
 سرعتکاه های نامرئی
چاله های آشکار!

 فرماندار بینالود: با رودخانه خواری
برخورد قاطع می شود

بحث شرایط حاکم بر معابر مشهد همواره مورد نقد 
و اظهارنظر های مختلف بوده و هست، اما با نگاهی 
منصفانه و در مقایسه با دیگر کالنشهرها به جرئت 
می توان گفت معابر مشهد کیفیت به مراتب بهتری 
از دیگر شهرها دارد. با این حال نمی توان از برخی 
نواقص موجود هم چشمپوشی کرد، چراکه به دلیل 

حضور میلیون ها ...

فــرمـانـــدار شهرستان بینالود )طرقبه شاندیز( 
گفت: اراده قوی در این شهرســتان برای برخورد با 
متخلفان و کسانی که قوانین را نقض کنند، شکل 
 گرفته است. سیدحسن حســینی در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت 
پذیرش جمعیت مســکونی بیشتر از این را ندارد و 

برای سرریز جمعیت مناطق دیگر تعریف ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 
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تخریب ارتفاعات جنوبی، تغییراقلیم مشهد را در پی دارد
 در مراسم انعقاد دومین تفاهم نامه معین 

اقتصادی توسعه این شهرستان عنوان شد

چناران در آستانه 
پوست اندازی

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

آیت اهلل علم الهدی در نشست 
رونمایی از کتاب »صد و هفتاد و 

ششمین غواص«:

جانبازان و 
آزادگان 

دو معجزه 
دفاع مقدس 

هستند
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در سالروز ورود آزادگان 
در نشست رونمایی از کتاب »صد و هفتاد و ششمین 
غواص« اظهار داشت: خوشبختانه ارزش ها و معیارهای 
ایثار و شهادت به نسل های بعدی منتقل شد و در حال 
حاضر این مالک هــا و ارزش ها را می توان در مدافعان 

حرم دید.نماینده ولی فقیه ...

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در تحریریه قدس:

.......صفحه 2 

با احضار مدیرکل محیط زیست استان و 
مدیر داخلی باغ وحش مشهد صورت گرفت

ورود دادستانی 
به ماجرای مرگ 

مشکوک توله ببرها

مدیر عامل ســازمان عمران و توســعه رضوي در مراسم »انعقاد 
دومین تفاهم نامه معین اقتصادی توسعه چناران« گفت: از زمانی 
که موضوع معین اقتصادی مطرح شــده و بحث توسعه منطقه ای 
در ادبیات مدیران شــکل گرفته، شاهد هم افزایی بیشتری میان 
دســتگاه های مدیریتی هســتیم.اکبریان افزود: درواقع مهم ترین 

دستاورد در گفتمان توسعه منطقه ای ...

.......صفحه 3 
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     صفحه 1 خراسان

آگهی مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن مهر88

 جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مهر 88 در س��اعت 18 مورخ 1398/6/22 در 
محل میدان ش��هدا خیابان توحید توحید6 مس��جد احمدی برگزار می ش��وداز کلیه اعضاء محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات زیر دراین جلس��ه حضور به هم رس��انند اعضای محترمی که امکان حضور آنها در 
جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود رابه موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که دراین 
ص��ورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای وهر ش��خص غی��ر عضو تنها یک رای خواهد ب��ود متقاضی اعطاء 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از ساعت 7 تا 12 مورخ  دوم وسوم شهریور  به محل دفتر شرکت گلبهار 
اس��تقالل خی��ام  امام خمینی 54 مه��رگان 14 مراجعه و پس از تائید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلس��ه: 1 - گ��زارش هیئ��ت مدیره وبازرس 2 – طرح وتصویب صورتهای مال��ی 92 و 93 و94 و95 و96و97  3 – 
طرح وتصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 98   4 – اننخابات بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک س��ال 5 – فروش                  

ماشین آالت ضایعات 6 – تعیین تکلیف اعضای اخراجی 
ضمن��ا داوطلبان انتخابات بازرس ظرف یک هفته ازتاریخ انتش��اربه دفتر تعاون��ی مراجعه نمایند جهت ارائه مدارک 

الزم وتکمیل فرم مربوطه  
شرکت تعاونی مسکن مهر 88
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آگهی مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن مهر88

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مسکن مهر88 ساعت 17 مورخ 1398/6/10 
در میدان ش��هدا توحید 6 مس��جد احم��دی برگزار 
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات 
زی��ر در این جلس��ه حض��ور بهم رس��انند . اعضای 
محترم��ی ک��ه امکان حض��ور آنها درجلس��ه مقدور 
نم��ی باش��د می توانند ح��ق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنام��ه کتب��ی به فرد دیکری مح��ول نمایند که 
در ای��ن صورت تعدادآراء وکالتی هر عضو حداکثر 
سه رای وهرش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
ب��ود متقاض��ی اعط��ای نمایندگ��ی می بایس��ت به 
هم��راه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت 7 تا 12 
مورخ دوم و سوم ش��هریور به محل شرکت گلبهار 
اس��تقالل خیام امام خمینی 54 مهرگان 14 مراجعه 
تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام 
مج��از ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر 

گردد
دستورجلس��ه :1 –تصمیم درخصوص  تمدید مدت 
– تصمی��م در خص��وص تغیی��ر آدرس  ش��رکت 2 

شرکت 
شرکت تعاونی مسکن مهر 88
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد نوبت دوم
بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر 28 که 
در س��اعت 12:30 ظهر روز یکش��نبه مورخ 98/06/17 در محل بلوار قاضی طباطبایی ، طباطبایی 8، پالک 14/1 تشکیل 
می شود. در زمان مقرر حضور بهم رسانید و طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتیکه حضور عضوی 
در مجمع عمومی میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه به عضو دیگری واگذار نماید. ضمنًا تعداد 

آراء وکالتی هر عضوی حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دس��تورات جلسه: 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- تصویب صورتهای مالی سال 97 به انضمام گزارش 

حسابرسی    3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 98
4- تصویب افزایش تسهیالت بانکی   5- انتخاب بازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 28 مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

       آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه صنف نانوایان بمنظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس
در اج��رای ماده11آئین نام��ه اجرائ��ی انتخابات هیئ��ت مدیره و بازرس��ان اتحادیه ه��ای صنفی موضوع 
تبص��ره3 ماده22 قانون نظام صنفی، بدین وس��یله ازکلیه اعضاء دارای پروانه کس��ب از اتحادیه صنف 
نانوایان شهرس��تان سبزوار دعوت می گردد با در دست داش��تن اصل یا تصویر پروانه کسب به همراه 
کارت شناس��ایی عکس دار از س��اعت 8/45 صبح لغایت 10/45 دقیقه روزش��نبه مورخ 98/6/9 جهت 
ش��رکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس،شخصًا به نشانی خیابان اس��رارجنوبی، خیابان پیشنمازی، 
حسینیه بقیه اهلل االعظم)عج( مراجعه و نمایندگان موردنظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد5نفر اعضاء 

هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.
الزم بذکر اس��ت براس��اس تبصره ذیل ماده13آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت جهت 

دادن رأی ممنوع می باشد.
)اس��امی داوطلبان عضویت درهیئت مدیره اتحادیه صنف نانوایان ئینی شهرس��تان سبزوار به ترتیب 

حروف الفبا(
1-ابوالقاس��م ابارش��ی2-غالمرضا ابراهیمی3-جعف��ر باعثی4-حس��ین خال��و فیروزآبادی5-محس��ن 
درفش��ه6-مهدی زاه��دی ثانی7-مجی��د غایبی8-مه��دی غایبی9-سیدموس��ی الرضا گل افش��انی10-

ابوالفض��ل محب علی11-مرتض��ی معصومی12-حمی��د نوروزیان13-ابراهیم نوری14-علیرضا یوس��فی 
مقدم

)اسامی داوطلبان سمت بازرس اتحادیه صنف نانوایان شهرستان سبزوار به ترتیب حروف الفبا(
1-حمید درخشانی نژاد2-سعید قرائی3-هادی مهدوی

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

آگهی ثبت نام نوبت اول
       باعنای��ت ب��ه ماده6آئی��ن نام��ه اجرائ��ی انتخابات هیئ��ت مدیره وبازرس��ان اتحادیه ه��ای صنفی)موض��وع تبصره3ماده22قانون نظ��ام صنفی( و دراج��رای مصوبه 
مورخ97/1/20کمیس��یون نظ��ارت برس��ازمانهای صنف��ی شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلی��ه داوطلب��ان عضوی��ت درهیئ��ت مدی��ره وب��ازرس اتحادی��ه صنف حق 
العم��ل کاران)بازرگان��ان و کاروانس��راداران( شهرس��تان س��بزوار دارندگان ش��رایط ذیل دعوت میش��وداز روز ش��نبه98/5/19ظرف مدت15روز،حداکثر تاروزش��نبه 
مورخ98/6/2بامدارک ذیل،ابتدا درس��امانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir-سامانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،بادرج شناسه صنفی،نسبت به 
ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوطه،بشرح ذیل اقدام وسپس با ارائه اصل وتصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت نام وتکمیل پرسشنامه)درمهلت 
قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرس��تان س��بزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرس��تان س��بزوار به آدرس 

میدان طالقانی خیابان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
ش��رایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اس��المی ایران    2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اس��المی ایران     3- نداش��تن سوء پیشینه کیفری مؤثر   4- عدم ممنوعیت 
تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس     5- عدم اعتیاد به مواد مخدر     6- عدم اشتهار به فساد     7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه     8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال    9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم    10-داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده   2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه بهمراه اصل آن 

3-سه سری تصویر پشت و رو کارت ملی بهمراه اصل آن   4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر بهمراه اصل آن
5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم بهمراه اصل آن   6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

*داوطلبان محترم الزاما میبایس��ت قبل ازمراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف بش��رح فوق الذکر،ثبت نام الکترونیکی راانجام داده 
وسپس جهت ادامه فرآیندثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی،مراجعه نمایند.

* داوطل��ب ش��دن کارکن��ان اتحادیه ها،ات��اق اصناف ودس��تگاههای اجرائی موضوع م��اده)5( قانون مدیری��ت خدمات کش��وری،درانتخابات هیئت مدی��ره اتحادیه های 
صنفی،منوط به اس��تعفای آنان ازش��غل قبلی خود،پیش ازثبت نام درانتخابات است واعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده،پیش از شروع به کار درهیئت 

مدیره اتحادیه،الزامی است.    *اسکن اصل مدارک شناسنامه-کارت ملی-پروانه کسب-اعتبارنامه ومدرک تحصیلی هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار
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آگهی مزایده 
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری به 
صورت اجاره یکباب مغازه واقع در خیابان شریعتی جنب تاکسی بیسیم از طریق برگزاری 
مزای��ده عموم��ی با قیمت پایه اجاره مبلغ 7/000/000 ریال و ضمانت ش��رکت در مزایده 
مبل��غ 6/500/000 ری��ال اقدام نماید. لذا از کلیه افراد واجد ش��رایط  دعوت می ش��ود 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه 

نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/05/27 لغایت 98/06/13 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/06/13 
زمان بازگشایی پاکات 98/06/14 در محل دفتر شهردار تایباد 

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 4/000/000 ریال می باشد .
ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم 

می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 
تلفن 54536525 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد
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آگهی تجدید مزایده 
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک 
قطعه زمین به مقدار48/90 مترمربع زمین واقع در پش��ت پارک خرمشهربا قیمت پایه 
هر متر مربع مبلغ 5/000/000 ریال و ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 12/300/000 ریال 
از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه افراد متقاضی دعوت می شود 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه 

نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/05/27 لغایت 98/06/13 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/06/13 
زمان بازگشایی پاکات 98/06/14 در محل دفتر شهردار تایباد 

ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم 

می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 
تلفن 54535524 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد
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آگه�ی دع�وت مجم�ع عمومی ع�ادی بطور فوق العاده)نوبت دوم( ش��رکت تع�اونی مس�ک�ن ش�ماره 4 
شهرداری مشهد تاریخ انتشار: 27 / 5/  1398 شماره : 2376 /4

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(  شرکت تعاونی مسکن شماره 4 شهرداری مشهد درساعت 11 
صبح روز  پنجشنبه مورخ   7/ 6 / 1398 در محل دفتر شرکت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب – دستغیب 13 
کوچه اول دس��ت راس��ت پالك 17 طبقه دوم برگزار میشود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.  اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر 
خود باید از ساعت 9 تا 12 روزهای یکشنبه )98/6/3( و چهار شنبه )98/6/6( به آدرس فوق مراجعه تا پس از تأیید 
وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. که در این صورت تعداد 

آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرشخص غیرعضو تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه : 1- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین تکلیف  پنج بلوک )76 واحد ( باقی مانده پروژه مسکن مهر گلبهار

هیئ�ت مدیره
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مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در تحریریه قدس:

تخریب  ارتفاعات جنوبی، تغییراقلیم مشهد را در پی دارد
هاشم رسائی فر  در ادامه بازدید مسئوالن 
از مؤسسه فرهنگی قدس به بهانه روز خبرنگار، 
روز گذشــته روزنامه قدس میزبان مدیرکل 
هواشناسی خراسان رضوی بود. دکتر محسن 
عراقی زاده بــه همراه یحیی قائنی پور، رئیس 
مرکز پیش بینی هواشناسی استان ضمن حضور 
در تحریریه قــدس و تبریک روز خبرنگار در 
نشستی با امیر سعادتی، معاون سردبیر روزنامه 
وخبرنگاران با تشریح شرایط موجود در اقلیم 
استان به پرســش های مطرح شده در زمینه 
وضعیت آب و هوایی خراسان رضوی پاسخ داد.

  پیش بینی هایی که موجب افتخار است
مدیرکل هواشناســی خراسان رضوی با اشاره 
به اینکه شــرایط پیش بینی هوا نســبت به 
ســال های گذشته به مراتب بهتر شده، گفت: 
گرچه شــرایط تحریمی و نبــود تجهیزات از 
جمله رادارهایی کــه می توانند در پیش بینی 
دقیق به کمک ما بیایند، اجازه نداده تجهیزات 
ما در این زمینه رشــد داشته باشد اما علم و 
دانش همکاران ما ارتقای قابل توجهی داشته 
و در کنــار تجربــه آنان اجــازه نداده ایم این 
محدودیت ها ما را دچار مشــکل کند و حتی 
شرایط را به مراتب بهتر از گذشته کرده است.

وی در ادامــه افــزود: از افتخــارات اداره کل 
هواشناســی اســتان پیش بینی هایی بود که 
در زمان بارندگی های اواخر ســال گذشته و 
اوایل ســال جاری توســط همکاران ما شد. 
در فروردین گذشــته هر روز بارندگی و رگبار 
داشتیم، کار بسیار سخت بود، اما خوشحالیم 
که توانســتیم به خوبی از عهده آن برآییم و با 
وجود بارندگی های زیاد، با اطالع رسانی به موقع 
از وقوع حوادثی که معموالً در گذشــته وجود 

داشت جلوگیری نماییم. 

 بارش های نرمال برای پاییز پیش رو
عراقی زاده همچنیــن اظهار داشــت: دامنه 
پیش بینی هــای ما در حــال حاضر برای یک 
فصل آینده اســت و ما اکنون شرایط پاییز را 
می توانیم با درصد دقت قابل توجهی پیش بینی 
کنیم.مدیرکل هواشناسی استان در پاسخ به 
این پرسش که پیش بینی ها برای پاییز آینده 
خراسان رضوی چگونه است، گفت: برای فصل 

پیش رو بارندگی ها نرمال خواهد 
بود، حتی می شود امیدوار بود که 
این بارش ها بیشــتر از نرمال هم 
باشــد. گرچه پیش بینی می شود 
دمای هوا قدری گرم تر از میانگین 

همیشگی باشد.

 تأثیر مستقیم تخریب 
در طبیعت بر اقلیم 

وی در واکنــش به طرح این موضوع که گفته 
می شــود تخریب ارتفاعات بویژه در ارتفاعات 
جنــوب مشــهد به بهانه ســاخت وســازها 
درکمربند جنوبی و... سبب شده جریان هوا یا 
تنفســگاه های اصلی شهر از بین برود و اقلیم 
شهر را متحول سازد، عنوان کرد: هر تغییری 
در محیط پیرامونی بشر 100 درصد در اقلیم 
و آب و هوای آن منطقه تأثیر دارد. به راحتی 
می شــود آنچه بوده را با آنچه در حال حاضر 
با دخالت انســان واقع شــده، مقایسه کرد و 
نتیجه اش را بیان کرد. بی شــک گذشت زمان 
مشــخص خواهد کرد چه اتفاقاتی افتاده که 

اقلیم اکنون با گذشته متفاوت شده است.
عراقی زاده در ادامه افزود: فقط تخریب کوه ها 
و ارتفاعات در جریان آب و هوای یک منطقه 

تأثیرگذار نیست، حتی ساخت 
دریاچه هــای مصنوعی که این 
روزها مد شــده نیــز می تواند 
تغییــر اقلیم را در پی داشــته 
باشــد. پس قطعاً دست بردن 
در طبیعت و برهم زدن شرایط 
آن تأثیر مستقیم در آب و هوا 
و اقلیم منطقه خواهد داشــت و این غیرقابل 

انکار است.

  تر سالی مورد ادعا قابل اتکا نیست
مدیــرکل هواشناســی خراســان رضوی در 
پاسخ به این پرسش که گفته می شود دوران 
خشکسالی استان تمام شده اســت و ما وارد 
دوره  ترسالی شده ایم، گفت: این موضوعات با 
شرایطی که ادعا می شود به هیچ عنوان قابل 
پیش بینی نیست، چون همان طور که عنوان 
شــد دامنه پیش بینی ها با درصد دقت قابل 
توجهی برای یک دوره سه ماهه یا یک فصل 
است، پس نمی شــود برای طوالنی مدت این 

موضوع را مد نظر قرار داد.
 به همین دلیل هم است که نمی شود سیل های 
خارج فصل و باال و پایین آمدن دمای هوا را در 

مدت زمان طوالنی پیش بینی دقیقی نمود.

   ایجاد ایستگاه هواشناسی در 
بزرگ ترین شهرستان باغی استان

وی همچنین در مورد برخی از شــهرها از جمله 
مه والت که بزرگ ترین شهرســتان باغی استان 
اســت و مرکز هواشناســی ندارد، اظهار داشت: 
مباحث تحریمی و شرایط اقتصادی پیش رو به 
ما اجازه نمی دهد برنامه هــای خوبی را که برای 
شهرستان ها و ارتقای سیستم آن ها داریم، اجرایی 
کنیم. در مورد شهرستان هایی از جمله مه والت، 
جوین و خوشاب که ایستگاه هواشناسی ندارند نیز 
باید گفت در مه والت بحث زمینی که برای ایجاد 
ایستگاه اختصاص داده شده، تمام است؛ امسال 
کارهای اولیه پلتفرم هواشناسی ایستگاه مه والت 
در حال پیگیری اســت و فقــط مباحث نیروی 
انسانی و ساختمان آن است که امیدواریم بزودی 
اتفاقات خوبی برای مردم این شهرستان بیفتد و 
آن ها نیز صاحب ایستگاه هواشناسی مستقل شوند.

 سرعتکاه های نامرئی، چاله های آشکار!
بحث شــرایط حاکم بر 
معابــر مشــهد همواره 
مورد نقد و اظهارنظر های 
مختلف بوده و هســت، 
اما با نگاهــی منصفانه 
و در مقایســه بــا دیگر 
جرئت  به  کالنشــهرها 

می توان گفت معابر مشهد کیفیت به مراتب بهتری از دیگر 
شهرها دارد.

با این حال نمی توان از برخی نواقص موجود هم چشمپوشی 
کرد، چراکه به دلیل حضور میلیون ها شهروند و مسافر در این 
شهر، وجود یک نقص معمولی در هر خیابان بازتاب بیشتری 
پیدا می کند.در همین راستا در چند روز گذشته چند مورد 
اظهار گالیه شــهروندان و مســافران را داشتیم که از برخی 
کاستی ها انتقاد داشتند؛ وجود دست اندازهای ریز و درشت 
و لکه گیری ناهموار برخی از معابر و نبود رنگ یا از بین رفتن 

رنگ آمیزی سرعتکاه ها از آن جمله است.
شهر مشهد با دارا بودن بیش از 100 کیلومتر معابر بزرگراهی 
و چند صد کیلومتر معابر و شــریان های درجه یک از جمله 
شــهرهای با وســعت زیاد محسوب می شــود که بی تردید 
رفع ایرادهای کوچک و بزرگ آن کار ســاده ای نیســت، اما 
گالیه های یاد شــده از جمله موضوعاتی هستند که به نظر 
می رسد برطرف نمودن آن ها همواره باید در دستور کار باشد.

یکــی از گالیه های جدی مربوط به کمرنگ شــدن خطوط 
معابر است که شاید در خیابان های زیادی شاهد آن باشیم؛ 
اما نقد جدی تر مربوط به کمرنگ شدن رنگ های سرعتکاه ها 
یا نبود رنگ بر سرعتکاه های جدید است که برخورد با آن ها 
با سرعت زیاد خســارت های ریز و درشتی به خودروها وارد 
می کند و حتی در مواردی مصدومیت های جزئی سرنشینان 
را هم به دنبال دارد.بی تردید کارشناســان حوزه ترافیک به 
خوبی می دانند استفاده از همین ابزارهای هشداری و کاهنده 
سرعت می تواند در کاهش آمار تصادفات و پیامدهای آن مؤثر 
باشد، ولی در مواردی دیده شده نبود همین نشانه های وجود 
یک مانع یا مشــخص نبودن محل سرعتکاه خود عامل بروز 
تصادف بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد پایش مداوم این 
موضوع توسط متولیان می تواند با اندک اقداماتی رضایتمندی 

شهروندان را بیشتر کند.
برخی از رانندگان هم بر این باورند که در سال های گذشته 
توجه کمتری به معابر فرعی و به اصطالح شریان های درجه 
دو شده و روکش و ترمیم آسفالت معابر درجه یک در اولویت 
بوده و در بسیاری از معابر غیر اصلی شاهد شرایط نامناسبی 
هســتیم.با تمام ایــن اوصاف باز هم تأکید می شــود حتی 
منتقدان هم بر این نکته تأکید دارند که در مجموع شرایط 
معابر مشــهد شرایط خوبی اســت، اما وجود همین نواقص 
کوچک موجب شده با روبه رو شــدن با یکی از موارد، آنچه 
در ذهن شــهروندان بماند افتادن چرخ خودرو در یک چاله 

کوچک و یا پرشی ناخواسته از روی سرعتکاه بی رنگ باشد.

  پدر شهید سیدمحمد مرتضوی 
آسمانی شد

بشرویهـ  خبرنگار قـدس: پدر شهید سید محمد مرتضوی 
به فرزند شهیدش پیوست.

حاج سیدرضا مـرتضـــوی، پدر شهید سید محمد مرتضوی 
جمعه شب گذشته در سن ۸۷ سالگی بر اثر حادثه رانندگی 
در شــهر ارســک درگذشــت.پیکر مرحوم حاج ســیدرضا 
مـرتضـوی از مقابل حسینیه حاج میرزامیر تا گلزار شهدای 
ارسک بر دستان مردم شهیدپرور این شهر تشییع و در قطعه 

صالحین این گلزار به خاک سپرده شد.

 معاون اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

 وقف، نقش تأثیرگذاری
 در تحقق رونق تولید دارد

قــدس آنالین: معاون 
اداره  اجتماعی  فرهنگی 
کل اوقاف و امور خیریه 
خراسان رضوی گفت: در 
چهار دهه گذشته حدود 
4 هــزار وقــف در این 
است؛  شده  ثبت  استان 
پیش بینی می شــود امســال نیز حدود ۳00 وقف در استان 
به ثبت برســد. حجت االســالم جمال ایزدی در گفت و گو با 
قدس آنالین تصریح کرد: ســهم دهه چهارم از این تعداد 2 
هزار و ۳00 مورد است که نشان از توجه مردم به حوزه وقف 
در دهه اخیر داشــته است.وی افزود: بخشی از این موقوفه ها 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حوزه مسائل اقتصادی، 
رونق تولید و معیشــت مردم، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، 
اسکان نیازمندان، زائران، دانش آموزان و امربه معروف و نهی 
از منکر اســت. از طرفی موقوفاتی با نیت و موضوعات جدید 
در ســال های گذشته به ثبت رسیده است که از لحاظ کمی 
و کیفی مورد توجه هستند.حجت االسالم ایزدی یادآور شد: 
در حوزه تحقق رونق تولید، در بهره وری از موقوفات اقدامات 
خوبی انجام شده است و فعالیت های اقتصادی مانند توسعه 
فعالیت های کشاورزی، ایجاد مراکز دامپروری، پرورش ماهی و 
نیروگاه های خورشیدی را داشته ایم که سبب رونق اشتغال و 
ارتقای ارائه خدمات به جامعه خواهد شد.وی با اشاره به نقش 
مؤثر رسانه ها در عرصه های مختلف اجتماعی جامعه، اظهار 
داشت: اهداف و مأموریت ما با آستان قدس رضوی یکی است؛ 
هر دو،سه موضوع برنامه های قرآنی، زیارت و موقوفات را دنبال 
می کنند، اگرچه هر کدام به صورت مستقل برنامه ها را به پیش 

می برند اما  تعامل بسیار خوبی بین دو مجموعه برقرار است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی خبر داد 
  پرورش ملخ های آزمایشگاهی

 برای مصرف انسانی 
ایســنا: عضــو هیئت 
علمی گــروه علوم دامی 
دانشگاه فردوسی مشهد 
ملخ هــای  پــرورش  از 
آزمایشگاهی برای مصرف 
انســانی به عنوان منبع 

پروتئین خبر داد.
ســید هادی ابراهیمی در خصوص تکثیر و پرورش ملخ  های 
صحرایی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی اظهار کرد: 
از آذر 9۷ پروژه تدوین دانش فنی تولید انبوه ملخ به سفارش 
شرکت بهین ســاتراپ توس توسط دانشگاه فردوسی مشهد 

آغاز شده است.
وی گفت: اوایل اردیبهشــت سال جاری توده ای از نسل اول 
ملخ های صحرایی پیش از ســن بلوغ جسمی و جنسی را از 
اســتان هرمزگان- به دلیل اینکه نخســتین استانی بود که 
ملخ ها به آنجا هجوم آورده بودند- جمع آوری و برای حفاظت 

به دانشگاه فردوسی مشهد منتقل کردیم.
 وی افزود: از اواخر خرداد برای این ملخ های صحرایی شرایط 
مناسب را فراهم کرده ایم تا تخم گذاری کنند و دومین نسل از 
ملخ های مهاجر در شرایطی غیر از زیستگاه بیابانی در محیط 
آزمایشگاهی متولد شوند. شرکت سفارش دهنده این طرح در 
نظر دارد با دانش فنی تدوین شده در این طرح، نخستین مرکز 

پرورش حفاظت شده ملخ را در مشهد ایجاد کند.
وی بیان کرد: در برخی منابع گفته شده است حمله ملخ ها به 
کشور عمدی بوده، یعنی یک حمله بیولوژیکی است. اگر این 
مسئله درست باشد یعنی این ملخ ها به صورت پرورشی و یا در 
طبیعت تولید و به کشور ما سوق داده شده اند. به همین دلیل 
ما باید آمادگی مبارزه با هجوم این نوع ملخ ها را داشته باشیم. 
عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد 
عنوان کرد: بخش خصوصی از این طرح حمایت کرده و آماده 
سرمایه گذاری است. این طرح باید به عنوان واحد دامپروری 
تلقــی و مورد حمایت قرار بگیرد. متأســفانه این شــرکت 
برای گرفتن مجوز مشــکالت متعددی داشــته و هنوز هیچ 
دستورعمل شفافی در این زمینه وجود ندارد و سازمان محیط 

زیست نیز پاسخگوی ما نبوده است.

محبوبه علیپور مدیر عامل سازمان عمران و توسعه رضوي در مراسم »انعقاد دومین 
تفاهم نامه معین اقتصادی توسعه چناران« گفت: از زمانی که موضوع معین اقتصادی مطرح 
شــده و بحث توسعه منطقه ای در ادبیات مدیران شکل گرفته، شاهد هم افزایی بیشتری 
میان دستگاه های مدیریتی هستیم.اکبریان افزود: درواقع مهم ترین دستاورد در گفتمان 
توسعه منطقه ای همین ایجاد هم افزایی است، چراکه یکی از چالش های جدی در کشور، 
این است که در سطوح مدیریتی ملی و محلی تناسب وجود ندارد. ممکن است قانون و 
یا دســتورعملی که در سطوح ملی به تصویب می رسد درالیه های محلی نه تنها به اجرا 

در نیاید بلکه به ضد هدفی که تعریف شده، تبدیل شود. 
وی راهکار غلبه بر این چالش ها را پیاده سازی و استقرار مفهوم توسعه منطقه ای عنوان کرد 
و افزود: در واقع اگر بتوانیم تمام دستگاه ها و سازمان ها را با هر سلیقه و هدف گذاری، برای 
رفع یک مسئله مشترک و برای یک مخاطب که مردم هستند گرد هم بیاوریم، بی شک 
هدف اصلی توسعه منطقه ای محقق شده است. وی یادآور شد: مهم ترین دلیل که آستان 
قدس رضوی پذیرفته اســت نقش جدی را در توسعه چناران ایفا کند، سرمایه معنوی و 
اجتماعی اســت که این مجموعه به آن متصف است. همچنین چناران دارای خصایصی 
است که آن را از سایر مناطق استان متمایز می کند، چنانکه بیش از ۷0 درصد اراضی این 
شهرستان متعلق به موقوفات ملک است. اکبریان با اشاره به مزایای مدل مدیریت مبتنی 
بــر وقف در اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: الگوی این گونه مدیریت کم هزینه، پربازده و به 
دور از چالش های بروکراتیک است. همچنین ذات آن متکی بر سرمایه گذاری های خرد و 
کالن مردمی بوده و نظام پایش درون آن تعریف شده است. با وجود چنین الگویی تبعیت 
ما از الگوی مدیریت غربی اشــتباه است، چراکه درحال حاضر جهان غرب با الگوبرداری 
از مدیریت وقفی ما به ساخت مجموعه های عام المنفعه پرداخته است.وی اضافه کرد: به 
دنبال تفاهم نامه مشترکی که بین سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی، سازمان 
موقوفات ملک و شهرداری چناران امضا شده، کارگروه های فنی و اقتصادی تشکیل خواهد 
شد، به این ترتیب پیش بینی می شود حداکثر تا سه سال آینده به نتایج مطلوب برسیم. 

  رونق سیاست گذاری بخش خصوصی
اکبریان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: شهر چناران در آستانه پوست اندازی 
جدید است، ازهمین رو طرح های زیرساختی و حمل ونقلی برای این شهرستان پیش بینی 
شده که نقش محوری شــرکت های آستان قدس رضوی در تحقق و اجرای این طرح ها 
جدی است. آزادراه قوچان- چناران به مشهد که از بزرگ ترین پروژه های کشوری است،  
قطار گرگان به مشهد که از مسیر چناران عبور خواهد کرد و مترو چناران- گلبهار به مشهد 

سه پروژه زیرساختی هستند که منجر به توسعه این شهر خواهند شد. 
همچنین قوچان فراتر از مقیاس حوزه خدمات رسانی شهری می تواند ظرفیت های خاصی 
را برای زائرانی که به مشهد مشرف شده و شهروندان مشهدی فراهم سازد. براساس همین 

رویکرد نیز با همکاری ســازمان موقوفات ملک و شهرداری چناران پروژه هایی را تعریف 
کردیم. بهســازی و ارزش آفرینی بولوار امام رضا)ع( در اولویت نخست قرار گرفته است. 
ایجاد مثلث گردشگری ازدیگر برنامه های این تفاهم نامه است که وجود مرقد امام رضا)ع( 
در رأس این مثلت قرار دارد و دو قطب تاریخی- فرهنگی آن منطقه توس و طبیعت گردی 
چناران است. با توجه به ظرفیت های این شهر فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در زمینه ایجاد هتل و اقامتگاه های بومگردی فراهم می شود. درحوزه گردشگری 
ســالمت نیز امیدواریم با همکاری های ســازمان موقوفات ملک بزرگ ترین بیمارستان 

تخصصی را در شهر چناران ایجاد کنیم. 

 خدمت موثر به زائران
شــهردار چناران نیز در این مراســم اظهارکرد: اجرای مفاد این تفاهم نامه می تواند روند 
برندسازی چناران را در حوزه های فرهنگی، ورزشی و گردشگری تسریع کند که نتیجه 
آن نیز خدمت مؤثر به زائران خواهد شد. این منطقه در پایان هفته میزبان بیش از ۳-4 
هزار نفر از زائران عرب زبان است که به مناطق گردشگری اخلمد و رادکان سفر می کنند.

هادی بارویی در پاســخ به آثار چنین سیاست گذاری هایی بر رفع معضل حاشیه نشینی 
مشــهد به خبرنگار ما اظهارداشــت: پیش از این به مدیران شهری مشهد تأکید کردیم 
اگر به شــهرهای همجوار و دروازه های ورودی به این شــهر توجه داشته باشند و حتی 
بخشی از بودجه ها به این شهرها اختصاص پیداکند، به طور قطع بخشی از تنگناها در این 
زمینه برطرف خواهد شد. درحال حاضر این شهرستان مقصد مهاجرانی نیز از استان های 
همجوار مثل سیستان وبلوچستان و خراسان شمالی است؛ تا حدودی چناران ضربه گیر 
موج مهاجرت به مشهد شده است.وی خاطرنشان کرد: به طورکلی جنس مهاجرانی که 
قرار است با اجرای پروژه های یاد شده به چناران منتقل شوند، متفاوت از مهاجران فعلی 

مشهد خواهد بود و نمی توان این شهر را مقصد جمعیت سرریز مشهد دانست.

 در مراسم انعقاد دومین تفاهم نامه معین اقتصادی توسعه این شهرستان عنوان شد
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 بازگشت  حجاج   خراسانی
 از 3۱ مرداد ماه

قدس: مدیرکل فرودگاه های خراســان رضوی گفت: 
تمهیدات الزم برای مدیریت عملیات بازگشــت زائران 
خراسانی ســرزمین وحی به مشهد فراهم شده است. 
محمدباقر قاسم زاده به زمان بازگشت حاجیان خراسانی 
سرزمین وحی اشاره و خاطرنشان کرد: حجاج خراسانی 
حج تمتع 9۸ از روز پنجشــنبه ۳1 مرداد تا یکشنبه 
1۷ شهریور وارد فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد 

مشهد خواهند شد. 

 صادرات کاالهای خراسان شمالی
 به ۱7 کشور

بجنورد- خبرنــگار قدس:  رئیس اتــاق بازرگانی 
خراسان شمالی از صادرات کاال های استان به 1۷ کشور 
دنیا خبر داد و گفت: افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، 
ترکیه، هند، مالزی، پاکستان، سریالنکا، عراق، گرجستان، 
انگلستان، بلژیک، عمان، چین، سوریه و بلغارستان از جمله 
کشورهایی هســتند که صادرات کاال انجام شده است.

صمدی افزود:محصوالت پتروشیمی، محصوالت فوالدی و 
موادغذایی از عمده ترین کاالهای صادراتی هستند.

 اعزام 52 پزشک جهادی
 به مناطق محروم خراسان شمالی

بجنورد- خبرنــگار قدس: مدیــرکل کمیته امداد 
خراسان شمالی از اعزام گروه جهادی فائزین به مناطق 
محروم این اســتان برای درمان مددجویان زیر حمایت 
این نهاد و ســایر نیازمندان خبــر داد. مجید الهی راد 
افزود: این گروه متشــکل از ۵2 پزشــک متخصص و 
روان شــناس هســتند که برای درمان بیماران مناطق 
محروم راز و جرگالن اعزام  شده اند.وی ادامه داد: این تیم 

پزشکی شامل 2۵ پزشک آقا و 2۷ پزشک خانم است.

  تقدیر از برترین های قرآنی در درود 
درود- خبـرنگار قـدس: 
همزمان با میالد مسعود 
النقــی)ع(  علــی  امام 
محفل معنــوی انس با 
قــرآن کریم بــا تالوت 
قاریان نیشــابور و درود 
و حضور باشــکوه مردم، 
بخشدار زبرخان و جمعی 
از فعاالن فرهنگی در بقعه متبرکه امامزادگان عین علی و زین 
علی درود برگزار شد. در این مراسم از مائده درودی منتخب 
استانی تفسیر قرآن کریم و زهرا درودی رتبه برتر در مسابقات 

صحیفه سجادیه قدردانی شد. 
همچنین به میمنت ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی 
از حاج رضا و کربالیی باقر درودی دو آزاده این شــهر که در 

مراسم حضور داشتند، تجلیل شد.

قرآن وعترت

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد:
  استان های خراسان با کمبود
 ۶ هزار امام جماعت مواجه اند

ایرنا: مساجد استان های 
خراسان رضوی، جنوبی 
و شــمالی دست کم به 
۶ هــزار امــام جماعت 
نیاز دارنــد. مدیر مرکز 
رسیدگی به امور مساجد 
اســتان های خراسان با 

اعالم این مطلب گفت: 9 هزار و ۵0۸ مســجد در استان های 
خراســان رضوی، شمالی و جنوبی وجود دارد در حالی که ۳ 
هزار و ۳۶۳ مســجد از این تعداد امام جماعت دارند. حجت 
االســالم محمد وفایی با بیان اینکه ۶ هزار و 490 مسجد در 
خراســان رضوی وجود دارد، افزود: 2 هزار و 9۳۵ مسجد از 
این تعداد دارای امام جماعت هســتند.وی اظهار داشت: در 
خراسان شمالی هم هزار و ۵9 مسجد با 219 امام جماعت و 
در خراسان جنوبی نیز هزار و 9۵9 مسجد با 1۶۳ امام جماعت 
وجود دارند.وی با بیان اینکه برای مساجد روستاهای با بیش از 
200 خانوار امام جماعت می فرستیم، گفت: کار امام جماعت 
باید رسیدگی به امور مسجد و محل باشد.حجت االسالم وفایی 
با اشاره به اهمیت برگزاری نماز در مساجد افزود: در سال 92 
نماز صبح در کمتر از ۳00 مسجد شهر مشهد اقامه می شد 
که این تعداد اکنون به ۵00 مســجد رسیده است. وی اظهار 
داشت: طرح سالم بر امام و زیارت روز چهارشنبه امین اهلل نیز 
از مساجد مشــهد آغاز شد و اکنون در ۵ هزار مسجد کشور 

فراگیر شده است.
وی گفت: برنامه های مختلفی هم برای جذب جوانان داریم که 
از جمله آن ها بها دادن بیشتر به جوانان و حضور آنان در جمع 
هیئت امنای مساجد است.حجت االسالم وفایی افزود: یکی از 
برنامه های مرکز رســیدگی به امور مساجد، تقویت و توسعه 
مســاجد الگویی است. مساجد الگو مساجدی هستند که در 
امور مختلف محله خود دغدغه دارند و پیگیر آن ها هستند.

وی اظهار داشت: هم اکنون مســاجدی داریم که در زمینه 
کارآفرینی، ایجاد اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی محله 
خود فعالیت می کنند. مساجد الگو درمانگر دردهای اجتماعی 
مردم هستند. وی گفت: مساجد باید فعاالنه وارد عرصه تحقق 
تمدن نوین اسالمی شوند. این امر میسر نمی شود مگر اینکه 
مردم همواره همراه با ولی امر مسلمین در پایگاه عمل به دین و 
قرآن به تحقق ساختارهای خرد و کالن نظام اسالمی بپردازند.

مسجد 

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

300072305 پیامک کنید.
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حریم و بستر

نظر

زریساخت

فرماندار بینالود در گفت وگو با قدس:
بارودخانهخواریبرخوردقاطعمیشود

: طلبی ضا ر
ر  ا نـد مـا فــر
شهرستان بینالود )طرقبه 
شاندیز( گفت: اراده قوی 
برای  شهرستان  این  در 
و  متخلفان  با  برخورد 
کسانی که قوانین را نقض 

کنند، شکل گرفته است. سیدحسن حسینی در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار داشت: این شهرستان ظرفیت پذیرش 
جمعیت مسکونی بیشتر از این را ندارد و برای سرریز جمعیت 

مناطق دیگر تعریف نشده است. 
وی با بیان اینکه این شهرســتان یک منطقه تفرجگاهی 
اســت که باید در خدمت گردشــگری باشــد، افزود: این 
شهرســتان در حالی که طبق آمــار ۷۰ هزار نفر جمعیت 
دارد، اما تنها در چند ساعت از شبانه روز این جمعیت وجود 
دارد و در سایر ساعات شبانه روز افزون بر ۳۰۰ هزار نفر در 

این شهرستان تردد می کنند. 
حســینی با بیان اینکه شهرســتان بینالــود دارای هفت 
رودخانه است که جزو سرمایه های ملی محسوب می شود 
و باید حراســت الزم از آن ها صورت بگیرد، اظهار داشت: 
از طرفی در ســال های گذشته برخی ســودجویان شامل 
رستوران داران و برخی کشاورزان به حریم روخانه ها تجاوز 
کرده اند و تصرفاتی را انجام داده اند که با حضور پایگاه آب 
منطقه ای در شهرستان، سعی داریم با این گونه موارد که 
به صورت بی رحمانه تصرفــات را انجام می دهند، برخورد 

جدی تری داشته باشیم.

رئیس پلیس راهنمایی  و رانندگی خراسان  رضوی:
نبودزیرساختترددوسایطنقلیهسنگین

موجبحادثههاشمیهشد
پلیس  رئیس  ایســنا: 
راهنمایــی و رانندگــی 
خراسان  رضوی گفت: اگر 
برای  مناسبی  زیرساخت 
تردد وسایل نقلیه سنگین 
در مشهد وجود می داشت، 
بروز حوادثی مثل جرثقیل 

هاشمیه به  حداقل می رسید یا حذف می شد.
محمدباقر ســلیمی در پاسخ به این پرسش که آیا شیب تند 
بولوار هاشمیه منجر به وقوع چنین تصادفی شده است یا خیر، 
تشــریح کرد: وضعیت توپوگرافی، جغرافیایی و طراحی معابر 
صورت گرفته در این منطقه، منجر به ایجاد شیب تند به  ویژه 
در انتهای بولوار هاشمیه، پیرامون پارک خورشید و انتهای بولوار 
نماز شده، اما در طراحی های این منطقه، ویژگی های فنی راه و 
تعیین درصد مناسب شیب حتماً در نظر گرفته شده است. به 
هرحال اگر زیرساخت مناسبی برای تردد وسایل نقلیه سنگین 
در مشــهد وجود می داشــت، بروز چنین حوادثی به  حداقل 

می رسید یا حذف می شد.
 ســلیمی توضیح داد: شهر مشــهد چون دیگر شهرهای 
کشور و دنیا نیازمند ساخت وساز، ترمیم و بازسازی معابر، 
تأسیسات شــهری و ساختمان هاست. خروج روزانه حدود 
چندین هزار تُن مصالح ، پســماندهای ساختمانی و حتی 
زباله ها نشانگر این است که تردد وسایل خاصی که بتوانند 
ایــن خدمات را ارائه دهند، اجتناب ناپذیر اســت، بنابراین 
نیازمند رعایت همه مقررات و الزامات قانونی هســتیم تا با 

چنین رخدادهایی روبه رو نشویم.

معاون خدمات شهری شهرداری خبر داد
ساختهفتایستگاهجدیدآتشنشانی

درمشهد
قدس: معــاون خدمات          
مشهد  شهری شــهرداری 
گفــت: در حــال حاضر 
هفت ایستگاه آتش نشانی 
است  ساخت  مرحله  در 
که با تکمیل آن ها، سرانه 
ایستگاه های آتش نشانی، 

در حد استانداردهای پیش بینی شده می رسد.
مهــدی یعقوبــی که به همراه دو عضو شــورای اســالمی 
شــهر مشهد از روند پیشــرفت پروژه های توسعه و ساخت 
این ایســتگاه ها بازدید می کرد، افزود: ســرانه ایستگاه های 
آتش نشــانی به ازای هر ۷۰ هزار نفر یک ایستگاه است و با 
توجه به جمعیت بیش از ۳ میلیونی شهر مشهد  باید در این 
شهر بیش از ۵۰ ایستگاه فعال باشد که در حال حاضر، ۴۷ 

ایستگاه آتش نشانی در حال خدمات رسانی به مردم است.
وی تصریح کرد: خوشــبختانه در حال حاضر هفت ایستگاه 
آتش نشــانی دیگر نیز در حال مطالعه و ساخت است که با 
تکمیل این ایستگاه ها، ســرانه ایستگاه های آتش نشانی در 
مشهد، با لحاظ وضعیت کنونی شهر، در حد استانداردهای 

پیش بینی شده برای این منظور خواهد رسید. 
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: در حال حاضر 
ایستگاه شاهنامه بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
به زودی به بهره برداری خواهد رسید و ساخت ایستگاه های 
رسالت، غدیر، رازی، مجد و نیز مقاوم سازی و توسعه ایستگاه 
مفتح در حال اجراســت؛ در کنــار آن مطالعات و طراحی 

ایستگاه های شیرازی و وکیل آباد هم در حال انجام است.

کشف3/5تنکرهغیربهداشتی
قدس: - ر بو نیشــا
انتـظامـــي  فـــرمانده 
نیشــابور  شهرســتان 
از پلمــب یــک کارگاه 
غیرمجــاز که اقــدام به 
لبني  فراورده های  تولید 
غیربهداشــتي در ایــن 
شهرســتان می کرد، خبر داد. سرهنگ دهقانپور اظهار کرد: در 
پي اعالم خبری مبنی بر تولید فراورده های غیربهداشــتي در 
یکي از مناطق حاشیه شهر نیشابور، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیس شهرستان قرار گرفت. مأموران پلیس آگاهي با انجام 
یکسری تحقیقات میدانی، کارگاه غیرمجاز را شناسایی و پس 
از اطمینان از صحت موضوع به همــراه مأموران اداره تعزیرات 
حکومتي و نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان به محل 
 اعزام شدند. وی خاطرنشــان کرد: مأموران در بازرسي از محل 
۳ تن و ۵۰۰ کیلوگرم کره را کشــف و در این زمینه یک متهم 

را دستگیر کردند. 

تعقیب و گریز برای کشف یک محموله 
توقیفنیسانوانت

باهزارو500کیلوگرمکودشیمیاییقاچاق
فرمانده  قرمــز:  خط
شهرســتان  انتظامــی 
خودرو  گفــت:  بجنورد 
شــیمیایی  کود  حامل 
انتظامی  مأموران  توسط 
توقیف  اســدلی  پاسگاه 

شد.
پاکدل در خصوص جزئیات این خبر گفت: ساعت 1۰ چهارشنبه 
شب گذشته مأموران پاســگاه انتظامی اسدلی در اجرای طرح 
مبارزه با قاچاق کاال، به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک که 
راننده خودرو به محض رؤیت مأموران پدال گاز را فشرد و اقدام 
به فرار کرد. در ادامه خودرو مذکور  پس از مدتی تعقیب و گریز 
متوقف شد. پاکدل بیان داشت: در بازرسی از خودرو مقدار هزار و 

۵۰۰ کیلوگرم کودشیمیایی قاچاق کشف و ضبط شد.
پس از آن خودرو توقیف و متهم نیز جهت سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی  معرفی شد.

کشف120میلیاردکاالیاحتکاری
درنیشابور

فرمانده  قرمــز: خط
خراسان  استان  انتظامی 
رضوی از کشــف تعداد 
یدکی  قطعــات  زیادی 
خودرو و لوازم آشپزخانه 
ارزش  بــه  احتــکاری 
ریال در  12۰ میلیــارد 
شهرستان نیشابور خبر داد. ســردار محمدکاظم تقوی گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان نیشــابور در پی یکسری 
تحقیقات گسترده میدانی به اطالعاتی در خصوص دپو مقادیر 
زیادی کاالی احتکار شــده در دو انبار بزرگ در حاشــیه شهر 

نیشابور دست یافتند.
وی افزود: کارآگاهان پلیس با شناســایی این مکان ها و کنترل 
نامحسوس آن ها و اطمینان از صحت موضوع، پس از هماهنگی 
مقام قضایی، به همراه تیمی از اداره تعزیرات حکومتی ازمحل 
بازدید به عمل آمد و در بازرسی از این انبارها، ۸۰ هزار عدد لوازم 
یدکی خودرو، ۳ هزار عدد لوازم آشــپزخانه و بلوریجات احتکار 
شده کشف شد.سردار تقوی با اشاره به دستگیری چهار سودجو 
در ایــن زمینه و معرفی این افراد به مراجع قضایی تصریح کرد: 
ارزش کاالهای کشف شده برابر نظر کارشناسان 12۰ میلیارد 
ریال برآورده شده است. فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی 
در پایان از شــهروندان خواســت، در صورت مشاهده هر گونه 
فعالیت غیرمجاز و احتکار کاال توســط افراد سودجو، موضوع را 

از طریق تلفن 11۰ به پلیس اطالع رسانی کنند.

در پی اقدام پلیس خراسان رضوی
100تنتخمهقاچاقکشفشد

فرمانده  قرمــز:  خط
انتظامی استان از کشف 
انــواع کاالی قاچــاق به 
ارزش 1۳ میلیارد و 992 
میلیون ریال در مشــهد 

خبر داد.
سردار محمد کاظم تقوی 
در تشریح این خبر گفت: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلیس آگاهی استان در اقدامی اطالعاتی به سرنخ هایی از قاچاق 
و نگهداری مقادیر قابل توجهی تجهیزات پزشکی، 1۰۰ تن تخمه 
آفتابگردان و 1۰ تن زنجبیل در سه واحد صنفی متخلف در شهر 

مشهد دست یافتند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران پس از شناسایی دقیق این 
واحدهای صنفی و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام 
قضایی از این واحدها بازدید که در بازرسی به عمل آمده، تعداد 
2 هزار و 9۴2 دستگاه انواع تجهیزات پزشکی، 1۰۰ تن تخمه 
آفتابگردان و 1۰ تن زنجبیل بدون مدارک گمرکی  کشف کردند.

فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی با اشــاره به اینکه 
کارشناســان ارزش کاالهای مکشــوفه را 1۳ میلیارد و 992 
میلیــون ریال برآورد کردند، تصریح کــرد: در این زمینه چهار 
سودجو دستگیر که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

پشت پای کارگر به کارفرما
وسوسه،اعتمادچهارسالهراازبینبرد

خطقرمز:با تالش کارآگاهان پلیس آگاهی سارقی که 2 میلیارد 
ریال طال از منزل کارفرما خود سرقت کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ جواد شفیع زاده؛ سرپرست پلیس آگاهی استان خراسان 
رضوی گفت: در پی شــکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه 
مقادیر زیادی طال از منزلش به ســرقت رفته اســت، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دســتورکار کارآگاهان پایگاه چهارم 
پلیــس آگاهی قرار گرفت. مالباختــه در اظهاراتش اعالم کرد،  
طالها را در قسمتی از منزل مخفی و مرتب سرکشی می کردم تا 
اینکه روز گذشته متوجه سرقت آن ها و مبلغ 1۰۰ میلیون ریال 
وجه نقد شدم. در بررسی ها و تحقیقات انجام شده، کارآگاهان 
توانســتند متهم را که در خانه شــاکی به مدت چهار سال کار 

می کرد، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی  دستگیر کردند.

زاویه تصویر

خطردرکمین

رخ رد رخ
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 داروی آزاد داریم، با دفترچه نه!
جانبازی هستم که از کل امتیازها فقط یک 
دفترچه خدمات درمانی دارم. به مدت سه روز 
اکثر داروخانه ها را رفتم و داروی دفترچه ای 
پیدا نکردم،  ولی به همان داروخانه قبلی رفتم 
و به صــورت آزاد به من همان دارو را دادند. 

چرا این قدر با شخصیتمان بازی می شود.
915...5682

 تابلو پس از دو سال هنوز نصب نشده!
حدود دو ســال است که پیگیر نصب مجدد 
تابلــو خیابان فتــاح 22که توســط عوامل 
شــهرداری بر اثرتصادف جمع آوری شده و 
در طــول این مدت تا همین لحظه از نصب 
آن خبری نیست، هستیم. خواهشمند است 
اگر صالح می دانیــد اقدامات الزم را مبذول 

فرمایید.
915...9918

 هنجارشکنی  با تولید مانتو
در حالی که در بســیاری از کالنشهرهای 
کشــور از جمله تهران،  پلیس اجتماعی 
و اماکــن بــر فروشــگاه ها و تولیدی های 
لبــاس زنانه نظــارت و اشــراف دارند و 
سعی می کنند مانع تولید مانتو و پوشاک 
هنجارشــکن شــوند، در بازارها، مال ها و 
پاساژها و مراکزخرید مشهد مقدس حتی 

در نزدیکی حرم، انواع پوشاک بیرون پوش و مانتو هنجارشکن تولید و به فروش می رسد.
936...6158

 تقاضا از راهنمایی و رانندگی
از راهنمایی و رانندگی تقاضامندیم خیابان 
مفتح22 را یکطرفه کنند، ما هر روز و هر 
شب شــاهد دعوا و نزاع بین رانندگان به 

خاطر عرض کم  این خیابان هستیم.
935....9655
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معاونــــت  حوزه  دادیــار  رحمانی  عقیل
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای 
عمومی و انقالب مرکز اســتان ضمن اعالم خبر 
احضار مدیران محیط زیست و باغ وحش مشهد 
به حوزه دادســتانی تصریح کرد: در صورتی که 
مشخص شود تلف شدن چهار توله ببر به واسطه 
قصور هر یک از مســئوالن صورت گرفته است، 
طبق ماده 6۷9 قانون مجازات اســالمی با آن ها 

برخورد خواهد شد.

 ورود دادستانی به ماجرای مرگ مشکوک 
چهار توله ببر

قاضــی فرزاد بهشــتی 
تونــدری، دادیــار حوزه 
و  اجتماعی  معاونــــت 
پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســتانی مرکز استان 

ابتدا در تشــریح چگونگی مرگ توله ببرها در 
باغ وحش مشــهد به خبرنگار ما گفت: براساس 
گزارش های واصله، از سه ماده ببر در تاریخ های 
9۸/2/2۳، 9۸/۳/1 و 9۸/۳/2 در محل باغ وحش 
به ترتیب به نام های تینا، رایا ومایا سه، دو و سه 

توله ببر به دنیا می آید.
ایــن مقام قضایی در ادامه عنوان کرد: پس از به 
دنیــا آمدن توله ببرها در تاریــخ 2۴، 2۵ و 26 
اردیبهشت ماه ســال جاری سه توله ببری که 

مادرشان تینا نام داشت تلف می شوند.
وی بیان داشــت: در این زمینه از دامپزشکی و 
محیط زیست استعالم گرفته و مشخص شد که 
علت تلف شدن دو توله ببر طبیعی بوده؛ چرا که 
ماده ببرها گاهی پس از تولد توله ها، به صورت 
غریزی برخی آن ها را بــا وارد کردن ضرباتی از 
بین می برند و به صورت گزینشی توله های خود 
را برای ادامه حیات حفظ می کنند. مرگ سومین 

توله این ماده ببر همچنان برای ما مشکوک است.
ازســوی دیگر تحقیقات قضایی صورت گرفته 
در این زمینه مشخص کرد که دو توله ای که از 

ماده ببری به نام رایا متولد 
شده بودند، یکی از آن ها در 
تاریخ 9۸/۳/2۳ تلف می شود 
که علت آن هم عفونت های 

تنفسی اعالم شده است.
توله ببــر دوم این ماده در 
ادامه از مــادر جدا و تحت 
مراقبت قرار می گیرد و در 
حال حاضر این حیوان زنده 
است. قاضی فرزاد بهشتی 
تصریــح کرد: در  توندری 

ادامه یکی از سه توله ماده ببر سوم که مایا نام 
داشت، در زمان تولد توسط مادر مجروح و تلف 
می شود و توله دوم و ســوم در تاریخ های ۳۰ 
و ۳1 خرداد ماه به علت بیماری های تنفســی 

تلف می شوند.

 احضار مدیران دخیل در ماجرا
ایــن مقام قضایــی به احضار افراد مســئول 
در پرونده مرگ مشــکوک چهار توله ببر به 
دستگاه قضایی اشاره ای داشت و 
در این باره هم بیان کرد: با توجه 
به توضیحات داده شده و دستور 
ویژه دادستان محترم مرکز استان 
روز  ماجــرا، صبح  پیگیری  برای 
گذشــته مدیرکل محیط زیست 
استان، رئیس اداره حیات وحش، 
کارشناس مسئول حیاط وحش و 
مدیر داخلی باغ وحش مشهد به 
حوزه دادســتانی احضار و در این 

باره از آن ها توضیح خواستند.
از سویی دیگر، کمیته حقیقت یاب با حضور 
مســئوالن محیط زیست اســتان، نماینده 
سمن های زیست محیطی و دامپزشک باغ 
وحش تشکیل و از آن ها خواسته شد هرچه 
سریع تر ماجرای مرگ توله ببرها را به دقت 

بررسی و علت تلفات غیرطبیعی چهار توله 
ببر را به صورت مکتوب به حوزه دادستانی 

اعالم کنند.

 نظریه بدوی و مقصران ماجرا
دادیار حوزه معاونــت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقوع جرم دادســرای عمومی و انقالب مرکز 
استان به نظریه بدوی در رابطه با مقصران مرگ 
و میر چهار توله ببر اشاره و در تشریح آن گفت: 
در نظریه بدوی مشخص شده که سوء مدیریت و 
اختالفات مدیریتی که در فضای باغ وحش وجود 
داشت و از سویی نظارت نداشتن و سهل انگاری 
عوامل باغ وحش و محیط زیســت در این اتفاق 
دخیل بوده است؛ به هر حال ما منتظر اعالم نظر 

کمیته حقیقت یاب هستیم.
در صورتی که اعالم نتیجه بررســی ها حاکی از 
تلف شدن عمدی توله ببرها و یا تقصیر مدیران 
باغ وحش، محیط زیست و... باشد، پرونده کیفری 
برای آن ها تشــکیل و براساس ماده 6۷9 قانون 
مجازات اسالمی رسیدگی به جرایم افراد، موضوع 

در دستورکار دادستانی قرار خواهد گرفت.

 تجهیزحیوانات باغ وحش به میکرو چیپ 
قاضی فرزاد بهشــتی تونــدری ادامــه داد: در 
جلســه ای که صبح روز گذشــته پس از احضار 
مدیران مذکور برگزار شــد، مقرر شد که درتمام 
نقاط کور باغ وحش دوربین های مداربســته ای 
نصب شــود که امکان کنترل و بازبینی آ ن ها به 
صورت مداوم و برخط برای حوزه دادستانی و اداره 
کل محیط زیست فراهم باشد. از سویی خواسته 
شــد نواقص موجود در باغ وحش به قید فوریت 
مرتفع و تمامی حیوانــات موجود در محل هم 
به میکرو چیپ )سیستم شناسایی الکترونیکی 

حیوانات( مجهز شوند.

بااحضارمدیرکلمحیطزیستاستانومدیرداخلیباغوحشمشهدصورتگرفت

ورود دادستانی به ماجرای مرگ مشکوک توله ببرها

در نظریه بدوی مشخص 
 شده سوء مدیریت و 

از سویی نظارت نداشتن 
و سهل انگاری عوامل 

باغ وحش و محیط 
زیست در این اتفاق 

دخیل بوده است

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید عکس ها 
را در حوزه های شهری،  و سوژه های خود 

اجتماعی و ... به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
هوایخراسانرضویگرممیشود

مشهد-ایرنا:هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: وزش 
باد شدید تا شدید در مناطق مختلف همچنان پدیده غالب 

جوی طی هفته کنونی در این استان است.
 بر این اســاس در طــول هفته نیز میانگیــن دمای هوا در 
خراســان رضوی بین یک تا دو درجه در نوســان است، به 
طوری که بیشــینه دمای هوای شــهر مشهد در این مدت 
بین ۳2 تا ۳۳ درجه سلسیوس متغیر است. طی این مدت 
همچنین کمینه دمای هوای مشــهد بین 16 و 1۷ درجه 

سلسیوس در نوسان است.
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فارس: پس از اقدام نامتعارف شــهرداری کاشمر در پلمب یک 
واحد مسکونی با تخلیه یک کامیون سنگ، دادستان عمومی و 
انقالب و رئیس شــورای شهر کاشمر از شهرداری در این زمینه 

خواستار ارائه توضیحات شدند.
دادستان عمومی و انقالب کاشمر گفت: اگرچه به لحاظ قانونی 
جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز به شهرداری واگذارشده، 

اما قانون نحوه جلوگیری از آن را مشخص نکرده است.
غالمرضا طالعی با تأکید بر اینکه اقدام شهرداری در تخلیه سنگ 
در داخل حیاط این خانه در حقیقت یک اقدام نامتعارف است که 
تاکنون مشابه آن در این شهرستان انجام  نشده است، ابراز کرد: 
در راستای رســیدگی به این موضوع از شهرداری خواسته  شده 
که عالوه بر خارج کردن سنگ های ریخته شده از محل، باید در 

خصوص این اقدام توضیح دهد.
رئیس شورای اسالمی شهر کاشمر هم گفت: با وجود اینکه ملک 

موردنظر پیش  از این توســط شهرداری پلمب شده بود و بعد از 
پلمب اقدام به تخلیه ســنگ در حیاط این منزل کرده، حرکتی 

خارج از عرف انجام  شده است.
اعمی با بیان اینکه در جلسه اخیر شورای شهر این موضوع مطرح 
 شده است، یادآور شــد: با ارسال نامه ای به شهرداری از شهردار 

خواسته ایم تا در این خصوص توضیحاتش را به شورا ارائه دهد.
وی با تأکید بر اینکه سه روز از ارسال نامه به شهرداری می گذرد، 
اما شهردار همچون سایر نامه هایی که درگذشته برای موضوعات 

مختلف به وی نوشته ایم، پاسخی ارائه نکرده است.
اگرچه دادستان عمومی و انقالب کاشمر، رئیس شورای شهر و دو 
عضو موافق و مخالف حضور شهردار کاشمر، این اقدام شهرداری 
را نامتعارف و بی سلیقگی شهردار می دانند، اما جعفر سلیمانی، 
شــهردار کاشمر مدعی اســت که اقدامی خارج از عرف در برابر 

تخلفات ساختمانی انجام نداده است.

شهردار کاشمر تصریح کرد: شهرداری در راستای تدابیر بازدارنده 
در مقابــل بنایی که به  صورت غیرمجــاز و بدون رعایت قوانین 
ساختمان سازی و رعایت آیین نامه 2۸۰۰ ساخته  شده و چندین 
بار رأی تخریب برایش صادرشده و به  منظور جلوگیری از ادامه 
تخلف، یک کامیون سنگ ریخته است. همچنین ساخت وساز این 
ملک به  صورت غیراصولی شروع  شده و پرونده اش چندین مرتبه 
در کمیسیون ماده 1۰۰ حکم مهروموم گرفته، اما مالک برخالف 
این ماجرا اصرار دارد، به  طوری  که پلمب و مهروموم را شکسته 

و موانع بتنی گذاشته  شده در مقابل ملک را جابه جا کرده است.

حاشیه های پلمب نامتعارف یک واحد مسکونی در کاشمر

دادستان از شهردار توضیح خواست



ورزش خراسان آیت اهلل سید احمد علم الهدی در نشست رونمایی از کتاب »صد و هفتاد و ششمین غواص« :

جانبازان و آزادگان،  دو معجزه دفاع مقدس هستند
سرور هادیان: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در 
سالروز ورود آزادگان در نشست رونمایی از کتاب 
»صد و هفتاد و ششــمین غواص« اظهار داشت: 
خوشبختانه ارزش ها و معیارهای ایثار و شهادت 
به نســل های بعدی منتقل شد و در حال حاضر 
این مالک ها و ارزش هــا را می توان در مدافعان 

حرم دید.
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی در این 
مراسم با اشاره به این نکته که آزادگان و اسرای 
ما سیلی خوردند تا انقالب باقی بماند، افزود: پس 
از ورود امام خمینی)ره( به کشور شور و شعفی 
وصف نشدنی کشــور و تمام مردم را فرا گرفت، 
خانواده های بسیاری با پیروزی انقالب اسالمی 
مسرور شدند و این شور و نشاط و سرور در طول 

تاریخ بی سابقه بود. 
پس از آن شور و نشــاط، باری دیگر، روزی که 
آزادگان وارد کشور شدند، این خوشحالی در بین 
همه مردم ایران حتی همان افرادی که وابستگی 

به نظام نداشتند، دیده شد.
آیــت اهلل علم الهدی خاطرنشــان ســاخت: با 
تحلیل اعتقادی از هشــت ســال دفاع مقدس 
می توان گفت، این جنــگ یک مقدمه، نعمت 
و فرصــت بود، زیــرا جریان جنــگ در ابتدای 
پیروزی انقالب اســالمی بــرای حاکمیت دین 
نــه تنهــا در کشــور، بلکه حاکمیــت جهانی 
 دیــن و آمادگــی دین بــرای فــرج حضرت 
صاحب الزمان)عج( است، این مقدمه برای آغاز 
زندگی معنوی و دوری از معیارهای مادی مردم 
بود که ایجاد شد، زیرا دفاع مقدس همه معیارها 

را عوض کرد.
امام جمعه مشهد در ادامه اظهار داشت: پس از 
دوران دفاع مقدس برخی باور داشتند که تمامی 
مشکالت دوران جنگ از بین می رود و سختی به 
هیچ عنوان در کشــورمان حاکم نیست، توسعه 
اقتصادی جهشــی به میــان آورد و افرادی که 
قصدشان فرونشاندن رنج دوران دفاع مقدس بود، 
از طریق ارتباطات بین المللی، قصد از بین بردن 
روحیه رزمندگان در آن دوره و جایگزین کردن 
روحیه عادی و معمولی را داشتند که گاه این کار 
ندانسته انجام می شد و جریان خارجی هم بود. 
این امر می توانست عواقبی برای ما داشته باشد و 

آن هم از دست دادن ذخایر انقالب بود.
وی تصریح کرد: اما شرایط مثبتی نیز در کشور به 
وجود آمد که ارزش ها و معیارهای ایثار و شهادت 
به نسل های بعدی ما منتقل شد و خوشبختانه 
در حال حاضر این مالک هــا در مدافعان حرم 

مشاهده می شود. 
امام جمعه مشــهد خطاب به آزادگان حاضر در 
جلسه بیان کرد: شما از نزدیک چیزهایی را لمس 

کردید که ما آن ها را ندیدیم. 

   ارزش های دفاع مقدس به نسل جدید 
متصل شده است

آیت اهلل علم الهدی معجزه جنگ را به وجود آمدن 
دو جریــان اعالم کرد و افــزود: یک جریان را به 
جانبازان می توان اشاره کرد و دیگری آزادگان در 

این جریان مؤثرند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تأکید کرد: 
جانبازان از جبهه برگشتند، اما آسیب های روحی 
و جســمی که آن ها در دوران اسارت دیده اند تا 
پایان عمرشان وجود دارد. آزادگان نیز صدمه های 
روحی بسیاری دیدند و آن را تا پایان زندگی خود 
به دوش می کشند. درحال حاضر نیز سودجویان 
به دنبال استفاده از شرایط به نفع خود هستند، اما 
به عنایت پروردگار ارزش های جبهه و معیارهای 
دفاع مقدس به نســل سوم و چهارم نیز منتقل 

شده است.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به شعارهای بسیاری 
که در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: به عنوان 
مثال آزادگان حتی در دســت دشمن هم تن به 
مذاکره ذلیالنه ندادند و سیلی خوردند تا انقالب 

سیلی نخورد.
امام جمعه مشهد عنوان کرد: دشمن همچنان 
بــه دنبال ضربه زدن به انقالب اســت، ترویج 
برخی از رفتارهای نادرست به نام نشاط سبب 
ترویج ثروت اندوزی و لذت طلبی شــده است 

و می خواهند شرایط را برای 
تحقق این امر فراهم سازند. 
الابالی گــری  افــزود:  وی 
 بــا عنــوان نشــاط جوان، 
ســیلی زدن بــه انقــالب 
اســت. شــما آزادگان باید 
جلودار این حرکت و مراقب 
وضعیت جامعه باشــید، در 
عرصه انقالب رنج کشیدید 
و در حال حاضر باید نتیجه 
آن هــا را با تــالش مجدد 
ببینید، در این موقعیت باید 
از شــعارهای خود استفاده 

کنید.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی تأکید 
کــرد: هیچ گروهی بــه انــدازه آزادگان برای 
انقالب تــالش نکردند آن هایی که بی خوابی و 
شــکنجه ها را تحمل کردند، بنابراین آزادگان 
می توانند حفاظت مجدد از کشور را نیز برعهده 
بگیرند، باید این افراد پاســدار انقالب باشند و 
اجازه دســتیابی دشمن به خواسته ها و اهداف 

شوم خود را ندهند.

   آزادگان را خدا آزاد کرد
در این نشست، عابدین عابدین مقدم، مدیرکل 
سابق بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 

ما،  آزادگان  رضوی هم گفت: 
هم جهاد خود و هم اســارت 
خود را به خوبی انجام داده اند. 
همان طور که خرمشهر را خدا 
آزاد کرد، آزادگان ما را نیز خدا 

آزاد کرد.
اشــکذری،  الموسوی  ســید 
نویســنده و آزاده دوران دفاع 
مقدس با اشــاره به خاطرات 
دوران اسارت، گفت: حدود ۲۱ 
ماه در اردوگاه خیبریون بودیم 
که شرایط متفاوتی نسبت به 
این  در  داشت.  سایراردوگاه ها 
اردوگاه حدود 300 نفر از احزاب مختلفی چون 
انقالبی، سمپات ها، مجاهدین خلق، طرفداران 
اشرف و... وجود داشتند، اما نکته قابل توجه در 
این اردوگاه، تالش برای دریافت مقوا، ماژیک 
و... توسط نمایندگان مجاهدین خلق برای تهیه 

روزنامه دیواری بود. 
وی افزود: آن ها روزنامه دیواری هایی با محتوای 
ضدانقالب را به زحمت درست می کردند تا در 
اردوگاه پناهنــدگان ایرانی در عراق گذاشــته 
شــود و تأثیرگذار باشد. در پایان این مراسم با 
حضور محمدرضا یزدیان، نویسنده »کتاب صد 
و هفتاد و ششــمین غواص« از پوستر و کتاب 

وی رونمایی شد.

فرهنگ و هنر
معاون امور استان های صدا و سیما: 

  جشنواره تولیدات مراکز صدا وسیما 
فرصتی برای معرفی استان هاست

خبرنگار  بجنــورد- 
امور  معــاون  قــدس: 
اســتان های سازمان صدا 
و ســیما گفت: جشنواره 
تولیدات مراکز صدا و سیما 
فرصتی است برای معرفی 
اســتان ها که بــا حضور 

قهرمانان محبوب کودک و نوجوان، آشنایی نوجوانان با مشاهیر 
و هنرمندان کشــور، توجه معاونت امور استان های صدا و سیما 
به استان های مرزی و کم برخوردار، کمک به ظرفیت توریسم در 
استان ها و تمرکززدایی و همچنین حضور هنرمندانی که سفیران 

خوبی برای معرفی استان میزبان هستند است.
علی دارابی در آیین افتتاحیه جشنواره تولیدات مراکز استان ها 
در بجنورد افزود: این جشنواره عالوه بر افزایش همدلی و وحدت، 

برای تحقق عدالت رسانه ای نیز گامی مؤثر است.
وی با اشاره به هفته دولت یادآور شد: این هفته فرصتی است تا از 

خدمات دولتمردان قدردانی شود.
وی افزود: تقویم برگزاری جشنواره تولیدات صدا و سیما تا سال 

۱۴00 بسته شده که در کدام استان ها جشنواره برگزار می شود.

 برنده جایزه پروین اعتصامی در نیشابور:
   اهالی ادبیات 

با یکدیگر خویشاوند هستند
خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: شــاعر و نویسنده 
برنــده جایــزه پرویــن 
نشســت  در  اعتصامــی 
مهتاب  ادبــی  انجمــن 
نیشــابور اظهار کرد: زیاد 
بخوانید، هر شب بنویسید، 

با قلم خود دوست باشید و خاطرات خود را مکتوب کنید و از کنار 
آن ها ساده نگذرید. مریم اسالمی گفت: اهالی ادبیات در هر کجای 
جهان که باشند با یکدیگر خویشاوند هستند، آن ها سعی می کنند 
تا جهان را زیباتر کنند، انسان های خوبی بسازند، از دریچه های 
مختلفی به جهان نگاه کنند و انسان ها و دنیای آن ها را به سمت 
تعالی سوق دهند. وی خاطرنشان کرد: آنچه که موجب جذابیت 
داســتان شما می شــود پر و بال دادن به آن است و نکته دیگر 

شخصیت پردازی در داستان است که بسیار اهمیت دارد. 
مــا در جریان شــخصیت پردازی ممکن اســت انســان ها را 
بــه درجــه ای از کمال برســانیم کــه حتی بتواننــد موجب 
 نجــات جامعه ای شــوند کــه البته عکــس این مســئله نیز 

صادق است.

  نگارخانه ارغوان میزبان »تیغ پشت ها«
قدس: نمایشــگاه آثار ســرامیک شــیما عطاری بــا عنوان 
»تیغ پشــت ها« روز گذشــته در نگارخانه ارغوان افتتاح شد. 
بازدید از نمایشگاه آثار شیما عطاری برای عموم آزاد و رایگان 
اســت. نگارخانه ارغوان در بولوار ســجاد، بین سجاد ۲ و ۴، 

مقابل نمایندگی سازمان ملل، شماره 86 واقع شده است.

  پایان مسابقات  تنیس 
روی میز استان در سبزوار

اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان سبزوار از 
برگزاری مسابقات تنیس 
روی میز قهرمانی خراسان 
این  میزبانی  بــه  رضوی 

شهرستان خبر داد. 
مجید نصراهلل زاده با اعالم 
این خبر گفت: مســابقات تنیس روی میز جایزه بزرگ خراسان 
رضوی به مناسبت گرامیداشت دهه امامت و والیت به میزبانی 
ســبزوار برگزار شد. وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۱6 
تیم از شهرستان های سبزوار، درگز، مشهد و نیشابور در چهار گروه 
به صورت دوره ای صورت گرفت و در نهایت دو تیم شــاهین بار 

مشهد و تیم سبزوار به فینال مسابقات راه پیدا کردند.
در پایان نیز تیم شاهین بار مشهد به مقام قهرمانی رسید و تیم 
سبزوار مقام دوم را کسب کرد، همچنین تیم های پیشکسوتان 
مشهد و تیم نیشابور به صورت مشترک به مقام سوم دست پیدا 
کردند. در بخش انفرادی نیز پوریا مستحقی راد، سینا نظرآبادی 
به ترتیب اول و دوم شــدند و حجت علیزاده و مهدی ارغیانی به 

طور مشترک به مقام سوم دست یافتند.
گفتنی است در پایان به تیم ها و نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.

  صعود خراسان رضوی به مرحله 
یک هشتم مسابقات والیبال نشسته

قدس: مرحله دوم مسابقات والیبال نشسته جام حذفی کشور در 
منطقه دو با حضور تیم های اصفهان - خراسان رضوی - کرمان 
و تهران در تاریخ های ۲۴ و ۲5 به میزبانی هیئت اصفهان در این 
شــهر برگزار و تیم خراسان رضوی به عنوان تیم دوم به مرحله 
یک هشــتم صعود کرد. این مرحله از رقابت ها با حضور ۱6 تیم 
در چهار منطقه کشــور در شهرهای قزوین - اصفهان - مرکزی 

و کرمانشاه انجام شد.

  کماندار بجنوردی نایب قهرمان کشور شد
ربانی،  محمــد  قدس: 
کماندار بجنــوردی نایب 
قهرمان رقابت های انتخابی 

تیم ملی شد.
هیئــت  ســـــرپرست 
تیراندازی با کمان استان 
گفــت: ایــن رقابت ها به 
میزبانی تهران برگزار شــد که 3۲ نفر اول جدول رنکینگ سال 
98 راهی این مسابقات شدند و ربانی توانست مقام دوم را از آن 
خود کند تا کمانداران خراسان شمالی برای دعوت یک ورزشکار 
به اردوی تیم ملی این رشته، امید داشته باشند. حکمت شیردل 
افزود: ربانی سال گذشته مقام اول رقابت های کارگران کشور را به 
دست آورد و این بار در رقابت های انتخابی مسافت 70 متر ریکرو 
توانست نایب قهرمان شــود. وی بیان کرد: او در فینال با میالد 

وزیری، کماندار با تجربه تیم ملی به رقابت پرداخت.

  درخشش موتورسواران استان 
در مسابقات قهرمانی کشور  

موتورســواران  ایرنــا: 
در  رضــوی  خراســان 
مسابقات قهرمانی سرعت 
کشور هفت مدال رنگارنگ 

کسب کردند. 
موتورسواری  هیئت  دبیر 
خراســان  اتومبیلرانی  و 
رضوی گفت: در این مسابقات که در پیست آزادی تهران برگزار 
شد، موتورســواران سرعت خراسان رضوی در کالس های ۱۲5، 
600 و هزار ســی سی، مینی جی پی و استریت شرکت کردند. 
خاکبان افزود: در  کالس ۱۲5 ســی سی سیدحسین برومند و 
در کالس هزار سی سی مصطفی حیدری و در کالس استریت 
حسین شیخ بهایی مدال نقره به دست آوردند. وی ادامه داد: در 
کالس 600 سی سی هم مهدی نعیمی مدال طال و میالد پیلتن 
مدال برنز بر گردن آویختند و در کالس مینی جی پی نیز حسین 
برومند بر سکوی نخست ایستاد و سعید برومند بر سکوی سوم 
قرار گرفت. دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی خراسان رضوی 
گفت: تیم موتورسواران سرعت خراسان رضوی با حسین شیخ 
بهایی، میالد پیلتن، ابراهیم مدرسی، مصطفی حیدری، سعید 
برومند، حسین برومند، امیرحسین علیشاهی، محسن صالحان و 
مهدی نعیمی در این مسابقات شرکت کرد. خاکبان افزود: مهدی 
عزیزی به عنوان مســئول فنی و مکانیک و سعید برومند هم به 
عنوان مربی و سرپرست، تیم خراسان رضوی را همراهی کردند. 

آزادگان حتی در 
دست دشمن هم تن 

به مذاکره ذلیالنه 
ندادند و سیلی 

خوردند تا انقالب 
سیلی نخورد

بــرش

میراث فرهنگی
  معرفی عجیب ترین

 گورستان های تاریخی خراسان
مقدم:  کاهانی  مهدی 
در بسیاری از روستاهای 
رضوی  خراسان  تاریخی 
وجود  گورســتان هایی 
داشته که پس از اسالم به 
آن گورستان گبرها گفته 
می شــود. قبرستان های 

دیگری نیز با قدمت بیش از ۴00 سال وجود دارد که کاربرد 
ســنگ قبرهای رودخانه ای و صندوقی در این قبرســتان ها 
رایج بوده اســت. برخی از این گورستان ها نیز مربوط به سایر 
ادیان و مذاهب است و در مجموع از جاذبه های گردشگری و 
بوم شناســی این خطه به شمار می آیند که در این ستون به 
معرفی مختصر برخی از مهم ترین گورستان های اطراف مشهد 

و طرقبه شاندیز می پردازیم.
- گورستان پیانی: در هشت کیلومتری شمال غرب مشهد و در 

مسیر جاده شاندیز به قلعه پیانی قرار دارد.
- قبرســتان تاریخی کنگ: در ۲7 کیلومتری غرب مشهد - 
طرقبه، شمال روستای کنگ قرار دارد و متعلق به دوره صفوی 

است.
- قبرســتان میامی: در 35 کیلومتری شــرق مشهد، جاده 
سرخس به شهرک رضویه در سمت چپ روستای میامی قرار 

گرفته و قدمت آن به قرن ۱0ق باز می گردد.
قبرســتان تاریخی نغندر: در ۱7 کیلومتری غرب مشــهد - 
طرقبه جاده کنگ، شــرق روستای نغندر واقع شده و دارای 
سنگ قبرهای صیقلی رودخانه ای مربوط به قرن ۱۱ق است.

قبرســتان جاغرق: ۱۲کیلومتری غرب مشــهد، بعد از جاده 
طرقبه حاشیه غربی روستای جاغرق با سنگ قبرهای قلوه ای 

قرن ۱0ق.
گورستان 500 ساله سربرج: در ۲۲ کیلومتری جنوب مشهد، 

انتهای سیدی جاده مغان، روستای سربرج قرار دارد.
قبرســتان عاشقان: در ۲0 کیلومتری شــمال غرب مشهد، 
کیلومتر ۱0 جاده ســنتو، سمت راست به طرف شهر توس، 
۱50 متری شمال غرب روستای عاشقان واقع شده و مربوط 

به دوره تیموری است.
مقبره خان ها: 63 کیلومتری شمال مشهد، جاده کالت، انتهای 
روستای مارشک به طرف کریم آباد. در این قبرستان یک بنای 

تاریخی معروف به مقبره خان ها وجود دارد.
گورستان بدون سنگ قبر قلعه چراخ: در ۲۴ کیلومتری جنوب 
مشهد، جاده قدیم نیشابور، جاده ده غیبی، چهار کیلومتری 
جنوب روســتای عارفی، انتهای دره، جنوب قلعه چراغ. این 

قبرستان بدون سنگ قبر است.
قبرســتان تاریخی تبــادکان )ســیدها(: در ۴0 کیلومتری 
شمال شرق مشهد، التیمور، جاده امرغان روستای تبادکان، 
در ســال های اخیر پنج ســنگ مزار در قبرستان این روستا 

شناسایی شد که متعلق به دوره تیموری است.

فرهنگ و زندگی4
یکشنبه 27 مرداد 1398

16 ذی الحجه 1440 18 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9041  ویژه نامه 3425 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

س
قد

 / 
ت

بیا
د 

حی
: و

س 
عک

 برداشت 36 کیلوگرم ژله رویال
از کلنی های زنبورعسل نیشابور

 کسب چهار مقام برتر جهانی
در مسابقات جهانی فیراکاپ 20۱۹

نیشــابور- خبرنگارقدس: مدیر جهاد کشاورزي 
نیشابور گفت: 36 کیلوگرم ژله رویال و یک تن گرده گل 
و 60 کیلوگرم بره موم در سال گذشته از زنبورستان های 
شهرستان برداشت شد که تولید ژله رویال و گرده گل 
نسبت به سال 96 به ترتیب سه و چهار برابر شده است.

محمدعلــی فرهمند راد افزود: تعــداد 30 هزار کلني 
زنبورعسل در قالب 305 زنبورستان در نیشابور وجود 
دارد که خدمات دهي بــه آن ها در قالب یک واحد 
شرکت تعاوني زنبورداري فعال ساماندهي شده است 
و در ســال 97 میزان ۲06 تن عسل در شهرستان 

تولید شده است.

اردوی ملی پیشتازان سازمان 
دانش آموزی کشور در نیشابور

نیشــابور- خبرنگارقدس: نهمین دوره اردوی ملی 
پیشتازان پسر ســازمان دانش آموزی کشور با برگزاری 
مراسم ویژه رژه دانش آموزان و ارائه توانمندی های استان 
مربوط در اردوگاه فرهنگی تربیتي کشوری شهید رجایی 

باغرود نیشابور آغاز شد.
رئیس اردوگاه تربیتي شهید رجایي نیشابور در خصوص 
برگزاری این اردو اظهار کرد: در این اردو هزار دانش آموز 
پسر همراه مدرسان و سرپرستان و مربیان خود زندگی 
در شرایط اردو را می آموزند و در رشته های گوناگونی از 
قبیل چادر زنی، امــداد و نجات، مخابره و جهت یابی و 

صف جمع به مهارت آموزی می پردازند.

قدس: دانش آموزان و نخبگان آموزش وپرورش ناحیه 6 
مشهد در مسابقات جهانی فیراکاپ ۲0۱9 کره جنوبی 

چهار مقام برتر جهانی را به دست آوردند.
نمایندگان استان خراسان رضوی از آموزش وپرورش 
ناحیه 6 مشهد با کسب مقام نخست جهان در سه لیگ 
روبات های پرنده و عملیات غیرممکن- ســخت افزار 
و همچنین چالش فنــی روبات های پرنده و  نیز مقام 
چهارم جهان در لیگ جنگجوی سبک وزن، مقام برتر 
جهانــی را از آن خود کردند. در این مســابقات تیم 
آموزشگاه بعثت نیز به عضویت تیم منتخب  آسیا در 

لیگ خودرو های خودران درآمد.

  از روز گذشته آغاز شد حاصل تالش دانش آموزان ناحیه ۶ مشهد  مدیر جهاد كشاورزي شهرستان خبر داد

7609zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. نوعــي زغالســنگ- فرزند ســید احمد و 
نــوه امام خمینــی »ره« که تولیــت آرامگاه 
ایشــان را عهــده دار اســت ۲. اشــاره بــه 
 مکانــی دور - بتــون مســلح- نــخ بافتني 
3. گفت وگوي تلفني- جانوري که در افسانه ها 
 خاســتگاهش را آتش دانســته اند- یار سوزن 
۴. نخســت- بنــدري متعلــق بــه اوکراین 
 دردریاي سیاه- موي مجعد- ظرف رختشویي 
5. کاور- خیاط- یک و یک 6. از شــبکه هاي  
 اشــتراک جمعــي اینترنتــي- امتناع کردن 
7. تنبــل و تن پرور- تند و فــوري- ماالمال- 
گیاه دارویــي از خانواده گل مینــا با خواصي 
چون تصفیه خون 8. واحد پول کشــور اژدها- 
 عنصــر استخوان ســاز- عضــوي از الله و مو 
9. گروه تخصصي بررســي موضوعي خاص- 
پیش درآمد آشــغال- مورچه- خط کش آقاي 
مهنــدس۱0. از مرکبات پرمصــرف در طبخ 
غذا- ســرمه چشم ۱۱. عزیز همگان- نادانان- 
خنده رو ۱۲. قوت غالب- الهه خورشــید مصر 
 باســتان- زرد آذري- تقویت امــواج رادیویي 
۱3. عدد نخســت- کاالي دست دوم- عزت و 
آبرو ۱۴. پایتخت قدیم ژاپن- آشــیانه پرنده- 

ســنگ انگشــتری ۱5. غده اي که با ترشــح 
هورمون »پاراتورمون« وظیفه کنترل ســطح 
سرمی کلسیم را برعهده دارد- باالآمدن آب دریا

۱. ویرگول-  مؤسســه ای است که در آن چند 
 بخش برای بیماری های مختلف دایر اســت

۲. سد دانشگاه- نحسي و نامبارکي- گروه است 
و روزنامه اي چاپ فرانســه 3. پادشاه ستمگر 
فلسطین که به دست حضرت داوود»ع« کشته 
شد- باور مذهبي- گشاده ۴. واحد بزرگ زمان 
– کوچک ترین مقــدار هر کمیت فیزیکي که 
مي تواند به طور مستقل وجود داشته باشد- ماده 
بیهوشــي 5. هر ابزاري که کاري را به صورت 
اتوماتیک یا نیمه اتوماتیــک انجام دهد- کاله 
انگلیسي- بي آبرو 6. »بیماری«+»عدد روستا« 
- عالمــت تأیید- بازگشــت 7. آزاده دشــت 
 کربال- گیاه سرشویي- جسد مردار- سرپرست 
8. امانت فروش- اداره چاپارخانه- از جوایز معتبر 
سینمایي 9. آخرین عدد ترتیبي تک رقمي- گریه 
و شیون- فلز موردعالقه خانم ها- دل آزار کهنه 
 ۱0. گران بها- لیســت غذاي رستوران- مسافر 
 ۱۱. آزرده خاطــر- یکــه و تنهــا- دلپســند 

۱۲. دوســت بي کلک- شــهري در آمریکا که در آن کنفرانس 
صلح شکست خورده اي بین اسرائیل و دولت خودگردان امضا 
شد- مزه عجول ۱3. خیسي اندک- خودروي مسافربر عمومي 
کوچک- کیسه هواي خودرو ۱۴. فرایند شیمیایي باردارشدن 
ذرات- لحظات- نرم و لطیــف ۱5. علمي که با فیزیک جهان 
ســر و کار دارد- در 85 کیلومتری شرق شهر اصفهان بسوی 

شهرستان نایین قرار دارد

  افقی

  عمودی
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