
 پرونده احتکار 9 هزار یخچال
 از فریزر درآمد

 تلخ و شیرین  
خاطرات پدرآموزش نظامی سپاه 

گپ وگفتی با سردار محمودآبادی به بهانه بزرگداشت هفته دفاع مقدسقدس پس از اعالم انشای رأی،همچنان پیگیر یک مطالبه مردمی 

20 روز پیش رئیس شــعبه 12 بــدوی تعزیرات 
حکومتی مشهد در پاسخ به پیگیری های یکساله 
خبرنگار قــدس اعالم کرد : پرونــده 45 میلیارد 
تومانی احتکار یخچال فریزر در مرحله انشای رأی 
قرار دارد، این پاســخ در حالی بود که دو روز پیش 
و در آخرین پیگیری انجام شده، تعزیرات حکومتی 

اعالم کرد: پرونده از مرحله ...

 به بهانه بزرگداشت هفته دفاع مقدس، قراری با 
سردار در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراســان رضوی می گذارم. سردار 
گرچــه نامش از همان اواخر ســال 1358 یعنی 
زمانی که در مرکز آموزش درجه داری امام رضا)ع( 
مشــهد، شــهید کاوه مربی تاکتیک و وی مربی 

مخابرات بود، با پادگان های ...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 
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پلمب در انتظار 15 مرکز عمومی ناایمن مشهد
 بانوی کارآفرین خراسانی 

در گفت وگو با قدس انتقاد کرد

 گره کور بیمه 
بر تار و پود 

فرش دستباف

.......صفحه 2 

.......ادامه در همین صفحه

 jفرمانده سپاه امام رضا 
در محفل شب خاطره 

اصحاب رسانه تشریح کرد

 3 عامل 
پیروزی ایران 

در جنگ 
تحمیلی

قدس: محفل شــب خاطره اصحاب رسانه شب 
گذشته در سالن آمفی تئاتر روزنامه قدس برگزار 
شــد.فرمانده ســپاه امام رضا)ع( در این مراســم 
ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: سه مؤلفه 
استقامت، تبعیت و اطاعت و نیز تکیه بر ظرفیت ها 
سبب پیروزی ایران اسالمی در جنگ تحمیلی شد.

سردار یعقوبعلی نظری اظهار کرد: جنگ بر ایران 
اسالمی با همه آن شرایط و دالیلی که وجود داشت 
تحمیل شد.وی با اشاره به اهداف دشمنان از این 
جنگ تحمیلی، تصریح کرد: دشمن در نهایت به 
اهداف تاکتیکی و تکنیکی در این جنگ نرسید. ..

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با اشاره به مهلت 45 روزه برای رفع نقص اماکن پرخطر عنوان کرد

.......صفحه 2 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی:

سهم کاالی داخلی 
از سبد زائر 

مشخص نیست

وقتی خبرنگاری از یکی از بزرگ ترین ســرمایه داران و کارآفرینان 
جهان پرسید مهم ترین دغدغه شما چیست و او پاسخ داد: »اینکه 
یک روز نتوانم کار کنم«، این پاسخ حکایت همان باوری قدیمی در 

فرهنگ ماست که خواب، خواب می آورد ...

.......صفحه 4 

سوژه از شما / پیگیری از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

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

شماره پیامک:   300072305

 افتتاح مرکز نیکوکاری، کارآفرینی
hو توانمندسازی یاس نبی

صاحبی: با همکاری آموزش و پرورش ناحیه2 مشهد و 
کمیته امداد، مرکز نیکوکاری، کارآفرینی و توانمندسازی 
یاس نبی افتتاح شــد. مدیر آمــوزش و پرورش ناحیه 2 
مشــهد گفت: این مرکز بــا رویکرد رســیدگی به امور 
تحصیلی، مشاوره ای و سایر نیازمندی های دانش آموزان 
بی بضاعت به بهره برداری رسیده است. محسن روحانی نیا 
افزود: مرکز یاس نبی با پوشش دادن دانش آموزان نیازمند 
و بی بضاعت گامی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی 

در مناطق محروم برخواهد داشت.

مثلث پلیسی برای رمزگشایی بیش 
از 190 فقره سرقت در مشهد

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از اجرای عملیات 
ضربتی مقابله با سرقت های سریالی و رمزگشایی بیش 
از 190 فقره سرقت و دســتگیری هفت عامل اصلی 

سرقت های حرفه ای خبر داد.
سرهنگ عباس صارمی ساداتی از اجرای طرح ضربتی 

مقابله با سرقت های خیابانی خبر داد.
وی افــزود: با بررســی ســرقت های اعالم شــده به 
فوریت هــای پلیســی 110 ،مثلث پلیســی در حوزه 
استحفاظی کالنتری های شــهید هاشمی نژاد، شهید 

آستانه پرست و سناباد مشهد تشکیل شد.
فرمانده انتظامی مشهد گفت: تیم های تجسس کالنتری 
شهید هاشــمی نژاد در این عملیات ضربتی دو عامل 

دستبرد به خانه های مسکونی را تحت نظر قرار دادند.
وی افزود: پلیس متهم اصلی که برای سرقت وارد خانه ای 
در خیابان آیت اهلل کاشانی شده بود را با همکاری آگاهانه 
شهروندان وظیفه شناس  در حالی دستگیر کرد که با تیغ 
موکت بری شــاکی پرونده را زخمی و قصد فرار داشــت.

ســرهنگ صارمی با بیان اینکه تالش برای دســتگیری 
همدست فراری ادامه دارد، گفت: تیم های دایره تجسس 
کالنتری شهید آستانه پرست نیز در اقدامی ضربتی و پس 
از هماهنگی با مقام قضایی، پاتوق ســارقان خیابانی را به 
طور غافلگیرانه پاکسازی کردند. فرمانده انتظامی مشهد 
خاطرنشان کرد: در این عملیات پنج متهم پرونده گوشی 
قاپی های ســریالی که دســتگاه های تلفن همراه را برای 
فروش به کشــور همسایه می فرستادند، دستگیر و از آنان 

سه دستگاه گوشی تلفن همراه  کشف کردند. 

 طراحي پرتره شهید قاجاریان 
توسط هنرمند نیشابوری

نیشابور- خبرنگارقدس: عباسعلی حشمتی، نگارگر 
نیشــابوری که در 38 سال گذشــته، تصاویر بیش از 
3  هزار شــهید دوران دفاع مقدس را به صورت پرتره 
طراحی نموده اســت، پرتره سردار شهید مدافع حرم 
محسن قاجاریان را همزمان با گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس طراحی کرد.
هنرمند نگارگر و شاعر نیشابوري اظهار کرد: نخستین 
بار به دعوت ســید حسین عابدي در حزب جمهوري 
اسالمي دعوت به همکاري شــدم و در چهلمین روز 
شــهداي حزب جمهوري اسالمي توانستم عکس 40 
شــهید حزب جمهوري را با فرصت کمي که داشتم 
به صورت پرتره طراحي کنم و از آن زمان یعنی ســال 
1360 تا کنون 38 ســال مي گذرد و من توانسته ام به 
مدد الهي و یاري شهدا عکس بیش از 3 هزار شهید در 
شهرهاي نیشابور و دیگر نقاط کشور را به صورت پرتره 

طراحي کنم.

 مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری 
خراسان رضوی: 

 بیشترین سرمایه گذاری خارجی 
در زمان تحریم انجام شده است

ایرنا: مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی 
گفت: همزمان بــا اوج تحریم های ظالمانــه علیه ایران 
بیشــترین ســرمایه گذاری خارجی در این استان جذب 
شده است. حسن فاضل خیاط با بیان اینکه در سال های 
گذشته نیز کشور ما با شرایط مختلف تحریم روبه رو بوده 
است، افزود: پارسال 3۷ طرح به ارزش 180 میلیون دالر 
با حضور ســرمایه گذار خارجی در استان خراسان رضوی 
اجرا شــد.وی اظهار کرد: از ابتدای امســال نیز 1۷ طرح 
ســرمایه گذاری خارجی به ارزش تقریبی 120 میلیون 
دالر تصویب شده است.وی گفت: در زمان تحریم می توان 
فرصت های ویژه ای ایجاد کرد و بسیاری از سرمایه گذاران 
با اســتفاده از فکر اقتصادی و بهینه خود توانسته اند این 
شــرایط را مدیریت کنند.فاضل خیاط افــزود: با توجه 
به قانون تشــویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی، از 
سوی دولت به این افراد تضمین داده شده که وزارت امور 

اقتصادی و دارایی مزایای ویژه برای آن ها فراهم کند.  

خبرخبر

احمد فیاض: نمایندگان تولیت آستان حرم مطهر امام 
حســین)ع( با حضور در منزل شهید حسین خاوری 
)تنها شــهید ایرانی حادثه عاشــورای سال جاری( با 

خانواده معظم این شهید دیدار و گفت و گو کردند. 
به گزارش خبرنگار ما؛ در این مراسم معنوی که عصر 
روز گذشته با حضور مدیر مرکز امور بین الملل و مدیر 
امور ایثارگران آســتان قدس رضوی در منزل شهید 
حسین خاوری برگزار شــد؛ مسئول ایثارگران و امور 
شــهدای حرم مطهر حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( با 
گرامیداشــت نام و یاد این شهید واالمقام اظهار کرد: 
وقتی به امام حســین)ع( هنگام خــروج از مدینه و 
حرکت به سمت کربال آن هم به همراه اهل بیت، نسبت 
به خطرات موجود هشــدار داده شد؛ امام فرمودند که 
اراده و مشیت الهی بر این قرار گرفته تا در روز عاشورا 
در واقعه کربال به شــهادت رسیده و اهل بیتم نیز به 

اسارت درآیند. 
حاج احمد رســول فرهان در ادامه با اشاره به شهید 
حســین خاوری خاطرنشــان کــرد: حاال نیــز امام 
حسین)ع( نیز بر اساس مشیت الهی چنین خواستند 
 تا این شــهید عالی مقــام در روز عاشــورا آن هم در 
باب الرجا که به امید رحمت الهی اشاره دارد و از القاب 

آن امام همام است؛ به فیض شهادت نائل آید. 
وی با ابراز تســلیت و تهنیت به نمایندگی از تولیت 
آستان مطهر حسینی تصریح کرد: گوارا باشد بر شما 
خانواده معظم شهید این فیض و رستگاری عظیم که 
نصیب هر شخصی نمی شود و عاقبت بخیری محض 

است. سالگرد شهادت این شهید با عاشوراست و اربعین 
شهید نیز با اربعین حسینی هر ساله برگزار می شود که 

جای سپاس دارد. 
مدیر مرکز امور بین الملل آستان قدس رضوی نیز در 
این مراسم با تشــکر از تولیت آستان قدس حسینی 

و نمایندگان تولیت اظهــار کرد: مقام بلندمرتبه امام 
حسین)ع( اقتضا می نماید تا چنین خادمان بصیری 
در آستان مقدس، تربیت و مشغول خدمتگزاری شوند. 
حجت االسالم دکتر محمدعلی موحدی افزود: درجات 
معنوی این شهید بزرگوار بر کسی پوشیده نیست چرا 
که در ظهر عاشــورا در کنار مرقد مطهر آن امام عزیز 
به شــهادت نائل آمد. لذا نباید آن را با درجات دنیوی 

مقایسه کرد. 
در این دیدار معنوی که هدایایی ا زجمله پرچم متبرک 
ضریح امام حسین)ع( به مادر، همسر و برادران شهید 
اهدا شــد؛ برادر شهید حسین خاوری نیز با تشکر از 
اقدامات پســندیده متولیان آستان مقدس حسینی 
اظهار کرد: متولیان آســتان قدس حسینی با عنایت 
تولیت آن آســتان مقدس از روز اول همراه و همدرد 
ما بوده و حتی در مشهد نیز چندین بار برای دیدار و 

گفت و گو حضور یافتند که جای قدردانی دارد. 
احمد خــاوری به نمایندگــی از خانواده شــهید با 
ابراز تشــکر و قدردانی از حضور تولیت آستان قدس 
رضوی که مدتی قبل در منزل شهید حضور یافتند؛ 
خاطرنشان کرد: آن دیدار موجب تسکین دل رنج دیده 

مادر و همسر شهید شد.

توسط نمایندگان تولیت آستان حرم مطهر امام حسین j صورت گرفت

اهدای پرچم متبرک ضریح امام حسینj به خانواده شهید خاوری 

... ادامه از همین صفحه
وی با اشــاره به برابر نبــودن امکانات جنگی ایران 
و دشــمنان، بیان کرد: چند اقدام مهم ســبب شد 
تا ایران در این جنگ به موفقیت برســد ونخستین 

اقدام تبعیت و اطاعت بود. 
وی با اشــاره به تبعیت و والیــت تأکید کرد: یک 
وقت اســت به لحاظ اســتداللی و ذهنی تبعیت و 
والیت را قبول داریــم، اما تبعیت و والیت از ذهن 

باید به قلب برود.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( ادامه داد: اگر این باور 
در جامعه با عنوان تبعیت و والیت از ذهن به قلب 

نرود، به مرحله عملی هرگز وارد نخواهد شد. 
وی تصریح کــرد: هنگامی که عراق به کشــور ما 
حمله کرد همه به جز امام راحل لرزیدند. اما مردم 
با اعتمــادی که به امام راحل داشــتند به آرامش 

رسیدند. 

ســردار نظری با اشــاره به این گفته حضرت امام 
که فرمودند: این جنگ، جنگ حق و باطل اســت، 
اظهارکرد: امام خمینی)ره( در آن زمان استراتژی 
جنگ را معین کردند و فرمودند اگر جنگ 20 سال 

هم طول بکشد، ما ایستاده ایم. 
وی ادامــه داد: در نتیجه نگاه بلندی که امام ایجاد 
کردند، سبب شد مردم وارد این میدان شوند و در 

نهایت دشمن متوقف شد. 
وی با اشــاره به مؤلفه اســتقامت تأکید کرد: این 
مؤلفه نیز همانند والیت و اقتصاد مقاومتی توســط 

امام راحل به قلب مردم ورود پیدا کرد. 

فرمانده سپاه امام رضا)ع( به مؤلفه تکیه بر ظرفیت 
درون اشــاره کرد و گفت: وضعیت ارتش کاماًل به 
هم ریخته بود، دســت کاماًل خالی بود اما هر چه 
جنگ ادامه می یافت، تجهیزات و ســالح تکمیل تر 

شد. 
وی در ادامه تصریح کرد:هیچ چیز در شرایط فعلی 

جز این سه مؤلفه نمی تواند به ما کمک کند. 
جعفر مروارید، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراسان رضوی نیز در این مراسم دفاع مقدس را رنگ 
خدایی دانست و گفت: حماسه حسینی قبل از اینکه 

جنگ انسانی باشد، جنگ اراده های قوی بود.

مدیرمســئول روزنامه قدس در ابتدای این مراسم 
گفــت: جنگ امروز تا زمانی که مبارزه برای حق و 

حقیقت وجود دارد، ادامه دارد.
ایمان شمســایی با اشــاره به این نکتــه که دفاع 
مقــدس جنگی تمام عیار بــود، اظهار کرد: ما 40 
سال اســت که در جنگ هستیم و لحظه ای عقب 
ننشســتیم و همچنان پیروزهستیم تا هنگامی که 
فرهنگ ایثار و شهادت و اباعبداهلل الحسین و جهاد 
 است، این کشور و انقالب خواهد ماند و باید فرمانده 

اصلی مان که ولی عصر)عج( است را گم نکنیم.
در پایان از فعاالن رســانه ای حــوزه دفاع مقدس 

قدردانی به عمل آمد.
شــایان ذکر است، این مراســم با همکاری بسیج 
رسانه و در ادامه سلســله برنامه های تیتر یک که 
در مؤسســه فرهنگی قدس برگزار می شــود مورد 

استقبال قرار گرفت.

فرمانده سپاه امام رضاj  در محفل شب خاطره اصحاب رسانه تشریح کرد

3 عامل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی با اشاره به مهلت 45 روزه برای رفع نقص اماکن پرخطر عنوان کرد

پلمب در انتظار 15 مرکز عمومی ناایمن مشهد
علــی محمــدزاده مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گفت: در 
یک سال گذشته تنها 100 مرکز پذیرش مسافر 

در مشهد تأییدیه ایمنی گرفته اند.
آتشــپاد دوم امیر عزیزی در نشست خبری روز 
گذشــته به مناســبت هفته ایمنی و روز ملی 
آتش نشــانی افزود: هم اکنون بسیاری از اماکن 
دولتی و مکان هایی که در آن ها تجمع انســانی 
شکل می گیرد یا فاقد تأییدیه ایمنی هستند و یا 

برای تمدید تأییدیه اقدامی نکرده اند.
وی در پاســخ به پرســش خبرنگار مــا درباره 
وضعیت ایمنی خانه مســافرهای مشهد اظهار 
کرد: به دلیل گستردگی شهر و پراکندگی این 
مراکز امکان شناسایی و اقدام مستقیم از سوی 
کارشناسان آتش نشانی نیست اما در یک سال 
گذشــته 375 درخواست صدور تأییدیه ایمنی 
برای مراکز اقامتی به آتش نشــانی ارسال شده 
که از این تعداد حدود 100 مرکز موفق به اخذ 
تأییدیه شــده اند و مابقی موارد به دلیل داشتن 

نواقص رد شده است.

  شناسایی 15 ساختمان و مجتمع پرخطر 
وی با اشاره به شناسایی 15 ساختمان و مجتمع 
پرخطر در مشهد و معرفی آن ها به دادستانی و 
اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: برای نخستین بار با 
حمایت دادستانی و اتاق اصناف مقرر شده است 
چنانچه این مراکز تا پایان مهلت 45روزه نسبت به 

ایمن سازی اقدام نکنند مهر و موم شوند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد در خصوص ایمن سازی بازار رضا 
و مجتمع زیســت خاور مشهد نیز گفت: این دو 
مجموعه در ردیف 15 ساختمان پرخطر هستند 
و مکاتبات زیادی با هیئت مدیره این مجموعه ها 
توسط آتش نشانی و ریاست اتاق اصناف مشهد 
صورت گرفته تا نســبت به رعایت حداقل های 

ایمنی اقدام کنند.
عزیزی در خصوص ایمن سازی بیمارستان های 

شــهر مشــهد نیز گفت: یک 
بیمارســتان در مشهد تأییدیه 
ایمنــی اخــذ کــرده و پنــج 
بیمارستان نیز برای اخذ تأییدیه 

ایمنی اقدام کرده اند.
بــه گفته وی اقدامی از ســوی 
آموزش و پــرورش برای بازدید 

صــورت  بــه  مــدارس  از 
صورت  شــده  سازماندهی 
نگرفتــه و تنهــا چند مورد 
مدارس  از سوی  درخواست 
به آتش نشانی رسیده و مورد 

بررسی قرار گرفته است.
ســازمان  مدیـــرعامل 
آتـــش نشانی و خـــدمات 
ایمنی شــهرداری مشــهد 
گفــت: در شــهر مشــهد 
4۶ ایســتگاه و ســه پایگاه 

آتش نشــانی فعالیت می کنند و دو ایستگاه نیز 
در شهرک های صنعتی توس و کالت به صورت 

مستقل فعالیت می کنند.

  ساخت 10 ایستگاه آتش نشانی 
در دستور کار

عزیزی افزود: بر اساس استانداردها 
بایــد به ازای هر 50هزار شــهروند 
یک ایستگاه ایجاد شــود از این رو 
تعداد ایســتگاه ها در مشهد باید تا 
افق 1404 به ۶۶ ایستگاه برسد که 
طبق تکلیف شورای شهر مشهد 
تا سال 1400 باید 10 ایستگاه 

ساخته شود.
وی اضافــه کرد: در حال حاضر 
پنج ایســتگاه آتش نشــانی در 
دست ســاخت، دو ایستگاه در 
دست توسعه و سه ایستگاه نیز 

در مرحله انجام مطالعات است.
وی ادامه داد: در شهر مشهد هم 
اینک ۸07 عدد شیر هیدرانت 
وجود دارد در حالی که به حدود 
یک هزار و 7۸0 شیر هیدرانت برای رسیدن به 
اســتانداردها نیاز است که امسال یک هزار عدد 
شــیر خریداری خواهد شد. مدیرعامل سازمان 

آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد 
در خصوص منابع انسانی سازمان نیز گفت: هم 
اکنون یک هزار و ۲۹3 نیروی سازمانی فعال در 
این سازمان مشغول به کار هستند که یک هزار و 
۹۶ نفر از این تعداد عملیاتی هستند در حالی که 
بر اساس استانداردهای ایمنی باید حدود 3هزار 
و 500 نفر نیروی عملیاتی برای جمعیت مشهد 

وجود داشته باشد.

  ۹۷ درصد تماس ها مزاحمتی است
وی با بیان اینکه حدود ۹7درصد از تماس های 
برقرار شــده با ســازمان آتش نشــانی مشهد 
تماس های مزاحمتی و غیرمرتبط است، گفت: 

باید روی این موضوع فرهنگ سازی شود.
عزیزی با اشــاره بــه انجام 7هــزار و 307 
عملیــات اطفای حریــق و ۶هــزار و 70۸ 
عملیات امداد و نجــات در حریق و حوادث 
در یک سال گذشته در مشهد افزود: در این 
عملیات 10۹ نفر جان خود را از دست داده و 

10هزار و 1۲۶ نفر نجات یافته اند.
وی تصریح کرد: 45 درصد از حوادث مربوط به 

آسانسور است.

  برنامه های هفته ایمنی و آتش نشانی
عزیزی با اشــاره به فرارسیدن هفتم مهر آغاز 
هفته ایمنی و آتش نشــانی افزود: برنامه های 
مختلفی نظیر رژه و مانور آتش نشانی و امداد و 
نجات، غبارروبی مزار شهدا، ورزش گروهی در 
بوستان ملت و رونمایی از طرح های مختلف 
سازمان با تمرکز بر طرح آتش نشان داوطلب 

برای این هفته برنامه ریزی شده است.
تحویــل پهپــاد مونیتورینــگ و نردبــان 
7۲متــری در آینــده نزدیــک و طراحی 
خودرو آتش نشــانی کم عرض از دیگر اخبار 
اعالمی در این جلســه بود و عزیزی هزینه 
مأموریت های آتش نشانی مشهد در سه سال 

گذشته را 50میلیارد تومان اعالم کرد.

 خانواده دانش آموزان جغتایی
در واکنش به تصمیم مدیران یک مدرسه: 

  خواسته مان عملی نشود 
مانع تحصیل فرزندانمان می شویم

جغتای- ســیداحمد 
با  همزمان  حســینی: 
بازگشایی مدارس تعدادی 
دانش آموزان  اولیــای  از 
شهر جغتای در اعتراض به 
دخترانه  مدارس  تفکیک 
امید انقــالب و کوثر، در 

مقابل مدرسه امید انقالب اجتماع کردند.
خانم خاتم پور، رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه امید انقالب 
به خبرنگار ما گفت: چند ماهی اســت کــه مدیریت آموزش و 
پرورش جغتای اقدام به تفکیک این دو مدرســه کرده است به 
این صورت که پایه های اول تا سوم ابتدایی مدرسه دخترانه کوثر 
در امید انقالب و پایه های چهارم تا ششم امید انقالب در مدرسه 
کوثر ادغام شــوند که اجرای این طرح موجب شده است بیشتر 

خانواده ها دچار مشکل شوند.
وی مشــکل اصلی این طرح را دور بودن مســیر مدرسه کوثر 
بــرای دانش آمــوزان در حال تحصیل در مدرســه امید انقالب 
و برعکس عنوان کرد و افزود: به علت نبودن ســرویس عمومی 
 در شــهر جغتای چطــور ممکن اســت خانواده هایــی که در 
مسکن مهر- مسکن فرهنگیان و شهرک معدن ساکن هستند 
فرزندان خود را به مدرسه کوثر بفرستند و با توجه به هزینه های 
زیاد آژانس های مســافربری بســیاری از خانواده ها قادر به تهیه 
سرویس نیستند و این موضوع سبب شده که بسیاری از اولیای 
دانش آموزان تحصن و نســبت به تصمیــم مدیریت آموزش و 

پرورش جغتای در این خصوص اعتراض نمایند.
خاتم پــور در ادامــه به برگزاری جلســات نماینــدگان والدین 
دانش آمــوزان با فرماندار و مدیر آموزش و پرورش اشــاره کرد و 
گفت: با آقایان چندین بار جلسه برگزار کردیم و قرار شد که این 
طرح اجرا نشود ولی متأسفانه این طرح در نخستین روز بازگشایی 
مدرسه ها اجرا شد و مدیریت آموزش و پرورش مصرانه بر اجرای 

این طرح پافشاری می کند.
وی با اســتمداد از مدیر کل آموزش و پرورش خواستار رفع این 

مشکل شد.
مظهری یکی دیگر از اولیای معترض با بیان اینکه مکان مدرسه 
کوثر برای دانش آموزان ســاکن مسکن مهر شهرک فرهنگیان، 
شــهرک معدن و بولوار عدالت بسیار دور است، گفت: مشکالت 
خانواده ها در خصوص ایاب و ذهاب دانش آموزان را به مسئوالن 
آموزش و پرورش جغتای گوشزد کردیم اما در جواب به خواسته 
ما در مورد رفع این مشکل ترک تحصیل فرزندانمان را پیشنهاد 

دادند.
خانم خراسانی تبار، عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه دخترانه 
کوثر هــم در گفت وگوی خــود به خبرنگار ما گفت: بیشــتر 
دانش آموزان مدرسه کوثر از قشر متوسط جامعه هستند و والدین 
توانایی تأمین سرویس برای حضور فرزندانشان در مدرسه امید 

انقالب را ندارند.
وی با بیان اینکه اولیای دانش آموزان پایه های اول تا سوم مدرسه 
کوثر با این طرح آموزش و پرورش مخالف هستند، افزود: مخالفت 
خانواده ها را به مســئوالن ذی ربط رساندیم ولی آقایان اصرار بر 

اجرای این طرح دارند.
خانم جغتایی یکی از اولیای دانش آموزان هم با ابراز تأسف از پاسخ 
مسئوالن آموزش و پرورش جغتای گفت: تا رفع نشدن این مشکل 
فرزندانمان را به مدرسه نخواهیم فرستاد و از شما خواهشمندیم 

که حرف دل خانواده ها را به مسئوالن استانی برسانید.

  خرید تضمینی گندم 
در خراسان رضوی به پایان رسید

تضمینی  خرید  قدس: 
گندم در استان خراسان 
رضوی بــا تحویل 50۲ 
هــزار و 31۹ تن گندم 
مازاد بر نیاز کشاورزان به 

پایان رسید.
مدیرکل غله و خدمات 

بازرگانی استان خراسان رضوی اظهار کرد: این میزان خرید 
در قالب 5۶ هزار محموله تحویل 3۶ مرکز، کمیسیون و انبار 

تعاون روستایی در استان شده است.
حمیدرضا نــوری افزود: امســال با توجه به نــزول باران و 
برنامه ریزی و تمهیدات ویژه صورت گرفته از ســال گذشته، 
عــالوه بر تحقــق پیش بینی میزان خرید، شــاهد رشــد 
51درصدی خرید تضمینی گندم نســبت به سال گذشته 

بوده ایم.
وی یادآور شد: ارزش ریالی گندم های خریداری شده افزون 
بــر ۸هزار و 70۹ میلیارد ریال بــوده که با پرداخت بیش از 
۹۹درصد وجوه گندم های خریداری شــده افزون بر ۸هزار و 

۶7۹ میلیارد ریال به حساب گندم کاران واریز شده است.
وی در ادامه به شهرستان های پیشرو در خرید تضمینی گندم 
اشــاره کرد و افزود: شهرستان های تربت جام با 5۹ هزار تن، 
مشهد با 51 هزار تن و چناران با 4۹ هزار تن گندم بیشترین 

حجم خرید را به خود اختصاص داده اند.
نوری با اشــاره به خرید توافقی 1۹ هزار تن گندم کشاورزان 
توسط کارخانجات آرد استان گفت: در پی ابالغ دستورعمل 
شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال جاری کارخانجات آرد 
متقاضی امر خرید توانســتند با قیمت توافقی با کشاورزان 
افــزون بر 1۹ هزار تن از محصول ایشــان را خریداری و به 

صورت خصوصی ذخیره کنند.

برای یازدهمین سال در خراسان رضوی آغاز شد 
  اجرای طرح گسترش سواد آبی 

همزمان با آغاز سال تحصیلی
با شروع  همزمان  قدس: 
سال تحصیلی یازدهمین 
مرحلــه از اجــرای طرح 
دانش آموزی نجات آب در 

خراسان رضوی آغاز شد.
مدیرعامل  مقــام  قائــم 
شــرکت آب منطقــه ای 
خراســان رضوی در نشست مشترک شــرکت آب منطقه ای و 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان خراسان رضوی که به منظور 
برنامه ریزی عملیاتی اجرای طرح گسترش سواد آبی با تأکید بر 
نجات آب )داناب( و طرح کتاب انسان و محیط زیست برگزار شد، 
گفت: با اجرای طرح همیاران آب در افق ســال 1405 کسری 
مخازن ساالنه آب زیرزمینی استان به صفر خواهد رسید که این 
امر مستلزم مشارکت و همکاری تمامی نهادها اعم از اشخاص و 
سازمان هاســت. علیرضا طاهری افزود: با توجه به افزایش شمار 
دانش آموزان در استان خراسان رضوی در سال تحصیلی جاری، 
تأمین آب پایدار و کافی برای افق 14۲0 بیش از پیش مورد توجه 

شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی قرار خواهد گرفت.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

  وضعیت دفاتر مسافرتی بحرانی است
بهاردوست: 
شرایط تازه دالر 
اوضاع مسافرت های خارج 
از کشور را به هم ریخته و 
آژانس ها را بی مشتری. در 
همیــن خصــوص دبیر 
دفاتر  صنفــی  انجمــن 
خدمات مسافرتی خراسان رضوی می گوید: افرادی که سفرهای 
خارجی دارند در دو دسته قرار می گیرند یکسری کسانی هستند 
که به دالیل کاری یا به خاطر اینکه فرزندی در خارج از کشــور 
دارند مسافرت می کنند و تعدادی هم هستند که برای تفریح از 
کشــور خارج می شوند؛ دقیقاً کســانی که با توجه به شرایط بد 

اقتصادی که امروز درگیر آن هستیم تعدادشان کم شده است.
مجید فرقانی در ادامه با نارضایتی از کم شــدن تعداد سفرهای 
خارجی چند ماهه اخیر می افزاید: ســفرهایی که پیش از این از 
خراســان رضوی انجام می شد بیشتر به کشورهای گرجستان، 
آذربایجــان، ترکیه، امارات و... بود و تعدادی هم به کشــورهای 
آسیای شرقی مثل مالزی و سنگاپور. تعداد خیلی محدودتری هم 
به کشورهای آفریقایی و اروپایی مسافرت می کردند. کم شدن این 
سفرها موجب شد تمام سفرهای خارجی که تابستان سال گذشته 

داشتیم امسال از دایره پرواز خارج شوند.
وی یادآور می شود: در سال گذشته در مسیرهایی مانند آنتالیا، 
استانبول، آذربایجان و چند کشور دیگر به صورت روزانه پروازهایی 
را داشتیم در حالی که به دالیل مشکالت اقتصادی که در حال 
حاضر با آن مواجه هســتیم و به دلیل پایین آمدن توان خرید 
مردم اکثر این پروازها باطل شــد و در حال حاضر مسافرت های 
تفریحی فقط به کشور امارات انجام می شود. در واقع چیزی حدود 
۸0درصد از پروازهای تفریحی امسال نسبت به زمان مشابه اش در 

سال گذشته کاهش داشته است.
دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی خراســان رضوی 
خاطرنشان می کند: امسال مسافرت های تجاری ما هم به مسیر 
دوبی نسبت به سال گذشــته کم شده است تا جایی که روزانه 
تنها یک پرواز به این کشــور داریــم و همه این ها فقط به ضرر 
دفاتر مسافرتی و شرکت های هواپیمایی است که بخش زیادی از 
هزینه هایشان را از این محل تأمین می کردند؛ حتی خیلی از این 
دفاتر در بعضی از مواقع بیش از 50درصد از کل هزینه هایشان را 

از محل پروازهای خارجی تأمین می کردند.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی دفاتر مســافرتی می افزاید: 
امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته قیمت تورهای خارجی 
در برخی مواقع بیش از 100درصد افزایش داشــته است چون 
اکثر این تورها ارزی هستند و همین قضیه سبب گرانی و ریزش 
مسافر شده است متأسفانه به همین دلیل دفاتر مسافرتی در حال 
حاضر هیچ وضعیت مناسبی ندارند حتی می توانم بگویم با بحران 
مواجه شده اند. هر چند تقریباً همه مشاغل با مشکالت اقتصادی 
مواجه اند ولی صنف ما چون مستقیماً با بحران هایی که در منطقه 
به وجود می آید ارتباط پیدا می کنند بیشتر متضرر می شویم که 
اگر وضعیت به همین منوال پیش برود هیچ چشم انداز خوبی در 
انتظار صنف ما نیست. وی تصریح کرد: همین گرانی ها موجب 
شــده که برخی از همکاران ما دیگر قادر نباشــند هزینه های 
جاری شــان را پرداخت کنند تا جایی که با مراجعه به نهادهای 
مسئول مثل میراث فرهنگی خواســتار خودتعلیقی شده اند تا 

حداقل مجبور نباشند هزینه ای را پرداخت کنند.

محبوبــه علی پور  وقتــی خبرنــگاری از یکی از 
بزرگ ترین ســرمایه داران و کارآفرینان جهان پرســید 
مهم ترین دغدغه شــما چیســت و او پاسخ داد: »اینکه 
یک روز نتوانم کار کنم«، این پاسخ حکایت همان باوری 
قدیمی در فرهنگ ماســت که خواب، خواب می آورد و 
پــول، پول!. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که کار 
هم کار می آورد. این مسئله را می توان به طور عینی در 
زندگی فاطمه ویرانی، کارآفرین خراسانی و فعال در حوزه 

تولید فرش دستباف دید. 

 میراث ماندگار
عالقه مندی به فــرش و فرش بافی میراثی اســت که از 
پدربزرگش به او رســیده است. فاطمه ویرانی با اشاره به 
همین موضوع می گوید: پدربزرگم با ســفر به روســتاها 
ســفارش فرش می داد و محصوالتی را هم می خرید. در 
یکی از همین سفرها که همراهش بودم برای نخستین بار 
با اصرار بانویی در روستای »یک لنگه« نیشابور، در ۶ سالگی 
پشــت دار نشستم و اولین گره را زدم. به این ترتیب پس 
از تحصیل در رشته صنایع دستی، دوباره فعالیت در حوزه 
فرش را جدی گرفتم و بیش از 14 ســال است که در این 

عرصه کار می کنم.
این کارآفرین ادامه می دهــد: درحال حاضر حدود 470 
بانوی بافنده که برخی از آن ها بی سرپرست و بد سرپرست 
هســتند در شرکت ما به فعالیت مشــغولند. البته از این 
تعداد حدود ۸۲ نفر در مشهد کار می کنند و دیگران نیز به 
طور پراکنده در روستاهای اطراف مشهد و شهرستان های 
نیشابور، تربت حیدریه، رشتخوار و خواف به کار مشغولند.

 به امید حذف واسطه ها
فاطمه ویرانی درباره نحوه گسترش فعالیت خود تا سطح 
صادرات دستبافته هایش، خاطرنشان می کند: ما درابتدا 
تنها سه نفر بودیم که کار را شروع کردیم. سپس افرادی 
به منظور آموزش مراجعــه کردند. از همین رو فراگیران 
پس از اتمام دوره آموزشی نیازمند فرصتی برای کار بودند، 
به این ترتیب برای یافتن فضای بیشتر کاری، وارد حوزه 
بازاریابی شدم و به سراغ افرادی که در گذشته با پدربزرگم 
همکاری می کردند، رفتم و با تجربیات دیگران آشنا شدم. 

در نخســتین قدم به ما سه سفارش کار دادند و ما نیز با 
موفقیت ســفارش ها را تحویل دادیم. در آن زمان ۲4 نفر 
در کارگاه مــا به کار مشــغول بودند. از همین رو به ثبت 
شــرکت اقدام کرده و جوازهای متعددی گرفتم. دو سال 
پیش در تماسی که از سوی شبکه »دستبافته های داری« 
وابسته به جهاددانشگاهی صورت گرفت با راهنمایی های 
استادان این حوزه همانند دکتر سخدری وارد فعالیت های 
شبکه ای شــدم. الزم به ذکر است شبکه دستبافته های 
داری، زمینه های معرفی فعاالن خرد را با تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان تســهیل می کند. فعالیت ما در روستاها 
در همین زمان شــکل گرفت، چنان که ابتدا با دو روستا 
همکاری داشتیم و درحال حاضر با گذشت دوسال به بیش 

از 10  روستا رسیده است.
وی با اشاره به تنگناهای فروش محصوالت، می افزاید: ما 
تولیدمان باالســت اما امکانی برای فروش منصفانه وجود 
نــدارد. به عنوان مثال من برای تولید فرشــی ۸ میلیون 
تومان هزینه کردم، اما در بازار 7میلیون تومان خریداری 
شــده و تأکید دارند: »این قیمت به دلیل خواب سرمایه 
اســت و معلوم نیست تا کی بماند تا مشتری پیدا شود«. 
بنابراین به منظور حل مشکالت عرضه، تعامل و همکاری 
خود را با شبکه بازاریابی آغاز کردیم که در ماه های گذشته 
دستاوردهای مطلوبی حاصل شده است. همچنین برای 

تقویت فعالیت خود به دنبال برندسازی هستیم.
این کارآفرین با اظهار گالیه نســبت به حضور واسطه ها، 
می گوید: مکرر به مسئوالن و حتی رئیس دفتر رئیس جمهور 
گفته ایم تا شرایط را به گونه ای فراهم کنند که واسطه ها 
به حداقل برسند، چراکه بافنده و تولیدکننده با وجود همه 

دشــواری ها سهم چندانی از این بازار نمی برند. همچنین 
درحال حاضر به دلیل کپی های ناشیانه کشورهای همسایه 
از طرح فرش ایرانی، اقبال به محصوالت ما در بازار جهانی 
به طور چشــمگیری افت کرده است. در نمایشگاهی که 
حضور داشتم کیفیت فرش هایم از لحاظ طرح و حتی مواد 
اولیه به کاررفته قابل مقایســه با محصوالت این کشورها 
نبود؛ از این رو قیمت فرش بافته شــده ایرانی برای نمونه 
۲0 میلیون تومان قیمت داشت و فرش کشور همجوار 15 
میلیون تومان و مشتری فرش ارزان تر را که به ظاهر فرقی 

نداشت خریداری می کرد.
وی درادامه خاطرنشان می کند: تمام مشکالت بازار فرش 
ما اقتصادی نیســت، بخشــی از آن ریشه فرهنگی دارد. 
در سال های گذشــته، فعاالن این حوزه ترجیح می دادند 
به دلیل ارزان بودن دســتمزد و مزایای اندک از کارگران 
اتباع بیگانه استفاده کنند که البته این کارگران انصافانه 
ضمن دستمزدهای پایین، کارکرد عالی داشتند. برخی از 
این افراد به کشور خود برگشته و کارگاه های بافت فرش 
را ایجــاد کرده اند. همچنین برخی از هموطنان ما نیز در 
این کشورها کارگاه داشته و محصوالتی را تولید می کنند. 
این درحالی  است که برخی نیروی کار وطنی تعهدی در 
برابر فعالیت خود احساس نمی کنند، در واقع گاه این قدر 
هوشمند نیستیم که بپذیریم کار و مسئولیت خود را به 
خوبی انجام بدهیم تا آینده شغلی این بازار و معیشت تمام 

عناصر فعال این حوزه در درازمدت تضمین شود.

  نبود بیمه مشکل فرشبافان 
فاطمه ویرانی با اشاره به اینکه حدود43 نفر در زندان برای 
شرکت ما کار می کنند، ادامه می دهد: توانمندسازی این 
زنان اهمیت دارد تا پس از رهایی امکانی برای اداره خود 
داشــته باشند. همچنین در بین این افراد بانوانی هستند 
که ۲0 ســال محکومیت دارند و به منظور بهبود شرایط 
این افراد تالش کردم تا روند بیمه و مســتمری روشنی 
داشــته باشند، اما موفق نشدم، چراکه از مشکالت جدی 
و حل نشــده فعاالن فرش، بیمه است. این درحالی است 
که درچندین سال گذشته بحث بیمه کارگری مطرح بود 
و عده ای نیز بیمه شــدند، اما با تغییر دولت؛ اعالم کردند 

بودجه ای وجود ندارد و این طرح نا فرجام ماند. 

بانوی کارآفرین خراسانی در گفت وگو با قدس انتقاد کرد

گره کور بیمه بر تار و پود فرش دستباف
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   در خراسان رضوی انجام شد
 انسداد ۹۱۸ چاه غیرمجاز

 از ابتدای امسال

قدس: مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی از انسداد ۹1۸ چاه غیرمجاز در 
نیمه اول امسال خبر داد. غالمرضا ممدوحی با بیان اینکه 
یکی از دشوارترین کارهای شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی بســتن چاه های غیرمجاز اســت، گفت: چاه های 
غیرمجاز یا در گذشته با هدف تأمین نیاز آبی اهالی محل 
و یا در ســال های اخیر برای مقاصد مختلف دیگری حفر 
شدند که در زمان انسداد این چاه ها معموالً افراد با مأموران 
نیروی انتظامی و همکاران ما درگیر می شــوند و بعضاً به 

مراجع قضایی برای لغو حکم مراجعه می کنند.

دادستان شهرستان بینالود:
 اجازه تعطیلی هیچ فعالیت صنعتی 

را نخواهیم داد

قدس: دادستان شهرستان بینالود گفت:  قاطعانه از بخش 
صنعت و سرمایه گذاری حمایت می کنیم و اجازه تعطیلی 
هیچ فعالیت صنعتی را نخواهیم داد. سبحانی در یکصد و 
چهل و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
خراسان رضوی که با حضور اســتاندار برگزار شد، افزود: 
ما از بخش صنعت به صورت قاطعانه حمایت می کنیم و 
همان طور که دادســتان کل کشور و رئیس قوه قضائیه 
گفتند، اجازه تعطیلی هیچ فعالیت صنعتی را نخواهیم داد 
و هیچ اداره ای در مشهد حق ندارد بدون اجازه دادستانی، 

انشعابات کارخانه ها و واحدهای تولیدی را قطع کند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خراسان رضوی:
مرزبانان در حفاظت از مرزهای ایران 

اسالمی ذره ای از پای نمی ایستند

قدس: مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس استان خراسان رضوی گفت: مرزبانان همچون 
رزمنــدگان دفاع مقدس برای حفاظت از مرزهای ایران 
اسالمی ذره ای از پای نمی ایستند و چه نظارت بشوند و 
چه نظارت نشوند همواره برای دفاع از این مرز و بوم جان 
بر کف هستند. سردار حسینعلی یوسفعلی زاده همزمان 
با هفته دفاع مقدس با حضور در جمع مرزبانان خراسان 
رضوی با بیان اینکه از ســیره  شهدا عزت و سربلندی را 
می شود آموخت، افزود: هفته دفاع مقدس فقط یاد کردن 

گذشته نیست؛ چرا که راهبرد آینده نیز هست. 

معاون اداره کل راهداری پیش بینی کرد
  اعزام 50 هزار افغانستانی از مرز 

دوغارون به راهپیمایی اربعین حسینی
قدس: معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراســان 
 رضوی از پیش بینی ورود 
50 هزار زائر افغانســتانی 
اربعین حســینی از پایانه 
مرزی دوغارون برای سفر 

از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به عراق خبر داد.
جواد وحدتی فرد گفت: سال گذشته در ایام اربعین، حدود 30هزار 
زائر افغانستانی به وسیله 51۶ دستگاه اتوبوس به مشهد و سپس 
مرز شلمچه اعزام شدند و بقیه این افراد مستقیم از مرز دوغارون 

به مرز شلمچه انتقال یافتند. 
وی افــزود: برای کمک به ظرفیت محدود ناوگان مســافربری 
شهرستان تایباد، ناوگان مســافربری کمکی از شهرستان های 
فریمان، کاشــمر، گناباد و نیشابور برای اعزام این زائران خارجی 
مشارکت خواهند کرد. وی گفت: امسال تمامی ظرفیت ناوگان 
شهرهای خراســان رضوی برای انتقال زمینی زائران اربعین به 
مرزهای کشورمان با عراق بسیج شده است و از بابت تأمین ناوگان 

مورد نیاز در این ایام جای نگرانی وجود ندارد.



ترافیکحمل و نقل

در 6 ماهه اول سال صورت گرفت
 جابه جایی بیش از 25 میلیون نفر
از طریق خطوط قطار شهری مشهد

بهره برداری  شرکت  مدیرعامل  قدس: 
قطارشهری مشهد از جابه جایی بیش از 
25 میلیون نفر از طریق خط 1 و 2 قطار 
شهری خبر داد. وحید مبین مقدم گفت: 
طبق آمار تعداد 20 میلیون و 665 هزار 
و810 نفر مســافر در 6 ماهه اول سال 
98 از طریق خط 1 قطارشهری مشهد 
جابه جا شده اند که نسبت به سال 97 با 

18 میلیون و 818 هزار نفر مسافر، افزایش مناسبی داشته است. وی افزود: همچنین در همین 
مدت 4 میلیون و 426 هزار نفر مسافر نیز از طریق خط 2 قطارشهری مشهد جابه جا شده اند 
که نسبت به سال 97 با یک میلیون و 627 هزار مسافر بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا کرده 
است. مبین مقدم به دیگر اقدامات شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد اشاره و اظهار کرد: 
بهره برداری تمام وقت و رسمی از فاز 3 خط 2 )ایستگاه شریعتی تا ایستگاه شهید کاوه(، کنترل 
و مدیریت سرفاصله زمانی حرکت قطارها در خطوط در ساعات پیک سفر و متناسب با وضعیت 
ترافیک و ساعات افزایش آالینده های هوا در سطح شهر، افزایش ساعت بهره برداری و اعزام های 
فوق العاده در خطوط در ایام خاص به ویژه مناسبت های ملی و مذهبی از دیگر اقدامات انجام 

شده در این حوزه بوده است.

عضو شورای شهر مشهد در گفت وگو با قدس:
 حمل و نقل وسایل عمومی اطراف حرم مطهر 

باید رایگان یا نیم بها شود
شــورای  عضو  رضاطلبی: 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
ترافیک خیابان های اطراف حرم مطهر 
تنها در صورت فرهنگ ســازی برای 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
و ایجــاد محدودیت هــای ترافیکی، 
برطرف خواهد شد.  مجتبی بهاروند در 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 

تنها راه حل برطرف کردن ترافیک محدوده اطراف حرم  مطهر، تردد وســایل حمل ونقل 
عمومی و جلوگیری از هرگونه تردد وسیله شخصی در این محدوده است. وی افزود: یکی 
از طرح هایی که مدنظر است، استفاده رایگان یا نیم بها برای افرادی که در محدوده ترافیک 
از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند، است که این موضوع در راستای طرح پرداخت 
هزینه مترو و اتوبوس براساس فاصله استفاده شده که طرح متروی آن آماده و طرح اتوبوس 

آن نیز در حال تکمیل شدن است و به محض نهایی شدن اجرایی خواهد شد. 
وی افزود: باید به ســمت افزایش پارکینگ در مبادی ورودی به خیابان های اطراف حرم 
مطهر توجه شــود که ســاخت پارکینگ هایی نظیر پارکینگ مجد و پارکینگ میدان 

فردوسی در این راستا برنامه ریزی شده است .

روی خط حادهث

 آتش نشانی برای مقابله با هجوم 
زنبورها تجهیز شود

از چند روز قبل که پرواز و گشت زنی نخستین گروه از زنبورهای 
مهاجم در محیط کوچک آپارتمان ما شــروع شده تا امروز هر 
کاری که به فکرمان رسیده برای رفع این تهدید به کار بسته ایم 
البته برخی از آن ها تا حدودی جواب داده و حاال تعداد بســیار 
کمتری زنبور را در فضای اتاق ها شاهد هستیم؛ اما واقعیت این 
اســت که ترس گزیده شدن در بین اعضای خانواده نه تنها کم 
نشده که هر روز بیشتر و بیشتر می شود. به خصوص آنکه هر روز 
مطلب جدیدی در اینترنت می خوانند و از خطرات نیش و زهر 

زنبور بیشتر وحشت زده می شوند.
در این اتفاق البته همســایه طبقه پایین هم همچون ما درگیر 
بوده و یکی دو بار هم مأموران آتش نشــانی به خواسته او برای 
امدادرسانی و نجات ما از دست زنبورهای مهاجم به محل آمده اند 
که اگر نمی آمدند، دلمان قرص تــر بود؛ چرا که هربار دو مأمور 
بی هیچ وسیله مؤثری و به نظر ما بی هیچ تبحر و تخصصی در این 

خصوص، فقط آمدند و آیه یأسی خواندند و رفتند.
دیگر نکته مشترک بین این دو گروه اعزامی، به همراه نداشتن 
هیچ تجهیزات و وسیله مؤثر در تشخیص منشأ و دفع خطر بود؛ 
اکیپ اول تنها یک قوطی اسپری معمولی حشره کش و گروه دوم 
هم قوطی مایع ظرفشــویی پرشده با گازوئیل به همراه داشتند 
که البته هیچ کدام هم از این ابزارها اســتفاده نکردند؛ درحالی 
 که برای بررسی و شناسایی محل کلنی و کندوگذاری زنبورها 
)محیط تاریک و وســیع ســقف کاذب(، داشتن چراغ قوه قوی 
و ابزار جســت وجوی محل مثل دوربین لوله ای و چیزی شبیه 
دوربین های آندوســکپی، از لوازم اولیه موردنیاز در این عملیات 

باید می بود.
پیشــنهاد جالب یکی از گروه ها که باتجربه تر از دیگری نشان 
می دادند، این بود که خودمان باید با بستن داربست پشت دیوار 
حدوداً 20 متری ســاختمان و سپس تخریب دیوار، نسبت به 
شناسایی محل کلنی و کندو اقدام کرده و سپس از آتش نشانی 
برای خارج کردن آن کمک بگیریم. وقتی با توجه به هزینه های 
ســنگین داربست و تخریب، مشکالت مشاع بودن ساختمان و 
همچنین ضرورت جلب رضایت همسایگان برای نصب داربست 
داخل حیاط منزلشــان و مهم تر از آن زمانبر بودن این پروسه 
در کنار استمرار خطر زنبور گزیدگی بچه ها در این مدت، دلیل 
استفاده نکردن از نردبان های آتش نشانی را پرسیدیم، گفتند در 
کل مناطق مشهد تعداد اندکی نردبان وجود دارد که تنها برای 
آتش سوزی به کار گرفته می شود و به این قبیل مأموریت ها اعزام 
نمی کنند. به همین خاطر در حال حاضر از خیر کمک گرفتن از 
آتش نشانی گذشتیم و دست به دامان مشتی گچ و سیمان شدیم 
تا شاید با بستن تمامی منافذ و محل های نفوذ زنبورها، کمی از 
این هجوم بکاهیم. اما بعد اخبار منتشر شده در رسانه ها درباره 
امدادرســانی آتش نشانی به حوادث مشابه را کنجکاوانه بررسی 
کردم و تازه فهمیدم که هیچ یک موقعیتی شبیه به ما نداشته اند 
و تقریباً در تمامی موارد کلنی و کندو در دسترس و معرض دید 
بوده و امدادگران هیچ عملیات پیچیده ای را انجام نداده اند و نکته 
دیگر اینکه همه ساله در اواخر تابستان و اوایل مهر، هجوم زنبورها 

به منازل مسکونی شدت  می گیرد.
حاال فقط پاســخ یک پرســش مهم جلوه می کند که درست 
است ما برای نخســتین بار دچار این مشکل شده ایم اما دیگر 
شهروندان از سال ها پیش آن را تجربه کرده اند و حتی در سال 
90 تقریباً به طور همزمان حدود 100 منزل مسکونی در مشهد 
مورد هجوم زنبورها قرارگرفته و در این سال ها چندین نفر نیز به 
خاطر عوارض ناشی از زنبور گزیدگی دچار مشکل جدی شده و 
یا جان خود را ازدست  داده اند؛ با این  وجود چرا مدیریت شهری 
تاکنون به فکر تهیه تجهیزات الزم برای مقابله با شرایط اینچنینی 

نبوده است؟

با دستگیری دو مجرم صورت گرفت
 پایان سرقت های مرغی!

دو  قرمــز:  خــط 
حرفــه ای  ســارق 
اصلی  عامــالن  کــه 
ســرقت های متعددی 
شهر  مرغداری های  از 
داورزن بودند، دستگیر 

شدند.
ســرهنگ جمشــید بدری، فرمانده انتظامی شهرستان 
داورزن در تشریح این خبر گفت: در پي وقوع  چند فقره 
سرقت از مرغداری های سطح شهرستان داورزن، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار مأموران پاســگاه 

انتظامی باشتین این فرماندهی قرار گرفت.
در این راستا مأموران پاســگاه انتظامی باشتین با انجام 
اقدامات اطالعاتی موفق به شناســایی دو سارق حرفه ای 
در این زمینه شــدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی 

متهمان را در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.
متهمان دستگیر شده در تحقیقات صورت گرفته به چهار 
فقره سرقت از مرغداری های این شهرستان اعتراف و پس 
از تشــکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

با اقدام به موقع پلیس فریمان صورت گرفت
 کشف 5 تن موادغذایی فاسد

پیش از توزیع در بازار
رصد  بــا  قرمز:  خط 
مأمــوران  دقــیـــق 
انتظامی  فرماندهــی 
فریمان،  شهرســتان 
محل دپــوی محموله 
بهداشتی  غیر  و  فاسد 
پنیــر پیتزا و خامه در 

این شهر کشف و توقیف شد.
ســرهنگ جواد خرســند، فرمانده انتظامی شهرســتان 
فریمان در تشــریح این خبر گفت: در پی دریافت خبری 
مبنی بر اینکه فردی ســودجو قصد توزیــع موادغذایی 
غیربهداشتی در سطح واحدهای صنفی را دارد، پیگیری 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار مأموران پلیس 

نظارت بر اماکن عمومی شهرستان قرار گرفت.
مأمــوران انتظامی با تحقیقات فنی و اشــراف اطالعاتی، 
محل دپــوی موادغذایی فاســد را شناســایی و پس از 
هماهنگــی با مقــام قضایی به همراه کارشناســان اداره 
بهداشــت در بازرســی از این مکان 5 تــن خامه و 350 

کیلوگرم پنیر پیتزای غیربهداشتی را کشف کردند.

 کشف محموله میلیاردی قاچاق 
در نیشابور

 - ر بـو نـــیـشـا
 : س قــد ر نگا خبر
انتظامــي  فرمانــده 
شهرســتان نیشابور از 
کشــف یک میلیارد و 
ریالی  میلیــون   610
آرایشي  لوازم  و  البسه 

قاچاق در این شهرستان خبر داد .
سرهنگ حســین دهقانپور، فرمانده انتظامي شهرستان 
نیشــابور اظهار کرد: در پي کســب خبري مبني بر ورود 
برخــي کاالي قاچاق به یکي از انبارهاي ســطح شــهر 
نیشــابور، پیگیری موضوع در دســتور کار پلیس آگاهي 

شهرستان قرار گرفت.
وی گفــت: کارآگاهان دایره مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز 
پلیــس آگاهي پس از اطمینــان از صحت خبر به محل 
مراجعــه کردند که در بازرســي از این انبــار انواع لوازم 
آرایشــي و بهداشــتی، کفش، 25 حلقه الستیک، جارو 
برقي و ماشین لباسشویي بدون مدارک گمرکي و قاچاق 
به ارزش یک میلیارد و 610 میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامي شهرســتان نیشابور با اشــاره به اینکه 
در این رابطه دو ســودجو دســتگیر و با تشکیل پرونده 
مقدماتــی به مراجع قضایي معرفي شــدند، تصریح کرد: 
نیــروی انتظامی در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق از هیچ 

تالشی دریغ نخواهد کرد.
سرهنگ حســین دهقانپورافزود: شــهروندان می توانند 
هرگونه اخبــار در این خصوص را بــه مرکز فوریت های 

پلیسی 110 اطالع رسانی کنند.

رخ رد رخ

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

 آموزش و پرورش نظارت کند
لطفاً از آموزش و پرورش بخواهید به لباس فرم مدارس نظارت کند.من برای لباس فرزندم که 
شــامل سه تکه بلوز و شلوار و یک لباس رو که کت هم نبود 390 هزار تومان پرداخت کردم.  

آخر این انصاف است؟
936...0522

 لطفًا شرکت اتوبوسرانی بهانه جدید نیاورد
تقاضا کردیم خط59 تا متروی نبوت ادامه مســیر دهد گفتند جایی برای دور زدن در انتهای 
مسیر ندارند. پیشنهاد می کنیم از طریق میدان عسکریه ، خیابان عالمه طباطبایی، عالمه3و 
خیابان المهدی تا مترو نبوت ادامه مســیر دهد و در برگشت از بولوار نبوت تا میدان مفتح و 

انتهای مسیر ادامه دهد، این راهش است؛ لطفاً شرکت اتوبوسرانی بهانه جدید نیاورد.
992...3671

عقیل رحمانی 20 روز پیش رئیس شعبه 
12 بدوی تعزیرات حکومتی مشهد در پاسخ به 
پیگیری های یکساله خبرنگار قدس اعالم کرد : 
پرونده 45 میلیارد تومانی احتکار یخچال فریزر 
در مرحله انشــای رأی قرار دارد، این پاسخ در 
حالی بود که دو روز پیش و در آخرین پیگیری 
انجام شــده، تعزیرات حکومتــی اعالم کرد: 
پرونده از مرحله انشای رأی عبور و در مرحله 

ابالغ رأی قرار دارد.

پیگیری یکساله یک مطالبه عمومی!
همه چیز به یک ســال قبل برمی گردد، آن 
زمانی که در یک بازرســی ســرزده توسط 
قاضی  مهدی خدابخشــی، سرپرست وقت 
دادســرای انقــالب مشــهد از یــک واحد 
شناخته شده تولید یخچال فریزر در سطح 
کشــور که در حوالی مشــهد قرار داشت، 
پــرده از تخلفی عظیم برداشــته شــد. آن 
زمان که بازار، عطــش توزیع لوازم خانگی 
را داشــت و ســودجویانی نبض بازار را به 
دســت گرفته و کاالها را در انبارهای خود 
دپو کرده بودند تــا مصرف کننده را هرطور 
که می خواهند پوســت بکننــد و صفرهای 
موجودی حساب های بانکی شان را یک شبه 
چنــد برابر کنند، با اقــدام به موقع و قاطع 
دادستانی مشهد، نقشــه خیانتی اقتصادی 

برمال شد.
هرچند بارها در گزارش هایی که در یک سال 
پیگیری مداوم به جزئیات دقیق ماجرا اشــاره 
شد تا افکار عمومی در جریان لحظه به لحظه 
رسیدگی به پرونده مذکور قرار بگیرند و بدانند 

پشت پرده این اقدام چه می گذشت، اما باز هم 
خالی از لطف نیســت که بگویم برند شناخته 

شده که مواد اولیه تولید را با 
ارز دولتی وارد می کرد، قصد 
داشت 9 هزار یخچال فریزری 
را که طی مدتی مشــخص 
در  آن  از  پــس  و  تولیــد 
بود  کرده  مخفی  انبارهایش 
را همزمان بــا اعالم قیمت 
جدید یخچال فریزر، به چند 
بازار کند.  برابر قیمت راهی 
مدیران مجموعــه حتی در 
پوشــش تعطیالت تابستانه 

َدر کارخانه را بسته و داخل مجموعه، سرعت 
تولید را هم باال برده بودند. 

اما آن ها با حضور مردان قانون در محل موفق 
به اجرای نقشه شــان نشدند، در ادامه معاونت 

بازرســی ســازمان صمت همراه با مأموران 
اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی اســتان و 
با دســتور قضایی محموله 
عظیــم را در محل توقیف و 
پس از آن پرونده احتکار را 
که ارزشی حدود 45 میلیارد 
تومان داشت را به تعزیرات 
ارســال  مشــهد  حکومتی 

کردند.
از همــان زمــان بــود که 
در  قــدس  پیگیری هــای 
ایــن زمینه آغاز شــد، این 
پیگیری ها سرانجام به اینجا 
ختم شد که رئیس شعبه 12 بدوی تعزیرات 
حکومتی اعالم کرد: تا یک هفته دیگر)هفتم 
تیر ماه گذشــته( رأی پرونده مذکور صادر و 

اعالم خواهد شد.

 از انشای رأی
 به صدور رأی هم فرج است

از این وعده داده شــده حدود دوماه می گذشت 
که خبرنگار ما دوباره پیگیر شد. به همین واسطه  
مظفری، رئیس شــعبه رســیدگی کننده برای 
دومین بار و در پاسخ قدس و پیگیری های صورت 
گرفته، عنوان کرد: رأی پرونده مورد اشاره صادر 

شده و در مرحله انشا قرار دارد. 
ماجرای انشای رأی هم در تاریخ 14 شهریور ماه 
گذشته در خط قرمز روزنامه قدس منتشر و به 
انتظار پایان انشای رأی مذکور نشستیم. پس از 
آن برای چندمین بار یکم مهر ماه گذشــته به 
شعبه 12 بدوی تعزیرات حکومتی مشهد مراجعه 
و وضعیت پرونده را از رئیس شعبه جویا شدیم. 
مظفری در پاسخ به این پیگیری هم عنوان کرد: 
رأی پرونده مذکورصادر شــده و اطالع رســانی 
خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به این پرسش 
که آیا رأی به مدیران واحد تولیدی شناخته شده 
هم ابالغ شده است، گفت: رأی هنوز به آن ها ابالغ 
نشده است. وی ادامه داد: وقتی رأی به آن ها ابالغ 
می شود، طرف های پرونده مهلت قانونی دارند تا 
به رأی اعتراض کنند. مظفری تصریح کرد:در کل 
این فرایند حدود 10 تا 15 روز زمان می برد، این 
رأی به ســازمان صمت استان هم اعالم خواهد 

شد.

قدس پس از اعالم انشای رأی،همچنان پیگیر یک مطالبه مردمی 

پرونده احتکار 9 هزار یخچال از فریزر درآمد

رئیس شعبه 12 بدوی 
تعزیرات حکومتی: 

رأی پرونده 45 
میلیارد تومانی احتکار 

یخچال فریزر صادر 
شده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا

چشم سوم
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

 وزش باد و گرد و خاک
کل  اداره  قــدس: 
خراسان  هواشناســی 
کرد:  اعــالم  رضــوی 
طبق تحلیل نقشه ها و 
مدل های هواشناسی تا 
پایان وقت امروز جوی 
نســبتاً پایدار همراه با 

افزایش نســبی دمای هوا برای غالب نقاط استان پیش بینی 
می شود. ضمن اینکه همچنان در نیمه جنوبی و بخش هایی 
از غرب استان در ساعاتی از روز وزش باد شدید و گردوخاک 
دور از انتظار نیســت. بر این اساس حداقل و حداکثر هوای 
امروز مشهد 15 و 35 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
بطورفوق العاده شرکت مروسکنی

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت 
مرو سکنی )س��هامی خاص( به شماره ثبت 
 10380360551 مل��ی  شناس��ه  و   20549
دع��وت به عمل می آید تا در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی بطور فوق العاده ش��رکت که 
در محل ش��رکت واقع در مش��هد- فرامرز 
عباس��ی 36-پ��اک 30 درس��اعت 10 صبح 
مورخه 98/07/15 تش��کیل میگردد حضور 

بهم رسانند . 
دستورجلس��ه : 1- انتخ��اب اعض��ای هیئت 

مدیره 

/ع
98
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آگهی دعوت مجمع عمومی  فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس– مرحله اول )حوزه های فرعی(
به اطاع کلیه اعضا)س��هامداران( ش��رکت تعاونی مرزنش��ینان  س��فیربخش مرکزی  سرخس میرس��اند مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول این 

شرکت درحوزه های فرعی به شرح  جدول ذیل تشکیل میگردد.
انتخاب نمایندگان حوزه های فرعی به ازای هر100 عضو یک نماینده ، نمایندگان بایستی از اعضا)سهامداران( در همان حوزه  باشند.

دستورجلسه:اصاح ماده 3 اساسنامه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش مرکزی سرخس
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98
08
33
7

مکانتعدادنماینده تاریخساعتحوزه فرعیمکانتعداد نماینده تاریخساعتحوزه فرعی
مسجد  صمدآباد131398/7/171صمدآبادمسجد  قوش خزاعی101398/7/158قوش خزاعی
مسجدکالته مره ای111398/7/173کالته مره ایمسجد قوش علیجان111398/7/153قوش علیجان

مسجد  نوروز آباد101398/7/171نوروز آبادمسجد  قوش کهنه91398/7/151قوش کهنه
مسجد  سنگر141398/7/183سنگرمسجد   کچولی151398/7/156کچولی
مسجد  شیرتپه111398/7/183شیرتپهمسجد گنبدلی91398/7/151گنبدلی
مسجد  تام رسول151398/7/182تام رسولمسجد اله نظر111398/7/152اله نظر

مسجد  حسن آباد101398/7/184حسن ابادمسجد قطارچاه101398/7/161قطارچاه
مسجد  تام مختار141398/7/181تام مختارمسجد نوبنیاد141398/7/161نوبنیاد

مسجد  کندکلی131398/7/182کندکلیمسجد اسالم قلعه161398/7/161اسالم قلعه
مسجد  یازتپه111398/7/182یازتپهمسجد چشمه شور91398/7/161چشمه شور
مسجد  ابراهیم آباد111398/7/192ابراهیم آبادمسجدقوش عظیم101398/7/163قوش عظیم
مسجد تپه میر احمد131398/7/193تپه میر احمدمسجد آصف آباد121398/7/161آصف آباد

مسجدقوش چاکر151398/7/191قوش چاکرمسجد قوش سربوزی101398/7/165قوش سربوزی
مسجد  کالته گلزار111398/7/191کالته گلزارمسجد قلعه قصاب131398/7/161قلعه قصاب

مسجد  آبمال91398/7/191آبمالمسجد قلعه نو101398/7/171قلعه نو
مسجد دق بهلول111398/7/192دق بهلولمسجد دولت آباد131398/7/171دولت آباد
مسجد چاله زرد111398/7/192چاله زردمسجد قاسم آباد121398/7/171قاسم آباد

آگهی دعوت مجمع عمومی                             
فوق العاده مهندسین مشاور وراز                               

)سهامی خاص ( شماره ثبت 6297                
کد ملی 10380221159

بدینوسیله از کلیه سهامداران مهندسین 
مش��اور وراز دعوت می گردد تا در جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی ف��وق العاده ش��رکت راس 
آدرس  ب��ه   98/07/18 صب��ح    9 س��اعت 
بلوار سجاد –س��جاد 21 امین غربی 10 پاک 
13طبق��ه همک��ف  برگزار می گ��ردد حضور 

بهم رسانید .
دس��تور جلس��ه : 1- تغیی��ر آدرس دفت��ر 

مرکزی   2- تغییر روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه
)کانون زنان بازرگان خراسان رضوی(

بدینوسیله از اعضاء محترم کانون زنان بازرگان دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی این کانون در 
س��اعت 16 روز چهارش��نبه  م��ورخ 1398/07/24 در 
محل س��اختمان ش��ماره 2 اتاق بازرگانی مش��هد واقع 
در بلوار وکیل آباد بین هنرس��تان و سامانیه برگزار 

خواهد شد، حضور به هم برسانید.
1-استماع گزارش های  هیئت مدیره و بازرس

2-بررس��ی و تصوی��ب گزارش عملک��رد و صورت های 
مالی سال 1397 تاکنون

3-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
4-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های 

کانون
5-س��ایر موارد قابل طرح که اتخ��اذ تصمیم در مورد 

آنها از اختیارات مجمع عمومی باشد.
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ورزش خراسان

میراث  فرهنگی

گپ وگفتی با سردار محمودآبادی به بهانه بزرگداشت هفته دفاع مقدس

تلخ و شیرین  خاطرات پدرآموزش نظامی سپاه 
احمد فیاض  به بهانه بزرگداشــت هفته 
دفاع مقدس، قراری با ســردار در محل بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
خراســان رضوی می گذارم. ســردار گرچه 
نامش از همان اواخر سال 1358 یعنی زمانی 
که در مرکز آموزش درجه داری امام رضا)ع( 
مشــهد، شــهید کاوه مربی تاکتیک و وی 
مربی مخابرات بود، با پادگان های آموزشــی 
ســپاه گره خورده، امــا در خط مقدم جبهه 
فرمانده رزم است و در عقبه؛ فرمانده و مربی 
آموزشــی. نه تنها در خراسان بزرگ بلکه در 
سراسر میهن اسالمی، کمتر نیروی سپاهی 
است که ســردار را نشناسد و یا کمتر سرباز 
وظیفه )مشمول( اســت که وی را به خاطر 
نیاورد. او کســی نیســت جز سردار سرتیپ 
دوم پاســدار علی اصغــر محمودآبادی که 
چند ســاعتی متواضعانه برای ما از خاطرات 
ارزشمند و حماسی هشت سال دفاع مقدس 

روایت می کند.

 آموزش های چریکی و پارتیزانی
آذر 1358 در حالــی کــه حدود 21 ســال 
داشتم، با پوشــیدن لباس مقدس پاسداری 
به عضویت ســپاه درآمــدم. چهارمین دوره 
آموزشــی عمومــی پاســداری را در مرکز 
درجه داری امام رضــا)ع( فعلی که آن موقع 
ســردادور شناخته می شد؛ گذرانده و پس از 
آن دوره تخصصــی مربیگری را در تهران به 
صورت فشــرده فرا گرفتــم. آن موقع هنوز 
خبری از بسیج و سرباز وظیفه نبود و آموزش 
مختــص پاســداران انقالب بود. ســپس به 
عنوان کمک مربی و بعــد مربی در پادگان 
آموزشــی امام رضا)ع( مشغول به کار شدم. 
هنوز سازمان آموزش چندان شکل منظمی 
به خود نگرفتــه بود. با توجــه به تحرکات 
گروهک های ضــد انقالب در کردســتان و 
شمال کشور و...، آموزش ها به طور عمده به 

صورت چریکی و جنگ های پارتیزانی بود.

 خدمت خالصانه
شــرایط آغازین روزهای جنــگ به گونه ای 
بود که آموزش ها باید با شــرایط خاص و به 
سرعت منتقل می شــد و ساعت کاری مهم 
نبود. هرگز آن موقع کسی برای حقوق، مزایا، 
پســت، عنوان، درجه و... وارد سپاه نمی شد. 
ســاعت موظفی برایمان نامفهوم بود. گاهی 
مربیان آن قدر آموزش می دادند که زبانشان 
خشک می شد. در کنار آموزش ها از آنجایی 
که مراکز سپاه در شهرستان ها عمدتاً مرکز 
عملیات های امدادی بودند؛ بنابراین در غیر 
ســاعات آموزش نظامی، در حل بحران ها و 
تحرکات درون شــهری عناصــر منافقین و 
ســایر گروهک ها و...، خنثی سازی ها و حتی 
مشــارکت در بسیج ســازندگی روستاها و 
رزمایش هــا و برقراری نظم و امنیت شــهر 

مشارکت فعاالنه ای داشتیم. 
 پادگان آموزشی امام رضا)ع( از قدیمی ترین، 

معتبرتریــن و باتجربه ترین مراکز 
آموزشی ســپاه اســت که بعد از 
پادگان آموزشی امام علی)ع( تهران 
در مشهد راه اندازی شد. آن موقع و 
زمانی که شهید کاوه مربی تاکتیک 

بود، من مربی مخابرات بودم.

 از آموزش تا فرماندهی
 ســه ماه بعد از شــروع جنگ 
به عنوان فرمانده گردان مالک 
جبهه  عملیاتی  مناطــق  عازم 
شــوش در اهواز شــدم. هنوز 
ســازمان رزم ســپاه در قالب 
تیپ و لشکر شکل نگرفته بود 
و چند گردان از خراسان بزرگ 
در جبهه حضور داشتند. پس از 
ســه ماه فرماندهی این گردان 

آن را تحویل شــهید رفیعی دادم. شــرایط 
حســاس آموزش اجازه نمی داد بیشتر از آن 
در منطقه جنگی باشــم و نیــاز مبرمی به 
مربیان کارآزموده نظامی در عقبه احســاس 
می شــد. از ما مربیان تعهــد 45 روزه برای 
حضور در مناطق جنگی دریافت می شد، اما 
در عمل حداقل سه ماه در منطقه می ماندیم. 

 مسئولیت فرماندهی پادگان
تابســتان سال 60 قرارگاه کربال تشکیل شد 
و ضرورت اســتفاده از فضای آموزشی ارتش 
بــرای نیروهای بســیجی و داوطلب موجب 
شــد تا در استان ها برای مکان یابی با حضور 
یک نماینده از ارتش و یک نماینده از ســپاه 
جلســاتی شــکل گیرد. پادگان مزداوند در 
خراســان بزرگ شناسایی شــد و به عنوان 
فرمانده پــادگان نخســتین دوره 25 روزه 
فشــرده را با حضور 500 نیرو برگزار کردیم. 
پس از آن فرمانده پادگان شــهید بهشــتی 
بجنورد شدم، گرچه ظرفیت اسمی آن هزار و 

200 نفر در هر دوره بود، اما 
نفر آموزش  تا 2هزار  گاهی 

می دیدند.
مسئولیت واحد های آموزشی 
پادگان ها نیز بیشتر با من بود. 
هشــت  حدود  تدریج  بــه 
در  آموزشــی سپاه  پادگان 
خراســان بــزرگ و در 
شهرهایی مانند بیرجند، 
نیشــابور، کاشمر، تربت 
و...  جام  تربت  حیدریه، 
برخی  شــد.  راه اندازی 
این مراکز آموزشــی  از 
پاســداران  مختــص 
مخصــوص  بخشــی  و 

بسیجیان بود. 

  همرزمی با سردار شوشتری 
از سال 62 با حضور سربازان وظیفه مشهور 
به »مشمول« نیاز به پادگان های تخصصی تر 
بنابراین پادگان آموزشی  احســاس گردید؛ 
شهید هاشــمی نژاد نیشــابور تأسیس شد. 
همزمان مسئول طرح و برنامه واحد آموزش 
مناطق 4 و 8 خراسان بزرگ بودم. سال 63 
حدود 6 ماه در قــرارگاه نجف با فرماندهی 
سردار شوشــتری در اسالم آباد غرب حضور 
یافتم. تا 1369 در خراســان بزرگ بودم و از 
69 به مدت چهار سال در اهواز فرمانده ستاد 

گروه توپخانه 61 محرم شدم.
 ســال 72 مجدد به خانه آموزشــی ام یعنی 
پادگان آموزشــی شهید هاشمی نژاد نیشابور 
مراجعــت کــرده و به عنــوان فرمانده آنجا 
هفت سال انجام وظیفه نمودم. سپس فرمانده 
پادگان آموزشــی ولی عصر)عج( آباده شیراز 
به مــدت چهار ســال و بعد از آن مشــاور 
آموزشــی نیروی زمینی ســپاه شــدم. یک 
سال آخر خدمت در ســال 84 نیز فرمانده 

مرکــز درجــه داری امــام رضا)ع( شــدم و 
بازنشســتگی من در این مرکز شکل گرفت. 
یعنی همان جایی که لباس مقدس ســبز را 

بر تن کردم.

  مربیان آموزش، نیروهای مظلوم 
نیروی مسلح

مربیــان آموزش از جملــه نیروهای مظلوم 
نیروی مسلح هستند. گاهی مطرح می شود 
که در هشت سال دفاع مقدس تنها در عقبه 
میدان به آموزش مشــغول بودنــد که این 

اجحافی بزرگ و بی انصافی است. 
خیلــی از مربیــان فرماندهــان گردان های 

عملیاتی بودند. 
تجربیات گرانبهای آنان اقتضا می کرد تا بنا 
بر تصمیم فرماندهان ارشد برای امر آموزش 
که رکن اصلی در میادین نبرد است، به مراکز 

آموزشی بازگردند. 
شــمار زیادی از مربیان از جملــه مربیان 
ســالح یا تاکتیــک و... حاال با مشــکالت 
بی شماری به لحاظ شــنوایی و یا ضایعات 
مرتبــط با پا مواجه شــدند. البتــه اکنون 
کمیســیون های پزشــکی به این نکته پی 
برده انــد. مثــاًل مربیان تاکتیــک به خاطر 
پرش از خــودرو و یا پیاده روی های طوالنی 
در مبحث زندگی در شــرایط سخت، حاال 
دچار دردهای پا، شکنندگی غضروف ها و... 
شده اند که از نگاه افکار عمومی پنهان مانده 
است. مربیگری در امر آموزش نظامی جزو 

مشاغل خیلی سخت است.

فرهنگ و هنر

شب خاطره
»1359، دفاع با دست های خالی«

  روایت حماسه  آفرینان مشهدی 
از روزهای آغازین جنگ تحمیلی

قــدس: شــب خاطره 
بــا  دفــاع   ،1359«
 » لی ی خا ســت ها د
حضور  با  شب  سه شنبه 
جمعــی از رزمندگان و 
و هنرمندان  ایثارگــران 
عرصه مســتند و ادبیات 

دفاع مقدس در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. 
این برنامه بــه همت دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه 
هنری انقالب اسالمی خراسان رضوی و با همکاری بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی برپا و با 
اجرای سید علیرضا مهرداد از نویسندگان شناخته شده ادبیات 
دفاع مقدس دنبال شد. مهرداد در ابتدای این برنامه با اشاره به 
اهمیت بیان و ثبت و نشر خاطرات دفاع مقدس، گفت: افراد 
بسیاری از رزمندگان دوران دفاع مقدس در اطراف ما هستند 

که حرف های ناگفته بسیاری برای گفتن دارند. 
وی افزود: به فرموده رهبرمعظم انقالب خاطرات دفاع مقدس 
گنجینه تمام نشــدنی برای آیندگان است که نشان از توجه 
ایشان به اهمیت خاطره گویی دوران دفاع مقدس دارد. در این 
میان رزمندگانی که در روزهای آغازین حمله دشمن تجاوزگر 
به خاک وطن، با کمترین امکانات برای دفاع از سرزمین خود 
به سمت مرزها شتافتند یکی از پرمخاطره ترین و در عین حال 
خاطره انگیزترین اعزام ها را پشت سر گذاشتند و امشب در این 
شب خاطره پای صحبت دو تن از رزمندگان ستاد خراسان در 

سال های اول جنگ می نشینیم. 

  ابتکارعمل بچه های مشهد در جنگ
در ادامه مسعود ساالر شکوهی از رزمندگان اعزامی مشهد در 
روزهای آغازین جنگ تحمیلی به بیان خاطراتی از حضورش 
در جبهه ها در کنار شــهید محمود امیرخانی، فرمانده تیپ 
جواداالئمه)ع( پرداخت و گفت: آن زمان 20 ســال داشــتم؛ 
در آن روزها ســالح ما اسلحه ای سنگین و از رده خارج شده 
ارتش به نام »ام یک« بود که کار کردن با آن بســیار سخت 
بود. سرمای طاقت فرسای شب های اهواز، لباس شخصی هایی 
که حکم ســتون پنجم دشــمن را در جنگ داشــتند و... از 
سختی های آن زمان بود، اما با وجود این شاهد شجاعت ها و 
ابتکارعمل های بسیاری مثل ساخت قایق های عساکره توسط 
بچه های مشهد در ابتدای جنگ بودیم. جنگ تحمیلی زوایای 
پنهان بســیاری دارد که باید با همین خاطره گویی ها گفته و 

شناخته شود. 

  یک » ام یک« با دو شانه فشنگ
مجید توکلی رزمنده و روایتگر دیگری بود که در شب خاطره 
»1359، دفاع با دست های خالی« حضور داشت. وی در شروع 
خاطراتش گفت: در سال 59 درحالی که هنوز ساختار اداری، 
فرهنگی، اقتصادی و نیروهای مسلح کشور شکل نگرفته بود، 
عراق در هزار کیلومتر مرز مشــترک با 30 لشکر به ما حمله 
کرد، هیچ کشوری چنین تجربه سختی را پشت سر نگذاشته 
است. در آن زمان دوم دبیرستان بودم و پدرم مخالف رفتنم به 
جبهه بود، اما مادرم مدافع من شد و با وساطت او راهی شدم. 
وی ادامه داد: آن زمان شــهید بابارســتمی فرماندهی واحد 
عملیات خراسان را برعهده داشت. هرکدام از ما رزمندگان یک 
قبضه اسلحه »ام یک« با دو شانه فشنگ و در مجموع 16 تیر 
داشتیم. اعتقادم بر این بود که این 16 فشنگ خیلی مهم است 
و اصالً باید با همین ها صدام را از خاک کشــور بیرون کنیم، 
نه تنها من، بلکه تمامی همرزمانم این اعتقاد را داشتند. به یاد 
دارم اولین باری که شلیک کردم لگد اسلحه آن قدر شدید بود 
که مرا از جا کند و تیر به هوا رفت و من با وجود درد بسیار، 

عذاب وجدان داشتم که یک تیرم به هدر رفته است. 
وی ادامه داد: ما از نیروهای مســلح نبودیم و نوع کارمان 
ابتدایی بود از طرف دیگر 20 روز از جنگ گذشــته بود و 
حتی یک جعبه دیگر فشنگ هم به دستمان نرسیده بود، 
اما با همان مهمات و امکانات محدود، ایمان داشــتیم که 
باید بعثی ها را به خاک ذلت بنشانیم و با توکل به خدا جلو 
می رفتیم. در واقع در جنگ تحمیلی، ایمان به مقابله کفر 
رفت و آن را شکســت داد و نشان دادیم که اگر مقاومت 
ادامه داشته باشد با حداقل امکانات هم می توانیم به هدف 

و آرمان خود برسیم.

  اجراخوانی نمایش نامه »فرنگیس«
اجراخوانی نمایش نامه »فرنگیس« نوشــته مریم رمضانی و 
تولید شده در کارگاه نمایش نامه نویسی حوزه هنری انقالب 
اسالمی زیر نظر سعید تشــکری، توسط جمعی از بازیگران 
تئاتر خراسان از جمله سعید صادقی، ایمان رمضانی و شاهین 
نورایی و همچنین پخش ویدئویی از شــهید بابا رســتمی، 
فرمانده واحد عملیات خراسان در دوران دفاع مقدس از دیگر 

بخش های این شب خاطره بود.

  مرحله اول پروژه  ورزشگاه انقالب 
نیشابور امسال به پایان می رسد

نیشابور- خبرنگارقدس: 
ورزش  حوزه  سمن های 
و جوانان، مورد حمایت 
ایــن اداره خواهند بود و 
صفر تا 100 هزینه های 
پرداخت  سمن  تأسیس 
می شــود و بودجــه ای 
ساالنه نیز به آن ها تعلق خواهد گرفت.سرپرست اداره ورزش 
و جوانان نیشابور در نشست خبری اصحاب رسانه اظهار کرد: 
12میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته به ورزشگاه انقالب 
است که 9.5 میلیارد تومان آن امسال برای مرحله اول شامل 
زمین چمن مصنوعی و جاده تندرستی، نصب صندلی روی 
ســکوها و رختکن در نظر گرفته شــده اســت و مابقی این 
بودجه برای تکمیل مرحله دوم شــامل زیرسازی جایگاه و... 
صرف می شود. مرحله اول تا پایان امسال نیز تکمیل خواهد 
شد.محسن کاوه آهنگر گفت: سرانه ورزشی شهرستان نیشابور 
33ســانتیمتر، استان خراسان 47 سانتیمتر و در استان های 
توســعه یافته 70 تا 89 سانتیمتر و سرانه استاندارد جهانی 

100 تا 150 سانتیمتر است.

 برگزاری همایش بزرگ پیاده روی 
»صبح و نشاط« در مشهد

قــدس: همایش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی »صبح و 
نشــاط« فردا در مشــهد برگــزار می شــود.این همایش به 
مناســبت هفته دفاع مقدس از ســاعت 7 صبح روز جمعه 
از محــل میدان شــریعتی آغاز و تا بوســتان کوهســنگی 
ادامه پیــدا می کند.گفتنی اســت در ایــن همایش به قید 
قرعه به شــرکت کنندگان جوایز نفیســی اهدا خواهد شد.

 راهیابی غالمپور به فینال مسابقات 
شنای قهرمانی آسیا

قــدس: در دومین روز 
مسابقات قهرمانی شنای 
آســیا در هنــد، در دور 
مقدماتی سینا غالمپور از 
خراسان رضوی در رشته 
50 متر آزاد رده ســنی 
بزرگسال با رکورد 23.91 
ثانیه راهی فینال شد.گفتنی است متین بالسینی، محمدحسن 
شکری، سیناغالمپور، بنیامین قره حسنلو، پوریا رسایی، متین 
سهران و علیرضا یاوری برای رقابت در دور نهایی مسابقات و 

کسب مدال باید در فینال به رقابت با حریفان خود بپردازند.

  موزه سیار از خراسان رضوی
 عازم ترکیه شد

قدس: نخستین خودرو 
بــا عنوان  موزه ســیار 
»سفیران صلح« از مشهد 
مقدس ســفر خود را به 
مقصد شهر وان در کشور 
ترکیه آغاز کرد.مکرمی فر، 
مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری خراسان رضوی دراین باره گفت: 
هدف از این سفر ترویج فرهنگ صلح و حفظ میراث فرهنگی 
اســت.وی ادامه داد: هدف ســفر خودرو موزه سیار به کشور 
ترکیه)وان( برای حضور در نمایشــگاه بین المللی گردشگری 
اســت.وی گفت: محتوای موزه با توجه به موضوع گردشگری 
عروسک های قاشقی صلح انتخاب شده و نمایش های عروسکی 
با موضوع گردشگری خواهد بود.مکرمی فر یادآور شد: تاکنون 
موزه سیار از طریق مسیرهای ریلی، دریایی، هوایی و زمینی در 
سطح ملی به شهرهای مختلف در استان های خراسان رضوی، 
تهران، بوشهر، جزایر خارک و کشورهای آفریقایی گینه، نیجریه، 
نیجر، ساح عاجل، غنا، اسپانیا، قرقیزستان، گرجستان، آلمان 
و مالزی ســفر کرده اســت.وی اظهار کرد: فعالیت موزه سیار 
در کشورها در راســتای ترویج دوستی و تعامل ایران با دیگر 
کشورها در نمایشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، خانه معلولین، 
پژوهشگاه ها و مهدکودک ها برگزار می شود.وی افزود: همچنین 
از دیگر فعالیت های موزه سیار اهدای دو عروسک قاشقی به نام 
ایران و آریاست که به موزه کودک و موزه ملی هر کشور به نام 

ایران تقدیم می شود و ویترینی به آن تخصیص داده می شود.

رضا طلبی: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی 
گفت: براساس برآوردها ساالنه 15هزار میلیارد تومان درآمد از طریق گردشگران و 

مسافران وارد استان می شود.
ابوالفضل مکرمی فر در پاسخ به پرسش قدس آنالین افزود: درباره سبد سوغات زائر و سهم 
کاالی داخلی در این ســبد و اقتصاد گردشگری در اســتان خراسان رضوی آمار دقیقی 
وجود ندارد، اما در چهار ماهه ابتدایی ســال جاری برپایه آمار گمرک 65میلیون صادرات 
صنایع دســتی از استان صورت گرفته است که سنگ های قیمتی، چرم و چوب از جمله 

موارد شاخص آن بوده است که این آمار بدون احتساب سوغات چمدانی بوده است. 
وی ادامه داد: در هشت شهرستان استان زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری و جذب 
گردشگر فراهم نیســت که نیاز به 35میلیارد تومان بودجه دارندوی در مورد اینکه چرا 
حوزه گردشگری استان با سرپرست اداره می شود، نیز اظهار کرد: چند ماه پیش براساس 

بخش نامه ای هرگونه تغییرتا زمان تعیین تکلیف وزارت میراث فرهنگی و گردشگری منع 
اعالم شد و اکنون نیز این وزارتخانه در مرحله تعیین ساختار است که بر مبنای آن انتصابات 

و تغییرات صورت خواهد گرفت که احتمال هرگونه تغییری قابل تصور است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی:

سهم کاالی داخلی از سبد زائر مشخص نیست

شرایط آغازین روزهای 
جنگ به گونه ای بود که 

آموزش ها باید با شرایط 
خاص و به سرعت منتقل 

می شد

بــرش

فرهنگ و زندگی4
پنجشنبه 4 مهر 1398 
26 محرم 1441 26 سپتامبر 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9072  ویژه نامه 3456 
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فضای مجازی: 

 بهره برداری مجدد از سینمامشکی 
پس از ۱۸ سال 

 پورحسین: مسلمی پور،
رئیــس اداره فرهنگی و 
هنری آموزش و پرورش 
خراسان رضوی و جمعی 
از کارشناسان و مسئوالن 
و  فرهنگی  کانون هــای 
هنری آموزش و پرورش 

ناحیه یک مشهد از ســالن سینما تئاتر مهندس مشکی در 
منطقه طالب مشهد بازدید کردند.

مسلمی پور در حاشــیه این بازدید گفت: سینمامشکی پس 
از18 سال با موافقت فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با ظرفیت 700صندلی در حال بهسازی و تجهیز سیستم های 
روز نمایش فیلم است و پس از دریافت مجوز کمیسیون بند5 
ایمنی سینماهای اســتان، در آینده ای نزدیک برای استفاده 
شــهروندان به خصوص کودکان و نوجوانــان به بهره برداری 
خواهد رســید.باقری، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش 
و پــرورش هم در این زمینه گفت: سینمامشــکی به عنوان 
ســینمای کودک و نوجوان می تواند فرصت مناسبی را برای 

اوقات فراغت دانش آموزان فراهم سازد.

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

300072305 پیامک کنید.

76۴0جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. چهارچوب عکس- از اختالط 10 تا 50 
درصــد از این گاز با گاز بوتــان ، گاز مایع 
حاصل می شــود- پزشــک 2. یک چهارم 
 چیزی- راهرو سرپوشــیده – خالف طبع 
3. ترشی آزمایشگاهی- رنگی از خانواده سبز- 
 آبادگر 4. گویانــه- راه کوتاه- پایین افتادن 
5. ســرای مهروکین- پرحرف- ســرنیزه- 
ستون بدن 6. راســتگو- توانایی خواندن و 
نوشتن- سالح زیرخاکی 7. پست و فرومایه- 
پرگار- اجازه خواستن 8. سه رقم سمت راست 
 یک عدد چندرقمی- دریانــورد- پناهگاه 
 9. بی کس وکار- تن پوشــی زنانه- یک دهم 
10. ســازمان تجارت جهانی- نوشــته ها- 
مهربان 11. تکرار یک حرف- مرحله میانی 
 زراعت- شــیوع بیماری- عیــد ویتنامی 
12. تمدنی باستانی در جنوب عراق کنونی 
 یعنی میــان رودان - خشــکی- پناه بردن 
خاشــع-  و  خاضــع  قاطــع-   .13
هــدف  کــه  موســیقایی  قطعه هــای 
اســت  نوازندگــی  شــگرد  ارتقــای   آن 
14. تنها فرزند حضرت ابراهیم»ع« از سارا- 

واســطه احضار ارواح- امیر قوم 15. ورزش 
نشانه روی- اوهام – از پسران صدام معدوم

1.  دسته ای از کارمندان به کارگرفته در یک 
سازمان براســاس نوع استخدام- باد شدید 
که به دور خود می چرخد 2. یار داســتانی 
ســالمان- از اختالط آبمیوه طبیعی با آب 
، قندهــای طبیعی و ســایر افزودنی های 
مجاز بدســت می آیــد- بلیــغ 3. دور – 
نگهداری کردن- جادوگر 4. المپ دوقطبی 
الکتریکــی- عدد منفی- کیــک حلقه ای 
شــکری 5. فرش موس - سیاهرگ- رهبر 
و مقتدا 6. اســتخوانی درپا- درســت تر- 
بزرگی یافتن 7. کســی که ســر کیسه را 
شل کرده- قلعه حســن صباح- تیراندازی 
8. شهر هزارماســوله کرمانشاه – درجه ای 
در ارتش- دین مردم چین 9. رشته کوهی 
مرتفــع در آمریکا - ســوغاتی از قم و نیز 
دشــمن اعصاب- خواندن قــرآن با قرائت 
درســت 10. از بخش های پنج گانه اوستا – 
بی باک- صدا و آوا 11. توانا- باهوش- شیره 

خرمــا 12. بیماری واگیر خطرناک کــه عامل انتقال آن 
باسیل  یرسن است - ظرف سرکه- خانه تابستانی 

13. محل کار دست فروش- همزمان- جست وجوکردن 
14. اسب چاپار- گیاه آپارتمانی برگ زینتی قلبی شکل- 
این هم فن صحیح قرآن خواندن است 15. اکابر- مقاومت 

و پایداری

  افقی

  عمودی
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