
جزئیات رمز دوم یکبارمصرف اعالم اسامی شهرهایی که بیشترین تغییر کاربری غیرمجاز را داشته اند
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خراسان رضوی تشریح کرد مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خراسان 
رضوی گفت: رمز یکبارمصرف، امنیت خوبی را 
در حساب مشتریان فراهم می کند و با استفاده 
از آن دیگر نگران نگه داشتن رمز خود نیستند. 

حسن مونســان در رابطه با جزئیات رمز دوم 
یکبارمصرف اظهــار کرد: رمز یکبارمصرف یا 

سامانه 60 از سال گذشته ...

مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی گفت: شهرستان های مشهد، 
چناران و بینالود )طرقبه شاندیز( دارای بیشترین 
میــزان تغییر کاربــری غیرمجــاز زمین های 
کشاورزی در استان هستند. حمید قزاقی افزود: 
با توجه به اینکــه ارزش زمین در حال افزایش 
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مرگ طبیعت در جاده گردشـگری
قدس از بازی گداها با احساسات زائران و 

مجاوران گزارش می دهد

سرقفلی معابر مشهد 
در دست متکدیان
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قدس نسخه مسئوالن برای کاهش ترافیک طرقبه و شاندیز را بررسی کرد
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چراغ ها را ما روشن کنیم

»داوود« در حسرت 
نشستن کنار سفره افطار

مشهدالرضا به خاطر میزبانی از میلیون ها زائر امام مهربانی ها، در 
بین سایر کالنشهر های کشور جایگاه ویژه ای دارد. این مسئله 
در کنار برکات فراوانی که برای این شهر و شهروندانش داشته، 
موجب برخی مشکالت و چالش ها شده که از دیرباز همچون 
زخمی کهنه بر چهره شهر دیده می شود. تکدی گری یکی از 
این معضالت است که با وجود اجرای طرح و برنامه های متعدد 

و تالش دستگاه های مسئول در دوران های مختلف...

دوستی داشــتم که می گفت: آدم ها چند دســته اند، عده ای 
می تواننــد با گذشــت زمان هرگاه پشــت ســرخود را نگاه 
کننــد با افتخــار از آثارخدمات خود خشــنود بگویند:» این 
چراغ هــا را ما روشــن کرده ایم«. برخی هــم نه تنها توفیقی 
نداشــته اند که حتــی چراغ هایــی را که دیگران بــه یادگار 
گذاشــته اند را خامــوش کرده اند.عــده ای هــم مردمانی...
.......صفحه 2
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گشایش 
چهاردهمین 

نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم مشهد

قدس:چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
شب گذشته با حضور جمعی از مسئوالن افتتاح شد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در 
حاشیه گشایش این نمایشگاه معنوی گفت: فعاالن، 
قاریان و ناشران قرآنی از 20 کشور اسالمی در این 
نمایشــگاه حضور یافته و فرهنگ قرآنی خود را به 
نمایش گذاشته اند.جعفر مروارید افزود: این نمایشگاه 
در 18 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی با 700 غرفه 
 برپا شده و تا چهاردهم ماه مبارک رمضان پذیرای 
عالقه منــدان به فرهنگ و هنر قرآنی اســت.وی 
گفت: در این نمایشــگاه بخش های بین المللی، 
ناشران قرآن و عترت، برنامه های جانبی، هنرهای 
تجســمی، تفســیر و تدبر در قرآن کریم، کرسی 
تالوت قــرآن، ادارات و نهادهای فرهنگی، عفاف و 
حجاب، مؤسسات فرهنگی و قرآنی در نظر گرفته 
شده است. وی بخش های کودک و نوجوان، عترت 
و زیــارت و ... را از دیگر بخش های این نمایشــگاه 
برشمرد. نمایشگاه قرآن و عترت در محل نمایشگاه 
 بین المللی مشــهد از ســاعت 18 تا 24 میزبان 

عالقه مندان خواهد بود.

فارس: شاید بارها از خیابان امام خمینی)ره( کمی باالتر 
از»باغ ملی« عبور کرده و بارها تجمع جمع زیادی نظرتان را 
جلب کرده باشد. بله؛ این افراد را به اصطالح سوداگران بازار 
ارز گویند. افرادی که مدام در حال خرید و فروش هستند و 
بسیاری از دولتمردان و کارشناسان اقتصادی، یکی از دالیل 
افزایش قیمت ارز در بازار را نقش همین دالالن خیابانی در 

تعیین نرخ می دانند.
با کمی دقت متوجه می شوید تمامی این افراد مدام با تلفن 
همراه خود در حال مکالمه هســتند و گویا این مکالمات 
تمامی هم ندارد؛ اینجاست که این پرسش در ذهن ایجاد 

می شود؛ این افراد با چه کسانی مکالمه می کنند؟!
برای رسیدن به  پاسخ این پرسش دقایقی را به  میان آنان 

رفتم تا از نزدیک شاهد تماس ها و معامالت آنان باشم.
یک جمع چهار نفره را انتخاب و خود را به  عنوان خریدار 
معرفــی و وضعیت بــازار ارز را از آنان جویا می شــوم که 
یکی از اعضای جمع، خرید و فــروش ارز در بازار فعلی را 
نادرست می داند و می گوید: البته چنانچه قصد فروش ارز 

در کوتاه مدت را نداشته باشید، می توانید خریداری کنید.
بانــک مرکزی هیــچ کاره اســت! وی با اشــاره به  این 
نکتــه قیمت هایــی کــه در بــازار ارز ارائــه می شــود 
 بــر اســاس عرضــه و تقاضــا محاســبه می شــوند، 
ادامه داد: عمالً بانک مرکزی در این بازار هیچ کاره است و 

نمی تواند بازار ایران را بدرستی کنترل کند!

   وقتی »هرات« بازار ارز مشهد را در دست دارد!
وی بــا تأکید بر این نکته که قیمت ارز هر ســاعت تغییر 
می کند، در پاسخ به  این پرسش که چه کسی قیمت ارز در 
بازار آزاد را مشخص می کند، ابراز کرد: قیمت ارز در مشهد 

و تهران توسط بازار »هرات« مشخص می شود.
ایــن دالل بازار ارز ادامه داد: کل بازار ارز آزاد با آنچه که در 
هرات گفته می شود مشخص و کنترل می شود، همچنین 
در هرات نیز قیمت ها بر اســاس عرضه و تقاضا مشخص 
می شــوند. وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت دالر در 

مشهد 100 تومان باالتر از قیمت دالر در هرات است.
ایــن دالل بازار ارز بیان کرد: زمانی که ارزش پول ایران در 
بازار هرات باال می رود دالر گران تر و زمانی که پایین می آید، 

دالر ارزان تر به  فروش می رسد.

   بازار »هرات« دقیق تر از»سلیمانیه« و »دبی«
وی با بیان این موضوع که بازارهای »دبی« و »سلیمانیه« 
هم بازارهایی مشابه »هرات« دارند، در خصوص تفاوت این 
بازارها، گفت: معامالت در بازار هرات گســترده تر و بیشتر 
اســت به  همین دلیل بازار هرات دقیق تــر از این دو بازار 
اســت؛ چراکه هم به  ما نزدیک تر و هم حجم معامالت در 

آن باالتر اســت، همچنین بازار دبی و سلیمانیه بازارهایی 
ضعیف تر دارند.

   فروشندگان ارز تلفنی با چه کسانی صحبت می کنند؟
این دالل بازار ارز در پاسخ به  این پرسش که فروشندگان 
ارز تلفنی با چه کســانی صحبت می کنند؟ گفت: معموالً 
با تحلیلگران مکالمه دارند؛ این تحلیلگران اخبار اقتصادی 
کشور را دنبال می کنند و به  فروشندگان می گویند چه زمان 

ارز خریداری کنند و چه زمانی بفروشند.
وی با بیان این موضوع که ما این تحلیلگران را نمی شناسیم؛ 
 بیــان کرد: ما به  این تحلیلگران اعتمــاد داریم؛ چراکه در

 80 درصد موارد بدرستی پیش بینی می کنند.
از این جمع جدا و به  ســراغ فرد دیگری می روم که مدام 
می گوید دالرِ دالر، خانم دالر بدم خدمتتون)؟(، نرخ دالر را 
از او می پرسم که می گوید: امروز ارز حدوداً با نرخ 14 هزار 
و 800 تومان معامله می شود و در صرافی ها کمی باالتر از 
این می فروشند. وی با بیان اینکه بازار آزاد، قیمت ارز را از 
بانک مرکزی دریافت نمی کند؛ عنوان کرد: ما قیمت دالر را 

از بازار »هرات«، »دبی« و »سلیمانیه« می گیریم.
این فروشنده ارز در خصوص وضعیت بازار ارز، خاطرنشان 
کرد: حتی تحلیلگران هم نمی توانند به  صورت 100 درصد 
وضعیــت را پیش بینی کنند؛ در این بازار هر فردی که ارز 

خریداری می کند باید تحمل زیان را داشته باشد.
وی در رابطــه با تحلیلگران بازار ارز و اینکه چگونه آنان را 
می یابند؛ گفت: این افراد کانال های شخصی دارند که عده ای 
در این کانال ها عضو هســتند و ماهیانه بین 400 تا 500 
هزار تومان به حساب تحلیلگر واریز و از طریق کانال مربوط، 

اطالعات  بازار را دریافت می کنند.
این فروشنده ارز با اشاره به  این موضوع که مشخص نیست 
تحلیلگران چه کسانی هستند، در پاسخ به  اینکه چگونه 
به  آنان اعتماد می کنید؛ ابراز کرد: به  هر حال در هر کانال 
حدود 1000 نفر عضویت دارند؛ یک یا دو نفر نیستند که 

بگوییم ممکن است کالهبرداری رخ دهد!
وی ابراز کرد: در حال حاضر قیمت دالر در مشــهد 100 
تومان باالتر از هرات اســت و قیمــت دالر در تهران 150 
تومان باالتر از آن چیزی اســت که در مشهد نرخ گذاری 
می شــود، البته گاهی اتفاق می افتد قیمت ارز در مشهد 
کمتر از بازار هرات می شود  واین بستگی به  میزان عرضه 

و تقاضا دارد.

   خأل قانونی در مبارزه با سوداگران ارز
در ادامه به  سراغ کارشناس مسئول ستاد مبارزه با قاچاق 
ارز خراسان رضوی رفتیم تا برنامه های این ستاد را جهت 
مقابله با این دالالن جویا شویم. سعید سبزه محمدیه گفت: 

طبق قانون، خرید و فروش ارز در خارج از شــبکه تعیین 
شده صرافی های مجاز و شعب ارزی بانک ها ممنوع است 
و با متخلف برخورد می شــود. وی با اشاره به  اینکه طبق 
دستورعمل اوراق بانکی که بانک مرکزی منتشر کرده همراه 
داشــتن ارز به  میزان 10 هزار یورو ایرادی ندارد؛ ادامه داد: 
این گفته به  این معناست که افراد بدون داشتن هیچ سند 
و مجوزی می توانند تا 10 هزار یورو را هنگام ورود به  کشور 
اظهار نکنند، همچنین بدون داشتن مدرک و سند خرید و 
فروش این میزان را می توانید در داخل کشور داشته باشید. 
کارشناس مسئول ستاد مبارزه با قاچاق ارز خراسان رضوی 
بیان کرد: این قانون سبب شده در خیابان امام خمینی)ره( 
تجمع شکل گیرد؛ چراکه افرادی می خواهند خرید و فروش 
کنند دو دسته هســتند افرادی که میزان ارزی در دست 
دارند به  رقم گفته شده نمی رسد و دسته دوم دالالنی که 
از قانون مطلع هستند، به  همین دلیل ارز خود را در مکانی 

مخفی می کنند.
محمدیه تصریح کرد: به  دلیل همین قانون است که پس از 

جمع آوری این افراد نمی توان با آنان برخورد کرد و قاضی 
هــم نمی تواند به  این افراد حکم دهد. وی ضمن تأکید بر 
این موضوع که این قانون سبب شده برخوردها بازدارندگی 
خود را از دست بدهد، افزود: همچنین زمانی که به  قاضی 
می گوییم این افــراد در حال خرید و فروش بودند، عنوان 
می کند »باید برای من اثبات شــود که این خرید و فروش 

انجام می شود« که این غیرممکن است.
شــایان ذکر اســت، چندی پیش حجت االسالم نصراهلل 
پژمانفر، نماینده مردم مشــهد و کالت در نشست علنی 
مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی گفته بود: در حال 
حاضر دالالن بازار دالر را مدیریت می کنند به  همین دلیل 
روزانه قیمت دالر توسط افرادی که هیچ تبادل ارزی ندارند 

افزایش پیدا می کند. 
وی بیان کرده بود: نظارتی بر بازار وجود ندارد و دالالن در 
فضای مجازی و با تلفن و پیامک قیمت ها را شبانه افزایش 
می دهند؛ چرا مســئوالن برخوردی نمی کنند و نسبت به 

 فساد واکنشی نشان نمی دهند.

آگهی مزایده 
این ش��هرداری در نظر دارد تعداد2 باب از 
مغازه های حاش��یه جاده ) جنب مسجد نبی 
اک��رم ( را از طریق مزایده به صورت اجاره 
یکس��اله واگ��ذار نمای��د . متقاضیان جهت 
دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر با ش��ماره تلفن 
57332250 داخل��ی 4 ) امور مالی ( تماس 

حاصل فرمایند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
)مرحله دوم( شركت تعاونی مرزنشینان سفیربخش 

مركزی سرخس
بدینوس��یله به اطالع نماین��دگان محترم گروههای 
فرعی حوزه عمل ش��رکت می رس��اند مجمع عمومی 
ف��وق العاده نوب��ت اول )مرحله دوم(  ش��رکت در 
م��ورخ  1398/03/09  س��اعت  17روز پنجش��نبه 
در محل  س��الن اجتماعات ش��رکت واقع در خیابان  

امیرکبیر پالک 17 برگزار میگردد .
 ل��ذا از نمایندگان محترم  خواهشمنداس��ت جهت 
ش��رکت در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده در 

موعد مقرر در محل مذکور 
حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :1-اصالح ماده 3  اساسنامه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش 
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تجدید  آگهی مزایده 
شهرداری گناباد 

ش��هرداری گناباد در نظر دارد به   اس��تناد  ماده 
13 آیین نامه مالی شهرداریها  امالک و مستغالت 
اس��تیجاری خود اع��م از )مغازه  تجاری ، س��وله 
س��اختمان دفتری ، کیوس��ک ، محوط��ه انباری 
و...( را حداکث��ر ب��ه یک یا دو ش��خص حقیقی  
ی��ا حقوق��ی   واجد ش��رایط   بصورت ی��ک جا و 
کلی برابر ش��رایط من��درج در اس��ناد  مزایده 
واگذار   نماید .لذا از متقاضیان  واجد   شرایط   
دعوت می ش��ود جهت اخذ  اسناد به امور مالی  
ش��هرداری مراجع��ه و یا جهت کس��ب  اطالعات 
بیشتر  با شماره  تلفن 57222276-051 تماس 

حاصل فرمایند.  
حسین زاده شهردار گناباد 

ساعتی با سوداگران دالر

وقتی »هرات« بازار ارز ایران را در دست دارد !

مهر   مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: هجوم 
پروانه ها در اراضی کشــاورزی هیچ گونه خسارتی در پی نخواهد داشت. 
محمد رضایی با اشــاره به نگرانی کشاورزان از وجود پروانه ها در اراضی، 
اظهار کرد: پروانه هایی که در ســطح شهرها و اراضی کشاورزی خراسان 
شمالی وجود دارند مشهور به پروانه های امپراتور بوده که در حال مهاجرت 

به نقاط مختلف هستند.
رضایــی افزود: این پروانه ها در بارشــی که امســال رخ داد به مزارع هجوم 
آورده اند و هیچ گونه خسارتی نداشته و جزو آفات محسوب نمی شوند. وی 
تصریح کرد: این پروانه ها به خاطر شــرایط آب و هوایی و بارندگی شروع به 

فعالیت کرده اند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: در کل پروانه ها 
از نظر علمی به دو دســته شــب پر و روزپر تقسیم می شوند که پروانه های 
موجود در اســتان روزپر هســتند و به خاطر زیبایی که دارند در روز پرواز 
می کنند. رضایی عنوان کرد: پروانه های شب پر در شب در مزارع می پرند و 
معموالً خسارتی در پی دارند اما این پروانه ها هیچ ضرری برای اراضی و مزارع 
ندارند. این مسئول اظهار کرد: همچنین پروانه های روزپر گیاه خوار بوده و از 

شهد گل ها تغذیه می کنند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزی خراســان شــمالی همچنین افزود: 
در ســه هفتــه اخیر، رصــدی که از مــزارع شــده تاکنون هیــچ گونه 
 خســارتی در خصوص وجود پروانه ها گزارش نشــده و مبارزه شــیمیایی 

در این رابطه انجام نگرفته است.

قدس  مدیرکل منابع طبیعی خراســان جنوبی گفت: 60 میلیارد تومان 
اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به طرح های آبخیزداری استان اختصاص 
یافته اســت. علیرضا نصرآبادی افزود: در سال گذشته 16 میلیارد تومان از 
محل صندوق توسعه ملی اعتبار داشته ایم. وی با اشاره به بارندگی های سال 
جاری بیان کرد: از ابتدای ســال آبی ۹8-۹7 تا پایان فروردین ماه بیش از 
62 میلیون و 100 هزار مترمکعب در سازه های آبخیزداری استان آب ذخیره 

شده است.
نصرآبادی با اشاره به اعتبارات سال جاری بیان کرد: در سال جاری از محل 
صندوق توســعه ملی 150 میلیون یورو برای پروژه های آبخیزداری و 100 
میلیون یورو مبارزه با پدیده گرد و غبار در سطح کشوری اختصاص داده شده 
است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی ادامه داد: از این 
میزان 60 میلیارد تومان برای طرح های آبخیزداری استان اختصاص یافته و 
15 میلیارد تومان برای طرح های مقابله با بیابان زایی استان پیش بینی شده 
اســت. وی ادامه داد: اعتبارات طرح های آبخیزداری سال جاری در خراسان 

جنوبی برابر کل اعتبارات مصوب از زمان تشکیل استان است.
وی عرصه های آبخیزداری استان را 7 میلیون و 500 هزار هکتار عنوان کرد 
و گفت: تاکنون در 1250 هکتار مطالعات انجام شده و در 500 هزار هکتار 
عملیات آبخیزداری داشته ایم. وی بیان کرد: اقدامات مشارکتی آبخیزداری 
در راستای تفاهمنامه با نهادهایی مانند آستان قدس رضوی، قرارگاه شهید 
ناصری سپاه و بسیج سازندگی آغاز کرده ایم که روستاهای محروم و مرزی 

در اولویت هستند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خراسان شمالی:

هجوم پروانه ها در مزارع کشاورزی 
خسارتی نخواهد داشت

یک مسئول در خراسان جنوبی خبر داد
اختصاص ۶۰ میلیارد تومان به طرح های 

آبخیزداری استان 



چراغ ها را ما روشن کنیم

»داوود« در حسرت نشستن کنار سفره افطار
چشم  سوم

خبر

قدس  محبوبه علیپور: دوستی داشتم که 
می گفت: آدم ها چند دسته اند، عده ای می توانند 
با گذشت زمان هرگاه پشــت سرخود را نگاه 
کنند بــا افتخار از آثارخدمات خود خشــنود 
بگویند:» این چراغ ها را ما روشــن کرده ایم«. 
برخی هم نه تنها توفیقی نداشته اند که حتی 
چراغ هایی را که دیگران به یادگار گذاشــته اند 
را خاموش کرده اند.عده ای هم مردمانی هستند 
که نه چراغی به یادگار گذاشته اند و نه چراغی 
را خاموش کردند. این ها یک مشــت مسافران 
بی نشان هستند. به هرحال این ماه رمضان نیز 
مثل ماه های رمضانی که پشــت سرگذاشتیم 
می گــذرد و باز مــا می مانیــم و چراغ هایی 
کــه می توانســتیم روشــن کنیــم؛ بنابراین 
دســت اندرکاران روزنامه قدس قصد دارند در 
گامی هرچند ناچیز، چراغی برای آزادی گروهی 
از زندانیان روشن کنند اما سوسوی درخشش 
و نورافشــانی این چراغ به دســت های شــما 
نیک اندیشان خداجو نیازمند است. پس بیاییم 
در کنار هم، امسال ما چراغ هایی را روشن کنیم.  

  آغاز یک روایت 
»یک لحظه غفلت، یک عمرپشیمانی« همه ما 
بارهــا این عبارت را درجاهای مختلف خوانده 
و شنیده ایم. همچنین برای بسیاری از ما این 
چند کلمه پیامی کلیشــه ای داشــته و حتی 
دستاویزی برای شوخی ها و خنده هایمان شده 
است. درحالی که گاه در زندگی بسیاری همین 
شعار رنگ واقعیت گرفته ؛ به طوری که روزی 
ناچیزترین غفلت در کمتریــن زمان، خانه و 
زندگی چندین ساله ای را زیر و رو کرده است. 

  همین چند سال پیش
»داوود« کارگری ساده که در یکی از روستاهای 
حاشیه شهرمشهد زندگی می کرد یکی ازهمین 

افراد است.
پاییز از نیمه گذشته بود و داوود تقال می کرد 
که هرچه زودتر پیش از رســیدن زمســتان، 
سرپناهی برای خانواده اش در زمین 50 متری 
در گوشه آبادی بسازد. هر روز که در وپنجره های 
سفارشی را نصب می کرد درخیالش دروپنجره 
خانــه اش را در صدها نقش و مدل تجســم 
می کرد. روزها می گذشــت و او خوشــحال از 
برآورده شــدن آرزویی چند ســاله، دوش به 
دوش ایاز کارگربنا، آجر روی آجر می گذاشت. 
هــر ردیف که بــاال می رفت درعیــن لذت و 
رضایت، حس گنگی گوشــه دلش بیشتر از 

گذشــته جا باز می کرد. روز 
29 آبــان که مثــل هر روز 
صبح به سر ساختمانش رفت 
هیچ خط وخبری از ایاز نبود. 
پله های کوتاه را که باال رفت 
تمامی  نیمه  اتاقک  پشــت 
بار به درکوبید  ایستاد چند 
و با فریاد کارگر را صدا کرد 
اما هیچ جوابی نشنید. پس با 
ضربات محکم تر دراتاق را باز 
کرد. جسد دو مرد روی زمین 
افتاده بود. مردها را تکان داد 
اما  ایاز به همراه دوستش که 

چند دفعه ای درخانه نیمه تمام میهمان بود؛ 
گویا چندســالی بود که مرده بودند. سرانجام 
کارشناسان ومأمورها سر رسیدند و علت مرگ 
خفگی به علت استفاده ازبخاری بدون دودکش 
اعالم شد و داوود به زندان فرستاده شد، چرا که 
بدیهی ترین رفتار پیشگیرانه را که همان وجود  
دودکش برای بخاری بود را نادیده گرفته بود. 

  همین روزها
»داوود« پدرســه فرزنــد، وقتی بــه »زندان 
وکیل آباد« پا گذاشــت جوانکی بود با سری 
پرشــور و دست هایی توانمند، اما حاال می رود 

که به 40 ســالگی نزدیک و 
نزدیک تر شود. 

دو فرزند معلول و تنها پسرش 
نیز که کودک ونوجوان بودند 
حال بــه روزهای نوجوانی و 
جوانی رسیده اند. دو دخترش 
به دلیل معلولیت و ناتوانی در 
پرداخت هزینه ها و مســائل 
اقتصادی در مراکز بهزیستی 
نگهداری می شوند و پسرش 
درخانه بســتگان زندگی را 
پنج سال  می کند.  ســپری 
از آن حادثــه می گــذرد و 
همچنان شــاکیان برشــکایت خود پافشاری 
می کننــد. به این ترتیب پنــج عید و رمضان 

سپری شده اما... .
داوود همچنان حســرت نشستن کنار سفره 
هفت ســین و افطــار با خانــواده اش را دارد. 
زمانی که او گرفتارشد، مبلغ دیه کمتر از200 
میلیون تومان بود اما حــاال به 500 میلیون 
تومان رسیده است. چندین بار متولیان ستاد 
دیه اســتان خراســان رضوی تالش کردند تا 
رهایی اش را تسهیل کنند اما نتوانستند، چرا 
که ســقف کمک های آن ها نیز محدود بوده و 
درحــال حاضر به بیش از 200 میلیون تومان 

نمی رســد؛ بنابراین قرارشــد با فراهم کردن 
وامی با اقســاطی کم بهره زمینه آزادی داوود 
مهیا شــود که او اعالم کرد در شرایط حاضر 
که زندگی اش بالتکلیف است، توان پرداخت 

اقساط را به این صورت ندارد. 
مســئوالن ســتاد دیه تأکیــد می کنند: اگر 
نیک اندیشــی، وام مورد نظر را دریافت کند؛ 
می توان امید داشــت با تالش هــای داوود و 
تقسیط بلند مدت این وام بتوان زمینه آزادی 

این زندانی را فراهم کرد.
 بــه هــر روی منتظریــم نیک اندیشــان و 
خیرخواهان مثل همیشــه پــا پیش بگذارند 
و گرهی را از زندگــی هموطنی که ناآگاهانه 

گرفتار شده، بگشایند.
 به همیــن منظور خیران می توانند با شــماره 
تلفن های 05138946003و 38946004 051 
داخلی 14 ســتاد دیه استان خراسان رضوی 

تماس بگیرند  . 

در حوالی امروز2

مورِد عجیِب »اخلمد«

یکم. »امروز آن قدر آشغال در اطراف روستا و مسیر حرکت 
آبشــارها ریخته اند که از رفتن به آنجا پشیمان شدم«. ... این 
را »علی« که یک کاربر است، در تیرماه 97)سال گذشته( در 
واکنش به یک مطلب در ســایت گردشگری نوشته.  مطلبی 

که موضوع اش، تفرجگاه »اخلمد« در خراسان رضوی است. 
دوم. اردیبهشــت 1386 - 12ســال پیش تــر- یک فعال 
محیط زیســت با ناِم فریده فرشید در مصاحبه ای می گوید: 
»وضعیــت تفرجگاه  اخلمد به علِت انبــوه زباله ها فاجعه  بار 
است«. وي با اشاره به اینکه در همه جاي دنیا نریختن زباله 
در طبیعت از کودکی آموزش داده مي شــود، می گوید: »اگر 
مسئوالن یک لحظه به مســائل زیست محیطي فکر کنند، 
تفرجگاه هاي ما گلستان مي شود، همه سازمان ها  از شهرداري 
تا محیط زیست با یکدیگر همکاري کنند و هر کس وظیفه 

خودش را به دیگري حواله نکند«. )ایسنا(
سوم.همین هفتــه پیش، یکی از دوستان که عکاِس خبری 
است با گروهی از عکاسان جوان به اخلمد رفته بودند، یحتمل 
برای پروژه عکاســی.  ... پس از بازگشت، با چشمان اشکبار، 
بسی ابراز تأســف و گالیه می کرد از دسِت یغماگر برخی از 
گردشگران که منطقه اخلمد را ویران کرده اند، از بس که زباله 
و آشغال می ریزند. او عکس هایی را هم از منطقه انداخته بود که 
برای سند حرف هایش نشان می داد.  ... عکس هایی که پس از 
دیدنشان، نمی توانستی انگشِت حیرت و افسوس به دهان نگزی!

چهارم. اگر کلنل چارلز انگلیسی که سال ها پیش، سفرنامه 
خودش را به اخلمد نوشته و از زیبایی های سحرانگیِز »بهشِت 
گمشده« ســخن گفته، اکنون زنده بود و می خواست همان 
سفرنامه را بنویســد، وقتی کیســه های زباله و آشغال های 
دست سازِ گردشگران را پای آبشارهای خروشان می دید، به 

نظِر شما چگونه قلم اش را به روی کاغذ می لغزاند؟ 
پنجم. »هرساله شــاهد هستیم َسَمن های طبیعت دوست، 
پاک ســازِی رودخانه اخلمد را انجام می دهند اما مغازه دارها 
و بومیان، بیش از گردشــگران زباله هایشــان را در رودخانه 
می ریزنــد«. ... ایــن را یک طبیعت دوســت بــه خبرنگاِر 

» ندای چناران« می گوید.
ششم. دهیــارِ اخلمد در اسفند 97 به همان خبرنگار گفته: 
»تفکیک زباله از مبدأ به وسیله رستوراندارها و مغازه   دارها به 

فرهنگ سازی نیاز دارد که زمانبر است.)ندای چناران( 
هفتم. یک گردشــگِر عراقی که با خانــواده 6 نفری اش به 
اخلمد آمده،  به خبرنگارِ »ندای چناران« می گوید: »ایرانی ها 
میهمان نواز و افرادی تمیز هستند، اما وقتی این زباله ها را در 
رودخانه و نزدیک رستوران  دیدیم تصمیم گرفتیم سریع تر به 
هتل برگردیم و ناهار را در هتل بخوریم و حاضر نیســتیم در 

اینجا برای غذا پول بدهیم«. 
هشتم. محمدعلی اعتمادی-متخصص در مدیریت بازرگانی 
بین الملل- در مقاله ای درباره توســعه گردشگری در اخلمد 
می نویســد: »بیش از 8 میلیون نفر از گردشگرانی که قصد 
سفر به مشــهد دارند از مسیر اخلمد و چناران می گذرند، از 
مناطق نمونه گردشگرِی کشور که ساالنه بیش از یک میلیون 
نفر گردشــگر داخلی و خارجی به این روستای سرسبز سفر 
می کنند و بیشتر گردشگران خارجی آن، عرب های کشورهای 

حوزه خلیج فارس هستند«.
نهم. بیایید همگی برای گروهِ »بی« و ترامِپ موقشنگ، نامه 
»دمت گرم« بفرستیم و از آن ها تشکر کنیم که می خواهند 
زورشــان را بزنند تا ما نتوانیم یک قطره نفت هم بفروشیم! 
... کســی چه می داند! شــاید این جوری بتوانیم از وابستگی 
خودمان به طالی سیاه ) شما بخوانید: بالی سیاه( کم کنیم 
و بیشــتر برویم به سمت و سوی درآمد گردشگری و صنعِت 

توریسم و قدرِ استعدادهای طبیعی مان را بدانیم. 
دهم.  بیایید مسئوالنه به اخلمِد نازنین سفر کنیم.

:فرمانده سپاه انصارالرضا
ترس دشمنان از سپاه به خاطر کارنامه 

درخشان این نهاد است
بشرویهـ  خبرنگار قـــدس: فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( 
خراســان جنوبی گفت: عمل احمقانه رئیس جمهور آمریکا 
در اهانت به سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران، رسوایی و 
شکســتی مفتضحانه برای حاکمیت سیاسی آمریکا به وجود 
آورد و مردم ایران اســالمی جواب دندان شــکنی به این رژیم 
تروریســت پرور دادند.به گزارش خبرنگار ما، ســردار قاسمی 
در مراسم تکریم و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
شهرستان بشــرویه که با حضور امام جمعه، مسئوالن ادارات 
و نهادهای دولتی و فرماندهان پایگاه های مقاومت بســیج در 
سالن شهید مفتح برگزار شد، با اشــاره به خباثت های رژیم 
تروریست پرور آمریکا گفت: عمل وقیحانه و زشت رئیس  جمهور 
آمریکا در توهین و اهانت به سپاه پاسداران انقالب اسالمی بار 
دیگر رسوایی بسیار زشتی را برای حاکمیت سیاسی آمریکا در 
کاخ سفید به وجود آورد.سردار قاسمی با اشاره به جایگاه بسیار 
مهم سپاه پاسداران در کشور گفت: این نهاد بسیار ارزشمند که 
یادگار امام راحل اســت، از بطن مردم به وجود آمده و در کنار 
ارتش و بسیج در دوران دفاع مقدس جانانه در مقابل دشمنان 

ایستاد و شهدای بسیار عزیزی را تقدیم انقالب اسالمی کرد.
وی گفت: یکی از دالیلی که دشــمنان اســالم به دنبال این 
هستند که جوامع جهانی را از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران بترســانند، همین کارنامه درخشان و سربلند این نهاد 
مقدس در اوایل انقالب اسالمی در دفاع از حقوق ایران اسالمی 
در تمام عرصه هاســت که به دنبال آن، منافع دشمنان را به 
خطر انداخته است.وی گفت: ســپاه یک نهاد انقالبی مدافع 
ارزش های واالی اسالمی و خادم ملت است و حفظ این ویژگی 
و مردمداری از اولویت های سپاه پاسداران است.حجت االسالم 
معلمی امام جمعه بشــرویه نیز در این مراسم گفت: بسیج و 
ســپاه زمینه خوبی را برای فعالیت جوانان فراهم کرده اند که 
همین امر سبب موفقیت این نهادها بوده است.در این مراسم، 
سرهنگ حسنی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه شهرستان بشرویه معرفی و از خدمات سرهنگ خبازی 
فرمانده سابق ناحیه مقاومت بسیج سپاه بشرویه قدردانی شد. 

در یادواره شهدای فرهنگی آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشهد عنوان شد

راه شهدا تمام شدنی و کور شدنی نیست

پورحسین: یادواره شهدای فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه 
یک مشــهد با حضور سرپرست فرمانداری مشهد، مدیر کل 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی و 

جمعی از مسئوالن برگزار شد.
مدیــرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
خراســان رضوی در این مراســم گفت: ما مدیون مجاهدت 
مردانی هســتیم که در هنگام خطر از تمام داشته هایشــان 
گذشــتند تا عزت، سربلندی، آزادی و کرامت انسانی را به ما 
تقدیم کنند و ما وظیفــه داریم تداوم بخش راه آن مجاهدان 
عاشق باشیم.سردار حسینعلی یوســفعلی زاده افزود: این راه 
پربهجت و نورانی در امتداد افق ادامه دارد و خدا می داند که 
راه شهدا تمام شدنی و کور شدنی نیست.سردار یوسفعلی زاده 
تصریح کرد: بیش از 220 هزار شــهید دفاع مقدس، شهدای 
مدافع حرم و شهدای مدافع حریم امنیت از ما مطالباتی دارند 
و مهم ترین خواســته آن ها این است که نگذاریم راه شهدا در 
مهجوریت و محدودیت قرار گیرد و ســالح شما فرهنگیان، 
قلم است و باید مثل همیشــه بابصیرت در میدان ها حاضر 
باشید.ســیدرضا خاتم پور، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک 
مشــهد هم در این مراسم گفت: اگر واقعاً عزت، جاودانگی و 
اقتدار می خواهیم هیــچ راهی نداریم مگر اینکه از کانال ها و 
معبرهایی که شــهدا با خون خود برای ما باز کرده اند، عبور 

کنیم و امیدوارم در این مسیر عاقبت به خیر شویم.
خاتم پور تصریح کرد: شــهدای عزیز به ما آموخته اند که در 
حین حوادث و مشکالت فقط به ذات باری تعالی توکل کنیم و 
از خدای تبارک و تعالی مدد بخواهیم و در هنگام گرفتاری ها 
به ائمه اطهار)ع( متوسل شویم.در این آیین که با جزء خوانی 
قرآن کریم آغاز شد از خانواده 16 شهید فرهنگی اداره آموزش 

و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس تجلیل شد.

دومین جلسه دادگاه شرکت پدیده 
برگزار شد

میزان: دومین جلســه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
موسوم به شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور برگزار شد.در این جلسه 
رئیس دادگاه از نماینده ســتاد تدبیر مســتقر در استانداری 
خراسان رضوی، نماینده سازمان امور اراضی کشور و سازمان 
جهاد کشاورزی استان خراســان رضوی خواست تا به بیان 

مطالب خود بپردازند.
عدم رعایــت الزامات قانونی، عدم توجــه به تذکرات قانونی 
صادر شــده از سوی سازمان های مســئول، دریافت نکردن 
همه مجوز های الزم قانونی، رعایت نکردن حقوق سهامداران، 
تبلیغات گسترده و اغواگرانه که منجر به بروز مشکالت متعدد 
برای شهروندان و ســهامداران شده، تمکین نکردن در برابر 
تعهدات داده شده، ارائه دالیل غیرواقعی و واهی برای توجیه 
اقدامات خالف قانون، تغییر گسترده کاربری اراضی، رعایت 
نکردن حقوق بیت المال و... از جمله مواردی است که توسط 
نمایندگان ســتاد تدبیر استانداری، جهاد کشاورزی خراسان 
رضوی و سازمان امور اراضی کشور به عنوان بخشی از تخلفات 

متهمان پرونده شرکت پدیده در صحن علنی مطرح شد.
پــس از بیان تخلفــات متعدد متهمان توســط چند تن از 
نمایندگان ادارات و سازمان ها، رئیس دادگاه از نماینده سازمان 
میراث فرهنگی خراسان رضوی و یکی از نمایندگان جمعی از 
شکات حاضر در جلسه خواست تا به بیان مطالب و شکایت 

خود بپردازند.
ســپس نماینده شــکات از رئیس دادگاه خواست تا قانون و 

عدالت را در مورد متهمان و سهامداران اجرا کند.
یکی از مالباختگان پس از قرار گرفتن در جایگاه شکات گفت: 
جمع زیادی از مردم تحت تأثیر تبلیغات گســترده رسانه ها 
قرار گرفتند و بر اساس اعتمادی که پیدا کردند در این پروژه 

سرمایه گذاری کردند.
قاضی منصــوری، رئیس دادگاه با اشــاره به حجم تخلفات 
انجام گرفته توســط متهمان شرکت پدیده گفت: هیچ گونه 
محدودیتی برای شــنیدن مطالب شکات و سهامداران وجود 

ندارد و همه سخنان را می شنویم.
پس از شنیدن سخنان چند تن دیگر از نمایندگان شکات در 
صحن علنی جلسه، حسابرس ویژه پرونده به ارائه گزارشی از 
نحوه تخلفات صورت پذیرفته توسط مسئوالن شرکت پدیده 

پرداخت.
در این هنگام قاضی منصوری با اشــاره به تبلیغات گسترده 
رسانه ها در خصوص این شــرکت، از نمایندگان صدا و سیما 
خواست تا در راستای مطالب عنوان شده توسط نمایندگان 

شکات و سهامداران، توضیحات خود را ارائه نمایند.
بر این اساس نماینده صدا و سیما گفت: اقدامات این سازمان در 
این زمینه برمبنای قانون بوده و پس از صدور دســتور توقف 
تبلیغات این شرکت توسط مقام قضایی از طریق صدا و سیما، 

تبلیغات موصوف متوقف شده است. 
پس از طرح شــکایت چند تن دیگر از نمایندگان شــکات و 
ســهامداران در صحن علنــی دادگاه، با درخواســت قاضی 
منصوری، مدیرعامل فعلی شــرکت پدیده شرایط فعلی این 

شرکت را تشریح کرد.
ادامه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پدیده صبح امروز 

برگزار می شود.
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 رضا طلبی    مدیر عامل ســتاد دیه اســتان 
خراسان رضوی گفت: جشن گلریزان این استان 8 

خرداد ماه در تاالر نور مشهد برگزار می شود. 
جواد غفاریان قدیرزاده طوسی در گفت و گو با قدس آنالین 
اظهارداشت: جشن های گلریزان در 12 شهرستان استان 
خراســان رضوی از روز 23 اردیبهشت آغاز و تا 9 خرداد 

ادامه دارد. 
وی تصریح کــرد: به طور نمونه این جشــن ها امروز در 
شهرستان گناباد، 26 اردیبهشت در کاشمر، 28 اردیبهشت 
در شهرســتان سرخس و 8 خرداد نیز در بجستان برگزار 

می شود. 
قدیرزاده طوســی با بیان اینکه تعداد افراد زندانی جرایم 
غیرعمد در خراســان رضوی 755 نفر هستند، افزود: در 
شهرســتان مشهد نیز که بیشــترین افراد زندانی جرایم 
غیر عمد را در اســتان دارد، در بخش تصادفات یک نفر، 
مهریه 11 نفر، نفقــه 13 نفر، بدهکاران مالی 434 نفر و 

صدمه بدنی و قتل شبه عمد نیز پنج نفر وجود دارند. 

وی با بیــان اینکــه رایزنی هایی با هیئــت ورزش های 
زورخانه ای و باســتانی مشــهد نیز برای برگزاری جشن 
گلریــزان در زورخانه های فعال در شــهر مشــهد انجام 
شده اســت که در صورت توافق و همکاری الزم، در این 
مکان ها نیز جشــن های گلریزان برگزار خواهد شد، ادامه 
داد: برآوردی از مبلغ مورد نیاز برای آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد در اســتان وجود ندارد، ولی این مبلغ برای شهر 

مشهد افزون بر 10 میلیارد تومان برآورد می شود. 
مدیرعامل ســتاد دیه خراســان رضوی ادامه داد: جشن 
گلریزان در مشــهد نیز با همکاری شهرداری و برنامه ای 
با عنوان »بهار جان ها« در میدان جانباز به مدت 10 شب 
از روز 22 اردیبهشــت ماه آغاز شده است که هر شب در 
قســمتی از این برنامه افرادی از ســوی ستاد دیه استان 
به ســخنرانی می پردازند و سه شب نیز نمایشی با عنوان 
آزادســازی زندانیان از سوی ستاد دیه در این مراسم اجرا 
می شود. همچنین یک غرفه نیز از سوی ستاد دیه استان 
در این مراســم آماده ثبت نــام و دریافت کمک های افراد 

نیکوکار است. 
وی با بیان اینکه جشــن گلریزان استان نیز در 8 خرداد 
مــاه در تــاالر نور برگزار می شــود، افــزود: از همه افراد 
نیکوکار دعوت می شــود در این جشن حضور پیدا کنند 
و با کمک های خود در هر سطحی آزادی زندانیان جرایم 
غیرعمد را فراهم سازند تا این افراد نیز از نعمت زندگی در 

کنار خانواده بهره مند شوند. 

مدیر عامل ستاد دیه استان در گفت و گو با قدس:

۷۵۵ زندانی جرایم غیر عمد در خراسان رضوی در بند هستند

داوود همچنان حسرت 
نشستن کنار سفره 

هفت سین و افطار با 
خانواده اش را دارد. 

زمانی که او گرفتارشد، 
مبلغ دیه کمتر از200 
میلیون تومان بود اما 

حاال به 500 میلیون 
تومان رسیده است

بــرش

ایرنا: مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: شهرستان های 
مشهد، چناران و بینالود )طرقبه شاندیز( دارای بیشترین میزان تغییر کاربری غیرمجاز 

زمین های کشاورزی در استان هستند.
حمید قزاقی افزود: با توجه به اینکه ارزش زمین در حال افزایش است و نگاه اقتصادی 
به این اراضی صورت می گیرد، تخریب و تصرف زمین های کشاورزی در حریم شهرهای 

یاد شده بیشتر رخ می دهد. 
وی اظهار داشت: پارســال 3992 فقره قلع و قمع ساخت و سازها و تصرف های غیرمجاز 
در 289 هکتار اراضی کشــاورزی استان انجام شد که در مقایسه با سال 96 حدود 20 

درصد کاهش داشت.
وی گفت: برای پیشــگیری از بروز این مشکل، دستگاه های خدمات رسان باید در دادن 
انشعاب آب، برق و خدماتی از این قبیل به تصرفات غیرمجاز تجدیدنظر کنند تا راه برای 

تغییر کاربری و استفاده از این اراضی سخت تر شود.
قزاقی به 1038 طرح دعوی در زمینه تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز اراضی کشاورزی 
در این استان اشاره کرد و افزود: عمده این پرونده ها در محدوده سه شهرستان یاد شده 
بوده است.وی اظهار داشــت: هرچند این اداره بضاعت و امکانات کافی برای برخورد با 
تخلفات در استان را ندارد، اما با قدرت و استفاده از 30 یگان گشتی به حفاظت از 2.7 

میلیون هکتار اراضی کشاورزی خراسان رضوی پرداخته است.
وی گفت: در هر یک از شهرســتان های مشهد و طرقبه شاندیز با سه یگان گشتی و در 

چناران با دو واحد گشت از اراضی کشاورزی این مناطق حفاظت می شود.
قزاقی افزود: به نظر می رســد دستگاه هایی همچون بنیاد مسکن، محیط زیست، اوقاف و 
امور خیریه و دیگر مجموعه های متولی در عرصه نظارت بر اراضی می توانند با هم افزایی 
و بهره گیری از ظرفیت مشــترک به نظارت بیشتر و گســترده تر در این مقوله بپردازند، 
به طوری کــه در تعطیالت نوروزی امســال این هم افزایی با تجمیع یگان های گشــتی 

دستگاه های یاد شده صورت گرفت.
وی گفت: تشکیل یگان حفاظت از اراضی کشاورزی در استان ها در آینده نزدیک و فعالیت 
ویژه آن در مقابله با تصرفات غیرقانونی می تواند تأثیری مهم در مقابله با تخلفات این حوزه 

داشته باشد.

    افزایش تخلفات در شهرستان مشهد
مدیر جهاد کشاورزی مشهد هم گفت: در سال های 96 و 97 از 150 هزار و 845 متر مربع 

اراضی این شهرستان رفع تصرف شده است.
مســعود جوانبخت افزود: در این مدت به 1309 پرونده تخلف رسیدگی شده که 1279 
پرونده مربوط به مجتمع های چند واحدی و 30 پرونده نیز مربوط به ساخت و ســازهای 

تک واحدی و تک باغ ها بوده است.
وی تعداد پرونده های رسیدگی شده در سال 96 را 600 مورد عنوان کرد و گفت: رسیدگی 
به تخلفات یاد شــده در این شهرستان در ســال 97 افزایش داشته و شمار پرونده های 

تخلفات نیز بیش از 700 پرونده بوده است.
وی اظهارداشــت: در فروردین سال جاری 99 پرونده و در 20 روز اردیبهشت ماه نیز 72 
پرونده تخلف در اراضی کشاورزی مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت که نشانگر افزایش این 

تخلفات در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال است.

اعالم اسامی شهرهایی که بیشترین تغییر کاربری غیرمجاز را داشته اند

بهروز فرهمند 

خبر
مخاطبان گرامی!

در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



همکاریآستانقدسرضویبرایرفعمشکلتکدیگری
بدون تردید یکی از اصلی ترین مطالبــات زائران و مجاوران بارگاه مطهر امام 
رضا)ع( حل معضل تکدی گری اســت اســت؛ مطالبه ای که حتی مســئوالن 
عالیرتبــه نیز بر آن تأکید دارند، همچنان که تولیت آســتان قدس رضوی در 
دیدار با اعضای هیئت امنــای کمیته امداد گویا با تأکید بر اینکه تکدی گری 
در اطراف حرم مطهر امام رضا)ع( زیبنده این آستان ملکوتی با حجم گسترده 
زائران داخلی و خارجی نیست؛ برای همکاری با این نهاد به منظور ساماندهی 

تکدی گری اعالم آمادگی کرد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در ادامه خاطرنشان کرد که بنا داریم در 
حوزه رسیدگی به فقرا به دنبال کارآفرینی و توانمندسازی باشیم و سازوکاری فراهم 
شود تا آنان از فقر خارج شوند و بتوانند زندگی شان را اداره کنند و امیدواریم شاهد 

همکاری خوب کمیته امداد امام خمینی)ره( در این مسیر باشیم.
این اظهارات و اعالم آمادگی تولیت آســتان قدس رضــوی، بدون تردید فرصت 
مناسب و کم نظیری را برای مجموعه دستگاه های مرتبط با ساماندهی تکدی گری 
در مشهدالرضا فراهم کرده است و چنانچه عزم و اراده ای در این دستگاه ها باشد- که 
هست- باید از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را کرده و گام های بلندی 
را در رفع معضل تکدی گری بویژه در هســته مرکزی شهر مشهد که تمرکز و اوج 

فعالیت و حضور متکدیان را در آن شاهد هستیم، بردارند.
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گفتوگو

خبر
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 

خبر داد
 سوخت توزیعی در مشهد 

استاندارد نیست

قدس: 4300 دســتگاه خودروی فرســوده در سال گذشته از 
چرخه حمل ونقل عمومی خراسان رضوی خارج شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراســان رضوی با اعالم این 
مطلب در جلسه کارگروه اجرایی و اضطراری استان گفت: خارج 
شدن این تعداد خودروی فرسوده از چرخه حمل ونقل عمومی 
خراسان رضوی در راســتای کاهش آلودگی هوای استان بوده 
است. تورج همتی ادامه داد: در حوزه حمل ونقل عمومی نیز ۱۵۵ 

دستگاه اتوبوس و 3۸ دستگاه تاکسی از رده خارج شده اند.
وی گفت: در ســال گذشته ۵۵0 واحد صنعتی ملزم به اجرای 
خوداظهاری در موضوع پایش هوا شــدند و در این خصوص ۶۷ 
واحد آالینده شناسایی و اعمال قانون شدند. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراســان رضوی افزود: ۱0 صنعت بزرگ استان 
تحت پوشش سامانه پایش بر خط خروجی دودکش است و در 
سال گذشته ۱۹ واحد اقدام به نصب و یا اصالح سیستم کنترل 
آلودگی هوا در سطح استان کردند. همتی به ۱3۷ مورد پایش در 
زمینه فعالیت مراکز معاینه فنی خودروی سبک و سنگین اشاره 
کرد و افزود: سه مرکز نیز به دلیل تخلف و آالیندگی به مرجع 
قضایی هدایت شده اند. وی تصریح کرد: براساس نمونه برداری و 
آنالیزهای صورت گرفته، ســوخت توزیع شده در شهر مشهد و 
استان از استاندارد الزم برخوردار نیست و نیازمند پیگیری اعضای 

متولی در این کارگروه است.

 علت سفر رئیس شورای شهر مشهد به 
ژنو سوئیس چیست؟

تسنیم: عضــو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در مورد سفر 
رئیس شورا به ژنو سوئیس توضیحاتی ارائه کرد.

شــهناز رمارم با اشاره به سفر رئیس شورای شهر مشهد به ژنو 
سوئیس اظهار داشت: سفر رئیس شــورای شهر در ادامه سفر 
اعضای شورا و شهرداری برای حضور در نشست های بین المللی 
است. وی خاطرنشان کرد: در این راستا نشستی در مورد شهرهای 
ایمن در ژنو سوئیس در حال برگزاری است و رئیس شورای شهر 
مشــهد به همراه مدیر بحران شهرداری در این نشست حضور 
دارند. عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد گفت: اعضای شورا 
زمانی که از سفرهای خود بازمی گردند گزارشی رسمی در صحن 

رسمی شورا از سفر و فعالیت خود ارائه می دهند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های
استان خراسان رضوی تشریح کرد

 جزئیات رمز دوم یکبارمصرف
ایسنا: دبیر شورای هماهنگی 
خراســان  اســتان  بانک های 
رضوی گفت: رمز یکبارمصرف، 
امنیــت خوبی را در حســاب 
مشــتریان فراهم می کند و با 
اســتفاده از آن دیگــر نگران 

نگه داشتن رمز خود نیستند. 
حسن مونسان در رابطه با جزئیات رمز دوم یکبارمصرف اظهار 
کرد: رمز یکبارمصرف یا ســامانه ۶0 از سال گذشته رونمایی 
شده و مشتریان می توانند با فعال سازی این سامانه در گوشی 
خود از آن استفاده کنند.  وی افزود: افراد می توانند با هر بار 
اســتفاده از کارت های بانکی که در خودپرداز تعریف شده با 
اطمینان خاطر فعالیت های مالی و مــراودات تجاری خود را 

انجام دهند و دیگر نگران کالهبرداران نباشند. 
وی خاطرنشان کرد: این سامانه باتوجه به کالهبرداری های 
زیادی که بتازگی از حســاب افراد انجام می شود، راه اندازی 
شده اســت. مونســان بیان کرد: برای فعال سازی این رمز 
نیازی نیســت که افراد به بانک مراجعه کنند، بلکه با انجام 
دادن مراحل اولیه  نام نویســی در ســامانه بانک با استفاده 
از گوشــی همراه خود می توانند در عــرض چند ثانیه رمز 
یکبارمصــرف خود را ایجاد کنند.  وی در رابطه با ســامانه 
بام اضافه کرد: ســامانه بام، ســامانه بسیار پیچیده ای است 
که به جرئت می توان گفت در برخی از کشورهای پیشرفته 
اروپایی این ســامانه اجرا نشــده است. ســامانه بام بسیار 
دیجیتال و هوشمند بوده و همراه با آپشن های زیادی برای 
اشــخاص حقیقی، حقوقی و شرکتی ها اســت و می توان با 
اســتفاده از آن تمامی مراودات مالی، دریافت صورتحساب 
و حتــی تمکن مالی را با اســتفاده از گوشــی تلفن همراه 
انجام داد. رئیس اداره امور شــعب اســتان خراسان رضوی 
تصریح کرد: یکی از معضالت بزرگی که در اســتانداری در 
حال پیگیری آن هســتیم، مراجعه به شــعب بانک است، 
زیرا دارای هزینه  ایاب وذهاب، ســوخت، ترافیک و آلودگی 
زیست    محیطی است و با اســتفاده از سامانه هایی همچون 
بــام می توان بدون مراجعه بــه بانک و اتالف وقت و هزینه، 

تمامی فعالیت های بانکی را انجام داد.
مونسان عنوان کرد: تنها برداشــت وجوه نقد با استفاده از این 
ســامانه امکان پذیر نیســت که امروزه با توجه بــه بانکداری 
الکترونیک، تمامی مراودات به صورت الکترونیکی انجام می شود و 

استفاده از وجوه نقد روزبه روز کاهش پیدا می کند.

گفت وگوی قدس با معاون اجرایی سازمان 
فردوس های مشهد

 خرید و فروش قبر نداریم اما فروش 
اقساطی داریم

 تکتم بهاردوست: یکی از اماکن عمومی که شهروندان 
به طور مستقیم با آن سروکار دارند، آرامستان ها هستند 
، اگر چه که هیچ کس برای شادی به این اماکن تردد نمی کند اما 
به هرحال مرگ هم مرحله ای از زندگی بشر است که باید برای آن 
برنامه ریزی کرد بویژه درشهرها و کالنشهرها که هر روز ده ها و چه 

بسا صدها تن به خاطر موارد مختلف جان می سپارند.
این حق شهروندان است که از امکانات مناسبی برای کفن ودفن 
امواتشان برخوردار باشند. گذشته از این مسئله در سال های اخیر، 
تجمالت و تشریفات به مراسم کفن و دفن هم رسوخ پیدا کرده و 
رسانه ها گزارش های فراوانی دراین خصوص منتشر کرده اند. این 
پدیده نامیمون حتی به قبر وسنگ قبر هم تسری یافته و موجب 
شده تا قبرستان ها هم گرفتار چشم و همچشمی شوند. اما دیگر 
اتفاق نامیمونی که دراین زمینه پدید آمده خرید و فروش قبر و 
بورس بازی دراین زمینه است که به روایتی همسنگ معامالت 
مسکن و حتی بیش از آن رونق و سودآوری دارد. برای پاسخ به 
پرســش های موجود با مهدی کیخا ژاله، معاون اجرایی سازمان 

فردوس های مشهد به گفت وگو نشسته ایم.

هم اکنون روزانه چه تعداد متوفی در آرامســتان های 
مشهد دفن می شوند؟

حــدود 3۵ نفر در روز دفن می شــوند. اما ورودی بین ۵0 تا ۶0 
فوتی است.

چه تعداد آرامســتان رســمی و قانونی و چه تعداد 
آرامستان غیرقانونی در مشهد داریم؟

تعداد آرامستان هایی که زیر نظر سازمان فردوس ها کفن ودفن در 
آن ها انجام می شود شامل بهشت رضا)ع(، بهشت جواد االئمه)ع( 
و بهشت رضوان هستند و بقیه زیر مجموعه این سازمان نیستند 

که البته تعدادی غیرقانونی هستند.

آرامستان هایی مثل خواجه اباصلت )قبرستان مردم  
اقلیت ها و قبرستان های روستایی که  طرق(، قبرستان 

اکنون در حاشیه مشهد واقع شده چه حکمی دارند؟
حرم مطهر و خواجه ربیع تحت پوشــش آســتان قدس رضوی 
می باشــند. خواجه اباصلت و خواجه مراد تحت پوشــش اوقاف 
است. موارد خارج از محدوده خدماتی زیر نظر ما نیستند و در زیر 

مجموعه هیئت امنا یا دهیاری ها فعالیت می کنند.

خدمات تغسیل در کدام آرامستان ها ارائه می شود؟
همه خدمات تغسیل در بهشت رضا )ع( و بحرآباد صورت می گیرد.

برخی از مردم گالیه دارند که حتی اگر نخواسته باشند 
متوفاشان را در آرامســتان های مشهد دفن کنند باید 

هزینه تغسیل و کفن و دفن را بپردازند، چرا؟
به هیچ عنوان هزینه ای به جز برای تغسیل، تکفین و حمل متوفی 

از بستگان متوفی دریافت نمی شود.

امســال هزینه های قانونی کفن و دفن در آرامستان 
بهشت رضا)ع( چقدر است؟

هزینه های کفن و دفن در سه سال گذشته هیچ تغییری نکرده 
بود تا اینکه امسال با توجه به شرایط اقتصادی هزینه ها 30 درصد 

افزایش داشته است.

در سال های گذشــته اعالم شــده بود که ظرفیت 
بهشت رضا)ع( رو به پایان است اکنون چه ظرفیتی از آن 

باقی مانده است؟
بهشت رضا)ع( حداقل تا ۲0 سال آینده ظرفیت پذیرش دارد و 

هیچ مشکلی نیست.

آیا در بهشــت رضا)ع( پیش فــروش قبر هم دارید؟ 
هزینه های آن چگونه محاسبه می شود؟

طبــق روال عادی و روزانه که ســازمان برنامه ریزی می کند اگر 
کفن و دفنی انجام شود هزینه ای بیشتر از آن چیزی که قبال گفتم 
از بستگان متوفی دریافت نمی شود ولی گاهی پیش می آید که 
بســتگان متوفی تمایل دارند متوفی شان در جای بخصوصی از 

آرامستان دفن شود که این قضیه هزینه بیشتری را در بر دارد.

آیا امکان فروش قبری که خریداری شده است وجود 
دارد؟ چگونه این خرید و فروش انجام می شود؟

خیر ما چیزی به نام خرید و فروش نداریم مگر شخصی بخواهد 
قبر خریداری شده اش را به یکی از اقوام درجه اولش واگذار کند 
که خب همین قضیه هم طی یکسری مراحل اداری و با رضایت 

طرفین انجام می شود.

شنیده شده است که زمینه داللی و خرید و فروش قبر 
هم وجود دارد. این موضوع را تأیید می کنید؟

خیر چنین چیزی وجود ندارد.

آیا در آرامســتان های مشهد می توان قبور خانوادگی 
خریداری کرد؟ شرایط آن چیست؟

بله. با مراجعه به واحد واگذاری که در آرامستان بهشت رضا )ع( 
مستقر هستند و نیز با ارائه مدارک مورد درخواست امکان پذیر 
است که افراد می توانند قبر مورد نظرشان را به صورت نقدی یا 

اقساطی خریداری کنند.

آیا امکان ایجاد قبرستان توسط بخش خصوصی بررسی 
شده است، به گونه ای که در کنار آرامستان های مشهد 

آرامستان های کوچک خانوادگی ساخته شود؟
بله این موضوع بررســی شده است ولی به جهت اینکه بر اساس 
ماده قانونی شــهرداری ها )ماده ۵۵( امور کفن ودفن و ســاخت 
آرامستان ها جزو وظایف شهرداری است امکان واگذاری به غیر 

و بخش خصوصی وجود ندارد.

رخردرخ

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     .

هرسالدریغازپارسال!
روز جمعه بعد از نماز جمعه  در خیابان شیرازی 
خبری از اتوبوس معمولی هم نبود چه برسد 
به خط های ویژه هرسال، یادم آمد مسئوالن 
محترم فقط یاد گرفتند دست در جیب مردم 
کنند تا خدمت رسانی! مثل شارژ من کارت که 
آقایان بابت آن کارمزد می گیرند؛ هر من کارتی 

که شارژ کنی کارمزد کسر می کند!
۹۱5...77۴6

مدرسهخودمختار!
آقای مدیرکل! چرا مدارس دولتی خودمختار 
عمل می کنند؟ دوهفته به پایان مدارس ابتدایی 
بیشــتر نمانده مدرسه پسر من در کالس اول 
دبستان )دبستان رســالت در بلوار شریعتی( 
بچه ها را یک ســاعت نگه داشته اند و مجبور 
کرده اند موهای خود را به بهانه وجود شــپش 
ماشــین کنند؛ آیا این تنها راه مقابله با شپش 

است و این طوری دیگر شپش نمی گیرند، یاد دهه ۶0 افتادم که ناظم مدرسه موهای بچه ها را قیچی 
می کرد تا روز بعد سر خود را بتراشند!

۹۱5...۳۳۰۴

عصمتیهاتوبوسکمدارد!
اتوبوس  مسئوالن محترم اتوبوسرانی لطفاً 
بیشــتری برای بلــوار عصمتیه اختصاص 
دهید یا دســت کم چند دســتگاه ون قرار 
دهیــد چون تعــداد اتوبوس های خط ۲0 
جوابگوی نیاز ســاکنان این منطقه بویژه 
دانش آموزان نیســتند، آن هم با این وضع 
سرویس دهی که هر 40 دقیقه یک اتوبوس 

می آید!
۹۳5...5۱۱6

اتحادیهامالکپاسخدهد
امــالک! چرا هیچ  بنگاهداران  اتحادیــه 
نظارتی بر نحوه دریافت حق کمیســیون 
بنگاهداران نیســت، هرکــس می خواهد 
خانه اش را بفروشــد کلی مشــکل با این 
افراد دارد؛ مســلماً دریافت یک درصد از 
طرفین قانونی نیســت و بــا زور و نیرنگ 

می گیرند.
۹۱5...۸۴۰2

مشهدالرضا به خاطر  مهدی کاهانی مقدم
میزبانی از میلیون هــا زائر امام مهربانی ها، در 
بین سایر کالنشهر های کشور جایگاه ویژه ای 
دارد. این مسئله در کنار برکات فراوانی که برای 
این شهر و شهروندانش داشته، موجب برخی 
مشکالت و چالش ها شده که از دیرباز همچون 

زخمی کهنه بر چهره شهر دیده می شود.
تکدی گری یکی از این معضالت اســت که با 
وجود اجرای طرح و برنامه های متعدد و تالش 
دستگاه های مســئول در دوران های مختلف، 

هرگز از این شهر محو نشده است.
به باور مســئوالن یکــی از دالیل اصلی ناکام 
ماندن این اقدام ها و تالش ها، همراهی نکردن 
مردم با دستگاه های مســئول بوده است؛ در 
حالی کــه مردم به عنــوان اصلی ترین عامل 
تأثیرگــذار در رفع این معضــل، باید با قطع 
کمک های خود به متکدیان، به محو این زخم 

کهنه از چهره شهر کمک کنند.
این مســئله از آنجا اهمیــت پیدا می کند که 
بدانیم براساس تحقیقات و اعالم مراجع رسمی 
بیشتر این متکدیان، نیازمند واقعی، درمانده و 
محتاج نیستند، بلکه به خاطر موقعیت خاص 
مشهدالرضا به تکدی گری به عنوان حرفه ای 
پولساز نگاه کرده و تعداد قابل توجهی از آنان 
از شــهرهای دیگر و حتی برخی کشــورهای 
همسایه به مشهد سفر کرده و به کسب درآمد 

از این راه مشغول می شوند.

متکدیانهمهفنحریف
بسیاری از متکدیان در مشهد آنچنان که برخی 
شــواهد و مدارک حکایت دارنــد، به صورت 
سازماندهی شــده فعالیت کرده و بسیاری از 
آنان حتی زبان های انگلیســی، عربی و دیگر 
زبان های بیگانه را آموزش دیده اند تا راحت تر 

بتوانند زائران خارجی را نیز سرکیسه کنند.
برخــی از همین متکدیان در گــذر زمان به 
ثروت های هنگفتی دست یافته اند و مستغالت 
زیادی برای خود دست وپا کرده اند، اما همچنان 
به گدایی به عنوان شغل اصلی مشغول هستند.

دوســتی تعریف می کرد چند روز قبل برای 
خرید وارد مغازه ای در هســته مرکزی مشهد 
شــدم، پیرزنی نحیــف روی صندلی نزدیک 
فروشنده نشســته بود و از مشکالت و اوضاع 
اقتصادی شکوه می کرد، کنجکاو شدم و از حال 
و روزش پرسیدم، اما توضیحات پیرزن و مرد 
فروشنده متعجبم کرد؛ چراکه متوجه شدم او 
عالوه بر همین مغازه، مالک چند مغازه دیگر 
و چندین واحد آپارتمان است که ماهانه ده ها 
میلیــون تومان اجاره از این امالک می گیرد و 

جز دو پسر معتاد و بیکار فرزند دیگری ندارد.
پیرزن اما هــر روز بعدازظهر لباس گدایی به 
تن می کند و در محدوده مشخص خودش به 

تکدی گری مشغول می شود.
ناگفته پیداست که تعداد زیادی از گدایان شهر 
هم از روی نیاز و به قولی برای سیر کردن شکم 
خود و خانواده شان دست به سوی دیگران دراز 
می کنند و بویژه در وضعیت بد اقتصادی کنونی، 
بر تعداد این افراد افزوده شــده و می شود. این 
در حالی اســت که تشخیص این دو طیف از 
یکدیگر از عهده شــهروندان در فرصت اندک 
برخــورد و گذر از کنار آنــان برنمی آید و این 
مسئولیت دستگاه های متعددی است که باید 
نسبت به شناسایی و رفع نیاز آنان اقدام کنند.

دســتگاه هایی که بدون تردید در این سال ها 
بخوبی از عهده انجام وظیفه خود برنیامده اند. 
از سوی دیگر تالش های شــهرداری، نیروی 
انتظامی و بهزیســتی هم برای جمع آوری و 
نگهداری متکدیان کارساز نبوده است تا جایی 
که گویی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده 

و نمی شود.
این در حالی اســت که براساس آمار موجود 

روزانه ده ها گشت مشترک شهرداری و نیروی 
انتظامی برای جمع آوری متکدیان در ســطح 
شــهر فعال و ظرفیت »خانه سبز« نیز تکمیل 

است.
با این وجود اقدام بی شــمار متکدیان در جای 
جای مشهد و بخصوص در خیابان های منتهی 
به حــرم مطهر رضوی کــه در ایام تعطیل و 
مناسبت های خاص بیشتر هم می شود، توان 
و امکانات دستگاه های ذی ربط و فعال در این 

عرصه را به چالش کشیده است.

سرقفلیمعابردرگروگدایان
ســخنان چند روز قبل یکی از شــهروندان 
مشهدی که به تحریریه قدس خراسان آمده 
بود تأیید کننده این مشــکل است. وی که به 
گفته خودش دانش آموخته پژوهشگری علوم 
اجتماعی است، اظهار داشت: به واسطه شغلی 
که دارم، این ســعادت نصیبم شده تا هر روز 
مسیر میدان شــهدا تا حرم مطهر رضوی را 
پیاده طی کنم. مدتی است که در این مسیر، 
متکدیان را زیرنظر گرفته ام؛ زن جوانی بچه به 
بغل، پیرمردی با عصای چوبی، زن میانسالی 
نسخه به دست و مردی که پسربچه خردسالی 
به همراه دارد، بیشــتر از بقیه توجهم را جلب 
کرده اســت. تقریبــاً هــر روز در محل های 
همیشگی شــان حضور دارند، گویی با سندی 

نانوشته، هر منطقه به نام یکی از آن ها زده شده 
اســت. چند نفری هم هستند که در ساعات 
مشخصی محل فعالیت خود را با یکدیگر عوض 
می کنند و برخی حتی بــا زبان های عربی و 
انگلیسی آشنا هستند و هدفشان بیشتر زائران 

خارجی است.
مهدی رحمانی با گالیه مندی از ضعف عملکرد 
مسئوالن و دستگاه های ذی ربط در ساماندهی 
متکدیــان، اضافه می کنــد: چندی پیش که 
فعالیت همراه با مزاحمــت این متکدیان در 
البه الی جمعیــت زائران داخلــی و خارجی 
دلم را به درد آورده بود، با پلیس ۱۱0 تماس 
گرفتم، قول پیگیری سریع دادند اما تا دقایق 
طوالنی خبری از مأموران نشد و در این مدت، 
زن نســخه به دست همچنان جلوی زائران را 
می گرفــت و با عجز و التماس از آنان تقاضای 
کمک می کــرد. برای بار دوم و ســوم تماس 
گرفتــم تا اینکه پس از گذشــت ســاعت ها 
ســرانجام یک اکیپ گشــت از راه رسید، اما 
مأموران به جای برخورد با متکدیان در پاسخ به 
گالیه من گفتند گداست دیگر، کارش همین 
است. چرا این قدر زنگ می زنی!؟ بعد بی آنکه 

اقدامی بکنند، رفتند.
بناچار به بازرسی نیروی انتظامی شکایت کردم. 
چند روز دیگر هم گذشت تا اینکه پاسخ دادند 
جمع آوری متکدیان وظیفه شهرداری است. در 

این مدت هــر روز همان متکدیان را در جای 
همیشگی شان می دیدم؛ گویی جزئی از کسبه 
محل هستند. دیگر نمی توانستم صحنه گدایی 
زن جوانی را که همیشه بچه ای معصوم به بغل 
داشت و تکیه به دیوار حرم می زد، تحمل کنم؛ 
بیشتر از چهره زشــت و رقت باری که ایجاد 
کرده بود، ظلمی که در حق کودک بی گناه روا 

می داشت، آزارم می داد.
این بار با مرکز ۱3۷ شــهرداری تماس گرفتم 
آن ها هم قول پیگیری سریع دادند، اما ساعت 
۸ شب شده بود و خبری از مأموران شهرداری 
نبود، بار دیگر تمــاس گرفتم و منتظر ماندم 
ولی کسی نیامد. بار سوم که زنگ زدم، گفتند 
مأموران گشت چند نفر از متکدیان را گرفته اند 
و در حال انتقال آنان به »خانه ســبز« هستند. 
تا ساعت ۲3/30 هم خبری از گشت شهرداری 
نشــد، اپراتورهای ۱3۷ هــر بار قول پیگیری 
می دادند؛ حتی وقتی شیفت کاری آن ها عوض 

شد، در عمل اما هیچ اتفاقی نمی افتاد.
روز بعد هم پیامکی برایم رسید که اعالم کرده 
بودند گدای مورد نظر شما دستگیر و به »خانه 
سبز« منتقل شده است؛ اما خودم شاهد بودم 
که هیچ یک از گداهای مســیر تردد من حتی 
برای ســاعتی غیبت ندارند و از آن روز به بعد 
تاکنون هــم همگی به تکدی گری در منطقه 

خود مشغول هستند .
وی با تأکیــد بر اینکه دســتگاه های متولی 
جمــع آوری و ســاماندهی متکدیــان بویژه 
شهرداری مشــهد، آنچنان که باید در انجام 
وظایفشان در این زمینه خوب عمل نکرده اند، 
افزود: این در حالی اســت که شهر مشهد به 
عنوان دومین کالنشهر و پایتخت معنوی کشور 
از یک سو و حضور مستمر جمع زیادی از زائران 
داخلی و خارجی از سوی دیگر، نقش ویترین 
عملکرد دولتمــردان و مدیریت شــهری در 
ایران اسالمی را ایفا می کند که می تواند تمام 
خدمات نظام و دولــت را در معرض قضاوت 
مردم و بویژه مســلمانان دیگر کشــورها قرار 
دهد. به همین خاطر دستگاه های متولی باید با 
استفاده از تمام ظرفیت و امکاناتی که در اختیار 
دارند برای رفع معضل تکدی گری اقدام کنند.

قدس از بازی گداها با احساسات زائران و مجاوران گزارش می دهد

سرقفلیمعابرمشهددردستمتکدیان

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

300072305 پیامک کنید.

روزبازارمشهد
واحدنوع کاال

متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,000

8,000

8,200

6,700

11,000

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

عدس )قیمت مصوب( 

برنج هندی1121
برنج پاکستانی باسماتی

لوبیا قرمز)مصوب(

لپه)نخود خارجی( 



قدس: بیش از یک دهه است که صحبت های 
بســیاری درباره ضرورت ایجاد مســیرهای 
دسترســی جدید بین طرقبه و شــاندیز به 

مشهد گفته می شود.
بی تردید حتی اگر فردی بدون سابقه ذهنی 
بعد از ظهر یک روز تعطیل بخواهد از انتهای 
بلــوار وکیل آباد به ســمت طرقبــه برود به 
نخستین چیزی که فکر می کند این است که 
چرا متولیان فکری به حال جاده نمی کنند تا 
از معطلی چند ساعته هزاران خودرو در این 

محور جلوگیری شود؟
بــا این وصف نمی توان فردی را پیدا کرد که 
موافق وضعیت ترافیکی اســفبار این مسیر 
باشــد و همگان بر این نکته تأکید دارند که 
ایجاد راه های دسترسی جدید بین مشهد و 
طرقبه ضروری اســت اما مسئله اصلی این 

الزام چگونگی انجام این امر ضروری است.

   وعده های قدیمی
هرچنــد ســابقه این بحث به ســال ها قبل 
برمی گــردد اما از زمان جدا شــدن طرقبه 
و شــاندیز از مشــهد و ایجاد شهرســتان 
جدید بینالود با مرکزیت طرقبه و شــاندیز، 
ایجاد جاده جدید برای کاســتن از ترافیک 
 این محــور بیــش از هــر زمــان دیگری

 مطرح شد.
با نگاهی به سابقه اخبار منتشر شده در این 
باره می بینیم، فرماندار سابق این شهرستان 
هــم از ایجاد مســیر دسترســی جدید از 
ارتفاعات جنوبی مشــهد به طرقبه ســخن 

می گفت و پس از روی کار آمدن حسینی به 
عنوان فرماندار جدید، او هم از همان ابتدای 

کار انجام این کار را ضروری می دانست.
چند سال پیش خبری منتشر شد که برخی 
از مدیران این شهرستان خبر از ایجاد جاده 
جدیــد به نام گردشــگری ظرف دو ســال 

دادند و اگر وعده آن ها محقق 
می شــد باید اکنون این جاده 
به بهره برداری رسیده بود ولی 

تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

   تهدید و فرصت 
اما نکته مهم این بحث مســیر 
در نظــر گرفتــه شــده برای 
جاده گردشــگری اســت چرا 
که بر اســاس طرح اولیه قرار 
اســت این مســیر جدید بلوار 
کوهســار طرقبه را از مســیر 
حصار گلســتان بــه ارتفاعات 

جنوبی مشــهد و از آنجا به بلوار نماز متصل 
کند مســیری که هر چند از سال های بسیار 
دور وجود دارد اما به دلیل خاکی بودن مورد 
استفاده رانندگان نیست و اگر آسفالت شود 
رونق بســیاری خواهد گرفت. البته منتقدان 
بــر ایــن باورند که ســاخت جــاده جدید 
تهدید محیط زیســت منطقه است. محسن 
موسوی زاده، نماینده شبکه سمن های محیط 
زیســت خراســان رضوی می گوید :هرگونه 
دخل و تصرف در ارتفاعات عالوه بر نابودی 
اکوسیســتم، تفرجگاه های طبیعی را نیز از 

بین می برد، ســاخت جاده در این ارتفاعات 
اشتباه اســت. وی می افزاید: نباید حتی یک 
وجب از این ارتفاعات به جز کمربند ســبز 
کاربری دیگری داشته باشد و با ساخت جاده 
مردم را دعــوت می کنیم که با خودرو برای 
تخریب بیشتر محیط زیست به این مناطق 

بیایند.
امــا در مقابــل عده ای 
هــم برایــن باورند که 
از  ناشــی  آالیندگــی 
ترافیک سرسام آور مسیر 
فعلی در روزهای پایانی 
هفته و ایــام تعطیل به 
مراتب آســیب بیشتری 
دارد  شــهروندان  برای 
و  فردی  هزینه هــای  و 
دارد  بسیاری  اجتماعی 
و بایــد به طرق مختلف 

از آن کاست.

   طرحی در دست بررسی 
با تمام این تفاســیر فرماندار بینالود چند روز 
پیش با اشاره به اینکه ایجاد راه های دسترسی 
جدید از اولویت های اصلی شهرســتان است، 
گفت: براســاس تصمیمات کارشناسان حوزه 
ترافیک بهترین مســیر دسترســی از طرقبه 
به شــاندیز، محور حصار گلستان به ارتفاعات 

جنوبی مشهد است.
حسینی افزود: از گذشــته های دور یک جاده 
خاکی در این مســیر وجود دارد و قرار است با 

اندکی تغییرات ، بهسازی و روکش برای تردد 
شهروندان مهیا شود. 

وی نیز دغدغه مدافعان محیط زیســت را بجا 
دانســته و ادامه داد: ما نیــز مخالف تخریب 
محیط زیســت هســتیم و برای آنکه میزان 
خســارت های احتمالی این پــروژه به حداقل 
برســد با یک مشــاور قراردادی بسته شده تا 
مطالعات دقیقــی بر روی این طرح داشــته 
 باشــد و پس از پایان ایــن مطالعات تصمیم 

متناسب گرفته خواهد شد.

   اما و اگرهای همیشگی 
با تمام آنچه گفته شد باز این نکته را باید متذکر 
شــد که بی تردید محور ارتباطی موجود بین 
مشــهد و طرقبه و به طور خاص در محدوده 
پل پرتویی در انتهای بلوار وکیل آباد پاسخگوی 
ترافیک این محور نیست و در چند سال آینده 
حتی در روزهای معمولی هم باید ساعتی را در 
ترافیک این محــل هدر داد تا به طرقبه رفت؛ 
بنابراین براســاس منطق مدیریتی بهتر بود تا 
ســال ها پیش با هزینه کمتری جاده جدید یا 
تغییرات فیزیکی محور از قبیل تعریض یا هر 
شــیوه دیگری انجام می شد ولی به هر دلیلی 
انجام نشده و اگر باز تعلل کنیم فقط هزینه ها را 

در بخش های مختلف باال خواهیم برد.
بنابراین فقط نکته کلیدی این اســت که باید 
مراقب باشــیم به بهانه انجام یک امر ضروری 
آســیب جبــران ناپذیری به محیط زیســت 
 منطقــه وارد نکنیم و با رعایــت تمام ضوابط 

محیط زیستی تصمیم جدیدی بگیریم.

روی خط حادهث قدس نسخه مسئوالن برای کاهش ترافیک طرقبه و شاندیز را بررسی کرد

مرگ طبیعت  در جاده گرد شگری
آب و هوا

   باد و باران در راه خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی در 24 ساعت آینده 
پدیده غالب در مناطقی بویژه نوار شرقی و جنوبی استان وزش 

باد شدید با احتمال گردوخاک خواهد بود. 
بارش های رگباری و پراکنده باران نیز طی هفته در خراسان 
رضــوی ادامه دارد به طوری که حجم و گســتره بارش های 

رگباری در روزهای پایانی این هفته افزایش خواهد یافت.
بر این اساس دمای هوا در خراسان رضوی طی روزهای آینده 
کاهش و در روزهای پایانی هفته جاری دمای هوای مشهد به 

23 درجه سلسیوس خواهد رسید.

خبر
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی 

استانداری خراسان رضوی:
   بیمه ها  ملزم  به پوشش خسارت  های 

حوادث غیرمترقبه     بخش کشاورزی هستند

قدس: سرپرســت معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری 
گفت: بیمه ها باید خســارت های بخش کشاورزی از حوادث 
غیرمترقبه را پوشش دهند. وحید قربانی در جلسه کارگروه 
تخصصی خشکســالی، ســرمازدگی و مخاطرات کشاورزی 
اظهار کرد: بیمه ها باید خســارات بخش کشاورزی از حوادث 

غیرمترقبه را پوشش دهند. 
سرپرست معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری تأکید کرد: 
باید رویکرد متفاوتی را در بخش کشاورزی به  کار گرفت که در 
آن نقش بیمه پررنگ تر از پیش باشد و کشاورزان به بهره گیری 
از خدمات بیمه ای ســوق داده شوند. وی افزود: بهره گیری از 
قابلیــت بیمه های تجاری نیز باید در دســتورکار قرار گیرد. 
قربانی یادآور شد: سال گذشته بیش از یک میلیون نفر ساعت 
آموزش فنی  وحرفه ای در بخش روســتایی خراسان رضوی 
صورت گرفته اســت که می توان از این ظرفیت و همچنین 
ســایر ظرفیت های موجود نظیر آمــوزش  وپرورش، آموزش 
عالی، صداوسیما و سایر رسانه ها برای ترویج و توسعه فرهنگ 
بیمه محصوالت در بین کشاورزان استفاده کرد. در این جلسه 
گزارش هایــی نیز درباره مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی 
بویژه مبارزه با ملخ و امهال تسهیالت خسارت  دیدگان بخش 

کشاورزی ارائه و بر پیگیری اقدامات مربوط تأکید شد.

   7 میلیارد تومان به حساب مددجویان 
خراسان جنوبی واریز شد

قدس: معــاون حمایت و ســالمت خانواده کمیتــه امداد 
خراســان جنوبی گفــت: 7 میلیــارد و 106 میلیون تومان 
اعتبــار بابت ســبد کاالی مــاه مبارک رمضان به حســاب 
مددجویــان کمیته امــداد اســتان واریز شــد.  علی اکبر 
نخعی اظهار داشــت: 43 هــزار و 437 خانوار تحت حمایت 
کمیتــه امداد اســتان از این کمک در مــاه مبارک رمضان 
 بهره منــد می شــوند. وی گفت: برای خانوارهــای یک نفره
 100 هــزار تومــان، دو نفــره 150 هزار تومان، ســه نفره
 200 هزار تومان، چهار نفره 250 هزار تومان و پنج نفره و بیشتر

300 هــزار تومان در کارت بانکی سرپرســت خانوار شــارژ 
انجام  شــده است. این مسئول کمیته امداد به در پیش بودن 
والدت امام حسن مجتبی)ع( و هفته اطعام نیازمندان و اکرام 
ایتام اشــاره کرد و افزود: با همراهــی حامیان و خیران برای 
نیازمندان بویژه ایتام و فرزندان محسنین سفره های افطاری 

پهن می  شود. 

   صیاد پرندگان وحشی 
به انجام خدمات رایگان محکوم شد

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت تربت حیدریه گفت: 
صیاد پرندگان وحشی که چندی پیش توسط مأموران حفاظت 
محیط زیست این شهرستان دستگیر شده بود با رأی دادگاه به 
تحمل 270 ساعت انجام خدمت رایگان در این اداره محکوم شد. 
داوود نورمحمدی با بیان اینکه از این شکارچی الشه سه قطعه 
کبک، سه قطعه تیهو و دو قطعه کبک زنده به دست آمده بود، 
افزود: براساس این حکم، این صیاد به جای تحمل 6 ماه حبس، 
به بهسازی و انجام تعمیرات وسایل نقلیه موتوری اداره حفاظت 

محیط زیست تربت حیدریه محکوم شده است.

   اعضای بدن بانوی مرگ مغزی 
جانی دوباره به 4 بیمار داد

قدس: اعضای بدن بانوی مرگ مغزی ســاکن نیشابور به چهار 
بیمار نیازمند عضو، حیاتی دوباره بخشــید. در هشتصد و هفتاد 
و هشتمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، اعضای 
بدن »شهین طاهری« پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و 
رضایت خانواده اش در بیمارســتان منتصریه مشهد تحت عمل 
جراحی اهدای عضو قرار گرفت. بنا بر این گزارش، کبد این بیمار 
مرگ مغزی شــده 56 ســاله به یک زن 47 ساله ساکن مشهد 
پیوند زده شــد و به وی زندگی دوباره بخشــید. قرنیه های زنده 
یاد شهین طاهری نیز جهت پیوند به بیمارستان تخصصی چشم 
خاتم االنبیاء)ص( مشهد و قسمتی از پوست وی هم برای پیوند به 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( مشهد ارسال شد.

  کالهبرداری 1/5 میلیاردی یک زن
 از 440 راننده خودرو سنگین

قدس: فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تاکنون400 شاکی 
در پرونده کالهبرداری از مالکان خودروهای سنگین در نیشابور 
شناسایی شده است. سردار محمد کاظم تقوی اظهار کرد: با اعالم 
شکایت چند تن از شهروندان نیشابوری به پلیس آگاهی مبنی بر 
کالهبرداری با جعل مدارک دولتی از آن ها، دستورات الزم برای 
بررسی این پرونده با توجه به اهمیت موضوع صادر شد. وی افزود: 
کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور در بررسی های فنی و پلیسی 
پرونده دریافتند فردی در سال 13۹4 با تأسیس دفتر پیشخوان 
از مالکان خودروهای سنگین که برای تکمیل برگه  های مفاصا 
حساب مالیاتی مراجعه داشته اند، مبالغی را دریافت کرده اما با 
جعل مدارک دولتی از انتقال وجوه دریافتی به اداره دارایی و امور 
مالیاتی خودداری کرده است. فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
ادامه داد: تحقیقات بعدی کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبرداری 
پلیس آگاهی نیشابور حاکی از آن بود که مالک دفتر یک خانم 
است و با وجود آنکه در مدت یک سال 440 مالک خودروهای 
سنگین به محل کار او مراجعه داشته اند، در سال 13۹5 دفتر 
پیشخوان را تعطیل کرده و از آن تاریخ محل زندگی اش نیز 
زنی های  رد  با  پلیس  کارآگاهان  گفت:  وی  است.  نامشخص 
گسترده اطالعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی 
قضایی در اقدامی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. تقوی تصریح 
کرد: تاکنون 400 شاکی در این پرونده شناسایی شده است و با 
هماهنگی های صورت گرفته و حضور نماینده حقوقی اداره کل 
دارایی و امور مالیاتی استان مشخص شد این متهم تاکنون 15 

میلیارد ریال کالهبرداری کرده است. 

   مرگ راننده تراکتور در فریمان

قدس: فرمانده انتظامی شهرســتان فریمان گفــت: در حادثه 
واژگونی یک دستگاه تراکتور هنگام کار در مزرعه کشاورزی، یک 
نفر جان خود را از دســت داد. ســرهنگ جواد خرسند از اعالم 
گزارشــی به مرکز فوریت های 110 شهرســتان مبنی بر مرگ 
مرد کشــاورز در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد. وی 
اظهار کرد: در بررســی های انجام شده در محل حادثه مشخص 
شــد مرد 42 ســاله هنگام کار با تراکتور در مزرعه کشاورزی 
خود به علــت واژگونی تراکتور دچار حادثه شــده و جان خود 
را از دســت داده اســت.  فرمانده انتظامی فریمان بیان کرد: در 
 این حادثه فردی که سرنشــین تراکتور بوده نیز بشدت مصدوم 

و به مرکز درمانی منتقل شد.

  هالکت قاچاقچی مسلح توسط مرزبانان
قدس: فرمانده مرزباني خراسان رضوي از هالکت یک قاچاقچی 
این  مسلح وکشف موادمخدر و سالح جنگی توسط مرزبانان 
استان خبر داد. وی افزود: مرزبانان این فرماندهی در هنگ تایباد 
با اشرافیت اطالعاتی، در مسیرهای احتمالی ورود قاچاقچیان 
نموده و در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند مقادیری  کمین 
موادمخدر، سالح و مهمات کشف کنند  و در این درگیری یکی از 
قاچاقچیان مسلح به هالکت رسید. وی خاطر نشان کرد: مرزبانان 
هنگ مرزی تایباد در پاکسازی محل درگیری موفق شدند یک 
قبضه سالح جنگی کالش به همراه مهمات مربوطه و بیش از 36 
کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه، تریاک و حشیش را کشف کنند. 
سردار جان نثار در ادامه گفت: در پی اقدامات اطالعاتی مرزبانان 
هنگ سرخس، در یک عملیات غافلگیرانه یک دستگاه خودرو را 
شناسایی و پس از توقیف، سه قبضه سالح کلت و یک قبضه سالح 
 وینچستر به همراه مهمات مربوطه را کشف و متهمان دستگیر 

و تحویل مراجع قضایی شدند.
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هرگونه دخل و تصرف 
در ارتفاعات عالوه بر 

نابودی اکوسیستم، 
تفرجگاه های طبیعی 
را نیز از بین می برد، 

ساخت جاده 
در این ارتفاعات 

اشتباه است

بــرش

پیشنهاد راه اندازی » تراموا « در طرقبه و شاندیز 

خبر

قدس    فرماندار بینالــود از مطالعات صورت گرفته برای 
امتداد خط اول قطار شــهری به ســمت ییالقات طرقبه و 
شــاندیز خبر داد و گفت: مطالعات این پروژه توسط دانشگاه 
اصفهــان به انجام رســیده که در مرحله امکان ســنجی و 

اولویت گذاری است.
حسن حســینی با بیان اینکه برخی معتقدند مردم ترجیح 
می دهند با وســیله نقلیه خود به ییالقات ســفر کنند و در 
صورت ساخت قطار شهری استقبالی از آن نخواهد شد، افزود: 
به هر حال این طرح پیشنهاد و مطالعه شده و جلساتی نیز در 
این رابطه با مسئوالن راه آهن و مسکن و شهرسازی گذاشته 
شده است اما قرار است امتداد قطار شهری به شهرهای طرقبه 

و شاندیز به صورت روگذر »تراموا« اجرا شود.
وی همچنین در خصــوص اقدامات صورت گرفته برای رفع 
مشــکل ترافیک در ورودی و خروجی های ییالقات مشهد، 
یادآور شد: برای رفع مشکل ترافیک در طرقبه و شاندیز چند 
اقدام در حال انجام است که برخی در مرحله اجرایی و برخی 

دیگر در مرحله مطالعه و امکان سنجی قرار دارد.
فرماندار بینالود ایجاد دو مسیر دسترسی از جاده شاندیز به 
اتوبان در حال ساخت مشهد- چناران را نخستین گزینه برای 

کاســتن از ترافیک جاده شاندیز عنوان کرد و می افزاید: قرار 
است دو مسیر از فرمانیه و حسن آباد به سمت جاده شاندیز 
ایجاد شود تا کسانی که می خواهند از سمت الهیه به ییالقات 

بروند دیگر وارد بولوار وکیل آباد نشوند.
حسینی یادآور شد: ایجاد جاده طبیعت که از ارتفاعات جنوبی 
مشهد تا گلمکان امتداد دارد دومین پروژه در حال انجام در 
طرقبه و شاندیز اســت که می تواند نقش مهمی در کاهش 

ترافیک این محدوده داشته باشد.
وی بیان کرد: در این پروژه مسیری زیبا از پشت سد گلستان 
آغاز شده، پس از عبور از طرقبه و نقندر به خادر متصل شده 
از مســیر کالته ابراهیم به کاهو و گلمکان متصل می شــود. 
فرماندار بینالود افزود: قسمت ابتدایی این مسیر که طرقبه را 
از طریق ارتفاعات جنوبی مشهد به بلوار نماز و پیروزی متصل 
می کند در حال مطالعه توسط مشاور است و بخش دوم آن از 
بند گلستان تا نقندر تکمیل شده و در حال بهره برداری است.

   ساخت پل جدید روی رودخانه نقندر
حسینی تأکید کرد: برای تکمیل مسیر نیاز است پلی بر روی 
رودخانه نقندر ساخته شود که 30 میلیارد تومان اعتبار برای 

ساخت آن مورد نیاز اســت که در صورت تأمین منابع مالی 
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی ادامه می دهد: از نقندر تا خادر شاندیز نیز مسیر در حال 
زیرسازی بوده و بزودی آماده آسفالت می شود. همچنین مسیر 
خادر تا گیزی نیز در حال عملیات اجرایی است و ادامه آن به 

گلمکان در حال مطالعه است.
فرمانــدار بینالود همچنیــن از انجام مطالعه بــرای افزایش 
ظرفیت پل »پرتویی« در انتهای بلوار وکیل آباد خبر داد وگفت: 
طرح هایی از جمله عریض کردن یــا طبقاتی کردن این پل 

مطرح شده که نیاز به مطالعه بیشتر دارد.

7533جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده
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 4 ت م   ن ب ا   ک ا ت   س د ر  
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1. ایده آلیســتی - پنجم 2. شناســنامه 
- گیاهــی دارویی - نوعــی پالتو و کاله 
گرم 3. حرص و طمع - راه روشــن - نام 
فرانســوی گل پامچال 4. لیســت غذای 
رســتوران - احوال- نوعی یقه 5. اسباب 
زحمت- عالمت مفعولــی - صوت درد- 
فلز الکتریســیته 6. همسر زن - »عشق« 
در زبان انگلیســی - چشمه است و مفرد 
ینابیع 7. ادراک- یکی از دو کشور گینه 
- عاشق و شیدا 8. درمان کردن - سطل 
 آبکشــی - مارکــی برای لــوازم خانگی 
۹. گروه- »شــب« در گویش روستایی - 
باالترین - رود اروپایی10. آن چه از میت 
به جا مانــد - کالم بیهوده - کاله جنگی 
11. لنگــه در- تکرار حــرف 2۹ الفبای 
فارســی- الفبــای حیات- آلتــی فلزی 
برپاشــنه کفش ســوارکار 12. نخستین 
عدد ترتیبی - کباب شده برآتش- جاده 
آهنین 13. شهری در گلستان - پرچم ها 
- جالل و شــکوه 14. نوعی کالباس -  از 
انواع ریشه گیاهی- عدس 15. اهل یمن 

- ... خود ببوید / نه آن که عطار بگوید 

1. ایالتی در هند - بوکســور مســلمان 
آمریکایــی کــه چندی قبل مســتندی 
 از زندگــی اش از تلویزیــون پخش شــد 
2. اشــعاری کــه هنــگام جنــگ برای 
خــودروی  می خواندنــد-  خودســتایی 
گران قیمت خارجی - احترام گذاشــتن 
3. خمیــر بتونه - اجــرت - ذره بنیادی 
- گردآوری شــده 4. مــکان مقدس در 
مکه - برآمدگی پشــت شتر- اهل شهر 
کن 5. مثنوی ای از »شیخ بهایی«- سازی 
زهی بومی ایــران 6. قطعه چوب مثلثی 
شــکل - اسباب زندگانی - بدی - زادگاه 
رازی 7. بادهاست و جمع »ریح «- سبکی 
در کاراتــه - باران انــدک 8. درختان - 
بزکوهی - کم عرض ۹. پســوند نسبیت 
-  جمــع آوری رســوب های تــه جوی 
-  عقیم 10. عضو رونده - ساز مثنوی - 
اهلی- ذره باردار شیمیایی 11. انداختن 
- فیلمبــرداری و نمایش فیلم روی پرده 

عریض 12. اخالق- نیکان- مــرده 13. نام ها - حرف 
دیده- گروه ، دســته - صنم 14. آماسیده - روزقبل- 
نامی برای آســمان 15. کارگردان شــهیر هم وطن و 

خالق »مزاحم« - دوره گردی
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