
 با خانه هنر 
jدر خیمه حسین

 تحول در اقتصاد شمال شرق کشور 
با تصویب منطقه آزاد سرخس

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کردگفت وگو با هنرمندان خراسانی به بهانه ماه محرم

 ســال ها از واقعه کربال می گذرد، امــا این واقعه 
نسل به نســل در تاریخ بشریت منتقل شد و به 
گــوش جهانیان رســید. روایت انســان هایی که 
متفاوت بودند و شهادت در راه خدا را به زندگی با 
لذت ترجیح دادند و پیام خدا را برگزیدند. سال ها 
از پایمردی امام حسین)ع( و یاران او می گذرد و در 

تمام این سال ها واقعه کربال موجب ...

معاون امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
گفت: تبدیل منطقه ویژه ســرخس به منطقه آزاد 
تأثیر جدی بر اقتصاد شــمال شرق خواهد داشت 
و توســعه و تحول اقتصادی در این منطقه را رقم 
خواهد زد.علی رسولیان در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار داشــت: در جلسه هفته گذشــته استاندار 

خراسان رضوی با معاون اول ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

راه حلی برای کاهش پرونده های قضایی بیابید
 در جلسه ای با حضور قائم مقام تولیت 

آستان قدس و استاندار تأکید شد

ساخت آزاد راه   
 مشهد- چناران 
سرعت می گیرد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

رئیس اتحادیه لوازم تحریر:

خبری از توزیع 
دفتر دولتی 

در استان نیست
رئیــس اتحادیه لوازم تحریر مشــهد گفت: خبری از ســهم 
خراسان رضوی برای توزیع دفاتر دولتی نیست و تا جایی که 
من می دانم ۱۵ میلیون دفتر با ارز 4 هزار و 200 تومان تولید 
شــده که از این تعداد 2 میلیــون و ۳0 هزار جلد به کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است و بقیه این دفاتر 
هم بین ۱0 استان محروم کشور به نسبت تعداد دانش آموزان 
تقسیم خواهد شــد. مرتضی لعلیانی افزود: این دفاتر توسط 
آموزش و پرورش و در مدارس توزیع می شود ولی در خصوص 
قیمت دفاتر با قیمت آزاد باید بگویم از آنجایی که هر ســاله 
ما برای یکسان سازی قیمت ها با نظارت بازرسان اتاق اصناف 
قیمت هایی را در اختیار همکارانمان قرار می دهیم و آن ها هم 
موظفنــد که در نهایت با ۱۵درصد افزایش قیمت این کاالها 
را بفروشــند، نرخ ها به این شرح است: دفتر 40 برگ ۳ هزار 
تومــان، دفتر 60 برگ 4 هزار و ۵00 تومان، دفتر ۸0 برگ 6 
هزار تومان و دفتر ۱00 برگ هم ۸ هزار و ۵00 تومان. لعلیانی 
خاطرنشان کرد: ولی در اینجا الزم می دانم بگویم که خانواده ها 
به هیچ وجه نگران کمبود نوشــت افزار در بازار نباشند چون 

خوشبختانه از هر نوع ....

درخواست معاون اول قوه قضائیه از رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی

.......صفحه ۳ 

به علت رعایت نکردن ضوابط قانونی

دومین پارکینگ 
در محدوده 

 وکیل آباد مشهد
پلمب شد

جلسه بررسی مسائل و مشکالت آزادراه مشهد- چناران با حضور 
مصطفی خاکسار قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، 
علیرضا رزم حسینی؛ استاندار خراسان رضوی، محمدرضا کالیی؛ 
شهردار مشهد و بهرامی؛ معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل و نقل کشور در محل کارگاه اجرایی ...

یما.......صفحه ۳ 
وس
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ی 
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سوژه از شما / پیگیری از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پیامک:   300072305

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهارشنبه 13 شهریور 1398 

  4 محرم 1441
 4 سپتامبر 2019 
 سال سی و دوم 

  شماره 9055  
ویژه نامه 3439 
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آگهی مزایده نوبت دوم 
ش��هرداری باجگی��ران را در نظر دارد 
رادیاتوره��ای  ف��روش  ب��ه  نس��بت 
مهمانس��رای خ��ود از طری��ق مزای��ده 

حضوری اقدام نماید .
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با شماره 
05147723211 تماس حاصل نمایند . 
/ع روابط عمومی شهرداری باجگیران 

98
07
27
9 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

مؤسسه خیریه محبان الحجة)عج( به 
مؤسسه غیرتجاری به شماره ثبت 112

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء هیئ��ت امن��ا 
مؤسس��ه محبان الحجة)عج( دعوت می شود 
ت��ا در جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده 
مؤسسه فوق که در تاریخ 98/6/30 رأس 
س��اعت 15 در مح��ل مؤسس��ه ب��ه آدرس: 
خراس��ان رضوی- مش��هد- خیابان آبکوه- 
خیابان گل ش��مالی حاش��یه کفاش تشکیل 

می شود حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1- کاهش اعضاء هیئت امنا
2- اصالح تبصره 3 ماده 14
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن یاوران حرم 
نوبت اول

بدینوس��یله از کلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی مس��کن یاوران حرم به شماره ثبت 31348 که در س��اعت 9 صبح روز جمعه 98/7/12 در محل آدرس 
قاس��م آباد – دکتر حس��ابی 4 نبش بهورز 6 مسجد سید الشهداء تش��کیل می شود در ساعت مقرر حضور بهم 
رس��انند ، در صورتیک��ه حض��ور عضوی در مجمع به عللی میس��ر نباش��د م��ی تواند حق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید . ضمنًا تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 
تنه��ا ی��ک رای خواهد گرفت همچنین داوطلبان س��مت هیئت مدیره و بازرس می بایس��تی حداکثر ظرف مدت 
هفت روز از انتش��ار آگهی دعوت ضمن مراجعه به دفتر ش��رکت مدارک خود را تسلیم هیئت مدیره نمایند و 

در غیر اینصورت هیچگونه عذری از طرف کاندیداتور پذیرفته نخواهد بود .
دستور جلسه :  1 – طرح و تصویب اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مهر 

2- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت در سالهای 89 تا 98 و طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 
95- 96- 97 -98     3- طرح و تصویب گزارش حسابرسی سال 89 تا 98 شرکت 

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98     5- طرح و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شرکت 
6- انتخابات بازرس و اعضای هیئت مدیره شرکت 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن یاروان حرم
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 )) آگهی تجدید مزایده ((
   ش�هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 

مدیریت و بهره برداری امورمربوط به تاکس��ی بیس��یم 133 با محل آن و تعداد15 دس��تگاه 
بیس��یم  از طریق برگ��زاری مزایده عمومی  با قیم��ت پایه اجاره ماهیانه مبل��غ 3/000/000 
ریال)اجاره محل 1/500/000 ریال و هر دستگاه بیسیم 100/000 ریال(  و ضمانت حسن انجام 
تعهدات قرارداد مبلغ 400/000/000ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه ش��رکت ها وافراد واجد 
ش��رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به سازمان حمل و 

نقل شهرداری تایباد مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/06/13لغایت 98/06/31

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ 98/06/31 
زمان بازگشایی پاکات 98/07/01 در محل دفتر شهردار تایباد.

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 4/000/000 ریال می باشد.
ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .و در صورتی که برندگان اول تا س��وم 
مزای��ده از پیش��نهادات خود عدول نمایند س��پرده آنان به ترتیب به نفع ش��هرداری ضبط 

خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . متقاضیان محترم می توانند 

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54535524-051 تماس حاصل نمایند.
 ایوب سیدالحسینی شهردار تایباد 
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ت اول
نوب

آگهی تجدید مزایده
نوبت دوم

مس��افر  و  ب��ار  حمل ونق��ل  مدیری��ت  س��ازمان 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد 
مصوبه ش��ورای محترم اسالمی ش��هر نسبت به 
واگذاری س��ه دستگاه اتوبوس اسکانیا مدل 87 
ب��ه افراد ذیصالح جهت خط توحیدش��هر از طریق 
تجدید مزایده کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان 
می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه به امور 
مالی س��ازمان مراجعه و یا جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با ش��ماره تلفن 44659774-051 تماس 
حاصل فرمایند. مبلغ س��پرده شرکت در مزایده 
50.000.000 ری��ال ب��رای ه��ر دس��تگاه اتوبوس 
به ص��ورت نقد ی��ا ضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا کلی��ه 
پیشنهادها مختار می باشد. آخرین مهلت شرکت 
در مزای��ده پایان وقت اداری س��اعت 14:10 روز 
یکشنبه مورخ 98/6/24 می باشد. مزایده رأس 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 98/6/25 در 

محل سازمان برگزار می گردد.
 سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر 

شهرداری سبزوار 
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آگهی مزایده نوبت دوم
 ش��هرداری باجگی��ران در نظ��ر دارد 
نس��بت به فروش یک دستگاه خودرو 
پی��کان م��دل 1373 خ��ود از طری��ق 
مزایده حض��وری اق��دام نماید . جهت 
ب��ا ش��ماره  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب 

05147723211 تماس حاصل نمایند.
/ع  روابط عمومی شهرداری باجگیران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  بطور فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی مصرف 
بسیجیان مشهد وحومه

بن��ا ب��ه دعوت هیئت مدیره  جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه بط��ور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی  
مصرف بس��یجیان مشهد وحومه راس س��اعت 8 صبح  روزجمعه مورخ 1398/06/29  در محل مسجد وحسینیه 
العل��ی واق��ع در خیاب��ان آیت ا.... بهج��ت حد فاصل چه��ارراه زرینه وراه آه��ن برگزار می گ��ردد لذاازعموم 
اعض��اء دع��وت به عمل می آید راس س��اعت مقرر با همراه داش��تن کارت ملی ودفترچ��ه  عضویت حضور بهم 
رس��انند ویا وکیل خود راتا حداکثر 7روز کاری ازتاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��رکت واقع در میدان 
شهداازس��اعت16الی19به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو(وموکل )عضو(وتایید وکالت نامه و دریافت 
برگه ورود به جلسه مجمع عمومی معرفی  نمایند دراین صورت هرعضو میتواند حداکثرسه رای باوکالت وغیر 
عضو فقط یک رای باوکالت  داش��ته باش��د. ضمنا" کاندیداها ی هیئت مدیره و بازرسی نیز حداکثر 7روزکاری 

ازتاریخ انتشار این آگهی مهلت دارند بامراجعه به دفتر شرکت وارائه مدارك الزم ثبت نام نمایند.
دستور  جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسین 
2-طرح وتصویب صورتهای مالی منتهی به سال1397

3-طرح وتصویب بودجه سال1398 
4-طرح وتصویب تغییرات سرمایه

5- تصمیم گیری درمورد پرداخت سهام  اعضاء مستعفی
6-اتخاذ تصمیم درمورد انعقاد عقود اسالمی بابانکها واشخاص حقیقی وحقوقی

7-اتخاذ تصمیم درمورد سرمایه گذاری
8-انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3سال  

9- انتخاب بازرسین اصلی وعلی البدل برای سال مالی98
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف بسیجیان  مشهد وحومه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 
تولیدی وتوزیعی پروفیل مشهد وحومه

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی پروفیل مشهدوحومه 
راس س��اعت16 روزیکش��نبه م��ورخ98/06/31 درمح��ل دفتر ش��رکت واقع در نبش مطه��ری جنوبی 20 
حس��ینیه جواداالئم��ه برگزار میگ��ردد . لذا ازعموم اعضاء دع��وت مینماید راس موعد مقرر در جلس��ه 
مذکورباهم��راه داش��تن کارت ملی حضور بهم رس��انند و یا وکالی خود راحداکثر ط��ی7روزکاری ازتاریخ 
نش��رآگهی ب��ا مراجعه به دفتر ش��رکت ، به منظ��ور احراز هویت وکی��ل )نماینده عض��و( و موکل )عضو(

وتأییدوکالت نامه جهت حضور در جلسه معرفی نمایند ، بدیهی است تعدادآراء وکالتی هر عضو حداکثر 
3 رای وش��خص غیرعضوتنه��ا ی��ک رای خواهدبود. ضمن��آ کاندیداهای هیئت مدیره وبازرس��ی حداکثر 
7روزکاری ازتاریخ انتش��ار این آگهی مهلت دارند تابا مراجعه به دفتر شرکت تعاونی ثبت نام ومدارک 

مورد نیاز را ارائه نمایند.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397
3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1398

4-طرح و تصویب تغییرات سرمایه
5- تصمیم گیری در مورد اخذ تسهیالت ازبانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی

6-پیگیری و اجرای شهرک کارگاهی جاده کالت و واگذاری به داوطلبین عضو و غیر عضو
7- انتخاب بازرسین اصلی وعلی البدل برای سال مالی 98
هیئت مدیره
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در جلسه ای با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس و استاندار تأکید شد

ساختآزادراهمشهد- چنارانسرعتمیگیرد
و  بررســی مســائل  قــدس  جلســه 
مشکالت آزادراه مشــهد- چناران با حضور 
مصطفی خاکســار قهــرودی؛ قائــم مقام 
تولیــت آســتان قــدس رضــوی، علیرضا 
رزم حســینی؛ استاندار خراســان رضوی، 
 محمدرضا کالیی؛ شهردار مشهد و بهرامی؛ 
معاون شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشــور در محل کارگاه اجرایی 

پروژه برگزار شد. 

  رفعمشکالتموجود
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این 
باره گفت: مشــکالت کمی پیرامون ساخت 
این پروژه وجود داشت که در نشست امروز 
مورد بررسی قرار گرفت، امیدواریم عملیات 
ســاخت پروژه آزادراه مشــهد- چناران با 
سرعت خوبی دنبال شود و به اتمام برسد. 

مصطفی خاکســار قهرودی افزود: عملیات 
ســاخت این پروژه از ابتدای امســال آغاز 
شــده و در قراردادی مشــترک بین آستان 

قدس رضوی و وزارت راه و شهرسازی قرار 
است در ۳۶ ماه به سرانجام برسد. قائم مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی بیان کرد: در 
جلســه مذکور مصوب شــد که ۵ کیلومتر 

ابتدایی پروژه به بزرگراه شــهری تبدیل و 
توسط شهرداری مشهد ساخته شود. مسیر 
بولــوار مهدیه تا جاده شــاندیز هم در این 

طرح لحاظ خواهد شد.

  ساختفازنخستدر36ماه
استاندار خراسان رضوی نیز در حاشیه بازدید 
میدانی از روند اجرای ایــن پروژه اظهار کرد: 
مسیر مشهد- چناران یکی از محورهای اصلی 

و پرتردد کشور است.
رزم حســینی افزود: بر اســاس آمار اعالمی، 
روزانه ۶۰ هــزار خودرو در این مســیر رفت 
 و آمــد می کننــد و پیش بینی می شــود در
۱۰ سال آینده این میزان به ۱۹۵ هزار خودرو 
افزایش یابد؛ همچنین با توجه به حضور ساالنه 
میلیون ها زائر در مشهد، این پروژه برای دولت 
اهمیت زیادی دارد. وی با اشاره به اینکه پروژه 
بزرگراه مشــهد- چناران بناست ۳۶ ماهه در 
فاز نخســت با همکاری آستان قدس و دولت 
ساخته شــود، خاطرنشان کرد: امیدواریم این 
پروژه مهم در زمان بندی مشــخص شــده به 
اتمام برسد. گفتنی است، این آزادراه به طول 
۵۴ کیلومتر از میدان نمایشگاه آغاز شده و تا 
چناران ادامه می یابد و برآورد هزینه ای آن در 

گام نخست ۴۲۰ میلیارد تومان بوده است.

  تعاونی ها بازوی تحقق 
اهداف مثلث اقتصادی 

امروز روز تعاون اســت. روزی که مختص قشــر خاص یا 
افراد به خصوصی نیســت. شاید همه ما به نوعی وابستگی 
به تعاون داشــته باشــیم. هر جا حرف از تعاون و تعاونی 
به میان می آید نخســتین جایی کــه ذهنمان درگیر آن 
می شود همان بنگاه های کوچک اقتصادی موجود در شهر 
و روستاست و بنا به شرایطی که طراحی شده اند فعالیتی 
تولیدی را دنبــال می کنند. ماهیت ایــن تعاونی ها غالباً 
اقتصادی اســت. مردم نهاد هستند و در مقیاسی کوچک 
محور اداره می شوند. ظرفیت اما در این تعاونی ها باالست؛ 
چراکه با تجمیع این مولدهای تولیدی خرد، ظرفیت های 

بزرگی در نهایت ایجاد می شود.
تجربه نشان داده که کشــورهای مختلفی از این داستان 
توانســته اند به نتایج قابل مالحظــه ای در عرصه اقتصاد 
جهانی دســت پیدا کنند. در ایــران گرچه هنوز که هنوز 
است به داســتان تعاونی ها به عنوان ظرفیتی بزرگ برای 
رسیدن به جایگاه صرفاً اقتصادی پرداخته نشده است اما 
هرجا که با برنامه به تعاون و تعاونی شــدن توجه شــده 
نتایج چشــمگیری عاید آن شده اســت. استان خراسان 
رضوی نیــز از این قاعده مســتثنا نیســت مطالعات در 
زمینه گسترش تعاونی ها نشــان می دهد با وجود رشدی 
که جریان تعاونی ها در اســتان داشته اما هنوز جایگاهی 
در خور توجه برای خود نتوانســته اســت دست و پا کند. 
پرداختــن به دالیل این عقب ماندگــی مورد بحث در این 
 نوشــته نیســت گرچه خود جای حرف زیــاد دارد. آنچه 
مد نظر است این است که چه شرایطی ایجاد شده تا بشود 

از این چنین ظرفیتی به بهترین شکل ممکن بهره برد.
شاید مثلث اقتصادی مورد توجه استاندار خراسان رضوی 
بهترین گزینه برای پرداختن به این موضوع باشــد. جایی 
که مردم و مســئوالن در کنار هم قرار است شرایطی رقم 
بزنند کــه موقعیت های اقتصادی قابــل مالحظه ای برای 
اقتصاد اســتان فراهم شــود. تعاونی هــا در مبحث مثلث 
اقتصادی بدون شــک جایگاهی دارنــد که به هیچ عنوان 
نمی شــود از کنار آن ها به راحتی گذشــت. اقتصاد بیمار 
گونــه ای که همه مــردم درگیر آن شــده اند چاره ای جز 
این ندارد که زیربنــای اصلی کارش را بر مبنای توجه به 
ظرفیت هــا از جمله تعاونی ها بنا نهد. ظرفیت های موجود 
در تعاونی هــا که گاهاً حتی چند نفر یا خانوار روســتایی 
درگیر آن هســتند می توانند بــازوی بزرگی برای تحقق 
برنامه مثلث اقتصادی مورد نظر استاندار باشند. موضوعی 
کــه در البه الی صحبت های اســتاندار هر بــار به عنوان 
بنگاه های اقتصادی کوچک به آن اشــاره شــده اســت و 

ضرورت توجه به آن نیز به شدت احساس می شود.

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
آموزش  و پرورش خراسان رضوی عنوان کرد

  نه لوح فشرده نشاط تهیه می کنیم 
نه معرفی

توســعه  معاون  فارس: 
مدیریــت و پشــتیبانی 
آمــوزش  و  کل  اداره 
پرورش خراســان رضوی 
گفت: برخــی مدیران به 
گمــان خودشــان برای 
افزایش شــادی و نشاط 

دانش آموزان اجتهادهای شخصی می کنند که تبعات آن را هم 
می پذیرند، اما آموزش  و پرورش کلیت این موضوع را تأیید نکرده 
اســت. علی ابری اول، در خصوص ارائه یکسری لوح های فشرده 
نشــاط در مدارس، افزود: به طور کلــی آموزش وپرورش چیزی 

به عنوان لوح فشرده نشاط نه تهیه و نه معرفی می کند. 
وی با اشــاره به  اینکه حدود ۸ هزار مدرسه در خراسان رضوی 
وجود دارد، اضافه کرد: برخی مدیران به گمان خودشــان برای 
افزایش شادی و نشاط دانش آموزان اجتهادهای شخصی می کنند 
که تبعات آن را هم می پذیرنــد، اما آموزش وپرورش کلیت این 

موضوع را تأیید نکرده است. 
وی تأکیــد کرد: برخی از مدیران به  تصــور اینکه دانش آموزان 
در رکود و بی تحرکی غرق هستند، اقدام به  طراحی برنامه هایی 
می کنند که نشاط و تحرک را در بین دانش آموزان افزایش دهند 
که البته باید پذیرفت دانش آموزان ما به  ویژه دختران باید تحرک 
داشته باشند تا گرفتار بیماری و انزوا نشوند، اما تمامی این ها باید 
با آموزه های دینی ما همخوان و بر اســاس راهکار حساب شده 

رقم زده شود. 
ابری در ادامــه با بیان اینکه مدیرانی داریم که اول مهر ســال 
جاری دیگر مدیر نیســتند، در خصوص علــت این اتفاق اظهار 
کرد: برخی به  دلیل پیاده کردن برنامه هایی نظیر آنچه گفته شده 
و یــا افراط هایی که انجــام داده اند و یا به  دلیل حضور آقایان در 
مراسماتی که دختران اقدام به  برگزاری برنامه می کردند، برکنار 

می شوند.

معاون فرماندار در گفت وگو با قدس: 
  مشهد آماده برگزاری باشکوه انتخابات 

۲ اسفندماه است
معاون سیاسی، 
و  اجتماعــی 
فرمانــداری  امنیتــی 
شهرســتان مشهد گفت: 
مسئله ای  و  مشکل  هیچ 
بــرای برگزاری باشــکوه 
ماه  اســفند  انتخابات ۲ 
نداریم و تالش ما بر این است که انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی در شهرستان مشهد قانونی، مشارکتی و با حضور 

حداکثری مردم برگزار شود.
حیدر خوش نیت در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: از چند 
ماه پیش به منظور برگــزاری مطلوب انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در تاریخ دوم اسفند ماه، برنامه ریزی هایی 

در فرمانداری شهرستان مشهد مورد تأکید قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هیچ مشکل و مسئله ای برای برگزاری باشکوه 
انتخابات ۲ اسفند ماه در شهرستان مشهد نداریم، تصریح کرد: 
از جمله مواردی که مدنظر قرار گرفته آسیب شناســی و بررسی 
گزارش های نظارت بر انتخابات دوره های قبلی اســت. از طرفی 
عده ای با بی انصافی فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
و شــوراها در ســال ۹۶ در مشهد را ضعیف عنوان می کنند و با 
تبلیغات آنچنانی در فضای مجازی درصدد برجسته کردن برخی 
مسائل جزئی در جریان برگزاری این انتخابات هستند در حالی 
که نواقص انتخابات سال ۹۶ نسبت به بسیاری از انتخابات های 
گذشــته در شهر مشــهد کمتر بود. از طرفی انتخابات شوراها، 
شمارش آرا به صورت دستی و شمار زیاد نامزدها موضوعی زمانبر 

و پیچیده است.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی شهرســتان مشهد افزود: 
برای اینکه نواقص انتخابات ســال ۹۶ به حداقل و صفر برســد، 
آسیب شناسی و رفع مسائل انتخابات گذشته مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و در این باره برنامه ریزی هایی صورت گرفته و دوره های 

آموزشی نیز برای بخشداران برگزار شده است.
خوش نیــت تصریح کرد: دوره هایی نیز بــرای بازآموزی مربیان 
آموزشی است که هیئت های اجرایی، کارشناسان، نماینده های 
فرمانداری، اعضای شعب انتخاباتی و بازرسان را آموزش می دهند 

تا زمینه برگزاری یک انتخابات خوب را فراهم کنند.
خوش نیت با اشــاره به اینکه تشکل ها و احزاب سیاسی نیز باید 
وظایف خودشان را در قبال برگزاری انتخابات پرشور در شهرستان 
مشهد به درستی انجام دهند، تصریح کرد: تالش ما این است که 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی در شهرستان 
مشــهد در اسفند ماه قانونی، مشــارکتی و با حضور حداکثری 
مردم برگزار شود و رسانه ها نیز در این مدت باید با انتشار اخبار و 
گزارش های مفید، ضمن اینکه مردم را نسبت به اهمیت انتخابات 
آگاه تر می سازند، روحیه نشاط و شادابی را در جامعه ترویج دهند، 
زیرا دمیدن روح امید به مردم موجب جلب اعتماد و مشارکت در 

عرصه های مورد نیاز انقالب اسالمی خواهد شد. 

مدیرکل این کانون در خراسان شمالی خبر داد
   بالتکلیفی چهار مرکز پرورش فکری 

به دلیل اختصاص نیافتن اعتبار
خبرنگار  بجنــورد- 
کانون  مدیرکل  قدس: 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان شمالی 
از چهار پروژه نیمه تمام 
در شــیروان، آشــخانه، 
جاجــرم و فــاروج خبر 
داد و گفت: اختصاص نیافتن اعتبار مناسب دلیل اصلی عدم 

بهره برداری از این پروژه هاست. 
منیره صادقی در جمع اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه 
اکنون ۹ مرکز ثابت و ۹ مرکز ســیار برای خدمات رسانی به 
کودکان و نوجوانان در اســتان دایر است، اظهار کرد: این در 
حالی است که تا سال ۹۵، سه مرکز ثابت مشغول به فعالیت 

بودند.
وی گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان 
شمالی دارای ۱۰۶ هزار عضو بین ۶ تا ۱۸ سال است و با توجه 
به اینکه شرط سنی در عضویت قابل توجه است اعضا در حال 

پایش هستند و ثابت نمی مانند.
صادقی بیان داشــت: براساس میانگین کشوری هر ۱۰ هزار 
دانش آموز باید دارای یک مرکز ثابت باشند و خراسان شمالی 

تقریباً به میانگین کشوری نزدیک تر است.
وی ادامه داد: در بخش های مختلف کانون با کمبود شــدید 
نیروی انسانی مواجه هستیم اما در جایگاه ضرورت که پروژه ها 
شــروع به کار کنند و خدمات رسانی به مخاطبان ارائه شود، 

نیروی انسانی تأمین شده است.

تا اواخر آبان ماه محقق می شود 
   برچیده شدن 40 کالس درس سنگی 

در خراسان شمالی 
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیر کل نوسازی 
مدارس خراسان شمالی 
از برچیــده شــدن ۴۰ 
در  کالس درس سنگی 
این استان تا اواخر آبان 
ماه سال جاری خبر داد.  
فالح گفت: این ۴۰ کالس در قالب ۱7 مدرسه سنگی هستند. 
وی افزود: هم اکنون ۱7 مدرسه برای جایگزینی این مدارس 
در حال ســاخت هســتند. فالح ادامه داد: دانش آموزان این 
مدارس به صورت موقت تا تکمیل ساخت مدارس مذکور به 
سایر نقاط برای ادامه تحصیل جابه جا شده اند. وی توضیح داد: 
در حقیقت در این استان ۶7 کالس درس سنگی در قالب ۱7 
مدرسه وجود داشت اما از آنجایی که تعدادی از روستاها تقریباً 
خالی از سکنه شــده و تعداد دانش آموزان آن ها حتی به ۱۰ 
نفر نیز نمی رسید مدیریت و بررسی های صورت گرفته به این 
نتیجه رسید که ساخت ۴۰ کالس درس نیاز دانش آموزانی که 

در مدارس سنگی تحصیل می کردند را رفع کند.

گفت و گو

اتحادیه  رئیس  بهاردوست:  تکتم 
لوازم تحریر مشــهد گفت: خبری از 
سهم خراسان رضوی برای توزیع دفاتر دولتی 
نیســت و تا جایی که من می دانم ۱۵ میلیون 
دفتر با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تولید شده که 
از این تعداد ۲ میلیون و ۳۰ هزار جلد به کمیته 
امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است 
و بقیــه این دفاتر هم بین ۱۰ اســتان محروم 
کشــور به نســبت تعداد دانش آموزان تقسیم 
خواهد شد و من نمی دانم که استان ما جزو این  
این اســتان ها هست یا خیر. مرتضی لعلیانی 
افزود: این دفاتر توســط آموزش و پرورش و در 
مدارس توزیع می شود ولی در خصوص قیمت 

دفاتر با قیمت آزاد باید بگویم از آنجایی که هر 
ساله ما برای یکسان سازی قیمت ها با نظارت 
بازرســان اتاق اصناف قیمت هایی را در اختیار 
همکارانمان قرار می دهیم و آن ها هم موظفند 
که در نهایت بــا ۱۵درصد افزایش قیمت این 
 کاالها را بفروشند، نرخ ها به این شرح است: دفتر 
۴۰ برگ ۳ هزار تومان، دفتر ۶۰ برگ ۴ هزار و 
۵۰۰ تومان، دفتر ۸۰ برگ ۶ هزار تومان و دفتر 

۱۰۰ برگ هم ۸ هزار و ۵۰۰ تومان. 
لعلیانی خاطرنشــان کرد: ولــی در اینجا الزم 
می دانم بگویــم که خانواده ها بــه هیچ وجه 
نگران کمبود نوشت افزار در بازار نباشند چون 
خوشــبختانه از هر نوع و مدلی به وفور وجود 

دارد هر چند متأسفانه قیمت نوشت افزار امسال 
گران شــده که این گرانی و افزایش قیمت به 
نسبت ســال قبل بین ۵۰ تا ۸۰ درصد است 
وگرنه ما از ابتدای امسال عمالً افزایش قیمتی 
نداشته و چه بســا کاهش قیمت داشته ایم و 
خوشــبختانه فضای رقابتی خوبی هم در بین 
همکارانمان وجود دارد. وی افزود: خوشبختانه 
باالی ۸۰درصد از نوشــت افزاری که در شــهر 
وجود دارد ایرانی هســتند و مردم هم بیشتر 
تمایل دارند فرزندانشان از تولید ایرانی استفاده 

کنند. این مقام مسئول صنفی در پاسخ به این 
پرسش که وجود نمایشگاه های فصلی و عرضه 
نوشــت افزار با تخفیف های باال تــا چه اندازه 
می تواند منطقی باشــد، گفــت: از آنجایی که 
تولید و کارخانجات تولیدکننده ایرانی مشخص 
است و همه همکاران من می توانند با حداکثر 
۱۵درصد تخفیف اقالم مورد نیاز دانش آموزان 
را در اختیار آن ها قرار دهند، اگر نمایشــگاه یا 
فروشگاهی با بیش از این رقم لوازم تحریر را ارائه 

می کند بدون تردید خالف واقع است.

رئیس اتحادیه لوازم تحریر:

 خبری از توزیع دفتر دولتی 
در استان  نیست

طلبــی معــاون امــور اقتصادی 
اســتانداری خراســان رضوی گفت: 
تبدیل منطقه ویژه سرخس به منطقه 
آزاد تأثیــر جدی بر اقتصاد شــمال 
شــرق خواهد داشت و توسعه و تحول 

اقتصادی در این منطقه را رقم خواهد زد.
علی رســولیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: در 
جلسه هفته گذشته اســتاندار خراسان رضوی با معاون اول 
رئیس جمهور، تبدیل منطقه ویژه ســرخس به منطقه آزاد 
مطرح شد. این در حالی بود که پیش از این مسئله در سفر 
اخیر مهندس جهانگیری به خراسان رضوی مورد بررسی قرار 
گرفته و تولیت آستان قدس رضوی نیز درباره تبدیل سرخس 
به منطقه آزاد مکاتباتی با دولت داشته وموضوع را مطرح کرده 
بود. وی با بیان اینکه تبدیل ســرخس به منطقه آزاد تأثیر 
جدی بر اقتصاد شمال شرق کشور خواهد داشت، تصریح کرد: 
تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری 
از دغدغه های اصلی مسئوالن استان خراسان رضوی و آرزوی 
دیرینه مردم منطقه بوده و با تصویب و نهایی شــدن آن در 
هیئت دولت، توسعه اقتصادی در این منطقه عملیاتی خواهد 
شد. رسولیان با اشاره به اینکه ورود سرمایه گذاران خارجی، 
معافیت های مالیاتی، معیشت پایدار، تقویت امنیت در مرزها 
و تقویت همبستگی ملی و بین المللی و دوره های کوتاه مدت 
از مزیت های مناطق آزاد اســت، افزود: منطقه آزاد سرخس 
به دلیل اینکه هم مرز با کشور ترکمنستان و نقطه ورودی به 
آسیانه میانه است و از طرفی ظرفیت ایجاد محور ارتباطی بین 
چابهار، آسیای میانه و افغانستان را داراست، برای صادرات کاال 

به کشورهای همسایه از موقعیت راهبردی برخوردار است .
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 

افزود: در همه مناطق کشــور، منطقه آزاد وجود داشت و 
خأل جدی در خصوص منطقه آزاد در شــمال شرق کشور 
احساس می شد، از طرفی زیرساخت های منطقه سرخس 
از نظر موارد مختلف برای ســرمایه گذاری بسیار مطلوب و 
در هر زمینه ای نسبت به سایر مناطق آزاد در کشور باالتر 
اســت، همچنین این منطقه جذابیت بســیار باالیی برای 
ســرمایه گذاری در خصوص صادرات به کشورهای آسیای 

میانه و افغانستان دارد.

  تکمیلزنجیرهعظیماقتصادیخراسان
خبر دیگری حاکی اســت فرماندار سرخس نیز با اشاره 
به تصویب طرح تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
به منطقه آزاد تجاری گفت: این طرح باید در کمیسیون 
اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شود، همچنین باید 

نمایندگان مجلس نسبت به این طرح و ظرفیت های عظیم 
سرخس متقاعد شوند و پس از تصویب در مجلس با تأیید 
شورای نگهبان، تبدیل منطقه ویژه سرخس به آزاد تجاری 

توسط دولت ابالغ می شود.
محمدرضا رجبی  مقدم با اشاره به ظرفیت ها و زیرساخت های 
باالی این شهرســتان برای تبدیل شــدن بــه منطقه آزاد 
تجاری، عنوان کرد: در سرخس فرودگاهی با قابلیت فرود و 
پرواز هواپیماهای پهن پیکر را داریم که بدون استفاده مانده، 
وجود خط آهن بین المللی، گمرک، ذخایر عظیم نفت و گاز، 
داشتن سکوهای مختلف تخلیه بار که امکانات فراوانی دارند 
و قرار گرفتن شهر سرخس در نقطه صفر مرزی از مهم ترین 
ویژگی هایی است که در هیچ منطقه آزادی در کشور چنین 

شرایطی فراهم نیست.
وی بیــان کرد: منطقه ویژه ســرخس ۵ هزار و ۲۰۰ هکتار 

است که فقط ۲ هزار هکتار آن استفاده شده و ۳ هزار و ۲۰۰ 
هکتار آن هنوز اســتفاده نشده، با تبدیل منطقه سرخس به 
آزاد شاهد سرمایه گذاری های مهم در این منطقه و در نتیجه 
رونق اقتصادی منطقه و خراسان رضوی می شویم، عالوه بر 
آن با توجه به  وجود قطار مســافری و فرودگاه در سرخس، 

گردشگری این شهرستان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
رجبی مقدم با اشاره به تأکید استاندار خراسان رضوی بر فعال 
شدن فرودگاه سرخس گفت: در نخستین اقدام برای تسهیل 
در رفت وآمد گردشگران، سرمایه گذاران و همچنین مسئوالن 

کشوری، فرودگاه این شهرستان را فعال می کنیم.
فرماندار ســرخس درباره تأثیر تبدیل منطقه ویژه سرخس 
به منطقه آزاد تجاری بر اقتصاد اســتان های خراسان گفت: 
»منطقه آزاد تجاری سرخس« تنها منطقه آزاد در شمال شرق 
کشور اســت که سبب تحول در اقتصاد استان های خراسان 

می شود و تحرک اقتصادی را به  دنبال دارد.

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

تحول در اقتصاد شمال شرق کشور با تصویب منطقه آزاد سرخس

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
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  رئیس این هیئت خبر داد
اعضای هیئت بازرسی انتخابات 

خراسان رضوی انتخاب شدند

قدس: رئیس هیئت بازرسی انتخابات خراسان رضوی 
گفت: اعضای هیئت بازرسی انتخابات در ۲۰ شهرستان 
اســتان انتخاب شــدند و احکام آن ها به زودی صادر 
می شــود. کوکب موسوی با بیان اینکه هیئت بازرسی 
انتخابات هر شهرستان از رئیس، دبیر و عضو تشکیل 
می شــود، افــزود: رئیس هیئت شهرســتانی، معاون 
فرماندار بوده و دبیر و عضو هیئت هم بنا به پیشــنهاد 
فرماندار هر شهرستان با رأی هیئت استانی از بین چهار 
گزینه انتخاب شدند. وی گفت: اعضای هیئت بازرسی 
انتخابات اســتان را مدیرکل آموزش و پرورش، رئیس 

جهاد دانشگاهی و مدیرکل پست تشکیل می دهند.

  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
 انحالل ۶47 شرکت تعاونی 

در خراسان شمالی 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان شمالی گفت: ۳هزار و ۴۲۵ تعاونی 
در استان ثبت شده که از این تعداد ۶۴7 تعاونی قابل 
احیا شناخته نشده و مشخصات آن برای منحل شدن به 
اداره ثبت اسناد و امالک ارسال شده است. حسن نوری 
در جمع خبرنگاران با گرامیداشت آغاز هفته تعاون و 
بــا تأکید بر این نکته که اقتصــاد را باید مردمی کرد، 
افزود: منافع فردی، فقدان دانش و فرهنگ کار گروهی 
و همچنین کمرنگ شدن اعتماد اعضا به فعالیت شرکت 
تعاونی از علل اصلی غیرفعال شدن شرکت های تعاونی 

است.

  مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی:
حدود ۸0 درصد حاجیان خراسانی 

وارد فرودگاه مشهد شده اند

ایرنا: مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: تاکنون 
۸ هــزار و 7۰۳ نفــر از حاجیان خراســانی وارد فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشــهد شده اند. محمدباقر 
قاسم زاده با اعالم این خبر افزود: امسال حدود  ۱۱ هزار زائر 
از استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی در قالب 7۹ 
کاروان از این فرودگاه عازم خانه خدا شدند. وی اضافه کرد: 
مرحله بازگشت حاجیان خراسانی از ۳۱ مرداد ماه آغاز شده 
و تا ۱7 شهریور ادامه دارد. قاسم زاده با اشاره به فراهم سازی 
تمهیدات الزم برای انجام فرایند حج تمتع ۹۸ در فرودگاه 
مشهد ادامه داد: عملیات بازگشت حاجیان توسط شرکت 

هواپیمایی هما انجام می شود.  



روی خط حادهث

حمل و نقل

شهری

نیکوکاری

خدمات ردمانی

  ایستگاه های الندشت و کوهسنگی 
خط  ۲قطار شهری مهرماه افتتاح می شود

و  حمل  معــاون  طلبی: 
نقل و ترافیک شــهرداری 
مشهد گفت: ایستگاه های 
الندشت و کوهسنگی که 
در زمان بهره برداری از خط 
۲ قطار شهری مشهد هنوز 
مهرماه  نبودنــد،  تکمیل 

افتتاح و ارائه خدمات به شهروندان و زائران را انجام خواهند داد 
که با بهره برداری از آن ها خدمات رسانی خط ۲ قطار شهری کامل 

خواهد شد. 
خلیل اهلل کاظمی در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشــت: از 
شهروندان مشــهدی تقاضا داریم که در ایام عزاداری تاسوعا و 
عاشورای حســینی از ناوگان حمل و نقل عمومی برای تشرف 
به حرم مطهر اســتفاده کنند و با رعایت این موارد و همکاری 
با مدیریت شــهری، برگزاری مراســم عزاداری حسینی توسط 

هیئت های مذهبی و زیارت زائران را تسهیل کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی:
  مشهد پایلوت خودروهای برقی می شود

ایسنا: مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خراســان 
رضوی گفــت: ما از چند 
وقت پیش سرفصلی را با 
شــهرداری شروع کردیم 
که خودروهای برقی است. 
با گروه مپنا و شــهرداری 

مشهد نیز جلسه داشتیم تا شهر را پایلوت خودروهای برقی کنیم. 
رضا ریاحی در نخســتین جلسه شــورای راهبردی چهارمین 
همایش ملی فناوری های نوین انرژی در شرکت برق منطقه ای 
خراسان، اظهار کرد: در خصوص مدیریت مصرف، آستان قدس 
بیشتر از آنچه در این حوزه فکر کردیم، می تواند وارد قضیه شود. 
تا امروز هدف گذاری ما در مدیریت مصرف شهر مشهد بوده، در 

حالی که کار ملی است و روی کل آحاد جامعه باید کار کنیم. 
وی بیان کرد: امســال تشکلی با حضور ۲۵ شرکت حوزه انرژی 
به نام خانه هم افزایی آب و انرژی در اســتان با مجوز رسمی از 
اســتانداری به عنوان نهاد مردمی ایجــاد کردیم. باید این افراد 
در همایش دعوت شــوند تا خانه هم افزایی آب و انرژی حضور 
پررنگ تری داشته باشد زیرا نماینده آب و انرژی در استان است.  
وی ادامه داد: ما با حمایت وزارت نیرو، توانیر و کمک شــرکت 
آذرخش، پارک آموزشــی فوق توزیع و انتقال در حوزه پست و 
خط راه اندازی کردیم کــه مراحل پایانی را طی می کند. با این 
پارک تمام متخصصان در حوزه انتقال و فوق توزیع، آموزش های 
عملــی خط و پســت را خواهند دید. پســت ۱۲۲ کیلو ولت، 
آزمایشــگاه، انبار و کارگاه آموزش خط انتقال نیز در این پارک 
ایجاد شده اســت. این مجموعه به زودی با حضور وزیر نیرو به 
صورت رسمی افتتاح خواهد شد و باید گروه هایی از همایش برای 

بازدید از این پارک بروند.

با تقبل 50 درصد هزینه ساخت
  مشارکت یک فرد نیکوکار 

در ساخت فضای آموزشی در چناران
قدس: یک فرد نیکوکار 
بــا تقبــل ۵0درصــد 
هزینه، در ســاخت یک 
در  آموزشی  فضای  باب 
نهرآباد چناران  روستای 

مشارکت خواهد کرد.
خلیل  اندیــش  نیــک 

صالحی با پرداخت یک میلیارد ریال در ساخت دبستان یک 
کالسه روستای نهرآباد چناران مشارکت می کند.

شــایان ذکر است، این فضای آموزشی با فضاهای جنبی در 
مجموع ۲میلیارد ریــال هزینه در بر دارد که مابقی از محل 
اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان پرداخت خواهد شد.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوي:
 بخش زیادي از هزینه هاي بیمه تکمیلی 

ایثارگران پرداخت شده است
قدس: مدیــرکل بنیاد 
ایثارگران  امور  و  شهید 
از  رضــوي  خراســان 
پرداخــت بخش زیادي 
به  از هزینه هاي مربوط 
بیمه تکمیلي ایثارگران 

در استان خبر داد.
حجت االسالم معصومي در دیدار با جمعی از فرزندان شاهد 
و ایثارگر مشــهد گفت: برای حل مشکل اشتغال، مسکن و 
بیمه درماني جامعه ایثارگری تمام توانمان را به کار می گیریم. 
وي تصریح کرد: هم اکنون ماهانه حدود ۲۵0 میلیارد تومان 
هزینه بیمه تکمیلي ایثارگران در کشور است و با پیگیری های 
انجام شده توانســتیم بخش زیادي از هزینه هاي مربوط به 

بیمه تکمیلي ایثارگران را پرداخت کنیم.

بررسی آماری در خراسان رضوی معلوم کرد
  رشد 53 درصدی

 نزاع دسته جمعی در یک ماه! 
خط قرمز: رئیس پلیس 
فرماندهی  پیشــگیری 
انتظامی خراسان رضوی 
نزاع های  افزایــش  روند 
جمعی در این اســتان را 
و  دانســت  نگران کننده 
دسته جمعی  نزاع  گفت: 
در اســتان در مرداد ماه ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته رشد داشته است.
سرهنگ محمد بوستانی افزود: نزاع و درگیری یکی از مصادیق 
خشونت در جامعه است که به دو  بخش نزاع دسته جمعی و نزاع 

فردی تقسیم می شود.
وی خاطرنشان کرد: روزانه حدود ۲00 مورد نزاع جمعی و فردی 
در اســتان گزارش می شود که اغلب این نزاع ها در بین جوان ها 
و نوجوان ها بر ســر مسائل گاه خیلی جزئی و کم اهمیت اتفاق 

می افتد که در بعضی موارد متأسفانه منجر به قتل می شود. 
به گفته وی عدم تاب آوری، پایین بودن آستانه صبر و تحمل به 
ویژه در فصل گرما، اعتیاد، مسائل خانوادگی، بیکاری، مشکالت 
اقتصادی، آلودگی هوا و اختالالت روحی روانی از مهم ترین علل 

افزایش نزاع و درگیری در استان برشمرده می شود.
وی ادامه داد: انتشــار کلیپ های ترویج خشــونت در شــبکه 
های اجتماعی، مصرف مشــروبات الکلی، روانگردان ها، فرهنگ 
رانندگی، رعایت نکردن حقوق یکدیگر  و کمرنگ شدن معنویت 

نیز در افزایش خشونت جامعه نقش بسزایی دارند. 
رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: 
در ماه های محرم، صفر و رمضان شاهد کاهش چشمگیر جرایم 

در جامعه هستیم .
سرهنگ بوستانی افزود: عده ای بر این باورند که با خشونت و زور 
می توانند به اهدافشان برسند، اما بدانند که با عامالن خشونت 

برخورد جدی خواهد شد.

درد سر نقطه کور موبایل در محور بایگ- حصار 
  خودرو آردی زغال شد

نداشــتن  قرمز:  خط 
آنتن موبایل و تأخیر در 
خسارت  رســانی،  اطالع 
به یک خودرو  سنگینی 
که دچار حریق شده بود، 

وارد کرد.
مسئول  کرد،  حســین 
آتش نشــانی بایگ گفت: صبح روز گذشــته آتش سوزی یک 
دستگاه خودرو سواری آردی در کیلومتر ۵ محوربایگ به حصار 
به این واحد آتش نشانی گزارش شد که با حضور تیم های عملیاتی 
درمحل، حادثه حریق مهار شد و در ادامه مشخص شد با توجه به 
عدم پوشش شبکه تلفن همراه در محل و تأخیر در اطالع رسانی، 

متأسفانه خودرو حادثه دیده دچار خسارت سنگینی شد.
با توجه به گفته راننده خودرو، نشت سوخت در قسمت موتور 
موجب بروز این حادثه شده است. در این حادثه خوشبختانه به 

دوسرنشین خودرو آسیبی وارد نشده است.

در نیشابور رقم خورد
  سقوط کامیون از روی یک پل 

قـدس:   - نیشـابور 
ســازمان  مدیرعامــل 
خدمات  و  آتش نشــانی 
از  نیشــابور  ایمنــی 
بی احتیاطی راننده ای که 
خودرو  ســقوط  موجب 
کامیــون از روی یک پل 
شــد، خبر داد. مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
نیشابور اظهار کرد: پس از تماس رانندگان عبوری با سامانه ۱۲۵ 
و اعالم خبر سقوط و در پی آن واژگونی یک خودرو سنگین از 
روی پل در محدوده اداره راه و ترابری، نجاتگران و آتش نشانان 

ایستگاه مرکزی به محل اعزام شدند. 
سیدمهدی حسینی افزود: پس از رسیدن امدادگران به محل با 
مشاهده نشت گازوئیل، به جهت جلوگیری از حریق، آتش نشانان 
ضمن بــرش محفظه باتری ها و جداســازی آن هــا، عملیات 

ایمن سازی محل را انجام دادند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیشابور تصریح 
کرد: در این حادثه راننده کامیون مجروح شــده بود که توسط 

عوامل اورژانس تحت درمان قرار گرفت.

در ایست و بازرسی پلیس کشف شد
  اتوبوس یا مخزن سوخت قاچاق!

بجنورد-خبرنــگار 
قدس: فرمانده انتظامي 
از  بجنورد  شهرســتان 
توقیــف یک دســتگاه 
اتوبوس حامل یک هزار 
گازوئیل  لیتــر  و ۵00 
قاچاق در این شهرستان 
خبر داد. سرهنگ  علی پاکدل  با اعالم این خبر گفت: مأموران 
پاسگاه انتظامی »اسدلی« در راستاي برخورد با پدیده قاچاق 
ســوخت اقدام به ایجاد یک تور ایســت و بازرسی در محور 

»اسدلی- بجنورد« کردند.
این مقام انتظامي با اشــاره به اینکه مأموران در حین کنترل 
خودروهای عبوری به یک دســتگاه اتوبوس مشکوک شدند 
کــه بالفاصله آن را متوقف کردند، افزود: در بازرســي از این 
خــودرو تعداد 70 گالن حاوی یک هزار و ۵00 لیتر گازوئیل 
قاچاق کشــف و ضبط شد. سرهنگ پاکدل با اشاره به اینکه 
در این رابطه یک متهم دستگیر و خودرو نیز راهی پارکینگ 
شد، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  مشکل ترافیک در کوی امیرالمؤمنین
خواهش می کنم که خیابان کوی امیرالمؤمنین 
)بیست متری یزدان دوست( را یکطرفه کنید. به 
خدا این قدر که ماشین ها دوبل پارک می کنند، 
همیشه ترافیک است. از راهنمایی و رانندگی 
تقاضا داریم یک فکر اساسی برای این خیابان 

پرتردد بردارد ، ما که کالفه شدیم به خدا!
936...6007

 کرایه کم آژانس ها در فریمان
مسئوالن شهرستان فریمان فکری به حال کرایه آژانس ها بکنند، واقعاً ۲ هزار و ۵00تومان کرایه هم 

خیلی کمه هم خنده دار با این تورم قیمت ها.
937...۲941

  چرا مسئوالن پیگیری نمی کنند؟
مگر سه پاکت سیمان و یک وانت ماسه چقدر 
هزینه برمی دارد که این قدر بعضی ها در مکان 
عمومی در ایجاد رمپ عبور و مرور ویلچررانان 
مقاومــت و لجبازی می کنند. چرا مســئوالن 

پیگیری نمی کنند؟
915...1۲64

  پاسخ الیت به یک پیام
احتراماً نظر به انتشار پیامک مردمی نشریه شماره 90۳0، مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳98 ستون رخ در 

رخ، جوابیه این شهروند محترم جهت تنویر افکار عمومی به حضور ارسال می شود.
پیامک شهروند محترم:

در خیابان یاسمن سجاد که خیابانی پهن و بن بست است، نه خط  کشی دارد و نه تابلوی پارک 
ممنوع؛ ماشینم را به مدت ۳۱ دقیقه پارک کردم، کارمند الیت برگه بدهکاری هزار و600 تومانی 

برایم صادر کرد و گفت: به خاطر اینکه پارک بیشتر از نیم ساعت جریمه دارد!
پاسخ روابط عمومی شرکت الیت:

احتراماً به استحضار شهروندان عزیز می رساند، رسید اخطار اعتبار پارک حاشیه معابر که توسط 
پارکبانان صادر می شود صرفاً برای اطالع مالکین خودروهایی است که شارژ پالک خودروهایشان 
به اتمام رسیده است تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایند. در رابطه با رسید 

اخطار اعتبار، ذکر دو نکته ضروری است.
۱- هیچ خودرویی بالفاصله پس از اتمام هزینه و صدور و الصاق برگ اخطار  روی خودرو جریمه 
نخواهد شد و فرصت مناسب بابت افزایش اعتبار شارژ پالک داده می شود تا نسبت به پرداخت 

هزینه اقدام کنند.
۲- براســاس قانون توقف در فضای پارک حاشیه ای و عدم هزینه توقف به منزله تخلف پارک 
ممنوع بوده و مشمول جریمه می شود. استعالم مانده بدهی توسط پارکبانان شرکت الیت در 

اختیار پلیس راهور قرار گرفته و به تشخیص پلیس اعمال قانون صورت می پذیرد.
شهروندان عزیز در صورت مشاهده مغایرت می توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳00000۳000 

طرح موضوع نمایند تا در اسرع وقت پیگیری و مرتفع شود.

عقیل رحمانی صبح روز گذشــته با حضور 
نماینده ولی فقیه در استان، معاون اول قوه قضائیه، 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی، استاندار 
خراســان رضوی، فرماندار و جمــع کثیری از 
فرماندهان نظامی، مراسم تکریم حجت االسالم 
علی مظفری و معارفه غالمعلی صادقی به عنوان 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مشهد 

برگزار شد.
آیت اهلل علم الهدی، در این مراسم ضمن تسلیت 
فرارســیدن ماه محرم و شهادت ساالر شهیدان 
گفت: مبارزه با کامروایی های جریان های قدرت و 
ثروت به عنوان یک جریان انقالب ساز در حاشیه 
مظلومیت امام حســین)ع( و یارانشان در تاریخ 

ماندگار شد.
نماینده ولی فقیه در اســتان ادامــه داد: در یک 
اندیشــکده آمریکایی در هفته گذشته سلسله 
تحقیقاتی انجام و نتیجه آن به کاخ سفید اعالم 
شــد. در آن اعالم نتیجه خطر مقابله با ایران به 
رئیس جمهور آمریکا گوشــزد شــد. مبنای آن 
این بود که نظام ایران برخاســته از یک اندیشه 
معنوی است و معلول یک جریان سیاسی نیست، 
اندیشه ای که چندین قرن گذشته به وسیله رهبر 
شیعیان ایرانی یعنی حسین بن علی )ع( در قالب 
یک انقالب پی ریزی شــده است. در خاتمه آن 
نوشته شده بود اگر ترامپ می خواهد به سرنوشت 
صدام دچار نشود نباید با ایران بجنگد و دچار آن 
نشود. وی درادامه به خدمات ارائه شده از سوی 
رئیس کل جدید و قدیم دادگستری اشاره و در 
این رابطه عنوان کرد: آقای صادقی در بحران هایی 
که به وجود می آمد و منکرات شــرعیه صورت 
می گرفــت و... با یک غیرتمندی خاص همراه با 

آقای مظفری این مشکل را حل می کردند. 
از همه زحمات آقای مظفری هم تشکر می کنم 
و به عنوان یک طلبه تشــکر خاص از ایشــان 
دارم؛ چرا که اقدامات ایشــان اثر ویژه ای در این 
استان داشت و خوشحالم که جانشین رئیس کل 
دادگستری خراسان رضوی تداوم همان تفکر و 

غیرتمندی است.

 دستگاه ها کوتاهی کنند، ورود می کنیم
اژه ای،  محســنی  همچنیــن حجت االســالم 
معاون اول قوه قضائیه در این جلســه به برخی 
حاشیه سازی ها پس از برخورد قاطعانه دستگاه 
قضایی با دانه درشت ها اشاره کرد و در این زمینه 
عنوان داشــت: در برخی نهادها گفته می شــود 
که شرایط، شرایط جنگ اقتصادی است و بگیر 
و ببندها بر ســرمایه گذاری تأثیر منفی خواهد 
داشــت، برخی هم عبارت هــای دیگری به کار 
می برند که با این بگیر و ببندها کارها درســت 
نمی شــود و جلو فساد گرفته نمی شود، دستگاه 

قضایی باید در مرحله آخر باشد. 
حجت االسالم محسنی اژه ای ادامه داد: همه این 
حرف ها به نحوی درست است، اتفاقاً قوه قضائیه 

از اینکــه در مرحله آخر به ماجرایی ورود پیدا 
کند ۱00 درصد استقبال می کند. امروز جناب 
آقای رئیسی، ریاست دستگاه قضا حتماً از این 

ماجرا اســتقبال می کند، ما تا 
آنجایی که دستگاه های اجرایی 
و سایر دســتگاه ها کار خود را 
درست انجام بدهند و ضرورتی 
پیدا نکند که دستگاه قضایی به 
ماجرا ورود کند، از آن استقبال 
می کنیم؛ اما اگر چنانچه سایر 
وظایــف خود  به  دســتگاها 
به درســتی عمــل نکردند و 
مشکالت امنیتی و مشکالتی 
در جهت ارزش هــای انقالب 
و... پیش آمد، آیا ما می توانیم 

چون دیگران به وظیفه خود عمل نکردند، وارد 
نشویم؟ این خالف وظیفه و وجدان است. 

 درخواست بانک مرکزی
 برای ورود قضایی به ماجرای ارز

وی ادامه داد: اگر همه برنامه ها و بســترها خوب 
بود، نوبت به دستگاه قضایی نمی رسید و کسی 
هم احضار نمی شــد.  در ماجرای ارز  سال 9۵ و 
96 و اوایل سال 97 حدود ۳0 میلیارد دالر برای 
کنترل بازار هزینه شــد. ۱8 میلیارد آن در سال 
96 بود. از این مبلغ چقدر برای گره گشــایی در 
کار مردم استفاده و به دست مصرف کننده رسید، 

چقدر آن از کشور خارج شد؟
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: مسئوالن وقت 
بانک مرکزی و... به نیروی انتظامی و قوه قضائیه 
متوسل شدند، اصرار داشتند که وضع بازار ملتهب 
است و قاچاقیان به صورت چمدانی در حال خارج 
کردن ارز از کشور هستند، بیایید جلو این کار را 
بگیرید. اگر درست تدبیر شده بود و ۱8 میلیارد به 

دست مردم می رسید، این گونه نمی شد.
اما قوه قضائیه و ناجا وارد ماجرا شــدند و تعداد 
قابل توجهی از مأموران آگاهی به صورت آشکار و 

پنهان در تهران و برخی استان ها شبانه روز تالش 
کردند و عناصر برهم زدن بازار را پیدا کردند، کمی 
بعد سرنخ تمامی افراد و دالل های کف خیابان به 
یک نقطه رســید و آن فرد 
دستگیر می شود و مشخص 
می شــود که او مســتقیماً 
زیر نظر بانــک مرکزی کار 
می کــرد. بعد مشــکالت و 
گالیه مندی ها پیش می آید. 
بخشی از پرونده که در بحث 
واردات پیگیری می شود این 
گونه است که افرادی آمده اند 
ارزدولتی را گرفته اند یا مطلقاً 
جنســی وارد نکرده انــد و 
یــا جنســی را وارد کرده و 
نگه داشــته اند و آن را با قیمت باالتر فروخته اند. 
همان ها به مردم فشار می آورند. اگر ارز را درست 
تخصیص داده و به همه ارز نمی دادیم و نظارت 

کرده بودیم، دستگاه قضا ورود نمی کرد. 

 ارزی که قرار بود موجب رونق تولید شود 
صرف خرید سکه شد!

حجت االسالم محسنی اژه ای بیان داشت: عمده 
پرونده هایی که در ســال 97 بسته شد، کسانی 
هستند که تسهیالت بانک را گرفتند تا به سمت 
تولید ببرنــد اما رفتند جای دیگر هزینه کردند. 
آیا قوه قضائیه تســهیالت می دهد؟ اما به جای 
خرج شــدن این ارز در محل خود، این ها رفتند 
و بازار سکه را بهم زدند و به جای سرمایه گذاری، 
۳8هزار ســکه خریدند، نتیجه این می شود که 

قیمت سکه دو برابر می شود.

 خدمت بی منت و رسیدگی به محرومان 
در دستور کار

وی ادامه داد: درباره این جلســه نیازی به تکریم 
و معرفی نیست؛ چرا که حضور نماینده محترم 
ولی فقیه، اســتاندار فرماندهان نظامی و... خود 

یک نوع تکریم از آقای مظفری و صادقی اســت. 
آقای مظفری طلبه ای دلسوز و خیرخواه است و 
به ســهم خودم از خدمات ایشان چه در مشهد 
و چه قم تشــکر می کنم و برای ایشــان آرزوی 

توفیق دارم.
از طرفی آقای صادقی یک نیروی مخلصی است 
که پست های مختلف دستگاه قضایی مانند: رئیس 
کلی دادگستری سیستان بلوچستان را تجربه و در 
استان گیالن هم حضور داشته و زحمات فراوانی 
کشیده اند. با همه دوستان در استان همدلی کنید 
و راه حلی برای مشــکالت پیدا و تالش کنید تا 
ورودی پرونده ها کم شود؛ چرا که اگر حجم کار 
زیاد شود، کیفیت آن کاسته می شود. وی خطاب 
به رئیس کل جدید دادگستری استان گفت: آقای 
صادقی در راه عدالت از خودمان شــروع کنیم. 
سازوکاری برای باال بردن دقت، سرعت و خدمت 
بی منت و رســیدگی به محرومان که به دستگاه 

قضایی مراجعه می کنند، تهیه کنید.
در ادامه صادقی، رئیس کل جدید دادگســتری 
اســتان هم عنوان کرد: به سهم خودم از اظهار 
لطف نماینــده محترم ولی فقیه در اســتان و 
معاون اول دســتگاه قضایی و... تشکر می کنم. 
حمایت های پدرانه آیت اهلل علم الهدی می تواند در 
ادامه راه دلگرم کننده باشــد. همچنین از تالش 
پنج ســاله آقای مظفری تشکر می کنم؛ چرا که 
تغییرات ایجاد شده در استان قابل مشاهده است. 
برنامه های ما همان برنامه های قبل است و در این 
مسیر به دنبال اقدامات مؤثرتر هستیم. به آینده 
هم خوشبین هســتم. نیاز داریم همه صاحبان 

اندیشه به ما کمک کنند.
در ادامه مظفری، رئیس کل ســابق دادگستری 
استان خراســان رضوی هم عنوان کرد: توسعه 
فضــای اداری یکی از اقدامات مــا بود. امروزه ما 
واحد استیجاری نداریم. در شهرستان های مشهد 
و طرقبه مجموعه ای در دست ساخت است. این 
اقدامات کفایت نمی کنــد و حتماً جناب آقای 
صادقی، رئیس کل جدید دادگســتری اســتان 
تالش خودشــان را خواهند کرد تا این مســیر 
طی شود. درگذشته برای جذب نیروی اداری و... 
مشکل داشتم؛ چراکه چارت اداری متعلق به ۲0 
سال پیش بود، چارت اصالح و زمینه سازشد که 

بیش از 400 قاضی جذب شوند. 
در این جلسه همچنین استاندار خراسان رضوی 
به تشریح اقدامات اقتصادی صورت گرفته برای 
جذب سرمایه گذار اشاره و در این زمینه به ارائه 

توضیحاتی پرداخت.

درخواست معاون اول قوه قضائیه از رئیس کل جدید دادگستری خراسان رضوی

راه حلی برای کاهش پرونده های قضایی بیابید

معاون اول قوه قضائیه: 
ارزی که قرار بود رونق 
اقتصادی ایجاد کند در 
یک مورد توسط افرادی 

با آن 38 هزار سکه 
خریداری و بازار را 

بهم ریختند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.
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ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی افزایش ابرناکی با احتمال 
رگبار پراکنده باران در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز در نیمه شمالی استان 
رشد و افزایش ابرناکی با احتمال رگبار پراکنده باران در ارتفاعات 
این نیمه از استان پیش بینی می شود. ضمن اینکه تا پایان هفته 
پدیده غالب در نوار جنوبی و جنوب شــرق استان و شهرستان 
سبزوار افزایش سرعت و شدت وزش باد همراه با گردوخاک است  
و از نظر دمایی تا پایان هفته دما به طور تدریجی در سطح استان 

نسبت به امروز کاهش خواهد یافت.
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علی محمدزاده: یکی دیگر از پارکینگ های محدوده باغ وحش 
وکیل آباد مشهد پلمب شد.

به گزارش خبرنگار ما در ماه های اخیر گزارش های متعددی در 
روزنامه قدس و برخی از رسانه های دیگر منتشر شد که حکایت از 
بروز تخلفاتی در دو پارکینگ محدوده باغ وحش وکیل آباد داشت 
که براساس مستندات و مشاهدات میدانی، اخذ وجوهات بیشتر 

از تعرفه و نداشتن برخی زیرساخت های الزم از آن جمله بود.
۲8 مرداد ماه گزارشی درباره فعالیت یکی از پارکینگ ها منتشر 
کردیم و با ورود متولیان این حوزه در شهرداری منطقه 9مشهد، 
این پارکینگ پلمب شد ولی پارکینگ دوم همچنان به فعالیت 
خود ادامه می داد که پس از بررســی دوباره و اطمینان از تخلف 

آن ها برای دریافت وجه بیشــتر، گزارش دوم را در تاریخ چهارم 
شــهریور منتشــر کردیم که در آن گزارش و به نقل از مدیران 
شــهرداری منطقه 9 به این موضوع اشاره شد که اخطاری هم 
به مدیران این پارکینگ داده و مهلتی معین شــده تا نسبت به 
اخذ مجوز و فعالیت براســاس ضوابط تعریف شده اقدام نمایند 
و در صورت انجام ندادن ایــن اقدامات از فعالیت این پارکینگ 

جلوگیری می شود.
بر همین اساس و در پیگیری روز گذشته ما مشخص شد با توجه 
به اتمام مهلت داده شــده در اخطاریه شهرداری و اقدام نکردن 
متولیان پارکینگ برای اخذ مجوزهای مقرر، این پارکینگ هم از 

سوی مأموران شهرداری منطقه 9مشهد پلمب شده است.

بــا این وصف امیدواریم به دلیل آنکــه مجموعه باغ وحش و 
باغ وکیل آباد مشــهد یکی از مراکز اصلی مراجعه مسافران و 
شهروندان مشــهدی است، مسئوالن و متولیان مراجع صدور 
مجوزها و دســتگاه های نظارتی با حساسیت بیشتری نسبت 
به فعالیت دوباره این مراکز ورود داشــته باشند تا از تکرار این 

تخلفات جلوگیری شود. 

به علت رعایت نکردن ضوابط قانونی

 دومین پارکینگ در محدوده وکیل آباد مشهد پلمب شد



ورزش خراسان 

کنگره

گفت وگو با هنرمندان خراسانی به بهانه ماه محرم
jبا خانه هنر در خیمه حسین

ســرور هادیان: ســال ها از واقعــه کربال 
می گذرد، اما این واقعه نســل به نســل در 
تاریخ بشریت منتقل شد و به گوش جهانیان 

رسید. 
روایت انسان هایی که متفاوت بودند و شهادت 
در راه خدا را به زندگی با لذت ترجیح دادند 
و پیام خدا را برگزیدند. ســال ها از پایمردی 
امام حســین)ع( و یــاران او می گذرد و در 
تمام این ســال ها واقعه کربال موجب خلق 
آثار بسیاری در شاخه های مختلف هنر شده 
است. آثاری که در عرصه های مختلف بارها 
درخشیده اند، زیرا زبان هنر، رسانه ای برای 
انتقال مفاهیم است و عظمت این واقعه آن 
قدر وسیع اســت که تا هزاران سال بشریت 
درباره آن می تواند بیندیشــد و بنویســد و 
آثار مانــدگاری خلق کند. به ایــن بهانه  با 
 اهالــی فرهنــگ و هنر درباره ایــن رخداد 
تاریخــی- مذهبی و جلوه هــای آن در هنر 

آیینی و مذهبی به گفت وگو پرداختیم. 

  باید طلبیده شویم
بازیگــران  از  یکــی 
حوزه  در  پیشکســوت 
ســینمای  و  تئاتــر 
شــهرمان درایــن باره 
می گوید: به اعتقاد من 

برای ایفای نقش در نمایش ها یا ســریال ها 
و فیلــم ســینمایی با مضامیــن دینی باید 
خودشــان ما را بطلبند و تــا نخواهند این 

اتفاق رخ نمی دهد.
غالمرضا بایزانمنش می افزاید: برای خدمت 
به امام حســین)ع( در هــر جایگاهی باید 
به خودش متوســل شــد و مــن زمانی که 
در نقش های مذهبی حضــور پیدا می کنم 
ناخــودآگاه حــال و هــوای کار و حضورم 

متفاوت می شود. 
این بازیگر 66 ساله با روایت خاطره ای از یک 
ســریال مذهبی خاطرنشان می سازد: به یاد 
دارم در یک سریال مذهبی لوکیشنمان در 
بیابان های یزد بود تا صحنه کربال را در آنجا 
بازســازی کنیم. نقش من یکی از یاران امام 
حسین)ع( بود، همه ما گریم های سنگینی 
داشتیم اما وقتی برای ایفای نقش به صحنه 
کربال وارد می شــدیم با همــان خاک تیمم 

می کردیم.
وی با اشــاره به نقش دیگرش در تله فیلم 
شعرعشق که به ایفای نقش دعبل پرداخت 
نیز بیان مــی دارد: در این نقش هم حال و 
هــوای کار متفاوت بــود و در تمام لحظات 

حس معنوی خاصی وجود داشت.
وی که سال هاســت در نمایش »خورشــید 

کاروان« که هرساله در مشهد در ایام محرم 
اجرا می شــود حضور دارد نیز می گوید: در 
این نمایش سال هاست نقش راهب برعهده 
من بوده اســت و حضور در این نمایش هم 
حــس و حال خاصی دارد که مخاطب با آن 

ارتباط خوبی برقرار می کند. 

  هنری قدسی 
یکــی از پیشکســوتان 
شهرمان  خوشنویســی 
دربــاره نقــش هنر در 
انتقــال مفاهیــم دینی 
نیز می گوید: برای کسی 

که دارای باورهای دینی باشد، به طور قطع 
تأثیر این باور در هنر او هم دیده می شود.

می افزایــد:  فروغــی  انوشــیروان  اســتاد 
و  اســت  دینــی  هنــری  خوشنویســی 
خواســتگاهش دین و هنری قدســی است. 

مــورد  حســین)ع(  امــام 
عالقه همه دینداران اســت 
و تأثیــر شــگرف خــود را 
و  است  گذاشــته  برهمگان 
علم هنرمنــدان در خدمت 

باورهایشان قرار دارد.
ممتاز  فــوق  اســتاد  ایــن 
خاطرنشــان  نســتعلیق 
می ســازد: نــگارش قرآن و 
مفاتیــح از آثــار مذهبی ام 
زیارت  همچنین خط  است. 

عاشــورا و زیارت امام رضا)ع( که توســط 
است.  به چاپ رسیده  آســتان قدس رضوی 
وی درباره دیگر آثــار مذهبی اش نیز اظهار 
مــی دارد: در صحــن جمهوری حــرم امام 
رضا)ع( بر ســردر دیــوار آن »ربنا« از دیگر 
آثارم است و در بسیاری از مساجد به صورت 
خط ثلــث آثار مذهبی من بر در و دیوار آن 

نقش بسته است.

  آثاری که تأثیرگذار است 
پیشکسوت  نقاش  یک 
هنر  نقش  دربــاره  نیز 
در انتقال مفاهیم دینی 
و  محرم  خصــوص  به 
عاشــورا، بیان می دارد: 

همه شــیعیان ایران عالقه و اشتیاق خاصی 
به عزاداری محرم به ویژه عاشورا دارند. 

علیرضــا بازقندی تأکید می کند: در این 30 
ســال فعالیت هنری آرزو 
داشته ام که پیش از مرگم 
یک اثر ماندگار براســاس 
اعتقــادات دینی خودم به 

یادگار بگذارم.
وی با اشاره به این نکته که 
عصر  تابلو  پیش  چندسال 
فرشچیان  استاد  عاشورای 
را بــا رنــگ روغــن روی 
مخمل کار کــردم، اظهار 
مــی دارد: همه تالشــم را 

روی این نقاشی گذاشتم تا غربت و عظمت 
آن را نشــان دهم. در فرهنگســرای سبزوار 
نمایشــگاهی در ایام محرم بــه همراه آثار 

هنرجویانم برگزار کردیم. 
عاشــورایی  ادامــه می دهــد: دکوری  وی 
زدیــم با برگ های خشــک درخــت خرما، 
خاک و خاشــاک و شــمع و تابلو را در آنجا 
نصب کردیم. مردم در بازدید از نمایشــگاه 
در همین قســمت مدت ها می ایســتادند و 
ناخودآگاه بــرای مظلومیت حســین)ع( و 

یارانش اشک می ریختند.
این اســتاد نقاشی توضیح می دهد: بسیاری 
از جوان هــا نیز به این نمایشــگاه می آمدند 
و همــه از اینجا با حال و هــوای معنوی و 
محرمی خوبی برمی گشــتند. به اعتقاد من 
رســالت هنرمند در بحث انتقــال مفاهیم 
دینی بســیار مهم و تأثیرگذار اســت. زبان 
هنر زبــان جهانی اســت و می تواند به دنیا 
 مفاهیــم ارزشــمند اعتقــادی و دینــی را 

منتقل کند. 
وی خاطرشان می ســازد: تابلو عصر عاشورا 
را باوجود پیشــنهادهای زیــادی که برای 
فــروش و اهدا به موزه داشــتم به دو دلیل 
هنوز آن را حفظ کرده ام؛ یکی جســارت به 
خالق اثر استاد بزرگ فرشچیان نباشد و دوم 
آنکه هرســال در این ایام عزیز آن را پشت 
ویترین آموزشگاه و فروشگاه قرار می دهم تا 
در حــال و هوای این ایام بــا هنرم من هم 

شریک باشم.

فرهنگ و هنر
  نقد و بررسی کتاب »ازدحام تنهایی« 

هفتادونهمین  قــدس: 
جلســه نقــد و پژوهش 
شعر حوزه هنری خراسان 
رضوی به بررســی کتاب 
اثر  تنهایــی«  »ازدحــام 
پناهنده«  مهدی  »محمد 
اختصــاص داشــت. این 

مجموعه شعر حدود ۵0 غزل را دربر می گیرد که به طور عمده 
مضمونی عاشقانه دارند و توسط نشر »ایجاز« منتشر شده است.   

  استحکام و عدم پراکنده گویی در ابیات 
هادی اسماعیلی نخستین منتقد این جلسه بود که استفاده از زبان 
معیار امروز به شــکل صحیح و کاربردی را اولین و طبیعی ترین 
ویژگی این اثر دانست و بر امروزی بودن ارکان جمله و زبان شاعر 

مجموعه »ازدحام تنهایی« تأکید کرد. 
وی افزود: تسلط بر قالب غزل، استفاده مطلوب از ردیف، قافیه و... 
و استحکام و عدم پراکنده گویی در ابیات به طوری که حس و حال 
واحدی در هر غزل ایشان موج می زند، از دیگر ویژگی های این اثر 
است. وی درباره نکات منفی و ضعف های این مجموعه شعر گفت: 
باوجود تسلط شاعر بر قالب غزل بعضی اشکاالت وزنی در تعدادی 

از اشعار دیده می شود و برخی نیز طراوت الزم را ندارند.

  انتقاد از سهل انگاری در زبان شعر 
دومین منتقد این جلســه علیرضا سپاهی بود. وی با بیان اینکه 
کتاب کیفیت چاپ و صفحه آرایی نســبتاً خوبــی دارد، گفت: 
آنچه مرا غمگیــن کرد تعداد پایین شــمارگان این اثر بود که 
البته مشــکل این کتاب نیست و به اوضاع اقتصاد چاپ و نشر و 
فرهنگ کتاب خوانی ما برمی گردد. وی ضمن انتقاد از ساده انگاری 
و ســهل انگاری در سرودن شعر، تصریح کرد: شاعر باید زرنگ و 
تیزهوش باشد و در ســرودن اشعارش تن به هر خطایی ندهد، 
چراکه این تیزهوشی ها مالک تفاوت هاست. درواقع سادگی زبان 
ضرورت است، اما باب میل عوام شعر گفتن، شایسته شاعر توانا 
نیست و دوره آن نیز گذشته است. ابوطالب مظفری سومین شاعر 
و منتقد حاضر در این جلسه نیز ســهل انگاری در زبان شعر را 
مهم ترین نکته منفی کتاب دانســت و از تکرار برخی کلمات در 

برخی غزل های این مجموعه شعر انتقاد کرد. 
وی افزود: البته من رســالتی برای شعر قائلم و آن این است که 
شــاعر در هر دوره ای برخی از اصطالحات عامیانه زمانه  اش را در 
آثارش ماندگار کند؛ بنابراین موافق به کار بردن این اصطالحات 

در اشعار این مجموعه هستم. 

  دشواری های اوضاع بد چاپ و نشر 
در پایــان محمدکاظم کاظمی، عضو گــروه علمی برون مرزی 
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و آخرین منتقد این نشست، با 
بیان اینکه به طور کلی کتاب زیر ۸0 صفحه خیلی جدی گرفته 
نمی شود و انتشار آن چندان لطفی ندارد، گفت: البته اوضاع بسیار 
بد اقتصاد چاپ و نشر بر این قضیه بسیار تأثیرگذار است و شاهد 
هستیم که کتاب هایی بدون ویرایش، طرح جلد و توزیع مناسب، 
با شمارگان پایین منتشر می شوند؛ بنابراین باوجود این دشواری ها 

همت آقای پناهنده در انتشار اثر »ازدحام تنهایی« را باید ستود. 
وی خاطرنشان کرد: شاعر این اثر با وجود اینکه زبان روانی دارد، 
اما جهان بزرگی را در آثارش به تصویر نمی کشد و به نوع خاصی 
از عشق بسنده کرده و درواقع دغدغه های شاعر عمیق و متنوع 
نیست. نگارخانه سمرقند مشهد بین کوثر ۴ و 6، پالک ۲۲ واقع 

شده است.

ر گشت و گذا
  کنگ؛ زیباترین روستای پلکانی خراسان

مقدم:  کاهانی  مهدی 
کنگ،  پلکانی  روســتای 
بینالود  در دامنه کوه های 
همچون نگینی خودنمایی 
می کنــد. این روســتای 
تاریخی بــا قدمتی بیش 
از هزار ســال و با معماری 

پلکانی به عنــوان مقصدی برای گردشــگران ایرانی و خارجی 
محسوب می شود. کنگ به دلیل چشم اندازهای کوهستانی زیبا، 
چشــمه ها و درختان گوناگون بر دامنه کوهپایه های آن، مورد 
عالقه کوهنوردان اســت و به خاطر اســتقرار منازل روستاییان 
روی کوهپایه، به عنوان روستایی پلکانی نقش بسزایی در جذب 
توریسم خارجی داشته است. این روستا در فاصله ۱۹ کیلومتری 
غرب شهرستان طرقبه و ۲۹ کیلومتری شهر مشهد قرار گرفته 
و به عنوان آخرین روســتا در محور دره  رودخانه کنگ است که 
از طریق یک جاده  آســفالت به روســتای نغندر و شهر طرقبه 
می رسد و از آنجا به شهر مشهد مرتبط می شود. براساس شواهد 
موجود روستای کنگ بیش از هزار سال عمر دارد. این روستا در 
گذشته های باستانی به عنوان یک استراحتگاه بین راهی در مسیر 
توس به نیشابور بوده و پس از حمله اعراب، به عنوان محلی برای 
گنجینه و خزانه حاکمان نیشابور و شاهان خراسان در نظر گرفته 
شــده بود. در گوشه گوشه کنگ می توانید جاذبه ای خاص را به 
تماشا بنشینید؛ خانه هایش سبک خاصی دارند و با سوار شدن بر 
دوش هم تا آسمان رفته اند تا زمین کمتری اشغال شود و روستا 

به راحتی در سینه کش کوه جای گیرد.
رودخانه همیشــه پرآب کنگ و رودخانه زشــک حال و هوای 
دیگری به روستا بخشیده و بر طراوت آن افزوده اند. آبشار کنگ 
یکی از جاذبه های طبیعی این روستاست که در مسیر رودخانه 
کنگ قرار گرفته است؛ این آبشار در ۵ کیلومتری جنوب غربی 
روســتای کنگ و در میان دره ای سرســبز قرار دارد و در مسیر 
رسیدن به آن آبشارهای کوچک دیگری نیز به چشم می خورند. 
رباط شاه عباسی دیگر جاذبه ای است که در انتهای دره کنگ و 
روی دامنه ای مشرف به رودخانه کنگ واقع شده و گفته می شود 
در گذشته راه قدیم نیشابور به مشهد از کنار این رباط می گذشته 
است. همچنین روی تپه مشرف به روستا، قبرستانی قدیمی قرار 
دارد که دارای ســنگ قبرهای ارزشمندی است. جنس بیشتر 
 ســنگ قبرها از شیست است که یک سنگ دگرگونی مسطح، 
الیه الیه و ورق مانند است. از دیگر جاذبه های کنگ می توان به 
قلعه  تیغ میان اشــاره کرد که از بناهای کهن این روستا به شمار 
می رود و در گویش کنگی به آن تِغ میو می گویند. همچنین قلعه 
حصار که در زمان شاپور ذوالکتاف )دهمین پادشاه ساسانی( بنا 
شــده و گفته می شــود برای در امان ماندن جان مردم و مقابله 
با دشــمنان از آن استفاده می شده اســت. درعین حال کوچه 
پســکوچه های روســتا، هر یک با جاذبه ای تازه شما را غافلگیر 
می کند. با قــدم زدن در آن از نزدیک زندگی و فرهنگ مردم را 
لمس کنید و غرق در تماشای معماری خانه ها و سادگی باشکوه 

آن ها شوید.

  حضور دو تیم خراسانی در لیگ های 
پیست و جاده بانوان کشور

مرحله  دومیــن  قدس: 
لیگ پیســت و نخستین 
بانوان  جاده  لیگ  مرحله 
کشــور در دو رده سنی 
با  بزرگســاالن  و  جوانان 
حضور دو تیم از خراسان 
رضــوی در حال برگزاری 
است. در این دوره از مسابقات، تیم آسمان آبی از خراسان رضوی 
با ترکیب، زینب واله، یکتا غالمرضایی، یگانه غالمرضایی و لیال 
حیدری و به سرپرســتی لیال آگنج به این مسابقات اعزام شده 
است. همچنین تیم فروشگاه حسینی مشهد با ترکیب پارمیدا 
نیکفر و ســحر خواجویان و به سرپرستی پریسا خدیوزاده راهی 

این مسابقات شده است.

  رتبه سوم تیم » سپک تاکرا«
استان در المپیاد استعدادهای برتر 

قــدس: دومیــن دوره 
مسابقات قهرمانی المپیاد 
استعدادهای برتر کشور با 
رتبه سوم تیم سپک تاکرا 
رضوی  خراسان  دختران 
به پایان رســید. دختران 
خراسانی  ســال  زیر ۱6 
پس از ۹ برد پیاپی، در رقابت نیمه نهایی از تیم لرستان شکست 
خورد و در جایگاه سوم مشترک ایستاد، همچنین تیم های اراک و 
لرستان اول و دوم شدند. تیم خراسان رضوی با حضور پنج بازیکن 
و به مربیگری اعظم دادگر و سرپرستی الناز رباط جزی عازم این 
رقابت ها شده بود. گفتنی است این رقابت ها با حضور ۲۴ تیم تا 

۱۱ شهریور ماه به میزبانی رشت برگزار شد.

۲۳تا۲۶ مهرماه رقم می خورد
  مشهد میزبان بزرگ ترین رویداد 

 هیپنوتیزم آسیا
رئیس  پروین محمدی: 
انجمن هیپنوتیزم آســیا 
در حاشیه نشست خبری 
در گفت وگــو با خبرنگار 
از حضور ســخنرانان  ما 
شــرکت کنندگان ۲۴  و 
کشور خارجی از پنج قاره 
جهان در کنگره بین المللی هیپنوتیزم آسیا در مشهد )۲3تا۲6 
مهرماه( خبر داد. دکتر مهدی فتحی گفت: با کسب رتبه نخست 
هیپنوتیزم در آســیا و مقام پنجم در دنیا و به یمن وجود بارگاه 
منور ثامن الحجج )ع(، برگزارکننده ششمین کنگره بین المللی و 
نخستین کنگره هیپنوتیزم آسیا به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خواهیم بود و میهمانانی از کشورهای چین، ژاپن، اندونزی، 
پاکستان، افغانستان، عراق، گرجستان، ارمنستان، آلمان، بلژیک، 
اتریش، سوئد، فنالند، لهستان، سوئیس، ایتالیا، فرانسه، آفریقای 
جنوبی، مکزیک و اروگوئه خواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: 
باتوجه به اینکه سطح هیپنوتیزم ایران جزو پنج کشور دنیا بعد از 
آمریکا، کانادا، فرانسه و آلمان است و مشهد قطب هیپنوتیزم آسیا 
شناخته شده، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری انجمن 
هیپنوتیزم ایران برگزارکننده نخستین کنگره هیپنوتیزم آسیا 
شــده و در این همایش بین المللی از حمایت علمی ۱۴ انجمن 
جهانی هیپنوتیزم از کشورهای اتریش، آلمان، ترکیه، سوئیس، 
فرانسه و ایتالیا برخوردار است. دکتر فتحی با اشاره به رونمایی و 
افتتاح انجمن هیپنوتیزم آسیا در این کنگره به مرکزیت مشهد، 
اضافه کرد: دانشگاه مشهد به عنوان سرآمدترین دانشگاه در حوزه 
آموزش، پژوهش و درمانی هیپنوتیزم معرفی شــده و با آغاز به 
کار این انجمن به مدت ســه سال ریاست آن را به عهده خواهد 
داشــت و پس از آن به چین واگذار خواهد شــد. فوق تخصص 
بیهوشی قلب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: 
 در چهار روز برگزاری کنگره، ۱۴0 نفر ســخنران خارجی برای 
هزار نفر شرکت کننده در قالب 60 سخنرانی علمی، تحقیقاتی 
و 3۲ کارگاه، دســتاوردهای علمی خــود را در زمینه تازه های 
هیپنوتیزم ارائه خواهند کرد. وی نیز خبر داد و گفت: در این دو 
سمپوزیوم جایگاه هیپنوتیزم در تسکین درد و رکوردهای ورزشی 
معرفی شده و راهکارهای کاهش رنج و درد با هیپنوتیزم در طب 
تسکینی برای بیماران سرطانی و رکوردهای ورزشی آموزش داده 

خواهد شد.

زبان هنر زبان 
جهانی است و 

می تواند به دنیا 
مفاهیم ارزشمند 

 اعتقادی و دینی را 
منتقل کند
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فضای مجازی: 

 ثبت »هفت حوض« مشهد 
در فهرست میراث طبیعی ملی

 برگزاری ششمین سوگواره 
آیینی و مذهبی نینوا در نیشابور

قدس: »هفت حوض« به عنوان نخســتین اثر طبیعی 
شــهر مشهد در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به 
ثبت رسید. مدیرعامل شــرکت گردشگری توسعه و 
عمران هفت حوض گفت: »هفت حوض« در نخســتین 
همایش شــورای میراث طبیعی کشــور که در بندر 
انزلی برگزار شــد، به عنوان نخستین اثر طبیعی شهر 
مشــهد به ثبت رسید. رشید صحابی با اشاره به اینکه 
هفت حوض نام یک منطقه جغرافیایی اســت، افزود: 
این منطقه با الهام از منظره طبیعی و ویژگی های آن 
 به ســبب وجود هفت حوضچه سنگی به نام )دولین( 

به وجود آمده است.

 بازسازی مزار شهدای 
بقعه امامزاده سیدحمزه کاشمر

قدس: مزار شــهدای مدفون در بقعه متبرکه امامزاده 
سیدحمزه)ع( کاشــمر به شکل سابق همراه با عالیم و 

تصاویر شهدا بازگشت.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اعالم این 
خبر گفت: با توجه به فرمایش های رهبر معظم انقالب در 
بهمن ماه سال گذشته درخصوص بازسازی قبور شهدا به 
مانند قبل، نسبت به احیا و بازسازی گلزار شهدای بقعه 
امامزاده سیدحمزه)ع( به روال گذشته اقدامات الزم انجام 
شد. حجت االسالم والمسلمین احمدزاده افزود: این اقدام 
مورد استقبال خانواده شهدا نیز قرار گرفت و عکس ها و 

لوح های شهدا به جای خود برگشت.

نیشــابور - خبرنگارقدس: همزمان با ایام ماه محرم 
ششــمین ســوگواره آیینی و مذهبی نینــوا با حضور 
تعزیه خوانان و مرثیه خوانان مطرح اســتان و کشــور در 

محوطه فرهنگسرای سیمرغ نیشابور برگزار می شود.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
نیشابور اظهار کرد: سوگواره آیینی و مذهبی نینوا از ۱۲ تا 
۱7 شهریور هر شب در محل  محوطه فرهنگسرای سیمرغ 
نیشابور اجرا می شود. فرهاد حسامی گفت: این سوگواره 
با حضور بهترین تعزیه خوان های شهرستان های  تهران، 
مشهد، کاشمر، ســبزوار، خلیل آباد  و منتخب گروه های 

نیشابور برگزار خواهد شد.

7623zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

تارنمــای   – جبــروت  و  جــالل   .۱
رضاخــان  تبعیــدگاه   -  اینترنتــی 
اجــاره- کرســی وعــظ و خطابه-   .۲
از  پشــتیبانی ها  برتــری-   .3 رهایــی 
کارهای کســی ۴. روستا- حیوان درنده 
جنگلــی- فقــدان ۵. نیم تنــه مردانه- 
شــادباش  صوت  بخشــیدن-   باهوش- 
پلیس-  چوبدســتی  تنفســی-  لوله   .6
بیمار  بــدن   آســیب و صدمه- حرارت 
7. بخیه درشــت- حیوان عظیم الجثه- 
مــی رود  کار  بــه  آرماتوربنــدی   در 
 ۸. ماه دوم میالدی- نوعی باتری خشک 
۹. رنگــی بــرای خــودرو- تفــاوت و 
اختالف- مال بعضی گرو »نه«شان است 
۱0. عدد دایره- ترمز چهارپا- ســخنان 
 و کلمــات- گیــاه مقدس زرتشــتیان 
۱۱. قرض و دین- ســالن بزرگ- به هم 
پیوســته- برهنه ۱۲. هویج- تکه پارچه 
کهنــه- میــوه تــازه رس۱3. بازیکــن 
ســال های قبــل پرســپولیس و تیــم 
ملی فوتبال کشــورمان بــا نام کوچک 

انســان-  ۱۴. مدخل-  امتداد  »وحید«- 
نرمی مزاج ۱۵. نامه سرگشــاده- سنگ 

طلق – از اعیاد بزرگ اسالمی

۱. کنایه از آدم شــیرین گفتار اســت- 
گروهــی از مردم که دربــاره موضوعی 
خــاص بحــث و گفت وگــو کننــد یا 
مقالــه ارائــه دهنــد ۲. مرکز اســتان 
انگور- آمــاده و مهیا-  البرز- درخــت 
اتحادیه  یگانــه-   .3 اروپایی  رودخانــه 
 فوتبــال اروپــا- سرگشــته و حیــران 
 ۴. جار و جنجال- کیف پشــتی- تحفه 
 ۵. جانشــین- بن گیاه- سلطان جنگل 
6. کشنده بی صدا – رفت وآمد خودروها- 
درد و رنج 7. ضمیری در دســتور زبان 
عربی- آینده- بهبودی زخم ۸. خراب- 
 آزاد و رهــا- خطای ورزشــی- رســانا 
پرخاصیت  جایگاه سخنرانی- سبزی   .۹
خورشــتی- ملح خوراکی ۱0. تکیه کالم 
 بچــه مشــهد- همزمــان- صــوت ندا 

 ۱۱. قــوم ایران باســتان- ضروری- نمایان شــدن 
 ۱۲. صفتی برای باد- خانه کوچک و محقر- جمع مبلغ 
۱3. مســتمری- باجه بلیت فروشی ســینما - قبض 
دریافت کاال ۱۴. دســت- نویســنده فرانسوی خالق 
»ســمیرامیس« - پارچه مشــبک- خواهــر و برادر 
اصلی ۱۵. از رســوم ایرانی که در روز طبیعت انجام 

پیاپی آمده می شود- 

  افقی

  عمودی


	page 1 khorasan new new
	page 2 khorasan new new new new
	page 3 KHorasan new new
	page 4 khorasan

