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با دستور مقام قضايى صورت گرفت
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شوراى بخش مركزى 
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.......صفحه 3

قدس پيگيرى كرد

.......صفحه 2 

نكوداشت

روز گذشته برگزار شد
بزرگداشت« ابوالحسن بيهقى»  در سبزوار 

ايرنــا: مراســم بزرگداشــت ابوالحســن بيهقــى، مؤلــف كتــاب «تاريــخ بيهق» بــا حضور 
اســتادان دانشــگاه و مســئوالن اجرايــى در دانشــگاه حكيــم ســبزوارى ايــن شــهر برگزار
 شد. يك پژوهشگر تاريخ بيهق در اين مراسم گفت: ويژگى بارز ابوالحسن بيهقى پهنا و گستردگى 
دانش وى بوده است. سيد مهدى سيدى افزود: ابوالحسن بيهقى در سه زمينه تاريخ عمومى، اطالعات 
محلى و نســب شناسى از مهارت و دانش بسيارى برخوردار بود. وى اظهار داشت: كتاب تاريخ بيهق 
از آثار منحصربه فرد تاريخ محلى قرن ششــم هجرى اســت كه در آن به وقايع تاريخى، نام بالد و 
علوم و فنون ســرزمين بيهق اشاره شده اســت.وى افزود: ابوالحسن بيهقى از نظر گستردگى دانش، 
علوم و تأليفات ارزشمند در زمانه خود به فريد خراسان معروف بود. بيهقى در سال 565 هجرى قمرى 

درگذشت و آرامگاه وى در شهر ششتمد و در 30 كيلومترى جنوب سبزوار قرار دارد.

بسيج سازندگى در شهرستان ها
 زيرساخت ورزشى احداث مى كند 
ســازندگى خراسان  بسيج  مسئول  تسنيم: 
احــداث  راســتاى  در  تــالش  از  رضــوى 
زيرســاخت هاى ورزشــى در شهرستان هاى 

استان خبر داد. 
محمــد روحانــى از تكميل پــروژه احداث 
سالن ورزشــى هزار و300 مترى شهرستان 

فيروزه خبر داد و اظهار داشت: رسالت اصلى 
بسيج سازندگى خدمت رسانى است و در هر 
حوزه اى كه بتوانيم به مردم خدمت مى كنيم.

ســپاه  قــرارگاه خدمت رســانى  جانشــين 
عمرانــى  بخــش  در  افــزود:  امام رضــا(ع) 
فعاليت هــاى قــرارگاه، پروژه هاى بســيارى 
مانند احداث خانه بهداشت روستايى و مراكز 
بهداشت شهرى ، ساخت راه دسترسى، مراكز 
فنى و حرفه اى و سالن هاى ورزشى را تجربه 

كرديــم كه در اين بين با توجه به اســتقبال 
پرشور جوانان از ســاخت پروژه هاى ورزشى 
اهتمام خود را بر آن داشتيم كه اين بخش از 
پروژه ها را نيز به مانند ساير پروژه هاى قرارگاه 
با ســرعت و دقت پيش ببريم تا جامعه هدف 
كه همان جوانــان و نوجوانان عزيز اســتان 
هســتند بتوانند دوران ارزشــمند نوجوانى و 
جوانى خويش را در محيط هاى ســالم و امن 

به تفريحات سالم ورزشى بپردازند.

عوامل گرانى گوشت مرغ 
مشخص شدند

نهاده هاى دامى
دالالن 

و گرماى هوا

پس از آنكه چند روز پيش خبر بازداشــت دو عضو شــوراى اسالمى 
بخش مركزى شهرستان مشهد توسط فرماندارى رسانه اى شد، اين بار 
با دســتور مقام قضايى در ناحيه 2 دادسراى عمومى و انقالب مشهد، 
يك عضو ارشد اين شورا به اتهام ارتشا و... دستگير شد.پانزدهم تيرماه 

سال جارى بود كه ...

.......صفحه 2 

معاون گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراســان رضوى گفت: در تير ماه جارى 
اقامــت 11 ميليــون و 316 هزار و 815 نفر شــب در 
اين اســتان ثبت شده است.يوسف بيدخورى افزود: اين 
ميزان اقامت در همه واحد هاى اقامتى شامل هتل، هتل 
آپارتمان و ميهمانپذير و نيز خانه مســافرها، كمپ ها، 
زائرسراها، اقامتگاه هاى بومگردى و حسينيه ها در استان 
ثبت شده اســت.وى ادامه داد: از اين ميزان اقامت 538 
هزار و 980 نفر شب در واحد هاى اقامتى رسمى شامل 
هتل ها، هتل آپارتمان ها و ميهمانپذير ها ثبت شده است.
سرپرست معاونت گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خراســان رضوى گفت: در 
تير ماه جــارى به صورت ميانگين 88 درصد گنجايش 
واحد هاى اقامتى اين استان تكميل شد و درصد اشغال 
ظرفيت توسط گردشگران خارجى نيز 42 درصد اعالم 

شد.بيدخورى با اشاره به ...
.......صفحه 2

در مقايسه با تيرماه سال گذشته 
رقم خورد

افزايش 
9 درصدى 

اقامت زائران

   ايجاد دو بازارچه صنايع دستى 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: مديركل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان شمالى از آغاز عمليات اجرايى 
شــيروان و مانه وســملقان در هفته آينده خبر داد. حبيب 
يزدان پناه در نشست خبرى با اشاره به اينكه بيشتر فعاالن 
حوزه صنايع دستى از قشر بانوان هستند بر ضرورت حمايت 
از هنرمندان و صنعتگران اين حوزه تأكيد كرد و اظهار داشت: 
آنچه در توان بوده از جمله خانه صنايع دســتى، در اختيار 
صنعتگران قــرار داده ايم.وى در ادامه با اشــاره به برگزارى 
نهمين نمايشگاه سراسرى صنايع دستى خراسان شمالى نيز 
افزود: اين نمايشگاه 29 مردادماه جارى در پارك بش قارداش 
بجنورد با حضور صنعتگران و هنرمندانى از سراســر كشور 
برگزار مى شود. وى گفت: همزمان با اين نمايشگاه، نخستين 
نمايشگاه گردشگرى و نيز اولين جشنواره موسيقى اقوام را 
برگزار خواهيم كرد كه هنرمندان موسيقى پنج استان كشور، 
در قالب پنج گروه به اجراى برنامه مى پردازند. وى با اشــاره 
به ســفر اخير رياست جمهورى به استان ، بيان داشت: 10 
ميليارد تومان از اعتبارات سفر رياست جمهورى به ترميم 
و مرمت مجموعه هاى مفخم، ارگ بلقيس، قلعه جالل الدين، 
ارگ باستانى شيروان و قلعه على آباد فاروج اختصاص يافته 
است كه به زودى عمليات نورپردازى ارگ بلقيس آغاز و تا 

پايان سال تكميل خواهد شد.

با اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) 
  دو باند توزيع هروئين

در مشهد و قوچان منهدم شدند
قدس: با اقدامات شــبانه روزى سربازان گمنام امام زمان 
(عج) در اداره كل اطالعات خراسان رضوى، باند توزيع ماده 
مخدر هروئين در مشــهد مورد شناسايى قرار گرفت كه 
در اين راستا، مقدارچهاركيلوگرم هروئين كشف، دو متهم 
از اتباع بيگانه بازداشــت و مبلغ 160 ميليون ريال وجه 
نقد توقيف شد و از توزيع اين ماده مخدر خانمان سوز در 
بين جوانان جلوگيرى به عمل آمد. همچنين در عملياتى 
جداگانه، باند توزيع شيشه و هروئين در شهرستان قوچان 
مورد ضربه قرار گرفت. در اين عمليات نيز، مقدار دو و نيم 
كيلوگرم هروئين و شيشه كشف، سه متهم دستگير و دو 

خودرو نيز توقيف شد.

  دستگيرى سارق بدل انداز طال
اسفراين- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى اسفراين از 
دستگيرى سارق حرفه اى بدل انداز كه در پوشش خريدار 
با جايگزين كردن طالى تقلبى در طالفروشى هاى سطح 

شهرستان اقدام به سرقت مى كرد خبر داد. 
ســرهنگ جاويد مهرى با اعالم جزئيات اين خبر، گفت: 
بالفاصله به محــض دريافت اين خبر توســط مأموران 
موضوع براى دستگيرى اين فرد با جديت در دستور كار 
قرار گرفت. وى با اشاره به اينكه مأموران پليس آگاهى ابتدا 
با انجام يكسرى اقدامات فنى و پليسى و همچنين بررسى 
اظهارات شاكيان و بازبينى دوربين هاى مداربسته موفق 
شدند فرد مورد نظر را شناســايى كنند، افزود: با تالش 
كاركنان محل اختفاى اين فرد شناسايى شد كه در نهايت 
مأموران با هماهنگى مقام قضايى با اعزام به محل مورد نظر 
موفق شدند در يك اقدام غافلگيرانه سارق را دستگير و به 
مقر انتظامى انتقال دهند. وى ادامه داد: اين فرد ابتدا منكر 
بزه انتسابى خود شده كه با مشاهده مستندات مربوط و 
همچنين مواجه با شاكيان پرونده به دو فقره سرقت سه 

عدد النگو و دو جفت گوشواره اعتراف كرد.

  كشف محموله نورافشاني 
الكترونيكي قاچاق 

نيشابور- خبرنگارقدس: جانشين فرماندهي انتظامي 
نيشابور از كشف 672 عدد نورافشاني الكترونيكي در اين 
شهرستان خبر داد. سرهنگ حسيني مجد اظهار كرد: 
در پي كســب خبري مبني بر حمل محموله غيرمجاز 
نورافشاني الكترونيكي با يك دستگاه كاميونت پيگيرى 
موضوع در دســتور كار پليس قــرار گرفت. وى گفت: 
مأموران پليس آگاهي پس از بررســي خبر و اطمينان 
از صحــت موضوع اقدامات قانونــي را انجام و خودرو را 
در ورودي نيشــابور متوقف و در بازرسي از اين خودرو 
تعداد 672 عدد نورافشــاني الكترونيكي قاچاق و فاقد 
مدارك گمركي كشف كردند. وى با اشاره به دستگيرى 
يك متهم در اين زمينه و معرفى وى به مراجع قضايى، 
خاطرنشــان كرد: ارزش محموله كشــف شده توسط 
كارشناسان مربوط 147 ميليون و 420 هزار ريال برآورد 

شده است.

��را�بار

رســائى فر: مديرعامل مؤسسه تربيت  بدنى آستان 
قدس رضوى گفت: دومين همايش برند در ورزش با 
رويكرد رضوى 23 آبان ماه امســال در مشهد برگزار 
مى شــود؛ نخســتين دوره اين همايش در دانشگاه 
فردوسى برگزار و همايش دوم به ميزبانى آستان قدس 
رضوى در مؤسســه تربيت  بدنى اين آستان مقدس 

برگزار مى شود.
دكتر على اكبر هاشمى جواهرى افزود: ورزش در آستان 
قــدس رضوى همراه با اخالق و فرهنگ اســت و اگر 

اين مجموعه در عرصه ورود پيدا كرده هدفش رشــد 
فرهنگ اســالمى و دينى با محوريت رضوى بوده كه 

مبنا و ريشه اى انسانى و اعتقادى دارد.
وى با بيان اينكه رويكرد مؤسسه تربيت  بدنى آستان 
قدس رضــوى در زمان هاى قبل و بعــد از برگزارى 
همايش بايد متفاوت باشــد، خاطرنشان كرد: اگر اين 
وضعيت يكسان باشــد هيچ فايده و اثرى ندارد و ما 
نمى خواهيم به  صرف برگزارى چند كالس و جلســه 
و ديده شدن در رسانه ها ديده شويم، بلكه مى خواهيم 

اثرپذيرى را در مسير مسائل فرهنگى و توسعه اخالق و 
انسانيت به  شكلى ملموس شاهد باشيم.

هاشمى  جواهرى گفت: موضوعاتى همچون خادميارى 
ورزشى، برندسازى وقف و نذر در حوزه ورزش، ترويج 
عرصه هاى ورزش رضــوى همچون اخالق در جامعه 
و معمــارى ورزش رضوى از جملــه رويكردهاى اين 

همايش است.
دكتــر ســهرابى، رئيس دانشــكده تربيــت بدنى 
دانشگاه فردوسى مشــهد نيز با اشاره به برگزارى 

نخســتين همايــش برند در ورزش در ســال 94 
بــه ميزبانى اين دانشــگاه گفت: براى نخســتين 
بــار همكارى بســيارخوبى بين دانشــكده تربيت 
بدنى دانشــگاه فردوسى و مؤسســه تربيت بدنى 
آســتان قدس رضوى به عنوان دو مركز اجرايى و 
عملياتى ورزشــى در اين همايش  شاهد هستيم. 
در نخســتين دوره اين همايــش بيش از 100 نفر 
شــركت  كردند و براى دومين همايش رشد بيش 
از دو برابرى ايــن ميزان را پيش بينــى كرده ايم؛ 
بــراى اين همايش 20 ســخنران علمى، 6 كارگاه 
آموزشــى و تخصصى و ديگــر برنامه هاى جانبى 
پيش بينى شده و عالقه مندان براى شركت در اين 
رويداد علمى و ورزشــى مى تواننــد از امروز تا اول 
آبان ماه به آدرس اينترنتى اين همايش به نشانى: 

ir.www.cbscan2 مراجعه كنند.

آبان ماه برگزار مى شود

دومين همايش برند در ورزش با رويكرد رضوى 

دوست ندارم برچسب كشورديگرى روى اختراعاتم بخورد
از مه والت تا كاليفرنيا با دارنده مدال نقره جشنواره جهانى مخترعان

خــودش مى گويد «نــه به قــول بعضى ها بچه 
درســخوان بودم و نه زمان تحصيل ژســت بچه 
درســخوان ها را مى گرفتم. دانش آموزى معمولى 
بودم كه رؤياهايى بزرگ در سر داشت. هر چيزى 
كه مى ديدم و به دســتم مى رســيد مى خواستم 
ســر از كارش در بياورم. دل و روده آن وسيله را 

درمى آوردم و دوباره ..
.......صفحه 4 

به جوانان دلبسته به نظام اسالمى فرصت خدمت بدهيد
 آيت اهللا علم الهدى در ديدارمديران سازمان تبليغات كشورتأكيد كرد

نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى با تأكيد بر 
جذب جوانان گفت: بــراى اينكه بدانيم به دنبال 
جذب كدام جوان برويم، بايد نسخه و حوزه جذب 
جوان مشخص باشد. آيت اهللا سيد احمد علم الهدى 
در ديدار مديران كل اســتانى ســازمان تبليغات 
كشور در مشهد با اشاره به تأكيدات رهبر معظم 

انقالب در جذب و ...
.......صفحه 2  khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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شماره 9028 

 ويژه نامه 3412   

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما
جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت دوم س��الیانه ش��رکت تعاونی صدا و س��یما در روز دوشنبه 98/5/28 

ساعت 13 در محل مسجد مرکز )مجتمع رضوان( تشکیل خواهد شد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می ش��ود ش��خصًا یا وکالتًا، جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این 
جلس��ه حضور به هم رسانید. با توجه به ماده 19 آیین نامه تشکیل مجمع عمومی تعداد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو، تنها یک رأی و محل بررسی وکالت نامه ها تا 24 ساعت قبل از 

جلسه و در ساعت اداری در محل شرکت تعاونی خواهد بود.
دستورجلسه:1- گزارش عملکرد سال 97 توسط هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و اتخاذ تصمیم عملکرد مالی س��ال 1397 تعاونی ش��امل ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم 
سود و سایر گزارش ها    3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- خط مشی آینده شرکت    5- افزایش سرمایه اعضاء
6- تعیین حق الزحمه، پاداش هیئت مدیره و بازرس

7- انتخاب دو نفر عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت باقیمانده
8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال

رئیس هیئت مدیره- جواد صداقتی راد

/ع
98
05
80
5

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن ش��ماره 2 کارکنان داروخانه ها و مؤسسات داروئی مشهد رأس 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه 98/05/21 در محل دفتر تعاونی واقع در نبش عبادی 80 پالک 3 برگزار می گردد. از کلیه 

اعضاء محترم دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای��ی ک��ه امکان حضور آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد 
دیگری واگذار نمایند در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 تا 11 روزهای پنجش��نبه، شنبه، یکشنبه 17، 19 و 
98/05/20 به محل بلوار فردوسی نبش مهدی 4 پالک 6 طبقه سوم مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط 

مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:   1- اصالح حوزه عملیات تعاونی ماده 4 اساسنامه   2- اصالح شرایط اختصاصی ماده 12 اساسنامه

هیئت مدیره

/ع
98
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80
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آگهی دعوت مجم�ع عموم�ی ع�ادی بط�ور 
فوق العاده شرکت خاور نگهدار مشهد                    

)سهامی خاص( بشماره ثبت 12649                
شناسه ملی: 10380283348

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت ف��وق 
دعوت میش��ود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که در روز سه شنبه مورخه 98/5/22 
بنش��انی  جاده قدیم نیش��ابور خیابان معاینه فنی 
بین ابریش��م 3 و 5 شرکت خاور نگهدار مشهد در 

ساعت 18 برگزار میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب بازرسین
2-تصویب صورتهای مالی سال 97

3-انتخاب مدیران
4-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت

/ع
98
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قدس پیگیری کرد

حریمرودخانهشاندیزهمچناندرقرقرستورانها
هاشم رسائی فر اواخر سال گذشته و اوایل 
ســال 98 بود که موج بارش ها تمام کشور را 
فرا گرفت و سیالب هایی به راه انداخت که در 
سال های اخیر نمونه اش را کمتر دیده بودیم. 
در خراسان رضوی نیز بسیاری از نقاط استان 
درگیر با سیالب ها بود و در بخش هایی از آن 
از جمله شهرستان های کالت، بردسکن، تربت 
جام و طرقبه شــاندیز خسارت هایی را هم به 
بار آورد. خســارت های ناشــی از این بارش ها 
البته بیشتر درحواشی مسیل ها و رودخانه های 
استان اتفاق افتاد که نشان از این داشت بحث 
رعایت نکات قانونی و ایمنی در مقوله ساخت 
وسازها در حاشیه رودها چندان توجهی به آن 

نشده است.
همزمان با بارش های اوایل ســال و احساس 
خطری که پس از سیالب ها شد، شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی در اقداماتی ضربتی 
مبادرت به الیروبی و برخی پاکســازی ها در 
مسیر رودخانه هایی کرد که خطر بروز حادثه 
در آن بیشــتر از نقاط دیگر احساس می شد. 
یکی ازمناطقی که خطر بروز سیالب در آنجا 
به شــدت احساس می شد و یک بار نیز سیل 
خسارت هایی را به بار آورده بود، منطقه زشک 

در شهر شاندیز بود.
منطقه ای ییالقی که تعداد زیادی از رستوران ها 
و تفریحگاه ها را دردل خود جای داده است که 
بیشتر آن ها در مجاورت رودخانه حد و حدود 
حریم و بستر را رعایت نکرده بودند و هنوز که 

هنوز است همچنان پا برجا مانده اند!

ساماندهیرودخانهشاندیز
گرچــه در ماه های گذشــته برخی از پل های 
غیر استاندارد روی رودخانه برچیده شده اند و 
قسمتی از مسیر رودخانه الیروبی شده است، 
اما انــگار هنوز فکری اساســی برای آن هایی 
که در حریم و بســتر رودخانه ساخت و ساز 
داشته اند، برداشته نشده است.مهندس صادقی 
فر، مدیر مهندســی امور رودخانه های شرکت 

خراســان  منطقــه ای  آب 
آنچه  خصــوص  در  رضوی 
درباره ســاماندهی رودخانه 
شــاندیز در بحث بســتر و 
حریــم آن از ابتدای ســال 
صورت گرفته اســت، گفت: 
منطقــه ای  آب  شــرکت 
اســتان از ابتدای سال بنا به 
ضرورتی کــه در این مورد 
وجود داشــته و دارد پیگیر 
مسئله ســاماندهی حریم و 
بســتر رودخانه شاندیز بوده 
است، در این راستا جلسات 
و هماهنگی هــای زیادی به 

عمل آمده که یکی از همین جلســات حدود 
4-3 روز قبل با حضور بخشــدار، دادســتان، 

امــام جمعه و مردم شــهر 
شاندیز برگزار شد و مباحث 
مربوط به ساماندهی رودخانه 
مــورد بحث و بررســی قرار 
گرفت.وی افزود: مرحله دوم 
از گام دوم ساماندهی رودخانه 
شــاندیز با انتخاب مشاور از 
روز پنجشنبه گذشته شروع 
شده است که مطالعات آن از 
چشمه قلقلی در 3-2 کیلومتر 
پایان رســیده است. اول به 

الیروبی37کیلومتر
ازمسیررودخانه

مدیر مهندســی امور رودخانه های شــرکت 
آب منطقه ای خراســان رضوی در پاســخ به 

این پرســش که چه اقدامی برای رفع دغدغه 
مردم در بهسازی مسیر رودخانه شاندیز انجام 
شــده است، اظهار داشت: تاکنون 90 پل غیر 
استاندارد در مســیر رودخانه تخریب و بیش 
از 37 کیلومتر از مســیر رود الیروبی شــده 
است، برای سایر موارد نیز مقاومت سازندگان 
در حریم و بســتر رود طبیعی است، اما آنچه 
مسلم اســت با اســتناد به قانون و مصوباتی 
که در این زمینــه وجود دارد، همچنان که از 
گذشته بوده اقدام خواهد شد تا دغدغه ها در 
این خصوص از بین برود. با این وجود آنچه که 
قطعاً مورد توجه است، اینکه کارکرد دولت به 
تنهایی در این باره کافی نیست و باید مردم و 
بخش خصوصی در این زمینه همراهی کنند، 
تا موضوع ساماندهی و ایجاد دیواره در مسیر 

رودخانه به سرانجام برسد.

 گفت وگوی قدس
 با مبدع طرح »چهارشنبه های طالیی« 
 امر به معروف با چاشنی محبت

ذوالفقاری  
از  گروهــی 
هدف  با  انقالبی  جوانان 
نشان دادن چهره واقعی 
اسالم با ادبیاتی برگرفته 
با  از سیره اهل بیت)ع( 
و  گشــاده  ای  چهــره 
دلنشــین مــردم را به 

حجاب دعوت می کنند.بــه گزارش قدس آنالین این گروه با 
اهدای هدایایی ارزشــمند از حیث معنوی بزرگ و کوچک از 
حیث مادی سعی بر آن دارند تا سهمی اندک در احیای امر به 
معــروف و نهی از منکر داشــته و ارزش حجــاب را به افراد 
بچشــانند. به همین منظور به ســراغ حجت االسالم دکتر 
ناصرالرضا ضیایی نیا، استاد حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران و 
مدیر این طرح که با عنوان طرح »مودت و محبت« شناخته 
می شود، می رویم که حاصل گفت وگو با وی را با هم می خوانیم.

 
آقایدکتربفرماییدچهشدکهبهفکراجرایچنین

طرحیافتادید؟
دانشجویان به بســیاری از روش های موجود امر به معروف و 
نهی از منکر توسط برخی گروه ها و جریان ها انتقاد داشتند. به 
همین دلیل درباره دستورات اسالم در خصوص نحوه اجرای 
امر به معروف بررسی کردیم و به آیات و روایاتی رسیدیم که  
نشان می داد توصیه های اجتماعی مثل امر به معروف بر پایه 

محبت بنا شده است. 
دومین مسئله که سبب شد به فکر اجرای این طرح بیفتیم، 
کلیدواژه هایی بود که رهبر معظم انقالب در سال های ابتدایی 
پس از دفاع مقدس به آن مکرر هشــدار می دادند. ایشان در 
ســال ۶8 نخستین هشدار با کلید واژه »تهاجم فرهنگی« را 
مطرح کردند، اما متأســفانه هیچ دستگاه و نهاد فرهنگی به 

آن توجه نکرد.
ســپس رهبر معظم انقالب در ســال های 7۱ و 72 عنوان 
»شــبیخون فرهنگی« را مطرح کردند، تا جایی که در یک 
سال نزدیک به هزار مرتبه در محافل مختلف از این کلیدواژه 
استفاده کردند، اما باز هم هیچ دستگاه فرهنگی به آن توجه 
نکرد.به نظر بنده در بی توجهی به هشدار »تهاجم فرهنگی« 
و به دنبال آن »شــبیخون فرهنگی« در طول این 30 سال 
نوعی »خیانت فرهنگی« صورت گرفته که شواهد و قرائن آن 

موجود است. 
در این 30 سال که از هشدار رهبری می گذرد به جای رسیدن 
به مرحله تأســیس »مدل فرهنگی« هنــوز در ابتدایی ترین 

راه های برخورد اجتماعی مانده ایم.
  

دربارهجزئیاتطرحکمیتوضیحدهید؟
برای اجرای این طرح بیشــتر در اماکن پررفت و آمد جایگاه 
خود را مستقر می کنیم. گروهی دعوت کننده با زبان نرم که 
گاه با دست دادن و ارتباط صمیمانه است، افرادی که حجاب 
چندان مناسبی ندارند را به جایگاه دعوت می کنند و گروهی 
دیگر با اهدای هدایایی از جمله گیره روســری، ساق دست، 
جوراب، عکس و بخشی از وصیت نامه شهدا، کتاب و ... مردم 

را به حجاب دعوت می کنند. 
عنوان طرح ما »چهارشنبه های طالیی« است به سبب آنکه 
روز چهارشنبه روز زیارتی حضرت رضا)ع( است و این طرح از 
بارگاه منور حضرت معصومه)س( و حضرت رضا)ع( شروع شد.

در مقایسه با تیرماه سال گذشته رقم خورد
 افزایش 9 درصدی اقامت زائران

قدس:معاون گردشگری 
میــراث  کل  اداره 
فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری خراسان 
رضوی گفت: در تیر ماه 
جاری اقامت ۱۱ میلیون 
و 3۱۶ هــزار و 8۱۵ نفر 

شب در این استان ثبت شــده است.یوسف بیدخوری افزود: 
این میزان اقامت در همه واحد های اقامتی شامل هتل، هتل 
آپارتمان و میهمانپذیر و نیز خانه مسافرها، کمپ ها، زائرسراها، 
اقامتگاه های بومگردی و حسینیه ها در استان ثبت شده است.

وی ادامه داد: از این میزان اقامت ۵38 هزار و 980 نفر شــب 
در واحد های اقامتی رسمی شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها و 

میهمانپذیر ها ثبت شده است.
سرپرســت معاونت گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری خراســان رضــوی گفت: در 
تیر ماه جــاری به صــورت میانگیــن 88 درصد گنجایش 
واحد های اقامتی این اســتان تکمیل شــد و درصد اشــغال 
ظرفیت توســط گردشگران خارجی نیز 42 درصد اعالم شد.
بیدخوری با اشاره به اینکه هزار و ۶2۵ واحد اقامتی رسمی و 
دارای مجوز میزبان زائران  ومسافران تابستانی در استان خراسان 
رضوی هستند، افزود:این واحد ها با ظرفیت ۱02 هزار و 3۵4 
نفر  شب میزبان زائران با بهترین خدمات کمی و کیفی هستند.
وی اضافــه کــرد: این تعداد شــامل 232 هتــل، یک متل، 
309 هتــل آپارتمان، 37۵ میهمانپذیر، ۶۵0 خانه مســافر 
دارای مجــوز و ۵8 اقامتــگاه بومگردی می شــود.وی گفت: 
اقامــت تیر ماه امســال زائران در خراســان رضوی نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته 9 درصد افزایــش یافت.

  آیت اهلل علم الهدی در دیدار مدیران 
سازمان تبلیغات کشورتأکید کرد 

 به جوانان دلبسته به نظام اسالمی 
فرصت خدمت بدهید 

مهر: نماینده ولی فقیه 
با  رضوی  در خراســان 
جوانان  جذب  بر  تأکید 
گفت: برای اینکه بدانیم 
کدام  جــذب  دنبال  به 
جوان برویم، باید نسخه 
و حــوزه جــذب جوان 
مشخص باشــد. آیت اهلل ســید احمد علم الهدی در دیدار 
مدیران کل استانی سازمان تبلیغات کشور در مشهد با اشاره 
به تأکیــدات رهبر معظم انقالب در جــذب و به کارگیری 
نیروهای جوان اظهار کرد: این امر چون دســتور ولی فقیه 
اســت باید حتماً اجرایی شــود.وی افزود: اما در مقام عمل 
در صورتی که در جذب جوانان درســت عمل نکنیم، نتیجه 

مطلوب حاصل نخواهد شد.
امام جمعه مشهد افزود: در زمینه جذب جوانان باید نسخه و 
حوزه جذب جوان مشخص باشد تا جوانان متدین و دلبسته 
به اسالم و نظام فرصت جذب و خدمت به کشور را پیدا کنند.
آیــت اهلل علم الهدی با تأکید بر اینکــه وقتی حرف از جوان 
می شــود، نباید فکر کنیم جوان فقط فردی است که رفتار 
و کردارش با شئون اسالمی همخوانی ندارد، عنوان کرد: در 
حوزه جذب جوانان نباید از یاد برد که جوان هیئتی و شهادت 
طلب و آن جوانی که جبهه را پر می کند و آرزوی شــهادت 

دارد هم جوان است.
وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به فرصت مناسبی 
که انقالب اســالمی برای گســترش و تبلیغ دین در اختیار 
روحانیت قرار داده اســت، اظهار کرد: باید قدر این فرصتی 
که به برکت خون شهدا و وجود حضرت صاحب الزمان)عج( 
ایجاد و در اختیار روحانیان و مبلغان دینی قرار داده شــده 

است را بدانیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین بر گسترش 
و آموزش فن خطابه و برپایی منابر تأثیرگذار اشــاره و گفت: 
منبر از قدیم رسانه دین بوده است؛ تنها رسانه ویژه دین که 
در اختیار روحانیت است که باید با تربیت طالب جوان این 
رســانه را فعال و پرشور نگه داشت.وی به رسانه های ارتباط 
جمعی و فضای مجازی اشاره و بیان کرد: همه این رسانه ها 
در جای خودشان حضور دارند، اما نباید از منبرهای پر شور 

و تأثیرگذار غفلت کرد.

 فرمانده مرزباني خراسان رضوی
 در دیدار با خانواده شهید »خوشرو«:

 تالش برای حفظ مرز و بوم کشور 
برگرفته از حرمت خون شهداست

مرزباني  فرمانده  قدس: 
خراسان رضوی در رأس 
هیئتی به دیدار خانواده 

شهید »خوشرو« رفت.
ســردار جان نثار در این 
دیــدار گفت: شــهدا و 
بی تردید  آنــان  خانواده 
بیشترین نقش را در اقتدار و امنیت امروز میهن اسالمی ایران 
دارند، چرا که قطره قطره خــون این عزیزان درخت تنومند 

انقالب ما را پرورش داده است.
وی در تکمیل سخنان خود افزود: گرچه جای شهدا امروز در 
بین ما خالی است، اما تأثیر فداکاری آن ها همواره پشتوانه راه 
این ملت است؛ یاد این عزیزان همیشه در دل های ما بیدار و 
تالش ما برای خدمت به این مرز و بوم برگرفته از حرمت خون 

ریخته شده  آن هاست.
حجت االســالم والمسلمین »علیرضا رامیار« رئیس عقیدتی 
سیاســی مرزبانی استان نیز در این دیدار بیان داشت: شهید 
عالوه بر افتخار برای خانواده  شهدا، موجب افتخار یک محله، 

یک شهر و یک کشور است. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خانواده شهدا در ایران اسالمی 
آن قدر عزیز هستند که خودشان را مدیون این نظام می دانند، 
با اینکه عزیزترین کسانشان را در راه تداوم این انقالب، امنیت و 
پاسداشت راه امام)ره( تقدیم کرده اند.گفتنی است، در پایان این 
دیدار به رسم یادبود، هدیه و لوح سپاس توسط سردار فرمانده 
مرزبانی خراســان رضوی به خانواده شهید خوشرو اعطا شد.

 مدیرکل فنی و حرفه ای خبر داد 
 آموزش ساالنه 12 هزار نفر

 نیروی شاغل در خراسان رضوی
و  فنی  مدیرکل  قدس: 
حرفه ای خراسان رضوی 
از آمــوزش ۱2 هزار نفر 
نیروی شاغل استان خبر 
داد و گفت: برای داشتن 
یــک کاالی باکیفیت و 
تولید مطلوب و منحصر 
به فرد در بازار تنها تجهیزات کافی نیست و نیاز است تا نیروی 

انسانی ماهر و متخصص پای کار باشد.
افشــین رحیمی با اشــاره به اینکه با آموزش فنی و حرفه ای 
می توان نیروی کار ماهر داشت، اظهار داشت: در سازمان فنی و 
حرفه ای مهارت ها برای دو گروه مخاطب آموزش داده می شود 
که یک گروه از آن ها را شاغالن تشکیل می دهند، افرادی که 
در بازار کار حضور دارند، اما باید دانش خود را بنا به نیاز جامعه 

و فناوری به روزرسانی کنند.
وی ادامه داد: ساالنه ۱37 هزار نفر در استان خراسان رضوی 
آموزش هــای فنی و حرفه ای را فــرا می گیرند که حدود ۱2 
هزار نفر از این تعداد را شاغالن واحدهای صنعتی و یا صنوف 

مختلف تشکیل می دهند.
مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی افزود: خوشبختانه در 
حال حاضر بیشترین ارتباط بین صنعت و آموزش در استان 
وجود دارد، به طوری که می توان گفت خراسان رضوی در این 
زمینه از سایر استان های کشور جلوتر است و دلیل این موضوع 
هم احساس مســئولیتی است که مدیران واحدهای صنعتی 

استان در قبال توانمندسازی نیروی انسانی خود دارند.

ایرنا   قیمت گوشت مرغ در سبزوار این روزها در شرایطی از مرز ۱42 هزار ریال در هر 
کیلو عبور کرده است که 3۶0 واحد مرغداری این شهرستان بدون کاهش تولید نسبت به 

گذشته، روزانه بیش از 93 تن گوشت سفید تولید می کنند. 
با وجود شرایط مناسب تولید در حوزه مرغ و فراوانی آن، قیمت گوشت گرم در این منطقه 
همچنان رو به افزایش است، قیمتی که بر اساس اعالم ستاد تنظیم بازار کشور باید برای 
مصرف کننده کیلویی ۱29 هزار ریال باشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در این زمینه گفت: یکی از دالیل گرانی گوشت مرغ، نوسان در قیمت نهاده های 
دامی است که باید با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین شود، ولی به دلیل ایجاد مشکالت در 
روند آن و بروز وقفه های مقطعی، نوسان هایی در قیمت آن به وجود آمده است.رمضانعلی 
سبحانی فر افزود: اگر نهاده های دامی وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومانی به درستی و به 
میزان نیاز در اختیار مرغداران قرار گیرد، می توان بهای گوشت مرغ را کاهش داد و تا زمانی 
که میان نهاده های دامی دولتی و آزاد تفاوت قیمت وجود داشته باشد، دالالن با ایجاد بازار 
سیاه قیمت ها را مشخص می کنند.وی با بیان اینکه شرایط کافی در کشور برای تأمین مرغ 
مورد نیاز خانوارها وجود دارد، افزود: برای جلوگیری از هرگونه کمبود باید ســتاد تنظیم 
بازار وارد عمل شده و برنامه ریزی های الزم را برای مواقع حساس انجام دهد.رئیس شبکه 
دامپزشکی سبزوار نیز گفت: هر چند آمار جوجه ریزی در فصل تابستان نسبت به فصول 
دیگر حدود ۱۱ درصد افزایش می یابد اما گرمای هوا و در نتیجه تلفات زیاد در مرغداری ها 
سبب افزایش نرخ مرغ در بازار می شود. ولی اهلل جغتایی افزود: از طرفی هوای گرم سبب 
تغذیه ضعیف مرغ مادر و کاهش کیفیت جوجه ها می شود که این امر افزایش حساسیت به 
بیماری ها میان طیور را به همراه دارد.وی اظهار داشت: همچنین افزایش بیماری و تلفات 
طیور در این فصل موجب افزایش تقاضای واکســن و برخی مکمل  های خوراک طیور و 
ریزمغذی ها می شود؛ تقاضایی که در برخی موارد قیمت واکسن ها را تا سه برابر افزایش 
می دهد و درهزینه تمام شده گوشت مرغ تأثیر مستقیم می گذارد.وی با اشاره به راه اندازی 
خط جدید کشتارگاه مرغ گوشتی در سبزوار گفت: برای تأمین نیاز گوشت سفید در استان 
و همچنین ثابت نگه داشتن بهای گوشت مرغ با نرخ مصوب، به زودی خط تمام اتوماتیک 
کشتار مرغ با دستگاه های استاندارد و توان کشتار ۶ هزار قطعه در ساعت به بهره  برداری 

می رسد که سبب افزایش ۱0 هزار تنی تولید گوشت مرغ در سبزوار خواهد شد.رئیس اداره 
صنعت، معدن و تجارت سبزوار هم گفت: سودجویان نقش مهمی در آشفتگی قیمت ها 
در بازار دارند و بازار گوشت مرغ هم به عنوان یکی از بازارهای مرجع از این قاعده مستثنا 

نیست و مورد گزند این افراد قرار می گیرد. 
علی امیدبخش با بیان اینکه تخلف مرغداران به عنوان تولیدکننده یک کاالی اساسی به 
هیچ وجه قابل اغماض نیست، افزود: از ابتدای تابستان سال جاری با انجام نظارت مستمر بر 
بازار تولید مرغ از مرحله تولید تا عرضه، 82 پرونده تخلف صنفی در این شهرستان تشکیل 
شــده است.وی اظهار داشت: از این تعداد پرونده، 79 فقره مربوط به واحدهای مرغداری 
و عرضه کنندگان نهاده های دامی بوده و سه پرونده هم مربوط به عرضه کنندگان گوشت 
مرغ در شهر بوده است.وی با بیان اینکه برای تمام این متخلفان پرونده تعزیراتی تشکیل 
شــده است، گفت: با نظارت های دقیق و مداوم تالش می شود با اخاللگران و سودجویان 
مقابله کنیم تا با مهار قیمت رو به افزایش گوشــت مرغ، آرامش در بازار آن ایجاد شــود.

 عوامل گرانی گوشت مرغ در گفت وگو با سه مسئول مشخص شد
نهاده های دامی، دالالن و گرمای هوا
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تخم مرغ

آب های خراسان شمالی مستعد 
پرورش » شاه میگو«

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون توسعه مدیریت و منابع 
اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی گفت: در آب های 
استان این ظرفیت و استعداد وجود دارد که شاه میگوی 
آب شیرین پرورش یابد.دکتر حسین یاوری با اشاره به 
اینکه در آب های اســتان گونه های بومی از میگو دیده 
شده اند، افزود: از این رو می توان در آب های سد شیرین دره 
و رودخانــه اترک این گونه از میگــو را پرورش داد.این 
متخصص بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان یادآور 
شد: ارزش هر کیلوگرم میگو بین ۱0 تا ۱۵ دالر است.

 صرفه جویی بیش از ۸ میلیون 
لیتر بنزین در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی از صرفه جویی 
8 میلیون لیتــر بنزین با مصرف ســی ان جی در این 
استان خبر داد.مجتبی شکوری افزود: میزان کل فروش 
جایگاه های CNG در تیر امسال، 7 میلیون و 8۵0 هزار 
مترمکعــب بوده که با عرضه این مقــدار به خودروهای 
گازسوز معادل 8 میلیون و 3۵۱ هزار لیتر در مصرف بنزین 
موتور صرفه جویی شده است. بیشترین مصرف مربوط به 
ناحیه مرکزی و کمترین  مصرف در ناحیه اسفراین است.

تدوین بسته های مسافرتی 
ارزان قیمت برای زائران و گردشگران

قدس: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی از تدوین بسته های مسافرتی ارزان قیمت 
برای ارائه تسهیالت بهتر به زائران و گردشگران خبر داد.
محمدصــادق براتی در نهمین جلســه ســتاد اجرایی 
خدمات ســفر استان با تبریک پیشاپیش دهه امامت و 
والیت اظهار کرد: 29 برنامه پیشــنهادی توسط ستاد 
مرکزی خدمات ســفر برای اجرایی شــدن برنامه های 
متنوع مانند برپایی جشن ها، همایش ها و مراسم در دهه 

والیت به سازمان ها و نهادها ابالغ خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهورتأکید کرد
رفع موانع پیشرفت پروژه های  

پتروشیمی و راه آهن خراسان شمالی
بجنورد- خبرنگار قدس  جلســه دیــدار اعضای 
مجمع نمایندگان اســتان خراسان شمالی با معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه، خراسان شمالی 
را از اســتان های مهم مرزی کشور برشمرد و گفت: اگر 
ظرفیت های اســتان آن طور که باید فعال شــود، این 

قابلیت را دارد به یکی از پایگاه های اصلی صادراتی کشور 
تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهور از انســجام و وحدت به عنوان 
پیش نیاز اصلی در پیشبرد برنامه های توسعه ای استان 
یاد کرد و اظهار داشت: وحدت، انسجام و یکدلی که میان 
مردم و مسئوالن خراسان شمالی وجود دارد، زمینه رشد، 

توسعه و پیشرفت استان است.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به برخی پروژه های 
مهم خراسان شمالی نظیر پتروشیمی استان و راه آهن که 
روند اجرای آن ها با مشــکل و کندی مواجه شده است، 

بر ضرورت رفع موانع پیشرفت و تدوین راهکارهای الزم 
برای اجرای این طرح ها تأکید کرد و از معاون هماهنگی 
و نظارت اقتصادی و زیربنایی خود خواست جلساتی را در 

همین خصوص برگزار کنند.
در ادامه این جلســه نمایندگان مردم خراسان شمالی 
در مجلس شــورای اســالمی نیز هر کدام در سخنانی 
مهم ترین مشکالت و دغدغه های اصلی استان را مطرح 
و پیشنهاداتی برای تکمیل و اجرایی شدن آن ها از جمله 
پتروشیمی، راه آهن و چهار خطه شدن جاده بجنورد - 

جنگل گلستان ارائه کردند.
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معاون شهردار مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد
  اجراى ادامه مسير خط 3 بى.آر.تى 

در انتظار موافقت فرماندار
رضــا طلبى: 
و  حمل  معاون 
نقل و ترافيك شهردارى 
مشــهد گفــت: مصوبه 
خط 3  ادامــه  اجــراى 
در  مشــهد  بى.آر.تــى 
خراسان  همتاى  شوراى 

رضوى گرفته شــد. خليل اهللا كاظمى در گفت وگو با قدس 
آنالين اظهار داشــت: ادامه مسير خط 3 بى .آر.تى مشهد از 
چهارراه ابوطالب به ســمت ميدان اســتقالل با طرح قبلى 
متفاوت است و نگرانى هاى شهروندان از اجراى آن به حداقل 
خواهد رسيد و از آنجا كه عنوان اين طرح تغيير پيدا كرده و 
از بى.آر.تى به خط ويژه تغيير اسم داده است، نياز به بررسى 

مجدد فرايند قانونى آن در شوراى همتا بود.  
وى افزود: كميته ويژه اى نيز براى اجراى اين طرح تشــكيل 
شده كه با دريافت نظر اين كميته و موافقت فرماندار مشهد، 
اجراى اين پروژه آغاز خواهد شــد. كاظمى بيان داشت: در 
اجراى اين قسمت از پروژه، نرده گذارى صورت نخواهد گرفت 
و هدف ما براين است كه خود رانندگان مراعات كنند و وارد 
اين محدوده نشوند كه اگر اين مشاركت از سوى شهروندان 
و زائران صورت بگيرد و طرح با موفقيت اجرا شود، ارزيابى ما 
برايــن خواهد بود كه در محدوده چهارراه ابوطالب تا ميدان 
توحيد نيز، نرده گذارى صورت نگيرد و صرفاً خط فرار تعريف 
شــود. وى در مورد خط 3 قطار شهرى مشهد كه در همين 
مسير قرار دارد نيز اظهار داشت: اولويت اجراى خط 3 قطار 
شــهرى بر فاز حدفاصل ميدان شهدا تا پايانه مسافربرى كه 
از طريق ايستگاه باب الجواد آن، امكان تشرف به حرم مطهر 
امام رضا(ع)نيز امكان پذير خواهد شد و در حدود 5.2 كيلومتر 
اســت كه در ســال 1400 به بهره بردارى خواهد رسيد. با 
بهره بردارى از اين فاز، عمالً شهروندان از محورهاى مختلف 
از جمله انتهاى وكيل آباد، رضاشهر، ميدان شهدا، طبرسى،  
فرودگاه بين المللى شهيدهاشــمى نژاد و پايانه مســافربرى 

مى توانند به حرم مطهر تشرف پيدا كنند.
معاون شهردار مشهد اظهار داشت: در قسمت بعدى اين پروژه 
كه به سمت قاسم آباد و بولوار اميريه خواهد بود، حفارى تونل 
آن در حال انجام است و از بولوار آزادى و تقاطع بولوار آموزگار 

عبور كرده است.  

مديركل استاندارد خبر داد
  مهر و موم 350 دستگاه 

در شهربازى هاى خراسان رضوى
قدس: 350 وسيله بازى 
در شــهربازى ها و مراكز 
رضوى  خراسان  تفريحى 
از ابتداى امســال تا پايان 
تيرماه بــه دليل دريافت 
تأييديه هــاى  نكــردن 
استاندارد مهر و موم شده 

اســت. مديركل استاندارد خراســان رضوى با اعالم اين مطلب 
گفت: در اين مدت 602 بازرسى از شهربازى ها و مراكز تفريحى 
اســتان انجام و 152 گواهى نامه تأييديه استاندارد براى وسايل 

بازى در اين اماكن صادر شد.
عليرضا جميع افزود: در اين بازرسى ها، هيچ شهربازى يا مركز 
تفريحى پلمب نشد، اما وسايل بازى غيراستاندارد آن ها مهر و موم 

شد.
وى اظهار داشــت: حدود60 درصد وسايل بازى پلمب شده در 

استان، مربوط به مشهد است.

در جلسه شوراى هماهنگى مديريت بحران 
خراسان رضوى انجام شد

  بررسى وضعيت فرونشست 
دشت هاى استان

توزيع  نحــوه  قــدس: 
و  بازســازى  اعتبــارات 
از  ناشى  جبران خسارات 
سيل امسال در استان به 
تصويب شوراى هماهنگى 
خراسان  بحران  مديريت 
سرپرست  رسيد.  رضوى 

معاونت هماهنگى امورعمرانى استاندارى درباره مصوبات جلسه 
اخير شوراى هماهنگى مديريت بحران استان گفت: اعتبارى به 
مبلــغ 21 ميليارد و 374 ميليون تومان در چارچوب 89 پروژه 
توسط سازمان هاى ملى به دستگاه ها و شركت هاى بحران مدار 
اختصاص يافت. وحيد قربانى با اشــاره به ارائه گزارش وضعيت 
فرونشست دشــت هاى اســتان در اين جلســه تصريح كرد: 
برداشــت هاى غيرمنطقى از آب، محيط زيست را تحت تأثير 
خود قرار داده و الزم اســت با اجراى طرح هايى نظير همياران 
آب، بدهى انســانى به طبيعت پرداخت و برداشت هاى بى رويه 
در چند دهه گذشــته از سفره هاى آب زيرزمينى استان تا سال 
1420جبران شود. وى همچنين درباره سيل هاى امسال استان 
گفت: اگر به حفظ حريم و بستررودخانه ها بيشتر توجه مى شد ، 
سيل امسال چنين خسارت مالى به بار نمى آورد. در اين جلسه 
همچنين گزارش عملكرد بانك هــاى عامل در خصوص امهال 
تسهيالت سررسيد شده خسارت ديدگان بخش كشاورزى نيز 
ارائه و با توجه به احتمال بروز آتش سوزى بر اثر افزايش دما، بر 

پيشگيرى و آمادگى در قبال چنين پديده اى تأكيد شد.

اشراف اطالعاتى پليس، مجرم خارجى را شوكه كرد
  دستگيرى عامل كالهبردارى

 12 ميلياردى در بيرجند
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامى خراسان جنوبى 
يــك  دســتگيرى  از 
اتهام  بــه  تبعه خارجى 
كالهبردارى 12 ميليارد 
تومانى از شهروندان خبر 
داد. سردار مجيد شجاع 
اظهار داشت: با رصد اخبار و اطالعات روزانه توسط اداره اطالعات 
جنايي پليس آگاهى اســتان خراسان جنوبى، مشخص شد دو 
تبعه خارجى به قصد سرمايه گذاري وارد خراسان جنوبى شده و 

در اين استان ساكن شده اند. 
وى تصريح كرد: با توجه به اقدامات مشكوك آن افراد، شناسايى 
و احراز هويت اتباع خارجى در دســتور كار تيمى از كارآگاهان 
اينترپل و عمليات ويژه قرار گرفت. شجاع ادامه داد: با استعالم 
از پليس اينترپل مشخص شد به حساب يكي از افراد مرتبط با 
تبعه خارجى كه نام وي به عنوان سرمايه گذار مطرح بود، مبالغي 
در كشورهاي بوركينافاسو، جيبوتي، مالزي، اسپانيا و سنگاپور 
واريز شــده است و از سوى پليس اينترپل آن كشورها به اتهام 
كالهبردارى تحت تعقيب است. وى افزود: بررسى ها نشان مى داد 
مدارك هويتى متهم جعلى و بدون اصالت است. از سويى پس 
از تصويب برجام، دو نفر تبعه خارجى با مراجعه به سفارت ايران 
در يكى از كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس خود را به عنوان 
سرمايه گذار معرفي كرده و مدعي شده بودند قصد سرمايه گذاري 
به مبلغ 70 ميليون يورو جهت كشــاورزي و پرورش شــتر در 
كشور دارند. به همين جهت توسط سازمان هاى متولى به استان 
خراسان جنوبى معرفى و يكي از سرمايه گذاران داخلي را ترغيب 
به شراكت كرده اند. شجاع خاطرنشان كرد: همچنين مشخص 
شــد متأسفانه در بدو ورود اين افراد به استان خراسان جنوبى، 
استعالم هاى الزم از ســوى نهادهاى مسئول صورت نگرفته و 
شريك ايراني طى مدت حضور اين افراد هزينه هاي بسيار زيادي 
متحمل شده و عالوه بر هزينه اسكان، درمان، بليت پرواز بيزينس 
كالس به كشورهاي سنگاپور، تركيه، مالزي، اسپانيا، جيبوتي، 
آلمان، امارات و تهيه دفتر كار با به روزترين امكانات و...، حدود 12 
ميليارد تومان نيز به حساب اين دو تبعه خارجى واريز كرده است. 
به گفته وى با شكايت شريك ايرانى و دستور مقام قضايى، يكى 
از اين دو تبعه خارجى كه در ايران حضور داشت، دستگير و پس 

از تحقيقات تخصصى با قرار 20 ميليارد تومانى بازداشت شد.

در مشهد رخ داد
  مسموميت 19 مسافر با حشره كش! 

در  مســافر   19 ايرنا: 
مهمانپذيرهاى  از  يكى 
مشهد بر اثر مسموميت 
از استنشاق مواد  ناشى 
از بين برنده حشــرات، 
مسئول  شدند.  مسموم 
مديريت  عمومى  روابط 
حوادث و فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
گفت: اين حادثه حوالى ســاعت 18 روز سه شــنبه گذشته 
در يــك مهمانپذير در اطــراف حرم امام رضــا(ع) و براثر 
استنشاق مخلوط جوهر نمك و موادشوينده كه براى از بين 
بردن حشرات اســتفاده شده بود، رخ داد. محمد عليشاهى 
افزود: براى امدادرســانى اين حادثه، سه دستگاه آمبوالنس 
اورژانس 115 و يك دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس به محل 

اعزام شدند. 
وى ادامه داد: 11 نفر از مصدومان اين حادثه به بيمارستان 
امام رضا(ع) و يك نفر كه بر اثر مســموميت شــديد دچار 
تشــنج شده بود، به بيمارســتان قائم(عج) مشهد منتقل و 

هفت نفر ديگر هم به صورت سرپايى درمان شدند.

با رصد پليس نيشابور صورت گرفت
  توقيف 37 دستگاه استخراج 

ارز ديجيتال 
جانشــين  قرمز:  خط 
انتظامــى  فرماندهــى 
تعداد  از كشــف  استان 
استخراج  دســتگاه   37
ارز ديجيتال به ارزش 7 
ميليــارد و 400 ميليون 
شهرســتان  در  ريــال 
نيشابور خبر داد. سرهنگ ابراهيم قربان زاده در تشريح اين ماجرا 
گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر قاچاق و دپوى دستگاه هاى 
توليد ارز ديجيتال در يكى از مناطق شهرستان نيشابور، پيگيرى 
موضوع در دستور كار پليس اين شهرستان قرار گرفت. جانشين 
فرماندهى انتظامى استان خراسان رضوى افزود: مأموران انتظامى 
اين شهرســتان پس از بررسى و تأييد صحت خبر و هماهنگى 
با مقام قضايى، به محل هاى موردنظر اعزام و در بازرســى از دو 
انبار، تعداد 37 دســتگاه استخراج ارز ديجيتال قاچاق را كشف 
كردند. اين مقام انتظامى با اشاره به دستگيرى دو متهم در اين 
زمينه و معرفى اين افراد به مراجع قضايى به منظور سير مراحل 
قانونى، بيان داشت: ارزش محموله كشف شده توسط كارشناسان 

7 ميليارد و 400 ميليون ريال برآورد شده است.

  قاچاقچيان موادمخدرصنعتى
 با شليك پليس زمينگير شدند

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى استان خراسان 
شمالى از دستگيرى دو قاچاقچقى موادمخدر صنعتى و كشف 
يك كيلو و 200 گرم كريستال در عمليات مشترك پليسى 
خبر داد.  سردار عليرضا مظاهرى گفت: در پى دريافت خبرى 
مبنى بر اينكه افرادى در زمينه حمل و نگهدارى موادمخدر 
صنعتى و انتقال آن از اســتان خراسان رضوى به اين استان 
فعاليت دارند، موضوع در دســتور كار پليس قرار گرفت. وى 
افزود: مأموران در حين كنتــرل خودرو  هاى عبورى خودرو 
405 حامل موادمخدر صنعتى مورد شناســايى قرار گرفت 
كه متهمان نيز به محض مشــاهده مأموران از محل متوارى 
شدند. وى با بيان اينكه در نهايت مأموران براى متوقف كردن 
خودرو با رعايت قانون به كار گيرى سالح اقدام به شليك گلوله 
نمودند، خاطرنشان كرد: متهمان وقتى عرصه را بر خود تنگ 
ديدند خود را تسليم قانون كردند. وى تصريح كرد: در همين 
رابطه دو نفر متهم نيز دستگير كه پس از تشكيل پرونده براى 

انجام مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى شدند.

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     .

 دانشگاه علوم پزشكى بخواند
متأســفانه رياست دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد به تالفى رسانه اى شدن عدم اجراى 
قانون ارتقاى بهره ورى در حوزه رياستى اش، 
اضافه كار نيروهاى تحت امرش را تا (9مرداد) 
هنوز پرداخت نكرده اســت! حال آنكه 28 
هرماه پرداخت مى شــد. اين هم از سيستم 

پزشك ساالر وزارت بهداشت!
915...6929

بلبشو در بازار لوازم يدكى خودرو
چرا نظارتى بر فروشــندگان لــوازم يدكى 
خودرو نيســت. هركســى هر قيمتى كه 
بخواهد اعــالم مى كند، البته به بهانه اينكه 
اين شركت سازنده با آن يكى فرق دارد، در 
حالى كه همه چينى است. اتحاديه مربوط 

باخبر است يا نه؟
937...1842

بازى با آبروى مردم
چرا بانك ها در مشهد اين قدر با آبروى وام گيرندگان بازى مى كنند. براى پرداخت نكردن يك 
قسط، نامه به محل كار وام گيرنده ارسال مى كنند و آبروى طرف را پيش همكاران مى برند، به 

خصوص بانك ملت و صادرات.
903...7045

 كيفيت بد نان ها
كيفيت نان نانوايى ها هر روز بدتر مى شــود. نان هاى سنگك را بعد از اينكه 2 ساعت مى ماند، 
ديگر نمى توانيم بخوريم. از طرفى چهار تا دانه كنجد مى ريزند و به اسم نان كنجدى، 2 هزار 

تومان از مردم مى گيرند! هيچ كس هم نظارتى ندارد!
915...2140

 شوراى حل اختالف جواب من را نمى دهد
مدت دو هفته است كه براى يك امضا از قاضى، كارم شده رفت و آمد به شوراى حل اختالف 
ميدان شــهدا و هر بار كه مى روم، مى گويند قاضى نيست. آيا نبايد قاضى شورا يك جانشين 
داشــته باشد تا كار مردم به هنگام مرخصى رفتن او، راه بيفتد. چه كسى به داد مردم گرفتار 

مى رسد؟
915...7738

 پاسخ شهردارى منطقه 2 به يك پيام
احتراماً با عنايت به پيام مردمى نشريه شماره 9013 مورخ 98/4/24 جوابيه شهروند محترم 

به حضور ارسال مى شود.
پيام شهروند: شهردارى محترم منطقه بولوار توس لطفاً آسفالت توس 63 را انجام دهيد، پيش 
از اين ما به جيب مبارك شما پول واريز كرديم تا آسفالت كشى را انجام بدهيد، ولى بيشتر از 
يك سال مى گذرد و هنوز خبرى نيست. اگر نمى توانيد آسفالت كنيد حداقل پول بى زبان ما 

را به خودمان برگردانيد.
جوابيه: احتراماً خيابان توس 63 در محدوده شهرك هاى الحاقى بوده و پيش نياز اجراى آسفالت 
به جهت پيشــگيرى از آب افتادگى احداث كانال جمع آورى آب هاى ســطحى است كه در 
حال حاضر، كانال هدايت آب هاى ســطحى آن از پايين دست در حال اجرا بوده و پس از آن 

درخصوص زيرسازى و آسفالت معبر مذكور اقدام خواهد شد.

عقيل رحمانى  پس از آنكه چند روز پيش خبر 
بازداشت دو عضو شوراى اسالمى بخش مركزى 
شهرستان مشهد توسط فرماندارى رسانه اى شد، 
اين بار با دستور مقام قضايى در ناحيه 2 دادسراى 
عمومى و انقالب مشهد، يك عضو ارشد اين شورا 

به اتهام ارتشا و... دستگير شد.

 ماجراى نخستين دستگيرى
پانزدهم تيرماه ســال جارى بــود كه معاون 
سياسى اجتماعى فرماندارى مشهد در پى يك 
مصاحبه خبرى اعالم كرد: دو عضو شــوراى 
اســالمى بخش مركزى اين شهرستان كه از 
سوى مراجع قضايى تحت تعقيب قرار گرفته 

بودند، بازداشت شده اند. 
در ادامه حيدر خوش      نيت، معاون سياســى 
اجتماعى فرماندارى مشهد عنوان كرد: دو عضو 
شوراى اسالمى بخش مركزى اين شهرستان 
به اتهام برخى تخلفات، از سوى مراجع قضايى 
تحت تعقيب قرار گرفته بودند كه بازداشــت 
شــده اند. خوش نيت افزود: اين اقدام دستگاه 
قضايى با اطالع مســئوالن بخشدارى مركزى 
صورت گرفته اســت و تحقيقات در خصوص 

پرونده در حال انجام است.

  ارتشا، تبانى، دستورات خالف قانون 
و... در پرونده متهم

هنــوز يك ماه از اين ماجرا نگذشــته بود كه 
سرنخ هاى ديگرى از وجود تخلفات گسترده اى 
در شــوراى اسالمى بخش مركزى شهرستان 
مشهد به شعبه 201 بازپرسى دادسراى ناحيه 

2 مشهد منعكس شد.
بازپــرس  رو  هميــن  از 
«ســالم انداى» كه رسيدگى 
به تخلفات دو عضو بازداشت 
شــده را هم در دستور كار 
داشــت، از ضابطان قضايى 
به ســرعت  تــا  خواســت 
مستندات جديد ارائه شده را 

هم مورد بررسى قرار دهند.
اين گونه بــود كه تحقيقات 
ويژه اى  به صورت نامحسوس 

در اين زمينه نيز صورت گرفت و مشخص شد 
يك عضو ارشد شوراى اسالمى بخش مركزى 

شهرستان مشهد به صورت 
گسترده اى دست به اقدامات 

مجرمانه اى زده است.
تكميــل پــازل تحقيقاتى 
مأمــوران اين نتيجــه را در 
پى داشــت كه فرد مذكور 
از مقام خود  با سوءاستفاده 
مرتكــب ارتشــا (گرفتــن 
رشوه) شده است. همچنين 
در برگــه اى ديگــر از دفتر 
تخلفات صورت گرفته نمايان 
شــد، اين مســئول اقدام به صدور مجوزهاى 
غيرقانونى براى برخى افراد كرده است و حتى 

براى برخى، گواهى هــاى مالكيت غيرقانونى 
صادر كرده است.

اين اطالعات درحالى روى ميز بازپرس پرونده 
قرار مى گرفت كه امتداد يكى ديگر از سرنخ ها 
به اينجا ختم شد كه متهم براى انجام اقدامات 
مجرمانه اش با برخى پيمانكاران نيز تبانى كرده 

است.
گزارش قدس حاكى است، از همين رو بود كه 
مقام قضايى دستور بازداشت اين عضو شوراى 
اســالمى بخش مركزى شهرستان مشهد را 
صادر و بر همين اســاس چند روز پيش وى 
دستگير شد. در ادامه يكى از نيروهاى زن اين 
شــورا كه رد پايش در برخى تخلفات صورت 
گرفته ديده مى شــد هم بازداشــت و پس از 

تفهيم اتهام و با قرار قانونى آزاد شد.
اقدامات قاطع دســتگاه قضايى مركز استان 
خراســان رضوى در راستاى مقابله با فساد 
درون ســازمانى در حالى صورت گرفت كه 
دو عضوى كه چندى پيش بازداشت شده اند 
و رد پــاى تخلف 800 ميليــون تومانى در 
پرونده آن ها ديده مى شــود، تا به امروز به 
اخــذ 60 ميليون تومان اعتــراف كرده اند. 
تحقيقات موشــكافانه قضايى در اين زمينه 

همچنان ادامه دارد.

با دستور مقام قضايى صورت گرفت

بازداشت عضو ارشد شوراى بخش مركزى شهرستان مشهد 

 دو عضوى  در گذشته 
بازداشت شده اند و رد 
پاى تخلف 800 ميليون 

تومانى در پرونده آن ها 
ديده مى شود، تا به 

امروز به اخذ 60 ميليون 
تومان اعتراف كرده اند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
  پيش بينى وزش باد شديد همراه با 

گردوخاك در اغلب مناطق خراسان رضوى 
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: طى چهار روز 
آينده همچنان پديده غالب در سطح استان تغيير در سرعت 
و شدت وزش باد اســت كه در بخش هايى از استان به ويژه 
مناطق واقع در نيمه جنوبى و شهرستان سبزوار گاهى وزش 
باد شديد همراه با گردوخاك پيش بينى مى شود. ضمن اينكه 

همچنان هواى گرم در سطح استان ماندگار است.

رضــا طلبى: 
و  حمل  معاون 
نقل و ترافيك شهردارى 
مشــهد گفــت: مصوبه 

در  مشــهد  بى.آر.تــى 
خراسان  همتاى  شوراى 

 وسيله بازى 
در شــهربازى ها و مراكز 
رضوى  خراسان  تفريحى 
از ابتداى امســال تا پايان 
تيرماه بــه دليل دريافت 
تأييديه هــاى  نكــردن 
استاندارد مهر و موم شده 

توزيع  نحــوه 
و  بازســازى  اعتبــارات 
از  ناشى  جبران خسارات 
سيل امسال در استان به 
تصويب شوراى هماهنگى 
خراسان  بحران  مديريت 
سرپرست  رسيد.  رضوى 

پرونده

3
 پنجشنبه 10 مرداد 1398

29 ذى القعده 1440 1 آگوست 2019  
سال سى و دوم 
 شماره 9028  ويژه نامه 3412 
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فضاى مجازى: 

قدس: معاون استاندار مشهد در جلسه ستاد 
اجرايى خدمات سفر خراسان رضوى در واكنش 
به انتشــار پر حاشيه خبر كشف 2 تن گوشت 
آلوده از هتل پنج ســتاره در يك رسانه محلى 
عنوان كرد: تا زمانى كه تخلفى تأييد نشده و به 
تأييد علوم پزشكى يا دامپزشكى نرسيده، نبايد 
خبرى منعكس شود. اكنون مشخص شده كه 
از 2 تن گوشــت فقط 207 كيلوگرم آن عدم 

انطباق خورده و هنوز مشكوك است.

 مفهوم آلوده با غيربهداشتى 
فرق مى كند!

روز گذشــته روابط عمومــى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى، ايــن ماجرا را رســانه اى و اعالم كرد. 
دكترمحمودجــوادى نــژاد، رئيــس شــبكه 
دامپزشكى شهرستان مشــهد در اين جلسه 
تصريح كرده است: در بحث وزن ها آنچه اعالم 
شده، درست است و چهار پرونده در اين زمينه 
تشكيل شده است. وى تصريح كرد: در روز اول 
كه محموله شناسايى مى شود، به دليل انجماد 
امكان بازرســى دقيقى وجود نداشت. محموله 

صورتجلسه شده و به مرحله ارزيابى مى رود.
وى بــه فرايند آزمايش هاى انجام شــده روى 
محموله هاى يادشده اشــاره كرد و در اين باره 
بيان داشت: براساس بررسى هاى صورت گرفته 

به جز 207 كيلوگرم، بقيه محموله ها آزاد شد.
جوادى نــژاد تأكيد كــرد: در موضوع تخم مرغ 
نشــانه گذارى را داريم كه در همين بازرسى ها، 
بيش از 400 كيلوگرم تخم مرغ نشــانه گذارى 

نداشته اند و اگر يك مرغدارى مقدارى از تخم 
مرغ هايش نشــانه گذارى نداشته باشد، معدوم 
نمى شود، بلكه پروســه انجام آزمايش را بايد 

طى كند.
وى تصريــح كرد: در اين پرونده ها از تخم مرغ 
بدون نشانه تا انجماد غيراصولى كاال بنا به اظهار 
نيروى هاى هتل وجود داشت. درمقابل چهار نوع 
محصول به آزمايشگاه رفت و جواب آزمايش نيز 
اعالم و طبق قانــون نيز جواب آزمايش را بايد 
ابالغ كنيم. حق طرف هر پرونده اين است كه 
بــه نتايج اعالمى اعتراض كند  كه اين كار هم 

انجام شده است.
وى تصريح كرد: پروســه اعتراض نيز اين گونه 
است كه نمونه هاى شــاهد اخذ شده در زمان 
كشف محموله به آزمايشگاه سازمان دامپزشكى 
در تهران ارسال مى شود و زمانى كه اعالم نتيجه 
برگشــت، آلودگى يا فساد و... مشخص خواهد 

شد.
رئيس شــبكه دامپزشــكى شهرستان مشهد 
يادآورشد: براساس آنچه قانون گذار تعيين كرده، 
در نظر كارشناس دامپزشكى درباره كلمه آلوده 
، فاسد، غيربهداشتى تفاوت وجود دارد و كاش 

كل محموله جمع زده نمى شد.

 محموله اى كه فقط 207 كيلوگرم آن 
مشكل داشت!

وى بيــان كرد: از چهــار محموله اى كه همان 
ابتدا كشف شــد، فقط براى 207 كيلوگرم آن 
عدم انطباق اعالم شده است. موضوع به هتل ها 
اعالم شده و با اعتراض آن ها، نمونه هاى شاهد 

براى آزمايش به تهران ارسال و در نهايت پس 
از تأييد، پرونده به دادسرا ارسال و آنجا تعيين 

تكليف خواهد شد.
جوادى نژاد تصريح كرد: كل محموله ها، 2 هزار 
و 323 كيلوگرم بوده كه طبق نتيجه آزمايش، 
براى 207 كيلوگرم آن عدم انطباق اعالم شده 

است.
همچنين ابوالفضل مكرمى فر، مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى با بيان اينكه از بازرســى هاى سر زده از 
تأسيسات گردشگرى استقبال مى كنيم، گفت: 
در ســال گذشــته اين اداره كل 6 هزار و 600 
مــورد نظارت انجــام داده و از هر هتل به طور 

متوسط سه بار در هفته بازديد شده است.

 معاون استاندار: پيش از اعالم نظر 
دامپزشكى، نبايد خبرى منتشر مى شد!

همچنين محمدصادق براتى، معاون هماهنگى 
مديريت امور زائران استاندارى خراسان رضوى 

گفت: اگرچه كوتاهى در سالمت جامعه پذيرفته 
نيســت، از طرفى رعايت آرامــش روانى و جو 

جامعه نيز از اهميت زيادى برخوردار است.
وى ادامه داد: اگرچه بازديدها بايد سر زده باشد و 
ما هم آن را تأييد مى كنيم، اما مصوبه اى داشتيم 
كه بازديدها مشــترك انجام شــود و ميراث 
فرهنگى نيز حضور داشــته باشــد و تا زمانى 
كه تخلفى تأييد نشــده و نظر علوم پزشكى يا 
دامپزشكى نرسيده است، منعكس نشود. اكنون 
مشخص شد كه از 2 تن گوشت هاى اشاره شده، 

207 كيلوگرم آن مشكوك است.
وى با اشــاره به انتشارنامناســب اخبار كشف 
گوشــت از هتل هاى مشــهد در شــبكه هاى 
مجازى گفت: اگر اين موضوع را با اخالق منتشر 
مى كردند، اين مسائل پيش نمى آمد. بنابراين تا 
تخلف و جرمى ثابت نشــده، از رسانه اى كردن 
خوددارى شــود. براتى يادآورشــد: البته اگر 
متخلفى وجود داشته باشد، خواسته ما برخورد 

قانونى با آن هاست.

در جلسه ستاد خدمات سفر و با حضور معاون استاندار عنوان شد

ماجراى 2 تن گوشتى كه آلوده نبود!



ورزش خراسان از مه والت تا کالیفرنیا با دارنده مدال جشنواره جهانی مخترعان

دوست ندارم برچسب کشوردیگری روی اختراعاتم بخورد
هاشم رسائی فر خــودش می گوید »نه به 
قــول بعضی ها بچه درس خوان بودم و نه زمان 
تحصیل ژست بچه درس خوان ها را می گرفتم. 
دانش آموزی معمولی بودم که رؤیاهایی بزرگ 
در سر داشت. هر چیزی که می دیدم و به دستم 
می رســید می خواستم سر از کارش در بیاورم. 
دل و روده آن وســیله را درمی آوردم و دوباره 
سرهمش می کردم، فقط و فقط به این هدف 
که ببینم اجزای این وسیله چگونه کار می کنند 
و چطــور با هم مرتبط هســتند. نخســتین 
وسیله ای که در سن 10 تا12سالگی با کمک 
برادرم ساختم تانک پالستیکی بود که با بریدن 
قوطی مایع ظرفشویی درست کردیم«. هنوز با 
اینکه ســال ها از آن ماجرا گذشته و او اکنون 
از برجسته ترین مخترعان جوان کشور به شمار 
می آید، از آن خاطره به عنوان شــیرین ترین 

خاطره دوران زندگی اش یاد می کند.

 از مه والت تا کالیفورنیا
صحبــت از »مرتضــی بهرامپــور« مهندس و 
مخترع جوان عضو بنیاد ملی نخبگان اســت 
که زاده شــهر فیض آباد در شهرستان مه والت 
است. کســی که حدود 60 تا 70 اختراع ثبت 
شده دارد. اختراعاتی که هم ملی  و هم جهانی 
هســتند. همین روزها اتفاقی برای او و یکی از 
اختراعاتش افتاد که یک بار دیگر نام این مخترع 
جوان را بر سر زبان ها انداخت. کسب مدال نقره 
یکی از معتبرترین جشــنواره های مخترعان 
جهان در آمریکا موجب شد تا مرتضی بهرامپور 
گرچه بنا به مسائلی نتوانست خودش در این 
جشــنواره حضور داشته باشد، اما آن قدر ایده 
خالقانه اختراع فشارسنج او خاص بود و کارایی 
باالیی داشــت که در حوزه پزشکی اختراعات 
جهانی عنــوان دوم و مدال نقره را بدون حرف 
و حدیثی بدســت آورد. کســب این مدال در 
شرایط فعلی کشــورمان که در تقابل جدی با 
کشوری همچون آمریکاست، دستاوردی ویژه 
نه فقط برای مهندس بهرامپور، بلکه می توان از 
آن به عنوان یک پیروزی علمی بزرگ در خانه 

سرسخت ترین دشمن ایران یاد کرد.

کسب افتخار در قلب آمریکا
او می گوید: جشنواره جهانی اختراعات هر سال 
به میزبانی یک کشــور برگزار می شود دوست 
داشتم شرایطی فراهم شــود تا بتوانم در این 
جشنواره شرکت کنم میزبانی امسال به دانشگاه 
سانتاکراال در ایالت کالیفورنیا آمریکا داده شده 
بود. عالقه مند بودم بتوانم به همراه اختراعم در 
این جشنواره شرکت کنم، اما مشکالت زیادی 
بر سر راهم بود. از ثبت نام و هزینه هایش بگیر 
تا گرفتن غرفه و شرایط حضور در کشوری که 
گرفتن ویزا برای ایرانی ها بســیار سخت شده 

اســت. همه این موارد و نبود حامی مالی برای 
حمایت از مرتضی بهرامپور و اختراعش، به او 
اجازه نداد تا بتواند در جشنواره ای حاضر شود 
که اختراعش در آن مدال نقره گرفت هرچند 
که هزینه های زیادی برای ثبت نام و بقیه موارد 
پرداخت کرد و مراحل اولیه کار برای حضورش 

در آمریکا را هم انجام داده بود.
او می گوید: فقط برای ترجمه مدارکم و ارسال 
آن به آمریکا چیزی در حدود 8 میلیون تومان 
از جیبم پرداختم، وقت سفارت در کشور ثالث 
بــرای ویزا گرفتم و هزینه های زیادی بابت آن 
پرداخت کــردم، اما در نهایت شــرایط برای 
حضور خودم فراهم نشــد. با این وجود ایده و 
اختراعم توانست در جشنواره ای شرکت کند که 
بهترین های دنیا در آن حضور داشتند با تمام 
وجود دوست داشتم این اتفاق بیفتد که خدا را 

شکر آخرش به موفقیت بزرگی ختم شد.

 تنهایی مقابل همه تیم ها!
وقتی از مهندس بهرامپــور در مورد رتبه اول 

جشــنواره جهانی مخترعان پرسیدم و اینکه 
آن ها چه کردند که اول شدند خالصه و در یک 
جمله می گوید: آن ها تیمی کار کردند. اختراع 
آن ها نتیجه کارگروهی با پشتیبانی های بسیار 
خوب چینی ها بود. با این شرایط باید هم اول 
می شدند. در حالی که همه کار از صفر تا 100 
اختراع فشارسنج را خودم به تنهایی انجام دادم 
فقط آنچه نباید فراموش شــود همراهی دکتر 
اســکندری، متخصص قلب و عروق و اســتاد 
راهنمای من در کنار ایــن پروژه بود که برای 
حضور در جشنواره و پذیرش درخواست من، 
باید شخصیتی علمی و دانشگاهی برجسته ای 
در پروژه حضور می داشــت که این زحمت را 

آقای دکتر اسکندری کشیدند.

گالیه از فرماندار و مسئوالن 
درد دل هــای این مخترع جوان پایانی ندارد و 
دلگیر است از اینکه در شهر خودش مسئوالنش 
نخواســتند او و توانمندی هایــش را ببینند. 
گالیه داشت از فرماندار مه والت از اینکه وقتی 

جلســه ای با او برگزار کرده، کمترین اعتنایی 
نســبت به او و دســتاوردهایش نداشته است! 
در حالی که انتظــارش حمایت بود. نه اینکه 
حمایت حتماً مالی باشــد، همین که دلگرمی 
بــه او می دادند برایش کافی بود. اما اکنون که 
دستاوردی اینچنینی داشته، خیلی ها تماس 
می گیرند. شاید نزدیک 100 نفر از مسئوالن 
به من زنگ زدند و تبریک گفتند، اما همه اش 
پــس از مدالی بود که در جشــنواره جهانی 
گرفتم. اگر تنها پنج نفر این افراد پیش از این 
پشتم بودند و حمایتم می کردند، پیش افتادن 
از چینی ها چندان کار سختی نبود. متأسفانه 
قبل این اگر مراجعــه می کردم حتی جواب 
سالم من را هم شاید نمی دادند! تنها لطفی که 
از طرف مسئوالن به من شد مربوط به تالش 
حجت االســالم والمسلمین پژمانفر، نماینده 
مشهد در مجلس بود که از همان روز نخست 
گفتند هر زمان و هر جایی که احساس کنم 
می توانم کاری انجام بدهم، کمکت خواهم کرد 
که همین طور هم شد و زحمات زیادی برای 

من کشیدند.

دعوت نامه ها و پیشنهادهای وسوسه انگیز
نکتــه جالب توجه در مــورد آنچه که برای 
مهنــدس بهرامپور پــس از موفقیت هایش 
اتفاق افتاده، درخواســت های زیادی اســت 
که بــرای مخترع جوان کشــورمان از چهار 
گوشــه دنیا پیدا شده اســت. به جز امارات 
که ســخت دنبال اوســت و همه شرایط را 
بــرای یک زندگــی آنچنانی و بــی دغدغه 
برایش فراهم می کنــد، او حتی از آمریکا و 
دانشگاه سانتاکراال هم پیشنهاد دارد. مالزی 
و چند کشــور دیگر هم به او پیشنهادهای 
وسوسه انگیزی داده اند، اما این مخترع جوان 
نظر دیگری دارد، می خواهد هر چه هست و 
برای آینده در نظر دارد برای کشــورش و با 

پرچم و نام ایران باشد.
بهرامپور می گوید: دوست ندارم با نام و پرچم 
کشور دیگری در میادین و جشنواره های دنیا 
شرکت کنم یا اینکه روی اختراعات و ایده هایم 
برند و برچسب کشور دیگری ثبت شود. دوست 
دارم همه چیز خاص به نام ایران ثبت شــود و 
تالشــم را خواهم کرد تا باز هم از این دســت 
اتفاق ها بیفتد به شرط اینکه هم من و هم بقیه 
نخبگان و مخترعان ایرانی مورد توجه باشند و 

حمایت شوند.

فرهنگ و هنر
  نمايش »خشکسالی و دروغ« 

روي صحنه تئاتر 
نیشابور- خبرنگارقدس: 
و  »خشکســالی  نمایــش 
نویســندگی  بــه  دروغ« 
محمد یعقوبی و کارگردانی 
رضــا مقصــودی هنرمند 
در  تئاتــر  پیشکســوت 
تماشاخانه بابک نیشابور به 

روي صحنه رفت.
مســئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: 
در ایــن نمایش هنرمندان صاحبنام تئاتر نیشــابور حامد 
صادقی، سحر کاهانی، ساجد عارف و آتنا مهاجر به ایفای 

نقش می پردازند.
وی به داســتان این نمایش اشاره و خاطرنشان کرد: نمایش 
»خشکسالی ودروغ« داســتان ازدواج های زودهنگام و بدون 
شــناخت و آمادگی قبلی و موفقیت نبودن در ادامه زندگی 

مشترک را دنبال می کند.
این نمایش تا 18 مرداد از ســاعت 20:30 در تماشاخانه 
بابک واقع در خیابان 17 شهریور، تقاطع امیرکبیر نیشابور 
برای عموم هنرمندان و مردم هنر دوســت نیشــابوري به 

روي صحنه می رود.    

  »سکوت قصه« در نگارخانه فرزاد 
ايســنا: نمایشگاه عکس 
قصه«  »ســکوت  عنوان  با 
در نگارخانــه فرزاد افتتاح 
خواهد شد. این نمایشگاه 
از فردا در نگارخانه فرزاد 

افتتاح می شود.
در این نمایشــگاه انفرادی 

عکس، آثار نوشین وفادار به نمایش گذاشته خواهد شد.
این نمایشگاه عکس تا چهاردهم این ماه از ساعت 18 تا 21 
در نگارخانه فرزاد مشهد پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان 
است. نگارخانه فرزاد مشهد در بولوار سجاد، سجاد 2، گلریز 2، 

شماره 10 واقع شده است.

ر گشت و گذا
   معرفی جاذبه های مذهبی و 

زيارتگاه های خراسان رضوی
مقدم:  کاهانی  مهدی 
اســتان  جــای  جــای 
خراســان رضوی که به 
برکت وجود حرم مطهر 
حضرت رضــا)ع(، کعبه 
اهل  عاشــقان  دل های 
اســت،  شــده  بیت)ع( 

مکان های متعددی با جاذبه های مذهبی نیز وجود دارند که از 
جمله مقاصد بازدید و زیارت گردشگران از سراسر کشورمان 
و دیگر ممالک اســالمی هستند که در وهله نخست به قصد 
زیارت بارگاه امام هشتم)ع( به این دیار سفر کرده اند. در این 
نوشتار به معرفی اجمالی برخی از مهم ترین اماکن که مورد 
توجه عامه مــردم بوده و جذبه زیارتی و گردشــگری آن را 

نمی توان نادیده گرفت، می پردازیم.
  امامزادگان ياســروناصر: پنج کیلومتری شمال غرب 
مشــهد، جاده طرقبه، روســتای آســتان؛ بیشــتر زائران از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و عراق هستند و از معدود 
زیارتگاه هایی است که در آن دو ضریح کنار یکدیگر قرار دارد.

  امامزاده اسماعیل: 30 کیلومتری جنوب حاشیه راست 
جاده قدیم نیشابور، روستای امان آباد

  امامزاده يحیی و نجمه خاتون: 28 کیلومتری شــمال 
مشهد، جاده کالت- کارده، روستای معین آباد؛ بنابه گفته ها، 

امامزاده یحیی برادرامام رضا)ع( است.
  امامزاده يحیی: 35 کیلومتری شرق مشهد، جاده سرخس 
- شــهرک رضویه، روســتای میامی؛ این امامزاده از نوادگان 
حضرت زین العابدین)ع( است. امامزاده یحیی میامی، بعد از 
حرم مطهر حضرت رضا)ع( یکی از مشهورترین زیارتگاه های 
مشــهد بوده و دارای حرم بسیار بزرگ و زائرسراهای متعدد 

است.
  امامزاده سیدعبدالعزيز: 55 کیلومتری جنوب مشهد، 
جاده نیشــابور - شــهر ملک آباد، جاده بروشک، روستای ده 
سرخ؛ گفته می شود این امامزاده برادرزاده امام رضا)ع( است. 

این زیارتگاه دارای هفت اتاق برای اسکان زائران است.
  امامزاده ابوالقاسم: 35 کیلومتری شمال غرب مشهد، 
کیلومتر 25 جاده مشهد - چناران، جاده چشمه گیالس، این 

مکان دارای پنج اتاق برای اسکان زائران است.
  امامزاده ســیدنوراهلل: 87 کیلومتری جنوب مشــهد، 
کیلومتر 75 جاده تربت حیدریه، روستای رباط سفید، روستای 
زیارت؛ مزار این امامزاده در میان قبرستان دوره صفوی واقع 

شده است.
  امامزادگان هاشــم و محتشم: 74 کیلومتری جنوب 
غرب مشــهد، کیلومتر 65 جاده نیشــابور، سمت راست، 9 
کیلومتری فرعی دهســتان پیوه ژن، ورودی روستا و در کنار 

رودخانه قرار گرفته است.
 امامزادگان میرســبحان ولــی و بی بی صنوبر: 43 
کیلومتری شمال شرق مشــهد، جاده کالت - کارده، بعد از 
پاســگاه انتظامی، جاده فرعی سمت راست، چهارکیلومتری 
روستای خواجه سی ناوا؛ هر دو امامزاده در یک مکان مدفون 

هستند.
  زيارتگاه خواجه اباصلت هروی: پنج کیلومتری جنوب 
شرق مشهد، جاده فریمان، قبل از آرامستان بهشت رضا، مقبره 
محدث، خــادم و محرم حضرت رضا)ع(؛ چون اجدادش اهل 

هرات بودند به هروی مشهور شده است.
  زيارتگاه خواجه مراد: هفت کیلومتری جنوب شــرق 
مشهد، جاده فریمان پس از آرامستان بهشت رضا، جاده فرعی 
سمت راست، مقبره هرثمه بن عین، از اصحاب خاص حضرت 
رضا)ع(؛ دارای زائرســرا و بنای نوساز و چشمه آبی در دامنه 

کوه است.
 زيارتگاه سیدهادی: 20 کیلومتری جنوب شرق مشهد، 
جاده فریمان، پس از تپه ســالم، فرعی سمت چپ، روستای 

جیم آباد.
  زيارتگاه سیدمحمد حاتم: 28 کیلومتری شمال مشهد 

جاده کالت - کارده، سمت چپ روستای رضوان.

  پسران مشهدی، قهرمان فوتسال 
دانش آموزان کشور

مــدال،  خوشــرنگ ترین 
نصیب پسران فوتسالیست 
متوســطه اول خراســان 

رضوی شد.
تیم فوتسال متوسطه اول 
پسران اســتان در سی و 
رقابت های  دوره  ششمین 
دانش آموزی کشور در یک بازی حساس و نفسگیر و در ضربات 
پنالتی توانست تیم پر قدرت سیستان و بلوچستان را شکست داده 
و مقام قهرمانی را از آن خود کند. به گزارش ایسنا، این مسابقات 
از دوم لغایت ششــم مرداد با حضور 31 تیم از سراسر کشور در 
شهر اردبیل برگزار شد. سیستان و بلوچستان و کردستان پس از 

خراسان رضوی به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

  برگزاری المپیاد استانی بانوان 
در رشته فوتبال و فوتسال

دومین دوره المپیاد بانوان 
ورزشکار برتر کشور در دو 
رشــته فوتبال و فوتسال 
به ترتیب در اواخر مرداد 
برگزار  شــهریور  اوایل  و 
می شود. این دوره در هفته 
جاری و هفته آینده برگزار 
می شود و بازیکنان برتر به عنوان منتخب استان برای حضور در 
مسابقات کشــوری معرفی خواهند شد. هیئت فوتبال خراسان 
رضوی نیز با حضور شهرستان های استان، المپیاد برگزار خواهد 
کــرد و بازیکنان برتر به عنوان منتخب اســتان برای حضور در 
مسابقات کشوری معرفی خواهند شد. المپیاد رشته فوتبال در روز 
جمعه، 11 مرداد به میزبانی شهر قوچان و المپیاد رشته فوتسال 

نیز هفته آینده در شهر سبزوار برگزار می شود.

  درخشش دوچرخه سواران نیشابوری 
در لیگ کشور

رئیس هیئت دوچرخه سواری 
گفت:  رضــوی  خراســان 
مرحلــه دوم لیــگ جوانان 
کشــور  دوچرخه ســواری 
با درخشــش ورزشــکاران 
در  تبریــز  در  نیشــابوری 
است. مهدی  برگزاری  حال 
روزبهان در این خصوص اظهار کرد: در این دوره از مسابقات در 4 
کیلومتر تیمی تعقیبی، تیم هیئت نیشابور به مقام قهرمانی رسید. 
وی بیان کرد: در تیم اسپرینت نیز، تیم هیئت نیشابور با کسب سه 
مدال نقره به مقام نایب قهرمانی تیمی این رقابت ها دست یافت. 
روزبهان درباره نتایج اسکرچ نیز عنوان کرد: امیرحسین محمدی از 
تیم هیئت نیشابور در ماده اسکرچ به مقام نایب قهرمانی رسید. وی 
افزود: در رشته کایرین نیز ابوالفضل امین الرعیا، مقام نایب قهرمانی 

این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

  جودوکاران نوجوان خراسانی
 به خانه بازگشتند

نوجــوان  جــودوکاران 
کسب  با  رضوی  خراسان 
یک مدال طال و یک مقام 
هفتمی از مسابقات جودو 
قهرمانی آســیا بــه خانه 
هیئت  دبیر  بازگشــتند. 
جــودو خراســان رضوی 
گفت: دو جودوکار نوجوان کشورمان در بازگشت به مشهد مورد 
استقبال رسمی معاون توســعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی، نماینده سپاه پاسداران و اعضای هیئت جودو قرار 
گرفتند. جواد سرمدی افزود: در این مسابقات ابوالفضل عیسی زایی 
ملی پوش ارزنده خراســان رضوی در رده نوجوانان در رقابت های 
قهرمانی آسیا مدال نقره وزن 60 کیلوگرم را تصاحب کرد و دیگر 
جودوکار اســتان محمد برخوردار نیز در رده بندی به مقام هفتم 
رسید. وی به ایرنا گفت: جوانان جودوکار استان نیز در مسابقات 
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در چین تایپه به یک مدال طال و یک نقره 
دست یافتند که در روزهای آینده به مشهد باز می گردند. سرمدی 
افزود: علی پرهیزکار ملی پوش جوان مشهدی در وزن منهای 100 
کیلوگرم در این رقابت ها به مدال ارزشــمند طال و امین کامیابی 
جودوکار چنارانی تیم ملی جوانان نیز به مدال نقره این مسابقات 
دســت یافت. مسابقات جودو نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا و 

اقیانوسیه از پنجم تا هشتم مرداد در چین تایپه برگزار شد.

فرهنگ و زندگی4
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فضای مجازی: 

   مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد   در زیرگذر بوستان ملت افتتاح شد   توسط محققان دانشگاه حکیم سبزواری
ثبت دو ژن باکتريايی جديد بومی 

ايران در بانک جهانی ژن
محققان  قــدس: 
زیســت  شــرکت 
کود ســازان ارغوان 
مســتقر در مرکــز 
رشد دانشگاه حکیم 
ســبزواری موفق به 
شناسایی و ثبت دو 

ژن باکتریایی جدید بومی ایران در بانک جهانی ژن شدند. 
موسی الرضا کریمی، مدیر این شرکت گفت: دستاوردی 
که به تازگی به آن دست پیدا کرده ایم ثبت ژن دو باکتری 
همزیست گیاه و مفید برای رشد و بازدهی گیاهان در بانک 

اطالعات بیولوژی آمریکا )ncbi( است. 
وی با اشاره به اینکه دو باکتری کشف شده اهمیت فراوانی 
در رشد و بازدهی گیاهان دارند، یادآور شد: استفاده از این 
دو ســویه جدید در کود زیستی عالوه بر صرفه اقتصادی 
برای کشاورزان، کاهش ارزآوری فراوانی برای کشور را به 

دنبال دارد. 

 نخستین موزه 
»سفر به دنیای ماقبل تاريخ« در مشهد

رئیــس  قــدس: 
اقتصادی  کمیسیون 
شورای اسالمی شهر 
مشهد گفت: با توجه 
به جمعیت 3 میلیون 
نفری مشهد و زائران 
که ساالنه به مشهد 

ســفر می کنند باید عالوه بر فضای زیارتی، ظرفیت های 
گردشگری و تفریحی شهر مشــهد را افزایش داد. احمد 
نوروزی در مراســم افتتاحیه موزه ماقبل تاریخ، گفت: این 
مجموعه علمی فضای مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت 
و همچنین افزایش اشتغال برای کارگران و دانش آموختگان 
مربوط بــه این حوزه اســت. نرگس شــالچیان، معاون 
گردشگری و زیارت شهرداری مشهد نیز گفت: شهرداری 
اعتباری برای این مجموعه تخصیص نداده، اما مکان موزه 
در اختیار آن ها قرار گرفته اســت. این موزه به مدت یک 
هفته در زیرگذر بوستان ملت برای بازدید عموم آزاد است.

 فروش ۴۴3 میلیون تومانی
در نمايشگاه صنايع دستی مشهد

مدیرکل  قــدس: 
میــراث فرهنگــی، 
و  صنایع دســتی 
خراسان  گردشگری 
رضــوی گفــت: در 
نمایشــگاه  دهمین 
سراســری صنایــع 

دســتی و هنرهای سنتی مشــهد، 443 میلیون تومان 
صنایع دستی فروخته شد.

ابوالفضل مکرمی فر افزود: از این نمایشگاه به خوبی استقبال 
شد و براساس اعالم ستاد اجرایی،  بیش از 30 هزار نفر از 

این نمایشگاه بازدید کردند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
خراسان رضوی اظهار کرد: محصوالت سنگی، چوبی، 
سفال و سرامیک، نقاشی روی پارچه و گلیم و جاجیم 
و صنایــع دســتی دریایــی از پرفروش ترین های این 

نمایشگاه بودند.

7596zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

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

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               5 
               6 

               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 

               13 
               14 
               15 

 

1. نیتروژن- نخ بافتني- چوب خمیرپهن کن 
برگزیده- صفراست در  اشراف-  بیماري   .2
گویش انگلیسي زبانان 3. نوشین- شجاع ترین 
بافته شده-  ترویا- آسمان 4.  پهلوان جنگ 
بخشندگي- صوت نداي بي ادبانه 5. دریچه 
هخامنشي  شاهان  از  خودرو-  موتور   هواي 
 6. انجام یافت- درخور- از اصول دین اسالم 
7. مي گویند برادر مرگ است- سخنور – برابر 
قبیله اي  نام  بلندمرتبه-  »فیلتر« 8.  فارسي 
ازسرخ پوستان آمریکاي شمالي- داخل شدن 
9. لباس دست دوم- از مراحل سه گانه زراعت- 
بلندترین قله رشته کوه زاگرس 10. فرق سر- 
مجنون- زادگاه رازي 11. دشنام- خیابان ها 
12. پوستین- تماما"- یار داستاني »ژولیت« 
13. حرف عصایي شکل الفبا- دستگاه تکثیر 
لوح فشرده- برنج فروشي 14. پلیس مقابله با 
 جرایم اینترنتي- آهوي ترکي- ترکیبي از ید 

آبادي«-  دولت  »محمود  از  اثري   .15
موسیقیدان عصر خسروپرویز- خواهر و برادر 

اصلي

1. برچسب تجاري کاال- از نژادهاي افغان- 
سرماي شدید همراه با بارش برف 2. میوه 
جهنمي- تیزهوشي- از مدارج آموزش زبان 
دوم  سده  فکاهي سراي  شاعر   .3 انگلیسي 
پیش از میالد- صحابه ایراني- از اناجیل اربعه 
آذري  نام  فهمیدن-  مننژیت-  بیماري   .4 
5. همان استاد است- نوعي قرص مسکن 
حیوان-  قدما-  گویش  در  گندم  دوالیه 6. 
شهري  رایانه اي-  نگارش  طعم-   .7 مهار 
طبي-  بدبوي  پماد   .8 چین  در  صنعتي 
حوضه  در  پرآب  رودخانه اي  ریخته گري- 
آبریز خزر 9. برگزیدن- حاجب- یار برهما 
در کلیله و دمنه10. فریادکشیدن- شهري 

بزرگ در پاکستان- بي حال 11. فروغ- درشت اندام 12. گل 
سرخ- متداول ترین ابزار تبلیغاتي- اهل »هرمز« را گویند 
13. ظرف پذیرایي- چندین مورد- بیمارپرسي 14. بخش 
بیروني گوش و بیني- بخش کانال یاب تلویزیون- صفتي 
براي باد 15. از نیروهاي چهارگانه ارتشي- ارشادکردن – 

مرد برفي هیمالیا

  افقی

  عمودی

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

300072305 پیامک کنید.
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