
  اختصاص ۱۳۲ میلیارد ریال 
جای خالی »رضا«به روستاهای خراسان رضوی

 گفت وگو با والدین سرباز شهید »بیکی باغستانی« مدیر کل دفتر امور روستایی استان در گفت وگو با قدس:
در بیست و پنجمین  سالروز شهادتش

مدیر کل دفتر امور روســتایی و شوراهای استان 
خراســان رضوی گفت: در ۶ ماهه نخســت سال 
جاری برای کل روستاهای استان )دارای دهیاری 
و فاقد دهیاری( بیش از ۱۳۲ میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص داده شده است که این میزان اعتبار باید 
بر اساس بودجه مصوب دهیاری و مصوبات کمیته 

برنامه  ریزی شهرستان هزینه شود...

 یک هفتــه بود که به منطقه کالته عبدالصمد از 
شهرســتان تربت جام اعزام شده بود، با پدرش به 
دیدنش رفتم، نمی دانســتم که آن دیدار، آخرین 
دیدار با پسرم است.زهرا ایوانی، مادر شهید »رضا 
بیکی باغســتانی« برایم تعریف می کند: سال 7۳ 
پسرم ۱8 ساله بود و به سربازی رفت. رضا، فرزند 

ارشد من بود و بعد از ... .......صفحه 4 .......صفحه ۲ 

بازگشت کالس های 50 نفره به مدارس حاشیه شهر
 توصیه های بهداشتی 

معاون دانشگاه علوم پزشکی به زائران

 اگر راهی کربال هستید 
این مطلب را بخوانید 

.......صفحه 4 

.......صفحه ۳ 

 شهرداری، بازرسی 
و گردشگری می گویند 

 تخلفات 
پروژه آبادگران 

محرز است
معاون ســرمایه گذاری و تأمین ســرمایه میراث فرهنگی 
خراســان رضوی گفت: یکی از کارهایی که پروژه آبادگران 
برای گرفتن مجوزهای گردشگری باید انجام دهد، این است 
که واحدهایی که به عنوان مســکونی به مردم فروخته اند، 
مجدد از آن ها بخرند و به همان حالت گردشگری و اقامتی 
برگردانند چرا که تغییرکاربری و واگذاری به غیر، دو تخلف 
اصلی پروژه آبادگران اســت.رئیس وقت منطقه ۲ سازمان 
بازرســی کل کشور هم در نشست خبری مورخ دوم تیرماه 
ســال جاری، درباره تخلفات آبادگران گفــت: درباره پروژه 
آبادگران مشخص شد طرح آبادگران آن زمان با عنوان طرح 
گردشگری تصویب شده و بر همین اساس زمین و امتیازاتی 
مانند آب، برق و پروانه شهرداری را با تخفیفات ویژه دریافت 

کرد اما بعد تغییر کاربری ...

رشد مهاجرت ها به مشهد سبب کمبود فضای آموزشی شده است

.......صفحه ۲ 

پلمب یا ادامه کار

سرنوشت باغ  وحش 
وکیل آباد، در انتظار 

باغ پرندگان

با راهی شــدن خیل عظیم عاشقان امام حســین)ع( به کربالی 
معلی برای شــرکت در مراسم اربعین حسینی با توجه به رعایت 
توصیه های بهداشــتی زائران برای یک ســفر زیارتی دلچسب و 
معنــوی گفت وگوی کوتاهــی با دکتر مهدی قلیــان اول، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام دادیم تا زائران کربال 
با رعایت موارد یاد شــده با ســالمتی و امنیت خاطر در عراق به 

سوگواری و زیارت بپردازند...

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهارشنبه 17مهر 1398 

  10 صفر 1441
 9 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
  شماره 9083  
ویژه نامه 3467 

صفحه 1 خراسان    1398/07/17

آگهی مزایده 
شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی 

در نظر دارد تعداد س��ه قطعه از زمین های مس��کونی ) باغ ویال ( و تجاری خود واقع در 
شهر جدید گلبهار را از طریق مزایده با شرایط نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درج آگهی مهلت دارند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد میدان استقالل بین آزادی 37 و 39 پالک 21 

مراجعه نمایند تلفن تماس 05136073535 داخلی 130همراه 09153047789 /ع
98
08
92
کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد3

) هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی (
فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوله 

و لوازم بهداشتی ساختمانی مشهد
موضوع  صنفی  های  اتحادیه  وبازرسان  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین    11 ماده  اجرای  در 
پروانه  دارای  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله    96/04/24 مصوب  صنفی  نظام  قانون    22 ماده   3 تبصره 
کسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی ساختمانی مشهد دعوت میگردد شخصًا 
با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 
صبح لغایت 12 روز شنبه مورخ  98/08/11جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به 
نشانی » تاالر آرزو « واقع در بلوار شهید قرنی، حد فاصل چهارراه ابوطالب و میدان فردوسی، سمت 
راست،  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت 

مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره3 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.

 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی 
ساختمانی مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی 
ساختمانی مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف
مهدی استادی1
محمد اسالمی راد2
حمیدرضا باقری3
مهدی بهرامی ولی آباد4
محمد امین پورعرب5
مجید جهانی6
سید مهدی حسینی7
هاشم راهوی زاده8
محمدرضا رضائی9
سید عبدالحسین سجادی10

نام و نام خانوادگی ردیف 
سید جواد سجادیان11
سید محمد سالمتی12
سید غالمرضا شریعت زاده13
علی اصغر شعبانی14
حمید عقیق چی15
محمد آرمین غالمی16
احسان قرائی17
راحله مرادی سبزوار18
محمدحسین مهدوی افشار19

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
مهدی پورحاجی3حسین اسکندرزاده1
مهدی دبیر4افشین پارسامنش2

کمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سنگبریهای مشهد
در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دارای پروانه کسب معتبر اتحادیه صنف سنگبریهای مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست 
داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی عکس دار از ساعت 10 
صبح لغایت 12 روز چهارشنبه مورخ  98/08/08 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر خاطره « واقع در مشهد - بلوار آزادی - آزادی 95 - بین 
شهید حشمتی 2 و 4 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج 

نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند . 
  * شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 

نفر می باشد .   
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف سنگبریهای مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف سنگبریهای مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
سید مهدی صدری زاده6بهنام بهبودی فرد1
محمود ضیائی حسینی7غالمحسن تیمناک2
سید مجید عنبری8محمد جوان3
سید حسین مفتاح9نوید حبیبی4
سید امیر رضا میرحیدری10سید کاظم زمانیان مهینی کاشانی5

نام و نام خانوادگیردیف
احمد رستگار1
مهدی فرخی2
غالمرضا کارگر3

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران )سهامی عام( 
به شماره ثبت 25420 وشناسه ملی 10380408450

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام توسعه صنعت گردشگری تابران )سهامی عام( به شماره 
ثبت 25420 وشناس��ه ملی 10380408450جهت س��ال مال��ی منتهی به 1397/08/30 رأس س��اعت 13:00 صبح روز 
یکش��نبه مورخ 1398/07/28 در محل مش��هد – بلوار مدرس، مدرس 5، ساختمان مسکن، طبقه سوم برگزار خواهد 
شد. بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکال یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا برای اخذ تصمیم در 
مورد دس��تور مجمع و برگ ورود به جلسه ضمن همراه داش��تن کارت ملی، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر 
و اصل اوراق س��هام )مدارک مالکیت س��هام( از س��اعت 08:00 الی 09:00 روز یکش��نبه مورخ 1398/07/28 به محل 
برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. تأکید می گردد همراه داش��تن اصل کارت ملی و یا تصویر آن جهت حضور در مجمع 

برای کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی ایشان الزامی است. 
دس��تور جلسه : 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی ش��رکت برای عملکرد سال مالی منتهی 
ب��ه 1397/08/30.   2- بررس��ی و تصوی��ب ترازنام��ه و صورتحس��اب س��ود و زیان و عملکرد س��ال مال��ی منتهی به 

1397/08/30   3- تنفیذ و تصویب معامالت موضوع ماده 129 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره   5- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه 
ایش��ان     6- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جهت آگهی های قانونی.    7- اتخاذ تصمیم درخصوص میزان حق حضور 

اعضای غیر موظف هیئت مدیره .    8- سایر موارد.
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایجاد صنعت تابران )سهامی عام( به شماره 
ثبت 25418 وشناسه ملی 10380408431

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان س��هام ایجاد صنعت تابران )سهامی عام(به شماره ثبت 25418 
و شناس��ه ملی 10380408431 جهت س��ال مالی منتهی به 1397/08/30 رأس ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ 
1398/7/28 در محل مش��هد – بلوار مدرس، مدرس 5، س��اختمان مس��کن، طبقه س��وم برگزار خواهد ش��د. بدین 
وس��یله از کلیه س��هامداران محترم، وکال یا نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می گردد تا ب��رای اخذ تصمیم در مورد 
دستور مجمع و برگ ورود به جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل 
اوراق س��هام )مدارک مالکیت سهام( از س��اعت 08:00 الی 09:00 روز یکشنبه مورخ 1398/07/28 به محل برگزاری 
مجمع مراجعه فرمایند. تأکید می گردد همراه داشتن اصل کارت ملی و یا تصویر آن جهت حضور در مجمع برای کلیه 

سهامداران محترم و نمایندگان قانونی ایشان الزامی است. 
دس��تور جلسه : 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی ش��رکت برای عملکرد سال مالی منتهی 
ب��ه 1397/08/30.  2- بررس��ی و تصوی��ب ترازنام��ه و صورتحس��اب س��ود و زیان و عملکرد س��ال مال��ی منتهی به 

1397/08/30   3- تنفیذ و تصویب معامالت موضوع ماده 129 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.   5- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه 
ایش��ان    6- تعیین روزنامه کثیراالنتش��ار جه��ت آگهی های قانونی.   7- اتخاذ تصمی��م درخصوص میزان حق حضور 

اعضای غیر موظف هیئت مدیره .   8- سایر موارد.
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
08
92
8

نیا
ئر

 زا
مد

مح
س: 

عک



رشد مهاجرت ها به مشهد سبب کمبود فضای آموزشی شده است

بازگشت کالس های 50 نفره به مدارس حاشیه شهر
از  یکی  پیش  محبوبه علیپور چنــدی 
والدین در تماس با روزنامه قدس از وضعیت 
تحصیل فرزنــدش در ناحیه یک آموزش و 
پرورش گالیه کرده و گفت: فرزندم تا سال 
گذشته در دبستان امام خمینی)ره( واقع در 
طبرسی30 تحصیل می کرد اما در نخستین 
روزهای ســال تحصیلی جدید، بدون هیچ 
اطالع رســانی و یا صحبتی بــا خانواده ها؛ 
دانش آموزان به ســه مدرســه دیگر در این 

منطقه منتقل شدند. 
به ایــن ترتیــب فرزندم به همــراه حدود 
150 دانش آمــوز دیگر، در دبســتان »حاج 
محمد دانشــی« واقع در طبرسی 12 ناچار 
به تحصیل شــده اســت. حال آنکه این امر 
مشــکالتی را برای ســاکنان ایجاد کرده، 
چنانکــه با وجود مســافت طوالنی و ناامن 
بودن مســیر خانه تا مدرسه، هنوز سرویس 
این دبســتان دایر نشده اســت. در واقع از 
آنجا کــه دانش آموزان به طــور موقت در 
این مدرسه مســتقر شده اند، مسئوالن این 
مرکز آموزشــی معتقدند برای دو ســه ماه 
نمی تواننــد سرویســی در اختیار محصالن 
قــرار دهنــد. همچنیــن به دلیــل تراکم 
دانش آمــوزان بــا کمبود فضای آموزشــی 
مواجه هســتند. با وجود تبدیــل نمازخانه 
بــه کالس درس، کالس های این مدرســه 
با جمعیتــی باالی 50 نفر اداره می شــود. 
همین قضیه نیز ضمن ایجاد مشــکل برای 
خانواده های  منفــی  واکنش  دانش آموزان، 
ساکن در این محدوده را به همراه داشته و 
به دانش آموزان افزوده شده به چشم غریبه 
و مزاحم نگاه می شود. ناگفته نماند که بنا بر 
سخنان مدیر و ناظم ها؛ قرار است در صورت 
تکمیل مدرسه ای به نام »عطوفت« در همین 
منطقه، به طور کلــی دانش آموزان در این 
دبستان مستقر شوند اما بنا بر شواهد، روند 
تجهیز و بهره برداری مدرســه مزبور تا چند 

ماه آینده ادامه خواهد داشت. 
بــه این ترتیــب دانش آمــوزان و کارکنان 

مدرســه همچنــان در بالتکلیفــی قــرار 
گرفته اند.

  عزم همه جانبه برای حل مشکالت 
در همین زمینه مجیدی فرد، مســئول روابط 
عمومی اداره آموزش و پرورش استان خراسان 
رضوی گفت: در سال جاری به دلیل افزایش 
میزان مهاجرت ها در حاشــیه شهر مشهد با 
تراکم جمعیــت دانش آموزی و کمبود فضای 
آموزشــی مواجه شدیم از همین رو جمعیت 
دانش آمــوزی در کالس ها نیز بیش از میزان 
معمول است. البته اداره کل آموزش و پرورش، 
اداره نوســازی مدارس در کنار اســتفاده از 
ظرفیت های خیرین مدرسه ساز با تالش برای 
تجهیز و ساخت مراکز آموزشی پیگیر حل این 
قضیه هستند. به هر روی در صورت تکمیل و 
تجهیز پروژه ها امکان بهره مندی دانش آموزان 
از این فضاها حتی در طول ســال تحصیلی 

فراهم خواهد شد. 

  آمادگی مجمع خیرین مدرسه ساز 
برای ساخت مدرسه جدید

محمد رنجبــر، مدیر عامــل مجمع خیرین 
مدرسه ساز خراسان رضوی نیز اظهار می کند: 
درباره وضعیــت دانش آموزان مدرســه امام 
خمینی)ره( و مشکالت پیش آمده، اطالعاتی 
نداریم. البته در سال های اخیر به دلیل تراکم 
دانش آموز در نواحی حاشــیه شــهر مشهد 
همانند منطقه تبــادکان و نواحی یک و پنج 
آموزش و پرورش، نیاز به گســترش و تجهیز 
مراکز آموزشــی بیش از گذشــته احساس 
می شود. از همین رو در صورت تمایل خیرین 
مدرسه ساز به ساخت مراکزی در این مناطق، 
مجمع خیریــن تالش خواهد کــرد؛ چراکه 
اولویت این مجموعه، کمک به حل مشکالت 
تحصیلی در مناطقی اســت کــه در زمینه 
فضاهای آموزشی در تنگنا قرار دارند. از همین 
رو چنانچه گزارشی از مشکالت مدارس مشهد 
به دســت ما برسد، بی هیچ فوت وقتی اقدام 

خواهیم کرد.

گزارش قدس از روستای هدف گردشگری استان
  چشم ماسوله خراسان شمالی 

به توجه مسئوالن دوخته شده است
بجنـورد-ســـمانه 
ثـانی:  محـــمدزاده 
روستای اسفیدان از توابع 
شهرستان بجنورد با بافت 
تاریخی و پلکانی همانند 
ماســوله و بــا دارا بودن 
گردشــگری  جاذبه های 

فراوانی نظیر آبشارهای زیبا، چشمه های خروشان، وجود امامزاده، 
انواع درختــان میوه، رودخانه با آب فراوان و ارتفاعات جنگلی با 
پوشش گیاهی از مناطق منحصر به فرد ایران محسوب می شود 
که تمرکز و توجه به آن می تواند کلید حل بسیاری از مشکالت 

و کاستی ها را در بحث توسعه و رونق اقتصاد روستا فراهم آورد. 
دهیار روســتای اســفیدان در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: 
روستای تاریخی و گردشگری اسفیدان در منطقه کوهستانی با 
جمعیتی افزون بر یک هزار و 3۷2 نفر در فاصله ۴5 کیلومتری 

شمال شرق شهرستان بجنورد قرار دارد.
محمدی شغل اصلی ساکنان این روستا را کشاورزی و دامداری 
سنتی سبک عنوان می کند و می افزاید: این روستا دارای مردمی 
با گویش ترک زبان است و مهم ترین محصوالت اسفیدان گردو، 
ســیب، انگور، گیالس، ســیب زمینی و... اســت که گردوی آن 
صادراتی بوده و با کیفیت ترین گردوی موجود در بازار استان است.

 کمبود آب شرب
وی در خصوص مشکالت موجود در این روستا می گوید: اکنون 
این روستا با کمبود آب شرب مواجه است؛ حجم منبع آب موجود 
در این روستا 500 مترمکعب است و به دلیل کوچک بودن این 
منبع، در شــب آب این منبع سرریز شــده و در روز با توجه به 

مصرف با کمبود آب مواجه می شویم.
محمدی تعداد نانوایی های این روســتا را چهــار نانوایی عنوان 
می کند و می گوید: کیفیت نان در این نانوایی ها رضایتبخش است 
ولی متأسفانه با مشکل آردفروشی مواجه هستیم که بارها برای 
این موضوع ورود پیدا کرده ایم ولی باید دستگاه های مربوط نیز 

ورود پیدا کنند.
وی در خصوص وضعیت مدارس این روســتا نیز می گوید: این 
روستا دارای یک مدرسه ابتدایی و راهنمایی قدیمی است که از 
سوی اعتبارات سفر رهبری یک مدرسه ابتدایی ۶ کالسه در تیر 

سال جاری با اعتبار 2میلیارد تومان افتتاح شد.
محمدی ادامه می دهد: همچنین یک مدرســه راهنمایی نیز از 

سوی سفر ریاست جمهوری به استان در حال ساخت است.

 سالن ورزشی نیازمند اعتبار
وی تکمیل نشدن سالن ورزشی را یکی دیگر از مشکالت عمده 
این روستا ذکر می کند و می گوید: ساخت سالن ورزشی روستای 
اسفیدان در ســال ۹0 شروع شد اما متأسفانه با گذشت هشت 
سال تنها دیوارچینی شده و بســیاری از جوانان عالقه مند این 
روستا برای ورزش به چناران شهر می روند و از سالن آنجا استفاده 

می کنند.

 جانمایی نامناسب کمپ گردشگری
محمدی در خصوص وضعیت گردشگری این روستا نیز می گوید: 
طرح »کمپ گردشــگری در روســتاهای هدف گردشگری« در 
راستای افزایش رضایتمندی گردشــگران و مسافران در استان 
خراسان شــمالی راه اندازی شــد که این طرح نیز در روستای 
اسفیدان اجرا اما اکنون با گذشت هشت سال هنوز به بهره برداری 

نرسیده است.
وی می گوید: تاکنون برای این طرح یک میلیارد و ۸00 میلیون 
تومان هزینه شده که متأسفانه این کمپ در جای مناسبی ساخته 
نشده اســت. وی نبود راهنماهای گردشــگری، نبود تابلو کنار  
جاده ای در مســیر و نبود جاده مناسب را از دیگر مشکالت این 

منطقه گردشگری عنوان می کند.

 ۴50 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل سالن ورزشی
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراسان شمالی نیز در 
خصوص مشکالت روستای گردشگری اسفیدان می گوید: در پی 
حضور وزیر کشور در روستای گردشگری اسفیدان و دستور وی 
برای حل مشکالت این روستا جلسه ای با دهیار و اعضای شورای 

اسفیدان برگزار شد.
رضا رجب زاده اظهار می دارد: تأمین آب شرب، اتمام پروژه سالن 
ورزشی، بهسازی راه دسترسی به چشمه، ساماندهی گردشگری 
روستا، ســاماندهی رودخانه، اجرای شبکه فاضالب و روشنایی 
کوچه ها از جمله مشکالت روستای اسفیدان است که دستگاه های 
متولی باید به فوریت حل این مشکالت را در دستور کار داشته 
باشــند. وی می افزاید: در سال جاری ۴50 میلیون تومان اعتبار 
برای تکمیل سالن ورزشی روستای اسفیدان در اداره کل ورزش و 
جوانان مصوب شده است و تا یک هفته آینده اعتبار ابالغ و پروژه 
به مناقصه گذاشــته خواهد شد و در صورت کمبود اعتبار برای 

تکمیل از محل اعتبارات استانی هزینه خواهیم کرد.

 ارائه طرح گردشگری و جذب سرمایه گذار
رجب زاده ادامه می دهد: دیگر مشــکالت روستای اسفیدان را با 
مشارکت دســتگاه های اجرایی حل خواهیم کرد اما از دهیاری 
روستا انتظار داریم با هدف تحرک گردشگری در اسفیدان طرح 

ارائه دهد و به دنبال جذب سرمایه گذار باشد.
وی تأکیــد می کند: دهیاری باید کارهــای عقب مانده را دنبال 
کند و مجموعه مدیریتی اســتان آمادگی کامل برای حمایت از 
طرح گردشگری این روستا را دارد تا پس از تصویب و پیش بینی 
تسهیالت مورد نیاز، اقدامات توسعه ای و تحرک گردشگری آغاز 
شــود. وی می افزاید: روستای اسفیدان یکی از روستاهای دارای 
بافت باارزش کشور است که نباید با ساخت و ساز نامناسب و بروز 
تخلفات ساختمانی این بافت از بین برود و دهیاری در این مورد 

باید پای کار باشد.

در همایش مدیران ایستگاه های صلواتی محورهای 
مسیر مشهد اعالم شد

   موافقت معاونت استانداری 
با ایجاد دبیرخانه دائمی زائران پیاده

ســخنگوی  قــدس: 
جمعیت خدمتگزار زائران 
پیــاده امام رضا)ع( گفت: 
بیش از 1۸0 نفر از مدیران 
ایستگاه های  مسئوالن  و 
صلواتــی خدمت رســان 
زائران پیــاده امام رضا)ع( 
در ۶ محور ورودی به مشهد، در تاالر اجتماعات استانداری گرد 
هم آمدند تا پس از بررسی نقاط ضعف و ایجاد هماهنگی، کار خود 

را برای تجهیز ایستگاه های در مسیر شروع کنند. 
حسین رضائی افزود: این همایش که توسط جمعیت خدمتگزار 
زائران پیاده با حضور دکتر براتی، معاون هماهنگی و مدیریت امور 
زائران استانداری خراسان رضوی برگزار شد، مدیران ایستگاه های 
صلواتی با نحوه پذیرش زائران در ایستگاه ها از طریق سامانه های 
جمعیت خدمتگزار، نحوه خدمات بهداشتی، اسکان برون شهری، 
وضعیت استقرار و تردد در جاده ها، استفاده از ظرفیت فرهنگی به 

وجود آمده و بیمه پایگاه های خدمت رسانی آشنا شدند. 
ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام  رضا)ع( تصریح 
کرد: مدیــران کل امور رفاهی و امور فرهنگــی معاونت زیارت 
استانداری، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسالمی، دانشگاه 
علوم پزشــکی و پلیس راهور به تشــریح اقدامات انجام شده و 
آمادگی دســتگاه ها برای پذیرایی از زائران پیاده اشاره داشته و 
انتظارات مدیران ایستگاه های صلواتی از دستگاه ها را مورد بررسی 

قرار دادند. 
رضائی عنوان کرد: در این همایش معاون هماهنگی و مدیریت 
امور زائران اســتانداری با تشــریح آسیب شناسی در حوزه های 
خدمت رسانی جاده ای؛ از مدیران ایستگاه های صلواتی خواست 
فواصل ایستگاه ها را رعایت نموده و به مسائل فرهنگی، ایمنی، 
بهداشتی و امنیتی، حفظ محیط زیست، نحوه تردد وسایل نقلیه 
در هنــگام حضور زائران در جاده هــا و همکاری با پلیس توجه 
نماینــد.  معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
همچنین با پیشنهاد مدیران شرکت کننده در همایش مبنی بر 
ایجاد دبیرخانه دائمی زائران پیاده در اداره کل امور رفاهی زائرین 

استانداری خراسان رضوی موافقت کرد.

مدیر کل دفتر امور روستایی در گفت وگو با قدس:
   اختصاص ۱۳۲ میلیارد ریال
 به روستاهای خراسان رضوی

طلبی:  رضا 
مدیر کل دفتر 
امور روستایی و شوراهای 
اســتان خراسان رضوی 
گفت: در ۶ ماهه نخست 
ســال جاری بــرای کل 
روستاهای استان )دارای 
دهیــاری و فاقد دهیاری( بیــش از 132 میلیارد ریال اعتبار 
تخصیص داده شــده است که این میزان اعتبار باید بر اساس 
بودجه مصوب دهیاری و مصوبات کمیته برنامه  ریزی شهرستان 

هزینه شود. 
محمدعلی همدمی نژاد در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
بر اساس سرشماری سال 13۹5، استان خراسان رضوی دارای 
3هزار و 2۸1 روستا و جمعیت روستایی استان نیز 515هزار 
و ۹1۹ خانــوار و یک میلیون و 30۴ هزار و ۴۶۷ نفر جمعیت 
اســت که این میزان 2۷درصد جمعیت کل استان را شامل 

می شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای تأسیس نهاد دهیاری ها تاکنون نیز 
۴۸ روستا در خراسان رضوی تبدیل و یا الحاق به شهر شده اند 
و در سال گذشته نیز دو روستای حکم آباد شهرستان جوین و 
مشکان شهرستان خوشاب به دلیل برخورداری از شاخص های 

قانونی به شهر تبدیل شدند.
همدمی نژاد اظهار کرد: تعداد کل روستاهای زیر پوشش شبکه 
آب شــرب سالم در استان 2هزار و ۴۸۷ روستا بوده که تعداد 
2هزار و ۴1۶ روســتا از این تعداد باالی 20 خانوار هستند و 
نسبت جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب به کل جمعیت 

روستایی استان معادل ۹۷درصد است.
وی در مورد وضعیت معین های اقتصادی در روستاهای استان 
نیز گفت: یکی از رویکردهای طرح مثلث توســعه اقتصادی، 
فرهنگی که در راســتای اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی و به ابتکار استاندار در حال اجراست، ایجاد اشتغال 
در مناطق روستایی با محوریت معین های اقتصادی فعال در 

مناطق دوازده گانه استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 
 ۲۱ کالس مدرسه ابتدایی هنوز معلم ندارند

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی گفت: بر اساس آخرین آمار 
حدود 21کالس درس در مقطع ابتدایی در استان هنوز معلم ندارند و در 
متوسطه اول و دوم، فنی و حرفه ای و کاردانش نیز حدود ۶هزار ساعت درس هنوز 
خالی هستند و معلم ندارند. قاسمعلی خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: در ســال تحصیلــی جدید، حدود 3هــزار کالس درس توســط نیروهای 
حق التدریسی، پیش دبســتانی و سوادآموزی، 3هزار کالس درس توسط نیروهای 
خرید خدمات آموزشی و بخشی با حق التدریس شاغالن و بازنشستگان و 35هزار 
ساعت نیز توسط کادر اجرایی مدارس از جمله معاونان مدارس تدریس می شود که 

توجه به این نکته ضروری است که مدیران حق تدریس ندارند.
خدابنده افزود: معوقات حق التدریسی ها تا پایان دی ماه سال گذشته پرداخت شده 
است و بهمن و اسفند سال گذشته نیز در چند روز آینده با تأمین منابع پرداخت 

می شود، از این رو تنها سه ماهه ابتدایی سال جاری را طلبکار خواهند بود.

ایسنا    در تیرماه سال جاری، اداره  کل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی سیاهه ای از ضوابط و استانداردهای 
زیست محیطی را برای مجموعه باغ پرندگان مشهد ابالغ 

کرد.
در نامه اداره کل حفاظت محیط زیســت استان خراسان 
رضوی، تا پایان 31شهریور ۹۸ به باغ پرندگان سپاد مهلت 
داده شده بود تا ایرادهای مجموعه خود را برطرف کنند. به 
گفته مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، 
»فعالیت باغ پرندگان مشهد به دلیل فضای غیراستاندارد 
و رعایت نکردن ضوابط زیســت محیطی، مورد تأیید این 

اداره نیست«.
برخی فعاالن حقوق حیوانات نیز معتقد بودند این مجموعه 
از نظر محیط نگهداری به هیچ عنوان فضای مناسبی برای 
پرندگان و گونه های ارزشمند موجود در آن ندارد و ادامه 
این وضعیت موجب به خطر افتادن حیات گونه ها می شود. 
مسئله ای که خود مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
نیز به آن اذعان داشــت. حال با توجه به اتمام مهلت داده 
 شــده به باغ پرندگان و دغدغه های موجود در این زمینه، 
آخرین وضعیت فعالیت این مجموعه را از رئیس اداره کل 

حفاظت محیط زیست خراسان رضوی جویا شدیم.
تورج همتی با بیان اینکه کارشناسان محیط  زیست پیگیر 
موضــوع پروتکل ها و ضوابط ابالغ  شــده به مجموعه باغ 
پرندگان هســتند، تأکید کرد: در صــورت رعایت  نکردن 
مــوارد ابالغی مورد نظر، بدون تردید باغ پرندگان ســپاد 
مانند باغ وحش وکیل آباد مشهد دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید 
استانداردها و پروتکل های محیط  زیستی را رعایت کند یا 

جمع آوری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: خط قرمز ما رعایت اســتانداردهای زیست محیطی 
است. هر مجموعه این استانداردها را انجام ندهد، با آن ها 

برخورد قضایی خواهیم کرد.
همتی افزود: مدیریت باغ پرندگان با ما صحبت کرده و به 
ما قول داده اســت ما اصالحات را انجام می دهیم، اما این 
اصالحات باید در عمل انجام گیرد و بازرسان ما پیگیر این 

موضوع هستند.

 روند رو به رشد اصالحات در باغ  پرندگان 
ایمــان محمدی، کارشناس مســئول حیات وحش اداره کل 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در این خصوص اظهار 
کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی به باغ 
پرندگان ســپاد تا پایان شهریورماه مهلت داده بود تا فضای 
استانداردی را برای پرندگان تهیه دهد تا تکلیف این مجموعه 

مشخص شود.
وی عنوان کرد: این مجموعه هیچ  وقت آمار دقیقی از تعداد 
گونه ها، تلفات و زاد و ولد پرندگان را به اداره حفاظت محیط 
زیست استان ارائه نمی داد، اما بعد از اخطار و مهلت داده شده 

در تیرماه امسال، آمار ماهانه آن ها به اداره ارسال شده است.
کارشناس مســئول حیات وحش خراسان رضوی بیان کرد: 
محل نگهداری غذا و تلفات گونه ها در یک  جا بود که در حال 
حاضر مکان مجزا برای هر کدام از آن ها در نظر گرفته  شده 
است. محمدی ادامه داد: یکی دیگر از ایرادهای وارده به این 
مجموعه تطابق نداشتن تابلوهای راهنما روی قفس  با گونه 
داخل قفس یا نبود هیچ تابلو راهنما برای گونه ها بود که در 
حال حاضر تابلوهای یکدست، یک شکل و هماهنگ گذاشته 

شده با گونه داخل قفس همخوانی دارد. 
وی خاطرنشان کرد: نیروی توانمند برای اداره این مجموعه 
یکی دیگر از مشکالت بود که آقای کالهی به عنوان مدیریت 

باغ سپاد این کار را انجام می دهد و پیگیر موضوعات است.
محمدی با بیان اینکه دامپزشک این مجموعه به طور دائم در 
اینجا حضور دارد، افزود: پالک گذاری و شناسنامه بهداشتی 
برای گونه ها نیز باید صادر می شد که این کار صورت گرفته 

اســت. وی اظهار کرد: بخش اعظم مشکالت این مجموعه 
برطرف شده است و با توجه به دیدگاه ما و شعار سال که رونق 
تولید است، ما باید به دنبال اشتغال زایی باشیم نه اینکه هنر 

ما این باشد که یک مرکز تفریحی گردشگری تعطیل شود.
وی عنوان کرد: تمــام گونه هایی که در این مجموعه وجود 
دارند نیازمند زیستگاه طبیعی خود در طبیعت هستند. بخش 
اعظمی از این مشکالت حل شده است اما این مجموعه هنوز 
مشــکالت خاص خود را دارد. گزارش من برای اداره ارسال 
می شــود و تصمیم نهایی با رئیس اداره کل حفاظت محیط 
زیســت اســتان اســت. وی با بیان اینکه یکی از مشکالت 
باغ پرندگان مشهد، مسئله مالکیت است، خاطرنشان کرد: یک 
فردی، مجوز موافقت اصولی را از اداره حفاظت محیط زیست 
گرفته که آن فرد خود با چند نفر دیگر شریک بوده است و در 
حال حاضر فردی که پیگیر کارهاست با چند نفر دیگر شریک 
است، از مشکالت اساسی ما در خصوص مسئله مالی مجموعه 
است که ما با حدود پنج نفر طرف هستیم. اگر باغ پرندگان 
سپاد یک مدیریت واحد داشته باشد، راحت تر می توانیم کار 

را جلو ببریم. 

 پرونده به دادستانی ارجاع شده است
کارشناس مســئول حیات وحش خراسان رضوی بیان کرد: 
قرارداد اجاره باغ پرندگان مشهد تمام شده و شرایط  طوری 
اســت که وضعیت چند دستگاه به هم گره خورده است. 31 
شهریور قرارداد اجاره باغ پرندگان تمام شده و محیط زیست 
بخشی از کار این مجموعه را تأیید و بخشی را تأیید نمی کند. 
اداره دامپزشکی نیز نیاز به یکسری تأییدیه های ما دارد. چند 
گونه پرنده نیز بدون هماهنگی محیط زیست به مجموعه وارد 

شده که بدون مجوز هستند.
وی با اشاره به اینکه پرونده تخلفات باغ پرندگان به دادستانی 
نیز رفته است، تأکید کرد: نظر دادستانی این بود که مهلتی تا 
پایان شهریور به مجموعه داده شود تا یکسری اقدامات را انجام 
دهند. پس از ارســال گزارش بازدید من از این مجموعه، در 
روزهای آینده ریاست اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
نظــر خود را در خصوص پلمب یا ادامه فعالیت باغ پرندگان 

مشهد خواهد داد.

پلمب یا ادامه کار

سرنوشت باغ  وحش وکیل آباد در انتظار باغ پرندگان
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  بوسه بر لباس مقدس مرزبانی 
فرماندهــی  قــدس: 
مرزبانی خراسان رضوی 
در دیدار بــا مدیر کل 
صدا و سیما از وی برای 
بازدید از مرزهای استان 

دعوت کرد.
ســردار جان نثار در این 
دیدار ضمن قدردانی از حمایت های مجموعه صدا و ســیما 
استان از حوزه مرزبانی، گفت: مرزهای استان شرایط مطلوبی 
دارد اما نیازمند نگاه ویژه مسئوالن استان به این حوزه است.
فرمانده مرزبانی استان در این دیدار یک دست لباس مرزبانی 
را به محسن نصرپور، مدیر کل صدا و سیما هدیه کرد. مدیر 
کل صدا و سیما نیز گفت: مرزبانان مقتدر امنیت سازان ایران 

اسالمی هستند.
محســن نصرپور ضمن قدردانی از تالش های شبانه روزی و 
بی وقفه مرزبانان ناجا افزود: امنیت موجود در استان و حتی 
کشور حاصل تالش های نیروهای سپاه، ارتش و انتظامی به 
خصوص مرزبانان عزیز در مرزهاست و همه جامعه و مردم 
شریف و مســئوالن باید قدردان جانفشانی های مرزداران و 

حافظان امنیت کشور باشند. 
مدیر کل صدا و ســیمای اســتان در ادامه با بوسه بر لباس 
مرزبانــی گفت: ایــن لباس مرزبانان که بر تن بســیاری از 
 شــهدا بوده مقدس است و موجب افتخار است این لباس را 

داشته باشم.
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  با مشارکت دو نیکوکار صورت می گیرد

 ساخت دبستان 6 کالسه 
در یکی از روستاهای جغتای 

قدس: دو نیکوکار با مشــارکت هم در یکی از روستاهای 
شهرستان جغتای مدرسه می سازند. 

نیک اندیشــان آقای محمد کیوانلو و سرکار خانم حاجیه 
بی بی کیوانلو با پرداخت 3میلیارد و 500 میلیون ریال در 
ساخت دبستان ۶ کالسه روستای ریواده عبدل آباد جغتای 

مشارکت می کنند.
این فضای آموزشی با زیربنای 3۴۸ مترمربع در مجموع 
حدود ۷میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در بردارد که 
مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان 

پرداخت خواهد شد.
گفتنی اســت، قرار است این پروژه در زمینی به مساحت 

2هزار مترمربع ساخته شود.

 به مناسبت روز جهانی کودک اعالم شد

حمایت کمیته امداد خراسان رضوی 
از کودکان نیازمند

قدس: معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
خراســان رضوی گفت: این نهــاد از 35هزار و ۹۹5 
کودک نیازمند در سنین 3 تا 12 سال حمایت مادی 

و معنوی دارد. 
رضا شــهرکی افزود: اکنون 200هزار خانوار شامل 
حدود ۴00هزار نفر تحت حمایت خدمات این نهاد 

قرار دارند. 
وی بــا اعالم اینکه 3۴هــزار و ۹1۸ کودک مددجو 
در روســتا و یک هزار و ۷۷ کودک در شهر سکونت 
دارنــد، بیان کرد: این کودکان به دالیلی مانند فوت 
پدر، طالق، متارکــه، بیماری پدر، زندانی بودن و از 

کارافتادگی تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

  رئیس فراکسیون زعفران مجلس :

 خرید توافقی زعفران
 امسال اجرایی می شود

نماینــده تربت حیدریه و مــه والت در مجلس 
شورای اسالمی گفت: کشاورزان در فروش زعفران 
به صورت یکباره عمل نکنند زیرا قیمت زعفران از ابتدای 
آبان ماه افزایش خواهد یافت. سعید باستانی گفت: زعفران 
گیاهی صادرات محور است و اگر در فرایند صادرات مسئله و 
مشکلی از جمله نوسان های نرخ ارز، بخش نامه های بانک 
مرکزی، جابه جایی پول و تقاضای کشورهای مبدأ رخ دهد 
به طور طبیعی بر قیمــت آن تأثیرگذار خواهد بود. دولت 
وظیفه دارد از بهره برداران بخش کشاورزی حمایت کند؛ که 
در حوزه زعفران موضوع خرید توافقی را دو سال گذشته اجرا 
کرد و بر اساس جلساتی که در این باره در حال انجام است 

بنا داریم امسال نیز این موضوع اجرا شود.



روی خط حادهث

حادهث روز

رأفت

اجرای اقنون

 دانش آموز تایبادی 
در استخرعمومی غرق شد

روابط  رئیــس  قدس: 
عمومی اداره کل آموزش 
و پرورش خراسان  رضوی 
گفت: دوشــنبه گذشته 
یک دانش آموز پسر پایه 
واقع  استخری  در  ششم 
در تایباد غرق شد و جان 

خود را از دست داد. مهدی مجیدی فرد افزود: دانش آموزان در 
یک فوق برنامه خارج از ساعت آموزش مدرسه با رضایت نامه  
والدین به اســتخر رفته بودند که متأسفانه یکی از آن ها در 

استخر غرق و بالفاصله به بیمارستان منتقل شد.
وی ادامه داد: با وجود تالش تیم پزشکی این دانش آموز جان 
خود را از دســت داد.  مجیدی فرد گفت: جزئیات پرونده در 

دست بررسی است و به زودی اعالم خواهد شد.

 با گذشت خانواده  مقتول 
در نیشابور صورت  گرفت

 نجات جان دو قاتل از پای چوبه  دار
قدس: رئیس اداره زندان 
شهرستان نیشابور گفت: 
با گذشت و ایثار خانواده 
مقتول، دو قاتل از اجرای 
حکــم قصــاص رهایی 

یافتند .
افزود:  محمدرضا رجبی 

بــا تالش واحد مددکاری زندان و انجمن حمایت از زندانیان 
شهرستان نیشابور، خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص دو 

جوان زندانی نیشابوری گذشت کردند.
وی اظهار کرد: زندانی »حسن م« با تحمل سه سال حبس 
و »علی ب« با تحمل هشــت سال حبس در زندان مرکزی 
مشهد برابر نظر مراجع قضایی محکوم به قصاص شده بودند.

وی اضافه کرد: با دعوت از شاکیان پرونده در محل مددکاری 
زندان و مذاکره و تبادل نظر با اعضای خانواده مقتول، آن ها 
به شرط دریافت مبلغ دیه از قصاص محکومان گذشت کردند.

سرقت 5 میلیونی موجب مرگ یک بیمار شد
 ده ها فقره سرقت کار چهار زن

فرمانده  قرمــز:  خط 
پاتک  از  انتظامی مشهد 
ضربتی مأموران کالنتری 
بانوان برای دســتگیری 
اعضــای بانــد حرفه ای 
سرقت های خیابانی خبر 

داد.
سرهنگ عباس صارمی ســاداتی در تشریح این خبر گفت: در 
پی گزارش سرقت کارت عابربانک یک شهروند و برداشت مبلغ 
5 میلیون تومان از حساب بانکی اش، تحقیقات پلیسی آغاز شد. 
وی افزود: بررسی های اولیه در این باره با توجه به ادعای شاکی 
پرونــده حاکی از آن بود که این زن مبلغ 5 میلیون تومان را به 
سختی و برای انجام عمل جراحی فرزندش تهیه کرده که با توجه 
به ســرقت این پول نتوانسته برای درمان او اقدام کند و پسرش 
جان خود را از دست داده است. سرهنگ صارمی  گفت: در حالی 
که تحقیقات تیم تجسس کالنتری بانوان مشهد آغاز شده بود دو 
زن دیگر نیز با اعالم شکایت خود به پلیس اظهار کردند کارت 
عابربانکشان در بازار ســرقت و از آن ها مبالغ 3 میلیون تومان، 
7 میلیــون و 200 هزار تومــان و 2 میلیون و 900 هزار تومان 
برداشت شده است. فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: تیم 
تجسس کالنتری بانوان با اقدام های گسترده اطالعاتی و بررسی 
دقیق و علمی سرنخ های موجود، دو تن از عامالن اصلی سرقت 

را چهره زنی و مورد شناسایی قرار دادند.
سرهنگ صارمی گفت: پلیس مخفیگاه این متهمان را در یکی 
از محالت مشــهد شناسایی و برای دستگیری این دو زن که از 
سارقان سابقه دار بوده و به تازگی از زندان آزاد شده اند، وارد عمل 
شد. وی تصریح کرد: مأموران کالنتری بانوان با هماهنگی مقام 
قضایی وارد عمل شــده و دو متهم را دســتگیر و در بازرسی از 
این خانه مسکونی چهار دستگاه گوشی تلفن همراه و 700 هزار 
تومان وجه نقد و آالت و ادوات استعمال موادمخدر کشف کردند. 
فرمانده انتظامی مشهد ادامه داد: مأموران کالنتری بانوان در ادامه 
انجام اقدامات پلیســی برای دستگیری دو متهم دیگر نیز وارد 
عمل شدند و این متهمان و مردی که همسر یکی از آن هاست در 
حالی که قصد فرار و مقاومت در برابر پلیس داشتند را با استفاده 

از تیراندازی هوایی دستگیر کردند.
سرهنگ صارمی گفت: در بازرسی از دو مخفیگاه دیگر متهمان 
نیز دو عدد کارت بانکی متعلق به غیر که رسید پوز خرید به مبلغ 
76 میلیون تومان، پنج دستگاه گوشی همراه و تبلت سرقتی، 30 
عدد کیف زنانه و تعداد بسیار زیادی لباس مارک و نو که ارزش 
تقریبی لباس ها حدود 100 میلیون تومان است به همراه تعداد 
زیادی کفش اسپرت مارک، مبلغ 4 میلیون و 300 هزار تومان 
وجه نقد و... کشــف و ضبط کردند. وی بیان کرد: تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.

 رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
خراسان رضوی به قدس خبر داد

 کاهش ۱۰۰درصدی
 وقوع سرقت های مسلحانه 

سعید کوشافر: سرهنگ 
رئیس  بوستانی،  محمد 
پلیس پیشگیری خراسان 
در  بــا حضــور  رضوی 
استودیوی چند رسانه ای 
کاهش  از  آنالین،  قدس 
وقــوع  100درصــدی 
سرقت های مســلحانه در خراسان رضوی و سازش 70درصدی 

طرفین پرونده ها در واحد مشاوره کالنتری ها خبر داد.
سرهنگ محمد بوستانی پیشگیری از وقوع جرم را حاصل کار 
26 سازمان و نهاد دانست و گفت: این درحالی است که پلیس 
و دســتگاه قضایی پیش چشــم مردم قرار دارند و مردم از این 

سازمان ها بیشتر از دیگران انتظار دارند.
وی افزود: دوســال قبل درحالی که چند ســرقت مســلحانه 
از بانک ها  احســاس ناامنی را در بین مردم تشــدید کرده بود، 
اجرای بســته های پیشگیرانه در خراســان رضوی به بانک ها و 
طال فروشی ها پیشنهاد و با استقبال خوب آن ها روبه رو شد. همین 
بسته های پیشگیرانه به حدی مؤثر بود که اکنون سرقت مسلحانه 

در خراسان رضوی به صفر رسیده است.
رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی با بیان اینکه برای کاهش 
جرم نباید به دستگیری مجرمان اکتفا کرده و بررسی ریشه های 
وقوع جرم هم ضروری اســت، تصریح کرد: همه ســازمان ها و 
نهادها باید برای فرهنگ ســازی و از بین بردن زمینه های وقوع 
جرم همکاری کنند. آموزش و پرورش و شهرداری نقش بسیار 
مهمی در این زمینه دارند که اگر به درســتی عمل کنند قطعاً 

مؤثر خواهد بود.
این مقام نظامی با بیان اینکه تالش داریم تا پایان امسال واحد 
مشاوره در تمام کالنتری ها فعال شود، خاطرنشان کرد: عملکرد 
واحد مشــاوره کالنتری ها بســیار مطلوب است به گونه ای که 
نزدیک به 70درصد پرونده های طالق و نزاع که به این واحدها 

ارجاع داده شده منجر به سازش و صلح و صفا شده است.

عقیل رحمانی قاضی شــعبه 146 دادگاه 
کیفری 2 مشــهد پس از رسیدگی دقیق به 
پرونده سرقت مســلحانه با سالح سر، ضمن 
صدور حکم 10 ســال حبس برای عامل این 
اقدام، از حیث مجازات تکمیلی رأی به اقامت 
اجباری سارق مسلح به مدت دو سال داد تا به 

شهرستان خاش منتقل شود.

ماجرای گوشی قاپی مسلحانه چه بود؟
چند ماه پیش بود که ســارق خشن چاقو به 
دست سوار موتورسیکلتش شد و برای شکار 
طعمه  در خیابان های مرکزی شــهر مشــهد 

پرسه زنی اش را آغاز کرد.
ســرانجام یکی از شــهروندان را نشان کرد، 
چنــد دوری در منطقــه زد و همان طور که 
طعمه گوشــی به دست را زیر نظر گرفته بود 
و منتظر زمان مناسبی برای اجرای نقشه اش 
بود، سالح ســرد را از زیر لباسش خارج کرد؛ 
مرد جوان که با گوشی  در حال مکالمه بود در 
یک لحظه جوان شرور را مقابلش دید و همان 
جا خشــکش زد؛ چرا که تیزی سالح سرد به 
ســمت صورتش نشــانه رفته بود و از صدای 
خشن سارق معلوم شد گرفتار یک گوشی قاپ 
شــده اســت. او چاره ای جز تسلیم شدن در 
مقابل سارق مسلح نداشت، مرد زورگیر در یک 
چشم به هم زدن گوشی را سرقت و گاز موتور 

را چرخاند تا از محل متواری شود.
صدای »دزد« »دزد« در خیابان خلوت پیچید 
و موجب شد تا چند نفر از شهروندان که کمی 
جلوتر و درمســیر حرکت ســارق خشن قرار 
داشتند در اقدامی قابل تحسین راه فرار متهم 

خطرناک را به هر سختی که 
بود سد و او را دستگیر کنند. 
ادامه تالش مرد مســلح  در 
برای فــرار از دســت مردم 
فایده ای نداشــت و او تحویل 

پلیس شد.

 قاطعیت دادسرا و 
دادگاه در برخورد با 

جرایم خشن
پــس از آن پرونده ســرقت 
مســلحانه در دادســرا مورد 

رسیدگی و قرار مجرمیت متهم صادر و برای 
طی شدن دیگر مراحل قضایی، پرونده به شعبه 

146 دادگاه کیفری مشهد ارجاع شد.

بــه همین جهــت قاضی 
»مجید شرقی شهری« برای 
چندمین بار متهم را که در 
زندان به سر می برد احضار و 
تمامی زوایای پرونده را مورد 

رسیدگی دقیق قرار داد.
این سلسله اقدامات قضایی 
سرانجام موجب شد تا رأی 
دادگاه متهم بیســت و سه 
ساله پرونده صادر شود. در 
متن رأی مذکور آمده است: 
اتهــام )رضا.د(  درخصوص 
دایر بر یک فقره سرقت مسلحانه گوشی تلفن 
همراه با سالح سرد باعنایت به اوراق و محتویات 
پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی 

و انقالب مشهد و مستندات مقید در آن مانند 
شکایت شاکی پرونده، گزارش مرجع انتظامی، 
نحوه دستگیری متهم و کشف چاقو از ید فرد 
مذکور، همچنین اســترداد گوشی مسروقه به 
شاکی و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهم 
پرونده در مرحله دادسرا و انکار بدون دلیل وی 
در مراحل رســیدگی در دادگاه، بزه انتسابی 
به نامبرده را محرز دانســته و مستنداً به ماده 
652 قانون مجازات اســالمی باب تعزیرات و 
بند الف ماده23 و 24 قانون مجازات اســالمی 
باب مقررات عمومی، متهم پرونده را به تحمل 
10سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 
74 ضربه شالق تعزیری محکوم و اعالم می دارد 
از حیث مجازات تکمیلــی، متهم پرونده را با 
توجه به نوع جرم و نحوه دستگیری به دوسال 
اقامت اجباری در شهرســتان خاش)سیستان 
و بلوچســتان( محکوم و اعالم می دارد که در 
صورت عدم اجرای مجازات تکمیلی از ســوی 
متهم پرونده در نوبت اول تا یک سوم آن زمان 

به مدت مجازات تکمیلی افزوده خواهد شد.
پس از ابــالغ رأی حبس و تبعید از ســوی 
دستگاه قضایی به متهم پرونده، سارق مسلح 
20 روز زمــان دارد تا به آن اعتراض و در غیر 
آن محکومیت مذکور قطعی و در مرحله اجرا 

قرار خواهد گرفت.

با رأی قاطع دادگاه مشخص شد

10 سال حبس و تبعید به خاطر سرقت مسلحانه 

متهم پرونده با 
توجه به نوع جرم 
و نحوه دستگیری 
به دوسال اقامت 

اجباری در شهرستان 
خاش)سیستان و 

بلوچستان( محکوم شد

بــرش
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ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی کاهش دما 
و آغاز بارش های رگباری پراکنده از فردا

قدس: هواشناســی خراســان رضوی از روند کاهش دمای 
اســتان تا پایان هفته جاری و احتمال بارش های رگباری در 

روز پنجشنبه خبر داد.
براساس تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی تا پایان هفته 
جاری آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط 

همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش بینی می شود. 
برای فردا پنجشــنبه در شمال غرب استان خراسان رضوی 

بارش های خفیف رگباری و پراکنده پیش بینی می شود.

گزارش
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فضای مجازی: 

فارس: معاون سرمایه گذاری و تأمین سرمایه 
میراث فرهنگی خراســان رضوی گفت: یکی 
از کارهایــی که پروژه آبادگــران برای گرفتن 
مجوزهای گردشگری باید انجام دهد، این است 
که واحدهایی که به عنوان مســکونی به مردم 
فروخته اند، مجدد از آن هــا بخرند و به همان 
حالت گردشــگری و اقامتی برگردانند چرا که 
تغییرکاربری و واگذاری به غیر، دو تخلف اصلی 

پروژه آبادگران است.
رئیس وقت منطقه 2 سازمان بازرسی کل کشور 
هم در نشســت خبری مورخ دوم تیرماه سال 
جاری، درباره تخلفــات آبادگران گفت: درباره 
پروژه آبادگران مشخص شد طرح آبادگران آن 
زمان با عنوان طرح گردشگری تصویب شده و 
بر همین اساس زمین و امتیازاتی مانند آب، برق 
و پروانه شــهرداری را با تخفیفات ویژه دریافت 
کرد اما بعد تغییر کاربری به اقامتی داده است، 
بنابراین قرار شد بهای زمین را به قیمت روز و 
امتیازات و پروانه شهرداری را نیز براساس نرخ 

مصوب روز پرداخت کنند.

  تضییع حقوق شهر، تخلف دیگر آبادگران 
بر همین اســاس برای پیگیری بیشتر موضوع 
بعد از اعالم حکم سازمان بازرسی، نظر شهردار 

مشهد را در این باره جویا شدیم.
محمدرضــا کالیی در این بــاره گفت: پروژه 
آبادگران در زمانی که طرح شــد یک بســته 
کامل بود، یعنی مجموعــه ای از کاربری های 
اقامتی در کنار کاربری های فرهنگی و ورزشی 
که بتواند بخشــی از ســرانه خدمات به شهر 

مشهد را تأمین کند.
وی تصریح کرد: صرف نظــر از نحوه واگذاری 
و مداخالت زیســت محیطی ایــن پروژه که 
ما هم نســبت به آن ها اعتــراض داریم، اینکه 
کاربری های خدماتی شهری در آن ایجاد نشده 
و فقط یکسری کاربری های انتفاعی و مسکونی 
داشته اند هم، مورد انتقاد شهرداری مشهد است.

وی حداقل درخواســت شــهرداری مشهد از 

دســتگاه های نظارتی را تأمین بخش خدمات 
این پروژه طبق طرح اولیه عنوان و خاطرنشان 
کرد: هر زمینی که از خارج محدوده شهری وارد 
شهر می شود و کاربری های شهری پیدا می کند، 
باید ســهمی را بابت معابر و خدمات جانبی به 

شهرداری بپردازد. 
شهردار مشهد ادامه داد: گاهی اوقات این سهم 
برای تأمین معابر و ســایر کاربری های عمومی 
شــهری به  صورت زمین پرداخت می شــود 
و گاهــی اوقات به صورت ریالــی، اما مجموعه 
آبادگران در تمام این ســال ها هیچ کدام از این 
دو شــکل را انجام نداده و این به معنای تضییع 

حقوق شهر است.
کالیی اظهار کــرد: بنابراین از دســتگاه های 
نظارتی درخواســت داریم حقوقی از مدیریت 
شهری مشهد که توســط مجموعه آبادگران 

رعایت نشده را به شهر برگردانند.

 راهکار سه گامی میراث فرهنگی به 
مجموعه آبادگران

همان طور که پیش از این هم گفته شد، کاربری 
اولیه پروژه آبادگران، گردشــگری تعریف شده 
کــه بعد از اخذ مجوز اولیه از ســازمان میراث 
فرهنگی، در تخلفی آشکار کاربری را به مسکونی 
تغییر دادند، بنابراین آخرین وضعیت مجوزهای 
این مجموعه را از معاون سرمایه گذاری و تأمین 
سرمایه میراث فرهنگی خراسان رضوی سؤال 

کردیم.
احمد دیناری گفت: مجتمع آبادگران در حال 
حاضر با دو مشکل عمده مواجه است. نخستین 
چالش این مجوعه بحث مالکیت زمین است که 
بین این مجموعه، راه و شهرسازی و شهرداری 
مشهد مورد مناقشــه است و باید حل و فصل 
شــود؛ چرا که تا مالکیت این مجموعه تعیین 
تکلیف نشود مسلم است که شهرداری پایانکار 

صادر نمی کند.
معاون ســرمایه گذاری و تأمین سرمایه میراث 
فرهنگی خراســان رضوی ادامــه داد: از طرف 

دیگر مجموعه آبادگران براساس نقشه هایی که 
در گذشته سازمان میراث فرهنگی ابالغ کرده، 
ساخته نشــده یعنی به لحاظ فنی و معماری 
انحــراف دارد و بعضی واحدهای آن به  صورت 
مســکونی ساخته شده و به افراد فروخته شده 

است.
وی با اشاره به آخرین مکاتبه ای که حدود یک 
سال قبل با مدیران آبادگران انجام داده، تنها راه 
خروج این مجموعه از وضعیت فعلی را، پیمودن 
سه گام پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی به 

این مجموعه عنوان کرد.
دیناری با بیان اینکه نخستین گام حل کردن 
مشــکل مالکیت زمین اســت، متذکر شد: تا 
زمانی که مدیران آبادگران، شــهرداری و راه و 
شهرسازی با هم به توافق نرسند، این موضوع 

تعیین تکلیف نمی شود.
سرپرست معاونت ســرمایه گذاری و تأمین 
ســرمایه میراث فرهنگی خراســان رضوی 
اضافــه کــرد: دومیــن گام این اســت که 
مجتمع آبادگــران بایــد واحدهایی که به 
عنوان مســکونی در اختیار شهروندان قرار 
داده مجــدد از آن ها بخرد و به همان حالت 

گردشگری و اقامتی برگرداند.
دیناری با بیان اینکه گام دوم، یک بحث چالشی 
و مشکل است، خاطرنشان کرد: در گذشته به 
خاطر بی توجهی، بسیاری از واحدها به صورت 
مســکونی به فروش رســیده که اکنون برای 
مالکان ایجاد حق و حقوقی کرده و پس گرفتن 
آن ها تعهدات مالی سنگینی برای آبادگران دارد.

وی افــزود: ســازمان میــراث فرهنگی به 
آبادگــران اعالم کرده بعــد از انجام این دو 
اقدام نقشه های اصالحی فنی را به ما تحویل 
دهند تا بررســی کنیم و در نهایت بتوانیم با 
یکســری اصالحات برای مجموعه آبادگران 

مجوز بهره برداری صادر کنیم.

 آبادگران مجوز بهره برداری ندارد
سرپرســت معاونت ســرمایه گذاری و تأمین 
سرمایه میراث فرهنگی خراسان رضوی ادامه 
داد: در صورتی  که مدیران آبادگران شــرایط 
بیان شــده را بپذیرند و موضوع را ساماندهی 
کنند، سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی 
حوزه سرمایه گذاری و گردشگری تمام تالش 
خــود را می کند تا این مجتمع به هدف اولیه 
خود یعنی گردشــگری بازگردد اما در بخش 
اصالح نقشــه های فنی و مســتحدثات باید 
آبادگران مشــکل خود را حــل کند. دیناری 
یادآور شــد: در حال حاضــر آبادگران مجوز 
بهره بــرداری ندارد و تا زمانی که نقشــه های 
فنی و اجرایی تطبیق نشــود، صــدور پروانه 

بهره برداری ممکن نیست.
بررسی تمام این اظهارنظرها، حکایت از انفعال 
و دســت روی دســت گذاشــتن قابل تأمل 
دستگاه های اجرایی و نظارتی برای ساماندهی 
مجموعه آبادگــران دارد، اگر حکم ســازمان 
بازرسی اعالم شده، چه کسی وظیفه اجرای آن 
را دارد؟ شورای حفظ حقوق بیت المال کجای 

این ماجراست؟

شهرداری، بازرسی و گردشگری می گویند 

تخلفات پروژه آبادگران محرز است

 در مشهد آغاز شد
 طرح ضربتی مبارزه با گران فروشی 

آژانس های مسافرتی
تعزیراتی  طــرح  ایرنا: 
با گران فروشــی  مبارزه 
آژانس های مسافرتی در 

مشهد آغاز شد. 
تعزیــرات  مدیــرکل 
حکومتی خراسان رضوی 
با اعالم این خبر گفت: با 

توجه به فرارسیدن ایام اربعین این طرح به منظور جلوگیری 
از فــروش بلیت خــارج از نرخ های مصــوب در آژانس های 
مسافرتی و دفاتر فروش بلیت های هواپیما، قطار، اتوبوس و 

ایرالین ها از روز گذشته در مشهد آغاز شد.
وی با بیان اینکه این طرح تا پایان ایام صفر ادامه دارد، اضافه 
کرد: شهروندان نیز می توانند تخلفات در این حوزه را به اداره 

تعزیرات حکومتی گزارش کنند تا با متخلفان برخورد شود.

صفحه 3 خراسان    1398/07/17

شرکت تعاونی شماره 20 مشهد
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول (شرکت تعاونی مهر شماره 20 مشهد رأس ساعت 10 صبح روز 
جمعه مورخ 98/8/10 در محل گلبهار- بلوار جمهوری 29 تقاطع اول س��مت راس��ت مجتمع مهر 20 دفتر تعاونی بلوک 
7 طبقه اول با دستور جلسه ذیل تشکیل میگردد. از کلیه اعضا دعوت میشود با همراه داشتن برگ سهام/دفترچه 
عضویت/ کارت عضویت/ گواهینامه موقت سهام جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه 

حضور بهم رسانند.
*دستورجلسه: 1( استماع گزارش بازرس تعاونی   2( استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره

3( انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی البدل تعاونی برای یکس��ال مالی   4( ترمیم هیئت مدی��ره علی البدل   5( تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 98   6( تصمیم گیری در مورد نحوه فروش ملک تجاری و یا مشارکت با شرایطی که کار تعاونی 

محقق گردد.   7( تصمیم گیری در مورد اخراج اعضای بدهکار و جایگزینی اعضای جدید   
8( تصمیم گیری در مورد تغییرات سهام   9( تصمیم گیری در مورد ساخت واحد در پیلوت بلوک ها

10( تصمیم گیری در مورد فروش پارکینگ های پروژه و یا ساخت واحد در پیلوت
11( تصمیم گیری در مورد اخذ جریمه از اعضای بدهکار

* تذکر: 1( در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د، میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت 
و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت میتواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود در تاریخ های 98/8/7 و 98/8/8 و در محل دفتر تعاونی واقع در گلبهار- بلوار جمهوری از س��اعت 9 صبح الی 
14 عصر با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر ش��رکت مراجعه نمایند )این 

بند جهت شرکت های تعاونی است(.
2( ب��ا توج��ه به انتخابات هیئت مدیره/بازرس��ان/ هیئت بازرس��ی: افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت 
مدیره/بازرس��ی/ هیئت بازرس��ی دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و 

فرم مربوطه را تکمیل نمایند
هیئت مدیره تعاونی مهر 20 مشهد /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم ) بطورفوق العاده( شرکت تعاونی 

مصرف مخابرات مشهد به شماره ثبت 1740 و 
شناسه ملی  10380152580

جلسه مجمع راس ساعت 14 مورخ  1398/07/30  
روز س��ه ش��نبه در محل نمازخانه اداره مرکزی 
ش��رکت مخاب��رات خراس��ان رضوی برگ��زار می 
گ��ردد . از کلی��ه اعض��اء محترم دعوت میش��ود 
درجلس��ه مذکور حضور بهم رس��انند . همچنین 
اعضائیک��ه تمای��ل ب��ه کاندیداتوری در س��مت  
بازرس��ی را دارن��د م��ی توانند بر اس��اس ماده 
49 اساس��نامه همه روزه تا 48 س��اعت قبل از 
تشکیل مجمع تقاضای کتبی خود را به فروشگاه 

ارسال نمایند .
دستور جلسه به شرح ذیل می باشد :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه سال 1398 
4- انتخاب  بازرس

هیئت مدیره تعاونی مصرف
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آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران )سهام عام( 
به شماره ثبت 25422 و شناسه ملی 10380408470

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام توسعه تحقیقات و فن آوری تابران )سهام عام( به شماره 
ثبت 25422 وشناس��ه ملی 10380408470 جهت س��ال مال��ی منتهی به 1397/08/30 رأس س��اعت 11:00 صبح روز 
یکش��نبه مورخ 1398/07/28 در محل مش��هد – بلوار مدرس، مدرس 5، ساختمان مسکن، طبقه سوم برگزار خواهد 
شد. بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکال یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا برای اخذ تصمیم در 
مورد دس��تور مجمع و برگ ورود به جلسه ضمن همراه داش��تن کارت ملی، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر 
و اصل اوراق س��هام )مدارک مالکیت س��هام( از س��اعت 08:00 الی 09:00 روز یکش��نبه مورخ 1398/07/28 به محل 
برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. تأکید می گردد همراه داش��تن اصل کارت ملی و یا تصویر آن جهت حضور در مجمع 

برای کلیه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی ایشان الزامی است. 
دس��تور جلسه : 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی ش��رکت برای عملکرد سال مالی منتهی 
ب��ه 1397/08/30.   2- بررس��ی و تصوی��ب ترازنام��ه و صورتحس��اب س��ود و زیان و عملکرد س��ال مال��ی منتهی به 

1397/08/30   3- تنفیذ و تصویب معامالت موضوع ماده 129 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت
4- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.   5- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه 
ایشان   6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های قانونی.  7  اتخاذ تصمیم درخصوص میزان حق حضور اعضای 

غیر موظف هیئت مدیره .  8- سایر موارد.
هیئت مدیره شرکت
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ورزش خراسان گفت وگو با والدین سرباز شهید »بیکی باغستانی« دربیست و پنجمین سالروز شهادتش

جایخالی»رضا«
یک هفته بود که به منطقه  سرور هادیان
کالته عبدالصمد از شهرستان تربت جام اعزام 
شده بود، با پدرش به دیدنش رفتم، نمی دانستم 

که آن دیدار، آخرین دیدار با پسرم است.

25سالفراق
زهرا ایوانی، مادر شهید »رضا بیکی باغستانی« 
برایم تعریف می کند: سال 73 پسرم 18 ساله 
بود و به سربازی رفت. رضا، فرزند ارشد من بود 
و بعد از او معصومه، حسین، مریم و محمد را 
خدا به ما هدیه داد. اما برای مادر، همه فرزندان 
عزیزند و تفاوتی ندارنــد، هنوز هم بعد از 25 

سال نبودنش و ندیدنش سخت است.
این مادر 64 ساله می گوید: پسرم بسیار مهربان 
و با محبت بود و در تمام این 18 سال هرکاری 
به او می گفتم، انجام می داد. اهل ایراد گرفتن و 
تقاضا های مختلف نبود. بسیار مرتب و تمیز بود 

و به مرتب بودن لباسش اهمیت می داد.
این مادر صبور می افزاید: رضا 13 اســفند 54 
در مشهد به دنیا آمد. به یاد دارم سه ماهه بود 
که سرمای شــدیدی خورد و دچار آسم شد. 
نگرانش بودم. نامش رضا بود و شــفایش را از 

امام رضا)ع( خواستیم.
او حاال به ســال های دور برمی گردد، درست 
زمانی که رضا چهار ساله بود، روزی که همراه 
او و همسرش برای تکمیل دوره درمان رضا و 
تزریق آخرین آمپول به خیابانی نزدیک حرم 

می روند. 
پدر شــهید می گوید: همسرم را به خانه یکی 
از اقوام در همان مسیر حرم فرستادم و دست 
رضا را گرفتم و با هم به حرم رفتیم. رضا را در 
آغوش گرفتم و گفتم رضا بابا به امام رضا)ع( 
هر چه من گفتم تــو هم بگو. از امام رئوفمان 
شفای پسرم را خواستم، بلند بلند گریه کردم. 
رضا باهمان زبان کودکانه از امام رضا شفایش 
را خواست. به خودم که آمدم دیدم یک ساعت 
گذشته است و تعداد زیادی مردم دور ما جمع 
شده اند. به خانه بازگشتیم و از فردا حال رضا 

بهتر شد و کامالً بهبود پیدا کرد.

شفایشراامامرضا)ع(داد
حاج آقــا احمد بیکی که جانباز شــیمیایی 
عملیات کربالی 5 اســت، بیان می کند: رضا 
بزرگ که شد مغازه سرخانه را تعمیرات لوازم 
خانگــی باز کرد. اهل کار بود و برای آینده اش 

برنامه ریزی کرده بود.
پدر شــهید ادامه می دهد: داوطلبانه سال 73 
درخواست اعزام به خدمت سربازی را داد. گفت 

می خواهم سربازی بروم و 
برگردم، کار که دارم پس 
ســربازی ام را هم بروم و 
به مادرش گفته  برگردم. 
می خواهم  برگــردم  بود 

ازدواج کنم. 
حاال مادر شهید رضا بیکی 
باغســتانی گریه می کند 
و به من می گوید: به من 
گفــت مامان برگشــتم، 
برایــم  را  دخترعمــه 
همه  کن،  خواســتگاری 
راضی  ازدواجش  برای  ما 

بودیم و یک دنیا آرزو داشتیم.

ازپادگان04تاکالتهعبدالصمد
پدر شــهید اظهار می کند: رضا برای آموزشی 
به پادگان 04 بیرجند اعزام شد و بعد از اتمام 
دوره به مشــهد منتقل شد تا محل خدمتش 
مشخص شود. او تربت جام عازم شد و سرباز 

نیروی انتظامی بود.
وی با اشاره به آنکه فقط یک هفته از مشخص 
شــدن محل خدمت رضا گذشــته بود که به 
دیدارش رفتیم، بیان می کند: آن زمان کارت 
بانکی نبود با همســرم تصمیم گرفتیم برای 
دیدارش برویم و پول و خوراکی و وسایلی که 
الزم داشــت را خودمان ببریم. تربت جام که 
رســیدیم، گفته بود منطقه کالته عبدالصمد 
خدمت می کند. چند ساعت طول کشید که 

به آنجا رسیدیم. 
پدر شهید آهی می کشــد و توضیح می دهد: 

رضا، ماهی دوست داشت 
چون امکان درست کردن 
ماهــی نبود چنــد تا تن 
ماهی و خربــزه از همان 
منطقه خریده بودم تا ناهار 
را با ما بخورد. برایش پول، 
خوراکــی و... بردیم تاهم 
حالش را بپرســیم و هم 
دلتنگی من و مادرش رفع 
شود. رضا گفت ناهار را که 
خوردیــد، زودتر برگردید 
نقطه صفر  منطقــه  این 
افغانستان است.  با  مرزی 
خداحافظی کردیم و پســرمان را بوسیدیم و 
برگشــتیم به امید آنکه مرخصــی می آید و 

دیدارها تازه می شود.

یکهفتهپسازدیداروخبرشهادت
این رزمنده و جانباز شیمیایی از خبر شهادت 
پسرش برایم این گونه می گوید: یک هفته بعد 
از همان دیــدار از نیروی انتظامی آمدند و به 
من گفتند، رضا مجروح شــده اســت. همان 
جا متوجه شــدم و گفتم من رزمنده بسیجی 
جبهه و جنگم اگر رضا شهید شده است به من 
راستش را بگویید. 17 مهر 73 رضا شهید شد.

پدرشــهید درباره لحظه شــهادت رضا بیان 
می کنــد: به ما گفتند ســه نفر از اشــرار در 
باالی درختان همان منطقه نقطه صفر مرزی 
کمین کرده بودنــد و از باالی درخت آن ها را 
به رگبار بســتند. همراه با پسر من یک سرباز 
و10 سرهنگ و درجه دار دیگر هم به شهادت 

رسیدند. رضا باالی تویوتا پشت دوشیکا بوده 
که با رگبار اشــرار، گلوله ای به سمت راست 
صورتش اصابت می کند و از روی ماشــین به 

پایین می افتد و دستش هم می شکند. 
او در خصوص لحظات سخت خبر شهادت رضا 
به خانواده می گوید: خبر شهادتش را که دادند 
به خانه آمدم تا شناسنامه و عکس او را بردارم. 
گفتند عصر همان روز پسرم را غسل می دهند 
و فردا هم مراسم تشییع و خاکسپاری اش در 

بهشت رضاست.
به محض رسیدن، همســرم نگران شد و من 
نمی دانستم به او که هفته پیش پسرش را دیده 

بود، چه بگویم.
مادر خاطرنشــان می کند: پســر 18 ساله ام 
ناباورانه به دست اشرار به شهادت رسید. هفته 
قبلش با هم به بهشت رضا رفتیم و در قطعه 
شهدا به من گفت: مامان چه همه جوان شهید 
شدند و رفتند. من گفتم مامان، نماز را سروقت 
خواندن و ایمان و متدین بودن به درد آن دنیا 
می خورد. رضا ســر مزار شهدا بلند بلند گریه 
کــرد، بغلش کردم و گفتــم آرام باش مامان، 
نمی دانستم دوهفته بعد پسرم را در قطعه شهدا 

برای همیشه به خاک می سپارم.
مثل هرهفته به همت فرهنگســرای پایداری 
و همراهی راوی خــوب دفاع مقدس علیرضا 
دلبریان در ســالروز شهادت شــهدا به دیدار 
خانواده های شــهدا می رویم. این بار در هفته 
نیروی انتظامی به دیدار خانواده سربازشهیدی 
رفتیم تا یادآور شــویم کــه همچنان قدردان 
رفتن های عزیزانشــان هستیم که برای حفظ 

امنیت و آرامش ما و شهرمان بی ادعا رفتند.

فرهنگ و هنر

سالمت
 توصیه های بهداشتی 

معاون دانشگاه علوم پزشکی به زائران 
  اگر راهی کربال هستید 

این مطلب را بخوانید 
پرویــن محمــدی: 
بــا راهی شــدن خیل 
امام  عاشــقان  عظیــم 
حســین)ع( به کربالی 
معــال بــرای شــرکت 
اربعیــن  مراســم  در 
حســینی بــا توجه به 

رعایــت توصیه هــای بهداشــتی زائران برای یک ســفر 
زیارتی دلچســب و معنوی گفت وگــوی کوتاهی با دکتر 
مهدی قلیان اول، معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد انجام دادیــم تا زائران کربال بــا رعایت موارد یاد 
 شــده با ســالمتی و امنیت خاطر در عراق به سوگواری 

و زیارت بپردازند.
دکتــر قلیــان اول بــا توضیحــی درخصــوص اهمیت 
شست وشوی مکرر دســت ها با آب و صابون به ویژه پیش 
از خوردن غذا، می گوید: شست وشــوی دســت ها با آب و 
صابون در پیشگیری از انتقال عفونت ها نقش مهمی دارد 
و می تواند قســمت اعظم بیماری های عفونی را کنترل و 

پیشگیری کند. 
ازاین رو توصیه می شــود با شست وشــوی مرتب دست ها 
مانع انتقــال عفونت هــا و ابتال به بیماری هــای عفونی، 

گوارشی و تنفسی شوید.
همچنیــن توصیه می شــود تا حــد امــکان از غذاهای 
موکب های ایرانی اســتفاده کنید و با خود غذاهای فاسد 

شدنی حمل نکنید.
راهپیمایان اربعین به هیچ عنوان از آب غیر بســته بندی 

استفاده نکنند.
از مصرف آب یا مایعاتی که با یخ های قالبی خنک شده اند 
برای کاهش خطر ابتال به عفونت های گوارشی بپرهیزید.

از نوشــیدن مایعــات در لیوان های عمومــی و غیر یکبار 
مصرف خودداری کنید.

بهداشــت فردی را رعایت کرده و در محل های شــلوغ یا 
زمان گردوغبار از ماسک استفاده کنید.

از دست دادن و روبوســی با زائران خارجی پرهیز کنید، 
زیرا احتمال انتقال عفونت های تنفسی وجود دارد. 

# توصیه های ضروری به بیماران
معاون بهداشــتی دانشگاه به بیماران توصیه کرد: بیماران 
قلبی عروقی، دیابتی، فشــارخونی و بیمارانی که داروهای 
تخصصی اســتفاده می کنند باید داروهای مصرفی خود را 
همراه داشــته باشــند و چنانچه در این زمینه با مشکلی 
روبه رو شــدند یا داروی خود را فراموش کردند در داخل 
کشــور با 115 تماس بگیرند و در کشور عراق به مراکز و 

موکب های تعیین شده بهداشت مراجعه کنند. 
افراد دیابتــی در انتخاب کفش خود دقت کنند و جوراب 

نخی بپوشند. 
دیابتی ها همچنین ســعی کنند پیاده روی ممتد نداشته 

باشند تا به پاهایشان فشار زیاد وارد نشود و تاول نزند. 
بنابراین بعــد ازکمی پیاده روی به پاها اســتراحت داده، 
کفش هــا را بیرون آورده و بعد از چند دقیقه دوباره کفش 

بپوشند و به راه خود ادامه دهند. 
در صورت مشــاهده تاول یا زخــم در پا حتماً به موکب و 

مرکز بهداشت مراجعه نمایند. 

# داروهای غیرمجاز همراه نداشته باشند
دکتر قلیان به نکته مهمی اشاره و تصریح می کند: زائران 
از همراه داشــتن داروهای اضافه و بدون نســخه پزشک 
به خصوص داروهــای کدئین دار، روانگــردان، ترامادول، 
مخــدر و ســودافدرین در ایــام اربعین به کشــور عراق 
خودداری کنند تا هم خودشان دچار مشکل نشوند و هم 

همراهیان خود را به دردسر نیندازند.

# به عالئم خطر توجه کنید 
وی با تأکید مجدد به رعایت نکات بهداشــتی در سفر به 
عراق، می افزاید: در صورت مشاهده عالئمی مانند مدفوع 
خونی، مدفوع آبکی، بی حالی، فرورفتگی چشــم ها، سرفه 
مکرر، تنفس ســریع، تب و... از خوددرمانی پرهیز کرده و 
فوری به موکب های بهداشتی مراجعه نمایید، زیرا احتمال 

خطر عفونت های گوارشی و تنفسی وجود دارد. 

  جشنواره ژیمناستیک در سبزوار 
اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان ســبزوار 
جشــنواره  برگــزاری  از 
مناسبت  به  ژیمناستیک 
روز جهانی کودک در این 

شهرستان خبر داد. 
مجید نصراله زاده با اعالم 
این خبر گفت: به مناسبت روز جهانی کودک جشنواره بازی های 
کودکان و ورزش ژیمناستیک در محل سالن 9 دی سبزوار برگزار 

شد.
وی افزود: روز جهانی کودک بهانه ای برای ورود به جهان کودکان 
است و برای ورود به این جهان باید آگاهی های خود را فراموش 

کنیم و با ناآگاهی های کودکانمان همراه شویم.
رئیــس اداره ورزش و جوانان ســبزوار همچنین آموختن زبان 
کودکانــه را قدم بعدی ورود به دنیای کودکان بیان کرد و گفت: 
روز جهانی کودک در حقیقت روزی است که باید اندیشه ای دوباره 
به آینده کنیم و کودکان را که مظهر آینده هستند، بیشتر دریابیم.
وی عنوان کرد: در همین راســتا این اداره با برگزاری جشنواره 
ژیمناستیک و بازی های کودکان به استقبال کودکان در این روز 

بزرگ رفته است.
گفتنی است؛ حرکات ورزشــی با بادکنک و برگزاری مسابقات 

متعدد و سرگرمی از ویژه برنامه های این جشنواره بود.

  بانوی مشهدی برنده مدال طالی 
مسابقات »موی تای« ترکیه شد

نیک نام،  ســیما  ایرنا: 
هنرجوی هنرستان تربیت 
بدنی مشــهد برنده مدال 
طالی مســابقات جهانی 
مــوی تــای در ترکیه و 
نخستین زن مدال آور این 
رشته ورزشــی در تاریخ 

ایران شد. 
رئیس انجمن موی تای خراســان رضوی افزود: ســیما نیک نام 
بــه عنوان یکی از 40 نفر اعضــای کاروان اعزامی به این دوره از 
مسابقات بود که موفق شد نام خود را به عنوان نخستین بانوی 

مدال آور موی تای در تاریخ ورزش ایران ثبت کند.
رضا امیری اضافه کرد: مســابقات موی تــای جوانان جهان به 
میزبانی کشــور ترکیه طی روزهای 6 تا 14 مهر ماه در رده های 
سنی 10 تا 17 سال در شهر آنتالیا برگزار شد. وی با بیان اینکه 
کاروان اعزامی از ایران در رشته های سنی 13 تا 17 سال به این 
مسابقات اعزام شد، گفت: هنرجوی مشهدی در رده سنی 13 تا 

15 سال موفق به کسب مقام نخست شده است.
امیری افزود: موی تای یک رشــته رزمی المپیکی است که زیر 
نظر هیئت های ورزشــی رزمی در قالب انجمن موی تای فعال 
است و هم اکنون حدود 50 نفر در خراسان رضوی در این رشته 

فعالیت دارند.

  ظرفیت باالی مشهد در بیس بال 
ایسنا: طیف تهران موفق 
شد در پایان دور نخست 
مسابقات لیگ بیس بال، به 

صدر جدول تکیه بزند.
سرپرســت مســابقات و 
دبیــر کمیتــه بیس بال 
و ســافت بال کشــور در 
خصوص نتایج مســابقات لیگ بیس بال کشور اظهار کرد: تیم 
طیف تهران پس از پایان دور نخســت رقابت های لیگ بیس بال 
کشور در جایگاه اول رده بندی ایستاد و تیم های ساالر بوشهر و 
هیئت انجمن های ورزشی قم در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی در ادامــه گفت: این رقابت هــا با حضور 5 تیم طیف تهران، 
نادری بوشــهر، ساالر بوشــهر، هیئت انجمن های ورزشی قم و 
هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی به میزبانی مشهد برگزار 
شد. سطح کیفی مسابقات به دلیل حضور تیم ملی بیس بال در 
رقابت های کاپ غرب آسیا که در شهریور ماه امسال برگزار شد، 

باالتر از همیشه بود.
وی تصریح کرد: این دوره از رقابت ها به صورت دوره ای و در سه 
دوره به میزبانی مشهد، بوشهر و البرز برگزار می شود که تا پایان 

دور دوم شانس قهرمانی برای همه تیم ها وجود خواهد داشت.
وی درباره بیس بال در خراسان رضوی گفت: مشهد ظرفیت باالیی 
در بیس بال کشور دارد و همواره در تیم ملی نماینده داشته  است. 
جوانگرایی این تیم و معرفی استعدادهای جدید به عرصه ورزش 
بیس بال کشور قابل قبول است. در ضمن محسن سعیدی یکی 
از داوران خوب خراســانی است که در رقابت های لیگ بیس بال 

کشور قضاوت می کند.
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استقبال از نمایش آیینی »شب حادثه« 
 سبد فرهنگی و هنری خانواده 

نیاز به حمایت دارد 
فرهنگی  معاون  قدس: 
هنــری حــوزه هنری 
از  رضــوی  خراســان 
خانوادگــی  اســتقبال 
اقشــار مختلف شــهر 
مشهد از نمایش آیینی 
»شب حادثه« خبر داد.

نمایش آیینی و عاشــورایی »شــب حادثه« به کارگردانی 
و نویسندگی مجید بخششــیان، همزمان با ماه محرم در 

تماشاخانه استاد حسین نوری به روی صحنه رفت.
این نمایش که اجرای افتتاحیه تماشــاخانه استاد حسین 
نوری به شــمار می رفت با حضور بازیگرانی نظیر ســجاد 
انتظاری، امیر بشیری، محمد تنهایی، سعید قفلی، حمید 
ایزدپناه، امید هاشــمیان، مصطفی زارع و محمد کبوتری 
در 11 شــب و بــا حضور یک هزار و 809 نفر تماشــاگر 

اجرا شد. 
مهــدی ابراهیمی معــاون فرهنگی هنری حــوزه هنری 
خراســان رضوی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، 
ســبد فرهنگی و هنری خانواده ها نیاز بــه حمایت دارد، 
بنابراین این نمایش با تخفیف ویژه بلیت فروشــی شد و 

در برخی شب ها در دو و سه اجرا به روی صحنه رفت. 
وی خاطرنشان کرد: استقبال عموم مردم جامعه از اقشار 
متنوع و با ســالیق متفاوت از نمایش »شب حادثه« بیانگر 
عالقــه مخاطب به تولیدات هنری متعهد و فاخر اســت، 
بنابراین باید افزایش کمیت و کیفیت این آثار مورد توجه 

هنرمندان و نهادهای فرهنگی قرار بگیرد.

  تا 25 مهر ماه ادامه دارد 
نمایشگاه صنایع دستی 

هنرمندان چناران در مشهد

قدس: نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان چناران در 
دانشگاه امام رضا)ع( مشهد برگزار شد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چناران با اعالم این خبر گفت: در این نمایشــگاه که 
در دانشــگاه امام رضا)ع( برگزار شده است در کنار آثار 
هنرمندان صنایع دستی مشهد، چناران و گلبهار هشت 
غرفه نیز به آثار هنرمندان چنارانی اختصاص داده شده 

است.
محمد طاهریان مقدم افزود: این نمایشگاه تا 25 مهرماه  
دایر است. مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی چناران همچنین در خصوص ساعت بازدید 
عالقه مندان اظهار داشــت: این نمایشگاه از ساعت 9 

صبح تا 16 میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

توسط دانشگاه مونستر آلمان صورت گرفت
اعطای بورس تحقیقاتی به دانشجویان 

برگزیده علوم پزشکی مشهد

قدس: رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد از اعطای بورس تحقیقاتی دانشگاه 
مونســتر آلمان به 6 نفر از دانشجویان برگزیده این 

دانشگاه خبر داد.
پروفسور علی گرجی اظهار کرد: پیرو برگزاری سومین 
همایــش بین المللی التهاب سیســتم عصبی، 6 نفر از 
برگزیدگان این همایش برای گذراندن دوره های ســه 
ماهه تحقیقاتی و آموزشــی به دانشگاه مونستر آلمان 

اعزام شدند.
وی خاطرنشان کرد: این بورس به مدت سه ماه و در 
قالب برنامه های آموزشی و پژوهشی تنظیم و هزینه 
آن  تحقیقاتی(  )گرنت های  دانشــجویی  بورسیه های 

توسط دانشگاه مونستر آلمان پرداخت می شود.

همزمان با هفته ملی کودک برگزار شد
 بازدید دانش آموزان 
از موزه بندیان درگز

درگز- خبرنگار قــدس: برنامه آشــنایی کودک و 
باستان شناسی در موزه بندیان درگز برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
درگز بــا اعالم این خبر، گفت: این برنامه در راســتای 
برنامه های هفته ملی کودک و با هدف آشنایی کودکان 
با میــراث فرهنگی و علم باستان شناســی با همکاری 
کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبســتان 

دخترانه عالمه برگزار شد.
محمد مددی افزود: در این برنامه کودکان پس از بازدید 
از مــوزه بندیان با علم باستان شناســی و ارتباط آن با 
میراث فرهنگی آشنا شدند و در ادامه مسابقه نقاشی از 
سفالینه ها و نقوش باستانی موزه بندیان برگزار شد که 

از دانش آموزان برتر قدردانی شد.

عشقستان

7651zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. گهــواره - لشــکری- گروهی که پس 
از جنــگ صفیــن بــه مخالفت بــا امام 
علی»ع« و معاویه برخاســتند 2. کشــور 
خجســته- گروهــی از مــردم- فعــال 
شــیمیایی 3. نپذیرفتن- میــان- آزاد- 
 تــداول 4. وســایل- دیندار- فراموشــی 
5. به پایــان رســاندن - یقین قلبی- عید 
لنگه در-  برشته شده-  ویتنامی 6. گوشت 
بــاال 7. طاقچه بــاال- چندیــن وثیقــه- 
تیم  قبــل  موفــق چندفصل  ســرمربی 
فوتبال پرســپولیس 8. عدد قرن- نوعی 
باالپوش- قســمت بیرونی سقف- سرای 
مهروکین 9. ناپاکی- دریچه هوای موتور 
خودرو- الســتیک مرتجــع 10. لذیذتر- 
نیمه »چرخش«- روشنایی 11. توگوشی- 
براثــر پرخوری عارض  ورزش توپ وتور- 
می شود 12. سیم برق گیر ساختمان های 
ســابق  تأمینــات  گویانــه-   -  مرتفــع 
13. خردمنــد- قلیل- صحرایی وســیع 
در آمریــکا کــه تخــم دایناســور برای 
نخســتین بــار در آن دیده شــد- حرص 

و طمــع 14. معاضــدت- نوعــی قرص 
فــروغ  و  روشــنی  دورنــگ-   مســکن 
15. اینگونه خنجرزدن را نشــانه نامردی 

می دانند - درودگر- سنگ قیمتی

1. متصــدی اصطبل- کشــور چکمه ای 
از  هریــک  شــکل 2. شــریک جــرم- 
 اجــزا چهارگانه ســال- جانفــدای میهن

3. رود آرام- شــکم خودرو- دارو- قسمت 
درونی الســتیک خودرو 4. نی خیزران - 
 سطل آبکشــی- قطعه جداشده از چیزی 
5. شگفت انگیز- مؤثر- پسوند مصدرجعلی 
 6. دیدنــی نظامی- روســتا- زینت ناخن
7. ناپیدا- نیمــی از »مطلب« - صوت ندا- 
نحوه قرار گرفتن اشــیا  کنارهــم 8. الهه 
آفتاب مصر باســتان- چاپلوســی- نوعی 
 چاپ با استفاده از حروف متحرک- ناراست 
9. از ادیان آسمانی- حرف همراهی- ضمیر 
همیشه غایب- پسوند شباهت 10. نرم کننده 
مزاج- باکتری میله ای شکل- پسوند فاعلی 
11. کتف و شــانه- طاغــی و یاغی- مادر 

باران 12. آشــیانه پرنده- دستگاهی در موسیقی سنتی 
ایرانی- نوعی نمای ساختمانی قدیمی 13. معلم کودکان- 
 بعضی دردل آب می کنند- گاز تنفســی- سمت و جهت
 14. ســروری کردن- حیله و فریب- واحد شــمارش غار

15. از ورزش هــای رزمی که بر مبارزه از فاصله نزدیک با 
یک رقیب مســلح یا غیرمسلح تأکید دارد- زمین کشت 

برنج

  افقی

  عمودی
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