
ورودی غرب مشهد ایمنی حداقلی داردکشف 20 تن پودر شوینده با طعم نمک!
رئیس پلیس راه خراسان رضوی: یک محموله بزرگ در مشهد لو رفت

 کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت استان 
خراسان رضوی در یک سلسله اقدامات پیچیده موفق 
شدند محموله عظیم پودرهای شوینده تقلبی را در 
مشهد کشف و پرده از این اقدام سودجویانه بردارند. 
هفته گذشــته بود که برخی گزارش های مردمی به 
دادسرای انقالب مشهد واصل شد و در پی آن، ماجرا 

مورد بررسی قضایی قرار گرفت...

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: مسیر ورودی 
غرب مشــهد کمترین ایمنی را دارد و متناســب با 
سفر نیست.سرهنگ هادی امیدوار دیروز در نشست 
مجمع نمایندگان اســتان با مدیــران تابعه وزارت 
راه و شهرســازی و راهنمایی و رانندگی در خصوص 
مشکالت و مسائل اســتان و مشهد در محل دیوان 

محاسبات استان، اظهار کرد ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3

»گوارشک« تشنه جرعه ای آب گوارا
 شهردار مشهد در گفت وگو 
با قدس وعده یک ماهه داد

  ایجاد پارکینگ 
در میدان شهدا و 

خیابان هفده شهریور

 رئیس این اتحادیه در مشهد:

 80 درصد رادیاتورها 
و پکیج ها ایرانی هستند

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

گفت وگو با مادر شهیدان عباس، 
حبیب و غالمرضا شعبانی

امانت هایی 
که خدا 

داده بود را 
پس دادم

به دیدار مادری می روم که می خواهد از سه پسر شهیدش برایم 
بگوید. پســرهای 16 و 17 و 18 ساله ای که در چهار سال خبر 
شهادت آن ها را برایش آورده اند. به روستای شهید شعبانی، منزل 
شهیدان عباس، حبیب و غالمرضا شعبانی می روم. روستایی در 
حاشیه شاهنامه مشهد که به سبب شهادت سه برادر، نام روستای 
شهید پرور شــعبانی را تا ابد ماندگار ساخته است. وارد خانه ای 
روستایی می شــوم که تمام دیوارهایش قاب عکس ها و بوم های 

نقاشی پسرهای شهید خانواده و اقوام آن هاست...

همسایه های فردوسی از کمبودها می گویند

.......صفحه 2 

 تخفیف های 50 درصدی
 دروغی بیش نیست!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 
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  تشریح ویژه برنامه های هفته 
دفاع مقدس در خراسان رضوی

فخرایی: مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزش  های دفاع 
مقدس خراسان رضوی گفت: گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس یک وظیفه بین بخشــی و همگانی است و به 
همیــن دلیل هفته دفاع مقدس بایــد به یک جریان 

فرهنگی و حرکت مؤثر تبلیغی تبدیل شود.
سردار سرتیپ دوم پاسدار »حسینعلی یوسفعلی زاده« 
در نشست خبری تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس 
اظهار کرد: حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت گفتمان انقالب 
اسالمی و ایستادگی و مقاومت فعال، زنده نگه داشتن 
نام و یاد شــهیدان از صدر اسالم تاکنون اهدافی است 
که در اجرای برنامه های سالگرد گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس دنبال می شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
خراسان رضوی برجسته شدن بیانیه گام دوم انقالب 
در برنامه هــای هفته دفاع مقــدس، تلفیق و ترکیب 
برنامه ها با توجه به تقارن هفته دفاع مقدس و ماه محرم 
و بازگشایی مدارس و اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
رسانه ها و فضای مجازی در جهت تبیین و تبلیغ هفته 
دفاع مقدس را به عنوان سیاســت های اجرایی ستاد 

بزرگداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد.
وی در ادامه به تشــریح برنامه های هفته دفاع مقدس 
پرداخت و گفت: 31 شهریور، نخستین روز از هفته دفاع 
مقدس که روز قدرت، توانمندی و اقتدار نیروهای مسلح 
نام گذاری شــده است، مراسم رژه با حضور یگان هایی 
از نیروهای مســلح به صورت متمرکــز در بولوار نماز 
مشهد برگزار خواهد شد.وی در ادامه اظهار کرد: بیش 
از 300 برنامه از سوی دستگاه های اداری به دبیرخانه 
ســتاد بزرگداشــت هفته دفاع مقدس ارائه شده که 
پیش بینی می شــود این تعداد به 500 عنوان افزایش 
پیدا کند. از سوی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
در شهرســتان ها نیز 500 عنــوان برنامه به دبیرخانه 
ستاد بزرگداشت واصل شــده است.یوسفعلی زاده در 
بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت عملیات عمرانی 
احداث مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان اشاره کرد و 
گفت: با اعتبار تأمین شده احداث مرکز فرهنگی دفاع 
مقدس اســتان به صورت جدی پیگیری می شود که 
نخستین ساختمان این مرکز در دهه فجر سال جاری 
به بهره برداری می رسد و ساختمان دیگر مرکز فرهنگی 

استان نیز در تابستان 1399 افتتاح خواهد شد.
وی گفت: مسئوالن استان باید نگاه ویژه ای به عملیات 
عمرانی مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان داشته باشند.

فروشگاه سینا بهداشت پلمب شد
قدس: فروشگاه سینا بهداشت به دلیل تخلفات صنفی 

و با دستور مقام قضایی تا اطالع ثانوی پلمب شد.
پیش از این گزارش هایی درباره برخی تخلفات از جمله 
فروش کاالی قاچاق در این فروشگاه گزارش شده بود.

 معاون استاندار خراسان رضوی 
در گفت و گو با قدس:

 تغییر ساعت کار ادارات 
منتظر ابالغ  وزارت کشور است

کاهانی مقدم: با وجود اعالم شناور شدن ساعات کار 
ادارات مختلف در دو هفته اول مهر از ســوی دولت اما 
بخش نامه ای در این خصوص به اســتانداری خراسان 

رضوی ابالغ نشده است.
به گزارش خبرنگار ما روز گذشته سخنگوی دولت از 
شناور شدن ســاعات کار ادارات مختلف در دو هفته 
اول مهــر خبر داد و گفت: از ســوی هیئت دولت به 
اســتانداری ها و وزارت کشور اختیار داده شد که برای 
سهولت کار والدین تا تثبیت نقل و انتقال دانش آموزان 
به مدارس، با هماهنگی سایر دستگاه ها، ساعت کاری 
ادارات را برای والدین شناور کنند.به همین خاطر و به 
منظور اطالع از جزئیات تغییر ساعت کاری والدین در 
استان، از معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استاندار 
خراسان رضوی موضوع را جویا شدیم؛ خانم موسوی با 
بیان اینکه هنوز هیچ بخش نامه و دستورعملی در این 
خصوص به استانداری خراسان رضوی ابالغ نشده است، 
افزود: با توجه به اینکه قرار است موضوع تغییر ساعت 
کاری با هماهنگی وزارت کشور انجام شود، همچنان 
منتظر ابالغ بخش نامه این وزارتخانه هستیم.وی گفت: 
به محض دریافت بخش نامه وزارت کشور و مشخص 
شدن چگونگی ســاعت کارهای والدین در دوهفته 

اول مهرماه، اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی خراسان  رضوی:

تالش می شود قیمت مرغ با نرخ 
مصوب در شهرستان ها عرضه شود

ایســنا: معــاون تولیــدات دامی ســازمان جهاد 
کشــاورزی خراسان رضوی گفت: تالش ما این است 
که قیمت مرغ با نرخ مصوب به حوزه شهرســتان ها 

برسد و توزیع شود.
ســعادت علی نیا با بیان اینکه بخش جهاد کشاورزی 
متولی تولید است، گفت: اجرای مصوباتی که از سوی 
ستاد تنظیم بازار کشــور ابالغ می شود برای تمامی 
واحدها الزم است.وی افزود: به دلیل گرما در استان 
خراسان رضوی تلفات مرغداری ها بیشتر و وزن مرغ ها 
کمتر شــده بود؛ به همین علت با نوسان های قیمت 
مواجــه بودیم ولی اکنــون با تدابیر اتخاذ شــده بر 
قیمت ها باید نظارت شود تا مرغ با مبلغ مصوب شده 

در بازار عرضه شود.

خبرخبر

مریم اکبری آزاد: صنایع دستی هر قوم و ملتی معرف 
ذوق، خالقیت و ویژگی های فرهنگی مردم آن جامعه 

در مرحله مشخصی از گسترش تاریخی است.
در ســرزمین خورشــید هم مصنوعات هنری ثمره 
دستانی اســت که عشــق را از قلب داســتان ها به 
سرانگشتان جاری می سازند و با دمیدن روح بر جسم 
بی جان خاک، سنگ، فلز و نخ، اعجابی می آفرینند در 

خور ذات زیبایی خواه ایرانی. 
یکی از این هنرها »ســنگ تراشــی« است که سابقه 
آن در منطقه خراسان بسیار دیرینه است و سند این 
ادعا، اشیای جامانده از دوران دور در موزه های بزرگ 
دنیاســت. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سنگ  
تراشی در مشهد هنری قدیمی محسوب می شود؛ چرا 
که در اطراف این شهر کوه هایی هستند که مواد اولیه 

برای سنگ تراشان را فراهم می کنند.
نام علمی ســنگ مورد استفاده »ســرپانتین« )نوعی 
ســنگ آذرین با رنگ سیاه( اســت که از معدنی در 
اطراف مشــهد تأمین می شــود و در اصطالح محلی 
بــه آن »هرکاره« می گویند؛ چــرا که قابلیت انعطاف 
بسیاری دارد و با آن هر وسیله ای را می توان تراشید، 

تولید و استفاده کرد.

 داستان هرکاره
در میان مصنوعات متنوع تولید شــده از این سنگ، 
دیگی اســت بسیار مشهور به همین نام »هرکاره« که 
امروزه یکی از 13برند ملی صنایع دستی در خراسان 
رضوی و از صنایع دســتی بومی و سوغات مشهد با 
شــهرت جهانی است که در دنیا نمونه مشابه ندارد و 
حتی چینی ها هم نتوانسته اند آن را شبیه سازی کنند. 
از این رو این ســنگ ســوغات خاص مشهد است و 
برخالف بسیاری از صنایع دستی مشهد که خاستگاهی 
غیر از این شــهر دارند، بومی آن است و اصالت کاماًل 

مشهدی دارد. 
از ســرپانتین دو نوع قابلمه و دیگ ساخته می شود؛ 
»دیزی ســنگی« که استوانه  ای شکل و معموالً یک تا 
دونفره اســت و »هرکاره« که می  توان از آن برای تهیه 
غذا تا 12نفر هم استفاده کرد؛ قندان، شکالت خوری، 
هاون، انواع مجسمه، سرمه دان، لیوان، قوری و سماور، 
قلمدان، جاکاردی هم از دیگر وسایل تزئینی است که 
با این سنگ ساخته می شود. در قدیم نیز دیگ، هاون، 
دستاس )آسیاب دســتی(، حوض و... را با این سنگ 

می ساختند.

 سنگ موردعنایت امام رضا)ع(
ســنگ هرکاره به عنایت امام رضا)ع( منتسب شده 
و اصالتی معنوی برای آن متصور شــده اند؛ به طوری 
که در »عیون اخبارالرضا« از شــیخ صــدوق و وی از 
اباصلت هروی )یار نزدیک حضرت امام رضا)ع(( نقل 
کرده اســت: »زمانی که حضرت رضــا)ع( از مدینه به 
ســمت مرو حرکت کردند، پس از عبور از نیشابور و 
زمانی که قصد عزیمت به نوغان را داشــتند، در حال 

عبور از کنار کوهســنگی به آن تکیه دادند«. از سنگ 
پشت کوهسنگی برای حضرت رضا)ع( ظرفی ساختند 
و برای ایشــان در آن، غذایی طبخ شد و حضرت)ع( 
پس از اینکه غذا را تناول کردند، آن را لذیذ دیدند و بر 

کوهسنگی و معدن پشت آن دعا کردند.

سنگ اشتغال آفرین
امروزه ســاخت دیزی سنگی و هرکاره زمینه اشتغال 
افراد زیادی را ایجاد کرده اســت؛ به طوری که رئیس 
صنف سنگ تراشان مشــهد می گوید: هم اینک بین 
150تا200 کارگاه سنگ تراشی در مشهد فعال است و 
یک هزار و 386نفر اعم از کوهُبر، سنگ تراش، قلمزن، 
فروشــنده و بازاریاب به طور مستقیم و چند برابر این 
تعداد نیز به صورت غیرمســتقیم از این حرفه ارتزاق 

می کنند.
»علــی معمر« می افزاید: ما این رشــته هنــری را در 
زندان هــا هم آمــوزش دادیم و اکنــون ده ها نفر در 
زندان ها و مرکز اصالح و تربیت کودکان اســتان، در 
حال حرفه آموزی، اشتغال و کسب درآمد از آن هستند.

 ساعتی در کارگاه سنگ تراشی
در یکی از کارگاه های سنگ تراشی به جوانی برخوردیم 
که در دوران حبس این هنر را آموخته؛ او می گوید: من 
و 35 نفر دیگر که وضعیتی مشابه من داشتند، امروز 
پس از طی دوران زندان با اشتغال به این هنر، به درآمد 

رسیده و معیشت خانواده خود را می چرخانیم.
جالب آنکه ساخت تسبیح با دانه هایی از جنس سنگ 
هرکاره برای نخســتین بار در نوع خود و بزرگ ترین 
سماور سنگی جهان با وزن 10تن و ارتفاع 5/5متر از 
جمله تولیدات زندانیان چنارانی در دوران حبس است.
از دیگر مزایای این رشته هنری، سهل الوصول بودن 
مواد اولیه و بی نیازی بــه واردات آن و خروج ارز از 

کشور است.

 سنگ ارزآور
صنعتگر نمونه اســتان خراســان رضوی در حوزه 
ســنگ نیز در این باره می گوید: این ســنگ ها به 
صــورت قله های چند تنی از کوه درآورده شــده و 
ســپس در کارگاه های سنگ تراشــی به ســه نوع 

مختلف سنگ و نیز پودر سنگ تبدیل می شود.
قالــب  در  هنــر  ایــن  می افزایــد:  ســلطانی 
دست ســاخته های زیبا تاکنون در نمایشــگاه های 
متعــددی در داخل و خارج کشــور، خود را به رخ 
هنردوستان داخلی و ماورای مرزهای کشور کشیده 
و امــروزه در حال ایجاد پــل ارتباطی بین ایران و 

اروپاست.
نمایشگاه هایی در ایتالیا، روسیه، کشورهای آسیای 
میانه و کشورهای عربی که به اذعان صادرکنندگان 
این نوع صنایع دستی، با استقبال بی نظیر مخاطبان 

خارجی و ارزآوری باال مواجه شده است.
در یک ســال گذشــته دیــزی ســنگی در قالب 
کاالهای صادراتی از مشــهد به ترکیه صادر شــده 
و در قهوه خانه ها و رستوران های سنتی این کشور 
طرفدارانــی پیدا کــرده که آمــار آن در گمرک 

آذربایجان غربی موجود است.

 سنگی پرخاصیت
دکتر »پروانه کاظمی« مشــاور تغذیه با بیان اینکه 
ظرف های سنگی سبب می شوند آب غذا کم نشود، 
می گوید: آزاد شــدن امالح مفیــد موجود در این 
قابلمه های ســنگی مانند یون مس، به مرور زمان 
ســبب تأمین مــواد موردنیاز بــدن و خوش طعم 
شــدن غذا می شــود؛ همچنین به خاطر خاصیت 

مغناطیسی، آهن بدن هم تأمین می شود.
یک کارشــناس صنایع دســتی می گویــد: دیزی 
سنگی ظرفی اســت برای پخت غذاهای آبکی که 
به صورت ســنتی طی قرن ها اســتفاده می شــده 

است؛ این ســنگ  غنی از آهن و منیزیم است که 
در تغییرات زمین شناســی دچار دگرگونی شده و 

به سنگی  با درجه سختی بیشتر تبدیل می شود.
»سلطانی« می افزاید: این سنگ قابلیت مطلوبی در 
انتقال و مقاومت در برابر حرارت دارد و ظرف های 
ساخته شده توسط آن کاماًل طبیعی است و قابلیت 

تراش و چکش خوری فراوانی دارد.

 فعالیت یک معدن سنگ در مشهد
خزاعی، معاون امور معادن ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوی خاطرنشــان می کند: در 
دورانی به علت اتمام اعتبار پروانه بهره برداری برخی 
معادن به ویژه سنگ های تزئینی در اطراف مشهد، 
حرفه و هنر سنگ تراشی نیز متأثر از این مسئله شد؛ 
ولی به طور کلی سنگ هرکاره از تنها یک معدن در 
حومه مشهد با ظرفیت 10هزار تن در سال استخراج 
می شــود که دو سال قبل تمدید اعتبار شد و مجوز 

آن تا 13سال دیگر نیز اعتبار دارد.
جانشــین معــاون صنایع دســتی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی خراســان 
رضوی نیز معتقد اســت: رونق دوباره سنگ تراشی 
و حجاری ســنتی در مشــهد مرهون تســهیالتی 
مانند بیمه هنرمندان، برپایی نمایشگاه های صنایع 
دستی، اختصاص سوغات سنگی به عنوان هدایای 
تبلیغاتی، چاپ در بروشــورهای تبلیغاتی، طراحی 
بسته بندی های شکیل و آگاهی به مردم درباره طرز 
نگهــداری و پخت غذا در دیزی ســنگی و هرکاره 
اســت؛ به طوری کــه اکنون کارگاه هــا جوابگوی 

تقاضای خریداران نیستند.
»محســن بیوکی« می گوید: اداراتــی مانند فنی و 
حرفه ای هم با برگزاری آزمون و صدور گواهی نامه 
و کارت مهــارت، به ترغیب افــراد برای آموزش و 

اشتغال در این رشته هنری کمک کرده اند.

 محصوالت سنگی مشهد محبوب اعراب
امروزه تولیدات این رشته هنری به عنوان سوغات 
مشــهد در مجــاورت کارگاه های سنگ تراشــی، 
نمایشــگاه ها، بازارها و مجتمع های فروشــگاهی و 
نقاط گردشگری استان که محل رفت و آمد زائران 
و مسافران است، عرضه و با استقبال خوبی به ویژه 
از سوی اعراب حاشیه خلیج فارس مواجه می شود.

هرکاره و دیزی های ســنگی که تــا دیروز تنها در 
کنــج مطبخ ها، فرهنــگ غذایی مردم مشــهد را 
شــکل می داد، امروزه به گفته ابوالفضل مکرمی فر، 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خراســان رضــوی با احیــای دوباره 
در توســعه گردشــگری به خصوص »گردشگری 
غذایی«، خراســان رضوی نقش مؤثری ایفا می کند 
و این نویدگر حقیقتی اســت که اگــر بخواهیم با 
پرچم هنــر و اصالت به عرصه هــای بین المللی با 

قدرت پا گذاریم، »می توانیم«.

داستان ظرفی که از مطبخ به عرصه های بین المللی راه یافت

»هرکاره« سوغات خاص مشهد 
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همسایههایفردوسیازکمبودهامیگویند

»گوارشک« تشنه جرعه ای آب گوارا
هاشمرســائیفر هر جای مشهد اسمی از 
گوارشک برده شــود خواه ناخواه توجه همه به 
سمت نهالستان هایی می رود که سالیان زیادی 
نهال مورد نیاز مردم برای کاشــت در طبیعت را 
تأمین کرده و می کند. با وجود این ذهنیت ها از 
گوارشک این است که روستایی سرزنده و شاداب 
با آبادانی و آب فراوان در نزدیکی آرامگاه حکیم 

توس است.
کشتزارها و نهالستان های گوارشک و روستاهای 
اطرافش شاید شرایطشان به همین منوال باشد اما 
روستا و مردمانش بزرگ ترین دغدغه ای که دارند 
بی آبی است! گرچه این همسایه مشهد کمبودها 
و ضعف های دیگری هم دارد که مردم گوارشک 
بیشتر در مورد آن می دانند اما چند ساعتی که در 
گوارشک حضور داشتیم یک بار که خواستیم آبی 
به سر و صورتمان بزنیم شیر را که باز کردیم دریغ 

از حتی یک قطره آب!

 انتظار شش ماهه برای آب
یکی از اهالی روستا می گوید: از عید تاکنون مردم 
گوارشک با مشکل بی آبی و کم آبی مواجه اند در 
تمــام این مدت برای مردم روســتا با تانکر آب 
آورده اند و معلوم نیست این آب به لحاظ بهداشتی 
چه شرایطی دارد. اینجا برای کشاورزی آب هست 
اما برای آشــامیدن مردم کم آبی است! روستایی 
که چســبیده به سد ارداک است و چند میلیون 
مترمکعب آب پشت آن جمع شده این گونه باید 

مشکل بی آبی داشته باشد.
جعفر ابراهیم زاده در ادامه می افزاید: درد بی آبی 
گوارشــک درد امــروز و دیروز نیســت حدود 
7-6 سال اســت که ما با این مشکل مواجهیم. 
بیشتر مردم روســتا تا 2 میلیون تومان و حتی 
بیشــتر هزینه کرده اند و تانکر هزار لیتری برای 
خانه هایشــان تهیه کردند تا با استفاده از پمپ 
بتوانند در زمان جریان آب، آب را ذخیره کنند و 
بعد از آن استفاده کنند. بنا به گفته دهیار روستا 
قرار بود از اول تابستان چاه جدیدی برای تأمین 
آب روســتا حفر شود تا بلکه معضل کم آبی حل 

شود اما هنوز که هنوز است خبری نیست.

 سرعتگیرهای دست و پا گیر
وی همچنین به مشــکل وجود سرعتگیرهایی 
اشــاره کرد که در طول مسیر جاده روستا ایجاد 
شده اســت. او می گوید: به فاصله هر چند متر 
یک سرعتگیر ایجاد شــده است حتی در خارج 
از روســتا دلیلش را فقط دهیار روستا می داند و 
علت جایی که این سرعتگیرها در آنجا ایجاد شده 
است. داستان آسفالت معابر روستا هم به همین 
منوال اســت. آسفالت را یک سال است که برای 
برخی از تأسیسات کنده اند اما همچنان به حال 
خودش رها شده است در حالی که از هر خانه ای 

50 هزار تومان و از هر مغازه ای 150 هزار تومان 
برای مرمت آســفالت های کنده شده گرفته اند 
اما کاری انجام نشــده است. حمامی تاریخی در 
گوارشــک وجود داشت که خیلی راحت می شد 

آن را مرمــت کرد و از آن  برای 
بحث گردشگری استفاده نمود 
اما شورا و دهیار آن را تخریب 
کردند و به جای آن فضای بازی 
کودکان درست کردند که هیچ 

استفاده ای از آن نمی شود.

  قطع تلفن ثابت اهالی
صابری یکی دیگــر از اهالی 
گوارشک در زمینه مشکالت 
این روســتا عنــوان می کند: 
تعــداد زیــادی چــاه موتور 
غیرمجــاز در همین منطقه 

وجود دارند کــه مقدار زیادی آب برداشــت 
می کنند اما ما در گوارشــک با مشکل بزرگی 
به نام کم آبی مواجهیــم. خیلی برای ما جای 
سؤال است که شرکت برق به همین چاه های 

غیرمجاز برق می دهد و آن ها به راحتی فعالیت 
می کنند. مشــکل دیگری که ما در این روستا 
داریم موضوع خطوط مخابراتی است که به طور 
مثال در حال حاضر 6 ماه اســت خط تلفن ما 
قطع شده و هنوز وصل نشده 

است.
وی در ادامه می افزاید: مشکالت 
این چنینی موجب شــده تا 
پنج پســر من همگی به شهر 
مهاجرت کنند و اینجا نمانند. 
حتی دهیار ما ساکن گوارشک 
نیست و خانه اش در شهر است 
و از دل ما خبر ندارد به همین 
علت برای مــردم اینجا کاری 
نمی شود. در گوارشک مدرسه 
وجود دارد اما بــه دلیل نبود 
معلم دختران ما یا تا دبیرستان 
بیشتر درس نمی خوانند یا اینکه اگر قرار باشد 
ادامه تحصیل دهند باید بروند چهاربرج یا سه راه 
فردوسی که خیلی  از آن ها به همین دلیل ادامه 

نمی دهند و ترک تحصیل می کنند.

 حفر چاه آب در دستور کار 
روغنی، مدیر اداره آب و فاضالب شهرستان مشهد 
در خصوص معضل کم آبی روستای گوارشک و راه 
حل این مشکل گفت: بر اساس برنامه ریزی که 
انجام شده است حفر دومین چاه برای تأمین آب 
این روســتا در دستور کار قرار گرفته و به زودی 
پیمانکار برای حفر چاه اقدام خواهد کرد که با این 
اتفاق مردم روستا مشکل کم آبی شان رفع خواهد 
شد. هرچند تاکنون سعی شده با آبرسانی سیار و 
با تانکر برای رفع مشکل کم آبی اقدام شود که با 
اتمام پروژه حفر چاه دوم این مشکل به زودی حل 
خواهد شد. ضمن اینکه این را هم نباید فراموش 
کرد ویالها و باغ ویالهایی که در خارج از حریم 
روستا ساخته شده اند مشکالت کم آبی را تشدید 

کرده اند و باید با آن ها برخورد شود.

تخفیفهای50درصدی
دروغیبیشنیست!

هر از گاهی و معموالً در آســتانه مناســبت های ملی، مذهبی 
و اعیــاد و بــه ویژه در نزدیکــی ایامی که حقــوق کارگران و 
کارمندان واریز می شــود، شاهد حراج های عجیب و غریب در 
برخی فروشــگاه های بزرگ شهر هستیم؛ در روزهای اخیر نیز 
این فروشــگاه ها یکی پس از دیگری با تبلیغات فراوان، وعده 
تخفیف های تا 50درصدی اجناس خود را ســر می دهند و به 
این وسیله ســعی در جذب هر چه بیشتر مشتریان دارند. اما 
آنچه در عمل شاهدش هستیم، دروغ بودن تخفیف ادعایی در 
مورد بیشتر کاالها و در برخی موارد حتی گران فروشی نسبی 
است و به جرئت می توان گفت که اکثر قریب به اتفاق کاالهای 
تخفیف خــورده در این حراج ها را می توان با همان قیمت و یا 
حتی ارزان تر، در سایر فروشگاه های شهر پیدا کرد که البته هیچ 

یک از آن ها ادعای تخفیف و حراج فوق العاده! هم ندارند.
موضوعی کــه درباره این ماجرا همواره وجود داشــته، تخلف 
تولیدکنندگان در عمده فروشی محصوالت کم کیفیِت مخصوص 
حراجی ها، با قیمت پایین تر از محصول باکیفیت اما در بسته بندی 
یکسان و نیز اعالم قیمت غیرواقعی روی برچسب کاالست که 
فرصت سوءاستفاده برپاکنندگان این قبیل حراجی ها از یک سو 
و زمینه گران فروشی همان کاال در سایر فروشگاه ها را از سوی 

دیگر فراهم می کند.
این شگرد را همچنین در تولیدات و خدمات برخی فروشگاه ها 
و مراکــز طرف قرارداد متولیان بن های متنوع که این روزها در 
خیلی از ادارات و شــرکت ها بین کارکنان توزیع می شــود نیز 

می توان دید.
نکته قابــل تأمل اینکه این مدل حراج کاال از ســال ها پیش، 
دست کم در مشــهد رواج داشــته و همواره مورد انتقاد مردم 
و کســبه شهر بوده اســت و به دفعات هم برخی مسئوالن به 
ویژه مقام های قضایی به برگزارکنندگان حراجی های صوری و 
دروغین تذکر و هشدار داده اند؛ ولی به هزار و یک دلیل معلوم 
و نامعلوم، چاره ساز نبوده و نتوانسته بساط این قبیل سودجویان 

را جمع کند.
این درحالی اســت که به دنبال برپایی پی در پی این حراج ها، 
کســادی و رکود در کاســبی و امرار معاش بازاریان تشدید و 

خسارات مالی فراوانی بر آنان تحمیل شده است.
با وجــود این اگر با اصرارِ متولیاِن حراجی های متعدد شــهر، 
بپذیریم که تخفیف های مورد ادعای آنان واقعی است، باید برای 
پرسش های متعددی که پیش می آید، پاسخ های قانع کننده ای 
پیدا کنیم؛ مهم ترین پرســش، چرایــی امکان پذیر بودن ارائه 
تخفیف های تا 50درصدی روی کاالهایی است که سقف مجاز 
ســود فروش بین 2 تا 15 درصدی دارند؟! )در معدود مواردی 
همچون لوازم خرازی، پوشاک، کیف و کفش و میوه و تره بار این 
رقم به 20 تا 30 درصد می رسد( چنانچه تولیدکننده قیمتی 
متفاوت از آنچه در فاکتور فروش ذکر کرده را روی بسته بندی و 
برچسب کاال حک می کند، چرا با این تخلف او برخوردی صورت 
نمی گیرد و مهم تر اینکه دستگاه های نظارتی چرا در برابر تسامح 
و تساهل تشــکیالت نرخ گذاری کاال و خدمات در این زمینه 

سکوت کرده اند.
آنچه مسلم اســت اینکه در این ماجرا هیچ فروش زیر قیمت 
خریــدی صــورت نمی گیرد کــه در این صورت بــا توجه به 
گستردگی و حجم انبوه فروش کاال در حراجی ها، باید پرسید 
زیان هنگفت حاصل از آن چگونه جبران می شود و اصوالً فروش 
گسترده زیر قیمت خرید، به چه منظوری صورت می گیرد. حال 
اگر بر فرض محال، نیتی خیرخواهانه در بین باشــد، خسارات 
وسیع ناشی از آن بر بازاریان و کسبه صنوف مختلف، هیچ توجیه 
منطقی، شــرعی و قانونی ندارد و به تبع آن هر گونه نیت خیر 

خدشه دار می نماید.
بــدون تردید ســوژه و هدف اصلــی این قبیــل حراجی ها، 
خانواده هایی هستند که به خاطر شرایط نامناسب اقتصادی و 
معیشتی، در خرید مایحتاج زندگی خود به شدت دچار مشکل 
شده اند و مسئوالن دستگاه های نظارتی و قضایی وظیفه دارند با 
هوشیاری و کنترل دقیق و مستمر بازار، جلو هر گونه زیان و ضرر 
مالی به مردم را گرفته و نگذارند عده ای معدود از سودجویان و 
فرصت طلبان که احتماالً با رانت خواری و امثال آن، از این شرایط 
نابسامان بازار و اقتصاد به نفع خود بهره گرفته اند، بیش از این بر 

گرده مردم سوار شوند.

همزمانبامهرماهمحققمیشود
افتتاح602کالسدرسخیرسازدر

خراسانرضوی
قدس: همزمــان با آغاز 
ســال تحصیلــی جدید 
درس  کالس   602
احداثی به صورت مردمی 
و مشــارکتی در خراسان 
رضــوی به بهره بــرداری 

می رسد.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی با اشاره به افتتاح 
یــک هزار و 204 کالس درس با اعتبــار 2هزار و 500 میلیارد 
ریال در اســتان در آغاز ســال تحصیلی جدید گفت: از مجموع 
کالس های آماده بهره برداری استان 50درصد آن که شامل 602 
کالس در قالــب 169 پروژه با زیربنای 72 هزار و 353 مترمربع 

است به صورت مردمی و مشارکتی ساخته شده اند. 
غالمعلی رأفتــی افزود: از این 602 کالس تعداد 196 کالس در 
قالب 59 پروژه با زیربنای 27 هزار و 264 مترمربع به صورت 100 
درصد خیرساز و تعداد 406 کالس در قالب 110 پروژه با زیربنای 

45 هزار و 89 مترمربع نیز به صورت مشارکتی است.

تشییعپیکرشهیدنیرویانتظامی 
درسبزوار

شــهید  پیکر  قدس: 
نیــروی انتظامی که در 
درگیــری با اشــرار در 
ایرانشــهر به شــهادت 
رســیده بود، امــروز در 

سبزوار تشییع می شود.
اثر  بر  شــهریورماه   26
درگیری نیروهای انتظامی با اشــرار مسلح در محور بزمان- 
ریگان چهار نفر از مأموران نیروی انتظامی مجروح شــدند 
که شهید استوار یکم سیدمصطفی محبی پارسا بر اثر شدت 

جراحات به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی سبزوار 
در این باره گفت: پیکر شــهید سیدمصطفی محبی پارسا از 
نیروهای کادر انتظامی دیروز از زاهدان به مشــهد انتقال و 
امروز پنجشنبه 28 شــهریور به سبزوار منتقل خواهد شد. 
مهدی محتشم افزود: با توجه به برنامه ریزی اولیه، در صورت 
مهیا شدن شرایط، پیکر شهید محبی پارسا از مقابل مسجد 
جامع به سمت روستای کســکن تشییع و در زادگاهش به 

خاک سپرده خواهد شد.

برگزاریآیینگرامیداشت
شهید»سنجرانی«درمشهد

قدس:مراسم بزرگداشت 
شــهید مدافع حرم »رضا 
سنجرانی« فردا در مشهد 

برگزار می شود. 
در دومین سالگرد شهادت 
فرمانده  سنجرانی«  »رضا 
فاطمیون،  آموزش  مرکز 
مراسم بزرگداشــتی جمعه 29 شهریور ســاعت 16 در قطعه 
شهدای مدافع حرم بهشت رضا برگزار خواهد شد. در این آیین 
حجت االسالم پاکیزه سرشــت به ایراد سخن خواهد پرداخت و 

جواد قربان پور مرثیه سرای این مراسم خواهد بود.

درجلسهستاداجراییخدماتسفر
خراسانرضویمطرحشد

برخوردبامتخلفاندرحمایتازحقوقزائر
هماهنگی  معاون  قدس:
و مدیریــت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضــوی گفت: یکــی از 
سیاست های اصلی ما در 
ســال 98 رعایت حقوق 
زائر است بنابراین هر کجا 
این حقوق رعایت نشود، از ابزار قانونی برای برخورد با متخلفان 

استفاده می شود.
محمدصادق براتی در جلســه کارگــروه زائران دهه پایانی صفر 
ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی اظهار کرد: امیدواریم 
با تجربه کسب شده در سال گذشته بتوانیم امسال به نحو مطلوب 

و شایسته ای خدمتگزار زائران امام رضا)ع( باشیم.
وی افزود: سال گذشته از 4 میلیون و 500 هزار زائر در ایام پایانی 
دهه صفر 435 هزار نفر زائر پیاده بودند که امسال پیش بینی ما 

حضور بیش از 500 هزار زائر در مشهد مقدس است.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی 
تصریح کرد: همه کمیته های ســتاد باید خود را آماده کنند تا 

بتوانیم خدمت رسانی مطلوبی در شأن زائران گرامی انجام دهیم.
براتی ادامه داد: امســال در بحث استقرار ایستگاه های صلواتی، 
هماهنگی هــا و همکاری های بهتری صــورت خواهد گرفت و 
همچنین تشــکیل ســتاد بحران ویژه ایام پایانی صفر از جمله 

برنامه های در دست اقدام است.

رئیس اتحادیه شــوفاژکاران مشــهد گفت: برگزاری چندین جشنواره از سوی 
کارخانه ها موجب شده که در بازار فراوانی داشته باشیم و همین فضای رقابتی 

سبب کاهش 20درصدی قیمت شوفاژ در بازار شده است. 
شاهرخ فداکار در گفت وگو با قدس آنالین گفت: وضعیت بازار خرید شوفاژ امسال نسبت 
به مدت مشابه خیلی بهتر است و در آرامش کامل به سر می برد. دلیل این امر هم فراوانی 

کاال در بازار است که سبب شده عرضه و تقاضا در یک ردیف قرار بگیرند.
وی در پاســخ به اینکه دلیل فراوانی کاال در بازار چیست، اظهار داشت: برگزاری چندین 
جشنواره از سوی کارخانه ها موجب شده که این فراوانی را در بازار داشته باشیم و همین 
فضای رقابتی هم سبب کاهش 20درصدی قیمت شوفاژ در بازار شده است. متأسفانه ما 
سال گذشــته با محدودیت زیاد کاال مواجه بودیم و کاالها به راحتی از گمرک ترخیص 
نمی شد و موجب شده بود که قیمت ها باال برود و حتی خودمان برای تهیه شوفاژ با مشکل 
مواجه شده بودیم و کار تا نام نویسی چندماهه مشتری ها برای دریافت یک دستگاه شوفاژ 
کشید ولی خوشبختانه امسال مشکلی برای تهیه این کاال وجود ندارد، به هر شکل تجربه 
نشان داده که شروع فصل سرما روی قیمت ها تأثیرگذار است و البته بازار هم خیلی قابل 

پیش بینی نیست. چون ممکن است هر لحظه قیمت ها تغییر کند.
فداکار اضافه کرد: ســال گذشته به دلیل اینکه کاال به شدت کم بود کارخانجات مجبور 
بودند قطره ای تولیدات خود را وارد بازار کنند که این قضیه سبب ورشکستگی و تعطیلی 
کارخانه ها و کارگاه هایشان نشود. به عنوان مثال در حال حاضر قیمت رسمی پکیج ایران 
رادیاتور 4 میلیون و 523 هزار تومان اســت ولی در بازار می توانید به راحتی و با قیمت 
4 میلیون و 300 هزار تومان خریداری کنید و قیمت رســمی هر متر رادیاتور که ســال 

گذشته تا 480 هزار تومان به فروش می رسید اکنون به راحتی متری 300 هزار تومان در 
دسترس مصرف کننده است. 

رئیس اتحادیه شــوفاژکاران مشهد گفت: به جرئت می توانم بگویم که در حال حاضر 70 
تا 85 درصد از کل رادیاتورها و پکیج هایی که در بازار موجود اســت ایرانی هســتند و به 
خوبی هم از سمت مصرف کننده به علت خدمات باال و کیفیت های خوبی که دارند مورد 

توجه قرار می گیرند. 

رئیسایناتحادیهدرمشهد:

80 درصد رادیاتورها و پکیج ها ایرانی هستند

 از عید تاکنون مردم 
گوارشک با مشکل 
بی آبی و کم آبی 

مواجه اند در تمام این 
مدت برای مردم روستا 
با تانکر آب آورده اند 

و معلوم نیست این آب 
به لحاظ بهداشتی چه 
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 یک پزشک فوق تخصص آسم و آلرژی:
20درصدجمعیتخراسانرضوی

بهآلرژیبینیمبتالهستند

ایرنا:شیوع آلرژی بینی 20 تا 30 درصد جمعیت استان 
خراسان رضوی را در بر گرفته است. 

پزشک فوق تخصص آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد با اعالم این مطلب گفت: آلــرژی بینی که با 
عالئمی مانند آبریزش بینی، احتقان گلو و سرفه خود را 
نشان می دهد، اگر درمان نشود تبدیل به بیماری آسم، 
سینوزیت، عفونت گوش، خونریزی از بینی و بزرگی لوزه 

سوم در کودکان می شود.
دکتر حمید آهنچیان افــزود: در حال حاضر 10درصد 
کودکان در ایران و 5درصد بزرگساالن مبتال به بیماری 

آسم هستند.

 مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان خبرداد
ثبت6۱وقفجدید
درخراسانشمالی

بجنورد-خبرنگارقدس:مدیر کل اوقاف و امور خیریه 
گفت: 61 وقف جدید از ابتدای امســال تاکنون در استان 
به ثبت رسیده است. حجت االسالم عظیم آسوده با بیان 
اینکه این تعداد وقف به ارزش حدود 6 میلیارد تومان در 
استان به ثبت رسیده است، تصریح کرد: از این تعداد 18 
موقوفه جدید الکشف است. وی امور قرآنی، کمک به تأمین 
جهیزیه نیازمندان، بیماران ســرطانی، کودکان معلول، 
عزاداری سیدالشهدا)ع(، ساخت آرامستان، مساجد و اماکن 
مذهبی و جشــن و اعیاد مذهبی را در زمره نیات واقفان 
برشــمرد و افزود: تعداد موقوفات استان به 5 هزار و 664 

موقوفه و 11 هزار و 785 رقبه رسیده است.

 در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت
طراحیوساختوسیله

گرفتنحشراتزندهبامکشهوا

قدس: اجرای پروژه طراحی و ســاخت وســیله گرفتن 
حشــرات زنده با مکش هوا توســط عضو هیئت علمی 
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت 
به پایان رســید. این طرح نوآورانه توســط دکتر رسول 
خدابخشیان، عضو هیئت  علمی گروه مهندسی مکانیک 
بیوسیستم و خانم هاجرسادات سیدعلی بیک لواسانی، 
دانشجوی کارشناسی مهندسی بیوسیستم برای نخستین 
بار در کشــور اجرا شد. حشــره گیری در حال حاضر در 
ایران برای حشرات ریز با آسپیراتور و برای بقیه حشرات 
 با دســت انجام می گیرد. با استفاده از این دستگاه کاربر 

)با سم یا نیش حشره( آسیب نمی بیند.

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

300072305 پیامک کنید.

استاندارخراسانشمالی:
اجرایینشدنمصوباتشورایآموزشو

پرورشناشیازکمکاریمدیراناست
بجنــورد-قــدس:
شمالی  خراسان  استاندار 
با گالیه از اجرایی نشدن 
اکثــر مصوبات شــورای 
استان  پرورش  و  آموزش 
گفت: علت اجرایی نشدن 
ایــن مصوبــات در حوزه 
عمرانی، کم کاری مدیران اســت بنابراین باید مصوبات خروجی 
مناسب داشته باشد. دکتر محمدعلی شجاعی در دومین شورای 
آموزش و پرورش استان اظهار کرد: آموزش و پرورش استان در 
تمام شــاخص ها وضعیت خوبی ندارد و باید تا دو سال آینده به 

حداقل متوسط کشوری در شاخص ها دست یابد.
وی در ارتبــاط با حمایت از دانش آموزان محروم نیز افزود: برای 
دانش آموزان فراتر از بسته های حمایتی اقدام کنید تا مشکالت 

ترک تحصیل دانش آموزی کنترل شود.
شجاعی تصریح کرد: با توزیع نوشت افزار بین دانش آموزان محروم 
درد درمان نمی شود بلکه باید برنامه ای منسجم و مستمر در طول 

سال تحصیلی با همکاری نهادهای حمایتی طراحی شود.
وی در خصوص کمبود فضاهای آموزشی نیز تصریح کرد: همه جا 
مشکل بی پولی نیست بلکه مشکل به کم کاری مدیران برمی گردد 
زیرا با وجود گذشت سه ماه هنوز مصوبات این حوزه اجرایی نشده 
است.استاندار خراسان شمالی گفت: نرخ باالی بی سوادی بانوان 
روستایی یکی از دالیل عدم بهره وری کشاورزی در استان است و 
نشان می دهد کم اهمیت دانستن آموزش و پرورش تأثیرهای بدی 

را در شاخصه های استان به بار می آورد.
محمدعلی شــجاعی اظهار داشت: نرخ بی ســوادی زنان استان 
10درصد بیشتر از میانگین کشوری و نرخ ورود زنان به دانشگاه ها 
45درصد کمتر از میانگین کشوری است و این مسئله نشان دهنده 
آن است که باید مصوبات شورای آموزش و پرورش بیش از پیش 
جدی گرفته شود.وی همچنین بر توسعه مدارس غیردولتی تأکید 
کرد و گفت: مدارس غیردولتی باید توسعه یابد و حتی کمک های 

بالعوض هم انجام شود تا باری از دوش دولت برداشته شود.
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شهردار مشهد در گفت وگو با قدس 
وعده يك ماهه داد

  ايجاد پاركينگ در ميدان شهدا 
و خيابان هفده شهريور

رضاطلبــى: 
مشهد  شهردار 
گفت: در يك ماه آينده دو 
مجموعــه پاركينــگ در 
ميــدان شــهدا و خيابان 
هفده شــهريور با ظرفيت 
مجمــوع 4هــزار خودرو 

ساخته خواهد شد.  محمدرضا كاليى در گفت وگو با قدس آنالين 
اظهار كرد: به منظور كاهش ترافيك در خيابان هاى منتهى به 
حرم مطهر امام رضــا(ع) ،ايجاد و تقويت پاركينگ ها در مبادى 
ورودى به اين خيابان ها با همكارى آستان قدس رضوى در دستور 

كار قرار دارد.
وى تصريح كــرد: از اين رو به منظور كاهــش ترافيك در اين 
محدوده در مرحله اول، در يك ماه آينده دو مجموعه پاركينگ 
در ميدان شهدا و خيابان هفده شهريور با مجموع ظرفيت 4هزار 
خودرو ايجاد خواهد شــد. شهردار مشهد افزود: از طرفى عالوه 
بر موضوع ايجاد پاركينگ مــوارد ديگرى نظير تقويت ناوگان 
حمل و نقل عمومى در اين محدوده و ارائه برنامه هاى مشــوقى 
براى استفاده از اين خدمات توسط زائران و مجاوران، استفاده از 
مدل هاى جديد حمل و نقل و همچنين فرهنگ سازى در زمينه 
عدم استفاده از خودروهاى شخصى براى كاهش ترافيك در اين 
محدوده در حال برنامه ريزى است. كاليى در مورد عوارضى كردن 
تردد در خيابان هاى اطراف حرم مطهر نيز پاســخى ارائه نكرد 
و بيان كرد: بايد براى مســئله ترافيك در اين منطقه، انسجام و 
هماهنگى كامل در بين دســتگاه هاى مختلف صورت بگيرد تا 
زائران و مجاوران با كمترين دغدغه ترافيك و مشكالت ناشى از 

آن، به زيارت امام مهربانى ها تشرف پيدا كنند.

  شناسايى البراتوار توليد شيشه
در مشهد

تســنيم: بــا اقدامات 
اطالعاتى سربازان گمنام 
البراتوار  زمان(عج)،  امام 
توليد شيشــه در مشهد 

شناسايى و منهدم شد. 
در پــى انجــام اقدامات 
فنى و اطالعاتى سربازان 
گمنــام امام زمان(عــج)، يك باب البراتوار توليد شيشــه در 
هاشميه 28 شناسايى و با همكارى پليس مبارزه با موادمخدر 
روز گذشــته مورد ضربه قرار گرفت.  در اين عمليات، سرباند 
اصلــى به نام «مجيد.ب» در حين توليد ماده مخدر شيشــه 
دســتگير و تمامى محموله صنعتى  توليد شده در اين مكان 
به همراه مقادير زيادى مواد پيش ســاز كشف شد. متهم قصد 
داشت موادمخدر توليد شده را براى توزيع به استان هاى شمالى 
كشور منتقل كند كه با هوشيارى مأموران موفق به انجام آن 

نشد. 

با هوشيارى مأموران پليس صورت گرفت
  كشف 5 هزار ليتر سوخت قاچاق در كامه 
مأمــوران  قرمز:  خط 
پليس در يك ايســت و 
بازرســى بيش از 5 هزار 
ليتر ســوخت قاچاق از 
اتوبوس  دســتگاه  چند 
كشــف كردند. سرهنگ 
علي اكبر كياني، فرمانده 
انتظامي شهرســتان تربت حيدريه در تشريح اين خبر گفت: 
مأموران انتظامى ايســتگاه شهيد شيردل كامه اين شهرستان 
حين كنترل خودروهاي عبوري در محورهاى مواصالتى از سه 
دستگاه اتوبوس 5 هزار و 800 ليتر سوخت قاچاق كشف كردند.
مأموران انتظامى در بازرسي هاي انجام شده از داخل جعبه بغل 
و بــار اين اتوبوس ها مقدار 5 هزار و 800 ليتر نفت گاز در قالب 
گالن هاي 20 ليتري كه به صورت جاســاز بارگيرى و در حال 
انتقال خارج از چرخه شبكه دولتي بود را  كشف كردند .متهمان 
دستگيرشده پس از تشــكيل پرونده مقدماتى به منظور سير 

مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفي شدند.

  تصادف خودرو 405 و موتور سيكلت 
موجب مرگ يك نفر شد 

خــواب  قرمز:  خــط 
راننده  يــك  آلودگــى 
ســوارى در جاده هــاى 
خراسان رضوى به قيمت 
جان باختن يك نفر تمام 
انتظامي  فرمانده  شــد. 
بجســتان   شهرســتان 
دراين رابطه گفت: برخورد يك دســتگاه خودرو پژو405 با يك 
دستگاه موتورسيكلت در اين شهرستان منجر به فوت يك نفر و 
مصدوميت دو فرد ديگر شد.  سرهنگ حسن آزاديخواه تصريح 
كرد: برابر نظريه افسر كارشــناس پليس راه علت وقوع حادثه 
بي احتياطي و عدم توجه به جلو ناشي از خستگي و خواب آلودگي 

راننده خودرو پژو405 اعالم شده است.

رخ � رخ

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

 طرح اگو به شهرك شهيدرجايى نيامد
متأســفانه بعد از سال ها هنوز طرح اگو به انتهاى شهرك رجايى نرسيده، مردم با كندن چاه 
عميق، فاضالب آلوده به مواد شوينده خود را به زير بستر زمين مى فرستند و موجب آلودگى 

آب هاى زير سطحى منطقه مى شوند.
936...6158

 پرستاران همه كاره و هيچ كاره!
من يك پرستارم، در اين چند سال روز به روز اين قدر حق پرستاران را خوردن و جيب پزشكان 
را پر كردن كه پزشك با يك سال كار نكردن آب از آب برايش تكان نمى خورد و مى تواند راحت 
خيلى از دســت نشانده ها را بخرد، اما پرستار را محتاج حقوق هر ماه كردن تا يك ماه حقوق 
نداشته باشه شرمنده زن و بچه اش باشه و جرئت نكنه حتى حرف بزنه و از حقش بگه كه از نون 

خوردن نيفتد. پرستاران جواب عدم ثبت ويزيت پزشك، عدم ثبت مشورت پزشك، كمبود ثبت 
مصرفى بخش و دارو را مى دهند و صف اول اعتبار بخشى و كنترل عفونت و ايمنى بيمار و ساير 

موارد هستند. پرستاران در سيستم درمان بالتكليفند، همه كاره و هيچ كاره!
938...6324

  همراه اول در پيروزى
و دالوران همراه نيست 

قابل توجه همــراه اول؛ در منطقه پيروزى و 
بولوار دالوران 17 آنتن دهى همراه اول بسيار 

ضعيف است، لطفاً پيگيرى نماييد.
915...7582

عقيل رحمانى كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صمت استان 
خراسان رضوى در يك سلسله اقدامات پيچيده موفق شدند محموله 
عظيم پودرهاى شوينده تقلبى را در مشهد كشف و پرده از اين اقدام 
سودجويانه بردارند. هفته گذشته بود كه برخى گزارش هاى مردمى 
به دادسراى انقالب مشهد واصل شد و در پى آن، ماجرا مورد بررسى 
قضايى قرار گرفت. در گزارش مقدماتى آمده بود افرادى در شــهر 
اقدام به فروش گسترده پودرهاى شوينده تقلبى كرده اند. اين ماجرا 
در حالى توسط  قاضى دشتى فدكى، جانشين دادسراى انقالب مورد 
تحقيق دقيق تر قرار مى گرفت كه مستندات پرونده حاكى از آن بود 
كه عامالن اين اقدام با سوءاســتفاده از نام برندهاى شناخته شده 

سطح كشور، محصول تقلبى را در بازار عرضه كرده اند.
از همين رو بود كه از كارشناسان معاونت بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خواسته شد تا هرچه سريع تر سرشاخه هاى 
اصلى اين اقدام شناسايى و برخورد قانونى صورت گيرد و عامالن اين 

ماجرا را به دادسراى انقالب معرفى كنند.

 به دنبال شوينده هاى تقلبى در شهر
پس از وصول دستور قضايى، كارشناس ارشد معاونت بازرسى سازمان 
صمت اســتان يك تيم حرفه اى را مأمور جمع كردن اين پرونده 
حساس كرد. اقدامات پوششــى و ميدانى كارشناسان در چندين 
منطقه شهر مشهد كليد خورد و تعداد زيادى از خرده فروشى ها هم 

در اين راستا مورد بازرسى نامحسوس قرار گرفتند. 
در ايــن ميــان چنديــن نمونــه از پودرهاى مشــكوك كه در 
بســته بندى هاى پالســتيكى و در احجام پنج و 10 كيلويى قرار 
داشت، كشف شد. درحالى كه كارشناسان مى دانستند اگر برخى 
از فروشــندگان كه در خريد محموله هاى مشــكوك و فروش آن 
به مردم با قيمت هاى عجيب و غريب دســت داشته اند، پى ببرند 
همه چيز لو رفته و عامالن اصلى تحت پيگرد قرار گرفته اند، امكان 
دارد ماجرا را به سرشاخه هاى اصلى اين اقدام اطالع داده و موجب 
شوند كار شناسايى كمى دشوارتر شود؛ پس به شيوه اى ديگر كار 
را دنبال كردند. اين طرح موجب شد چند روزى پيگيرى ها به درازا 
كشيده شود، اما در نهايت انبارهاى اصلى دپوى محموله هاى شوينده 
مشكوك به تقلبى در چند نقطه در مركز شهر مشهد مورد شناسايى 

قرار گرفت.پس از آن اقدامات موردنياز صورت گرفت و براى اجراى 
آخرين قسمت اين ماجرا از مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومى 
فرماندهى انتظامى خراسان رضوى خواسته شد تا براى اعمال قانون 

احتمالى، كارشناسان سازمان صمت را همراهى كنند.

 پلمب سه انبار 
پس از ورود كارشناسان صمت استان و مأموران پليس به سه انبار، 
در يك اقدام همزمان، حدود 20 تن پودر شوينده مشكوك به تقلبى 
كشف شد. در ادامه از محموله هاى مذكور چندين نمونه اخذ و براى 
طى شــدن مراحل تعيين اصالت به آزمايشگاه اداره كل استاندارد 
خراسان رضوى ارسال شد. از سوى ديگر هر سه انبار پلمب و عوامل 

دخيل در اين ماجرا نيز مورد شناسايى قرار گرفتند.
مهدى مقدسى، كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان صمت 
اســتان در اين زمينه به قدس گفت: پــس از انجام آزمايش روى 
نمونه هاى مذكور، مشخص شد كه كل محموله 20 تنى تقلبى است 

و اصالً از پودر شوينده خبرى نيست.

 درصد نمك چند برابر حدمجاز!
وى تصريح كرد: از ســوى ديگر مشــخص شد طبق استاندارد، 
واحدهاى توليدى مى توانند در فرايند توليد پودرهاى شوينده به 
مقدار مشــخصى از نمك استفاده كنند، علت آن هم جلوگيرى 
از كف كردن بيش از حد محصول حين استفاده است، اما بخش 
اعظمــى از اين محصول تقلبى را نمك فرا گرفته بود.مقدســى 
تصريح كرد: پس از تنظيم پرونــده 130 ميليون تومانى تقلب 
براى فروش پودرهاى شوينده بى هويت، عامالن اين اقدام طبق 
دستور مقام قضايى به دادسراى انقالب معرفى خواهند شد. وى 
هشدارى به برخى فروشندگان آگاه از ماجرا داد و در اين زمينه 
عنوان كرد: وقتى اين گونه محصوالت تقلبى توسط سودجويان 
با قيمت هاى بســيار پايين به فروشگاه ها عرضه مى شود، برخى  
فروشــنده ها به راحتى متوجه اين اختــالف قيمت ها و وجود 
يك رفتار مشــكوك خواهند شد، پس بهتر است اين گونه افراد 
از خريد محصول منصرف شــوند؛ چرا كــه طبق قانون با آن ها 

برخورد خواهد شد.

آب و �وا
 هواى گرم تا نيمه هفته آينده ميهمان 

خراسان رضوى است
قدس: هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد: با تقويت و 
گســترش ســامانه پر ارتفاع تراز ميانى جو روى اغلب نقاط  
كشور از جمله استان خراسان رضوى، انتظار مى رود تا صبح 
روز دوشنبه هفته آينده هواى نسبتاً گرمى در استان داشته 
باشيم اما با نفوذ و گسترش جريانات شمالى و خنك بر استان 
از روز دوشــنبه در غالب نقاط اســتان دما روند كاهشى و از 
گرماى هوا به شكل محسوسى در سطح استان كاسته خواهد 
شــد، ضمن اينكه در چند روز آينده در ساعات بعدازظهر به 
بعد سرعت وزش باد در استان افزايش و در بخش هايى از نوار 
شــرقى و نيمه جنوبى استان وزش باد گاهى شديد همراه با 

گرد و خاك پيش بينى مى شود . 

موجب مرگ يك نفر شد 

و خيابان هفده شهريور
رضاطلبــى: 
مشهد  شهردار 
گفت: در يك ماه آينده دو 
مجموعــه پاركينــگ در 
ميــدان شــهدا و خيابان 
هفده شــهريور با ظرفيت 
هــزار خودرو 
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فضاى مجازى: 

ايسنا: رئيس پليس راه خراســان رضــوى گفت: مسير ورودى 
غرب مشــهد كمترين ايمنى را دارد و متناسب با سفر نيست.
سرهنگ هادى اميدوار ديروز در نشست مجمع نمايندگان استان 
بــا مديران تابعه وزارت راه و شهرســازى و راهنمايى و رانندگى 
در خصوص مشــكالت و مسائل استان و مشهد در محل ديوان 
محاسبات استان، اظهار كرد: استان خراسان رضوى ساالنه بيش 
از 30 ميليون زائر دارد كه در سال گذشته 34 ميليون زائر ثبت 
شده اســت. از اين تعداد، 28 ميليون به صورت زمينى و مابقى 
به صورت هوايى و ريلى به مشــهد مى آيند. اميــدوار ادامه داد: 
براى 2ميليون زائر ايرانى كه اربعين به عراق سفر مى كنند، تمام 
ظرفيت نيروى انتظامى درگير مى شــود، در حالى كه ما در دهه 
آخر صفر دو برابر اربعين يعنى حدود 4.5 تا 5 ميليون نفر زائر را در 
مشهد داريم و چندين سال است كه اين موضوع را بدون گرفتن 
كمك از ساير بخش هاى كشور ، خودمان مديريت مى كنيم. ما به 
خودمان واگذاشته شديم و بايد مديريت كنيم. نيروى انتظامى 
در تمام مراسم سال كه مشــهد ميزبان بوده، موظف به تأمين 
امنيت مردم اســت، بنابراين شرايط استان ويژه است. در استان 

يك سوم  جمعيت را در ســال در ترددها مديريت مى كنيم كه 
در هيچ نقطه اى از كشور چنين ترددى را نداريم و ثبت نخواهيم 
كرد. وى با بيان اينكه در بحث خودرو قوانين و ظرفيت توليدى 
ما همين است، عنوان كرد: پرايد ، پژو و ساير ماشين  ها را با اين 
كيفيت در اختيار مردم قرار مى دهند و در واقع ابزار قتاله را توليد 
مى كنيم و در اختيار مردم قرار مى دهيم تا تردد كنند. در كنار آن 
وضعيت اسفبار معابر برون شهرى و درون شهرى ما نيز هست. ما 
از راهى كه هنوز افتتاح نشده بود بازديد كرديم در اين راه يك نفر 
كشته شده بود. همه اين هزينه ها را مردم با جان خود مى دهند. 
اميدوار بيان كرد: در حوزه راه هاى خروجى  و ورودى، اســتان و 
مشهد اشباع است. اگر يك سال تا يك سال و نيم ديگر بگذرد، 
مشهد قفل خواهد شد. آزادراه شهيد شوشترى اكنون جوابگوى 
ترافيك پايان هفته خود مشــهد نيست. مشهد بايد اولويت اول 
پروژه حرم تا حرم مى بود، چرا از سمنان و قم شروع شد؟ ظرفيت 
راه هاى ما پاسخگوى حجم زياد تردد نيست. وى با اشاره به اينكه 
در سال 17 هزار نفر در جاده ها كشته مى شوند كه سهم استان 
هزار و250نفر يعنى 8 درصد كل ظرفيت كشــور است، تصريح 

كرد: يك سوم جمعيت كشور به استان سفر مى كنند، بنابراين 
بايد يك سوم كشته هم داشته باشيم اما تعداد كشته هاى ما كم 
است، با اين وجود راه ها مناسب نيست. من خانواده اى را ديدم كه 
سه نسل آن در تصادف از بين رفتند.  وى اضافه كرد: بخشى از 
ايمنى به راه برمى گردد كه در آن ضعيف و عقب مانده هســتيم. 
وضعيت ايمنى متناسب با تقاضاى سفر نبوده و پاسخگوى نياز 
استان و كشور نيست. در راه هاى روستايى نيز با كمبود و نبود راه 
و ايمنى پايين راه ها مواجه هستيم. هر سال 30 درصد تلفات در 
بخش راه روستايى افزايش مى يابد. وى افزود: زور ما به كارخانه هاى 
خودروسازى نمى رسد. در ايران خودروى خراسان 100 هزار خودرو 
پارك كردند. كمبود ايمنــى خودرو را جاده بايد جبران كند. 30 
درصد قطعه ســازى كشور در مشهد بوده كه اكنون همه تعطيل 

هستند. آيا استان ما يك كارخانه الستيك سازى نمى خواهد؟

رئيس پليس راه خراسان رضوى: 

ورودى غرب مشهد ايمنى حداقلى دارد

جانشين فرمانده انتظامى خراسان رضوى خبر داد
  برخورد قاطع 

با موادفروشان حاشيه مدارس 
قدس: جانشين فرماندهى 
خراسان  استان  انتظامى 
رزمايش  اجراى  از  رضوى 
پاكسازى  و  نشاط  زنگ 
مناطق آلوده به مواد مخدر 
مشهد  مدارس  اطراف  در 

خبر داد. 
سرهنگ ابراهيم قربانزاده گفت: همزمان با آغاز سال تحصيلى جديد 
طرح هاى ويژه انتظامى و ترافيكى در دســتور كار پليس خراسان 
رضوى قرار گرفته اســت.  وى افزود: از روز گذشته رزمايش زنگ 
نشــاط  با محوريت پاكسازى دكه ها و مغازه هاى اطراف مدارس و 
مراكز آموزشى در مشــهد آغاز و اين طرح عملياتى با جديت در 
دســتور كار پليس استان قرار دارد.  وى معضل  توزيع موادمخدر 
و اعتياد را بســيار خطرناك و آســيب زا برشمرد و گفت: در زنگ 
نشــاط، پليس با مراكزى كه اقدام به توزيع موادمخدر در اطراف 
مدارس مى كنند با حمايت دســتگاه قضايى و همكارى آگاهانه 
مردم برخورد قانونى مى كند.  سرهنگ ابراهيم قربانزاده خاطرنشان 
كرد: خوشبختانه با همكارى آموزش و پرورش استان و مشاركت 
مردم در اين زمينه جاى نگرانى خانواده ها وجود ندارد و اميدواريم 

دانش آموزان نيز با آرامش ، سال تحصيلى را آغاز كنند.
وى از شــهروندان خواست ضمن ارائه آگاهى هاى الزم به فرزندان 
خــود درمورد رفتارهاى پرخطر و نــوع مواجهه با افراد غريبه، در 
صورت مشاهده موارد مشــكوك مراتب را به فوريت هاى پليسى 
110گزارش دهند. جانشــين فرماندهى انتظامى خراسان رضوى 
تأكيد كرد: يكى از مطالبات اصلى مردمى در رابطه با برقرارى امنيت 
در محيط پيرامونى مدارس، دكه ها و كيوسك ها بوده كه در طرح 
زنگ نشاط با جديت، دقت و نظارت كامل رفع اين دغدغه مردمى 

در دستور كار پليس خراسان رضوى است.

آگهی دعوت مجمع عادی سالیانه نوبت دوم )بطور فوق العاده( اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی 
مصرف کارکنان دولت در استان خراسان تاریخ انتشار پنج شنبه 98/06/28

مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت دوم اتحادیه روز چهارش��نبه مورخه 98/07/17 ساعت10:30 در محل 
میدان فردوسی ، اداره کل تعاون کار و رفاه امور اجتماعی ، سالن تالش تشکیل خواهد شد . خواهشمند 
اس��ت موضوع را در جلس��ه هیئت مدیره آن تعاونی مطرح و یک نفر نماینده به منظور ش��رکت در مجمع 
مذکور تعیین و به این اتحادیه کتبا معرفی نمایند که در موعد مقرر با همراه داشتن معرفی نامه کتبی 

راس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رساند
)دستور جلسه(: 1 ( قرائت گزارش هیئت مدیره و هیئت بازرسان اتحادیه 

2 ( طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1397 اتحادیه شامل : عملکرد ، ترازنامه ، حساب 
سود و زیان ، تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی اتحادیه .
3 ( تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 

4 ( طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از تسهیالت بانکی 
5 ( انتخ��اب اعض��اء هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 س��ال و انتخاب بازرس��ان اصلی و 

علی البدل برای یکس��ال مالی
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم  اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان 
خراسان  شماره ثبت 3876تاریخ انتشار : روز پنج شنبه مورخه 98/06/28

باتوجه به عدم برگزاری مجمع فوق العاده نوبت دوم به علت به حد نصاب نرس��یدن اعضا حاضر جلس��ه مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت سوم اتحادیه در روز چهار شنبه مورخه 98/07/17راس ساعت 10 در محل میدان فردوسی ، اداره 
کل تعاون کار و رفاه امور اجتماعی ، سالن تالش برگزار خواهد شد . از کلیه نمایندگان محترم تعاونیها دعوت میشود 
با همراه داش��تن معرفی نامه مصوب هیئت مدیره در جلس��ه مجمع شرکت نمایند . نمایندگان تعاونی هایی که امکان 
حضور آنان در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به دیگری واگذار نمایند 

در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر فرد غیر عضو 1 رای خواهد بود. 
)دستور جلسه( :  

1-افزایش یا کاهش سرمایه اتحادیه  2-تصمیم گیری در خصوص انحالل یا ادامه فعالیت اتحادیه  
هیئت مدیره
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آگهی مزایده نوبت دوم 
 اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان چناران در نظر دارد نسبت 
به واگذاری به اجاره یک قطعه زمین مزروعی دارای مساحت 20000 
متر مربع ) 2 هکتار( به انضمام یک س��وم آب از یک س��ی و سوم  
آب چاه عمیق و یک س��وم آب ک��وه از موقوفه غالمعلی صاحبی در 

روستای زناقل از طریق مزایده اقدام نماید.
 متقاضی��ان م��ی توانن��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا تلفن: 

46124899 داخلی105-107 و 108  تماس حاصل نمایید.
/ع اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان چناران

98
07
99
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معاون استاندار خراسان رضوى:
  كاستى هاى موجود 

در حاشيه شهر مشهد بايد رفع شود
قدس: معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان 
رضوى گفت: در حاشــيه شهر مشــهد بيش از يك ميليون و 
200 هزار نفر زندگى مى كنند كه با مسائل زيادى در حوزه هاى 
مختلف دست و پنجه نرم مى كنند، از اين رو بايد براى رفع اين 

مشكالت اقدام سريع صورت بگيرد.
حسن جعفرى در همايش ائمه جمعه استان كرمان كه در هتل 
واليت مشــهد برگزار شد، با اشاره به حضور ساالنه 30 ميليون 
زائر داخلى و 6 ميليون زائر خارجى در مشهد، افزود: اين مسئله 
موجب ايجاد حجم قابل توجهى تردد به استان مى شود كه هم 
مى تواند از لحاظ اقتصادى خوب باشد و هم اگر نكات الزم رعايت 

نشود امكان دارد مشكالت فرهنگى براى استان ايجاد كند.
وى اولويت اول اقتصاد مقاومتى را توســعه مناطق كم برخوردار 
دانست و تصريح كرد: عالوه بر اقداماتى كه در حاشيه مشهد به 
منظور جلوگيرى از حاشيه نشينى توسط دستگاه هاى ذى ربط 
صورت مى گيرد بايد شرايطى فراهم كنيم كه ساكنان اين مناطق 
به مبدأ خود برگردند. جعفرى به ذكر داليل ساماندهى حاشيه 
مشــهد پرداخت و با تشكر از زحمات همه دستگاه هاى متولى 
افزود: رهبر معظم انقالب هم هر وقت به مشــهد مى آيند روى 

ساماندهى حاشيه مشهد تأكيد مى نمايند.

 يك محموله بزرگ در مشهد لو رفت

كشف 20 تن پودر شوينده با طعم نمك!



   حضور شاعران و مدیران ارشاد استان 
در مقبره الشعرای توس

قدس: همزمــان با 27 
شهریور روز شعر و ادب 
فارسی، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی همراه با جمعی از 
شعرا با حضور در آرامگاه 
فردوسی و مقبره الشعرا، 

یاد شعرای درگذشته را گرامی داشتند.
دکتر مروارید؛ مدیرکل، افشــین تحفه گــر؛ معاون فرهنگی 
و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با حضور در آرامگاه حکیم ابوالقاســم فردوسی، اخوان ثالث 
و مقبره الشــعرا با قرائت فاتحه و اهدای شــاخه گل، یاد این 

شاعران صاحب نام خراسان و ایران را گرامی داشتند.
در این بازدید، ملیحه بذری سرپرست اداره شعر و ادب، جواد 
گنجعلی، حمید عشقی، بیات مختاری، نیک، جلیل فخرایی، 

ناصر عرفانیان، شجرین و...حضور داشتند.
مقبره الشــعرای توس خارج از باغ آرامگاه حکیم ابوالقاســم 
فردوســی قرار دارد که تاکنون تعدادی از شاعران صاحب نام 
خراسانی از جمله ذبیح اهلل صاحبکار )سهی(، عماد خراسانی، 
گلچین معانی، غالمرضا شکوهی، علی باقرزاده، محمد قهرمان 

و... در آن به خاک سپرده شده اند.

   »بینالود« میزبان شاعران خراسانی 
قدس: نشســت شــعر 
مهمان با هدف کشف و 
استعدادهای  از  حمایت 
جوان و تعامل حداکثری 
شــاعران با حوزه هنری 
انقالب اسالمی خراسان 
رضوی هربار در یکی از 

محله های مشهد و یا شهرســتان ها و روستاهای استان برپا 
می شود.

همزمان با روز شــعر و ادب فارســی، دوازدهمین نشست از 
سلسله نشست های »شعر مهمان« به همت دفتر شعر حوزه 
هنری خراسان رضوی در مسجد جواداالئمه)ع( شهر جدید 
بینالود برگزار شــد که با اســتقبال گرم شاعران خراسانی و 

عالقه مندان همراه بود.
راضیه رجایی، مسئول دفتر شعر حوزه هنری خراسان رضوی 
و از شــاعران انقالبی و آیینی بنام اســتان در این نشست با 
بیان اینکه در تمام نقاط دیار خراسان استعدادهای بسیاری 
داریم که هنوز ناشناخته هستند، گفت: امیدوارم برگزاری این 
نشست شروعی برای وقوع یک اتفاق بزرگ فرهنگی در شهر 
جدید بینالود باشد، اتفاقی که دور از ذهن نیست، چراکه حتی 
یک فعال فرهنگی دلسوز و دغدغه مند می تواند در یک شهر، 

جریان سازی کند. 
در ادامه جمعی از شاعران خراسانی و عالقه مندان شعر و ادب 
فارسی از جمله هاشم پاسدار، زهره بقایی، مهدی مظلومی، 
علی صدقی، علیرضا ایمانی، حجت االســالم ســید حســن 
مبارز، جمیله ســادات کراماتی، محمدحسین رحیمی، علی 
ســمرقندی، سیدامین موســوی و... به شعرخوانی و بحث و 

گفت و گو پرداختند. 
غبارروبی مزار شهدای گرانقدر روستای اوارشک شهر جدید 
بینالود توسط جمعی از شــاعران و مهدی ابراهیمی، معاون 
فرهنگی هنری حوزه هنری خراسان رضوی و حضور در جمع 
مردم میهمان نــواز و خونگرم این منطقه، از دیگر برنامه های 

دوازدهمین نشست شعر مهمان بود. 

ورزش خراسان گفت وگو با مادر شهیدان عباس، حبیب و غالمرضا شعبانی

امانت هایی که خدا داده بود را پس دادم
ســرور هادیان: به دیدار مــادری می روم که 
می خواهد از ســه پسر شــهیدش برایم بگوید. 
پسرهای 16 و 17 و 18 ساله ای که در چهار سال 
خبر شهادت آن ها را برایش آورده اند. به روستای 
شهید شعبانی، منزل شهیدان عباس، حبیب و 
غالمرضا شــعبانی می روم. روستایی در حاشیه 
شاهنامه مشــهد که به سبب شهادت سه برادر، 
نام روستای شهید پرور شعبانی را تا ابد ماندگار 
ساخته است. وارد خانه ای روستایی می شوم که 
تمام دیوارهایش قاب عکس ها و بوم های نقاشی 

پسرهای شهید خانواده و اقوام آن هاست.

  ختم قرآن و آرامش یک مادر
وارد که می شــوم حاجیه خانم عصمت بهشتی 
که متولد 1312 است، روی تختخوابی، کنار در 
ورودی نشســته و مشغول خواندن قرآن است و 
با روی باز مرا و گروه خادم الشهدای فرهنگسرای 
پایداری را می پذیرد. او می گوید: روزی پنج جزء 
قرآن می خوانــم و هفته ای یک بار قرآن را ختم 
می کنم و آرام می شوم. به مناسبت های مختلف 
در منزل و مسجد روستا مراسم  مذهبی داریم و 
همین ها حالم را بهتر می کند و خدا را شاکرم که 
بچه ها، عروس هــا، دامادها و نوه های خوبی دارم 
و تنها نمی مانم. کنارش که می نشینم، می گوید: 
محمدباقر، حسین، علی اکبر، امیراحمد، عباس، 
حبیــب اهلل، غالمرضا، جالل، ثریــا، زهرا و نیره 
فرزندان من هستند. همســرم کشاورز و مردی 
مؤمــن و اهل ایمان بود. 11 ســال از فوت حاج 
آقاغالمحسین می گذرد و من 35 سال است که 
همدمم قرآن است و دلم می خواهد بیشتر خانه و 
سر سجاده نمازم باشم. او ادامه می دهد: اجداد من 
و همسرم اصالتاً یزدی هستند، ولی ما در همین 
روستا به دنیا آمدیم و سکونت داریم. زمان جنگ 
پســرهایم به جبهه رفتند و من هم مانند همه 
مادرها نگــران فرزندانم بودم، اما هیچ وقت مانع 

رفتنشان نشدم.
می دانستم اگر هر مادری حس مادرانه اش غلبه 
کند جبهه ها خالی می مانند. حاال می دانم عباس 
6 اســفند 62 در جزیره مجنون، حبیب 18 دی 
63 در مهران و غالمرضا در 27 شــهریور 65 در 

دزفول به شهادت رسیده اند.

  سه شهید و دو جانباز
حاجیه خانم ادامه می دهد: اول عباس شهید شد 
و بعد حبیب و بعد از آن ها غالمرضا به شــهادت 
رسید. امیراحمد پســر دیگرم جانباز شیمیایی 
است و حسین هم هنوز ترکش هایی در ناحیه سر 

و پاهایش دارد که او را اذیت می کند.
از این مادر صبور درباره اخالق و رفتار پســران 
شــهیدش می پرســم و او می گویــد: بچه ها را 
سعی کردم با خدا و مهربان تربیت کنم. معموالً 
به اهالی روســتا کمــک می کردنــد. هر زمان 
از جبهــه می آمدند و می گفتم مــادر بگذارید 

کنم،  پهن  رختخواب  برایتان 
می گفتند، ما در ســنگر روی 
خاک می خوابیم. نگران نباش 
ما مرد شده ایم. حتی موقع غذا 
خوردن هم رعایت می کردند 
و غذای ســاده می خوردند و 
می گفتنــد در جبهــه از این 

خبرها نیست مادر.

  شهادت عباس و 
جراحت حبیب

حاال از شــهادت عباس برایم 
روایــت می کند:  گونــه  این 
شــهادت عبــاس همزمان با 
مجروح شدن حبیب بود. وقتی 

حبیب در یکی از بیمارستان های مشهد به دلیل 
مجروحیت بستری بود از او درباره عباس پرسیدم، 
گریه کرد. عباس شهید شده بود. پیکرعباسم را 
در بیمارستان قائم به ما تحویل دادند. دو قطره 
اشک پای چشمانش بود و بوی عطر می داد، دیگر 
چیزی به یاد ندارم و بیهوش شدم. مادر شهیدان 
شعبانی بیان می کند: او وصیت کرده بود پیکرش 
را از مقابل مدرسه اش تشییع کنند. روز تشییع 
جمعیت زیادی آمده بودنــد و با افتخار در مزار 
ابدیش برای همیشــه آرام گرفت. عباس اولین 
شهید روستای ما بود و به همین دلیل بعدها اسم 

روستا به روستای شهید شعبانی تغییر یافت.

  بوی عطر و اشک چشم
مادر درباره شهادت عباس برایم تعریف می کند. 
گفتند در عملیات خیبر با گلوله به شهادت رسید. 
وقتی پیکر پســرم را به من نشان دادند قسمت 
راســت بدن و یک دســتش را گلوله با خودش 
برده بود. به بچه ها گفتم انگشــترش را یادگاری 
بــه من بدهند، گفتند دســتش را گلوله برده و 
انگشــتری نبود. خبر که دادند گفتم سر و جانم 
فدای حسین. بارها به عباس گفتم ازدواج کند و 
او هر بار گفته بود نه، االن وقت ازدواج من نیست. 

حاجیه خانم می افزاید: در تمام 
دوران جنگ بیشــتر از همه 
نگران علی بودم که همسرش 
دختــر برادرم هســت و از او 

باردار بود.

  شهادت داماد سه روزه 
زمان گذشت و بحث دامادی 
حبیب شــد. در حــرم امام 
رضا)ع(، آیت اهلل شیرازی عقد 
محرمیت حبیب را با یکی از 
اقوام خواند، اما سه روز پس از 
ازدواجش گفت باید به جبهه 
برگــردد. او تخریبچی بود و 
هرچه گفتیم تو تازه دامادی، 

گفت باید بروم.
حاال راوی دفــاع مقدس که از همرزمان حبیب 
است، ماجرای شب شهادت او را برایمان توضیح 
می دهد: شب عملیات آزادسازی میمک حبیب 
برای پاک سازی به همراه چند تن از همرزمانش 
به سمت محل عملیات به راه می افتند و در وسط 
راه با کمین دشمن مواجه می شوند. راننده شهید 
و چنــد نفری که عقب خودرو بودند به شــدت 
مجروح می شوند و دو نفر از همرزمانش در تاریکی 
شــب می توانند با وجود مجروحیت در حاشیه 
جاده پنهان شــوند. علیرضا دلبریان خاطرنشان 
می سازد: اما نیروهای دشمن بعد از اینکه باالی 
سر حبیب که پشت ماشین بود می رسند، او را با 
گلوله به رگبار می بندند و به گمان اینکه او شهید 
شده است، گوش حبیب و یک نفر از همرزمانش 
را می برند تا از فرمانده شــان به قول مادر خلعت 
بگیرند، اما او و همرزمش که هنوز زنده بودند بر 
اثر خونریزی شــدید ناشی از جراحت هایشان به 
شهادت می رسند. حبیب رزمنده شجاعی بود که 
رفتار مهربان و طبع خوش و شــیرینش به دل 
همه همرزمانش می نشســت. دلبریان می گرید 
و می گویــد: بعدها دو همــرزم دیگرش تعریف 
می کردند که تا صبح صدای ناله هایشان شنیده 

می شد. مادر می گوید: 10 روز بعد از رفتن حبیب 
از او بی خبر بودم و شــب و روز نداشتم تازه داغ 
عباس را دیده بودم. پسر تازه دامادم را در معراج 
شهدا دیدم که سفید شده بود، بوسیدمش، انگار 
خواب بود. مادر می گوید: غالمرضا پسر دیگر من 
16 ساله بود و اصرار داشت به جبهه برود، اما به 
دلیل سن کم و چون دو فرزند دیگرم به شهادت 
رسیده بودند او را به جبهه نمی فرستادند. آن قدر 
اصرار کرد تا من و پدرش را راضی کرد به جبهه 
برود.  مادر شهیدان شعبانی با اشاره به این نکته 
که او 11ماه در جبهه حضور داشت و در این مدت 
حتی یک بار هم به مرخصی نیامد، تأکید می کند: 
غالمرضا می گفت، من اگر به مرخصی بیایم دیگر 
به من اجازه نمی دهید که به جبهه برگردم، پس 

نمی آیم.

  شهادتی حسین گونه 
وی بیــان می دارد: بعدها گفتنــد غالمرضا هم 
تخریبچی بود که حین پاک سازی بر اثر اصابت 
 خمپاره 60، سرش از بدنش جدا و شهید می شود. 
از همرزمانش شنیدیم که در شب عاشورا و شب 
قبل از عملیات همه در حال آب خوردن بوده اند، 
ولی غالمرضا آب نمی خورد و می گوید: دوســت 
دارم مثل امام حسین)ع( با لب تشنه شهید شوم.

 حاال ســکوتی بین ما و این مادر برقرار می شود، 
این همه صبر از یک مادر86 ســاله برایم معنای 

عاشقی و ارادت به ائمه)ع( را یادآور می شود.

  به جای صورتش، دستانش را بوسیدم
مادر شهیدان شعبانی توضیح می دهد: گفتند فردا 
برای تحویل گرفتن شهیدمان به معراج الشهدا 
برویم. خیلی بی قرار بــودم که صورت غالمرضا 
را ببوســم. وقتی پارچه روی تابوت را کنار زدم، 
غالمرضای من سر نداشت و پیراهنش را مچاله 
کرده و جای ســرش گذاشــته بودند و به جای 
صورتش، دســت هایش را بوســیدم. حاال آرام 
می گوید: امانت هایی کــه خدا به من داده بود را 
پس دادم، اما همیشه با خودم فکر می کنم آنان 
را تا وقتی از دست دادم نشناخته بودم. بچه های 
من همه شــان مؤمن، قانع، اهــل کار و کمک 
به دیگران بودند. عباس مقتــدر و بادرایت بود، 
حبیبم شجاع و غالمرضا آرام و با ایمان بود. وی 
تأکید می کند: بچه ها را قبل از مدرسه رفتن به 
یک خانم اهل قرآن ســپردم و ماهانه 30 تومان 
به آن خانم می دادم تا به بچه ها قرآن خواندن را 
بیاموزد. اما امروز همه امکانات رفاهی و تحصیلی 
برای بچه ها فراهم اســت و  ای کاش نسل جدید 
قــدر داشته هایشــان را بدانند.  حــاال می دانم 
روستای شهید شعبانی، 16 شهید و جانباز دارد 
و در زمان دفاع مقدس در این روســتا 30خانوار 
زندگــی می کرده اند و 21 جوان در دوران جنگ 

در جبهه ها حضور داشته اند.

فرهنگ و هنر

مزرهع
   تخم شربتی؛

پای ثابت شربت هایی که می نوشیم 
احمدی فرد:  حســن 
قدیمی ها معتقدند »تخم 
شربتی« عطش را از بین 
می بــرد؛ این بــاور، باور 
دقیق و درســتی است. 
سال هاست که شربت های 
خنک تابســتانه، با این 

دانه ها، لطف دیگری دارند، دانه هایی که پس از ساعتی در نم 
بودن، شکل عوض می کنند. تخم شربتی پای ثابت شربت های 
آبلیمو و بهارنارنج و بیدمشک است؛ بی آنکه کسی، آن قدرها 
چیزی درباره آن ها بداند؛ مثالً بداند تخم شربتی دانه گیاهی 
اســت به نام »ریحان کوهی« که از خانواده همین ریحان های 
خوراکی اســت و به خاطر داشــتن ترکیبات موسیالژی )که 
همان شکل ژله ای تخم شــربتی را می سازد( از این دانه های 
ریز سیاه رنگ در تهیه نوشیدنی های خنک استفاده می شود یا 
بدانند که کشتگاه این دانه ها همین جا در نزدیکی مشهد است. 

کالت نادری یک از بهترین رویشگاه های ریحان کوهی است.
دیمه کارهای کالتی به این دانه هــا »َملنگو« می گویند. آن ها 
هر سال اواخر زمســتان، بذرهای ملنگو را که از کشت و کار 
قبلی شان کنار گذاشــته اند، در تپه ماهور روستاهای اطراف 
کالت نادری می کارند. دیمه زارها از »سیرزار« و »قله زو« شروع 
می شــود و تا ارتفاعات »الیین«، »ایدلیک« و »چرم« ادامه دارد. 
برف های زمستان که آب بشوند، بذرهای ملنگو جوانه می زند. 
باران های بهاری به ساقه های نازک ملنگو جان می دهد و آفتاب 

تابستان، بوته های کوچک ملنگو را به بار می نشاند. 
کار چیــدن ملنگوها، معموالً یک کار زنانه اســت. خانم های 
کشــاورز در کالت نادری، همپای مردهایشــان، برای به ثمر 
رسیدن محصوالت کشــاورزی عرق می ریزند. آن ها صبح ها 
وقتی آفتاب هنوز داغ نشــده، چادرشان را به کمر می بندند و 
راهی در و دشت می شوند. آن ها باید ساقه های ملنگو را که زیر 
آفتاب تابستان خشک شده، بچینند و دسته کنند. دسته های 
ملنگو کــه روی هم می افتد، آرام آرام خرمنی از ســاقه های 
خشک می سازد که حاصل یک سال دیمه کاری است. خرمن ها 
بار االغ ها و قاطرها یا بار وانت و تراکتور می شوند. از روزگاری که 
خرمن ها با گرداندن اسب و االغ روی آن ها، کوبیده می شدند 
سال ها گذشته است. حاال دستگاه های خرمن کوب، با پره های 
آهنی شان، دانه ها را از دل خشک خوشه ها بیرون می آورند و در 

تونل های باد، خار و خاشاکشان را می گیرند.
با وجود این، هر سال، تابستان که می شود، کیسه های ملنگو 
از دیمه زارهای کالت، راهی بازارهای دور و نزدیک می شود تا 
در گرمای  تابستان، لیوان های خنک شربت، بدون تخم شربتی 

نماند. 

   برگزاری مسابقات رنکینگ کشوری 
تیر و کمان در طرقبه

هیئت  دبیــر  قــدس: 
تیراندازی با کمان خراسان 
رضوی گفــت: چهارمین 
دوره از مسابقات رنکینگ 
کشوری تیر و کمان طی 
امــروز و فــردا در طرقبه 
برگــزار می شــود. امین 
کاظم پــور در این خصوص اظهار کرد: این دوره از مســابقات با 
حضور 180 شــرکت کننده در دو رشته ریکرو و کامپوند در دو 

بخش آقایان و بانوان برپا می شود.
وی افزود: این دوره از رقابت ها یــادواره زنده یاد مرحومه راضیه 

شیرمحمدی در سالن آزادی طرقبه برگزار می شود.

   قدردانی از 
فرزند مدال آور پاکبان منطقه یک

قدس: با حضور شهردار 
و جمعــی از مدیــران 
فرزند  از  یــک،  منطقه 
نوروزیان  آقای  مدال آور 
پاکبانان  از  جشــن آباد 
ســطح منطقه قدردانی 

شد.
جواد اصغری در این مراســم با اشاره به توجه ویژه مدیریت 
شــهری به تقدیر و حمایت از ورزشکاران و تیم های ورزشی، 
اظهار کرد: حمایت و قدردانی از قهرمان ورزشی نقش بسزایی 

در ترغیب نسل جوان به ورزش دارد.
وی تصریح کرد: ورزش در ایجاد جامعه بانشاط و پویا تأثیرگذار 

بوده و در توسعه یک جامعه بسیار حائز اهمیت است.
شــهردار منطقه یک افزود: کسب رتبه نخست در مسابقات 
کاراته کشــوری در سال جاری توسط فرزند یکی از خادمین 
شــهر بهشــت، مایه مباهات و افتخار برای خانــواده بزرگ 

شهرداری است.
در این مراسم از محمدمهدی نوروزیان جشن آباد فرزند یکی از 
پاکبانان منطقه که در سال جاری موفق به کسب رتبه نخست 
کشــوری و مدال طال در هشــتمین دوره مسابقات انفرادی 
شیتورویو شــوکاکای کاراته در رده سنی نوجوانان و در وزن 

40 کیلوگرم شده بود؛ قدردانی به عمل آمد.

   کارگروه  کوهنوردی در  استان تشکیل شد
قدس: معاون امور ورزشــی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی گفت: پیرو مشــکالت موجود در گروه های کوهنوردی و 
طبیعت گردی و نارضایتی که از سوی خانواده ها در بعضی از این 
گروه ها به وجود آمده، کارگروهی در این خصوص تشکیل دادیم. 
امیر زارعی در خصوص گروه های کوهنوردی اظهار کرد: نخستین 
جلسه این کارگروه با حضور افرادی از بخش های مختلف اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان و هیئت کوهنوردی برگزار شد و درباره 
مشــکالت گروه های مجاز و غیرمجاز کوهنوردی بحث شد. وی 
افزود: برگزاری نخستین همایش کوهنوردی برای ارائه به روز ترین 
آیین نامه هایی که به استان ها ابالغ شده، اولین مصوبه این کارگروه 
برای باشگاه های مجوزدار بود. وی درخصوص دومین مصوبه این 
کارگروه نیز گفت: گروه های مجوزدار کوهنوردی که خانواده ها 
را تا تفرجگاه های استان هدایت می کنند، باید درخواستی به 
هیئت کوهنوردی استان بدهند و هیئت پس از بررسی و ابالغ 
شــرایط فنی و اخالقی مجوز های الزم را صادر کند. معاون 
امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی اضافه 
کرد: از طرفی دستگاه های نظارتی دیگر در استان پیگیری این 
موضوع را از ما خواستند و تصمیم بر این شد که این کارگروه، 
ماهی یک بار تشکیل شود تا در خصوص مشکالت گروه های 

کوهنوردی تصمیم گیری شود.

   قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات 
ووشو کشور

قدس: تیم ووشــو بانوان 
خراســان رضــوی مقام 
نخست مســابقات ووشو 
قهرمانی کشور را بدست 
آورد.  ایــن مســابقات با 
حضور 280 شرکت کننده 
از 12 استان در چهار رده 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن به مدت دو روز در 
سالن ورزشی کوثر مشــهد برگزار شد. در این دوره از مسابقات 
خراسان رضوی قهرمان شد و تیم های مازندران و فارس به ترتیب 

رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در شب عاشورا و 
شب قبل از عملیات 

همه در حال آب 
خوردن بوده اند، 

ولی غالمرضا 
آب نمی خورد و 
می گوید: دوست 

دارم مثل امام 
حسین)ع( با لب 
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   مدیر فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی:
 شهرستان مشهد نیازمند

۴5 پایگاه جدید است

ایسنا: مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم  
پزشکی مشهد گفت: با کمبود 25 پایگاه شهری، 20 پایگاه 

جاده ای و 62 آمبوالنس فعال مواجه هستیم. 
وفایی نژاد اظهار کرد: سال گذشته ۹62 هزار و 412 تماس 
با 115 گرفته شده است که از این تعداد 248 هزار 143 
مورد به انجام مأموریت ختم شده است. وی افزود: به طور 
میانگین روزانه 875 مأموریت انجام می شود. در این میان 
تکنسین های اورژانس موفق به احیای 220 بیمار شده اند. 

   فرماندار اسفراین:
 دستگاه هاي دولتي حق پذیرش مسافر 

در مهمانسراهاي خود را ندارند

بجنورد- خبرنگارقدس: فرماندار اسفراین در جلسه ستاد 
اجرایی خدمات سفر شهرستان گفت: به منظور حمایت از 
بخش خصوصی و رونق گردشگری هیچ دستگاه دولتی 
حق اسکان مسافران و گردشگران را در مهمانسراهای خود 
ندارند. در این جلســه با تأکید بر برنامه ریزی همه جانبه 
توسعه گردشــگری موضوعاتی همچون آراستگی شهر 
توسط شــهرداری، نصب دوربین های ترافیکی به منظور 

ایمن سازی محورها تصویب و ابالغ شد.

   رئیس گروه موزه های اداره کل میراث استان:
 آغاز فصل هفتم پژوهش هاي

 باستان شناسي در محوطه ریوي

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراســان شمالی گفت: فصل هفتم 
پژوهش های باستان شناســی ایرانی- آلمانی در محوطه 
تاریخی ریوی واقع در دشــت ســملقان از ابتدای مهر ماه 
سال جاری آغاز خواهد شد. یزدان پناه افزود: این فعالیت ها 
با همکاری میراث فرهنگی خراســان شــمالی و مؤسسه 
باستان شناسی آلمان از ســال 13۹4 آغاز شده و هر ساله 

در مهر و آبان ماه در محوطه تاریخی ریوی انجام می شود.

7634zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. دفعــات – ای ایران ای مرز ... - درس 
کشیدنی 2. مایه حیات- از وسایل ارتباطی 
– راز - معدن 3. از تقســیمات کشوری- 
باتری وطنی- از خشــکبارهای صادراتی 
ایرانی 4. آماسیده- شاکی- نپذیرفتن 5. 
نام قدیم اصفهان- کیفرکردن- حشــرات 
زهردار و موذی 6. گوشت آذری- قلیل- 
تار- رســتگاری 7. طالی سیاه- ناراست- 
برای بعضی  درگرو نُه شــان است- جانور 
از  دریاهــا 8.  پســتان دار عظیم الجثــه 
وســایل کاهنده اصطکاک کــه گونه ای 
یاتاقان هســتند- تنگه ای در شمال غربی 
ترکیه که دریــای اژه را به دریای مرمره 
پیونــد می دهــد ۹. فانــی- از آن کتیرا 
خطاب کــردن  اتمســفر-   می گیرنــد- 
10. صحرایی وســیع در مصر- مسرور- 
نقشــه فرنگی- سرفوتبالیست 11. روغن 
این دانه خوراکی خاصیت ضدسم دارد – 
تأمل کردن- دنباله رو سوزن 12. مجازات 
هدایت شــدن  بــزرگ-  درب   شــرعی- 
13. مرکز حکومت امام علی»ع«- رودخانه 

مدرک پاکســتان- سنگ خارا 14. جواب 
مثبت- ابزار سوراخ کاری- ترصد - رایحه 
15. واحد مسافت دریایی- سروری کردن- 

شب در گویش کردی

1. آفت ندارد- دســتورات دینی 2. جالل 
و جبروت- پایتخت گرجســتان- هجران 
3. عــزا و ماتم- شــادباش گفتن- حیوان 
عظیم الجثــه کــه روزانــه حــدود 220 
 کیلــو غــذا و 200کیلــو آب می خورد 
4. زدن ســه گل توســط یــک بازیکن 
 در یــک بازی فوتبــال- هدایتگر خودرو 
 5. دردها- اهل مکه- مزد- فلز الکتریسیته 
 6. از وســایل تهویــه - نبــرد- مــودت 
7. خودکار انگلیســی - فرصت مناســب 
انجام کاری– عضو شــنود- ضمیر اشاره 
 به دور 8. واحد شــمارش سگ- کاندیدا 
۹. تیم و دسته- نمو- باجه- نیم تنه مردانه 
10.  صداهــای درهم و برهم - افســر- 
ناپیدا 11. گل ســرخ- خواب- امپراتوری 
باستانی– نژاد ایرانی 12. عملیات مقابله 

برابر هجوم دشمن- مخفی 13. سینمای فاجعه- شهری 
در کرمان- چین ســابق 14. پوشاننده- ضارب- پارچه 
که در میدان مبارزه با حیوانات وحشی قرار می گرفتند ابریشــمی رنگین 15. ویران شده- بردگان روم باستان 

  افقی

  عمودی
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