
دالیل بدخطی نسل جدید چیست؟جزئیات ممنوعیت استفاده مازوت در نیروگاه توس
قدس بررسی می کنددستگاه قضایی اعالم کرد

دادیار حــوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی 
و انقالب مرکز استان گفت: بنا بر اعالم کارشناسان 
سازمان حفاظت محیط زیست استان استفاده از 
ســوخت مازوت در نیروگاه توس که در مجاورت 
کالنشهر مشــهد واقع شده به تنهایی معادل کل 
منابع آالینده متحرک در سطح شهر مذکور، تولید 

آالیندگی می کرد...

شاید این اتفاق بارها و بارها برای همه ما رخ داده است 
که درهنگام نوشتن یک برگه اداری یا پر کردن برگه 
چک در بانک یا جاهای مختلف، با مشکالتی مواجه 
شــده باشیم که ناشی از بدخطی یا غلط امالیی مان 
بوده است. کلمات ناخوانایی که می تواند عالوه برایجاد 
یک حس نازیبا، کالفگی و سردرگمی خواننده را نیز 
فراهم کند. کافی اســت کمی به چند دهه گذشته 

برگردیم، درخواهیم یافت...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 

از تقسیم مشهد تا آمادگی برای انتخابات الکترونیکی
 آیت اهلل علم الهدی

 :jدر جمع خادمان زائران پیاده امام رضا

پذیرایی از زائران پیاده 
مردمی باقی بماند

قدس پیگیری کرد

وعده بی عمل سازمان 
انرژی اتمی برای ساخت 

مدرسه در مشهد

فرماندار در نخستین نشست رسانه ای تشریح کرد

.......صفحه 2 

 معاون استاندار خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:  

 قیمت برنج پاکستانی 
کاهش می یابد
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در بجنورد

جشنواره 
کارتون و 
 کاریکاتور 

به خط پایان 
رسید

استاندار خراســان شمالی گفت: از حوزه هنری کشور 
خواستارم جشــنواره سراســری کارتون و کاریکاتور 
بین المللی شــده و استان خراسان شــمالی دبیرخانه 
دائمی ایــن جشــنواره بین المللی باشــد.محمدعلی 
شــجاعی در آیین پایانی دهمین جشــنواره کارتون 
و کاریکاتور کشــور، اظهار کرد: قبول دارم خراســان 

شمالی استان برخورداری نیست ...
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 سال سی و دوم  
 شماره 9105  
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
فرآورده های لبنی بینالود نیشابور ) سهامی خاص ( به 

شماره  ثبت 24  و شناسه ملی 10860009796
دعوت   شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  بعمل 
که  صبح   8 ساعت   1398/9/1 مورخه  در  که  شرکت 
جاده   21 کیلومتر  زبرخان  -  نیشابور - بخش  در محل 
گردد  می  برگزار  بنزین  پمپ  جنب  مشهد  به  نیشابور 

حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

1- نقل و انتقال سهام        
هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی بینالودنیشابور
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن بسیجیان )آل یاسین( 
شهرستان چناران به شماره ثبت 100 تاریخ انتشار 98/8/20

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مسکن بسیجیان شهرستان چناران به شماره ثبت 100 
در ساعت 14 عصر روز سه شنبه مورخ 98/8/28 در محل چناران، بلوار شهید بهشتی، بهشتی 2، مسجد امام رضا)ع( 
برگزار می ش��ود. از کلیه اعضاء دعوت می ش��ود شخصًا یا وکالتًا جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
* ضمن��ًا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عموم��ی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو 

حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
* اف��راد متقاض��ی اعط��ای وکالت حداکثر تا دو روز قبل از مجمع با به همراه داش��تن مدارک شناس��ایی و عضویت در 
ش��رکت به همراه وکیل یا نماینده خود بین س��اعات 8 تا 13 به دفتر ش��رکت تعاونی واقع در چناران، بولوار ش��هید 

خوشرو جنب دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 مراجعه نمایند.
* کاندیدای س��مت بازرس��ی و هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتش��ار آگهی دعوت مجمع، جهت تحویل 

مدارک و تکمیل اطالعات به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
دستورجلسه: 1. استماع گزارش بازرس   2. استماع گزارش هیئت مدیره

3. تصویب ترازنامه س��ال 1397    4. تصویب بودجه پیش��نهادی سال 1398   5. انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه 
سال و انتخاب یک نفر عضو اصلی بازرس و علی البدل برای یک سال مالی   6. تصویب پاداش هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بسیجیان چناران
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))آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی حمل ونقل سیمان خود راننده               
استان خراسان نوبت دوم(( تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/20

بدینوس��یله از کلیه اعضاء ش��رکت تعاونی دعوت بعمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت 
دوم که در س��اعت 10 صبح روز جمعه 1398/09/08 در محل ش��رکت واقع در جاده سیمان کیلومتر 18 بعد از روستای 

فارمد برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت  مدیره و بازرسان شرکت 

2-  طرح تصویب صورتهای مالی سالهای 1396 - 1397  3-  طرح تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398
4-  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه  5-  تصمیم گیری در خصوص ورود و خروج عضو از شرکت 

6-  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
تذکر : در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د،  م��ی تواند حق رای خود را به موج��ب وکالتنامه به عضو 

دیگر واگذار نماید.
عض��و متقاض��ی می توان��د به همراه نماینده قانونی خ��ود،  در تاریخ های  5 و 6 آذر ماه 1398 از س��اعت 9 الی 13 به 
آدرس دفت��ر ش��رکت مراجعه و برگ وکالت خ��ود را ارائه نماید. در این صورت هر فرد ع��الوه بر رای خود می تواند 

وکالت 3 نفر را داشته باشد . 
افرادی که تمایل به کاندید ش��دن جهت بازرس��ی ش��رکت را دارند می توانند در تاریخ های 5 و 6 آذر ماه 1398 از 

ساعت 9 الی 13 به دفتر شرکت مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند . 
هیئت مدیره شرکت تعاونی خود راننده 
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آگهی مزایده کتبی شهرداری گناباد)نوبت اول(
 ش��هرداری گناباد درنظردارد بااس��تناد ماده 5ایین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه ملک 
ازطریق مزایده کتبی بامش��خصات ذیل اقدام نماید. لذامتقاضیان میتوانند جهت دریافت اوراق مزایده به 

امورمالی شهرداری مراجعه ویا با شماره05157222276 تماس حاصل فرمایند %
وضعیت ملک : ساختمان قدیمی دارای ایوان بادگیر ،حوض خانه،اتاقهای نشیمن به مترا ژ   364متر مربع با 

دیوارهای گلی وسقف گنبدی وکف آجر فرش
آدرس: خیابان ایثار-فرعی اول سمت راست کاربری :مسکونی-مساحت:1007مترمربع

قیمت پایه:10/294/500/000ریال -سپرده:514/725/000ریال -تاریخ تحویل اسناد:8/26لغایت 98/9/4 
بازگشایی:98/9/7-ضمنًا انتقال سند ملک مذکورطی زمان یکساله  صورت خواهد گرفت 

حسین زاده شهردار گناباد    /ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 
سال 98 )نوبت اول ( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی 

طلیعه داران سحاب توس
 بدینوس��یله  به اط��الع  اعضاء محترم میرس��اند ، که 
جلس��ه مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده س��ال 98  
ش��رکت تعاونی تولیدی توزیعی طلیعه داران س��حاب 
توس ) نوبت اول ( در روز  چهارش��نبه 1398/09/27 
رأس س��اعت  18 در محل    تاالر ابن هیثم  دانش��گاه 
تربی��ت معلم جنب پردیس دانش��گاه فردوس��ی ، حد 
فاصل میدان پارک ملت و ابتدای ورودی بلوار رضوی  

برگزار میگردد .  
دستور جلسه بشرح زیر میباشد :

1 -  اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره  .   2 - اس��تماع 
گ��زارش ب��ازرس .    3 -  ارائه و تصوی��ب صورتهای 
مالی س��ال 97    4 -  ارائه گزارش بودجه سال 1397 

و طرح و تصویب  بودجه  سال 98 .    
5 -  انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

6 -  ارائه پروژه های در دست اقدام شرکت.    
     تذکر : 1 - در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در 
مجمع عمومی فوق حضور یابند ، میتوانند استفاده از 
ح��ق رأی خود را برای حضور و اعمال در مجمع عمومی 
ب��ه یک نماینده تام االختیار واگذار کنند ، تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو 
تنها ی��ک رأی  خواهد بود ، لذا حد اکثر ظرف مدت 10 
روز از انتشار این آگهی میتوانند با در دست داشتن 
م��درک مؤّی��د عضوی��ت در تعاونی و کارت شناس��ایی 

معتبر به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند 
2- متقاضی��ان تص��دی مس��ئولیت ب��ازرس ش��رکت 
بایس��تی حداکثر ظ��رف مدت 10 روز از انتش��ار آگهی 
جهت ثبت نام ،   با دردس��ت داشتن مدارک شناسائی  

به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور ) سهامی خاص ( به شماره 
ثبت 24 و شناسه ملی 10860009796

فوق  شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
الذکر دعوت بعمل می آید  تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت که در روز شنبه  مورخه 
بخش  نیشابور  محل  در  صبح   10 ساعت   1398/9/2
زبرخان کیلومتر 21 جاده نیشابور به مشهد جنب پمپ 

بنزین برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- انتخاب هیئت مدیره شرکت 
2- انتخاب بازرسین شرکت 

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت فرآورده های لبنی 

بینالود نیشابور 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
قاین مطهر به شماره ثبت 158 شناسه 

ملی: 10360007897
از کلی��ه س��هامداران ش��رکت دع��وت 
مینمای��د ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومی 
ش��رکت که در س��اعت 18 روز 30 آبان 
م��اه س��ال ج��اری )1398( در آدرس : 
مش��هد- احمدآباد - کافی ش��اپ هتل 
هما شماره یک، تشکیل میشود، حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- اس��تماع گزارش عضو هیئت مدیره 
و مدیر عامل

2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره
3- انتخاب بازرس قانونی

4- س��ایر موارد که در صالحیت مجمع 
باشد.
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مهــدی کاهانی مقدم: با ابالغ مصوبه مجلس شــورای اســالمی، 
تمام مطب ها و مراکز خدمات درمانی باید به پایانه های فروشــگاهی 

)کارتخوان( و سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شوند.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد دیروز با بیان این مطلب در جمع 
خبرنگاران افزود: پیش از این حساسیت هایی در بین همکاران ما در 
خصوص استفاده از کارتخوان وجود داشت که ناشی از برخورد دوگانه 

و تبعیض آمیز با جامعه پزشکی در این مورد بوده است.
دکتر علی بیرجندی نژاد با اشاره به شائبه فرار مالیاتی پزشکان تأکید 
کرد: به دلیل دسترسی کامل سازمان امور مالیاتی به حساب بانکی و 
میزان درآمد روزانه این قشــر و اینکه تمامی پزشکان پرونده مالیاتی 
دارند، ادعایی با عنوان فرار مالیاتی پزشکان درست نیست و استفاده یا 

عدم استفاده از کارتخوان نیز تأثیری در این ماجرا ندارد.

وی ضمــن توصیه به پزشــکان مبنی بــر به کارگیــری پایانه های 
فروشــگاهی، خاطرنشــان کرد: با وجود فعالیت حدود 4هزار واحد 
خدمات درمانی زیرمجموعه سازمان نظام پزشکی در مشهد، تاکنون 
90 مورد شکایت و تماس مردمی در ارتباط با عدم استفاده از کارتخوان 
واصل شده که به تک تک این موارد رسیدگی و به متصدیان واحدهای 

متخلف تذکرات الزم داده شده است.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد درباره تبعات ناشی از تجمع مطب 
پزشکان در محدوده خیابان پرستار هم گفت: این اتفاق بیش از دیگران 
این ســازمان را نگران کرده اســت؛ چراکه در صورت بروز اتفاقی، در 

زمینه پدافند غیرعامل با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی در عین حال دسترســی آسان و تمرکز بیمارســتان ها و مراکز 
خدمات درمانی مجهز و دولتی در اطراف این محدوده را از دالیل اصلی 

این تجمع و تمرکز عنوان کرد و افزود: در صورت کمک و حمایت های 
دولتی، بخــش خصوصی برای ایجاد کلنی های خدمات پزشــکی و 
دارویی در مناطق مختلف شــهر با هدف تمرکززدایی آمادگی دارد؛ 
هر چند دولت ابتدا باید از مجموعه های خودش شــروع و نسبت به 

جابه جایی بیمارستان های قائم)عج( و امام رضا)ع( اقدام می کرد.
دکتر بیرجندی نژاد، نبود پارکینگ با وجــود الزام به تردد خودرویی 
بیماران در این منطقه را یکی از اصلی ترین عوامل مشکل ساز در این 
محدوده دانســت و از شهرداری خواســت در این زمینه اقدام الزم را 

انجام دهد.
وی همچنین در پاســخ به خبرنگار ما در خصوص نابســامانی حوزه 
گردشگری سالمت در مشهد نیز از تدوین آیین نامه ای در آینده نزدیک 

خبر داد که تا حد زیادی به رفع این مشکل کمک خواهد کرد.
او در عین حال با اشــاره به ضوابط موجود و بخش نامه ابالغی خطاب 
به پزشکان گفت: ارائه خدمات درمانی به اتباع خارجی با وجود درآمد 

بیشتر نباید موجب به زحمت افتادن بیماران داخلی شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در ادامه به وضعیت خاص اقتصادی 

کشور و ضرورت توسعه گردشگری سالمت، اشاره و ابراز امیدواری کرد 
که با تدوین ضوابط و مقررات الزم و شیوه نامه های کارشناسی شده، 
بحث جذب گردشگر سالمت و خدمات دهی به آنان در قالب یک بسته 
کامل )از مبدأ تا مبدأ( آنچنانکه در برخی کشــورهای همسایه رایج 

است، در کشور ما نیز پیاده سازی شود.
وی همچنیــن ضمن تأیید فروش عمده داروهــای یارانه ای به اتباع 
خارجی توسط داروخانه های شهر مشهد در شرایطی که تحت تأثیر 
تحریم های خارجی قرار داریم، گفت: به دلیل فراگیر نشــدن سامانه 
نســخه الکترونیک، در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر روند فروش 
دارو وجود ندارد اما به زودی این مشکل نیز رفع و با متخلفان احتمالی 

برخورد الزم صورت می گیرد.
رئیس ســازمان نظام پزشــکی مشــهد در ادامه با اشــاره به تبلیغات 
توزیع کنندگان قارچ »گانودرما« در فضای مجازی که »مصرف این ماده 
همچون اکسیری جادویی تمام بیماری ها و مشکالت جسمی شما را درمان 
می کند«، گفت: این قارچ خاصیت دارویی و درمانی ندارد و تجویز آن مورد 

تأیید این سازمان نیست و این تبلیغات اغواگرانه و کاذب است.

دکتر علی بیرجندی نژاد با بیان اینکه قارچ گانودرما فقط به عنوان یک قهوه 
شناخته می شود، افزود: این قارچ در ایران صرفاً به عنوان فراورده ای غذایی 
از طریق چند شرکت، مجوز تولید و توزیع دارد و هیچ  گونه تجویز دارویی و 
درمانی برای آن تأیید نشده و برخالف آنچه تبلیغ می شود، مصرف آن هیچ 

تأثیری در سطح قند خون در افراد با دیابت نوع دو ندارد.
وی گفت: براســاس مطالعات انجام شده، اســتفاده روزانه از عصاره قارچ 
گانودرما حتی به مدت ۱2 هفته ســطح کلسترول را در افرادی که فشار 

خون و یا کلسترول باال دارند، تحت تأثیر قرار نمی دهد.
وی تصریح کرد: فواید متعدد دیگری نیز برای این قارچ از قبیل تأثیر روی 
سرطان ها، دردهای عصبی، سیستم ایمنی، عفونت های ویروسی و... بیان 
شده که برای رد یا اثبات آن نیاز به تحقیقات بیشتری است و هنوز مطالعه 
مروری نظام مندی که به بررســی سودمندی گانودرما در درمان سرطان 

پرداخته باشد، وجود ندارد.
رئیس ســازمان نظام پزشکی مشهد متذکر شد: نکته مهم این است که 
مصرف مداوم پــودر این قارچ در مدت زمان بیــش از یک ماه، احتماالً 

غیرایمن و با خطر آسیب به کبد همراه است.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد خبر داد
الزام مطب ها و مراکز خدمات درمانی به استفاده از کارتخوان



قدس پیگیری کرد

وعده بی عمل سازمان انرژی اتمی برای ساخت مدرسه
علی محمدزاده  روزهای پایانی مرداد ماه 
ســال 94 مراســم کلنگ زنی ساخت نخستین 
دبیرستان اتمی خراســان رضوی در مشهد به 

زمین زده شد.
ظاهر ماجرا خوب بود، ولی از همان ابتدا و پیش 
از آنکه لذت بهره منــدی از فرصت جدید برای 
نوجوانان این خطه چشــیده شــود، زمزمه های 

انتقادی شنیده شدند.
منتقــدان از تخریب مدارس دولتــی »قدس« و 
»اختران انقالب« و واگذاری آن به بخش غیردولتی 
برای ســاخت دبیرســتان اتمی خراسان رضوی 
گالیه  داشتند و همچنان که عملیات ساخت آن 
پیش می رفت، ابعاد مورد نقد این پروژه هم بیشتر 
می شد، تا جایی که در پایان پروژه انتقادکنندگان 
به پروسه واگذاری زمین و ساخت این دبیرستان 
مدعی شــدند با توجه به اینکه این مدرســه در 
زمین آموزش و پرورش و با بودجه دولتی ساخته 
و تجهیز شده اســت، از دریافت هرگونه شهریه 
پرهیز و برای حذف واژه غیردولتی در کتیبه سردر 

دبیرستان یادشده اقدام شود.

  واگذاری زمین به جای مدرسه
در مقابــل متولیــان و مدافعان ایــن اقدام هم 
معتقد بودند که این دبیرستان هم مانند مدارس 
غیردولتی تنها با مشــارکت آمــوزش و پرورش 
فعالیت خواهــد کرد، ولی با تمــام این اوصاف 
پرونده ای در سازمان بازرسی تشکیل شد و پس 

از مدت ها بررسی، سرانجام تیرماه سال جاری بود 
که رئیس کل بازرسی استان اعالم کرد با توجه 
به اینکه برای ساخت این مدرسه از طرف سازمان 
انرژی اتمی، دو مدرسه دولتی تخریب شده و در 
آن زمین بنا شده، بنابراین مقرر شد که زمینی 
مشابه با قیمت همین زمین در اختیار آموزش و 

پرورش قرار گیرد.
از ســوی دیگر برخی از اخبار رسیده حکایت از 
آن داشت که آموزش وپرورش اشتیاق چندانی 
برای دریافت زمین ندارد و بیشتر راغب است تا 
مدرسه ای شناخته شده از سوی سازمان انرژی 

اتمی تحویل این اداره شود.

 اختصاص زمین در حد وعده
با گذشت چند ماه از آن زمان با طرح این پرسش 
که آیا حکم صادره به مرحله اجرا نزدیک شــده 
است یا خیر، به سراغ مدیرکل آموزش و پرورش 
رفتیم که پاســخ وی حکایــت از انجام اقدامات 
اولیه دارد. خدابنده به خبرنگار ما گفت: براساس 
توافقات صورت گرفته مقرر شد آموزش و پرورش 
دو قطعه زمین به ســازمان انرژی اتمی معرفی 
کند و این سازمان به انتخاب خود در یکی از این 

زمین ها مدرســه ای را ایجاد و تحویل آموزش و 
پرورش بدهد.

وی افزود: بــا توجه به مقتضیات و اولویت بندی 
نیاز مناطــق، دو قطعه زمین یکی در ناحیه 5 و 
دیگری در منطقه تبادکان مناسب ساخت مدرسه 
تشخیص داده شــد و مشخصات آن به سازمان 
مربوط ارسال شــد که براســاس اعالم نهایی، 
آن ها زمین مشخص شده در ناحیه 5 را مناسب 
دانسته اند. خدابنده ادامه داد: هرچند موافقت های 
شــفاهی این موضوع از مدیران سازمان دریافت 
شده و مجوز اقدامات بعدی هم در سازمان انرژی 
اتمی گرفته شده اســت، ولی هنوز اقدام عملی 
برای اجرایی شدن این موضوعات انجام نشده و 

همچنان پیگیر آن هستیم.
الزم به ذکر اســت مدیرکل آمــوزش و پرورش 
خراســان رضوی مدتی پیش در شورای آموزش 
و پرورش استان، سرانه فضای آموزشی در کشور 
را 5.2 مترمربــع ذکر کرد و گفت: در خراســان 
رضوی این عدد 4.2 مترمربع است که این سرانه 
در استان از میانگین کشوری یک مترمربع کمتر 
است و این در حالی است که این سرانه در بعضی 
نقاط محروم و حاشیه شهر به 2 مترمربع می رسد!

بنابراین با در کنار هم قرار دادن تمام این مباحث 
به خوبی روشن است که ساخت هرچه سریع تر 
این مدرسه می تواند بخش کوچکی از مشکالت 
تعدادی از دانش آموزان یکی از محالت کالنشهر 

مشهد را رفع نماید.

 معاون استاندار خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:  

  قیمت برنج پاکستانی کاهش می یابد
رضـا طلبی: 
امور  معــاون 
اقتصـــادی  هماهنگی 
استـــاندار خـــراسان 
رضـــوی گفت: قیمت 
به  پاکســتانی  برنــج 
پیــدا  کاهــش  زودی 

خواهــد کرد. علی رســولیان در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار کرد: به دلیــل ممنوعیت واردات برنج، قیمت برنج 
پاکســتانی در بــازار افزایش یافتــه که از طریــق ارائه 
برنامه هایــی به دنبال تنظیــم و تعادل در قیمت این کاال 

هستیم.
وی با بیان اینکه یکی از این موارد عرضه برنج های احتکار 
شده است که با هماهنگی ســتاد تنظیم بازار این برنج ها 
در شهر توزیع خواهد شد، تصریح کرد: یکی از مواردی که 
برای کاهش قیمت برنج پاکستانی مد نظر داریم ترخیص 
برنج هایی است که در انبارهای گمرکات استان وجود دارند 
که در این باره نیز نامــه نگاری هایی را انجام داده ایم تا با 
دریافت مجوز ترخیص، این برنج ها در استان توزیع شوند.

رســولیان ادامه داد: قیمت این کاال در روزهای آینده در 
استان کاهش می یابد و به تعادل خواهد رسید و از صنعت 
و معدن و اتــاق اصناف نیز انتظار مــی رود که با نظارت 
بیشــتر بر بازار مانــع از هر گونه گران فروشــی و تضییع 

حقوق مردم شوند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صمت استان به قدس خبر داد 

  تحویل آرد یارانه ای به تمام 
نانوایی های خراسان رضوی

هادی زهرایی: روزنامه 
همین  شــنبه  قــدس 
هفته گــزارش کاملی از 
افزایش قیمــت نان در 
اســتان و نارضایتی های 
به  آزادپز  نانوایی هــای 
چــاپ رســاند و برخی 

از متصدیــان نانوایی های آزادپز در روز یکشــنبه به نشــانه 
اعتراض در مقابل اتحادیه و حتی جمعی نیز برای رســاندن 
نارضایتی های خــود از نرخ جدید نان به محل اســتانداری 

خراسان رضوی رفتند.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت سازمان صمت استان 
خراســان رضوی در واکنش به اعتراض نانوایان به خبرنگار 
قدس گفت: نانوایی ها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول، 
نانوایی های قدیمی یا یارانه ای و دسته دوم، نانوایی های آزادپز 
که از این پس به آن ها نانوایی های نیمه یارانه ای گفته می شود. 
علی غفــوری مقدم افــزود: دولت در حال حاضــر گندم را 
کیلویی یــک هــزار و 850 تومان از کشــاورزان خریداری 
می کند که این رقم با هزینه های حمــل و نقل، انبارداری و 
ســایر موارد حداقل 2هزار تومان برای دولت هزینه دارد. این 
در حالی است که گندمی که دولت به کارخانه های آرد برای 
نانوایی های یارانه ای می دهد کیلویی 665 تومان است که بر 
اساس میزان ســبوس گیری از 815 تومان تا 830 تومان در 

اختیار نانوایی های یارانه ای قرار داده می شود.
وی تصریح کرد: تا سال گذشته آرد در دو بخش نانوایی های 
دولتــی و آزادپز و برای همه بخش هــای صنفی و صنعتی 
توزیع می شــد. اما در حال حاضر با تفکیک انجام شده، دیگر 
بــه صنف ها و صنایع آرد دولتی داده نمی  شــود و باید آن ها 
آرد خــود را از بــازار آزاد تهیه کنند و تنهــا آرد یارانه ای به 
نانوایی هــای دولتی و نانوایی های آزادپز یا همان نیمه دولتی 
داده می شود. دیگر چیزی به عنوان نانوایی آزادپز وجود ندارد 
و آزادپزی زمانی معنی دارد که آرد خود را از داخل استان یا از 
کارخانجات خارج استان با قیمت آزاد تهیه کند و ما هم اجازه 

نرخ گذاری نداریم.
وی در خصوص حذف ســهمیه آرد یارانــه ای از نانوایی های 
آزادپز گفت: این درخواست توسط اتحادیه در جلسات متعدد 
مطرح شده است که نانوایی های آزادپز آرد خود را از بازار آزاد 
تهیه کنند و نان خود را به قیمت آزاد به فروش برسانند که این 
تصمیم در حوزه اختیارات استان نیست و اگر کارگروه گندم و 
آرد و نان کشور یا ستاد تنظیم بازار کشور به این نتیجه برسد 
که اجــازه تأمین آرد برای نانوایی های آزادپز از محل دیگری 
باشد و این نانوایی ها نان خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش 
برســانند طبیعتاً از این تصمیم تبعیت می کنیم اما تاکنون 

چنین اجازه ای به نانوایی های آزادپز داده نشده است.
غفوری مقدم ادامــه داد: در نرخ جدید نان همه جوانب کار 
سنجیده شده اســت. نرخ نان از اســتان های همسطح نیز 
دریافت شده و نرخ ما همســطح با استان های دیگر است و 
در شــرایطی که نرخ نانوایی های آزادپــز را کاهش داده ایم، 
نانوایی های آزادپزی وجود داشتند که از این نرخ مصوب نان 
را کمتر هم به فروش می رساندند و برخی نیز قیمت نان آن ها 
باالتر از نرخ کنونی بوده اســت و این موضوع را رد نمی کنیم. 
هزینه های آن ها از نانوایی های یارانه ای بیشتر است اما تفاوت 

قیمت نان نیمه دولتی با دولتی یک عدد منطقی است. 
وی در خصوص تعیین نرخ نان در شهرستان های استان گفت: 
ما نرخ مشهد را به شهرستان ها اعالم کرده ایم تا کارگروه گندم 
و آرد شهرستان ها نسبت به انواع نان و شرایط اقتصادی منطقه 
خود نســبت به قیمت گذاری نان اقدام کنند و شهرستان ها 
مجازند تا سقف پیشنهادی ما نرخ نان خود را مشخص کنند.

آیت اهلل علم الهدی در جمع خادمان زائران پیاده 
 :jامام رضا

 پذیرایی از زائران پیاده، مردمی باقی بماند
قدس: آیت اهلل علم الهدی 
خادمــان  جمــع  در 
پیــاده علی بن  زائــران 
ضمن  موســی الرضا)ع( 
از فعالیت هــای  تشــکر 
ارزشمند آنان، اظهار کرد: 
ارزش عملی فعالیت شما 
عزیزان غیر از قرب والیت رضوی و کســب توجهات خاصه امام 

هشتم )ع(، تحصیل یک آبرومندی برای مردم مشهد بود.
وی افــزود: اینکه زائرانی بــا پای پیاده در هوای ســرد و گرم، 
مســیرهای ناهموار را طی کردند و به زیارت امام رضا)ع( آمدند 
و آن امام رئوف نیز همسایگانی دارد که در مواجهه با پیاده روی 
به سمت حرم مطهر بی تفاوت نیستند، ایجاد آبرو برای این شهر 
است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تمجید از خدمات 
اصناف و مجموعه های مختلــف در پذیرایی از زائران پیاده امام 
هشتم، خاطرنشان کرد: این حرکت و برنامه باید در حوزه مردمی 
خودش باقی بماند، در حوزه صنفی شکل دیگری پیدا می کند؛ 
این شکل پذیرایی حوزه مردمی است، اینکه یک خانم، خانه خود 
را، فــرش و زندگی خودش را زیر پای زائر امام رضا)ع( می اندازد، 
بسیار فرق می کند با کسی که مثالً مسافرخانه اش را در اختیار 

زائر قرار می دهد.
امام جمعه مشــهد گفت: نوع پذیرایی هایی که در منازل برای 
زائران انجام شده بسیار قابل  قدردانی است، تنها پذیرایی اسکان 
نبوده، پذیرایی ناهار، شام و حمل  و نقل بوده، این کار جز از سوی 
خانواده ای که با عشق امام رضا)ع(، همه امکانات زندگی اش را زیر 

پای زائر امام رضا)ع( ریخته، شدنی نیست.
آیــت اهلل علم الهدی با بیان اینکه فرهنگ ما، فرهنگ مجاور امام 
رضا )ع( است، یادآور شد: تفاوت مشهد با دیگر شهرها این است 
که مجاور دارد، شهروند با تفســیر عمومی دیگر شهرها ندارد؛ 
شــهروند یعنی کسی که در این شــهر زندگی می کند، زندگی 
خود را دارد و از همه امکانات آبادانی و عمران شــهری برخوردار 
است، مسئولیت های اداره و تأمین شهر را هم به  عنوان شهروند 
عهده دار است اما یک مشهدی، قبل از همه این حرف ها، مجاور 
امام رضا)ع( اســت؛ خانه، خانه امام رضا)ع( است و در خانه امام 
رضا)ع( دارند برای امــام رضا)ع( خدمتگزاری می کنند، معنای 

مجاور این است.
وی بیان کرد: کســی که به مشهد می آید، گردشگر نیست، اگر 
کسانی به  عنوان گردشگری به مشهد می آیند، اشتباه می کنند، 
گردشــگری در مکان های دیگر با امکانات بیشتر وجود دارد که 
می توانند بهتر نیز استفاده کنند، کسی که به مشهد می آید، زائر 

است و چیزی که برایش اصالت دارد، زیارت است.
وی متذکر شد: اینکه عده ای از اطراف  و اکناف به این شهر سرمایه 
بیاورند و بخواهند بساط گردشگری ایجاد کنند، امام رضا)ع( آنان 
را زمین می زند، اینجا خانه امام هشتم است، کسی که بخواهد به 
خاطــر پول و درآمدش، هویت خانه امام رضا)ع( را بهم بزند و در 
این شهر هر اقدامی تحت عنوان سرمایه گذاری برای توسعه لذایذ و 
گردشگری ها صورت دهد، نه  تنها به نتیجه نرسید بلکه سرمایه گذار 
آن خوار و ذلیل شد. وی با بیان اینکه »مهمان خانه« امام رضا)ع( 
را محل تفریح و عیاشی عده ای نکنید، یادآور شد: اگر می خواهید 
ســرمایه گذاری کنید، جریان توســعه زیارت را گسترش دهید. 
آیت اهلل علم الهدی با بیان اینکه در مســئله زائران پیاده نواقصی 
داریم که باید مسئوالن در حل این مشکالت اقدام کنند، تصریح 
کرد: خبر دارم زائران نیشابور، تا ملک آباد برای تطهیر و نمازشان 
مشکل داشتند، مسئله در جاده آمدن زائران پیاده باید حل شود، 
قول دادند کنارگذری در جاده قوچان و کالت نیز ایجاد شــود تا 
عزیزان از وسط جاده تردد نکنند و مورد مخاطره قرار نگیرند. وی 
ابراز امیدواری کرد: خدمات مجاوران علی بن موسی الرضا)ع( به 
زائران پیاده آن حضرت هر ســال بهتر از سال قبل اتفاق بیفتد 

و مشهد، شهر خوبی برای زائران علی بن موسی الرضا)ع( باشد.

توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد محقق شد

    تولید سلول های بنیادی
 شبه کبد و شبه پانکراس

قــدس: پژوهشــگران 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشــهد موفق بــه تولید 
کبد  بنیادین  سلول های 
و پانکــراس در محیــط 

آزمایشگاهی شدند.
بیوشیمی  گروه  استادیار 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این باره گفت: در این طرح با 
استفاده از مهندسی بافت، از داربست های زیست سازگارپذیر برای 
تمایز سلول های IPS انسانی به سلول های شبه کبدی و پانکراس 
اســتفاده شد که نتایج نشان داد با استفاده از داربست های فوق، 
سلول های تمایز یافته مارکر های بیوشیمیایی و مولکولی را بهتر از 

زمانی که داربست استفاده نشده است، نشان می دهند.
دکتر مبرا با بیان اینکه سلول های بنیادین، مادر تمام سلول های 
بدن هستند و به سلول های جنینی، بالغین و بند ناف تقسیم بندی 
می شوند، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به درمان پایدار در تعداد 
قابل توجهی از بیماری ها ناگزیر به استفاده از سلول های بنیادی و 

مهندسی بافت هستیم.
وی افزود: با توجه به بیماران کبدی و پانکراسی و شیوع روزافزون 
دیابت، باید سلولی تولید می کردیم که شبیه سلول های طبیعی 
بدن باشــد، اما مــورد دیگر این بود که داربســتی تولید کنیم 
تا ســلول ها روی آن سوار شــوند و با حداکثر شباهت به سمت 
پانکــراس و کبد تمایز پیدا کنند. وی تصریح کرد: ســلول های 
بنیادی انســان توانایی خود نوزایی دارند که این موضوع مزیت 
برجسته سلول های بنیادی بود و مشخصه قابل توجه آن این بود 

که تبدیل به سلول بالغ می شود.
وی با بیان اینکه سلول های بنیادین در بیشتر بافت های بدن وجود 
دارد، بیان کرد: به عنوان مثال وقتی پوست زخم خودبه خود ترمیم 
می شود، این کار با همکاری و مداخله سلول های بنیادین است و 
این ظرفیت خوبی برای درمان اســت. استادیار گروه بیوشیمی 
دانشــگاه علوم پزشکی مشهد افزود: باتوجه به اینکه توانسته ایم 
تاکنون موفقیت هایــی در این حوزه به دســت آوریم، حمایت 
نهادهای علمی و همین طور مســئوالن دانشگاه را می طلبد تا 
بتوانیم با تعریف طرح های تحقیقاتی در قالب پایان نامه های ارشد 
و دکترا مطالعات کاربردی را به ســمت invivo و بالینی شدن 
پیش ببریم و این تحقیقات را روی رده های مختلف حیوانی و در 

نهایت روی موارد انسانی به اثبات برسانیم.

هاشم رسائی فر  از زمان حضور محمدرضا هاشمی به عنوان سکاندار فرمانداری مشهد 
بارها پیش آمده بود که با وی در خصوص مســائل مرتبط با این شهرستان گفت وگو کنیم و 
هر بار او با سعه صدر پاسخگوی پرسش هایمان بود اما تا دیروز پیش نیامده بود وی در جمع 
خبرنگاران حاضر و رودرروی آن ها بنشیند تا درباره آنچه پیرامون مشهد می گذرد صحبت کند 

و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهد.
روز گذشــته نخستین نشست رسمی رسانه ای فرماندار مشهد برگزار شد. گرچه هاشمی در 
مواجهه با برخی از پرســش های خبرنگاران جانب احتیــاط را رعایت می کرد و به اصطالح 

دیپلماتیک جواب می داد اما در مجموع خروجی نخستین نشست قابل توجه بود.

   تا انتخابات مشهد تقسیم نمی شود 
فرماندار مشــهد در این نشست و در پاسخ به پرسش قدس در خصوص اینکه بحث ظرفیت 
مشهد برای تبدیل شدن به دو یا سه شهرستان به کجا رسید و آیا اینکه این اتفاق خواهد افتاد، 
گفت: به عنوان فرماندار مشهد دوست ندارم از میزان حوزه استحفاظی مشهد کاسته شود اما 
آنچه مسلم است با ابالغ وزارت کشور هیچ گونه تغییر و تحولی در تقسیمات کشوری تا پیش از 
انتخابات مجلس نخواهیم داشت شاید بعدها این اتفاق بیفتد اما باید تا بعد از انتخابات صبر کرد.

   پیگیری برای تشکیل ادارات شهرستان مشهد
محمدرضا هاشمی همچنین در واکنش به پرسش دیگر قدس مبنی بر اینکه گویا شما به 
عنوان فرماندار مشهد از ابتدای حضور در فرمانداری به دنبال تشکیل ادارات مشهد و مستقل 
شدن آن ها از ادارات کل بوده اید و این موضوع به کجا رسید، اظهار کرد: از همین جا اعالم 
می کنم برای نتیجه دادن این موضوع دست نیاز فرمانداری شهرستان مشهد به سمت شما 
رسانه هاست تا ما را در این بحث کمک کنید تا این موضوع جا بیفتد که برای پیگیری مسائل 
مرتبط به شهرستان مشهد ادارات شهرستان فعال شوند هر چند که همراهی و هماهنگی 
استانداری و شخص استاندار و نیز ادارات کل در موضوعات مرتبط با مشهد قابل توجه بوده 
و هست. در حال حاضر ما به تشکیل دو اداره مستقل از ادارات کل در مشهد نیاز داریم که 
یکی از آن ها اداره صمت است؛ چرا که با وجود بیش از 30 میلیون زائر و مسافری که ساالنه 
به مشهد سفر می کنند در کنار حدود 5 میلیون زائر خارجی و نیز جمعیتی که شهرستان 
مشهد دارد گستره جامعه هدف در این حوزه بسیار وسیع است از این رو نیازمند ساماندهی 

بیشتر در این حوزه هستیم. 
وی ادامه داد: با مدیر کل صمت مکاتبه کردیم و قول های خوبی در این زمینه داده شده است 
هر چند که گفته شده بر اساس قانون نمی توان در مرکز استان، اداره شهرستان تأسیس کرد 
اما ما بیان کردیم که باید به مشهد به صورت ویژه توجه شود، در مجموع به دنبال این هستیم 

دستگاه هایی که اداره شهرستان ندارند، مستقل شوند.

   آمادگی برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در مشهد 
هاشمی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در دوم اسفندماه گفت: در بحث انتخابات باید بستر 
حضور حداکثری فراهم شود، برای تحقق این مهم جلسات تعاملی با هیئت نظارت و نیروی 
انتظامی برگزار کردیم و از 10آذر به مدت هفت روز نام نویسی و مراجعه متقاضیان و داوطلبان 

به فرمانداری خواهد بود که بسترهای الزم فراهم است. 
فرماندار مشهد عنوان کرد: در دوره های گذشته 15 منطقه انتخاباتی داشتیم که امسال به 19 
منطقه افزایش یافته است. جلساتی نیز برای نمایندگان نوزده گانه برگزار و با هم آشنا شدند، 
محل شعبه اخذ رأی و تعداد شعب نیز پیش بینی شده است. پس از 10 آذر، انتخاب هیئت 
اجرایی را شروع می کنیم. ضمن اینکه اعالم می کنم آمادگی برگزاری تمام الکترونیک انتخابات 

در مشهد را داریم و منتظر نظر وزارت کشور در این باره هستیم.
وی بیان کرد: انتخابات ناموس سیاسی ماست، من آخرت خودم را برای دنیای کسی به فروش 

نخواهم گذاشت. رعایت قانون و اصل بی طرفی بسیار مهم است. ما در 2 اسفند انتخابات باشکوه 
و ارزشمندی خواهیم داشت. از رأی مردم حفاظت می کنیم زیرا رأی مردم در دست ما امانت 
اســت. معاون استاندار خراســان رضوی گفت: صندوق ها و تعداد شعب اخذ رأی را در حوزه 
شهرستان مشهد افزایش دادیم، تعرفه را نیز در حدی پیش بینی کردیم که نگرانی برای توزیع 

نداشته باشیم، بنابراین دغدغه ای برای تعرفه نداریم.
فرماندار مشهد در پاسخ به پرسشی در خصوص لیست هوالمطلوب، عنوان کرد: از همه استدعا 
دارم قانون را رعایت کنند، اجازه نخواهیم داد برخی تخلف انتخاباتی کنند. هیئت بازرسی ما 
فعالیت خود را شروع کرده و در حال رصد فعالیت افراد و نشست ها هستیم. برخی فعالیت ها، 
نشست ها و گفت وگوها مانند احزاب باید وجود داشته باشد تا مشارکت افزایش یابد. ما کارهای 

خارج از چارچوب قانون را تذکر خواهیم داد.

   َچلوها ساماندهی می شوند
هاشمی با بیان اینکه 67 محله حاشیه شهر و کم برخوردار در مشهد وجود دارد، گفت: طرح 
نجات قرار است در هشت محله مهرآباد، پورسینا، شهیدقربانی، سیس آباد، دروی، زرکش، امام 
هادی)ع( و اسماعیل آباد اجرا شود که در همین راستا 20دفتر تسهیلگری از طرف فرمانداری 
و چهار دفتر توســط استانداری کار خود را شروع کردند. وی با اشاره به اهمیت امنیت، افزود: 
اگر بخواهیم قدر امنیت را بدانیم باید به کشورهای دیگر نگاه کنیم، در بحث انتخابات مباحث 
قانونی تفسیر نمی شود و اگر بخواهیم اعتماد را حفظ کنیم باید قانون انتخابات را مدیریت کنیم.

معاون استاندار خراســان رضوی همچنین در خصوص ساماندهی چلوها که هویت چندانی 
ندارند، عنوان کرد: این مصوبه شورای امنیت کشور است که چلوها تعیین تکلیف شوند، مراحل 
اجرای طرح پیش بینی شده و بیشتر در شهرک شهید رجایی قرار دارند. من در طول چهار ماه 
به 45 تا 50 درصد مساجد حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار و به منطقه چلو رفتم. این دغدغه 
ما و مصوبه شورای امنیت است که امیدواریم زودتر تعیین تکلیف شود. شورای امنیت کشور 

این مجوز را داده که افراد را شناسایی کنیم، اداره کل اتباع و فرمانداری نیز فعالیت می کنند.

  نامه ای برای عدم نیاز خوش نیت در کار نبود
فرماندار مشهد در خصوص جدایی حیدر خوش نیت که سابقه چندساله حضور در بدنه 
فرمانداری مشهد را دارد و گفته می شود فرمانداری نامه عدم نیازش را زده است، گفت: 
آقای خوش نیت فردی اخالق مدار اســت که از تجربه وی استفاده خواهیم کرد. تکریم 
و معارفه در ســکوت خبری نبود، روال کار این گونه است. ضمن اینکه باید بگویم هیچ 

نامه عدم نیازی برای وی نزدیم. 

فرماندار در نخستین نشست رسانه ای تشریح کرد

از تقسیم مشهد تا آمادگی برای انتخابات الکترونیکی
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تخم مرغ

  مدیرکل مدیریت بحران استان خبر داد
 شناسایی ۹0 گسل فعال 

در خراسان رضوی

قدس: مدیرکل مدیریت بحران خراسان رضوی گفت: 
مجموع 90 گسل مهم و فعال در خراسان رضوی شناسایی 

شده که 21 مورد از این گسل ها حائز اهمیت است. 
شــایانفر افزود: در بررسی های انجام شــده 65 درصد از 
پهنه های خراسان رضوی در پتانسیل لرزه خیزی قرار دارد 
و 35 درصد در خطر متوســط قرار دارد. وی افزود: کشور 
ما در بحث زلزله خیــزی روی کمربند آلپ هیمالیا قرار 
گرفته است؛ بنابراین تمام نقاط کشور از لحاظ لرزه خیزی 
ظرفیت باالیی دارد. مدیرکل مدیریت بحران خراســان 
رضوی گفت: باید با برنامه ریزی اصولی ساخته های مقاوم 
و مقاوم سازی ســازه های موجود و ایمن سازی تأسیسات 
زیربنایی در جهت پیشگیری مخاطرات طبیعی اقدام کرد.

 مدیر جهاد کشاورزی:
 گیاه کینوا برای نخستین بار 

در جوین کشت شد

ایرنا: گیاه کینوا برای نخستین بار در 10 هزار مترمربع 
اراضی شهرستان جوین استان خراسان رضوی کشت 
شــد. مدیر جهاد کشــاورزی جوین با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به شور بودن بخشی از اراضی و آب های 
کشــاورزی این شهرســتان زمینه مساعد برای کشت 

محصول کینوا وجود دارد.
علیرضا هاشــم آبادی افزود: دانه کینوا یک شبه غله دارای 
ارزش غذایی و اســیدهای آمینه ضروری و منبع غنی از 

کلسیم، فسفر، آهن و سدیم است.
وی اظهار کرد: از محصول کینوا برای تولید آرد و سوپ و 
به عنوان نشاسته در ترکیب با آرد یا دانه گندم و ذرت برای 

تهیه بیسکویت و فرآوری غذایی دیگر استفاده می شود.

مدیر پخش فراورده های نفتی خراسان شمالی :
 آغاز ذخیره سازی نفت سفید

 برای مناطق روستایی صعب العبور

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه خراسان شمالی گفت: نفت 
ســفید به اندازه کافی در اســتان ذخیره شده است 

بنابراین روستاییان نباید نگران تأمین آن باشند. 
مجتبی شــکوری اظهار کرد: اکنون 12هزار و 694 
خانوار روستایی استان در زمستان از نفت سفید برای 
گرمایش منازل خود استفاده می کنند که کاالبرگ را 

دریافت کرده اند.
مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
خراسان شــمالی افزود: اکنون این ماده سوختی در 
مخازن فروشندگی های روستاها در حال ذخیره سازی 

بوده و مشکلی در تأمین آن وجود ندارد.  



روی خط حادهث

واکاوی

تلنگر

رذه نیب

یک مسئول در گفت گو با قدس:
 تاکسی های اینترنتی موجب 

تعطیلی570 آژانس تاکسی تلفنی شده اند
علی پور: تاکســی های 
اینترنتی موجب تعطیلی 
بیش از 570 واحد آژانس 
مشهد  در  تاکسی تلفنی 

شده اند.
نایب رئیس دوم اتحادیه 
تاکسی تلفنی های مشهد 

با بیــان این مطلب گفت: پیش از این یک هزار و460 واحد 
تاکسی تلفنی در مشهد فعالیت می کرد که در سال های اخیر 
تعــداد زیادی از این واحدها تن به تعطیلی داده اند در حالی 
که  فعالیت حداقل هزار نفر در این پیشه می توانست معیشت 

بیش از 3 هزار خانواده مشهدی را تأمین کند.
مهدی قاسمی افزود: اداره دارایی و اماکن نیز در این وضعیت 
بی تأثیر نیســتند، چرا که درحال حاضر فعــاالن در حوزه 
آژانس های تاکســی تلفنی چندان قادر به تهیه پارکینگی 
حدود 100 متر یا پرداخت اجاره های هنگفت مغازه نیستند. 
این مســئله تنها به مراکــز نوپا مربوط نمی شــود و حتی 
پیشکسوتان این عرصه که در روز به صدها مشتری خدمات 
می دادند حال به دنبال جمع آوری آژانس خود هستند و این 
درحالی است که هیچ فرد یا دستگاهی مشکالت فعاالن این 

حوزه را نمی بیند.
وی در ادامه اظهار کرد: استقبال مردم از خدمات تاکسی های 
اینترنتی به دلیل مشــکالت اقتصادی موجود نیست بلکه 
نتیجه حمایت هایی است که از این کسب وکارها وجود دارد. 
درحالی که صاحبان آژانس های تاکســی تلفنی برای ایجاد 
اشــتغال ناگزیر به انجام شــروط متعددی هستند و این در 
صورتی است که مدیران تاکسی های اینترنتی هیچ تعهدی 
نسبت به رانندگان و مســافران ندارند. قاسمی گفت: چند 
دهه است که شــرکت های تاکسی بیسیم  درمشهد فعالند 
اما هیچ گونه رقابتی بین ما وجود نداشته و  وضعیت فعالیت 
طرفین مشخص بود. ازهمین رو در کنارهمدیگر کار کرده و 

تهدیدی برای یکدیگر محسوب نمی شدیم.

عامل انسانی موجب شد
 آلودگی و هدررفت55 هزار مترمکعب 

آب شرب در نیشابور
قدس: معاون بهره برداری 
فاضالب  و  آب  شــرکت 
نیشابور گفت:  دو  تبصره 
انســانی موجب  عامــل 
هدررفت55  و  آلودگــی 
هزار مترمکعب آب شرب 

در این شهر شد. 
 GRP 600 جعفر تمیز با اشاره به رفع اتفاق خط انتقال آب
این شــهر افزود: این خط انتقال در پی برداشــت مصالح از 
کف رودخانه توســط اهالی روستای مجاور با استفاده از بیل 

مکانیکی دچار شکستگی شد. 
وی اظهار کرد: شکســتگی این خط موجب کدورت شبکه 
توزیع شــد و 42هزار مشترک را با مشکل کیفی آب مواجه 
کرد که برای جلوگیری از هدررفت آب شــرب، هفت حلقه 
چاه با دبی 110لیتر برثانیه هم از مدار بهره برداری خارج شد. 
وی اظهــار کــرد: 11 کیلومتر خطــوط اصلــی انتقال و 
توزیــع)GRP  600-800( و همچنین مخــزن 10 هزار 
مترمکعبی هم تا تکمیل مراحل شست وشو از مدار خارج شد. 

فرماندار طرقبه شاندیز :
 استخراج از معدن »کمرمقبوال«

 نیازمند دریافت مجوز است
طرقبه  فرماندار  فارس: 
شــاندیز گفــت: ایجاد 
پــارک طبیعی، شــهر 
تمدن ها و معدن طالی 
حوزه کمرمقبوال در دره 
داغستان وجود دارد، اگر 
قرار باشد استخراجی از 

این معدن صورت گیرد مستلزم این است که محیط زیست، 
منابع طبیعی، میراث فرهنگی و شهرداری طرقبه اجازه صادر 
کنند. سید حسن حسینی اظهار کرد: کمرمقبوال، در حریم 
طرقبه اســت و به لحاظ انجام امور کاری، تحویل مسکن و 
شهرســازی داده شــده، اگر در این حریم کاری قرار اســت 
انجام شود باید شهرداری، مسکن و شهرسازی و سرمایه گذار 
هماهنگ باشند، همچنین، اراضی ملی خارج از حریم شهری 
در اختیار منابع طبیعی است. وی با اشاره به اینکه توافقاتی در 
این زمینه با شهرداری و شورای شهر طرقبه انجام شده است، 
تصریح کرد: مجوز نهایی با میراث فرهنگی اســت که به چه 
نحوی از این معدن استخراج صورت گیرد تا به پهنای طبیعی 

کمرمقبوال صدمه ای وارد نشود.
فرماندار طرقبه شاندیز گفت: براساس نظر باستان شناسان اگر 
پیگیری صورت بگیرد سنگ نگاره ها را می توانیم در یونیسکو 
به ثبت برســانیم که در صورت ثبت در این سازمان مزیتی 

بین المللی برای این شهرستان محسوب می شود.

 عالی ترین مقام انتظامی خراسان شمالی 
خبر داد

 عامالن اصلی توزیع مشروبات الکلی 
مرگبار در چنگ قانون 

فرمانده  قرمــز:  خط 
خراســان  انتظامــی 
شمالی با اشاره به اینکه 
از ابتدای آبان ماه سال 
جاری یک هزار و 613 
الکلی  مشــروبات  لیتر 
مرگبار در استان کشف 
و ضبط شده اســت، گفت: در همین رابطه دو عامل اصلی 
توزیع این نوع مشــروب دستگیر و به مراجع قضایی معرفی 

شدند.
ســردار علیرضا مظاهری با اعالم جزئیــات این خبر گفت: 
متأســفانه چندی پیش در پی مســمومیت تعداد زیادی 
از شــهروندان و اعزام آن ها به بیمارســتان و مراکز درمانی 

تحقیقات پلیسی در این رابطه شروع شد.
وی با اشــاره به اینکه در بررسی های به عمل آمده مشخص 
شد علت این مسمومیت ها مصرف متانول بوده است، افزود: 
در این رابطه تاکنون 37 نفر مســموم و هفت نفر نیز فوت 

کرده اند.
این مقام ارشد انتظامی در اســتان خراسان شمالی با بیان 
اینکه یک نفر از شهروندان نیز نابینا شده است، تصریح کرد: 
دو نفر از عامالن اصلی و چهار نفر از توزیع کنندگان دستگیر 

و به مراجع قضایی معرفی شده اند.
سردار علیرضا مظاهری در پایان با تأکید بر اینکه پلیس به 
هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا ســالمت افراد جامعه به خطر 
بیفتد، از مــردم عزیز به خصوص خانواده ها خواســت تا با 
آگاه ســازی فرزندان و جوانان خود از بروز این گونه خطرات 
پیشــگیری کرده و در صورت مشاهده و یا اطالع از هرگونه 
مورد مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی 110 

به پلیس اطالع دهند.

پلیس خراسان رضوی اعالم کرد
 کشف 358 کیلوگرم موادمخدر 

از یک پژو
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراســان  انتظامــی 
رضوی از کشــف 358 
کیلوگــرم موادمخــدر 
یگان هــای  توســط 
مبارزه  پلیس  عملیاتی 
در  استان  موادمخدر  با 

شهرستان خواف خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: در راستاي 
مبارزه بي امان با قاچاقچیــان موادمخدر، مأموران عملیات 
ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر استان با پشتیبانی مأموران 
انتظامي شهرســتان خواف پس از دریافت خبري مبني بر 
اینکه سوداگران مرگ قصد جابه جایي مقادیر قابل توجهي 
موادمخدر از محورهای شهرســتان خواف را دارند، اقدامات 

تخصصي خود را جهت کشف موادمخدر آغاز کردند.
وي افزود: پس از شناســایي دقیق مسیر انتقال موادمخدر و 
هماهنگي با مقام قضایي، تیم هاي عملیاتي پلیس مبارزه با 

موادمخدر به محل اعزام و اقدام به کنترل محورها کردند.
این مقام ارشد انتظامي تصریح کرد: یگان هاي عملیاتي پلیس 
با انجام تحقیقات تخصصي و اشــرافیت اطالعاتي، موفق به 
شناسایي یک دســتگاه خودرو پژو پارس حامل موادمخدر 

شدند.
ســردار تقوی با اشــاره به متوقف کردن خودرو پژو پارس 
قاچاقچیان، بیان کــرد: مأموران در بازرســي دقیق از این 
خــودرو، 257 کیلو تریاک و 101 کیلوگرم حشــیش را از 

قاچاقچیان کشف کردند.
فرمانده انتظامي استان خراسان رضوی در پایان با بیان اینکه 
دو ســوداگر مرگ در این رابطه دستگیر شدند، خاطرنشان 
کرد: نیروي انتظامي با اشراف اطالعاتي و رصد مداوم باندهاي 
توزیع کننده موادمخدر اجازه نخواهد داد این افراد سودجو به 

اهداف پلید خود دست یابند.

دست درازی به اموال عمومی دردسرساز شد
 3 سال حبس مجازات سارق گاز 

در مشهد
امور  رئیس  خط قرمز: 
حقوقــی شــرکت گاز 
گفت:  رضوی  خراسان 
عامــل دســتکاری در 
و  گازرسانی  تأسیسات 
تخریب شبکه اصلی گاز 
در مشــهد به سه سال 

حبس محکوم شد.
سید کمال ابن الرضا با اعالم این مطلب اظهار کرد: جرم متهم 
مذکور دســتکاری در تأسیسات گازرسانی و تخریب شبکه 
اصلی گاز به عنوان خط اصلی گاز برای تغذیه سایر مشترکان 
بــوده که دادگاه با توجه به گزارش مأموران انتظامی و لوایح 
تقدیمی، فرد متخلف را به سه سال حبس تعزیری و جبران 

ضرر و زیان وارده به شرکت گاز استان محکوم کرد.
رئیس امور حقوقی شــرکت گاز خراســان رضــوی افزود: 
مطابق ماده 687 قانون مجازات اســالمی بخش تعزیرات و 
مجازات های بازدارنده، هر فردی در وسایل و تأسیسات مورد 
استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضالب، برق، نفت 
و گاز مرتکب تخریب یا حریــق و از کارانداختن و یا هرنوع 
خرابکاری دیگر شــود، بدون آنکه منظور وی اخالل در نظم 
و امنیت عمومی باشــد به حبس از سه تا 10 سال محکوم 

می شود. 
وی بــا قدردانی از حمایت دســتگاه قضایــی در برخورد با 
متخلفــان و تضیع کنندگان حقوق مــردم گفت: همچنین 
براساس ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از 
آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز، هر شخصی که بدون دریافت 
انشعاب قانونی مبادرت به استفاده از خدمات فوق کرده و یا 
با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، عالوه بر 
الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی به جبران خسارت و 
سایر حقوق مربوط شامل پرداخت جریمه نقدی تا درجه 6 
در مصارف خانگی و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر 

بهای خدمات مصرفی محکوم می شود.

زاویه تصویر

بدون شرح

رخ رد رخ
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در فروش البسه دست دوم برخوردها قاطع نیست
درخصوص طرح برخورد با فروش البســه دست دوم برخوردها قاطع نیست؛ االن فقط داخل 
کوچه عباسقلی خان،کاروانسرای عزیزاهلل اف بیش از صدتا مغازه وجود دارد، اگر برخورد قاطع 

بود باید تا حاال بساط این کارها جمع شده بود.
915...1569

افزایش  ترافیک با بی آرتی
مسئوالن سازمان ترافیک خودشان با اتوبوس 
رفت وآمد می کنند که این قدر اصرار به ادامه 
خط بی آرتی دارند؟ درحالت عادی چهارراه 
میدان بار، چهارراه ابوطالب و بلوار فردوسی 
مســیر پرترافیکی اســت وای به روزی که 

بی آر تی هم اجرا شود!
915....3660

تحریم علیه ورزش خراسان!
تیم پدیده شهرخودرو به مکان دوم جدول رسید و سال گذشته هم جزو چهار تیم اول لیگ 
ایران شد،اما تحریم های فدراســیون فوتبال علیه این تیم همچنان ادامه دارد و هیچ کدام از 
بازیکنان این تیم را به تیم ملی دعوت نکرده و نمی کند! باید همه رســانه ها متحد شوند و از 
این رویه در ورزش کشــور جلوگیری کنند. عدم دعوت بازیکنان خراسانی فقط شامل فوتبال 
نمی شود و این تبعیض درهمه رشته ها وجود دارد. همچنین پخش مستقیم بازی تیم های لیگ 
برتری خراســانی هم در تحریم اســت و معلوم نیست چرا این بازی ها از شبکه های سراسری 

پخش نمی شود؟
936...6158

اپراتور دروغ می گوید
وقتــی اپراتور دروغ می گویــد چه انتظاری 
از مســئوالن داریم. ســتاره 800 را گرفتم 
می گوید شــما در سه ســال گذشته مبلغ 
3000 ریال پرداخت کرده اید شــما حساب 
کنید شارژ خریداری شده ما را در سه سال!

915...7746

کمبود گاز مایع
چرا وضعیت گاز مایع این قدر نابسامان است. من ایزوگام کارم چکار کنم با این وضعیت کمبود، 

لطفاً پیگیری کنید.
915...3886

پاسخ اتوبوسرانی مشهد به یک پیام
در پاســخ به پیام شــهروند محترم مورخ 98/07/01 با موضوع: »ساکن بولوار وحدت، فرعی 
وحدت 2 هستیم. خواهش می کنم اتوبوسرانی برای پارک و مزاحمت هر روزه و سلب آسایشی 
که اتوبوس های تحت نظارت بخش خصوصی در این منطقه دارند، تدبیری بیندیشد. هر روز 
ساعت 6 صبح تا غروب، هفت، هشت دستگاه اتوبوس آسایش این منطقه را مختل می کنند. 
این همه خیابان و فرعی غیرمســکونی در اطراف وجود دارد، مگر اینجا پارکینگ اتوبوسرانی 
اســت؟« به استحضار شهروند محترم می رساند محل یاد شده در وحدت 2 به دفعات توسط 
عوامل انتظامات بازدید و خودروهای متوقفی اعمال قانون شده اند، همچنین برنامه ریزی الزم در 

خصوص بازدید دوره ای از محل در دستور کار همکاران قرار گرفت.
الزم به ذکر است از آنجا که بخش عمده خودروهای سنگین متوقفی در محل از ناوگان برون 

شهری هستند، بنابراین مراتب  باید توسط مراجع ذی صالح بررسی و اعمال قانون شوند.
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خط قرمز دادیار حوزه معاونت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گفت: 
بنا بر اعالم کارشناسان سازمان حفاظت محیط 
زیست استان اســتفاده از سوخت مازوت در 
نیروگاه توس که در مجاورت کالنشهر مشهد 
واقع شده به تنهایی معادل کل منابع آالینده 
متحرک در سطح شهر مذکور، تولید آالیندگی 

می کرد.

 قدس از ابتدا پیگیر ماجرا
روزنامه قــدس همواره پیگیــر موضوعات و 
تخلفات محیط زیســتی بوده و هست که  به 
هر طریقی سالمت شــهروندان را با مخاطره 
روبه رو کرده باشد. از همین رو بود که سلسله 
گزارش های متعددی در مــورد آلوده کردن 
محیط زیســت توســط نیروگاه  توس را هم 

منتشر کرد.
 در یکــی از ایــن گزارش ها بــود که معاون 
برنامه ریــزی نیــروگاه توس بــه خبرنگار ما 
گفت:نیروگاه توس به دستور وزارت نیرو مازوت 

مصرف می کند.
مهندس رئیســیان زاده در ادامــه اظهارکرد: 
براساس ضوابط فنی و نظر کارشناسان حوزه 
نیروگاه استفاده از مازوت به جای گاز به اختیار 

ما نیست.
با شــروع فصل سرما ســهم مصرف خانگی 
از گاز تولیدی باال مــی رود و برای تأمین آن، 
سهم ســایر بخش ها کاهش می یابد وبا ابالغ 
مرکز دیســپاچینگ به وزارت نیرو میزان گاز 
تخصیصی به نیروگاه مشــخص شده و برای 
جبران کمبود سوخت اجازه استفاده از مازوت 
داده می شود، بنابراین این نکته حائز اهمیت 
اســت که نیروگاه هایی که از مازوت استفاده 
می کنند با تصمیــم خود ایــن کار را انجام 
نمی دهند و به نوعی تصمیم مراجع باالدستی 

است.

 تأثیر آلودگی نیروگاه بر زندگی مردم
در همین زمینه قاضی بهشــتی توندری روز 
گذشته در تشریح جزئیات جدیدی از ماجرای 
تــالش دســتگاه قضایی مرکز اســتان برای 
جلوگیری از آلوده سازی محیط و ممنوعیت 
اســتفاده این نیروگاه از سوخت مازوت گفت: 
یکی از مصادیق حقــوق عامه، حفظ محیط 

زیست و کاهش آلودگی ناشی 
از آالینده های محیط زیســتی 

است.
وی ادامــه داد: نیروگاه حرارتی 
تــوس )واقــع در کیلومتر 12 
جاده مشــهد- چناران ( یکی 
از نیروگاه هــای تولیــد برق از 
نوع حرارتی بــا ظرفیت تولید 
600 مــگاوات برق اســت. در 

این محل از سه نوع سوخت مازوت، گازوئیل 
و گاز استفاده می شد. از طرفی این نیروگاه تنها 
نیروگاه مازوت ســوز استان نیز بود. این مقام 
قضایــی اظهار کرد: بنا بر اعالم کارشناســان 
سازمان حفاظت محیط زیست استان استفاده 
از ســوخت مازوت توســط این نیــروگاه در 
مجاورت کالنشهر مشهد به تنهایی معادل کل 
منابع آالینده متحرک در ســطح شهر مشهد 
مقدس تولید آالیندگی داشــت و این اقدام از 
ســویی صورت می گرفت که اســتفاده از این 
ســوخت در نیروگاه بدون تأیید سازمان ملی 
استاندارد بود و از طرفی هم فعالیت این نیروگاه 
که در محدوده حریم شهر و مناطق مسکونی 
قرار داشت موجب شــده بود آالیندگی ها اثر 

مستقیمی بر زندگی شهروندان داشته باشند.

 پیگیری های دادستانی برای نجات
 یک  شهر از آلودگی

وی اظهــار کرد: در این راســتا مکاتبات و 
پیگیری های متعددی از ســوی اســتاندار 

خراســان  فعلــی  و  ســابق 
رضوی بــا وزارت نفت و نیرو 
آالیندگی  در خصوص حذف 
از طریق جایگزینی ســوخت 
پاک به جای مازوت ســوزی 
اما  گرفت  در محل صــورت 
با توجه به اســتمرار فعالیت 
نیــروگاه و ایجاد آالیندگی با 
اداره کل  شــکایت  به  عنایت 
حفاظت محیط زیســت، پرونــده ای روی 
میز دادســتانی مرکز استان قرار گرفت که 
با مدیریــت قضایی مناســب و اقدامات به 
عمل آمده در معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادســرا ضمــن جلوگیری از 
تشــکیل پرونده های متعدد در این زمینه 
در دســتگاه قضا، موجبات کنترل و کاهش 
چشــمگیر آالیندگی نیــروگاه و به تبع آن 
کاهش آلودگی هوای شــهر مشهد مقدس 

فراهم شد. 
وی بیان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه  
جلســات متعددی در حوزه دادستانی در این 
زمینه تشــکیل  و موضوع مورد پیگیری قرار 
گرفت که در نهایت موجب شــد جلسه ای با 
حضور کلیه دستگاه های دخیل در این ماجرا 
در تهران تشــکیل و موضوع عدم استفاده از 
مازوت در نیروگاه توس مورد بحث و بررســی 
قرار بگیرد که در نهایت مقرر شــد مازوت از 
چرخه سوخت نیروگاه حذف و سوخت پاک 

)گاز ( جایگزین آن شود.

 قدردانی از پیگیری رسانه ها
وی به اهمیــت حفظ و صیانــت از حقوق 
عامه در حوزه دادســتانی مرکز استان اشاره 
و ضمن قدردانی از برخی  نهادها و دستگاه ها 
از جملــه مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان و مدیر گروه محیط زیست و توسعه 
پایدار اســتانداری خراســان رضوی، افزود: 
یکی از مصادیــق حقوق عامه، حفظ محیط 
زیست و کاهش آلودگی ناشی از آالینده های 
محیط زیســتی در جهت صیانت از سالمت 
آحاد مردم اســت که در این راســتا حوزه 
دادســتانی مرکز استان با جدیت به موضوع 
ورود پیــدا کرد و خوشــبختانه با همکاری 
سایر دســتگاه ها گام مؤثری در زمینه حفظ 
ســالمت مردم برداشت. این مقام قضایی در 
ادامه بیان کرد: پیگیری های متعدد رسانه ها، 
جراید محلی و استانی نیز در رفع این معضل 
تأثیرگذار بود و از اقدامات رســانه ها و جراید 
در این زمینه تشکر ویژه می کنم و امیدوارم 
با همکاری الزم در سایر زمینه ها نیز گام های 
مؤثری در جهت حفــظ و صیانت از حقوق 

عامه در سطح استان برداریم.

دستگاه قضایی اعالم کرد

جزئیات ممنوعیت استفاده مازوت در نیروگاه توس

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

300072305 پیامک کنید.

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

اجتماعی و ... به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 استمرار جوی پایدار و آلودگی 

شهرهای بزرگ خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه به 
بررسی نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی تا پایان هفته 
جاری کماکان استقرار جوی نســبتاً پایدار را در اکثر نقاط 
استان شاهد خواهیم بود ،بنابراین آسمان غالباً صاف تا کمی 
ابری، در برخی نقاط گاهی وزش باد و در شــهرهای بزرگ و 
مناطق صنعتی استان )از جمله در شهرستان مشهد مقدس( 
افزایش آالینده های جوی )در ساعاتی شرایط ناسالم کیفیت 
هوا( پیش بینی می شود. طی این مدت تغییرات دمایی قابل 

مالحظه نیست.
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رمان»خواهرانتاریک«نقدمیشود
نوجوان  رمــان  قدس: 
نوشته  تاریک«  »خواهران 
مهــدی رجبی توســط 
انجمن  نوجــوان  اعضای 
ادبــی آفتــاب و اعضای 
مراکز  ادبی  کارگاه هــای 
فرهنگی کانــون پرورش 

کودکان و نوجوانان مشهد نقد و بررسی می شود.
این مراســم سه شــنبه ۲۱ آبان ۹۸ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸ در 
سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شــماره چهار کانون به نشانی 

فلسطین ۲6 برگزار خواهد شد. 

حضور۲۰هنرمندمطرحدرسمپوزیوم
مجسمهسازیدرمشهد

نخســتین  دبیر  قدس:
سمپوزیوم مجسمه سازی 
مفاخر مشــهد گفت: ۲۰ 
نفر از اســتادان برجسته 
کشــور  مجسمه ســازی 
و هنرمنــدان منتخــب 
ســمپوزیوم  در  اســتان 

مجسمه سازی مشهد حضور دارند.  
صدرا یوســفی گفت: در این رویداد از شــاخص ترین اســتادان 
مجسمه سازی کشوری دعوت به عمل آمده و هنرمندان شاخص 
و فرهیخته مجسمه سازی اســتان و مشهد نیز در این همایش 

حضور دارند.
وی اظهار کرد: این رویداد برای نخســتین بار در مشهد صورت 
می گیرد که در انتقال تجربه به هنرمندان بومی نقش مؤثری را 

ایفا می کند. 
یوسفی ادامه داد: یکی از روش های ماندگار و دائمی در خصوص 
عینی سازی مفاهیم، استفاده از مجسمه ها، احجام و سردیس ها 

به عنوان یکی از اشکال مجسمه هاست.
وی با اشاره به برنامه های جانبی این رویداد، افزود: از برنامه های 
جانبی این ســمپوزیوم می توان به برگزاری دو نشست علمی و 
تخصصی با حضور استادان برجسته و دانشگاهی کشوری اشاره 
کرد و پس از آن مراسم گرامیداشت از دو استاد فاخر مجسمه ساز 

انجام می شود.

»برَمرکبُمرکب«گشایشیافت
افتتاحیه  آییــن  قدس:
نمایشگاه خوشنویسی »بر 
با حضور  ُمرکب«  َمرکب 
جمعی از استادان شاخص 
هنرمندان خوشنویس  و 
کشور در نگارخانه اشراق 
حــوزه هنری خراســان 

رضوی برگزار شد. استاد عباسعلی صحافی مقدم، نایب رئیس 
شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در آیین افتتاحیه این 
نمایشــگاه گفت: امید است تمامی ما با دقت در آثار ارزشمند 
بزرگانــی همچون حافظ، مولوی و... بیش از پیش در مســیر 

درست اندیشیدن، خوب دیدن و عشق ورزیدن گام برداریم.
در ادامه میثم مرادی، رئیس حوزه هنری خراســان رضوی 
با اشــاره به جایگاه ویژه هنر خوشنویسی، گفت: هنر خط و 
خوشنویسی به پای هر سخن و کالمی ریخته نمی شود، بلکه 
زیبایی متون ارزشــمند ما را دوچندان می کند و در همین 
راستا نمایشگاه خوشنویسی »بر َمرکب ُمرکب« نیز مزین به 
آیات، روایات و اشــعاری است که سرمایه های معنوی ملت 

ایران و مسلمانان هستند.  
گفتنی اســت این نمایشگاه  با آثاری از هنرمندان خوشنویس 
سمیه ناطقی، جواد نگاریان و استاد عباس سلطان آبادی تا بیست 
و ســوم آبان ماه ادامه دارد و عالقه مندان می توانند برای بازدید 
در ساعات ۹ تا ۱۳ و ۱6 تا ۱۹ به نگارخانه اشراق )بین هاشمیه 

۲۰ و ۲۲( مراجعه کند.

»عمارتسعادتآباد«رويصحنهرفت
خبرنگار نیشــابور-
با  همزمــان  قــدس:
هفتــه  بزرگداشــت 
طنــز  تئاتــر  وحــدت 
به  سعادت آباد«  »عمارت 
کارگردانی  و  نویسندگی 
در  حســینی  رضــا 

تماشاخانه  بابک نیشابور به روي صحنه خواهد رفت.
این تئاتر اقتباســی از نمایش نامه »هتل ایران« نوشته افشین 
هاشــمی اســت و بازیگران صاحبنام حامد یــزدی، مجید 
بخششیان، زینب مشعل دار، یوسف سلطانی، نیلوفر میرنژاد، 

پریسا معتمدی و امین قندیار به ایفاي نقش می پردازند.
تئاتر طنز »عمارت ســعادت آباد« از ۲۲ تا ۲4 آبان۹۸ در 
دو سانس ساعت ۱۸ و ۲۰ در محل تماشاخانه بابک واقع 
در  خیابان ۱۷شــهریور، تقاطع امیرکبیر  نیشــابور ویژه 
عمــوم هنرمندان و مردم فرهنگ و هنر دوســت به روي 

صحنه می رود.  

در بجنورد
جشنوارهکارتونوکاریکاتور

بهخطپایانرسید
خبرنگار بجنــورد-
قدس:استاندار خراسان 
شــمالی گفت: از حوزه 
خواستارم  کشور  هنری 
سراســری  جشــنواره 
کاریکاتــور  و  کارتــون 
بین المللی شده و استان 

خراسان شمالی دبیرخانه دائمی این جشنواره بین المللی باشد.
محمدعلی شجاعی در آیین پایانی دهمین جشنواره کارتون 
و کاریکاتور کشــور، اظهار کرد: قبول دارم خراســان شمالی 
استان برخورداری نیست، اما وجود هنرمندان و افرادی که به 
استعدادهای خود عشق می ورزند و موجب می شوند که استان 

۱۰ سال این پایگاه را رها نکند، موجب افتخار استان است.
وی تصریح کرد: به طور قطع کاریکاتور و کارتون با زبان گویای 
خود می تواند جایگاه ویژه ای برای اعالم دغدغه های مردم باشد.

گفتنی است در این مراسم از نفرات برتر تقدیر می شود.

ورزش خراسان
قدسبررسیمیکند

دالیل بدخطی نسل جدید چیست؟
سرورهادیان شــاید این اتفاق بارها و بارها 
برای همه ما رخ داده اســت که درهنگام نوشتن 
یــک برگه اداری یا پر کردن برگه چک در بانک 
یا جاهای مختلف، با مشکالتی مواجه شده باشیم 
که ناشی از بدخطی یا غلط امالیی مان بوده است. 
کلمات ناخوانایی که می تواند عالوه برایجاد یک 
حس نازیبا، کالفگی و سردرگمی خواننده را نیز 
فراهم کند. کافی است کمی به چند دهه گذشته 
برگردیم، درخواهیم یافت بیشتر افراد در آن دوران 
دارای خــط بهتر و قابل توجــه ای بودند. یعنی 
درست زمانی که از این همه امکانات و تجهیزات 
امروز خبری نبود. ازاین رو با تعدادی از کارشناسان 
و والدین دانش آموزان به گفت وگو پرداختیم تا بار 
دیگر ضرورت توجه جدی به زیبانویسی از دوران 

کودکی در مدارس را یادآور شویم.

 سختگیری در زیبانویسی 
یکی از والدیــن درباره ضــرورت توجه به خط 
تحریری در مدارس می گویــد: من دو فرزند در 
مقطع ابتدایی و دانشگاهی دارم که خوشبختانه 
معلم های آن ها به خط اهمیت زیادی داده اند و 
خط دختر ۱۲ و پسر ۲۰ ساله من بسیار زیباست 
اما در مقطعی طی پنج دهه اخیر به خط تحریر 
توجه ای نشد و درس هنر خوشنویسی معموالً به 
بطالت می گذشت و در آن مقطع به ندرت کسی 
دارای خط زیبا و خوانایی بود مگر آنکه استعداد 

ذاتی داشته است.
شیرین طبرســتانی تأکید می کند: به یاد دارم 
کالس اول راهنمایی معلم فارسی ما مجبورمان 
کرد، خــط تحریری بنویســیم امــروز همان 

سختگیری سبب شد خط من خوب باشد. 
یکی دیگر از والدین دراین باره می گوید: پســرم 
کالس ســوم دبستان اســت و خوشبختانه در 
مدرســه آن ها کتــاب مخصــوص دارند و خط 
تحریری با بچه هــا کار می کنند و بچه ها خیلی 

موفق هستند.
زهرا کاشفی خاطرنشان می کند: کتاب زیبانویسی 
را هم خود معلمشــان تألیف کرده است و همه 

والدین از این روش بسیار راضی هستند. 

 توجه به خط تحریری 
مادر یکی دیگر از دانش آموزان هم می گوید: توجه 

به خط در دوران آموزش مهم است.
نورا نیرومند می افزاید: خوشبختانه پسرم خطش 
به صــورت ذاتی خوب اســت، امــا خیلی ریز 
می نویســد و طی این ســال ها در مدرسه هیچ 
معلمــی این موضوع را تذکــر و پیگیری نکرده 
است تا این اشکال رفع شود. ضرورت تمرکز روی 

اجرای خط تحریری کامالً محسوس است.
مریم ناطقی یکی دیگر از مادران نیز درباره خط 

تحریری در مدارس اظهار می کند: با دختر من در 
مدرسه خط نوشتاری کار می شود، اما من موافق 
نیســتم چون به جای آنکه روی ریاضی و سایر 
دروسش تمرکز کنند، وقت زیادی را مجبور است 

برای خط تحریر بگذارد.
مادر یکی از دانش آموزان مقطع متوســطه هم 
می گوید: با یــک نگاه می توان ایــن موضوع را 

دید که بیشتر نســل ما، مادر، پدربزرگ، خاله و 
عموهایمان دارای خطی زیبا هستند.

فرزانه فرهادی بیان می کند: خودم در منزل روی 
زیبانویسی پسر۱۵ ساله ام کار می کنم و این در 
حالی اســت که در مدارس مانند گذشته خط 
خوشنویسی با ماژیک های خوشنویسی به راحتی 
آموزش داده می شود و دیگر سختی های دوات و 

قلم نی وجود ندارد.
یــک پدر هم درباره اهمیت خط تحریری اظهار 

می کنــد: موضوع خط تحریــر دانش آموزان به 
نظرم از جمله مســائلی اســت که در مدارس 
معلمان حساســیت الزم در قبال آن را به خرج 
نمی دهند و همین امر موجب می شود عالوه بر 
ناخوانا شدن خط تحریر دانش آموز در پایه های 
پایین دچار برخی اشــتباهات و غلط امالیی در 
نوشتار هم بشوند. حبیب کیانی با اشاره به اینکه 

موضوع خوشنویسی جزو موضوعات هنری است، 
بیان می کند: برخی دانش آموزان به آن عالقه مند 
هستند ولی خط تحریر یکی از اصلی ترین وسایل 
کار دانش آموزان است و ضرورت دارد حساسیت 
و توجه بیشتری در این خصوص از سوی مدارس 

صورت بگیرد.

 خط تحریر از واجبات آموزش
یکی از استادان خوشنویسی در گفت وگو با قدس 

می گوید: من دانش آموزانی از کالس سوم ابتدایی 
و دانشــجویان زیادی را داشتم که به آن ها خط 
تحریــری آموزش دادم و در هفت جلســه طرز 
درســت گرفتن قلم و نگارش را به آن ها آموزش 
دادم. اســتاد حســین کافی می افزاید: آموزش 
حروفی که روی خط باید باشند و یا حروفی که 
منحنی دارند و از خط زمینه باید پایین تر بیاید با 
زمان کمی امکان پذیر است که خط فرد می تواند 

بسیار تغییر کند و زیبا شود.
وی تصریح می کند: اگرچه بخشی از نوشتن خط 
ذاتی اســت، اما تعداد کمی دارای این استعداد 
خدادادی هستند و بســیاری از افراد هم به این 
نتیجه می رســند که در هر سنی می توانند این 
آموزش را ببینند، اما عالقــه در یادگیری خط 
حرف اول را می زند. وی که دارای مدرک ممتاز در 
خطاطی است با بیان این نکته که خط تحریری، 
خطی اســت که همیشه و در همه مقاطع مورد 
نیاز اســت، اظهار می کند: این نوع خط در همه 
مشاغل مورد نیاز است، زیرا کسی که می خواهد 
خط درشــت کار کند، وسایلی نیاز دارد ولی در 
خط تحریری با همراه داشتن یک مداد یا خودکار 
می تواند بنویسد. وی که دبیر هنرستان بوده است، 
توضیح می دهد: من از کودکی دارای استعداد در 
نوشــتن خط بودم، اما سال 6۰ به صورت جدی 
خط را دنبال کردم و دو مرحله متوسط و خوش 
را بدون کالس قبول شدم و عالی و ممتاز را نزد 
اســتاد کار کردم و سال 64 مدرکم را گرفتم، در 
تهران نیز نستعلیق را آموزش دیدم و در سال ۷۰ 

هم ممتاز شدم.

 ارزش هنر در مدارس
اســتاد فریدون حاجی زاده یکی دیگر از استادان 
خوشنویسی هم می گوید: متأسفانه در مدارس 
مشــکل بزرگی کــه وجود دارد این اســت که 
معلم های ما برای هنر ارزش قائل نمی شــوند، 
زیرا ابتدا خودشــان بلد نیستند و دوم زنگ هنر 
را معمــوالً به دروس عقب افتــاده مثل ریاضی 

اختصاص می دهند.
وی در ادامه می افزاید: در حالی که در کشور چین 
نخستین علمی که بچه ها می آموزند خوشنویسی 
و نقاشــی اســت، چون هنر را مهم ترین درس 
می دانند، زیرا دست و ذهن با هم کار می کنند در 

صورتی که بقیه علوم این گونه نیست. 

 آموزش خدمت های هنری 
استاد حاجی زاده با اشاره به این نکته که به ندرت 
برای درس هنر کالس های آموزش ضمن خدمت 
برگزار می شود، تأکید می کند: به اعتقاد من برای 
حل این مشکل اول باید معلم را آموزش بدهیم تا 

بتواند به دانش آموزانش آن را آموزش دهد.

فرهنگ و هنر
سهمناچیزداوریاستان

ازمسابقاتفوتباللیگهایکشور
کمیته  مســئول  قدس:
فوتبــال  داوران هیئــت 
رضوی  خراســان  استان 
گفت: حوزه داوری استان 
از نظر کمــی و کیفی در 
شرایط بسیار مناسبی به 
سر می برد، ولی متأسفانه 
آن گونه که باید از ظرفیت این استان در چیدمان داوری مسابقات 
فوتبال لیگ های کشور استفاده نمی شود. حسین شهرآبادی اظهار 
کرد: امیدواریم فدراسیون به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

درخششکاراتهکاهایزاوه
درمسابقاتخراسانرضوی

اداره  سرپرســت  قدس:
زاوه  جوانــان  و  ورزش 
گفت: دختران کاراته کای 
زاوه با کسب ۸۳ مدال در 
قهرمانی  کاراته  مسابقات 
خراســان رضوی، خوش 

درخشیدند. 
محسن نظری در این خصوص اظهار کرد: تیم کاراته زاوه در این 
دوره از رقابت ها توانســت ضمن کسب ۱۷ مدال طال، ۲4 نقره و 

4۲ برنز، مقام نخست کاتای تیمی را نیز کسب کند.
وی افــزود: تیم کاراته دختران زاوه با ترکیــب ۷۰ کاراته کا و با 
هدایت سمیه محمودی در مسابقات کاراته قهرمانی استان حضور 
یافت. گفتنی اســت این مسابقات در ســالن کارگران مشهد با 

شرکت حدود ۹۰۰ کاراته کا از سراسر استان برگزار شد.

مرتضایی: در گلزنی ناکام بوده ایم
دیدارتیمهایفوتسالفرشآراو

مقاومتالبرز
ایسنا:ســرمربی تیــم 
با  فوتسال فرش آرا گفت: 
وجود داشتن بهترین خط 
دفاع لیگ، در گلزنی ناکام 
بوده ایم و سعی می کنیم 

آن را بهتر کنیم. 
در  مرتضایــی  مجیــد 
خصوص بازی فرش آرا مقابل شــهروند ساری، اظهار کرد: بازی 
سختی مقابل شهروند در پیش داریم، چراکه دو بازی قبلی خود 
را برده و از بازیکنان خوبی ســود می برد که بعضاً سابقه بازی در 
فــرش آرا را هم دارند. امیدوارم با کمــک هواداران بتوانیم برنده 
باشیم. ۱۳ بازی است که نباخته ایم و نمی خواهیم روند موفقیتمان 

با خدشه ای مواجه شود.
سرمربی تیم فوتســال فرش آرا ادامه داد: تمام بازیکنانم تالش 
کرده اند تا بهترین نتیجه به دســت آید. هیچ بازی آسانی وجود 

ندارد و هیچ تیمی دست وپا بسته نیست.
مرتضایی با اشاره به اینکه فرش آرا تا پایان هفته پانزدهم، کمترین 
گل خورده در لیگ را دارد، اما در بخش هجومی آنچنان که باید 
و شاید خوب عمل نکرده، بیان کرد: برای تقویت خط حمله، در 
تعطیالت نیم فصل دو بازیکن جذب کردیم، اما زمانی که به مرز 
آمادگی برسند، از آن ها در ترکیب استفاده خواهیم  کرد. سیاست 
تیم این است که ابتدا به خوبی دفاع کنیم و گلی دریافت نکنیم. 
عملکرد دفاعی تیم فرش آرا با حضور دروازه بان تیم ملی بســیار 
خوب بوده و سعی می کنیم بعد از ساماندهی خط دفاع، به فکر 

حمله هم باشیم، اما قبول دارم که تعداد گل زده تیم کم است.
سرمربی تیم فوتســال فرش آرا یادآور شد: مصدوم یا محرومی 
نداریم و همه بازیکنان آماده بازی سه شــنبه هستند. با توجه به 
روند نتیجه گیری تیم، به دنبال این هستیم که در پلی آف حاضر 

باشیم و بعد از آن به فکر رتبه های اول تا چهارم هستیم.
گفتنی است از هفته سوم نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال کشور، 
تیم فوتسال فرش آرا میزبان تیم شهروند ساری خواهد بود. این 
بازی از ساعت ۱۷ روز سه شنبه در مجموعه ورزشی بهشتی برگزار 

خواهد شد.

 آموزش مهارت دست ورزی خط
یک کارشناس آموزش ابتدایی و معلم کمک آموزشی خط نیز درباره رفع مشکل نازیبایی 
خط نیز می گوید: سال هاســت در زمینه کودکان ابتدایی و پیش دبستانی در جهت آموزش 

مهارت های دست ورزی نوشتاری مشغول به کارم.
فاطمه قریشــی درادامه می افزاید: بچه ها پیش و پس از دبستان در حوزه نوشتاری نیاز به 
آمادگی دارند، زیرا باید برای کالس اول و مهارت های یادگیری و قبل از خواندن و نوشــتن 
آموزش ببینند و حتی اگر در مقاطع باالتر نوشتارشان مشکل دارند، می توان نوشتارشان را 
تصحیح کرد. گاهی بچه ها دارای توان نوشــتاری خوبی هستند از آن به بعد می توان روی 

زیبانویسی شان کار کنیم که دستخطشان زیباتر شود.
قریشــی تأکید می کند: البته از یاد نبریم که مطالب درسی آن قدر زیاد است که معلم 
فرصت رسیدگی به خط را ندارد. مشکل عمده این است که یا معلم فرصت زیبانویسی 
را ندارد و یا خودش این مهارت را ندارد و این درحالی است که در دوران دبستان بچه ها 
با سرمشق نوشتار را کپی می کنند و گاه دستخط معلم یا مادرهایی که خودشان دارای 

این مهارت نیستند را کپی می کنند.

 راههایارتباطیسرویس»قدس خراسان«بامخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

فرهنگوزندگی4
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 سال سی و دوم  
شماره 9105  ویژه نامه 3489 

شمارهپیامک:3۰۰۰7۲3۰5
ارتباطپیامرسانسروش:۰۹۰3۸3۴3۸۰۱

فضایمجازی: 

  حسن یزدانی:
ازاینپس۴۰۰خواهردر

مشهددارم!

قدس:حســن یزدانی قهرمان ایرانی المپیک در رشته 
کشتی در بازدید از مؤسسه توانبخشی همدم مشهد، گفت: 

از امروز 4۰۰ خواهر در مشهد دارم.
وی در این بازدید که به همراه جمعی دیگر از قهرمانان و 
مربیان این رشــته  ورزشی چون جبرئیل حسن اف )مقام 
سوم المپیک( حضور یافته بود، افزود: دیدار از همدم انرژی 

خاصی به من و دوستانم داده است.
جبرئیل حســن اف نیز ضمن ابراز خوشحالی از اینکه در 
همدم حضور دارد، گفت: در کشور خودم آذربایجان و شهر 
باکو، چند بار به مراکز خیریه رفته ام اما همدم از لحاظ نظم 
و میزان بهداشتی بودنش در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

   به همت خیران فرهنگی محقق شد
توزیع3میلیاردریالخوراک،پوشاک

ونوشتافزاربیندانشآموزانیتیم

صاحبی:مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشــهد گفت: 
به همت خیریه انصارالجواد)ع( آموزش و پرورش ناحیه۲ 
مشــهد و خیران نیکوکار معادل ۳ میلیارد ریال خوراک، 
پوشاک و نوشت افزار بین دانش آموزان یتیم و بی بضاعت 

این ناحیه اهدا شد.
محســن روحانی نیا در گفت وگو با خبرنــگار ما افزود: 
تعداد ۲هزار دســت کاپشــن و لبــاس بافتنی، ۲۰۰ 
جفت کفش، ۵۰۰ بســته مواد غذایی، 4۰۰ عدد کیف 
مدرسه و 4۵۰ بسته نوشت افزار درمجموع به ارزش ۳ 
میلیارد ریال توسط خیریه این اداره بسته بندی و بین 

دانش آموزان مستمند توزیع شد. 

   معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی خبر داد
مستندنگاری5۰قلمشئ

کشفشدهازمحوطهتاریخیریوی

بجنورد-خبرنگارقدس:معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
گفت: در فصل هفتم کاوش های ریوی، حدود ۵۰ قلم شئ 
تاریخی و فرهنگی به دســت  آمده که کار مطالعه، مرمت و 

مستندنگاری آن ها آغاز شده است.
علی مســتوفیان اظهار کرد: این اشــیا شامل خمره های 
بزرگ، ظروف ســفالین، ِگل ُمهر، مهرهای سنگی و گچی 
و اشیای مفرغی ازجمله سوزن و چاقو است که تقریباً سالم 
بوده و آســیب دیدگی های جزئی دارند که پس از مرمت، 
مستندسازی می شوند.محوطه تاریخی ریوی در سال ۱۳46 

با شماره ۷۲۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

7673zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ث ب ت  ک ر ا ی ه خ ا ن ه  ن
 2 ا س ا ر ت   ه ا ز م   ر ا ز ی
 3 ن ت ر س   ا ر س ی   ا   ش ی ا

 4 ی ر ا   م و   ر ن ا ت ا   د ی
 5 ه   ج ع ف ر ی   ه م ی ش ه   ش
 6 ش م   ا ت ا ب ک   س ا ل و ر  
 7 م ن ج ز ی   و ر د ا ن   ن ا ن
 8 ا ه ر م   ی س ا و ل   ا د م ی
 9 ر ا ب   پ ک ت ی ن   ا ر ا س م
 10   ج ز ا ی ر   ه د ب ن د   س ه
 11 ر   ه ر م ا ن   ه ا م و ر   خ
 12 ا ش   ت ا ی م ر   ب ی   ه ا ر
 13 ت و ت   ن   ر ا ن ا   ب ا ن د
 14 ب ر ا ی   م و ی ی   پ ر ی س ا
 15 ه   ب ن ی ا د ش ه ی د  ش ه د

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. مقبره و مزار- دادستان کل انقالب اسالمی 
که در ۱4 شهریور ۱۳6۰ در دفتر دادستانی 
 براثر انفجار یک بمب به شــهادت رســید 
۲ - غمنــاک- ســروري ۳. پشــم نرم - 
صــداي پاییــن- از گویش هــای محلی 
 کشــورمان - بــاال هــم معنــي مي دهد
4.  رفقا و دوســتان- گونه- روزهاي جشن 
 و شــادي ۵. مغازه- گله گله- فریادشادي 
6. دومیــن مهــره گردن انســان - مرگ 
موش- شــهر پرفروغ ۷. ســاز شــاکی - 
مرزبــان- قورباغــه درختــي- خط کش 
 هندســی ۸. جــالل و جبروت- نوشــتن

۹. شهری بزرگ در آلمان - کرم درخشان 
 شب هاي تاریک- چرک لباس- الگوی روز 
۱۰. عقاب ســیاه - صفحه موج دار بزرگ 
ســیماني کــه بــراي ایجــاد دیوارهاي 
موقتــي و نیــز مســقف کردن ســوله ها 
 بــه کار مــي رود- آبروفــروش ترحم طلب 
آذري«-  »نابینا«+»گوشــت  صورتک-   .۱۱
مقابــل ارزان ۱۲. کشــوری در خط مقدم 
جبهه مقاومت - از جریان هاي دوگانه برق 

شــهري- مهر معروف ۱۳.آسیاب- دیروز 
عرب- کوزه سفالي- مرغ مي رود ۱4. ساز 
زهي هندي- جرم بزرگ گردنده آســمانی 

۱۵. پیشینیان - چاالکی و مهارت

۱. شهری خوش آب وهوا در فارس و در دل 
کوه های زاگرس - شاغل رشته ورزشی پرورش 
 اندام ۲. از وسایل نقلیه عمومي- زنگ کلیسا 
۳. گریختــن- ســبیل و طریــق- شــهر 
خروس جنگی - دشــنام دادن 4. غم آلود- 
جزیره شطرنجي- شاید این جمعه ... شاید 
۵. آراسته-شــیرتخیلی و انســان وار است 
که برای اولین بار در ســال ۱۹۹4 در فیلم 
پویانمایی »شیرشــاه « ظاهرشــد- شبیه و 
نظیر6. قبر- عاشقانه- واحدي در گذرزمان 
۷. از خواهــران برونته- ظاهر ســاختمان 
- بــرادر حضرت موســي»ع« ۸. جمع مولد 
 بــه معنــي زادگاه- لقب اشــرافي اروپایي 
۹. شــناخت خداونــدي- نــي میان تهي- 
قــال  پیش درآمــد   .۱۰ دشــنام دادن 
 - مینــاي پاییــزي- بدبــوی پرخاصیت 

 ۱۱. غنــي و ثروتمند - حکایت کــردن- نفی از بودن
 ۱۲. امانتي- رنگ بخشــش- دانــه خوراکي کبوتران

۱۳. واحد والیبال- ذره باردار شیمیایي- دایره اي شکل- 
 کاله انگلیســی ۱4. ماده اولیه مهمات سازي- درجات

۱۵. نوعی  لباس  مردانه  بلند که  پشت آن  چین دار بود- از 
انبیای الهی

افقی

عمودی


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan new

