
ضرورت ساماندهی حاشیه شهر مشهد7 استاد مشهدی در فهرست یک درصد پراستناد 2019
استاندار خراسان رضوی در جلسه علنی شورای شهر مشهد تأکید کرد بر اساس رتبه بندی ESI مشخص شد

جدیدترین فهرســت اعضــای هیئت علمی یک 
 ESI درصد پراستناد ســال ۲۰۱۹ براساس نظام
 )شــاخص هاي بنیادیــن علم( اعالم شــد.مدیر 
اطالع  رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد در این باره توضیح داد: براساس این 
رتبه بندی هفت نفــر از اعضای هیئت علمی این 

دانشگاه در فهرست ...

استاندار خراسان رضوی گفت: رویکرد حمایتی دولت 
نسبت به مشهد همانند گذشته تداوم خواهد داشت.
علیرضا رزم حسینی در هفتادمین جلسه علنی شورای 
اسالمی شــهر مشــهد اظهار کرد: مبلمان شهری، 
زیباســازی شــهر و نظافت آن و شناخت مشهد به 
عنوان شــهری سالم در ابعاد مختلف می تواند اثرات 

بسیار مثبتی در نگاه زائران ...
.......صفحه 3 .......صفحه 4 

س
قد

 / 
می

اش
 ه

ید
حم

د 
سی

س: 
عک

 

همه چیز درباره کارت سوخت هایی که جان گرفته اند
در پی بررسی مجوز یک ساخت و ساز 

عجیب مشخص شد

200 میلیون رشوه، 
 سنگ بنای

»باستی هیلز« مشهد!

.......صفحه 3 

.......صفحه ۲ 

 شال سیاه محرم 
 توسط آیت اهلل علم الهدی 

به مداحان خراسانی اهدا شد

اذن عزای 
j حسین

آیت اهلل علم الهدی دیــروز در دیدار جمعی از مداحان 
خراســانی که در آستانه محرم برگزار شد، اظهار کرد: 
در ۲4 ذی الحجه، سه حادثه رخ داده است، یکی جریان 
مباهله در ســال نهم هجری، دیگری نزول آیه تطهیر 
و ســوم، جریان حاتم بخشی امیرالمؤمنین و نزول آیه 
والیت.وی ادامه داد: سه تابلو قرآنی در مورد اهل بیت 
)ع( داریــم که در روز ۲4 ذی الحجه حادث شــده اند 
و تمــام تثبیت عظمت عترت پیغمبــر از نظر جوامع 
مســلمانان در همه مذاهب اســالمی، این ســه تابلو 
قرآنی اســت که جز وهابی ها، هیچ مذهب اســالمی 
در آن تردیــدی ندارد.نماینده ولی فقیه در خراســان 
رضوی پیشنهاد کرد: از سال آینده، در ۲4 ذی الحجه، 
به عنوان روز پربرکت اهل بیت)ع( مراســمی برپا کنند 
که همچون عید سعید غدیر در دنیای اسالم بدرخشد.

وی با بیان اینکه از هرچه ســبب می شود عشق مردم 
به سمت اهل بیت)ع( بیاید، استفاده کنید، خاطرنشان 

کرد: البته خالف...

دقیقه نودی ها بخوانند

.......صفحه ۲ 

 داستان تخریب خانه های تاریخی 
مشهد ادامه دارد

»خانه بندار« 
زیرآوار

بازپــرس یک پرونده تغییر کاربری غیرقانونی به قدس گفت: یکی 
از مدیران سابق جهاد کشاورزی شهرستان مشهد به اتهام دریافت 
رشوه و صدور مجوزهای غیرقانونی دستگیر شده است. همه چیز از 
چند سال پیش شروع شد، آن زمانی که یک بساز و بفروش در حوالی 

بولوار شاهنامه چندین هکتار ...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 27 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9048  
ویژه نامه 3432 

     صفحه 1 خراسان

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
شخصًا  میگردد  دعوت  مشهد  اتومبیل  نقاشان  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای 
با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عكس 
در  شرکت  جهت   98/06/25 مورخ   شنبه  دو  روز   11:00 لغایت   صبح   9:00 ساعت  از  دار 
انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ، به نشانی » تاالر عدل « واقع در مشهد - میدان                     
امام خمینی » ره« - جنب تاکسیرانی مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 
ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند .   
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل 1 نفر می باشد .   
به  مشهد  اتومبیل  نقاشان  صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  اسامی   (

ترتیب حروف الفبا (

 اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل مشهد به 
ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف
حسین باغدار کریم آبادی1
امیر باغیشنی2
سعید جالیری3
علی حاجیان سیوکی4
محمدرضا روحی5

نام و نام خانوادگی ردیف 
حسین قلی زاده6
سید هوشنگ نقیبی7
محمدحسین واقعی دشت بیاض8
مهدی وفاجو9

نام و نام خانوادگیردیف
رسول احمدی1
هادی فدائی بكاولی2
محمد واله3

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان کاالی صوت و تصویر مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان کاالی صوت و تصویر مشهد دعوت 
کارت  به همراه  معتبر  پروانه کسب  فتوکپی  یا  اصل  در دست داشتن  با  میگردد شخصًا 
شناسائی عكس دار از ساعت 9:00 صبح لغایت  11:00 روز یک شنبه مورخ  98/06/24 جهت 
شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در 
مشهد - بلوار شهید صادقی ) بلوار سازمان آب( - نبش صادقی 13 مراجعه و نمایندگان 
مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر 

بازرس اصلی انتخاب نمایند .   
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل 1 نفر می باشد .   
) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان کاالی صوت و تصویر 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

 اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان کاالی صوت                 
و تصویر مشهد به ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

حمید روشن دل1

مسعود روشن دل2

یوسف سرداری چرمی3

ناصر سلیمان زاده4

حامد طاهری تهرانیان5

محمد عاقل6

نام و نام خانوادگی ردیف 

سعید عطاران7

جواد علی اکبریان8

محسن عمیدیان نژاد9

جواد فخار ایزدی10

حسین مهاجری11

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

مهران فخر3حامد پاشائی1

سعیدرضا کوهی4مسعود رضائی2

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده   )نوبت 
سوم( تاریخ انتشار: 1398/6/5

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاون��ی 
مس��كن مهر 68 رأس س��اعت 9 صبح روز شنبه مورخ 
98/6/16 در محل ش��رکت به آدرس چهارراه فرامرز، 
مجتمع یاس، واحد 403 با دستور جلسه ذیل تشكیل 
میگردد. لذا از کلیه اعضا یا نمایندگان محترم دعوت 
می ش��ود رأس س��اعت مقرر در جلس��ه مجمع عمومی 

شرکت فرمایند.
دستور جلسه:1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی

تذکر:
1- در صورت��ی ک��ه حض��ور عض��وی در جلس��ه مذکور 
میس��ر نباش��د م��ی تواند ح��ق رأی خود را ب��ه موجب 
وکالتنامه ب��ه عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار خود 
واگ��ذار نماید. در این صورت هر عض��و عالوه بر رأی 
خ��ود تا 3 رأی ب��ا وکال��ت و غیرعضو فقط ی��ک رأی با 
وکالت می تواند داش��ته باش��د. )عضو متقاضی اعطای 
نمایندگ��ی می بایس��ت ب��ه هم��راه نماین��ده خ��ود در                                   
تاریخ های 13 و 98/6/14 در محل ش��رکت از س��اعت 
9 الی 11 صبح با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر 
جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت مراجعه 

نمایند. )این بند جهت شرکت های تعاونی است(. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مهر 68
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن مهر 68 تاریخ انتشار: 1398/6/5

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مسكن مهر 68 
در س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 98/6/16 محل ش��رکت به آدرس چهارراه فرامرز، مجتمع یاس، واحد 
403 برگزار می ش��ود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 
در این جلس��ه حضور به هم رس��انند. اعضای محترمی که امكان حضور آن ها در جلس��ه مقدور نمی باش��د 
می توانن��د ح��ق رأی خود را به موجب وکالتنامه به فرد دیگ��ری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضای متقاضی نمایندگی 
ب��ه هم��راه وکیل مورد نظ��ر خود باید از س��اعت 9 صبح تا 11 صب��ح روزه��ای 98/6/10 و 98/6/11 به محل 
دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دس��تور جلس��ه: 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی س��ال 96 

لغایت 97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی

5- طرح و تصویب اخراج تعداد 180 نفر از اعضا تعاونی که به تعهدات خود عمل ننموده اند
6- تصویب دریافت جریمه تأخیر و تأدیه بابت عدم پرداخت به موقع واریزی توسط عضو

هیئت مدیره شرکت تعاونی مهر 68
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسكن 
ش��ماره 2 کارکن��ان داروخانه ها و مؤسس��ات داروئی 
مشهد رأس ساعت 9 صبح روز یكشنبه 98/06/17 در 
مح��ل دفتر تعاون��ی واقع در نبش عب��ادی 80 پالک 3 
برگزار میگردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت میش��ود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
اعضایی که امكان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور 
نمیباشد میتوانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی به فرد دیگ��ری واگذار نماین��د در این صورت 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر فرد 

غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاضی نمایندگی به هم��راه وکیل مورد نظر 
باید از س��اعت 9 تا 11 روزهای چهارش��نبه، پنجشنبه، 
ش��نبه 13، 98/6/14 و 98/06/16 ب��ه مح��ل بل��وار 
فردوس��ی نبش مهدی 4 پالک 6 طبقه سوم مراجعه تا 
پ��س از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز 

ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- اصالح حوزه عملیات تعاونی ماده 4 اساسنامه
2- اصالح شرایط اختصاصی ماده 12 اساسنامه

هیئت مدیره
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قدس: دومین نشســت تبیینی گفتمانی »زن و خانواده« 
در اندیشــه رهبــر معظم انقالب با حضــور »دکتر فهیمه 
فرهمندپور«، عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران با موضوع 
جایــگاه مباحث زن و خانــواده در منظومه گفتمانی رهبر 
معظم انقالب، به همت دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم 
انقالب نمایندگی مشــهد، در محل ســالن همایش مرکز 

نمایشگاه های آستان قدس رضوی برگزار شد.
دکتر فرهمندپور در این نشســت با تأکید بر بحث گفتمان 
سازی به عنوان موضوعی زیربنایی و زیر ساختی، به بانوان 
حاضر در نشست توصیه کرد: آثار تدوین شده در این زمینه 
در حول محور فرمایشات حضرت آقا را می توان تهیه کرد و 
مورد مطالعه قرار داد و تنها نباید به شرکت در این جلسات 
اکتفا کرد و باید تا تبدیل این موضوع به دغدغه ای در زندگی 
پیش رفت.وی به موضوع گفتمان ســازی در کالم رهبری 
پرداخــت و گفت: گفتمان یعنی یک مفهوم و یک معرفت 
در برهه ای از زمان که در جامعه همه گیر شــود، یعنی اگر 
طیف وسیع و اثر بخشی از جامعه مفهوم و محتوایی را تحت 

تأثیرش قرار گیرند، آن زمان می توان گفت گفتمان سازی 
صــورت گرفته، به بیان رهبر معظــم انقالب، گفتمان یک 
جامعه مانند هواست، همه آن را تنفس می کنند، چه بدانند 
و چه ندانند و چه بخواهند و چه نخواهند. حال گفتمان زن 
و خانواده یعنی صحبت در خصوص مسائل مبتال به در این 

زمینه و نوع نگاه جامعه به زن و خانواده است.

نخبگان، پیشگامان گفتمان سازی
وی در خصــوص جلب توجه و هــم افزایی نخبگان در امر 
گفتمان سازی نیز گفت: در گفتمان سازی معموالً نخبگان 
پیشگام هســتند و به همین منظور باید نخست توجه این 

قشر را جلب کرد و یکی از دالیلی که رهبر با نخبگان جامعه 
جلسه دارند نیز می تواند این باشد، چرا که تا توجه نخبگان 

به موضوعی جلب نشود، گفتمان شکل نمی گیرد.
وی ادامه داد: حال این نخبگان باید دســت به خلق و تولید 
محتوا بزنند و براساس این محتوای تولید شده تصمیم سازی 
و آرمان ســازی اتفاق افتد چرا کــه تا زمانی که آرمان های 

مشترک نداشته باشیم، گفتمان مشترک نداریم.

آفت گفتمان های معاند
استاد دانشگاه تهران گفت: وقتی می گوییم گفتمان رهبری، 
باید توجه کرد که رهبری گفتمان نمی سازد، بلکه سوژه برای 

ساخت گفتمان به نخبگان می دهد، وظیفه امام امت گفتمان 
سازی نیست، وظیفه ایشان جلب توجه جامعه به سوژه های 
گفتمان ســازی است و اینجا وظیفه جامعه نخبگانی است 

که دست به ایجاد این گفتمان و ایجاد و تولید محتوا بزند.

دستاورد گفتمان سازی
وی در تشریح محصول و دستاورد گفتمان سازی نیز گفت: 
براساس گفته های رهبر معظم انقالب، احساس مسئولیت 

و شتاب گرفتن ناگزیر دستگاه و بخش های مسئول است.
دکتــر فرهمندپور ادامه داد: یکی از مواردی که از ابتدای 
انقالب نیز مــورد بحث بود، بحث الگوی اشــتغال زنانه 

است. اشتغال بانوان اصاًل مسئله منفی در گفتمان رهبر و 
انقالب نیست و رهبر تعبیرشان این است که ما با اشتغال 
بانــوان موافقیم، اما نکته این اســت که آیــا باید الگوی 
اشتغال زنان همانند الگوی اشتغال آقایان باشد؟ طبعاًباید 
تفاوت هایی وجود داشته باشد. در طول این مدت بیش از 
4۰ سال مطرح شده اما هیچ گاه تبدیل به گفتمانی مؤثر 
نشده و مطالبه ای مؤثر از سمت جامعه زنان در این زمینه 
وجود نداشته است.وی افزود: رهبر معظم انقالب با تأکید 

بر کوتاه بودن عمر گفتمان، می گویند که در چارچوب این 
گفتمان می توان نسلی را تربیت کرد که متأثر از آن گفتمان 

عمل کند، حتی اگر آن گفتمان از رده خارج شده باشد.
وی با بیان اینکه رهبــر معظم انقالب گفته اند که در همه 
طرح ها باید خانواده مبنا باشــد، افزود: رهبر معظم انقالب 
خانواده را رکن بزرگ در تفکر اســالمی بر شمردند که باید 
برای آن الگوی پایدار ارائه کرد. ایشــان خانواده را وســیله 
اصالح جامعه و عامل پیشرفت جامعه می دانند، خانواده را 

دارای مأموریت های عظیم در اداره کشور بر می شمرند.
فرهمندپور با تأکید براینکه یکــی از وظایف رهبری، ابالغ 
سیاست های کالن است و می دانید که در سال های گذشته 
یکی از کارهایی که مجتمع باید انجام می داده این بوده که 
پیش نویسی از سیاست های کالن در حوزه های مختلف را 
به رهبری ارائه و ایشان با تکمیل آن به عنوان سیاست های 
کالن نظام به تمام ارکان نظام و مردم ابالغ می کنند و یکی از 
عناوینی که رهبرمعظم انقالب در خصوص آن سیاست کالن 

ابالغ کرده اند، موضوع خانواده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست گفتمانی »زن و خانواده« در اندیشه رهبر معظم انقالب:

گفتمان سازی، زیرساخت مورد نیاز حوزه زنان و خانواده



     صفحه 2 خراسان

آگهی مناقصه - مرحله اول )نوبت اول(
شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه جدول گذاری معابر محله محمدآباد زاوین را 

به شرکتهای دارای رتبه5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل واگذار نماید:
1-قیمت براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1398 .

2-اعتبار اجرای پروژه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ) اسناد خزانه اسالمی( 
به مبلغ کل 2/000/000/000 ریال می باشد . 

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 100/000/000 ریال بعنوان س��پرده ش��رکت در مناقصه 
الزامی است 

4-جه��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ 98/06/05 لغایت 98/06/23 ب��ه واحد عمران 
شهرداری مراجعه نمایند . 

5-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 98/06/24 می باشد. 
6-متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت www.sh-zavin.ir   و یا با 

شماره تلفن 13- 34744111 - 051 تماس حاصل فرمایند . 
آدرس : شهرستان کالت - شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج

علی ایزدیان - شهردارزو
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارگران 

شهرداری مشهد مورخه 98/6/17
 بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم دعوت               
می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول که در ساعت 14 به بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 
98/6/17 در مح��ل دفت��ر تعاون��ی تش��کیل می گردد 
حض��ور به هم رس��انند . در صورتیک��ه حضور عضوی 
در مجمع عمومی میس��ر نباشد می تواند حق رای  خود 
را به موجب وکالتنامه ب��ه عضو دیگر واگذار نمایند . 
ضمن��ا هر عضو می تواند وکالت حداکثر 3  عضو دیگر 
را داش��ته باش��د که برای این امر الزم است وکیل به 
هم��راه م��وکل در تاریخ ه��ای 14 و 98/6/16 به دفتر 
تعاونی به آدرس میدان ش��هدا خیابان هاش��می نژاد 

بین 8 و 10 مراجعه نمایند .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران 

شهرداری مشهد
 دستور جلسه:

1- تغییر بند به ماده 12 اساسنامه
2- تغییر ماده 18 اساسنامه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف 
کارگران شهرداری مشهد مورخه 98/7/3 

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول که در ساعت 13  بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 98/7/3 در محل دفتر تعاونی تشکیل می گردد حضور به هم 
رس��انند.  در صورتی که حضورعضوی در مجمع عمومی میس��ر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر واگذار نماید . ضمنا هر عضو میتوانند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را داشته باشد که برای این امر الزم 

است وکیل به همراه موکل در تاریخ های 98/7/1و98/7/2  به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت اف��رادی ک��ه متقاضی کاندی��دا بازرس می باش��ند م��ی توانند جه��ت دریافت فرم ثب��ت نام تا 

تاریخ98/7/2 به دفتر تعاونی به آدرس: میدان شهدا خیابان شهید هاشمی نژاد بین 8 و 10 مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد

 دستور جلسه:
1- طرح و تصویب عملکردهای حس��اب س��ود و زیان تقس��یم سود ترازنامه منتهی به پایان س��ال 97 پس از استماع 

گزارش هیئت مدیره و بازرسین 
2-تصویب بودجه پیشنهادی سال 98     3-انتخاب بازرسین 

4 -فروش دو دستگاه خودروی تعاونی پیکان و نیسان به دلیل فرسودگی و خرید خودروی جدید
5- فروش و معاوضه زمین تعاونی کوچه حوزه لقمان با امالک مسکونی یا تجاری 

6-تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
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دقیقه نودی ها بخوانند

همه چیز درباره کارت سوخت هایی که جان گرفته اند
علی محمدزاده  بی مقدمــه باید به این 
حقیقت اعتراف کنیم کــه برخی رفتارها در 
جامعه ما بر اســاس یک عادت عمومی ترویج 
یافته و گویا قرار نیســت اقدامی آگاهانه برای 

تغییر آن ها داشته باشیم.
یکی از بارزترین این گونه رفتارها، اقدام به کارها 
در آخرین مهلت اســت؛ برای مثال بیشتر ما 
قبوض خود را در آخرین روز مهلت، پرداخت 
می کنیم و یا برای انجام فراخوان های مختلف 
معموالً بیشترین ازدحام ها در روزهای پایانی 

است.

 نمونه این روزها
با ایــن بیان کوتاه به مصــداق دیگری از این 
رفتارها اشــاره می کنیم که در صورت تداوم، 
بی شــک در آینده نه چندان دور شاهد تکرار 

برخی از مشکالت همیشگی خواهیم بود.
موضوع مربوط به توزیع کارت های ســوخت 
است که در ماه های اخیر موجب تکاپوی دوباره 
تعداد زیادی از صاحبان وســایل نقلیه شــده 
است. اگر به سابقه ماجرا نگاه کنیم می بینیم 
پس از اعالم رســمی الزام اســتفاده از کارت 
ســوخت، بسیاری از شــهروندان که یا کارت 
سوخت نداشته و یا مشکالتی از قبیل فراموشی 
رمز داشــتند، به دنبال اطالع از روند اقدامات 

بودند که بارها از سوی متولیان اعالم شد.
اما باوجود تأکید مسئوالن بر دقت شهروندان به 
اطالعیه ها و توصیه ها به یکباره شاهد مراجعه 
تعداد زیادی از آن ها به مراکز مرتبط با صدور 
یا رفع ایرادهای مربوط به کارت سوخت بودیم، 
در حالی که اگر راهنمایی هــای اعالمی را به 
دقت مطالعه می کردند، نیازی به مراجعه تعداد 

قابل توجهی از شهروندان به این مراکز نبود.

 لطفًا این بار توجه کنید
با فرا رســیدن زمان اعالم شده برای استفاده 
از کارت های ســوخت، به دلیل صادر نشدن 
تعدادی از کارت ها اعالم شــد فعالً رانندگاِن 
بــدون کارت می تواننــد از کارت ســوخت 
جایگاه ها استفاده کنند و همین امتیاز کافی 
بود تا دوباره شاهد تکرار رفتار اجتماعی اقدام 
دقیقه نودی باشیم و به نظر می رسد این روزها 
تعدادی از شهروندان دارنده وسیله نقلیه این 
موضوع را فراموش کــرده و پیگیری آن را به 
موعد دیگری که بی تردید مهلت دو روزه پایانی 

آن است، موکول کرده اند.
یکی از مشکالت دیگر که ناشی از بی توجهی 
به گفته ها و توصیه های قبلی است، مربوط به 
نحوه پیگیــری کارت های صادره و یا مباحث 

مربوط به رمزکارت هاســت 
که موجب مراجعه اشتباهی 
برخی از شــهروندان شــده 
اســت، از ایــن رو در ادامه 
توصیــه دوبــاره متولیــان 
این حوزه هــا را می آوریم و 
امیدواریم با دقت بیشــتری 

مورد توجه قرار گیرد.

 کارت بانکی متصل به 
کارت فعاًل کارایی ندارد

مدیر روابط عمومی شرکت 
پخــش فراورده هــای نفتی 
رضوی  خراســان  منطقــه 

می گوید: نخستین توصیه این است، در صورتی 
کــه مالــکان خودروها در اســتفاده از کارت 
سوخت خود با هر مشــکلی روبه رو شدند، از 
طریق سایت niopdc.ir و یا تماس با شماره 

09627 اقدام نمایند.
 الزم به توضیح است که تا تاریخ 22 شهریور 
98عالوه بــر رمز جاری کارت، چهار رقم آخر 
کد ملی شخصی که نام او پشت کارت سوخت 
درج شــده، به عنوان رمــز کارت در جایگاه 

سوخت گیری، قابل قبول است.
قائمی طلــب می افزاید: به دلیــل آنکه هنوز 
تعــدادی از مالکان خودروها کارت ســوخت 
ندارند، برای حل مشــکل تحویل سوخت به 

آن ها، مقرر شــده به مدت 
محدودی از کارت جایگاه دار 
برای تحویــل مقدار محدود 
و  اســتفاده شود  ســوخت 
حسب مورد، تا زمانی که در 
هر منطقه متناسب با شرایط 
این رویه  اعالن خواهد شد، 

ادامه دارد.
وی بــا تأکیــد ویــژه ای به 
شــهروندان توصیه کرد: به 
منظــور ســهولت در انجام 
امور و راحتی شــهروندان، با 
شده  مقرر  کشوری  تصمیم 
شــهروندان متقاضی کارت 
ســوخت از طریق دولت همــراه اقدام نمایند 
و نیــازی به ثبت فرایند از طریق دفاتر پلیس 
نباشد، بنابراین از شهروندان تقاضا می شود از 
مراجعه به دفاتر پلیــس خودداری نموده و از 
طریق سیستم های اینترنتی پیگیر درخواست 

خود باشند. 

 راه های پیگیری غیرحضوری
مدیر کل پست خراسان رضوی نیز می گوید: 
بهتریــن روش برای پیگیــری فرایند صدور 
کارت های ســوخت، وارد کردن کد رهگیری 
بیست رقمی ثبت شــده در قبض پستی، در 
قسمت رهگیری مرسوالت سایت شرکت ملی 

پست به آدرس www.post.ir است. 
ســید احمد موســوی می افزاید: آن دسته از 
شــهروندانی هم که کد رهگیری مرســوله را 
ندارنــد و تنها تقاضای اولیه صــدور کارت را 
تکمیل کرده اند، برای اطالع از وضعیت کارت 
 VIN ســوخت خودرو خود می توانند شماره
منــدرج در کارت خودرو خود را در ســامانه 

رهگیری مرسوالت سازمانی وارد نمایند.
وی نیز از شهروندان درخواست می کند، ابتدا 
از طریق این ســامانه رهگیری، اداره یا ناحیه 
پستی نهایی را که کارت سوخت آن ها به آنجا 
رسیده شناســایی کرده و سپس با در دست 
داشتن مدارک شناسایی خودرو و مالک )فردی 
که خودرو به نامش است( به آدرس ذکر شده 
مراجعه و کارت سوخت خود را دریافت کنند، 
چرا که بخشی از مراجعات شهروندان به پست 
مرکزی در مشــهد اضافه اســت، در حالی که 
کارت سوخت شهروندان بر اساس آدرس های 

اعالمی به نواحی مربوط ارسال می شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی در گفت و گو با قدس:

  بیش از ۱۰ هزار نفر ازخانواده ایثارگران 
شغل ندارند 

اکرمی:  وحید   
مدیــر کل بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران 
گفت:  رضوی  خراســان 
 ، ن هـــا سـتــا ر بیمــا
کز   ا مـــر ، نه ها خا و ر ا د
درمانی ، آزمایشگاه ها و... 

در زمینه مشکالت درمانی ایثارگران کمک های شایانی انجام 
داده اند و دســت در دست هم اجازه نداده ایم تا مشکلی برای 
جامعه ایثارگری به وجود آید. حجت االسالم حسین معصومی 
در گفت و گو با قدس آنالین عنوان کرد: در ســال های اخیر 
اقدامات خوبی در زمینه مشکالت بیمه ای ایثارگران انجام شده 
است. اکنون تمام مطالبات ایثارگران بابت خدمات بیمه ای از 
بنیاد شــهید پرداخت شده اســت. وی ادامه داد: در زمینه 
تعهدات بیمــه ای این بنیاد به مراکز خدماتــی، درمانگاه ها، 
بیمارستان ها و داروخانه ها نیز قدم های مؤثری برداشته شده 
است. با تمامی مراکز یاد شده تا پایان سال گذشته تصفیه شده 
و در تالشــیم بتوانیــم تمامی بدهی های خــود را به زودی 

پرداخت کنیم.
وی با اشــاره به نقش مؤثر اعتبارات دولتی در برطرف شدن 
بدهی ها، افزود: عدم حصول به موقع اعتبارات دولتی نیز یکی 
از مشکالت موجود است. دولت در این زمینه تخصیص هایی 
انجام داده اســت و امیدوارم هر چه سریع تر محقق شود تا با 
پرداخت بدهی ها از زیر بار شرمندگی مراکز درمانی نیز خارج 
شویم. حجت االسالم معصومی گفت: تا امروز بیمارستان ها، 
داروخانه ها، مراکز درمانی و آزمایشــگاه ها و... کمک کرده اند 
و دســت در دســت هم اجازه نداده ایم مشکلی برای جامعه 
ایثارگری به وجود آید. وی تأکید کرد: شرکت بیمه ای طرف 
قرارداد بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، شرکتی 
خصوصی است، بنابراین اگر نتوانیم به تعهدات خود عمل کنیم 
این شرکت به مشکل برخواهد خورد. به همین منظور جلسات 
فراوانی با نمایندگان این شــرکت برگزار کــرده و توافقاتی 
داشته ایم. امیدوارم به زودی بتوانیم مشکالت را برطرف کنیم. 

  تقدیر از 9 پزشک و داروساز نمونه 
پرویــن محمدی: در 
پزشک  روز  گرامیداشت 
و داروساز طی مراسمی 
توســط ســازمان بیمه 
سالمت خراسان رضوی 
از 9 پزشــک و داروساز 
مناطق  در  نمونه شاغل 

محروم استان قدردانی شــد.در این آیین که با حضور رئیس 
سازمان نظام پزشکی، مدیرکل، مشاور و مدیران بیمه سالمت 
استان برگزار شد، دکتر سیدمرتضی وجدان، داشتن سالمت را 
مهم ترین اولویت زندگی برشمرد و خاطرنشان کرد: اهمیت و 
حساسیت به سالمت جسمی و روانی مردم مورد تأکید حوزه 
ســالمت و این سازمان اســت و تمام تالش ما بر این است تا 
رضایت نه تنها بیمه شدگان بلکه پزشکان که حافظ سالمت 
مردم هستند، حاصل شــود.از این رو با قدردانی از پزشکان و 
داروسازان باید سعی کنیم انگیزه خدمت به بیمار در آن ها تقویت 
شــود و خدمت مطلوب به بیمار ارائه شود.وی رعایت اخالق 
حرفه ای، برخورد مناسب با بیمار، رضایتمندی بیمه شدگان، 
خدمت در مناطق محروم، رعایت راهنماهای مصوب و بالینی، 
توانمندسازی بیمه شدگان و کمک به تصمیم گیری بهینه در 
خصوص درمان، مشــاوره با بیماران و... را از ویژگی های یک 
پزشک و داروســاز نمونه عنوان کرد و اظهار داشت: پزشکان 
سرمایه های اجتماعی ما هستند که باید قدرشان را بدانیم و 
اجازه ندهیم اعتماد عمومی نسبت به آن ها خدشه دار شود، زیرا 
اگر روحانی، معلم، پزشک، خبرنگار و... که مرجع مردم هستند 
صدمه ببینند، جامعه صدمه می بیند و به ضرر مردم اســت.

در این آیین از دو پزشک عمومی، یک پزشک خانواده، دو متخصص، 
یک فوق تخصص کودکان و ســه داروســاز از شهرهای تربت 
حیدریه، تایباد، نیشابور، تربت جام، سبزوار و گناباد قدردانی شد.

 شال سیاه محرم توسط آیت اهلل علم الهدی
 به مداحان خراسانی اهدا شد
j اذن عزای حسین  

قدس:آیت اهلل علم الهدی 
دیــروز در دیدار جمعی 
از مداحان خراسانی که 
برگزار  محرم  آستانه  در 
شــد، اظهار کرد: در 24 
ذی الحجه، ســه حادثه 
یکــی  اســت،  رخ داده 
جریان مباهله در سال نهم هجری، دیگری نزول آیه تطهیر و 
سوم، جریان حاتم بخشی امیرالمؤمنین و نزول آیه والیت.وی 
ادامه داد: ســه تابلو قرآنی در مورد اهل بیت )ع( داریم که در 
روز 24 ذی الحجه حادث شده اند و تمام تثبیت عظمت عترت 
پیغمبر از نظر جوامع مسلمانان در همه مذاهب اسالمی، این 
سه تابلو قرآنی است که جز وهابی ها، هیچ مذهب اسالمی در 

آن تردیدی ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی پیشنهاد کرد: از سال 
آینده، در 24 ذی الحجــه، به عنوان روز پربرکت اهل بیت)ع( 
مراســمی برپا کنند که همچون عید سعید غدیر در دنیای 
اســالم بدرخشــد.وی با بیان اینکه از هرچه سبب می شود 
عشــق مردم به ســمت اهل بیت)ع( بیاید، اســتفاده کنید، 
خاطرنشــان کرد: البتــه خالف و دروغ جایز نیســت، مداح 
بایــد صحیــح بخواند و صحیــح بگوید، امــا در راه متوجه 
کردن همه عشــق مردم به ســمت اهل بیــت)ع( باید از هر 
ابــزار، تعبیر و شــگرد صحیحی بهره برداری کند، دســتور 
ةٍ«. وا اِلَینا ُکَلّ َمَوَدّ موسی بن جعفر اســت که فرمودند »ُجُرّ

آیت اهلل علم الهدی افزود: گاهی آن قدر دچار گرفتاری در مسیر 
کار هستیم که متوجه موقعیت خود نمی شویم، ما باید نوکر 
اهل بیت باشیم نه کارمند؛ کارمند یک ساعت مشخص و یک 

حقوق دارد، اما نوکر همه چیزش را وقف ارباب می کند.
وی یادآور شــد: اینکه در نوکری پذیرفته شدیم منوط به دو 
چیز است، »اخالص« و »موفقیت« در نوکری؛ اگر بخواهند رد 
کنند، همان اول رد می کنند و نمی گذارند از اول وارد شوید، 
حاال که گزینش شده حضرت هستید، سعی کنید در نوکری 
حضرت باقی بمانید، درست نیست آدم در نوکری چشمش به 
منافع دیگری باشد.عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اینکه 
برخی می گویند روضه را نباید باز خواند، روضه را باید بســته 
خواند، این حرف ها را گوش ندهید، هرچه سبب می شود همه 

عشق مردم به سمت اهل بیت)ع( بیاید، انجام دهید.
وی با گله از فراموشی سنتی قدیمی در شعرخوانی های مراسم 
عزاداری سیدالشهدا)ع( بیان کرد: سنتی در حال کمرنگ شدن 
در مجالس اســت و آن، دم گرفتن مداحان با شعر »شیعتی 
َمْهما َشِربُْتم ماءِ َعْذٍب فاذکرونی/ اَْو َسِمْعُتم بَِغـــــــریٍب اَْو 
َشهیٍد َفانُْدبُونی« است؛ نخستین شعری است که در مصیبت 
امام حسین)ع( خوانده شده و شعر آن نیز منسوب به حضرت 
سکینه است و احتمال داده می شود این شعر را همان محرم 
اول در گودال قتلگاه خواندند، این شــعر را از دست ندهید.

 صندوق   الکترونیکی جایگزین صندوق 
صدقات بزرگ می شود

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراســان 
شــمالی گفت: بــا برنامه ریزی های انجام شــده، صندوق های 
صدقات بزرگ از معابر جمع آوری خواهند شد و روش های نوین 
الکترونیکی، دســتگاه های عابر بانک  و اپلیکیشن سنا )سامانه 
نیکوکاری امداد( جایگزین می شود.مجید الهی راد اظهار داشت: 
این اقدام در راســتای کاهش آسیب های احتمالی و تسریع در 
خدمت رســانی به نیازمندان و مددجویان درحال اجراســت.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی: 
  افزایش قیمت گوشت قرمز

غیرقانونی است
فارس: معاون نظارت و 
بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفــت: با توجه 
به اینکه این اواخر شاهد 
افزایش نهاده ها نبوده ایم، 
افزایش قیمت گوشــت 
قرمز غیرقانونی است. رضا شجاعی افزود: قیمت گوشت قرمز 
بستگی به قیمت دام زنده دارد که قیمت دام هم از پارامترهای 
متعددی تبعیــت می کند.وی اظهار کرد: بــا توجه به اینکه 
با کاهش چشــمگیر قیمت نهاده ها  روبه رو هستیم احتمال 
افزایش نرخ ضعیف است.وی ادامه داد: چنانچه بهای دام زنده 
تغییر نکند، افزایش قیمت گوشت غیرقانونی است.شجاعی 
در خصوص نــرخ نهاده ها، با بیان اینکه بهای ذرت از ابتدای 
سال تاکنون 2 درصد کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: در 
سویا هم رویه کاهشی داشتیم، تنها در سبوس افزایش قیمت 
داشتیم که در نرخ کارگروه تنظیم بازار استان روند افزایشی 

داشته، اما نرخ بازار آزاد کاهش داشته است.

علیپور  مسئله اصلی ساماندهی حاشیه شهر مشهد را نمی توان به میزان و حجم کم 
اعتبارات مربوط دانست.مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد 
با اشاره به اینکه اعتبارات فراوانی از مسیرهای متعدد برای ساماندهی و بهبود وضعیت 
حاشــیه شهر توسط نهادهای مختلف هزینه شده است، به خبرنگار ما گفت: هر یک از 
این نهادها دغدغه مندانه تالش هایی را برای این هدف انجام داده اند، اما آنچه به چشــم 

می خورد، شرایطی است که اکنون در حاشیه شهر همچنان 
پیش رو داریم. 

مجتبی شاکری روش تصریح کرد: اطمینان دارم نمی توان 
بیان کرد که مجموع اعتبارات هزینه شــده از سوی نهادها 
در حاشیه شهر دقیقاً چه میزان بوده است، گرچه برآیندمان 
این اســت این اعتبارات چشمگیر بوده، اما به طور کل ایراد 
اصلی و اساسی را نباید در میزان و حجم اعتبارات جست وجو 
کرد. وی با اشــاره به دالیل ضعف در نتیجه این  سیاست ها  

افزود: شــاید بتوان فهرستی از دالیل را برای آنکه چرا نتیجه سیاست های به کار رفته، 
باوجود تمامی تالش ها و صــرف اعتبارات، به حد کفایت کارآمد نبوده مطرح کرد، اما 
آنچه به یقین، ضعف اصلی و علت ریشه ای تلقی می کنیم، نه از جنس نبود اعتبارات و 
بی توجهی به اصل مسئله، بلکه از جنس ناهماهنگی در اقدام است؛ چراکه حاشیه شهر 
دچار ناهماهنگی و عدم هم افزایی نهادهایی اســت که اتفاقاً هر یک تالش های بسیاری 
نیز  در این حوزه داشــته اند. مشکل در نبود اقدام مشترک، همزمان و متمرکز  است؛ 
ازهمیــن رو ناهماهنگی و عدم یکپارچگی در اقدام، نه تنها از روند حاشیه نشــینی در 

مشهد نکاسته که  ناخواسته شرایط را برای افزایش آن نیز فراهم  کرده است.
وی همچنین با اشــاره به روند پرســرعت حاشیه نشینی در مشــهد اظهار کرد: گرچه 
می دانیم پدیده شهرنشینی که حاشیه نشینی را نیز با خود به همراه دارد، یک موضوع 
در کل دنیاســت و پیوســته در حال افزایش است، اما باید قبول کرد کشور ما در چند 
دهه گذشــته رشد شهرنشینی باالتری از متوســط دنیا داشته است. همچنین مشهد 
جاذبه های فراوانی به نســبت سایر مناطق شهری کشورمان برای مهاجرت دارد که به 

رشد باالتر این پدیده نیز منجر شده  است. وی افزود: بخش قابل توجهی از آنچه امروز 
شهرها و مدیریت شهرها را دچار آن کرده و می توانست و هنوز نیز می تواند پیشگیرانه 
باشــد، در حیطه مسئولیت و اختیار مدیریت شهری نبوده و نیست. اگر توانمندسازی 
اقتصادی و بهبود شرایط در مبدأ مهاجرت انجام می شد یا هنوز هم انجام شود، می توان 

نرخ این روند را کاهش داد.
مدیر عامل سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد ادامه داد: معتقدیم همان گونه که در چند 
ماه گذشته با جدیتی بیش از پیش به موضوع حاشیه شهر پرداخته می شود و بار دیگر 
موجب افزایش توجهات به آن شده، اگر همه نهادها به این باور و یقین قطعی برسند و 
در عمل خود را نشان دهند، با مدیریت هماهنگی و یکپارچه همین میزان از اعتبارات، 
می توان به نتایج مطلوبی رسید. همچنین اگر حدود 30 نهاد عضو ستاد بازآفرینی شهری 
استان به طور فعاالنه و جدی در این فرایند حضور یابند و به توزیع نقشی که دارند مقید 
باشــند و یکپارچه عمل کنند، می توان امیدوار بود نتایج مطلوب و فوری بدســت  آید.

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری در گفت و گو با قدس:

 مشکل ساماندهی حاشیه شهر مشهد کمبود اعتبار نیست

 در صورتی که مالکان 
خودروها در استفاده 
از کارت سوخت خود 
با هر مشکلی روبه رو 

شدند، از طریق سایت 
niopdc.ir و یا تماس
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استاندار خراسان رضوى 
در جلسه علنى شوراى شهر مشهد تأكيد كرد

  ضرورت ساماندهى حاشيه شهر مشهد
استاندار خراسان  قدس: 
رضــوى گفــت: رويكرد 
حمايتى دولت نسبت به 
مشــهد همانند گذشته 

تداوم خواهد داشت.
عليرضا رزم حســينى در 
علنى  جلسه  هفتادمين 

شوراى اسالمى شهر مشهد اظهار كرد: مبلمان شهرى، زيباسازى 
شــهر و نظافت آن و شناخت مشهد به عنوان شهرى سالم در 
ابعاد مختلف مى تواند اثرات بسيار مثبتى در نگاه زائران به اين 

شهر داشته باشد.
رزم حســينى در ادامه صحبت هاى خود به ضرورت ساماندهى 
حاشيه شهر مشهد پرداخت و تصريح كرد: اين موضوع، دغدغه 
مقام معظم رهبرى نيز بوده و دولت هاى گذشــته و كنونى نيز 

توجه ويژه اى به آن داشته اند.
وى ادامه داد: در اين دوره اراده خوبى در مشهد براى ساماندهى 
حاشيه شهر به وجود آمده و براساس هماهنگى در سطح استان 
در طرح نجات ويژه ساماندهى سكونتگاه هاى غيررسمى مشهد، 

بيش از 32 دستگاه اجرايى ورود خواهند كرد.
رزم حسينى تصريح كرد: اين طرح با هدف كاهش آسيب هاى 
اجتماعى و بهبود شــاخص ها در حاشيه شهر مشهد از ابتداى 
مهرماه عملياتى خواهد شــد و 300 هزار نفر در هشت محله، 

جمعيت هدف طرح خواهند بود.
وى همچنين با اشاره به يكى از مصوبات جلسه اخير ستاد تدبير 
استان اظهار كرد: طبق مصوبه ستاد مذكور و با موافقت دادستان 
مشهد، از اين پس مشكالت و شكايات دستگاه هاى اجرايى در 
اين استان حتى شكايت هاى كيفرى، در ستاد تدبير استاندارى 

بررسى و حل مى شوند.
رزم حســينى با بيان اينكه براى حل مشكل ترافيك مشهد و 
هسته مركزى شهر نيز همكارى خوبى بين دستگاه هاى مرتبط 
نظير آستان قدس رضوى، شــهردارى و استاندارى وجود دارد، 
گفت: شوراى تأمين استان نيز مشاركت جدى در اين خصوص 
دارد و اگر طرحى نيز در اين خصوص ارائه شــود، حمايت هاى 
الزم صورت خواهد گرفت. مشــكالت شهرى همواره از مسائل 

اولويت دار استاندارى خراسان رضوى است.
رئيس شوراى شهر مشهد نيز در ادامه اين جلسه گفت: با نگاه 
تك بعدى رشد و توسعه شهر محقق نمى شود، از اين رو شوراى 
شهر مشهد و مديريت شهرى در كنار توجه به طرح هاى عمرانى، 
به نيازهاى فرهنگى و اجتماعى شهر نيز با محوريت قانون هاى 

باالدستى توجه مى كنند.
حيدرى با بيان اين مطلب كه پنجمين شــوراى اسالمى شهر 
مشهد در كنار دولت و از ظرفيت ها و حمايت هاى استاندار نيز  
برخوردار بوده اســت، افزود: مشكالت شهرى همواره از مسائل 
اولويت دار در اســتاندارى خراسان رضوى است، توجه به توسعه 
متوازن و عدالت محور در همه اركان از شــعارها و رويكردهاى 
شوراى پنجم شهر مشهد است و با اين رويكرد اقدامات خوبى به 

سرانجام رسيده است.
مهم ترين دستور كار اين جلسه علنى، برگزارى انتخابات اعضاى 
كميسيون هاى شوراى شهر مشــهد در سال سوم بود كه پس 
از نتايج رأى گيرى و شــمارش آرا، كميسيون ها اعضاى خود را 

شناختند . 

  اميرشهال سلب عضويت نشده است
رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد اما در حاشيه جلسه روز گذشته 
در خصوص آخرين وضعيت پرونده قضايى اميرشهال گفت: رأى 
بدوى در مجموع نسبت به اين محتويات پرونده اميدواركننده 
است، البته بايد مراحل خود را طى كند تا ما نظر نهايى دستگاه 
قضايى در اين خصوص را بشنويم. به گزارش ايسنا،حيدرى اظهار 
كــرد: از ابتدا موضع ما در اين ارتباط اين گونه بوده اســت كه 
پرونده اى كه براى يكى از اعضاى شوراى شهر مشهد در دستگاه 

قضايى تشكيل شده، بايد مسير خود را طى كند. 
وى ادامــه داد: اميدواريم با توجه بــه رأى بدوى پرونده در رأى 
تجديدنظــر هم به گونه اى عادالنه صادر شــود و اين پرونده به 

صورت عادالنه مسير خود را طى كند.  
وى همچنين در خصــوص آخرين وضعيت عضويت اين عضو 
شوراى شهر در شورا، تأكيد كرد: تاكنون اين عضو شوراى شهر 

مشهد سلب عضويت نشده است.  
وى در خصوص عضو نشــدن اين عضو شوراى شهر مشهد در 
هيچ كدام از كميسيون هاى تخصصى، عنوان كرد: در خصوص 
عضويت آقاى شهال در كميسيون ها منتظر نتيجه پرونده قضايى 
ايشــان كه دادرسى آن ادامه دارد، هستيم و پس از آن اين كار 

قابل انجام است. 

مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى:
 باغ پرندگان مشهد استاندارد نشود 

تعطيلى آن قطعى است
قدس: مديركل حفاظت 
محيط زيســت خراسان 
رضوى با بيان اينكه براى 
برطرف كردن مشكالت و 
استاندارد كردن فضاى باغ 
پرندگان تا پايان شهريور 
امســال به اين مجموعه 

مهلت داده شده است، متذكر شد: اين مهلت به هيچ وجه قابل 
تمديد نيست و مسئوالن اين مجموعه بايد اقدامى عاجل كنند.

تورج همتى گفت: ادامه فعاليت باغ پرندگان شــرق كشور در 
مشهد با وضعيت موجود مورد قبول محيط زيست استان نيست.
وى افزود: فعاليت اين مجموعه با توجه به فضاى غيراستاندارد و 

عدم رعايت ضوابط زيست محيطى، مورد تأييد نيست .

حادثه، مسافران اردبيلى را راهى بيمارستان كرد
 53 مجروح در پى واژگونى اتوبوس

در جاده نيشابور  
ايرنا: واژگونى اتوبوس در 
جاده مشــهد - نيشابور 
بعد از بزرگراه «شــهيد 
شوشــترى» 53 مسافر 

اردبيلى را مجروح كرد.
مســئول روابط عمومى 
مركز مديريت حوادث و 
فوريت هاى پزشكى دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: در پى 
اين حادثه كه حوالى ظهر روز گذشــته رخ داد، يك دســتگاه 
اتوبوس آمبوالنس اورژانس 115، چهار دستگاه آمبوالنس 115 

و دو دستگاه آمبوالنس هالل احمر به محل حادثه اعزام شدند.
محمد عليشاهى افزود: 49 مصدوم اين حادثه به بيمارستان هاى 
امدادى، شهيد هاشمى نژاد و طالقانى مشهد انتقال يافته و چهار 
نفر توسط كاركنان اورژانس 115 به صورت سرپايى امدادرسانى 
شدند. اين در حالى اســت كه مديرعامل جمعيت هالل احمر 
خراسان رضوى هم در اين باره اعالم كرد: اين اتوبوس كه حامل 
زائران اردبيلى بود، ظهر گذشته در كيلومتر 50 جاده مشهد - 

نيشابور واژگون شد كه اين حادثه 10 مصدوم داشت.
مجتبى احمدى افزود: برخى از مصدومان به صورت ســرپايى 

امدادرسانى و بقيه به نزديك ترين مركز درمانى منتقل شدند.
وى كه خود نيز به عنوان امدادگر پزشك همراه با دو تيم امدادى 
از نجاتگران هالل احمر پايگاه ُملك آباد مشهد در صحنه حادثه 
حاضر شــده بود، اظهار داشــت: دو آمبوالنس و خودرو نجات 
هالل احمر نيز با هفت امدادگر به محل حادثه اعزام شدند.علت 

بروز اين حادثه توسط پليس راه در دست بررسى است.

  گير افتادن چوپان در مخزن قير!
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  اســفراين  انتظامــى 
گيرافتادن يك چوپان به 
همراه 19 رأس گوسفند 
در يك مخزن قير روباز در 

اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جاويد مهرى با 
اعالم جزئيات اين خبر گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر اينكه 
يك چوپان به همراه گله گوسفندانش در يك مخزن رو باز قير در 
روستاى امين آباد گرفتار شده است، بالفاصله موضوع در دستور 
كار قرار گرفت. وى با اشاره به اينكه مأموران انتظامى پاسگاه ايرج 
به محض دريافت خبر به محل مورد نظر اعزام شدند، افزود: اين 
چوپان كه براى چراى گوسفندانش به بيابان هاى اطراف روستا 
رفته بود، ناگهان در مخزن روباز كارخانه قير مستقر در آن روستا 
گرفتار مى شود. اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه در اين رابطه 
با همكارى عوامل آتش نشانى و چند دستگاه بيل مكانيكى، اين 
چوپان و تعداد 10 رأس گوسفند از داخل مخزن بيرون كشيده 
شدند، يادآور شد: تعداد 9 رأس دام ديگر نيز به دليل فرورفتگى 
بيش از حد در داخل مخزن قير تلف شــدند. فرمانده انتظامى 
شهرستان اسفراين با بيان اينكه 10 رأس گوسفندى كه از داخل 
مخزن بيرون كشيده شــده بودند نيز به دليل شانس كم زنده 
ماندن، در محل ذبح شدند، از شهروندان به خصوص اهالى روستا 
خواســت تا به هيچ وجه در مكان هاى ممنوعه كه امكان بروز 

هرگونه حادثه در آن متصور است، تردد نكنند .

  كشف 89 درصد جرايم سايبرى
 در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس پليس فتا خراسان شمالى با 
اشــاره به اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون 375 مورد جرايم 
سايبرى در اســتان به وقوع پيوسته است، گفت: در اين رابطه 
89درصد از كل جرايم سايبرى به وقوع پيوسته در استان توسط 

كارشناسان پليس فتا كشف شده است. 
سرگرد يوسف شاكرى اظهار داشت: كارشناسان پليس فتا استان 
خراسان شمالى با تالش 24 ساعته خود تأمين امنيت و آرامش 
مردم عزيز را در بستر فضاى مجازى با قدرت در دستور كار خود 
قرار داده است. وى با اشاره به اينكه امروز فضاى مجازى در كنار 
فرصت هايى كه دارد مشكالتى را نيز براى كاربران ايجاد مى كند، 
افزود: وظيفه پليس فتا رصد فضاى مجازى و برخورد با هرگونه 
ناهنجارى و ايجاد ناامنى در اين فضا است كه پليس فتا استان 
خراسان شمالى اين موضوع را با جديت تمام در دستور كار خود 

قرار داده است.
ســرگرد شــاكرى ادامه داد: در همين رابطه بــا اقدامات فنى 
و اطالعاتى انجام شــده، 53  متهــم مرد و 9 نفر متهم زن نيز 

دستگير و با تشكيل پرونده به مراجع قضايى معرفى شده اند.
رئيس پليس فتا استان خراسان شمالى با بيان اينكه متأسفانه 
نســبت جرايم از ابتداى ســال جارى تاكنون نسبت به مدت 
مشابه 57 درصد افزايش داشته است، يادآور شد: با توجه به اين 
افزايش، ميانگين زمانى كشف جرايم در استان زير 20 روز است.

سرگرد شــاكرى همچنين تصريح كرد: بيشــترين جرايم در 
حوزه بانكدارى الكترونيكى اســت كه 58 درصد جرايم مربوط 
به برداشت اينترنتى و 30 درصد مربوط به كالهبردارى اينترنتى، 
8 درصد هتك حيثيت و نشر اكاذيب و 4 درصد نيز ساير جرايم 
اســت. وى گفت: در اين رابطه 89 درصد از كل جرايم سايبرى 
به وقوع پيوسته در استان توسط كارشناسان پليس فتا كشف 

شده است.

حادثه اى كه يك بزرگراه را بست
  سقوط پل عابر پياده

در حوالى منزل آباد مشهد
خط قرمز: آتشــيار رضا 
حيــدرى، مديــر روابط 
آتش نشــانى  عمومــى 
پى  گفــت:در  مشــهد 
برخــورد تريلــى با پل 
عابرپياده در مسير جاده 
سنتو حوالى منزل آباد و 
سقوط پل به سطح جاده، اين مسير دچار محدوديت تردد شد. 
وى ادامه داد: در پى اين حادثه تعدادى مجروح شدند و گروه هاى 
نجات آتش نشانى مشهد در محل حادثه حاضر و به ايمن سازى 

محل اقدام كردند.
همچنين عليشاهى، مدير روابط عمومى اورژانس مشهد در اين 
باره خبر داد :سانحه سقوط پل عابر پياده در بزرگراه آزادى مشهد، 

پنج مصدوم برجاى گذاشت كه چهار نفر از آن ها خانم بودند.
اين افراد همگى از سرنشينان سوارى پرايدى بودند كه پل هوايى 

به خودرو آن ها آسيب وارد كرده بود .

رخ � رخ

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

 مسافر آزارى به بهانه ترافيك 
متأســفانه در طراحى ايســتگاه ها در مشــهد 
مسافرآزارى، اصلى اساسى است! تمام ايستگاه هاى 
اتوبوس در مشهد از تقاطع ها و ميدان ها به بهانه 
جلوگيرى از ايجاد ترافيك بيش از200 متر فاصله 
دارد و اين موجب مى شــود مسافر اگر بخواهد از 
يك خط به خط ديگر تبادل ســفر داشته باشد، 

مجموعاً مسافتى 400تا 500مترى را طى كند!؟
936...6158

 بقيه مردم مشهد پس چى؟
چرا محله نجف در توس65جايگاه نشستن اتوبوس 
ندارد؛فقط يكى در آخــر و در اول آن هم ناتمام 
هست و خط اتوبوس آن  كه خط204است(پايانه 
آن درميدان فردوسى است) چرا تا حرم پايانه آن 
را انتقال نمى دهند؟ آيا فقط خطوط وكيل آباد و 
قاسم آباد بايد تا آنجا خط داشته باشند؟ بقيه مردم 

مشهد پس چى؟
915...2178

 قانون نظارتى بر عملكرد صنف كارگر ندارد
چرا قانون كار نظارتى بر عملكرد صنف كارگر 
ندارد. بنده در يك نانوايى فانتزى كار مى كنم 
كه متأسفانه به جز يك روز، تعطيلى ديگرى 
به هيچ وجه ندارد و با هشــت ســاعت و نيم 
كار به عالوه برخى ايام كه به 10،9  ســاعت 
مى كشد،  روزانه فقط 50 هزار تومان مى دهند، 

آخر بى عدالتى تا  كجا!؟
 910...3750

 وضعيت غير قابل تحمل است
پيرو گاليه يك شهروند در مورد اخلمد؛ من هم 
به اين منطقه گردشگرى رفتم وضعيت بسيار 
خراب و خيلى كثيف است، با اينكه در قبض 
نوشته شده هزينه براى نگهدارى و جمع آورى 
زباله هاى اين مكان است، ولى وضعيت غير قابل 

تحمل است.
935...9568

عقيل رحمانى  بازپرس يك پرونده تغيير 
كاربــرى غيرقانونى به قدس گفــت: يكى از 
مديران ســابق جهاد كشــاورزى شهرستان 
مشهد به اتهام دريافت رشوه و صدور مجوزهاى 

غيرقانونى دستگير شده است.

 ماجراى زمين كشاورزى 
كه جايش قصر ساخته شد!

همه چيز از چند سال پيش شروع شد، آن زمانى 
كه يك بساز و بفروش در حوالى بولوار شاهنامه 
چندين هكتار زمين كشاورزى را خريدارى كرد. 
زمين خريدارى شده كه باغى بزرگ با درختان 
ســربه فلك كشــيده بود، براى قطعه بندى و 
ساخت ويالهاى چند ده ميلياردى جان مى داد. 
كم كم صداى غرش اره هايى كه به جان درختان 
افتاده بودند تا در ميان باغ عظيم محل جانمايى 
ويالهاى لوكس را بازكنند، همه جا را در برگرفت. 
وقتى كار كمى جلوتر رفت، مالك پروژه در مسير 
ساخت و ساز با مانعى بزرگ رو به رو شد، آن هم 

تخلف تغيير كاربرى اراضى كشاورزى بود.
او كه مى دانست اگر اين مشكل از سر راهش كنار 
نرود، خواب سود ميلياردى اين پروژه عظيم براى 
او تعبير نخواهد شد،  به فكر دورزدن قانون افتاد 
و براى آنكه هر طور شده پروژه «باستى هيلز» 
مشهد نخوابد، دســت به كار شد. براى اين كار

 به سراغ مديران مختلفى رفت تا شايد برخى را 
به هر طريقى كه شده با خود همراه كند، اما هيچ 

فايده اى نداشت و كارى از پيش نبرد.

 خودرو لوكس و امضاى طاليى!
ساخت حدود 32 كاخ مجلل به نيمه رسيده بود 
كــه مالك پروژه به هر كلكى كه بود به يكى از 
مديران ارشــد وقت جهاد كشاورزى شهرستان 

مشهد، نزديك و طرح دوستى 
با او مى ريــزد. در ميانه راه فرد 
مى شــود  متوجه  كه  متخلف 
نقطه ضعف فرد مذكور خودرو 
ســوارى اوســت، به او عنوان 
مى كند كــه اين خــودرو در 
شأن شما نيســت و بايد آن را 
عوض كنيد و سرانجام پيشنهاد 
تحويل خودرو لوكس را در ازاى 
صدور مجوزهاى غيرقانونى ارائه 
مى كند. مدير متخلف هم از اين 
پيشنهاد استقبال و فرداى آن 

روز خودرو لوكس را تحويل مى گيرد.
وى همچنيــن براى جبران خدمتى غيرقانونى 
كه به او شــده در ساعتى كه اداره تعطيل بود، 
به محل كار خود برمى گردد و امضاهاى طاليى 
را پاى مجوزهــاى غير قانونــى زده و تحويل 

مالك «باستى هيلز» مشــهد مى دهد. همين 
اقدام موجب مى شود كه سرعت ساخت و ساز 
پروژه نامشــروع مجلل بيشتر، ديوارهاى سر به 
فلك كشــيده دور تا دور پــروژه را مانند دژى 
محكم محاصره و برخى از ويالها ســاختش به 
پايان برسد. كمى بعد با شيوه هاى غربى، برخى 
افراد ســرمايه دار و با تدارك برنامه هاى ويژه اى 
به محل دعوت و تعــدادى از ويالها به قيمت  
چنــد ده ميليارى بــه افراد 

متمول فروخته شد.
گــزارش ايــن ماجــرا به 
دادســتانى مشــهد ارجاع 
و پــس از آن موضــوع در 
دســتور كار بازپرس شعبه 
ناحيــه  دادســراى   217
2 مشــهد قــرار گرفــت.

با توجــه به اهميت ماجرا و 
اينكه نمى شود پروژه اى در 
اين ســطح ساخته شود اما 
در پس پرده تخلفى صورت 
نگرفته باشــد، قاضى پرونده شخصاً به محل 

مراجعه و ماجرا را مورد بررسى قرار داد.

  «باستى هيلز» مشهد در محاصره قانون
بازپرس محمدعلى كمــال زاده در اين زمينه 

به قدس گفــت: پس از اطالع از ماجرا و انجام 
بررسى هاى قضايى مورد نياز، دستور بازداشت 
مديــر پروژه صادر شــد. از همين رو تيم هاى 
معاونت اطالعات ســپاه پاسداران موفق شدند 
فرد مذكور را دســتگير كنند. در ادامه متهم 
به شــعبه منتقل و مورد بازجويى قرار گرفت 
و در پــى آن وقتى ادلــه قضايى پيش روى او 
قرار گرفت همه چيز را لو داد و مدعى شد: در 
ازاى صدور دســتور خالف قانون مدير مذكور، 
بــراى او يك خودرو لوكس خريده و تحويل او 

داده است. 
همچنين متهم اظهار كرد: پس از مدتى مدير 
مذكور در جهاد كشاورزى شهرستان مشهد از 
من خواســت تا خودرو را پس بگيرم و معادل 
ريالى آن را كه در آن سال حدود 200 ميليون 
تومان بــود، پرداخت كنم كه ايــن اقدام هم 
صورت گرفت. ايــن مقام قضايى تصريح كرد: 
در ادامه دستور بازداشت وى هم صادر و مدير 

متخلف دستگير شد.

در پى بررسى مجوز يك ساخت و ساز عجيب مشخص شد

200 ميليون رشوه، سنگ بناى «باستى هيلز» مشهد!

بازپرس پرونده: 
متهم در جلسات 

بازپرسى اعتراف كرد 
در ازاى صدور دستور 

خالف قانون براى مدير 
متخلف يك خودرو 
لوكس خريده است

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
  پيش بينى پايان هفته بارانى 

براى خراسان رضوى 
قدس: هواشناســى خراســان رضوى از پيش بينى بارش هاى 
رگبارى پراكنده از پايان هفته براى نيمه شمالى و شمال غرب 

استان خبر داد.
بر اين اساس تا روز چهارشنبه هفته جارى جوى به نسبت پايدار 
روى استان حاكم است اما از روز چهارشنبه ابرناكى در خراسان 
رضوى افزايــش مى يابد كه موجب بارش هاى پراكنده در عصر 

پنجشنبه در استان مى شود.

استاندار خراسان 
رضــوى گفــت: رويكرد 
حمايتى دولت نسبت به 
مشــهد همانند گذشته 

عليرضا رزم حســينى در 
علنى  جلسه  هفتادمين 

 مديركل حفاظت 
محيط زيســت خراسان 
رضوى با بيان اينكه براى 
برطرف كردن مشكالت و 
استاندارد كردن فضاى باغ 
پرندگان تا پايان شهريور 
امســال به اين مجموعه 

خبر
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فضاى مجازى: 

خط قرمــز: غالمعلى صادقى، دادســتان 
عمومى و انقالب مركز اســتان خراســان 
رضوى با بيان اين مطلب كه دستگاه قضايى 
نسبت به پيشگيرى و برخورد با مظاهر علنى 
فساد ورود جدى خواهد داشت، گفت: كميته 
پيشگيرى و مقابله با مظاهر علنى فساد در 
حــال تعيين مصاديق مظاهر علنى فســاد 
اســت كه ان شاءاهللا در شهريورماه با تعيين 
مصاديق، اقدامات الزم انتظامى و قضايى در 

دستور كار قرار خواهد گرفت. 

  خواسته مردمى و ورود دستگاه قضايى
وى ادامه داد: با توجه به اينكه وضعيت فعلى 
در حوزه عفاف و حجاب امــروز مورد قبول 
آحاد مردم نيست و مطالبات متعدد مردمى 
مبنى بر ورود دســتگاه قضايى در برخورد با 
ناهنجارى هاى فرهنگى بوده است، ادامه داد: 
در موضوع عفاف و حجــاب آنچه بايد مورد 
توجه قرار گيرد، نگاه فرهنگى در اين زمينه 
اســت و برخوردهاى انتظامى و قضايى بايد 
بسيار محدود باشــد، بر همين اساس آنچه 
مكرراً به دســتگاه ها و ســازمان هاى متولى 
اعالم و گوشزد شــده، ورود جدى به مقوله 
فرهنگ سازى عفاف و حجاب در جامعه است. 
در اين زمينه ده ها دستگاه، ميلياردها تومان 
در طول ســال بودجه براى اين امر دريافت 
مى كننــد اما در عمل نتايــج آن براى مردم 

ملموس نيست .  
اين مقام قضايى خاطرنشــان كرد: هرچند 

بدحجابى بسيارى از زنان و دختران با انگيزه 
مخالفــت آن ها با دين نيســت و تنها نوعى 
بى توجهى و ســهل انگارى است، ولى با دقت 
و تأمل در اين ناهنجارى اجتماعى درمى يابيم 
كــه به تازگى ايــن ناهنجــارى اجتماعى با 
برنامه ريزى هاى دشــمنان نظام كه به دنبال 
نفوذ در كشور هستند، سمت و سوى ديگرى 

به خود گرفته است. 
وى گفت: امروزه متأسفانه بسيارى از خانواده ها 
معتقدند يكــى از عوامل ايجاد بدحجابى در 
ســطح جامعه، فروش البسه هاى نامتعارف و 
مغاير با ارزش هاى ايرانى - اســالمى است و 
اين افراد مى گويند زمانى كه براى خريد لباس 
نوجوانان و جوانان خود به فروشگاه هاى سطح 
شهر مراجعه مى كنند، البسه هايى كه شأن و 
شئون ايرانى - اســالمى در آن رعايت شده 
باشد، كمتر مشــاهده مى شود و چاره اى جز 

خريد آن ها نيست.
قاضى صادقى گفت: با توجه به وجود بارگاه 
منور و ملكوتى امام رضا(ع) در مشهد مقدس 
كه حضور ميليون ها زائر و عاشق اهل بيت(ع) 
از داخل و خارج كشــور را پذيراست، انتظار 
مى رود دستگاه هاى متولى امر عفاف و حجاب 
در استان خراسان رضوى به اين موضوع توجه 
ويژه اى داشته باشند. اين مقام قضايى ادامه 
داد: با وجود كمبود نيرو در دســتگاه قضايى 
و حجــم باالى پرونده ها كــه برخى از آن ها 
به دليل عدم اجراى درســت وظايف برخى 
سازمان ها و ادارات تشكيل شده است؛ با اين 

وجود دستگاه قضايى در دفاع از حفظ حقوق 
عامه و در اجراى خواســت مردم، با سرعت و 
بدون هيچ گونه اغماضى و براســاس قانون با 
متخلفان و هنجارشكنان كه بخواهند عفت 
جامعه را خدشه دار كنند، برخورد خواهد كرد. 

  مرحله اول تعيين مصاديق ناهنجارى
در همين راســتا مقرر شــد پس از تعيين 
مصاديق ناهنجارى هــاى فرهنگى در حوزه 
البسه و پوشــاك توسط دستگاه هاى مربوط 
و ابالغ آن به اتحاديه ها ، در مرحله نخســت 
نسبت به عدم ارائه اين نوع كاالها و البسه ها 
در ويتريــن واحدهاى صنفى بــا همكارى 
دستگاه هاى مســئول و اتحاديه هاى مربوط 
اقــدام الزم صــورت پذيــرد. قاضى صادقى 

در پاســخ به اينكه هدف از اجراى اين طرح 
چيست، گفت: در اين مرحله درحال حاضر به 
دنبال حذف عرضه محصوالت مغاير با شئونات 
ايرانى - اسالمى در واحدهاى صنفى و به ويژه 
مراكز برند هستيم و اعتقاد داريم وقتى البسه 
و پوشــاكى كه مخالف با ارزش ها و اعتقادات 
عموم جامعه است در منظر و سيماى مستقيم 
نباشد، موجب كاهش ايجاد انگيزه خريد اين 

نوع كاالها مى شود. 
وى ادامه داد: البته اميدواريم بتوانيم با همكارى 
و عزم جدى دستگاه هاى متولى از جمله سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، در موازات اجراى طرح 
مذكور پيگيرى هــا و رصدهــاى اطالعاتى و 
انتظامــى، اقدامات الزم به منظور جلوگيرى از 

توليد چنين البسه هايى به عمل آيد.

دادستان عمومى و انقالب مركز استان خراسان رضوى در پاسخ به درخواست هاى مردمى: 

دستگاه قضايى با ناهنجارى هاى فرهنگى برخورد مى كند



ورزش خراسان داستان تخریب خانه های تاریخی  مشهد ادامه دارد

»خانه بندار« زیرآوار
هاشم رسائی فر: بافت پیرامونی حرم مطهر 
امام رضا)ع( واقع در حوزه شــهرداری منطقه 
ثامن بنا بــه قدمتی که دارد بناها و ابنیه های 
تاریخی زیادی را در دل خود جای داده است 
که از این جهت حفظ این میراث به جای مانده 
از گذشتگان از درجه اهمیت باالیی برخوردار 
است. اما متأسفانه هرازگاهی اخبار نگران کننده 
از تخریب برخی بناها در این منطقه به گوش 
می رسد که نشان از بی توجهی در قبال حفظ 
این آثار دارد. بناهایی که بیشتر تاریخی هستند 
و نگهداری آن ها می تواند جاذبه های تاریخی و 

گردشگری منطقه را افزایش دهد!

  ادامه تخریب ها
تخریب خانه اســماعیلی، خانه نیلی، مسجد 
حوض معجردار و خانه قالب دوزها نمونه هایی 
از این دست است. بعد از این تخریب ها معموالً 
هر بار دســتگاه ها و سازمان های متولی طرف 
مقابل را مقصر در این موضوع دانســته بدون 
اینکه بــرای جلوگیری از بروز موارد مشــابه 

اقدامی اصولی بشود. 
اگر این گونه می شــد در حــال حاضر خانه 
تاریخــی بندار که همین یکــی دو روز پیش 
تخریب شد، حفظ شــده بود! خانه ای که به 
اعتقاد کارشناسان از معدود خانه های تاریخی 
مربوط به دوران افشــاریه در شهر مشهد بود 
و قدمتی بــه مراتب بیشــتر از بناهای بافت 

پیرامونی حرم مطهر داشت.

  بندار، خانه ای قدیمی تر از بقیه آثار!
وفا ثابتی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری منطقه ثامن مشهد در 
واکنش به تخریب خانه بندار به قدس گفت: 
متأسفانه شــرایط ناگواری بود که اتفاق افتاد، 
خانه ای که قدمتش به دوران افشاریه می رسید 
و از معدود خانه هایی در مشهد بود که قدمتی 
اینچنینی داشــت و در کمال ناباوری تخریب 

شد. 
در حالــی که ایــن آثار ارزشــمند تاریخی و 
شناسایی شده باید در حد امکان پایش شوند و 

نگهداری از آن ها صورت بگیرد.
وی در ادامــه افزود: تعداد زیــادی از بناهای 
موجود در بافت قدیمی منطقه ثامن اینچنین 
شرایطی دارند، اما برخی از آن ها اولویت دارند 
که خانه بندار نیز از همین دســت بود. برای 
این خانه حتی پرونده ثبتی تهیه شــده بود و 
مقدماتش را فراهم کرده بودیم، اما متأسفانه 

این بنای باارزش تخریب شد.

 تخریب بدون اطالع میراث!
ثابتی در پاســخ به این پرســش که آیا پیش 
از تخریب از ســوی شهرداری منطقه یا جای 

دیگری با شــما هماهنگ نشده 
اســت، اظهار داشــت: به هیچ 
عنوان این اتفاق نیفتاده در حالی 
که برای تخریــب بنایی که در 
فهرست بناهای ارزش دار وجود 
دارد، اگــر قرار به هر اقدامی بود 
باید با هماهنگی ما انجام می شد. 
متأسفانه شــهرداری هیچ گونه 
اســتعالم و هماهنگی با میراث 
نداشته اســت. در حالی که در 
طرح و نقشه حریم حرم مطهر 
ایــن اثــر واجد ارزش توســط 
مسئوالن دیده شده بود، چیزی 

که در مورد مسجد مروی ها هم همین شرایط 
وجود داشــت.مدیر پایگاه میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری منطقه ثامن 
مشــهد در واکنش به این موضوع با شرایطی 
که خانه تاریخی بندار داشــت، چرا از تخریب 
آن جلوگیری نکردید، اظهار داشــت: پیش از 
این آثار دیگری هم قرار بود تخریب شوند که 
اقدام کردیم و حفظ شدند، اما چون خانه بندار 
بدون اطالع ما بود، نتوانستیم اقدامی بکنیم. 
به همین دلیل مراتب اعتراض را در مکاتبات 
امروزمان اعالم کردیم و تذکر دادیم برای موارد 

مشابه باید حتماً با ما هماهنگ شود.

 خانه بندار در تملک مالک
معاون شهردار منطقه ثامن اما درخصوص تخریب 
خانه تاریخی بندار، گفت: آنچه مسلم است این 
ملــک در اختیــار مالک 
آن بوده کــه برای اجرای 
پروژه طاووس با شهرداری 
قــرارداد دارد و تخریــب 
مالک صورت  توسط  هم 
گرفتــه، نه شــهرداری. 
حجــازی در پاســخ به 
این پرســش که شما از 
تاریخــی بــودن این بنا 
اظهار  نداشتید؟  اطالعی 
بنا های موجود  داشــت: 
منطقه  قدیمی  بافت  در 
به دو دسته به لحاظ قرار 
گرفتن در زمره آثار با قدمت باال قرار می گیرند؛ 
دســته اول که 32 اثر هستند براساس تعامل 
شهرداری و میراث مشــخص شده اند. سرای 
عزیــزاهلل اف، بازار فرش خانــه غفوری و خانه 
محمدی از این دســته اند که مراحل مرمت و 
تملک آن ها در حال اقدام اســت. دسته دوم 
آثار واجد ارزش هستند که 150 اثر یا بیشتر 
را شامل می شــوند و خانه بندار از این جمله 
بوده اســت، اما مراحل ثبتی آن انجام نشده و 
همچنان در تملک مالک بوده است به همین 
دلیل مالک خــودش اقدام به تخریب کرده و 

کسی هم نمی توانست جلو آن را بگیرد.

  گم شدن ثبت اضطرار بناها
 درجا به جایی مدیران میراث!

مسعود نبی دوســت، مدیر خانه هویت مشهد 
درباره آنچه برای تخریب خانه بندار و موارد مشابه 
اتفاق افتاده است، می گوید: در زمان تصدی آقای 
اصغری ثانی در سمت معاونت اداره کل میراث 
فرهنگی،  حدود 18 نفر از دوستان مأمور شدیم 
تا در محله های قدیمی اطراف حرم به تک تک 
خانه ها سربزنیم. برپایه فهرست 280 خانه ای که 
به ما داده شــده بود بنا بر این بود که ابتدا این 
خانه ها ثبت اضطراری شوند تا مالک نتواند بدون 
هماهنگی آن ها را تخریب نمایند. کار ما که به 
پایان رسید آمار 280 خانه به 400 خانه افزایش 
یافت که در محله هایی همچون ارگ، سرشور و 
نوغان به تازگی دوستان ما شناسایی کرده بودند 
و حتی کارشناسان میراث هم از آن بی خبر بودند.

وی در ادامه افزود: کار ما که به اتمام رسید، آقای 
اصغری ثانی از اداره کل رفت و شخص دیگری به 
جای ایشان آمد و در کمال ناباوری با اینکه قرار 
بود آثار شناسایی شده ثبت اضطراری شوند، اما 
مدیران این اداره حتی فهرست 400 اثر را از ما 
تحویل نگرفتند! مدیرخانه هویت مشهد عنوان 
کرد: بنایی در مشــهد نبوده که بعد از تخریب 
میراث نگوید این بنا در حال ثبت بوده اســت و 
ایــن موضوع در حال حاضر در مورد خانه بندار 
نیز عنوان می شود و جای تأسف دارد، چراکه با 
یک اقدام کوچک می شد از تخریب خیلی از این 

بناهای تاریخی جلوگیری کرد.

اجالس

 سامانه »نگارخانه فضای مجازی«
 رونمایی شد

بهاردوســت:
جلســه  دومین 
افزایی هــم   کارگــروه 
فرهنگــی  انســجام  و 
اجرایــی  دســتگاه های 
استان )اتاق فرهنگ، علم 
و فنــاوری( و رونمایی از 

سایت و اپلیکیشن نگارخانه فضای مجازی برگزار شد. 
جعفر مروارید،  مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: در سامانه نگارخانه، هنرمندان گمنام اقصی نقاط 
کشور دیده می شوند و این نرم افزار تحوالت بزرگی در فضای 
هنر و فروش آثــار هنری ایجاد خواهد کرد. نکته مثبت این 
نرم افزار، دیده شدن هنرمندان گمنام و جوان در اقصی نقاط 
کشور است و می تواند یک رقابت سریع و آسانی را در بین آثار 
مختلف فراهم کند و این نرم افزار با توجه به ویژگی هایی که 
دارد قطعاً می تواند تحوالت بزرگی از طریق این برنامه و دیگر 
نرم افزارهای مرتبط در فضای هنر و فروش آثار هنری ایجاد 
خواهد شــد. همچنین در همین جلسه محمد علی خاوری، 
مدیر مسئول و صاحب امتیاز سامانه نگارخانه ابراز کرد: در این 
سامانه برای عالقمندان به خرید و فروش آثار هنری، امکان آپلود 
عکس و فیلم از آثاری که قرار است به فروش برسد، وجود دارد. 

 خوشاب کمبود کتابخانه دارد 
ایرنا: فرماندار خوشــاب 
گفــت: هم اینــک تنها 
یک کتابخانه عمومی در 
شهرستان 40 هزار نفری 
خوشــاب وجود دارد که 
این کمبود، شهرســتان 
را بــا خألهایی در عرصه 

فرهنگ رو به رو کرده اســت. حسن ابارشی در نشست شورای 
اداری شهرســتان خوشاب افزود: در شرایطی که کتابخانه های 
عمومی به عنوان قطب فرهنگی نقش مهمی در توسعه فرهنگی 
دارند این شهرستان از کمبود فضای کتابخانه ای رنج می برد.وی 
ادامه داد: در شهرستان خوشاب تنها یک کتابخانه عمومی فعال 
اســت و کمبود فضای کتابخانه ای به حدی است که جوابگوی 
نیاز عالقه مندان نیست. فرماندار خوشاب گفت: با پیگیری نهاد 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، عملیات اجرایی ساخت دو 
کتابخانه عمومی شهر مشکان و روستای رباط جز خوشاب آغاز 
شده و تالش می شود طی مدت یک سال به بهره برداری برسد.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی:
 آموزش و پرورش 

را  نمی توان   یکباره تغییر داد
فارس: رئیس ســازمان 
گفت:  اسالمی  تبلیغات 
آموزش و پــرورش اآلن 
را نمی توان یکباره تغییر 
داد و بــه مزرعــه نمونه 
نیاز  روش  تغییــر  برای 
دارد.حجت االسالم محمد 
قمــی صبح دیــروز در 

شانزدهمین اجالس ساالنه مدیران مدارس صدرا کشور با تشکر 
از فعالیت مجاهدانه مدیران این مدارس و با اشــاره به ضرورت 
برگزاری اجالس مدیران مدارس صدرا تصریح کرد: با اطمینان، 
این مدارس را دســت افرادی سپردم که می دانم با کمک شما 
یک مدرســه و نظام آموزشی تأمین کننده آینده را پیش روی 
رهبــری قرار می دهند. وی گفــت: ورودی صدرا خودش یک 
سرمایه است و دانش آموزان صدرا سرمایه اول آن هستند، اگر 
نیروی کیفی جذب کردید، فردا آینده کشور را می سازند.قمی 
یادآور شد: آموزش و پرورش امروز را نمی توان به یکباره تغییر 

داد و به مزرعه نمونه برای تغییر روش نیاز دارد. 

افتخار
 7 استاد مشهدی در فهرست

 یک درصد پراستناد 2019
قدس: جدیدترین فهرست اعضای هیئت علمی یک درصد 
پراســتناد ســال 201۹ براســاس نظام ESI )شاخص هاي 
بنیادین علم( اعالم شــد.مدیر اطالع  رسانی پزشکی و منابع 
علمی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این باره توضیح داد: 
براســاس این رتبه بندی هفت نفــر از اعضای هیئت علمی 
این دانشــگاه در فهرست اعضای هیئت علمی پراستناد سال 
 ESI :201۹ قرار گرفتند.دکتر بیژن مالئکه خاطرنشان کرد
مخفــف Essential Science Indicators و یکــي از 
 Clarivate Analytics پایگاه هاي معتبر و تحلیلي مؤسسه
تولیدکننده Web of Science است که مهم ترین کارکرد 
آن، تعیین نویسندگان و دانشگاه های برتر در22 گروه علمی در 
جهان است.مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: نتایج نظام رتبه بندی دوره 
اخیر ESI براساس میزان استناد به مقاله هاي منتشر شده در 
مجالت منتخب بانک اطالعاتی ISI Web of Science در 
فاصله ده ســاله و 6 ماهه، از اول ژانویه 200۹ تا پایان آوریل 
201۹ محاســبه شده است.وی اظهار کرد: در فهرست اخیر، 
تعداد پژوهشگران پراستناد علوم پزشکی ایران از 4۹ نفر به ۷3 
نفر افزایش یافته است و اسامی این افراد در سامانه علم سنجی 
http://  اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

isid.research.ac.ir/esi در دســترس است.مالئکه گفت: 
براساس این فهرست بیشتر پژوهشگران مربوط به سه حوزه 
موضوعی داروسازی، اپیدمیولوژی و علوم تغذیه است و هفت 
نفر از این تعداد، از اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي 
مشهد هستند. گفتنی است دکتر حسین حسین زاده، استاد 
دانشکده داروســازی؛ دکتر محمد رمضانی، استاد دانشکده 
داروسازی؛ دکتر خلیل آبنوس، استاد دانشکده داروسازی؛ دکتر 
مهرداد ایرانشاهی، استاد دانشکده داروسازی؛ دکتر محمودرضا 
جعفری، استاد دانشــکده داروســازی؛ دکتر محمدحسین 
بسکابادی، استاد دانشکده پزشکی و دکتر امیرحسین صاحبکار، 
استادیار دانشــکده پزشــکی از اعضای علمی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد هستند که در ردیف اعضای هیئت علمی یک 
درصد پراستناد سال 201۹ براساس نظام ESI قرار گرفتند.

  لیگ فوتبال کاشمر
 با حضور 11 تیم آغاز می شود

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان کاشمر 
از حضــور 11تیــم در 
برتر  لیــگ  مســابقات 
و  باشــگاه ها  فوتبــال 
ایــن  آزاد  دســته جات 

شهرستان خبر داد.
محمد شایگان گفت: لیگ برتر فوتبال باشگاه ها و دسته جات آزاد 
کاشمر به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.وی افزود: تیم های 
بــرش کوب عارف آباد، دهیاری فرح آباد، دهیاری عشــرت آباد، 
دهیاری فروتقه، دهیاری نقاب، شهید اصلی، پرسپولیس متحد 
کاشمر، پرسپولیس دهیاری فدافن، شن ماسه آزادگان، فاطمیه 
کاشــمر و ثامن الحجج جردوی در این دوره از مسابقات حضور 
دارند.رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر بیان کرد: از مدتی پیش 
با تالش همه دست اندرکاران، نور ورزشگاه آزادی و چمن آن با 

آبیاری منظم برای برگزاری مسابقات، آماده شده است.

   اعزام تیم راگبی استان
 به مسابقات المپیاد استعدادهای کشور

قــدس: نایــب رئیس 
انجمن هــای  هیئــت 
رضوی  خراسان  ورزشی 
راگبــی  تیــم  گفــت: 
زیر 16 ســال  دختران 
خراســان رضوی بــرای 
رقابت های  در  حضــور 
المپیاد استعدادهای برتر کشور عازم گلستان شد. هانیه امانی 
با اعالم این خبر افزود: در این دوره از مســابقات، ورزشکاران 
استان با حریفان خود به رقابت  خواهند پرداخت.وی بیان کرد: 
تیم خراسان رضوی متشکل از 12 بازیکن، به مربیگری زهرا 
قربانی؛ کمک مربیگری، زینب صابری و سرپرســتی، فاطمه 

میری در این رقابت ها حضور پیدا می کند.

 برگزاری جشنواره بازی های
 بومی محلی در رضویه 

ورزش  قدس: جشنواره 
بازی های  و  روســتایی 
بومی محلی در روستای 
چنارک بخــش رضویه 
مشــهد برگزار شد. این 
رشته های  در  جشنواره 
هفت سنگ، الک دولک، 
کالس کالس، غازقلنــگ و لی لــی در دو بخش دختران و 
پسران برگزار شد.این جشنواره با شعار خانواده فعال، تابستان 
جــذاب و با هدف ترویــج ورزش در بین جوانــان و خانواده 
برگزار شد.همچنین نخستین جشنواره صنایع دستی و اولین 
جشنواره بازی های بومی محلی در شهر جدید بینالود برپا شد.

سرمربی تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی:
 بازیکنان ما از نام تیم ملی حفاری 

ترسیده  بودند
تیم  ســرمربی  ایسنا: 
هیئت فوتبال خراســان 
رضوی گفت: ملی حفاری 
ایــران همیشــه مدعی 
قهرمانــی اســت و فکر 
نام  از  بازیکنانم  می کنم 

این تیم ترسیده بودند. 
فاطمه شــریف در خصوص بازی تیم هیئت فوتبال خراسان 
رضوی با ملی حفاری ایران، در هفته دوم رقابت های لیگ برتر 
فوتسال بانوان، عنوان کرد: ملی حفاری تیمی است که با وجود 
تغییر کادر فنی، در این سال ها کمترین تغییرات را در بازیکنان 
خود داشته و این ثباتی که در میان بازیکنانش وجود دارد، کار 

را برای هماهنگی تیم بسیار راحت تر کرده است. 
آن هــا در بیشــتر دقایق این بــازی نیز هماهنگ تــر از ما 
بازی کردند، اما ســعی کردیــم متفکرانه بازی کنیم، یعنی 
بازی، هیجانی  نباشــد بلکه بازی ای باشد که بتوانیم از تک 
فرصت های خود به نحو احسن استفاده کنیم و بازیکنان این 

کار را کردند و توانستیم 3 امتیاز بازی را بگیریم.
شــریف درخصوص هدف گذاری تیم هیئت فوتبال خراسان 
رضوی در این دوره از لیــگ برتر، گفت: تمام تالش ما این 
است که روی ســکوی قهرمانی قرار بگیریم، اما هیچ مربی  

نمی تواند قول قهرمانی بدهد.

متأسفانه شرایط ناگواری 
بود که اتفاق افتاد، 

خانه ای که قدمتش به 
دوران افشاریه می رسید 

و از معدود خانه هایی 
در مشهد بود که قدمتی 

اینچنینی داشت و در 
کمال ناباوری تخریب شد

بــرش
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فضای مجازی: 

 استقرار تیم های مراقبت بهداشتی
 در فرودگاه شهید هاشمی نژاد

قدس: تیم های مراقبت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد با ورود حجاج در فرودگاه شهید هاشمی نژاد 
مستقر شده اند.مدیر پیشگیری از بیماری های معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اعالم این مطلب 
گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده گروه های مراقبت 
بهداشتی شامل یک پزشک و چهار کارشناس آموزش 
دیده برای تب سنجی و مراقبت های سندرمیک شامل 
مراقبت های بیماری های تنفسی و گوارشی در فرودگاه 
مستقر شده اند.دکتر صادقی افزود: برنامه مراقبت های 
بهداشــتی حجاج در فرودگاه شــهید هاشمی نژاد تا 

1۷شهریور ادامه خواهد یافت.

 پارک موزه صلح ارتش
 در مسیر اجرا قرار مي گیرد

بجنورد- خبرنگار قدس: معــاون میراث فرهنگی 
خراســان شــمالی گفت: درصدد هستیم بنای مقبره 
شهدا واقع در شــمال شهر بجنورد را تبدیل به پارک 
موزه کنیم که در این زمینه شهرداری هماهنگی های 
الزم را انجام داده و پیگیری ها با ارتش در مسیر اجرایی 
قرار گرفته است.علی مستوفیان افزود: مقبره  شهدا در 
بجنورد، با داشتن ویژگی های معماری در سال 1382 
در فهرســت آثار ملی ثبت شده اســت و این مکان با 
کاربری پارک موزه احیا می شــود.وی تصریح کرد: در 
پارک موزه ارتش، یادمان شهدای شاخص ارتش، ادوات 

و جنگ افزارها به نمایش گذاشته می شود.

 آزادی 11 زندانی جرایم غیرعمد 
در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراســان شــمالی از آزادی 11 نفر از زندانیان جرایم 

غیر عمد این استان به مناسبت عید غدیرخم خبر داد.
حجت االســالم عظیم آســوده اظهار داشت: با عنایت 
به رویکرد جدید ســازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
مبنی بر تقویــت کارکردهای خیریه در امور اجتماعی 
و استفاده از ظرفیت های مردمی و خیران برای کنترل 
و کاهش آسیب های اجتماعی، به مناسبت عید سعید 
غدیرخم با مشارکت خیران تعداد 6 زندانی در بجنورد 
، چهار زندانی در شــیروان و یک زندانی در اسفراین از 

زندان آزاد شدند.

7616zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. خــار کوتاه ســرپهن که بــا کوبیدن و 
پهن کردن آن قطعات را کنارهم نگه می دارد 
– قسمت زیرین مغز میانی که وظیفه تنظیم 
 فعالیت های غیرارادی بدن را عهده داراست 
2. عالمــت مفعولی- کجاســت؟- درخت 
انگــور- نقــاش 3. منفعت طلــب- نوعی 
بخــش  گل دار-  ابریشــمی  پارچــه 
پایینی لبــاس 4. پــدر شــعرنو- حاکم 
مجلســی  تصویب کردنــی  فرمانــروا-   و 
5. غذای کفش- ابزار دهان گشــاد تخلیه 
مایعات- افســر6. یکی از هفت دســتگاه 
موســیقی ایرانی- بچه ۷. هین سخن تازه 
... تا دو جهان تازه شود- خودروی شخصی- 
طــول 8. مرآت- نــام پســرانه به معنی 
خردمند- آســان کننده ۹. وسیله ای برای 
رســم دایره- تهمت زدن- رجزخوانی 10. 
راهی شــده- مجموعه کیفیات روانی یک 
شخص 11. پایه و اساس- نوعی موآرا- قاره 
کهن 12. فرمانروایــی- انجیر عرب- اکال 
13. بناشده- برقرار- از توابع مثلثاتی 14. 
سرزنشــگر- حــاال- »راه« میان بر- برهنه 

15.شــبه جزیره ای در شــمال اروپا شامل 
کشورهای سوئد و نروژ- کرکس

1. مجموعه افراد شاغل در یک مجموعه- نام 
پدر انوشیروان- باسواد 2. حکایت گر- بسیار 
نورانی- خواب آشــفته 3. لحظه- پاندول- 
خیس و مرطوب 4. هودج- حیوان بیمار- 
اشاره کردن 5. از وسایل تهویه آشپزخانه-  
 قبیلــه ای در صدراســالم- الگــو و مدل 
6. حدوســط حالل و حرام- بازگشــتن از 
دین خویش ۷. بهشــت – امتیــازدادن- 
شــیمی کربــن 8. عضو کابینــه- ملکه و 
پــری- دیگ دهان گشــاد ۹. از وســایل 
بــازی کــودکان در شــهربازی- دوکلمه 
قافیه دار در وســط دو مصــراع یک بیت- 
ایران  اســالمی  جمهــوری   خبرگــزاری 
10. تجزیه و تحلیل- پیش خدمت رستوران 
11. جنگ و پیکار- گیسو- رمزآلود 12. ماه 
دوم سال- پول پیشینیان- مقابل »متن« 
13. حاصل ضرب طول در عرض مستطیل- 
ورزش زمســتانی – شهر جشــنواره 14. 

چندین وام- نزدیک ســیاره به زمیــن- الفبای تلگراف 
15. چــاق و فربه- تقویمی که ملکشــاه ســلجوقی در 

سال4۷1ه.ق بنانهاد- چلچراغ 
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  عمودی
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