
 آلودگی هوا دانش آموزان مشهدی را 
خانه نشین کرد

 رشوه چندصد میلیونی 
برای استمرار یک پیمانکاری!

با واکنش به موقع شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی لو رفتتمام مدارس تعطیل شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
گفت: با توجه به روند ثابت غلظت آالینده های هوا 
در چند روز گذشته و پیش بینی اعضای کارگروه 
اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای استان، 
افزایش ریزگرد ها و ســایر آالینده ها را در سطوح 
پایینی جو خواهیم داشت و بر این اساس آلودگی 

هوا در وضعیت ناسالم ...

یک مدیرارشد شرکت برق منطقه ای که با همکاری 
نیروی زیردستش هر ماه از یک پیمانکار حق حساب 
می گرفتند تا مانع ادامه کارش نشوند، با اعالم به موقع 
ماجرا از ســوی شرکت برق منطقه ای استان و اقدام 
ضربتی ضابطان قضایی، پرده از خیانت چندســاله 
و اخذ رشــوه ای چند صدمیلیونی آن ها برداشــته و 

متهمان دستگیر ...
.......صفحه 3 ...... صفحه  2

پیش بینی پاییز پرباران برای خراسان رضوی
با وجود خسارت به 3 هزار واحد، مدیرکل 

مدیریت بحران خراسان رضوی خبر داد 

  پیشرفت  فیزیکی

 65 درصدی ساخت 
هزار واحد سیل زده 

.......صفحه 2 

مدیرکل هواشناسی در گفت وگو با قدس خبرهای خوش داد

.......صفحه 2 

 دانش آموز بسیجی در گفت و گو 
با قدس تأکید کرد

کمک به بنیه دفاعی 
کشور، انگیزه اصلی 

ساخت پهپاد محرم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان آخرین وضعیت بازسازی و 
پرداخت تسهیالت در مناطق سیل زده استان را تشریح کرد.

حجت شایانفر در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: بر اساس گزارش نهایی 
بازرسان دستگاه های مختلف از ...

....... همین صفحه 
.......صفحه 4 

 جانباز، نویسنده و راوی 
دفاع مقدس در گفت وگو با قدس:

دفاع مقدس 
 تمام نشده 

 نام شهدا را 
پاک نکنیم

حمید جهانگیر فیض آبادی، متولد  ۱34۶، جانباز و راوی هشت  
ســال دفاع مقدس و از حاضران در عملیات کربالی4 و ۵ بوده 
اســت. او نویسنده کتاب »جنون مجنون« است که نوشتن آن 
پنج ســال به طول انجامید و توانســت خاطرات تلخ و شیرین 
روزهای دفاع را در آن به ثبت برساند.این رزمنده روزهای عشق 
و ایثــار در گفت وگو با خبرنگار مــا می گوید: در کتاب »جنون 
مجنون«، سرگذشــتم را از بدو تولد تا ورود به دبستان، دوران 
انقالب، بسیج، دبیرستان، آموزش جبهه و در نهایت حضور در 
جبهه های جنگ تحمیلی تا وقــوع قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس 

رسمی بین ایران و عراق به تصویر ...

در یادواره شهدای آبروی محله و شهید 
خاکساری مقدم عنوان شد

 تنها راه برون رفت از مشکالت 
عمل به وصایای شهداست

بشــرویه- خبرنگار قدس: یادواره شهدای آبروی 
محله و شهید خاکساری مقدم در بشرویه برگزار شد.

ســردار پاســدار »غالمرضا احمــدی« از فرماندهان 
پیشکســوت دوران دفاع مقدس در مراســم یادواره 
شهدای آبروی محله و شهید خاکساری مقدم با اشاره به 
رشادت های رزمندگان اسالم در دوران جنگ تحمیلی 
گفت:شــهدای عزیز و رزمندگان اسالم در هشت سال 
دفــاع مقدس با الگوگیری از شــهدای کربال و عبرت 
 گرفتن از  آقا اباعبداهلل الحســین)ع( قدم در راه جهاد 
و شهادت گذاشتند و به درجات و افتخاراتی نائل شدند 

که حتی برخی پیامبران به آن نرسیده اند.
وی گفت: رسول خدا)ص( درباره شهدا فرموده اند شهدا 
را خداونــد قبض روح می کند این در حالی اســت که 
قبض روح پیامبران به دستور خدا ولی به دست عزرائیل 
است؛ بنابراین در این خصوص شهدای عزیزی که در 
صحنه های نبرد حق علیه باطل به شهادت می رسند، 
صاحب کرامت هســتند و باید خیلی مواظب و مراقب 
رفتارهایمان در مقابل خون مقدس این عزیزان باشیم.

در ادامه این مراســم ســرهنگ دوم پاسدار »مهدی 
حسنی« فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان 
بشــرویه هم گفت: هدف از برگزاری یادواره شــهدا و 
یادمان شهدای هشت سال دفاع مقدس، ترویج فرهنگ 
ایثارگری و شهادت است تا از روح بلند آنان الگو بگیریم 
و از مشکالتی که دشــمنان برای ما ایجاد کرده اند به 

راحتی عبور کنیم.
وی گفت:تنها راه برون رفت از مشکالت پیش رو، عمل 
به وصایای شــهدای عزیز است و باید با توسل به این 
شهدا نگذاریم دشمنان و عوامل نفوذی، ما را از مسیر 

انقالب اسالمی دور کنند.
خبر دیگری حاکی اســت، یادواره سردار شهید حسن 
باقری، معاون تخریب لشکر ۵ نصر خراسان و ۱۱ شهید 

رقه شهرستان بشرویه نیز برگزار شد.

 2 کافه در مشهد
 به دلیل عرضه قلیان مهر و موم شد

ایرنا: مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی از مهر 
و موم دو کافه در مشهد به دلیل عرضه قلیان خبر داد.

حمیدرضــا کریم گفــت: طرح جمــع آوری قلیان از 
کافه های سطح شهر جمعه شب گذشته با هماهنگی 
دادستانی مشهد توسط گشت سیار تعزیرات حکومتی با 
همکاری مرکز بهداشت وکیل آباد و بازرسان اتاق اصناف 

استان اجرا شد.
وی اضافه کرد: در این طرح دو کافه در بولوار وکیل آباد 
که اقدام به عرضه قلیان می کردند، مهر و موم و حدود 

4۰ قلیان نیز جمع آوری شد.
کریــم ادامه داد: هدف از اجــرای این طرح برخورد با 
عرضه قلیــان و همچنین اقدامات غیربهداشــتی در 

واحدهای عرضه محصوالت خوراکی است.

  جاده محمدآباد 
به طرق بازگشایی شد

با هزینه  در مراســمی دو پروژه عمرانــی  قدس: 
۱4۰میلیــارد ریال در مناطــق کم برخوردار طرق، 

شهرک شهید باهنر و رجایی به بهره برداری رسید.
این پروژه ها در راســتای وعده مدیریت شهری برای 
افتتــاح یا آغاز به کار حداقل یــک پروژه عمرانی در 
هر ماه محقق شد.عالوه بر این همزمان با بازگشایی 
مســیر محمدآباد - طرق، پروژه تعریض و آسفالت 
باند شمالی بولوار حر حدفاصل شهرک شهید رجایی 
تا باهنر به طول هزار و۸۰۰متر با هزینه 2۵ میلیارد 

ریال نیز به بهره برداری رسید.
معاون عمــران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد در مراســم بازگشایی جاده شــهرک عمار 
یاســر )محمدآباد(- طرق گفت: این پروژه در مدت 
۶ ماه و زودتــر از زمان بندی در نظر گرفته شــده 
به بهره برداری رســید. جاده شــهرک عمار یاســر 
)محمدآباد(- طرق به طول ۵ کیلومتر و عرض هفت 
متر با هزینه ۱2۰ میلیارد ریال احداث و ســه برابر 

ظرفیت گذشته قابلیت تردد دارد. 
خلیل اهلل کاظمی خاطرنشــان کرد: پروژه بازگشایی 
جاده شــهرک عمار یاسر )محمدآباد( به طرق یکی 
از خواســته های مردم ساکن این منطقه است که از 

سال ۹۱ مطرح بود.
وی تصریــح کرد: با توجــه به تأکیدات شــهردار 
و شــورای شــهر، جلســاتی با هوانیروز، فرودگاه و 
کارخانه هایــی در مســیر انجام شــد، همچنین با 
پیگیری های متعدد و همکاری فرودگاه و هوانیروز، 
اراضــی متعلق به این دو ارگان و اراضی دو کارخانه 
در مسیر تســهیل قرار گرفت و اواخر سال گذشته، 
عملیات اجرایی بازگشــایی مسیرشهرک عمار یاسر 

)محمدآباد( به طرق آغاز شد.
وی اظهار کرد: جاده شهرک عمار یاسر )محمدآباد(- 
طرق به طول ۵ کیلومتر و عرض هفت متر با هزینه 
۱2۰ میلیارد ریال احداث و سه برابر ظرفیت گذشته 

قابلیت تردد دارد.
محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شــهر مشهد نیز در این 
مراسم گفت: پروژه شهرک عماریاسر)محمدآباد( به 
طرق یکــی از پروژه های نیمه تعطیلی بود که برای 
گره گشایی از مشــکالت آن پیگیری های زیادی از 
سوی مدیریت شهری و شورای شهر انجام گرفت تا 
با اجرای آن شاهد کاهش تصادفات منجر به فوت و 

رضایت ساکنان منطقه باشیم.

خبرخبر

ساخت هواپیما  مهدی کاهانی مقدم 
و پرواز و کنترل آن، شــاید آرزوی خیلی 
از بچه ها بوده و هســت؛ آرزویی که برای 
خیلی هــا اما هرگز رنگ واقعیت نگرفته و 
نمی گیرد. درعین حال همین دیروز خبری 
داشتیم از رونمایی پهپادی رادارگریز که 
توســط گروهی از دانش آموزان خراسانی 

ساخته شده است.
این پهپاد آنچنان کــه در خبر دیروز هم 
اعالم شــد، با توجه به انــدازه کوچک و 
جنس موتور و قطعات به کار رفته در آن، 
می تواند مأموریت های گشت و شناسایی و 
یا امدادرسانی را در مناطق مختلف، به دور 

از چشم رادارها انجام دهد.
نکته حائز اهمیت در ســاخت این پهپاد، 
ترکیب تیم ســازندگانش است، گروهی 
متشکل از ۶ نفر نوجوان و جوان هفده تا 
بیســت ساله است که سه نفرشان امسال 
در کنکور قبول شــده و تازه وارد دانشگاه 
شده اند؛ به عبارت دیگر ساخت این هواپیما 
را همزمــان با روزهای ســخت مطالعه و 
تالش برای عبور از ســد کنکور و ورود به 

دانشگاه به پایان رسانده اند.
علــی کاظمی، یکی از اعضــای این گروه 
اســت که از سال ۹۶ شــکل گرفته و از 
آن زمان تاکنون اختراعات و ساخته های 

مختلفــی داشــته اند. وی می گویــد: به 
خاطر عالقه ای که به کارهای پژوهشــی 
داشتیم، حدود دو سال پیش با سه نفر از 
دوستان و همکالسی هایمان در شهرستان 
تربت حیدریه، گروهی با نام شهید بهشتی 
تشــکیل دادیم که حاصــل تحقیقات و 
تالش هایمان تا تابستان گذشته، ساخت 
ســه فروند موشــک نظامی )البته درحد 
خودمان و نــه به معنای واقعی نظامی( و 

یک بالن تحقیقاتی بود.

 ضرورت کمک به بنیه دفاعی کشور
وی دلیــل عالقــه این گروه به ســاخت 
تجهیزات نظامی را ناشــی از احســاس 
تکلیف و ضرورت کمــک به بنیه دفاعی 
کشور عنوان کرده و خاطرنشان می کند: 
با فرا رسیدن تابستان و به خاطر آمادگی 
هرچه بیشتر برای آزمون کنکور، به ناچار 
کارهــای تحقیقاتی خودمــان را متوقف 
کردیم تا اینکه دو سه ماه قبل، در یکی از 
رفت وآمدهایمان به بسیج، مسئول علمی و 
پژوهشی بسیج تربت حیدریه که از سوابق 
فعالیت های علمی ما باخبر بود، پیشنهاد 

ساخت پهپاد را مطرح کرد.
بــه همین دلیل در همــان کارگاهی که 
از ابتــدا در منزل یکــی از اعضای گروه  

راه انداخته بودیــم، کارهای مطالعاتی و 
رایزنی های گسترده ای را پیرامون ساخت 
پهپــاد شــروع کردیم؛ در مــورد جنس 
قســمت های مختلف بدنه، نــوع موتور و 
چگونگی تهیه و ساخت دیگر قطعات مورد 
نیاز این هواپیما تحقیقات وســیعی انجام 
شد و ســرانجام کار با طراحی، ساخت و 

آزمایش قسمت های مختلف کلید خورد.
علی کاظمی درخصوص مشکالت سر راه 
این پروژه اظهار می دارد: تأمین هزینه های 
ساخت این پهپاد شاید مهم ترین مشکل ما 
بود؛ چون همگی دانش آموز بودیم و پشتوانه 
مالی و منبع درآمدی نداشــتیم؛ البته با 
رایزنی که انجام دادیم، بسیج بخش قابل 
توجهی از هزینه ها را متقبل شد و برخی از 
قطعات و مواداولیه مورد نیاز ساخت پهپاد 
را در اختیارمان گذاشــت. مشکل بعدی 
هم انتخاب نــوع موتور بود؛ چرا که هدف 
ما ساخت پهپادی رادارگریز بود که بتواند 
حتی از دید رادارهای حرارتی مخفی بماند 
و موتورهای سوختی نمی توانست ما را به 
این هدف برساند و در مرحله بعد انتخاب 
جنس بدنه و بال های پهپاد که  باید درعین 

رادارگریزی، سبک و مقاوم باشد.
این مخترع بسیجی ادامه می دهد: با این 
وجود، به خاطر تالش و پشــتکار فراوان 

اعضای گروه سرانجام بر تمام این مشکالت 
فائق آمده و پهپــاد رادارگریز خودمان را 
ســاختیم و آزمایش های متعددی را هم 
روی آن انجام دادیم که درنهایت به آنچه 
می خواستیم و مورد نظر بسیج شهرستان 

هم بود، دست یافتیم.
وی در مورد ویژگی هــای این هواپیمای 
رادارگریز می گوید: پهپاد ساخته شده که 
نام محرم گرفته است، به خاطر استفاده از 
موتورالکتریکی بدون صدا و حرارت است 
و قابلیت پرواز حدود یک ســاعت با نیم 
ساعت شــارژ باتری را دارد. این پهپاد که 

دارای طــول بال دو متر، بدنه و بال عقبی 
۱۹۵ سانتیمتر است، همچنین قادر است 
در باندی به طول کمتر از یک متر نشسته 
و یا پرواز کند و عالوه بر دوربینی که روی 
آن نصب شــده، قابلیت حمل تجهیزات 
سبک امدادی و یا حتی مهمات را نیز دارد.
به گفته این نخبه بسیجی، هزینه ساخت 
پهپاد محرم، از کارهای مطالعاتی تا تهیه و 
ســاخت قطعات مختلف آن، کمتر از ۵۰ 
میلیون ریال بوده که البته برخی از قطعات 
موردنیاز را بسیج شهرستان در اختیارشان  

قرار داده است.

دانش آموز بسیجی در گفت و گو با قدس تأکید کرد

کمک به بنیه دفاعی کشور، انگیزه اصلی ساخت پهپاد محرم

قدس: ۱۰ نماینده از استان خراسان رضوی در بخش 
بــرادران و ۱3 نماینده در بخــش خواهران در مرحله 
کشوری چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم رقابت 
می کنند.  در بخش برادران ســعید قره داشی و حسن 
حسین زاده در رشــته حفظ 2۰ جزء؛ مختار دهقان، 
حمید حق طلب،حســین پورکویر، امید حسینی نژاد 
و علیرضا بیژنی در رشــته قرائت تحقیق؛ سیدحجت 
ترحمی در رشته ترتیل؛ سیدحمیدرضا جاوید شفیعی 

و علی ســبزه در رشــته حفظ ۱۰ جزء در این دوره از 
مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.  در بخش خواهران 
نجمه ملک پور، بهاره علی آبادی در رشته حفظ 2۰ جزء؛ 
معصومه صهبایی استاد، زکیه برزویی و فرزانه کاللی 
در رشته ترتیل؛ رویا فضایلی و سیده سمانه محروقی 
در رشته حفظ کل؛ فاطمه صالح آبادی و مریم نصیری 
در رشته حفظ ۱۰ جزء؛ مرضیه میرزایی پور، زینب ضیا 
دوست و زهرا مهوشــیان در رشته قرائت، نمایندگان 
استان خراسان رضوی در این دوره از مسابقات هستند. 
مرحله کشوری چهل و دومین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم از ششم الی نوزدهم مهر سال جاری با حضور 

۸3۰ نخبه قرآنی کشور در اصفهان برگزار می شود.
این مسابقات در بخش برادران از ششم تا یازدهم مهر 
در هشت رشته همخوانی، همسرایی، دعاخوانی، اذان، 
ترتیل، قرائت، حفــظ کل، 2۰ و ۱۰ جزء و در بخش 
خواهران از یازدهم تا نوزدهم مهرماه در هفت رشــته 
همخوانی، همسرایی، دعاخوانی، ترتیل، قرائت، حفظ 

کل، 2۰ و ۱۰ جزء برگزار خواهد شد.

ایرنا: سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تربت حیدریه گفت: بر اساس برآورد مبتنی بر 
ایمنی ساختمان ها هم  اینک ۹۰درصد منازل مسکونی 
در این شهر از جمله خانه های پروژه مسکن مهر فاقد 
ایمنی الزم هستند. عظیم چوپان افزود: با بررسی های 
صورت گرفته، ساختمان پنج دستگاه اجرایی و پاساژ 
تربت حیدریــه نیز که از مراکز تجمعی شــهروندان 

محسوب می شوند فاقد ایمنی الزم هستند.

وی با بیان اینکه وسعت این فقدان ایمنی از نبود کپسول 
اطفای حریق در منازل گرفته تا نادیده گرفته شــدن 
اصول مهندسی در ساخت و سازها را شامل می شود، 
ادامه داد: متأسفانه ساختمان آتش نشانی تربت حیدریه 

نیز فاقد ایمنی الزم است و نیاز به امداد و مرمت دارد.
سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تربت حیدریه گفت: برخی انبوه سازان عمده 
دلیــل برای رعایــت نکردن اصول ایمنی و اســتقرار 
تأسیسات اعالم اطفای حریق در بناها را مقرون به صرفه 
نبودن اعالم کرده اند و از این نظر یک برنامه آموزشی 
خانه به خانه برای شــهروندان و کارکنان دستگاه های 
اجرایی در حال اجراســت تا شهروندان با حداقل های 

رعایت اصول ایمنی آشنا شوند.
چوپان به نبود نردبــان هیدرولیکی برای مهار حریق 
در ارتفاعات بیش از سه طبقه در این شهرستان اشاره 
کرد و افزود: برای تهیه این نردبان 32متری به اعتباری 
معادل ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیارد ریال که معادل 2۵درصد 

بودجه شهرداری تربت حیدریه است نیازمندیم.

 راهیابی 23 نخبه قرآنی خراسان رضوی 
به مسابقات کشوری قرآن کریم

 ۹۰ درصد منازل مسکونی تربت  حیدریه 
ایمنی ندارد
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مدیرکل هواشناسی در گفت وگو با قدس خبرهای خوش داد

پیش بینی پاییز  پرباران برای خراسان رضوی
هاشم رسائی فر ســال زراعی 98-97 یک 
هفته ای می شــود که به پایان رســیده و از اول 
مهرماه ســال جدید زراعی )99-98( آغاز شده 
است. آنچه در ســال زراعی گذشته برای استان 
خراســان رضوی رخ داد در مجموع پربارش بود. 
بارش هایی که برخی از آن ها در چندین ســال 
اخیر برای خراســانی ها کم ســابقه بود. این حد 
از بارندگی ها حتی بــرای برخی این تصور را به 
وجود آورد که ســال زراعــی 98-97 پایانی بر 
خشکسالی های بیش از دو دهه در منطقه باشد. 
گرچه این ذهنیت با اظهارنظر کارشناسی ها رد 
و عنوان شــد استدالل محکمی مبنی بر خاتمه 
خشکسالی ها وجود ندارد و نمی شود به صورت 

دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد.
قدر مسلم همه بر این باوریم که میزان بارش ها 
در خراسان رضوی در امتداد سال زراعی گذشته 
قابل توجه و قابل قبول برای سپری شدن سالی 
پرباران بوده است. اکنون با خاتمه این سال زراعی 
آمار و ارقامی در این زمینه به ثبت رسیده است 
که می توان به صورت دقیق در این باره اظهارنظر 
کرد و البته اینکه برای فصل پاییز پیش بینی هایی 
تقریباً دقیــق از میزان بارش ها و تغییرات جوی 

داشت.

   تمام آمارهای بارشی استان 
در سال زراعی )97-98(

مدیــر کل هواشناســی 
در  رضــوی  خراســان 
خصوص میزان بارندگی ها 
در ســال زراعی گذشته 
گفــت: متوســط بارش 
استان در ســال زراعی 98-97 به میزان 324/2 
میلیمتر بوده که این میزان در ســال گذشــته 
135/3 و در دوره آمــاری بلندمــدت 199/1 
میلیمتر بوده اســت. بررســی ها نشان می دهد 
متوســط بارش استان نســبت به سال گذشته 
140 و نسبت به دوره آماری بلندمدت 63درصد 

افزایش داشته است.
دکتر سیدمحسن عراقی زاده افزود: الزم به توضیح 
است که بارندگی استان نسبت به سال گذشته 
و دوره آماری بلندمدت در تمامی شهرستان های 
استان افزایش داشته اســت. بیشترین افزایش 
بارش نســبت به سال گذشته مربوط به سبزوار 
با 277درصد و بیشترین افزایش بارندگی نسبت 
به دوره آماری بلندمدت به بردسکن با 163درصد 
اختصاص یافته است. وی همچنین در خصوص 
بیشــترین میزان بارش در استان اظهار کرد: در 
سال زراعی 98-97 بیشــترین بارش استان از 
کالت به میزان 499/7 میلیمتر گزارش شده که 
نسبت به دوره آماری بلندمدت 68درصد افزایش 
بارش داشته و کمترین بارندگی از گناباد 214/4 

میلیمتر گزارش شده که نسبت به دوره آماری نیز 
61درصد افزایش داشته است. بارش مشهد نیز در 
سال زراعی98-97 به میزان 339 میلیمتر بوده 
که نســبت به سال گذشته 86 و نسبت به دوره 

آماری 36درصد افزایش داشته است.

   قوچان و بردسکن سردترین و گرم ترین 
شهرهای سال گذشته

مدیرکل هواشناسی خراســان رضوی در مورد 
تحلیل دماهای ثبت شــده در استان نیز گفت: 
میانگین دمای استان در سال زراعی 98-97 به 

میزان 16/7درجه سانتیگراد بوده است که نسبت 
به ســال گذشــته 0/7 کاهش و نسبت به دوره 

آماری 0/2 افزایش داشته است. 
به طور کلی متوســط دمای اســتان در ســال 
زراعی 98-97 نسبت به سال گذشته در تمامی 

شهرستان های استان کاهش داشته است.
همچنین میانگین دمای استان خراسان رضوی 
نســبت به دوره آمــاری بلندمــدت در تمامی 
شهرستان های اســتان به جز قوچان، بردسکن، 

کالت و بجستان افزایش داشته است.
سردترین و گرم ترین شــهر به ترتیب قوچان و 
بردسکن با دمای 12/5 و 19/9 درجه سانتیگراد 
بوده اســت. ضمن اینکه میانگین دمای مشهد 
در ســال زراعی98-97 نیز 16/4 درجه بوده که 
نسبت به ســال گذشته 0/7 کاهش و نسبت به 

دوره آماری 0/7 افزایش داشته است.

   انتظار بارش هایی فراتر از میانگین
دکتــر عراقــی زاده در خصــوص وضعیــت 
پیش بینی فصلی بارش )پاییز 98( خراســان 
رضوی عنوان کرد: بررسی نقشه های پیش یابی 
نشــانگر وقوع بارش در اســتان از مهر تا آذر 
1398 اســت. مطابق نقشه ها، بارش استان در 
مهرماه در نیمه جنوبــی در محدوده نرمال و 
در نیمه شــمالی بیش از نرمال خواهد بود. در 
آبان به جز قسمت کمی از جنوب غربی سایر 
نواحی اســتان بارش بیــش از نرمال را تجربه 
خواهند کرد و در آذر ماه بیشتر مناطق استان 
دارای بارش نرمال است فقط قسمتی از شمال 
دارای بارش بیش از نرمال خواهد بود. به طور 
کلی پیش بینی ها نشان می دهد مقدار بارندگی 
استان در پاییز امسال در نیمه شمالی بیش از 
نرمــال و در نیمه جنوبی در حد نرمال خواهد 

بود.

   دمای هوای نرمال در پاییز
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در پاسخ به 
این پرســش که پیش بینی فصلی دمای  )پاییز 
98( اســتان چگونه اســت، بیان کــرد: مطابق 
نقشــه ها، درجه حرارت در مهرماه در حد نرمال 
خواهد بود به جز قسمتی از جنوب و جنوب شرقی 
که دمای آن بیش از نرمال پیش بینی می شــود. 
در آبان نواحی نیمه شرقی و جنوبی دمایی بیش 
از نرمال خواهند داشت و مناطق شمالی و غربی 
درجه حرارت نرمالی را تجربه می کنند و در آذر 
ماه نیز بیشــتر مناطق استان در محدوده دمای 
نرمال اســت. آنچه می توان عنوان کرد این است 
که به طور کلی پیش بینی ها نشان می دهد دمای 
استان در پاییز امسال در وضعیت نرمال خواهد 
بود فقط در محدوده ای از جنوب و جنوب شرق 

استان دمای بیش از نرمال مشاهده می شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس:
  شورای شهر نباید هزینه

 عوارض ساخت را افزایش دهد
مردم  نماینده  قدس: 
مجلــس  در  مشــهد 
با  اســالمی  شــورای 
شــهر  اینکــه  بیــان 
شرایط  دارای  مشــهد 
سایر  به  نسبت  خاصی 
است،  کشور  شهرهای 

گفت: نباید مدیران شــهری برای تأمین هزینه های خود 
اقدام به افزایش هزینه عوارض ساخت و ساز کنند. 

حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در واکنش به تصمیم شورای 
شهر مشهد مبنی بر افزایش هزینه عوارض ساخت و ساز 
اظهار کرد: به طور قطع این افزایش هزینه ها تأثیر مثبتی 
بر فضای صنعت مســکن نمی گذارد زیــرا هم اکنون نیز 

بسیاری از جوانان از خرید منزل قطع امید کرده اند. 
وی افزود: موضوعاتی که درباره ســاخت و ســاز و هزینه 
عوارض ســاختمانی وجود دارد، در ســطح کشور مطرح 
اســت؛ البته برخی از شــهرها و محل ها مانند کالنشــهر 
مشــهد فضاهــای متفاوتی دارند که باید بــا توجه به آن 

تصمیم گیری ها صورت بگیرد.

 عضو کمیسیون عمران مجلس 
در گفت وگو با قدس:

  گسترش مشهد به صالح نیست
آنالین-طلبی:  قدس 
و  گنابــاد  نماینــده 
بجســتان در مجلــس 
شورای اسالمی با بیان 
اینکــه دولت در زمینه 
مســکن جدی نیست، 
گفــت: صحبت هایــی 

مطرح شده که زمین ها و اراضی که در اختیار شرکت های 
دولتی است با مشــارکت دستگاه های خدماتی به ساخت 
مســکن برای کارمنــدان دولت اختصاص پیــدا کند اما 
چــون جدیتی در این زمینه وجود ندارد امیدی به اجرای 
آن نیســت. بنایی در گفت وگو با قــدس آنالین افزود: در 
حالی که اگر بنیاد مســکن، شــهرداری و دســتگاه های 
خدمات رســان به طور واقعی در این زمینه همکاری کنند 
واحدهای مســکونی ارزان قیمت برای این قشر از جامعه 

ساخته خواهد شد.  
وی بیــان کــرد: اگرچه در مورد ســاخت یک شــهرک 
جدید در شــهر مشــهد نیز مطالعاتی آغاز شــده اســت 
اما بزرگ کردن و گســترش مشــهد نیز به صالح نیست 
و اگر قرار اســت در حوزه مســکن برای کالنشهر مشهد 
برنامه ای صورت بگیرد ابتــدا باید به بافت پیرامونی حرم 
مطهر که از سال 1372 شــروع شده ولی هنوز پیشرفت 
54درصدی دارد و همچنین حاشــیه شــهر مشهد توجه 
شــود، به طوری که 8هزار میلیــارد تومان از محل اوراق 
مشارکت در بودجه سال جاری برای بافت پیرامونی حرم 
 مطهر در نظر گرفته شــد اما دولت هنــوز این موضوع را 

اجرایی نکرده است.

  ورود دادستانی به تخریب 
سنگ نگاره های چند هزار ساله طرقبه 

ایلنا: در پـــی انتـشار 
اخـــبار  تــخــریـب 
چند  ســنگ نگاره های 
هزار ســاله در منطقه 
شهرســتان  دیــزدر 
معاون  شاندیز،  طرقبه 
استان  میراث  فرهنگی 

خراســان رضوی از بررســی دادســتانی در خصوص این 
موضوع خبر داد. 

مرجان اکبری در خصوص تخریب ســنگ نگاره های چند 
هزار ساله در منطقه دیزدر شهرستان طرقبه شاندیز گفت: 
در این منطقه چند گروه بزرگ ســنگ نگاره های تاریخی 
وجود دارد که از هزاران ســال پیش به جای مانده و البته 
به درســتی تاریخ آن را نمی دانیم اما احتمال می دهیم از 

عصر مفرغ تا دوره اسالمی باشد.
بــه گفته اکبــری، مدتی اســت این منطقــه در اختیار 
معدن کاران اســت و مجوز فعالیت آن ها نیز توسط وزارت 

صمت صادر شده است. 
البته دوره برداشــت برخــی از این معدن ها تمام شــده 
و مــا با تمدیــد مجوز فعالیــت آن ها مخالفــت خواهیم 
کــرد. امیدواریم ایــن مخالفت اثربخش باشــد و مجوز 
 فعالیــت مجــدد و برداشــت از منطقــه به آن هــا داده 

نشود.
معاون میراث  فرهنگی اســتان خراســان رضوی تصریح 
کــرد: البته ســنگ نگاره ها بر اثر ریخته شــدن گازوئیل 
تخریب نشده و گازوئیل در کنار این سنگ نگاره ها ریخته 
شــده کــه در نهایت ســبب ناراحتی ســمن ها و فعاالن 
گردشگری شــد. از این رو دادستانی از محل بازدید کرد 
 و قرار اســت تمام مدارک ارائه و مورد بررســی قرار گیرد 

و رسیدگی شود.

تمام مدارس تعطیل شد
 آلودگی هوا دانش آموزان مشهدی را 

خانه نشین کرد
قــدس: مـــــدیرکل 
حفاظت محیط زیســت 
خراســان رضوی گفت: 
ثابت  روند  بــه  توجه  با 
هوا  آالینده های  غلظت 
در چنــد روز گذشــته 
اعضــای  پیش بینــی  و 
کارگروه اجرایی و اضطراری کاهش آلودگی هوای اســتان، 
افزایش ریزگرد ها و ســایر آالینده ها را در ســطوح پایینی 
جو خواهیم داشــت و بر این اساس آلودگی هوا در وضعیت 
ناســالم در کالنشهر مشــهد امروز نیز تداوم خواهد داشت.
تورج همتی افزود: براســاس تصمیم گیری اعضای کارگروه 
اجرایــی و اضطــراری کاهش آلودگی هوای اســتان، امروز 
یکشــنبه کلیه مدارس نواحی هفتگانه آموزش و پرورش در 
 مشــهد، تبادکان، احمدآباد و رضویه در شیفت صبح و عصر 

تعطیل خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: 
  پیاده روی اربعین 

جهاد بزرگ فرهنگی است
مهر: نماینــده ولی فقیه 
گفت:  خراسان جنوبی  در 
پیــاده روی اربعیــن یک 
جهــاد بــزرگ فرهنگی 

است.
ســیدعلیرضا  آیــت اهلل 
عبادی در دیدار با مسئول 
امور اســتان های کمیته فرهنگی ستاد اربعین اظهار کرد: اکرام 
جمعیت زائران اربعین ابعاد مختلفی چون تأمین امنیت و مراعات 

مسائل مرتبط با بهداشت و سالمت آنان را شامل می شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان  جنوبی و امام جمعه بیرجند بیان 
کرد: همــه کارها و زحمت هایی که در حوزه زیرســاخت برای 
همایش پیاده روی اربعین انجام می شــود در نهایت به واســطه 

رسیدن به اهداف فرهنگی بسیار مهم صورت می گیرد.
عبادی با اشاره به بین المللی بودن موضوع پیاده روی اربعین ادامه 
داد: این انسان دوستی ها، ایثارگری ها و محبت ها در جبهه حسینی 
را باید در مقابل فرهنگ غلط دشمن در جنایت و تحریم دید تا با 

این مقایسه پیام اصلی پیاده روی اربعین را درک کنیم.
وی با تأکید بر اینکه به صورت کارشناســانه و با مدد گرفتن از 
متخصصان امر و به صورت یک اســاس نامه در موضوع پیام های 
اربعین به جهانیان ورود پیدا کنیم، افزود: موضوع پیاده روی اربعین 
یک جهاد فرهنگی اســت و از این فرصت باید نهایت استفاده را 
داشته باشیم. نماینده ولی فقیه در خراسان  جنوبی یادآور شد: یک 
ایرانی زائر باید با بصیرت کافی در اتفاق باشکوه راهپیمایی اربعین 
ورود پیدا کند تا بتواند پیام اربعین را به زائر مسلمان و غیرمسلمان 

دیگر کشورها منتقل کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی: 
  نیمی از وقف های جدید 

در پاسخ به نیازهای جامعه است
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان 
شمالی گفت: با توجه به فرهنگ سازی صورت گرفته برای سوق 
دادن نیات واقفان به سمت نیازهای روز جامعه، نیکوکاران استان 
استقبال خوبی به حوزه های جدید داشته اند و نیمی از نیات آنان 
متوجه وقف برای امور قرآنی، ساخت آرامستان، کمک به تأمین 
جهیزیــه نیازمندان، کمک به کودکان معلــول، درمان بیماران 
سرطانی، دانش آموزان بی بضاعت و ایتام و جشن و اعیاد مذهبی 
شده است. حجت االسالم عظیم آســوده یدکی افزود: در 6 ماه 
نخست امسال 61 وقف در استان به ثبت رسیده که از این تعداد 
43 وقف جدید و 18 وقف نیز جدیدالکشــف است که سال های 
پیش وقف شده و امســال در سامانه جامع موقوفات ثبت شده 
است. وی اظهار کرد: نیمی از نیات واقفان در وقف های جدید به 
ویژه در نواحی روستایی نیز بر همان حوزه سنتی عزاداری برای 
سیدالشهدا)ع( و سایر معصومان و ساخت مسجد، حسینیه، اماکن 
مذهبی و بقاع متبرکه متمرکز است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ارزش ریالی مجموع موقوفات 
سال جدید افزون بر 60میلیارد ریال بوده است که تنها در یکی 
از آن ها »کبری نجف پور« بانوی روستای آق چشمه فاروج 6 وقف 
همزمان شامل باغ، زمین و منزل مسکونی خود را به ارزش 10 
میلیارد ریال به نیات مختلف مانند کمک به دانش آموزان نیازمند 
و بی بضاعت، بیماران سرطانی و... وقف کرده است. حجت االسالم 
آسوده یدکی گفت: پارسال در نیمه نخست سال 30 وقف جدید 
به ارزش 40 میلیارد ریال در استان صورت گرفته بود که بر این 
اساس وقف های جدید امسال از رشد 50درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته برخوردار بوده است.

علی محمدزاده   مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
خراســان آخرین وضعیت بازسازی و پرداخت تسهیالت در 

مناطق سیل زده استان را تشریح کرد.
حجت شــایانفر در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: بر اساس 
گزارش نهایی بازرســان دســتگاه های مختلــف از مناطق 
سیل زده در بارندگی های اوایل سال جاری در مجموع تعداد 

خانه های آسیب دیده 3هزار و 180 واحد اعالم شد.
وی افزود: از این تعداد 3هزار واحد روســتایی و 180 واحد 
شــهری بوده که برابر مصوبات ابالغی در بخش روســتایی 
40 میلیون تومان تسهیالت ساخت و 10 میلیون تومان به 
صورت بالعوض پرداخت می شود. در بخش شهری هم 50 
میلیون تومان تسهیالت ساخت و 12 میلیون تومان بالعوض 
در نظر گرفته شــده که عالوه بر آن مقرر شد از سوی بنیاد 
مستضعفان برای هر واحد 160 کیسه سیمان و خدمات دیگر 
از قبیل صدور پروانه، بیمه و خدمات مهندسی هم به صورت 

رایگان از سوی دستگاه های متولی ارائه شود.
وی ادامــه داد: تاکنون عملیات اجرایی یــک هزار واحد در 
فاز نخســت آغاز شده که 65درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
امیدواریم پیش از فصل سرما به اتمام برسد اما به موازات این 
یک هزار واحد به محض تشکیل پرونده و سیر مراحل اداری 
الزم تسهیالت الزم در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. شایانفر 

در بخش دیگر ســخنان خود به خسارت وارد شده ناشی از 
سیل در حوزه کشــاورزی و دامی هم اشاره و اظهار کرد: بر 
اساس برآوردهای صورت گرفته در نهایت 100میلیارد تومان 

تسهیالت و 117میلیارد تومان بالعوض مصوب شد.
مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضوی گفت: بر اســاس 
جدول تفکیکی تاکنون در بخش زراعی و باغی 8هزار و 196 
پرونده تشکیل شــده و در حوزه دام و طیور هم 2هزار و 56 
پرونده و در بخش آبزیان هم 43 پرونده نهایی در استان داریم. 

وی افزود: تســهیالت در حوزه های دام، طیور و آبزیان بدون 
هیچ مانعی پرداخت شــده و تنها در بخش زراعی و باغی به 
دلیل فرایند قانونی تعریف شــده در گذشته اندکی با تأخیر 
روبه رو بودیم که با پیگیری های صورت گرفته مرتفع شــده 
اســت. وی در تشریح بیشتر مشکل مورد اشاره ادامه داد: بر 
اساس ضوابط قبلی الزمه پرداخت خسارت در بخش زراعی و 
باغی تأییدیه پژوهشگاه فضایی بود ولی به دلیل آنکه خسارت 
وارد شده ناشی از سیل در خراسان رضوی مانند استان های 
شمالی و جنوبی در گستره وسیعی نبود و به صورت پراکنده 
شــاهد بروز سیل های ویرانگر بودیم تهیه این تأییدیه بسیار 

سخت و زمانبر بود.
از ایــن رو بــا رایزنی های صورت گرفته مقرر شــد به جای 
پژوهشگاه فضایی، دفتر فناوری اطالعات وزارت کشور مرجع 
صدور تأییدیه مورد نظر باشد که پس از اجرای این دستورعمل 
جدید تاکنون تأییدیه 4هزار و 159 پرونده خسارت در بخش 
زراعی و باغی صادر شده و 4هزار و 37 پرونده در مرحله رفع 
نقص و طی مراحل اداری است که در آینده نزدیک تأییدیه 

آن ها هم صادر خواهد شد.
شایانفر گفت: در مجموع تاکنون 39میلیارد و 800میلیون 
تومان تســهیالت بالعوض در بخش های مختلف کشاورزی 

پرداخت شده است.

با وجود خسارت به 3 هزار واحد، مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی خبر داد 

پیشرفت فیزیکی 65 درصدی ساخت هزار واحد سیل زده 

روزبازار

شهری

نقد و نظر 

میراث فرهنگی

مدرهس

ات    اربعین

وقف و نذر

  2 هزار میلیارد ریال مطالبات فرهنگیان 
در خراسان رضوی پرداخت شد

و  آموزش  مدیرکل  ایرنا: 
پرورش خراســان رضوی 
گفت: 2هزار میلیارد ریال 
بدهی مربــوط به پاداش 
پایان خدمت بازنشستگان 
فرهنگی در این استان روز 
گذشته به حســاب آنان 
واریز شد. قاسمعلی خدابنده افزود: بر این اساس با پرداخت مبلغ 
2هزار میلیارد مطالبات این قشر از فرهنگیان در خراسان رضوی در 
مجموع همه مطالبات در حوزه پاداش پایان خدمت بازنشستگان 
آموزش و پرورش این استان مربوط به سال 1397 ادا شده است.  
وی ادامــه داد: با وجود این بدهی مربوط به 6 ماه حق التدریس 
معلمان در خراسان رضوی هنوز پرداخت نشده همچنین بخشی 
از مبالغ مربوط به نیروهای خرید خدمات آموزشی این استان نیز 
هنوز ادا نشده است.  وی مجموع این بدهی را 350 میلیارد ریال 
اعالم و بیان کــرد: امیدواریم با تخصیص اعتبار الزم این میزان 

مطالبات هم پرداخت شود.

مطالبه

استان ما2
یکشنبه 7 مهر 1398
   29 محرم 1441 29 سپتامبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9074  ویژه نامه 3458 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

    رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی:

 توزیع 500 بسته نوشت افزار 
در بین دانش آموزان خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی خراسان شــمالی از اهدا و توزیع 500 بسته 
نوشــت افزار در بین دانش آموزان با نیازهای ویژه استان 

خبر داد.
علی متقیان گفت: آموزش و پرورش استثنایی حوزه نوپایی 
است اما به برکت انقالب اسالمی به رشد چشمگیری در 

ابعاد مختلف رسیده است.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی ادامه 
داد: اهدای نوشــت افزار در شهرستان بجنورد به صورت 
نمادین در مرکز آموزشــی نســترن با حضور مسئوالن 
شهرستان و مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان انجام 

گرفت.

   یک مسئول خبرداد

 قطعی شدن ساخت فرودگاه
 در شهرستان خواف

قدس: مدیرعامل شرکت توســعه زیرساخت های شرق 
کشور از قطعی شدن ساخت فرودگاه در شهرستان خواف 
خبر داد. محمد علیزاده گفت: مجوز ســاخت فرودگاه تا 
پایان آبان امســال قطعی می شــود و هم اکنون در حال 

مذاکره با سرمایه گذاران هستیم. 
وی افزود: به دلیل شرایط اقتصادی منطقه و وجود مجتمع 
عظیم سنگان ساخت فرودگاه در این منطقه موتور محرکه 
خوبی برای رونق اقتصــادی خواهد بود. وی همچنین از 
عملیات ساخت پد بالگرد اورژانس خواف خبر داد و گفت: 
این پد با راه دسترســی یک هزار متر و ســرمایه گذاری 
شــرکت تأمین و توسعه زیرســاخت های شرق کشور تا 

17مهر امسال به بهره برداری می رسد.

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان :

برداشت پسته از باغات نیشابور 
35درصد افزایش یافت

قدس: مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: میزان برداشت 
پسته از باغات شهرستان در سال زراعی کنونی با 35درصد 
افزایش نسبت به پارسال که حدود 850 تن برآورد می شود 
به 3هزار و 200 تن رســید. محمدعلی فرهمند راد افزود: 
سطح باغات پسته در نیشابور با 100هکتار افزایش در سال 
گذشته به 5هزار و 600 هکتار رســیده که 3هزار و 200 
هکتار آن بارور و 2هزار و 400 هکتار آن غیربارور است. وی 
با اشــاره به اینکه محصول پسته از ظرفیت ارزآوری بسیار 
باالیی برخوردار است، ادامه داد: درآمد حاصل از این مقدار 
تولید برای باغداران نیشابور افزون بر 3هزار و 200 میلیارد 
ریال اســت و ارقام کشت این  محصول شامل کله قوچی، 

فندقی، احمدآقایی، اکبری و بادامی سفید می شود.
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روی خط حادهث

محیط زیست

حمل و نقل

 دهمین روز آلودگی پیاپی هوا 
در مشهد ثبت شد

قدس: میانگین شاخص 
کیفیت هوای شهر مشهد 
با ماندگاری آالینده ها در 
هوای این شــهر در روز 
گذشته برای دهمین روز 
پیاپی در وضعیت هشدار 
قــرار گرفــت. مدیرکل 

حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی با اعالم این مطلب 
گفت: میانگین شــاخص آلودگی هوای مشهد در روز شنبه به 
۱۳۲ ای.کیو.آی و بیشتر از حد مجاز رسید. تورج همتی افزود: 
دو ایستگاه سجاد با ۱۵۲ و خیام جنوبی با ۱۵۱ ای.کیو.آی در 
وضعیت هشــدار برای تمامی افراد قرار داشتند. وی ادامه داد: 
شــاخص کیفیت هوای۲۱ ایستگاه دیگر مستقر در مشهد نیز 
نشانگر آلودگی هوا برای گروه های حساس بود.  مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراســان رضوی گفت: ورود توده گرد و غبار از 
صحرای قره قوم ترکمنستان به مشهد، عامل آلودگی هوای چند 

روز اخیر کالنشهر مشهد بوده است.

فرماندار کاشمر از افتتاح 13/5 کیلومتر از محور 
دوبانده  شادمهر به کاشمر خبر داد
 خداحافظی با جاده مرگ

رضاطلبــی: 
ر  ا نــد ما فر
گفت:  کاشمر  شهرستان 
۱۳/۵ کیلومتــر از محور 
دوبانده مسیر شادمهر به 
کاشمر در نیمه اول مهر 
ماه افتتاح و به بهره برداری 

خواهد رسید. مسلم ساقی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
اگرچه آسفالت مسیر دوبانده کاشمر تا پلیس راه شادمهر انجام و 
خط کشــی آن نیز صورت گرفته، اما اعالم کردیم تا زمانی که 
عالئم ایمنی آن نصب نشود، اجازه افتتاح آن را نخواهیم داد. وی 
با اشــاره به اینکه دو بانده کردن این محــور به عنوان یکی از 
تقاضاهای مردم منطقه و زائران همیشه مطرح بوده است، تصریح 
کرد: از این رو اداره راه و شهرسازی با همکاری راهداری در حال 
نصب این عالئم هستند. وی با بیان اینکه این جاده که به مسیر 
مرگ معروف اســت و افراد زیادی جــان خود را در این جاده از 
دست داده اند، در سال ۹۶صاحب شناسه و کدملی برای دریافت 
بودجه ساالنه شد، افزود: امیدواریم با تالش و پیگیری،  اقداماتی 
در خصوص تســریع در روند ادامه اجرای پروژه با فراهم کردن 
منابع مختلف انجام دهیم و در این راستا عالوه بر افزایش میزان 
و تخصیص اعتبار، زمینه را برای تسریع و پایان یافتن عملیات 
اجرایی فراهم کنیم. ساقی با بیان اینکه کاشمر ساالنه پذیرای 
زائران زیادی از سراسر کشور است که اغلب از مسیر شادمهر به 
این شهر تردد می کنند، اظهار کرد: در مورد ادامه مسیر نیز اداره 
راه و شهرسازی متعهد شده که کلنگ زنی ۲۰کیلومتر دیگر از آن 
را به زودی و عملیات دوبانده شدن آن را آغاز کند. انتظار ما این 
است که اختصاص بودجه این محور هرچه سریع تر صورت بگیرد.

 دستگیری مأمور قالبی در اسفراین
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
اســفراین در حالــی از 
مأمور  یک  دســتگیری 
قالبی خبر داد که متهم 
مدعی شده برای جابه جا 
شــدن رایگان در شهر، 
دست به این اقدام زده است! جاوید مهری در خصوص دستگیری 
مأمور قالبی اظهار کرد: صبح روزگذشته مأموران انتظامی این 
شهرســتان یک دســتگاه کامیون را در حوالی میدان پهلوان 
کشوری متوقف می کنند، در همین حین فردی که لباس نیروی 
انتظامی با درجه سرگردی به تن داشت و به عنوان سرنشین در 

این خودرو حاضر بود، از آن پیاده شد.
وی با اشــاره به اینکه رفتار فرد مذکور موجب مشکوک شدن 
مأموران به وی شد، افزود: در ادامه پلیس این فرد را برای بررسی 

بیشتر به مقر انتظامی منتقل می کند.
ســرهنگ مهری بیان کرد: در بازرسی از کوله پشتی که همراه 
این فرد بود، یک دست لباس نظامی سپاه پاسداران، یک دست 
لباس کردی ، یک دست لباس معمولی، یک عدد فلش مموری، 
مقداری قرص و یک برگ خرید لباس نظامی به مبلغ ۷۰۰ هزار 
تومان کشــف شد. در حالی که متهم در اظهارات اولیه هدف از 
این اقدام را سوارشدن خودروهایی عبوری به  صورت رایگان بیان 
کرد، با هماهنگی مقام قضایی به  صورت موقت راهی زندان شد.

توسط مرزبانان کشف شد
 ترانزیت کاال 

یا قاچاق 3 هزار لیتر سوخت!
خط قرمز: فرمانده هنگ مرزی تایباد از کشف بیش از ۳  هزار 
لیتر سوخت قاچاق در حوزه  استحفاظی هنگ مرزی تایباد خبر 
داد.سرهنگ کاظم صمدی، فرمانده هنگ مرزی تایباد در تکمیل 
این خبر افزود: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان و جلوگیری 
از خروج سرمایه ملی از کشور، مرزبانان این فرماندهی در ایست 
و بازرســی هنگ مرزی تایباد موفق شــدند ۳هــزار و 8۰لیتر 
سوخت قاچاق را به هنگام بازرسی خودروهای ترانزیتی کشف 
و چندین نفر را نیز در این رابطه دســتگیر و با تشکیل پرونده 
راهی مراجع قضایی کنند. فرمانده هنگ مرزی تایباد یادآور شد: 
قاچاق هر لیتر سوخت به خارج از مرزهای کشور موجب تزلزل 
پشتوانه و سرمایه های ملی می شود و مرزبانان خراسان رضوی 
همواره برخوردی قاطع با قاچاقچیان سوخت داشته و هیچ گونه 

چشمداشتی نسبت به این گونه جرایم ندارند.

در حوالی قائن رخ داد
 امدادرساني به زائران پاکستاني 

در راه مانده 
معــاون  قرمز:  خــط 
فرماندهــی  اجتماعــی 
انتظامی خراسان جنوبی 
از امدادرســانی مأموران 
شهرســتان  پلیــس راه 
قائن به زائران پاکستانی 

در راه مانده خبر داد.
ســرهنگ علی اکبر حیــدری اظهار کرد: مأمــوران پلیس راه 
شهرســتان قائن هنگام گشــت زنی و کنترل ترافیک جاده ای 
در محور قاین- بیرجند مشــاهده کردند اتوبوس حامل زائران 
پاکســتاني در گردنه خونیک دچار نقص فنی شده و به صورت 
خطرساز توقف کرده است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان خراسان جنوبی بیان کرد: مأموران پلیس راه بالفاصله با 
ایمن سازی محل، اتوبوس را به حاشیه جاده هدایت کردند و با 
هماهنگی پایانه مسافربری یک اتوبوس جایگزین به محل اعزام 
و زائران پاکســتانی به مقصد اعزام شدند. سرهنگ حیدری با 
قدردانی از اقدام خداپسندانه مأموران پلیس، تصریح کرد: اتوبوس 
معیوب با پیگیری مأموران وظیفه شناس تعمیر و به مسیر خود 

ادامه داد.

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     .

 ما چه گناهی کردیم؟
در شهرک رجایی حر۵8خانه بزرگی متعلق به اتباع بیگانه است که از راه رمالی و دعانویسی و... ثروتی 
به هم زده اند. عالوه بر مزاحمت های جانبی آن که هر روز عده ای اشتباهی به درب منازل ما می آیند 

و تقاضای باطل السحر می کنند، ما چه گناهی کردیم؟
922...3671

 پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیام
احتراماً با عنایت به پیام مردمی نشریه شماره ۹۰۶۱ مورخ ۹8/۰۶/۲۳ جوابیه شهروند محترم 

به حضور ارسال می شود.
پیام شهروند: من هر روز که از محل کار به سمت منزل می روم باید از میدان قائم، خروجی 
میدان فهمیده به پارک ملت عبور کنم در انتهای قوس خروجی حفره ای بزرگ قرار دارد که 
بارها موجب انحراف یکباره خودروها شــده و همین موضوع عالوه بر خســارت به خودروها، 
احتمــال بروز تصادف در محل را افزایش می دهد. شــهرداری چــه زمانی فکری به حال این 

موضوع می کند؟
جوابیه: احتراماً با توجه به ضرورت مرمت درزهای انبساط و تعمیرات پل شهید فهمیده، پس 

از اتمام مرمت پل، آسفالت و مرمت محل مذکور انجام خواهد شد.

عقیل رحمانی یک مدیرارشــد شرکت برق 
منطقه ای که با همکاری نیروی زیردســتش هر 
مــاه از یک پیمانکار حق حســاب می گرفتند تا 
مانع ادامه کارش نشوند، با اعالم به موقع ماجرا 
از ســوی شــرکت برق منطقه ای استان و اقدام 
ضربتی ضابطان قضایی، پرده از خیانت چندساله 
و اخذ رشوه ای چند صدمیلیونی آن ها برداشته و 

متهمان دستگیر شدند.

 جان به لب پیمانکار رسید
همه چیز لو رفت!

چندی پیش پیمانکار یکی از سالن های ورزشی 
متعلق به شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی 
با مراجعه به حراســت اداره مربــوط از اقدامات 
مجرمانه یک مدیر ارشــد و نیروی تحت امرش 
پرده برداشــت. در آن گزارش اولیه فرد شــاکی 
مدعی شد که مسئول سالن ورزشی که از مدیران 
شرکت برق منطقه ای هم هست با اعمال فشار 
و ســنگ اندازی در مسیر فعالیت پیمانی که به 
او واگذار شــده است، برای برداشتن این موانع و 
اینکه دیگر کاری به کارش نداشــته باشند از او 
درخواست رشــوه کرده است.  این موضوع مهم 
موجب شد تا ماجرا از سوی شرکت برق منطقه ای 
خراســان رضوی بدون فوت وقت به دادستانی 

مشهد منعکس شود.
از همین رو پرونده به شعبه ۲۰۹ دادسرای مشهد 
ارجاع و رسیدگی به آن در دستور کار مقام قضایی 
قرار گرفت. با انجام تحقیقات تکمیلی توسط مقام 
قضایی مشخص شد که اقدامات مجرمانه مدیر 
مذکور به همین یک بار ختم نمی شــود و جدا 
از اینکه مدیر مجموعه ورزشــی در آخرین اقدام 
درخواست ۳۰ میلیون رشوه کرده است، از سال 
۹۳ تا امروز بارها به همین شیوه پیمانکار را تحت 
فشار قرار داده  و هرماه از او مبلغی را به اجبار و با 

اعمال فشار مدیریتی دریافت کرده  است.
بررسی یکی دیگر از سرشاخه ها مشخص کرد که 
در مدت پنج سالی که متهمان پول زور گرفته اند، 
معاون مسئول مجموعه ورزشی هم در این ماجرا 

نقش مهمی را ایفا کرده است.

 نصف درآمد را بده پیمان را بگیر!
در ادامه شــاکی به دادســرا فراخواند شده و در 
حضور مقام قضایی اظهــارات خود را این گونه 
بیان کرد: از ســال ۹۳ تا امروز این کارمند ارشد 
شرکت برق منطقه ای و نیروی زیردستش بیش از 

۵۰۰میلیون تومان از من رشوه 
گرفته اند. از طرفی بهانه آن ها 
این بود اگر می خواهی قرارداد 
پیمانکاری تو ادامه داشته باشد، 
باید نصف درآمد هر ماه را به ما 

پرداخت کنی!
این اقدام هم صورت می گرفت 
و هرماه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
تومان به مسئول سالن ورزشی 
پرداخت می کردم. در این اقدام 
معاون او که در سالن ورزشی 
مســتقر بود با مدیر متخلف 

همکاری داشت؛ چرا که برخی مواقع عامل اصلی 
از من می خواست تا پول ها را به حساب معاونش 
واریز کنم، البته اکثر مواقع هم رشوه را به صورت 
نقدی در دفتر کارش تحویل او می دادم و گاهی 

هم کارت به کارت می کردم.

 بازداشت مدیر متخلف و فرار همدستش!
همین چند نکته کافی بود تا مقام قضایی در 
مرحله اول دســتوری با قید فوریت صادر و از 
مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی خواســت ماجرا را بررســی کنند. در 
ادامه مأمــوران مدیر متخلف را حین دریافت 
آخرین رشوه که حدود ۱۵ میلیون تومان بود، 
دســتگیر کردند.مدیر متخلف به محض آنکه 

پی می برد در محاصره قانون 
ســناریوچینی  گرفته،  قرار 
کــرده و مدعــی می شــود 
پول ها را در ازای طلبی که 
از پیمانکار داشــته، دریافت 
کرده و اصاًل رشوه ای در کار 

نیست.
انتظامی  پس از آن پرونــده 
ماجرا تنظیم و متهم به دادسرا 
انتقال داده می شود. از طرفی 
دیگر اطالعاتی روی میز مقام 
قضایی قرار گرفت که مشخص 
می کرد معاون سالن ورزشــی به محض اطالع 
از دســتگیری مدیر مجموعه، متواری شده و به 

مکانی نامعلوم گریخته است.

 اعترافات عجیب
از همیــن رو بود کــه بازپــرس پرونده از 
سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل 
اطالعات خراســان رضوی خواست اقدامات 
فنی خود را برای ردزنی مرد رشوه بگیر آغاز 

کنند.
این دســتور هم به سرعت اجرایی و تیم زبده ای 
از سربازان گمنام امام زمان)عج( با بهره گیری از 
شیوه های پیچیده و تخصصی خود، نفر دوم را هم 
در کمتر از چهار روز در خانه امنش شناسایی و 

دستگیر کردند. 
در ادامه هردو نفر مــورد بازجویی قرار گرفته و 
وقتی مستندات غیرقابل انکار را مشاهده کردند، 
همه چیز را اعتراف کرده و پرده از خیانتی که به 

واسطه اعمال قدرت سازمانی بود، برداشتند.
مدیر ارشد بازداشت شــده در رابطه با اقدامات 
مجرمانه اش اظهار کرد: من و همکارم از سال ۹۳ 
تا امروز حدود ۵۰۰ میلیون تومان از شاکی پرونده 
رشوه گرفته ایم. متهم ادامه داد: این اقدام هم با 
توجه به حمایت هایی که ما از پیمانکار می کردیم 
تا قرارداد مجدد او بســته شود، صورت گرفته و 
در مقابل آن مقــداری از درآمد پیمانکار را اخذ 
می کردیم. تحقیقات تکمیلی حاکی از این بود که 
مدیر متخلف، رئیس یکی از هیئت های ورزشی 

خراسان رضوی هم هست.
در ادامــه هــر دو نفــر بــه اتهام اخذ رشــوه 
چند صد میلیونی بازداشت و برای انجام تحقیقات 
بیشتر و کشف دیگر اقدامات مجرمانه احتمالی 
در اختیار ســربازان گمنام امام زمان )عج( قرار 

گرفتند.

با واکنش به موقع شرکت برق منطقه ای خراسان رضوی لو رفت

رشوه چندصد میلیونی برای استمرار یک پیمانکاری!

هردو متهم مورد 
بازجویی قرار گرفته و 

وقتی مستندات غیرقابل 
انکار را مشاهده کردند، 

همه چیز را اعتراف کرده 
و پرده از خیانتی که به 

واسطه اعمال قدرت 
سازمانی بود، برداشتند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 میانگین دمای هوا در خراسان رضوی 

9 درجه کاهش می یابد
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: روند کاهشی دمای 
هوا در مناطق مختلف خراسان رضوی تا اواسط هفته به میزان ۹ 
درجه کاهش خواهد یافت. بر این اساس بیشینه دمای مشهد از 

۳۷ به ۲۷ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت.
با توجه به بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی، از امروز افزایش 
سرعت وزش باد در سطح خراسان رضوی پیش بینی می شود که 
با تقویت جریانات شمالی در نواحی شمالی و شمال غرب خراسان 

رضوی، احتمال وقوع رگبار پراکنده باران پیش بینی می شود.

3
یکشنبه 7 مهر 1398
   29 محرم 1441 29 سپتامبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9074  ویژه نامه 3458 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

     صفحه 3 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
سوم شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری 

مشهد مورخ98/7/18
  بدی��ن وس��یله از کلی��ه س��هامداران محت��رم 
دع��وت م��ی گردد ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی                                                                                          
ف��وق الع��اده نوب��ت س��وم ک��ه در س��اعت 1۴ 
بعدازظه��ر روز پنجش��نبه م��ورخ 98/7/18  در 
محل دفتر تعاونی تش��کیل می گ��ردد حضور به 
ه��م رس��انند. در صورتی که حض��ور عضوی در 
مجمع عمومی میس��ر نباش��د می تواند حق رای  
خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار 

نماید .
ضمنا هر عضوی می تواند وکالت حداکثر3 عضو 
دیگر را داشته باشد که برای این امر الزم است 
وکیل به همراه موکل در تاریخ های 98/7/16 و 
98/7/17 ب��ه دفت��ر تعاونی ب��ه آدرس میدان 
ش��هدا خیابان هاش��می نژاد بین 8 و 10 مراجعه 

فرمایند .
هیئ��ت مدیره ش��رکت تعاونی مص��رف کارگران 

شهرداری مشهد
 دستور جلسه:

1- تغییر بند ب ماده 12 اساسنامه
2-  تغییر ماده 18 اساسنامه 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی خدمات و پشتیبانی 
ریل صنعت آریا متین مورخه29/ 1398/07

بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء محت��رم دعوت می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجمع ع��ادی بطور ف��وق العاده 
ش��رکت تعاونی خدمات و پش��تیبانی ریل صنعت آریا متین که راس س��اعت15 روز دوش��نبه مورخه 
1398/07/29 در محل نماز خانه س��اختمان اداری ش��رکت بهره برداری قطارش��هری مش��هد تشکیل               
می گردد، حضور به هم رسانند.از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود در 

جلسه مذکور حضور یابند.
ی��ادآوری : الف(ای��ن مجمع ب��ا حضور )نصف بع��اوه یک ( اعضاء ش��رکت تعاونی رس��میت می یابد و 

تصمیماتی که در آن اتخاذ می گردد برای کلیه اعضاء اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
ب( اعض��اء محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانن��د حق رای خود را به 
موج��ب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو 
حداکثر 3 رای و هر ش��خص غی��ر عضو تنها یک رای خواهد بود. اعض��اء متقاضی نمایندگی به همراه 
وکیل مورد نظر خود باید در س��اعت اداری به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه 

های مزبور توسط مقام مجاز ، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
ج(اعضاء محترمی که مایل به کاندیدا ش��دن جهت س��مت هیئت مدیره و  بازرس��ی تعاونی می باشند 
تقاضا می شود حداکثر ظرف مدت 2۴ ساعت از تاریخ انتشار به مدت 15 روز جهت طی مراحل قانونی 

و تنظیم فرم مربوطه در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
دستور کار جلسه :  1. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره .

2. ارائه گزارش بازرس قانونی.
3. بررسی و تصویب صورت های مالی ، سال مالی منتهی به 1396 و 1397.

۴. طرح و تصویب بودجه سال مالی 1398.
5. طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص پرداخت پاداش هیئت مدیره محترم ، پرسنل و مدیرعامل.

6. طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه.
7. انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل  برای مدت سه سال.

8. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
هیئت مدیره
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آگهی مناقصه شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی
موض��وع مناقصه: خری��د ام دی اف، روکش بلوط کانادایی، روکش پش��تکار، 
سنگ روی صفحه کابینت، مدت زمان شرکت د رمناقصه: حداکثر 3روز بعد 

از درج آگهی
محل در یافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات: مشهد - بین میدان تلویزیون 
و سه راه بعثت نمایشگاه صنایع چوب آستان قدس رضوی، شماره: 38۴16587-

38۴33287- زمان دریافت اسناد 18 الی 22- جناب آقای کاظمی 
چک تضمین: 5% مبلغ کل پیشنهادی 

تعداد   شرح کاال ردیف

110 ورق ام دی اف خام 16 میل به ابعاد 280*120 1

250 ورق ام دی اف خام 16 میل به ابعاد 366*183 2

500ورق ام دی اف سفید به ابعاد  366*183 3

500 متر مربع روکش بلوط ارتفاع 290 سانتی متر 4

500 متر مربع روکش پشت کار 5

1.2 متر مکعب چوب بلوط کانادایی 1اینچ  6

180 متر طول سنگ ابزاری روی صفحه کابینت عرض 60 7

60 متر طول  سنگ ابزاری روی صفحه کابینت عرض 120 8

50 ورق  ورق پی وی سی244*122  9

ع 9
80
84
39

آگهی مناقصه شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی
موضوع مناقصه: رنگ آمیزی پلی اورتان پوششی، رنگ آمیزی پلی اورتان قرنیز

 مدت زمان شرکت در مناقصه: حداکثر 3روز بعد از درج آگهی
مح��ل در یاف��ت اس��ناد مناقصه و تحویل پیش��نهادات: مش��هد، - بی��ن میدان 
تلویزیون و س��ه راه بعثت نمایش��گاه صنایع چوب آستان قدس رضوی، شماره: 
38۴16587-38۴33287- زم��ان دریاف��ت اس��ناد 18 ال��ی 22- جن��اب آقای 

کاظمی 
چک تضمین: 5% درصد مبلغ کل پیشنهادی 

تعداد شرح کاال ردیف

3000 متر مربع  رنگ آمیزی پلی اورتان پوششی 1

2300 متر طول  رنگ آمیزی پلی اورتان قرنیز  2

ع 9
80
84
40

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ش��رکت تعاون��ی مص��رف 
کارکن��ان اموراقتصادی ودارایی خراس��ان رضوی 
درروزدوشنبه  1398/8/20 ساعت 17/30 درمحل 
نمازخان��ه اداره کل واق��ع درس��ه راه پاس��داران 
تش��کیل خواهدش��دازاعضاءمحترم دعوت به عمل 
می آیدراس ساعت مقرردرمحل مذکورحضوربهم 
رسانند.ضمنا"اعضائیکه امکان حضورانهادرجلسه 
مقدورنم��ی باش��دمی توانند کتبای��ک نفرازاعضاء 
حضوردرجلس��ه  خودجه��ت  وکی��ل  عن��وان  راب��ه 
باتاییدبازرس معرفی نمایند.همراه داشتن کارت 

عضویت یاشناسایی معتبرالزامی می باشد
دستورجلس��ه : 1 - اس��تماع گزارش هیئت مدیره 

وبازرسان
2 - طرح وتصویب صورتهای مالی 98-97 )ازتاریخ 

97/5/1 الی 98/۴/31 ( برابرتغییرات اساسنامه
3 - تصویب بودجه شرکت جهت سال مالی 99- 98

۴- انتخاب هیئت مدیره برای سه سال مالی 
5 - انتخاب بازرسان برای یکسال مالی 

محمد سیف زاده رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان دارایی خراسان رضوی
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 انتصاب رئیس جديد اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمي نیشابور

نیــشــابــــور- 
در  خبرنگارقــدس: 
حكمي از سوي مديركل 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
علیرضا  رضوي،  خراسان 
عنوان  بــه  ســیدآبادی 
رئیس جديد اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمي نیشابور منصوب شد.
قائم مقام اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در 
جلسه معارفه رئیس جديد اين اداره اظهار كرد: اقتصاد فرهنگ 
و هنــر و رونق تولیــد در اين بخش راهبــرد وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی است و ما آماده دريافت طرح ها در اين حوزه در 

شهرستان نیشابور از سوی اصحاب فرهنگ و هنر هستیم.
يوســف امینی گفت: نیشابور داراي جايگاه معنوي به مناسبت 
حضور امام رضا)ع( و ثبت حديث سلسله الذهب در اين شهر است 
و داشتن فرهیختگان، انديشمندان و هنرمندان در طول قرون و 

اعصار از امتیازات بارز اين ابرشهر است.
وی خاطرنشان كرد: نیشــابور دارای قوی ترين و توانمندترين 
انجمن های فرهنگی، هنری، قرآنی، مساجد و دارای روزهای ملی 

است كه آن را از ديگر شهرستان ها ممتاز نموده است.
امینی يادآور شــد: ما با شــناخت كامل از شهرستان نیشابور، 
نیرويی بومی و كارآمد كه دارای تجربیات كامل در سطح مديريت 
شهرستان های استان، ستاد اداره كل و هنرستان هنرهای زيبای 
اداره كل فرهنگ وارشــاد اسالمی خراسان رضوی است را برای 
نیشــابور برگزيديم. در اين مراسم با حضور مسئول پیگیری و 
نظارت امور شهرستان ها، مسئول امور اداری اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي خراسان رضوي، حكم رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي نیشابور كه توسط دكتر جعفر مرواريد، مديركل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي خراسان رضوي تحرير شده به علیرضا سیدآبادی 
ابالغ شد و از خدمات رمضانعلی بیات، سرپرست اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمي نیشابور قدردانی شد.

 »نقش های ماندگار« 
در نگارخانه کمال الملک

 - ر بو نیــشـــــا
خبرنگارقدس: همزمان 
با هفته سالمند نمايشگاه 
»نقش هــای  نقاشــي 
مانــدگار« آثــار گروهی 
هنرمنــد  ســالمندان 
نگارخانه  در  نیشــابوري 

كمال الملک نیشابور گشايش يافت. اين نمايشگاه با 47 اثر نقاشي 
در ابعاد ۲۰×۲۰ تا 7۰×۱۰۰سانتیمتر با تكنیک رنگ روغن، مداد 
رنگی و موضوع چهره، طبیعت و طبیعت بی جان برپا شده است.
نمايشــگاه نقاشــي »نقش های ماندگار« آثار گروهی سالمندان 
نیشابوري ششم تا دهم مهر از ساعت 9 تا ۱۲ و ۱7:3۰ تا ۱9:3۰ 
در محل نگارخانه كمال الملک ويژه عموم عالقه مندان داير است.

  ۳۹ کتاب با موضوع دفاع مقدس 
در خراسان رضوی مجوز انتشار گرفت

ايرنا: 39 عنوان كتاب با 
موضوع دفاع مقدس در 
در  امسال  نخست  نیمه 
خراســان رضوی مجوز 

انتشار گرفت.
معاون فرهنگی و رسانه 
و  فرهنــگ  كل  اداره 

ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اعالم اين خبر گفت: در اين 
مدت در مجموع يک هزار و ۲۰۲ عنوان كتاب در موضوعات 
مختلف مجوز نشر گرفتند كه اين نشان دهنده سهم نامناسب 

كتاب های با موضوع دفاع مقدس در حوزه كتاب است.
افشــین تحفه گر افزود: انتشار كتاب در حوزه فعالیت بخش 
خصوصی است و اين فعاالن نیز متناسب با شرايط بازار عمل 

می كنند.
وی به ماندگاری آثار مكتوب منتشــر شــده در حوزه ايثار 
و شــهادت اشــاره و بیان كرد: فعالیت ناشران دولتی در اين 
عرصه می تواند در حوزه الگوســازی و نمونه سازی ياريگر اين 
عرصه باشد اما فعالیت اصلی مانند ديگر حوزه های نشر كتاب 
بر دوش ناشــران خصوصی است كه متناسب با بازار و ذائقه 

خواننده رفتار می كنند.
تحفه گــر به رتبه نخســت و دوم كتاب های كمک درســی 
و كودک و نوجوان در مجوزهای صادر شــده نشــر كتاب در 
خراسان رضوی اشاره و بیان كرد: سهم ياد شده بیانگر رغبت 
مردم و جذابیت های موجود در بازار است و در راستای افزايش 
 سهم دفاع مقدس در حوزه كتاب بايد ناشران بخش خصوصی 

حمايت شوند.

  نگارخانه عسل 
میزبان نمايشگاه آثار قلمزنی

آثار  نمايشــگاه  قدس: 
قلمزنــی »مس نگاره« در 
مشهد  عســل  نگارخانه 
افتتاح شد. اين نمايشگاه 
با آثار دانشجويان صنايع 
آموزش  مؤسسه  دستی 

عالی آغاز به كار كرد.
در اين نمايشــگاه، آثار قلمزنی رضا كاشی پز، نازنین عقابی، 
صبــا دقیق بین، فهیمــه نوقابی و امین جعفــری به نمايش 

گذاشته شد.
نگارخانه عسل مشهد در فلسطین ۱۲، پالک ۲۸ واقع است.

ورزش خراسان جانباز، نويسنده و راوی دفاع مقدس در گفت وگو با قدس:

دفاع مقدس تمام نشده، نام شهدا را پاک نکنیم
سرور هاديان حمید جهانگیر فیض آبادی، 
متولد  ۱34۶، جانباز و راوی هشــت  سال دفاع 
مقدس و از حاضران در عملیات كربالی4 و ۵ 
بوده اســت. او نويسنده كتاب »جنون مجنون« 
است كه نوشتن آن پنج سال به طول انجامید و 
توانست خاطرات تلخ و شیرين روزهای دفاع را 

در آن به ثبت برساند.

 جنون مجنون
اين رزمنده روزهای عشق و ايثار در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گويد: در كتاب »جنون مجنون«، 
سرگذشــتم را از بدو تولد تا ورود به دبستان، 
دوران انقالب، بسیج، دبیرستان، آموزش جبهه 
و در نهايت حضور در جبهه های جنگ تحمیلی 
تا وقوع قطعنامه ۵9۸ و آتش بس رســمی بین 

ايران و عراق به تصوير كشیدم.

 روایت های واقعی 
وی می افزايــد: در كتاب 
به  مجنــون«  »جنــون 
خاطراتی بدون واســطه 
ديده هــای  حاصــل  و 
مســتقیم و نه شنیده ها 
با رعايت اصل امانتــداری پرداخته ام. بنابراين 
همه خاطرات با جزئیات بیان شــده و از لحظه 
ورود به جبهه و آموزش های نظامی تا شركت 
در عملیات هــای مختلف ازجملــه والفجر۸، 
كربــالی يک، ۲، 4، ۵، ۸ و قادر ۲، خاطراتم 

را بیان كردم.
اين نويسنده ادبیات پايداری درباره علت نگارش 
اين كتاب اظهار می دارد: مدتی را با رزمندگانی 
سپری كردم كه بعدها شــهید، اسیر و جانباز 
شدند و حاصل همنشینی با آنان، خاطراتی شد 

كه در اين كتاب جمع آوری كردم.

  عنوان کتاب سال دفاع مقدس
وی با تأكید بــر اينكه اين كتــاب با حمايت 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان رضوی به رشته تحرير درآمده، تصريح 
می كنــد: نوشــتن كتاب »جنــون مجنون« را 
سال9۶ به پايان رســاندم، اين كتاب به چاپ 
دوره های بعد رسیده اســت و به عنوان كتاب 
ســال دفاع مقدس انتخاب شد. درحال حاضر 
»جنــون مجنون« جزو نامزدهای كتاب ســال 

كشوری در تهران است. 
حال به گذشته های دور برمی گرديم و از او درباره 
علت حضورش در ســن ۱7 سالگی در جبهه 
می پرسم و می گويد: جزو پرجنب وجوش ترين 
بچه های كالس بودم. ســوم دبیرســتان بودم 
و علت رفتنم به جبهه، همكالســی ام، شهید 
 ســیدرضا ا میری مهر از خانواده ای متمول بود. 
به ياد دارم آن زمان در دبیرســتان ما چند نفر 
ماشین داشــتند. مدير دبیرستان، چند دبیر و 

رضا  ســال ۶3  بود.  سیدرضا 
ناگهان راهی جبهه شد و بعد 
 از دو ســه  ماه خبر شهادتش 
رســید. با اين خبــر، فضای 
دبیرستان تغییر كرد و بیشتر 

بچه ها راهی جبهه شدند. 
اين رزمنــده دفاع مقدس با 
بیان اين نكته كه بســیاری 
جوانانمــان  و  نوجوانــان  از 
قهرمان هايی هســتند كه از 
امكانات مادی و عاليقشــان 

گذشتند و به جبهه عازم شدند، تصريح می كند: 
پدررضا تعريــف می كرد كه به رضا گفتم تمام 
ثروتم را به نامت می كنم فقط به جبهه نرو، اما 

او قبول نكرد. 
اين جانباز هشــت ســال دفاع مقدس توضیح 
می دهد: از 4۵نفری كه به جبهه رفتیم ۱۵نفر 
شــهید شــدند. اول به خاطر ســن كم ما را 

نمی بردند اما با اصرار اعزام شديم.

  جانبازی و ادامه راه 
فیض آبادی خاطرنشان می سازد: اولین اعزام در 
گردان الحديد بودم. سه  ماه در عملیات قادر۲ 
و در منطقه پیرانشــهر )ارتفاعات حاج عمران 
عراق( حضور داشــتم. بعد از عملیات درحالی 
كه دوســتانم سیدمحمدرضا شــعاعی و رضا 
عرفانی مفقود شــده بودند، درهمین عملیات 
)قادر۲( موج انفجار مرا گرفت كه چند روز در 
بیمارستان بستری شدم. در سال ۶4 عملیات 
والفجر۸، ما چهار نفــر بوديم و عراقی ها ما را 
محاصره كردند و تیری به دســت من اصابت 
و ســپس از دستم عبور كرد، اين تیر به گلوی 
زارع همرزمم اصابت كرد و به شهادت رسید. 

وی تصريح می كند: به مشــهد برگشتم. سال 
ســوم دبیرستان را تمام كردم و بعدها ديپلمم 
را گرفتم. فقط ۱۵روز ماندم و مجدد به جبهه 
بازگشــتم. اين بار وارد واحد تخريب شدم و تا 

چند سال پس  از جنگ هم در جبهه ماندم.

  غم غربت 
غواصان شهید

او درباره عملیات و شهادت 
زيادی  صحبت های  غواصان 
دارد و در اين باره می گويد: 
بغــض پنهانــی اســت كه 
يادآوری اش دل هر  همیشه 
اگر  می لرزاند.  را  شنونده ای 
قرار باشــد كسی درباره اين 
عملیات و شــهادت غواصان 
منطقه  بايد  كنــد،  صحبت 
را از نزديــک ديده باشــد. نهرخّیــن، اروند، 
 بوارين كــه موقعیت آب و هوايی و ســرمای 
اســتخوان ســوز جنوب در آبان مــاه قابل 

توصیف نیست.
وی ادامه می دهــد: من جزو تخريبچیان بودم 
و همه ما را ابتدا بــرای گذراندن دوره غواصی 
به آنجا بردند. گردان ياسین كه از تخريبچیان 
تشكیل شــده بود، صرفاً كارش غواصی بود و 
بعد از عملیات ها، گردان منحل شد و بچه ها به 

تخريب بازگشتند.

 سال 70 از جنگ برگشتم
او با اشــاره بــه اين نكته كه مــن وارد بخش 
تخريب شدم و به عنوان تخريبچی در عملیات 
كربالی 4 شركت كردم، ادامه می دهد: با بچه ها 
خداحافظی كرديم، غواص هــا ابتدا داخل آب 
رفتند و بعد ما به آن ها پیوســتیم در كربالی4 
عملیات لو رفته بود، ۶۰ نفری كه رفتند، همه 
شهید شدند. آن شب همه مفقود شدند و كسی 
برنگشت، بعدها سه نفر بازگشتند و سه تا چهار 

نفر هم اسیر شدند.

  پذیرش قطعنامه
وی كــه پس از پايان جنگ بــاز هم در جبهه 
حضور داشت، توضیح می دهد: جنگ كه تمام 
شــد، چون من تخريبچی بودم، دو سال بعد از 
جنگ باز هم درهمان فضا ماندم و پاک ســازی 

میادين را انجام می دادم. ســال 7۰ برگشتم و 
همان سال ازدواج كردم و وارد سپاه شدم و در 

سال ۸9 به بازنشستگی نائل شدم.
وی دربــاره اولويت های ايــن روزهايش اظهار 
می دارد: بعــد از جنگ و پاک ســازی مناطق 
جنگی، در بحث آمــوزش تخريب تجربیاتم را 
ادامه دادم و ســپس روايتگری، نويســندگی و 
سركشی به خانواده های شهدا اولويت های امروز 

من هستند.

   روایت جنگ، نیاز نسل جدید
اين راوی دفاع مقــدس درباره انتقال خاطرات 
دفاع مقدس به نسل جوان، بیان می دارد: روايت 
دفــاع مقدس، حس و حال خاصــی دارد و راه 
ارتباط برقرار كردن با نسل جديد را بايد دانست. 
درابتدا شــايد در مدارس مقطع دبیرســتان و 
راهنمايــی جوانان به بحث دفــاع مقدس دل 
ندهند، اما بعد از شنیدن خاطرات و واقعیت های 
جبهه و جنگ، مشتاق می شوند و می گويند ما 
اين ها را نشنیده بوديم و به ما اين ها را نگفتند. 
متأسفانه نسل ما گاه تحت تأثیر تبلیغات بیگانه 

و ماهواره و فضای مجازی قرار می گیرند.
فیض آبادی با اشاره به اين نكته كه اگر آموزش 
وپرورش ساعت مدونی را برای دانش آموزان قرار 
دهد تا راويان ما اين خاطرات و واقعیت ها را به 
نسل جوان انتقال دهند، بسیاری از پرسش ها 

برای اين نسل مبهم نمی ماند.
وی در ادامه با اشاره به خاطره ای تأكید می كند: 
به يــاد دارم در عملیاتی نوجــوان رزمنده ای 
فرياد می زد، خاموشم كنید، ديدم تیر به يكی 
از »خرج های« آرپی جــی درون كوله نوجوانی 
خورده و آتش گرفته اســت. آمديم كوله اش را 
باز كنیم، ديديم با بندهای پوتین محكم آن ها 
را به خودش بسته است. نمی توانستیم آن ها را 
باز كنیم. تالش می كرديم و او به چشــمان ما 
نگاه می كرد. به ســرعت دو آرپی جی ديگر هم 
روشن شد و شعله ها زبانه كشید و او به شهادت 
رسید. وقتی به آن روزها فكر می كنم، می بینم 

ما همیشه شرمنده نگاه شهدا هستیم.

  نام شهدا را پاک نکنیم
اين رزمنده روزهای سخت جنگ تحمیلی با 
بیان اينكه جنگ و دفــاع مقدس هنوز تمام 
نشده، می افزايد: بعد از سه دهه گاهی شاهد 
پاک كردن نام شهدا در خیابان ها و حذف نام 
آن ها از كتاب های درســی هستیم. كاری كه 
برايشــان نكرديم، همین حداقل ها را نگیريم. 
ما اجازه نداريم غیرت شــهدا را بخشكانیم و 
فراموش كنیم. همان هايی كه به تكلیف عمل 

كردند.
وی در پايــان تأكید می كنــد: دفاع مقدس به 
هفته ای بسنده نشود ما بايد در طول سال دفاع 

را يادآور شويم.

فرهنگ و هنر

انتصاب

   معرفی برگزيدگان مسابقات 
مینی فوتبال نیشابور

 - ر بو نــیــشـــا
  : س قــد ر نگا خبر
مســابقات مینی فوتبال 
رده هــای  در  نیشــابور 
متولديــن ۸۶، ۸7 و ۸۸ 
با قهرمانی تیم های تربیت 
و  )تربیت(  كسری  عالی، 
ملی پوشان به پايان رسید. سرپرست اداره ورزش و جوانان نیشابور 
اظهار كرد: در رده ۸۶ كه با شــركت ۱۶ تیم شــروع شد پس از 
انجام 3۲ بازی تیم تربیت عالی با شكست استقالل باغشن قهرمان 
شد و در همین رده پاسارگاد با شكست ياران در ديدار رده بندی 
توانست به مقام سوم دست يابد. محسن كاوه آهنگر گفت: در رده 
۸7 كه با شركت ۱۵ تیم شروع شده بود پس از انجام 3۸ بازی، 
كسری با غلبه بر تربیت عالی قهرمان شد و ملی پوشان با شكست 
استقالل باغشن سوم شد. سرپرست اداره ورزش و جوانان نیشابور 
تصريح كرد: در رده ۸۸ نیز كه با شركت 9 تیم آغاز شده بود پس 
از انجام ۲۰ بازی ملی پوشان با غلبه بر خیام بتن قهرمان شد و در 

ديدار رده بندی تربیت عالی با غلبه بر كسری سوم شد.

   آغاز اجرای طرح بازی های 
بومی محلی معلوالن در قوچان 

اداره  رئیــس  ايرنــا: 
شهرســتان  بهزيســتی 
قوچان گفت: طرح ورزش 
و بازی هــای بومی محلی 
ويژه معلوالن روســتايی 
برای نخســتین بــار در 
روستاهای اين شهرستان 
در ۶ رشــته ورزشی آغاز شد. براتعلی ديانت افزود: در اين برنامه 
جديد، تسهیلگران به ۱۶۰ معلول جسمی، ناشنوا، نابینا و تمام 
معلوالن تحت پوشــش به مدت ۶ ماه در رشــته هايی همچون 
دارت، شطرنج، آمادگی جسمانی،  دوومیدانی و تنیس روی میز 
آموزش های ورزشــی الزم را ارائه می دهند. وی اضافه كرد: مبلغ 
۱۰ میلیون ريال لوازم و تجهیزات ورزشــی در اين طرح به ازای 
هر معلول زن و مرد تهیه و در اختیار معلوالن قرار خواهد گرفت. 
ديانت افزود: اين برنامه ابتكاری برای نخســتین بار در خراسان 
رضوی و چند اســتان ديگر به صورت آزمايشی اجرا می شود كه 
قوچان به عنوان نخستین شهرستان در استان خراسان رضوی از 
ابتدای مهر طرح ورزش و بازی های بومی محلی معلوالن روستايی 

را آغاز كرده است.

   مسابقات پرورش اندام 
خراسان رضوی برگزار شد 

قدس: مسابقات پرورش 
انــدام، فیزيــک، فیزيک 
كالسیک و بادی كالسیک 
رضوی  خراسان  قهرمانی 

در مشهد برگزار شد. 
اين مســابقات با حضور 
 ۱۲ از  ورزشــكار   ۱۶۸
شهرستان برگزار و در پايان اين مسابقات در رشته فیزيک، تیم 
پارت به مقام نخســت دســت يافت و تیم های اورال 3 و كیمیا 
مكمل دوم و ســوم شــدند. در رشته فیزيک كالسیک نیز تیم 
كیمیا مكمل بر سكوی نخســت ايستاد، تیم اورال 3 دوم شد و 
تیم پارت به مقام سوم دست يافت. در رشته بادی كالسیک تیم 
اورال 3 قهرمان شــد و در رشــته پرورش اندام هم تیم پارت به 
مقام نخســت دست يافت. در حاشیه اين مسابقات به مناسبت 
هفته دفاع مقدس از يک جانباز بدنساز و پیشكسوت اين رشته 

ورزشی قدردانی شد.

   پايان مسابقات آزاد تیراندازی در خواف
قدس: يک دوره مسابقه 
آزاد تیراندازی به مناسبت 
هفتــه دفــاع مقــدس 
در خــواف برگزار شــد. 
به  تیراندازی  مســابقات 
اهداف ثابت به مناســبت 
هفتــه دفاع مقــدس با 
حضور ۶۵ تیرانداز در محل باشگاه تیراندازی برگزار شد. در پايان 
اين دوره از مسابقات در بخش مردان حمید كوهستانی، شعیب 
عرب تیمور و اسماعیل كوشش مقام های اول تا سوم را از آن خود 
كردند. همچنین در بخش بانوان، لیال شوكتی، حديثه با سلیقه و 
ريحانه دالوری به ترتیب رتبه اول تا سوم را از آن خود كردند. در 

پايان به نفرات برتر حكم قهرمانی، مدال و هديه اهدا شد.

از ۴۵نفری که به 
جبهه رفتیم ۱۵نفر 
شهید شدند. اول 

به خاطر سن کم ما 
را نمی بردند اما با 
اصرار اعزام شدیم
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دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی گفت: 7۰ درصد 

اين بیماران در فهرست انتظار پیوند كلیه هستند.
مهری فرشــاد افــزود: اكنون ۲7۶ بیمــار ديالیزی از 
خدمات مراكز ديالیز خراسان شمالی بهره مند می شوند 
كه انجام اين خدمات در تمامی مراكز رايگان و داروهای 

اختصاصی مورد نیاز افراد ديالیزی نیز رايگان است.

   وزیر میراث فرهنگی به استاندار ابالغ کرد
 ثبت ملی چشمه 

و آبشار بار نیشابور 

قدس: وزير میراث فرهنگی،گردشگری وصنايع دستی در 
نامه ای به استاندار خراسان رضوی از ثبت چشمه و آبشار 
بار نیشــابور در فهرست میراث طبیعی ملی خبر داد. در 
اين ابالغ آمده است چشمه و آبشار بار واقع در شهرستان 
نیشابور بخش مركزی، شهر بار به فاصله 7 كیلومتری از 
بار تا آبشار پس از تشريفات قانونی الزم به شماره ۵۲۱ در 

فهرست میراث طبیعی ملی كشور به ثبت رسیده است. 

   یک مسئول خبر داد
برپايی نمايشگاه توانمندی های 

عشايری چناران در روستای »قرق«

قدس: مدير میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
چناران گفت: همزمان با بازگشايی مدارس عشايری استان 
نمايشگاه توانمندی های عشايری چناران در قالب دو سیاه 
چادر در روستای قرق از توابع بخش مركزی اين شهرستان 
برگزار شــد. محمد طاهريان مقدم افزود: در اين نمايشگاه 
صنايع دستی شهرستان شامل گلیم بافی، نمدمالی، سفال و 

سرامیک، چرم و... به نمايش گذاشته شد.

7642zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱.  متابعت- عامل مادرزادی انتقال بعضی 
از بیماری ها - مكه درگويش فرنگی ۲. از 
گیاهان زيبای آپارتمانی- در گذشــته به 
اهالی سوريه می گفتند- شبكه تلويزيونی 
 3. زن گندمگون- به پاخاســتن- پارســا 
4. میــوه ای شــیرين شــبیه طالبی اما 
ســر  روزی رســان-  آن-  از  كوچكتــر 
اندازه« در گويش  فوتبالیســت- »مطابق 
عامیانــه ۵. تكرار يک حرف- زاری كردن- 
كسی كه به سختی مطلبی را بپذيرد ۶. از 
ادات تعلیل- زيان ها 7. ذكاوت- آگاهی- 
پرحرفی- شــهر توت ۸. ممانعت از ورود 
افراد به جايــی – برابر فارســی موبايل- 
پايداری برســرپیمان 9. گوشــت تركی- 
مــردن از غصــه- از مصالح ســاختمانی 
قدما- رسوب سبزرنگ ته جوی ۱۰. ياری 
رســاندن- پاک و پاكیزه ۱۱. صدراعظم 
آهنین- بازرگان- شــهر ارگ ۱۲. از آخر 
پارچه مشــبک معنی می دهد-  بخوانید 
خیســی اندک- حمام بخار- ناپديدشده 
۱3. ثانــوی- مــزد- تپــه ای تاريخی در 

نزديكــی شــهر میرجــاوه سیســتان و 
بلوچســتان ۱4. كشــور چايی- سازمان 
جهانی غذا - توانايی ۱۵. توخالی- طبايع 

چهارگانه – پايتخت ايران زمین

۱. از وســايل نقاشی ساختمانی- ابزاركار 
مكانیک ۲. يار داســتانی ژولیت- زمان- 
روزانــه 3. نماينده- آدمی- چیره و غالب 
4. رفیــق شــفیق- يكــی از دوجنس- 
گام ها- صوت نــدا ۵. كمک كردن- لقب 
شاهان مغول- مخفف اينک ۶. فرزندنوه- 
بــرودت 7. رويداد- پرهیــز از خوردن و 
آشــامیدن- ظلم و ســتم ۸. اســتخوان 
پوسیده - كارهای نیكو– رؤسا 9. از ادات 
پرسش – پارچه ای كه برسر بندند- بلوط 
دريايــی ۱۰. آمــاده- از پهلوانان تورانی 
شــاهنامه ۱۱. منفرد - راه فرار- شــور و 
غوغا ۱۲. لحظــه- ديوارقلعه- طال- پول 
خرد هندوســتان ۱3. نقیض هم بودن- 
سرشــیر- اداره كننده ۱4. ماركی معتبر 
برای ساعت و ماشین حساب- از درختان 

سوزنی برگ- عابد مســیحی كه نشانه های نبوت را در 
دوران كودكی در ســیمای پیامبــر»ص« ديد ۱۵. ذره 

دارای بار منفی كه گرد هسته می گردد- نامتقارن

  افقی

  عمودی
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