوچان آزادی 135-135/3 جنب پمپ گاز قطعه سللوم سللمت 
چپ برگزار می شود از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محمول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سلله رای و هر شللخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاءنمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود از ساعت 9 تا 11 روز 1398/04/29 به محل دفتر شرکت 

مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز،ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس     2-تصویب بودجه پیشنهادی 98     3-تصویب صورتهای 

مالی 97     4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی    5-تغییر نشانی شرکت     6-تغییر نام شرکت 
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت دو روز جهت ثبت نامه 

به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند. 
هئیت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری شمال شرق
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان دارو سازی ثامن
بدین وسیله به اطاع اعضای محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 98/05/14 در محل شرکت واقع در کیلومتر 15

جاده سنتو شرکت دارو سازی ثامن برگزار می گردد .        دستور جلسه: 1- استماع گزارش هئیت مدیره و بازرس قانونی
2- تصویب تراز نامه و صورت حساب سود و زیان منتهی به 1397/12/29  3- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل شرکت 4- تصویب بودجه سال 1398

 هئیت مدیره شرکت تعاونی مصرف دارو سازی ثامن

/ع
98
05
06
2

ت اول
نوب آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کوشش گسترتوس به شماره ثبت 12149 و شناسه ملی 10380262371

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کوشش گسترتوس دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 98/5/9 در محل دفتر شرکت واقع در 
بلوار سجاد روبه روی خ میاد- پاک58- طبقه سوم- واحد 7 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.   دستور کار مجمع: اتخاذ تصمیم در مورد انحال یا ابقای شرکت

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بهداری شمال شرق شماره 
ثبت:11173 تاریخ انتشار: 1398/04/27

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بهداری شمال شرق در ساعت 14 روز دوشنبه 
مورخ1398/04/31 واقع در جاده مشللهد – قوچان آزادی 135-135/3 جنب پمپ گاز قطعه سللوم سمت چپ برگزار 
می شللود از کلیه اعضای محترم تقاضا می شللود جهت اتخاذ تصمیم نسللبت به موضوعات زیر در این جلسلله حضور 
بهم رسللانند. اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسلله مقدور نمی باشللد می توانند حق رای خود را به موجب 
وکالتناملله کتبللی به فرد دیگللری محمول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سلله رای و هر 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاءنمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود از ساعت 9 تا 11 روز 1398/04/29 به محل دفتر شرکت 

مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز،ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2-تصویب بودجه پیشنهادی 98 3-تصویب صورتهای مالی 97
4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 

5-تغییر نشانی شرکت   6-تغییر نام شرکت 
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت دو روز جهت ثبت نامه 

به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک را ارائه نمایند. 
 هئیت مدیره  شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بهداری شمال شرق
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پس از آنكه لو رفت اتحاديه صنف توليدكنندگان 
و فروشندگان آبميوه و بستنى مشهد برخالف 
دستور عمل ها، استفاده «ثعلب» را در ساخت 
برخى محصوالت خوراكى بالمانع اعالم كرده 

اســت، با ورود مقام قضايى در حوزه معاونت 
پيشــگيرى از وقوع جرم دادسراى عمومى و 
انقالب مركز استان خراســان رضوى دستور 
اجراى قانون و جلوگيرى از اين اقدام صادر شد.

حدود يك ماه پيش مســتنداتى به تحريريه 
روزنامه قدس منعكس گرديد كه بررسى اوراق 
ارائه شده گوياى اقدامى غير بهداشتى اما علنى 

در ...



گزارش قدس ازمشکالت قطب زیارتی و گردشگری در 50کیلومتری مشهد

پرونده مشکالت » میامی« کی بسته می شود؟

محبوبه علی پور   روستای میامی در50 
کیلومتری مشــهد قرار دارد و به لحاظ وجود 
مرقد مطهر امامزاده یحیی بن زید از گذشته های 
دور یکی از اماکن گردشــگری شــاخص در 

خراسان رضوی و کشور شناخته می شود. 
 بــرای رفتن به این روســتا پــس از گذر از 
میدان اروند به سوی  شهرک رضویه  حرکت 
می کنیم. هرقدر که پیش می رویم نشانه های 
حیات شــهری کمرنگ و کمرنگ تر شــده و 
وســعت زمین های بایر و خشــک چنان القا 
می کند کــه کیلومترها از آبادی و رفاه خبری 

نخواهد بود.

  خط مرزی آسفالت
ســرانجام پس از گذر از روســتاهایی همانند 
خادم آباد، ساالرآباد و قازان به روستای میامی 
می رســیم.  پس از دوراهی به مسیری خاکی 
وارد می شــویم. چند عابر زیرچشمی ما را زیر 
نظر دارند. به ســراغ یکــی از آن ها می رویم و 
از مشکالتشــان می پرســیم. مردی میانسال 
محتاطانه می گویــد: پس از حرم امام رضا)ع( 
بیشــترین زائران را در خراسان رضوی، بقعه 
امامــزاده یحیی بن زیــد دارد، اما امکانات ما 
کافی نیست؛ مهم ترین مسئله هم جاده است 
که به هیچ وجه مناسب تردد زائران و مسافران 
نیســت. از دیگر مشکالت ما بیکاری است؛ به 
دلیل خشکســالی، بســیاری از جوان ها برای 
کار به مشــهد رفتند و با رونق ساخت وساز در 
مشــاغلی مانند جوشکاری مشغول  شدند، اما 
در سال های اخیر به دلیل رکود ساخت وساز، 
این افــراد دیگر کار و درآمــدی ندارند. البته 
خوشبختانه امسال کشاورزی کمی بهبود یافته 

است.
وی می افزاید: زیارتگاه، به طور بالقوه در کاهش 
بیــکاری و رونق روســتا اثرگذار بــوده اما به 
دلیل اینکه پرداخت اجاره مغازه های محدوده 
امامزاده در توان اغلب روستاییان نیست، برخی 
کســب وکار خود را تغییر داده اند. همچنین از 
آنجا که پس از دوراهی اغلب خودروها مسیر 
آسفالت منتهی به زیارتگاه را برای تردد انتخاب 
می کنند، پیشنهاد کردیم بخشــی از روستا 
که در منطقه  خاکی قرار گرفته، آســفالت و 
بهسازی شــود تا خودروها از یک مسیر وارد 

شــده و از مسیر دیگر خارج 
شــوند،  تا بدین ترتیب این 
منطقه نیز همانند بخشــی  
که درحال حاضر آســفالت 
شده از مزایای اقتصادی ورود 

گردشگران  بهره مند شود.

  طرحی که در فاز 
تحقیقاتی ماند

برای گفت وگو بــا دهیار به 
راهنمایی روستاییان به محل 
دهیــاری می رســیم که به 
گفته ساکنان در آن همیشه 
وســیع،  حیاط  اســت.  باز 

خلوت و متروکی را پشت سر می گذاریم و به 
ساختمانی نقلی می رسیم.

شــاهی،  دهیار جوان میامی نیز با اشــاره به 
اینکه از چالش های جدی منطقه، مشــکالت 
زیست محیطی است،  می گوید: جنس خاک 
به گونه ای اســت که آب و فاضالب باالدست 
به مناطق پایین دستی نفوذ می کند؛ ازهمین 
رو نبود شبکه جمع آوری فاضالب از مشکالت 

جدی این روستاست.
 بودجــه دهیــاری نیز اجازه اجرای شــبکه 
فاضالب را به ما نمی دهــد. البته اواخر پاییز 
96 برخی مسئوالن شــهری و بخشدار وقت 
برای بازدیــد آمدند و قول دادند تا 22 بهمن 
تجهیزاتی را برای ســاماندهی فاضالب تهیه 
کنند. همچنین بــا مراجعه های بعدی اعالم 
کردند اوایل ســال 97 بــرای انجام مطالعات 
تکمیلی اقــدام می کنند که این مرحله نیز تا 
تیر سال گذشته تکمیل شد. قرار بود این کار 
برای اجرا به فاز مناقصه وارد شــود که اعالم 
کردند سازمان برنامه و بودجه، اعتباری برای 

اجرای این موضوع ندارد. 
وی در ادامــه می افزاید: در ماه های گذشــته 
بــا مدیریــت حــرم امامــزاده یحیی بن زید 
گفت وگوهایــی صورت گرفته کــه با تعامل 
با یکدیگــر قضیه  آســفالت، فضاســازی و 
جدول گذاری   روستا را جدی تر دنبال کنیم. 
درپی آن نقشــه برداری هایی صورت گرفته و 
منتظریم از سوی بنیاد مسکن نیز حمایت هایی 

انجام شود.

   کانون ذخیره پساب ها 
و پسماندها

خاکی پسکوچه های   کوچه 
روســتا را که پشــت ســر 
می گذاریــم بــا چاله هــای 
کوچــک و بزرگــی  روبه رو 
می شــویم کــه حــاال بــه 
گندابی مبدل شده اند. یکی 
از روســتاییان که مشــغول 
کندن زمین است، می گوید: 
در اجــرای طــرح انتقــال 
آب و فاضــالب از لوله های 
شده،  استفاده  غیراستاندارد 
به همین دلیــل در روزهای 
گذشته حجم فراوانی از فاضالب به خانه ما وارد 
شــده. به یک شرکت خدماتی برای باز کردن 
مسیر آب مراجعه کرده اما نتیجه ای نگرفتیم و 
هنوز محل خرابی لوله مشخص نیست و هر از 

گاهی فاضالب در منزل ما نشت می کند.
وی ادامه می دهد: جاده و آســفالت را هم که 
دیدید. وضعیت اتوبوس ها هم مناسب نیستند 
و بیشترشــان فرســوده بوده و هیــچ امکان 
سرمایشــی و گرمایشــی ندارند، درحالی که 
این منطقه توریست پذیر است و باید امکانات 
مرتبی داشــته باشــد. یکی از اهالــی نیز در 
ادامه تأکید می کند:  به مردم این روستا ظلم 
مضاعفی  شده، چرا که در گذر زمان ضعیف و 
محروم بوده و ضعیف و محروم نیز مانده است. 
وی همچنین می گوید: بسیاری از مشکالت ما 
دردسرهای تمام روستاهای منطقه است و تنها 
به میامی خالصه نمی شود؛ برای نمونه جاده 
این منطقه بســیار باریک و نامناسب  بوده و 
هیچ گونه  نشانه و عالئم راهنمایی نیز ندارد و به 
دلیل تصادفات متعدد به عنوان محور پرخطر 
شناخته می شود. در ماه های گذشته چندین 
نفــر از اهالی این منطقه در همین جاده فوت 
کرده اند. همچنین از شــگفتی های این ناحیه 
وجود ساختمان های فراوان ذخیره پساب ها، 
پسماندها و تصفیه خانه های  شهر مشهد  در 
محدوده شهرک رضویه است. واقعاً مدیران و 
برنامه ریزان در زمان ایجاد این مراکز نســبت 
به جانمایی آن ها دقت نکرده اند؟ از مشکالت 
ما بوی تعفن این مراکز است که بنابر شواهد 

به دلیل ورود و نشــت در خاک منجر به  بروز 
بیماری های متعددی شده است. گرچه همیشه 
عادت کردیم پس از بروز مشکالت و بحران ها 
چاره اندیشی کنیم اما پیشنهاد می کنم از آنجا 
که پساب های کال کشف رود مشکالت زیست 
محیطی بســیاری را برای اهالی روســتاهای 
منطقه ایجاد کرده، حال که در تابســتان قرار 
گرفته ایم دست کم در منطقه قازان به الیروبی 
بخشی از این رودخانه بپردازیم تا قدری از بوی 
تعفن آن کاسته شــود. این منطقه به عنوان 
قطب گردشگری مذهبی شناخته شده و زائران 
بسیاری از سراسر جهان دارد، بنابراین شایسته 

نیست که در حل مشکالت آن غفلت شود.

  غفلت از نیازهای گردشگران
مسیر جاده آســفالت را به طرف مشهد طی 
می کنیم کــه  با ردیف اتاقک های ســیمانی 
روبه رو می شــوییم  که درون آن ها  کودکانی 
به تبلیغ سوئیت ها و میهمانخانه های روستایی 
مشغولند. پسرک ها از گرفتن عکس خودداری 

کرده و با دلخوری واکنش نشان می دهند.
یکی از زائران که برای خرید توقف کرده، درباره 
مشکالت این روستا می گوید: متاسفانه در این 
روســتا تالشی برای تقویت امکانات مورد نیاز 
گردشــگران وجود ندارد. برای نمونه چند روز 
پیش خودروام پنچر شد اما تنها مغازه آپاراتی 
روستا هیچ الســتیک و تیوپ دست دوم هم 
نداشت. شما در این روستا هیچ تعویض روغنی 
یا داروخانه ای نمی بینید، چرا که تصور می کنند 
تنهــا وجود یک ســقف و اتاق بــرای اقامت 
گردشــگر کفایت می کند. مغازه های اطراف 
زیارتگاه نیز به دلیــل گرانی اجاره ها، اجناس 

خود را  15-10 درصد گران تر  می فروشند.

  شایعه های کشف رود
خورشید با تمام توانش به جاده می تابد و در طول 
مسیر لحظه ای از بوی نا مطبوع  آسوده نیستیم. 
یاد صحبت یکی از دوستان می افتم که می گفت 
سال گذشته 5000 تن گندم در جوار این کال 
کشــت و تولید شده و به مصرف مردم رسیده 
است. حتی می گویند: به دلیل خشکسالی های 
اخیر ، فاضالب هایی را که به این منطقه می آید 
با قیمت باالیی به کشــاورزان می فروشــند.

  گرما طاقت سبز
 درختان را در مشهد زرد کرد

علــی محمــدزاده: 
برگ درختان  رنگارنگی 
را همه دوســت دارند و 
پاییز را فصل هزار رنگ 
باغ و بوستان و طبیعت 
دیدن  امــا  می داننــد، 
همیــن برگ های زرد و 
سوخته در میانه تابستان 

نه تنها زیبا نیست که حس مرگ زودرس برگ های شاداب، 
هر بیننده ای را نگران می کند.چند ســالی می شود که دیدن 
برگ زرد درختان در ماه های تیر و مرداد که فصل سبزینگی 
درختان است، برایمان تکرار می شود و این روزها هم با گذر از 
هر خیابانی در شهری مانند مشهد، می توان برگ های زرد و 
سوخته درختان را دید که با اندک باد گرم تابستانی جابه جا 

می شوند؛ گویی از هم اکنون به پیشواز پاییز رفته اند.
گرمای زمین و آلودگی هوای کالنشــهرها و چندین و چند 
نظر برای این گونه رخدادها مطرح شده و می شود، ولی هرچه 
هست هیچ کسی دوست ندارد مرگ زودرس برگ درختانی 
را ببیند که چند مــاه مانده به فصل برگ ریزان، صدای خرد 

شدنشان زیر پای رهگذران تداعی گر خزان است.

  واکنش به تنش های دمای هوا
همان گونه که گفته شد، این روزها شاهد زردی برگ درختان 
در بیشتر خیابان های مشهد هستیم و برای آنکه علت دقیق 
این اتفاق را جویا شــویم، چرایی آن را از مدیرعامل سازمان 

پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد پرسیدیم.
احمدرضا ســالمی گفت: درختان نیز به عنوان یک موجود 
زنده عادت های مختلفی دارند که بر همین اســاس برخی از 
گونه ها در برابر تنش های دمای هوا واکنش های خاصی نشان 
می دهند.وی افزود: برخی گونه ها برای حفظ تعادل زیســتی 
خود رفتارهای ویژه ای دارند، به طور مثال زیتون تلخ و اقاقیا 
نرک و چنار زمانی که نتوانند گرمای زیاد هوا را طاقت بیاورند 
برای آنکه شرایط زیستی خود را در حد متعادل حفظ کنند 
برگ های جوان را نگه داشــته و برگ هــای قدیمی را پس از 

تخلیه ذخیره، جدا می کنند.

  اقدامات پیشگیرانه
وی ادامه داد: بیشتر درختانی که در مشهد دچار این شرایط 
شده اند همان سه گونه ذکر شده )زیتون، اقاقیا و چنار( هستند 
و دیگر گونه ها کمترین این واکنش را داشــته اند، چراکه به 
لحاظ زیســتی این قبیل درختان در هوای معتدل بهترین 
شــرایط را دارند، ولی در هفته های اخیر دمای هوای مشهد 
شــاهد تنش های گرمایی غیرمعمول بوده که از طاقت این 
گونه ها باالتر است.سالمی گفت: اقدامات پیشگیرانه در سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد همواره در حال انجام 
است که مهم ترین آن ها مه پاشــی شبانه درختان به صورت 
مکانیزه است؛ از این طریق تالش می شود درجه حرارت را در 
قسمت تاج درخت کاهش داده و با افزایش رطوبت محیطی به 
درخت فرصت بازیابی بیشتر برای تطبیق با شرایط داده شود.

  شهروندان چه کنند؟
وی افزود: اقدامات عمده شــهرداری در این بخش بیشتر در 
معابر اصلی و پر درخت است و شهروندان می توانند با مشارکت 
در این بخش به سرسبزی محیط زندگی خود و شهر کمک 
کننــد و با آبیاری درختان با اســتفاده از پســاب حاصل از 
شست وشــوهای داخل خانه که مواد شوینده ندارد، از تنش 

بیشتر درختان در هوای گرم جلوگیری نمایند.
وی ادامــه داد: همچنین به منظور تشــویق شــهروندان در 
این موضوع، با مصوبه شــورای شهر، شهروندان با استفاده از 
تسهیالت 5 میلیون تومانی می توانند با نصب مخزن و فیلتر 
نمودن آب های جمع آوری شــده از ناودان و یا ســینک دوم 
منازل خود به اصطالح آب های خاکستری را دوباره به چرخه 
اســتفاده برگردانند و درختان مجتمع محل زندگی یا مقابل 
خانه خود را به این روش آبیاری کنند. شهروندان با مراجعه به 
شهرداری های مناطق یا سازمان پارک ها می توانند از شرایط 
بهره مندی از این تســهیالت مطلع شــوند.وی در خصوص 
نظارت بر شرایط نگهداری فضای ســبز و بویژه درختان در 
محوطه ها یا اماکن متعلق به سازمان ها و دستگاه های دولتی 
و خصوصی هم گفت: برابر قانون، دستگاه های مختلف برای 
نگهداری و گسترش فضای سبز، موظف به تخصیص اعتبارات 
متناســب ساالنه هستند و شــهرداری هر سال به بهانه های 
مختلف همچون هفته درختکاری از این محل ها بازدید کرده 

و مشاوره های الزم را به آن ها می دهد.

  کسب 9 رتبه توسط دانش آموزان 
استان در مسابقات قرآن کشوری

معاون  پورحســین: 
پرورشــی و فرهنگــی 
پــرورش  و  آمــوزش 
از  رضــوی  خراســان 
توسط  رتبه   9 کســب 
دانــش آمــوزان پســر 
خراسان رضوی در بخش 
پژوهشــی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز 

دانش آموزی در مرحله کشوری خبر داد.
علیرضا مالک اشرفی در این خصوص گفت: سی و هفتمین 
دوره مســابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزی کشوری در 
بخش پژوهشی به میزبانی استان زنجان در دو بخش پسران 
و دختران از 22 تیرماه آغاز شده و تا 30 تیرماه ادامه خواهد 
داشــت.وی افزود: 30 متسابق از خراسان رضوی به تفکیک 
15 دانش آموز پسر و 15 دانش آموز دختر برای رقابت با سایر 
متسابقان به زنجان اعزام شده اند که مسابقات بخش پسران با 

برگزاری آیین اختتامیه و اعالم نتایج به پایان رسیده است.
وی تصریح کرد: دانش آموزان پسر خراسان رضوی موفق شدند 
مقام های نخســت، دوم و پنجم رشته نهج البالغه، مقام های 
دوم، چهارم و پنجم رشــته صحیفه ســجادیه، مقام نخست 
رشته احکام، مقام سوم رشته انشای نماز و مقام چهارم رشته 
تفسیر را در سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز 

دانش آموزان سراسر کشور کسب کنند.

    فروش انگشتر منقش
 به نشان داعش در نیشابور 

فارس: فروش انگشــتر 
پرچم  بــه  منقش  طال 
داعش  تروریستی  گروه 
در نیشــابور در حالــی 
اتفاق افتاد که مسئوالن 
مدعــی  صنــف  ایــن 
شده اند تاکنون هیچ گونه 
دربــاره  اطالع رســانی 

ممنوعیت فروش این گونه محصوالت صورت نگرفته است. 
پس از مشــاهده اسباب بازی هایی با شمایل گروه تروریستی 
داعش در مشــهد و جمــع آوری آن از مغازه هــا، این بار در 
اتفاقی تازه انگشــتری با نشــان پرچم این گروه در یکی از 

طالفروشی های نیشابور دیده شده است.
رئیس اتحادیه طال، جواهر، فیروزه و ساعت نیشابور در زمینه 
این موضوع گفت: در این خصوص دســتورعمل یا نامه ای از 
نیروی انتظامی یا اداره صنعت، معدن و تجارت به ما نرسیده 
است.مهدی رفیعی خاطرنشــان کرد: وقتی چنین اجناسی 
با چنین شــمایلی در بازار توزیع می شود به ما اطالع رسانی 

می شود، ولی تاکنون چنین اطالع رسانی به ما نشده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون با ورود به موضوع جلو گسترش این 
موضوع در شهر را می گیریم و به واحد صنفی اعالم می کنیم 

که جواهر مدنظر را جمع آوری کنند.

  حضور 2000 نفری اینستاگرامی های 
انقالبی در مشهد

فــارس: مسئـــــول 
اینستاگرامی های انقالبی 
گفت: پنجشنبه گذشته 
دورهمــی  مراســم  در 
اینستاگرامی های انقالبی 
نفــر  از 2000  بیــش 
مصطفی  یافتند.  حضور 
شریف درباره این دورهمی ها گفت: این سومین گردهمایی 

اینستاگرامی های انقالبی است که برگزار شد.
وی هــدف از این دورهمی را هم افزایــی و هماهنگی میان 
اینســتاگرامی های انقالبی عنوان کرد و افزود: حدود 2000 
نفر از جوانان انقالبی در فضای اینســتاگرام در حال فعالیت 
هســتند و بدون داشتن نگاه جناحی و تنها براساس منویات 
و دغدغه هــای رهبر معظم انقالب در فضای مجازی فعالیت 

می کنند.
شــریف بیان کرد: ما عالوه بر موضوعات یاد شده در مسائل 
اجتماعی و کارهای خیریه هــم فعالیت داریم، از جمله این 
کارها می توان به کمپین »فرزندت کجاست؟« اشاره کرد که 
از مســئوالن درباره با فرزندانشان که کجا زندگی می کنند و 
چه وضعیتی دارند، سؤال می کرد.مسئول اینستاگرامی های 
انقالبی با بیان اینکه هر میهمان برنامه بین پنج تا هفت دقیقه 
براســاس حوزه تخصصی فعالیت خود و دغدغه هایش که در 
زمینه تخصصش بر زمین مانده صحبت می کند، بیان کرد: از 
میهمانان این مراسم می توان به حسین یکتا، مسعود ده نمکی، 
حجت اهلل عبدالملکی، علی مسعودی و سعید بیابانکی اشاره کرد.

 جاده این منطقه 
بسیار باریک و 

نامناسب  بوده و 
هیچ گونه  نشانه و 

عالئم راهنمایی نیز 
ندارد و به دلیل 

تصادفات متعدد به 
عنوان محور پرخطر 

شناخته می شود

بــرش

روزبازار

گزارش کواته

رد گرو بودهج

افتخار

غفلت  مسئوالن
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     با کمک خیران انجام شد
بهره برداری از ایستگاه صلواتی 

شهدای طرق

قدس: با بهره برداری از ایستگاه صلواتی شهدای طرق 
در منطقه اباصلت مشهد، تعداد ایستگاه های ثابت برای 
پذیرایــی از زائران پیاده امام رضا)ع( در این مســیر به 
هشت ایستگاه رســید. سخنگوی جمعیت خدمتگزار 
زائران پیاده امــام رضا)ع( با بیان این مطلب گفت: فاز 
نخست این ایستگاه به متراژ 144 متر شامل نمازخانه 
، استراحتگاه خواهران و برادران و اتاق سرایداری است 
که به همت آقایان تقوی و یعقوبی و خیران منطقه در 
زمینی به مســاحت 8000  متر ســاخته شد. رضایی 
افزود:  این ایستگاه به فاصله 12 کیلومتری مشهد ساالنه 

پذیرای هزاران زائر پیاده خواهد بود .

       مدیرکل بنیاد شهیداستان از مسئوالن خواست
 انتقال ارزش های انقالب

 به نسل جوان 

قدس: مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی گفت: مهم ترین وظیفه مسئوالن انتقال ارزش های 
انقالب به نسل جوان جامعه است.حجت االسالم معصومی 
در جلسه هماهنگی ویژه برنامه های سالروز ورود آزادگان 
که با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار برگزار شد، 
اظهار داشــت: ایثار آزادگان باید در طول سال بیان شود 
تا مردم بویژه نسل جوان با فداکاری و از خودگذشتگی 
آزادگان و خانواده آنان آشــنا شوند.وی افزود: مهم ترین 
وظیفه به دوش مســئوالن اســت، باید همه فعالیت ها 
با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت انجام شــود تا 
آرمان ها و ارزش های انقالب به نسل های جدید انتقال یابد.

    درکارگروه برنامه ریزی بشرویه عنوان شد 
کوتاهی مدیران در جذب اعتبارات 

قابل پذیرش نیست

بشرویه ـ خبرنگار قـــدس: سرپرست فرمانداری 
بشرویه گفت: مدیران دستگاه ها که در جذب اعتبارات 
شهرستان کوتاهی می کنند عملکرد قابل قبولی ندارند. 
علی شــفیعی در نشســت کارگروه برنامه ریزی اظهار 
داشت: اعتبارات در نظر گرفته شده برای این شهرستان 
حدود 25 میلیارد تومان بوده که تاکنون نزدیک به 2.5 
میلیارد تومان آن توسط تنها 11 دستگاه دولتی جذب 
شــده اســت.وی با اظهار گالیه مندی از برخی مدیران 
دستگاه های دولتی در پیگیری اعتبارات استانی هم گفت: 
کوتاهی و یا کندی در پاسخگویی برای جذب اعتبارات، 
عملکرد برخی از مدیران دستگاه ها را زیر سؤال می برد.

خبر

هاشم رسائی فر  در ادامه فعالیت های حمایتی سمن های 
فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست، صبح دیروز گروهی 
از اعضای این ســمن ها در کنــار برخی از نمایندگان جامعه 
ورزشــکاران کوهنورد گرد هم جمع شدند تا ضمن حمایت 
از صدور حکم رفع تصرف 65 هکتار از اراضی تصرف شده در 
منطقه ویرانی شاندیز، توجه همگان را به مسئله پشتیبانی از 

قانون جلب کنند.
 فرشته تقی زاده، نماینده سمن های مردم نهاد حافظ محیط 
زیســت در این خصوص به خبرنگار ما گفــت: این اقدام در 
حالی صورت گرفت که با توجه به صدور حکم قانونی و قطعی 
رفع تصرف از 65 هکتار اراضی تصرف شده ویرانی شاندیز و 
همچنین پیگیری دستور دادستانی برای رفع تصرف از سایت 

ورزشی سنگ سیاه و دیگر تصرفات و تخریب های ارتفاعات 
جنوبی مشــهد، بازدیدی مردمی با حضور اعضای سمن های 
مجوزدار و فعال محیط زیستی مشهد، باشگاه های کوهنوردی 
و جامعه بزرگ پیشکسوتان ورزشی مشهد و مردم دغدغه مند 

و طبیعت دوست در این منطقه برگزار شد.
وی افزود: جامعه طبیعت دوست مشهد و مردم دغدغه مند بر 
این باورند که با اجرای قانون می توان از گستردگی تخلفات، 
نابودی منابع طبیعی و سرمایه های ملی و تضییع بیت المال 
جلوگیری کرد. در همین راســتا عالقه مندان به حفاظت از 
آب و خــاک که اجرای قانون را برای آحــاد مردم، نهادها و 
ســازمان هایی که از قانون تخطی کرده اند، ضروری می دانند 
در این بازدید شرکت کردند. حاضران در این گردهمایی با در 

دست داشتن پالکارد، دستنوشته  و بنرهایی از مدعی العموم 
درخواست اجرای قانون و جلوگیری از تضییع منابع و منافع 

مردم و حفظ و احیای حقوق عامه و بیت المال را داشتند.

سمن های فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست روز گذشته گرد هم جمع شدند

حمایت از صدور حکم رفع تصرف از 65 هکتار اراضی ویرانی

  جای خالی خراسان رضوی در شبکه 
رادار هواشناسی کشور 

ایرنا: هم اکنون شــبکه رادار هواشناسی در 9 منطقه کشور 
فعال است که جای خراسان رضوی در اتصال به این شبکه که 

شمال شرق کشور را زیر پوشش دارد، خالی است.
 معاون فنی و شبکه ایستگاه های اداره کل هواشناسی خراسان 
رضــوی با بیان این مطلــب افزود: بهره گیــری از رادارهای 
هواشناسی به منظور افزایش صحت پیش بینی های کوتاه مدت 
در خراســان رضوی با توجه به موقعیت خاص آب و هوایی 
این اســتان و قرار داشــتنش در معرض مخاطرات طبیعی 
مانند سیل، تگرگ، توفان، یخبندان و مه از اهمیت بسزایی 
برخوردار اســت.علی اصغر دهقان پور افزود: تاکنون مراحل 
مکان یابی، تملک ســایت رادار هواشناسی خراسان رضوی و 
ایجاد جاده دسترســی در این مکان با هزینه 5 میلیارد ریال 
انجام شده است.وی گفت: تکمیل سایت هواشناسی خراسان 
رضوی نیازمند 190 میلیارد ریال اعتبار اســت که قرار است 
150 میلیارد ریال آن از محل منابع ملی برای خرید تجهیزات 
رادار و 40 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات اســتانی برای 

بسترسازی تأمین شود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305
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 پلمب 3 واحد اقامتى غيرمجاز در اخلمد 
قــدس: مديــر ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى چناران گفت: 
سه واحد اقامتى روستاى 
گردشــگرى اخلمــد در 
شهرستان چناران كه به 
صورت غيرقانونى و بدون 

نظارت دستگاه هاى نظارتى، مسافر و گردشگر پذيرش مى كردند، 
پلمب شــد.محمد طاهريان مقدم با اعــالم اين خبر افزود: اين 
واحدهاى غيرمجاز كه داراى 12 اتاق هستند با همكارى نيروى 

انتظامى شهرستان پلمب شدند.
وى ادامه داد: برابر آيين نامه ايجاد، اصالح، تكميل، درجه بندى 
و نرخ گذارى تأسيســات گردشــگرى و نظارت بر آن ها، تمامى 
مراكز اقامتى كه مبادرت به اسكان و پذيرايى از گردشگر و مسافر 
مى نمايند بايد از ميراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 

مجوز دريافت كنند.
طاهريان مقدم گفت: يكى از مهم ترين مشكالتى كه در واحدهاى 
غيرمجاز اخلمد با آن مواجه هســتيم، پذيرش مسافر در منازل 
شخصى است كه با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده با نيروى 

انتظامى و دستگاه قضا بزودى ساماندهى مى شوند.

 عضو مجمع نمايندگان استان در گفت و گو با قدس: 
 پايين  بودن كيفيت آب گناباد و بجستان

رضـا طلبـى: 
مردم  نماينده 
گفت:  مجلس  در  گناباد 
دولت در زمينه كيفى سازى 
آب شهرستان هاى گناباد و 
بجستان اقدام كند. حميد 
بنايى در گفت و گو با قدس 

مردم  مهم  بسيار  دغدغه هاى  از  يكى  داشت:  اظهار  آنالين 
شهرستان هاى گناباد و بجستان موضوع آب است كه متأسفانه از 

كيفيت الزم برخوردار نيست.
وى با بيان اينكه آب بجستان بسيار بى كيفيت است، افزود: در اين 
باره تذكرات الزم به وزارت نيرو ارائه شده است و آن ها نيز اعالم 
داشته اند در حوزه بجستان دو حلقه چاه شناسايى شده و در 
صورتى كه از ظرفيت الزم برخوردار باشند اين چاه ها به آب اين 
شهرستان اضافه خواهند شد، همچنين اعالم شد كه بحث تأمين 

آب از قنات درزا نيز براى اين شهرستان در حال پيگيرى است.
بنايى با اشاره به اينكه پس از مشهد براى گناباد و بجستان نيز 
خط انتقال آب در دست اقدام است كه هزينه زيادى در بردارد، 
تصريح كرد: براى شهرستان گناباد نيز خط انتقال به طول 120 
كيلومتر در حال برنامه ريزى است كه پس از مشهد بزرگ ترين 
خط انتقال آب است و هزينه زيادى را در برمى گيرد كه نياز به 
كمك دولت در اين زمينه و همچنين نظارت كامل و جامع بر 

مجرى اين طرح است.

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان
در گفت و گو با قدس هشدار داد

 وجود نوزاد معتاد 
به خاطر باورهاى غلط برخى مادران

شــوراى  دبير 
هنـــگى  همـا
مبــارزه با مــواد مخدر 
گفت:  رضوى  خراســان 
از  موادمخــدر  حمــل 
رضوى  خراسان  مرزهاى 
خيلى كم صورت مى گيرد 

و اكنون حمل مواد از زمين و هوا به دريا كشيده شده است. 
محمدحسن جهان در حاشيه برگزارى جلسه شوراى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان بردسكن در گفت وگو با خبرنگار 
قدس آنالين گفت: اگر چه بردسكن يكى از محورهاى ترانزيتى 
موادمخدر در خراســان رضوى اســت، ولى خوشبختانه پليس 
مبارزه با مواد مخدر فرماندهى انتظامى، اداره اطالعات و بسيج 

اين شهرستان در اين حوزه موفق عمل كرده اند.
 دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوى 
گفت: بيشترين مواد مخدر از طريق پوسته داخل شهرستان ها و 
استان هاى همجوار وارد خراسان رضوى مى شود وگرنه از مرزهاى 

استان خيلى حمل مواد مخدر نداريم.
 جهان با بيان اينكه در بحث درمان اعتياد موفق نبوده ايم، گفت: 
متأسفانه در آخرين چرخه درمان اعتياد كه اشتغال است موفق 
عمل نكرده ايم كه بتازگى اين چرخه را در استان فعال كرده ايم.

دبير شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوى با 
اشاره به اينكه ركن اصلى مبارزه با مواد مخدر پيشگيرى است، 
گفت: ساز و برگ پيشگيرى از مواد مخدر در استان فعال شده 
اســت و در اين راستا خانه تشــكل هاى مردمى و محله محور 
در اســتان راه اندازى شده اســت.جهان اظهار داشت: متأسفانه 
يكسرى باورهاى غلط موجب شده است برخى از بانوان ما سر از 
آرايشگاه هاى زنانه، عطارى ها، قليان سراها و سيگار كه دروازه ورود 
به اعتياد هست، پيدا كنند و حتى امروزه مى بينيم نوزاد معتاد هم 

داريم به خاطر اينكه مادرش معتاد بوده است.
 وى افزود: مبارزه با مواد مخدر جهادى بزرگ و خدمتى با ارزش 
است و از آن طرف خدمت ما مديران كم است و بايد بيشتر در 

حوزه پيشگيرى كار كنيم تا كانون گرم خانواده ها رونق بگيرد. 

ضربه اطالعاتى پليس به سوداگران مرگ
  802 كيلوگرم موادمخدر 

در خراسان رضوى كشف شد
خط قرمــز: فرمانده 
انتظامى استان خراسان 
عمليات  سه  از  رضوى 
منظم و هماهنگ براى 
كشــف محموله 802 
كيلوگرمى مواد افيونى 

خبر داد. 
سردار محمدكاظم تقوى در تشريح اين ماجرا گفت: در پى 
كسب اطالعاتى مبنى بر قاچاق سه محموله مواد مخدر از 
اســتان هاى جنوبى كشور به سمت خراسان رضوى، طرح 

عملياتى گسترده اى در دستور كار پليس قرار گرفت. 
وى افزود: از همين رو جــان بركفان عمليات ويژه پليس 
مبارزه با مواد مخدر استان در اقدامى هماهنگ با مأموران 
فرماندهى انتظامى شهرستان خواف، در روستاى كال شور 
خواف نخستين محموله مواد افيونى را ردزنى و در پى آن 
با غافلگيرى و دستگيرى چهار سوداگر مرگ، در بازرسى از 
خودرو پژو پارس و يك باب خانه مسكونى، 162 كيلوگرم 

حشيش و 220 كيلوگرم ترياك كشف كردند.
فرمانده انتظامى اســتان ادامه داد: از سوى ديگر مأموران 
ايستگاه انتظامى درونه شهرستان بردسكن نيز در مرحله 
دوم ايــن عمليات خودرو تريلر حامل مــواد مخدر كه از 
شيراز عازم مشهد بود را متوقف و با دستگيرى يك سوداگر 
مرگ، در بازرســى از اين خودرو ســنگين 483 كيلوگرم 
ترياك كه به طرز ماهرانه اى در خودرو جاســازى شده بود 

را كشف كردند.
ســرتيپ تقوى درباره ســومين عمليات پليس هم عنوان 
كرد: مأموران انتظامى ايســت و بازرسى كامه شهرستان 
تربــت حيدريه نيز در مرحله نهايى اين عمليات و به طور 
همزمان دو خودرو ســوارى حامل مــواد مخدر را متوقف 
و با دســتگيرى دو متهم، موفق شدند 37كيلوگرم ترياك 

كشف كنند. 
وى گفت: تحقيقات از متهمان در اين زمينه ادامه دارد.

در پى ناتوانى يك راننده 
  وانت پيكان چپ كرد، 

10 نفر مجروح شدند
رئيس  قرمــز:  خط 
خراســان  پليــس راه 
جنوبى از واژگوني يك 
دســتگاه خودرو وانت 
پيكان بــا 10 مجروح 
در شهرســتان قايــن 

خبر داد.
ســرهنگ عليرضا رضايي در تشريح اين خبر اظهار داشت: 
چهارشنبه گذشــته با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 110 
مبني بر واژگوني يك دســتگاه وانت پيكان در محور فرعى 
روستاى قنديل شهرستان قاين، بالفاصله مأموران به همراه 

گروه هاى امدادى در محل حاضر شدند.
وي افزود: در بررسى هاى اوليه مشخص شد، 10 نفر مصدوم 
اين حادثه كارگراني بودند كه براى درو كردن گندم به صورت 

غيرمجاز در قسمت بار وانت پيكان حضور داشتند.
رئيس پليس راه اســتان خراســان جنوبي بيان داشت: علت 
حادثه ناتوانى راننده وانت پيكان در كنترل وسيله نقليه ناشى 

از تخطى از سرعت مطمئنه در پيچ اعالم شده است.

نبستن كمربند ايمنى پايان خوشى نداشت
 36 كشته و مجروح فقط در 24 ساعت 
پليس  رئيس  فارس: 
راهور خراســان رضوى 
گفت: از عصر پنجشنبه 
تا عصر روز گذشته، در 
پى وقــوع تصادفات در 
مواصالتى  محورهــاى 
خراسان رضوى، دو نفر 

كشته و 34 نفر هم زخمى شدند.
سرهنگ هادى اميدوار در تشريح موضوع بيان داشت: در پى 
وقوع دو تصادف در مســيرهاى تربت جام و بجستان، دو نفر 

جان خود را از دست دادند.
اميدوار اضافه كرد: همچنين در مدت 24 ساعت، 30 تصادف 
جرحى هم در محورهاى اين استان اتفاق افتاد كه در نتيجه 

آن 34 نفر مجروح شده اند.
وى تصريح كرد: علت دو تصادف منجر به فوت هم نبســتن 
كمربند ايمنى و علت تصادفات جرحى يادشده هم انحراف به 

چپ و واژگونى خودروها بوده است.

در يك سانحه رانندگى
  پرايد گله گوسفندان را تارومار كرد

صاحبى:  ـ  صالح آباد 
انتظامــى  فرمانــده 
شهرســتان تربت جام 
از برخورد يك دستگاه 
پرايــد با گله احشــام 
در محــور صالح آباد به 
مشــهد و تلف شــدن 
14 رأس گوســفند خبر داد.ســرهنگ هوشنگ كيانى در 
تشــريح اين حادثه گفت: در پى اعــالم مركز فوريت هاى 
پليسى درخصوص وقوع  برخورد يك دستگاه سوارى پرايد 
با گله احشام در محور صالح آباد به مشهد، بالفاصله گشت 
تصادفات به محل اعزام شد. وى افزود: با حضور مأموران در 
محل و انجام بررسى هاى اوليه، مشخص شد بر اثر برخورد 
پرايد با گله احشام، متأسفانه 14 رأس گوسفند تلف شده اما 

اين حادثه خسارت جانى در بر نداشته است.

زاويه تصوير

بدون شرح

رخ � رخ
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 خطوط بى آرتى را افزايش دهيد
با وجود گذشت چند سال از افتتاح خط3 بى آرتى 
در مشــهد، هنوز خط دوم آن افتتاح نشده! اين 
درحالى اســت كه هزينه راه اندازى بى آرتى به 
مراتب ناچيزتر از ديگر ســامانه هاى حمل ونقل 
شهرى است. باتوجه به استقبال بى نظير مردم از 
دوخط 1و3، انتظار مى رود شوراى شهر خطوط 

بيشترى را در نظر بگيرد.
936...6158

 مشكل آسفالت در بولوار كشاورز
نزديك يك سال است آسفالت بولوار كشاورز را 
كندند و رفت و آمد ما را مختل كردند و هر روز 
بايد خانه را دستمال بكشيم. ديگر نمى شود نفس 
كشــيد از بس كه گرد و خاك است. مسئوالن 

لطفاً رسيدگى كنند.
915...5860

 پارك هاى بولوار هدايت پاتوق اوباش
در محــدوده خيابــان هدايــت پارك ها و 
فضاهاى ســبزى كه در محدوده هاى كم 
تردد قــرار دارند به پاتــوق اوباش تبديل 
شــده اند و موجب ســلب آرامش و امنيت 
اهالى شده است، از نيروى انتظامى انتظار 
رسيدگى مســتمر و برخورد با خاطيان را 

داريم.
935...2517

 قانون بهره ورى پرستاران كى اجرا مى شود
بيش از 10 سال از تصويب قانون بهره ورى 
پرستاران گذشته و هنوز اجرايى نشده؛ نظام 
پرســتارى كه نمى تواند حق پرستارها را 

بگيرد به هيچ دردى نمى خورد!
936...9428
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عقيل رحمانى پس از آنكه لو رفت اتحاديه 
صنف توليدكنندگان و فروشندگان آبميوه و 
بستنى مشهد برخالف دستور عمل ها، استفاده 
«ثعلب» را در ســاخت برخــى محصوالت 
خوراكــى بالمانع اعالم كرده اســت، با ورود 
مقام قضايى در حوزه معاونت پيشــگيرى از 
وقوع جرم دادســراى عمومى و انقالب مركز 
استان خراسان رضوى دستور اجراى قانون و 

جلوگيرى از اين اقدام صادر شد.

چند برگ مستندات و پشت پرده يك تخلف
حدود يك ماه پيش مســتنداتى به تحريريه 
روزنامــه قدس منعكس گرديد كه بررســى 
اوراق ارائه شده گوياى اقدامى غير بهداشتى 
اما علنى در شــهر مشــهد بــود. در يكى از 
مستندات كه نامه اى به تاريخ 1395/6/16 و 
شــماره 95/388999 از سوى معاونت غذا و 
داروى دانشگاه علوم پزشكى مشهد خطاب به 
اداره كل تعزيرات حكومتى استان صادر شد، 
آمده بود: بازگشــت به نامه شماره 95/463 
در خصوص مجاز بودن اســتفاده از ثعلب در 
محصوالت شيرموز و بســتنى، به استحضار 
مى رساند مطابق اســتاندارد هاى ملى ايران 
به شــماره 2450 مربوط به بستنى و شماره 
1527 مربوط به شــير طعم دار، اســتفاده از 
ثعلب در محصوالت فوق مجاز نمى باشد؛ اما 

استفاده از بعضى قوام دهند ه  ها 
مجــاز  پايداركننده هــاى  و 
فهرست شده در استاندارد هاى 
فوق در اين محصوالت بالمانع 

است.
ضمنــاً ثعلــب در فهرســت 
پايداركننده ها و قوام دهنده هاى 
مطابــق  خوراكــى  مجــاز 
به  ايران  ملى  اســتاندارد هاى 
شــماره هاى 949-2، 16317 
و 14408 نيــز نمى باشــد و 
ايــن يعنى ثعلب نــه تنها در 
شيرموز،  و  بستنى  محصوالت 
بلكه در ساير مواد غذايى ديگر 

نيز مجاز نمى باشد.
در ادامه اين مكاتبه همچنين 
اشــاره شــده بود: با توجه به 

غيرمجاز بودن اين مواد در توليد بســتنى و 
شيرموز، در نتيجه محصول بستنى و شيرموز 
توليد شــده با ثعلب نيــز صالحيت مصرف 
ندارد. همچنين پس از ارســال اين مكاتبه و 
اعالم علنى ممنوعيت استفاده از اين ماده قوام 
دهنده در بستى و آبميوه ها به دستگاه مذكور، 
به طــور دقيق هفت روز بعد يعنى 95/6/23 
تعزيرات حكومتى اســتان، اين اعالم نظر را 
در نامه اى به شماره 95/608/2428 به اتاق 

اصناف مشــهد اعالم و در آن مكاتبه متذكر 
مى شود كه به پيوست تصوير نامه معاونت غذا 
و داروى دانشگاه علوم پزشكى مشهد مبنى بر 
مجاز نبودن اســتفاده از ثعلب در محصوالت 
شيرموز و بستنى ارسال مى گردد تا در صورت 
مشاهده اين ماده در مواد 
خوراكى آبميوه و بستنى 
در چرخه توليد، عرضه و 
مصرف، اقدام به تشكيل 

پرونده تخلف شود.
حدود  مكاتبــات  اين  از 
سه ســال گذشــت، اما 
مــداوم  نظارت هــاى 
سازمان  بازرسى  معاونت 
صمت خراســان رضوى 
تلخ  حقيقــت  گويــاى 
اســتفاده اين مــاده در 
مراكز يادشــده بــود. از 
برخى  براســاس  سويى 
زياد  مصرف  اعالم نظرها، 
باردار  زنان  توسط  ثعلب 
موجب سقط جنين و براى ديگر افراد مصرف 
زياد آن موجب وارد آمدن آســيب جدى به 

تارهاى صوتى خواهد شد.

كرد،  ممنوع  را  ثعلــب  دارو  و  غذا   
اتحاديه آزاد!

اين موضوع زمانى  تلخ  تر و خطرآفرين تر شد 
كه در يكى ديگر از مســتندات ارائه شده به 
روزنامه قدس، اتحاديه صنف توليدكنندگان 

و فروشــندگان آبميوه و بســتنى در مشهد، 
طى مكاتبه اى رسمى در تاريخ 98/1/17 به 
شماره 8/ص/521 به تعزيرات حكومتى اعالم 
مى كند كه استفاده از ثعلب در ساخت بستنى 
از جمله بستنى قيفى ضرورى بوده و كاربرد 
آن با درصد مجاز (به ازاء هر 10 كيلوگرم شير 

40 گرم) از نظر اين اتحاديه بالمانع است!

و  متولى  دستگاه هاى  كمرنگ  نظارت   
نگرانى دادستانى

از همين رو و با توجه به اينكه دســتگاه هاى 
متولى به صورت رسمى استفاده از اين ماده 
را در محصوالت يادشــده ممنوع اعالم كرده 
بودند، مســتندات ماجرا به دستگاه قضايى 
ارســال و پس از بررسى دقيق تمامى زواياى 
اين ماجراى خطر آفرين توسط داديار حوزه 
معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع جرم 
دادستانى مركز استان، قاضى «فرزاد بهشتى 
توندرى» هفته گذشــته در ارسال دستورى 
قضايى كــه خطــاب آن ســازمان صمت، 
معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــكى 
مشــهد، تعزيرات حكومتى و اتحاديه صنف 
توليدكنندگان و فروشندگان آبميوه و بستى 
بود، به آن هــا اعالم كرد: باتوجــه به اينكه 
مطابق استاندارد ملى ايران به شماره 2450 
مربوط به بســتنى و شماره 1527 مربوط به 
شير طعم دار، براساس آن اعالم شده استفاده 
از ثعلب در بستنى مجاز نمى باشد و همچنين 
به موجب استانداردهاى 2- 16317 / 949 و 
14408 كه ثعلب در فهرست پايداركننده ها 

و قوام دهنده ها نمى باشد؛ بنابراين استفاده از 
آن در توليد بستنى و شيرموز تخلف است و 
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشكى محصول 

توليد شده صالحيت مصرف ندارد.
ايــن مقام قضايى همچنيــن در اين مكاتبه 
اعالم كرد: اما بتازگى اتحاديه با امضاى خود، 
مجــاز بودن كاربرد آن ماده را به ازاى هر 10 
كيلوگــرم، 40 گرم در بســتنى اعالم نموده 
اســت. با توجه به اينكه مضرات و غيرقانونى 
بودن استفاده از اين ماده از نظر مراجع مربوط 
اعالم شــده، موضوع در اسرع وقت به تمامى 
اعضــاى اتحاديه اعالم و ماده مجاز جايگزين 

توسط اتحاديه مذكور به اعضا اعالم شود. 

 ثعلب استفاده شود، برخورد خواهد شد
 بديهى اســت در صورت ادامه روند مزبور با 
توجه به گواهى دانشگاه علوم پزشكى مبنى 
بر عدم صالحيت مصرف وفق ماده 13 قانون 
اصالح مواد خوردنى، آشــاميدنى و آرايشى و 
بهداشتى، دســتور معدوم سازى محصوالت 
اعالمى بنابر وظيفه ذاتى صادر و بر حســب 
مورد تخلف از ســوى تعزيــرات حكومتى يا 

حوزه قضايى رسيدگى خواهد شد.

پس از ارائه مستندات يك تخلف به دادستانى توسط قدس صورت گرفت

برخورد در انتظار عامالن توليد بستنى با «ثعلب»

 در صورت ادامه روند 
مزبور وفق ماده 13 

قانون اصالح مواد 
خوردنى، آشاميدنى 

و آرايشى و بهداشتى، 
با موارد تخلف از سوى 

تعزيرات حكومتى يا 
حوزه قضايى رسيدگى 

خواهد شد

بــرش

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

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

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds95  فضاى مجازى 

ارسال مطلب و عكس از طريق سروش      09038343801

 گرم ترين شب مشهد در 30 سال گذشته
قدس: براساس تحليل نقشه ها و مدل هاى هواشناسى افزايش 
گراديان فشــار هوا كه از دو روز گذشته وارد استان شده موجب 
افزايش شدت وزش باد در بيشتر نقاط خواهد شد. به طورى كه 
تا اواسط هفته آينده عالوه بر وزش باد شديد همراه با گردوخاك 
و كاهش كيفيت هوا، احتمال بروز خسارت در مناطق مختلف 
استان نيز وجود دارد. پيش بينى مى شود شدت وزش باد در نوار 
شرقى و جنوبى از شدت بيشترى برخوردار باشد. بر اين اساس 
تا اواســط هفته آينده دماى هوا در بيشتر نقاط استان به طور 

تدريجى كاهش مى يابد.
خبر ديگرى حاكى است، دماى هواى پنجشنبه شب مشهد به 
29 درجه سلسيوس افزايش يافت كه در طول سه دهه گذشته 

اين ميزان دماى شبانه بى سابقه بوده است.

شــوراى  دبير 
هنـــگى  همـا
مبــارزه با مــواد مخدر 
گفت:  رضوى  خراســان 
از  موادمخــدر  حمــل 
رضوى  خراسان  مرزهاى 
خيلى كم صورت مى گيرد 

مديــر ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى چناران گفت: 
سه واحد اقامتى روستاى 
گردشــگرى اخلمــد در 
شهرستان چناران كه به 
صورت غيرقانونى و بدون 

رضـا طلبـى: 
مردم  نماينده 
گفت:  مجلس  در  گناباد 
دولت در زمينه كيفى سازى 
آب شهرستان هاى گناباد و 
حميد 
بنايى در گفت و گو با قدس 
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ورزش خراسان

رذه نیب

شاعرانازاستادامیربرزگرمیگویند

 سخن سرای  
آینه  ها
جلیلفخرایی استاد امیر برزگر خراسانی، 
شــاعر پیشکســوت پس از تحمل یک دوره 
رنج بیماری ســرطان صبح روز پنجشــنبه 
گذشته دارفانی را وداع گفت. پیکر این شاعر 
پیشکسوت در مقبره الشــعرا در جوار حکیم 
توس و در کنار یاران خراســانی خویش آرام 

گرفت.
امیر غالمحسین برزگر متخلص به امیر مشهور 
به امیر خراســانی فرزند حاج حســن معمار 
مشهدی متولد اول خرداد ماه 1321شمسی 
در مشــهد محله کهن نوغان چشم به جهان 
گشود. استاد امیر دانش آموخته هنرهای زیبا و 
دانشگاه آزاد شاخه نقاشی و بازنشسته دانشگاه 

علوم پزشکی است.
اســتاد امیر برزگر شاعر، نویســنده، نقاش و 
مدرس ردیف های دستگاهی آواز اصیل ایرانی 
بود. وی مؤسس نخستین انجمن ادبی جوانان 
در دهه 40 به نام انجمن ادبی امید جوان بود.

مدیر چندین انجمن ادبی از سال 50 تا 60 با 
همیاری دوستان صمیمی اش، استادان برجسته 
شعر خراسان آقایان کمال، قهرمان، صاحبکار، 
باقرزاده، قدســی، بی گناه، نجومیان، صدیق 
و...  بود.وی از یــاران قدیمی و دائمی انجمن 
اســتاد بزرگ فرخ و انجمن غزلســرای نامی 
استاد قهرمان بوده است. این شاعر پیشکسوت 
خراســان تاکنون 10 عنوان مجموعه شعر و 
چهار عنوان رمان و داســتان منتشر کرده، به 
عالوه مقاالت متعدد ادبی هنری و نیز سفرنامه 
شیوا و شاعرانه حج و رمان شورانگیز و مجموعه 

فاخر حمام باغ را در دست چاپ داشت.
امیر برزگر خراســانی، ریاســت انجمن شعر 
فرهنگ و ارشــاد مشــهد به نام پاژ خراسان، 
دبیری چهار دوره جشنواره شعر رضوی مشهد 
و داوری چندین جشنواره شعر و عضویت در 
اتاق فکر اصحاب فرهنگ و هنر خراسان را در 
کارنامه خود دارد. وی که به شــاعر آینه ها نیز 
شهرت دارد در طول نیم قرن کار ادبی و هنری 
خود، شــاگردان زیادی در شعر و ادب و هنر 
پرورش داده است.برزگر خراسانی خالق 15 اثر 
شامل »برگی از دیوان امیر«، »سخن آئینه ها«، 
»شــعر و شــاعری در آیینه زمان«، »گزیده 
ادبیات فارســی شــماره 68«، »از شــرنگ و 
شطح«، »نماز عاشقی«، »فصل عطش« و »رها 
در ناکجا آباد« و... است.وی همچنین تاکنون 
ُرمان »شــورانگیز« و مجموعه داستانی »رها 
در ناکجا آباد« و همچنین مجموعه دیگری به 
نام »سفرنامه حج« را به رشته تحریر درآورده 
است.او از شاعران معاصر فارسی زبان بود که در 
وصف اهل بیت نیز اشعار بسیاری سروده است.

 پیام وزیر ارشاد
این  در پی درگذشــت 
شــاعر، وزیر فرهنگ و 
پیام  اســالمی  ارشــاد 

تسلیتی صادر کرد.
در متن پیام سیدعباس 
صالحی آمده اســت: »خبر درگذشــت شاعر 
و هنرمند شهیر خراســان، استاد امیر برزگر 
خراســانی پس از تحمل دوره سخت بیماری 
موجب تأثر شــد.صفحات دفتر زندگانی او به 

هنرهای اصیل ایرانی مزین گشته بود. 
اینجانب فقدان این استاد و شاعر خراسانی را 
به اهالی فرهنــگ و هنر و خانواده آن مرحوم 
صمیمانه تســلیت می گویــم و از درگاه ایزد 
متعال علو درجات و رحمت واســعه برای آن 
هنرمند فقید و صبر و شــکیبایی بازماندگان 

محترم را خواستارم«.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد خراســان رضوی 
هم در پیام جداگانه ای درگذشــت این شاعر 
خراســانی را تســلیت گفــت. در پیام جعفر 

مروارید آمده اســت: خبر درگذشــت استاد 
برزگر  شــاعر والیی و فرهیخته، شیفته اهل 
بیت)علیهم الســالم( و چهره ماندگار شــعر 
خراسان که بیش از 50 سال در هوای عاشقی و 
شعر این دیار پرگهر نفس کشید، موجب تألم و 
تأثر شد. بزرگمردی از دوران اوج شعر خراسان 
و یادگاری از حلقه یاران خراسانی که عمری با 
اخالص در  خدمت مؤثر در عرصه شعر و ادب 
گذراند و با طبعی روان اشــعاری درخشان از 

خویش به یادگار گذاشت.

 معلمی مهربان
مدیر ســایت شــاعران 
فارســی زبــان و مدیر 
مطالعات زبان فارســی 
شــبه قــاره در رایزنی 
فرهنگی ایران در دهلی 
نیز با صدور پیامی درگذشت شاعر خراسانی را 
تسلیت گفت. در پیام دکترعلیرضاقزوه آمده 
است: دیگربار از قافله شاعران جان آگاه و عارف 
اهل تحقیق و سرایش خراسان، شاعری شیرین 
سخن و معلمی مهربان رخت بر بست و ما را در 

فراق خویش اندوهگین ساخت... .

 نقش استاد بر شاعران جوان
دکتر مهرناز آزاد، رئیس 
کانون هــا و انجمن های 
ادبی کشور در گفت و گو 
با خبرنگار ما در خصوص 
ویژگی های استاد گفت: 
استاد امیر برزگر خراســانی، یکی از شاعران 
قدیمی که خدمات وی در شــعر خراسان در 
خور و ارزنده محسوب می شود و تأثیر وی بر 
شــاعران جوان در انجمن ها و جلسات شعری 

مشهد و خراسان را می توان به وضوح دید.

 تسلط به سبک اصفهانی
شاعر  احتشامی،  خسرو 
پیشکسوت اصفهان نیز 
به خبرنگار ما گفت: در 
50 سال دوستی من با 
استاد، ایشــان را فردی 
صادق، کریم و بزرگوار یافتم. وی به مضامین 
هندی و سبک اصفهانی بسیار تسلط داشت و 
بیشــتر تحت تأثیر محمد قهرمــان بود و به 

زیبایی غزل می گفت.

 طبع روان و آشنایی به مبانی شعر
مجاهدی،  محمدعلــی 
شاعر آیینی هم به قدس 
از  برزگر  اســتاد  گفت: 
خراسان  مطرح  شعرای 
بود. پیــش از انقالب در 
انجمن ادبی فــرخ او را می دیدم. طبع روان و 
آشنایی به مبانی شعر از ویژگی های وی بود. او 
در زمینه شعر آیینی جایگاه مطرحی برای خود 
کسب کرد. فقدان وجود وی موجب تألم جامعه 
شعری ایران و بویژه خراســان است و بسیار 
متأسفیم که وجود این چنین شاعر بزرگواری را 
در شعر خراسان و ایران از دست داده ایم اما از 
طرفی خوشحالیم که شاگردانی که وی پرورش 
داده اســت، شخصیت های درخشانی در شعر 

کشور هستند.

 نماینده ای شایسته از شاعران خراسان
شاعر  بیگناه،  جبیب اهلل 
پیشکسوت خراسانی هم 
اظهار داشت:عزیزی با نام 
و  روزی  کــه  برزگــر 
آرای  روزگاری محفــل 

روزگار خراسان بود و شعر هم می سرود و خوب 
هم می سرود، منزل ابدیش پر گل و برای ما در 

شعر خراسان فقط تأسف به جا گذاشت.

همواره خوش پوش و آراسته
رضا افضلی، پژوهشگر و 
استاد دانشگاه هم گفت: 
زنده یاد امیر غالمحسین 
برزگــر را از ســال های 
47 - 46 می شناســم. 
یکی از دوســتان شــاعری بود که غالباً بعد 
ازظهرها به کافه داش آقا می آمد و در مباحث 
شعر و شاعری شرکت می کرد. گاهی با استاد 
کمال می آمد و زمانی همــراه جناب بیگناه. 
همواره خوش پوش و آراسته بود. وی در شعر 
کالسیک توانایی داشت و در جوانی کمی شعر 
نو می سرود. هشت سال پیش یکی از اعضای 
برجســته انجمن یاران و دوســتداران کافه 
داش آقا شــد. به ناگاه سرطان بی رحم او را از 

پای درآورد.

 صراحت و شجاعت در گفتار
محمــد کاظم کاظمی، 
شاعر و پژوهشگر و عضو 
فرهنگستان ادب فارسی 
هم به خبرنگار ما گفت: 
اســتاد برزگر فردی بود 
که عالوه بر شــاعری، به خصائــل و فضائل 
بسیاری آراســته بود، از جمله تسلط بر هنر 
موسیقی و نیز داستان نویسی. همچنین ایشان 
فردی بــود دقیق، وقت شــناس، خوش قول، 
و  خوش لبــاس  متیــن،  مؤقــر،  آداب دان، 
خوش سیما. صراحت و شجاعت در گفتار را با 
فصاحت بیان و ادب گفتار همراه ساخته بود و 
نماینده ای شایســته از شــاعران خراسان در 

محافل و مجامع به شمار می آمد.

 پل پیوند دو نسل شعر خراسان
محدثــی  مصطفــی 
هم  شــاعر  خراســانی 
برزگــر  امیــر  گفــت: 
خراســانی پل پیوند دو 
نسل شعر خراسان بود. 
وی افزود: برزگر با حســن ســلوک و جایگاه 
محترمانه ای که دربین پیشکســوتان داشت 
همــواره در جمع شــاعران از مقبوالن بود و 

ازطرفی به علت نزدیک تر بودن سن و سال به 
نســل بعد، با آن هــا نیز تعاملی ســازنده و 
چشمگیر داشت و درحقیقت پل پیوندی میان 

این دونسل بود.

 مشفق برای نسل جوان
دکتــر هــادی منوری، 
شاعر نیز در گفت و گو با 
قــدس اظهار داشــت: 
استاد امیر برزگر شاعری 
دلسوز و مشــفق برای 
نســل جوان و نقشــی مؤثر در بدنــه و در 

زمینه های شعر خراسان داشت.

 پشتم لرزید
عباس ســاعی، شــاعر 
مشــهدی هــم گفت: 
غــروب  نزدیکی هــای 
آفتاب تلفــن زنگ زد. 
اسم برزگر را که شنیدم، 
پشتم لرزید. فهمیدم آنچه از آن می ترسیدم بر 
سر شعر خراسان آمده است. خورشید غروب 
می کرد در حالی که یقین داشــتم فردا طلوع 
می کند. برزگر اما برای همیشه رفت و ما مثل 
ســنگی که در چاهی بی انتها رها شده باشد، 

تکرار می کنیم شب و روز را/ هنوز را...  . 

 پس از یاران خراسانی
شــاعر  نیک،  محمــد 
خراسانی هم در گفت و 
گو با خبرنگار ما گفت: 
امیــر برزگر در ســال 
یاد  زنده  توسط   1344
غالمرضا قدسی به انجمن فرخ معرفی شد و از 
آن تاریخ به بعد بیشترین فعالیت هنری وی در 
رشته شعر و غزل بود. پس از یاران خراسانی، 
کسی به قدمت و پیشکسوتی ایشان در شعر 

خراسان نداشتیم.

فرهنگ و هنر
تئاتر»جانوجو«درنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:
تئاتــر» جــان و جو « 
اگوتا  نویســندگي  بــه 
کارگرداني  و  کریستوف 
آشــنای  نام  هنرمنــد 
تئاترنیشــابور» جعفــر 
پوینده« در تماشــاخانه 
روي  نیشــابور  بابــک 

صحنه رفت.در این تئاترهنرمندان نام آشناي تئاتر نیشابور، 
سحر دولت آبادی، سحر زعفرانیه و جواد یزدی به ایفای نقش 
پرداخته و هاشــم کرانی به عنوان عوامل با این کار همکاري 
دارد.در خالصه داستان این نمایش آمده است: جان و جو دو 
ولگرد هســتند که برای گذراندن روزها، هر روز در کافه های 
شــهر قرار می گذارند. بــرای جان و جو اهمیتــی ندارد که 
پول دارند یا ندارند آن ها هر چیزی را که بخواهند ســفارش 

می دهند تا اینکه در یکی از کافه ها اتفاقی می افتد... .
تئاتر» جان و جو « تا 31 تیر98 هر روز از ساعت 20:30 شب 
ویژه عموم عالقه مندان به روي صحنه تماشاخانه بابک واقع 

درخیابان 17شهریور تقاطع امیرکبیر نیشابور مي رود.

فرهنگهدیهکتاببایدنهادینهشود
سیاسی،  معاون  قدس: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: فضاهای 
اختصاص یافته به عنوان 
و  ادارات  در  کتابخانــه 
دستگاه های اجرایی باید 

فعال شده و به نحو مطلوب مورد استفاده کارمندان قرار گیرد. 
حسن جعفری در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان 
اظهار کرد: باید آسیب شناسی شود که چرا فضاهای اختصاص 
یافته به عنوان کتابخانه در ادارات و دســتگاه ها با اســتقبال 
کارمندان مواجه نشده اســت.وی تصریح کرد: دستگاه های 
اجرایی باید اعالم کنند که استفاده نکردن بهینه از کتاب های 
موجود در کتابخانه ادارات چه دلیلی دارد و برای فعال شدن 
مجدد فضاهای کتابخانه ای چه اقدامی باید در دستور کار قرار 
گیرد.وی با بیان اینکه فرهنگ هدیه کتاب در سنوات گذشته 
نهادینه شده بود، ادامه داد: متأسفانه امروز این فرهنگ تغییر 
کرده و دستگاه ها برای قدردانی از برگزیدگان جشنواره ها به 
جای کتاب از تابلوهای نفیس استفاده می کنند درحالی که 

مجدد باید فرهنگ هدیه کتاب احیا شود. 

آموزشمقدماتیعکاسیدیجیتال
آموزش  دوره  قــدس: 
عکاســی  مقدماتــی 
دیجیتــال زیرنظر دفتر 
هنری  حــوزه  عکــس 
انقالب اسالمی در مشهد 

برگزار می شود.
این دوره با موضوع نگاهی 

به تاریخ عکاســی در ایران و جهان و با هدف آشنایی با انواع 
دوربین های عکاسی و با مقدمه ای بر نورسنجی و ترکیب بندی 
در عکاسی و نیز ویرایش عکس با نرم افزار فتوشاپ و الیت روم 

توسط حمید سلطان  آبادیان برگزار می شود.
عالقه منــدان می توانند با شــماره 05138830361 داخلی 

111تا 31 تیرماه تماس بگیرند. 

طرحتابستانهکتاب
 معاون  فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: طرح جامــع یارانه خرید کتاب با عنوان»طرح 
تابستانه کتاب« با شــعار »کتاب، همنشین دلنشین« آغاز 
 شــد. وی ادامه داد: در راستای شــعار سال 1398 به جهت 
رونق تولید، به منظور رونق بخشــیدن به بازار کتاب و ترویج 
کتابخوانی، تسهیالتی را در قالب یارانه خرید کتاب از طریق 
کتابفروشی های سراسر کشــور به خریداران کتاب پرداخت 
می کند.تحفه گــر گفت: این طرح تا 3 مرداد ماه ادامه خواهد 

داشت.

»دخمهغارنشینان«و»آغلسرفه«
درروستایخادرشاندیز

کاهانــی مهــدی
زیبا  روســتای  مقدم:
در  »خادر«  و سرســبز 
شــمال  کیلومتري   16
غرب مشهد، نرسیده به 
خیابان  انتهاي  شاندیز، 
امام رضــا 30، در میان 
اراضی  دارد.  قرار  دره ای 

خادر در حدفاصل دو رودخانه شاندیز و نغندر قرار گرفته است. 
براساس تحقیق باستان شناسان، قدمت روستا به 1000 سال 
می رسد. در قسمت غربی روستا، محلی به نام سرچشمه وجود 
دارد که به واسطه وجود قناتی پرآب، از دوره ناصرالدین شاه 
مورد توجه بوده اســت.در انتهاي روستا و در پایین کوهي از 
جنس »کنگلومرا« اثري دســتکند وجود دارد که بنابر گفته 
اهالي، آتشــکده بوده اســت. از جملــه مکان هایي که مردم 
قدیمی روســتا به آن باور داشــتند، اتاقکي اســت که آن را 
»آغل سرفه« مي نامند؛ آن ها بیماري را که سرفه مي کرد به 
آنجا برده و همان جا برایش خاگینه مي پختند و به خوردش 
مي دادند.همچنین عالوه بر قبرستانی مربوط به دوره قاجار، 
یکي از بي نظیرترین ابنیه ها و جاذبه هاي گردشگري در این 
روســتا وجود دارد. این اثر شامل مجموعه اي است از بناها و 
آثار ســنگی است که در دل کوه ایجاد شــده و از آثار دوران 
غارنشیني مردمان بومي این منطقه است.ازجمله دو خانه به 
شــکل دخمه کنده شده در دل کوه چنان جذابیتي دارد که 
براي لحظاتي انســان را به گذشته هاي دور مي برد. در باالي 
این دو دخمه نیز آثــار دیگری همچون پله ها، حوضچه ها و 
طاق هایي که بر ســنگ کوه کنده شــده و شکوه و عظمت 
خاصي دارند، به چشم می خورد. همچنین چشمه و قناتي که 
مقابل این دو خانه کمري وجود دارد، به همراه درختان بلند 

چنار اطراف آن بسیار دلفریب و آرامش بخش است.

ر گشت و گذا

پیشرفتمشهددرآموزشفوتبال
رئیس کمیتــه آموزش 
کارگاه  در  فدراســیون 
مربیــان  دانش افزایــی 
حرفه ای A و B آســیا 
اقدامات  مشــهد  گفت: 
بحــث  در  را  خوبــی 
و  کرده  آغاز  آموزشــی 
پیشرفت خوبی در این حوزه داشــته است.میرشاد ماجدی 
افزود: این دوره در چند اســتان دیگر هم به صورت همزمان 
در حال برگزاری اســت و باید همه استان ها به برگزاری این 

دوره ها توجه کنند.
وی اظهار داشت:مشهد در بحث آموزش اقدامات خوبی را آغاز 
کرده و به نسبت پیشرفت خوبی هم داشته است؛ امیدوارم این 
دوره ها همچنان منظم برگزار شود و مربیان استانی بخصوص 

جوان ترها از این فرصت استفاده کنند.

کسبعنوانقهرمانیمسابقات
فوتسالتوسطکارکنانزنداننیشابور

نیشابور  زندان  کارکنان 
فوتسال  مســابقات  در 
دســتگاه های وابسته به 
قوه قضائیه شهرســتان 
قهرمانی  عنوان  نیشابور 
را ازآن خــود کردنــد.
فوتســال  مســابقات 
دستگاه های وابسته به قوه قضائیه شهرستان با حضور تیم های 
ادارات دادگستری، ثبت اســناد و امالک، زندان و تیم بنیاد 
شــهید و ایثارگران به عنوان تیم میهمان، به صورت دوره ای 
در محل ســالن انقالب برگزار شد.در این دوره از مسابقات و 
پس از انجام هفت مسابقه، تیم های اداره زندان نیشابور، اداره 
ثبت اسناد و امالک، دادگستری و بنیاد شهید و ایثارگران به 
ترتیب مقام های اول تا چهارم را کسب نمودند.گفتنی است، 
در مراســم اختتامیه که با حضور رئیس ادارات دادگستری، 
زندان، ثبت اسناد و امالک و رئیس هیئت فوتبال شهرستان 
در محل ســالن ورزشی انقالب شهرستان برگزار شد، از تیم 
زندان نیشابور به عنوان تیم نخست مسابقات و نیز سرپرستان 
تیم های شــرکت کننده با اعطای هدایا، لوح تقدیر و تندیس 

تجلیل شد.

رضوی خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل   آیا 
 2 سال پیش از مدیر شدنش حکم صادر کرده است؟ 

ابالغحکمیکهعواقبشبه3سال
پیشبرمیگردد!

هاشمرسائیفر:چند روز پیش مدیرکل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی زحمت کشیدند و سرپرست برای اداره ورزش 
و جوانان شهرستان نیشابور معرفی کردند. پس از این اتفاق 
میمون به رسم اتفاقاتی اینچنینی رونوشت هایی از حکم ابالغ 
شده برای افراد و مدیران دستگاه های مرتبط با حکم ارسال 
می شود تا آن ها در جریان تغییر و تحولی که ایجاد شده، قرار 
بگیرند. در جریان ابالغ حکم، محسن کاوه به عنوان سرپرست 
اداره ورزش و جوانان نیشــابورانتخاب شد اما اتفاقی تاریخی 
افتاد که همه مناسبات مسئولیتی و محاسبات جغرافیایی را 

بهم ریخت.
نخســتین رونوشــت حکم سرپرســت جدیــد خطاب به 
حجت االسالم سبحانی نیا زده شده است، رونوشتی که در آن 
مسئولیت وی را یکی از نمایندگان شهرستان قید نموده در 
حالی که از پایان دوره قبل مجلس شــورای اسالمی تا جایی 
که همگان خبر دارند گرمابی و چنارانی نمایندگان شهرستان 
نیشابور و شهر فیروزه در مجلس هستند و بیش از سه سال از 

این جریان می گذرد!
نکته بعدی در نگارش حوزه انتخابیه نماینده موردنظر است که 
با قدری توجه متوجه این جریان می شوید که عنوان نماینده 
مردم نیشــابور و فیروزکوه در آن آورده شده است! حاال چه 
ســنخیتی در حوزه جغرافیایی فیروزکوه با نیشابور و فیروزه 
وجود دارد سؤالی مهم است که در رونوشت مورد نظر به آن 

توجهی نشده است.
و نکته بعدی رونوشت های ارسالی جای خالی حمید گرمابی 
به عنوان نماینده شهر نیشابور در مجلس شورای اسالمی است 
که اصالً دیده نشــده و به جای وی رونوشت برای فردی زده 
شده که دوره قبل نماینده بوده، این سانسور و جایگزینی چه 
معنایی می تواند داشته باشد باید پاسخش را مجموعه اداره کل 

ورزش و جوانان خراسان رضوی بدهد.

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

300072305 پیامک کنید.
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حل جدول شماره قبل

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

1. رودخانه کوچک- ثابت کردن - بااستعداد 
 2. کم قیمت - اشاره به دور- باران و برف 
3. مخلوط آرد و آب- جراحت- سرنیزه- 
خیزه کمد 4. دریاچه ای در ترکیه- باال- 
 چندیــن روح- جــواب مثبــت بی ادبانه 
5. از خواهــران برونتــه- دو غده کوچک 
 در گلو- عامل انتقــال وراثت- تای جامه 
دیواربلنــد-   .7 بیرونــی  خمیــازه-   .6
 ظل- ســاالدی پرطرفدار از ســینه مرغ ، 
 ســیب زمینی ، خیارشور ، نخودسبز و ... 
8. خرمن ماه – ابر زمینی- شلوار جین- 
ســتاره 9. ســمت چپ- محــل اجرای 
نمایش توســط حیوانات- رشد و بالیدن 
10. ایالت و طوایف- کشــوری آفریقایی 
به مرکزیت »کامپاال« 11. دل آزار کهنه- 
زنده- خواهر و بــرادر غیراصلی- عالمت 
جمع فارســی 12. حرف همراهی- راهرو 
سرپوشــیده- صوت شــگفتی- اســباب 
زندگانی 13. نومید- زدنی بهانه گیر- شهر 
آرزو- نابودشــونده 14. گران بهــا- حمله 
و یــورش- قابــل لمــس 15. ســلول- 

فوتبالیست مســلمان بازنشسته تیم ملی 
فرانســه و ســرمربی فعلی رئال مادرید- 

نصف 

1. نامطلوب - خشــمگین 2. بدبختی و 
 بیچارگی-  خنیاگری- به پایان بردن وعده 
3. صمــغ- شــهری صنعتــی در چین- 
تکه چــوب باریک 4. صــد مترمربع - به 
نفــع او- شــاعر یونانی قبــل از میالد و 
واحد  خدایان«-  »نســب نامه  ســراینده 
ورزش والیبال 5. اشــاره به دور – کله پز 
 و کله فــروش- حــرف مکــرر- لحظــه 
6. جریــده یومیــه- بر دســتان عروس  
از  تحفــه-  ثروتمنــد-   .7 می بینیــد 
درس   .8 کل  مقابــل  پرســش-  ادات 
نوشــتنی- »راه« میان بر- جهت- شهیر 
9. انتها – عبور مرتب ســربازان از مقابل 
فرمانــده- مســابقات حرفــه ای فوتبال 
اســپانیا- گهواره 10. خدای خورشــید 
مصــر باســتان- از شــرکت های بزرگ 
ویتامین جدولی-   نفتی کشــورمان 11. 

نیمــه دیوانه- مــی گوینــد دود از آن برمی خیزد- ضمیر 
وزنــی 12. دشــنام دادن- شــیرینی- یار دیریــن دیوار- 
خطــای ورزشــی 13. درخت انگور- خبرگزاری رســمی 
افغانســتان- پناهگاه  14. ســطح باالی کشتی- بخشی 
 از خــاک فــارس را دربــر می گیــرد- پایتخــت ویتنام 
15. سختی و مشقت- نهضت فرهنگی فکری رویکرد تمرکز 

بر توانایی ها و دغدغه های انسان

افقی

عمودی
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