
علوم پزشکی درباره تعلل بانک ملی در ساخت 
بیمارستان حاشیه مشهد سند ارائه کند

 2 مورد جعل عالمت استاندارد 
در خراسان رضوی

مدیرکل استاندارد استان درگفت و گو با قدس خبرداد دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

دبیـر شورای همـاهـنگی بانک های استان خراسان 
رضوی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد مستندات 
خود را درباره همکاری نکردن بانک ملی برای ساخت 
بیمارستان ۵۴۰تختخوابی حاشیه شهر مشهد ارائه 
کند. حسن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: در جلســه ای که سال گذشته با دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد در مورد ...

مـــدیــرکـل استاندارد استان خراسان رضوی گفت: 
جرم جعل اســناد دولتی از جمله عالمت استاندارد 
بســیار سنگین اســت و در هر مرحله اگر به جعل 
عالمت استاندارد پی برده شود به شدت با آن برخورد 
صورت می گیرد و از ابتدای ســال تاکنون، دو مورد 
جعل عالمت اســتاندارد درخراسان رضوی رخ داده 

است.  علیرضا جمیع در ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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جاده ها قربانی می گیرد، مدیرکل بهانه بودجه 
گفت وگوی قدس با موسی عصمتی، شاعر 

خراسانی به مناسبت روز عصای سفید

شعر، بینایی ام را 
به من برگرداند

.......صفحه ۴ 

قدس دالیل نابسامانی راه های خراسان رضوی را بررسی کرد

.......صفحه 2 

چند توصیه ایمنی برای نصب وسایل گازسوز

قاتل نامرئی در 
کمین شهروندان 

سهل انگار

چشم هایم نگاتیوهای سوخته اند که هیچ تصویری را به یاد نمی آورند، 
حتی در تاریک خانه های مدرن... با نگاهی به آثار استاد موسی عصمتی، 
شاعر بینادل خراسانی می توان بی شمار نشانه دید که بی هیچ نقابی، 

محدودیت های جسمی او را فریاد ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

در چهار روز و توسط اتوبوس های 
 j کاروان خدام الحسین 

شهرداری مشهد محقق شد
 جابه جایی 45 هزار زائر اربعین 

حسینی از»شوملی« تا  نجف 
اتوبوســرانی شهرداری  قدس:مدیرعامل سازمان 
مشهد گفت: در چهار روز گذشته بیش از ۴۵هزار 
نفر از زائران اربعین حســینی از شــوملی تا نجف 
اشرف توسط اتوبوس های کاروان خدام الحسین )ع( 

شهرداری مشهد جابه جا شده اند.
حسینی پویا در حاشیه بازدید از روند خدمات رسانی 
اتوبوسرانی در شهر نجف اشرف، افزود: در راستای 
خدمت رسانی به زائران اربعین، امسال 1۰۰ دستگاه 
اتوبوس به همراه سه دستگاه اتوبوس امداد و 32۰ 
اتوبوســران و عوامل فنی و اجرایی در قالب کاروان 
خدام الحسین)ع( شهرداری مشهد به نجف اشرف 

اعزام شده اند.
وی اضافــه کرد: این اتوبوس ها بامداد پنجشــنبه 
همزمان با ورود به خاک عراق از مرز مهران حدود 
۵هزارو2۰۰ زائر را به صورت رایگان به نجف اشرف 

انتقال داده اند.
مدیر عامل ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
گفت: با توجه به افزایش تعداد اتوبوسرانان ظرفیت 
جابه جایی زائران اربعین در سال جاری به دو برابر 

افزایش پیدا کرده است.
گفتنی است، در اربعین سال گذشته طی 1۰ روز 
بیش از 1۵۰ هزار زائر توسط اتوبوسرانی مشهد در 

مسیر شوملی –نجف اشرف جابه جا شده اند.

سه شنبه 23 مهر 1398 

 16 صفر 1441
 15 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 

 شماره 9088  
ویژه نامه 3472 

»آگهی استخدام«
شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان )وابسته به آستان قدس رضوی( از بین 
متقاضیان مرد با مدرک تحصیلی دیپلم و با ش��رط بومی و مقیم شهرس��تان نیشابور  
از طری��ق برگ��زاری آزمون عموم��ی ، مصاحبه تخصصی و طی مراح��ل گزینش اقدام 
به جذب نیرو می نماید  . جهت ثبت و کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت دانش��گاه                    
بین المللی امام رضا)ع( به آدرس زیر مراجعه نمائید . مهلت مراجعه به سایت ثبت نام 

آزمون از تاریخ  25 مهر ماه لغایت 2 آبان ماه  بوده و قابل تمدید نمی باشد . 
 http://azmoon.imamreza.ac.ir
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

»  تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد  «  

های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  برگزاری  اجرایی  نامه  آئین   »  7  « ماده  اجرای  در 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/06/07 کمیسیون 
نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود از 
تا روز شنبه مورخ 98/08/04 شخصًا  روز پنجشنبه مورخ 98/07/25 ظرف مدت 10 روز، حداکثر 
انتخابات   ( ساران  سامانه   -  iranianasnaf.ir اصناف  ایرانیان  درسامانه  ابتدا  ذیل،  مدارک  با 
الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به  
و  ارائه اصل  با  اقدام و سپس شخصًا  به شرح ذیل،  بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه  و  نام  ثبت 
قانونی  ) در مهلت  و  تکمیل پرسشنامه  نام  ادامه فرآیند  ثبت  الذکر، جهت  تصویر مدارك ذیل 
فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد، واقع در 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

علیرضا ساالریمدیره اتحادیه ، الزامی است .
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی ساالنه مرحله اول شرکت تعاونی چندمنظوره عام ثامن سبز بوم )شماره ثبت 13018(
بدین وسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم می رساند جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه مرحله اول سال مالی )1397- 1398( در حوزه های فرعی برابر تاریخ، 

ساعت و نشانی تعیین شده به شرح جدول ذیل برگزار می گردد.
دستور جلسه: انتخاب نمایندگان سهامداران به ازای هر 12 سهامدار یک نفر نماینده جهت شرکت در مجامع عمومی در طی مدت 3 سال

جدول زمان بندی برگزاری جلسه

تعداد تعداد اعضانام حوزهردیف
مکانساعتتاریخنماینده

نمازخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری12-2301998/8/1113اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی1

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی 2
)بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، شیروان(

نمازخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری23298/8/1113-12

خراسان 3 آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
جنوبی )بیرجند و سربیشه(

نمازخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری43398/8/1113-12

مشهد 4 آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره 
)فریمان، چناران، طرقبه و شاندیز(

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری25298/8/1113-12

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-20298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سبزوار5

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-7198/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تایباد6

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-32398/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فردوس7

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-24298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت جام8

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-20298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گناباد-بجستان9
نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-16298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نهبندان10

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-22298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس11

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-14198/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خواف12

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-13198/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرخس13

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-19298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه14
نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-25298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نیشابور15

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-25298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشمر- بردسکن16

نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-12198/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درگز17
نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-10198/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کالت18
نمازخانه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری12-20298/8/1113اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین19

*هر سهامدار یا وکیل ایشان به تعداد نمایندگان سهمیه حوزه مربوطه از بین سهامداران همان حوزه حق انتخاب دارد.
*نماین��دگان منتخ��ب از بین داوطلبینی که قباًل اعالم آمادگی کرده و یا فی المجلس در جلس��ه مجمع اع��الم آمادگی می کنند با رأی کتبی و نصاب اکثریت انتخاب 

می شوند.
*سهامدارانی که نمی توانند شخصًا )اصالتًا( در مجمع حضور یابند می توانند تا یک ساعت قبل از زمان جلسه جهت تعیین نماینده )وکیل( به امور عمومی اداره 

منابع طبیعی مراجعه نمایند. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره عام ثامن سبزبوم
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یک شرکت راه سازی جهت پروژه خود 
به افراد ذیل دراستان خراسان جنوبی 

نیازمنداست.
1- کارشناس عمران

 باحداقل 10 سال سابقه کار )1نفر(
2- نقشه بردار

 باحداقل 5سال سابقه کار )1نفر(
رزومه به شماره  09023018025

تلگرام گردد.
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه                  
نوبت اول  شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی 

شعب استان خراسان رضوی 
ب��ه اط��الع اعض��اء محت��رم م��ی رس��اند جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی س��الیانه نوب��ت اول در روز پنجش��نبه  
1398/08/16راس ساعت 15 در محل نماز خانه اداره 
رفاه کارکنان بانک ملی ایران / امورآموزش رفاهی مشهد 
مقدس واقع در مشهد بلوار شهید صادقی )بلوار سازمان 

آب( با دستورکار جلسات ذیل تشکیل می گردد. 
ل��ذا از کلی��ه اعض��اء محت��رم دع��وت ب��ه هم��کاری 

وخواهشمند است در جلسه حضور بهم رسانند
در ضمن تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای 

خواهد بود .
دستور جلسه : 

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

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
داوطلب��ان عضویت در س��مت کاندیدات��وری بازرس 
میتوانند حداکثر یک هفته پس از انتش��ار این آگهی 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان 

بهار در ساعت فعالیت شرکت مراجعه نمایند. 
همچنی��ن اعض��اء متقاض��ی اعط��ائ وکالت ب��ه همراه 
وکی��ل م��ورد نظر خود م��ی توانن��د حداکثر ت��ا تاریخ 
مراجع��ه  تعاون��ی  ش��رکت  دفت��ر  ب��ه   1398/08/15

فرمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک 

ملی شعب استان خراسان رضوی 
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت دوم ( شرکت تعاونی مسکن مهر 

شماره پنجاه و هشت مشهد شماره ثبت: 31115                                    
تاریخ انتشار: 98/7/23

جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهر ش��ماره پنجاه و هش��ت مشهد در 
س��اعت 10 روز دوش��نبه م��ورخ 1398/8/6 در مح��ل 
اتحادیه مس��کن مهر، بلوار فردوسی- خیابان تعاون- 
تع��اون 3- پالک 33 برگزار می ش��ود. از کلیه اعضای 
محترم تقاضا می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 
موضوع��ات زی��ر در این جلس��ه حضور بهم رس��انند. 
اعض��ای محترم��ی ک��ه ام��کان حض��ور آنها در جلس��ه 
مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکالتنامه کتب��ی به فرد دیگری مح��ول نمایند که در 
این ص��ورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه 

رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از س��اعت 9 تا 11 روز چهارشنبه 98/8/1 
به محل دفتر ش��رکت مس��کن مهر 58مراجعه تا پس 
از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:  1- تمدید مدت تصفیه

2- انتخاب سه نفر هیئت تصفیه
3- انتخاب یک نفر ناظر هیئت تصفیه

ضمن��ًا داوطلب��ان عضوی��ت در هیئت تصفیه ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به مدت 
ی��ک هفته جه��ت ثبت ن��ام به دفت��ر ش��رکت تعاونی 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
هیئت مدیره 

/ع
98
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21
2

آگهی فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری-نوبت دوم
شهرداری گناباد در نظر دارد با استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت 
به واگذاری اس��تیجاری تاالر ش��هر به بخش خصوصی از طریق مش��ارکت و سرمایه 
گ��ذاری اقدام نماید. لذا  متقاضیان واجد ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مزایده و ارائه پیش��نهاد به واحد مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری مراجعه ویا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05157222276 تماس حاصل فرمائید.
 حسین زاده شهردار گناباد

ع 9
80
88

69



قدس دالیل نابسامانی راه های خراسان رضوی را بررسی کرد

جاده ها قربانی می گیرد، مدیرکل بهانه بودجه 
هاشم رسائی فر  گسترش راه های ارتباطی و 
باال رفتن سطح کیفیت آن ها یکی از شاخص های 
مهم رفاهی در هر کشوری به حساب می آید. از 
این رو کشورها سعی دارند تا سطح ارائه خدمات 
در حوزه راه های ارتباطی را ارتقا بخشند. در ایران 
نیز شــرایط به همین منوال است. تالش برای 
باال بردن ســطح کیفی راه ها گرچه زیاد بوده اما 
هنوز که هنوز است به نقطه قابل اتکایی نرسیده 
و وضعیت راه هــا در دســت اندازهای متعدد و 

مشکالت زیادی گرفتار است!
خراســان رضوی با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و شــرایطی که دارد در طول ســال مقصد سفر 
بســیاری می شــود و این امــر موضوع کیفیت 
راه های دسترسی و سفر در این استان را نمایان تر 
می نماید. گرچه در این استان به مانند همه کشور 
اقدامات زیادی به ویژه پس از انقالب در راستای 
افزایش و گســترش راه های ارتباطی و کیفیت 
آن ها شده است ولی آماری که از حوادث و تلفات 
جاده ای در خراســان رضوی به ثبت می رســد 

همچنان نگران کننده است و قابل توجه.
وجود نقــاط حادثه خیز و پرخطر و مشــکالت 
زیرســاختی که بعضاً در طول راه های استان به 
چشم می خورد گوشه ای از دالیل باال رفتن آمار 

حوادث و تلفات جاده ای بوده و هست. 

  نبود بودجه برای روکش آسفالت
در نشستی با ابراهیم نصری، مدیرکل راهداری 
استان خراسان رضوی با او در خصوص برخی از 

معضالت راه های استان به گفت وگو نشستیم.
یکی از مهم ترین راه های ارتباطی استان، شاهراه 
مشــهد به نیشــابور و در ادامه سبزوار است که 
خراسان رضوی را به پایتخت و استان های غربی و 
حتی شمالی متصل می نماید و تردد روزانه حجم 
زیادی از وسائل نقلیه از این شاهراه نگاه همگان را 
متوجه خود می نماید، در همین راستا مشکالت و 
معضالتی که وجود دارد بیشتر به چشم می آید. 
یکی از مواردی کــه در این خصوص وجود دارد 
وضعیت نامناســب روکش آســفالت به ویژه در 
قسمتی از جاده مشهد به نیشابور است. مدیرکل 
راهداری استان خراسان رضوی در واکنش به این 
موضوع می گوید: این مشکل فقط مربوط به محور 
نیشابور نیست؛ ما در استان 6هزار و 500 کیلومتر 
راه داریم کــه 30 تا 35درصد آن نیاز به روکش 
دارد. این جاده سال 81 زیر بار ترافیک رفته که 
تاکنون چندین بار در بعضی مواقع لکه گیری شده 
اســت اما آنچه مسلم است از سال 96 اعتباراتی 
که اختصاص می یابد با هزینه ها همخوانی ندارد و 
نسبت آن یک به 10 است؛ به طور مثال آسفالتی 
که به قیمت 75هزار تومان در هر تن خریداری 
می شده در حال حاضر به 350 تا 400هزار تومان 
رسیده است. این در حالی است که منابع ما خیلی 
کاهش یافته است و همین منابع هم منابع اسناد 
خزانه است و نقد نیست چنانچه شرایط به همین 
منوال پیش برود هزینه هــا نجومی باال خواهد 
رفت چون تخریب باال می رود. متأسفانه وضعیت 
روکش راه های ما به شدت در حال تخریب است 
مگــر اینکه یک عزم ملــی و یک منابعی که به 
خزانه دولت وصل نباشد در اختیار داشته باشیم. 
سالی یک هزار و 200 میلیارد تومان نیاز ما برای 
نگهداری راه های استان است ولی پولی که به ما 
ابالغ می کنند حدود 170 میلیارد تومان اســت 
که در نهایت نصف همین 170 میلیارد بیشــتر 
تخصیص داده نمی شــود، در چنین شــرایطی 

می شود گفت حدود یک دهم بودجه در مجموع 
اختصاص پیدا می کند.

با همین شــرایط در حال حاضر سه پیمانکار در 
محور مشهد به نیشابور در حال کار هستند، منتها 
در مجموع اعتباری که برای 270 کیلومتر در نظر 
گرفتند 5 میلیارد تومان است در شرایطی که 50 

میلیارد تومان هزینه دارد.
ابراهیم نصری در واکنش به وضعیت موجود در 
محور لطف آباد به درگز با وجود عبور و مرور حجم 
سنگینی از کامیون های ترانزیتی از این محور و 
مشکالتی که وجود دارد، گفت: آنچه در خصوص 
این محور می شــود عنوان کرد این است که این 
راه را در گذشته جهاد سازندگی ساخته است. راه 
ابتدا راه روستایی بوده که کوبیده شده و روی آن 
را 4-3 سانتیمتر آسفالت کردند و باید پس از آن 
بهسازی می شد که نشده است و در حال حاضر 

برای اینکه مشــکالت محور 
لطف آبــاد به درگــز برطرف 
شــود به 15میلیــارد تومان 
بودجه نیــاز دارد. در مجموع 
به دلیل اینکه جاده ترانزیتی 
شــده و زیر بار ترافیک است 
امکان بهسازی را خیلی سخت 
می کند چون راه اصلی نیست 
که بشــود یک الین را بست 
و از الین دیگر استفاده کرد. 
مورد دیگر اینکه ممکن نیست 
این راه زیر بار باشد و یک راه 
فرعی به واســطه زمینی که 
وجود دارد بزنیم، راهش این 

است مسیردیگری به طول 25 کیلومتر بزنیم که 
این مورد نیز امکان پذیر نیســت چون باید 5- 4 
برابر پول بهسازی راه موجود را پول زمین بدهند. 
مشکلی که موجب شد این جاده بهسازی نشود 
تونل گلخندان است؛ هشت سال است هر آنچه 
داشــتیم خرج این تونل شده که به بهره برداری 
نرسیده است. می شد با یک راه دیگر مشکل آنجا 
را مقطعی حل نمود، اول راه درگز به لطف آباد را 
چهار باندی می ســاختیم، تونل را هم بعد از آن. 
در مجمــوع باید عنوان کنیم که موافقت رئیس 
سازمان را برای بودجه 15 میلیاردی محور درگز 
به لطف آباد گرفته ایم منتظر اسناد مناقصه هستیم 
تا کار شروع شود ما مشکالت زیادی در این محور 
داریــم و باید راه را یــک کیلومتر یک کیلومتر 
ببندیم و بهســازی را انجــام دهیم تا زمانی که 
شروع کردیم ظرف دو سال این مشکل رفع شود.

40 نقطه حادثه خیز در انتظار رفع مشکل 
حــذف نقــاط حادثه خیــز به خصــوص در 
محورهــای ترانزیتــی و اصلی کــه بعضاً به 
جاده های مرگ شــهرت پیــدا کرده اند مورد 
دیگــری بود که از مدیرکل راهداری اســتان 
خراسان رضوی در خصوص آن پرسیدیم. وی 
در واکنش به ایــن موضوع اظهار کرد: اطالق 
جاده مرگ به جاده های استان کم لطفی است 
که در این مورد می شود گفت آیا کسی که به 
دریا می رود و آنجا غرق می شــود شما به آن 
دریا، دریای مرگ می گویید؟ کسی با سرعت 
120 کیلومتر یا بیشتر در یک جاده معمولی 
و روستایی حرکت می کند و بعد دچار حادثه 
می شــود باید به آن جاده گفت جاده مرگ؟ 
جاده  مشــخصات خاص خودش را دارد طبق 
تعریف بین المللی. براساس آمار و مطالعاتی که 
در سه سال گذشته در استان 
ما انجــام شــد 147 نقطه 
شده  شناســایی  حادثه خیز 
است که 60 نقطه پرتصادف 
نقطــه دارای تصادف  و 87 
عنوان شدند. این ها در مرحله 
نخست در دســتور کار قرار 
گرفتند کــه ابتدا همه آن ها 
آشکارسازی شدند و هر سال 
هم به روز می شــوند. در سال 
96 نیز 20 نقطه مشکالتش 
برطرف شد. در سال 97 هم 
20 نقطه دیگر قرار بود انجام 
شود که به دلیل نبود اعتبار 
به سر و سامان نرســید، برای امسال هم 20 
نقطه دیگر در اولویت قرار داده ایم که اگر اعتبار 
بــه موقع تخصیص داده شــود اول 60 نقطه 

پرتصادف مشکالتش برطرف می شود.
ضمن اینکه هر جاده ای که ساخته شود ممکن 
اســت به تعداد این نقاط پرحادثه اضافه شود. 

اولویت اول ما باال بردن ایمنی است.

  ارتقابخشی ایمنی راه ها
مدیرکل راهداری اســتان خراســان رضوی 
همچنین در خصوص ایمن ســازی محورهای 
اصلی از جمله بهســازی وضعیت گاردریل ها، 
روشنایی و اصالح شیب بندی راه ها عنوان کرد: 
شیب بندی جاده ها بر اساس آیین نامه ها یک به 
سه است. ما برای ارتقابخشی ایمنی راه ها در 
برخی از محورها این مورد را به یک به 6 ارتقا 

دادیم که 500 کیلومتر از راه ها به این شــکل 
بهسازی شده است. گاردریل ها را هم گفته ایم 
یا به زمین متصل شــود یا اینکه گرد شــوند 
که در همین راســتا گاردریل ها در همه راه ها 

سرسپری خورده است. 
نصری در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت 
پروژه های روســتایی پس از ادغام معاونت راه 
روستایی اداره کل راه و شهرسازی با اداره کل 
راهداری گفت: بر پایه مصوبه دولت ســاخت 
راه های روســتایی هم بر عهده ما قرار گرفته 
اما امسال توافق شده پروژه های جدیدی که در 
سال 98 قرار است شروع شود سازمان برنامه 
و بودجــه باید با ما قرارداد ببندد و پروژه هایی 
که وجود داشــته تا پایان سال مالی در حوزه 
راه و شهرســازی باقی می مانند آن هایی تمام 
می شود که انجام شده، آنچه که ماند بعد از 31 
تیر 99 به ما برگشــت داده خواهد شد. کمتر 
از یک هزار کیلومتر راه روستایی باید ساخته 
شود که فعاًل برای روستاهای باالی 50 خانوار 

این پیش بینی شده است.
وی در مورد میزان سهم اداره کل راهداری در 
حوادث جاده ای و آمار آن از ابتدای سال، نحوه 
پرداخت این سهم و اینکه عنوان می شود سهم 
خسارت از محلی غیر از بودجه جاری پرداخت 
می شود، گفت: آمار دقیقی در این مورد نداریم. 
در مورد میزان پرداخت خســارت در اختیار 
هیئت های 3نفره تا 9نفره است و پرونده های 
قضایــی که در این مورد تشــکیل می شــود 
اما محل پرداخت آنچه ســهم اداره راهداری 

می شود طبق قانون از بودجه جاری است.

 آخرین وضعیت روشنایی تونل باجگیران
مدیــرکل راهداری اســتان خراســان رضوی 
همچنین درباره آخرین وضعیت بهینه ســازی 
روشــنایی تونل باجگیران که بزرگ ترین تونل 
استان است، اظهار کرد: این پروژه متأسفانه بدون 
اینکه مسئله روشنایی اش حل شود با فشارهای 
سیاسی افتتاح شد نتیجه اش هم همین می شود 
که االن می بینیم آن زمان باید تونل کامل روشن 
و تحویل داده می شد منتها صورتجلسه ای شده 
اعتبــار مورد نیاز را خواهیــم داد که میزانی که 
در نظر گرفته شــده یک دهم هم نبوده اســت. 
ســال 95 حدود 700 میلیون برآورد شد که به 
گرانی ها خوردیم، بعد از پنج بار مناقصه پیمانکار 
با 2میلیارد و 700 میلیون تومان برنده شد، رقمی 
را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کردیم و کار 
خرید ملزومات تا حدودی انجام شــده اســت و 
اینکه چطور ما می خواهیم این 2میلیارد و 700 
میلیون تومان را پرداخت کنیم مشکل دیگری 
برای ماســت. نصــری در مورد بــه کارگیری 
نیروهای قرارداد معین در برخی از پست های 
مدیریتی شهرســتان ها گفت: ایــن موارد در 
حیطه کار کسی نیست که به آن پرداخته شود 
نهادهای نظارتی هستند که جایی که تخلف 
کنیم با ما برخورد می کنند و این جوری نیست 

که هر کاری بخواهیم بکنیم.

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

  علوم پزشکی درباره تعلل بانک ملی 
در ساخت بیمارستان حاشیه مشهد سند 

ارائه کند
رضاطلبــی: 
دبیـــر شورای 
بانک های  همـاهـــنگی 
رضوی  خراســان  استان 
علوم  دانشــگاه  گفــت: 
پزشکی مشهد مستندات 
خود را دربــاره همکاری 
نکردن بانــک ملی برای 

ساخت بیمارستان 540تختخوابی حاشیه شهر مشهد ارائه کند. 
حسن مونسان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: در جلسه ای 
که سال گذشته با دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورد ساخت 
بیمارستان 540تختخوابی حاشیه شهر مشهد برگزار شد، بانک 
ملی استان خراسان رضوی آمادگی خود را برای تأمین منابع مالی 
پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان مرکزی بانک در تهران در 
چارچوب تفاهم نامه منعقد شــده بین اســتاندار سابق خراسان 
رضوی با مدیر عامل بانک ملی در حاشیه سفر رئیس جمهور به 
استان خراسان رضوی اعالم کرد. وی با بیان اینکه مجموعه بانک 
ملی اســتان خراســان رضوی آمادگی خود را برای ساخت این 
بیمارستان اعالم کرده است، تصریح کرد: در این جلسه در ارتباط 
با سازوکار چگونگی تأمین مالی بانک در چارچوب قوانین و ضوابط 
مربوط و ضرورت دریافت مجوزهای قانونی با تنظیم تفاهم نامه 
همکاری برای ساخت این بیمارستان بحث و تبادل نظر صورت 
گرفت و مقرر شد دانشگاه پیشنهادات، مدارک و مستندات مورد 

نیاز را ارائه تا پیگیری های الزم از سوی بانک ملی صورت بگیرد.
مونسان با بیان اینکه از آن زمان تاکنون نشست دیگری در این 
باره برگزار نشده است، تصریح کرد: از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
تقاضا می شود اگر مستندانی درباره همکاری نکردن بانک ملی 

درباره این بیمارستان دارند ارائه کنند.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی افزود: 
بانک ملی به عنوان بانک حاکمیت نظام همواره و در حد توان و 
امکان در خدمت سیاست های اقتصادی و زیربنایی کالن کشور 
بوده و سال گذشته و سال جاری در استان فعالیت های ماندگاری 
انجام داده اســت و بر اساس اولویت های استان خراسان رضوی 
و سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبر معظم انقالب 

نهایت همکاری را خواهد داشت.
گفتنی است، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد هفته گذشته 
در جلسه ای با مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفته بود برای 
ساخت بیمارســتان حاشیه شهر مشــهد به تمام بانک ها نامه 
فرستادم اما هیچ  کس با ما همراهی نکرد، حتی بانک ملی قبول 
کرد تا وامی به مبلغ یک هزار و 500 میلیارد تومان برای ساخت 
بیمارستان هزار تخته جنوب شهر مشهد بدهد، اما سرانجام پس از 

گذشت دو ماه از این جلسه، از همکاری با ما سر باز زد.

با استقبال دارندگان خودرو از گاز سی ان جی 
صورت گرفت 

  صرفه جویی ۴۶ میلیون لیتر بنزین
 در منطقه تربت حیدریه

اقبــال  بــا  قــدس: 
عمومــی در اســتفاده 
بــه  طبیعــی  گاز  از 
بیش  ســوخت،  عنوان 
لیتــر  46میلیــون  از 
6ماهــه  در  بنزیــن 
در  امســال  نخســت 
تربت حیدریه  منطقــه 
صرفه جویی شــد. مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتــی تربت حیدریه با اعــالم این خبر گفــت: در مدت 
یاد شــده در حوزه عملیاتی این منطقــه روزانه بیش از 
249هزار مترمکعب ســی ان جی از طریــق 184 نازل در 
32بــاب جایگاه فعال گاز طبیعی مصرف شــد که معادل 
میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان سوخت جایگزین، در 

مصرف بنزین صرفه جویی شد.
جواد بلندی افزود:  در این  بازه زمانی بیش از 148میلیون 
لیتر بنزین مصرف شد  که در  مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته 10درصد افزایش  داشته است.
  وی بــا تأکید بر ضرورت حفظ و صیانت از ســرمایه های 
ملی، اســتفاده از گاز طبیعی را به عنوان ســوخت پاک و 
ارزان، جایگزین مناسبی برای سوخت بخش حمل و نقل 
عمومی در راستای کمک به اقتصاد خانواده و حفظ محیط 

زیست عنوان کرد.

به مناسبت روز جهانی عصای سفید صورت گرفت  
  برگزاری همایش دستان بینا در مشهد

به  فخرایــی:  جلیل 
مناســبت روز جهانــی 
همایش  ســفید  عصای 
»دســتان بینا« در مشهد 

برگزار شد.
رئیس کمیسیون عمران، 
حمل و نقــل و ترافیک 
شــورای اســالمی شهر 

مشهد در این جلسه ضمن تبریک روز جهانی عصای سفید به 
جامعه نابینایان و کم بینایان گفت: جامعه نابینایان و کم بینایان 
از اقشار با نیازهای خاص هستند و در تصمیم گیری های شهری 
در مجموعه شورای اسالمی سعی می شود به اقشار با نیازهای 

خاص توجه ویژه شود.
مجتبی بهاروند ادامه داد: در کمیسیون عمران، حمل و نقل و 
ترافیک شورای اسالمی مشهد نیز در دو سال گذشته اقداماتی 
مانند مناسب سازی پیاده روها و وسایل نقلیه عمومی انجام شده 
است. وی تأکید کرد: تقریباً تمامی ناوگان حمل و نقل مشهد به 
رمپ مخصوص نابینایان تجهیز شده است و در مترو مشهد نیز 

مسیر ویژه نابینایان با کفپوش ویژه جانمایی شده است.
وی از مصوبه 60ســفر رایگان ویژه نابینایان در ماه خبر داد 
و یادآور شــد: در این طرح در طول ماه 60 نفر از اقشــار با 
نیازهای ویژه می توانند از خدمات سفر شهر به صورت رایگان 

استفاده کنند.
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات 
و منابع انســانی شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این جلسه 
گفت: در شورای اسالمی شهر مشهد تالش کرده ایم برای همه 

نیازهای مردم مصوبه داشته باشیم.
وی ادامــه داد: هر چنــد با تمام تصمیم های گرفته شــده و 
فعالیت های انجام شــده هنوز هم بــه همه نیازها توجه کامل 
نشده است و نتوانسته ایم از همه ظرفیت ها برای بهبود شرایط 
بهره مند شویم. گندمی ادامه داد: شورای اسالمی شهر مشهد 
با پرداخت یارانه در بخش های مختلف خدمات شهری معموالً 
بخش عمده ای از هزینه های خدمات را پرداخت می کند و در این 
خصوص با هماهنگی با نهادهای حمایتی مانند بهزیستی بخشی 
از یارانه ها به صورت خاص و ویژه در اختیار اقشــار با نیازهای 
خاص قرار می گیرد. وی تصویب منشور حقوق شهرنشینی را در 
راستای تأمین حقوق همه مردم از جمله اقشار خاص بیان کرد.

محمدرضا بدیــع زادگان، رئیــس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرســتان مشهد نیز در این جلسه گفت: یکی از رسالت های 
کتابخانه های عمومی ارائه خدمات به گروه های خاص اســت و 
در همین راستا در کتابخانه های عمومی بخش های اختصاصی 
برای نابینایان، کم بینایان و ناشنوایان وجود دارد که در شهرستان 
مشهد نیز دو بخش ویژه نابینایان در کتابخانه های عمومی دکتر 
شــریعتی و کتابخانه مرکزی امام خمینی)قدس سره( به ارائه 

خدمات به جامعه نابینایان و کم بینایان مشغول هستند. 
 معرفی کتاب و اجرای سرود توسط گروه سرود نابینایان مرکز 

آموزشی امید از جمله برنامه های این همایش بود.

مدیرکل استاندارد استان درگفت و گو با قدس خبرداد 
  2مورد جعل عالمت استاندارد

 در خراسان رضوی
مـــدیــرکـل 
استاندارد استان 
خراسان رضوی گفت: جرم 
جعل اسناد دولتی از جمله 
عالمت اســتاندارد بسیار 
ســنگین اســت و در هر 
مرحله اگر به جعل عالمت 
استاندارد پی برده شود به 
شدت با آن برخورد صورت می گیرد و از ابتدای سال تاکنون، دو 
مورد جعل عالمت استاندارد درخراســان رضوی رخ داده است.  
علیرضا جمیع در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: در حدود 
یک هزار نوع کاال و خدمات که با سالمت و ایمنی مردم در ارتباط 

هستند مشمول استاندارد اجباری هستند.
وی تصریح کرد: در مورد کاالهایی که مشمول استاندارد اجباری 
هستند، تولید، توزیع و عرضه آن ها بدون عالمت استاندارد جرم 

است و پیگرد قضایی خواهند داشت.
مدیر کل اســتاندارد خراســان رضوی با اشاره به اینکه فرهنگ 
تولید و مصرف کاالی باکیفیت و استاندارد باید در جامعه نهادینه 
شود، ادامه داد: از شهروندان تقاضا داریم که در خرید موادغذایی 
و سایر کاالهایی که با ســالمت و جان آن ها در ارتباط است به 
اســتاندارد بودن آن توجه داشته باشــند. از طرفی در پایین هر 
عالمت استاندارد یک عدد 10 رقمی وجود دارد که اگر شهروندان 
این عدد را به شماره پیامک 10001517 ارسال کنند، داشتن یا 
نداشتن اصالت این عالمت استاندارد برای آن ها ارسال می شود و 
حتی در صورت نداشتن اصالت استاندارد، کارشناسان سازمان با 
شهروند تماس گرفته و با کسب اطالعات از مکان عرضه این کاال 

به محل مراجعه می کنند. 
جمیع افزود: اگرچه کارشناســان این ســازمان همواره در حال 
بازرسی از شــهرک های صنعتی، بازار و مکان های عمومی برای 
تأیید و بررسی استاندارد کاالها و خدمات هستند، اما متأسفانه 
گزارش های مردمی در مورد کسب اطالع از استاندارد بودن یک 
کاال بســیار پایین است و مردم توجه اندکی به این موضوع که با 

سالمت آن ها در ارتباط است، دارند.

برای دومین سال پیاپی انجام می شود 
  برگزاری پیاده روی جاماندگان اربعین 

در نیشابور
برای  قدس:  نیشابور- 
پیاپی  ســال  دومیــن 
در  اربعین  جامانــدگان 
نیشابور روز اربعین سید 
و ساالر شهیدان از تکیه 
ابوالفضلی به سمت حرم 
و  محروق  امامــزادگان 
ابراهیم)ع( به یاد زائران 
اربعین پیاده می روند. دبیر ســتاد مردمی جاماندگان اربعین 
حسینی شهرستان نیشابور اظهار کرد: پیاده روی جاماندگان 
اربعین یک مراســم عمومی از جنس راهپیمایی است که در 
روز اربعین در شــهرهای مختلف ایران برپا می شود و در این 
برنامه، عده ای از مردم که نتوانسته اند در پیاده روی اربعین در 
کشور عراق در مسیر نجف و کربال شرکت کنند در مسیرهای 

مشخصی در شهرهای خود اقدام به پیاده روی می کنند.
حجت االســالم رضا حاجی بگلو افزود: عزاداران حســینی و 
جاماندگان اربعین در نیشــابور ســاعت 9 صبح روز شــنبه 
27مهر98 مصادف با اربعین حسینی از مقابل تکیه ابوالفضلی 
به ســمت حرم امامزادگان محروق و ابراهیم)ع( به یاد زائران 

اربعین پیاده می روند.
حجت االسالم حاجی بگلو خاطرنشان کرد: 14 کمک هزینه 
سفر کربال به قید قرعه به شرکت کنندگان و کسانی که کلمه 
»اربعین« را به شماره  500022010 پیامک کنند اهدا می شود 

و در این مسیر 17 موکب از عزاداران پذیرایی می کنند.
دبیر ســتاد مردمی جاماندگان اربعین حســینی شهرستان 
نیشابور تصریح کرد: جاماندگان اربعین در نیشابور پس از طی 
مســافت بیش از 5 کیلومتری تکیه ابوالفضلی تا امامزادگان 
محروق و ابراهیم)ع( به قرائت زیارت اربعین خواهند پرداخت 

و با مداحی مداحان اهل بیت)ع( به عزاداری می پردازند.  

خبر

قدس:  رئیس اداره اکرام ایتام کمیته امداد 
خراســان رضوی گفت: از ابتــدای ماه محرم 
تاکنون، یک هزار و 50 نفر نیکوکار از یک هزار 
و 100 فرزند مشــمول طرح های اکرام ایتام و 
محسنین که تحت حمایت کمیته امداد استان 

هستند، حمایت های معنوی و مادی کردند.
حســن اســالمی با اعالم اینکه اکنون حدود 

23هزار فرزند یتیم و فرزند محســنین تحت 
حمایت کمیته امداد بوده و از خدمات این نهاد 
بهره مند هســتند، افزود: این نهاد در راستای 
اجرای طرح اکرام ایتام تالش کرده تا با جذب 
حامیان جدید، فرزندان یتیم و محسنین را در 
سرفصل های بهبود وضعیت معیشتی، درمانی 
و تحصیلی تقویت کند و با مشــارکت پدران و 

مادران معنوی مشکالت آن ها را رفع کند.
وی بــا بیان اینکه با حداقــل ماهیانه 50هزار 
تومــان می توان حمایت از یک فرزند یتیم و یا 
محســنین را عهده دار شد، افزود: از ابتدای ماه 
محرم تاکنون یک هزار و 50 نیکوکار با حمایت 
از فرزندان یتیم و محسنین 55میلیون تومان به 

حساب آن ها واریز کردند.

اســالمی ادامــه داد: فرزندان معنــوی مورد 
سرپرســتی این نیکوکاران شامل 605 یتیم و 

495 محسنین می شود.
وی اعالم کرد: مردم استان می توانند با مشارکت 
در طرح هــای اکــرام، عالوه بر رفــع نیازهای 
کودکان یتیم و فرزندان محسنین، در مسائل 

عاطفی آنان نیز سهیم باشند.

از ابتدای ماه محرم تاکنون محقق شد

حمایت نیکوکاران از یک هزار و 100 کودک نیازمند 

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

300072305 پیامک کنید.

سالی یک هزار و 200 
میلیارد تومان نیاز ما برای 

نگهداری راه های استان 
است ولی پولی که به ما 

ابالغ می کنند حدود 170 
میلیارد تومان است که در 

نهایت نصف همین 170 
میلیارد بیشتر تخصیص 

داده نمی شود
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  مسئول هیئت امنای خادمین سلسله الذهب:

 مشارکت ۴0 میلیاردی نیشابوری ها
در میزبانی زائران پیاده رضوی

نیشــابور- خبرنگارقدس: مشــارکت شــهروندان 
نیشابوری در چهار سال اخیر در موضوع اقامت، پذیرایی، 
درمان، حمل و نقل، فرهنگی و تأمین ســایر مایحتاج با 
انگیزه های مذهبی و میزبانی از میهمانان بیش از 4میلیارد 

تومان بوده است.
مسئول هیئت امنای مجمع عالی خادمین سلسله الذهب 
زائران پیاده رضوی نیشــابور در جلســه شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان اظهار کرد: موکب ها از بعد اربعین تا آخر 

صفر آماده میزبانی از زائران هستند.
ابوالفضل مشــکیان افزود: از ســال 94 شــاهد افزایش 
30درصدی زائران پیاده بوده ایم و البته تعداد زائرانی که به 

صورت انفرادی حرکت می کنند زیاد شده است.

 در کارگروه امور زیربنایی استان تصویب شد

 موافقت با طرح های اشتغال زا
در تربت جام، گناباد، سبزوار و فریمان

قدس: کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان با 
طرح های اشــتغال زا در شهرستان های تربت جام، گناباد، 
سبزوار و فریمان موافقت کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری با اعالم این خبر گفت: این کارگروه با طرح های 
ساخت بیمارستان دامپزشکی، واحد گوساله پرواری و واحد 

دامی گوسفند داشتی در تربت جام موافقت به عمل آورد.
احمد یزدان پناه افزود: ســاخت پایانه خصوصی درگناباد، 
ساخت ساختمان اداری و مجتمع خدماتی بین راهی در 
سبزوار و ساخت انبار و سردخانه ثابت در شهرستان فریمان 
نیز به تصویب کارگروه رسید. در این جلسه، طرح هادی 
نصرآباد )از شهرهای شهرستان تربت جام( نیز تصویب شد.

  از 20 مهرماه صورت گرفت

دفتر جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده 
امام رضاj به فروشگاه اتکا منتقل شد

قدس: از شــنبه 20 مهرماه ســتاد مرکــزی جمعیت 
خدمتگــزاران زائران پیــاده امام رضا)ع( به محل ســابق 
فروشگاه بزرگ اتکا واقع در خیابان بهار نرسیده به میدان 
شریعتی نبش دکتر بهشتی انتقال و همه واحدهای 22گانه 
این ســتاد در آنجا مستقر می شــوند. سخنگوی جمعیت 
خدمتگزاران زائران پیــاده امام رضا)ع( با اعالم این مطلب 
گفت: با پیگیری های استاندار خراسان رضوی و مساعدت 
مدیر عامل سازمان اتکا کشور این محل به مدت یک ماه در 
اختیار ستاد زائران پیاده خواهد بود. حسین رضائی افزود: به 
منظور تسهیل در خدمت رسانی به زائران پیاده، این مکان از 
ساعت 8 صبح تا ساعت 22 یکسره باز و پاسخگوی مراجعان 

و زائران خواهد بود.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801



سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  

سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز در 

حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.

شماره پيامک:   300072305

روی خط حادهث

شورا

گفت وگو

شهری

  جلسه شورای شهر مشهد 
برگزار نشد

فارس: برای دومین هفته متوالی، جلســه علنی شورای شهر 
مشهد به خاطر کسالت رئیس شورای شهر مشهد برگزار نشد. 
مدیر روابط عمومی شــورای شهر مشــهد علت این موضوع را 

بیماری رئیس شورای شهر عنوان کرد. 
ســید حسین احمدنژاد گفت: روز گذشــته برای دومین هفته 
متوالی، جلسه علنی شورای شهر مشهد به خاطر کسالت رئیس 
شورای شهر مشهد برگزار نشد. وی اضافه کرد: قرار بر این بود که 
این جلسه علنی دیروز به ریاست نائب رئیس شورای شهر تشکیل 

شود، اما او هم در مأموریت بود.

 مدیرکل راه وشهرسازی خراسان رضوی 
با اشاره به ادعای شهرداری:

 ستاد راهبردی توس فعال است
رضــا طلبی: 
مدیــرکل اداره 
راه وشهرســازی خراسان 
درخواست  گفت:  رضوی 
ابطال مصوبه شــهرداری 
مشــهد دربــاره توس و 
تعیین کمیته ویژه توس از 

سوی مدیریت شهری، در راستای عمل به قانون بوده است. 
محمد رضا اخوان عبداللهیان در گفت و گو با قدس آنالین اظهار 
کرد: برخالف برخی اظهارات که درباره منطقه توس عنوان شده 
است، با وجود گذشت ۱۷سال هیچ اقدامی انجام نشده است. از 
دو سال گذشته در راستای سخنان رهبر معظم انقالب و اراده ای 
که برای منطقه توس شکل گرفته بود، تصمیم گیری در این باره 
از حالت جزیره ای و بخشــی که هر دستگاهی اقدام جداگانه ای 
درباره تــوس انجام می داد به یک حالت منســجم و یکپارچه 
تبدیل شده است. وی تصریح کرد: در قالب یک مصوبه ای ستاد 
راهبردی پیگیری موضوع توس را شروع کردیم و طرح ویژه آن 
نیز به تصویب رسید و اجرای این طرح ویژه به کمیته ای متشکل 
از میراث فرهنگی، استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری سپرده 

شد .
از این رو ما معتقد هســتیم از لحاظ قانــون، طرح اجرایی این 
موضوع از لحاظ ضوابط و مقررات نه راهبردها و طرح هایی که در 
قالب ساختار راهبردی است، باید حتماً در کمیسیون ماده ۵ به 
تصویب برسد تا فعالیت ها و ساخت و سازهایی که در این منطقه 
در حال انجام است، از لحاظ تراکمی مجوز کمیسیون ماده ۵ را 
دارا باشند. اخوان عبداللهیان بابیان اینکه ما تابع نظر فرمانداری 
مشهد در مورد تطبیق مصوبات و اجرای قانون هستیم، افزود: از 
این رو اعالم ابطال مصوبه شهرداری مشهد درباره توس و تعیین 
کمیته ویژه توس از سوی مدیریت شهری، از سوی ما صرفاً برای 
اجرای قانون بوده اســت و درباره طرح توس که یک طرح ویژه 
اســت، اختالفی با مجموعه شهری مشهد نداریم و همه باید با 
همدلی و هماهنگی برای این طرح همکاری کنیم. وی افزود: طرح 
ویژه راهبردی توس نیز که به تهران ارسال شده است، در کمیته 
فنی شورای عالی معماری در حال بررسی است و پیگیری های 
 زیادی بــرای تعیین تکلیف ایــن طرح در حال انجام اســت.

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان:
 باید هویت و شناسنامه شهر مشهد 

را با بازآفرینی حفظ کنیم
قــدس: عضــو هیئت 
مدیــره انجمــن انبــوه 
رضوی  خراســان  سازان 
با اشــاره به ضرورت ارائه 
انبوه سازان  به  مجوزهایی 
از  بهره بــرداری  بــرای 
در  گفت:  ســاختمان ها، 

کنار این امر باید بازسازی خانه های قدیمی هم توسط مهندسان 
انبوه ساز انجام شود؛ زیرا در غیر این صورت بیم آن می رود که 

هویت و شناسنامه شهر مشهد از بین برود. 
کریــم کبیری با بیان اینکه تعداد زیادی از بناها را می توانیم به 
عنوان بافت فرســوده معرفی کنیم، خاطرنشان کرد: بعضی از 
خانه های قدیمی  دارای ساکن بوده و می توان آن ها را  به عنوان 
بنای تاریخی معرفی کنیم؛ ما همیشــه این را می گوییم که در 
لندن و پاریس خانه های قدیمی را تبدیل به موزه کرده و از آن ها 

استفاده می کنند.
وی ادامه داد: در بافت فرسوده با تخریب بناهای قدیمی و نوسازی 
مخالف هستم، بلکه باید بازآفرینی شهری داشته باشیم و جاهایی 
که واقعاً نمی توان آن ها را نگه داشت از بین برده و نوسازی کنیم و 
بناهایی را که می توان نگه داشت را به لحاظ حفظ هویت شهری 
بازآفرینــی کرده و بگذاریم باقی بمانند تا هویت و شناســنامه 

شهرمان حفظ شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان خراســان رضوی بیان 
کرد: اعتقاد دارم کاری که باید انجام شود، این است که در یک 
قطعه ای از شهر به عنوان مثال در اطراف حرم مطهر که زمین ها 
دارای ارزش هستند وارد کار شد و در این حوزه سازمان میراث 
فرهنگی که سازمان بســیار پیچیده ای است، کار را آغاز کند و 

شاید این سازمان نمی خواهد بازآفرینی ها انجام شود.
کبیری خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شهر مقدس مشهد در 
خیابان مدرس خانه ای قدیمی را تبدیل به فرهنگسرا کرده اند که 
هم درآمدزایی دارد و هم به نوعی هویت شهری در آن محدوده 

حفظ شده است.

 دستگیري سارق حرفه اي خودرو 
درنیشابور

 - ر بو نــیــــشا
خبرنگارقدس: فرمانده 
انتظامــی نیشــابور از 
دستگیري  و  شناسایي 
ســارق حرفه اي با 39 
فقره ســرقت خودرو و 
این  داخل خــودرو در 

شهرستان خبر داد.
وی گفت: در پی شــکایت تعدادي از رانندگان تاکسي هاي 
پراید شهرستان نیشابور مبني بر سرقت محتویات و قطعات 
خودروهاي تاکســي آنان در ســطح شهر نیشابور، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
سرهنگ حسین دهقانپور افزود: در بررسي هاي اولیه و میداني 
مشخص شد تمامي سرقت ها مربوط به تاکسي هاي پرایدي 

است که یا در جلو منزل و یا در سطح شهر پارک بودند.
وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس با استفاده از سرنخ هاي 
به جا مانده و با استفاده از دوربین هاي سطح شهر متهم را که 
از سارقان سابقه دار بود شناسایي و پس از هماهنگي با مقام 

قضایي این فرد را در یک عملیاتی ضربتي دستگیر کردند.
سرهنگ دهقانپور یادآورشد: متهم دستگیرشده در مواجهه با 
ادله و مستندات پلیس به 3۵ فقره سرقت محتویات و قطعات 
داخل خودروهاي تاکسي پراید و سرقت چهار دستگاه پراید 

اعتراف کرد.
وی تصریح کرد: اکثر سرقت ها از خودروهاي بدون تجهیزات 
ایمني صورت گرفته است، توصیه می شود وسایل نقلیه را به 
تجهیزات ایمني مجهــز و از پارک خودرو در نقاط خلوت و 
تاریک به مدت طوالني پرهیزشود، ضمن اینکه شهروندان از 
گذاشــتن هر گونه اشیای قیمتي و مدارک در داخل خودرو 

پرهیز کنند.

 مصدومیت چهار زائر مشهدی 
در سانحه رانندگی در عراق

قــدس: مدیرعامــل 
احمر  هــالل  جمعیت 
از  رضــوی  خراســان 
مصدومیت چهــار زائر 
مشــهدی در ســانحه 
خبر  عراق  در  رانندگی 

داد.
حادثه براثر برخورد مینی بوس با یک دستگاه سواری ون در 

منطقه دیوانیه عراق رخداد.
مجتبی احمدی، اسامی زائران مشهدی جراحت دیده سانحه 
رانندگی صبح دیروز را »ماشــاءاهلل جبــاری، زهرا مهرابی، 
فاطمه سادات حسینی و رحیم محرابی« اعالم کرد. به گفته 
وی این مجروحان  به نزدیک ترین مرکز درمانی در آن منطقه 

منتقل شده اند.

 تلف شدن ۴۷ رأس گوسفند 
بر اثر تصادف با قطار

با  قطار  تصادف  قدس: 
گله بی چوپان در حوالی 
شهرستان جوین، سبب 
رأس  شــدن ۴۷  تلف 

گوسفند شد.
به گزارش قدس آنالین، 
این حادثه که در حوالی 

شهرستان جوین رخ داد، منجر به توقف قطار شد.
با اعالم موضوع به پلیس، عوامل انتظامی شهرستان جوین 
برای بررســی موضوع و تشکیل پرونده اولیه در محل حاضر 

می شوند.
اظهارات راننده قطار و برخی از خدمه نشان از آن داشت که 
این گله با ۲۰۰ رأس گوســفند، بی چوپان به حال خود رها 

شده که این حادثه رخ داده است.

 یک آژانس مسافرتی در مشهد 
مهر و موم شد

ایرنا: یک واحد آژانس مسافرتی در مشهد به علت تخلف در 
فروش بلیت عتبات عالیات روز گذشته مهر و موم شد. 

رئیس شــعبه ســیار تعزیرات حکومتی خراســان رضوی 
در حاشیه بازرســی از این دفتر هواپیمایی گفت: این دفتر 
هواپیمایی بدون داشتن مجوز فروش بلیت به مقصد عتبات 

عالیات، در کوچه عباس قلی خان مشهد بلیت می فروخت.
امید جلیلی با بیان اینکه این آژانس مسافرتی همچنین بلیت 
هواپیما را به نرخی بیشتر از نرخ مصوب ارائه می کرد، ادامه 
داد: این واحد با هماهنگی معاون دادســتان مشهد و حضور 
پلیــس ۱۱۰ با وجود مقاومت در برابــر قانون، مهر و موم و 

برایش پرونده تخلفاتی تشکیل شد.

زاویه تصویر

ریزش آوار دو مجروح برجای 
گذاشت

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     .

بخاری های روشن اتوبوس ها در گرما
هنوز دوماه تا زمستان مانده وهوا معتدل و مطبوع است؛ اما اتوبوس های »بی. آر.تی3« تا ظهر 
بخاری شان روشن است و مسافران مجبورند پنجره ها را باز کنند! تقاضا می شود حداقل تا آذرماه 

بخاری ها را روشن نکنند.
936...6158

درخواست برای مترو
لطفــاً برای توســعه و آبادانی شــهر توس 
یک خط قطارشــهری به آرامگاه فردوسی 

اختصاص دهید.
938...2651

اهالی كريم آباد وپورسينا را دريابيد
ساکن خیابان پورسینا هستیم؛ اینجا برعکس 
اکثــر مناطــق اطراف بــه حــرم و حتی به 
نزدیک تریــن خط مترو خط۲متــرو اتوبوس 
مســتقیم نــدارد!؟ تقاضا می شــود یک خط 
مینی بوس از کریم آباد و پورسینا به بولوار شهید 
عباسپور و خیابان سرخس و بولوارامیرالمؤمنین 
و شارستان، شوشتری، اول نواب نزدیک حرم 

بگذارید یا یک خط مستقیم به مترو.
922...36۷1

كمبود اتوبوس باوجود چهار مدرسه
در کوی امیر بولوار توس چهارمدرســه دخترانه در کنار هم هســتند، ظهر موقع تعطیل 
 شــدن اتوبوس بــرای دانش آموزان خیلی کم اســت، لطفاً فکری به حــال دانش آموزان 

بکنید.
915...6۷56

 برخی رانندگان اتوبوس برای وقت مردم ارزش قائل نيستند
صبح زود که مردم عجله بســیار برای رفتن به محل کارشــان دارنــد، بعضی رانندگان 
اتوبوس شــرکت واحــد هیچ گونه توجهی به زمــان و ثانیه ها نمی کننــد. در پایانه ها با 
رانندگان دیگر شــروع به خوش و بش و شوخی می کنند، گه گاه رئیس خط با عصبانیت 
فریــاد می زند حرکت کن، اما راننــدگان توجهی ندارند! دیدن ایــن تصاویر در پیک و 
 شــلوغی اول صبح خیلی آزاردهنده اســت تذکر داده شــود که برای وقت مردم ارزش

قائل شوند.
936...6158

 درخواست از شهرداری برای ترميم آسفالت
آسفالت کوچه ما در شریعتی  ۷3 ابرار8/3 
راســتان۲۷ خیلی خراب است از شهرداری 
منطقه درخواست می کنیم نسبت به ترمیم 

آسفالت این کوچه اقدام کند.
939...۴8۴2
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فصل  شــروع  با  مقدم   کاهانی  مهدی 
ســرما و نصب وسایل گازســوز در منازل و 
محــل کار، نگرانی از بروز حوادث ناگوار نیز 
شدت می گیرد. این حوادث که عموماً ناشی 
از اســتفاده نادرســت از تجهیزات گرمازا و 
بی توجهی به نکات ایمنی است، همه ساله 
جان ده ها نفر از هموطنانمان را می گیرد و 

خانواده های بسیاری را داغدار می کند.
درحالــی که به باور کارشناســان اگر مردم 
در اســتفاده از این تجهیزات، اندکی دقت 
به خرج داده و نکات ایمنی مربوط را رعایت 
کنند، هرگز شــاهد وقوع چنیــن اتفاقات 

ناگواری نخواهیم بود.
یکی از نکات بسیار مهم و قابل توجه در این 
رابطه، طریقه نصب انواع بخاری و وســایل 
گازسوز و به خصوص نصب دودکش است. 
نصب صحیح دودکش از این جهت اهمیت 
دارد که مانع از نشــت گاز مونوکسیدکربن  
که حاصل ســوخت ناقص است- می شود. 
این گاز سمی بی رنگ و بو بوده و به همین 
دلیل به سادگی قابل تشخیص نیست. این 
گاز بســیار خطرناک حتی در مقادیر بسیار 

جزئی موجب مرگ انسان می شود.

  نشانه های مرگ آرام
نشانه های مسمومیت با مونوکسیدکربن که 
بــه آن قاتل نامرئی نیز می گویند، به میزان 
غلظت آن در خون بستگی دارد. این گاز در 
غلظت پایین موجب خواب آلودگی، گیجی، 
خستگی، ســردرد، سرگیجه، حالت تهوع و 
استفراغ و در غلطت های باالتر سبب خفگی 

و در نهایت مرگ )آرام( می شود.
عالیم مسمومیت با منوکسید کربن می تواند 
طیف وسیعی از عالیم را شامل شود که در 
بیماری های مختلف دیده می شود. بسیاری 
از این عالیم شــبیه به عالیم سرماخوردگی 
اســت و اکثر افراد فکــر می کنند به دلیل 
ســردی هوا دچار ســرماخوردگی شده اند 
و تمایــل به اســتراحت و خوابیــدن پیدا 
می کننــد. ابتالی تمــام افراد خانــواده به 
عالیمی شــبیه به آنفلوانزا، بروز مسمومیت 

در افراد را نشان می دهد.
جدای از اینکه ســردرد، ضعف جســمانی، 
ســرگیجه و بی قــراری، تهوع و اســتفراغ، 
خمیــازه کشــیدن بیش از حــد و کاهش 

دیــد، از عالیــم عمومــی 
حالت  مسمومیت هاســت؛ 
شــدید،  آلودگی  خــواب 
کســلی، خستگی و کاهش 
قــدرت عضالنــی از جمله 
عالیم اولیه مســمومیت با 
به شمار  منوکســید کربن 
مــی رود و چنانچه افراد در 
این مرحلــه متوجه چنین 
عالیمی شــدند، بــا خارج 
شــدن از فضای آلوده باید 
مســمومیت  پیشــرفت  از 

جلوگیری کنند.
به گفته کارشناســان، این حوادث بیشــتر 
در اثر ســوختن ناقص گاز، تجمع گازهای 
مســموم کننده و یا کمبود اکســیژن، به 
دلیل نقــص در نصب دودکش و یا به دلیل 
استاندارد نبودن وسایل گرمازا و نبود تهویه 
کافی در محلی که دســتگاه گازســوز قرار 

دارد، اتفاق می افتد.

 دودكش ها را جدی بگيريم
با توجــه به اینکه نصــب و کنترل صحیح 
دودکش های بخاری و لوازم گازســوز و نیز 
استفاده درســت از این تجهیزات، می تواند 
تا حدود بسیار زیادی از میزان خطر بکاهد، 
چنــد نکته ایمنی را در ایــن زمینه یادآور 

می شویم.
- هر وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش 

اســتاندارد و مجزا و مجهز 
به کالهک باشد.

- همــواره محــل اتصــال 
دودکش به وسایل گازسوز را 
بازرسی و از استحکام و ثبات 
آن ها و نیز آزاد بودن مســیر 

دودکش مطمئن شوید.
- در صورتی که دودکش از 
پنجره به بیرون هدایت شده 
است، باید دارای حداقل یک 
متر ارتفاع عمودی، از محل 

خروج از پنجره باشد.
- انتهای دودکش های توکار 
باید حداقل یک متر از ســطح پشت بام باالتر 

باشد .
- از نصــب زانوی اضافی در مســیر دودکش 
خودداری کنید، زیرا زانــو کارایی دودکش را 

کاهش می دهد.
- هرگز دودکش وسایل گازسوز و هواکش )فن( 

را از یک لوله یا کانال مشترک عبور ندهید.
- آبگرمکــن و بخاری حتمــاً باید مجهز به 
دودکش باشند. از نصب این وسیله ها بدون 
دودکش در محیط های بسته جداً خودداری 

کنید.
آکاردئونــی  دودکش هــای  از  اســتفاده   -
آلومینیومی بــه دلیل نبود امکان آب بندی در 

ابتدا و انتها خطرناک است.
- قرار دادن سر دودکش در داخل ظرف آب 
عمل درســتی نیست؛ چرا که در این حالت 

به هیچ عنوان محصوالت حاصل از احتراق 
نه جذب آب شــده و نه در آن حل می شود 
 co و با این عمل محصوالت احتراق شامل
و co۲ یــا از طریق بخــاری و یا از طریق 
دودکش در محیط پخش می شود که بسیار 

خطرناک است.

 آزمايش عملکرد دودكش
ســاده ترین آزمایش هر دودکش، دســت 
زدن و لمس آن اســت. ســردی دودکش 
نشانه عبور نکردن گازهای سمی حاصل از 
احتراق وسیله گازسوز و زنگ خطری برای 

شماست.
هنــگام خریــد و یا اجاره خانــه و پیش از 
نصب وســایل گازســوز به دودکش، مسیر 
دودکش هــا را با یک وزنــه و طناب محکم 
از پشت بام تا محل دریچه و مبدأ دودکش 
کنترل کنید تا از باز بودن آن به طور کامل 

مطمئن شوید.
توصیه می شــود در فصل سرما دریچه کولر 
بسته شود؛ زیرا کانال کولر به خاطر داشتن 
ارتفاع و قطر بیشــتر نســبت به دودکش 
ســاختمان، عمل دودکشی قوی تری انجام 
می دهد و می تواند به عنوان دودکش عمل 
کند و جریــان خــروج دود از دودکش به 

صورت معکوس انجام شود.

 نحوه كمک به قربانيان گاز گرفتگی  
خارج کردن افراد آسیب دیده از محیط آلوده 
و قرار دادن آن ها در محیط باز، از مهم ترین 

اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود.
- یقه پیراهن، کمربنــد و لباس های تنگ 

افراد مسموم را باز کنید.
- درصورت امکان عملیات اکسیژن دهی به 

فرد مسموم را با نهایت دقت شروع کنید.
- باز نگه داشتن راه های تنفسی و تماس با 
اورژانس در مراحل بعدی درمانی باید مورد 

توجه قرار گیرد.

چند توصیه ایمنی برای نصب وسایل گازسوز

قاتل نامرئی در كمين شهروندان سهل انگار

نصب و كنترل صحيح 
دودكش های بخاری 
و لوازم گازسوز و نيز 

استفاده درست از اين 
تجهيزات، می تواند تا 

حدود بسيار زيادی از 
ميزان خطر بکاهد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 کاهش محسوس دما
 در مناطق کوهستانی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی ازکاهش محسوس دما در 
سطح اســتان و پیش بینی حداقل دمای شبانه بین صفر تا 
پنج درجه سلسیوس در نواحی سردسیر و کوهستانی استان 

خبر داد.
همچنین  با عبور جریانات ناپایدار و نســبتاً خنک از شمال 
شرق کشور از جمله استان خراسان رضوی انتظار بارش های 
خفیف و پراکنده در مناطق مرتفع واقع در نیمه شمالی استان 

وجود دارد.
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 نکوداشت و افتتاح نمایشگاه آثار 
استاد اخوین در مشهد 

نکوداشــت  قــدس: 
خوشنویســی  اســتاد 
در  اخویــن  عبــاس 
خراســان  بزرگ  موزه 
نمایشــگاه  و  برگــزار 
این  خوشنویســی  آثار 
مشــهدی  هنرمنــد 

افتتاح شد. ابوالفضل مکرمی فر در مراسم نکوداشت استاد 
خوشنویســی عباس اخوین که در موزه بزرگ خراســان 
انجام شــد، گفــت: این نکوداشــت برای قدرشناســی از 
بزرگان اســت که به دلیل مشغله های اداری از قدرشناسی 
این افراد که هویت ما را شــکل می دهند، غافل شــده ایم.

رئیــس انجمــن خوشنویســان مشــهد نیــز در ادامــه 
ایــن مراســم گفت: جای بســی فخــر و مباهات اســت 
کــه ایــن خطــه پهنــاور یعنــی خراســان هنرمندانی 
همچــون عباس اخویــن را در خود پرورش داده اســت.

محمدعلی باقرزاده افزود: انجمن خوشنویسان ایران در مشهد 
با پیشینه ای دیرینه همواره در تالش بوده که حرمت بزرگان 
و استادان خوشنویسی، این هنر اصیل و مانا را پاس بدارد.

وی ادامه داد: پاسداشــت این بزرگان بدان معناســت که 
به نســل امروز و هنرمنــدان جوان یادآور شــویم، حفظ 
حرمــت و جایگاه آنان امری واجب و ضروری بوده، چراکه 
هنر امروز خوشنویســی را مدیون این اســتادان هستیم.

چهــره ماندگار خوشنویســی در ســال 89 در حاشــیه 
ایــن مراســم، گفــت: نمایشــگاهی که در حــال حاضر 
برگــزار  مشــهد  خوشنویســان  انجمــن  همــت  بــه 
شــده، مجموعــه  آثــار مــن از ســال 50 تا 98 اســت.

عبــاس اخویــن دربــاره معضــالت امروز خوشنویســی 
بیــان کرد: یکــی از معضالت خود انجمن خوشنویســان 
ایران اســت، امــا با تمــام مشــکالت و دعواهایی که در 
جلســات انجمن داریم هنوز هم با هم دوســت هســتیم.

وی اظهــار کرد: نصیحت من به هنرآموزان خوشنویســی 
دوری از گناه، اعتدال در نفس و کسب صفات حمیده است.

اخوین در پاســخ به این پرســش که چــه چیزی ارزش 
خوشنویســی دارد؟ یادآور شــد: متنــی ارزش دارد که 
عشق داشــته و دارای پیام باشد، بعضی از دوستان عقیده 
دارند خوشنویســی حتماً نباید خوانده شود، اما به عقیده 
من هر متن خوشنویســی شــده باید دارای پیام باشــد.

ورزش خراسان گفت وگوی قدس با موسی عصمتی، شاعر خراسانی به مناسبت روز عصای سفید

شعر، بینایی ام را به من برگرداند
محبوبه علیپور  چشــم هایم نگاتیوهای ســوخته اند که هیچ 

تصویری را به یاد نمی آورند، حتی در تاریک خانه های مدرن... 
با نگاهی به آثار استاد موسی عصمتی، شاعر بینادل خراسانی می توان 
بی شمار نشانه دید که بی هیچ نقابی، محدودیت های جسمی او را 
فریاد می کشند. البته این قضیه مانع نشده که دغدغه های فراگیر و 

امروزین شاعر در البه الی تجربیات شخصی او پنهان بماند.

  اصالت های شاعرانه
استاد عصمتی با اشاره به دغدغه مندی های خود می گوید: شاعر باید 
فرزند روزگار خود باشد، زیرا از جامعه ایی که در آن زندگی می کند 
جدا نیســت. در واقع چنانچه شــرایط اجتماعی در شعر شاعری 
انعکاس پیدا نکند، باید به اصالت شــعرش شک کرد. ازهمین رو 
در تحلیل مضامین انتقادی شــعر حافظ می توان رگه و ریشه این 
موضوعات را در جامعه هم عصر شــاعر دید. به این ترتیب معتقدم 
به عنوان فردی که سال ها در عرصه شعر فعالیت دارد باید زیست 
و تجربیات شخصی خود را در آثار نشان داد. البته این رویه نباید به 
گونه ای پیش برود که صرفاً »من فردی« در شعر بازتاب پیدا کند. 
درواقع باید این تجربیات شخصی، عمومی سازی و جهانی  سازی شود 
به نحوی که تلفیقی از تجربیات شخصی و دغدغه های جهانی در 

شعر انعکاس یابد. 
وی درباره چگونگی ورود به دنیای شاعری نیز می گوید: 
دوم راهنمایی زمانی که در تهران در خوابگاه شبانه روزی 

مدرسه اقامت داشتم، رادیو از مراسم نورافشانی 22 
بهمن در میدان آزادی گزارش می داد و به تشریح 
رنگ ها و تصاویر می پرداخت. همین زمان اندوهی 
را احساس کردم که موجب شد چند خطی با این 
مطلع بنویسم که: »آسمانی رنگ زیبای رجاست/ 
قرمز احساس گل عاطفه هاست«، از قضا معلمی 

در مدرســه محبی داشتم به نام »خانم میترا 
نیکپور« که مشوق اصلی من محسوب می شود، 
چراکه با شــنیدن این شــعر به شدت متأثر 
شده و در پاسخ نوشــت: » ای که قلبت با غم 
و درد آشناست/ عمق دریای دلت بی انتهاست 
/ دور بادا از رخــت طوفان غم / زان که قلبت 
خالی از ریب و ریاســت / ای که با یاد خدا خو 
کرده ای /شعرت از نیرنگ هر رنگی جداست /

شک نکن در رنگ زیبای رجا/ رنگ آبی وسعت 
لطف خداست...« به این ترتیب با اصالح اشعار 
و تسهیل انتشــار این آثار در روزنامه اطالعات 

نقش اثرگذاری داشت.
پس از بازگشت به مشهد نیز ارتباط گسترده ای 
با استاد محمدکاظم کاظمی داشتم؛ چنانکه به 
صورت حضــوری و مکاتبه ای و حتی با ضبط 

اشعارم روی کاســت به نقد نوشــته هایم می پرداختند و دومین 
مشــوق جدی ام محسوب می شدند. همچنین همسرم با همراهی 
در این مسیر نقش چشــمگیری در بهبود آثارم داشته است. این 
شاعر خراســانی در پاسخ به اینکه با وجود تمام تفاوت های فردی 
که سبب شده پیام شعر شــما حکایت از تلخی و آزردگی داشته 
باشــد، اما مخاطب با مطالعه آثارتان همذات پنداری خاصی با شما 
داشته و درد مشترکی را حس می کند، این مسئله ناشی از چیست؟ 
اظهار می کند: من سال ها بینا بودم و در 12 سالگی به دلیل بیماری 

مننژیت بینایی ام را از دســت دادم. در واقع از این سن دنیای شاد، 
رنگین و بی آالیش روستایی به دنیای مبهم و تاریک تغییر کرد. به 
این ترتیب دیواری میان گذشــته و زمان نابینایی ام شکل گرفت، 
چنانکه در زندگی همواره خود را همان نی شعر مولوی می دیدم که 
از نیستان و موطن اصلی خود دور افتادم. البته منظور از این موطن، 
جغرافیای خاص و سرزمین ظاهری نیست، بلکه سخن از موقعیتی 
است که به دلیل یک اتفاق به شرایطی دشوار بدل شده است. به این 
ترتیب در شعر خودم، آن روزگار دلنشین و تصاویر به خاطرماندنی 
گذشته را به نوعی بهینه ســازی کردم و به عنوان دردی مشترک 
نشان دادم. ناگفته نماند که امروزه از شرایطم رضایت دارم، چراکه 
در این زمان برای رسیدن به خواسته هایم تالش کردم و جنگیدم. 

  از حسرت فردی تا دردی جمعی
بی هیچ تردیدی شعر استاد عصمتی، جزو خراسانی ترین شعرهای 
این روزگار اســت به طوری که نشانه های روشنی از ردپای شعرای 
پیشین این خطه را می توان در کالم او دید. آنجا که از اندوه شاخه 
مسموم انگوری می گوید که اسباب شهادت امام معصوم)ع( شده، 
می سراید:»گفتند از هبوط زمین دور می شوم/ یک رودکی ترانه و 

تنبور می شوم
گفتنــد در پیاله ی خیام بعد از این/ در کوچه باغ های نشــابور 
می شــوم... غافل که در مسیر رســیدن به آفتاب/ مانند 
جغدهای جهان کور می شوم/ در دست های روشن مردی 
به نام نور/ زهری به نام خوشــه ی انگور می شــوم« 
واگویه های ابلیس در شعر حکیم سنایی را به خاطر 

می آورد و اندوه دیرپای غربت را.
عصمتی این حس و حســرت را خاطره ای مشترک 
دانســته و خاطرنشــان می کند: از بدو خلقت بشر و 
رانده شــدن از بهشــت موعود؛ این درد در ذهن و 
ضمیر تمام آدمیان تا ابــد ماند گار خواهد بود، 
به نحوی که بعید می دانیم حتی در آینده، قومی 
پدیدار شــود که در حسرت گذشته ای نباشد و 
آن دوران را زیبا نپندارد. ازهمین رو انسان ها در 
مصادیق خاص خود این درد و خاطره مشترک را 
عینیت می بخشند و خود را با این شیوه تسکین 
می دهند. همین شاعر درباره تأثیر شعر بر زندگی 
خود تأکید می کند: به جرئت می توانم بگویم که 
شعر بینایی را به من برگرداند و امروز به دغدغه 
اصلی زندگی  ام بدل شــده اســت. شعر موجب 
بروز شــیرینی ها و دلنشینی های زندگی ام شده 
و نابینایی را از یاد بــرده ام. از جذابیت های این 
دغدغه می توان به تجربه معاشرت با اندیشمندان 

و اصحاب سخن اشاره کرد. 

  شیرینی های جاده زندگی
بســیاری از افراد جامعه و حتی فرهیختگان ناخشنود از تجربیاتی 
معتقدند روزگار ما دیگر زمانه بزرگان نیست و جامعه امروزی کوتوله 
پرور و کوتوله پسند شده است. آیا این قضیه را می توان تأیید کرد؟ 
عصمتی در پاسخ به این قضیه اظهار می کند: به طور کلی باور دارم 
در طول تاریخ انسان هایی در میان مردم زندگی کرده اند که در ظاهر 
از جنس بشر بودند، اما بنیادهای فکری آن ها زمینی نبود. بزرگانی 
همانند حافظ، فردوسی و در جامعه معاصر همانند استاد شفیعی 

کدکنی 
که ظاهری زمینی و روحی ماورایی 

دارند. البته برخالف تصوری که دیده می شود این افراد 
در جامعه ایرانی به دلیل روح شرقی و انسانی حاکم بر این جامعه، 
همواره فراوان هســتند، اما از کشــف آن ها عاجزیم، به طوری که 
براساس رویه مرسوم، زمانی به بزرگی و بزرگواری آنان پی می بریم 

که آن ها را از دست دادیم. 
وی در پاســخ به اینکه تصویر شــما از زندگی چیست، می گوید: 
زندگی از نگاه من جاده ای اســت که باید فراز و فرود داشته باشد 
و حتی سرباالیی ها که انسان را از نفس بیندازد، درغیر این صورت 
خسته کننده می شود. افرادی موفق هستند که با حداقل امکانات به 
موفقیت می رســند، چراکه روشن کردن چراغی در تاریکی زیبا و 
چشم نواز است در حالی که در روز روشن افروختن فانوس و شمع 

هیچ جلوه ای ندارد.
عصمتی درباره نقش جهانی شدن شعر در ماندگاری آن نیز اظهار 

می کند: 
شــاعر دوســت دارد صدای خود را به گوش دیگران برساند و چه 
بهتر که مخاطبانی گسترده و جهانی داشته باشد. این قضیه برای 
من خوشایند بوده و استقبال می کنم. البته برخی شعرهای من به 
اردو ترجمه شده و در نشریات پاکستانی منتشر شده و شعرهایی 
نیز توسط دوستی به آلمانی ترجمه شده است. وی در آخر کالم نیز 
با بیان اینکه شعرهایش حاصل تجربیات و احساساتی متفاوت است 
و همه آن ها برایش جدی هستند، ما را به شعری میهمان کرده و 
می گوید: این فصل ســوت و کور بماند برای بعد /دوران قحط نور 
بماند برای بعد /این چشم های الل که آبرو نداشتند/ این چشم های 
شــور بماند برای بعد /این روزها که دود شــدم پشت عینکم/ در 
خلوتی نمور بماند برای بعد/ این روزها که باز به فردا نمی رسند/ این 
جاده های دور بماند برای بعد/ از آسمان آبی روشن بگو کمی /این 
دشت بی عبور بماند برای بعد/من در خودم عصا زدم و گریه کرده ام 
/پیغمبری و طور بماند برای بعد /تاریخ هند و باز کالتی شبیه من/ 

تاراج کوه نور بماند برای بعد/

شت زبرگدا

قرآن و عترت
 خراسان رضوی حائز ۱۶ رتبه برتر 

در مسابقات سراسری قرآن
امور  مســئول  ایکنا: 
اوقاف  اداره کل  قرآنــی 
و امور خیریه خراســان 
رضوی گفت: در مرحله 
کشــوری چهل ودومین 
قرآن  مســابقات  دوره 
کریــم، 10 نماینده در 

بخــش آقایــان و 6 نماینده در بخش بانوان از خراســان 
رضوی حائز رتبه های برتر شدند. 

جعفر حسینی بیان کرد: در بخش آقایان مرحله کشوری 
مســابقات قرآن کریم، 10 نماینده خراسان رضوی اعم از 
رشته های معارفی و رشته های شفاهی حائز رتبه های برتر 
شدند. سال گذشــته ما در بخش آقایان پنج رتبه ممتاز، 

هفت رتبه عالی و پنج شایسته تقدیر داشتیم.
وی با بیان اینکه اعطای ســهمیه اســتان ها برای شرکت 
در رقابت کشــوری براساس عملکرد نمایندگان هر استان 
در دوره قبلی مســابقات لحاظ می شود، عنوان کرد: البته 
بعضی رشــته ها مانند حفظ 10 جزء هر ســاله ســهمیه 
یکســانی دارند و هر اســتان یک نماینده به مســابقات 

کشوری اعزام می کند.

   موفقیت کوهنوردی 
در گرو تسهیل گری برای باشگاه هاست

هیئت  رئیــس  قدس: 
صعود های  و  کوهنوردی 
ورزشــی خراسان رضوی 
گفت: ورزشــکاران ما در 
کوهنوردی  باشــگاه های 
ســطح اســتان فعالیت 
دارند و در ایــن باره باید 
برای باشگاه ها تسهیل گری کنیم تا موفقیت بیشتری برای استان 

کسب شود. 
احمد زحمتکش در نشســت مشــترک مؤسســان و مدیران 
باشــگاه های کوهنوردی و صعود های ورزشــی خراسان رضوی 
که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان اســتان برگزار شد، اظهار 
کرد: باشگاه های ورزشی بازوهای اصلی همه هیئت های ورزشی 
هستند. این موضوع در رشته کوهنوردی نیز صدق می کند. شاید 
تعداد زیادی باشــگاه در استان وجود نداشته باشد، ولی همین 

تعداد کمک کننده ما در هیئت هستند.
وی با بیان اینکه 70 باشگاه کوهنوردی در خراسان رضوی فعال 
هستند، عنوان کرد: از این تعداد 40 باشگاه در مشهد و 30 باشگاه 
در شهرستان ها به ارائه خدمات می پردازند. زحمتکش با اشاره به 
اینکه باشگاه های کوهنوردی افتخار استان هستند، ادامه داد: ما 
در سال 96 طالی جهان را کسب کردیم و سال گذشته نیز چهار 

نقره بین المللی را برای ایران به ارمغان آوردیم.

 آمادگی برای توسعه اسکواش 
در مدارس خراسان رضوی 

هیئت  رئیــس  قدس: 
دانش آموزی  ورزش های 
گفت:  رضوی  خراســان 
ورزش اســکواش یکی از 
رشــته های پرتحــرک و 
دانش آموزان  برای  جذاب 
است که در راستای توسعه 
این ورزش در مدارس آمادگی هرگونه همکاری مشترک را داریم. 
جلسه هیئت رئیسه هیئت اسکواش خراسان رضوی با کشتی دار، 
رئیس هیئت ورزش های دانش آموزی استان و مسئوالن اسکواش 

دانش آموزی استان برگزار شد.
در ابتدای این جلســه که در اداره کل آموزش و پرورش استان 
برگزار شد، رضا کشــتی دار، رئیس هیئت دانش آموزی استان 
ضمن پرداختن به اهمیت ترویج رشته اسکواش و جذابیت های 
این رشــته برای دانش آموزان، گفت: ورزش اســکواش یکی از 
رشته های پرتحرک و جذاب برای دانش آموزان است که آماده ایم 
در راســتای توســعه این ورزش در مــدارس هرگونه همکاری 

مشترک را داشته باشیم.
وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم کورت های استاندارد را در اماکن 
و ســالن های ورزشــی آموزش و پرورش ایجاد کنیم تا در امر 
استعدادیابی با قدرت بیشتری پیش برویم، همچنین کارگاه های 
بیشتری برای مربیان آموزش و پرورش استان در این راستا برگزار 
کنیم. در ادامه اصغری، رئیس هیئت اســکواش خراسان رضوی 
ضمن تأیید نقش پررنگ آموزش و پرورش در امر استعدادیابی، 
گفت: آماده ایم تا در جهت باال بردن اطالعات فنی در آموزش و 
پرورش گام برداریم و تا حد ممکن امکانات الزم را فراهم آوریم. 
بدون شک تمامی قهرمانان ملی، ورزش قهرمانی خود را از دوران 
دانش آموزی شــروع کرده اند که این موضوع نشان از نقش مهم 

مدارس در پرورش این استعدادها دارد.

 مسابقات پرش با اسب استان 
در مشهد پایان یافت

قدس: شانزدهمین دوره 
اســب  با  رویــداد پرش 
خراسان رضوی به همت 
استان  سوارکاری  هیئت 
به میزبانی باشگاه سوران 
مشهد برگزار شد. در این 
دوره از مســابقات در رده 
اسب مبتدی؛ امیررضا آیت اللهی به همراه آوالون از باشگاه سوران، 
حسن عرب به همراه اسبش آتش از باشگاه فردوسی، رضا بخشی 
به همراه الفاست از باشگاه ساالر خراسان، مقداد عسگری به همراه 
جیکوســان از باشگاه ارشاد، کاظم مقیمی به همراه انر از باشگاه 
سوران، حبیب نکویی به همراه آلکاپو از باشگاه ارشاد و امیررضا 
آیت اللهی به همراه کاملیا از باشگاه سوران، در رده سوار مبتدی؛ 
امیرمحمد آزادی همراه با جان تاتار از باشگاه فردوسی و عرفان 
غفاری همراه با ایننا از باشگاه ساالر خراسان و در رده E؛ مقداد 
عسگری همراه با جیکوسان از باشگاه ارشاد همگی موفق شدند 

مسیر مسابقه را بدون خطا طی کنند.

بی هیچ تردیدی 
شعر استاد عصمتی، 
جزو خراسانی ترین 

شعرهای این روزگار 
است به طوری که 

نشانه های روشنی از 
ردپای شعرای پیشین 
این خطه را می توان 

در کالم او دید

بــرش

مهارت
  افتتاح مرکز اوتیسم و مهارت در مشهد

توانبخشی  معاون  قدس: 
سازمان بهزیستی خراسان 
افتتاح  آییــن  در  رضوی 
توانمندی هــای  مرکــز 
اوتیســم، گفت:  کودکان 
مهم ترین مشکل ما تاکنون 
آگاه ســازی خانواده هــا و 

شناسایی کودکان اوتیسم، آموزش و نحوه تعامل صحیح با آنان 
بوده است. دکتر مسعود فیروزی افزود: هم اکنون بر اثر آموزه های 
مداوم و آگاه سازی مناسب به مرحله ای رسیده ایم که به خوبی در 
مرحله آموزش و ایجاد توانمندی های اجتماعی برای ورود کودکان 

اوتیسم به جامعه قرار داریم.
در ادامه این مراســم و همــراه با بازدید از نهمین نمایشــگاه 
توانمندی های کودکان اوتیســم با عنوان »اوتیسم و مهارت«، 
مدیرعامل انجمن اوتیســم خراســان رضوی طی مصاحبه ای 
در حاشــیه این نمایشــگاه، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف 
توانمندسازی کودکان مبتال به اوتیسم همزمان با هفته سالمت 
روان برپا شــده است. آرزو حیدریان افزود: در این نمایشگاه آثار 
کودکان شامل ســفال، تابلوهای نقاشی، عروسک های تولیدی، 
جامدادی، جا موبایلی و زیورآالت ســاخته شده توسط کودکان 

اوتیسم در معرض دید عموم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کارگاه های توانمندســازی حوزه اوتیسم با هدف 
استعدادیابی و توانمندســازی این کودکان برای نخستین بار با 
همکاری انجمن اوتیسم خراسان رضوی و شورای مشارکت های 
زنان مجمع خیرین ســالمت استان برپا شــده است که در این 
ارتباط طی سه ماه گذشــته 300 عروسک توسط مبتالیان به 

اوتیسم تولید و فروخته شده است.
مدیرعامل انجمن اوتیسم خراسان رضوی گفت: هم اکنون حدود 
310 مبتال به اوتیسم از سنین کودکی تا 25 سالگی زیر پوشش 
این انجمن در خراسان رضوی قرار دارند که اکثر مبتالیان به این 

بیماری در استان را شامل می شوند.
حیدریان افزود: خدمات ارائه شده به مبتالیان به اوتیسم شامل 
کار درمانی، گفتار درمانی، کالس های مهارتی، خدمات رفاهی و 

برنامه های شاد است.
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فضای مجازی: 

عضویت ۱۴هزار نفر در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: مســئول مرکز شماره یک 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور از عضویت 

بیش از 14هزار نفر در مراکز این شهرستان خبر داد.
معصومه احسانی پناه گفت: امیدواریم کودکان نیشابوری با 
عضویت در مراکز کانون این شهر و با بهره مندی از امکانات 
و برنامه های این مراکز به رشــد و بالندگی و پرورش توان 
و استعدادهای خود در زمینه های مختلف همت گمارند، 
چراکــه 40 عنوان فعالیت در زمینه های کارگاه ســفال، 
نقاشی، خوشنویسی، قصه گویی، شعرخوانی، کتابخوانی 

نمایش فیلم و... در این مراکز انجام می گیرد.

 نمایشگاه ملی صنایع دستی 
در بیرجند برپا می شود

قدس: معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی خراســان جنوبی گفت: 
چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی با حضور 31 استان، 
آذرماه امسال در بیرجند برپا می شود. حسین عباس زاده 
افزود: این نمایشگاه 11 تا 15 آذر امسال در محل شرکت 
نمایشگاه های بین المللی خراسان جنوبی در بیرجند برپا 
می شود. وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت باالی شرکت 
نمایشگاه های بین المللی بیرجند، 255غرفه آماده واگذاری 
به فعاالن صنایع اســت. وی گفــت: به طور میانگین هر 
شهرستان 10 تا 15 غرفه درخواست داده اند که 150 غرفه 

به صنایع دستی استان اختصاص می یابد.

سبزوار کمتر از میانگین کشوری 
پزشک دارد

ایرنا: هم اینک 360 پزشــک عمومــی و متخصص در 
شهرستان ســبزوار فعالیت دارند که این تعداد از میانگین 
کشوری کمتر است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با 
اعالم این مطلب گفت: در شهرستان سبزوار به ازای هر هزار 
نفر حدود 75 صدم پزشک وجود دارد که میانگین کشوری 
به ازای هر هزار نفر یک پزشک است. دکتر علیرضا مسلم 
افزود: شهرستان سبزوار به 125 پزشک عمومی، متخصص 
و فوق تخصص نیاز دارد. وی ادامه داد: ســال گذشته 35 
پزشــک در رشــته های مختلف پاتولوژی، داخلی، زنان، 
بیهوشی، رادیولوژی، جراحی عمومی و مغز و اعصاب، جذب 

این دانشگاه شدند.

7۶5۶جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

مرکزي  تلفــن   1.اغتشاش گر-دســتگاه 
نوعــي  فارسي»آرشــیو«-  برابــر   .2
کاغــذ مرغــوب طراحــي 3. برصــورت 
ماننــد- طالیــه دار  آقایــان بجوییــد- 
اعــداد- نــام قدیــم تایلنــد  4. مــاده 
با دوربین  بیهوشــي- ثبت کردن تصاویر 

 5. خالي کردن- ماده ضدعفوني- یکي اش 
صــدا نــدارد 6. کار آســان در گویــش 
خودمانــي- روا- ســخت و مشــکل 7. 
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درخت انگــور 9. حســنه- نوعي پارچه 
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مولد برق خودرو- گوشــت بریان شــده 
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نیمه دولتي متولي اداره شــهر- حدوسط- 
15. سهم بیمار از هزینه هاي درماني-  راجي

1. آگاهــي دادن- از ورزش هــاي رزمي- 
آشکارکردن یک واقعیت علمي 2. عقیده 
انتخاباتي- مخزن اسلحه- مساوي- شهر 
اثرچربــي-  زراعــي-  تنــاوب  آذري 3. 
مدح کردن کســي- دیواربلنــد  4. کیف 
انگلیســي- ریشــه دوم شــخص مفــرد 
مستقبل از آمدن- نیروها- کشوري عربي 
به مرکزیت »عمان« 5. دانه زیرخاک شده 
گیــاه- در کالم امام رضا»ع« ســلطنت 
ناپیداســت- غذاي آبکي 6. وسیله اي در 
دســت آهنگر- از واحدهاي بســیارکهن 
براي اندازه گیري ســطح و گاهي حجم و 
وزن - سوراخ کردن زمین براي اکتشافات 
نفت و گاز 7. عضو تنفســي- نوار خشکي 
کنار دریا- دســتگاه ایجــاد رزوه درپیچ 
دیوســیرت  دســت آورد-   .8 مهــره   و 
9. فــرم شــدید بیماري هــاي رواني که 
شــخص ارتباط خــود را بــا واقعیات از 
 دست مي دهد-  هم آورد- خودداري کردن 
ایــراد- یــار »کلیلــه«-  10. عیــب و 
موســیقي-  الفبــاي  بســیارداننده 11. 

 قهرمان افســانه اي کارتون هــاي دوران کودکي- یارو 
 12. ایالتي در آمریکا- غذاي شب- شناخت- اسم آذري 
13. خداي مــن- نوشــیدني مفید ایرانــي- دوختن- 
چغندرپخته 14. یکصدویازده- پســوند مانندي- محل 
جاري شدن- مرزبان 15. نوعي گوشت مرغوب کبابي- 

سنگ مرمر مرغوب ساختماني- لوس و بي مزه
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