
« كاوه» معجزه نظامى گرى  بى مطالعه منبر نرويد
در نشستى با موضوع تشريح شخصيت اين شهيد در تحريريه قدس مطرح شد آيت اهللا علم الهدى در جمع علما و خطباى خراسانى:

آيــت اهللا علم الهــدى در جمع علمــا و خطباى 
خراسانى در آستانه فرا رسيدن ماه محرم، رسانه  
منبر را يكى از مؤثرترين تريبون ها دانست و گفت: 
امروز در روى كره زمين، هيچ تريبون و ميكروفونى 
در عالم، پر سابقه تر از منبر و روضه خوانى نيست، 
اينكه رسانه ها دست غرب است كه با شگردهاى 

هنرى و سينما چنين و ...

در آستانه سى و سومين سالگرد شهادت شهيد كاوه، 
فرمانده جوان خراسانى در هشت سال دفاع مقدس، 
نشستى با حضور همرزم شهيد و دبير ستاد مردمى 
سى و سومين سالگرد شهيد كاوه و شهداى عمليات 
كربالى 2 و همچنين خواهر اين شهيد در تحريريه 
قدس، درباره بررســى ابعاد مختلف شخصيتى اين 

شهيد برگزار شد...
.......صفحه 4.......صفحه 2 

مشق گرانى در بازار نوشت افزار
گزارش قدس از آوارگى هشت ماهه

يك خانواده چهار نفره

چادرنشينى در دل شهر

.......صفحه 2 

.......صفحه 2

.......صفحه4

لوح ثبتى ميراث فرهنگى در روستاى 
پيوه ژن  نيشابور رونمايى شد 

استقبال از محرم 
با آيين 

«خيمه پوشان» 
معــاون ميراث فرهنگــى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى گفت: در 
آستانه فرا رسيدن ماه محرم و صفر، لوح ثبتى ميراث 
فرهنگى معنوى با عنوان «خيمه پوشان» در روستاى 
پيوه ژن ُملك آباد مشهد رونمايى شد. مرجان اكبرى 
افزود: در اين روستا جمعه هر سال كه منتهى به ماه 
محرم است علم چادر از نخستين خانه تا آخرين خانه 
روستا حمل شده و در محل خيمه گاه نصب مى شود. 
او ادامه داد: اين آيين امسال در فهرست آثار فرهنگى 
معنوى كشور به ثبت رسيده و در اين مراسم از لوح 

ثبتى ميراث فرهنگى و ...

قدس ازدغدغه اين روزهاى خانواده هاگزارش مى دهد

.......صفحه 2 

نشست خبرىآبخيزدارى

قدس: با اجراى طرح هاى آبخيزدارى 300 ميليون 
مترمكعب استحصال آب در سطح حوضه هاى آبخيز 

خراسان رضوى محقق شد.
معــاون آبخيــزدارى اداره كل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى خراســان رضوى در مراسم كلنگ زنى 
چند طرح در ســبزوار گفــت: 30 طرح مكانيكى 
آبخيــزدارى و آبخواندارى بــا هزينه 100 ميليارد 
ريال در هفته دولت امسال در نقاط مختلف استان 
بهره بردارى شد. محمد روشندل افزود: اجراى اين 
طرح ها در امور اســتحصال آب، تغذيه منابع آبى 
قنات ها و اشــتغال زايى مناطق روستايى خراسان 
رضوى نقشــى مؤثر داشته اســت.  وى ادامه داد: 
امسال براى اجراى طرح هاى آبخيزدارى در خراسان 
رضوى 500 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت كه 
براى عمليــات اجرايى 64 حوزه آبخيزدارى هزينه 
مى شود. پارسال از محل صندوق توسعه ملى 287 
ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح هاى آبخيزدارى 

و آبخواندارى اين استان جذب شد. روشندل گفت: 
عمليــات بيولوژيك نيز پارســال در 8 هزار هكتار 
عرصه هاى منابع طبيعى استان اجرا شد، همچنين 
70 طرح مكانيكى آبخيزدارى به بهره بردارى رسيد.   
وى حجم مخازن سازه هاى بندهاى خاكى، سنگ 
مالت و گابيونى خراســان رضوى را 130 ميليون 
مترمكعب اعالم و بيان كرد: در صورت ســه مرتبه 
آبگيرى ساالنه، با اجراى طرح هاى آبخيزدارى براى 
تغذيه سفره هاى زيرزمينى و قنات ها بيش از 300 

ميليون مترمكعب استحصال آب صورت مى پذيرد.

فخرايــى: دبيــر ســتاد امــر بــه معــروف 
و نهى از منكر خراسان رضوى گفت: 511 برنامه 
ويژه گراميداشت هفته «امر به معروف و نهى از 

منكر» در اين استان برگزار مى شود.
عبداهللا ارجائى در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
ضمن تسليت به مناسبت آغاز ايام محرم الحرام 
با بيان اينكــه امر به معروف و نهى از منكر يك 
واجــب الهى بوده و نبايد مشــكالت موجود در 
برخى جريان ها، احزاب و گروه ها منجر به ترك 
اين واجب الهى شود، افزود: امر به معروف و نهى 
از منكر يك موضوع فطرى، عقلى و انسانى است 
و عقل ســالم پذيره اين واجب الهى بوده و حد 
اعالى نظارت پس از تقوا و خود كنترلى نظارت 
همگانى بوده و نمى توان قــدم به  قدم پليس و 
مأمور گذاشت و نقش خودمان را در تبليغ امر به 

معروف و نهى از منكر ناديده بگيريم.
وى در رابطه با برنامه هاى هفته امر به معروف و 

نهى از منكر در ســطح استان كه با شعار (ما به 
هم ربط داريم، بى تفاوتى شرط انسانيت نيست) 
برگزار مى شود، اظهار داشت: برنامه هاى محورى 
اين هفته شامل نشست علمى-تخصصى، مانور 
تذكر لســانى، مفلحون دانش آموزى، آغاز به كار 
طرح هاديان معروف، ســه  شنبه هاى فرهنگى 
آســتان قدس رضوى، برگزارى همايش بزرگ 
طاليه  داران معروف، تكريم خانواده معزز شهدا، 
رونمايى از مســتند شــهداى امر بــه معروف

 و نهى از منكر است.

فرماندار بينالود در گفت وگو با قدس تشريح كرد

جزئيات مسموميت 
332 نفر در ابرده

بانويى كه علمدار هيئت زنانه اى 
در مشهد است

روايت يك تحول 
در روضه  

 امام حسين

براى پيدا كردن آدرســى مى روم كه خانه اى در آن وجود ندارد تا 
پالك مشخصى داشــته باشد. همه اطالعاتم تماس يك شهروند 
اســت كه بى تفاوت از كنار خانواده چهار نفــره اى كه در زمينى 

مخروبه و در ...

.......صفحه 3 
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يك مسئول عنوان كرد
تعيين تكليف شوراى بخش مركزى 
مشهد موكول به تصميم فرماندارى

ايرنا: بخشدار مركزى مشهد گفت: با توجه به استعفاى 
چهار عضو از پنج عضو شــوراى اســالمى اين بخش، 
تعيين تكليف اين شورا موكول به تصميم فرماندارى 

است.
ابوطالب ســرابيان افزود: تصميم در خصوص تعيين 
تكليــف و اداره شــوراى ياد شــده، به رأى شــوراى 
حل اختــالف در فرماندارى مشــهد بســتگى دارد و 
بخشــدارى مركزى مشهد نامه نگارى در اين خصوص 

را با فرماندار مشهد انجام داده است.
وى ادامه داد: در حال حاضر پرونده چهار عضو شوراى 
بخش مركزى مشهد كه با اتهاماتى مواجه هستند، در 

مراجع قضايى در حال پيگيرى و رسيدگى است.

  كشف محموله 230 ميليون ريالى 
كاالى قاچاق در مرز

قدس: فرمانده مرزبانى خراسان رضوى از كشف بيش از 
230 ميليون ريال كاالى قاچاق در حوزه استحفاظى هنگ 
مرزى تايباد در 72 ساعت گذشته خبر داد. سردار جان نثار، 
بيان داشت: در راســتاى اجراى طرح سراسرى مبارزه با 
قاچاق كاال و همچنين حمايت از توليدات داخلى، مرزبانان 
اين استان در 72 ســاعت گذشته با اقدامات اطالعاتى و 
عملياتى، موفق شدند مقادير قابل توجهى كاالى قاچاق را 
در پست كنترل و مراقبت مرزى هنگ مرزى تايباد كشف 
كنند. وى خاطر نشــان كرد : ارزش اين كاالها براســاس 
برآورد كارشناســان، 232 ميليون و 930 هزار ريال اعالم 
شده و در اين رابطه چندين متهم دستگير و پس از تشكيل 
پرونده به مراجع قضايى تحويل داده شدند. اين اقالم قاچاق 

شامل برنج، روغن، شيرخشك، مرغ و... بود.

�ورا��ف �چاق
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يكشنبه 10 شهريور 1398 

1 محرم 1441 
1 سپتامبر 2019  
سال سى و دوم  
شماره 9052  
ويژه نامه 3436 

مزایده 
موقوف��ه رقیه بیگ��م در نظ��ر دارد یک 
ب��اب منزل دوطبقه واقع در خیابان قائم 
را از طریق مزایده به مدت س��ه سال به 
اج��اره واگذار نماید. جهت کس��ب اطالع 
ب��ه اداره اوقاف س��بزوار مراجعه گردد.

)تلفن:44647214(
 جعفر مهدوی خواه رئیس اداره اوقاف و 

امور خیریه شهرستان سبزوار  /ع
98
07
10
9

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

نوبت دوم
ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
کوشش گسترتوس دعوت به عمل می آید در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 
98/6/21 در مح��ل دفت��ر ش��رکت واق��ع در 
بولوار س��جاد روبه روی خ می��الد- پالک58-                     
طبقه س��وم- واحد 7 تشکیل می گردد حضور 

بهم رسانند.
دس��تور کار مجم��ع: اتخاذ تصمی��م در مورد 

انحالل یا ابقای شرکت
هیئت مدیره شرکت

/ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(   
شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی تابش 

سالمت کارکنان بهداری شمال شرق شماره ثبت : 
59067 تاریخ انتشار :    98/06/10

جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده )نوب��ت اول( ش��رکت 
س��المت  تاب��ش  درمان��ی  بهداش��تی  خدم��ات  تعاون��ی 
15روز                                                                                                              س��اعت  در   ش��رق   ش��مال  به��داری  کارکن��ان 
س��ه ش��نبه مورخ  98/06/26   درمحل جاده مشهد-قوچان 
– آزادی 135 – آزادی 135/3 قطعه سوم سمت چپ اولین 
س��وله پالک6  برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه کتب��ی به فرد دیگری مح��ول نمایند که در 
ای��ن صورت  تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از ساعت  9  تا  11  روز چهار شنبه مورخ 
98/06/20   ب��ه محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از 
تأیی��د وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: - تغییر نشانی شرکت     - تغییر نام شرکت

   هیئت مدیره  شرکت تعاونی خدمات بهداشتی 
درمانی تابش سالمت  کارکنان بهداری شمال شرق 

/ع
98
07
12
0

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک به شماره 
ثبت 48500 و شناسه ملی 10380648734

ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
کاوشگران معادن سپهر فدک به شماره ثبت 
48500 و شناسه ملی 10380648734دعوت 
بعم��ل م��ی آی��د در جلس��ه مجم��ع عموم��ی                      
فوق العاده که در تاریخ 1398/06/21 ساعت 
9 در مح��ل بزرگ��راه ش��هید کالنت��ری مجتمع 
آبادگران برج اداری آفتاب طبقه نهم برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انحالل ش��رکت کاوش��گران معادن س��پهر 
فدک 

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده                      
)نوبت اول( شرکت تعاونی  مصرف کارکنان 

مرکز بهداری شمال شرق شماره ثبت :10738                     
تاریخ انتشار : 98/06/10 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( ش��رکت 
تعاونی مصرف کارکنان مرکز بهداری ش��مال شرق  در  
س��اعت 14 روز  سه شنبه  مورخ  98/06/26   درمحل 
ج��اده مش��هد-قوچان – آزادی 135 – آزادی 135/3 
قطعه س��وم س��مت چپ اولین س��وله پ��الک6   برگزار 
می ش��ود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات زیر در این جلسه 
حضور بهم رس��انند. اعضای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی 
خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول 
نماین��د که در این صورت  تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رأی 
خواهد بود. اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه 
وکی��ل مورد نظ��ر خود باید از س��اعت   9   ت��ا   11 روز 
چهارش��نبه   98/06/20  به محل دفتر شرکت مراجعه 
تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز 

، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: -تغییر نشانی شرکت

-تغییر نام شرکت
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مصرف کارکنان بهداری 

شمال شرق 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی  اعتبارکارکنان مرکز بهداری شمال 

شرق شماره ثبت :11173تاریخ انتشار : 98/06/10 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( ش��رکت 
تعاون��ی اعتب��ار کارکنان مرکز بهداری ش��مال ش��رق  
در  س��اعت 14:30 روز سه ش��نبه  مورخ  98/06/26  
درمح��ل ج��اده مش��هد-قوچان – آزادی 135 – آزادی 
135/3 قطعه س��وم س��مت چپ اولین س��وله  پالک6 
برگ��زار م��ی ش��ود. از کلی��ه اعض��ای محت��رم تقاضا                   
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه کتب��ی به فرد دیگری مح��ول نمایند که در 
ای��ن صورت  تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��اء نمایندگ��ی به هم��راه وکیل 
مورد نظر خود باید از س��اعت  9  تا  11  روز چهارشنبه 
98/06/20   ب��ه محل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از 
تأیی��د وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: - تغییر نشانی شرکت  - تغییر نام شرکت

 هیئت مدیره  شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بهداری 
شمال شرق 
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كاالى قاچاق در مرز
مشهد موكول به تصميم فرماندارى

 معاون اداره كل منابع طبيعى خبر داد

اختصاص500 ميليارد ريال اعتبار
براى طرح هاى آبخيزدارى

دبير اين ستاد در خراسان رضوى اعالم كرد

برگزارى 511 برنامه ويژه هفته 
«امر به معروف و نهى از منكر» در استان

فرماندار بينالود گفت: به احتمال زياد مســموميت اهالى به واســطه 
نوشــيدن آب رخ داده باشــد كه اين موضوع در دست بررسى است.
حسينى، فرماندار شهرســتان بينالود در تشريح ماجراى مسموميت 

تعدادى از اهالى ابرده باال واقع در حوالى ...

بانويى اســت كه پــس از تحول درونــى خود با روضه هــاى امام 
حسين(ع)، 14 سال است علمدار هيئت امام حسين(ع) شده است. 

«مهناز معطر» حدود 45 سال سن دارد و ...



گزارش قدس از آوارگی هشت ماهه یک خانواده چهار نفره

چادرنشینی در دل شهر
ســرور هادیان  برای پیدا کردن آدرسی 
مــی روم که خانــه ای در آن وجــود ندارد تا 
پالک مشــخصی داشته باشد. همه اطالعاتم 
تماس یک شهروند است که بی تفاوت از کنار 
خانواده چهار نفره ای که در زمینی مخروبه و 
در مجاور تعمیرگاه های خودرو در چادر روزگار 

را می گذرانند، عبور نکرده است.

 زندگی هشت ماهه در چادر
زمین خالــی را پیدا می کنم، لباس های نوزاد 
و کودکی دو ســاله روی بند کنار چادر که در 
باد تکان می خــورد، توجه ام را جلب می کند. 
همه وسایل کنار چادر به اندازه بار یک وانت 
نیســت. درون چادر زن جوان مشغول شیر 
دادن به طفل شیرخواره اش است و دخترک 
دیگری در میان خاک ها سرگرم بازی کودکانه 
خویش است. مرد جوانی به محض دیدن من 
به سختی روی پاهایش بلند می شود. پایی که 
بعد متوجه می شوم دو سال پیش در حادثه ای 
آســیب جدی دیده اســت.امید 28 ساله و 
همســرش حکیمه 25 ساله، مائده 2/5 ساله 
و محمدرضا که فقط پنج ماه دارد اعضای این 

خانواده را تشکیل می دهند.

 حتی جایی برای چادر زدن نیست
او درباره وضعیت زندگی شان در چادر می گوید: 
هشت ماه است که در جاهای مختلف بیابان 
بودیم تا کســی ما را نبیند و آبرویمان حفظ 
شود، اما آنجا سگ ها به بچه حمله می کردند. 
بعد در فضای سبز در چادر زندگی می کردیم 
و یک هفته اســت چون کارگران فضای سبز 
مــا را بیرون کردند، در این زمین خاکی فعاًل 
در چادر زندگی می کنیم، اما از شهرداری به 

ما اخطار دادند که باید سریع از اینجا برویم.

 گریه یک مرد و غصه دو چندان
او بغــض می کند و گریه یک مرد در کنار زن 
و فرزندانش غصه هــا را دوچندان می کند. از 
اوعلت این بی خانمانی را که می پرسم، توضیح 
می دهد: دو ســال پیش تصــادف کردم و به 
دلیل نداشــتن دیه به زندان رفتم و همسرم 
در این مدت با فرزندانم تحت پوشش کمیته 
امــداد بودند، بعد از آزادی باید هزینه  زندگی 
را تأمین می کــردم، به دلیل مصدومیت پا از 
ناحیه زانو و ســاق، امکان ایستادن مداوم را 
ندارم. حاال مرد مدارک پزشکی و پایی که به 

دلیل نداشتن هزینه پالتین 
از کار افتــاده اش کرده را به 
من نشان می دهد و در ادامه 
می افزاید: کارفرماها از ترس 
ایجاد مشــکل برای درمان 
مــن و احتمــال گرفتاری 
بــرای آن ها یا بــه من کار 
 نمی دهند یــا پس از مدتی 
کار کــردن وقتــی متوجه 
مشــکل پای من می شوند 
مــن را اخــراج می کننــد. 

درمــان  و  پروتــز  بــه  نیــاز  مــن  پــای 
داشــت، اما مــن این امــکان را نداشــتم.

او ادامــه می دهد: با وجود همه این مشــکالت 
سعی کردم مشغول به کار شوم، اما کاری پیدا 
نمی کنــم و مجبورم با زن و دو فرزندم در چادر 
زندگی کنم و شب ها با جمع آوری کارتن خالی 
هزینه خورد و خوراکمان را به ســختی تأمین 

کنم.

من خانواده ام را دوست دارم
او بلند بلند گریه می کند و می افزاید: من نیاز 
به حمایت دارم تا بتوانم خانواده ام را در کنارم 
حفظ کنم. یک ســرپناه تا بتوانم هزینه های 

زندگــی ام را تأمین کنم، اما 
کسی نیست که برای شروع 
دوباره حمایتــم کند. من و 
همسرم کسی را برای کمک 

نداریم.
حاال زن چادرش را بیشــتر 
و  می کشــد  صورتــش  در 

اشک هایش را پاک می کند.

مدارک مستند
او در تمام مــدت مصاحبه 
نگران دخترش اســت که در میان خاک های 
کنار چادر بازی می کند. مرد توضیح می دهد: 
من به درمان احتیاج دارم تا بتوانم خانواده ام 
را حمایت کنم از امام رضا)ع( و مردم شــهرم 
کمک می خواهم تا همسر و بچه هایم در امان 

باشند. 
مرد مدارک آزادی اش از طرف ســتاد دیه و 
مدارک پزشکی و کارت حمایت کمیته امداد 
از همســرش در دوران زندانــی بودنش را به 
من نشــان می دهد و ادامه می دهد: خانواده ام 
امنیــت ندارنــد. آب را از کارواش کنار زمین 
می آوریم و من نگران هستم که با شروع فصل 

سرما در چادر چگونه زندگی کنیم.

حمایت هایی که آغاز شد
ســاعتی بعد از گزارش و حضور شــهرداری 
برای تخیله محل، مرد مستاصل می شود که 
بــا تماس خبرنگار ما با کمیته امداد و حضور 
سمیرا شاهوردی، خیر مشهدی و عقب نشینی 
مأموران شهرداری، مرد خانواده از این تصمیم 
منصرف می شود. بالفاصله یک خیر به مدت 
یک هفته همه هزینه های این خانواده را تقبل 
می کند تا فرصتی برای درمان پدر خانواده با 

همکاری کمیته امداد فراهم شود.

نیاز به ادامه همدلی خیران
فصل پاییز در راه اســت و این خانواده نیاز به 
تهیه خانه ای کوچــک دارند تا در آن امنیت 
داشــته باشــند و نیز باید موضــوع درمان و 

اشتغال پدر این خانواده پیگیری شود.

قدس ازدغدغه این روزهای خانواده هاگزارش می دهد
  مشق گرانی در بازار نوشت افزار

محمدزاده :  ســمانه 
هر سال با نزدیک شدن 
جدید  تحصیلی  ســال 
و بازگشــایی مــدارس، 
برای  مــردم  تکاپــوی 
خرید نوشت افزار بیشتر 
می شود، اما گرانی ناشی 

از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در سال جاری، گریبانگیر 
بازار نوشــت افزار هم شده اســت، به طوری که نرخ این لوازم 
موجود در بازار نسبت به ســال گذشته افزایش بیش از 50 

درصدی را نشان می دهد.
سری به فروشگاه های لوازم تحریر داخل شهر می زنیم.

    شرمندگی خانواده ها
یکی از شهروندان که برای خرید نوشت افزار فرزندانش داخل 
فروشــگاه است، می گوید: من دو فرزند دختر و پسر دارم که 
تاکنون تنها برای دخترم باالی 600-500 هزار تومان، کیف، 
کفش، لوازم تحریر و لباس فرم خریده ام و برای فرزند دیگرم 
هنوز خریدی انجام نداده ایم.نشاطی می افزاید: افزایش قیمت ها 
در همه زمینه ها موجب شــرمندگی تعــداد زیادی از پدر و 
مادرها در مقابل فرزندانشان می شود.یکی دیگر از شهروندان 
نیز می گوید: من یک کارگر ساده هستم. یک هفته ای می شود 
فرزندانم برای خرید لوازم تحریر اصرار می کنند، اما به دلیل 
افزایــش قیمت ها امروز به تنهایی به بــازار آمده ام تا دفتر و 
نوشت افزار ارزان قیمت پیدا کنم، زیرا اگر با فرزندانم می آمدم 
ممکن بود دســت روی لوازمی بگذارند که توان خرید آن را 
نداشته باشم.وی می افزاید: سه فرزند مدرسه ای دارم؛ اگر برای 
هر کدام دست کم 400 هزار تومان کیف، کفش، نوشت افزار 
و لبــاس فرم تهیه کنم، حداقل باید یک میلیون و 200 هزار 
تومان در این زمینه هزینه کنم؛ آن وقت شــما بگویید با چه 

پولی باید زندگی کنم؟
وی اظهار می دارد: با این افزایش قیمت ها مانند اجاره خانه و 
خرید های روزمره  برای منزل، نمی دانم این بار چطور از زیر بار 

خرید وسایل مدرسه شانه خالی کنم.

    افزایش دو برابری نوشت افزار 
یکی از فروشندگان نوشت افزار در بجنورد نیز می گوید: امسال 

قیمت لوازم تحریر دو برابر افزایش یافته است.
یاســر محمودی می افزاید: سال گذشته قیمت یک دفتر 40 
بــرگ 2 هزار تومان بود که اکنون بــه 4 هزار تومان افزایش 
یافته است.وی با بیان اینکه با افزایش قیمت های نوشت افزار، 
استقبال خانواده ها خیلی کم شده است، می گوید: در شهریور 
سال گذشته خرید بسیار زیاد بود، ولی اکنون برای خرید یک 
یــا دو دفتر و خودکار وارد مغازه می شــوند.وی در خصوص 
کاالی ایرانی اسالمی نیز می گوید: جنس های موجود در مغازه 
ما بیشــتر ایرانی و با کیفیت خوب است و خرید دفتر ایرانی 

بیشتر از خارجی است.

    استقبال مردم از نوشت افزار ایرانی
 رئیس اتحادیه لوازم التحریر خراسان شمالی نیز در گفت و گو 
با خبرنگار ما می گوید: در سال جاری قیمت ها در این حوزه 
نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است.

بهــروز خواجوی افزایش قیمت کاغذ و مقوا را از علل افزایش 
قیمت دفتر و کتاب می داند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
قیمت نوشت افزار ایرانی و خارجی به یک نسبت افزایش یافته 
است،  اظهار می دارد: قیمت نوشت افزار ایرانی نسبت به خارجی 

کمتر و با کیفیت بهتر است.
وی بیشتر لوازم تحریر موجود در بازار را چینی عنوان می کند 
و می افزاید: خوشبختانه در استان با کمبود نوشت افزار مواجه 

نیستیم و همه اقالم مورد نیاز در بازار وجود دارد.

    اجرای طرح »یک کاسب، یک دانش آموز«
رئیس اتاق اصناف بجنورد نیز می گوید: علت افزایش قیمت 
کاغذ نوســان های قیمت ارز است که در این سال های اخیر 
نه تنها نوشت افزار بلکه شاهد افزایش قیمت بسیاری از کاالها 
بوده ایم.مهدی امیدوار اظهار می دارد: در حال حاضر به اندازه 
کافی نوشــت افزار چه داخلی و خارجــی در بازار وجود دارد، 
ضمن اینکه تولیدات داخلی نیز از کیفیت قابل قبولی برخوردار 
هستند.وی به اجرای طرح »یک کاسب، یک دانش آموز« اشاره 
می کند و می گوید: این طرح با مشارکت بسیج اصناف، بازاریان 
و مراکز نیکوکاری و در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا خواهد 
شد.امیدوار می افزاید: در راستاي اجراي این طرح، دانش آموزان 
نیازمند به یک کاسب خیر معرفي شده و آن فرد، دانش آموز را 
در آستانه سال تحصیلي جدید تجهیز و راهي مدرسه می کند.

آیت اهلل علم الهدی در جمع علما و خطبای 
خراسانی در آستانه فرا رسیدن ماه محرم:

   بی مطالعه منبر نروید
آیــت اهلل  قــدس: 
علم الهدی در جمع علما 
و خطبای خراســانی در 
آســتانه فرا رسیدن ماه 
محرم، رسانه  منبر را یکی 
از مؤثرتریــن تریبون ها 
امروز  دانســت و گفت: 
در روی کــره زمین، هیچ تریبــون و میکروفونی در عالم، پر 
ســابقه تر از منبر و روضه خوانی نیست، اینکه رسانه ها دست 
غرب است که با شــگردهای هنری و سینما چنین و چنان 
می کنند، بی اثر نیست، اما باید بدانیم هنر منبر، قوی ترین و پر 
سابقه ترین جریان هاست.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
افزود: هنر سینما مفید و اثرگذار است، با یک آهنگ می شود 
عواطف و احساســات را زیرورو کرد یا در عرصه تخریب و یا 
در عرصه مفید؛ درعین حــال، تریبونی به نام منبر و جریان 
تبلیغی به نام منبر و روضه اگر در رقابت با آن جریان ها قرار 
بگیرد، معتقدم پیشــتر و برنده تر است.وی با بیان اینکه هنر 
شما منبر و خطابه است، اظهار کرد: بدون مطالعه منبر نروید، 
میانگین مطالعه من برای خطبه های نمازجمعه چهار ساعت 
است، گاهی بیشتر، گاهی کمتر اما حتماً مطالعه می کنم، منبر 

رفتن بی مطالعه درست نیست.
وی ادامــه داد: تکه پاره حرف زدن ولو روایت معصوم باشــد، 
تأثیــرش از بین مــی رود؛ از باال تا پایین منبــر باید به هم 
ارتباط داشته باشــد و این نظم، اثر منبر را افزایش می دهد. 
روی روضه خوانــی خود کار کنیــد، روضه خوانی هم مطالعه 
می خواهد، روضه شما باید به مطلبتان اتصال داشته باشد و 

الزمه اثرگذاری آن، مطالعه است.

  برگزاری سوگواره »بصیرت عاشورایی« 
در 100 بقعه متبرکه استان  

فخرایــی:  جلیــل 
مدیرکل اوقــاف و امور 
رضوی  خراسان  خیریه 
گفت: فرهنگ عاشــورا 
هیچ وقت کهنه نشده و 
هر سال پرشورتر از سال  
می شــود.  برگزار  پیش 
درسی که عاشورا به ما داد در طول تاریخ وجود خواهد داشت 
و اگر کسی خود را رهرو امام حسین)ع( بداند، نخواهد توانست 
با یزیدیان زمان بیعت کند و این پیام را اباعبداهلل با خون خود 

در تاریخ ثبت کرد.
حجت االسالم محمد احمدزاده در نشستی خبری با اصحاب 
رسانه ضمن تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم الحرام با بیان 
اینکه امیدواریم بتوانیم از معارف فرهنگ عاشــورایی به نحو 
شایسته ای بهره ببریم، اظهارداشــت: اداره کل اوقاف و امور 
خیریه خراسان رضوی طرح بصیرت عاشورایی را برای محرم 
و صفر پیش بینی کرده که از 10 شــهریور تا 5 آبان با شعار 
»شهادت افتخار ماست« در بیش از 100 بقعه خراسان رضوی 

اجرا می شود.
وی با اشاره به اینکه سوگواره بصیرت عاشورایی در دو بخش 
برنامه های عمومی و ویژه برنامه ها طراحی شــده، ادامه داد: 
سیاه پوش کردن بقاع متبرکه و اماکن مذهبی، برپایی نمایشگاه 
فرهنگــی در 10 بقعه، اعزام 120 مبلغ، اجرای ســخنرانی 
مذهبی در بیش از 120 بقعه، برپایی غرفه پاســخگویی به 
مسائل شرعی و خیمه های معرفت در قالب غرفه های کودک و 
نوجوان بخشی از برنامه های سوگواره بصیرت عاشورایی است.

وی با بیان اینکه نماز جماعت ظهر تاســوعا و عاشــورای در 
80 بقعه متبرکه برگزار خواهد شد، افزود: حضور هیئت های 
مذهبی، اجرای مراسم شام غریبان امام حسین)ع( و مراسم 
شهادت امام ســجاد)ع( در 70 بقعه، برگزاری مراسم اطعام 
از محــل موقوفات در 50 بقعه، برگزاری مراســم شــهادت 
امام رضا)ع( در 90 بقعه، اجرای مراســم رحلت پیامبر)ص( 
و شهادت امام حســن)ع( در 40 بقعه و برپایی ایستگاه های 

صلواتی در 60 بقعه از دیگر برنامه های این سوگواره هستند.

  مدیر سالمت محیط و کار دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد اعالم کرد

 ممنوعیت ذبح و قربانی دام جلو 
دسته های عزاداری و تکایا

ســالمت  مدیر  قدس: 
محیــط و کار معاونــت 
بهداشــت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، از اجرای 
طــرح تشــدید نظارت 
تیم های بهداشت محیط 
در مــاه هــای محرم و 
صفر در مناطق زیرپوشش دانشگاه خبر داد.علی اصغر حسنی 
گفت: گروه های نظارتی و بازرسی به منظور پیشگیری از بروز 
بیماری های منتقله از آب و غذا و کنترل بهداشــت، به طور 
مســتمر از اماکن اســکان زائران از جمله حسینیه ها، تکایا، 
مدارس و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در بین زائران بازدید 
می کنند.وی افزود: در این مدت تیم های نظارتی در مشهد و 
شهرستان های زیرپوشش، فعالیت های ویژه ای را برای کنترل 

سالمت مردم بر عهده دارند.
 مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشــکی مشهد تأکید کرد: زائران به هیچ عنوان از منابع آب 
آشامیدنی نامطمئن و مشــکوک استفاده نکنند و در صورت 
مشاهده هرگونه آلودگی، مراتب را به سامانه 190 اعالم کنند.

حســنی تصریح کرد: همه افرادی کــه در تهیه و توزیع مواد 
غذایــی در هیئت ها و تکایا، مســاجد و خیمه های عزاداری 
فعالیت می کنند باید کارت بهداشتی دریافت کنند.وی با تأکید 
بر ضرورت رعایت بهداشت در محافل و مراسم  عزاداری به ویژه 
در زمان پخت و تهیه غذا خاطرنشــان کرد: برای جلوگیری 
از بــروز هرگونه بیماری، هیئت های مذهبی از پذیرفتن مواد 
غذایی با حجم زیاد از افراد ناشناس خودداری کنند.وی گفت: 
ذبح و قربانی دام جلو دســته های عزاداری و یا در محل تکایا 
و مساجد بدون دریافت مجوزهای بهداشتی و هماهنگی های 

الزم با اداره دامپزشکی ممنوع است.

فارس    بانویی است که پس از تحول درونی خود با روضه های امام حسین)ع(، 14 سال 
است علمدار هیئت امام حسین)ع( شده است. »مهناز معطر« حدود 45 سال سن دارد و 

اهل تایباد است؛ او که چهار فرزند دارد همه زندگی خود را مدیون اهل بیت)ع( می داند.
وارد خانه او که می شوم، در کنار صمیمیت اعضای خانواده و شیرین زبانی های محمدمهدی 
شش ساله اش، پرچم هایی با نام ائمه اطهار)ع( گوشه گوشه خانه چشم نوازی می کند. وقتی 

آماده شده و روبه رویم می نشیند، پرسش هایم را آغاز می کنم.
می پرسم چگونه وارد فضای هیئت و عزاداری امام حسین)ع( شدید که خودش می رود به 
روزهای پیش از ازدواجش و می گوید: آن روزها حدود 15 ســال داشتم و بسیار معمولی 
زندگی می کردم، حتی در عین اعتقاد به شعائر اسالمی کمی کاهلی می کردم و با توجه 
به سن کمی که داشتم خیلی به رعایت برخی نکات مقید نبودم، به برپایی نماز هم توجه 

چندانی نداشتم و حتی گاهی آرایش چهره را هم بدون اشکال می دانستم.
آن روزها که مصادف با 15 سالگی من بود، ازدواج کردم؛ مادر همسرم از سادات و فردی 
مؤمن و مقید به مسائل مذهبی اســت که به ائمه اطهار)ع( ارادت ویژه ای دارد. او در آن 
سال ها خادم مسجد »موســی بن جعفر« بود؛ هر چهارشنبه مراسم آش نذری در خانه 
او بــر پا بود، من هم عروس خانواده بودم و به نوعی مجبور بودم در این مراســم حضور 
داشته باشم.اوایل، مراسم روضه و هیئت برایم کسل کننده بود، اما پس از مدتی با شنیدن 
سخنرانی و مداحی های مرتبط با ائمه، احساس می کردم بسیار به آن ها عالقه مند شدم؛ به 

گونه ای شده بود که هر هفته منتظر چهارشنبه و مراسم روضه بودم.

   ما برای کار همسرم مجبور به مهاجرت به مشهد شدیم
 من برای اینکه بتوانم ارتباط خود با اهل بیت)ع( را حفظ کنم، خانه ای در نزدیکی حرم 
گرفتیم که به راحتی می شد گنبد را تماشا کرد؛ این برای من بسیار خوشحال کننده بود.

چند سال بعد هم مادرهمسرم برای زندگی به مشهد آمد. 
در مشهد با فرارسیدن ماه محرم علم بسته می شد؛ در همان روزها مادر همسرم مراسم 
بستن علم را به من سپرد، من با شاگردی مادر همسرم به بستن علم عزای امام حسین)ع( 
پرداختم و به طور جدی وارد برپایی مراسم نوحه خوانی و هیئت شدم.می پرسم: چند سال 
است که هیئت داری امام حسین)ع( به شما سپرده شده است که با افتخار می گوید: 14 

سال است در دهه محرم به بستن علم و برپایی هیئت می پردازم.
می پرســم: مراسم بستن علم را چگونه انجام می دهید؟ چشمانش از شادی برق می زند، 
»باشــکوه« کلمه ای است که برای توصیف این مراسم به کار می برد و ادامه می دهد: این 
مراسم کامالً مورد عنایت ائمه است. چند سالی آن را با حضور اهالی محل و بانوان حاضر در 
مراسم انجام دادیم تا اینکه سال گذشته خواب دیدم یکی از بانوان هیئتی که مردم هم او 
را بسیار قبول دارند و از سادات است، این کار را انجام می دهد. ابتدا جدی نگرفتم، با وجود 
این از او برای مراسم دعوت کردم، اما وقتی امسال هم این خواب تکرار شد، متوجه شدم 
این مراسم کامالً مورد توجه اهل بیت)ع( است و حتماً بایدفردی ارادتمند به اهل بیت)ع( 
این کار را انجام دهد، مردم دیگر احساس نمی کنند اینجا خانه من است بلکه اینجا خیمه 

عزاداری امام حسین)ع( است.
معطر بزرگ ترین آرزویش را سفر به کربال اعالم می کند و می گوید: تاکنون قسمت نشده 

به کربال مشرف شوم.

بانویی که علمدار هیئت زنانه ای در مشهد است

jروایت یک تحول در روضه  امام حسین

  من نیاز به حمایت 
دارم تا بتوانم 

 خانواده ام را در
 کنارم حفظ کنم. 

یک سرپناه تا بتوانم 
 هزینه های زندگی ام

 را تأمین کنم
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    معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی:
 شهریه مهدهای کودک

 خراسان رضوی افزایش یافت

ایرنا: شهریه مهدهای کودک در خراسان رضوی از مهر 
امسال 29 درصد افزایش می یابد.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیســتی خراســان 
رضوی با اعالم این خبر گفت: این افزایش شــهریه در 
پی هماهنگی کانون صنفی مهدهای کودک و سازمان 
صنعت، معدن و تجارت نهایی شــده و از مهر ماه قابل 

اجراست.
غالمحســین حقدادی افزود: هم اکنــون هزار و ۳00 
مهدکودک در خراســان رضوی فعالند که حدود 85 

هزار کودک را زیر پوشش خود دارند. 

با اقدام نیرو های تیپ۲۱ امام رضا)ع( محقق شد
ساخت واحد مسکونی برای یک 

خانواده نیازمند در نیشابور

قدس: بــا اقدام جهادی نیرو های تیپ21 امام رضا)ع(، 
یک واحد مسکونی برای خانواده ای نیازمند توسط خیران 
سپاه ساخته شد.حسینی، مسئول گروه جهادی نیروهای 
تیپ21 امام رضا)ع( گفت: این واحد مسکونی در روستای 
کابلی نیشــابور که نیاز فوری به ساخت داشت توسط 
خیران تیپ21 ساخته شد.او ادامه داد: تمام هزینه های 
ســاخت این خانه توســط نیروهای پایور جمع آوری و 
خود این عزیزان برای ساخت این خانه به روستا رفتند. 
از ابتدای امسال تا کنون این ششمین منزلی است که 
توســط این گروه برای نیازمندان ســاخته شده است.

 معاون اجرایی گروه ۴۴۴ مهندسی رزمی ارتش:
 خانواده شهدا الگوهای صبر 

در جامعه هستند

قدس: معاون اجرایی گروه 444 مهندسی رزمی ارتش 
در دیدار با چهار خانواده شــهید در مشــهد مقدس، از 

خانواده شهدا به عنوان الگوهای صبر در جامعه نام برد.
سرهنگ رجبعلی هوشمند در دیدار با خانواده شهیدان 
علی خسروی، حسین اصغری رضوانی، عباس علی فدوی 
و حجت قاسمی زاده گفت: اجر و پاداش خانواده شهدا 
کمتر از شهادت نیست.هادی عبادتیان، معاون فرهنگی 
و امور ایثارگران منطقه 2 بنیاد شــهید نیز از شــهدای 
دفاع مقدس به عنوان رهروان و شیفتگان قیام حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( نام برد.
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فضای مجازی: 

ات   انتخا  بات
معاون استاندار اعالم کرد

  آمادگی برای برگزاری انتخابات 
الکترونیکی در خراسان رضوی

قدس: آمادگی الزم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در 
خراسان رضوی وجود دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
با اعالم این خبر گفت: براساس آخرین ابالغ شورای نگهبان، 
مرحله ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسالمی و احراز هویت 

داوطلبان نامزدی به صورت الکترونیکی انجام می شود.
حســن جعفری افزود: زمینه های الزم نیز برای الکترونیکی 
کــردن احتمالــی انتخابــات فراهم اســت به طــوری که 
زیرســاخت های موردنیاز مهیا شده اند و استانداری خراسان 

رضوی آماده اجرای مانور آزمایشی در این خصوص است. 

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

300072305 پیامک کنید.
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روی خط حادهث

گزارش
قدس بررسی کرد

  دالیل رفتارهای خشونت آمیز برخی 
همراهان بیماربا تکنسین های اورژانس 

محبوبه علیپور: ضرب 
و شتم کارکنان اورژانس 
و  تربت جــام  نصرآبــاد 
بــه  آســیب رســاندن 
خــودرو اورژانــس 115 
بیمار  همراهان  توســط 
در مرداد ماه گذشــته و 

همچنین کتک خوردن تکنسین های اورژانس مشهد تا حد 
آسیب رسانی مغزی به یکی از کارکنان و بستری شدن وی در 
بیمارستان در کنار تخریب و ایجاد خسارت 70 میلیونی به 
خودرو اورژانس در تربت حیدریه که همگی به فاصله کمی از 
هم روی داد همه و همه نشان از رشد بی رویه پدیده ای مذموم 
در جامعه دارد که بر فشــارهای شغلی کارکنان اورژانس در 

خراسان رضوی افزوده است.
بنابر آخرین آمار ارائه شــده، تعــداد کارکنان اورژانس 115 
در مناطق زیرپوشش دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، ۸50 
نفر اســت که 500 نفر از این تعداد در مشهد انجام وظیفه 
می کنند. همچنین ســاالنه ۳۲0 هزار مأموریت در مناطق 
زیرپوشش دانشگاه یاد شده، انجام می شود که ۲50 هزار مورد 
آن مربوط به شــهر مشهد است. حال آنکه دانشگاه یادشده 
موظف به خدمت رسانی به بیش از 5 میلیون نفر از ساکنان 
خراسان رضوی و جمعیت کثیری از زائران و مسافران است.

 
  تأثیر نبود امنیت شغلی بر سالمت جامعه 

از این رو مأموران فوریت های پزشکی به دلیل تنوع خدمات و 
فشارهای حرفه ای با چالش های متعددی مواجه هستند که از 
این موارد می توان به رفتارهای پرخاشگرانه و حتی خشونت بار 

همراهان بیمار اشاره کرد.
 محمد علیشاهی، مسئول روابط عمومی فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این باره می گوید: در حال 
حاضر آماری از خشــونت علیه کارکنان فوریت های پزشکی 
وجود ندارد، چراکه به خصوص در زمینه خشــونت کالمی 
کارکنــان این حوزه با نجابت و صبوری چشمپوشــی کرده 
و گزارشــی مطرح نمی شود. البته بنابر شواهد این قضیه در 

ماه های اخیر رشد قابل تأملی داشته است. 
وی همچنین می افزاید: رشــد این رویه مذموم در کشور و 
خراســان رضوی به دالیل مختلفی اتفــاق افتاده، از جمله 
ضعف ســواد حقوقی شهروندان به دلیل ناآگاهی از قوانین و 
ضوابط برخورد با نیروهای دولتی است. این امر نیز می تواند به 
دلیل کاستی هایی باشد که در زمینه آموزش و فرهنگ سازی 
مشهود اســت. از همین رو در زمینه رویارویی هموطنان با 

شرایط بیماری نزدیکان نیز آموزشی وجود ندارد. 
علیشــاهی با تأیید وجود ضعف هایی در زمینه تجهیزات و 
امکانات فوریت های پزشکی، خاطرنشان می کند: چنانچه به 
هنگام وقوع حوادث، شــهروندان در تماس با مراکز فوریت 
پزشــکی، اطالعات کافی ارائه کرده و بــا نیروهای فعال در 
این عرصه همکاری داشته باشند، بی شک روند امدادرسانی 
هدفمند و با سهولت انجام می گیرد. حال آنکه در عمل چنین 

رویه ای را شاهد نیستیم.
وی تأکید می کند: امنیت شغلی از نکات جدی برای فعالیت 
کارکنان در جهت ارائه خدمت اســت. این در حالی اســت 
که فعاالن حوزه فوریت های پزشــکی به دلیل ذات حرفه ای 
خویش ناگزیرند در فضاهای ناایمن حاضر شــوند. بنابراین 
چنانچه این فضــای ناامن بنابر دالیلــی همانند رفتارهای 
پرخاشگرانه همراهان مصدوم؛ تشدید شود، عملکرد مأموران 
فوریت های پزشکی تحت تأثیر قرار می گیرد که پیامدهای آن 

می تواند در نحوه خدمت رسانی به مصدومان اثرگذار باشد. 

  علل بروز رفتارهای خشونت بار 
دکتر سیدمهدی شریفی، دبیر انجمن علمی طب اورژانس، 
شاخه خراسان رضوی درباره علل بروز رفتارهای خشونت بار 
همراهان بیمار با مأموران فوریت های پزشــکی، می گوید: به 
دالیل مختلفی شاهد کاهش آستانه تحمل مردم در جامعه 
هستیم. وقتی فردی از خانواده ای دچار حادثه و مصدومیت 
می شود، همین قضیه منجر به بروز استرس مضاعفی شده و 
ظرفیت تحمل افراد را کاهش می دهد؛ به این ترتیب شاهد 
افزایــش رفتارهای پرخاشــگرانه و خصمانه همراهان بیمار 
هستیم. این وضعیت نیز تنها به فعالیت های پیش بیمارستانی 
خالصه نشــده و حتی در بخش های اورژانس بیمارستان ها 

مکرر شاهد خشونت اطرافیان بیمار با کادر درمانی هستیم. 
وی تأکیــد می کند: بنا بر تجربه بارها شــاهد خشــونت علیه 
کارکنان فوریت های پزشکی هستیم درحالی که حتی یک بار 
نشنیدیم این افراد از خود دفاع کرده باشند.همچنین این رفتار 
پرخاشگرانه تأثیری بر نحوه خدمت رسانی آن ها نداشته است. به 
هر روی کارکنان فوریت های پزشکی در بخش پیش بیمارستانی 
و بیمارســتانی جزو مظلوم ترین و زحمتکش ترین قشر جامعه 

پزشکی و درمانی محسوب می شوند.

  چالش های سلسله وار
یکی از فعاالن حوزه ســالمت که تحقیقاتی در این زمینه 
انجام داده هم می گوید: بنا بریافته های موجود در بسیاری 
از موارد حجم فشارهایی که نیروهای فوریت های پزشکی 
متحمل می شــوند حتی بیش از فشارهای کارکنان دیگر 
نهادهای امدادی اســت. از علل این امــر نیز می توان به 
بی توجهی نســبت به حقوق حرفه ای آن ها اشاره کرد. به 
طــوری که با وجود تعداد افــراد فعال، حجم مأموریت ها 
باال بــوده و در فضای کاری نیز امکانــات رفاهی چندان 
مهیا نیست. حال آنکه فعاالن این حوزه، در مأموریت های 
خــود ناگزیرند پاســخگوی انتظــارات بحق یــا ناحق 
مصدومان و همراهان آن ها نیز باشــند. نکته دیگر اینکه 
ســرصحنه همه مأموران فوریت های پزشکی را می بینند 
درحالی که در فرایند امدادرســانی بــه مصدومان، تنها 
ایــن گروه نقش آفرین نیســتند و دیگر زیرســاخت های 
جامعــه همانند فرهنگ ترافیکی، امکانات درمانی و نحوه 

سیاست گذاری های کالن نیز اثرگذار است. 

  مسمومیت 150 میهمان در عروسی 
اداره  مســئول  قدس: 
واگیــر  بیماری هــای 
معاونت بهداشت دانشگاه 
در  مشهد  پزشکی  علوم 
خصــوص مســمومیت 
از  جمعــی  غذایــی 
شرکت کنندگان در یک 
مجلس عروسی در مشهد گفت: در این مراسم 500 نفر حضور 
داشتند که جمعی از میهمانان پس از اتمام مراسم با عالئم تب، 

تهوع ، استفراغ و گاهاً اسهال به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
دکتر نهبندانی افزود: از میان 500 میهمان مجلس عروسی که 
در یکی از مناطق مشهد برگزار شده بود، 150 نفر دچار اختالل 
گوارشی ناشی از مسمومیت غذایی شده بودند که  ۳0 نفر آن ها 
به بیمارستان امام رضا )ع( و سه نفر به بیمارستان هاشمی نژاد 
مشهد منتقل و آنجا تحت معالجه قرار گرفتند؛ بقیه مسمومان 

این رخداد به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند.  
وی خاطرنشــان کرد: از غذای مصرفی، نمونه های آزمایشــگاه 

انسانی دریافت شده و تا فردا علت آن مشخص خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکــه تمامی افراد مراجعه کننده 
عالئمی یکسان دارند و یک غذای مشترک مصرف کرده اند، به 

احتمال زیاد مسمومیت غذایی علت این رخداد بوده است.

 سرپرست دادسراي ویژه فضاي مجازي 
مرکز استان خبر داد

  کالهبرداری با »دیوار«جعلی!
دســتور  با  قرمز:  خط 
ســایت  قضایی  مقــام 
جعلی که به نام »دیوار« 
از کاربران فضای مجازی 
کالهبــرداری می کــرد 
شناسایی و فیلتر شد، اما 
کالهبرداران با آدرس های 

جدید وارد عمل شدند که باید مراقب بود.
قاضی مهدی حقدادی در این باره گفت: روزگذشــته ســایتی 
جعلي با آدرس "http://divar-api.website” تحت عنوان 
تأیید هویت آگهي هاي ســایت »دیوار« راه اندازي شد که در پی 
آن از کاربران درخواست می شد مبلغ هزار تومان را براي تأیید 
هویت و انتشــار آگهي خود پرداخت نمایند، در ادامه با نمایش 
یک درگاه پرداخت جعلي)فیشــینگ شــده( اقدام به سرقت 
اطالعات کارت های بانکی شهروندان می کردند و مجرمان پشت 
پرده دست به برداشــت غیرمجاز و خالي کردن حساب بانکي 

طعمه های خود می زنند.
سرپرست دادسراي ویژه فضاي مجازي مرکز استان افزود: با وجود 
اینکه به موضوع با فوریت ورود کردیم، اما متأسفانه مشخص شد 
به محض فیلترشدن آدرس سایت جعلی، متهمان اقدام به تعریف 
و ارائه آدرس جدید و مشابهی می نمایند. برهمین اساس به نظر 
می رسد که باندی سازمان یافته با برنامه ریزی قبلی، آدرس های 
جعلی فراوانی آماده تا پس از فیلترینگ آدرس هر صفحه، آدرس 
جدید را  ارائه نمایند. قاضي حقدادي تصریح کرد: به شهروندان 
توصیــه می کنیم قبل از هرگونه پرداخت وجه، هویت و اصالت 
درگاه و یا آدرس مجازی را مورد بررســی دقیق قرار دهند تا در 

دام کالهبرداران رایانه ای گرفتار نشوند.

  عامل فساد اجتماعی
 در بیرجند دستگیر شد

معــاون  قرمز:  خــط 
فرماندهــی  اجتماعــی 
انتظامی خراسان جنوبی 
از دســتگیری فردی که 
با دایــر کردن پاتوقی در 
خیابان شــهید بهشتی 
اشــاعه  موجب  بیرجند 
فساد و فحشا شــده بود، خبر داد. سرهنگ علی اکبر حیدری 
اظهار کرد: با دریافت گزارش های متعدد مردمی مبنی بر فعالیت 
فردی در خیابان شــهید بهشتی شهرستان بیرجند در زمینه 
ترویج فساد و فریب جوانان، موضوع توسط پلیس امنیت عمومی 
خراسان جنوبی پیگیری و دســتگیری عامل فساد اجتماعی 
در دســتور کار مأموران قرار گرفت. معاون اجتماعی فرماندهی 
انتظامی خراســان جنوبی افزود: پس از شناسایی محل حضور 
متهم، مأموران با هماهنگی مقام قضایی عامل فساد اجتماعی 
را در پاتوقش دســتگیر و در بازرســی از محل، اقالم ممنوعه و 
ابزارآالت استعمال موادمخدر را کشف کردند.متهم دستگیر شده 
موجب فریب بسیاری از جوانان در شهرستان بیرجند و کشاندن 

آن ها به فساد و ناهنجاری های اجتماعی شده بود.

 طناب دار از گردن سه اعدامی برداشته شد 
مدیــرکل  فــارس: 
خراســان  زندان هــای 
شــمالی از رهایی ســه 
زندانی خراسان شمالی از 
اعدام در کمتر از یک ماه 

خبر داد.
مجتبی محمدی تصریح 
کرد: سه زندانی محکوم  به قصاص نفس که به دلیل قتل عمد 
به اعدام محکوم  شده بودند، با تالش های دادستان مرکز استان، 
شورای حل اختالف، کمیته صلح و سازش و مددکاران اجتماعی 

زندان و جلب رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
مدیرکل زندان های خراسان شمالی، گذشــت و فداکاری را از 
خصوصیات بارز مردم این استان قلمداد کرد و افزود: هر سال در 
استان خراسان شمالی اینچنین صحنه های باشکوهی که نمایانگر 

فداکاری و انسانیت است را شاهد هستیم.
کسانی که عفو می کنند و از خطای دیگران می گذرند، کسانی 
هســتند که از حلــم برخوردارند؛ زیرا عفو و گذشــت خداوند 
از لغزش ها و گناهان مردم در پرتو حلم الهی اســت. مدیرکل 
زندان های خراسان شمالی افزود: ایام سوگواری ساالر شهیدان 
حسین بن علی )ع( و یاران باوفای آن حضرت، فرصت مناسبی 
اســت تا زمینه آزادی تعداد دیگری از زندانیان اســتان فراهم 
شــود. محمدی در خاتمه این خبر با بیان اینکه بین عدالت 
قضایی و عدالت سازشی در استان یک تعامل مثبت و سازنده 
برقراراســت، اظهار کرد: در همین راســتا جلسات مختلفی 
باهدف ایجاد صلح و سازش و با حضور شاکی و متشاکی در 
زندان های اســتان با هماهنگی دستگاه قضایی جهت آزادی 
تعداد دیگری از زندانیان محکوم  به قصاص برگزار شده و انتظار 
می رود در آینده نزدیک آمار رهایــی از اعدام  در زندان های 

استان افزایش یابد.

رخ رد رخ
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 دوربرگردان پارک رجا را اصالح کنید
با توجه به بازگشــایی چند مسیر دوربرگردان در 
بولوارحر به خصوص افتتاح چهارراه شــترگلو، از 
شهرداری تقاضا می شود دوربرگردان انتهای پارک 
رجا را به ۲00 متر پایین تر و به منطقه غیرمسکونی 
انتهای شهرک رجایی منتقل کند تا ساکنان محل، 

عابران پیاده و کودکان دچار حادثه نشوند.
936...6158

 کسی به فکر کارگران نیست؟
چرا نرخ ارزاق عمومی هر روز گران تر و قیمت گوشت پایین نمی آید؟ ماه هاست که نتوانسته ام برای 
خانواده یک کیلو گوشت بخرم، چرا کسی به فکر قشر کارگر نیست با این حقوق های بسیار پایین؟!

938...9821

 اجحاف کارفرما تا چه موقع؟
مســئوالن تأمیــن اجتماعی شــما را به خدا 
به چگونگی ارســال فهرســت بیمه از سوی 
شرکت های پیمانکاری نظارت داشته باشید. با 
رد کردن بیمه های ۲0روز،۲5روز کمتر در حق 
کارگران بســیار اجحاف می کنند، چرا نظارت 

نمی کنید.
936...3645

 پل هوایی طبرسی شمالی چه موقع نصب می شود؟
چه موقع می خواهند بعد از کالنتری طبرسی شمالی پل هوایی نصب کنند؟ حتماً مردم باید کشته 

بدهند تا به فکر باشید؟
903...8469

عقیل رحمانی فرمانــدار بینالود گفت: به 
احتمال زیاد مســمومیت اهالی به واســطه 
نوشــیدن آب رخ داده باشد که این موضوع در 

دست بررسی است.

  رد پای آب آلوده درمسمومیت اهالی 
ابرده باال

حســـینی، فـرمانـــدار 
شهرســتان بینالــود در 
تشریح ماجرای مسمومیت 
تعدادی از اهالی ابرده باال 
واقع در حوالی شاندیز به 

قدس گفت: از عصر جمعه گذشته افرادی با عالئم 
مسمومیت شامل تب خفیف، سرگیجه، اسهال و 
استفراغ به مراکز درمانی موجود در شهر شاندیز 

مراجعه کردند.
وی بیــان داشــت: بــا توجه بــه اینکه حجم 
مراجعه کنندگانی که دچار این عالئم شده بودند 
رو به افزایش بود، به سرعت اقدامات مورد نیاز 
مانند تقویت تیم های پزشکی، تأمین دارو و دیگر 

هماهنگی ها صورت پذیرفت.
فرماندار شهرســتان بینالود به آمار افرادی که 
دچار این حادثه شده بودند اشاره و در این باره 
عنوان داشت: بر همین اساس تا ساعت 7 صبح 
روز گذشــته خروجی آمارهای اخذ شده عدد 
۳۳۲ نفر را نشان می داد که با عالئم مسمومیت 
خفیف به مراکز درمانی مراجعه و تحت درمان 
قرار گرفته اند. حسینی به عامل احتمالی بروز این 
حادثه هم اشاره کرد و گفت: در بررسی های اولیه 
این فرضیه پیش روی ما قرار گرفت که احتماالً 

مسمومیت خفیف ایجاد شده در محل، به واسط 
استفاده از منابع آبی منطقه بوده باشد.

 کشت میکروبی در حال انجام است
برای اینکه این فرضیه هم به یقین تبدیل شود، 
متخصصان مربوط در حال انجام کشت میکروبی 
هستند و نتیجه بررسی های صورت گرفته هم تا 

4۸ ساعت آینده مشخص خواهد شد.
فرمانــدار بینالــود تصریح کرد: ایــن اتفاق در 
منطقه ای به نام ابرده باال رخ داد. تحقیقات روی 
محل سکونت این افراد مشخص کرد که تمامی 
آن ها در دو کوچه نزدیک به هم زندگی می کنند.

خوشبختانه این ماجرا در دیگر مناطق به هیچ 

عنوان گزارش نشــده و مــوردی هم به مراکز 
درمانی مراجعه نکرده است.

وی با اعالم اینکه در حال حاضر مشــکلی در 
محل وجود ندارد، ادامه داد: به واســطه کسب 
این اطالعات بود که احتمال آلودگی مقطعی آب 
در محل متصور شد. پس از وقوع این ماجرا به 
سرعت تیم های تخصصی به محل اعزام و اقدام 
به کلرسنجی و نمونه برداری از آب شرب محل 
کردند که اقدامات انجام شده نشان داد هیچ گونه 

آلودگی و مشکلی در محل وجود ندارد.
از همین رو دستور تحقیقات تکمیلی برای آنکه 
علت دقیق و چرایی این مســمومیت مشخص 

شود، صادر شده است.

 تمامی مسمومان مرخص شده اند
حسینی در مورد وضعیت جسمانی بیمارانی 
که به مراکز درمانی مراجعه کرده اند، گفت: 
در حــال حاضر هیچ کس از اهالی در مراکز 
درمانی شهرستان بســتری نیست؛ چرا که 
مســمومیت ایجاد شــده خفیف و با انجام 
اقدامات اولیه درمانی مشــکل مراجعان حل 

شده است.
اکثر بیمارانی هم کــه در این بازه زمانی به 
مراکز درمانی مراجعــه کردند پس از انجام 
سرم تراپی و دیگر اقدامات معمولی درمانی 

ترخیص شده اند.
البتــه برخــی ازمراجعان کــه بیماری های 
زمینه ای مانند دیابت و ... داشته اند به محض 
حضور در مراکز درمانی و اخذ شــرح حال از 
بیمار، به مراکز درمانی تخصصی اعزام شدند 

که تعداد آن افراد حدود چهار نفر بود.
فرماندار بینالود بیان داشــت: در این زمینه 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان را دعوت 
کرده ایم تا ابعاد ماجرا بررســی شود.  اگر در 
این رابطه پــی ببریم که وقوع این حادثه به 
واســطه کوتاهی فرد و یا دستگاهی رخ داده 
است، با قاطعیت با آن ها برخورد خواهد شد.

فرماندار بینالود درگفت وگو با قدس تشریح کرد

جزئیات مسمومیت 332 نفر در ابرده

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی وزش باد در خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: نقشه ها و 
مدل های پیشــیابی نشان می دهد در چهار روز آینده پدیده 
غالب در سطح استان وزش باد است که در بخش هایی از نوار 
شرقی، نیمه جنوبی و جنوب شهرستان سبزوار وزش باد گاهی 

شدید توأم با گرد و خاک پیش بینی می شود. 
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علی محمــدزاده: در روزهای اخیر عالی تریــن مقام اجرایی 
خراســان رضوی خبر از اجرای طرحی داده که به گفته وی قرار 
اســت در نهایت منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و بهبود 

شرایط زندگی در مشهد شود.
رزم حســینی درباره اجرای طرح نجات در هشت محله حاشیه 
شهر مشهدالرضا)ع( گفت: طرح »نجات« با هدف تبدیل مشهد به 
شهری بدون معتاد و به دور از اعتیاد با همت استانداری خراسان 
رضوی و ستاد مبارزه با موادمخدر این استان و سایر دستگاه های 

مرتبط در حاشیه این شهر تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: در سند هویت دینی و فرهنگی مشهد اهدافی تعیین 
شده است که باید در مسیر تحقق آن ها گام برداشته شود، اما باید 
توجه داشت که در حال حاضر سرعت آسیب های اجتماعی بیشتر 

از اقدامات ما در این حوزه است.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه برای ایجاد یک طرح جامع 
باید به همه آسیب ها نگاه شــود، افزود: ما از این طرح استقبال 
و حمایت می کنیم، اما برای دســتیابی به موفقیت باید آن را در 

معرض نقد گذاشت و برای آن هوادار جذب کرد.
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: سرعت رشد آسیب های 
اجتماعی فزاینده و بسیار بیشتر از سرعت اقداماتی است که ما در 
راستای کاهش آن ها انجام می دهیم، بنابراین بدون برنامه ریزی 

دقیق نمی توان به صورت جدی با این مشکالت مقابله کرد.
وی افزود: در شرایط فعلی دستگاه های اجرایی آشنایی چندانی 
با ســاختار جمعیت هدف ساماندهی حاشیه مشهد ندارند و به 
همین دلیل تســریع در انجام غربالگری جمعیت، بیش از پیش 

ضرورت پیدا می کند.

   مقدمات و ابزار نجات 
الزم به تأکید ویژه است که ما نیز به عنوان یک عضو جامعه، از این 
توجه و دغدغه استاندار محترم خرسندیم و تمام توان خود را برای 
انجام این مأموریت ارزشمند به کار خواهیم بست و نجات حتی 

یک نفر از دام آسیب های اجتماعی را ارج می نهیم.
اما در کنار دلگرم و خوشبین بودن به هر اقدامی که قرار است در 
قالب طرح نجات به اجرا درآید و به استناد همان جمله استاندار که 
گفته، باید این طرح مورد نقد و تحلیل قرار گیرد، در ادامه تنها به 
ذکر چند نکته کلی بسنده می کنیم که بی تردید از سوی طراحان 
طرح هم مورد توجه بوده و در جزئیات به این پرسش ها پاسخ داده 
شده است. ولی از آنجا که بارها شاهد اجرای طرح ها و برنامه های 
مختلف در حوزه های گوناگون اجتماعی بوده ایم که به سرانجامی 

نرسیده، تنها برای یادآوری دوباره به نکاتی اشاره می شود.
نکته نخست اینکه به نظر می رسد اگر قرار است طرح نجات به 
اهداف تعیین شده برسد، باید تمامی اقدامات به موقع و به اندازه 

باشد؛ به زبان ساده اینکه برای نجات جان یک مجروح به تناسب 
آســیب وارده زمان طالیی تعریف شده ای معین شده و میزان و 
زمان داروی مصرفی هم مشخص است که اگر همان دارو در زمان 
دیگری یا به اندازه کمتر یا بیشتر باشد نه تنها مؤثر نخواهد بود که 

چه بسا منجر به مرگ بیمار هم می شود.
حال اگر حاشیه شهر یا مناطق هدف را به عنوان بیمار آسیب های 
اجتماعــی در نظر بگیریم، وقتی هنوز در گام نخســت هم قرار 
نداشــته و شــناخت دقیقی از نوع بیماری هر منطقه، خیابان، 
کوچه و افراد نداریم و خود اســتاندار نیز به این نکته اذعان دارد 
که در شرایط فعلی دستگاه های اجرایی آشنایی چندانی با ساختار 
جمعیت هدف ساماندهی حاشیه شــهر مشهد ندارند، چگونه 
می توانیم اقدامات درمانی را انتظار داشته باشیم؟ اگر هم اقدامی 

صورت پذیرد، مقطعی و با آثار نامعلوم خواهد بود.
اینکه رزم حســینی بر غربالگــری جمعیت تأکیــد دارد نکته 
کارشناسانه  و دقیقی است و برای پیشگیری از همین اتفاق است؛ 
اما بر اساس شــناختی که از دستگاه های اجرایی دارند و داریم، 
می دانیم که انجام این مأموریت گسترده نیازمند نیروی انسانی و 
البته کارشناس باتجربه است که جای این تعداد نیرو در تمامی 
دســتگاه های دخیل در موضوع خالی است. اگر با همین تعداد 
نیروی فعلی بخواهند چنین کاری را انجام دهند، باید منتظر نتایج 
آن در سال های بعد بود، مگر اینکه استاندار محترم با تدبیر خود 
مراجع دیگری را که دانش و ابزار انجام این مأموریت را داشــته 

باشند نیز وارد گود نمایند.

  زخم های کهنه و مسکن های آنی
نکته دیگر اینکه بی تردید بیشــتر کارشناسان حوزه آسیب های 
اجتماعی بر این نکته باور دارند که اقدامات حمایتی اهمیتی ویژه 
در بحث مقابله و پیشگیری دارند، بنابراین اگر اعتیاد را به عنوان 
مصداق بارز آسیب اجتماعی پرحاشیه در نظر بگیریم که ریشه 
بیشتر آسیب های اجتماعی دیگر است، این پرسش مطرح است 
که آیا در طرح نجات برای درمان این زخم کهنه نســخه کاملی 
نوشــته شده یا قرار اســت باز هم اقدامی موقتی و مسکن چند 

روزه ای به کار گرفته شود؟
اینکه یک فرد معتاد را می تــوان با چند روز نگهداری در مراکز 
خاص، به لحاظ جســمی از بند اعتیاد رها کرد ساده ترین نگاه 
به مقوله اعتیاد است، ولی فعاالن این حوزه می دانند پاک سازی 
ذهنی یک معتاد باید تا ســال ها ادامه داشــته باشد که نیازمند 

الزامات متعددی است.
هرچند در همان بخش نخست یعنی مراکز نگهداری معتادان هم 
در شهر و استان با مشکل جدی روبه رو هستیم و زیرساخت های 
الزم ایجاد نشــده، ولی حتی اگر باور کنیم که به هر طریقی این 

کار آغاز شود و تعداد زیادی از معتادان تحت درمان قرار گیرند، 
آیا چاره ای برای روزهای پس از پاکی این افراد اندیشــیده شده 
تا حداقل آن ها باز از ســر ناچاری و فرار از تنگناهای نداری ها و 

نداشته ها به دام اعتیاد پناه نیاورند؟
آنچه مسلم است، تمامی کارشناسان اجتماعی می دانند بیکاری و 
اعتیاد اصلی ترین چالش های سال های اخیر حوزه اجتماعی بوده 
و هست که ارتباط مستقیمی با هم و با سایر آسیب های اجتماعی 
به ویژه برخی از جرایم خاص دارند؛ حال کدام دستگاه یا نهادی 
قرار اســت در این طرح وظیفه حمایت های بعدی را انجام دهد، 
متولی اشتغال زایی که هیچ، سرکشی های پس از پاکی معتادان 
کدام نهاد است یا کدام مجموعه قرار است جوان سارق معتاد پاک 
شده را امیدوار به روزها و آینده بهتر نگه دارد و همان هزینه های 
اولیه زندگی او را تأمین کند تا حداقل بهانه ای برای دزیدن انگشتر 

مادر پیرش نداشته باشد؟ 

  حرکت بهتر از سکون 
همان گونه که گفته شــد حتی اگــر در این طرح یک معتاد به 
زندگی عادی برگردد یا یک فرد از باتالق آســیب های اجتماعی 
بیرون آید، مایه خشنودی است و آنچه گفته می شود تنها برای 
بیان دوباره مواردی است که بارها موجب ناموفق بودن طرح های 

مشابه شده است.
باور داریم حرکت کردن بهتر از ســکون و بی تفاوتی است و ما 
نیز به نوبه خود در خدمت اجرای بهتر این طرح هســتیم، ولی 
همان گونه که استاندار محترم گفته سرعت آسیب های اجتماعی 
بیشتر از ســرعت اقدامات پیشگیرانه یا مقابله ای بوده و هست؛ 
بر همین اســاس به نظر می رسد اگر کارشناسان و طراحان این 
طرح بخشی از توجه و تمرکز خود را معطوف راه های کاستن از 
سرعت آسیب های اجتماعی نمایند، بی شک برخی از اقدامات الزم 
برای نجات عده ای از افراد جامعه هدف، توسط خود آن ها انجام 
خواهد شد که خالصه آن همان توانمندسازی افراد از طریق ایجاد 
بســترهای الزم برای بهبود شرایط مالی آن هاست؛ چراکه خطر 
یک فرد مصرف کننده مواد با درآمد هرچند اندک اما ثابت، بسیار 

کمتر از فرد معتاد بیکار است. 
با این وصف امیدواریــم مقدمات و ابزار طرح نجات بیش 
از انجام این طرح مدنظر متولیان باشــد تا شاهد طرحی 

ماندگار و الگو باشیم.

حاشیه ای بر طرحی که در مشهد اجرا خواهد شد

ابزار»نجات« را فراهم کنید



ورزش خراسان در نشستی با موضوع تشریح شخصیت این شهید در تحریریه قدس مطرح شد

» کاوه« معجزه نظامی گری 

رضا طلبی  در آستانه سی و سومین سالگرد 
شــهادت شــهید کاوه، فرمانده جوان خراسانی 
در هشت ســال دفاع مقدس، نشستی با حضور 
همرزم شهید و دبیر ستاد مردمی سی و سومین 
سالگرد شهید کاوه و همچنین خواهر این شهید 
در تحریریه قدس، درباره بررســی ابعاد مختلف 

شخصیتی این شهید برگزار شد. 

  امنیت و استقالل ایران مدیون شهیدان 
سردار مجید ایافت، دبیر 
و  ســی  مردمی  ســتاد 
سومین سالگرد شـــهید 
شــهید  گفــت:  کاوه 
سن  در  محــــمودکاوه 
15 ســالگی و در حالی که در اوج نوجوانی قرار 
داشــت وارد جبهه می شود و در سن 21 سالگی 

فرماندهی یک تیپ را در اختیار می گیرد.
وی با بیان اینکه امنیت، استقالل و زندگی امروز ما 
مدیون شهیدان است، تصریح کرد: او با کوشش، 
اخالص، پشتکار، نبوغ نظامی و قدرت مدیریتی 
که دارا بود، در ســن 24 سالگی تیپ را به لشکر 
تبدیل و آن را با 13 گردان وارد عملیات می کرد. 
این فرمانــده جوان اراده و قــدرت نظامی گری 
خودش را به دشمن تا بن دندان مسلح که 134 
کشور جهان از آن ها حمایت می کردند، نشان داد 
و با تدبیر، مناطق تحت تصرف دشــمن را پس 
گرفــت و آن ها را مجبور به فرار کرد که مواردی 
این چنینی در شــخصیت شــهید کاوه موجب 
می شود رهبر معظم انقالب در فرمایش های خود 
از این شــهید به عنوان الگوی ایده آل برای نسل 

جوان و امروزی یاد کنند.

   شهید کاوه معجزه نظامی گری 
وی با بیان اینکه شهید کاوه معجزه نظامی گری 

در انقالب اســالمی ایران اســت، بیان داشت: 
اعتقاد دارم الگوی جوانان در شرایط فعلی باید 
شهیدانی نظیر کاوه باشد و افرادی مانند شهید 
حججی که با شــهادت خود دشمنی همچون 
داعش را در هم شکست، این موضوع را در عمل 
ثابت کردند و نشــان دادند راه و مسیر شهادت 
و دفاع از اســالم و انقالب اسالمی همچنان باز 
اســت. از طرفی جوانان برای اینکه الگوپذیری 
از شــهیدان را محقق کنند باید درباره سیره و 
فرهنگ شهادت و زندگی نامه شهیدان مطالعه 
و آن هــا را با بصیرت درک کننــد و زمانی از 
حضور خود در شبکه های اجتماعی را به دنبال 
کردن اهداف و زندگی نامه شهیدانی نظیر کاوه 
اختصاص دهند تا به این موضوع دســت پیدا 
کنند که چطور یک جوان در سن 19سالگی به 
فرماندهی می رسد و در عملیات مهم و برجسته 

بر دشمن غلبه می کند.

  زنده نگه  داشتن یاد شهدا 
سردار ایافت با بیان اینکه زنده نگه  داشتن یاد 
شهدا در راســتای منویات رهبر معظم انقالب 
است و حتی به  فرموده ایشان زنده نگه داشتن 
یاد شــهدا کمتر از شــهادت نیســت، تصریح 
کرد: باید نســل امروزی به این ادراک دســت 
پیــدا کنند که یک جوان چــه اقدامات و چه 
نگرشــی داشته است که پس از 33 سال هنوز 
این انگیزه در بین دوستداران او وجود دارد که 
سالگرد شهادت او را با شــور و حرارت برگزار 
کنند. از طرفی مسئوالن کشور نیز در راستای 
تحقق بیانیه گام دوم انقالب به اســتعدادها و 
توانمندی های جوانان همچون هشت سال دفاع 
مقدس، اهمیت و بــه آن ها عرصه بدهند و به 
افرادی مشابه شــهید کاوه که مصداق واقعی 
جوان مؤمن و انقالبی در بیانیه گام دوم انقالب 

است، فرصت بدهند.
دبیر ستاد مردمی سی و سومین سالگرد شهید 
محمود کاوه اظهار داشت: تاکنون 24 محصول 
فرهنگی درباره شــهید کاوه ساخته شده است 
که از جمله آن ها می توان به لوح فشرده زندگی 
و اندیشه این شهید با نام »حماسه«، فیلم »شور 
و شیرین«، کتاب »سردار آفتاب« و انیمیشن 11 

قسمتی »حماسه یک دالور« اشاره کرد.

  توکل و نداشتن وابستگی دنیوی 
شهید کاوه 

زهرا کاوه، خواهر شهید 
محمود کاوه نیز در این 
شخصیت  درباره  جلسه 
این شهید گفت: محمود 
از دوران کودکی روحیه 
نظامی گری داشت و در بازی های کودکی او نیز 

این روحیه به خوبی قابل شناسایی بود.
وی ادامه داد: محمود هیچ وابســتگی دنیوی 
نداشت و با اینکه در سنین جوانی به فرماندهی 
رســیده بود، اما این موضــوع را هیچ موقع در 
خانواده بیان نکرد و همیشه عنوان می کرد که 
من یک بســیجی هستم و ما از فرماندهی او تا 
روز شهادت و تشییع جنازه اش اطالع نداشتیم 
و وقتی روز تشــییع جنازه، مــادرم جمعیت 
عظیمــی از مــردم و همرزمانش را مشــاهده 
کرد، از من پرســید مگر محمود در جبهه چه 
مسئولیتی داشته است که این جمعیت عظیم 

برای تشییع او آمده اند؟

  والیتمداری
ساده زیستی و کم توقع بودن

زهــرا کاوه تصریح کرد: محمــود دارای ایمان 
و توکل باالیی بود و تا جایی که می توانســت 

 به خانــواده کمــک می کــرد و والیتمداری، 
ساده زیســتی و کم توقع بودن از ویژگی های 
بارز وی بود. به طــوری که حقوق او در حالی 
که فرمانده یک لشکر بود با حقوق یک بسیجی 
یکی بوده است. پست هایی به او پیشنهاد شد، 
اما نپذیرفت، حتی حواله ماشین پیکانی که به 
او داده شــده بود را پاره کرد، هدایا و وسایلی 
کــه به او داده می شــد را در بیــن رزمندگان 
توزیع می کرد و هیچ گاه به دنبال دریافت حق 

مأموریت و امتیاز ویژه برای خود نبود.
خواهر شــهید کاوه درباره نقــش خانواده در 
تربیت برادرش نیز اظهار داشــت: پدرم نقش 
خاص و متمایزی در تربیت محمود داشتند و 
از آنجــا که برادرم فردی پر جنب و جوش بود، 
پدرم برای تربیت او مرتب با علما و بزرگان شهر 
مشورت می کرد و شیوه های تربیتی صحیح را 

از آن ها برای تربیت محمود خواستار می شد.

  نقش خانواده 
در تربیت فرزندان بسیار مهم است 

وی افزود: حتی در زمان هایی پدرم ســاعت ها 
درب مغازه و کسب و کار خود را تعطیل می کرد 
و به دلیل عالقه ای که محمود به ورزش به ویژه 
فوتبال داشت همراه با وی زمان زیادی تا پایان 
بازی در کنار زمین حضور داشت و سپس با او به 
منزل برمی گشت که این یک نکته برای تربیت 
فرزندان در شرایط فعلی و حساسیت خانواده ها 
برای این موضوع اســت. از طرفی اگر محمود 
دقیقه ای در آمدن به منزل تأخیر می کرد، پدرم 
از وی دلیل این تأخیر را می پرسید، به هرحال 
اگرچه شــیوه های تربیتی آن زمان با شــرایط 
فعلی ممکن است تفاوت هایی داشته باشد، ولی 
نقــش پدر و مادر در تربیــت فرزند را در هیچ 

برهه از زمان نمی توان نادیده گرفت.

فرهنگ و هنر

خبر

  »سوپ بوقلمون« خوانش  شد
ایسنا: نمایش نامه »سوپ 
نویسندگی  به  بوقلمون« 
امیر رستگار مطلق  سید 
در سالن عروسکی مجتمع 
خوانش  رضــا)ع(  امــام 
 شــد. خوانش گــران این 
امیرحســین  نمایش نامه 

عامل، امیرحسین استاد، پویان کامل، امیررضا غره باغی و پریسا 
محمدی بودند. ســالن عروســکی در پارک ملت، مجتمع امام 

رضا)ع( واقع شده است. 

  اجرای طرح نذر خون حسینی 
در پایگاه های اهدای خون 

انتقال  مدیرکل  قدس: 
با  خون خراسان رضوی 
اشــاره به آمادگی مراکز 
اهداي خون در ایام محرم 
و صفر از شــهروندان و 
زائران خواســت به علت 
ازدحام جمعیت داوطلبان 

اهداي خون در روزهای تاسوعا و عاشوراي حسیني، به طرح 
بزرگ نذر خون حســینی بپیوندند.دکتر اسالمی گفت: طرح 
بزرگ نذر خون حسینی با شعار »دسترسی به خون سالم حق 
همه نیازمندان به خون«، »نذر امسال من نجات جان انسان ها« 
و با رویکرد استفاده صحیح از ظرفیت فرهنگي مردم به منظور 
پیوســتن به صف داوطلبان اهداي خون در ماه محرم و صفر 

اجرا می شود.
وی افزود: طرح نذر خون حســینی از 10 شــهریور تا 27 
مهرمــاه و از آغاز ماه محرم الحرام تا اربعین حســینی در 
پایگاه های اهدای خون خراســان رضوی اجرا می شود.وی 
افزود: در ایام ســوگواری امام حسین)ع( پایگاه های اهدای 
خون مشــهد شــامل پایگاه ثامن واقع در ابتدای بازارچه 
شــهید آستانه پرســت ورودی حرم مطهر رضوی از سمت 
بست شــیخ طبرســی، پایگاه امام رضا)ع( واقع در میدان 
شریعتی ابتدای خیابان دانشگاه، پایگاه امید واقع در خیابان 
آیت اهلل شــیرازی نبش آیت اهلل شیرازی 3 مجتمع تجاری 
و اقامتــی امید طبقــه منهای یک، پایگاه شــهید کریمی 
واقع در قاســم آباد شــریعتی 2۸، پایگاه میــالد واقع در 
بولوار اســتقالل بین اســتقالل 2 و 4، پایگاه مهر واقع در 
 نبــش ابوطالب 33 و همچنیــن پایگاه های اهدای خون 
شهرستان های اســتان آماده خون گیری از اهداکنندگان 

هستند.

  مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی 
در کاشمر 

اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان کاشــمر 
از برگــزاری یــک دوره 
به  تیراندازی  مســابقات 
اهــداف پــروازی در این 

شهرستان خبر داد. 
این  در  محمد شــایگان 
خصوص اظهار کرد: یک دوره مســابقات تیرانــدازی به اهداف 
پروازی در رشته تراپ، جمعه گذشته در محل باشگاه کوهستان 

کاشمر زیر نظر هیئت تیراندازی این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: دراین رقابت ها بیش از 30 تیرانداز از شهرســتان های 
کاشمر، تربت جام، مشهد، بیرجند، بابل و طبس حضور داشتند 
کــه در پایان صادق لطفی احمدی از تربت جام مقام قهرمانی را 

بدست آورد.

  آغاز مسابقات قهرمانی تنیس دختران 
نونهال کشور در مشهد

قدس: نایب رئیس هیئت 
تنیس خراســان رضوی 
قهرمانی  مسابقات  گفت: 
نونهال  دختــران  تنیس 
کشور در مشهد آغاز شد. 

این  در  سلطنت حق نظر 
کرد:  اظهــار  خصــوص 
مسابقات قهرمانی تنیس دختران نونهال کشور در رده سنی زیر 

12 سال و زیر 14 سال از دیروز در مشهد آغاز شد.
وی افــزود: تیم های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی، البرز، 
اصفهان، ایالم، بوشــهر، تهران، توابع تهران، خراســان رضوی، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمان، هرمزگان و یزد در 

این دوره از مسابقات حضور دارند.
نایب رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی بیان کرد: این دوره از 

مسابقات تا روز جمعه 15 شهریور ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ این مســابقات همزمان با لیگ دسته یک آقایان 
کشور در زمین های تنیس سجاد و هتل پردیسان مشهد برگزار 

می شود.

  حضور بانوان خراسانی 
در اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

بانوی  هفــت  قــدس: 
بسکتبالیست خراسانی به 
اردوی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر در تهران دعوت 
شــدند. اردوی تیم ملی 
بانوان  ویلچر  با  بسکتبال 
کشــور از 14شهریور در 
تهران آغاز می شود که در بین اسامی دعوت شده به این تمرینات، 

خراسانی ها نیز حضور پررنگی دارند.
بر این اساس ندا بلوچی، طاهره اوژند، مهدیه روحانی، فتانه پورآت، 
رقیه صالحی و زهره کاریزنویی به عنوان بسکتبالیست و مهری 

یوسف زاده نیز به عنوان مدیرفنی به این اردو دعوت شده اند.

  2 بازیکن دارت استان
به مسابقات جهانی راه یافتند

ایرنــا: دو بازیکن جوان 
و بزرگســال رشته دارت 
بــه  خراســان رضــوی 
مسابقات جهانی این رشته 

راه پیدا کردند. 
دارت  انجمــن  رئیــس 
خراسان رضوی با بیان این 
مطلب گفت: جواد بیات در بخش بزرگساالن و امیرعلی رمضانی 
در بخش جوانان به مسابقات جهانی این رشته ورزشی راه یافتند.

مسعود قاسمی افزود: مسابقات جوانان در رومانی و بزرگساالن در 
انگلیس برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه این افراد در سومین 
دوره مســابقات رده بندی آزاد جهانی دارت که در شیراز برگزار 
شد مقام نخست را بدست آوردند، ادامه داد: مسابقات یاد شده با 
حضور 1۸0 ورزشکار، هفتم و هشتم شهریور در شیراز برگزار شد.

او اضافه کرد: در این مسابقات همچنین محمد معز خطیب زاده از 
خراسان رضوی نیز مقام سوم را کسب کرد.

سرپرســتی تیم اســتان خراســان رضوی در این مسابقات را 
 مســعود قاســمی و مربیگری تیــم را مجید لقمانی طوســی 

برعهده داشت.

ر گشت و گذا
  سفری مهیج به دره ارواح 

یا گرند کانیون خراسان
مقدم:  کاهانی  مهدی 
با  زو«  »َقلعــه  روســتای 
اطرافش،  ژرف  دره هــای 
چشم اندازی زیبا، بی بدیل 
رعب انگیز  حال  درعین  و 
را پدید آورده اســت. این 
روســتا در پای بلندترین 

قله ارتفاعات داخل حصار کالت واقع شــده و فاصله آن تا شهر 
کالت حدود 20 کیلومتر اســت. دره َقلعه زو که در شمال شهر 
تاریخی کالت نادری و 15 کیلومتری مرز ترکمنستان قرار دارد، 
 از روســتاهای کبود گنبد و دربند شــروع می شود و تا روستای 
َقلعه زو ادامه دارد و در طول مسیر 10 کیلومتری اش تا 200 متر 
هم عمق دارد و عرض آن بین 100 تا هزار و 200 متر متغیر بوده 
و منظره ای خیال انگیز همچون گرند کانیون به وجود آورده است.

در مورد وجه تسمیه این روستا برخی می گویند: قله زو مرکب از 
قله به معنی کوه که نشان از کوه های سر به فلک کشیده اطراف 
آن مثل قله باباکمال که روی آن دکل ســازمان صدا وسیما قرار 
گرفته و زو به معنی درِه های بسیار عمیق و وحشتناک اطراف آن 
است. اما براساس روایتی دیگر، در گویش اهالی شمال خراسان، 
»زو« به معنی دره است و »َقله زو« که گاه به اشتباه »ُقله زو« خوانده 

می شود، در واقع »قلعه زو« به معنی »روستای دره« است.
درست است که در اطراف دره »قله زو« هیچ کوهی نیست، اما این 
منطقه در دل کوهستان افسانه ای »هزارمسجد« قرار گرفته است 
و از هر طرف، در افق می شود کوه های بلند سر به فلک کشیده را 
دید و همین هاست که قله زو را به جاذبه ای رعب انگیز در کالت 

نادری تبدیل کرده است.
جاده روستای قلعه زو هم که از انتهای شهر کالت آغاز می شود و 
تا ایستگاه رله تلویزیونی روی قله باباکمال ادامه دارد، از کنار یک 
ســد تاریخی می گذرد که مشهور به »بند نادر« است و به روزگار 

افشاریه برمی گردد.
جاده تا روستای قله زو آسفالت شده است. دره عمیق و پهن ترین 
بخش قلعه زو، هفت کیلومتر پیش از رسیدن به روستا، در حاشیه 
همین جاده قرار دارد و می شود روی پرتگاهی ایستاد که مشرف 
به دیواره دره اســت و از آنجا، چشــم انداز نسبتاً کاملی را از دره 
دید. یک مسیل خشک هم در سراســر دره امتداد یافته است. 
البته بهار که بشود و باران های فصلی برسند، مسیل کف دره پر 

آب خواهد شد.
دره عمیــق قله زو برخالف گراند کانیون که حاصل فرســایش 
رودخانه های بزرگ در بســتر خود بوده اســت، احتماالً حاصل 
فعل و انفعاالت زمین شناختی و حرکت الیه های گسلی است. 
بســتر خاکی دره و فرسایش مدام باد و باران، از دره قله زو، یک 
مسیر پرپیچ و خم با فرسودگی های فراوان ساخته است. البه الی 
پیچ و خم ها که در حاشیه دیوارهای دره  شکل گرفته اند، می شود 
اشــکال مختلفی را از فرســایش دره دید؛ احجام بلندی که به 
کلوت ها شبیه هســتند و حفره های وسیع سرپوشیده ای که به 
تاالرهای بزرگی می مانند که در دل زمین ساخته شده باشند. به 
خاطر نور کم آفتاب، پیچ و خم ها بافت گیاهی چندانی ندارد. نور 
کم و نبود گیاه، پیچ و خم های دره قله زو را به محیطی ماورایی 
تبدیل کرده اســت؛ محیطی که جان می دهد برای ورزش های 
مهیجی مثل دره پیمایی و دیواره نوردی و بسیاری نام دره ارواح و 

شیاطین بر آن گذاشته اند.
غار قارانقلق )تاریکی( نیز در »کاتازو« بزرگ ترین دره منطقه و در 
هزار متری شــمال غربی روستا واقع شده که دارای آب معدنی 
شیرین و گواراست. در اطراف روستا، چشمه  های کوچک دیگری 

نیز با آبی سرد و خوشگوار وجود دارد.
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فضای مجازی: 

 استقبال از محرم 
با آیین »خیمه پوشان«

 افالک  نمای دانشگاه فردوسی 
با نمونه های خارجی برابری می کند

قدس: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری خراســان رضوی گفت: در 
آســتانه فرا رســیدن ماه محرم و صفر، لوح ثبتی میراث 
فرهنگی معنوی با عنوان »خیمه پوشــان« در روســتای 
پیوه ژن ُملک آباد مشهد رونمایی شد. مرجان اکبری افزود: 
در این روستا هرسال جمعه منتهی به ماه محرم است علم 
چادر از نخستین خانه تا آخرین خانه روستا حمل شده و 
در محل خیمه گاه نصب می شــود. او ادامه داد: این آیین 
امسال در فهرســت آثار فرهنگی معنوی کشور به ثبت 
رســیده و در این مراســم از لوح ثبتی میراث فرهنگی و 

معنوی کشور رونمایی شد. 

ساخت تنها مرکز جامع درمان سرطان 
جنوب خراسان رضوی کلید خورد

تسنیم: ســاخت تنها مرکز جامع رادیوتراپی و شیمی 
درمانی ســرطان جنوب خراسان رضوی در محل سایت 
بیمارســتان امام حسین)ع( شهرســتان تربت حیدریه 
کلید خورد. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه این مرکز به مســاحت هــزار و 150 مترمربع 
توســط خیر زهرا برزگر ساخته می شود. قنبرزاده افزود: 
هزینه ســاخت این پروژه که حــدود 30 تا 45 میلیارد 
ریال برآورد شده است، تماماً توسط خیر محترمه انجام 
می شود و تأمین تجهیزات آن برعهده وزارت بهداشت و 
درمان اســت. وی خاطرنشان کرد: این پروژه تا دو سال 

آینده به بهره برداری می رسد. 

ایسنا: مدیــر افالک نمای دانشــگاه فردوسی گفت: این 
افالک نما با نمونه های خارجی برابری می کند. محمدهادی 
طباطبایی در مورد اعتبار ساخت این مجموعه افزود: هزینه 
ســاخت این افالک نما حدود یک میلیارد و 100 میلیون 

تومان است. 
وی با اشاره به اینکه در 6 ماه حدود 12هزار دانش آموز و 
عموم مردم از افالک نما بازدید کرده اند، گفت: هرهفته یک 
یا دو برنامه عمومی داریم که مردم می توانند نام نویســی 

کنند و در آن برنامه حضور یابند. 
در این گونه زمان ها که برای بازدیدکنندگان تعیین شده، 

مانعی برای ورود افراد به داخل دانشگاه نیست.

7620zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. بســیار نورانی- نام قدیم آن ترشــیز 
بوده اســت- پسران 2. مقروض- سراینده 
مســتحکم  قلعــه  معنــوی-  مثنــوی 
بانــوی   .3 نادرشــاه  اســتقرار  محــل 
رشــیدی که باوجــود داشــتن12زخم 
در جنگ احــد پیامبراکــرم»ص«را تنها 
 نگذاشت- ســرزنش کردن- منفعت طلب

  4. توستر- آسودگی- عدد ماه- اسب چاپار 
5. ناشنوا- مقر فرماندهی- واحدی برای 
پارچه  6. غالم مخصوص دربار ســلطان 
محمود غزنوی- پشیمانی- نیم تنه مردانه 
7. قدرت خواندن و نوشــتن- بی باکی- 
پیامبر نقاش ۸. پشــت ســر- فرشته ای 
کــه مدام در حــال پرواز اســت و دائماً 
دعای اســتجابت می کند- شکم خودرو  
 9. ساز دهان گشــاد- طرح و نظر- بالین 
10. پیمــودن- بی ایمــان- روکش لوازم 
خانگی  11. هنرپیشــه- عنوان درشــت 
روزنامــه ای- حرف فاصله 12. ســمت و 
 ســو- از خواهران برونته- دشمنان- دریا

13. مــاه ســریانی- خانــدان- نوبت به 
نوبــت 14. پول کشــور اژدهــای زرد- 
باقی مانده ها- نشسته 15. اهل هنر- هنر 

هفتم – کشور جزیره ای در اروپا

1. شهر و تیم فوتبالی در فرانسه- این هم 
نام پیشین شهر اســتانبول ترکیه است 
2. زخــم آب کشــیده- خــودروی پراید 
استیشــن- اشعه 3. سمت راست- ابتدا- 
دهنه اســب 4. شــک و تردید- سازمان 
 جاسوسی یانکی ها- غربال- تند و فوری 
5. عــدد ترتیبی دورقمــی- گاز بی رنگ 
و بوی شــیمیایی 6. قلیل- ســر و رمز- 
عنصــری بــا عدداتمــی ۸6 و عالمــت 
شــیمیاییRn- کافــی  7. فرزنــدان- 
 دگرگون شــدن – امام دهم شیعیان»ع« 
۸. پــر رفت وآمــد- قــراردادن- ســهل 
گیــاه  نرمــی-  مظهــر   .9 ســاده   و 
زادگاه   .10 آمــوزش دادن  آلیســوم- 
حیلــه  شــخصی-  خــودروی   - رازی 

گیاهــان  ســابق-  تایلنــد   .11 یــازده  فریــب-   و 
12. طنین صدا- بستن نخ یادآور برانگشت- میهمانی- 
 ستاره 13. شهرداری ســابق- ناقص و دم بریده- فوق  
14. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی- درخت سدر- 

برگردانیدن  15. خودکار- چوب بندی 

  افقی

  عمودی
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