
 زیارت 
به نیابت از شهدا

با حضور هزاران نفر از  زائران پیاده انجام می شود

زائران پیاده به نیابت از شهدا به سمت بارگاه ملکوتی 
امام رضــا )ع( قدم برمی دارند. معاون فرهنگی بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با اعالم این 
مطلب در گفت وگو با قدس گفت : همزمان با ایام دهه 
آخر صفر و شــهادت اما رضا)ع(، طرح نایب الشهید 
توسط معاونت فرهنگی و روابط عمومی بنیاد شهید 

.......صفحه 4 و امور ایثارگران ...
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امسال هم بودجه زیارت محقق نخواهد شد
با دستور دادستانی مشهد

فروش کارخانه 
ژالتین حالل آریا 

ممنوع شد

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

انتخابات شوراهای 
دانش آموزی برگزار شد  

انتخابات 
امسال 

از مدارس 
آغاز شد

همزمان با سراسر کشور بیست و دومین دوره انتخابات 
شوراهای دانش آموزی با شرکت نزدیک به یک میلیون 
دانش آموز واجد شــرایط در 9هزار مدرســه اســتان 
خراسان رضوی برگزار شد. قاسمعلی خدابنده، مدیرکل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی در آیین اســتانی 
بیست و دومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی 
که در دبیرستان دخترانه شاهد شهید حمامی آموزش 

و پرورش ناحیه 6 مشهد برگزار شد...

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

.......صفحه 2 

در گفت و گوی قدس با سرپرست جدید 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد 

خبرهای خوش برای 
اورژانس قائم و 

بیمارستان هاشمی نژاد

با ورود جانشــین دادسرای انقالب مرکز استان خراسان رضوی به 
ماجرای مشــکوک توقف فعالیت کارخانه با اهمیت تولید ژالتین 
حالل در مشهد، سرانجام در اقدامی قاطع راه اقدامات خزنده برخی 

دست های پشت پرده سد و با ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

  راهیابی نمایش »دو ساعت در روز« 
به جشنواره تئاتر بچه های مسجد 

قدس: نمایش »دو ســاعت در روز« به کارگردانی اکرم 
عباسی از حوزه هنری خراسان رضوی به مرحله پایانی 
رقابت چهاردهمین جشــنواره سراسری تئاتر مردمی 

بچه های مسجد راه یافت.
هیئت بازبینی چهاردهمین جشــنواره سراسری تئاتر 
مردمی بچه های مســجد متشــکل از ســید حسین 
فدایی حســین، سید قاسم قوامی، ســینا دلشادی در 
جلسه انتخاب و بازبینی آثار متقاضی این جشنواره، ۱۵ 
نمایش را برای رقابت در این رویداد هنرهای نمایشی 
حوزه هنری، انتخاب کردند که نمایش »دو ساعت در 
روز« از تولیدات حوزه هنری خراســان رضوی یکی از 
این آثار برگزیده است. چهاردهمین جشنواره سراسری 
تئاتر مردمی بچه های مســجد به همت حوزه هنری 
انقالب اسالمی و با همکاری ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور اواخر آبان ماه امسال در 

شهر قزوین برگزار می شود.

 آغاز عملیات اجرایی فاز دوم فرودگاه 
منطقه ای شهید مدرس مه والت

قدس: نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شــورای 
اسالمی از آغاز عملیات اجرایی فاز دوم فرودگاه منطقه ای 
شهید مدرس مه والت خبر داد. سعید باستانی در جلسه 
شــورای اداری تربت حیدریــه گفت: فــاز دوم فرودگاه 
منطقه ای شهید مدرس مه والت با 4۵۰ هکتار زمین در 
منطقه شــادمهر قرار دارد و پیش بینی شده در مدت سه 
سال آینده به بهره برداری برسد. وی افزود: این فرودگاه به 
یک میلیون نفر از ۱2 شهرستان همجوار خدمات  می دهد.

خبرخبر

بهاردوست: مشهدی ها از وقتی شنیدند که 
دلــدادگان از چهار گوشــه کشــور و حتی از 
کشورهای همسایه پاشــنه های عاشقی را باال کشیده و 
قصد مشــهد کرده اند، همه شــهر را خبردار کردند که 
»میهمان داریم« و برای پذیرایی و خدمت رسانی به زائران 

امام رضا)ع( سنگ تمام گذاشتند. 
مشهدالرضا به رسم هر ساله در روزهای پایانی ماه صفر 
میزبان خیل مشــتاقان از سراســر ایران و جهان است. 
زائرانی که از راه های دور و نزدیک، پیاده و سواره به سوی 
سرمنزل معشوق عزم سفر کرده تا با تحمل سختی های 
فراوان، خود را در روز شــهادت امام مهربانی ها به بارگاه 

منور رضوی برسانند. 
در ایــن میان اما خدمتگزاری به زائران امام رئوف با مهیا 
کردن غذا و مکان اســتراحت برای مشــهدی ها لذتی 
مضاعــف دارد. در همین خصوص با محمدصادق براتی، 

معــاون هماهنگی و مدیریــت امور زائران اســتانداری 
گفت وگویی ترتیب داده ایم که می خوانید:

 با توجه به اینکه در روزهای آینده ایام شهادت 
دهه آخر صفر را در پیش رو داریم برای فرهنگ 
میهمان نــوازی و پذیرایی از میهمانان رضوی چه 

اقداماتی انجام شده است؟ 
خدا را شکر که بحث میهمان نوازی خاص دهه آخر صفر 
چند سالی است که استارتش خورده شده و به خصوص 
در سال گذشته توانستیم در این زمینه موفق باشیم که 
امیدواریم پذیرایی از میهمانان امام رضا)ع( در سال جاری 
به شکل خیلی بهتری نسبت به سال گذشته انجام شود.

بــه هر حال تالش ما این اســت که ایــن فرهنگ در 
مشــهد مقدس برای همگان جا بیفتد و بدین منظور 
تقریباً همه مقدمات کار فراهم شــده است. برای پایان 

ماه صفر سیاســت های کالنی را در نظر داریم از جمله 
اینکه مراسم مذهبی ما که در طول سال داریم به ویژه 
پیاده روی پایان صفر را مردمی کنیم که خوشــبختانه 
به این خواســته رسیده ایم و این اتفاق در مشهد افتاده 
اســت. تعدادی از خیریه هــا و انجمن هایی که در این 
ارتباط ارائه خدمت دارند و به این مهم می پردازند سال 
گذشته زائران را از محل های اسکانی که ما بدین منظور 
در نظــر گرفته بودیم به منازلشــان منتقل کردند و از 
آن هــا پذیرایی کردند و این فرهنگ روز به روز در حال 
توسعه است که خوشبختانه امسال هم همین برنامه را 
برای پذیرایی از میهمانان و زائران امام رضا)ع( در پیش 

گرفته ایم. 

 همه این اقدامات از ســوی نهادهای مردم نهاد 
انجام شده بود. شما به عنوان مسئوالن ذی ربط چه 

اقداماتی در این زمینه انجام داده اید؟ 
سیاســت خودمان این اســت که انجام این امورات بر 
دوش دولت نیفتد چون این قدر عاشقان اهل بیت)ع( 
زیادند که در برخــی بخش ها اصاًل نیازی هم به ورود 

دولت نیست. 

 آماری از زائران پیاده امام رضا)ع( دارید؟ 
بر اســاس آمار سال گذشــته 4میلیون و 6۰۰ هزار زائر 
ســواره و حدود 43۵ هزار زائر پیاده داشــتیم که طبق 
پیش بینی های ما به احتمال زیاد حدود 2۰درصد افزایش 
زائر را در هر بخش خواهیم داشت. منتها ما برای بیشتر از 

این تعداد آمادگی داریم.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری در گفت وگو با قدس:

میهمان نوازی مشهدی ها هر روز بیشتر جلوه گر می شود

پنجشنبه 2 آبان 1398

 25 صفر 1441 
24 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9095  
ویژه نامه 3479 

آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده مهندسین مشاور وراز 
)سهامی خاص ( شماره ثبت 6297 

کد ملی 10380221159
س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
مهندسین مشاور وراز دعوت می گردد 
تا درجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده 
شرکت راس س��اعت 8 صبح 98/8/18 
                                                         21 س��جاد  س��جاد  بل��وار  آدرس  ب��ه 
)امین غرب��ی 10 ( پ��اک 13 برگزار می 

گردد حضور بهم رسانید .
دستور جلسه :  اصاح در  اساسنامه   

هیئت مدیره
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آگهی تجدید مزایده سازمان مدیریت 
حمل و نقل شهرداری گناباد)نوبت اول(

در نظر داردبرابر ایین نامه مالی شهرداریها 
و ب��ه اس��تناد بن��د 8 مصوب��ه ش��ماره 101 مورخ 
98,6,16 ش��ورای اس��امی ش��هرگناباد نسبت به 
واگذاری کلیه خدمات پایانه مس��افربری اعم از 
تاسیس��ات و اجاره غرفه ه��ا و 5درصد عوارض 
بلیط های مسافری و امور خدماتی میدان میوه و 
تره بار گناباد را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگ��ذار نمای��د. از متقاضی��ان محت��رم دع��وت                                                                                                    
م��ی گ��ردد جه��ت دریاف��ت اس��ناد به س��ازمان 
مدیری��ت حم��ل و نقل واق��ع در خیاب��ان غفاری 
طبقه فوقانی پاس��اژ ش��هرداری مراجعه نمایند.
ضمن��ا اخرین مهلت ش��رکت در مزای��ده 10 روز 

پس از درج اگهی نوبت دوم می باشد.
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 )) اطالعیه آگهی مزایده ((
موقوفات متصرفی "فخراالسام و..." درنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی خود را به مدت یك سال 

از طریق مزایده کتبي به اجاره واگذارنماید.

متراژ)مترمربع(عنوانرديف
پايه کارشناسی

 )اجاره ماهیانه(
آدرس محل

1
يک باب منزل مسکونی 3 

نبش خیابان شیرودی 60.000.0005 ريال720طبقه)مرحله دوم(

2
يک واحد آپارتمان 

خیابان شهید اندرزگو12  - مقابل فضای 15.000.000 ريال74مسکونی)مرحله دوم(
سبز

3
يک واحد آپارتمان 

10.000.000 ريال110مسکونی)مرحله دوم(
خیابان امام خمینی 14 - کوچه باغ 

عنبر - پالک 1 /180

نبش بلوار دانش آموز 27 15.000.000 ريال90يک واحد آپارتمان مسکونی4
 ساختمان نگار

يک باب منزل مسکونی5
بین بلوار هفت تیر 17 و 65.000.00019 ريال503 دو طبقه

يک باب منزل مسکونی6
خیابان عبدالمطلب 12 - پالک 20.000.00045 ريال160 دو طبقه

متقاضیان جهت کس��ب اطاعات بیش��تر می توانند ب��ه اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیاب��ان آبکوه،مقابل پمپ 
بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روز دوش��نبه مورخ 13 /08 /1398 می باش��د.  پاکت های مزایده در 
روز س��ه شنبه مورخ 14 /08 /1398 س��اعت 8 صبح در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیسیون مزایده 

بازگشایی خواهد شد. /ع
98
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55
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پی��رو چاپ آگهی دع��وت مجم��ع عمومی عادی و 
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارگران 
منتشر شده در تاریخ 98/8/1 صفحه 3 قدس  ویژه 
خراس��ان بدین وسیله شماره ثبت تعاونی به شماره 

23022 اصاح می گردد .
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان
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 زائران پیاده دهه آخر صفر 
از رویش های انقالب اسالمی است

آیت  اهلل علم    الهدی: 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر توجه 
به زائران پیاده امام رضا)ع( گفت: زائران امام رضا)ع( 
افراد عادی نیستند، اگر برنامه تنظیم شده را اجرا کنید 
کار سختی نکرده  اید، پیاده آمدن برای آن ها دگرگونی 
ایجاد کرده و شما باید از این موقعیت حداکثر استفاده 
را ببرید.  آیت اهلل سیداحمد علم  الهدی که در مراسم 

افتتاحیه فعالیت های تبلیغی ...
.......صفحه 2 



در گفت و گوی قدس با سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شد 

خبرهایخوشبرایاورژانسقائموبیمارستانهاشمینژاد
پروین محمدی   سرپرســت جدید دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد اولویت های کاری خود را 

اعالم کرد. 
دکتر سیدمحمدحســین بحرینی طوســی در 
نخستین گفت وگوی مطبوعاتی خود در سمت 
سرپرســت جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
بــا بیان اینکــه خدمت به مردم و شــهری که 
سلطانش امام رضا)ع( اســت وظیفه مسئوالن 
را ســنگین تر می کند، گفت: نــه تنها مجاوران 
بلکــه زائران حضرت علی بن موســی الرضا)ع( 
برکــت وجود بارگاه ملکوتی امام هشــتم)ع( را 
باور دارند و انتظارشــان از مســئوالن این شهر 
بیشــتر اســت ضمن اینکه ارائه خدمت در این 
شهر به خاطر جمعیت شناور و 30 میلیون زائر 
 با مشکالت بیشتری همراه است پس به عنایت 

امام رضا )ع( امیدوارم.

  معیشتکارکنان
وی افزود: در حال حاضر نه دولت و نه وزیر عوض 
نشده و با توجه به استعفای ریاست دانشگاه، این 
مسئولیت به من واگذار شده، بنابراین کسی انتظار 
انقالب و تحول در دانشــگاه را ندارد به خصوص 
که در شــرایط فعلی در یــک جنگ اقتصادی 
تمام عیار با ابرقدرت ها و ابرشیطان ها هستیم و 
در این شرایط تغییرات و نیروهای جدید ممکن 
است به سالمت مردم و جامعه لطمه بزند، ولی 
در عین حال با توجه به نظرسنجی ها و دیدگاه ها 
و پیشنهادها شاید الزم باشد در بعضی قسمت ها 
تغییراتــی ایجاد کنیم. وی ادامه داد: اما آنچه در 
طول 36 سال خدمت در دانشگاه همیشه اولویت 
مــن بوده، تأمین امور رفاهــی و پرداخت حق و 
حقوق کارکنان است چون اگر نتوانیم کارکنان 
خودمان را راضی نگه داریم و به آن ها نشان دهیم 
که مدیریت دانشــگاه به آن ها توجه دارد، بدون 
تردید مسئولیت شناسی الزم را که باید نسبت به 
وظایف محوله خود داشته باشند نخواهند داشت. 
بنابراین اولویت نخست ما رسیدگی به مطالبات 
کارکنان است، اما در شرایط فعلی نباید فراموش 
کنیم که با توجه بــه محدودیت منابع معموالً 
دســتورعمل های تنظیم و تدوین شده از طرف 
دولت یا وزارت متبوع به دانشگاه ها ابالغ می شود 
کــه ما موظف و مجبوریم در آن چارچوب عمل 
کنیم. با این حال اولویت بعدی به عنوان رئیس 
دانشگاه یا هیئت رئیسه استفاده از اختیاراتی است 
که می تواند با انجام جابه جایی، پرداخت کارکنان 

را در اولویت قرار دهد.

  بهبودوضعیتبیمارستانهاومراکز
بهداشتیدرمانی

بحرینی طوســی افــزود: البته به مــوازات این 
مســئله رســیدگی به وضعیت بیمارستان ها و 
مراکز بهداشتی درمانی و تأمین نیازهای آن ها به 
خصوص موارد اورژانســی در کنار حق و حقوق 

کارکنان از اولویت برخوردار است. 
وی بیان کرد: اولویت بعدی جبران کمبودهایی 
است که در بحث ســالمت وجود دارد و آن هم 
تکمیل ســاختمان ها و پروژه هایی اســت که از 
دولت های قبلی به ما ارث رسیده است، زیرا افزون 
بر 350 هزار مترمربع ساختمان شامل خانه های 
بهداشت در روستاهای دورافتاده، مراکز بهداشتی 
درمانی در شهرســتان ها، افزایــش یک هزار و 

300 تخت به تخت های بستری بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در طول دولت 
یازدهم و دوازدهم اضافه شده  و هنوز هم کمبود 
داریم و توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در شهر 
مشهد توزیع اشتباهی است که در راستای اصالح 
آن نقشه سالمت شهر تهیه شده و توزیع عادالنه 

خدمات را در دستور کار خود قرار داده ایم.

  بیمارستانامدادونجاتجنوبو...
وپروژههاینیمهتمام

دکتــر بحرینی افزود:  بــرای تکمیل، تجهیز و 
راه اندازی بیمارستان امام رضا)ع(، فوق تخصصی 
کودکان اکبر، دانشکده داروسازی، کلینیک های 
ویــژه به تعداد قابل توجه در سراســر اســتان، 
تسهیالت زایمان و تأمین و تکمیل اتاق های عمل 

متعدد اقداماتی انجام شده است.
وی تصریح کرد: با تمام کارهایی که در چند سال 
گذشته انجام دادیم، اما کارهای انجام نشده هم 
خیلی داریم از جمله بیمارســتان امداد و نجات 
جنوب که با یک تاریخچه نه چندان رضایتبخش 
به ما ارث رســیده و با توجه به پیشرفت اندکی 
کــه داشــته در اولویت تکمیل قرار نداشــت و 
بیمارســتان های اکبــر و امام رضــا)ع( اولویت 

بیشتری داشتند، اما به دستور رهبر معظم انقالب 
و کمک های بســیار مؤثــر و تعیین کننده بیت 
معظم له از ســال گذشــته فعالیت خود را برای 
جذب منابع شــروع کردیم و اکنــون این پروژه 
از حــدود 13-12 درصد به 35 تــا 40 درصد 
پیشرفت فیزیکی رسیده است که در صورت اتمام 
دارای 200 تخت که عمدتاً مربوط به سوانح است 
و قسمتی از آن هم به جراحی عروق با توجه به 

نیاز منطقه اختصاص خواهد یافت.

  حلمشکلپرستاران
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد 
درخصوص مشــکالت پرســتاران اظهار کرد: 
پرستاری بخش مهمی از فرایندهای درمانی است 
و طبیعتاً جلب رضایت پرستاران باید در اولویت 
باشد اما مشکالت پرستاران به چند دسته تقسیم 
می شــود که بخشی از آن نه دست دانشگاه و نه 
دست رئیس دانشگاه اســت، بلکه باید از تهران 
رسیدگی شود که وظیفه ما مکاتبات الزم در این 

زمینه است که انجام شده است.
وی افزود: اما بخش دیگر مطالبات پرستاران است 
که این موضوع هم خاص پرستاران نیست بلکه 
پزشــکان و بقیه کارکنان هم با همین مشکل 

روبه رو هســتند و در دانشــگاه عمومیت دارد و 
بقیه کارکنان را هم شامل می شود. منتها در برابر 
پرستاران نســبت به پزشکان کمتر خجالت زده 
هستیم چون تحت عنوان علی الحساب کارانه، هر 
ماه همراه با حقوق چیزی حدود 50درصد مبلغ 
کارانه را تقدیمشــان کردیم که خاص دانشگاه 
مشــهد است و در هیچ دانشــگاه دیگری اتفاق 

نیفتاده است. 
وی بیــان کرد: اما دســته دیگر از مشــکالت 
پرستاران مربوط می شود به بی تدبیری و برخی 
بی سلیقگی ها و کج سلیقگی ها و عملکرد بعضی 
مدیران که بعضاً موجب رنجش این عزیزان شده 
است که درصدد رفع آن برآمده و حداقل جلساتی 
که تاکنون با آن ها شخصاً داشته ام بسیار صمیمی 
بــا درک متقابل و رابطه پــدر و فرزندی برگزار 
شده اســت و امیدوارم با همکاری هم برای رفع 
مشکالت مردم بتوانیم دست در دست هم دهیم 

و گام های مؤثری برداریم.

  بهرهبرداریازاورژانسقائم
تاپایانسال

وی بــا مرور گذشــته اورژانــس قائم گفت: 
اورژانــس قائــم از ســاختمان هایی بود که 
حدود 15 ســال چالــه ای بیش نبــود و در 
نخستین فرصت توانســتیم با اصالح نقشه ها 
و حذف زوایــد یک اورژانس کامــل با تمام 
نیازهــای بیمار در یک طبقه به مســاحت 3 
هزار مترمربع بســازیم که همــه امکانات در 
یک طبقه برای بیمار اورژانســی مهیا باشــد 
و نیاز به آسانســور و پلــه برقی و رفت و آمد 
نداشته باشد. در طبقه منهای یک ساختمان 
نیز پارکینگ 3 هزار متری ســاخته شــده تا 

مراجعان رفاه کامل داشته باشند. 
وی افــزود: اما با وجود اینکــه تالش کردیم 
بــرای تجهیز بنا از امکانات موجود اســتفاده 
کنیم متأســفانه هنوز نتوانستیم به این هدف 
برسیم ولی براســاس قول هایی که مسئوالن 
ذی ربط در وزارتخانه داده اند و کمک های وزیر 
بهداشــت و معاون درمان وزارت امیدواریم تا 
پایان ســال 98 اورژانس قائم به بهره برداری 
برسد و مقدار زیادی از بار اورژانس عدالتیان 

کاسته شده و رفاه مردم تأمین شود.

  بهرهبرداریازساختمانجدید
بیمارستانهاشمینژاد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این 
خصوص اظهار امیدواری کرد: با جذب منابع 
کافی ساختمان جدید بیمارستان هاشمی نژاد 
با 320 تخت بســتری و 80 درصد پیشرفت 
فیزیکی ان شــاءاهلل تا آخر ســال 98 و نیمه 
نخست سال 99 به بهره برداری خواهد رسید. 
عالوه بــر آن با کلینیک های ویژه و تخصصی 
که هم جنبه درمانی و هم آموزشــی دارد و 
دو ســال اســت که به بهره برداری رسیده و 
اورژانس مجهــزی که در کنار بیمارســتان 
هاشــمی نژاد خواهد بود نیاز مــردم منطقه 
را بــرآورده و نیاز به ارجــاع بیماران به مرکز 
شهر و مناطق شــلوغ و پرجمعیت و ترافیک 
و... نخواهد بود و مردم از ســاختمان فرسوده 
این بیمارستان به مجهزترین و بهترین مرکز 

درمانی دست خواهند یافت.

دادستان مشهد با اشاره به ضرورت آمادگی 
دستگاه ها برای میزبانی از زائران دهه آخر ماه صفر: 

  در صورت تأخیر در پروازها 
با ایرالین های متخلف برخورد می شود

عمومی  دادستان  قدس: 
و انقالب مرکز خراســان 
رضوی بر ضرورت آمادگی 
استان  دستگاه های  همه 
از  شایســته  میزبانی  در 
زائران دهه آخر ماه صفر 

تأکید کرد.
محمدحسین درودی با بیان اینکه همه دستگاه ها و سازمان ها باید 
با تمام توان آماده خدمت به زائران حضرت رضا)ع( باشند، گفت: 
شعب کشیک در ایام پایانی ماه صفر برای ارائه خدمات قضایی به 
مردم به ویژه زائران در همه دادسراهای شهرستان های استان به 

ویژه مشهد مقدس فعال خواهد بود. 
وی افــزود: انتظار می رود دســته جات، هیئت هــای مذهبی و 
ایستگاه های صلواتی نسبت به رعایت ضوابط امنیتی، بهداشتی، 
ترافیکی و... اقدام و همکاری الزم را با مقامات انتظامی و امنیتی 
داشــته باشند و شــورای هیئت های مذهبی، سازمان تبلیغات 
اسالمی، فرهنگ و ارشــاد اسالمی و سایر دستگاه های مسئول 
نظارت بر فعالیت آنان را به طور مستمر در دستور کار قرار دهند. 
وی ادامه داد: البته همین انتظار را نیز از دســتگاه های امنیتی، 
انتظامی، شــرکت ها و دستگاه های خدمات رســان داریم که با 
هیئت ها، دســته جات و ایســتگاه های صلواتی مانند سال های 
گذشــته همکاری کامل را داشته باشند. وی افزود: دستگاه های 
خدمات رسان از جمله شهرداری هم باید نسبت به ایجاد فضای 

آیینی متناسب و در شأن امام رئوف اقدام نماید. 
دادســتان مرکز استان گفت: از اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان نیز خواسته شده است تمهیدات الزم در خصوص 
تهیه ناوگان مسافربری جاده ای را برای بازگشت زائران و مسافران 
فراهم آورند و در صورت نیاز از هم اکنون از استان های مجاور نیز 
درخواست شود تا به کمک ناوگان جاده ای استان بیایند تا مشکلی 
برای بازگشت زائران به وجود نیاید. این مقام ارشد قضایی استان 
ادامه داد: اداره کل فرودگاه ها نیز باید به همه ایرالین ها اعالم نماید 
از تأخیر غیرموجه در پروازهای خروجی از مشهد پرهیز نمایند 
در غیر این صورت با ایرالین های متخلف در چارچوب قوانین و 

مقررات برخورد می شود.

انتخابات شوراهای دانش آموزی برگزار شد  
  انتخابات امسال از مدارس آغاز شد

با  همزمــان  قــدس: 
سراســر کشور بیست و 
دومیــن دوره انتخابات 
شوراهای دانش آموزی با 
شــرکت نزدیک به یک 
میلیون دانش آموز واجد 
شرایط در 9هزار مدرسه 

استان خراسان رضوی برگزار شد. قاسمعلی خدابنده، مدیرکل 
آموزش و پرورش خراســان رضوی در آیین استانی بیست و 
دومین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی که در دبیرستان 
دخترانه شاهد شهید حمامی آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد 
برگزار شد، با اشاره به اینکه انتخابات شوراهای دانش آموزی 
تمرین دموکراســی و جامعه پذیری در سطح مدرسه است، 
گفت: دانش آموزانی که در ایــن انتخابات خود را در معرض 
رأی دیگران قرار می دهند دارای اعتماد به نفس و ویژگی ها و 
خصوصیات مثبتی هستند که ممکن است در سایران کمتر 
دیده شــود اما در این بین ذکر این نکته بسیار مهم است که 
همه کســانی که در انتخابات شوراهای دانش آموزی شرکت 
می کنند برنده هستند و کار خور را به نحو احسن انجام داده اند.

 فرماندار مشهد در بازدید از بافت پیرامونی
 حرم مطهر رضوی هشدار داد 

  برخی از اقامتگاه ها نیازمند رعایت 
مسائل ایمنی هستند

قدس: فرماندار مشــهد 
اعضای  بازدید  در جریان 
آسیب شناســی  کمیته 
منطقــه ثامــن از بافت 
مطهر  حــرم  پیرامــون 
رضــوی بــر هم افزایــی 
فراهم  برای  دســتگاه ها 

شدن امکان زیارت بدون دغدغه برای زائران تأکید کرد.
سیدمحمدرضا هاشمی در بازدید اعضای کمیته آسیب شناسی 
منطقه ثامن از بافت پیرامــون حرم مطهر رضوی با بیان اینکه 
امنیت، اســکان و سالمت و بهداشت زائران سه موضوع اصلی و 
دارای اولویت این کمیته اســت، تأکید کرد: مقوله اسکان زائران 
از اهمیــت فراوانی برخوردار اســت و هر گونه تخطی از ضوابط 
و مقررات در این زمینه با برخورد جدی از ســوی دستگاه های 

ذی ربط مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیشــتر مســافرخانه ها، هتل ها و اقامتگاه های 
موجود دارای استانداردهای اولیه هستند و به خوبی ارائه خدمت 
می نمایند، گفت: در این بازدید و بازدیدهای گذشته مشخص شد 
که برخی از اقامتگاه ها نیازمند رعایت یکسری حداقل های ایمنی 
هستند که باید اخطاریه ها و هشدارهای الزم در این خصوص به 

آن ها ابالغ شود تا نسبت به تأمین آن حداقل ها اقدام کنند.

آیت  اهلل علم    الهدی: 
  زائران پیاده دهه آخر صفر از رویش های 

انقالب اسالمی است
ولی فقیه  نماینده  فارس: 
در خراســان رضــوی با 
تأکید بــر توجه به زائران 
پیاده امــام رضا)ع( گفت: 
زائران امــام رضا)ع( افراد 
عادی نیستند، اگر برنامه 
تنظیم شده را اجرا کنید 
کار سختی نکرده  اید، پیاده آمدن برای آن ها دگرگونی ایجاد کرده 

و شما باید از این موقعیت حداکثر استفاده را ببرید. 
آیت اهلل سیداحمد علم  الهدی که در مراسم افتتاحیه فعالیت های 
تبلیغــی فرهنگی قــرارگاه فرهنگــی زائران پیــاده علی بن 
موسی الرضا)ع( سخن می گفت با اشاره به زائران پیاده رضوی و 
ارزشمندی حرکت آن ها اظهار کرد: رسالت روحانیت بهره  برداری 

از فرصت    های اجرایی این اتفاق عظیم است.
وی با مقایسه فعالیت روحانیت و دیگر فعالیت های اجتماعی بیان 

کرد: روحانیت در هر موقعیتی باید به وظیفه خود عمل کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی استفاده از عوامل و شرایط 
مختلف برای پیشبرد بهتر کارها را نکته مهمی خواند و خاطرنشان 
کرد: در نهایت آن چیزی که در ارزیابی برای ما قابل تأمل بوده، 

کیفیت، میزان پرداخت و انجام رسالت ماست.
وی با بیان اینکه ما باید برای دین و نظام انســان  ها را شناسایی 
کنیم، افزود: اگر ما در عرصه طلبگی توانستیم این گونه برای امام 
زمان)عج( کار کنیم و به انجام فعالیت های ویژه بپردازیم می توانیم 

کارنامه خودمان را برای ایشان ارائه دهیم.
وی یادآور شد: مسئله فعالیت تبلیغی برای زائران فرصتی است 
تا مبلغــان کارنامه خود را بســازند، در زندگی طلبگی هر چه 
بــرای امام زمان)عج( کار کنیم مهم اســت، اگر در محضر امام 
زمان)عج( توانســتیم ارزشمند جلوه کنیم کار خوبی کرده  ایم و 
 این قیمت دارد. در ادامه مســئول قرارگاه فرهنگی زائران پیاده 
علی بن موسی الرضا)ع( خاطرنشان کرد: این جمع از رویش  های 
رضوی انقالب اسالمی است، این سومین سال است که قرارگاه 
فرهنگی زائران پیاده با مشارکت حوزه علمیه خراسان، اداره کل 
اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی، مرکز رســیدگی به امور 
مســاجد، بنیاد فرهنگی هنری امام رضا)ع(، اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، صدا و سیما، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری، 
ســپاه امام رضا)ع( و تیپ مســتقل امام جعفر صادق)ع( برگزار 
می   شــود. حجت االســالم حجت گنابادی نژاد بیان کرد: کمیته 
مستندسازی، هماهنگی امور بانوان، ارزیابی و نظارت کمیته زائران 
خاص به ویژه زائران اهل سنت تشکیل دهنده این قرارگاه هستند 
و بیش از 3هزار روحانــی خواهر و برادر به صورت داوطلبانه در 
این قرارگاه حضور دارند. وی با بیان اینکه هفت محور منتهی به 
مشهد محل خدمت به زائران است، اظهار کرد: عالوه بر فعالیت 
فرهنگی مبلغان، پرده خوانی، ویژه برنامه گل پوش در مورد عفاف 
و حجاب، مهدالرضا برای کودکان و فعالیت    های مشاوره     ای نیز از 

دیگر برنامه   هایی است به زائران ارائه می   شود.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد
  ثبت روزانه 1۴3 ازدواج و ۸۴ طالق 

در خراسان رضوی
ثبت  مدیــرکل  قدس: 
اسناد و امالک خراسان 
رضوی گفت: در طول 6 
ماهه نخست سال جاری، 
نــرخ ازدواج 8.2 درصد 
کاهــش و نــرخ طالق 
۷.16 درصــد افزایــش 

داشته است. 
محمدحسن بهادر، مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراسان 
رضوی گفت: 26هزار و 632 واقعه ازدواج با کاهش 8.2 درصد 
و نیز 9هزار و 14 واقعه طالق با رشــد ۷.16 درصد از ابتدای 
فروردین تا شهریور امسال در خراسان رضوی صورت گرفته 
اســت. وی تصریح کرد: نیمه نخست ســال 9۷ تعداد وقایع 
ازدواج استان 3هزار و 3۷8 واقعه بیشتر و طالق نیز 602 واقعه 
کمتر از مشابه امسال بوده است و چنانچه چاره اندیشی برای 
پیشــگیری از افزایش سرعت طالق و تسریع و ایجاد شرایط 
ازدواج آســان نشود، در آینده ای نزدیک آمار این دو واقعه به 

هم نزدیک و نزدیک تر می شوند.
مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان گفت: 9.1 درصد وقایع 
ازدواج و 9.8 درصد از کل طالق های ثبت شــده در کشــور 
متعلق به خراسان رضوی اســت و در 10 سال اخیر به طور 
میانگین ازدواج 3 درصد و طــالق بیش از 5 درصد افزایش 
داشــته اســت. بهادر با بیان اینکه روزانه به طور متوسط در 
اســتان 143 واقعه ازدواج و 48 واقعــه طالق در 230 دفتر 
ازدواج و 105 دفتر طالق ثبت می شــود، افزود: در این دوره 
بیشــترین رشــد در ازدواج مربوط به جوین و در طالق نیز 

کمترین در فیروزه ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان شمالی 
انتقاد کرد

  بی توجهی صنایع بزرگ استان نسبت به 
استفاده از آب تصفیه شده

قــدس:  بجنــورد- 
مدیرعامل شــرکت آب و 
شمالی  خراسان  فاضالب 
تکمیل شــبکه  گفــت: 
نیازمند  بجنورد  فاضالب 
400 میلیارد تومان اعتبار 
قسمتی  تأمین  که  است 
از ایــن هزینه ها به حمایت صنایع و خرید پســاب بازمی گردد. 
غالمحسین ساقی در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: مجتمع پتروشیمی خراسان در کنار شهر بجنورد قرار دارد 
و از آب باکیفیت زیرزمینی برای رفع نیاز خود استفاده می کند 
در حالی که حتی یک مرتبه برای استفاده از پساب با این شرکت 
وارد مذاکره نشده است. وی با اشاره به اینکه باید سایر صنایع نیز 
وارد این عرصه بشوند و آب مورد نیاز خود را از طریق پساب های 
تصفیه شــده تأمین کنند، افزود: چرا باید صنایع بزرگ از جمله 
آلومینای ایران در جاجرم و نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان آب 
مورد نیاز خود را از سد تأمین کنند در حالی که باید آب مصرفی 

خود را از پساب تصفیه شده تأمین کنند.

وحید اکرمی  رئیــس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: با توجه به شرایط 
موجود و شــروطی که در الیحه بودجه 98 وجود دارد، بعید 
اســت در ســال جاری، بودجه زیارت برای خراسان رضوی 
اختصاص یابد. رضا جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس آنالین عنوان کرد: در سال گذشته با وجود پیگیری های 
انجام شده، هیچ میزان از بودجه مصوب شده زیارت، به استان 
ابالغ نشد. در سال جاری اتفاق دیگری افتاده است که تحقق 
بودجه زیارت را بســیار سخت تر و تا حدودی ناممکن کرده 
است. در جدول شــماره 9 قانون بودجه برای سال 98 درج 
شده است که توسعه خدمات زیارتی برای شهرهای مشهد، قم 
و شیراز 15میلیارد تومان است. اما عنوان بودجه زیارت در این 
جدول به این معنی اســت که اگر درآمدهای کشور از مبلغ 
مشخصی بیشتر شد آن گاه اعتبارات این جدول نیز اختصاص 

داده می شود. 
وی افزود: در سال گذشته که این جدول وجود نداشت و برای 

ردیف بودجه زیارت که در مجلس 15میلیارد تومان تصویب 
شــده بود، هیچ مبلغی اختصاص و ابالغ نشد. به عنوان یک 
کارشناس و با توجه به وضعیت امسال و شروط اضافه شده، 

بعید می دانم که ریالی از این بودجه امسال نیز محقق شود. 
وی تصریح کرد: مبلغ 15میلیارد تومان برای سه شهر زیارتی 
مشهد، قم و شیراز بسیار اندک و ناچیز است. اما برای تأمین 
آن بیکار ننشسته و سعی کرده ایم برای امورات زائر و زیارت 
از منابع و ردیف های استانی دیگر مبالغی را تأمین کنیم. اما 
از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی پیگیر 
تخصیص بودجه زیارت هستیم تا شاید بتوانیم آن را محقق 
کنیم.  وی در خصوص طرح قطار برقی مشــهد-تهران هم 
به قدس گفت: این طرح جزئی از طرح های ملی اســت و در 
ســال جاری یک میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده اما 
به دلیل اینکه عملیات این طرح در قالب کنسرسیوم است، 
اکنون شاهد بدقولی های طرف چینی هستیم و هنوز عملیات 
اجرایی آن آغاز نشده اســت. در پایان سال 96، دولت سهم 

15درصــدی خود را برای این پروژه پرداخت کرد، اما پس از 
اجرا نشدن عملیات این طرح، مبلغ برگشت خورده است. اما 
دولت اعالم کرده اســت که در صورت آغاز به کار این پروژه، 

مجدد تأمین بودجه صورت می پذیرد.  
وی خاطرنشان کرد: آزادراه حرم تا حرم نیز از طرح های ملی 
سال جاری است که 6میلیارد و 100میلیون تومان اعتبار دارد. 
اکنون این پروژه در استان در دو قطعه در حال اجراست. یکی 
از قطعات 33 کیلومتر است و از مشهد تا سه راه امام تقی ادامه 
دارد و دیگری قطعه ای 20 کیلومتری است که از سبزوار به 
ســمت نیشابور بوده و اکنون در حال اجراست. این پروژه در 

حدود 10درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

امسال هم بودجه زیارت محقق نخواهد شد 

روزبازار

خبر

مدرهس

ر هشدا

خبر

آمار

نشست خبری

  عبورازموانعوتنگناهاباتالشبیشتروصرفهجویی
دکتر بحرینی در پاســخ به این پرسش که 
برای عبــور از موانع و کمبود بودجه و... چه 
راهکارهایی اندیشیده اید، تصریح کرد: تاکنون 
تالش کردیم که فشــارهای ناشی از کمبود 
منابــع در پرداخت حقــوق و عمده مزایای 
کارکنان اثرگذار نباشــد، حتــی از امکانات 
اضافی اتاق عمل یک شهرستان برای تجهیز 
اتاق عمل شهرستانی دیگر استفاده کردیم یا 

از تجهیزات دانشگاه برای تجهیز و راه اندازی ساختمان های تازه تأسیس شهرستان ها بهره 
بردیم. اکنون بیشتر از 120میلیارد تومان تجهیزات را که در انبارها بالاستفاده بوده، تعمیر 
و به مصرف رسانده ایم و در حال استفاده است. وی گفت: ما نباید شرایط سخت تحریم را 
فراموش کنیم. از این رو باید هزینه ها و ریخت و پاش ها را کم کنیم و در بعضی قسمت های 
بیمارستان ها در مصرف ملزومات پزشکی از قبیل دستکش و... مالحظه کافی داشته باشیم 
و شرایط ممکن را درک کنیم و برای آنچه ضرورت ندارد هزینه نکنیم. وی در پایان افزود: 
همیشــه امیدم به خدا، دعای پدر و مادرم و دو فرشــته معصومی که در خانه دارم بوده و 

معتقدم ضامن موفقیت در خدمتگزاری به مردم عزیز شهر مشهد و مملکتمان خواهد بود.
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واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
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85000
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82000

8900
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گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

   از 3 تا 8 آبان ماه 
تردد کامیون   ها در محورهای اصلی 

خراسان رضوی ممنوع اعالم شد

فارس: جانشین فرمانده پلیس  راه خراسان رضوی 
گفت: با نزدیک شدن به ایام پایانی دهه صفر با هدف 
تســهیل در عبور  و مرور و پیشگیری از تصادفات، 
تردد همه وســایل نقلیه باری شــامل کامیون ها به 
جز حامالن مواد ســوختی و فاسدشدنی از سوم تا 
هشتم آبان ماه در ساعات 8 تا 22 در راه های اصلی 

استان ممنوع است. 
سرهنگ محمدعلی احســان بخش افزود: تردد وسایل 
نقلیه اعم از ســوختی، فاسدشــدنی، کامیون تریلی و 
امثال آن نیز در محور قدیم مشهد به ملک آباد به صورت 
شبانه روزی تا هشتم آبان به علت در اختیار گذاشتن این 

مسیر برای تردد زائران پیاده ممنوع است.

   با حمایت بخش خصوصی انجام می شود
 اشتغال مددجویان گیوه باف

 در زندان نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: با حمایت بخش خصوصی 
و همــکاری واحد اشــتغال و حرفه آمــوزی بنیاد تعاون 
شهرستان در اندرزگاه نسوان، اشتغال نشسته 15 مددجو 

در کارگاه گیوه بافی زندان نیشابور صورت گرفت.
رئیس اداره زندان شهرســتان نیشابور با اعالم این مطلب 
گفت: در راستای اهداف سال رونق تولید و برابر تفاهم نامه 
با اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد 

دانشگاهی، کارگاه تولیدی گیوه بافی راه اندازی شد.
محمدرضــا رجبی افــزود: با توجه بــه کمبود فضای 
فیزیکی در اندرزگاه نسوان، قابلیت اجرای طرح توسط 
15مددجو به صورت اشــتغال نشسته زیر نظر مدرس 

بخش خصوصی فراهم شد.

  رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد
 آغاز خرید حمایتي زعفران

 از هفته آینده در خراسان رضوي

قدس: رئیس ســازمان جهاد کشــاورزي خراسان 
رضــوي از افزایش صادرات زعفران در این اســتان 

خبر داد.
محمدرضا اوراني گفت: زعفران در 6 ماهه نخســت 
ســال جاري  11۷.5 تن بوده که با توجه به شرایط 
مناسب تولید و به منظور جلوگیري از افت قیمت و 
ضرر و زیان زعفرانکاران کشــور به ویژه در خراسان 
رضــوي، خرید زعفــران به صورت صــدور گواهي 
ســپرده بورس کاالیي انجام خواهد شد. وي ادامه 
داد: با موافقــت دولت در خرید حمایتي زعفران، از 
اوایل هفته آینده مراکز خرید توسط سازمان تعاون 

روستایي استان راه اندازي می شود. 



عقیل رحمانی با ورود جانشــین دادسرای 
انقالب مرکز استان خراسان رضوی به ماجرای 
مشکوک توقف فعالیت کارخانه با اهمیت تولید 
ژالتین حالل در مشــهد، سرانجام در اقدامی 
قاطع راه اقدامات خزنده برخی دست های پشت 
پرده سد و با دستور قضایی تا اطالع ثانونی به 
فروش رساندن کارخانه ژالتین آریا ممنوع شد. 
چند روز پیــش در جریان بازدید رهبر معظم 
انقالب از نمایشــگاه دستاوردهای شرکت های 
دانش بنیان، ایشــــان در پاسخ به انتقاد یکی 
از مخترعان که از اســتقبال کم دستگاه های 
دولتی از خرید کاالی تولیدی خود گالیه کرد 
و گفت محصول مشــابه خارجی را می خرند، 
ایشان یک جمله کوتاه اما قابــل تأمل فرمودند: 
»این اشکال وارد است و باید رفع شود«. از این 
نمونه ها در گوشه و کنار استان خراسان رضوی 
فراوان است که جوانان بااستعداد و متعهد این 
آب و خاک در پیچ و خم رفتارهای غیرمنطقی 
برخی مســئوالن و افرادی که پشت میزهای 
مدیریتی نشســته اند تا کمک حال و تسهیل 
کننده کارها باشند، گرفتار شده اند. رفتاری که 

خود مانع رونق گرفتن تولید ملی است.
گاهــی توقف تولید یک محصول به بهانه های 
واهــی و بی توجهی به تــوان داخلی به طور 
مســتقیم بازی در زمین دشــمن محسوب 
می شــود، اگر هم این گونه نشــود ســود و 
منفعت این کار به جیب دالالن و کشورهایی 
کــه محصول خود را چند برابــر قیمت به ما 
می فروشــند واریز و بازار داخلی را در دســت 
می گیرند. این در حالی است که همه چیز در 
داخل کشور برای قطع کردن دستان وابسته به 

خارج از کشور وجود دارد.

 ژالتین حاللی که بر مردم حرام شد!
در نمونه ای مشــابه ســال 91  و حدوداً پس 
از هفت ســال تولید، کارخانه ژالتین آریا که 
محصول مهم و استراتژیک ژالتین حالل را بر 
پایه دانش بومی تولید می کرد و محصول آن به 
سرعت مورد استقبال گسترده مشتریان داخلی 
و حتی بسیاری از کشورهای اسالمی قرار گرفته 
بود، یکباره به بهانه های اقتصادی و... تعطیل و 
از آن پــس کارخانــه که دراختیار ســازمان 
همیاری های شهرداری های استان بود تعطیل 
و گرد نوعی سوءمدیریت روی کارخانه نشست.

 ورود دادستانی به ماجرای تعطیلی 
کارخانه

 این ماجرای شبهه ناک همچنان ادامه داشت 
تا اینکه حدود پنج ماه پیش اخبار و اطالعاتی 
به دادســرای انقالب مشهد منعکس شد که 
اقدامات مشــکوک و خزنــده برخی صاحبان 
قــدرت بــرای  در اختیار گرفتــن کارخانه و 
حتی فروش دســتگاه های به روز آن حکایت 
داشــت. به این واســطه بود که قاضی دشتی 

فدکی، جانشین دادسرای انقالب مرکز استان 
به دقــت ماجرا را مورد رصد و برای بررســی 
دقیق تر ماجرا، دستوری به سربازان گمنام امام 
زمان)عج( خراســان رضــوی داد و اعالم کرد: 
در خصوص پروژه اســتحصال ژالتین دارویی 
حالل در کارخانه ژالتین آریا مربوط به سازمان 
همیاری های شــهرداری های خراسان رضوی 

که تحقق عملی پیدا کرده است اما متأسفانه 
پس از مدتی بنا به دالیل نامعلوم پروژه تعطیل 
شده، مقتضی است در راستای تأکیدات مقام 
عظمای والیــت در خصوص حمایت از تولید 
ملی و پروژه های علمی، تمامی جوانب موضوع و 
دالیل تعطیلی بررسی و نتیجه ظرف مدت یک 

ماه اعالم شود.

از سوی دیگر مقام قضایی در دادسرای انقالب 
مشهد تیم کارشناســی دیگری در این زمینه 
تشــکیل و ابعاد نهفته این ماجــرا و... را مورد 

تحقیق ویژه ای قرار داد.
این سلســله اقدامــات در نهایت  نشــان داد 
محصول تولیدی در واحد مذکور دارای اهمیت 
بــاال و به نوعــی کاالی راهبردی در کشــور 
محسوب می شود که به جز جنبه های دارویی 
و خوراکی در صنعت نظامی کاربرد ویژه ای دارد.

 فروش کارخانه تا اطالع ثانونی ممنوع
پس از جمــع بندی اقدامــات صورت گرفته 
خروجی کار روی میز جانشین دادسرای انقالب 
مشــهد قرار گرفت. از طرفی اخبار و اطالعاتی 
به دادسرا منعکس شد که متولیان امر درصدد 
فراهم کردن مراحل فــروش کارخانه ژالتین 
حالل آریا هســتند. این گونه بود که دستور 
تکمیلــی در این بــاره صادر و پــس از تأیید 
ماجرا، جانشین دادسرای انقالب همراه با تیم 
کارشناسی ســربازان گمنام امام زمان)عج( در 
اقدامی سرزده به محل کارخانه مراجعه کردند.

بازرسی ســرزده از محل مشخص کرد که در 
بحث مزایده کارخانه مذکور شبهه های فراوانی 
وجود دارد،حتی فعالیت و آینده این واحد تولید 
ژالتین حالل در هاله ای از ابهــام قرار دارد. از 
همین رو دستور قاطع دیگری در محل صادر 
و به  متولیان امر اعالم شــد که از تاریخ صدور 
دستور قضایی تا اطالع ثانوی مراحل اجرایی و 
برگزاری مزایده کمیسیون معامالت و مصوبات 
هیئت مدیره مرتبط با شــرکت ژالتین آریا به 
حالــت تعلیق درآمــده و از مزایــده و فروش 

کارخانه جلوگیری شود.

 برخورد قضایی
 در انتظار متخلفان احتمالی

در حالی این اقدام قاطــع و انقالبی قضایی در 
راســتای جلوگیری از به بیراهه کشــیده شده 
شــدن یک توان داخلی و استمرار فعالیت این 
واحــد راهبردی صورت گرفت که برخی آثار رد 
پاهای مشکوک دراین پرونده دیده می شود که به 
جای حمایت از تولید داخلی، پشت سر دالالن و 
سودجویان بازار واردات ژالتین حرکت می کنند.  
دراین زمینه هم دســتورات قضایی صادر شد تا 
عوامل پشــت پرده ماجرا کــه با تحرکات خود 
موجــب ســنگ اندازی در این مســیر و بدون 
استفاده ماندن این سرمایه ملی شده اند، شناسایی 

و برخورد قانونی با آن ها هم صورت گیرد.

  اهمیت محصول از زبان کارشناس پرونده
در همین رابطه یکی از اعضای تیم کارشناســی ایــن پرونده مهم به قدس گفت: ژالتین 
دارویی مهم ترین ماده اولیه تولید پوکه های کپسولی خوراکی است  که با فرایند فیزیکی و 
شیمیایی بسیار پیچیده از استخوان و پوست حیوانات بدست می آید. چون کشورهای غربی 
اغلب با استفاده از استخوان و پوست خوک نسبت به استحصال ژالتین اقدام می کنند و در 
شریعت اسالم این حیوان نجس و حرام است که یکی از متخصان داخلی توانست فرمول 
اســتحصال ژالتین دارویی حالل را بدست آورد.  این کارشناس ادامه داد: بنابراین اهمیت 
پیگیری و سرمایه گذاری علمی و زمانی روی این مسئله به طور کامل روشن و واضح است. 
همچنین ابعاد مختلف این مسئله به جز مسائل مذهبی از لحاظ اجتماعی، سیاسی و حتی 
نظامی نیز حائز اهمیت است.  در دنیای کنونی کشورهایی که توانایی تولید ژالتین را دارند 
و به عنوان تولیدکننده مادر به حساب می آیند از عدد انگشتان دست بیشتر نیستند و سایر 
تولیدکننده ها تحت لیسانس این شــرکت های بزرگ قرار دارند و به هر طریق و شیوه ای 
که میل دارند ژالتین را بر مصرف کنندگان در سرتاسر دنیا تحمیل می کنند. این محصول 

بااهمیت در صنایع نظامی و در سوخت موشک مورد مصرف دارد.
وی تصریح کرد: ژالتین یکی از پرمصرف ترین مواد کلوئیدی و تشکیل دهنده ژل و امولسیون 
کننده در صنایع نساجی، کبریت سازی، صنایع داروسازی، صنایع غذایی، صنایع آرایشی و 

بهداشتی، صنایع نظامی، کاغذسازی،کارتن سازی، فتوگرافیک و... است.
مصرف انبوه این محصول خاص در حالی اســت که تنها تولیدکنندگان آن یعنی آمریکا، 
فرانســه، انگلستان و ژاپن و چند کشور محدوده صنعتی بوده و ایران به عنوان تنها کشور 

اسالمی توانسته به فرمول تولید ژالتین آن هم از نوع حالل آن دست پیدا کند. 
از طرفی کارخانه ژالتین حالل آریا توانست در زمان فعالیت خود به سرعت مورد توجه اکثر 
دولت های اسالمی قرار بگیرد به طوری که دولت هایی نظیر مالزی، اندونزی، ترکیه، عراق و 

چند کشور دیگر به دنبال آن بودند که دانش فنی مربوط به آن ها انتقال داده شود.
این کارشناس در پایان عنوان کرد: کارخانه یادشده نیز در نخستین سال های تولید خود 
گرفتاربازی های برخی دالالن بازار ژالتین شد که پی برده بودند با استمرار فعالیت این واحد 
دیگر از سودهای کالن خبری نیست. در ادامه واحد مذکور به واسطه برخی مشکالت ایجاد 

شده مدیریتی و افت شدید تولید در نهایت تعطیل شد.

روی خط حادهث

واکاوی

 پلیس راهور 
با این تخلفات هم برخورد کند

بدون شــک برخورد پلیس راهنمایی و رانندگــی با رانندگان 
متخلف، یکی از عوامل مؤثر بر ایمنی ترافیک و کاهش ســوانح 
رانندگی است. هرگاه پلیس برروی کاهش تخلفی خاص تمرکز 
داشــته، شاهد به حداقل رسیدن آن تخلف بوده ایم که نشانگر 
تأثیر بدون شــک و عامل بازدارنده بودن این برخوردها است و 
حتی در مواردی همچون الزام رانندگان به اســتفاده از کمربند 
و موتورســواران به کاله ایمنی، تمرکز و عزم جزم پلیس، منجر 
به نهادینه شدن فرهنگ رعایت مقررات خاص در رانندگی شده 
است. در این میان اما نوعی بی توجهی به برخی تخلفات را شاهد 
هستیم که به خصوص باتوجه به مزاحمت و خطرساز بودن آن ها 
برای دیگران، ضروری اســت در مرکز توجه پلیس راهنمایی و 
رانندگی قرار بگیرد تا شــاید فرهنگ سازی در این زمینه ها را 

نیز شاهد باشیم.
ازجمله این تخلفات که متأسفانه در بیشتر مراکز معاینه فنی هم 
نسبت به آن بی توجهی نسبی صورت می گیرد، می توان به نقص 
سیستم روشنایی خودروها و وسایل نقلیه به اشکال گوناگون مثل 
خرابی و تنظیم نبودن چراغ ها، المپ های بسیار پرنور و نصب 
المپ های ســفید در چراغ خطر و راهنما، اشاره کرد که بیشتر 
ایمنی دیگران را تهدید می کنــد و جا دارد پلیس راهنمایی و 
رانندگی آستین همت باال زده و درکنار جریمه کردن متخلفان 
دم دستی و خودروهایی که در محل های ممنوعه توقف کرده اند، 

برخورد قاطع با این متخلفان را نیز در دستورکار قرار دهد.
تخلف های دیگری که به نظر می رسد کمتر مورد توجه پلیس 
قــرار دارد، حرکات نمایشــی، ایجاد خطــر و مزاحمت برخی 
رانندگان پرخطر در خیابان های شهر، استفاده غیرمجاز از نورباال 
و نیز تصاحب الین های ســرعت توسط وسایل نقلیه سنگین، 
مینی بوس و اتوبوس ها است که امید است هرچه زودتر طرح های 
مؤثر و مستمر پلیس راهور در این زمینه ها به اجرا گذاشته شود.

تخلف دیگری نیز که این روزها پس از بازگشایی مدارس بیشتر 
شــاهدش هســتیم، توقف دوبله و ســوبله خودروها در مقابل 
آموزشگاه های مختلف و مدارس شهر است که همه روزه به هنگام 
تعطیلی این مراکز، ترافیک های سنگینی را درنقاط مختلف شهر 
موجب می شوند که به عنوان نمونه می توان به توقف تعداد زیادی 
خودرو در مقابل آموزشگاهی واقع درحدفاصل تقاطع بولوار فرامرز 
عباسی و میدان استقالل اشاره کرد که باوجود ترافیک سنگین 
ناشی از آن، اثری از مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی درمحل 
دیده نمی شود. این اتفاق در تمام طول سال، به تناوب در مقابل 
برخی رستوران ها و فروشگاه های شهر نیزبا توقف مورب خودروها 
روی می دهد و شهروندان عالوه بر دقایق طوالنی اتالف وقت در 
ترافیک حاصله، تبعات آلودگی هوای ناشی از آن را نیز متحمل 
شده و می شوند. البته جای خوشنودی دارد که پلیس در برخورد 
با برخی تخلفات حضوری مستمر و برخوردی قاطعانه دارد، اما 
انتظار می رود این حضور و برخورد برای دیگر تخلفات خطرآفرین 

و دردسرساز نیز مستمر و قاطعانه باشد.

 جزئیات پاداش ۲۰۰ میلیونی برای 
افشاگران فساد در شهرداری مشهد

فــارس: عضو شــورای 
مشهد  شــهر  اســالمی 
جزئیــات پــاداش ۲۰۰ 
میلیونی برای افشــاگران 
فســاد در شــهرداری را 

تشریح کرد.
گندمی با اشاره به اینکه 

مصوبه شــورا براساس قانون باید به هیئت تطبیق فرمانداری 
ارجاع داده شــود و پس از دو هفته چنانچه مشکلی نداشت، 
مصوبــه قطعی تلقی و پــس از ابالغ به شــهرداری، اجرایی 
می شــود، گفت: »پیشــگیری و مبارزه با فســاد و افزایش 
ســالمت اداری، ایجاد بستر امن برای تضمین حمایت مادی 
و معنوی برای گزارشگران فساد، افزایش مشارکت شهروندان 
و ســازمان های مردم نهاد و مؤسســات عمومی و خصوصی 
در فرایند تصمیم گیری هــای اداری، هم افزایی درون و برون 
ســازمانی برای پیگیری و مقابله با فســاد، ارتقای ســالمت 
نظام اداری، افزایش رضایت شهروندان، شناسایی فرایندهای 
مســتعد فســاد در نظام اداری و اصالح آنــان« از مهم ترین 
اهداف مدنظر این مصوبه اســت. وی محرمانه ماندن اسم و 
اطالعات فرد گزارشــگر را یکی از نــکات مورد توجه در این 
آیین نامه خواند. عضو شــورای شهر مشهد به مشوق های این 
آیین نامه برای گزارشگران اشاره و اظهار کرد: تا ۲۰ درصد از 
منافع مکتسبه ناشی از فساد گزارش شده به صورت نقد و در 
یک ماه به  گزارشگر پرداخت می شود. وی 6 برابر »معامالت 
جزء« را ســقف این امر خواند و افزود: این رقم برای امســال 
۲۰۰ میلیون تومان اســت. وی گفت: چنانچه فرد گزارشگر 
از پیمانکاران باشد، تســهیل در انعقاد قرارداد با پیمانکاران، 
تأمین کننــدگان و مصالحیــن و هــر فرد طرف قــرارداد با 
شهرداری در چارچوب قانون انجام می شود. عضو شورای شهر 
مشهد ادامه داد: چنانچه گزارشگر از کارکنان شهرداری باشد 
عالوه بر ارتقای شــغلی، دو ماه حقوق به صورت پاداش و به 
صورت نقد دریافت و از تسهیالت و وام هایی که در مجموعه 

شهرداری است، بهره مند می شود.
گندمی در پاســخ به این پرســش که در صورتی که گزارشگر 
نتوانست ادعای خود را اثبات کند چه خواهد شد، گفت: برخوردی 
با این فرد صورت نمی گیرد و نگاه این آیین نامه برخوردی نیست.

عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این پرسش که در صورت 
باالتر بودن میزان فســاد گزارش شــده، آیا مبلغ حق الکشف 
هم افزایــش می یابد یا خیر، تصریح کرد: این مبلغ براســاس 
گزارش هایی که پیش از این در حوزه شهرســازی و پروانه ها و 
دیگر مسائل داده شده، مشخص شده و بیشتر از این رقم معموالً 

به امالک شهرداری بازمی گردد.

معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی 
اعالم کرد

  تدابیر قضایی برای مقابله با جرایم خاص
خط قرمز: حجت االسالم 
والمسلمین فروتنی ضمن 
اعالم برنامه های مجموعه 
زمینه  در  استان  قضایی 
مقابله بــا جرایم خاص 
اظهار کرد: در راســتای 
مبــارزه بــا فســاد باید 

هم افزایی بیشتری بین دستگاه ها و سازمان ها ایجاد شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی که در جلسه 
شورای پیشــگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی سخن 
می گفت با اشــاره به ویژگی ها و مزایای سامانه جامع ارتباطات 
مردمی قوه قضائیه )سجام( افزود: به منظور بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم، صیانت از حقوق 
عمومی و مبارزه با فساد باید هماهنگی و هم افزایی بیشتری بین 

دستگاه ها و سازمان های مرتبط ایجاد شود.
حجت االســالم والمسلمین فروتنی به اجرای طرح ناامن سازی 
محیط های تولید و توزیع موادمخدر توسط سپاه امام رضا)ع(، 
دادســرای ناحیه 9 مشهد، پلیس مبارزه با موادمخدر و شورای 
هماهنگی مبارزه با موادمخدر اســتان اشــاره کــرد و افزود: با 

توزیع کنندگان مواد مخدر قاطعانه برخورد می شود.
وی با اشاره به ایجاد آسیب های جبران ناپذیر استفاده از موادمخدر 
به ویژه برای جوانان و نوجوانان گفت: والدین گرامی بر رفت و آمد 

فرزندان خود نظارت کنند تا گرفتار دوستان ناباب نشوند.
وی نقش آموزش و ارتقا آگاهی های عمومی در پیشگیری از جرم 
به ویژه در حوزه موادمخدر را بسیار مهم دانست و افزود: در این 

زمینه رسانه ها می توانند بسیار مؤثر باشند.

پلیس نیشابور خبر داد
  دستگیري سارق حرفه اي 

خودروهاي پراید 
نیشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور 
از شناسایي و دستگیري سارق حرفه اي خودروهاي پراید و اوراق 

کردن آن ها در کمتر از دو ساعت در این شهرستان خبر داد .
فرمانده انتظامی شهرستان نیشــابوراظهار کرد: در پی کسب 
اخباری مبني بر ســرقت خودروهاي پراید در سطح شهرستان 
نیشابور، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار کالنتري 

1۲ جمهوري  قرار گرفت .
ســرهنگ حســین دهقانپور گفت: کارآگاهان دایره تجسس 
کالنتري  در بررســی های میداني متوجه شــدند گزارش هاي 
دیگري در سطح شهرستان مبني بر رها کردن خودروهاي پراید 
مسروقه پس از اوراق کردن آن ها در نقاط مختلف شهرستان به 
مرکز فوریت های پلیســی 11۰ اعالم شده که  عزم کارآگاهان 

براي کشف و دستگیري سارق یا سارقان احتمالی بیشتر شد.
وی خاطرنشــان کرد: در ادامه با اشــراف اطالعاتی متهم را که 
داراي سابقه بود  شناسایي و پس از هماهنگي با مقام قضایي این 

فرد را در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتي دستگیر کردند .
سرهنگ حسین دهقانپور یادآور شــد:متهم سی ونه ساله در 
مواجهه با ادله و مســتندات پلیس تاکنون به 14 فقره سرقت 
خودرو پراید و اوراق کردن آن ها اعتراف و عنوان کرده خودروهاي 
پراید را پس از سرقت، اوراق و در اطراف شهرستان رها کرده که 
در ادامه تحقیقات فني،  تعداد 6 دستگاه خودرو پراید رها شده 
در نقاط مختلف کشف و  قطعات هشت دستگاه خودرو مسروقه 

دیگر نیز از مخفیگاه متهم کشف و ضبط  شد.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: به شهروندان 
توصیه می شــود خودروهاي خود را به وســایل ایمني تجهیز 
و خودروهــا را در پارکینگ هــاي داراي مجــوز و یا نقاطي که 
دوربین هاي سطح شهر به آن ها مشرف است، پارک کنند. ضمن 
اینکه شهروندان و افرادي که خودروهاي پراید آنان پس از سرقت 
اوراق شده مي توانند براي  شناسایي اموال خود به کالنتري 1۲ 

جمهوري واقع در بولوار جمهوري مراجعه کنند.

با رصدهای دقیق سپاه خراسان رضوی لو رفت
  کشف ۲۰۰کیلوگرم گوشت چرخ کرده 

فاسد در مشهد
ایرنــا: رئیس شــعبه 
حکومتی  تعزیرات  سیار 
خراســان رضوی گفت: 
گوشــت  محــمـــوله 
چــرخ کــرده فاســد و 
غیربهداشــتی بــه وزن 
رصد  با  ۲۰۰کیلوگــرم 
اطالعاتی چند روزه ســربازان گمنام امام زمان)عج( در مشهد 
کشف و ضبط  شــد.  امید جلیلی اظهار کرد: براساس گزارش 
سازمان اطالعات سپاه امام رضا)ع( یک واحد مسکونی در منطقه 
محمدآباد مشهد که اقدام به تولید و توزیع گوشت های چرخ کرده 
فاسد و غیربهداشتی می کرد، شناسایی شد. وی ادامه داد: در این 
راستا شب گذشــته با هماهنگی نیروهای سپاه امام رضا)ع( و 
حضور کارشناسان دامپزشکی از این مکان حدود ۲۰۰ کیلوگرم 
گوشت چرخ کرده فاسد که با رنگ غیربهداشتی و آالیشات دامی 
غیربهداشتی تولید شــده بود، توقیف شد. رئیس شعبه سیار 
تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: متهم از محل متواری 
شــده  بود که تحقیقات برای دستگیری وی و همچنین برآورد 
میزان دقیق گوشت ها ادامه دارد. جلیلی افزود: مکان های توزیع 
گوشت ها نیز شناسایی شده و اقدامات الزم در حال انجام است.

مقام ارشد انتظامی استان خبر  داد
  آمادگی پلیس برای تأمین نظم و امنیت 

سوگواری های دهه آخر صفر
 خط قرمز: فرمانده انتظامی استان در حاشیه نشست با مدیران 
سازمان های امدادی از آمادگی پلیس استان برای برقراری نظم و 
امنیت شایسته سوگواری های میلیونی آخر ماه صفر در مشهد و 
استان خراسان رضوی خبر داد. سرتیپ محمد کاظم تقوی گفت: 
در ایام دهه پایانی صفر خیل میلیونی زائران عزادار از سراســر 
ایران اسالمی و دیگر کشورهای مسلمان خود را به مشهد مقدس 
می رسانند تا در حماسه ای دیگر سوگواری باشکوهی را برپا کنند. 
ســرتیپ تقوی افزود: به پشتوانه همکاری هوشمندانه و تعامل 
هدفمنــد ســازمان های امدادی و خدمات رســان و همچنین 
همکاری مدیــران هیئت های عــزاداری و کاروان های پیاده و 
همگامی زائــران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن الحجج آقا امام 
رضا)ع( برنامه ریزی ویژه ای برای تأمین و برقراری نظم و امنیت 

کامل این سوگواری های حماسی صورت گرفته است.  

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     .

 رانندگی در الین های زیاد وایجاد ترافیک
چرا راهنمایــی و رانندگی با رانندگانی که 
در الیــن خود حرکــت نمی کنند برخورد 
نمی کند؛نمی دانم رانندگی در شهر مشهد 
اینگونه اســت یا رانندگی در الین های زیاد 
و ایجاد ترافیک در همه شــهرهای کشور 

وجود دارد.
935...4513

 پس چه شد؟
مســئوالن محترم از شــرکت پدیده با 13۰هزار سهامدار فقط خبر باقی مانده و دلمان را  به 
اخبار آن خوش کردیم. استاندار محترم در بدو مسئولیت فرمودند پدیده از اولویت های کاری 

من است، پس چه شد؟
915...84۰۲

 کاغذهایی که هدر می رود
از جلو هر عابربانکی که در سطح شهر عبور 
می کنی با دیدن رسیدهای باطله پخش شده 
در کف پیاده روها آدم شــرمنده می شــود 
و افســوس می خورد چرا در حوزه فرهنگ 
عمومی  اینقدر تنــزل کرده ایم و چرا کاغذ 

هدر می رود؟
937...۲315

 شر مافیای خودرو چه موقع کم می شود؟
اعالم کرده اند دیگر پراید و4۰5 تولید نمی شــود، امیدوارم این گونه شــود و روزی برسد 
که شــر این مافیای خودرو از سر مردم کنده شود و شاهد حضور خودرو های باکیفیت در 

کشور باشیم.
939....1۲81

سوژه از شما / پیگیری از ما

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه 
های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

با دستور دادستانی مشهد

فروش کارخانه ژالتین حالل آریا ممنوع شد

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir
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فضای مجازی: 

 بارش های رگباری در راه استان
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طی امروز با 
افزایش ابر و وزش باد در سطح استان در پاره ای از نقاط شمالی 
و شمال غرب بارش های رگباری پراکنده پیش بینی می شود. با 
توجه به آخرین نقشه های پیشیابی هواشناسی انتظار می رود از 
اوایل هفته آینده عالوه بر افزایش ابر و وزش باد، بر گستردگی 
بارش ها در اســتان افزوده شود. طی این مدت تغییرات دمایی 

قابل مالحظه نیست.



ورزش خراسان
باحضورهزاراننفراززائرانپیادهانجاممیشود

زیارت به نیابت از شهدا
سرورهادیان  زائران پیاده به نیابت از شهدا به 
سمت بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( قدم برمی دارند.

معاون فرهنگی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
خراسان رضوی با اعالم این مطلب در گفت وگو 
با قــدس گفت : همزمان با ایام دهه آخر صفر و 
شــهادت امام رضا)ع(، طرح نائب الشهید توسط 
معاونت فرهنگی و روابط عمومی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان رضوی با همکاری بنیاد 
شــهید  و امور ایثارگران مناطق سه گانه مشهد 
و شهرســتان های اســتان و کاروان های پیاده 

محبین الرضا اجرا می شود.
جواد حامــدزاده افزود : این طرح با هدف ترویج 
فرهنگ رضوی و ایثار و شــهادت انجام و زائران 
پیاده به نیابت از شــهدا به سمت بارگاه ملکوتی 

امام رضا)ع( قدم برمی دارند.
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان در کاروان پیاده 
محبین الرضا تصاویر شــهدا را نیز با خود حمل 
خواهند کرد، بیان کرد :  طرح نیابتی شهدا مقدمه 
ای برای انس بیشتر با شهداست و هدف این طرح  
شــناخت آرمان مقدس این عزیزان در راستای 
زنده نگه داشتن یاد وخاطره رشادت های شهیدان 
است، تا فرهنگ ایثار و شهادت در زندگی روزمره 

مردم نهادینه شود.

 همراه با شهدا 
وی با اشــاره به اینکه تصاویر شهدای خراسان 
رضوی در قالب کارت های گردن آویز چاپ شده 
است، اظهارکرد:  تصاویر شهدا در ابتدای شروع 
مراســم پیاده روی در شهرستان های خراسان 
رضوی توسط بنیاد شــهید وامورایثارگران در 
مراســم بدرقه کاروان پیاده توزیع می شــود و 
زائران پیاده شــرکت کننده در این طرح با بجا 
آوردن نماز، قرائــت قرآن و به خصوص زیارت 
هایــی به نیابت شــهیدان این مســیر را طی 

می کنند.

  ادامه راه 
وی تصریح کرد : استفاده از نمادهایی چون کارت 
نیابت شهید ، دعوت دوستان خود و دیگر زائران 
پیاده روی امام رضا)ع( از دیگر اهداف این طرح 
است وامیدواریم پذیرش توفیق نیابت شهید به 
استمرار نیابت شهید میسر شود تا در بسیاری 
از امور و انجام خیرات و حسنات درزمینه های 
فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی با روحیه جهادی 

که این افراد، قبول نیابت زیارت شهدا رادارند، 
این روحیه  در ســایرامور زندگی ودرمراسمات 
مختلفی نایب الزیاره شــهدا همچنان باشند و 

انس و الفت  را با شهدا ادامه دهند .
معاون فرهنگی بنیاد شهید استان توضیح داد 
: به عبارتی مــا این طرح را یکی از طرح هایی  
می دانیم که مقدمه ای برای انس و رفاقت بیشتر 

با شهدا و نهادینه شدن این فرهنگ شود.
وی بــا بیــان این  نکته که ایــن طرح  مورد 
استقبال همه گروه های سنی و باهرجنسیت 
است، اعالم کرد: امیدواریم درسال آینده این 
طرح را گســترش بدهیم تــا همه افرادی که 
متمایل به این طرح هســتند، بتوانند در این 

طرح شرکت کنند .
حامد زاده افزود: طبق برنامه 
ریزی، مراسم استقبال زائران 
پیاده با همکاری شــهرداری 
مشــهد و بنیادهای مناطق 
سه گانه مشهد در ورودی های 
مشهدمقدس برگزار می شود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان رضوی 
بیان کرد: در استان خراسان 
رضوی بــرای زائران پیاده به 
صــورت متمرکز این طرح از 

27 مهرماه از گلزار شهدای شهرستان ها آغاز و 
با زیارت حرم مطهر علی بن موســی الرضا)ع( 
خاتمه پیدا می کند و به هشــت نفــر از افراد 

شرکت کننده به قید قرعه هدایای نفیسی اهدا 
خواهد شد.

جواد حامدزاده خاطرنشــان کرد: هالل احمر، 
اورژانــس ، آتش نشــانی، نیروی های نظامی 
و انتظامــی  و موکب های مختلــف آماده ارائه 
خدمات رسانی به زائران پیاده بارگاه ملکوتی امام 
رضا)ع( هســتند واین درحالی است که استان 
خراســان رضوی بیش از 17 هزارشــهید، 49 
هزار جانباز و 3 هزار آزاده تقدیم نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران کرده است.

  10 هزار حضور عاشقانه 
وی خاطرنشان کرد : طرح زیارتی نائب الشهید با 
حضور 10 هزار نفر برگزارمی 
شــود . معاون فرهنگی بنیاد 
شهید خراسان رضوی گفت:  
درســال های گذشته کاروان 
پیاده خاص خانواده شــهدا 
و ایثارگران را داشــتیم که از 
تمام اســتان درایــن کاروان 
حضورداشتند که مسیر پیاده 
روی ایــن کاروان های پیاده 
ازملک آباد به ســمت حرم 
مطهر امــام رضــا)ع( بود و 

نایب الزیاره شهدا بودند .
وی با اشــاره به این نکته که امسال با توجه به 
خیل عظیم کاروان ها و دلدادگان علی بن موسی 
الرضا )ع(که از شهرستان های خراسان رضوی 

عازم می شــوند، اظهارکرد: امسال این طرح به 
صورت عموم اجرا شــد تا تمام کســانی که در 
قالب کاروان های پیاده و زیارتی به مشهد مشرف 

می شوند، بتوانند نایب الزیاره شهدا باشند .
 وی بیان کرد: طرح اعالم و سپس به شهرستان ها 
مطرح و نیازســنجی شــد تــا دریابیم که هر 
شهرســتان چه تعدادی در این طرح مشارکت 
خواهد داشت و خوشبختانه همه شهرستان های 

استان از این طرح استقبال کردند .
جــواد حامدزاده تصریح کرد : بنیاد شــهید با 
مدیریت کاروان های پیاده هماهنگی الزم راانجام 
داد و در نهایت، طــرح را برنامه ریزی کردیم و 
امسال به عنوان شروع این طرح خوشبختانه در 
سطح خوبی قرار دارد  و امیدواریم در سال های 

آتی با شرایط بهتری آن را ادامه دهیم.
وی در ادامه افــزود: درحال حاضر برنامه ریزی 
امسال ازمبدأ تا مقصد است وعالقه مندان به این 

طرح می توانند، نایب الزیاره شهدا باشند .

 گروه سیار
 مدیر فرهنگی بنیاد شهید استان از حضور یک 
گروه خاص ســیار نیز در محل تردد کاروان ها 
خبرداد و گفت: این گروه نیز در حرکت هستند 
تا اگرکســانی که از کاروان ها جا مانده اند یابه 
صورت شخصی این مســیر را طی می کنند و 
عالقه مند هستند  که نایب الزیاره شهدا باشند، 

می توانند آن ها هم ازاین طرح استفاده کنند .
وی درباره چگونگی نائب الزیاره شدن نیز اظهار 
کرد: بدرقه اولیه از محل شهرستان های  اعزامی 
انجام می شود و به عاشقان این راه طرح توضیح 
داده می شود و در کارتی عکس شهید به صورت 
گردن آویز تهیه شده است که آن فرد خودش را 
با آن شهید وفق می دهد و به نیابت آن شهید آن 
مسیر را طی می کند  و همه اذکار، دعاها، زیارت 
عاشورا، نمازهایی که در طی این مسیر خوانده 
می شود و در نهایت به مرقد آقا علی ابن موسی 
الرضا)ع( می رسند و با توجه به نیابت از شهید، 

ان شا ءاهلل شفاعت شهید را داشته باشند .
 حامــدزاده افــزود: در ســه ورودی مشــهد 
در مســیرهای نیشــابور ، قوچــان و کالت 
برنامه ریزی های الزم انجام شــده اســت  تا در 
موکب هایی که در ورودی شهر برپا شده است، 
مراسم استقبال توسط مســئوالن  وجمعی از 

خانواده شهدا انجام شود .

یار مهربان
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 خراسان رضوی خبر داد
عرضه220هزارعنوانکتاب

درنمایشگاهبینالمللیکتابمشهد
بهـاردوست:
کـــل  یـر مـد
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خراسان رضوی در نشست 
خبری بیســت و یکمین 
دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب مشهد عنوان کرد: 

نمایشگاه بین المللی کتاب بستری برای یک کالن رویداد فرهنگی 
است. جعفر مروارید گفت: بیست و یکمین نمایشگاه کتاب مشهد 
امسال با شعار کتاب، پیشران مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی از ۸ 

آبان تا 1۵ آبان آغاز خواهد شد. 
وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب مشهد در 20 هزار مترمربع فضای 
نمایشگاهی با یک هزار غرفه در 10 سالن برپا می شود که 200 
هزار عنوان کتاب از ناشــران داخلــی و 20 هزار عنوان کتاب از 
ناشــران خارجی در آن عرضه خواهد شد. هزینه های مرتبط با 
فراهــم کردن امکانات برگزاری نمایشــگاه بین المللی کتاب در 
مشهد نسبت به سال گذشته سه برابر شده؛ بنابراین کمک های 

دستگاه های اجرایی نیز در این زمینه باید سه برابر شود. 
افشین تحفه گر، معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی نیز گفت: تاکنون 730 ناشر 
نام نویسی کردند که این تعداد شامل 117 ناشر دانشگاهی، 39 
ناشــر کمک آموزشی، 10۵ ناشــر کودک و نوجوان، 4۶9 ناشر 
عمومی و ۶ کتاب فروشی سطح شهر می شود. همچنین حضور 
بیش از 2۵ ناشر بین المللی و ۸0 نمایندگی نشر بین المللی در این 

دوره از نمایشگاه کتاب قطعی شده است. 
وی ادامه داد: مبلغ اختصاص داده شده به بن های تخفیف، یک 
میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شده که در اختیار مخاطبان 
قرار خواهد گرفت. با توجه به ســهولت رفت و آمد، آماده سازی 
وســایل نقلیه عمومی و طراحی بهتر جهت دستیابی آسان به 
تمامی بخش های نمایشگاه، پیش بینی می شود این دوره نمایشگاه 

بین المللی کتاب مشهد، مخاطبان زیادی داشته باشد. 
تحفه گر اضافه کرد: در این دوره از نمایشگاه همه کتاب ها با 30 
تا 40 درصد تخفیف عرضه می شود که 20 درصد تخفیف مربوط 

به بن های کتاب و باقی آن مربوط به ناشران است.

ر دیدا

نمااگشیه

سفیر ایتالیا در ایران عنوان کرد 
تعاملبامشهددرزمینهساختپروژه

فرودگاهیباوجودتحریمها
ایتالیا در  قدس:ســفیر 
ایران در سفر به مشهد از 
این کالنشهر به عنوان یک 

شهر زنده و پویا نام برد. 
اشــاره  با  پرونه  جوزپــه 
بــه اینکه ایــران و ایتالیا 
دو تمدن کهــن و بزرگ 

هستند، گفت: وظیفه و مأموریت خودم می دانم که از این تمدن 
و ســابقه حمایت و آن را ارتقا دهم. سفیر ایتالیا در ایران با بیان 
اینکه خراسان رضوی ظرفیت های بســیار خوبی در حوزه های 
فرهنگی، صنعتی و اقتصادی دارد، افزود: تاکنون اقدامات خوبی 
در این حوزه ها انجام شــده است و باید توریست فرهنگی را نیز 
برای تعامالت بیشتر ارتقا دهیم.  وی اظهار کرد: فعالیت در حوزه 
توریســت فرهنگی می تواند هم برای ایتالیا، ایران و هم منطقه 

ارزشمند باشد.
غالم عباس ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در 
شمال شرق کشــور هم با بیان اینکه ظرفیت های گردشگری و 
فرهنگی خراسان رضوی می تواند برای گردشگران ایتالیایی جذاب 
باشد، گفت:در مدت سفر سفیر جدید ایتالیا به مشهد فرصت ها 
و ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی استان برای برقراری تعامالت 

بیشتر معرفی خواهد شد.
سفیر ایتالیا در ایران همچنین در دیدار با شهردار مشهد ضمن 
اشــاره به پیشــنهاد همکاری در خصوص ســاخت پروژه شهر 
فرودگاهی مشهد، گفت: امیدواریم این فرصت ایجاد شود؛ چون 
همه بسیار هوشمندانه و شفاف در مورد تحریم ها عمل می کنیم تا 

با وجود این تحریم ها نیز بتوانیم این مهم را انجام دهیم.
جوزپه پرونه با اشــاره به ضرورت افزایش ارتباط بین کشورهای 
ایــران و ایتالیا، بیــان کرد: هدف اصلی مــا آموختن و برقراری 
ارتباط است و باید این همکاری را برای مراحل بعدی ارتقا دهیم. 
همچنین در زمینه ارتقا و شناخت فرهنگی مشهد نیز کارهای 

خوبی صورت گرفته که از آن حمایت می کنیم.
شهردار مشهد هم در این دیدار بر همکاری های مشترک بین این 

دو کشور در جهت توسعه شهری تأکید کرد.
کالیی با اشاره به وجود زمینه های مختلف همکاری های اقتصادی 
بین ایران و ایتالیا، اظهار کرد: از فضای تحریم ها و موانعی که بین 
دولت ها برای همکاری های مشترک اقتصادی وجود دارد، اطالع 
داریم، اما تجربه نشــان می دهد شهرداری ها می توانند به عنوان 
مجموعه های غیردولتی نقش مهمی در دیپلماسی ایفا کنند و ما 

تجربه خوبی از اجرای دیپلماسی در این زمینه داریم.

همزمان با ایام پایانی ماه صفر 
برپایینمایشگاهعکس

»همهخادمالرضاییم«درخط2قطارشهری
قدس:نمایشــگاه عکس 
»همه خــادم الرضاییم«در 
ایستگاه شهدا خط 2 قطار 

شهری بر پا شد.
که  نمایشــگاه  ایــن  در 
بــا مشــارکت شــرکت 
بهره برداری قطار شهری و 

آستان قدس رضوی برپا شده است، تصاویری از خدمت رسانی به 
کاروان های پیاده، حرم مطهر رضوی، بارگاه و گلدسته های حرم 

در معرض دید مسافران مترو قرار گرفته است.
این نمایشگاه تا پایان ماه صفر و در ساعات سرویس دهی مترو)از 

۶ صبح تا 22( برای بازدید عموم عالقه مندان دایر است.

کاندیدای هیئت قایقرانی استان با اشاره به شائبه 
مهندسی شدن انتخابات:

مسئوالنبرگزاریهمهرابهیکچشم
نگاهکنند

خداشناس: حمیدرضا
خراسان  استان  قایقراني 
رضوي با وجود برخورداري 
از ظرفیــت بســیار براي 
حضور در میادین مختلف 
عالوه بر مشکالت معمول 
با خلف وعده و ناهماهنگي 
تصمیم گیران مرتبط دست و پنجه نرم مي کند. حضور قدرتمند 
خراســان رضوي در رشــته قایقراني از آن جهت جالب توجه 
است که این استان خشــک و کم باران ساحل دریایي نداشته 
و ازمنابع متنوع آب برخوردار نیست؛ بنابراین نبود مکان مناسب 
براي تمرین به بزرگ ترین دغدغه دست اندرکاران این رشته در 
اســتان تبدیل شده است. از طرفی نبود دیگر امکانات مورد نظر 
این رشته ورزشی سبب شده است شاهد کناره گیری ورزشکاران 
از این ورزش مفرح و با نشــاط باشیم. حال در آستانه انتخابات 
مجمع هیئت خراسان رضوی و با توجه به گمانه زنی هایی مبنی 
بر مهندســی بودن این انتخابات گفت وگویی کرده ایم با جالل 
قسمتی، مربی تربیت بدنی آموزش و پرورش و کاندیدای انتخابات 

مجمع قایقرانی که در ادامه می خوانید.
تشکری با اشاره به شائبه هایی مبنی بر زدوبند و مشخص شدن 
گزینه مــورد نظر پیش از انتخابات می گوید: طی تماســی که 
برخی آشنایان با بنده داشته اند به من توصیه کردند از انتخابات 
کناره گیری کنم؛ چون شــخص مورد نظر را انتخاب کرده اند و 
برگزاری مجمع فقط جنبه نمایشی دارد که امیدوارم این  حرف ها 
فقط در حد شایعه باشد و مسئوالن برگزاری انتخابات حواسشان 
به این مسئله باشد و بگذارند رقابت در فضایی کامالً عادالنه برگزار 
شود. وی بزرگ ترین مشکل حال حاضر قایقرانی استان را نداشتن 
مدیریت دانست و عنوان کرد: باید در رأس هیئت یک مدیر خوب 
و کار بلد باشــد که تنها به برگزاری جلسات اکتفا نکند، بلکه با 
پای کار آوردن مسئوالن استانی و شهری و به خصوص کمک از 
شورای شهر مشکالت این رشته ورزشی مفرح را برطرف کند. در 
حال حاضر نگاه مسئوالن تنها به رشته فوتبال است و اگر اندکی از 
هزینه هایی که صرف فوتبال می کنند، به سایر رشته ها اختصاص 
دهند تا حدود زیادی مشکالتشان حل می شود. همچنین هیئت 
می تواند با آموزش و پرورش وارد تعامل شود و از ظرفیت آموزشی 
و همچنین استخرهایی که دارد برای پرورش ورزشکاران قایقرانی 
در رده های پایه استفاده کند. حتی دانشگاه ها هم می توانند به 
کمک این رشته بیایند. نامزد شرکت در انتخابات هیئت قایقرانی 
خراســان رضوی تصریح کرد: وعده دادن پیش از انتخابات کار 
درستی نیست و بنده به شخصه در حال حاضر و قبل از انتخابات 
هیچ قول و وعده ای نمی دهم و اگر توفیق خدمت به عالقه مندان 
و ورزشکاران رشته قایقرانی پس از برگزاری انتخابات را داشتم با 
برنامه ریزی و روی اصول به دنبال هموار کردن مشکالت پیش 

رو قایقرانی خواهم بود. 

به مناسبت درگذشت بازیکن شهرداری بردسکن
یکدقیقهسکوتدرتمامیدیدارهای

اینهفتهفوتبالاستان
قانع،  احمــد  قــدس:
دبیرکمیته اجرایی هیئت 
فوتبال خراســان رضوی 
گفت: به خاطر درگذشت 
محمدجواد حســنی نژاد، 
استان  فوتبال  دیدارهای 
در تمامــی رده ها با یک 
دقیقه ســکوت آغاز می شود. حســنی نژاد بازیکن تیم فوتبال 
شهرداری بردسکن، دو روز پیش دار فانی را وداع گفت. براساس 
اعالم دبیر کمیته اجرایی هیئت فوتبال استان، تمامی دیدارهای 

این هفته با یک دقیقه سکوت همراه خواهد بود.

همایشدوچرخهسواریدرتربتجام
قدس:رئیــس اداره ورزش و جوانان تربت جــام از برگزاری 
همایش دوچرخه سواری و مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام 
در این شهرســتان خبرداد. محسن سپهری در این خصوص 
اظهار کرد: صبح دیروز به همت هیئت دوچرخه ســواری و با 
همکاری و مشارکت اداره ورزش و جوانان در تربت جام همایش 
دوچرخه سواری و مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام برگزار 
شد. وی افزود: دوچرخه سواران مسیر خود را ازمحل دانشکده 
ســما آغاز و با حضور در محل مزار شــهدای گمنام دانشگاه 
آزاداســالمی به کارخود پایان دادند و سپس مراسم غبارروبی 

مزار شهدای گمنام انجام شد.

طرح نیابتی شهدا 
مقدمه ای برای انس 

بیشتر با شهداست و هدف 
این طرح  شناخت آرمان 

مقدس این عزیزان در 
راستای زنده نگه داشتن 
یاد وخاطره رشادت های 

شهیدان است
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فضایمجازی: 

 روز گذشته  مدیرکل بهزیستی استان:  مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور:

جشنوارهکاریکاتورخراسانشمالی
قابلیتبینالمللیشدندارد

مهمترینآسیبهایاجتماعی
خراسانرضویاعالمشد

زنگبیهقیدرمدارسسبزوار
نواختهشد

بجنــورد-خبرنگارقدس:مدیر مرکــز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری کشور گفت: جشنواره کارتون و 
کاریکاتور خراسان شمالی قابلیت بین المللی شدن دارد.

ســید مســعود شــجاعی طباطبایی تصریــح کرد: 
رویدادهــای هنری در حــوزه کاریکاتــور آن قدر 
پُررنگ بوده اســت که کاریکاتوریست های ایرانی و 
خارجی به خوبی خراســان شمالی را می شناسند و 
این به راحتی به دســت نمی آیــد، مگر با دقت نظر 
باالی دست اندرکاران جشــنواره. وی به مزیت های 
این جشــنواره در خراسان شــمالی نسبت به دیگر 
جشــنواره های کاریکاتور در نقاط مختلف پرداخت 
و حضــور هنرمندان جوان حتی در داوری ها و آغاز 
فعالیت پیش از پایان یافتن هر دوره از جشنواره را 
به واسطه گام برداشــتن برای شناسایی استعدادها 
و تعامل مســتمر با آن ها تا معرفی ظرفیت ها، اتفاق 

مبارکی دانست که نمی توان نادیده گرفت.

ایسنا:مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: طالق، 
خشــونت های خانگی، حاشیه نشینی و اعتیاد مهم ترین 

آسیب  های اجتماعی در استان هستند.
پوریوسف  با بیان اینکه »در سال گذشته به نسبت سال 9۶ 
در بخش طالق در سطح استان با افزایش مواجه بودیم«، 
افزود: با بررسی های صورت گرفته در سه ماهه نخست سال 
جاری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان نرخ 
طالق 4 درصد افزایش داشــته ایم. وی متوســط کاهش 
نرخ ازدواج در استان را 12 درصد اعالم کرد و گفت: سال 
گذشته به همت افزایش توسعه مراکز اورژانس اجتماعی 
شاهد افزایش خدمت دهی به کودک آزاری و همسرآزاری  
در اســتان بودیم. وی با اشاره به اینکه برخی آسیب های 
اجتماعی به خاطر شــرایط ویژه ای که شهر مشهد دارد، 
به این شهر تحمیل می شود، یادآور شد: این افزایش آمار 
بدین  خاطر است که تعداد آسیب های شناسایی  شده در 

این شهر بیشتر است.

ایرنا:زنگ بیهقی همزمان با مراسم بزرگداشت ابوالفضل 
بیهقی مورخ و ادیب سبزواری در مدارس این شهرستان 
نواخته شــد. رئیس آموزش و پرورش ســبزوار در آیین 
نواختن زنگ بیهقی در دبیرستان فرهنگیان این شهرستان 
گفت: ابوالفضل بیهقی ادیبی برجسته و مورخی نامدار بود 

که می توان از وی به عنوان پدر نثر فارسی یاد کرد.
محرابی افزود: ابوالفضل بیهقی از مشاهیری است که به ما 
هویت داده و کتابش جایگاه خاصی در معارف روزگار داشته 
و شخصیت و گفتار او بر توسعه فرهنگی کشور مؤثر بوده 
است. ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار قرن پنجم هجری قمری و 
نگارنده کتاب تاریخ بیهقی از مورخان دوره غزنوی است که 
سال 3۸۵ قمری در قریه حارث آباد بیهق )سبزوار( متولد 
شد. وی پس از کسب فضایل به دیوان رسایل محمودی 
راه یافت و در خدمت خواجه بونصر مشکان به کار پرداخت 

و در خدمت سالطین غزنوی به سر برد.
بیهقی در سال 470 هجری قمری درگذشت.

7663zadehalireza@gmail.comجدول
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را  تهران  استان  خاک  از  بخشی   .1
نشان  بزرگش   - فیلتر  می گیرد-  دربر 
صید-  برای  پنهان شدن   .2 است  نزدن 
خورشتی-  گیاه   .3 بی صدا  نوگرایی- 
آزمایشگاهی  مخروطی شکل  ظرف 
شادی   - مایعات  جوشاندن  برای 
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لباس - تسمه کمر  پینه  14. دست ها- 
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سر فوتبالیست 11. آب منجمد- درحال 
عزیز   .12 دوستی کردن  تکان خوردن- 
 عرب- بخشش و کرم- چادر سبز- ابتدا 
صبرزرد  ضخیم-  امانت فروش-   .13 

کاغذی-  کیسه  مرغوب-  زردآلوی  نوعی   .14
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