
روزانه 5 هزار مأموریت پلیسی در مشهدنیمه پنهان فرهنگ مقاومت

 گزارش قدس از نقش آفرینی
مادران وهمسران رزمندگان در دفاع مقدس

 فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
در مراسم تکریم و معارفه رئیس پلیس مشهد عنوان کرد

نقش زنان را در پیــروزی جنگ نمی توان نادیده 
گرفت، زنانی که یا مادر بودند یا همسر و در تمام 
دوران دفاع مقدس در کنار پســران و مردانشــان 
بودند. به راستی اگر زنان آن دوران آرامش خانه را 
فراهم نمی کردند، مردان امکان حضور در جبهه ها را 
نداشتند.در همین راستا با چند همسر و مادرشهید 

به گفت وگو نشستیم تا ...

صبح روز گذشــته مراسم تکریم سرهنگ اکبرآقا 
بیگی، فرمانده ســابق انتظامی مشــهد و معارفه 
ســرهنگ عباس صارمی به عنوان رئیس پلیس 
جدید مشهد با حضور قاضی سیدجواد حسینی؛ 
معاون دادســتان مشهد، ســردار تقوی؛ فرمانده 
انتظامی استان، سیدمحمدرضا هاشمی؛ فرماندار 

و تنی چند از فرماندهان لشکری ... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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اما و اگرهای ساخت۸ هزار مسکن ارزان قیمت در استان
باوجود روند نزولی غلظت آالینده ها 

 آلودگی هوا 
در مشهد ادامه دارد

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

همزمان با هفته دفاع مقدس

تصاویرشهدا 
زینت بخش 

معابر مشهد شد
همزمــان با هفتــه دفاع مقــدس، 20 مجموعه از قاب 
تصاویر شهدای شاخص مشهد در میدان های اصلی شهر 
اکران شــد.معاونت اجتماعی و مشــارکت های سازمان 
اجتماعی فرهنگی شــهرداری مشــهد همچنین ۱00 
تخته نوشته با مضامین ایثار و شهادت و یک هزار پرچم 
در خطــوط بی آرتی منتهی به حــرم مطهر نصب کرد. 
برافراشــتن یک هزار و 500 پرچم ایران به صورت آویز 
ســتونی در نقاط مختلف شــهر، اجرای یک هزار و 30 
مترمربع نقاشی دیواری با تصاویر شهید چمران، شهید 
فرامرز عباســی، شهید شکری، شــهید عبادیان، شهید 
خوش سیما در معابری که به نام این شهیدان نام گذاری 
شــده، از دیگر برنامه های این معاونت است. نصب نقش 
برجسته تصویــــر شــهید کاوه در ایستگاه مترو شهید 
کاوه نیز انجام شــده اســت.دیدار با خانواده های معظم 
شهدا، ایثارگر و اجرای برنامه های حمایتی از تشکل های 

مذهبی و مساجد ...

در گفت و گوی قدس با کارشناسان بررسی شد

.......صفحه 2 

 رئیس حج و زیارت خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس تشریح کرد 

دالیل الزام 
 زائران اربعین 

 به نام نویسی 
در »سماح«

آلودگی هوای این روزهای مشــهد خیلی ها را بــه تکاپو انداخته تا 
چاره اندیشــی کنند برای اینکه کمترین آسیب به مردم به ویژه قشر 
در خطر آسیب پذیری وارد شود. گرچه این داستان همه ساله تکرار 
می شود و تاکنون چاره اندیشی اصولی و پایداری برای آن نشده است 
اما همیشه مسکن هایی برای این جریان وجود داشته و به نظر می رسد 
وجود خواهد داشت. در چنین شرایطی معموالً بیشترین فشار به بدنه 

بهداشت و درمان وارد می شود ...

.......صفحه 2 
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چهارشنبه 3 مهر 1398 
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 25 سپتامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9071  
ویژه نامه 3455 

علی پور: برنامه کمپ بین المللی مستند نگاری معماری 
بومی موسوم به »ورناداک« به مدت دو هفته در روستای 

تاریخی کنگ اجرا می شود.
دکتر پارســا پهلوان با بیان این مطلــب، گفت: در این 
برنامه گروهی از کارشناســان بین المللی از کشورهای 
تایلند، فنالند و ایران حضور خواهند داشت. همچنین به 
منظور آشنایی با این شیوه، ۱5 دانشجوی معماری اتباع 
غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد از ۶ کشور مشارکت 

دارند.
نماینده ورناداک ایران در اســتان خراسان رضوی برای 
کمپ ورنــاداک کنگ با تأکید بر اینکه حامیان علمی 
این برنامه، دانشــگاه فردوسی مشــهد و وزارت میراث 
فرهنگی هستند، در ادامه افزود: مستندنگاری معماری 
 vernacular( به عنوان مخفف )Vernadoc( بومی
documentation( تکنیک طراحی و برداشت دستی 

اســت که در عین سادگی، بســیار دقیق، کم هزینه و 
کاربردی است که در حال حاضر با حمایت و پشتیبانی 
شــورای بین المللی ابنیه و محوطه هــا، کمیته  علمی 

بین المللی )ایکوموس( در رابطه با معماری بومی رو به 
گســترش است. در واقع این کمیته با همکاری کارگاه 
مستندنگاری بین المللی معماری بومی به طور معمول 
سالیانه یک بار در کشورهای مختلف اقدام به برگزاری 

کنفرانس و کارگاه مربوطه می کند.
وی ادامه داد: بخش تدقیق و جوهرگذاری دانشــکده 
معماری و شهرســازی دانشــگاه فردوســی مشهد به 
مدت پنج روز در روســتای تاریخی کنگ برای بخش 
مستندنگاری و برداشــت به شکل طراحی با ابزار غیر 
مــدرن از ابنیه تاریخی این روســتا )از ششــم لغایت 
سیزدهم مهرماه( حضور خواهند داشت. همچنین در 
این کمپ، دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی 
دانشگاه فردوسی مشهد از کشور های افغانستان، لبنان، 
عراق، هند، سوریه و ایران تکنیک مستند نگاری بومی 

را خواهند آموخت.

اســتاندار  اقتصادی  امور  هماهنگــی  معاون  ایرنا: 
خراســان رضوی گفت: از مجموع تعهد اســتان به 
ایجاد ۷۶هزار فرصت شــغلی تاکنون حدود 2۸هزار 
شــغل ایجاد و در سامانه رصد اشــتغال کشور ثبت 

شده است. 
علی رســولیان در نشست اعضای کارگروه اشتغال و 
سرمایه گذاری خراسان رضوی افزود: امسال از محل 
اجرای طرح کارورزی 2۸5 نفر و از محل اجرای طرح 
مهارت آموزی ۷۷3 نفر در این اســتان مشــغول کار 

شده اند.
وی اظهار کرد: قرار است یک همایش آموزشی درباره 
مهارت آموزی و کارورزی با محوریت بخش خصوصی 

و نهادهای غیردولتی در مشهد برگزار شود.

وی گفت: از محل اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه 
3هزار و ۹00 میلیارد ریال به دســتگاه های اجرایی 
حمایتــی مانند کمیته امداد و بهزیســتی اســتان 

اختصاص یافت.
رســولیان اظهــار امیــدواری کــرد: بــا همکاری 
دســتگاه های اجرایــی این اعتبــار را در قالب طرح 
مثلث توســعه اقتصادی، فرهنگی برای اشتغال زایی 

مددجویان جذب کرد.
وی ادامه داد: از محــل تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز 
2هــزار و 420 میلیــارد ریال به بخش کشــاورزی 
خراســان رضوی اختصاص یافته که طرح های الزم 

برای جذب این اعتبارات تعیین شده است.
وی گفت: از آنجا که تاکنون میزان پرداخت اعتبارات 

از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه به خراســان رضوی 
ناچیز بوده، این موضوع پیگیری خواهد شد تا میزان 
پرداختی اعتبارات این بخش در استان افزایش یابد.

معاون اســتاندار خراســان رضوی افــزود: از محل 
اعتبارات طرح اشتغال روستایی نیز تاکنون 5هزار و 
۶50 میلیارد ریال به استان تخصیص یافته که 4هزار 
و 300 میلیارد ریال از کل مبلغ ابالغ شده به استان 

معادل ۷۷درصد پرداخت شده است.
رســولیان اظهار کرد: خراســان رضوی متعهد شده 
است در ۱0 روز آینده متوسط جذب اعتبارات طرح 
مشاغل روســتایی خود را از ۸0درصد بیشتر کند تا 
بتواند کل ســهم اعتباری خود در این طرح را جذب 

و اشتغال بیشتری ایجاد نماید.

محمدزاده: دیروز تعدادی از شــهروندان مشهد و 
برخی از مدیران شــهری به مناســبت روز جهانی 
بدون خودرو در همایش عمومی دوچرخه ســواری 

شرکت کردند.
در این همایش بیش از 300 نفر از شهروندان، مدیران 
شــهری و اعضای شورای اســالمی شهر مشهد مسیر 
بوستان کوهسنگی تا میدان شهدای این شهر را رکاب 

زدند.
هرچند این دورهمی یک حرکت نمادین بود تا یادمان 
نرود صنعتی شدن و نفوذ انواع ماشین ها به زندگی ما چه 
پیامدهایی دارد که بدترین آن ها آلودگی هواست و نفس 
کشیدن را برای بسیاری از افراد سخت کرده که بی شک 
خودروها سهم قابل توجهی در این آلودگی زیستی دارند.

آنچه مسلم است تبدیل یک حرکت نمادین به رفتاری 
عمومی و دائمی ســخت و زمانبر اســت، ولی تردیدی 
نیست که اگر اراده کنیم و هر یک از ما به اندازه دوست 
داشتن فرزندان خودمان دغدغه هوای پاک تر را داشته 
باشیم، می شود با همین سالح ساده و قدیمی بشر غول 

آلودگی را مهار کرد.
البته بی تردید الزمه اصلی این پیروزی در گام نخست 
تــداوم این حرکت به ویژه از ســوی افرادی از قبیل 
همین مدیران شــهری و چهره های شــناخته شده 
محلی اســت تا زمانی که دیگر دوچرخه سواری یک 
مدیر به امری عادی بدل شــود و در مقابل به تناسب 
گسترش این رفتار در بین شهروندان زیرساخت های 

آن هم فراهم شود. 

حضور کمپ مستند نگاری معماری بومی در روستای تاریخی کنگ

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار:

۲۸ هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی ایجاد شد

به بهانه روز بدون خودرو

دوچرخه سواری؛ اسلحه ای ارزان برای مقابله با آلودگی هوا

مزایده فروش امالک شهرداری فریمان – مرحله دوم
شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره 5/1962 مورخه 

98/04/30 ش��ورای اسالمی ش��هر تعدادی از امالک خودرا به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ دوم این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن در ساعات 

اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند
توضیحات :

1- مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ دوم این آگهی تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 98/07/18 خواهد بود.
2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/07/21 می باشد.

3-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده، بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت، رأس ساعت 14:15 روز دوشنبه مورخه 
98/07/22 در محل ساختمان شماره یک شهرداری فریمان واقع در میدان امام خمینی خواهد بود.

4-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل استرداد 

می باشد..
6- تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناس��ی و هزینه های دفترخانه و انتقال س��ند و نیز انواع 

وکالتنامه ها  به عهده برنده مزایده خواهد بود.
7- اطالعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است .

8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده، بدون پاکت، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده 
نخواهد شد و باطله محسوب می گردد.

9- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل استرداد 
نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد. 

جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس حاصل 
نمایند.
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)مترمربع(

قیمت پایه مزایده 
)ریال(

سپرده شرکت در 
مزایده

11934191/821،055،010،00052،000،000فریمان- خیابان بسیج – مقابل بسیج 1زمین- مسکونی1

فریمان- خیابان پایداری 4- جنب زمین- مسکونی2
ساختمان دارویی نصر- قطعه اول 

شمالی

18112300/611،653،355،00082،000،000

فریمان- خیابان پایداری 4- جنب زمین- مسکونی3
ساختمان دارویی نصر- قطعه دوم 

شمالی 

18111299/611،647،855،00082،000،000

فریمان- خیابان پایداری 4- جنب زمین- مسکونی4
ساختمان دارویی نصر- قطعه سوم 

شمالی

18110292/11،606،550،00080،000،000

فریمان- خیابان پایداری 2- جنب زمین- مسکونی5
ساختمان دارویی نصر- قطعه دوم 

جنوبی

180952861،573،000،00078،000،000

فریمان- خیابان امام خمینی 2- واحد - تجاری6
1621016/14620،000،00031،000،000پاساژ امین- سمت غربی

/ع علیرضا قلی زاده-شهردار فریمان 
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باوجود روند نزولی غلظت آالینده ها 

آلودگی هوا در مشهد ادامه دارد 
هاشم رسائی فر آلودگی هوای این روزهای 
مشهد خیلی ها را به تکاپو انداخته تا چاره اندیشی 
کنند برای اینکه کمترین آسیب به مردم به ویژه 
قشــر در خطر آســیب پذیری وارد شود. گرچه 
این داســتان همه ساله تکرار می شود و تاکنون 
چاره اندیشــی اصولی و پایداری برای آن نشده 
اســت اما همیشه مسکن هایی برای این جریان 
وجود داشــته و به نظر می رســد وجود خواهد 
داشــت. در چنین شــرایطی معموالً بیشترین 
فشار به بدنه بهداشــت و درمان وارد می شود؛ 
چراکه هر چه میزان آالینده های هوا بیشتر شود 
عوارض ناشی از آن بر سالمت مردم بیشتر شده 
و مراجعات به مراکز درمانی بیشــتر از شرایط 

معمول خواهد شد.
 

 عوارض آلودگی هوا
علی اصغر حســنی، مدیر بهداشــت محیط 
و حرفه ای معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد درباره شــرایط آب و هوایی 
شهر مشــهد گفت: معموالً با شروع پاییز هر 
ســال میزان ریزگردهای موجــود در هوای 
مشــهد افزایش می یابد این به دلیل برداشت 
محصوالت کشــاورزی و خشــکی زمین ها و 
نیز ریزگردهایی است که از خارج کشور وارد 

استان و شهر مشهد می شود.
در چند روز اخیر این پدیده را ما با شدت زیاد و 
کمی در مشهد شاهد بودیم که شاخص آالیندگی 
هوا ابتدا ناسالم برای افراد حساس رسید و پس 
از آن از این مرز هم گذشــت و اول مهر حتی به 

ناسالم برای همه افراد هم افزایش یافت.
وی در پاســخ به این پرســش که عوارض این 
آلودگی هوا بــرای مردم چه چیزی خواهد بود، 
اظهار کرد: آلودگی هوا عوارضی همچون سوزش 
چشــم ها، تنگی نفس، ســردرد و ســرگیجه، 
خستگی های مزمن و مشکالت قلبی و عروقی 
را در پی دارد که این عالیم برای افراد حســاس 

بیشتر نیز خواهد بود. 

 آماده باش همه مراکز درمانی 
حسنی همچنین در واکنش به این موضوع که 
میزان مراجعات مردمی به مراکز درمانی ناشی 
از عــوارض آلودگی هوا در چند روز گذشــته تا 

چه میزان بوده اســت، گفت: آنچه مسلم است 
ما پس از تشدید شرایط آلودگی هوا همه مراکز 
درمانی را در حالت آماده باش قرار دادیم و حتی 
در مناطقی که شاخص آالیندگی ها بیشتر بوده 
آمبوالنس هایی برای کمک رســانی اورژانسی به 
مردم قرار داده ایم که خدمات رسانی خوبی در این 
زمینه به مردم داشــته اند با این وجود نمی شود 
آمار دقیقی از میــزان مراجعات مردم به مراکز 
درمانی در اثر مشکالت آب و هوایی ارائه نمود؛ 
چرا که برخــی از مراجعات به مراکز خصوصی 

صورت می گیرد.
وی اضافــه کــرد: بعضــی از مراجعه کنندگان 
نمی دانند دلیل مراجعه آن ها چیست. اما آنچه 

مســلم است اینکه بر اســاس آمارهای جهانی 
افزایش آلودگی هوا میزان مراجعه مردم به مراکز 
درمانی را افزایش می دهد که بخش عمده ای از 
آن ها مربوط به مشکالت قلبی عروقی و تنفسی 
است و ارتباط مستقیم با میزان باال رفتن مرگ 

و میرها دارد.
مدیر بهداشــت محیــط و حرفــه ای معاونت 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد تصریح 
کرد: به همین دلیل هم هســت که پزشکان در 
روزهایی که شاخص های آالیندگی باال می رود 
توصیه می کنند که از ترددها به ویژه برای افراد 

آسیب پذیر در شهر کاسته شود.

گشت کنترل آالینده های زیست محیطی
در همیــن حال روز گذشــته محمــد پذیرا، 
رئیس اداره محیط زیســت و سالمت و ایمنی 
شهرداری مشهد گفت: پیش بینی می کنیم که از 
امروز)دیروز( غلظت هوا کاهش یابد و آلودگی هوا 

روند نزولی را در پیش بگیرد.
وی اظهار کرد: به منظور پیشگیری از حمل و 
نقل وســایل دودزا که منجر به آلودگی هوای 
شــهر می شــوند تعداد هفت گشــت کنترل 
آالینده های زیست محیطی را راه اندازی کردیم. 
این گشــت ها حدود ۱۷هــزار و ۸۸۰ تخلف 
زیست محیطی را ثبت کردند که تعداد 3هزار 
و ۸۲۲ مورد آن مربوط به خودروها می شــد. 
متأســفانه بر پایه آمار اعالم شــده ۶۰درصد 
خودروهایی که در شهر در زمان پیک ترافیک 

تردد می کنند تک سرنشین هستند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خبرداد
  پیگیری برای به کارگیری 
15رایزن بازرگانی در روسیه

اداره  رئیــس  قــدس: 
بازرگانی خارجی سازمان 
صمت خراســان رضوی 
گفت: صادرات استان باید 

نوین و به روز شود.
 امیــر فخریان در دومین 
نشست تخصصی توسعه 

چرخــه صادرات با محوریت کاالی ایرانی که در مشــهد برگزار 
شد، با اشــاره به مشکالت موجود بر ســر راه صادرات و اعمال 
تحریم ها خاطرنشــان کرد: باید با ارائه راهکار خوب و مناســب 
توسط فعاالن حوزه صادرات موانع و مشکالت در قوانین صادرات 
را حل کنیم و راه حل های منطقی پیدا کنیم. وی با بیان اینکه 
می خواهیم ۱۵ رایزن بازرگانی در روسیه فعال کنیم، عنوان کرد: 
بیشتر صادرات توسط خود تولیدکنندگان صورت می گیرد و این 
مشکالت توســط خود تولیدکنندگان از سر راه برداشته خواهد 
شد. فخریان یادآور شد: تولیدکننده باید تفکر بازارگرا داشته باشد 
و تولیدش بر اســاس نیاز بازار باشــد نه اینکه اول محصولش را 
تولید کند بعد به فکر فروشش باشد. رئیس اداره بازرگانی خارجی 
سازمان صمت ادامه داد: در کشورهای پیشرفته، صادرات بر مبنای 
سیستم محصول گرا منسوخ شده و تولیدکننده بر اساس مطالعات 
بازار محصولی را تولید می کند. وی با اشــاره به اینکه در صنعت 
پوشاک مزیت قیمتی داریم و می توانیم با دیگر کشورها رقابت 
کنیم، عنوان کرد: باید بازار هدف را دقیق شناســایی و در حوزه 
برندسازی ورود پیدا کنیم. گفتنی است، »نمایشگاه صادراتی تولید 
ایرانی، برند جهانی« در ۶۰ غرفه از هفدهم تا نوزدهم مهر۹۸ در 

مشهد برگزار خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس: 

  درخواست بیش از یک ضامن
برای وام ازدواج تخلف است

رضا طلبی: دبیر شورای 
بانک هــای  هماهنگــی 
رضوی  خراســان  استان 
گفت: بانک هایی که برای 
دریافت وام ازدواج، بیشتر 
درخواست  ضامن  یک  از 
قانــون  از  می کننــد، 

سرپیچی کرده و تخلف می کنند. حسن مونسان در گفت وگو با 
قدس آنالین اظهار کرد: بر اساس قانون برای دریافت وام ازدواج 

داشتن یک ضامن معتبر کافی است.
وی تصریح کرد: برخی بانک ها با چنین اقداماتی سبب طوالنی 
شــدن صف انتظار برای دریافت تســهیالت وام ازدواج از سوی 

جوانان می شوند که الزم است مورد پیگیری قرار بگیرند.
مونســان بیان کرد: از مردم درخواست می شود بانک هایی را که 
برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بیشتر از یک ضامن 
معتبر تقاضا می کنند به سازمان های نظارتی به ویژه به واحدهای 
بازرســی و نظارت همان بانک اطالع رسانی کنند تا تخلف آن ها 
مورد بررسی قرار بگیرد. وی افزود: همچنین برخی بانک ها در ارائه 
اطالعات و آمار و اینکه چه میزان از منابع و تســهیالت آن ها در 
داخل استان صرف می شود کم کاری می کنند که به زودی اسامی 

آن ها رسانه ای خواهد شد.

طی 6 ماه انجام شد 
  برقراری172میلیون دقیقه تماس تلفنی 

توسط مردم خراسان شمالی
مدیر  بجنورد-قدس: 
مخابرات منطقه خراسان 
اجرای 3۵۰  از  شــمالی 
نوری  فیبــر  کیلومتــر 
توســط  بین روســتایی 
امسال  پاییز  مخابرات در 
خبــر داد و گفــت: این 

اقدام موجب ارتقای ســرعت اینترنت روستایی و تغییر فناوری 
سایت های »بی تی اس« روستاها از »2G« به »4G«، توسعه فناوری 

اطالعات و دولت الکترونیک می شود.
علیرضا هاشمی در گفت وگو با خبرنگاران استان با بیان اینکه در 
این فصل توســط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 3۰ دکل 
جدید ساخته خواهد شد، اظهار کرد: با راه اندازی این تعداد دکل، 
۲۵درصد جمعیت روســتایی از امکانات ارتباطات سیار استفاده 
خواهنــد کرد. وی در ادامه از حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت از 
ابتدای مهر سال جاری همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: 
تاکنون شماره ۹۴درصد از مشترکان مخابرات استان در سامانه 
ثبت شده که این قبوض به صورت پیامک برای این افراد ارسال 
می شود و باقیمانده مشترکان نیز باید به دفاتر پیشخوان و یا سایت 
مخابرات مراجعه و شماره موبایل خود را اعالم کنند تا قبوض تلفن 
ثابت برای آن ها نیز پیامک شود. مدیر مخابرات منطقه خراسان 
شــمالی در پایان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری مردم این 
اســتان ۸۷میلیون دقیقه تماس داخل استانی، ۹میلیون دقیقه 
تماس بین استانی از طریق تلفن ثابت و ۷۶میلیون دقیقه مکالمه 
با تلفن های همراه داشــته اند که این آمار نشان دهنده این است 

تلفن ثابت هنوز هم مورد استفاده مردم است.

همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار می شود 
  شب خاطره اصحاب رسانه 

در روزنامه قدس
شــب خاطــره 
اصحاب رســانه 
خراسان رضوی همزمان با 
هفته دفاع مقدس برگزار 

می شود.
آنالین،  قدس  گزارش  به 
در ادامه سلسله برنامه های 
تیتر یک، شب خاطره اصحاب رسانه خراسان رضوی همزمان با 
هفته دفاع مقدس به همت مؤسسه فرهنگی قدس و با همکاری 

بسیج رسانه برگزار می شود.
این مراســم با هدف پاسداشــت یــاد، نام و خاطره شــهدا و 
ایثارگری های رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و با 

حضور اصحاب رسانه خراسان رضوی برگزار خواهد شد.
قدردانی از فعاالن دفاع مقدس در حوزه رسانه خراسان رضوی از 

برنامه های جانبی این شب خاطره است.
این برنامه چهارشنبه سوم مهرماه در محل مؤسسه فرهنگی قدس 
مشهد همزمان با نماز مغرب و عشا برگزار می شود و سخنران ویژه 
این مراسم نیز سردار نظری، فرمانده سپاه امام رضا)ع( خواهد بود.

 jدیدار فرمانده سپاه امام رضا  
با جانبازان دفاع مقدس

ســپاه  فرمانده  فارس: 
امام رضــا)ع( با جانبازان 
دفاع مقدس آسایشــگاه 
جانبازان امام خمینی)ره( 

دیدار کرد. 
سردار یعقوبعلی نظری روز 
گذشته به مناسبت هفته 

دفاع مقدس با جانبازان هشت سال جنگ تحمیلی دیدار کرد.

  بهره برداری ازهفتاد و پنجمین پروژه 
»بنیاد فرهنگی موقوفه رأفت« 

قدس: هفتاد و پنجمین پروژه »بنیاد فرهنگی موقوفه رأفت« در 
روستای آبمال رضویه شهرستان مشهد به بهره برداری رسید. 

نمازخانه دبیرســتان حضرت زینب)س( هفتاد و پنجمین طرح 
احداثی بنیاد فرهنگی موقوفه رأفت است که همزمان با آغاز سال 
تحصیلی با حضور رأفتی؛ رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز، فالح؛ 
نایب رئیس، رنجبر؛ مدیرعامل مجمــع و نورانی؛ مدیر آموزش 
و پرورش رضویه افتتاح شــد. همزمان با این مراسم، زنگ نماز 

مدارس رضویه نیز نواخته شد.

 رئیس حج و زیارت خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس تشریح کرد 
  دالیل الزام زائران اربعین

 به نام نویسی در »سماح«
اکرمی:  وحید 
در  ســاله  هــر 
اربعین حسینی  موســم 
شــمار زیادی از پیروان و 
خانــدان  عالقه منــدان 
در  طهارت)ع(  و  عصمت 
ایران، کوله و وسایل سفر 
را مهیا کرده و با پای پیاده تصمیم می گیرند، مسافت نجف تا کربال 
را طی کنند. اما تفاوت عمده امسال با سال های گذشته، حذف 
روادید کشور عراق برای ایرانیان است. به نظر می رسد این موضوع 
موجب افزایش زائران در مراسم اربعین نسبت به سال های گذشته 
شود. اما براساس دستورعمل دولتی ها زائران باید برای حضور در 

این مراسم در سامانه سماح نام نویسی کنند. 
پرسشی که مطرح می شود این است که امسال با توجه به حذف 
روادید کشور عراق، نام نویسی در سامانه سماح چه کارایی دیگری 
جــز خدمات بیمه ای برای زائران دارد؟ آیــا افرادی که به دیگر 
کشورها جز عراق سفر می کنند هم در سامانه ای مشابه نام نویسی 
می کنند یا فقط باید زائران اربعین به این طریق راهی شوند؟ حال 
که دولت عراق قید درآمد روادید از زائران ایرانی را زده است، آیا 
دولت ایران نمی تواند خدمات بیمه ای را هم خود متقبل شــده 
و زائر در مرز با مهر خروج روی گذرنامه زیر پوشــش بیمه قرار 
بگیرد؟ به همین منظور گفت وگویی را با جواد شاد، رئیس سازمان 
حج و زیارت خراسان رضوی انجام داده و در این زمینه نظر وی 
را جویا شدیم. رئیس حج و زیارت خراسان رضوی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس آنالین گفت: در سفر اربعین حسینی، افرادی که 
در سامانه سماح نام نویسی می کنند زیر پوشش خدمات بیمه ای 
و خدمات پزشــکی قرار می گیرند اما اهمیت بیشتر آن به دلیل 
پوشش بیمه است. وی افزود: با توجه به اینکه مبلغ بیمه ۲۲هزار 
تومان در نظر گرفته شده و به عنوان خدمات بیمه ای بسیار ناچیز 
و اندک اســت، منطق حکم می کند که زائران حتماً در ســایت 

ثبت نام کرده و خود را زیر پوشش بیمه قرار دهند. 
وی تأکید کرد: اگر زائران بدون ثبت نام در ســامانه سماح راهی 
کشــور عراق شوند ریسک بسیار بزرگی را انجام داده اند. چون با 
ثبت نام در این سامانه و پرداخت مبلغ ۲۲ هزار تومان خود را بیمه 
کرده و خدای نکرده در صورت بروز حادثه هم هالل احمر موظف 
است که به آن ها خدمات دهد و هم اینکه می توانند خسارت خود 
را از شرکت بیمه دریافت نمایند. از این رو به هیچ عنوان خروج 

زائران بدون ثبت نام در سامانه را تأیید نمی کنم. 
جواد شاد تصریح کرد: با توجه به رایزنی های متعدد سازمان حج 
و زیارت با بیمه ایران، امسال میزان غرامت ها نسبت به سال های 
گذشته افزایش یافته است. به نحوی که غرامت فوت بر اثر حادثه 
برای هر یک از بیمه شــدگان، ۲۰۰ میلیــون تومان و غرامت از 
کارافتادگی دائم عضو بر اثر حادثه برای هر یک از بیمه شــدگان 

۲۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از فواید نام نویســی در سامانه این است 
که تعداد زائران و تاریخ حرکت و بازگشــت آن ها، مســیر و مرز 
خروجی و ورودی مشخص می شود و می توان در این زمینه بهتر 
برنامه ریزی و مدیریت کرد.  وی اظهار کرد: تا امروز ۶۵هزار و ۶۲۵ 
زائر خراســانی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند که این افراد در 

قالب ۲۹ هزار و ۴۵۶ گروه راهی سفر اربعین خواهند شد.

تکتم بهاردوست  پس از شکست طرح مسکن 
مهر و عدم استقبال از آن امسال دولت برای ایجاد 
رونق ســاخت و ساز در تدارک اســت که ساخت ۴۰۰هزار 
مســکن ارزان قیمت در کشــور که ۸ هزار واحد آن سهم 

خراسان رضوی است را در دستور کار قرار دهد.
اما اینکه با وجود تورم آیا این طرح اجرایی است و چه کسانی 
قادر خواهند بود از این واحدها اســتفاده کنند و آیا با وجود 
سود باالی ۲۰درصد بانک ها مردم توان استفاده از تسهیالت 
بانک ها را دارند گفت وگویی با دو تن از دست اندرکاران حوزه 

ساخت و ساز انجام دادیم که با هم می خوانیم.

  مشکل فنی در خراسان نداریم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در 
تعریف مسکن ارزان قیمت گفت: مسکن ارزان قیمت مسکنی 
است که از حمایت دولت برخوردار باشد و ما در حال حاضر 
مســکن ارزان قیمت نخواهیم داشت مگر اینکه از حمایت 
دولت و مؤسسه های اقتصادی وابسته به دولت برای استفاده 
از تسهیالت بانکی برخوردار شود. حسین شرکاء افزود: همان 
طور که می دانید طرح مسکن مهر در سال های گذشته دقیقاً 
به دلیل اینکه زیرساخت ها فراهم نبود نتوانست موفق باشد و 
از آنجایی که تعداد ازدواج در هر سال با توجه به تخمین اداره 
آمار بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر است و نیاز مسکن ما بر 
این اساس به تعداد ازدواج هایی است که صورت می گیرد ولی 
متأسفانه خأل حمایت مالی دولت از سمت بانک ها به عنوان 
وام برای خریدار هنوز پر نشده است. اگر دولت هزینه زمین 
را از خریدار دریافت نکرد، انبوه ساز ساخت و وام چشمگیری 
هم با توجه به میزان درآمد خریدار در اختیارش قرار داده شد 
می شود به اجرایی شــدن این طرح امیدوار بود در غیر این 

صورت به هیچ عنوان این طرح اجرایی نخواهد شد. 
وی در پاســخ به این پرسش که سودی که به این تسهیالت 
تعلق می گیرد باید چند درصد باشــد تا اقســاط از میزان 
دستمزد خریدار باالتر نباشد، گفت: سودهایی که به این گونه 
تســهیالت تعلق می گیرد باید ۲درصدی باشد تا متقاضیان 
بتوانند با حداقل پرداخت ۱۰درصدی صاحب خانه شــوند و 
به جای اینکه بیایند و اجاره بها پرداخت کنند اقساط منزل 
شخصیشان را پرداخت کنند. مشکل ما اکنون تعداد مسکن 
نیســت ما در مشهد هم ظرفیت این حجم ساخت و ساز را 
داریم و هم بستر مناسب برای این کار فراهم است ولی اصل 
نتیجه اســت. فرض کنید این ۸هزار مسکن ساخته شد چه 
کســی می خواهد آن ها را خریداری کند. می دانید اینکه در 
شهرهای جدید متأســفانه از این طرح ها چندان استقبالی 
نشــد چه بود؟ چون در همه جای دنیا برای ایجاد یک شهر 
جدید اول باید بســترهای الزم فراهم شود و دسترسی های 
مردم به همه نیازهایشــان تدارک دیده شود بعد مبادرت به 

ســاخت مســکن بکنند در حالی که مثالً در همین گلبهار 
این اتفاق نیفتاده اســت. مترویی که اکنون در حال ساخت 
است باید خیلی قبل تر از ساخت شهر راه اندازی می شد. اگر 
در شــهری مثل گلبهار اول مترو راه اندازی می شد مطمئناً 
حمایت بیشتری از مسکن های ساخته شده در این شهر انجام 

می گرفت. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در 
خصوص توان فنی ساخت هم افزود: ما هیچ مشکل فنی برای 
ساخت این مسکن ها در خراسان نداریم حتی می توانیم برای 
ساخت این خانه ها از فناوری های نوین هم استفاده کنیم فقط 
باید کار به شــکلی اجرایی شود که نتیجه به نفع مردم تمام 
شــود. وی در خصوص مناطق ساخت و ساز این مسکن ها 
گفت: این خانه ها قرار است در بافت های فرسوده شهر مانند 

گلشهر، پنجتن و شهرک شهید رجایی ساخته شود. 
شرکاء ادامه داد: وقتی می گوییم مسکن ارزان قیمت به این 
معنا نیســت بخواهیم کیفیت را فدای کمیت کنیم. رعایت 
مقررات ملی جنس گران نمی خواهد نهایت مصالح باکیفیت 

می خواهد مثالً سیمان، آهن، میلگرد خوب و... 
وی ادامــه داد: مطمئنــاً بــاال رفتن تــورم و گرانی مصالح 
ساختمانی در ساخت این گونه مسکن ها بی تأثیر نیست ولی 
اگر هدف این است که مسکن اقشار نیازمند را تأمین کنند 
باید به افراد در بحث هزینه ها کمک شــود مثل دادن زمین 
رایگان به افراد، سود بانکی پایین و حمایت های درازمدت با 
سود کم که باید برای ســاخت این خانه ها اجرایی شود که 
اگر همه این ها در کنار هم جمع نشــود من در همین جا به 

صراحت اعالم می کنم که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. 

  یارانه تسهیالت به همه متقاضیان داده نمی شود
دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی نیز در تعریف مسکن 
ارزان قیمــت گفت: مســکن ارزان قیمت در وضعیت فعلی 
کشور یعنی مسکنی که قیمت زمین در هزینه ساخت و ساز 
محاســبه نشود. البته دولت می تواند سیاست هایی را در این 
راستا به کار ببرد که این اتفاق بیفتد. چون زمین دست دولت 
است. ما اکنون در بحث تسهیالت مسکن فقط حداکثر حدود 

3۰درصد تســهیالت را برای خانه دار شدن به یک خانواده 
ایرانــی می دهیم.  نعمت اهلل ظریــف در خصوص چگونگی 
اجرایی شدن مسکن های ارزان قیمت با توجه به تورم موجود 
در بازار گفت: مســکن قیمت مناســب که از قضا و البته به 
ناچار با توجه به قیمت روز محاســبه می شود شدنی نیست 
مگر اینکه دولت زمین رایگان در اختیار سازنده ها قرار دهد. 
چون مثالً اگر در حال حاضر مسکنی تمام شده اش متری ۵ 
میلیون تومان باشد در عرضه قیمت باید به متری ۲ میلیون 
تومان برسد که این هم شدنی است مگر با چیزی که گفتم. 
اگر دولت بتواند چند عامل شامل حذف قیمت زمین، دادن 
تسهیالت بانکی تا جایی که حداقل به ۷۰درصد از قیمت تمام 
شده تسهیالت بدهد که اگر بتواند این  موارد را با یکدیگر پیش 

ببرد بله ساخت این گونه مسکن ها شدنی است. 
دبیر انجمن انبوه سازان خراسان رضوی افزود: در حال حاضر 
متوسط درآمد یک کارمند دولت 3 میلیون تومان است تصور 
کنید اگر هر مترمربع مسکن در مثالً منطقه الهیه برای یک 
آپارتمان ۸۰ متری دوخوابه ۵ میلیون تومان باشد قیمت این 
واحد آپارتمان ۴۰۰ میلیون تومان اســت و با این محاسبات 
یک کارمند دولت ســالی ۴۰ میلیون تومان درآمد دارد که 
فرض کنید اگر هیچ خرجی در طول یک سال نداشته باشد و 
بخواهد همه حقوقش را پس انداز کند حداقل ۱۰ سال طول 
می کشد تا بتواند این مبلغ را پس انداز کند و بعد برای خرید 
خانه اقدام کند. از این ها که بگذریم این تســهیالت فقط به 
خانوارهایی پرداخت می شود که صندوق پس انداز یکم داشته 
باشــند در غیر این صورت همان مبلغ ۱۶میلیون تومان هم 
داده نمی شــود که به نظرم همین مقــدار هم کفاف خرید 
مسکن را نمی دهد. ظریف در پاســخ به این پرسش که آیا 
خراســان رضوی توانایی فنی ســاخت این تعداد مسکن را 
دارد و اینکه آیا استانداردهای الزم در ساخت این مسکن ها 
رعایت می شود، گفت: بله. آمار نشان می دهد برای اینکه به 
یک عرضه و تقاضای یکسانی برسیم به حدود ۷۰هزار واحد 
در سال نیاز داریم که می تواند در بخش های فرسوده، اطراف 
مشهد مثل مناطقی چون رسالت، توس و یا شهرهای جدید 

مثل بینالود، مهرگان و گلبهار ساخته شود. 

 در گفت و گوی قدس با کارشناسان  بررسی شد

اما و اگرهای ساخت ۸ هزار مسکن ارزان قیمت در استان
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     با مشارکت نیکوکاران محقق شد
اهدای یک هزار و 500 بسته نوشت افزار 

به دانش آموزان محروم نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: با مشارکت نیکوکاران نیشابور 
و صرفه جویی توسط اداره برق همزمان با سال تحصیلی 
جدید بســته های نوشــت افزار به دانش آمــوزان محروم 
شهرستان اهدا شد. مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش 
نیشابور با اعالم این خبر گفت: با اجرای طرح »قبض سبز« 
بیش از ۷هزار قبض کاغذی در اســتان حذف شده است 
که از عواید حاصل از این صرفه جویی بیش از ۴هزار بسته 
نوشت افزار توسط شرکت برق استان تهیه و بخشی از آن به 
مدارس نیشابور اهدا شد.  رضا دستجردی یادآور شد: بانک 
آینده نیز در اقدامی خداپســندانه بیش از یک هزار بسته 

فرهنگی تهیه و به دانش آموزان محروم نیشابور اهدا کرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی خبر داد
بازگشت یک هزار و 260 دانش آموز 
بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش

بجنورد- خبرنگارقدس: معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار خراسان شمالی از بازگشت یک هزار و 
۲۶۰ دانش آمــوز بازمانده از تحصیل به چرخه آموزش با 

اجرای طرح مقابله با بی سوادی در استان خبر داد.
ولــی اهلل حیاتی اظهار کرد: این طرح در ســه بخش اجرا 
می شــود که در بخش نخست تمامی ۶ ساله ها به کالس 
درس می رونــد و با همکاری همه نهادهــا دانش آموزی 
بازمانده از تحصیل نخواهد بود و همچنین اجرایی کردن 
حضور یک هزار و ۲۶۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در 
مقطع ابتدایی اســت که باید این دانش آموزان به چرخه 

تعلیم و تربیت بازگردند.

  یک مسئول:
 700 راوی دفاع مقدس 

در خراسان رضوی فعالیت دارند

ایرنــا: ۷۰۰ راوی در زمینه بازگو کردن خاطرات، وقایع و 
حماسه های دوران دفاع مقدس در قالب »انجمن راویان فتح 

رضوی« در خراسان رضوی فعالیت دارند. 
رئیس هیئت مدیره ســازمان مردم نهاد انجمن راویان فتح 
رضوی با اعالم این مطلب گفت: تمام راویان دفاع مقدس در 

این استان در قالب این مؤسسه ساماندهی شده اند. 
عباس آرانیان شــمار راویان زن ایــن انجمن را حدود ۱۰ 
نفر ذکر کرد و افزود: این تعداد بیشتر همسران و خواهران 
شهدای مدافع حرم هستند که با این انجمن همکاری دارند 
و راهبرد درازمدت این سمن تربیت ۷هزار طلبه و دانشجوی 

آموزش دیده در زمینه روایتگری دفاع مقدس است.
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آب و هوا

رتاکیف

تخلف

 جوی نسبتاً پایدار تا پایان هفته
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی تا پایان هفته جاری 
جوی نســبتاً پایدار همراه با افزایش نسبی دمای هوا برای 
غالب نقاط استان پیش بینی می شود. ضمن اینکه همچنان 
در نیمه جنوبی و بخش هایی از غرب اســتان در ساعاتی از 
روز وزش باد شدید و گردوخاک دور از انتظار نیست. بر این 
اساس حداقل و حداکثر هوای امروز مشهد 15 و 32 درجه 

سانتیگراد پیش بینی شده است.

 تغییر زمان اجرای 
کاهش ساعت طرح ترافیک در مشهد 

قدس: همزمان با ششم 
مهرماه طــرح ترافیک از 
8صبح الی 20 در هسته 

مرکزی اجرا خواهد شد.
معاون عمــران، حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری 
مشــهد بــا اعــالم این 
خبر گفــت: پیش از این قرار بود کاهش ســاعت اجرای طرح 
ترافیک هســته مرکزی شــهر از 15 مهرماه اجرایی شود اما با 
درخواســت های زیادی از سوی شــهروندان زمان آن به 6 مهر 
تغییر کرد. وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به درخواســت های 
مکرر شــهروندان برای اجرایی شدن زودتر کاهش ساعت طرح 
ترافیک، پیگیری های زیادی از ســوی معاونت برای تحقق این 
خواســته انجام شــد و با موافقت رئیس پلیس راهور خراسان 
رضوی، ساعت اجرای طرح ترافیک از روز شنبه آینده 6 مهرماه، 
چهار ساعت کاهش خواهد یافت. کاظمی ادامه داد: بنابراین از 
روز شــنبه 6مهرماه طرح ترافیک از 8 صبح الی 20 در هسته 
مرکزی اجرا خواهد شــد؛ این در حالی است که اکنون ساعت 

اجرای طرح ترافیک 7 صبح الی 23 است.

 سرپرست معاونت گردشگری 
اداره کل میراث فرهنگی خبر داد

  درخواست پلمب هزار و ۸۴۴ مرکز 
اقامتی غیرقانونی در خراسان رضوی

معاونت  سرپرست  مهر: 
کل  اداره  گردشــگری 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
دســتی و گردشــگری 
از  رضــوی  خراســان 
درخواست پلمب هزار و 
8۴۴ مــورد در خصوص 

اماکن اقامتی غیرقانونی در استان خراسان رضوی خبر داد.
یوسف بیدخوری در نشست خبری هفته گردشگری در مشهد 
اظهار کــرد: در بحث اقامتگاه های دولتی، ممنوعیتی در قانون 
خدمات کشوری وجود دارد، یکی از دغدغه های ما در استان رفع 
این مشکل است اما تا زمانی که دولت اقدامی در این خصوص 

انجام ندهد ما نمی توانیم کاری از پیش ببریم.
 همچنین در ادامه امیر سزاوار، رئیس جامعه هتلداران خراسان 
رضوی اظهار کرد: در کشور باید طرح جامع گردشگری تبیین 
شود. متأسفانه سرمایه گذاران، گردشگری را صرفاً اقامت می بینند 
از این رو 50 درصد هتل های شــیک و گرانی که ساخته شده، 

خالی هستند و استفاده ای از آن ها نمی شود.
وی ابراز کرد: در بخش هتل های کم ســتاره و یک ستاره با 
کمبود مواجه ایم. از ســرمایه گذاری در این بخش استقبال 
می کنیم، اما این سرمایه گذاری باید با علم کامل و مشورت 
با متخصصــان این حوزه صورت گیرد؛ چــرا که هتل های 
پنج ســتاره حدود 50 درصد ظرفیت خالی دارند و مشــهد 

دیگر به هتل پنج ستاره نیاز ندارد.

عقیــل رحمانی صبح روز گذشــته 
بیگی،  اکبرآقا  تکریم ســرهنگ  مراسم 
فرمانده ســابق انتظامی مشهد و معارفه 
سرهنگ عباس صارمی به عنوان رئیس 
پلیس جدید مشــهد با حضــور قاضی 
ســیدجواد حســینی؛ معاون دادستان 
مشهد، ســردار تقوی؛ فرمانده انتظامی 
استان، سیدمحمدرضا هاشمی؛ فرماندار 
و تنــی چنــد از فرماندهان لشــکری 
و مســئوالن اســتانی در محــل هتل 

»آفتاب والیت« برگزار شد.

 فرمانده انتظامی استان: با 
وجود  مشکالت، افزایش مأموریت 

داشته ایم
در این مراســم ســردار تقوی، فرمانده 
انتظامی اســتان ضمن گرامیداشت یاد 
شــهدای ناجا  عنوان کرد: اینکه رهبر 
معظــم انقــالب و ولی فقیه مــا عنوان 
مجاهد فی ســبیل اهلل را به همکاران ما 
نســبت دادند، این یــک افتخار بزرگ 

برای همه ماست.
وی ادامه داد: مشــهد 
مقــدس ویژگی هــای 
خاصی دارد و در زمانی 
که محدودیت ها تقریباً 
فعالیت  کاهش  موجب 
برخی از نهادها شــد، 
فعالیت ما مضاعف شد.
فرمانده انتظامی استان 
ادامــه داد: وقتــی به 
مأموریت هــای  آمــار 
ما در مشــهد مراجعه 
می شود و می بینیم که 
روزانه 5 هزار مأموریت 
مشهد  شهرســتان  در 

توســط همکاران ما صــورت می گیرد، 

گویای سختکوشی این عزیزان است.
وقتــی عــدم کارکردهــا ، مشــکالت 
اقتصادی ، بروز بیکاری و اعتیاد، جرایم 
در جامعه را افزایش داده است، قطعاً ما 

باید بیشتر تالش کنیم.
این مقام ارشــد انتظامــی تصریح کرد: 
مــا در حال حاضر با افزایش ســرقت ها 
و بالی خانمان ســوز اعتیــاد مواجه ایم، 
اما خدا را شــاکریم با وجود مشــکالت 
فراوان، شاهد رشد مأموریت های پلیسی 

هستیم.
وقتی حــدود ۴0 درصد آمار جوان های 
آماده بــه خدمت کاهش پیــدا کرده، 
مســلماً روی توان ما هم تأثیر گذاشته 
اســت؛ اما این خأل نیرویی را با مدیریت 

همکاران پوشش داده ایم.
ســردار تقوی افزود: حضــور حدود ۴ 
میلیون زائــر غیرایرانــی و حتی دیگر 
زائران هموطن در مشــهد بــا توجه به 
کمبودهای موجود، مانع آن نشــده که 
همکاران ما در انجام وظیفه کم بگذارند. 
وی خطاب بــه فرمانده 
مشهد  ســابق  انتظامی 
هم گفت: به نوبه خودم 
بــه ایــن ســرباز نظام 
آقابیگی( خدا  )سرهنگ 
قــوت می گویم،عالقــه 
همچنان  ایشان  داشتم 
با مــا همــکاری کنند 
شخصی  مشــکالت  اما 
امر  ایــن  مانع  ایشــان 
بود، از طرفی ســرهنگ 
آقابیگــی در این مدتی 
خدمت  مشــهد  در  که 
بــه صــورت  می کــرد 
خود  وظیفه  به  مجردی 
می پرداخــت؛ چــرا که 

خانواده ایشان در یکی از شهرستان های 
استان ساکن بودند، از طرفی رفت وآمد 
ایشان به شهرستان همیشه ما را نگران 
می کرد. اگــر با رفتن ایشــان مخالفت 
می شد، شاید در پایان خدمت صادقانه، 

به ایشان ظلم می شد.
فرمانــده انتظامــی اســتان در مــورد 
شخصیت رئیس پلیس مشهد هم گفت: 
اما درباره ســرهنگ عباس صارمی هم 
عنــوان کنم که ایشــان چهره خدومی 
در سطح اســتان هســتند. در کارنامه 
خدمتی ایشان معاونت آموزشی و رئیس 
پلیس پیشــگیری استان دیده می شود، 
همچنیــن آخرین ســمت ایشــان هم 

رئیس پلیس راه آهن شمال شرق بود.
ایشان آشنا به امور و چهره ای والیتمدار است. 
قطعاً وی هم یکــی از چهره های مجاهدی 

است که افتخار خادم الرضا)ع( بودن را دارد.

فرماندارمشهد: در میان فتنه ها، 
اما در گلستان هستیم

در ادامه این مراسم 
ضا  ر محمد ســید
فرماندار  هاشــمی، 
مشــهد هم عنوان 
تمامــی  از  کــرد: 

دوســتان در فرماندهی انتظامی استان 
و شهرستان مشــهد بابت همکاری های 
صورت گرفته قدردانی و تشکر می کنم.

رئیس شــورای تأمین شهرستان مشهد 
ادامــه داد: همان طــور کــه می دانید 
جمعیت شهرستان  مشهد از 2۴ استان 
کشــور و 63 کشور دنیا بیشتر است، اما 
با این اوصاف ما شاهد امنیت پایدار این 
شهر هستیم. این ماجرا به جهت برکت 
وجود امام مهربانی ها و تالش عزیزان ما 

در نیروی انتظامی است.

از طرفــی باالتریــن ســرمایه نیــروی 
انتظامــی، اعتماد مردمی اســت. وی از 
بــاب قدردانــی از تالش هــای فرمانده 
انتظامی سابق مشــهد هم عنوان کرد: 
اگــر چه مدت همکاری بنده با ایشــان 
کوتاه بود، اما در همین مدت کم شاهد 
تــالش صادقانــه و خالصانه ســرهنگ 

آقابیگی بودم.
فرماندار مشــهد ادامه داد: هرچند کشور 
ما در ناامن ترین منطقــه دنیا قرار دارد 
ولــی دارای امنیــت پایدار اســت، این 
موضوع مانند گلســتان شدن آتش برای 
حضرت ابراهیم)ع( اســت، درهمسایگی 
ما کشــورهای ناامن وجود دارد و ما در 
بین آتش جنگ، فتنه و...، امنیت پایداری 
داریم کــه مرهون تالش شــبانه روزی 
فرزندان عزیز ایــران در نیروهای نظامی 

و انتظامی است.
ازطرفــی نبایــد فراموش کــرد که رمز 
موفقیت ایران اســالمی در طول هشت 
ســال دفاع مقدس، معنویــت حاکم بر 
مجموعه نیروهای نظامی بود که امروزه 
در ناجا هم همین امر قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد : ما در شــهر مشهد 70 
واحــد انتظامی، 3۴ کالنتری و هشــت 
سرکالنتری داریم که با توجه به جمعیت 
شــهر، امکانات موجود در شهرستان از 
بسیاری از شهرستان هایی که یک چهارم 
مشــهد جمعیت دارند، کمتر اســت و 
امیدواریم همه ما با کمک هم بتوانیم به 

ارتقای این جایگاه کمک کنیم.

 فرمانده انتظامی سابق مشهد: 
افزایش 44 درصدی کشفیات

در ادامه سرهنگ اکبر آقابیگی، فرمانده 
انتظامی سابق مشهد گزارش کاری ارائه 
و در تشــریح آن گفت: به جد می توانم 

عنوان کنم در طول 30 ســال خدمتی 
که انجام داده ام به اندازه 60 سال تالش 
کردم، در این راســتا حتــی یک مورد 

توبیخ هم دریافت نکرده ام. 
ادامه  آقابیگی  اکبر 
مــدت  در  داد: 
پســت  تصــدی 
انتظامی  فرماندهی 
یک  حتی  مشــهد 

مورد سرقت مسلحانه هم صورت نگرفت. 
در حالی که در یک بازه زمانی تجمعاتی 
صورت می گرفت اما با همراهی و تدبیر 
شــورای تأمیــن شهرســتان خللی در 

امنیت شهر ایجاد نکرد. 
وی همچنیــن عنــوان کرد بــا تالش 
انتظامی  فرماندهی  در  بنــده  همکاران 
مشــهد آمار کشفیات جرایم در یک ماه 

اخیر ۴۴ درصد افزایش داشت.

رئیس پلیس جدید مشهد: مجرمان 
به آغوش جامعه برگردند

در ادامه ســرهنگ 
صارمــی،  عبــاس 
انتظامی  فرمانــده 
هم  مشــهد  جدید 
به  کــرد:  عنــوان 

مجرمان توصیه می کنم به آغوش جامعه 
برگردند و دســت از ایــن خالفکاری ها 
بردارنــد، آن هــا فرزندان ایــن جامعه 
هســتند من نگران چشــمان اشــکبار 

خانواده هایشان هستم.
وی تصریح کرد: ما تمام تالشــمان را به 
کار خواهیم گرفت و با اقدامات جهادی 
رضایت مــردم را هرچه بیشــتر جلب 
خواهیم کرد.سرهنگ صارمی ادامه داد: 
پلیس در حالی که با مردم مهربان است 
در برخورد با مجرمان قاطع خواهد بود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در مراسم تکریم و معارفه رئیس پلیس مشهد عنوان کرد

روزانه 5 هزار مأموریت پلیسی در مشهد

فرماندار : در شهر مشهد 
۷۰ واحد انتظامی، 

۳4 کالنتری و هشت 
سرکالنتری داریم که با 

توجه به جمعیت شهر، 
امکانات موجود در 

شهرستان از بسیاری از 
شهرستان هایی که یک 
چهارم مشهد جمعیت 

دارند، کمتر است
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مهدی کاهانی مقدم: عصر روز سه شــنبه آتش سوزی مهیبی 
روستای یوســف آباد از توابع بخش مرکزی قوچان را دربرگرفت 

و میلیاردها ریال خسارت برجای گذاشت.
به گفته فرماندار قوچان در ســاعت 16:۴8 عصر روز سه شنبه، 
نخستین گزارش مبنی بر وقوع آتش سوزی در روستای یوسف آباد 
به آتش نشــانی شهرستان اعالم و نخســتین خودرو برای انجام 

عملیات اطفای حریق به این روستا اعزام شد.
هــادی رجائی نیا ادامــه داد: به خاطر وزش باد شــدید و وجود 
خانه های به هم چسبیده که روی سقف آن ها کاه انبار شده بود، 
آتش ســوزی گسترش یافت و به چند سقف دیگر سرایت کرد و 
چون آتش در حال گسترش بود، برق و گاز منطقه قطع شد تا از 

حوادث احتمالی بعدی پیشگیری شود.
وی اضافه کرد: 9 خودروی آتش نشانی از شهر قوچان، روستاهای 
مزرج و دوغایی و نیز شهرستان فاروج و چهار تانکر برای پشتیبانی 
و تأمین آب به همراه یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام 

شدند.

وی گفت: مجموعه هایی که آتش ســوزی بر روی پشت بام آن ها 
انجام گرفت، عمدتاً محل نگهداری دام بود که با تخلیه به موقع، 
هیچ خســارتی به دام ها وارد نشد و تنها کاه های ذخیره شده به 

عنوان خوراک دام در هشت پشت بام خسارت دیده است.
رئیس ســتاد مدیریت بحران قوچان علت وقوع آتش ســوزی را 
سهل انگاری یکی از اهالی ذکر کرد و افزود: این فرد در کنار انبار 
کاه به جوشــکاری مشغول بوده که موجب شد آتش جوشکاری 
به انبار کاه سرایت کند و به سرعت به انبارهای مجاور گسترش 

پیدا کند.
در همین حال بنا بــر آخرین پیگیری های خبرنگار ما که عصر 
روز گذشته انجام شــد، آتش به کلی مهار شده و اهالی در حال 
پاکســازی آثار به جای مانده از این آتش ســوزی در منازلشان و 

همچنین برآورد خسارت وارد شده هستند.
یکی از اهالی روستای یوسف آباد که صاحب نخستین خانه ای است 
که آتش بی احتیاطی همسایه به انبار کاه و علوفه او افتاده است، در 
این باره می گوید: در نخستین دقایق شروع آتش سوزی اگر آبی 

در دسترس داشتیم، حتی به اندازه چند سطل، از گسترش آتش 
جلوگیری می کردیم.

به گفته محمدرضا توسلی، این روستا نزدیک به دو دهه با مشکل 
کم آبی و بی آبی مواجه اســت و به خاطر بی توجهی مســئوالن 
شهرستان، حقابه روستای یوســف آباد در میانه راه نصیب دیگر 

روستاها شده و یا رسماً به کشاورزان این مسیر فروخته می شود.
وی با اشاره به خسارت دست کم 500 میلیون ریالی اش در این 
حادثه، اضافه می کند: آب لوله کشــی روستا از دو روز قبل قطع 
بود و در این مدت هر آنچه آب در تانکر و حوضچه ذخیره کرده 
بودیم، تمام شده و حتی برای شرب دام ها مشکل داشتیم و زمانی 
که آتش ســوزی رخ داد، تقریباً هیچ آبی برای اطفای حریق در 
دســترس نبود و روستاییانی هم که برای کمک آمده بودند، جز 

دویدن به این سو و آن سو کار دیگری از دستشان برنمی آمد.
این درحالی اســت که برخی روســتاییان این گفتــه فرماندار 
شهرستان را که آتش نشــانان حدود 1۴ دقیقه بعد از نخستین  
تماس و گزارش به محل رســیده را قبول ندارند و معتقدند این 

زمان بین 30 تا ۴0 دقیقه بوده اما همگی براین نکته تأکید دارند 
که اگر تالش و ازخودگذشتگی مأموران آتش نشانی نبود، خسارات 

غیرقابل جبرانی به بخش وسیعی از روستا وارد می شد.
یادآور می شــود، از ســال ها قبل تاکنون و به دنبــال تماس و 
گالیه های اهالی روستای یوسف آباد، روزنامه قدس چند بار اقدام 
به اعزام گزارشــگر به این منطقه و چاپ گزارش های مربوط به 
مشکالت کم آبی آن کرده اما متأسفانه هیچ اقدام مؤثری تاکنون 

صورت نگرفته است.
انتظار می رود به ویژه پس از وقوع این حادثه، دستگاه های متولی 
آبرسانی، فرمانداری و شــورای شهرستان، نسبت به ساماندهی 

نابسامانی موجود و رفع مشکل آب این روستا اقدام کنند.

جرقه، باد و بی آبی؛ آتش به جان روستای یوسف آباد انداخت

روستایی بی احتیاط  مقصر است یا مسئوالن بی تفاوت؟

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده  
شرکت حمل و نقل بین المللی دنیاران 

توس  به شماره ثبت 7853 و شناسه ملی 
 10380303084

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران شرکت فوق 
جه��ت تغیی��ر م��کان ش��رکت در س��اعت 9 صبح 
مورخ��ه 1398/07/13 جه��ت تصمی��م گیری در 

محل قانونی شرکت دعوت به عمل می آید
هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی 

دنیاران توس 
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مزایده فروش اموال شهرداری فریمان – مرحله دوم
 شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره 5/1923 مورخه 98/04/19 شورای اسالمی شهر تعدادی از 

اموال مستعمل و بالاستفاده خودرا به شرح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ دوم این آگهی جهت دریافت 
اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند

توضیحات :
1-مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ دوم این آگهی تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 98/07/18 خواهد بود.

2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/07/21 می باشد.
3-تاریخ برگزاری کمیس��یون مزایده، بازگش��ایی و قرائت پیشنهادات قیمت، رأس ساعت 14:15 روز دوشنبه مورخه 98/07/22 در محل ساختمان شماره یک 

شهرداری فریمان واقع در میدان امام خمینی خواهد بود.
4-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل استرداد می باشد..
6- تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناسی و هزینه های مربوطه به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- اطالعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است .
8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده، بدون پاکت، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطله محسوب می گردد.

9- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا س��وم س��پرده هر یک به نفع ش��هرداری ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید 
خواهد شد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس حاصل نمایند.

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه مزایده )ریال(تعدادنام دستگاهردیف

1
سنگ شکن دارای الکتروموتور 75 اسب به انضمام متعلقات 

و کانوایرها
1585،000،00029،000،000 دستگاه

160،000،0003،000،000 دستگاهپمپ آب دیزلی2

113،000،0001،000،000 دستگاههیتر دارای مشعل و فن و ترموستات های کنترلی3

17،000،0001،000،000 دستگاهپمپ آب بنزینی4

 علیرضا قلی زاده-شهردار فریمان 

/ع
98
08
30
2

ت اول
نوب

آگهی دعوت  به مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده  صاحبان سهام شرکت خوراک دام 
وطیور آبزیان نگین شهرستان گناباد)سهامی 

خاص( ثبت شده به شماره 1479وشناسه ملی 
10380369735

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت فوق 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بط��ور ف��وق العاده ک��ه در س��اعت 10صبح مورخ 
1398/7/15درآدرس :دفت��ر قانون��ی ش��رکت 
واق��ع درگناباد ج��اده قدیم بیدخت س��ه راهی 
نوقاب دفترشرکت تش��کیل می گردد حضور به 
هم رس��انند :دستورجلس��ه:1-انتخاب مدیران 
وبازرس��ان 2-س��ایر م��واردی ک��ه ب��ه موج��ب 
قان��ون تجارت در صالحیت مجم��ع عمومی عادی 

میباشد.
هیئت مدیره
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آگهی تجدید مزایده کتبی 
ش��هرداری جغت��ای ب��ه اس��تناد مصوبه 
شورای اسالمی شهر جغتای در نظر دارد 
نس��بت به فروش تعدادی از زمین های 
واقع در بلوار امام علی )ع( غربی  ، بلوار 
عدال��ت، جنوب هتل رضا و س��ایر معا بر 
واقع در محدوده ش��هر  با کاربری تجاری 
و مس��کونی و... از طری��ق مزایده کتبی 
ب��ه متقاضیان واجد ش��رایط ب��ه فروش 

برساند .
ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانند ب��ه منظور 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر و اخ��ذ اس��ناد 
مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 
1398/07/03 لغای��ت  1398/07/12 به 
واحد امور مالی شهرداری جغتای مراجعه  
و ی��ا ب��ا ش��ماره تلف��ن 051-45621970 

تماس حاصل فرمایند .
/ع شهرداری جغتای
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برگ سهام از ش��ماره 132509 الی شماره 132548 
ش��رکت آبادان��ی و الهیه خراس��ان وتعرف��ه اراضی 
شهر سبزالهیه به شماره 105989و صلح نامه به نام 
ش��یر عل��ی رمض��ان زاده فرزن��د برات  ب��ه ش.ش 
و  گردی��ده  98/6/25مفق��ود  مورخ��ه  در    6644

ازدرجه اعتبار ساقط می باشد . /ع
98
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به تعدادی راننده 
کمپرسی نیازمندیم

09380070277-09173153405  

/ع
98
08
30
5

)) آگهی مزایده- نوبت دوم((
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 
به صورت اجاره ساختمان تاالر خوشبختی شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی با 
قیم��ت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 28/000/000 ریال و ضمانت قرارداد 100/000/000ریال 
و ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 36/000/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد 
شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/06/27لغایت 98/07/13

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ98/07/13
زمان بازگشایی پاکات 98/07/14در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شود.
محل تحویل اس��ناد مزای��ده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم                   
می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل 

نمایند. 
 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد  
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نیم رتشیب بدا گزارش قدس از نقش آفرینی مادران وهمسران رزمندگان در دفاع مقدس

نیمه پنهان فرهنگ مقاومت
سرور هادیان: نقش زنان را در پیروزی جنگ 
نمی توان نادیده گرفت، زنانی که یا مادر بودند 
یا همسر و در تمام دوران دفاع مقدس در کنار 
پسران و مردانشان بودند. به راستی اگر زنان آن 
دوران آرامش خانه را فراهم نمی کردند، مردان 

امکان حضور در جبهه ها را نداشتند.
در همین راستا با چند همسر و مادرشهید به 
گفت وگو نشستیم تا نقش مهم زنان در دوران 

دفاع مقدس را از زبان آنان یادآور شویم.
 

   زن محور تربیت و هدایت 
همسر شــهید ولی اهلل چراغچی در گفت وگو با 
خبرنگار ما دربــاره نقش زنان در پیروزی دفاع 
مقدس، می گوید: حضور زنان در دفاع مقدس 
یک حضور پررنگی بود. زنان به دلیل ســاختار 
وجودی خلقتشــان و وظیفه ای که خداوند بر 
دوش آن ها نهاده اســت محور جامعه هستند، 
زیرا محوراصلی تربیــت و هدایت جامعه برای 
رسیدن به مدینه فاضله ای که خداوند می خواهد 
بشر به سعادت و کمال برسد، بخش اعظم آن 

برعهده زنان است.
دکتر تهمینه عرفانیان امیدوار می افزاید: به اعتقاد 
من زنان تأثیرگذارترین قشر جامعه هستند و 
حرکت های عظیمی که در هر جامعه ای اتفاق 
می افتد، نشــان از این ادعاست به همین دلیل 
دشمن و جریان های معاند در داخل و خارج از 
این نقش زن سوء استفاده می کنند. وی در ادامه 
با اشاره به اینکه از همان کودکی با حال و هوای 
دفاع مقدس بزرگ شدم، اظهار می دارد: مادرم 
زمان انقالب همیشــه در راهپیمایی ها شرکت 
می کــرد و ما را هم با خود می برد. اوایل جنگ 
هم هرکاری از دستش برمی آمد، دریغ نداشت و 

در مکتب عصمتیه مبلغ بود.

  الگویی به نام مادر 
همسر شهید چراغچی بیان می دارد: 40 سال 
مادرم هر پنجشنبه در خانه مان جلسات مذهبی 
و قرائت قــرآن برای ظهور امــام زمان)عج( و 
سالمتی رزمندگان برگزار می کرد. مادرم چرخ 
بافندگی و خیاطی داشــت و شب تا صبح در 
صندوقخانه کــه صدایش ما را اذیت نکند، کار 
می کرد و برای رزمنده ها یا جلیقه می بافت و یا 
لباس می دوخت. ایشان حتی با خواهران مکتب 

رقیه دوبار برای کمک به جبهه اعزام شد. 
به یاد دارم عمه همســرم »بتــول چراغچی« 
در دهــم دی 57 ســرش زیر تانــک رفت و 
این در حالی اســت که حضور بانوان در اولین 

راهپیمایی ها در مشهد بسیارچشمگیر بود.
وی در پاسخ به این پرسش که در نبود شهید 
چراغچی زندگی چگونه می گذشت، می گوید: به 
طور قطع برای همه مادران و همسران جدایی از 
عزیزشان سخت است و در نبود مردانشان دچار 
مشکالت زیادی می شوند. ولی آنکه همه آن ها 
صبر کردند، به خاطر ایمان به خداوند بود، حتی 
همه مشکالت برایشان زیبا جلوه می کرد. همه 
ما در وجودمان یک درد و رنج و آزردگی قلبی 

وجود دارد، اما وقتی می بینیم 
قابل  برای رضای خداســت، 

تحمل می شود.
 وی تأکید می کند: به یاد دارم 
در ازدواج مجــددم که با برادر 
ممانعت  ابتدا  بود،  همســرم 
می کردم زیرا برایم سخت بود. 
مادر شــهید چراغچی گفت، 
شــاید به خاطر این است که 
این پسرم هم به جبهه می رود 

و ممکن است شهید شود و من فقط گفتم اگر 
بار دیگر بخواهم ازدواج کنم، می خواهم او مردی 

باشد که راه شهید چراغچی را ادامه دهد.
 من هیچ گاه از مشکالت خسته نشدم. 

   حمایت زنان و آرامش مردان 
همسر شهید چراغچی تأکید می کند: اگر یک 
بار دیگر به گذشته برگردم بازهم برای رفتن او 
مخالفت نخواهم کرد. اگر آرامش ما زنان نبود 
و بچه هایمــان را زیر بال و پرمان نمی گرفتیم، 
رزمنده ها نمی توانستند در جبهه با خیال راحت 
بجنگند. دکترعرفانیان توضیح می دهد: آن ها 
دغدغه دوری از ما را داشتند و در این سه سال 
حضور همسرم فقط یک نامه برای من فرستاد. 
شهید چراغچی همیشه می گفت: بگذار وقتی در 
جبهه هستم برای جبهه باشم. صبوری از طرف 
همســران آرامش را برای رزمند ه ها دو چندان 

می کرد.

  مادر دو شهید 17 و 20 ساله
مادر شهیدان سیدجواد و سیدکریم خوش قلب 
طوســی نیز درباره نقش زنان در دفاع مقدس 
بیان می دارد: سیدجواد 17 ساله و سیدکریم 20 
ساله بود. سیدجواد در سال 1365 در عملیات 
کربالی 2 در منطقه حاج عمران بر اثر اصابت 
گلوله و برادرش ســیدکریم در همان سال در 
منطقه شــلمچه و درعملیات کربالی 5 بر اثر 
اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 
زهرا موحدی می افزاید: هرکاری که می خواهیم 
بکنیم باید پس زمینه ای وجود داشته باشد. هر 
مادری بخواهد فرزندش در مسیر دین باشد باید 

اول خودش دین را بشناسد 
و به آن عمل کند. من معتقد 
بودم هرچــه خداوند به ما 
گفته خیر و صالح بشریت 
است و من به آن اعتقاد دارم 

و عمل می کنم.

   نسخه خدایی
این مادر 70 ساله می افزاید: 
درســت مثل زمانی که ما بــه دکتر مراجعه 
می کنیم و او برای درمان ما نسخه می نویسد و 
می گوید هر کدام از داروها را چطور و چه زمانی 
استفاده کنیم و ما از او نمی پرسیم این داروها 
چطور درســت شده و چرا این مدت زمان باید 
دارو را مصرف کنیم، زیرا به او اطمینان داریم، 
خدا نیز برای ما نســخه ای داده که باید به آن 

عمل کنیم.

   باورهای شهادت در راه خدا 
مادر شــهیدان خوش قلب طوسی خاطرنشان 
می ســازد: من در خانواده مذهبی بزرگ شدم 
و60 ســال پیش پدربزرگمان می گفت، در هر 
بارداری نیت کنید اگر خداوند به شــما پسری 
داد برای دفــاع از دین برود و بجنگد. آن زمان 
جنگ و انقالب نبود. آن هنگام جنگیدن برای 
امام زمان)عج( ذهنیتمان بود و این روحیه در ما 
نهادینه شده بود که اگر خدا پسری به ما بدهد 
در راه دین باید بجنگد.وی توضیح می دهد: در 
سن 19 سالگی چهار پسر داشتم و خوشحال 
بودم اگر امــام زمان)عج( ظهور کند من چهار 
سرباز برای او دارم. جنگ شد و همسرم با اولین 
گروه عازم جبهه شد. او دریک کارخانه مشغول 
به کار بود و استعفا داد. همسرم جزو نیروهای 

شهید صیاد شیرازی بود.

   12 نفر از اقوام در جنگ
این بانوی صبور بیان می دارد: ســال بعد پسر 
بزرگم به جبهه رفت و همزمان 12 نفر از اقوام و 
خانواده مان در جبهه ها بودند. همزمان با شهید 
کاوه پسر کوچک من  هم شهید شد و جنازه اش 
نیامد، وقتی دیدم همه خانواده ام آنجا هستند 

من هم با دو فرزند کوچکم یعنی یک دختر و 
پسر دیگرم به همراه همسرم به جبهه رفتم.

   همراه با همسر و پسرانم در جبهه 
زهرا موحدی خاطرنشــان می کند: پسرهایم 
هرکدام در یک محور مشغول جنگیدن بودند 
و من با همســرم به اهواز رفتم و در کربالی 5 
وقتی کریم شهید شد، من با جنازه او برگشتم و 
بعد از 11 ماه جنازه سیدجواد هم آمد یعنی به 

فاصله 5 ماه دو پسر م شهید شدند.

   وظیفه شرعی هرزن مسلمان
همسرشهید محمد عبادیان نیز می گوید: 52 
ســاله ام و دو پســر و یک دختر دارم. سال 54 
ازدواج کردم همســرم مدیر حسابداری کفش 

ملی در یوسف آباد تهران بود.
قدسیه بهرامی با اشاره به اینکه 11 سال بعد از 
ازدواج همسرش به شهادت رسید، بیان می دارد: 
او به خاطر دفاع از کشور، از کارش استعفا داد و 
به عنوان بسیجی اعزام و بعد وارد سپاه شد.وی 
تأکید می کند: وظیفه شــرعی و دینی هر زن 
ایرانی بود که در کنار همسرش آرامش را فراهم 
کند تا خاک میهنمان دست دشمن نیفتد. من 
دلم نمی خواست از همســرم که مرد بسیار با 

اخالقی بود، جدا بمانم.
 او پسردایی ام نیز بود. این بانوی صبر می افزاید: 
خانواده ام در مشــهد بودند و بعد از شــهادت 
همســرم به مشــهد آمدم. آن زمان بچه هایم 
حمیدرضا 10، احمد هشت و فاطمه 2/5 ساله 
بود، حاال 33 سال از شهادت پدرشان می گذرد.

همسر شهید عبادیان با اشاره به اینکه آن هایی 
که اعتقاد به اسالم داشتند، آرزویشان بود که امام 
بیاید و پای آن هم ایستادند. ما هر دو مذهبی 
و خیلی همدل بودیم، به یاد دارم با آغاز جنگ، 
60 روز آموزشــی رفت و بعد از بسیجی شدن 
به سردشت اعزام شد. وی خاطرنشان می کند: 
همسرم ســال 61 گفت به خاطر مسئولیتش 
نمی تواند بیاید و قرار شد ما به منطقه برویم. آن 
زمان اوج موشکباران دزفول و شهرهای جنوب 
بود. با او تا سال 65 که به شهادت رسید، همراه 

شدم. آنجا دنیای دیگری بود.

   همراهی با مردان جنگ 
همسر شــهیدعبادیان اظهار می دارد: ابتدا به 
اسالم آباد غرب در پادگان اهلل اکبر برای اسکان 
رفتم اما در منطقه مــدام جنگ بود. تا جایی 
که می توانست برای ما محل اسکان امن مهیا 
می کرد. سرانجام سال 65 در شلمچه شهید شد. 
همان شب در دزفول قرار بود موشک بزنند ما 
را به اندیمشک انتقال دادند آنجا همسرم شهید 
شد که به من اطالع ندادند، پدر همسرم دنبال 
من و بچه هایم آمد و به تهران بازگشــتیم، در 
تهران خبر شــهادت همسرم را به من گفتند. 
سالگرد برادرش با چهلم همسرم یکی شد، همه 
این سختی ها را زنان در کنار مردان تحمل کردند 
تا ســرافراز از این امتحــان الهی بیرون بیایند.

فرهنگ و هنر

گفت وگو

 »درخت سخنگو« روی صحنه تئاتر 
مشهد می رود 

»درخت  تئاتر  تسنیم: 
اســت  قرار  ســخنگو« 
به مــدت 11 روز روی 
صحنه تئاتر مشهد برود 
و محتوای آن را مضامین 
اجتماعی  اســطوره ای- 
رسول  می دهد.  تشکیل 

مجرد کاهانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، اظهار 
داشت: تئاتر »درخت سخنگو« از 8 تا 18 مهر به مدت 11 روز 
در سالن آمفی تئاتر جمعیت هالل احمر مشهد واقع در خیابان 
امــام خمینی)ره( به اجرا در می آید و در صورت اســتقبال و 
درخواست مردمی تمدید خواهد شد و پس از مشهد در تهران، 

اصفهان، شیراز و دیگر شهرهای کشور اجرا می شود.

   فتوواک، فرصتی برای تماشای شهر
 از دریچه ای دیگر
قدس: نشســت »همه 
چیــز دربــاره فتوواک 
1398« با هدف آشنایی 
عکاسان با روند برگزاری 
این رویــداد جهانی در 
مشــهد به همت پاتوق 
عکس حوزه هنری و با 

همکاری کانون گسترش عکاسی برگزار شد. نوشین وفادار از 
لیدرهای فتوواک مشهد در این نشست، گفت: فتوواک یک 
مسابقه و رویداد گروهی عکاسی در سطح جهانی است که از 
سال 95 در مشهد نیز برگزار می شود. هدف اصلی این رویداد 
تبادل نظر و تقویت دوســتی میان عکاسان است .وی افزود: 
وقتی در روز مسابقه به عنوان یک گروه از عکاسان به سطح 
شهر می رویم بدین معنی نیست که قرار است شبیه هم عمل 

کنیم، تنها وجه اشتراک ما عکاسی است.

گفت وگو با متخصص رفتار حرکتی به بهانه روز 
»سالمند، سالمت و سبک زندگی سالم« 

  » ورزش« تضمینی برای سالمت 
دوران سالمندی

محمدی:  پرویــن 
هفته سالمند از سوم 
تا نهم مهرماه با شعار 
فرصت های برابر برای 
تمام ســنین از امروز 
آغاز شده و هر روز آن 
تحت عنوان خاصی با 

توجه به مسائل مرتبط با دوره سالمندی نام گذاری شده است. 
امروز سوم مهرماه نخستین روز این هفته و روز »سالمند، سالمت 
و سبک زندگی سالم« نام گذاری شده است. به این بهانه با دکتر 
منوچهر قلخانی متخصص رفتار حرکتی از دانشــگاه فردوسی 
مشهد، ورزشیار سالمندان و مدرس دانشگاه به گفت و گو نشستیم 
تا در این خصــوص از نظرات و توصیه های یک متخصص آگاه 
شویم: به اعتقاد دکتر قلخانی بزرگســالی و سالمندی دوره ای 
حساس در طول عمر یک فرد است که اگر روش های مقابله یا 
سازش با این دوره را فرا نگیرد به طور حتم با مشکالتی مواجه 
خواهد شد.وی با اشاره به تحقیقات و مقاالت علمی معتبر افزود: به 
طور کلی در متون و مقاالت علمی نشان داده شده است که تمام 
سیستم های حسی و حرکتی در دوران سالمندی افت در کارکرد 
و ســاختار پیدا می کنند. ازاین رو ورزش به عنوان یک راهبرد 
مهم و ضروری برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن افت و زوال 
سیستم های بدن شناخته شده است. افزون بر آن در پژوهش ها 
و بررسی های متخصصان تأثیر برنامه های ورزشی بر بهبود کارایی 
دستگاه قلبی عروقی، عصبی و عضالنی به اثبات رسیده است و 
بیشتر متخصصان حوزه ورزش معتقدند زمانی فواید ورزش در 
یک سالمند مشاهده می شود که بر اساس اصول علمی طراحی 
شده باشد، چه بســا افرادی که سال هاست ورزش می کنند اما 
به علت نداشــتن آگاهی نتیجه بهینــه از ورزش را نمی گیرند. 

   کدام برنامه ورزشی مناسب سالمندان هست؟
وی در پاســخ به این پرسش که بهترین برنامه ورزشی برای 
یک سالمند و بزرگسال چیست؟ اظهار داشت: باید به شرایط 
آمادگی جســمانی و روانی سالمند و نوع بیماری و مشکالت 
اسکلتی، عصبی، عضالنی و متابولیکی او توجه نمود. وی اضافه 
کرد: نخستین و مهم ترین قدم انتخاب نوع ورزش مناسب برای 
فرد سالخورده است و دومین گام تعیین مدت و شدت مناسب 
ورزش است. به عنوان مثال مناسب ترین ورزش برای سالمندی 
که ضعف تعادل دارد تمرینات تعادلی و چند حســی است. 

   مراحل انتخاب و انجام یک فعالیت ورزشی
وی با تأکید به اینکه اگر هر کدام از این مراحل به درستی انجام 
نشود، متأسفانه برنامه ورزشی فواید الزم را نخواهد داشت، گفت: 
پیش از انجام هرنوع فعالیت ورزشی باید مراحل زیر انجام شود: 
1- ارزیابی توانایی جسمانی سالمند توسط یک متخصص ورزش 
2- تجویز و طراحی مناسب ترین برنامه ورزشی برای سالمند 
توسط متخصص ورزش سالمندان 3- استفاده از ابزار استاندارد 
و مناسب 4- اجرا و مداومت سالمند در پیگیری برنامه ورزشی.

   برنامه صحیح ورزشی برای سالمندان
دکتر قلخانی به مراحل مختلف ورزش سالمندان اشاره و تصریح 
کرد: بر اساس نظر متخصصان حوزه ورزش سالمندی، برنامه های 
ورزشی باید شامل چهار برنامه اصلی باشد.1- تمرینات هوازی 
و اســتقامتی )مانند پیاده روی، دویدن، شنا کردن، دوچرخه 
سواری، راه رفتن در آب( 2- تمرینات قدرتی و توانی )استفاده 
از وزن بدن برای شنا رفتن و ورزش و استفاده از وسایل کمکی 
مانند انواع وزنه ها و کش های ورزشــی بــرای ایجاد مقاومت( 
3- تمرینــات انعطاف پذیری )افزایــش دامنه حرکت مفاصل 
و جلوگیــری از کوتاهی عضالت( 4- تمرینات تعادلی و چند 
حسی )تمرین هایی مانند ایستادن روی یک پا، چرخیدن، راه 

رفتن روی فوم و تقویت میدان بینایی و وستیبوالر(
وی خاطرنشــان کرد: در صورت رعایت شــرایط جسمانی، 
انتخاب ورزش مناسب و استمرار آن، سالمندان می توانند از 
تحرک کافی برخوردار و کارایی الزم را برای انجام فعالیت های 

روزمره و یک زندگی شیرین و پویا داشته باشند.

 »SMA« بیماری شوم کودکان 
آمار  گرچــه  علی پور: 
مشــخصی از بیمــاران 
مبتــال بــه »آتروفــی 
عضالنــی نخاعــی« یا 
و  کشــور  در   SMA
خراســان رضوی وجود 
نــدارد، اما ایــن عارضه 
را می   توان دومین بیماری شــایع عصبی عضالنی و جزو 10 

بیماری اول ژنتیک از لحاظ فراوانی دانست.
دکتر فرح اشرف زاده، فوق تخصص اعصاب کودکان با تشریح 
گونه های این بیماری می گوید: SMA یک بیماری پیشرونده 
نخاعی اســت که از دوران جنینی شــروع و بعد از تولد ادامه 
می یابد. همچنین در جریان این بیماری سلول های شاخ قدامی 
نخاع که نیروی محرکه عضالت اسکلتی است، به دلیل نقص 
ژنتیکی به تدریج از بین می رود، به طوری که با وجود هوشیاری 
نرمال قدرت عضال نی سیر پسرفت را طی می کند. البته چندین 
نوع SMA وجود دارد که در تمام انواع عالیم مشابه، ولی زمان 
شروع بیماری متفاوت و به اقتضای آن طول عمر نیز متغییر 
خواهد بود. چنان که نوع صفر بیماری از دوره جنینی شروع 
می شود، نوع یک با شروع از اوایل شیرخوارگی، نوع دو شروع 
عالیم بالینی در اواخر شیرخوارگی اســت و نوع سه از اوایل 
کودکی بروز می کند.این استاد دانشگاه در ادامه می افزاید: در 
تمام انواع بیماری، کودک هوشیار بوده و گاه حتی باهوش تر 
از همسن  و سال های خود به نظر می رسد، اما به تدریج ضعف 
عضالنی به صورت از دســت دادن قدرت نشستن و حتی پا 
گرفتن، پدیدار شده، به مرور حرکت دست ها کاهش می یابد، 
گریه های کودک ضعیف و به صــورت ناله کردن در می آید. 
همچنین بلع مشکل شده و پریدن مواد غذایي به داخل راه های 
هوایی مشاهده می شود به طوری که عفونت های ریوی به کرات 
بروز مي کند. به دلیل ضعف عضالت بین دنده ای تنفس شکمی 
شده و حرکات لرزشی ریز در زبان در حالت خواب حتی وجود 
دارد از آنجا که عضالت صــورت تا اواخر بیماری قدرت خود 
را حفظ می کند، کودک چهره ای طبیعی داشته و باهوش اما 
ناتوان به نظر می رسد. بنابراین بیماری آن قدر پیشرفت می کند 
که حتی اگــر والدین کودک را با عالقه در آغوش بفشــارند 
می تواند منجر به قطع تنفس شود. به هرحال 25درصد بیماران 
از نــوع یک بوده، 50 درصد نوع دو و 25درصد نوع ســه این 

بیماری را دارند و نوع صفر این بیماری بسیار کم است.
دکتر اشــرف زاده  افزود: راه تشخیص بیماری به غیر از نمای 
بیماری بررســی الکترو نوروگرافی و اخذ نوار عضله است که 
ایــن دو، ظن به وجود بیماری را افزایش داده و برای اثبات آن 
نیاز حتمی به بررســی ژنی است. البته بررسی ژنی ابتدا برای 
شیرخوار انجام شده و ســپس در صورت نیاز در بعضی انواع 

برای والدین نیز صورت می گیرد.
دکتر حمیدرضا رحیمی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 
نیز اظهار   می کند: از آنجا که ســن شــروع بیماری بیشتر در 
ابتدای تولد و در انواع دیگر آن حدود پنج سالگی است، اقدامات 
توانبخشی باید بالفاصله پس از تشخیص بیماری شروع شود. وی 
درباره وضعیت خدمات درمانی به مبتالیان می افزاید: درصورت 
درگیری سیستم اسکلتی- عضالنی، اقدامات و امکانات مراکز 
توانبخشــی و فیزیوتراپی بیمارستان ها و کلینیک ها تا حدود 
زیادی جوابگو و مؤثر اســت، اما در موارد پیشــرفته بیماری و 
درگیری سیستم تنفسی؛ امکانات توانبخشی ریوی محدود است. 
چنان که در حال حاضر در مشهد، تنها در بیمارستان رضوی 
تجهیزات توانبخشی ریوی بزرگســاالن فراهم است. وی می 
افزاید: از آنجا که بیماری مزبور عارضه مزمن محسوب می شود، 
ضروری است از ابتدای زمان تشخیص، خدمات توانبخشی به 
طور مداوم و بدون وقفه به مدت طوالنی انجام پذیرد. بنابراین 
ورود ســازمان های بیمه به این حیطه اجتناب ناپذیر اســت.

  دانشجوی سبزواری پژوهشگر برتر 
جشنواره پایان نامه های کشور شد

ایسنا: رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی ســبزوار گفت: یکی از 
دانشجویان  این دانشگاه در دومین جشنواره پایان نامه های برتر 
ایران جایزه ویژه پروفســور حسابی را کسب کرد. محمدرضا 
سعیدی اصل عنوان کرد: فاطمه عباسیان، دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشد »رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش 
فناوری مواد غذایی« دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار با پایان نامه 
»بهینه سازی فرموالسیون ژله نوشیدنی- گیاهی حاوی ژالتین 
و عصاره بهارنارنج با استفاده از طرح مخلوط« در این جشنواره 
شرکت کرده بود. وی ادامه داد: این پایان نامه  توانست عنوان 
»پایان نامه  برتر« را به خود اختصاص دهد و فاطمه عباسیان 

نیز به عنوان »پژوهشگر برتر« مورد تجلیل قرار گیرد. 

قدس: همزمان با هفته دفاع مقدس، 20 مجموعه از قاب 
تصاویر شهدای شاخص مشهد به شیوه اجرایی کات استند 
وبا ســبک نقاشــی دیجیتال به قلم مصطفی شفیعی در 
میدان های اصلی شــهر اکران شــد. معاونت اجتماعی و 

مشارکت های سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد 
همچنین 100 تخته نوشته با مضامین ایثار و شهادت و هزار 
پرچم در خطوط بی آرتی منتهی به حرم مطهر نصب کرد.
برافراشتن هزار و 500 پرچم ایران به صورت آویز ستونی 

در نقاط مختلف شــهر، اجرای هزار و 30 مترمربع نقاشی 
دیواری با تصاویر شهید چمران، شهید فرامرز عباسی، شهید 
شکری، شهید عبادیان، شهید خوش سیما در معابری که به 
نام این شهیدان نام گذاری شده، از دیگر برنامه های این 
معاونت است. نصب نقش برجسته تصویــر شهید 
کاوه در ایستگاه مترو شهید کاوه نیز انجام 
شده است.دیدار با خانواده های 
معظــم شــهدا، ایثارگــر و 
اجرای برنامه های حمایتی از 
تشکل های مذهبی و مساجد 
مشهد  ســیزده گانه  مناطق  در 
از جملــه برنامه های این معاونت 
در هفتــه دفــاع مقدس اســت.

همزمان با هفته دفاع مقدس
تصاویرشهدا زینت بخش معابر مشهد

  اگر آرامش ما زنان
 نبود و بچه هایمان را زیر 
بال و پرمان نمی گرفتیم، 
رزمنده ها نمی توانستند 

 در جبهه با خیال 
راحت بجنگند
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حل جدول شماره قبل

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

1. بسیارداننده است و از صفات باریتعالی- 
منطقه ای بادخیز نزدیک نیشــابور-عصر 
و روزگار 2. نیروهــا- تونــل زیردریایــی 
 بیــن فرانســه و انگلســتان- فرشــتگان 
3. رشــته قیطانی بافته شــده روی دوش 
نظامیان- نام قدیم کاشــمر- صد مترمربع 
4. گیاه رنگرزی- گــروه- بخش متحرک 
میــز 5. تشــخیص دادن- شــاهکار امیل 
زوال- سروش 6. برعهده گرفتن وام کسی- 
پناهگاه- شــهر دادگاه بین المللی جنایات 
جنگــی 7. من+تو- ناگزیر- تصویب شــده 
8. از پاپوش ها- شــیار درونی لوله تفنگ- 
 کشــور هفتــادودو ملت- ســبزی غده ای 
 9. میان وعــده – خــوردن - راز و رمــز 
10. ستاره پروین- خاکستر نرم- موش خرما 
11. سخنان بیهوده- محفل و انجمن- غالف 
شمشیر 12. شیوه سخن گفتن- فوق ستاره 
آرژانتینی بارسا- خودروساز باسابقه ژاپنی 
13. تعجب خانمانه- روش و قاعده- واحدی 
در بســکتبال 14. کشوری کوچک در اروپا 
 بین اســپانیا و فرانســه- بحر- یقه آهاری 

15. گوارا- ترس و هراس- گشاینده
1. مجازات کردن- نمایشنامه ای تراژدی از 
شکسپیر- سرزنشگر 2. پرچم- اضافه شده- 
نام دخترانه وطنی 3. پرنده ای شبیه کبوتر 
 امــا کوچکتــر از آن - درخــور- رودآرام 
 4. درحال ســوختن- مالیــات- صدا و نوا 
5. ســالح زیرخاکی- خســیس خشکش 
را دارد- زن یا شــوهر 6. راهــرو باریک و 
بلند- نوکر- می گویند ســالمتی می آورد 
7. پولــی برای خــرج در توکیــو- رونق 
زندگانــی- لباس شــنا 8. نازیبــا- میوه 
آتشین- سازتیره- آغازیدن 9. سنگ مرمر- 
علم اشکال- پروردگار 10. نوعی حشره کش 
دارای ددت ، عصــاره پیرتروم ، اســانس و 
بین المللی جنبش عدم  نفت- خبرگزاری 
 تعهد- برند مشــهور گوشــی تلفن همراه 
11. یار داســتانی سامســون- فرستادن 
کاال یــا خدمتــی بــه خــارج از مرزها- 
 دســتگاهی در موســیقی ســنتی ایرانی 
12. حرص و طمع- میوه تلفنی- حرفی در 
الفبای التین 13. زندگی کردن- نوشتن- 

اجرام گردنده آسمانی که ازخود نوری ندارند 
14. آشکارکردن امری – بی آبرو- دیواربلند و محکم 15. 
اولین نخســت وزیر هند پس از اســتقالل- برابر فارسی 

»سایدبای ساید«- بیان شده

  عمودی  افقی

افتخار

گفت وگو ی کواته

بودند،

کنیم، تنها وجه اشتراک ما عکاسی است.

شد
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