
 هواپیما و  بالگرد ابداعی ام 
در پارکینگ خاک می خورد!

 رونمایی از درسنامه غنا و موسیقی
تألیف رهبر معظم انقالب

با حضور آیت اهلل علم الهدی صورت پذیرفت شهروند خالق مشهدی با انتقاد از حمایت نکردن ارگان ها:

سازنده مشهدی هواپیماهای فوق سبک معتقد است 
اگــر از وی و امثــال وی حمایت صورت بگیرد توان 
اشــتغال زایی باالیی در این صنعت وجود دارد. آدم 
عجیب و غریبی است، به گفته خودش تحصیالتش 
تا دوم راهنمایی اســت که البتــه بابت آن مدرکی 
 نمی دهنــد، اما از همان زمان عشــق پــرواز بوده و 

شور و شوق پرواز و هواپیما یک لحظه ...

درســنامه غنا و موســیقی تألیف آیت اهلل خامنه ای 
بــا حضور نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی 
رونمایی شــد. آیــت اهلل ســیداحمد علم الهدی در 
جلســه آیین رونمایی از درســنامه غنا و موسیقی 
تألیف آیت اهلل خامنه ای که دیروز در مدرسه علمیه 
سلیمانیه مشهد برگزار شــد، گفت: به طور معمول 

کتابی پرده برداری... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

راهکارهایی برای کاهش قیمت مرغ 
 تخلفی که در سکوت ناظران 

همچنان ادامه دارد

درآمدزایی غیرقانونی 
در پارکینگ وکیل آباد

دادستان کل کشور در بجنورد:

مدیر خائن، زحمات 
مدیران خدوم را 
زیرسؤال می برد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانی مشهد: 

نیمی از 
ایستگاه های 

اتوبوس 
سایبان ندارد

مدیرعامــل ســازمان اتوبوســرانی مشــهد  گفت: از 
تعداد3هزار و 312 ایســتگاه اتوبوس شهر مشهد تعداد 
یک هزار و900 ایستگاه بدون سایبان است. حسینی پویا 
در نشســت خبری روز گذشته خود در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما درباره مشــکالت زیرســاخت هایی از قبیل 
سایبان و صندلی در شهرک های اقماری مشهد از قبیل 
مهرگان افزود: هرچند در بازدیدهای میدانی از گالیه ها 
و مشــکالت اهالی این محالت اطالع داریم و تالش در 
رفع آن هاســت، اما در مواردی به دلیل وجود معارض یا 

مانع، مشکل ایجاد ایستگاه را داریم ...

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به قدس تشریح کرد

.......صفحه 2 

 احساس مسئولیت شهروند مشهدی 
و گزارش یک تخلف سبب شد

پلمب پینت بال 
مروج بی حجابی 

یکی از اصلی ترین نیاز های جوامع بشری از ابتدای شکل گیری، 
تعریف قواعد و ضوابط در حوزه های مختلف بوده که به مرور به 
عنوان قوانین تدوین و شناخته شدند. بر همین اساس بی تردید 
قاعده مند بودن هر فعالیتی در اجتماعات بشــری یک اولویت 

انکارناپذیر است، چراکه در صورت نبود...

 با دســتور مقام قضایی در دادسرای ناحیه 7 مشهد یک مجموعه 
ورزشــی که در پوشــش ورزش پینت بال محل را در اختیار افراد 

.......صفحه 3 معلوم الحال قرار داده و با انجام تبلیغات ...
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دوشنبه 28 مرداد 1398

  17 ذی الحجه 1440 
 19 آگوست 2019  
سال سی و دوم 

  شماره 9042  
ویژه نامه 3426 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شرکت مروسکنی

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
مرو سکنی )س��هامی خاص( به شماره ثبت 
 10380360551 مل��ی  شناس��ه  و   20549
دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی بطور فوق العاده ش��رکت که 
در س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 98/06/08 در 
محل ش��رکت تش��کیل میگردد حضور بهم 

رسانند . 
و  ترازنام��ه  تصوی��ب   -1  : دستورجلس��ه 

صورتحساب سود و زیان شرکت 
2- انتخاب اعضای هیئت مدیره 

هیئت مدیره 

/ع
98
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی فضاس��یر مبتکران خاورمیانه راس ساعت 18 
بعدظه��ر روز س��ه ش��نبه  م��ورخ 98/06/12 در محل 
س��الن ش��رکت واقع در جمهوری اس��امی 19 - شهید 
مهرزاد 2 پاک 79   تش��کیل میگ��ردد. از کلیه اعضاء 

دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت در سال مالی 97 
3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

4- انتخ��اب اعضای اصلی هیئ��ت مدیره و علی البدل 
برای مدت 3 سال    5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 

برای سال مالی 1398
تذک��ر :اعض��ای محترمی ک��ه ام��کان حضور در جلس��ه را 
ندارن��د می توانن��د به موج��ب وکالت نامه ح��ق رای خود 
را ب��ه ف��رد دیگ��ری واگ��ذار نماین��د ک��ه در ای��ن م��ورد                                             
می توانند به همراه وکیل خود در ساعت کاری در محل 
پارکینگ تاکس��ی های ویژه خط پرواز داخلی فرودگاه 
ش��هید هاش��می نژاد ب��ا داش��تن کارت شناس��ائی به 
آقایان حسن حس��ن زاده و آقای پوریوسف و یا دفتر 
شرکت مراجعه نمایند . هر فرد عضو عاوه بر رای خود 
ت��ا س��ه رای وکالت و غیر عضو فقط ی��ک رای با وکالت          
 می توانند داشته باشد .    ضمنًا داوطلبان کاندیداهای 
هیئ��ت مدیره و بازرس��ی ش��رکت موظفن��د از تاریخ 
انتش��ار این آگهی حداکثر ت��ا98/06/10 فقط به دفتر 

شرکت مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند . 
هیئت مدیره شرکت تعاونی فضاسیر مبتکران 

خاورمیانه
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آگهی مجمع عمومی به طورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر88 تاریخ انتشار: 98/05/28
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مهر 88 در س��اعت 18 مورخ 1398/6/25 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��تقال 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.
دستورجلسه: 1 - گزارش هیئت مدیره وبازرس    2 - طرح وتصویب صورتهای مالی 92 و 93 و94 و95 و96و97
3 - طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 98        4 - اننخابات بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال

 5 - فروش ماشین، ضایعات   6 - تعیین تکلیف اعضای اخراجی 7 - اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه روند کار اجرائی 
پ��روژه وبدهی های حاصل از اجرای محوطه آسانس��ور و آتش نش��انی وکی��ل وغیره ,باتوجه به ش��کایت مطروحه در 

دادگستری ودستور اداره تعاون مشهد وفق نامه شماره60886 / 2 مورخ 98/5/15
ضمنا داوطلبان عضویت در انتخابات ظرف یک هفته ازتاریخ انتشاربه دفتر تعاونی مراجعه نمایند جهت ارائه مدارک 

شرکت تعاونی مسکن مهر 88الزم وتکمیل فرم مربوطه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شرکت مروسکنی

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران 
شرکت مرو سکنی )س��هامی خاص( 
به ش��ماره ثب��ت 20549 و شناس��ه 
ملی 10380360551 دعوت به عمل 
م��ی آید تا در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت که در 
ساعت 10 صبح مورخ 98/06/07 در 
محل شرکت تشکیل میگردد حضور 

بهم رسانند . 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان              

توزیع برق مشهد )نوبت سوم(
جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العاده نوبت س��وم 
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان توزیع برق مشهد 
در س��اعت 15/30 روز سه ش��نبه 1398/06/12 
در مح��ل نمازخانه حوزه س��تادی واقع در بلوار 
خی��ام تش��کیل می گ��ردد. بدینوس��یله از کلیه 
اعض��ای محت��رم دع��وت می گ��ردد جه��ت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
چنانچه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د 
می تواند ب��ا وکالت کتبی، ف��رد دیگری را جهت 
ش��رکت در جلس��ه مجمع معرفی نماید. در این 
ص��ورت هر عضو می تواند وکالت س��ه نفر دیگر 
از اعض��ا و هر فرد غیر عضو نیز می تواند وکالت 

یک نفر از اعضا را بعهده داشته باشد.
دستورجلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص انحال شرکت
2- تعیین مکان تصفیه

هیئت مدیره تعاونی اعتبار
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
دوم  شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی شعب 

استان خراسان رضوی 
ب��ه اط��اع اعض��اء محت��رم م��ی رس��اند جلس��ه مجمع 
عموم��ی ع��ادی س��الیانه نوب��ت دوم در روز ش��نبه  
1398/06/16راس س��اعت 18 در محل نماز خانه اداره 
رفاه کارکنان بانک ملی ای��ران / امورآموزش رفاهی 
مش��هد مقدس واقع در مش��هد بلوار ش��هید صادقی 
)بلوار سازمان آب( با دستورکار جلسات ذیل تشکیل 
می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به همکاری 

وخواهشمند است در جلسه حضور بهم رسانند
در ضمن تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای 

خواهد بود .
دس��تور جلس��ه :  1- گزارش هیئت مدی��ره و بازرس 

شرکت تعاونی
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
داوطلب��ان عضویت در س��مت کاندیدات��وری بازرس 
میتوانند حداکثر یک هفته پس از انتش��ار این آگهی 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان 

بهار در ساعت فعالیت شرکت مراجعه نمایند. 
همچنی��ن اعض��اء متقاض��ی اعط��ای وکالت ب��ه همراه 
وکی��ل م��ورد نظر خود م��ی توانن��د حداکثر ت��ا تاریخ 
1398/06/14 ب��ه دفت��ر ش��رکت تعاون��ی مراجع��ه و 

اقدامات قانونی را انجام دهند.
  هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک 

ملی شعب استان خراسان رضوی 
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گمشده
عکس ف��وق متعلق به  
صفری  محم��د  آق��ای 
س��ن 17س��ال  فرزند 
محمود ب��ه مدت چهل 

روز از تواب��ع ترب��ت ج��ام مفق��ود 
ک��ه  عزیزان��ی  از  اس��ت  گردی��ده 
هرگون��ه اطاعی از وی داش��ته و یا 
در صورت مشاهده به شماره تلفن 
09158288259 یا 09376538943 

تماس حاصل نمایید.
با تشکر صفری /ع
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گفت و گوی قدس با »خدیجه میرشکار« نخستین بانوی اسیر ایرانی 

شوهرم کنارمن به شهادت رسید
 تکتم بهاردوســت: یکی از ایــن بانوان، 
نخستین اسیر زن ایرانی »خدیجه میر شکار« 
 اســت که به مناسبت سالروز بازگشــت آزادگان با این 

شیر زن آزاده گفت وگویی ترتیب داده ایم.

 آن زمان که جنگ شــروع شــد چند سال 
داشــتید؟ چه چیزی یک دختری به سن و سال 
شــما را برای حضور در جبهه و اسلحه به دست 

گرفتن ترغیب کرد؟ 
من آن زمان 20 سالم بود و تازه ازدواج کرده بودم. من 
در یک خانواده مذهبی متولد شده بودم و از همان ابتدا 
 در خانواده ما از اهل بیت و مصائب امام حســین )ع(
و حضــرت زینــب)س( زیــاد گفته می شــد و زیاد 

می شنیدم. 
از این ها گذشــته من در شــهر مرزی بســتان زندگی 
می کردم و ناخودآگاه جنگ با زندگی روزمره من عجین 

شده بود. 

آیا حضور یک مرد مبارز به عنوان همســر در 
کشیده شدن شما به سمت جبهه و جنگ تأثیر 

داشت؟ 
وقتی جنگ شروع شد چون همسرم به مرز رفت و آمد 
می کرد من هم در شــهر مانده بودم که همراه همسرم 

باشم و طبیعتاً تشویق های ایشان هم بی تأثیر نبود. 
کار با اسلحه را همان روزها یاد گرفتید؟ 

خیر. من از خیلــی قبل تر زمانی که امام فرموده بودند 
باید یک ارتش 20 میلیونی تشکیل بدهیم کار با اسلحه 

را یاد گرفته بودم. 

مرز همراهی می کردید؟  تا  را  آیا همســرتان 
هیچ گاه از شما نخواستند که شهر را ترک کنید؟ 
همه افراد حتی شــخصی ها از شــهر دفاع می کردند. 
زمانی که شهر از ســکنه خالی شده بود عراق داشت 
روی کرخه پل شــناوری را درســت می کرد تا شهر 
سوســنگرد را تصرف کند. قبل از این اتفاق ســه روز 

بود که همسرم را ندیده و خیلی برایش نگران بودم و 
زمانی که آمد، گفت: بعثی ها شهر را محاصره کرده اند 
و از من خواســت شهر را ترک کنم، ولی من مخالفت 
کردم. گفتم به خاطر تو می خواهم بمانم و از تو باخبر 
باشــم ولی شــوهرم اصرار کرد که من از شهر خارج 

شوم. 

شما از شهر خارج شدید؟
بله. همراه شــوهرم با ماشــینی که پر از مهمات بود از 
شهر خارج شدیم. او رانندگی می کرد و من با یک قبضه 

اسلحه اطراف را تحت نظر داشتم. 

همان جا بود که اسیر شدید؟ 
از شــهر سوسنگرد که خارج شــدیم چشممان به یک 
نفربر افتاد. ابتدا فکر کردم کمک رســیده در حالی که 
دشــمن بود. آن ها هم زمانی که چشمشان به ماشین 
سپاه افتاد شروع به شلیک کردند تیرها به کمر من و به 

پای همسرم اصابت کرد تا جایی که ساق پایش شکست. 

شما مجروح شدید و چه اتفاقی برای همسرتان 
افتاد؟ 

من زخم عمیقی برداشتم به حدی که دستم به راحتی 
وارد بدنم می شــد، هر دو به اطراف پرت شدیم و آنجا 
بود که برای تفتیش کردنم جلو آمدند و مرتب هم فریاد 

می زدند این خانم نظامی است. 

دقیقاً چه تاریخی بود؟ 
هفتم مهرماه سال 1359

با آن زخم عمیق چگونه زنده ماندید؟ 
)می خندد( اگر خدا نخواهد اتفاقی نمی افتد. شــوهرم 
خیلی کمتر از من جراحت برداشته بود اما شهید شد و 

من با آن وضعیت زنده ماندم. 

 شما را پس از اسارت کجا بردند؟ 
زندان بغداد

 وقتی شــما را اســیر کردند ســعی نکردند 
که حجابتان را بگیرند؟ 

زمانی که مــن را برای معالجه به بیمارســتان العماره 

بردند من تقریباً بیهوش بودم و فقط صداهای نامفهومی 
می شنیدم که به یکباره با سیلی یکی از همین نظامی ها 
به هوش آمــدم. زمانی که گفتم چرا مــن را می زنید 
گفتند تو مرتب می گویــی من خون بعثی نمی خواهم 
آنجا متوجه شــدم که داشــتند به من خــون تزریق 

می کردند. 
در حالی که چادرم پاره شده بود ولی من همان مقدار را 
که برایم مانده بود به زیر چانه ام گره زده بودم. بعثی ها 
ســعی می کردند که چادرم را از من بگیرند و به جایش 
لباس بیمارســتان بپوشانند که من مخالف کردم و داد 
می زدم که حاضر نیستم لباس شما را بپوشم که یکی از 

پزشکان گفت اجازه بدهید با همین لباس ها بماند مگر 
نمی بینید که در این هوای گرم و با این همه خونریزی 

نمی خواهد حجابش را از دست بدهد. 

چند روز در بیمارستان بودید؟ 
15 روز که بعد هم من را بردند بغداد.

چند سال در زندان بودید؟ 
دو سال دراسارت بودم. چون شدت جراحات من زیاد 
بود صلیب ســرخ من را مبادله کــرد و به همراه 3۸ 
نفرآقا مبادله شــدم. البته تا به امروز این جراحات را 

با خود دارم. 

چه شد که از خوزستان برای سکونت به مشهد 
آمدید؟ 

این هم از برکات همین ترکش هاســت. به خاطر گرمای 
خوزستان دکتر گفت باید در جای دیگری زندگی کنم. 

 وقتی به مشــهد آمدید جذب کاری یا چیزی 
نشدید؟

چون از قدیم به دروس حوزه عالقه مند بودم چند سالی 
را در مکتب نرجس درس خواندم و با حوزه های علمیه 

خوزستان و بسیج خواهران همکاری می کردم.



تخلفی که در سکوت ناظران همچنان ادامه دارد

درآمدزاییغیرقانونیدرپارکینگوکیلآباد
علی محمــدزاده   یکــی از اصلی ترین 
نیاز های جوامع بشری از ابتدای شکل گیری، 
تعریــف قواعد و ضوابط در حوزه های مختلف 
بــوده که به مرور به عنــوان قوانین تدوین و 
شــناخته شــدند.بر همین اســاس بی تردید 
قاعده منــد بودن هر فعالیتــی در اجتماعات 
بشــری یک اولویت انکارناپذیر است، چراکه 
در صورت نبود ضابطه ای مشــخص، هر عضو 
جامعه به تناسب شرایط و منافع خود مرتکب 
رفتاری خواهد شــد که نتیجــه  ای جز هرج 

ومرج را به دنبال نخواهد داشت.
حال با این مقدمه کوتاه می خواهیم به موردی 
اشــاره کنیم که به ظاهر نقض این اصل مهم 
اســت، چراکه رفتار مورد نظــر بیانگر نوعی 
بی توجهی آشکار به ضوابط تعریف شده است.

سابقهخبر
در چند ماه گذشته به دنبال گالیه شهروندان 
و مسافران گزارش هایی در رسانه ها به چاپ 
رسید که حکایت از تعرفه باالی نرخ پارکینگ 
در محــدوده باغ وحش وکیل آباد داشــت و 
خودروهای ورودی بــه آن باید 5هزار تومان 
پرداخــت کنند، حال آنکه بر اســاس ضوابط 
تعریف شده باید پولی که از شهروندان گرفته 
می شــود به نسبت زمان استفاده از پارکینگ 
باشد.از همان ابتدا مشخص شد این پارکینگ 
زیر نظر شهرداری نبوده و نرخ تعیین شده به 
خواســت مدیران پارکینگ بوده و مدتی بعد 
هم مســئوالن حوزه نظارت و بازرسی صنعت 
ومعدن استان خبر از تشکیل پرونده برای این 
مجموعه و ارســال آن بــه تعزیرات حکومتی 
دادند.با این وصف تصور می شــد از آن زمان 
به بعد باید شــاهد رعایــت ضوابط قانونی در 
این محل باشــیم، اما به اســتناد گالیه های 
مطرح شده توسط شهروندان و نیز مشاهدات 
میدانی خبرنگار ما مشــخص شــد متولیان 
پارکینــگ همچنان به همان رویه ســابق در 

حال فعالیت هستند.

شنیدههاودیدههایتأملبرانگیز
بازدید میدانی از محل این پارکینگ در کنار باغ 
وحش وکیل آباد بیانگر ادامه فعالیت متولیان با 

خیالی آسوده تر از پیش است، 
آن ها بدون توجــه به گالیه 
رانندگان که بیشــتر زائران و 
مسافرانی از دیگر نقاط کشور 
هســتند، مبلغ 5هزار تومان 
و چــون می دانند  می گیرند 
ماندن  فرصت  مسافری  هیچ 
در شــهر و طرح شــکایت از 
آن ها را نــدارد، به درآمدزایی 

خود ادامه می دهند.
البته این بازدیــد میدانی در 
کنار گالیه شــدید مسافران 
اینجا گران ترین  که معتقدند 
پارکینگ خاکی و بی امکاناتی 
اســت که تاکنــون دیده اند، 
نکات تأمل برانگیز دیگری هم 

داشت؛ به طور مثال افراد مستقر در محل مدعی 
هستند این پارکینگ متعلق به یک نهاد نظامی 
اســت و هیچ پرده یا تابلویی در محل نیست که 
بیانگر مجوزدار بودن آن باشــد، خبری از جدول 
تعرفه ها هم نیست که خود نشانه غیرمجاز بودن 

آن است.نکته دیگر اینکه هر 
چنــد از حضور مأموران راهور 
در نقاط پرتردد خوشــحالیم 
و از دیــدن چند مأمور در این 
محدوده اســتقبال می کنیم، 
اما وقتی ایــن حضور پررنگ 
را با چنــد تقاطــع و میدان 
پرترددشهر و حتی محل هایی 
چون میدان نمایشگاه در همان 
مقایسه می کنیم که  نزدیکی 
باوجود ترافیک های ســنگین 
کمتر شــاهد حضور پرتعداد 
)حتــی کم تعــداد( مأموران 
راهور هســتیم و نیــز وقتی 
ادعای مأمور پارکینگ را کنار 
این موضوع قرار می دهیم، چند 

پرسش تأمل برانگیز در ذهن ایجاد می شود... . 
از سوی دیگر بر اساس ادعای یک منبع آگاه در 
شهرداری، این محل مجوزی با عنوان پارکینگ 
از مدیریت شــهری دریافت نکــرده و حتی در 
مقطعی، از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده، ولی 

اینکه چگونه بدون گرفتن مجوز مجدد به فعالیت 
خود ادامه می دهد جای سؤال دارد!

سکوتقانونیامجریانقانون
نکته پایانی اینکه هرچند سرپیچی از قانون در هر 
نقطه ای از کشور تخلف محسوب می شود، ولی به 
دلیل موقعیت خاص مشهد این رفتار غیرمعمول 
می تواند ذهنیت مسافران و زائران بی شماری را 
نسبت به مشهد عوض کند و بی قانونی یک فرد 
را به حســاب همه مردم و مســئوالن این شهر 
بنویسند و تصورشــان این باشد که در مشهد 
یا اجرا نمی شــود و یا مجریان آن ضعیف عمل 
می کنند که تخلفی به این آشکاری نه برای یک 

بار که به صورت مداوم انجام می شود.

 مدیر بهره برداری شرکت گاز استان
 در گفت و گو با قدس: 

  ضریب پوشش روستایی گاز 
در خراسان رضوی ۸۸ درصد است

طلبی:  رضــا 
مدیر بهره برداری 
شــرکت گاز خراســان 
رضوی گفت: از مجموع 
۲ هزار و ۶۶۹ روســتای 
واجد شرایط بهره مندی 
از گاز در استان، بیش از 
۲ هزار و ۴۶۰ روســتا 

گازرسانی شده یا عملیات گازرسانی آن ها در حال اجراست. 
ضریب پوشش روستایی گاز خراسان رضوی ۸۸ درصد است 
کــه این رقم با پایان طرح های گازرســانی مصوب بند ق، به 

۹7.5 درصد افزایش خواهد یافت.
حســن افتخاری در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشــت: 
براســاس مصوبه اولیه بند ق باید به روستاهای دارای شرایط 
گازرســانی  شود که سرانه گازرسانی به هر خانوار ۶ میلیون 
تومان است.وی  با بیان اینکه خراسان رضوی در سال ۹۶ رتبه 
نخست گازرسانی به روستاها را در کشور کسب کرد، تصریح 
کرد: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده، تمام روستاهای 
دارای این شــرایط در خراســان رضوی تاکنون گازرســانی 
شده اند. از طرفی با مجوزی که از وزیر نفت گرفته شد، سرانه 

گازرسانی هر خانوار به ۱۲ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد. 
افتخاری افزود: هم اکنون از مجموع ۲ هزار و ۶۶۹ روســتای 
واجد شــرایط بهره مندی از گاز در اســتان بیش از ۲ هزار و 
۴۶۰ روســتا گازرسانی شــده یا عملیات گازرسانی آن ها در 
حال اجراســت. وی با بیان اینکه  پوشش گازرسانی شهری 
و روســتایی در خراســان رضوی به ترتیب 3 و ۱۲ درصد از 
میانگین کشــوری بیشتر اســت، بیان داشت: در مشهد نیز 
روســتاها و خانوارهایی واجد شــرایط گازرسانی شده اند، اما 
بخش هایی از حاشیه شهر و حتی خود شهر باقی مانده است 
که علت آن خارج از مجموعه اختیارات شــرکت گاز است و 
ساخت و ساز آن ها به گونه ای است که شرایط الزم و منطبق 
بر قانون برای گازرســانی را ندارنــد. برخی دارای مجوزهای 
قانونی ساخت و ساز نیستند و برخی دیگر در زمین هایی با 
کاربری زراعی و یا خارج از طرح های هادی روستایی ساخته 
شده اند که آمار آن ها در حدود 3هزار خانوار است و قانون گذار 
نیز اجازه گازرسانی به این گونه موارد را که بدون مجوزهای 

ساخت و ساز هستند، نمی دهد.
افتخاری همچنین در مورد گازرســانی به مــدارس، اظهار 
داشت: در شرکت گاز آمادگی داریم به هر مدرسه ای که نظام 
مهندسی، لوله کشی داخلی آن را تأیید کند، گازرسانی کنیم. 
از طرفی مجلس شورای اسالمی نیز طرحی را درباره گازرسانی 
به مدارس تصویب کرده که در راســتای آن از محل دریافت 
گازبها در حوزه های مختلف، بخشــی بــه آموزش وپرورش 
اختصاص پیدا کند و این اداره نیز مکلف است این اعتبارات را 
صرف بازسازی و نوسازی مدارس کند.  تاکنون در حدود ۱۰ 
میلیارد تومان از این محل به آموزش و پرورش خراسان رضوی 

اختصاص پیدا کرده است.

توسط اعضای سازمان مردم نهاد کانون 
خادمان معنوی امام رضا)ع(صورت گرفت

  نذر رایگان »موچینی« 
از  گروهی  تســنیم: 
جوانان شهر مشهد که 
هنــوز بــاور دارند باید 
از یکدیگر دســتگیری 
کننــد و در کنــار هم 
باشــند، ایــن روزهــا 
جهــادی،  فعالیتــی 

مخلصانه، ابتکاری و البته زیبا را در کنار یکدیگر رقم زده اند.
همزمــان با ایام دهه والیت و امامت، تشــکل های مردمی 
در نقاط مختلف شهر مشــهد، برنامه های متنوعی را اجرا 
می کنند تا در این ایام گوشــه ای از کار خیر را به اصطالح 

خودشان گرفته باشند و خدمتی به مردم ارائه کنند.
در این میان گروهی از جوانان همین شــهر قیچی ها را به 
دست گرفته اند و سراغ بچه های باصفای حاشیه شهر مشهد 
رفته اند و در این ایام جشــن و ســرور خود را وقف خدمت 

کرده اند.
قیچی هایــی که طالیی هســتند و دســت هایی که با این 
قیچی هــا رایــگان موچینی می کنند؛ طالیــی از این نظر 
که کارشــان قیمت نــدارد و آن را با دیگران به اشــتراک 

گذاشته اند.
این برنامه از چندی پیش در حاشیه شهر مشهدمقدس آغاز 
شده و قرار اســت تا شب عید غدیر در نقاط مختلف شهر 

مشهد و حاشیه شهر همچنان نیز دنبال شود.
کوره های آجرپزی »برزش آباد« و حاشــیه شهر در بولوار 
سوم طبرســی مکان هایی بوده که تاکنون این خدمات در 
آن ها ارائه شــده و در مجمــوع در دو برنامه  ای که تاکنون 
برگزار شــده ۱۲ آرایشگر آقا و خانم حضور داشتند و ارائه 
خدمات کرده اند؛ در برنامه نخســت کوره آجرپزی حداقل 
35 نفر پســر و دختر خانم کودک و نوجوان از خدمات این 

گروه از جوانان خوش ذوق مشهدی برخوردار شده اند.
پویش مردمی »یک نذری ساده« عنوان برنامه ای است که 
ســازمان مردم نهاد کانون خادمان معنوی امام رضا)ع( در 
طول سال و در قالب های مختلف به همت اعضا و عاشقان 
اهل بیــت)ع( و به صورت مردمی انجــام می دهند و ارائه 

خدمات رایگان آرایشگری نیز جزئی از این پویش است.

با حضور آیت اهلل علم الهدی صورت پذیرفت 
  رونمایی از درسنامه غنا و موسیقی

تألیف رهبر معظم انقالب
فارس: درســنامه غنا و 
موســیقی تألیف آیت اهلل 
خامنه ای با حضور نماینده 
ولــی فقیه در خراســان 

رضوی رونمایی شد. 
آیت اهلل ســـید احـــمد 
علم الهدی در جلسه آیین 
رونمایی از درسنامه غنا و موسیقی تألیف آیت اهلل خامنه ای که 
دیروز در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد، گفت: به طور 
معمول کتابی پرده برداری می شود که مورد شناخت نباشد، اما 

در این کتاب مفادی است که باید ذکر شود و موضوعیت دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه موضوع غنا 
از گذشته مورد بحث بوده است، یادآوری کرد: مسائلی که به عنوان 
موضوع فقهی در طول تاریخ آن مطرح شده، غیر از پیشرفت خود 
فقه، از جهت دیگری نیز پیشرفت های قابل تأمل داشته است، 
گاهی اوقات موقعیت های اجتماعی و سیاســی سبب می شده 
فقها با نگرش وســیع تری موضوعات را بررسی و تحقیق کنند.

وی افزود: گاهی اوقات مســئله موسیقی و غنا به عنوان ابزار لهو 
به گونه ای توســعه پیدا می کرد که از این طریق جامعه شــیعه 
دچار آلودگی هایی می شد، در نتیجه فقها مجبور بودند به نکات 

موشکافانه تری توجه و با دقت آن را بررسی کنند.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه مسئله غنا از مسائلی است که 
حاکمیت اجتماعی و سیاسی در روند پیشرفت آن تأثیر داشته 
است، اظهار کرد: جدا از شخصیت علمی و فقاهتی مقام معظم 
رهبری، شخصیت اجتماعی و احاطه فرهنگی ایشان نیز مورد 
توجه اســت. در  طول تاریخ بزرگانی که مســئله غنا را بررسی 
کرده انــد، از نظر احاطه قوی بــر جریان های فرهنگی جامعه و 

بخش موضوعی مسئله در موقعیت رهبری نبوده اند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد: اگر کسی امروز 
قصد داشته باشد در مورد غنا تحقیق کند، نمی تواند از نظریات این 
کتاب بی نیاز باشد و حتی فقها و مراجع تقلید نیز اگر قصد داشته 
باشند در این موضوع دوباره تحقیق را آغاز کنند، بی نیاز نیستند.

وی خاطرنشان کرد: رهبری هنگام بحث، به صورت باز و گسترده 
بحث   می کننــد، اما هنگام فتوا و اظهار نظر بســیار دقیق و با 
احتیاط نظر می دهند، هنگامی که شخصی با این دقت و اشراف 
اطالعاتی نســبت به جامعه در مورد  مسئله ای اظهار نظر کند، 

قطعاً قابل استفاده است.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه برخی روایات در بحث غنا و 
برخی در بحث ابزار موسیقی است، ادامه داد: موسیقی و غنا دو 
بحث جدا هســتند، غنا صوتی است که از دهان خارج می شود، 
اما موسیقی ابزار است و دالیل حرمت غنا را نمی توانیم به عنوان 

دالیل حرمت موسیقی قرار دهیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی یادآور شد: ما غنای حالل 
و حرام داریم، اگر غنایی لهو نبود نمی توانیم بگوییم حرام است، 
روایات این کتاب به پنج دسته تقسیم شده اند و موضوع غنا را از 

موسیقی کامالً جدا می دانند.
وی متذکر شــد: ما علیه موســیقی روایت نداریم، اما در مورد 
حرمت استعمال ابزار موســیقی روایت داریم؛ دلیل ما فقط در 
مورد ابزاری است که موسیقی از آن صادر می شود، در زمان ائمه 

موسیقی استعمالی جز لهو نداشته است.
آیــت اهلل علم الهدی تأکید  کــرد: از فرزدق که شــاعر بزرگی 
بود،استفاده می شد و در مسائل مختلف برای ترویج دین کمک 
می کرد، اما هیچ گاه از ابوالعطاهیه که استاد زبردست موسیقی 
بود، اســتفاده نشد، به علت اینکه در آن زمان موسیقی به عنوان 
لهو مطرح بوده و موسیقی مصرفی جز لهو نداشته است. طبیعی 
اســت ابزاری که برای حرام استفاده می شود، ضدارزش است و 

مورد قبول جامعه نیست.

دادستان کل کشور در بجنورد:
  مدیر خائن، زحمات مدیران 

خدوم را زیرسؤال می برد
بجنورد- خبرنگار قدس: 
دادســتان کل کشــور 
با  مبــارزه  امروز  گفت: 
فساد وظیفه همه ماست، 
چــه فســاد اقتصادی، 
چــه فســاد اخالقی و 
چه فســاد های دیگری 
که کم و بیش در جامعه اســت.حجت االسالم و المسلمین 
محمد جعفر منتظری در جلسه شورای اداری خراسان شمالی 
با تبریک دهه امامت و والیت و قدردانی و تشــکر از استاندار 
خراسان شــمالی و نماینده ولی فقیه و همه مدیران استان 
اظهار داشــت: در مبارزه با فساد در همه سطوح، آن گونه که 
باید موفق نبودیم و دلیلش همین پرونده های حوزه قضاست.

وی افزود: اما در نظام جمهوری اسالمی وظیفه همه مدیران 
است که از همه سطوح با فساد مبارزه کنند، زیرا امروز در نظام 
جمهوری اســالمی اجرای عدالت و انجام مأموریت در مسیر 

عدالت متوجه مسئوالن و مقامات است.
حجت االســالم والمســلمین منتظری تصریح کرد: بخش 
عمده ای از فسادهایی که امروز در جامعه می بینیم به ضعف 
مدیریت و عدم نظارت مدیران برمی گردد و این درحالی است 

که عدالت عنصری برای همه بشریت در همه دوران است.
وی خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسالمی، مدیر در هر 
حوزه ای که مدیریت می کند، باید در مســیر عدالت حرکت 
کند و امروز همه ما وظیفه داریم در هر سنگر و جایگاهی که 

هستیم عادالنه حرکت کنیم.
وی افــزود: عده ای در داخل و خارج از مرزها تالش می کنند 
فســاد را در جامعه و در کشور گسترده جلوه دهند که کمال 
بی صداقتی و بی انصافی است، زیرا در کشور شاهد مجموعه 

خدمات خوب مدیران پاکدست هستیم.
دادستان کل کشور گفت: زمانی که یک پرونده توسط مدیر 
خائن به وجود می آید، زحمات مدیران خدوم و صادق را زیر 
سؤال می برد، هر چند این موضوع در ادارات گسترده نیست 
ولی همین مقداری هم که هست برای نظام اسالمی و مدیرانی 

که باید در مسیر عدالت حرکت کنند زیاد است.
حجت االســالم والمســلمین منتظری خطاب به مدیران و 
مسئوالن خراســان شــمالی گفت:برخی مدیران نسبت به 
زیرمجموعه خود کوتاهی کرده اند؛ چرا باید شاهد این پرونده ها 
باشیم که منشأ آن ها بانک هاست. اگر مدیران و بانک ها نظارت 
بر منابع کنند و تســهیالت را به افراد شایسته بدهند شاهد 
چنین پرونده های فسادی نخواهیم بود.وی افزود: از مدیران 

انتظار داریم بر زیرمجموعه خود نظارت کنند.

کمتر از ۴۰ روز پیش  هاشم رسائی فر 
بود که رئیس جدید سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوی معارفه شــد تا 
راضیه علیرضایی پس از چند ســال حضور 
در رأس این تشــکیالت، جای خودش را به 
محمدرضا مس فروش بدهد. مس فروش که 
ســابقه مدیریت در تهران را نیز در کارنامه 
خود دارد تا پیش از این به طور رســمی در 
جایگاه ریاست سازمان رودرروی نمایندگان 
رســانه های خبری قــرار نگرفته بود. دیروز 
فرصتــی پیش آمد تــا در حضور مهندس 
مس فروش در مورد آنچه این روزها در حوزه 
صنعت، معدن و تجارت استان اتفاق می افتد 

گفت و گو کنیم.
رئیس جدید سازمان صمت خراسان رضوی 
گفت: بــا توجه به قــول و قرارهایی که با 
شخص وزیر و معاونان وزارت پیش از آمدنم 
به مشهد گذاشتیم، کارهای بزرگی مد نظر 
اســت که با توجه به قابلیت های استان در 
حوزه های صنعت، معدن و تجارت به فراخور 

نیاز و اولویت انجام خواهد شد.
محمدرضا مس فــروش در ادامه افزود: اگر 
ضعفی در حوزه کار ما هست نباید آن را به 
گردن نهاد و سازمان های دیگر بیندازیم، باید 
برای رفع آن تالش کنیم. خراســان رضوی 
بر خالف خیلــی از اســتان های دیگر در 
حوزه های صنعت، معدن و تجارت اهمیت 
خاصی دارد؛ در حــوزه معدن چالش های 
زیادی داریم و برای اینکه شــرایط از آنچه 
هست بهتر شود چاره ای جز ساماندهی آن 

نداریم. در بحث تجــارت و بازار با توجه به 
جمعیت استان و حضور 3۰ میلیونی ساالنه 
زائران امام هشــتم)ع( باید هم در تهران و 
هم در مشهد خیلی مراقب باشیم تا در این 

خصوص دچار تنش نشویم.

خراسانرضویهشتمدرایجاداشتغال
وی همچنیــن اظهار داشــت: بــه لحاظ 
رتبه بندی در بحث ســرمایه گذاری و ایجاد 
اشتغال، خراســان رضوی هفتم یا هشتم 
جدول رتبه بندی کشور اســت که این در 

شأن استان نیست و باید ارتقا پیدا کند.
رئیس ســازمان صمت خراسان رضوی در 
خصوص دریافت ۱۰ برابری حق ثبت معدن 
و اکتشاف نسبت به گذشته، گفت: تا زمانی 

که معدن به ثبت نرســیده حق اکتشاف از 
هیچ کســی دریافت نمی شود، وقتی همه 
کار توسط متقاضی انجام شد و درخواست 
کننده کامالً موافق ثبت بود، باید ۱۰ میلیون 
تومان برای ثبت بپردازد که این میزان قباًل 
یک میلیون تومان بود. اگر میزان ذخیره  هر 
معدنی که ثبت می شــود کافی باشد، هیچ 
فعالیتی ســود آور تر از آن نخواهد بود و آن 
حق ثبت و اکتشاف در مقابل آنچه برداشت 

خواهد نمود رقمی به حساب نخواهد آمد.

بهزودیمرغبهبازارتزریقمیشود
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر 
افزایش  قیمت مرغ به حدود ۱۶ هزار تومان 
به رغم تعزیراتی بودن این ماده پروتئینی، 

گفت: برای مرغ قائل به نرخ گذاری هستیم، 
اگر مــرغ زنده بــا نرخ مصوب به دســت 
کشتارکننده نرسد، روشن است که قیمت 

در بازار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
مس فروش ادامه داد:هر چند به زودی مرغ 
به بازار تزریق خواهد شد و این خود سبب 
می شود قیمت پایین تر بیاید، ضمن اینکه در 
حال حاضر نیز قیمت مرغ  در استان کمتر 

از قیمت میانگین در کشور است.
رئیس ســازمان صمت خراســان رضوی 
همچنیــن در واکنــش به پرســش دیگر 
خبرنــگار قــدس در مورد تناقــض ایجاد 
صنایعی که با اقلیم استان همخوانی ندارند، 
مثل فــوالد تربت حیدریه با توجه به آب بر 
بودن آن و اقلیم خشــک منطقه گفت: گاه 
برای اینکه عنوان کننــد در یک حوزه کار 
بزرگی انجام شــده، فعالیتی را مد نظر قرار 
می دهند تا بگویند دوستان محلی در انجام 
این فعالیت نقش داشــتند، حاال اینکه این 
فعالیت به تناســب اقلیم آنجا نبوده، آب به 
اندازه نیاز بوده یا نبوده، انرژی در دسترس 
هست یا نیست و اینکه راه دسترسی وجود 
دارد یــا نه را در نظــر نمی گیرند؛ در مورد 
شــرکت های فوالد  اســتان هم باید بگویم 
همین موضوع وجود داشته، با این توضیح 
که تمام مجوزها در وزارت صادر شده است. 
وی ادامه داد: با وجود این چاره ای جز رجوع 
به نخبگان برای همگام سازی شرایط صنعتی 
که ایجاد شــده با اقلیم نیست و باید از این 

طریق چاره جویی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به قدس تشریح کرد
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 از بین 183 اثر انتخاب شد
 درخشش خبرنگاران قدس

در جشنواره تولید ملی و رسانه 

قدس: پنجمین جشــنواره تولید ملی و رسانه خراسان 
رضوی با معرفی نفرات برگزیده بــه کار خود پایان داد. 
دیروز و در مراســمی با حضور مســئوالن استانی فعال 
در حوزه صنعت، معدن و تجــارت، خبرنگاران و فعاالن 
صنعتی، نفرات برتر این جشنواره معرفی و قدردانی شدند. 
در این جشــنواره هاشم رســائی فر و مهدی توحیدی 
خبرنگاران روزنامه قدس در دو بخش یادداشــت و خبر 
عناوین سوم را بدســت آوردند.فیروز ابراهیمی دبیرکل 
خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص 
جشنواره پنجم گفت: برای این دوره از جشنواره ۱۸3 اثر 
از خبرنگاران استان به دبیرخانه جشنواره رسید؛ این آثار 

از ۴۸ خبرنگار از ۱۶ رسانه فعال بودند.

 از ابتدای امسال تاکنون
 ۶00 نفر از زندان مرکزی مشهد 

آزاد شدند

قدس: حدود ۶۰۰ زندانی با اعمــال مواد قانونی و با 
هدف کاهش جمعیت کیفری از ابتدای امسال تاکنون 

از زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.
معاون زندان مرکزی مشهد با اعالم این مطلب گفت: 
این زندانیان درپی کاهش جمعیت کیفری زندان ها از 

زندان مرکزی مشهد آزاد شدند.
حســین رحیمی ادامه داد: بر اســاس تأکید مدیرکل 
زندان هــای خراســان رضــوی مبنی بر اســتفاده از 
ظرفیت های قانونی در ساماندهی جمعیت کیفری، رؤسا 
و مدیران زندان ها می توانند با استناد به مواد قانونی یاد 
شــده پیشنهاد آزادی زندانیان واجد شرایط را به مقام 

قضایی حوزه نظارت بر زندان ارائه دهند.

مدیر آموزش وپرورش این شهرستان: 
۱20 مدرسه بردسکن هنوز از بخاری 

نفتی استفاده می کنند

قدس آنالین: مدیر آموزش وپرورش بردســکن با بیان 
اینکه 5۰ درصد آموزشگاه های بردسکن نیازمند بازسازی 
است، گفت: متأسفانه هنوز ۱۲۰ مدرسه در بردسکن از 

بخاری نفتی استفاده می کنند. 
غالمحســین غفــوری بــا بیــان اینکــه 5۰ درصد 
آموزشــگاه های بردســکن نیازمند بازسازی است، از 
اختصاص ۲۴ میلیارد ریال اعتبار در ســال جاری به 
آموزش وپرورش بردسکن خبر داد وافزود: در راستای 
طرح مهر در مهر امسال، ۶ پروژه شش و چهار کالسه 
با کمک  خیران و اعتبارات دولتی افتتاح و آموزشگاه 
۱۲ کالســه آستان قدس رضوی در انابد نیز به زودی 

مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
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مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  

سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز در 

حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.

شماره پيامک:   300072305

روی خط حادهث

رساهن

خبر

در یک نشست خبری عنوان شد
  دور بودن مردم از حقوق شهروندی 

خسارت های زیادی به بار می آورد
سـرور هـادیان: رئیس 
دهکده حقوقی بین المللی 
سفید از برگزاری دپارتمان 
تخصصی رسانه و ارتباطات 

خبر داد. 
دکتر مجید قاضی زاده در 
با اصحاب  نشست خبری 

رسانه گفت: کار خبرنگار فراتر از یک خبر است و به اعتقاد من 
او فرهنگ نگار است. وی در ادامه با اشاره به این نکته که رشته 
حقوق رسانه، رشته ای نوپا در کشورمان است، خاطرنشان ساخت: 
در راستای ترویج حقوق شهروندی باید همه افراد جامعه از حقوق 
خویش آگاه باشــند تا کارها سریع تر، آرامش بخش تر و با نتایج 

بهتر به انجام برسد.
وی تأکید کرد: از این رو ضرورت ایجاد دپارتمان تخصصی حقوق 
رسانه و ارتباطات در کنار26 دپارتمان تخصصی دیگر دیده شده 
است و بنا داریم در این دپارتمان در دو بخش آموزش و مشاوره 

گام های مثبتی را برای اهالی رسانه برداریم.
وی در نخســتین گام برای این رســالت از ایجاد کانال حقوق 
رسانه و ارتباطات خبر داد و افزود: در این کانال سعی شده است 
پست های آموزشــی مورد نیاز اصحاب رسانه بارگذاری شود و 
با افزایش اطالعات، اولویت پیشــگیری را بار دیگر یادآور شویم. 
معاونت امور بین الملل و ارتباطات دهکده حقوقی سفید نیز در 
این نشست گفت: آموزش، نشر و آگاهی رسانی در حوزه حقوق 
شهروندی و عامه سبب می شــود از بسیاری مشکالت جامعه 
پیشگیری شود. دکتر سعید حقیقی با بیان این نکته که مردم 
در بسیاری از مواقع به دلیل نداشتن آگاهی از اطالعات حقوقی 
رنج می برند، تأکید کرد: امیدواریم با افزایش سطح آگاهی در این 

مسیر گام های خوبی را برداریم.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان رضوی نیز در این 
نشست گفت: دور بودن مردم از حقوق شهروندی خسارت های 
زیادی را در جامعه به بار می آورد. ســید جالل فیاضی افزود: در 
سال های گذشته تعداد روزنامه نگارها بسیار کم بود، دانشگاه ها 
باید برای رســانه ها روزنامه نگار متخصص تربیت می کردند، اما 
امروز ما نیاز به متخصصان روزنامه نگاری در جامعه پزشــکان، 
مهندســان و حتی حقوقدانانی داریم که با زبان رسانه با مردم 
حرف بزنند و در واقع امروز نیاز به تربیت متخصصان رســانه ای 
محسوس است. مدیر خبرگزاری رضوی در پایان این گفتمان از 
اعالم آمادگی برای تفاهم نامه ای مشترک برای برگزاری نشست ها 
و کارگاه های آموزشی در بحث حقوق رسانه با خانه مطبوعات و 

دهکده حقوقی بین المللی سفید خبر داد.

 دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان در تحریریه قدس: 

 بسته شدن پرونده »پدیده«
ظلم به مردم است
دبیر  علیپور:  محبوبه 
امر به معروف و  ســتاد 
خراســان  منکر  از  نهی 
در  حضــور  بــا  رضوی 
قدس  فرهنگی  مؤسسه 
اعضای  و  ســردبیر  بــا 
تحریریــه روزنامه قدس 

دیدار و گفت و گو کرد. ســید عبداهلل ارجاعی در این دیدار با 
اشاره به غفلت و همراهی متولیان وقت در ایجاد پروژه پدیده 
گفت: عــالوه بر مدیران پدیده مســئوالن دخیل در آن هم 
مجرم هســتند و باید تقاص تصمیم گیری هایشان را بدهند. 
زیرا معنی ندارد استانداری زمینی که تغییرکاربری نیافته را 
بــه عنوان پروژه عمرانی کلنگ بزند و یا مســئولی دراتاقش 
بنشیند و پروژه ای را با تغییرکاربری به عنوان عمرانی بسازند 

و این مسئول واکنشی نشان ندهد. 
وی دربخش دیگری از سخنانش با بیان مضرات فرهنگی 
و اجتماعی فروش پیاده روهای ســطح شــهر از ســوی 
شهرداری افزود: ســتاد امربه معروف و نهی از منکر برای 
لغــو این مصوبه وکیل گرفته و پیگیر این قضیه از ســوی 
دیوان عدالت اداری اســت. وی یادآور شــد:هرچند که به 
خوبی واقفیم روند این امر زمانبر خواهد بود. اما با فشــار 
افکارعمومی می توان شورای شهر مشهد را متقاعد کرد که 
این مصوبه را لغو سازند؛ چرا که چنین مطالباتی سیاسی و 

جناحی نبوده و حقوق عامه محسوب می شود.

برخورد با سردفتر متخلف 
  دفتر ثبت ازدواج الکچری بسته شد

 رئیس جمعیت 
ن  فـتـرا سـرد
ازدواج و طالق خراســان 
رضوی گفت: دفتـر ثبـت 
از  نمادی  ازدواجی کــه 
کلیســا بود، بســته و با 
سردفتر متخلف برخورد 
شد. ابراهیم آخوندی، رئیس جمعیت سردفتران ازدواج و طالق 
خراسان رضوی گفت: پنجشنبه گذشته، رئیس حفاظت اطالعات 
اداره کل ثبت استان به همراه رئیس بازرسی اداره کل و نیز رئیس 
جمعیت ســردفتران ازدواج و طالق استان به یکی از تاالرهای 
تشریفات در بولوار وکیل آباد مشهد مراجعه کردند که تابلو یکی از 
دفاتر ســردر آن نصب شــده بود. وی ادامــه داد: در این تاالر 
تشــریفات از نمادهای غیراسالمی استفاده شده بود و سردفتر 
متخلف پس از احضار، به دســتور اداره بازرسی، تابلوی خود را 
جمع آوری کــرد. رئیس جمعیت ســردفتران ازدواج و طالق 
خراسان رضوی گفت: ســردفتران توجه داشته باشند فقط با 
دعوت زوجین حق حضور در تاالرها برای ثبت دارند و نمی توانند 
در آن مکان ها  استقرار دائم داشته باشند. یک دفتر تشریفات با 
همکاری یکی از ســردفتران ازدواج در بولوار وکیل آباد مشهد، 
محضری الکچــری راه اندازی که در این محضــر از نمادهای 

مسیحیت استفاده شده بود و فضایی شبیه به کلیسا داشت.

واکنش ها به مرگ هفت توله ببر در مشهد 
  محیط زیست استان 

خواستار تعطیلی باغ وحش شد
حفاظت  مدیرکل  ایرنا: 
محیط زیســت خراسان 
رضــوی گفــت: پیــرو 
بــا  اخیــر  مذاکــرات 
دادستانی مرکز خراسان 
رضــوی، در قالــب نامه 
رســمی درخـواســـت 

تعطیلی باغ وحش مشهد به این مرجع قضایی ارائه شده است.
تورج همتی در این رابطه گفت: باغ وحش مشهد مجوز فعالیت 
ندارد و از سال گذشته نیز مشکالت متعددی در این مجموعه رخ 
داده است. پیش از این به مدیریت باغ وحش یک سال مهلت برای 
اعمال اســتانداردها و آیین نامه های سازمان محیط زیست داده 
شد، اما در این مدت همچنان شاهد تداوم نواقص و مشکالت در 

باغ وحش مشهد بوده ایم.
وی ماهیت مشکالت، نواقص و کاستی های موجود در باغ وحش 
مشهد را مدیریتی و مرتبط با استانداردها و نیازمند پاسخگویی 
در قبال سهل انگاری های رخ داده ذکر و بیان کرد: بر این اساس از 
دادستان مرکز خراسان رضوی درخواست شد تا بدون ارائه مهلت 
و فرصت بیشتر، مجموعه باغ وحش مشهد بالفاصله تعطیل شود.  

  زورگیر چاقوکش در محاصره پلیس
جانشــین  قرمز:  خط 
فرماندهی انتظامی مشهد 
متهمان  دســتگیری  از 
پرونــده حمله و ضرب و 
جــرح عابرپیاده در یکی 
از خیابان هــای مشــهد 

خبر داد.
سرهنگ »محمد طبسی« در تشریح این خبر گفت: شنبه شب 
گذشته فردی در تماس با فوریت های پلیسی 110 از حمله دو 
جوان موتورســوار به یک عابرپیاده و ضرب و جرح و زورگیری 
خشــن از این فرد در یکی از خیابان های محدوده بولوار مصلی 
خبر داد. جانشــین فرماندهی انتظامی مشهد افزود: در پی این 
تماس تلفنی هماهنگی های الزم در کوتاه ترین زمان ممکن به 
عمل آمد و تیم گشــتی کالنتری 17 که در فاصله نزدیکی از 
محل وقوع سرقت قرار داشتند، بالفاصله در محل حاضر شدند. 
سرهنگ طبسی گفت: بررسی های اولیه مأموران انتظامی با توجه 
به اظهارات شاکی پرونده نشان می داد جوانی موتورسوار که چاقو 
در دست داشته به او حمله ور و از ناحیه کتف، بازو و صورت او را 

مجروح و مرتکب زورگیری شده است.
جانشــین فرماندهی انتظامی مشهد گفت: عملیات ضربتی با 
اجرای طرح مهار در دســتورکار پلیس مشــهد قرار گرفت و با 
کنترل و مراقبت های گسترده در منطقه مذکور، پلیس پس از 

دقایقی متهمان موتورسوار را شناسایی و دستگیر کرد.
وی با اشــاره به این مطلب که در بررسی اولیه از متهمان چهار 
قبضه چاقو کشف شد، گفت: با توجه به اینکه حال شاکی پرونده 
مساعد نبود با حضور عوامل اورژانس 115 و توسط آن ها به مرکز 

درمانی انتقال یافت.
سرهنگ طبسی تأکید کرد: پلیس مشهد با افرادی که بخواهند 
نظم و امنیت را خدشه دار کنند به پشتوانه حمایت های دستگاه 
قضایی و با همکاری آگاهانه زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع(، برخورد قانونی و قاطعانه ای خواهد داشــت و مجرمان 

فرصتی برای جوالن نخواهند یافت.

 در پی پیگیری گالیه های مردمی
از سوی پلیس نیشابور

 34 دستگاه موتورسیكلت و خودرو 
متخلف توقیف شد

نیشــابور- خبرنگارقدس: فرماندهی انتظامی شهرستان 
نیشابور از توقیف 34 دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف در 
شهر نیشابور خبر داد.سرهنگ حسین دهقانپور اظهارکرد: در پی 
اعالم نارضایتی اجتماعی شهروندان از دور دور کردن خودرو و 
موتور ســیکلت ها در ساعات پایانی شب در برخی مناطق شهر 

نیشابور، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
از همین رو طرح تشدید مقابله با هنجارشکنان توسط پلیس اجرا 
و در این طرح دو روزه مأموران تعداد 28 دستگاه موتورسیکلت 
که با حرکات نمایشی و... امنیت شهروندان را به مخاطره انداخته 
بودند و 6 دســتگاه خودرو متخلف را توقیف و روانه پارکینگ 
کردند. وی خاطرنشــان کرد: مخدوش کردن پالک، اســتفاده 
نکردن از کاله ایمنی، نداشتن گواهینامه و بیمه، ایجاد مزاحمت 
و سلب آسایش عمومی در بوستان ها و تفرجگاه ها، عدم رعایت و 
پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله تخلفات راکبان 

موتورسیکلت و رانندگان خودروها است.
سرهنگ دهقانپور یادآور شد: مخدوش کردن پالک جرم است 
که در صورت مشــاهده عالوه بر توقیف وســیله نقلیه، پرونده 
قضایی تشــکیل و عامل این اقدام به عنوان متهم جهت سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد. 

رخ رد رخ
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مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 درمانگاه شبانه روزی كه شبانه روزی نيست!
ساعت 5 صبح روز یکشــنبه برای مداوای 
دخترم به درمانگاه شبانه روزی... فرهنگیان 
مراجعه کردم که متأســفانه با درب بســته 
مواجه شدم. البته این دومین باره که چنین 
اتفاقــی رخ می دهد. قابل توجه مســئوالن 
محترم اداره کل که همجــوار این درمانگاه 

هستند . 
 915...2668

 تردد موتورسواران در رمپ معلوالن
خواهشمندم از مسئوالن محترم شهرداری 
منطقه بولوار طبرســی شــمالی بپرســید 
برای چــه در امتداد بولــوار رمپ معلوالن 
درســت کرده اند ولی حفاظی بــرای تردد 
نکردن موتورســواران تعبیه نکرده اند. عبور 
موتورسواران و حتی گاه ماشین ها بالی جان 

ما شده است.
915...8276

 بسياری از مجتمع ها مسير ويژه ويلچر و كالسکه ندارند
بسیاری از پاســاژها ، مجتمع ها و مراکزخرید 
درخیابان هــای نزدیــک حرم بــه خصوص 
محدوده 17شهریور بدون مسیر ویژه معلوالن، 
ویلچر و کالسکه کودک هستند. حتی برج های 
تجاری که سالمندان زائر و خانواده های بچه دار 
بســیاری در آن ها تردد می کنند هم کمترین 
مناسب سازی انجام شده و ارتفاع پیاده روهای 

جنوبی بیش از اندازه زیاد است.
گروسی

 در اين محله فضای سبز نداريم
برای چندمین بار اســت که پیام می دهم. از 
شهرداری منطقه بولوار توس - توس 87/10 
از نداشتن یک فضای سبز کوچک با جمعیت 
زیاد منطقه گالیه داریم. مردم این محله چه 

گناهی کرده اند؟
915....0187

عقیل رحمانی با دســتور مقام قضایی در 
دادسرای ناحیه 7 مشهد یک مجموعه ورزشی 
که در پوشــش ورزش پینت بــال محل را در 
اختیــار افراد معلوم الحال قــرار داده و با انجام 
تبلیغات غیرشرعی، مروج بی حجابی شده بود، 

پلمب شد.  

 احساس مسئوليت شهروندی 
و پيگيری قضايی

دادیار شعبه 772 دادسرای ویژه فضای مجازی 
استان در تشریح برخورد قاطع دستگاه قضایی با 
این مرکز اشاعه منکر در شهر مشهد به خبرنگار 
قدس گفت: چند روز پیش مستنداتی از سوی 
احــدی از شــهروندان به دادســرای ناحیه 7 
مشهد ارسال شد و پس از آن قاضی حقدادی، 
سرپرست دادســرا ماجرا را بررسی و با دستور 
ایشان پرونده برای رسیدگی تکمیلی به شعبه 

772 ارجاع شد.
قاضی غالمی تصریح کرد: وقتی مستندات ارائه 
شده که چندین تصویر تبلیغ در فضای مجازی 
و... بود مورد بازبینی قرار گرفت مشخص شد، 
یک مرکز تفریحی شناخته شده در شهرمشهد 
که در حوزه پینت بال فعالیت دارد، در تبلیغات 
فضای مجازی اش چندین نمونه کار از حضور 
افراد معلوم الحال را به صورت کشــف حجاب 

شده منتشر کرده است.

 رفتار هنجارشکنانه
 در مجموعه ورزشی شناخته شده

ایــن مقام قضایی بیان داشــت: بــا توجه به 
حساسیت ماجرا فوراً اینســتاگرام متعلق به 
مجموعه ورزشی مذکور شخصاً مورد رصد قرار 
گرفت و معلوم شد که آن ها در فضای جنگلی 
که دور تا دور آن با فنس محصور شــده و در 
مجاورت یک محور پرتردد قرار دارد، دست به 

این اقدام خالف شرع و قانون زده اند.
از همیــن رو بود که پرونــده دراختیار پلیس 
امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی خراســان 
رضوی قرار گرفت و از آن ها خواســته شــد تا 
چندین روز ترددها، اقدامات و... این مجموعه 
ورزشــی پینت بال به صورت نامحسوس رصد 

و نتیجه آن را به دادســرا 
منعکس کنند.

قاضی شعبه 772 دادسرای 
ویژه فضای مجازی تصریح 
کرد: مأموران پلیس امنیت 
اخالقی فرماندهی انتظامی 
استان پس از آنکه چند روز 
به صورت مــداوم محل را 
تحت نظر قرار دادند، نتیجه 
اقدامات خود را به دستگاه 

قضایی منعکس و در پی آن اعالم کردند، تمامی 
مستندات ارائه شده و حتی تبلیغات مشاهده 
شده توســط مقام قضایی در فضای مجازی، 

واقعیت دارد؛چرا کــه مدیران آن مجموعه به 
برگزاری بــازی پینت بال به صورت مختلط و 
بــدون حجاب اقدام کــرده و در یکی از موارد 
افراد معلوم الحال پس از اتمام بازی، رفتار خالف 

شئونات اسالمی از خود بروز داده اند.

 پلمب محل و اعالم جرم 
برای عامالن ماجرا

قاضی غالمی در حالی که عنوان 
کرد به هیچ عنــوان اجازه انجام 
این گونه اقدامات هنجارشکنانه در 
شهر مشهد و مجاورت حرم مطهر 
رضوی را به هیچ کس نمی دهیم، 
ادامه داد: با روشن شدن ماجرا به 
سرعت دســتور پلمب محل داده 
شد. از ســوی دیگر دونفر در این 
زمینه شناســایی و به دستگاه قضایی هدایت و 
رســیدگی به جرم واقع شــده از طرف آن ها در 

دستور کار قرار گرفت.

در حین رسیدگی به پرونده حتی مشخص شد 
کــه برخی از افراد معلوم الحــال به برخی دیگر 
گفته اند که اگر به دنبال مکانی آزاد هســتید به 

این پینت بال بروید!

 دستور بررسی موارد ديگر داده شد
قاضی شــعبه 772 دادسرای مشهد عنوان کرد: 
متهم وقتی بازجویی شــد و مســتندات و ادله 
جمع آوری شده مقابلش قرار گرفت، ضمن ابراز 
پشیمانی از کرده خود، مشخصات چندین مرکز 
ارائه ورزش پینت بال دیگر را هم لو داد و مدعی 
شد در آن مکان ها هم به واسطه عدم نظارت ها، 

اقدامات مشابهی صورت می پذیرد.
وی ضمن اعالم صدور دســتور بررسی موضوع 
مطرح شــده از ســوی متهــم، در ادامه عنوان 
کرد: دادســتانی اعالم می کند اگــر این ماجرا 
صحت داشته باشد و در تحقیقات با نمونه هایی 
از رفتارهای هنجارشکنانه مواجه شویم، تمامی 
مراکــز را پلمب خواهیم کرد و با عامالن آن هم 

برخورد قاطع قضایی خواهد شد.
این گونه نخواهد شد که هر فرد با هر دیدگاهی 
که دوست داشته باشد از طریق نامشروع در شهر 

امام رضا)ع( کسب درآمد کند.
وی گفت: در بررسی های تکمیلی معلوم شد که 
محل متعلق به نهادی بوده و به صورت اجاره ای 
در اختیار فرد متخلف قرار گرفته است. از همین 
رو مالکان مجموعه به دادســرا احضار و به آن ها 

تذکرات قاطعی داده شد.

 احساس مسئولیت شهروند مشهدی و گزارش یک تخلف سبب شد

پلمب پينت بال مروج بی حجابی 

مشخص شد برخی از 
افراد معلوم الحال به 
 برخی ديگر گفته اند 
اگر به دنبال مکانی 
آزاد هستيد به اين 

پينت بال برويد!

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی وزش باد و گرد وغبار 

در نوار شرقی خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه به بررسی 
نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره ای، پدیده غالب جوی به 
خصوص در نوار شرقی، جنوب شرق استان و شهرستان سبزوار، 
وزش باد و گردوغبار بوده که از سه شــنبه بر سرعت آن افزوده 
خواهد شــد. ضمن اینکه طی این مــدت در مناطقی از جمله 
مناطق ذکر شده، وزش باد شدید موقتی همراه با کاهش میدان 

دید افقی دور از انتظار نیست.
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علــی محمــدزاده: مدیرعامل ســازمان 
اتوبوسرانی مشهد  گفت: از تعداد3هزار و 312 
ایستگاه اتوبوس شهر مشــهد تعداد یک هزار 
و900 ایستگاه بدون ســایبان است. حسینی 
پویا در نشســت خبری روز گذشــته خود در 
پاسخ به پرســش خبرنگار ما درباره مشکالت 
زیرســاخت هایی از قبیل سایبان و صندلی در 
شهرک های اقماری مشــهد از قبیل مهرگان 
افزود: هرچند در بازدیدهای میدانی از گالیه ها و 
مشکالت اهالی این محالت اطالع داریم و تالش 
در رفع آن ها است، اما در مواردی به دلیل وجود 
معارض یا مانع، مشکل ایجاد ایستگاه را داریم. 
با این حال به دنبال یافتن راه حل هستیم و در 

آینده نزدیک این نقایص مرتفع خواهد شد.

  اعالم داليل نارضايتی از اتوبوسرانی
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود اظهار 
داشت: براساس نظرسنجی های صورت گرفته 
در بخش های مختلف خدمت رسانی در سازمان 
اتوبوسرانی، در مجموع شــهروندان مشهدی 

رضایتمندی 65درصدی از این سازمان دارند.
براســاس آمارهــای اعالم شــده حســینی 
پویا بیشــترین نارضایتی ها مربــوط به زمان 
ســرویس دهی )بــا 46درصــد نارضایتی( و 
اطالع رسانی برنامه ها یا طرح های اتوبوسرانی )با 
44درصد نارضایتی( و نیز وضعیت ایستگاه ها )با 

42درصد نارضایتی( است.
وی با اشاره به نیاز ناوگان اتوبوسرانی به نوسازی 
و خروج اتوبوس های فرسوده گفت: امسال 100 
دســتگاه مینی بوس جدید خریــداری و وارد 
ناوگان شد و قرارداد خرید 100 دستگاه دیگر 

نیز منعقد شده است.
سیدمهدی حسینی پویا افزود: در کنار خرید 
این 200 دستگاه مینی بوس، قرارداد خرید 100 
دســتگاه اتوبوس جدید نیز با استاندارد یورو 5 
نهایــی و در انتظار اخذ ضمانت نامه از ســوی 
فروشنده هســتیم و 300 دستگاه اتوبوس نیز 
در حال بازســازی است.وی اضافه کرد: از 300 
دستگاه اتوبوس که درحال بازسازی است، 170 
دستگاه گازوئیلی و 130 دستگاه گازسوز است 
که با هزینه هر دســتگاه 120 میلیون تومان 

بازسازی خواهند شد.
وی گفت: ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
دارای هزار و479 دستگاه اتوبوس فعال است که 
از این تعداد تنها 250 دستگاه کولر ندارند که 
در بازسازی اتوبوس های فرسوده، نصب کولر را 

مدنظر قرارداده ایم.
وی ادامــه داد: توانایی مالــی خرید اتوبوس را 

داریم، اما به دلیل تحریم ها اتوبوسی در سطح 
کشور برای خرید وجود ندارد.

حسینی پویا با بیان اینکه در حال حاضر سهم 
اتوبوسرانی در حمل و نقل عمومی 17 درصد 
اســت ، اظهار کــرد: در مشــهد روزانه حدود 
950 هزار مســافر به وسیله ناوگان اتوبوسرانی 
جابه جا می شــوند که از این تعداد 17 درصد 
هزینــه خدمــات را پرداخــت نمی کنند که 
 مبلغ ریالــی آن در طول ســال رقمی حدود

34 میلیارد تومان است .

  اعزام 103 دستگاه اتوبوس به نجف
وی افــزود: در حــال حاضر 3 هــزار و 312 
ایستگاه در سطح شــهر مشهد وجود دارد که 
از این تعداد هزار و900 ایستگاه بودن سایبان 
است، اما مالک ما برای ساخت ایستگاه، میزان 
تراکنش های هر ایســتگاه است که به همین 

دلیل اولویت، ایستگاه های پرتراکنش است و به 
مرور تمامی ایستگاه ها تجهیز می شوند.

حســینی پویا درادامه با اشاره به خدمات دهی 
به زائران اربعین گفت: ســال گذشــته 103 
دستگاه اتوبوس به نجف اعزام و به حدود 120 
هزار زائر خدمات رسانی شد، امسال نیز همین 
تعداد اتوبوس به نجف اعزام خواهد شد، اما به 
دنبال آن هســتیم تا تعداد اتوبوسرانان اعزامی 
را در صــورت امکان افزایش دهیــم تا تعداد 

سرویس دهی نیز افزایش پیدا کند.
وی اضافه کرد: هزینه تمام شــده هر ســفر با 
اتوبوس در مشــهد حدود هــزار و 902 تومان 
است که 650 تومان یعنی معادل 34 درصد از 

شهروندان دریافت می شود.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد اضافه کرد: 
هر 10 ســال باید اتوبوس های دیزلی و هر 12 
ســال اتوبوس های گازی را از رده خارج کنیم، 
بنابراین با این حساب باید تا پایان سال، 600 
دســتگاه اتوبوس معادل یک سوم اتوبوس ها از 

سیستم ناوگان اتوبوسرانی خارج شوند.
وی ادامه داد: اجرای خطوط بی.آر.تی مزایایی 
از جمله کاهــش آلودگی هوا، ســرعت در 
جابه جایی مسافر و کاهش مشکالت ترافیکی 
و ایمنی را بــه دنبال دارد، اما در اجرای خط 
3 بی.آر. تی مشکالتی ایجاد شده که به مرور 

برطرف خواهد شد.
وی افزود: با توجه به تغییر بافت های جمعیتی، 
توسعه شهر و اضافه شدن خطوط قطار شهری 
و همچنین درخواست های شهروندان، نیازمند 
اصالح خطوط هستیم که کار مطالعاتی آن در 

حال انجام است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد: 

نیمی از ایستگاه های اتوبوس سایبان ندارد



ورزش خراسان شهروندخالقمشهدیباانتقادازحمایتنکردنارگانها:

هواپیماوبالگردابداعیامدرپارکینگخاکمیخورد!
تسنیم:سازنده مشهدی هواپیماهای فوق سبک 
معتقد است اگر از وی و امثال وی حمایت صورت 
بگیرد توان اشــتغال زایی باالیی در این صنعت 

وجود دارد. 
آدم عجیب و غریبی اســت، بــه گفته خودش 
تحصیالتش تــا دوم راهنمایی اســت که البته 
بابت آن مدرکی نمی دهند، امــا از همان زمان 
عشق پرواز بوده و شــور و شوق پرواز و هواپیما 
یــک لحظه هم از ســرش بیرون نرفته اســت. 
برای بسیاری ســؤال پیش آمده که چگونه وی 
با ایــن مدرک حتی در این حــوزه تدریس نیز 
 می کند؟ حتی امروز کارورزان برخی دانشگاه های 
علمی-کاربردی برای طی دوره کارورزی خود به 

وی مراجعه می کنند.
رضا نظامی موظف خودجوش و شخصی وارد این 
عرصه شده است و البته این روزها بسیار گالیه مند 
است، زیرا در مسیر دریافت مجوز پرواز ماکت ها 
و هواپیماهای تک نفره و دو نفره اش سنگ اندازی 

زیادی شده است.
وی می گوید: برای شناخت بهتر از هواپیماها و 
دست به کار شدن برای ساخت آن ها، بسیاری 
از مراکزی را که در این زمینه فعال هســتند 
از نزدیک دیده اســت؛ اصفهان، کرج و تهران 
را خودش رفته و در مورد هواپیماها اطالعاتی 
کســب کرده و سپس تصمیم گرفته دست به 
تولید هواپیماهای تک نفره و دو نفره و ماکت 
هواپیمــا بزند که البته باز هم گالیه ها رهایش 

نمی کنند.
او خاطرنشــان می کنــد: یکــی از مهم ترین 

این است خلبانانی  مشکالت 
کــه گواهی نامه پــرواز برای 
دارند،  سبک  فوق  هواپیمای 
توان خرید این گونه هواپیماها 
وارداتی  نمونه  زیرا  ندارند،  را 
است  گرانقیمت  بسیار  آن ها 
و درصدد بودم و هســتم که 
نمونه داخلی این هواپیماها را 

تولید کنم.
مــی دهــــد:  ادامــــه  وی 
در  زیادی  ســنگ اندازی های 
مســیرم صورت گرفته است؛ 
پارک علم و فناوری پاســخم 

را نداد، به اســتاندار وقت خراســان رضوی نامه 
نوشتم اما به نتیجه نرسیدم، اگر می توانستم خط 
تولید این هواپیماهــا را راه اندازی کنم، حداقل 

برای 2هزار نفر اشــتغال زایی 
ایــن  می گرفــت.  صــورت 
شهروند خالق مشهدی عنوان 
می کند: طراحی و مدل سازی 
و قالب ســازی هواپیماهــای 
فوق سبک را انجام می دهم؛ 
نمونه های هواپیماهای طراحی 
شده، سرنشین دار است و برای 
موارد دیگری نیز مورد استفاده 
 قرار می گیرنــد. هواپیماهای 
یک نفره به طور عمده تفریحی 
است، اما برای سایر موارد هم 

می توان استفاده کرد.
وی می گوید: تمام بدنــه و قطعات را به صورت 
داخلی بــرای هواپیماهای طراحی شــده خود 
اســتفاده کردم، متأســفانه حمایتی نشدم و در 

مجموع تنها یک میلیون وام قرض الحسنه و یک 
میلیون بالعوض دریافت کردم. بسیج سازندگی و 
سپاه حمایت کردند، اما هیچ ارگان دیگری در این 

مسیر به من کمک نکرد.
نظامی موظف خاطرنشان می کند: جایی نمانده 
که مراجعه نکرده باشم و نامه نگاری های متعددی 
انجام دادم و بســیار گالیه مند هستم؛ برای 15 
میلیون وام باید ضامن های متعدد ببرم و در این 

شرایط نمی توان به فکر کارآفرینی بود.
وی ادامــه می دهد: تمام ســرمایه من هزینه 
شخصی ام بوده و امروز هواپیمای فوق سبکم 
در فرودگاه گلبهار اســت و پرواز نکرده، یکی 
از بالگردها نیز در یک مجتمع دیگر قرار دارد. 
هم اکنون هم در حــال تولید یک هواپیمای 
دونفره هســتم. نظامی موظف عنوان می کند: 
ایــن هواپیماها چون پــروازی انجام نداده اند 
ماکت هستند. هواپیمای یک نفره در آشیانه 
گلبهار ســه سال اســت که خاک می خورد و 

مجوز پرواز نمی دهند.
وی ادامــه می دهد: بــاالی 300 میلیون تومان 
در این حوزه ســرمایه گذاری کرده ام. اگر مجوز 
پرواز داده می شد، اثبات می کردم هواپیما نقص 
ندارد و برای مجوز تولیــد اقدام می کردیم. نیاز 
جامعه هوانوردی نیز مؤید این مســئله اســت. 
وی خاطرنشــان می کند: زمینه کاری زیادی در 
حوزه پروازی وجود دارد، اما تمام این ها مستلزم 
مجوزهای الزم اســت. امیــدوارم ارگان ها پای 
کار بیاینــد و از بنده حمایت کنند، زیرا ظرفیت 

مناسبی برای اشتغال زایی وجود دارد.

فرهنگ و هنر
کتاب»ابوسعیدابوالخیرومهنه«

منتشرشد
»ابوســعید  کتاب  ایرنا:
به  مهنــه«  و  ابوالخیــر 
مرتضــی  نویســندگی 
شبان، محقق و پژوهشگر 
اهل تربت حیدریه منتشر 

شد. 
کتاب  ایــن  نویســنده 

در معرفی شخصیت ابوســعید ابوالخیر گفته است: وی عارف 
شوریده و صوفی وارســته قرن چهارم و پنجم هجری قمری 
بود که جایــگاه ویژه  ای در تاریخ تصوف و عرفان دارد و کتاب 
 »اســرارالتوحید فی مقامات شــیخ ابوســعید« که به وسیله 
محمد بن منور درباره او نگاشته شده از افتخارات میراث ادب 

فارسی قلمداد می شود.
مرتضی شبان اظهار داشت: هرچند اسناد و مآخذ به صراحت 
زادگاه این شخصیت وارسته را مهنه معرفی کرده اند، اما در این 

که مقصود کدام مهنه است، اختالف نظر وجود دارد.
وی افــزود: گروهــی از محققان به روســتای مهنــه از توابع 
شهرستان تربت حیدریه توجه دارند و گروهی دیگر زادگاه او را 
مانه ترکمنستان می دانند که در گذشته مهنه بوده و به تدریج 

به مانه امروزی تغییر نام یافته است.

نمایشگاهعکس»1*2«گشایشیافت
- ر بـــو نـیــــشا
خبــرنگارقـــدس:
عکس»1*2«  نمایشــگاه 
هاللی  حمیدرضــا  آثار 
عــکاس نیشــابوری در 
الملک  کمــال  نگارخانه 
اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اسالمی نیشابور بر پا شد. 

این نمایشگاه شامل16 اثر به صورت رنگی در ابعاد 100*70 با 
موضوع مستند گونه مفهومی نیشابور در معرض دید عموم قرار 
گرفته است. نمایشگاه عکس »1*2« تا 30 مرداد 98 از ساعت 
18 تا 20 در محل نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 

بازدید عموم عالقه مندان بر پا است.

عشقستان
پدر شهیدان دهنوی:

فرزندانمشهیدشدند
تاانقالببهصاحباصلیاشبرسد

میــان  در  تســنیم:
کوچه های قدیمی مشهد 
و محلــه پاییــن  خیابان 
شــهید  خیابــان  وارد 
می شوم  کارگر«  »حسنی 
 و پس از طی مسافتی به 
»مسجد حجتیه« و بن بست 

خانه شهیدان دهنوی می رسم. نخستین چیزی که نگاهم را جلب 
می کند فضا و آراســتگی در و دیوار محوطه بیرونی خانه است 
و عکس ســه شهیدی که بر سردر خانه می درخشد. خانه ای که 
آجرهای قدیمی اش نشــان از قدمت طوالنی آن می دهد. برای 
گفت وگو با اهل خانه زنگ در خانه را می فشــاریم و با استقبال 
آقای دهنوی نود و چهار ساله پدر سه شهید روبه رو می شویم که 
با عصایی در دست به سختی به استقبال می آید و با هدایت او وارد 
حیاط خانه می شویم. این قدر هوای خانه و فضای آن روح افزاست 
که متوجه می شویم با یک خانه معمولی مواجه نیستیم و از در و 

دیوار خانه بوی عطر بهشت به مشام می رسد.
خانه ای 53 متری که دور تا دور حیاط را اتاق های کوچک در دو 
طبقه احاطه کرده اند، وسط حیاط خانه هم حوض کاشیکاری آبی 
رنگی چشم را نوازش می دهد. آقای دهنوی دعوتمان می کند در 
سایه درخت تاکی که وسط حیاط در کنار حوض کاشیکاری قرار 
دارد، بنشینیم. به دیوارهای خانه نگاه می کنم، منزلی با صفا که به 
همت شهرداری مشهد به موزه کوچکی برای شهدا تبدیل شده 

که انصافاً سرمایه  معنوی زیبایی است.

 یکگفتوگویخودمانی
پدر شهیدان دهنوی می گوید: سه فرزند خود را در راه انقالب و 
جنگ تحمیلی از دست داده و دو پسرش نیز از جانبازان هشت 
سال دفاع مقدس هستند. از فرزندان شهیدش می پرسم که بیان 
می کند: پدر سه شهید به نام های علی اکبر، حمیدرضا و حسین 
هســتم که علی اکبر متولد 10 اردیبهشت 1345 و شهادت 10 
دی 1357 در مشهد مقابل استانداری و اوایل انقالب، حمیدرضا 
متولد 5 مهر 1338 و شهادت 3 تیر 1362 در مهران در عملیات 
والفجر3، حسین متولد20 شهریور 1350 و شهادت 29 اسفند 
1366 در ماووت در عملیات بیت المقدس3 به شهادت رسیدند. 

از پدر مکرم شهدا علت نام گرفتن این خانه به »دوکوهه« را جویا 
می شــوم که بیان می کند: دو دایی بچه ها هم شهید شده اند که 
یکی از آن ها در همین منزل به بچه های بسیج آموزش نظامی و 
فنون رزمی می داد و بچه ها را راهی جبهه می کرد برای همین به 

اینجا می گفتند »دوکوهه«!
نگاهم متوجه عکس های شــهدایی می شود که به حیاط خانه 
صفایی داده و دور تا دور حیاط نصب شده که می گوید: با کمک 
شــهرداری منطقه ثامن این خانه تبدیل به موزه شــهدا شده و 

عکس های شهدای منطقه را در حیاط خانه نصب کرده اند.

 میزبانیازرهبرمعظمانقالب
پدر شــهیدان دهنوی به خاطره دیدار رهبــر معظم انقالب از 
خانواده اش اشــاره کرد و گفت: اول فروردین  1381 به اهل خانه 
پیغام داده بودند که »در خانه باشید امروز میهمان دارید« ساعتی 
بعد مقام معظم رهبری آمدند و با تمام وجود از حضور ایشان در 
منزلمان خوشحال بودیم و قرآنی با دستخط ایشان نیز به ما اهدا 

شد که در موزه خانه مان نگهداری می شود.

 دیدارازموزهشهدا
پدر شــهیدان دهنوی در حین گفت وگو دعوت می کند از موزه 
شــهدای خانه اش دیــدن کنیم و با هدایــت وی وارد اتاق های 
 می شویم که دیگر اتاق معمولی نیســت؛ اتاق هایی که پذیرای 
رهبر معظم انقالب و مسئوالن و بزرگانی بوده و هر کدام نیز به 

رسم ادب و یادبود هدایایی را به موزه شهدا اهدا کرده اند.

صعودنابینایانخراسانرضوی
بهقلهدماوند

قدس:تیــم کوهنوردی 
امید نابینایان مشهد به قله 

دماوند صعود کرد.
تیــم کوهنــوردی امید 
متشکل  مشهد  نابینایان 
از ســعید دوالبــی، علی 
دوالبی، ابراهیم عباسی و 
پوریا دوالبی با حمایت هیئت ورزش های نابینایان و کم بینایان 

خراسان رضوی به قله دماوند صعود کردند.
تمرینات آمادگی این تیم از خردادماه در قله های زو و خلج آغاز 
شــد، همچنین این تیم در 28 خرداد قله شیرباد و 4 مرداد ماه 

قله بینالود را فتح کرد.

رضااحمدی
دراردویتیمملیتیراندازی

اردوی  دومیــن  قدس:
آمادگی تیم ملی تیراندازی 
 جانبــازان و معلــوالن از 
 3 شــهریور ماه به مدت 
10 روز در تهران با حضور 
عنوان  بــه  احمدی  رضا 

مربی برگزار خواهد شد.
این اردو به منظور آمادگی تیم برای حضور در مسابقات قهرمانی 

جهان پاراتیراندازی استرالیا 2019 انجام می شود.

آغازمسابقاتفوتسال
لیگدستهیکامیدهایکشوردرزاوه

قدس:رقابت های فوتسال 
لیگ دسته یک امیدهای 
با  کشــور فصل 98-99 
شرکت 6 تیم از روز شنبه 
26 مرداد به میزبانی زاوه 

آغاز شد.
این مسابقات در دو گروه 
با شــرکت تیم های عکاسی ابراهیمی زاوه، رعد پدافند اصفهان، 
مقاومت البرز، کرمان فراراه، کشاورز قزوین و استرآباد گرگان در 

حال برگزاری است.
گفتنی است این دوره از رقابت ها تا 30 مرداد ادامه خواهد داشت.

برگزاریمسابقاتماهیگیریورزشی
دردرگز

قدس:یک دوره مسابقات 
ماهیگیــری ورزشــی به 
ماهیگیری  کمیته  همت 
همگانــی  ورزش هــای 
مشهد و استان به مناسبت 
و  غدیر  اعیاد  بزرگداشت 
قربان، در محل سد درونگر 

درگز برگزار شد.
در این دوره از مسابقات، رضا سعدی، ابوالفضل افضلی و مرتضی 
صحرایــی به ترتیب رتبه های اول تا ســوم را از آن خود کردند. 
در حاشیه این مسابقات پاک سازی اطراف سد درونگر درگز نیز 
صورت گرفت که سعید اسمیزاده و ترانه طالیی به عنوان پاکبان 
نمونه انتخاب شدند. گفتنی است؛ به نفرات اول تا سوم و پاکبانان 

لوح و هدایایی اعطا شد.

پایانمسابقاتوالیبال
جاموالیتدرکاشمر

اداره  رئیــس  قــدس:
ورزش و جوانان کاشــمر 
از برگزاری نخستین دوره 
مســابقات والیبــال جام 
این شهرستان  در  والیت 

خبر داد. 
محمد شایگان با اعالم این 
خبر گفت: این دوره از مســابقات با شرکت 14 تیم متشکل از 

باشگاه ها و دسته جات آزاد شهرستان از ابتدای مرداد آغاز شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان کاشــمر افزود: مراسم اختتامیه این 
مسابقات با حضور جمعی از مســئوالن ادارات ورزش وجوانان، 
آموزش وپرورش و پیشکسوتان کاشمر، با اهدای احکام و توزیع 

نفرات و تیم های برتر برگزار شد.

سرورهادیان:معاون هنری و ســینمایی اداره کل ارشاد 
خراســان رضوی گفت: سی و دومین جشنواره فیلم کودک 

و نوجوان در مشهد برگزار می شود.
محمدرضا محمدی روز گذشته در نشست خبری اصحاب 
رسانه به منظور تشریح برنامه های جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان افزود: سی و دومین جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان اصفهان با مرکزیت این شــهر و اکران همزمان در 

سراسر کشور در حال برگزاری است.
وی افزود: این جشنواره چندین سال است در اصفهان برگزار 
می شود. در استان های دیگر و مشهد نیز از 31 مرداد تا چهارم 
شهریورماه با معرفی آثار برتر فیلم کودک و نوجوان درعرصه 

ملی و بین المللی برگزار خواهد شد. 
محمدیان افزود: بلیت های ســی و دومین جشــنواره فیلم 
کودک و نوجوان با میزبانی سینما سیمرغ به صورت نیم بها 
خواهد بود. تهیه بلیت اکران های این جشنواره از هم اکنون 

روی سایت سینما تیکت امکان پذیر است.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درباره اهداف جشنواره اظهار داشت: بهره برداری از تجربه های 
کارگردان هــای کشــورهای دیگر، برگزاری ورکشــاپ ها و 
کارگاه های آموزشــی، تالش برای ارتقای کیفی و گسترش 
سینما کودک و نوجوان از طریق شناسایی ظرفیت ها و بازیابی 
سرمایه های انسانی و فرهنگی که دو بخش اصلی جشنواره را 

دربر می گیرد، از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است. 
محمدیان خاطرنشان ساخت: حوزه سینمایی ایران شامل دو 

بخش مسابقه فیلم های سینمایی و فیلم های کوتاه است و 10 
فیلمی که در استان پخش می شوند، فیلم های بلند سینمایی 

خواهند بود که تعدادی از آن ها فیلم های خارجی هستند. 
وی تصریح کرد: در این جشنواره، فیلم ها در دو سانس ساعت 
18 و 20 اکران خواهند شــد و به ترتیب در روز پنجشنبه، 
یعنی روز نخســت اکران هــا، فیلم های »داســتان های باغ 
جادویی« از آنتون کرینگز و پویانمایی »بنیامین« از محسن 
عنایتــی نوش آباد پخش خواهند شــد. همچنیــن در روز 
جمعه »جزیره گنج« از حمیدرضا لوافی و »قطار آن شــب« 
از حمیدرضا قطبی، روز شنبه نیز فیلم های »جوانمردان« از 
علی احمدی و »بیست و سه نفر« از مهدی جعفری، یکشنبه 
»اینجا خانه من اســت« از خیراهلل تقیانی پور و »منطقه پرواز 
ممنوع« از امیر داسارگر و در روز پایانی اکران های جشنواره 
دو فیلم »غرغرو وارد می شود« از آندرس کونوریه و »تورنا 2« از 

سیدجواد هاشمی اکران خواهند شد. 
معاون هنری اداره کل ارشــاد خراســان رضوی در پاسخ به 
پرسش خبرنگار ما درباره داوری کودکان و نوجوانان در این 
جشــنواره، اظهار داشــت: در حوزه داوری جشنواره مطابق 
دستورعمل سازمان ســینمایی، 15 نفر از داوران کودک و 
نوجوان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و اداره کل آموزش و پرورش استان دعوت شدند، این داوران 
در طول جشــنواره همراه ما خواهند بود و نتیجه داوری و 
فیلم های برگزیده جشنواره در انتها به تهران اعالم خواهد شد.

وی دربــاره فهرســت اســامی داوران کانــون پــرورش 

 فکــری کــودکان و نوجوانان نیز بیان کرد: اســامی داوران 
رومینا خواجه نژاد، ریحانه شــریفی، فرحانه شریفی صحی، 
معراج درستکار، مهسا مرادی، مهرنوش مهرابی، محمدامین 
جلیل فر و آتنا دشتبان است که داوران آموزش و پرورش نیز 

به این فهرست اضافه خواهند شد.
وی در ادامه از پخش فیلم سینمایی برای کودکان کار توسط 
سینما سیمرغ خبر داد و افزود: تاکنون دو اکران برای کودکان 
کار در سینما سیمرغ انجام شده است. همچنین با همکاری 
نهاد های دیگر برنامه ای برای پخش فیلم های خاطره ساز برای 
کودکان محروم استان توسط سینما سیار در ایام جشنواره 

داریم.
محمدی درخصوص اکران فیلم در حاشیه شهرستان ها به 
صورت ســیار، گفت: اکران سیار در حاشیه شهرستان های 
مشــهد، چناران، گناباد، تربت حیدریه انجام خواهد شد و 
همزمان نیز 143 شــهر و روستا در 26 استان کشور از این 

برنامه  برخوردار خواهند شد.

معاون هنری اداره کل ارشاد خراسان رضوی تشریح کرد
جزئیات  سی و دومین جشنواره  فیلم کودک  و نوجوان در مشهد

ارائهخدماترایگانبهبیمهشدگانتأمیناجتماعی
ایرنا:مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی از 
ارائه خدمات درمان مستقیم و رایگان به بیمه شدگان 

این سازمان در 19 مرکز درمانی استان خبر داد.
دکتر حمید داســتانی گفت: این مراکز شــامل سه 
بیمارســتان و 16 مرکز و پلی کلینیک هســتند که 
بیش از 2 میلیون و 700 هزار بیمه شــده را در این 
استان زیر پوشــش دارند. وی میزان مطالبات سال 
گذشته و امسال مراکز طرف قرارداد مدیریت درمان 

تأمین اجتماعی خراسان رضوی را در مجموع 494 میلیارد تومان عنوان کرد.

واقعه»غدیرخم«بازسازیمیشود
قدسآنالین:رئیس ســازمان اردویــی، راهیان نور 
و گردشگری ســپاه امام رضا)ع( گفت: واقعه غدیرخم 
امســال در پنج شهرستان خراســان رضوی بازسازی 

می شود. 
سرهنگ سهیل با بیان اینکه این مراسم امسال در مشهد 
برگزار نمی شود، افزود: تعدادی از شهرستان های استان 
برای برگزاری این مراســم متقاضی بودند که در نهایت 
امسال این مراسم در شهرســتان های نیشابور، فیروزه، 

قوچان، کاشمر و جوین در روز عید غدیرخم برگزار و بازسازی این واقعه تاریخی صورت گیرد.

اگرمیتوانستمخط
تولیداینهواپیماها
راراهاندازیکنم،

حداقلبرای
2هزارنفر
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. از شــیرینی های پرطرفدار سوغات یزد- 
آوردن 2. دســتار- عاشق و دلداده – بسیار 
بخشــنده 3. حکام - تــراک و رخنه- بازار 
موقتی 4. روشنی و فروغ- پناهگاه- مهلت 
و فرصــت 5. برگه ای که روی آن بخشــی 
از کره زمین تصویرشــده- ســمت چپ- 
خوردنــی آدم متعجــب 6. مایــه آهنگ- 
راوی حدیــث - هدیه کردن- می دهند تا 
گرفتارکنند 7. خجالتی- حیوان رام شده- از 
چوب این درخت در مبل ســازی استفاده 
می شود 8. از سیستم های روبه زوال پخش 
تصاویر تلویزیونی- بــرای توصیف ابعاد در 
مقیاس اتمی مورد استفاده  است- غمگین 
 9. تکیــه دادن- تابناک- موی شــاعرانه 
10. ســس سرخ رنگ- از اشــکال متقارن 
هندســی- خطایی در بســکتبال- خاک 
کوزه گری 11. اسب قهوه ای رنگ- پرتالش- 
داخل شدن 12. گلخن گرمابه- ابزار تزریق 
دارو- زیــرک 13. بی بندوبار- یکی از ســه 
 عنصر اصلی کودهای شــیمیایی- حیله گر 
14. ریزکــردن نان در غــذا- صفت گربه- 

ســرکش 15. پولی که بایستی ماهانه بابت 
خدمتی پرداخت شود- نوار پارچه ای باریک 

و بلند- حرف دهن کجی

1. بیماری فصلــی و موقتی که با عالیمی 
همچون سرفه یا افروختگی در پوست نمایان 
می شود- بوســتانی زیبا در حاشیه خیابان 
ولی عصر»عج« تهران 2. قومی هندواروپایی 
 - نامه نــگاری کردن- کمانگیر باســتانی 
 3. تالفی کــردن- فرشــته- ترقی کننــده 
مــاه-   - ســازنده اش  و  ســاختمان   .4
 خانــدان- عنــوان درشــت روزنامــه ای 
 5. نــام ترکی- آکنده و ماالمال- هســتی 
6. گــواه- کم قیمت- ابر زمینــی 7. با این 
امال هم »شــکم« می شــود- دومین- معبر 
 روی جوی آب 8. وسطی - ذکاوت- فرمان 
 9. ســاز مدور- پیر و کهنسال- موش خرما 
10. یــک و یک- حقیقت وجودی چیزی- 
واحدی حدود30گرمی 11. بی زن و فرزند- 
بخشی از ساختمان برگ که وظیفه انتقال 
آب و غذا به بــرگ را برعهده دارد- حرفی 

در الفبای فارسی و عربی 12. از گیاهان زینتی آپارتمانی- 
 حرف هشــتم انگلیسی- زرد انگلیســی- دیدنی نظامی 
 13. مقیمان و باشندگان- سوره مردم- افسوس و حسرت 
 14. میوه آتشــین- جزوه دان- ســرباز نیــروی دریایی 
15. استفاده حداکثر از امکانات و وسایل- غذایی که سریعاً 

حاضر شود 

افقی

عمودی

    در پنج شهرستان خراسان رضوی     توسط ۱۹ مرکز درمانی خراسان رضوی انجام می شود 
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