
 مراسم سوگواری زنان نوغان 
در مشهد برگزار شد

 بازی در خدمت 
مفاهیم دینی

در مراسم رونمایی از کتاب »پرچمدارکوچک من« عنوان شد  به یاد حرکتی تاریخی در سال 203 هجری قمری

مراســم عزاداری نمادیــن زنان نوغــان با حرکت 
هیئت های مختلف عزاداری به ســوی حرم مطهر 
رضوی انجام شــد. این حرکت تاریخی هر سال در 
محله نوغان شهر مشــهد گرامی داشته می شود و 
هزاران نفر از بانوان مشــهد به ویژه بانوان این محله 
افتخار می یابند که در تشییع نمادین پیکر امام رئوف 

شرکت کنند. زنان محله ...

کتاب »پرچمدار کوچک من« به نویسندگی »فریده 
الیاسی« توسط خانه همبازی دفتر مطالعات جبهه 
فرهنگی انقاب اســامی منتشر شد. این کتاب که 
شامل 60 خاطره و تجربه برگزیده مادران به همراه 
10 خاطره تصویرســازی است روانه بازار نشر کشور 
شده است.کتاب »پرچمدار کوچک من« در مقدمه با 

نقد نگاه کلیشه ای رایج که زمان ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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بیمارستان محرومان، محروم از بودجه
وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خبر داد 

بررسی مشکالت 
»پدیده« در شورای 

عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در مشهد برگزار شد

 یادواره 
 شهید فهمیده 

و ۳۶ هزار شهید 
دانش آموز

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: توجه به عظمت 
شــهید فهمیده یک راهبرد ارزشــمند در عرصه زندگانی 
آن هاســت. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در مراسم یادواره 
کشوری شــهید فهمیده و ۳6 هزار شهید دانش آموز که با 
حضور جمعی از مســئوالن و خانواده این شهید در محل 
سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد، با بیان 
این مطلب ، خاطرنشــان کرد: توجه به ایــن راز در عرصه 
دانش آموزی به ویژه آن زمان که به بلوغ نزدیک می شوند، 
راهبردی مهم است. همچنین در عرصه آموزشی نیز دارای 
اهمیت است که موقعیت تصمیم گیری در زندگی را فراهم 
می آورد. در واقع دانش آموزان شهید ثابت کردند یک زندگی 
هدفمندانه چگونه تحقق می یابد.وی برگزاری این یادواره و 
یادآوری ۳6 هزار شــهید دانش آموز را مهم خواند و گفت: 
امسال این یادواره مزیت ویژه ای دارد و آن هم برگزاری این 

مراسم در مشهد و در این ...

وزیر بهداشت در پاسخ به پیگیری قدس ساخت این مرکز درمانی را به همت خیران موکول کرد

.......صفحه 2 

آیا سود زعفران 
سفره کشاورز را 

رنگین خواهد 
کرد؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در نخستین نشست شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا موضوع پدیده در دستور جلسه قرار 
می گیرد.فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی خراسان رضوی که در سالن ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

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

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

شماره پیامک:   300072305

فارس: در پی افزایش قیمت بلیت اتوبوس ها، برخی 
مسافران به هنگام بازگشت از مشهد به محل زندگی 

خود شوک زده شدند. 
گویا این مســافران حدود یــک هفته قبل به صورت 
اینترنتی بلیتی را از مشــهد به مقصد شیراز تهیه و 
دیروز که برای عزیمت به شــیراز به ترمینال مراجعه 
کرده به آن ها گفته بودند باید مابه التفاوت بلیت که 25 
هزار تومان است را بپردازید در غیر این صورت اجازه 

سوار شدن به اتوبوس را ندارید.
در همیــن خصــوص معــاون اداره کل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای خراســان رضوی درباره افزایش 
کرایه اتوبــوس در چند روز اخیر، گفت: با توجه به 
اینکه از هفتم تا یازدهم آبان قرار اســت اتوبوس ها 
یک ســر خالی به مشهد بازگردند، 20 درصد کرایه 
اتوبوس هــا افزایش یافته و صنــف مربوط به لحاظ 
جایــگاه قانونی که دارد ایــن افزایش رقم را اعمال 

کرده است.
وحدتی فرد ادامــه داد: بنابراین هر فردی که در این 
مدت به مشــهد ســفر کند تنها در همین مدت 20 

درصد اضافه تر باید بپردازد.

وی افزود: در طول 10 روز گذشته مسافران آرام آرام 
وارد مشهد شده اند و باید همه زائران به مکان زندگی 
خود بازگردند و با توجه به اینکه تعداد مسافران زیاد 
و اتوبوس کم اســت، باید اقدامی انجام شود تا ناوگان 
خصوصی تشویق شــود و برای خالی کردن مشهد از 

زائران به اینجا بیاید.
وی چاره کار را این افزایش قیمت دانست و خاطرنشان 
کــرد: زائران هم بایــد این را بپذیرنــد، چراکه ناچار 
می شــوند به اینکه شــب بیشــتری بمانند و هزینه 

بیشتری متقبل شوند.

وی تصریح کرد: پیش از این قرار بر این بود که کرایه 
افزایــش یابد، اما باتوجه به اینکــه رقم قطعی نبود، 
هنگامی که برخی زائران به صورت اینترنتی بلیت تهیه 
کردند افزایش اعمال نشد و زمانی که این رقم قطعی 

شد، افزایش کرایه صورت گرفت.
وی در پاســخ به این پرسش که به چه علت در بلیت 
مربوط اعام نشده که مبلغ علی الحساب است، گفت: 
می پذیــرم که نوعی بی ســلیقگی رخ داده و این یک 
آســیب اســت، اما باید برای ناوگان خصوصی هم به 

گونه ای ایجاد انگیزه کنیم.

 چهارشنبه 8 آبان  1398 

  1 ربیع االول 1441
 30 اکتبر 2019 

 سال سی و دوم  
 شماره 9097  
ویژه نامه 3481 

 آگه�ی مجمع عمومی عادی به طور ف�وق الع�اده  
شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی باغ منزل گلبهار به 

شماره ثبت 18837 نوبت اول
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی به طور ف��وق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاون��ی ف��وق در تاری��خ 98/8/30 روز 
پنج ش��نبه س��اعت 9 در محل قانونی دفتر شرکت به 
آدرس بلوار شهید صادقی، صادقی13 اسفندیانی4 
پ��اک71 طبقه اول برگ��زار می گ��ردد از کلیه اعضاء 
یا نماین��دگان آنها دعوت می گردد در جلس��ه مذکور 

حضور یابند.
توضیح��ات : 1- در صورتیک��ه ک��ه حض��ور عضوی در 
جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رای خود 
را ب��ه موج��ب وکالتنامه به عضو دیگر ی��ا نماینده تام 
االختی��ار خود واگ��ذار نماید در این ص��ورت هر عضو 
عاوه ب��ر رای خود تا3 رای با وکال��ت و غیر عضو فقط 
یک رای با وکالت می تواند داشته باشد عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود از 
تاری��خ 98/8/11 ال��ی 98/8/29 به دفتر ش��رکت در 
س��اعات اداری با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 
جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت مراجعه 
نمایند.  2- باتوجه به دستورجلسه انتخاب بازرس از 
کلیه متقاضیان سمت مذکور دعوت می گردد تا ظرف 
یک هفته از تاریخ نشر آگهی به دفتر شرکت مراجعه 
و نس��بت به اع��ام درخواس��ت کتبی اق��دام نمایند. 
دستورجلسه : 1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس  
2- تصویب صورتهای مالی س��ال 97   3- تصویب بودجه 
سال 98  4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال مالی  5- طرح و تصویب خرید و فروش و یا تبدیل 

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

عضویت یاشناسایی معتبرالزامی می باشد
دستورجلسه : 

1 - استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان
2 - طرح وتصویب صورتهای مالی 98-97 )ازتاریخ 
97/5/1 الی 98/4/31 ( برابرتغییرات اساسنامه
3 - تصویب بودجه شرکت جهت سال مالی 99- 98

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

محمد سیف زاده رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان دارایی خراسان رضوی
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آگهی مزایده)نوبت دوم(
ش��هرداری درگزدرنظرداردبه اس��تنادمصوبه ش��ماره192 تاریخ1398/04/19  شورای محترم اسامی شهردرگز اماك مش��روحه ذیل راازطریق مزایده کتبی به فروش برساند.

متقاضی��ان میتوانندجه��ت اط��اع ازش��رایط مزایده ازتاری��خ 1398/08/08  لغایت پایان وقت اداری روزش��نبه مورخ��ه 1398/08/18 همه روزه ازس��اعت 7:15 الی 14:15 به 
واحدحقوقی ش��هرداری مراجعه نمایند.متقاضیان با واریز مبلغ 5%قیمت پایه بحس��اب س��پرده3100002230000 نزد بانك ملی ش��عبه مرکزی برای هرقطعه پیش��نهادات خود 
رامکتوب تاتاریخ 1398/08/18 به واحد حقوقی شهرداری درگز ارائه نمایند.شهرداری در قبول و یا رد یك یا کل پیشنهادات مختار است.زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت 
9 روزیکش��نبه مورخ 1398/08/19 خواهد بود.درصورتیکه برنده گان اول و دوم وس��وم مزایده حاضربه انعقاد قراردادنش��وند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهدشد.ضمنًا هزینه درج آگهی ها درروزنامه بعهده برنده مزایده می باشد0تلفن تماس 05825222201
1- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5449 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.200.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 60.000.000 ریال 
2- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5450 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.200.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 60.000.000 ریال 
3- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5451 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.200.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 60.000.000 ریال 
4- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5484 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
5- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5485 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
6- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5486 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
7- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5487 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
8- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5488 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
9- یک قطعه زمین بمس��احت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5489 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پش��ت س��الن ورزش��ی ش��هید چمران-با کاربری مس��کونی -بهاء کل 

ملک)قیمت پایه( 1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 
10- زمین بمساحت 190 مترمربع به پاک ثبتی 5490 فرعی از 51 فرعی از 22  اصلی به آدرس پشت سالن ورزشی شهید چمران-با کاربری مسکونی-بهاء کل ملک)قیمت پایه( 

1.100.000.000 ریال  و 5% سپرده تضمین شرکت در مزایده بمبلغ 55.000.000 ریال 

رمضان یزدان پناه- شهردار درگز

/ع
98
09
47
2

کرایه های اتوبوس ها از مبدأ مشهد 20 درصد افزایش یافت
امدادرسانی به محبوس شدگان در  دریافت مابه التفاوت قیمت بلیت اینترنتی زائران را شوکه کرد

آسانسوردر پی قطع برق در مشهد
قدس: مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر مشهد گفت: 
عصر روز گذشته در پی وقوع رعدوبرق و قطعی مقطعی 
جریان برق در برخی نقاط شــهر مشــهد و محبوس 
شدن شهروندان در داخل کابین آسانسورهای منازل 
مســکونی با اقدام فوری آتش نشانان امدادرسانی الزم 
به محبوس شدگان انجام شد.  آتشپاد دوم امیر عزیزی 
ادامه داد: تمامی ایستگاه های آتش نشانی در آماده باش 
کامل هســتند و به موتور پمپ های قوی مجهز تا در 
صورت تشــدید بارندگی و احتمال آبگرفتگی منازل 

شهروندان امدادرسانی الزم را انجام دهند.

ثبت یک وقف برای ساخت مرکز 
نگهداری کودکان بی سرپرست

 مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه سربیشــه گفت: 
یک واقف خیر یک قطعه زمین به متراژ 250 مترمربع را 
وقف ساخت مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در شهر 

سربیشه کرده است.
حجت االسام حسین رحیمی با بیان اینکه ارزش این 
موقوفه نیز ۹00 میلیون ریال است، افزود: ساخت این 

مؤسسه با همکاری خیران به زودی آغاز می شود.
وی تصریح کرد: همچنین آقای درویش خسروی پنج 
فنجان آب اراضی قناتین درح و یک قطعه باغ به ارزش 

500 میلیون ریال وقف کرد.

خبرخبر



وزیر بهداشت در پاسخ به پیگیری قدس ساخت این مرکز درمانی را به همت خیران موکول کرد

بیمارستان محرومان، محروم از بودجه
پرویــن محمدی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: مشهد عالوه بر جمعیت 
ساکن، ساالنه به 30 میلیون زائر و یک میلیون 
و 300 هزار نفر جمعیت حاشــیه شهر خدمات 
درمانی ارائه می کند و این موضوع شرایط خاصی 
را برای این شــهر به وجود آورده که مســئوالن 
بهداشت و درمان باید به آن توجه بیشتری کنند. 
دکتر نمکی در حاشــیه آیین معارفه دکتر سید 
محمدحسین بحرینی به عنوان سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما با 
اشــاره به وضعیت اقتصادی و شرایط کنونی، به 
تشــریح اولویت ها و برنامه های وزارت بهداشت 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: در شــرایط فعلی، 
بازنگری و بازسازی طرح تحول نظام سالمت یکی 
از اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است که با یک بازنگری اقتصادی جدید و 
با تقدم پیشگیری بر درمان و تقدم درمان سرپایی 
بر درمان بســتری و کاهــش پرداخت از جیب 

بیماران، خدمات الزم به مردم ارائه می شود.
وی گفــت: افزون بر این، راه انــدازی 400 خانه 
بهداشت عشــایری و طرح هر خانه یک پایگاه 
سالمت است که با تربیت 20 میلیون نفر از افراد 
داوطلب در خانواده ها به عنوان سالمت یار، همراه 
دولت و حکومت خواهند بود و در راستای ارتقای 
سالمت جامعه فعالیت خواهند کرد و در کنار آن 
خانواده محــور کردن و طرح جمعیت که یکی از 
دغدغه های رهبر معظم انقالب است اجرا می شود. 
همچنین با انجام تکالیف برنامه پنجم و ششــم 
توسعه یعنی تدوین پرونده الکترونیک سالمت، 
پزشــک خانواده، نظام ارجاع و اســتقرار پرونده 
الکترونیک سالمت در پایان بهار امسال، گام های 

مؤثری در حوزه سالمت برداشته شده است. 

  تربیت حکیم به جای طبیب
دکتر نمکی پرداختن به منشور و سند فرادستی 
در خصوص بیانیه رهبر معظم انقالب در گام دوم 
انقالب را بسیار بااهمیت دانست و تصریح کرد: 
این بیانیه قوی ترین و محکم ترین سند باالدستی 
است که در دانشــگاه با جدیت باید دنبال شود 
و با پرهیز از سیاســت زدگی که بزرگ ترین آفت 
است اجرا شــود. زیرا امروز نیازمند آن هستیم 
که به جای طبیب، حکیم تربیت کنیم و حرکت 
دانشــگاه باید به ســمت تربیت حکیــم و آدم 

جامع الشرایط باشد. 
همچنین با جامعه محور کــردن نظام آموزش و 
پرهیز از تک بعدی کردن آموزش، باید دانشگاه ها 

را از یأس، سرخوردگی و ناامیدی بیرون آورده و با 
احترام به دانشجو، استاد و کارکنان، عشق و امید 

و مهربانی را در دانشگاه ها ترویج کنیم. 

  اختصاص 50 میلیارد تومان برای تأمین 
کارانه کارکنان

وی با اشــاره به تنگناهای اقتصادی، مشکالت 
موجود در حوزه ســالمت و تأخیر در پرداخت 
مطالبات کارکنــان و... اظهار کرد: با وجود تمام 

مشــکالت و کمبود اعتبــارات و طلب 10 هزار 
میلیاردی وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی از 
آنجا که رسیدگی به مشکالت معیشتی کارکنان 
به خصوص در مشهدالرضا از اولویت های وزارت 
بهداشت است تا هفته آینده 50 میلیارد تومان 
در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار خواهد 
گرفت تا بخشی از مشکالت این حوزه نظیر کارانه 
کارکنان و... رفع شــود. از طرفی با اصالح شیوه 
مدیریت تالش خواهیم کرد تا حد امکان خدمات 

بهداشت و درمان به نحوی ارائه شود که شرمنده 
مردم مشهد و زائران حریم رضوی نباشیم. 

  امکانات شهرستانی، خدمات کشوری
گفتنی است، در این آیین پژمانفر، رئیس مجمع 
نمایندگان خراســان رضوی در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به مشکالت موجود در بیمارستان 
امام رضا)ع( و قائم)عج( خاطرنشان کرد: در کنار 
نیروی انســانی باید امکانات هم باشد تا به بیمار 
رسیدگی شــود زیرا مسئوالن حوزه سالمت در 
خراسان فقط به مردم استان خدمت نمی کنند 
بلکه بار بیماران سراســر کشــور را نیز به دوش 

می کشند. 
وی با بیان اینکه 34درصد بیماران بســتری در 
بیمارســتان امام رضا)ع( و قائم)عج( از خراسان 
شمالی و جنوبی اعزام شده اند و بخش دیگری از 
بیماران بستری نیز از نقاط مختلف کشور هستند، 
اضافه کرد: متأســفانه مشهد و مسائل مرتبط با 
این شــهر مقدس و زیارتی در تخصیص بودجه 
و اعتبارات دیده نشــده و انباشتی از مشکالت 
به وجود آمده که مربوط به این اســتان نیست 
بلکه انباشتی از مشــکالت کشور است که باید 
در اینجا به آن پاســخ داده شــود و خدمت ارائه 
شود و فضاهایی ایجاد شده و توقعاتی از بهداشت 
و درمان در مشــهد هســت که حوزه سالمت و 
دانشگاه را با مشکالت فراوان روبه رو کرده است. 

  خروج از بحران با اجرای نظام 
الکترونیک سالمت

دکتر بحرینی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد در ادامه به تشریح اولویت های کاری خود 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: تنهــا راه خروج از 
بحران های موجود در حوزه سالمت تالش برای 
اجرای هر چه سریع تر نظام الکترونیک سالمت 
است و در این راستا برنامه ریزی های منسجمی 

برای تحقق اهداف در دستور کار قرار دارد. 
وی تصریــح کرد: در طول دوران مســئولیت 
با همکاری و همراهی مســئوالن ارشد استان 
اجازه بهره برداری سیاســی از امکانات دانشگاه 

را نخواهیم داد.
در پایان مراســم توســط وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی از خدمات دکتر محمدرضا 
دارابــی، رئیس قبلی دانشــگاه قدردانی و دکتر 
سیدمحمدحســین بحرینی طوســی به عنوان 

سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
معرفی شد.

وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خبر داد 

  بررسی مشکالت »پدیده« در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

قــدس: وزیــر امــور 
اقتصادی و دارایی گفت: 
نشست  نخســتین  در 
هماهنگی  عالی  شورای 
قوا  ســران  اقتصــادی 
موضوع پدیده در دستور 

جلسه قرار می گیرد.
فرهاد دژپســند در حاشیه جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خراســان رضوی که در ســالن جلسات استانداری 
برگزار شــد، افزود: خوشبختانه در سفر قبلی که به خراسان 
رضوی داشــتم، نشستی با ســتاد تأمین برگزار و منجر به 
صورتجلســه ای شــد که برخی از مواردش نیازمند تأیید در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، بنابراین در نخستین 
نشست این شورا موضوع پدیده در دستور جلسه قرار می گیرد.

وی همچنیــن با ارائه آمــاری اظهار کرد: در ســه ماهه 
تابستان سال جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
تعداد 840 هزار شــغل خالص در حوزه اشتغال برای کل 

کشور ایجاد شده است.
وی با اشاره به اینکه شرایط خوب خراسان رضوی این آمار در 
حوزه ایجاد شغل را تأیید می کند، افزود: نرخ بیکاری جامعه 
روســتایی در خراســان رضوی هم اکنون 3.6 درصد و نرخ 

مشارکت 48 درصد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشــاره به طرح سازنده الگوی 
مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی خراسان رضوی ابراز کرد: 
خوشبختانه یک همدلی بین بخش خصوصی، بخش دولتی و 
نمایندگان مجلس ایجاد شده که با نظارت ائمه جمعه همراه 
است و منتهی به الگو شدن خراسان رضوی برای استان های 

کشور در حوزه رشد توسعه اقتصادی می شود.

در بودجه ریزی به خراسان  رضوی ظلم شده است
رئیس اتاق ایران هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
خراسان رضوی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: یکی از مطالبات 
ما این اســت که چــرا در بودجه ریزی نگاهی به ظرفیت ها و 
موقعیت های استان ها نمی شود؛ به طوری که استان خراسان 

رضوی در این باره مورد ظلم شدید قرار گرفته است. 
غالم حسین شافعی اظهار کرد: سهم مالیات استان ها یکی از 
بحث های کهنه ای است که چندین بار مطرح شده اما تاکنون 

بازخوردی نداشته است.
وی افزود: این موضوع بســیار ناعادالنه اســت که 25 سال 
پیش برای اســتان ها ســهمی از مالیات مشخص شده و از 
آن زمان تاکنون پس از تحوالت زیادی که در استان ایجاد 
شده، هیچ  گونه تغییراتی در درصدهای مالیاتی ایجاد نشده 
است، همچنین استان خراسان رضوی یکی از استان هایی 
است که مورد ظلم شدید قرار گرفته است. رئیس اتاق ایران 
تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگر این است که بسیاری 
از واحدهــا مالیات خود را در تهران پرداخت می کنند، چرا 
باید زحمات روی دوش استان ها باشد اما مالیات در تهران 

پرداخت شود؟
گفتنی است، در انتهای این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی، تفاهم نامه ای بین گمرک کشــور و اتاق بازرگانی 
خراسان رضوی به منظور خرید دستگاه های ایکس ری برای 

گمرک به مبلغ حدود 160 میلیارد تومان به امضا رسید.

معاون توسعه بنیاد خراسان رضوی در دیدار با 
خانواده شهید علی اکبر کریمی: 

  زندگي شهدا بهترین راه براي 
پیاده سازي گام دوم انقالب است

قدس: معاون توسعه بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران 
گفت:  رضوی  خراســان 
زندگــي شــهدا بهترین 
راه براي پیاده ســازي گام 
دوم انقــالب اســت که 
خانواده های شهیدان باید 

مروج آن باشند. اسکندر کنارودی در جریان سفر به شهرستان 
خلیل آباد در دیدار خانواده شــهید علی اکبر کریمی گفت: تمام 
کارهای شهدا فی سبیل اهلل بوده و هدف همه آن ها پیروی از راه 
امام حسین)ع( و یاران باوفایش و توصیه اصلی آن ها حفظ حجاب 

و زینب گونه زندگی کردن است. 
وی افزود: یکي از نــکات مد نظر رهبر معظم انقالب در تدوین 
بیانیه گام دوم انقالب اسالمي، اجراي سبک زندگي اسالمي در 
جامعه است که براي اجرایی شدن آن باید زندگی شهداي دوران 

دفاع مقدس را الگو قرار دهیم.
وی ادامه داد: در حقیقت زندگي شهدا بهترین راه براي پیاده سازي 

گام دوم انقالب است که والدین شهدا باید مروج آن باشند.
همچنین این مقام مسئول با رئیس و کارکنان بنیاد در خلیل آباد 

دیدار و عملکرد این نهاد مقدس را مورد بررسی قرار داد.
حجت االسالم قاســمی فرد؛ رئیس اداره امور حقوقی و قضایی، 
صاحب؛ سرپرست اداره امور مالی بنیاد خراسان رضوی و سیاری؛ 
سرپرست بنیاد شــهید و امور ایثارگران خلیل آباد در این دیدار 

حضور داشتند.
شهید علی اکبر کریمی در سوم آذر 1349 چشم به جهان گشود 
و در 21 بهمن 1364 در نبرد والفجر8 در منطقه اروندرود به مقام 
رفیع شهادت رســید و پیکر مطهرش پس از 10 سال در گلزار 

شهدای خلیل آباد در کنار دیگر همرزمانش آرام گرفت.

در مشهد برگزار شد
  یادواره شهید فهمیده 

و ۳۶ هزار شهید دانش آموز
قدس: نماینده ولی فقیه 
رضــوی  خراســان  در 
گفــت: توجه به عظمت 
یک  فهمیــده  شــهید 
در  ارزشــمند  راهبــرد 
عرصه زندگانی آن هاست. 
ســیداحمد  آیــت اهلل 
علم الهدی در مراسم یادواره کشوری شهید فهمیده و 36 هزار 
شــهید دانش آموز که با حضور جمعی از مسئوالن و خانواده 
این شــهید در محل سالن عطار نمایشگاه بین المللی مشهد 
برگزار شــد، با بیان این مطلب ، خاطرنشان کرد: توجه به این 
راز در عرصه دانش آموزی به ویژه آن زمان که به بلوغ نزدیک 
می شــوند، راهبردی مهم است. همچنین در عرصه آموزشی 
نیز دارای اهمیت است که موقعیت تصمیم گیری در زندگی 
را فراهم می آورد. در واقع دانش آموزان شهید ثابت کردند یک 

زندگی هدفمندانه چگونه تحقق می یابد.
وی برگزاری این یادواره و یادآوری 36 هزار شــهید دانش آموز را 
مهم خواند و گفت: امســال این یادواره مزیت ویژه ای دارد و آن 

هم برگزاری این مراسم در مشهد و در این ایام سوگواری است.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: دوره  فکر و اندیشه یک دانش آموز 
زمانی اهمیت دارد که با این پرسش مواجه می شود که در آینده 
می خواهم چه کاره شوم و در راستای پاسخ به این پرسش رشته 

دانشگاهی خود را هم انتخاب می کند.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به زیاد بودن فراز و نشیب های زندگی 
انسان، خاطرنشان کرد: گاه نمی توان یک زندگی را مطلقاً شیرین 
و دیگری را تلخ دانســت. انســان ها در یک دوره ۷0 تا 80 ساله 
زندگی می کنند و رســتگار ترین آن ها کســی است که از پس 

امتحانات الهی برآید و به سعادت ابدی برسد.
امام جمعه مشهد پیدا کردن یک راه میانبر برای طی راه رستگاری 
را یکی از هدفمندانه ترین زندگی ها دانســت و گفت: این راه را 

شهدای دانش آموز پیدا کردند و آن شهادت بود.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به سن و سال کم شهید فهمیده، گفت: 
اما او یک مسیر پروازی را برای خود انتخاب کرد که جایگاه آن از 

عالمان و زاهدان واالتر است.
وی انتخاب شــهادت را برای شهدا یک تصادف ندانست و گفت: 
وقتی امام خمینی)ره( فرمودند رهبر ما این دانش آموز 13 ساله 

است، رهبری را در انتخاب مجاهدانه اش تفسیر کردند.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: انتخاب شهید فهمیده سبب 

 شد او یک راه پر فراز و نشیب طوالنی را یک شبه پرواز کند. 
آیت اهلل علم الهدی گفت: راه شهید فهمیده و انتخاب او تاکنون و 

در جبهه های مقاومت ادامه دارد.

   مشهدالرضا آماده استقبال از کاروان 
پیاده مشهد- کربال  

مجتمع  مدیــر  قدس: 
بقیه اهلل  حضرت  اسالمی 
االعظم)عج( گفت: مراسم 
طوالنی ترین  از  استقبال 
اربعین  پیاده روی  کاروان 
مشــهد-  پیاده  )کاروان 
چهارشنبه 8  روز  کربال( 

آبان در عرصه میدان شهدا مشهد برگزار می شود.
 محمــد رجبی با اعــالم این خبــر افــزود: کاروان پیاده روی 
مشهد-کربال که مسافت مشهدالرضا تا کربالی معلی را در مدت 
۷4 روز با پای پیاده طی کرده اند، با حضور مســئوالن اســتان 
خراسان رضوی، هیئت های مذهبی، خانواده های معظم شهدا و 

اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
او اضافه کرد: کاروان پیاده انصارالحسین)ع( وابسته به مجتمع 
اسالمی حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( در منطقه شهرک شهید 
رجایی مشــهد واقع است که امســال برای نوزدهمین سال 
متوالی حرکت معنوی خود را با هدف اشاعه فرهنگ حسینی 
از مشــهد مقدس به مقصد کربالی معلی آغاز کرد و پس از 
۷4 روز پیاده روی و عبور از شــهرهای مختلف در استان های 
خراســان رضوی، خراســان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و خوزســتان به کربالی معلی رسیدند و به نیابت 
از همه مردم ایران و عاشقان سید و ساالر شهیدان به زیارت 

عتبات عالیات مشرف شدند.
رجبی اضافه کرد: مهم ترین هدف این حرکت معنوی، اشــاعه 
فرهنگ حســینی، بسط و گسترش فرهنگ عاشورایی و تبلیغ 
نقطه به نقطه فرهنگ و سیره حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( است.
مدیر مجتمع اســالمی حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( مشهد، 
اضافه کرد: اعضای این کاروان حدود 100 نفر اســت که کم 
ســن ترین زائر کاروان نوجوان 15 ســاله و مسن ترین آن ها 

پیرمرد ۷0 ساله است.
رجبی افزود: مراســم اســتقبال از نوزدهمیــن کاروان پیاده 
مشهد- کربال ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 8 آبان با سخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین ماندگاری و مداحی حاج مهدی رسولی 

در عرصه میدان شهدا مشهد برگزار خواهد شد.

مدیرکل در گفت وگو با قدس خبر داد 
  تعامل گسترده آموزش و پرورش 

با تشکل بسیج دانش آموزی
کـــل  یـر مـد
آمـــــوزش و 
پرورش اســتان خراسان 
بسیـج  گفت:  رضـــوی 
دانش آموزی گسترده ترین 
تشکل دانش آموزی است 
و تعامل آموزش و پرورش 
با این تشــکل بســیار گسترده است.  قاســمعلی خدابنده در 
گفت وگو با قدس آنالین با بیان اینکه هر مدرسه به عنوان یک 
پایگاه مقاومت شناخته می شود، اظهار کرد: حلقه های صالحین، 
طرح هجرت، اردوهای جهادی، راهیان نور، طرح شهید بهنام 
محمدی، اعتکاف های دانش آموزی و چند برنامه فرهنگی دیگر 

توسط بسیج دانش آموزی انجام می شود.

هاشم رسائی فر  زعفران از جمله محصوالت کشاورزی 
راهبردی در استان خراســان رضوی است. راهبردی به این 
دلیل که این محصول کامالً صادراتی و ارزآور است و 90درصد 
زعفران تولید شده جهان متعلق به ایران. از طرفی خراسانی ها 
تقریباً بیش از 95درصد زعفران تولیدی کشــور را در اختیار 
دارند و این یعنی نبض تولید زعفران در دســتان کشاورزان 

خراسانی است. 
با وجود این در ســالیان گذشــته آنچه دغدغه کشاورزان و 
زحمتکشــان بوده مرتبط با تولید زعفران نبوده بلکه نکته 
اصلی عرضه و فروش این محصول بوده اســت. هر ســال با 
فرا رســیدن فصل برداشت زعفران این دغدغه وجود داشته 
که محصول جدید با چه قیمتی و با چه شرایطی قرار است 
از کشــاورز خریداری و راهی بازار شود. تقریباً هیچ ثباتی در 
این زمینه وجود نداشته و از کشاورز گرفته تا خریدار و حتی 
دالالن تکلیفشــان با این موضوع مشخص نبوده است. هر از 
گاهی مباحثی همچون خرید تضمینی از کشاورز و مواردی 
اینچنینی مطرح شــده اما هیچ گاه بنا به دالیلی که بیشتر 
ریشــه در مسائل تأمین مالی داشــته به ثمر نرسیده است. 
نتیجه اش در نهایت خرید زعفران توسط دالالن به قیمت هایی 
که خودشان تعیین می کردند بوده و دست کشاورز در این بین 

خالی می مانده است.
اما گویا بــا ورود برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع 
و مطرح کردن جریان خرید تضمین شده زعفران از مبادی 
دولتی این جریان به نتیجه رسیده و امسال زعفران کشاورزان 
تحت عنوان طرح خرید توافقی و حمایتی از آن ها قرار است 
خریداری شود آن هم با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومانی که 

موافقت آن از سوی رئیس برنامه و بودجه صادر شده است.
مدیرعامل شــرکت زریــن زعفران مشــرق زمین که یکی 
از متولیــان اصلــی و حامــی راه اندازی بــورس زعفران در 

تربت حیدریه بوده است در این خصوص می گوید: در شرایط 
فعلی با توجه به عرضه زیاد و تقاضای کمتری که معموالً در 
فصل برداشت و هر ساله وجود دارد قیمت زعفران دچار افت 
شده اســت ضمن اینکه کاهش قیمت ارز نیز در این بحث 
بی تأثیر نبوده و کامالً منطقی است، اما با وجود این با توجه به 
باال رفتن نهاده ها، گران شدن دستمزد کارگران و هزینه های 
تولید برای کشاورزان پایه قیمتی ۷ میلیون و 800 هزار تومان 
فعالً برای هر کیلوگرم زعفران در نظر گرفته می شود که به 
این رقم باید یک میلیون تومان سود معقول کشاورز را از تولید 

در نظر گرفت تا کشاورز ضرر نکند.
نادر کریمی می افزاید: پیگیری های فراکســیون زعفران که 
ریاست آن بر عهده نماینده تربت حیدریه، مه والت و زاوه در 
مجلس است به ابالغیه یک هزار میلیارد تومانی طرح خرید 
توافقی و حمایتی منجر شــده است که این طرح قرار است 
با ســه رویکرد، زعفران تولید شده توسط کشاورزان را مورد 
حمایت خود قرار دهد تا کشاورز مجبور نباشد در هر شرایطی 
و با هر قیمتی محصولش را به فروش برســاند. در این طرح 
تمامی جوانب کار برای ســود بیشتر زعفران کاران از فروش 

محصولشان فراهم شده است.
وی ادامــه می دهد: طرح خرید توافقی و حمایتی به ســه 
روش با تعاملی که با کشــاورزان صورت می گیرد به انتخاب 
زعفران کاران قابل اجراست. نخستین طرح به صورت عرضه 
در بورس اســت که در این طرح ضمن اعالم قیمت توافقی 
به زعفران کاران، آن ها می توانند 30درصد از بهای زعفرانشان 
را پس از 24 ســاعت دریافت کنند. ۷0درصد باقیمانده نیز 
فروشش در اختیار خود کشاورز باقی خواهد ماند. اگر قیمت 
زعفران باال رفت کشاورز این اختیار را دارد تا گواهی سپرده 
زعفران را به قیمت باالتر به فروش برساند اگر هم که قیمت 
افت داشــت دولت بر اســاس قیمت توافقی و حمایتی که 

مشــخص کرده است باید پول ۷0درصد مابقی زعفران را به 
کشاورز پرداخت نماید.

کریمــی در مورد روش دوم این طــرح اظهار می دارد: در 
طرح دوم که به آن طرح امانی گفته می شــود کشــاورز 
بــه مانند طرح اول 30درصد از پــول زعفران را به همان 
قیمت توافقی و حمایتی اعالم شــده دریافت می کند اما 
در مورد ۷0درصد باقیمانده، دولت اگر در فاصله ســه ماه 
توانست آن را بفروشــد که کشاورز بر مبنای همان طرح 
توافقی مابقی پولش را خواهد گرفت اما اگر این اتفاق نیفتد 
کشــاورز پس از آن اختیار خواهد داشت محصولش را به 
هر قیمتی بفروشد یا با همان قیمت توافقی و حمایتی به 

دولت واگذار نماید.
اما در روش سوم کشــاورز به صورت قطعی زعفرانش را 
می فروشــد؛ 40 درصد را ابتدا دریافت می کند و مابقی 
را ظرف ســه ماه بعد. کریمی همچنین در پاسخ به این 
پرســش که در این طرح زنجیره های داد و ستد زعفران 
به نوعی حذف شــده است، می گوید: اصاًل به این صورت 
نیست؛ چرا که در مباحث بورسی و به ویژه در این مورد 
هیچ کس حذف نخواهد شد فقط همه چیز شفاف سازی 
می شــود. دالالن در طرح مورد نظــر می توانند گواهی 
سپرده خریداری کنند و سود معقولی را نیز داشته باشند 

فقط داللی به صورت زیرزمینی از بین خواهد رفت.

آیا سود زعفران سفره کشاورز را رنگین خواهد کرد؟
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  رؤیایی که تعبیر نشد
وزیر بهداشت در پاسخ به این پرسش که 
با شرایط موجود، مشکل بیمارستان 540 
تختخوابــی چه زمانی حل خواهد شــد؟ 
اظهار کرد: هنــوز هیچ اتفاقی نیفتاده و با 
وجود برگزاری جلسات متعدد و مکاتبات و 
پیگیری های فراوان از سوی وزارت بهداشت 
و دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد، تأمین 

بودجه و تعهدات سایر دستگاه های ذی ربط انجام نشده و مشکل همچنان باقی است. 
وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری و ادامه تالش ها در راستای حل این مشکل، کمک 
دستگاه های مرتبط و مشارکت خیران این کار بزرگ ساماندهی شود و ساخت این مرکز 
درمانی به انجام برسد تا مردم این منطقه محروم نیز بتوانند از بهترین خدمات بهداشتی 

درمانی در مجهزترین بیمارستان برخوردار شوند. 
وی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار، از 
سپاه و بســیج به خاطر همکاری در بحث سالمت حاشیه شهر قدردانی کرد و یادآور 
شد: باید با تنظیم نقشه راه سالمت استان و بر اساس جمعیت ساکن، جمعیت ورودی 
و خروجی، جمعیت افاغنه، 30 میلیون جمعیت شناور زائران، یک میلیون و 300 هزار 
حاشیه نشین و بیمارانی که از استان های دیگر به مشهد برای درمان می آیند منابع الزم 
در سال 99 تعیین شود تا به سالمت جسمی، روانی و اجتماعی مردم آسیبی وارد نشود.
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تخم مرغ

  مدیر اوقاف و امور خیریه شهرستان عنوان کرد
 جغتای پیشتاز  وقف 

در خراسان رضوی

جغتای- خبرنگار قدس: شهرستان جغتای در ارزیابی 
ساالنه اداره کل اوقاف خراسان رضوی رتبه یک را در زمینه 
وقف، کسب کرده است. رئیس اوقاف و امور خیریه جغتای 
گفت: این شهرستان امسال نیز تاکنون با ثبت 6 مورد وقف 
جدید به ارزش 400میلیون تومان پیشــتاز استان است. 
حجت االسالم سردارآبادی افزود: با توجه به سیاست های 
این اداره و همکاری واقفان با رویکرد تغییر مصرف با نیت 
هزینه در موارد تبلیغ و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، 
کمک به بیماران خاص، ساخت مجتمع دینی- فرهنگی 
و خیرات و مبرات توانستیم در این مسیر نیز پیشتاز باشیم.

  به یاد حرکتی تاریخی در سال 203 هجری قمری
 مراسم سوگواری زنان نوغان 

در مشهد برگزار شد

قدس: مراســم عزاداری نمادین زنــان نوغان با حرکت 
هیئت های مختلف عزاداری به سوی حرم مطهر رضوی 
انجام شد. این حرکت تاریخی هر سال در محله نوغان شهر 
مشهد گرامی داشته می شود و هزاران نفر از بانوان مشهد به 
ویژه بانوان این محله افتخار می یابند که در تشییع نمادین 
پیکر امام رئوف شرکت کنند. زنان محله نوغان مشهد در 
ســال 203هجری و در روز شهادت حضرت امام رضا)ع( 
با بخشیدن مهریه های خود به همسرانشان از آن ها اجازه 
خواستند تا در تشییع پیکر آن امام همام شرکت کنند و بر 

مظلومیت غریب توس اشک ماتم بریزند.

   فرمانده پلیس راه کشور خبر داد
سفر ۳ میلیون زائر با خودرو شخصی 

به مشهد

قدس: فرمانده پلیس راه کشــور گفت: بر اساس آخرین 
آمارهــا در روزهای آخر ماه صفر 4 میلیــون و 200 هزار 
زائر به مشــهد سفر کردند که ۷0درصد آنان با خودروهای 
شخصی خود را به این شهر رساندند. سردار تیمور حسینی 
اظهار کرد: با توجه به پایان تعطیالت ایام سوگواری ماه صفر 
از امروز شــاهد بازگشت زائران از مشهد به سمت نیشابور، 
سمنان و تهران هستیم اما بارندگی در بخش قابل توجهی 
از مسیرها موجب لغزندگی جاده ها شده که شرایط را سخت  
کرده است. وی افزود: زائران با توجه به روزهای باقی  مانده تا 

پایان هفته زمان بازگشت خود را تنظیم کنند.



خبر

ایرنا: عضو هیئت رئیســه شــورای اســامی شــهر مشــهد 
گفت:مدیرمســئول روزنامه شهرآرا و هفت نفر دیگر با اتهامات 
مالی در بازداشت به سر می برند.شهناز رمارم در تشریح این ماجرا 
افزود: این افراد پنجشنبه گذشته به اتهام مسائل مالی بازداشت 

شده اند.
وی با بیان اینکه شهرآرا برای انتشار روزنامه اساس نامه مصوب 
دارد، تصریح کرد: براساس اســاس نامه، شهرآرا باید به عنوان 
یک روزنامه فعالیت و برای انتشــار تک تــک ضمائم نیز باید 
مجوزهــای الزم را اخذ می کرد.رمارم ادامه داد: متأســفانه در 
سال های گذشته نوعی انحصار برای روزنامه شهرآرا ایجاد شد 
و فعالیت های غیرمطبوعاتی به آن محول شد که شورای پنجم 
تاش کــرد این انحصارات  باطل شــود اما در عمل همچنان 

انحصار باقی ماند.عضو هیئت رئیسه شورای اسامی شهر مشهد 
با بیان اینکه در سال ۹۷ نیز در این باره تذکر رسمی و قانونی 
به شهردار مشهد دادم، گفت: بودجه شهرآرا در سال ۹۷ بیش از 
۸۰ درصد انحراف داشت که قابل تأمل بود و متأسفانه در این باره 
توجه الزم انجام نشد.رمارم افزود: این پرونده در مرحله بررسی 
اتهامات و رسیدگی به آن توسط دستگاه قضاست و امیدواریم 
این افراد تبرئه شوند ولی در مجموع نباید یک مؤسسه فرهنگی 
وارد اموری خارج از اســاس نامه و شــرح وظایفش می شد.وی 
تأکید کرد: نظارت بر افراد کاری ضروری است اما با فرض تبرئه 
بازداشت شــدگان همچنان فرایندهای ایجاد انحصار و رانت در 
مؤسسه شهرآرا وجود دارد که تصحیح آن ها برای پیشگیری و 
از بین بردن بستر فساد مهم تر از برخورد با افراد است. وی ادامه 

داد: اکنون »غامرضا بنی اسدی« سرپرستی مؤسسه »شهرآرا« 
را بر عهده گرفته اســت.در ادامه این مصاحبه ایرنا آورده است: 
مجید خرمی از مهــر ۱۳۹۶ به عنوان مدیرمســئول روزنامه 
شــهرآرا منصوب شد. میان، شهربانو، کوله پشتی، پلخمون و 
مترو از ضمائم جدید روزنامه شــهرآرا هستند که در دو سال 

گذشته به صورت پیوسته به چاپ رسیده اند.

توضیحات عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در خصوص یک پرونده قضایی

8 فرد مرتبط با شهرآرا بازداشت هستند

روی خط حادهث خبر

شهری

تخلف

  پیش بینی ادامه بارندگی ها
تا پایان هفته در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد:  براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی همچنان تا پایان هفته جاری 
در برخی ساعات رشد و افزایش ابرناکی همراه با رگبار باران 
با احتمال رعدوبرق و افزایش ســرعت وزش باد پیش بینی 
می شــود. ضمن اینکه فردا بر حجم و گســتردگی بارش ها 
در سطح اســتان و به ویژه نیمه جنوبی افزوده خواهد شد. 
همچنین برای امروز دما در غالب نقاط استان روند افزایشی 

خواهد داشت.

 دستگاه حفاری تونل قطار شهری 
مشهد به ایستگاه امامت رسید

قدس: دســتگاه حفاری 
مشهد  قطارشهری  تونل 
روز دوشنبه گذشته طی 
مراســمی با حضور وزیر 
امور اقتصادی و دارایی از 
ایستگاه امامت این شهر 

خارج شد. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از این مراسم و در بازدید از 
خط 2 و ۳ قطار شــهری مشهد گفت: امروز شاهد بودم که 
برای نخستین بار دستگاه حفار پس از 5 کیلومتر حفاری از 
زیر زمین خارج شد و تمامی تعمیرات مورد نیاز و به روزرسانی 

دستگاه طی مدت فعالیتش در زیر زمین انجام شده است.
دژپســند تصریح کرد: نکته مهم تر این است که برنامه ریزی 
به گونه ای انجام شــده بود که دستگاه حفار درست در نقطه 
هدف و بدون ذره ای انحراف از محل مورد نظر خارج شود که 
نشان می دهد تیمی که برنامه ریزی و کار می کنند بسیار قوی 

و با درایت هستند.
وی ادامه داد: براســاس اطاعاتی که اعام شــد بسیاری از 
قطعات مورد نیاز قطار شهری نیز در مشهد بومی سازی شده 
اســت، همچنین اورهال کردن )به روزرسانی( دستگاه های 
حفار نیز توســط متخصصان داخلی انجام می شود که این 
اقدامات ما را به تدریج به ســمت کاهش وابستگی خارجی 

می برد که بسیار اهمیت دارد.
شهردار مشــهد هم در این مراســم گفت: در حال حاضر 
تنها به راه اندازی و بهره بــرداری از 5/2کیلومتر خط ۳ در 
هســته مرکزی شهر از میدان شــهدا تا پایانه امام رضا)ع( 
فکر می کنیم امــا امیدواریم بتوانیم با تأمین منابع مالی از 
چند ماه آینده به ســمت برنامه ریزی بــرای بهره برداری از 
بخش دیگری از خط ۳ قطار شــهری در غرب مشــهد نیز 

حرکت کنیم.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد هم 
گفت: خط سوم قطار شهری مشهد به طول 2۸/5کیلومتر از 
الهیه تا سیدی در حال احداث است که تاکنون ۱۳ کیلومتر 

آن حفاری شده است. 
وی با بیان اینکه ساخت هر کیلومتر قطار شهری با تجهیزات 
مورد نیاز 5۰ میلیون دالر هزینه دارد، اظهار کرد: نکته قابل 
توجه در این حفاری این اســت که انجام تعمیرات و تجهیز 

دستگاه نیز در حین حرکت انجام شده است. 

 با حمل و نقل 250 هزار نفر
در شب شهادت امام رضا)ع( 

 قطار شهری مشهد 
در جابه جایی مسافر رکورد شکست

قدس: باالترین رکورد ثبت شده در جابه جایی مسافر توسط 
خطوط  قطار شهری 2۳5 هزار نفر بوده که این آمار مربوط 
به شب رحلت پیامبر)ص( و شهادت امام حسن)ع( در سال 

جاری است.
وحید مبین مقدم، مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری 
مشــهد با اعام این خبر گفت: در دوشنبه شب گذشته که 
مصادف با شب شهادت امام رضا)ع( بود، مجموعاً 25۰ هزار 
مسافر توسط خط ۱ و خط 2 قطار شهری جابه جا شدند که 

رکورد جدیدی در جابه جایی مسافر ثبت شد.

 شناسایی 15 اقامتگاه غیرمجاز 
در »اخلمد« چناران

مدیرمیراث  قــدس: 
و  گردشگری  فرهنگی، 
چناران  صنایع دســتی 
گفت: تاکنون در روستای 
اخلمد شهرستان چناران 
۱5 اقامتــگاه غیرمجاز 

شناسایی شده است.
محمد طاهریان مقدم با اشــاره به اجرای طرح ساماندهی 
اقامتگاه های غیرمجاز در اخلمد، افزود: به وجود اینکه برخی 
اقامتگاه ها ساماندهی شــده اند اما هنوز تعدادی از آن ها به 

صورت غیرمجاز فعال هستند.
وی ادامه داد: تاش می شــود به ســمت احداث اقامتگاه 
بوم گردی، مهمانپذیر و خانه مســافر مجــاز پیش برویم. 
با بررســی های صــورت گرفتــه در روســتای اخلمد ۱5 
اقامتگاه غیرمجاز که به عنوان مهمانپذیر و یا خانه مســافر 
اطاع رسانی کرده بودند و فعالیت داشتند، شناسایی شده و 
تاکنون با کمک بخشداری، فرمانداری، دستگاه قضا و نیروی 

انتظامی ۱۰ اقامتگاه پلمب شده اند.
مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی چناران 
ادامه داد: مقرر شد این تعداد اقامتگاهی که پلمب شده اند 
به صورت قانونی از میراث فرهنگی شهرستان چناران نسبت 

به اخذ مجوزهای الزم اقدام نمایند.
وی در خصــوص برخی از اقامتگاه ها که در بســتر و حریم 
رودخانــه واقع شــده اند، اظهار کرد: ســاخت و ســاز این 
اقامتگاه ها از قبل بوده و تا زمانی که حریم و بستر رودخانه 
برای ما مشخص نشــود، نمی توانیم مجوز فعالیت اقامتگاه 

بوم گردی را به این افراد بدهیم.
طاهریان مقدم افزود: پرونده پنج اقامتگاه غیرمجاز دیگر در 
جریان است که برای گرفتن مجوز برای دو مورد اقامتگاه و 

سه خانه مسافر و یا اقامتگاه بوم گردی اقدام کردند.

 دستگیری 16 سرشاخه یک شرکت هرمی
تاش  بــا  قرمز:  خط 
پلیــس  کارآگاهــان 
از  آگاهــی ۱۶ عضــو 
اصلی  سرشــاخه های 
فعــال  اعضــای  و 
یکــی از شــرکت های 
در  هرمی  کاهبرداری 

مشهد دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در تشریح جزئیات 
این خبر گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه چند تن 
از سرشــاخه های یک شرکت هرمی به خانه ای مسکونی در 
محدوده  بلوار شــهید کامیاب رفت و آمد دارند، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سردار محمدکاظم تقوی افزود: با توجه به اهمیت موضوع 
کارآگاهان مبارزه با جعــل و کاهبرداری پلیس آگاهی 
وارد عمل شدند و  پس از اقدامات اطاعاتی و هماهنگی 
با مقام قضایی، دو تن از سرشاخه های اصلی این شرکت 
را شناسایی و به طور نامحســوس تحت نظر قرار دادند. 
ســردار تقوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی ساعت ۳۰ 
دقیقه بامداد دوشــنبه گذشــته در اقدامــی غافلگیرانه 
خانه مســکونی متهمان را مورد بازرسی قرار دادند. وی 
خاطرنشــان کرد: در این عملیات با دستگیری سرشاخه 
اصلی شــرکت هرمــی ، ۱۳ عضو فعال کــه در این باند 
از اقصی نقاط مختلف کشــور شــرکت داشتند، دستگیر 
شدند. فرمانده انتظامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
در بازرسی به عمل آمده از مخفیگاه متهمان سه دستگاه 
لپ تاپ، تعدادی اســناد، مدارک و جزوات آموزشــی از 
شــرکت های هرمی جمع آوری شــده، گفت: متهمان به 

مراجع قضایی معرفی شده اند.

در پی وقوع یک واژگونی در جاده کالت
 آتش سوزی تانکر سوخت یک نفر را کشت

نگهبان  افســر  فارس: 
آتش نشانی شهر مشهد 
آتش نشــانان  تاش  از 
چندین ایســتگاه برای 
تانکر  آتش سوزی  مهار 
سوخت در کیلومتر ۴۰ 
جاده مشــهد به کات 

خبر داد و گفت: در این حادثه راننده تانکر جان باخت.
محمدجواد قائمی گفت: صبح دوشــنبه گذشــته در پی 
تماس مردمی با ســامانه ۱25 مبنی بــر واژگونی توأم با 
آتش ســوزی یک تانکر حامل ۱۰ تن ســوخت در جاده 
مشــهد به کات، ســتاد فرماندهی آتش نشــانی مشهد 
بافاصله آتش نشانان ایستگاه های ۴5،2۹و ۴2 را به محل 
حادثه در گردنه گوجگی در فاصله ۴۰ کیلومتری مشــهد 

اعزام کرد. 
افســرنگهبان آتش نشــانی مشــهد اظهار کــرد: با حضور 
آتش نشانان در محل، مشخص شد یک دستگاه تانکر حمل 
ســوخت به دلیل نامعلومی دچار سانحه و واژگون شده که 
در پی آن آتش ســوزی به وقوع پیوســته است که بافاصله 
آتش نشــانان ضمن مهار حریق، از ســرایت آتش به اطراف 
جلوگیری کردند. وی خاطرنشان کرد: پیکر راننده این تانکر 
نیز که در پی این حادثه در دم فوت شده بود، تحویل عوامل 

انتظامی حاضر در صحنه شد.
گفتنی است، علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان 

مربوط در دست بررسی است.

 وعده اقامت در خارج  ترفندی 
برای باال کشیدن مال مردم بود

 رد پای 10 مجرم 
در کالهبرداری  112 میلیاردی

فرمانده  قرمــز:  خط 
خراســان  انتظامــی 
شمالی از دستگیری ۱۰ 
حرفه ای  کاهبردار  نفر 
در بجنورد خبر داد که 
بــه کاهبرداری  اقدام 
مبلــغ ۱۱2 میلیارد و 

2۰۰ میلیون ریال از شهروندان کرده بودند.
ســردار »علیرضا مظاهری« با اعام جزئیات این خبر گفت: 
در پی اعام ۹ مورد شــکایت به پلیس آگاهی استان مبنی 
بر اینکه افرادی با ترفند فروش مال غیر، جعل امضا، فاکتور، 
قرارداد، ارائه مدارک اقامت در کشورهای همسایه و نیز فروش 
آپارتمان اقدام به کاهبرداری از شهروندان کرده اند، بافاصله 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان در 
کوتاه ترین زمان ممکن و بعد از انجام یکسری اقدامات فنی و 
پلیسی موفق شدند محل اختفای این افراد را مورد شناسایی 
قرار دهند، یادآور شد: کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه 
موفق شدند ۱۰ نفر کاهبردار را دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کنند.فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهمان در 
بازجویی هــای به عمل آمده به ۱۱2 میلیارد و 2۰۰ میلیون 
ریال کاهبرداری از ۹ شــهروند اعتراف کردند، ادامه داد: در 
نهایت متهمان پس از تشــکیل پرونده بــرای انجام مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 در پی درگیری مرزبانان خراسان رضوی 
با سوداگران مرگ رقم خورد

 کشف 30 کیلوگرم هروئین در مرز تایباد
خط قرمز: فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی  از کشف 

۳۰ کیلوگرم موادمخدر در مرزهای تایباد خبر داد.
 سردار ماشــااهلل جان نثار،  فرمانده مرزبانی استان خراسان 
رضوی در تشــریح این خبر بیان کرد: ســوداگران مرگ و 
قاچاقچیان موادمخدر در یک عملیات ضربتی در دام مرزداران 
هنگ مرزی تایباد گرفتار شــدند.فرمانده مرزبانی اســتان 
خراســان رضوی گفت: در همین راستا مرزبانان جان برکف 
در هنگ مرزی تایباد با توجه به رصد متجاوزان و قاچاقچیان 
مرزی بافاصله به محل های احتمالی حضور قاچاقچیان اعزام 
و با آن ها درگیر شدند که سرانجام پس از انجام عملیات های 
پاکسازی منطقه موفق به کشف ۳۰کیلوگرم هروئین فشرده 
شدند.ســردار جان نثار در ادامه از کشف محموله 2 هزار و 
۳۷۰ لیتری گازوئیل قاچاق توســط مرزبانان در پست ۱۷ 

شهریور خبر داد.

زاویه تصویر

خدمت به زائران
 به قدر توان

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     .

 با ادامه مسیر خط۵۹ تا متروی نبوت موافقت کنید
چرا شــرکت واحــد یک خط مســتقیم از 
پورســینا به حرم یا مترو نمی گــذارد. ما را 
 مجبور می کنند دو اتوبوس ســوار شویم و 
دو بــار هزینه کنیم. مناطــق نزدیک به ما 
همگی خط مســتقیم به حرم و مترو دارند 
حداقل با ادامه مسیر خط5۹ تا متروی نبوت 

موافقت کنید .
910...3695

 نام بولوار چمن را عوض کنید
چــرا شــهرداری منطقه ۶ نــام بهتری 
را روی بولــوار چمن نمی گــذارد؛ بهتر 
نیست نام شــهیدی را  روی این بولوار 

بگذارند.
933...6495

 جوالن سگ های ولگرد در ده غیبی
مسئوالن محترم؛ وجود سگ های ولگرد مزاحم 
در تمام ساعات برای ساکنان و دانش آموزان در 
روستای ده غیبی شهرمشهد واقعاً جای تأسف 
دارد،چه کسی پاسخگوســت؟ تعداد سگ ها 
بیش از حد و اندازه است، لطفاً پیگیری نمایید.

915...4975

 قبض های پیامکی دو برابر شده
قبل از اینکه قبض ها را حذف کنند،  قبض برق 
بین  ۱5 هزارتومان تا 2۰ هزار تومان بوده ولی 
حاال برای دو ماه آمده حدود ۷۰ هزار تومان با 
اخطار قطع. حاضرم برای هر قبض مبلغ  هزار 
تومان تا 2 هزار تومان پرداخت کنم، ولی برایم 

قبض بیاید.
915...4721

گار
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 عقیــل رحمانی ســه عضو یــک باند 
فوق حرفه ای معروف به »چاقه« که در شهر 
مشهد به صورت گسترده و سازمان یافته ای 
اقدام به ســرقت گوشــی های تلفن همراه 
می کردند در پی انجام یک سلســله اقدامات 
فنی و دقیق کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم 

پلیس آگاهی استان، دستگیر شدند.
به واســطه افزایش وقوع گوشــی قاپی های 
متعدد در برخی نقاط شــهر بود که پرونده 
ماجرا که دارای شکات فراوانی بود با دستور 
بازپرس شــعبه ۴۱۰ دادســرای مشهد به 
مأموران پلیس جرایم خشــن پلیس آگاهی 

استان سپرده شد.
در پی آن اقدامات پلیسی روی موضوع آغاز 
و بررســی های چندیــن روزه روی تصاویر، 
گفته های شــاهدان و دیگر ادله پرونده این 
حقیقت را فاش کرد که ســرقت های صورت 
گرفته در نقاط مختلف شــهر توسط اعضای 

یک باند فوق حرفه ای صورت گرفته است.

لو رفتن »بهزاد« و آغاز عملیات پلیسی
تاش کارآگاهان پلیس آگاهی استان روی این 
پرونده پیچیده و نفســگیر به صورت مستمر 
ادامه داشت تا اینکه هویت یکی از اعضای باند 
به نام »بهزاد«مشخص شد و تمامی اقدامات 

پلیسی روی موضوع معطوف شد.
تنها ســرنخ پرونده که کامًا حرفه ای عمل 
می کرد ، برای آنکــه خانه امنش لو نرود در 
خیابان ها بی جهت پرسه می زد و سرانجام به 
بلوار بهمن رفت و آنجا وارد یک ســاختمان 
شد. هماهنگی های پلیس برای آغاز عملیات 
دســتگیری با مرکز فرماندهی پلیس آگاهی 

صــورت گرفــت و در یک چشــم بهم زدن 
مأمــوران زبده اداره مبارزه با جرایم خشــن 
پلیس آگاهی استان وارد محل شده و متهم 

را دستگیر کردند.

کشف هفت گوشی در سطل زباله!
با دســتگیری متهم بازرســی محل صورت 
گرفت و لحظاتی بعد از داخل سطل زباله ای 
که در گوشــه ای از محل اختفای متهم قرار 
داشت، هفت گوشــی گران قیمت کشف که 
بررسی ها نشان می داد تمامی آن ها سرقتی 

است.
با لو رفتن مخفــی کاری صورت گرفته متهم 
لب به اعتراف گشــود و عنوان کرد: او یکی از 
اعضای باند حرفه ای ســرقت گوشی های تلفن 
همراه در ســطح شهر اســت. وی همچنین 
مدعی شــد: همراه با دو نفر دیگر برای فردی 

با هویت »چاقه« کار می کنند و گوشــی های 
سرقت شده از ســطح شهر را تمامی آن ها در 
زمانی خاص تحویل او می دهند و ســهم خود 

را دریافت می کنند.
در ادامه عضو دیگر باند که او هم در نزدیکی 
»بهزاد« مخفی شده بود مورد شناسایی قرار 
گرفت و در یک عملیات دقیق دستگیر شد.

 سررسید حسابداری سرقت ها!
پس از این اقدام و بازرسی از خانه متهم یک 
سررسید کشف شد که در آن تعداد خرید و 
فروش گوشی های ســرقتی به مالخرها و ... 
یادداشــت و به نوعی دفتر حسابداری سارق 
بود. ازطرفی مشخص شــد او تعداد زیادی 
گوشــی ســرقت کرده و به مالخــر پرونده 
فروخته است.پس از آن عملیات سوم پلیس 
برای دســتگیری سرکرده باند مذکور آغاز و 

محل اختفای متهــم در حوالی خیابان ایثار 
مشهد به سرعت محاصره و مالخر ماکسیما 
ســوار دستگیر شد. در ادامه »چاقه« و دیگر 
همدســتانش به مقر پلیس منتقل و تحت 
بازجویی های حرفه ای قرار گرفتند و مشخص 
شد که سرکرده باند با سارقان دیگری هم در 
شهر ارتباط داشته و از آن ها به احتمال زیاد 
در هر روز بین 5۰ تا ۱۰۰ گوشــی سرقتی 
تحویل و پس از اوراق کردن، برخی از آن ها 

را به فروش می رسانده است.
از ســوی دیگر لو رفت که سرکرده باند برای 
»بهزاد« که دســت راست او محسوب می شد 
خانه اجاره کــرده و هرماه هم اجــاره آن را 
پرداخت می کرده است.وقتی دیگر مستندات 
پرونده به صورت موشــکافانه ای مورد بررسی 
قرار گرفت معلوم شد که برخی از اعضای باند 
لیبل سریال گوشــی را کنده و پس از نصب 
شماره ســریال جعلی و... گوشی های مذکور 
را در حوالی بازارهای شــلوغ به افراد بی خبر 

 فروخته اند.
با لو رفتن ابعاد گسترده این پرونده پیچیده 
پلیســی یکی دیگر از اعضای باند هم تحت 
تعقیب قــرار گرفت و کشــف دیگر جرایم 
احتمالی و تعداد دقیق ســرقت های صورت 
گرفته توســط بانــد »چاقــه« همچنان در 

دستور کار پلیس قرار دارد.

اجاره  خانه مجردی توسط سرکرده باند برای دست راستش!

باند »چاقه« متالشی شد

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
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ورزش خراسان
در مراسم رونمایی از کتاب »پرچمدارکوچک من« عنوان شد

بازی در خدمت مفاهیم دینی
سرور هادیان: کتاب »پرچمدار کوچک من« 
به نویســندگی »فریده الیاسی« که توسط خانه 
همبازی دفتــر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی منتشر شده بود، رونمایی شد. این کتاب 
که شامل 60 خاطره و تجربه برگزیده مادران به 
همراه 10 خاطره تصویرسازی است روانه بازار نشر 

کشور شده است.
کتاب »پرچمدار کوچک من« در مقدمه با نقد نگاه 
کلیشه ای رایج که زمان توجه به مسائل دینی را 
ســن تکلیف می داند، به درک مسائل معنوی از 
دوره کودکــی تأکید دارد و با این پیش فرض که 
ماه محرم و صفر بهترین فرصت برای تربیت دینی 
کودکان پیش از رسیدن به سن تکلیف است، به 
ســراغ مادران جوان رفتــه و با ثبت تجربه های 
خالقانه آنان در زمینه تربیت حسینی، روش های 
نو و جدیدی را از زبان مادران به خواننده معرفی 

می نماید.
خواننده در این کتاب عالوه بر آشــنایی با نحوه 
اســتفاده مادران از ابزار بازی و قصه در مواجهه 
با کــودکان در موقعیت های مختلف، ســبک 
زندگی انقالبی و عینی مادرانی را می بیند که از 
فعالیت های اجتماعی خودشــان باز نمانده اند و 
اعتقاد قلبی به رشــد مادر و کودک در کنار هم 
دارند. هر چند خاطرات این مادران بر محوریت 
محرم و صفر بنا شــده، اما با نگاه غیرمناسبتی 
می توانیم ایــن تجربیات را دســتمایه ای برای 
پیشــرفت و تحــول در مبانــی و روش هــای 

فرزندپروری دینی برای تمام سال بدانیم.

 یک ایده و ماندگار شدن 
مسئول خانه همبازی در مراسم رونمایی از این 
کتاب گفت: ایده پرچمدار کوچک من محرم سال 
گذشته شــکل گرفت و هدف این بود که یادآور 
شــویم بازی می تواند در خدمت مفاهیم دینی 
قرار بگیرد و در بســتر بازی نهادینه و همچنین 

اثرگذار باشد.
حسن ســلطانی افزود: سال گذشــته ما برنامه 
تلویزیونی به نام پرچمدار کوچک را در هشــت 
قسمت تولید کردیم این برنامه از شبکه دو پخش 
شد. اگرچه تجربه اولمان بود اما امسال تصمیم 
بر آن شــد که این کار مکتوب شود تا ماندگاری 

بیشتری داشته باشد.

  جمع آوری و انتقال فرهنگ 
دبیــر محتوایی کتاب با اشــاره به این نکته که 
یکی از ظرفیت هایی که در خانه همبازی دنبال 
می شود، بحث جمع آوری تجربیات والدین است، 
خاطرنشــان کرد: گاهی تصورمان این است که 

انتقال پیام یــا کار فرهنگی 
بایــد از طریق مســیرهای 
آموزشی مســتقیم باشد در 
صورتــی که تجربه نشــان 
داده امروز یکــی از بهترین 
فرصت هــا و ظرفیت هایــی 
که ما بــرای انتقال مفاهیم 

فرهنگی می توانیم از آن استفاده کنیم، جمع آوری 
تجربیات و انتقال آن به مردم است.

ســلطانی اظهار داشــت: پرچمدار کوچک من، 
مصاحبه با بیش از 100 مادر از شهرهای مشهد، 
تهــران، اصفهان، اهواز، ســبزوار و... اســت که 

تجربیات ارزنده  شان را بیان کرده اند.

  خالقیت و ابتکار در سبک زندگی
وی تأکید کرد: به اعتقاد من این کتاب به سبک 
زندگی های فوق العاده، کارهای خالقانه و ابتکاری 
که مادرها انجام داده اند، می پردازد. شــاید اگر ما 
سال ها در اتاق فکرمان هم گفت وگو می کردیم 
به چنیــن ایده هایی نمی رســیدیم. ولی خود 
مادرها بدون ســازماندهی خاصی با ابتکارات و 
خالقیت های خودشــان آن کارها را انجام داده 
بودند.  وی با اشــاره به این نکته که متأسفانه در 
این خصوص چند کتاب بیشتر در کشور نداریم، 
بیان کرد: ناشرهایی که دغدغه این نوع کتاب ها 
را داشته باشند کم است اما می توانند تجربیات 
والدیــن را گردآوری کننــد، کاری که در غرب 
بــه وفور اتفاق می افتد. مســئول خانه همبازی 
تصریح کرد: بر اســاس رصدی که انجام داده ایم 
در کشورهای دیگر روی این موضوع خیلی خوب 
کار کرده اند و این در حالیست که همه کتاب های 
ما ترجمه ای است که با سبک زندگی و با اهداف 

تربیتی مــا همخوانی ندارد 
و این ظرفیتی اســت که ما 
نســبت به آن غافل بودیم. 
اگرچــه محوریــت کتاب و 
گفت وگوها براساس تجربیات 
مادران اســت اما در کارهای 
بعدی ما می توانیم با محوریت 
پدرها از تجربیات و نظرات پدران نیز بهره ببریم.

  نهضت تاریخ شفاهی 
وی در ادامه این نوع کار را آغاز یک نهضت اعالم 
می کند و یادآور شد: از برادران و خواهران دعوت 
می کنم همه آن هایی که می توانند در نهضت 
تاریخ شفاهی سبک زندگی به ما کمک کنند، 
حضور پیدا کنند زیرا امروز جبهه فرهنگی در 
خانه های ماست و باید این جنگ روایت و ثبت 
بشود. نویسنده کتاب »پرچمدار کوچک من« نیز 
در ادامه گفت: این کتاب تجربیات مادرانی است 
که در مواجهه با یک فرصت بزرگ بودند. همه 
ما به عنوان یک مادر، دنبال این هستیم که از 
فرصت محرم و صفر برای هر چه بیشتر بهره 
بردن برای تربیت بچه هایمان اســتفاده کنیم 
گاه هیئت و گاه روضــه می رویم، از این رو در 
این کتاب سعی کردیم بخشی از تجربیات انبوه 

مادران را در این باره جمع آوری کنیم.
فریده الیاسی فر افزود: این کتاب دارای بضاعتی 
اســت که می توان آن را چندیــن بار مطالعه 
کرد و با خالقیت ها و روان شناســی مادران با 
جهان بینی های بسیار بزرگ و متفاوت آشنا شد.

وی خاطرنشــان کرد: برای مثال مادرانی که 
ابتدای محرم در منزلشان در کنار تابلو اعالنات، 
کتیبه و یا کنــار آن کتیبه عکس شــهدا را 

می گذارند و کنارش کتابچه معرفی شــهیدی 
را قرار می دهند تا بچه هایشان کتاب را بخوانند 
و یا مادری که دقت هم دارد و حتماً شــهدای 
انقالب، دفاع مقــدس و مدافع حرم را هم در 
آن قرار می دهد یعنی این بستر و فضا و جهان 
کوچکی را در خانه اش برای بچه هایش فراهم 

می کند.

  جهان بینی و نگاه عمیق
وی با اشــاره به آنکه در لحظه اول در خواندن 
کتاب، خاطرات بیش از هر چیز شــاید مورد 
توجه قرار گیرد، بیان کرد: این مواجهه  ظاهری 
و اولیه با مســئله اســت ولی اگر دوباره آن را 
بخوانیم به جهان بینی ها و نگاه عمیقی دست 
خواهیم یافت. این کتاب به نوع نگاه مادرها که 

با هم متفاوت است، می پردازد. 

  مادران دغدغه مند 
»سمانه آتیه دوست« با بیان آنکه در سرزمین 
ما مادرانی هستند که دغدغه تربیت حسینی 
فرزندانشــان را دارند، اظهار داشت: این خیلی 
زیباست و در همان لحظه دغدغه ام هر لحظه 
پررنگ تر می شد که چقدر خوب است ما بتوانیم 
این خاطرات را بین مادران به اشتراک بگذاریم. 
به اعتقاد من این یک شــروع است و امیدوارم 
نه تنها در ایران بلکــه این گونه کتاب ها را به 
نحوی تحقیق و بنویســیم که بتوانیم آن را به 
زبان های مختلف ترجمه کنیم و آن را به جهان 

ارائه دهیم.
وی که وظیفه تحقیق و مصاحبه ها را برعهده 
داشته، تصریح کرد: به نظرم اشتراک گذاشتن 
و انتقال تجربیات یکی از راه های ترویج فرهنگ 
ایرانی- اسالمی اســت که در دل خودش هم 
جذابیت دارد و هم این کشش را ایجاد می کند.

  قرآن، کتاب زندگی 
یکی از استادان حوزه و دانشگاه هم گفت: یکی از 
اصول تربیتی که قرآن روی آن حرکت می کند و 

قطعیات هست الگودهی به مردم است.
حجت االسالم راجی افزود: قرآن کتاب زندگی و 
الگو دادن به مردم است. وی یادآور شد: خداوند 
بیــش از 250قصه واقعــی را در قرآن مطرح 
می کند، این قصه به واسطه آن است که ما الگو 
پیدا کنیم که در بحث تربیت، مهم ترین شاخصه 
تربیت،  الگوهای عینی است. اگر می خواهیم در 
تربیت فرزندانمان و در تربیت نسل موفق بشویم 
باید به آن هــا الگوی عینی ارائه بدهیم. الگوی 

عینی ساده تر است اما تأثیرش بیشتر است.

با زارئان

افتخار

فرهنگ و هنر
  شاعران نیشابوری برگزیده سوگواره 

شعر عاشورایی ماه منیر شدند
نیشابور- خبرنگارقدس: 
نیشــابوری  شــاعران 
و  صفــادل  خدابخــش 
شاکری  سادات  معصومه 
برگزیده نخستین سوگواره 
ملی شعر عاشورایی »ماه 
اردبیل  اســتان  منیــر« 

شــدند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهار کرد: 
شناخت فرهنگ عاشورا و عمل به ابعاد مختلف آن، نیاز جوامع 
در دنیای کنونی اســت چون عاشــورا به عنوان ماندگارترین و 
تأثیرگذارترین فرهنگ برای رستگاری بشر و مبارزه با زورگویی  

و زیاده خواهی های ستمکاران است.
علیرضا ســیدآبادی گفت: برای ترویج و بیان درســت فرهنگ 
عاشورایی، زبان هنر و به خصوص زبان شعر بهترین و تأثیرگذارترین 
ابزار است که ایران اسالمی و به خصوص میقات الرضا)ع( نیشابور از 

چهره های ارزشمندی در این زمینه برخوردار است.
وی یادآور شد: شاعران نیشابوری خدابخش صفادل و معصومه 
سادات شــاکری توانستند در بخش شعر فارســی از بین 350 
اثر ارسالی به دبیرخانه این ســوگواره از سراسر کشور، برگزیده 

نخستین سوگواره شعر عاشورایی ماه منیر استان اردبیل شوند.
گفتنی اســت، نخستین ســوگواره ملی شعر عاشــورایی »ماه 
منیر« که با همت دفتر ادبیات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
و انجمن های شــعر و ادب، ادبا و فضالی آیینی و عاشورایی در 
نگارخانه ختایی مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و 
با حضور مسئوالن استانی، اصحاب فرهنگ و ادب و شعرای آیینی 

و عاشورایی برگزار شد از شاعران برگزیده تجلیل شد.

  انتخاب رئیس جدید هیئت قایقرانی 
خراسان رضوی 

قســمتی  جالل  قدس: 
با کســب بیشترین آرا به 
مدت چهار ســال رئیس 
خراسان  قایقرانی  هیئت 

رضوی شد. 
مجمــع انتخــاب رئیس 
خراسان  قایقرانی  هیئت 
رضوی با حضور 15 عضو از 1۷عضو این هیئت در اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی برگزار شد. رضا حسینی، جالل قسمتی، 
احمد کیفی و مهــدی لری نامزدهای این مجمع بودند که رضا 
حسینی و احمد کیفی در مجمع حضور پیدا نکردند. در پایان این 
جلسه پس از رأی گیری از اعضای مجمع انتخابی، جالل قسمتی 
توانست با کسب ۹ رأی از مجموع 15 رأی مأخوذه به مدت چهار 

سال ریاست هیئت قایقرانی خراسان رضوی را بر عهده بگیرد.

  همایش کوهپیمایی در تربت جام
اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان تربت جام 
همایــش  برگــزاری  از 
کوهپیمایی خانوادگی در 

این شهرستان خبر داد. 
محسن سپهری با بیان این 
خبر عنوان کرد: در آخرین 
روز از هفته تربیت بدنی و ورزش، همایش کوهپیمایی خانوادگی 
به مناســبت گرامیداشت این هفته در تربت جام برگزار شد. وی 
افزود: این همایش با حضور حداکثری مردم از سه ایستگاه اداره 
ورزش و جوانان، میدان شهرداری و میدان مصلی الغدیر به سوی 

ارتفاعات کوه بزد آغاز شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تربت جام بیان کرد: در این همایش 
بیش از 500 نفر از اقشار مختلف و خانواده ها حضور داشتند که 
پس از طی مســافتی از ارتفاعات کوه بزد به سمت پلنگ آبه با 
صرف صبحانه گرم پذیرایی و پس از آن مراسم قرعه کشی بین 

شرکت کنندگان برگزار شد.
گفتنی است، در حاشیه این مراسم تیم صخره هیئت کوهنوردی 
و صعودهای ورزشــی شهرســتان با اجرای برنامه صخره نوردی 

هیجان خاصی به این همایش بخشیدند.

   بسکتبالیست آمریکایی
 به تیم آویژه صنعت پارسا پیوست

ایرنــا: بسکتبالیســت 
آمریکایی با پیوســتن به 
آویژه  برتــری  لیگ  تیم 
مشهد  پارســای  صنعت 
تمرینات خود را با این تیم 

آغاز کرد. 
مدیر باشــگاه تیم آویژه 
صنعت پارســا گفت: داریوس 31 ساله، قهرمانی در لیگ و کاپ 
اسلوونی و قهرمانی لیگ دو aba 201۹ را در کارنامه ورزشی خود 
دارد. جعفر فالح افزود: امتیازآورترین بازیکن لیگ سوئد 2016، 
تیم اول لیگ دانمارک و بهترین بازیکن دفاعی دانمارک در 2012 

هم از دیگر سوابق ورزشی این بسکتبالیست آمریکایی است.
لیگ برتر بسکتبال کشور از نهم آبان ماه آغاز می شود و در هفته 
نخســت این مســابقات تیم آویژه صنعت پارسا با تیم توفارقان 

آذرشهر در مشهد دیدار خواهد کرد.

  اعزام تیم بوچیای نیشابور 
به مسابقات کشوری 

اداره  سرپرســت  قدس: 
ورزش و جوانان نیشــابور 
از اعزام تیم بوچیای این 
شهرستان به نمایندگی از 
لیگ  مسابقات  به  استان 
باشــگاه های کشــور در 

بابلسر خبر داد. 
کاوه آهنگر گفت: تیم بوچیای نیشابور برای نخستین بار جهت 
شــرکت در مسابقات لیگ باشگاه های بوچیای کشور در بابلسر 
با حمایت هیئت جانبازان و معلولین شهرستان به این مسابقات 
اعزام شــد. وی ادامه داد: رقابت های باشگاه های بوچیا کشور در 
هر دو گروه آقایان و بانوان به میزبانی بابلسر و با حضور تیم های 
کلبه مهربانی، آسایشگاه فیاض بخش، هیئت نیشابور، آسایشگاه 
کهریزک، شهریار، پیام، بهزیستی گلستان، هیئت سمنان، هیئت 
مازندران، باور سبز، پیروزی، هیئت ارومیه، هیئت گلستان، هیئت 
اردبیل، هیئت خراسان جنوبی، هیئت یزد و تشریفات ماه عسل 

گرگان برپا می شود.
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فضای مجازی: 

 jاجرای طرح خادمین سبز امام رضا 
در مسیر زائران پیاده 

قدس: برای نخستین بار 
طرح خادمین ســبز امام 
شورای  همت  به  رضا)ع( 
خیرین  مجمــع  زنــان 
سالمت اســتان خراسان 
مجتمــع  همــکاری  و 
فرهنگــی میقات الرضــا 

در مســیر زائران پیاده برگزار شد. آرزو حیدریان، رئیس شورای 
مشارکت های زنان مجمع خیرین سالمت خراسان درباره برپایی 
ایستگاه های نام نویسی زائران داوطلب در اجرای طرح خادمین 
ســبز امام رضــا)ع( گفت: این طرح با هدف ایجاد حساســیت 
جامعــه زائران به حفظ بهداشــت محیط و پاکســازی محیط 
زیست در مسیر زائران پیاده به سمت بارگاه ملکوتی امام رئوف و 
همچنین پیشگیری از بیماری ها و حفظ محیط زیست پایه ریزی 
شده که امســال برای نخستین بار در مسیر میقات الرضا- رباط 
 خاکســتری با اســتفاده از ظرفیت داوطلبان از میــان زائران 
علی بن موســی الرضــا)ع( و با نام خادمین ســبز امام رضا)ع( 

نام نویسی کرده و اقدام به پاکسازی مسیر کرده اند.
رئیس کمیسیون جمعیت و سالمت مجمع مشورتی زنان استان 
تصریح کرد: همه ساله با فرا رسیدن دهه پایانی صفر برنامه های 
مخصوصی در راستای خدمت رسانی به زائران بارگاه منور رضوی 
اجرا می شــود که این شورا امســال عالوه بر اهدای کمک های 
دارویی و اجرای این طرح، آموزش های بهداشــت شــخصی و 
پیشگیری از بیماری های شایع در زنان و همچنین اجرای تئاتر 
مناسبتی در شب های حضور عاشقان در میقات الرضا در راستای 
حفظ سالمت روان جامعه هدف، طرح پاکسازی محیط زیست را 
نیز در دستور کار خود قرار داد که در مکان های هماهنگ شده از 

جمله میقات الرضا اجرا شد.
وی تأکید کرد: نقطه قوت این طرح استفاده از ظرفیت خود زائران 
برای پاکسازی محیط زیست است که به شکل غیر قابل تصوری 
از این برنامه استقبال شده و هر کاروان متقاضیان دریافت لوازم 
مورد نیاز از جمله دستکش، پالستیک و جلیقه خادمین سبز امام 

رضا معرفی کرد.
عضو کمیته راهبردی شورای زنان مجمع خیرین سالمت کشور 
افزود: متقاضیان از طیف های سنی مختلف و از هر دو گروه آقایان 
و بانوان و به شکل داوطلبانه پس از دریافت راهنمایی های الزم به 

ارائه خدمات برای زائران در طول مسیر پرداختند.

 فیلمرغ از برزیل جایزه گرفت 
کوتاه  فیلــم  قــدس: 
»فـیـلمـــرغ« بـرنـــده 
بهتریــن فیلــم کوتــاه 
یک  داســتانی)خارجی( 
جشــنواره بین المللی در  

برزیل شد. 
تولیدات  از  فیلــم  ایــن 

انجمن ســینمای جوانان مشــهد به کارگردانی امیرمســعود 
 سهیلی، تندیس بهترین فیلم کوتاه داستانی)خارجی( جشنواره
 festival DE cinema DE after do Chao  2019
را از آن خود کرد. در این جشــنواره شــناخت فرهنگ های 
جهانی با حضور دست اندرکاران دولتی و اجتماعی، مردمان 
بومی، تولیدکنندگان محلی، متحدین نهادی، روشنفکران و 

متفکران مورد بررسی قرار می گیرد.
»فیلمرغ« تولید مشترک ایران و افغانستان است و روایتگر داستان 
پیرمرد افغانستانی است که آخرین آرزویش رساندن فیلمرغ به 
نوه اش اســت اما این آرزوی به ظاهر ساده خیلی سخت برآورده 

می شود. این فیلم در کشور افغانستان ساخته شده است.
عوامل فیلم فیلمرغ عبارتند از؛ نویسنده و کارگردان: امیرمسعود 
ســهیلی، مدیر فیلمبرداری: سیدواقف حســینی، تدوین: رضا 
دقاق، صدابردار: حزب اهلل ســلطانی، مدیرتولید: ناصر هاشمی، 
تهیه کننده: امیرمسعود سهیلی و سید جالل روحانی، بازیگران: 
حشمت اهلل فنائی، ســیدمرتضی علوی، فاروق برکی، اسماعیل 
غنی زاده، هاشــم ثابــت، نبی وهــاب، ناصر هاشــمی، محال 
واک، ولیــد صدیقی، نذیر قاضی زاده، ســردارآقا خانزاده، تولید 
مشترک: انجمن سینمای جوانان مشهد، سیمیا فیلم، استودیو 
 دیدگاه، افغان فیلم. نخســتین دوره جشنواره بین المللی فیلم
festival DE cinema DE after do Chao 2019 از 21 
الی 2۷ اکتبر در شهر ریودوژانیرو برزیل )28 مهر ماه الی 5 آبان 

ماه( برگزار شد.

   برای نمایش در شبکه استانی و سراسری
تولید تله فیلم »یاور« مبتنی 

بر قابلیت های خراسان جنوبی 

ایرنا: تله فیلم »یاور« در صدا و ســیمای خراسان جنوبی 
مبتنی بر ظرفیت های توسعه این استان تولید شد. 

مدیرکل صدا و ســیمای خراسان جنوبی گفت: تله فیلم 
»یاور« که از تولیدات این مرکز است، اواخر امسال از شبکه 

استانی و شبکه های سراسری پخش می شود.
آینه دار افزود: تا چند روز آینده ساخت دومین تله فیلم این 
مرکز در یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی کلید 
می خورد. وی بیان کرد: گروه متشکل از عوامل حرفه ای 
و با بهره گیری از هنرمندان بومی تمامی مراحل ســاخت 
تله فیلم یاور را داخل استان انجام داده اند تا گامی اثرگذار در 
ارتقای سطح تولیدات هنری خراسان جنوبی برداشته شود. 
وی افزود: در کنار معرفی شتر به عنوان یک ظرفیت عمده 
توسعه استان، فرهنگ، آداب و رسوم و موسیقی خراسان 

جنوبی در این تله فیلم معرفی می شود. 

   سرپرست دانشگاه علوم پزشکی:
2 بیمارستان خراسان شمالی 

آماده جذب بیماران خارجی شد 

ایرنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداشــتی خراسان شمالی با بیان اینکه پذیرش بیماران 
خارجی در دو بیمارستان استان میسر شده است، گفت: 
رویکرد ما، جذب بیمار از کشورهای ترکمنستان، افغانستان 

و عراق است. 
سیداحمد هاشــمی با بیان اینکه پذیرش بیمار خارجی 
 در بیمارســتان بنت الهــدی در بجنورد و بیمارســتان

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در شیروان از ابتدای آبان ماه 
سال جاری امکان پذیر شده است، اظهار کرد: در بیمارستان 
بنت الهدی، پذیرش بانوان برای انجام جراحی های زنان و 
نوزادان و در آینده برای درمان ناباروری قابل ارائه اســت 
و در بیمارســتان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در شیروان 
هم جراحی چشم، اورولوژی، جراحی های عمومی و برخی 

جراحی های زنان قابل انجام است. 

   همزمان با نمایشگاه کتاب
 نکوداشت پیشکسوت شعر خراسان 

برگزار می شود 

فخرایی: به همــت انجمن های ادبی خراســان رضوی 
پاسداشت نیم قرن فعالیت ادبی محمد نیک، پیشکسوت 
شــعر و عضو شــورای شــعر انجمن ادبی رضوی بارگاه 
حضرت ثامن الحجج)ع( در مشــهد برگزار می شود.حمید 
عشــقی، مدیر انجمن های ادبی استان خراسان رضوی در 
این خصوص گفت: مشــاهیر و مفاخر علــم و ادب در هر 
جامعــه ای، آینه ای از میراث تمــدن و فرهنگ آن جامعه 
محسوب می شوند و بزرگداشت مشاهیر و بزرگان گامی در 
راستای تقویت فرهنگ، شعر و ادب فارسی است. وی ادامه 
داد: در همین راستا همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی 
کتاب مشهد مراسم نکوداشت استاد محمد نیک با حضور 
مدیران فرهنگی استان و شاعران مطرح خراسان رضوی و 
عالقه مندان به حوزه شــعر و ادب در زادروز وی دهم آبان 

ساعت16 در سالن همایش های نمایشگاه برگزار می شود. 
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محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. برابر فارسی »هواناو« برای این وسیله 
نقلیه خشکی و آبی برگزیده شد- پیامبر 
زیبــارو»ع« 2. »زمــان« انــدک- نوعی 
کشــتی برای جنگ با کشتی های دیگر- 
آهنــگ 3. ضمیــر همدلــی- تکه پارچه 
کهنه- ســقف فروریختــه – رجزخوانی 
4. چغندرپخته- شــدیدالعمل- ســید و 
ســرور5. حیوانی کــه بریک پا می جهد- 
ابریشــم کم قیمــت   ترانــه و ســرود- 
6. باالآمــدن آب دریا- عنکبوت- پســر 
مازنــی ۷. فشارشــدید عصبــی- خراب 
آگاهی ها-  – حجــره 8. دشــنام دادن- 
ضمیر متکلــم مفرد تــازی ۹. پرخور و 
شکم پرست-شــاعر ، طنزپرداز و مترجم 
ایرانی معاصرکه کلمات قصارامام علی»ع« 
به شعرفارسی و انگلیسی از کارهای اوست 
- گیاه رنگرزی 10. چهره- ســروصدای 
آخرین  انــدک 11.  جمعیت- خیســی 
نــازی- انجمــن و محفــل- تهمت زدن 
12. گیاه ترش خورشتی- »تندر« درهم 
شکسته- مالیات 13. رنگ آرامش بخش- 

خانه زمستانی- یار »برهما«- مخفف اگر 
نکته ســنج- ســالح  14. هویج وطنی- 
رســتم 15. قانون مغولــی- بیماری فلج 

تشنجی

1. شکســت خوردگی لشــکر- اثــری از 
باب  اســتاد شــهید مرتضی مطهری در 
عرفــان حافــظ 2. آرزوهــا- دفتر ثبت 
یخ زده  بخــش  موقتــی-  حســاب های 
ریشــه-  زبان گنجشــک-   .3 روســیه 
 ارتبــاط برقرارکــردن- ظاهر و آشــکار 
 4. چلچراغ- پایتخت »پرو«-  شخص و فرد 
5. لقب اشرافی- سازمان فضایی آمریکا- 
تصورشــده 6. شــیوه انجام کاری معین 
- ســطل آشــغال بدن- بدی ۷. ضمیر 
همیشــه غایب- چیره شدن – از درجات 
ارتشــی 8. نیروی یکنواخت وارد بریک 
سطح- استادشــدن- عقیم ۹. پیدایش- 
امانتداری- خشــکی 10. بوی  پیش نیاز 
رطوبت- چندین غریب- زدن ســه گل 
توسط یک فوتبالیســت در یک مسابقه 

11. تخم مرغ خانگی- نوعی پارچه ابریشــمی- تند 
و فوری 12. ســمت و سو- تکیه کردن- فرقه حاکم 
برعربستان 13. از مدارک تحصیلی- گاز بی رنگ و 
بوی شــیمیایی - »من+شما«- مزه دهان جمع کن 
14. ترک بند زین اسب – آن ها- ابزار تنظیف منزل 
15. غذایــی ایرانی  از بادمجان ، گوجه فرنگی و...- 

تل کوچک

  افقی

  عمودی
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