
جوالن فرصت طلبان در سالن های مطالعه غیرمجاز  مشهد برای سه سال آینده از کم آبی نجات پیدا کرد
کنکوری ها مراقب باشند استاندار با اشاره به بارندگی های اخیر:

با نزدیک شدن به امتحانات پایان سال و بویژه 
کنکور سراسری، فعالیت قارچ گونه سالن های 
مطالعــه غیرمجاز که مبالــغ هنگفتی را از 
دانش آموزان دریافت می کنند به اوج رسیده 
است که نظارت های ضعیف بر این سالن ها از 

سوی سازمان های...

 اســتاندار خراســان رضوی گفــت: عمده 
خسارت های ســیل اخیر در شهرستان های 
استان نتیجه دست اندازی ما به رودخانه ها و 

ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیل هاست.
علیرضا رزم حســینی در آیین آغاز عملیات 

بازسازی واحدهای خسارت دیده...

.......صفحه 2 .......صفحه 4

پیـاده رو  یا  بـازار مسـگرها؟!
معابر مشهد با وجود مشاغل مزاحم امن نیست

.......صفحه 3 
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.......صفحه 4

برگزاری هفتمین جلسه 
رسیدگی به اتهامات متهمان 

پرونده شرکت پدیده

 محسن پهلوان :
مردود شدم 
هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی 
منصوری در مشــهد برگزار شد. در این جلسه که 
با حضور جمعی از شکات، سهامداران، نمایندگان 
سازمان ها و ادارات دولتی، وکالی مدافع متهمان، 
اصحاب رسانه و مطبوعات و وکالی شکات برگزار 
شــد، رئیس دادگاه از دادستان عمومی و انقالب 
مرکز خراســان رضوی خواست تا مطالب خود را 
بیان نماید. غالمعلی صادقی با اشاره به تالش های 
صورت گرفته در جهت استیفای حقوق مردم گفت: 
چنانچه از سوی متهمان تالش جدی برای حفظ 
منابع و اموال سهامداران صورت پذیرد، این اقدام 

مورد...

/ع
۹۸
۰۲
۱۸
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︀︨﹥ ︋︀ن ︠︀ور ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩۵٢
︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ 
︨ــ︀﹥ ︋︀ن ︠︀ور د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢ق ﹋﹥ 
 ٩٨/٣/٩ رأس ︨ــ︀︻️ ١٠ ︮︊ــ ــدر ︑︀ر
﹫︣وزی- ﹡︊︩  ︋﹥ آدرس: ﹝︪ــ︡- ︋﹙ــ﹢ار︎ 
︎﹫ــ︣وزی ٧٢- ︎ــ﹑ک ۴ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

︑︽﹫﹫︣ آدرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۲
۱۸
۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ 
ا︐︣ا﹝︀ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ار︫︀د ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪︡ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥  
ــ︀︻️ ١٧ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ٩٨/٣/١٢ ﹋﹥ در ﹝﹏ ﹡﹞︀ز︠︀﹡﹥ اداره ﹋﹏ ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩  در︨ 
︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︱﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡.︲﹞﹠︀ ﹨︣ ﹉ از ا︻︱︀ء ︋︣ر︨﹩ ا﹝﹊︀ن ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ را 

. ︡﹫︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ︣ی را﹍︡ار﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹞﹢︗︉ و﹋︀﹜️ ﹋︐︊﹩ ﹁︣د د﹡
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣  ٢-︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت و ﹝︺︱﹑ت ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف 
 ︡︡︗  ︀︱︻︀ب ا︐﹡︣ه  ۴-ا︡﹞ ️﹫﹨ ٣-︵︣ح ا︨︐︺﹀︀ی

﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩

/ع
۹۸
۰۲
۰۴
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ 
︀︨﹥ ︋︀ن ︠︀ور ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩۵٢

︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫︣﹋️ 
︨ــ︀﹥ ︋︀ن ︠︀ور د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︫ــ︣﹋️ ﹁ــ﹢ق ﹋﹥ در 
 ﹤︋ ٩٨/٣/٩ رأس ︨ــ︀︻️ ١١ ︮︊ــ ــ︀ر︑
آدرس: ﹝︪ــ︡- ︋﹙ــ﹢ار ︎﹫ــ︣وزی- ﹡︊ــ︩ 
︎﹫ــ︣وزی ٧٢- ︎ــ﹑ک ۴ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟

٣- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۲
۱۸
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
و ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︑︺︀و﹡﹩ ﹠︡﹝﹠︷﹢ره ﹋︀ر﹋﹠︀ن 

ا﹡︐﹆︀ل ﹡﹫︣و (︑﹊︀﹡﹫︣)(﹡﹢︋️ اول)
﹊︪ــ﹠︊﹥  روز   ١۵ ︨ــ︀︻️  در  ︑︺︀و﹡ــ﹩  ︫ــ︣﹋️ 
١٣٩٨/٣/١٩ در ﹝ــ﹏ ﹝︧ــ︖︡ ︖️ ︠﹫︀︋ــ︀ن ا﹝︀م 
ر︲ــ︀(ع) ︗﹠︉ ﹨︐﹏ درو︪ــ﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د. از 
﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀  ﹝︐ــ︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︀ در د︨ــ️ 
︑︭﹞﹫ــ﹛  ا︑ــ︀ذ  ︗ــ️   ﹩︀︀︨ــ﹠︫ ﹋︀رت  دا︫ــ︐﹟ 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻ــ︀ت ذ ﹏︱ــ﹢ر ︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡، 
ا︻︱ــ︀  ﹝︐︣﹝﹩ ﹋ــ﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر︫ــ︀ن در ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝﹆︡ور ﹡﹫︧ــ️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
 ﹢︱︻ ︣﹨) ︡﹠︀﹝﹡ ︣ی وا﹎︢ار﹍ــ︣د د﹁ ﹤︋ ﹤﹞︀﹠︐﹛︀﹋و
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨ــ﹥ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ و ︾﹫︣︻︱ــ﹢ ﹉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ 

دا︫︐﹥ ︋︀︫︡)
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ اول

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن
٢- ︵ــ︣ح و ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠ــ﹢ص ︮﹢رت ﹨︀ی 

﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٧ و ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د
٣- ︵︣ح ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٨

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت 
﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩

د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︨︀︻️ ١٧
︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا ︉﹢︭︑ ١- ︋︣ر︨﹩ و
٢- ︑︽﹫﹫︣ آدرس (﹝︀ده ۶ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥)

︀ً داو︵﹙︊︀ن ︋︀زر︨ــ﹩ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر  ﹠﹝︲
﹥ د﹁︐︣  ️ ﹡︀م︋  ︊︔ ️︗ ﹤ــ︐﹀﹨ ﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︡ا﹋︓ــ︣︋ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۱۷
۰

/ع
۹۸
۰۲
۱۷
۹

          آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹡﹢︋️ اول)
         ا︡اث ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩

︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو       
دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫﹠︀︨︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋︀ ر︻︀️ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭︀ت و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹣︨︧ــ︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی و ︎︦ از 

.︡︀﹝﹡ ︀ران ا﹇︡ام﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
︪︡﹞ ﹩︨١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو

﹡︪︀﹡﹩: ﹝﹫︡ان آزادی-︎︣د︦ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩- ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی –﹝︣︡️ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧︀ت
︪︡﹞ ﹩︨︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو﹝﹫︋ ︡اثا :﹤︭﹇︀﹠﹞ ٢- ﹝﹢︲﹢ع

︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ︦ا︗︣ا: ︎︣د ﹏﹞ -٣
۴- ﹝︡ت ا︗︣ا: ٣ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩

۵- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥: ︡ود٧۵٠٠﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل
 -۶︡ا﹇﹏ ︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹩: دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑ ️﹫︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ا︋﹠﹫﹥ و ︑︃︨﹫︧︀ت و ︑︖﹫︤ات ا︫︠︢︡ه 

از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر
٧- ﹡︷︀رت ︋︣ ︻︡ه ﹝︪︀ور ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه از ︵︣ف ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

٨- ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ︸︣ف ﹝︡ت 
﹉ ﹨﹀︐﹥ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ از اداره ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ︑︃︨﹫︧︀ت دا﹡︪ــ﹍︀ه وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ در︀﹁️ و ︡ا﹋︓︣ 
︑ــ︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٣/١٣ ︑﹢﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر اداری و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و اداره ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧ــ︀ت 

.︡﹠︀﹝﹡ دا﹡︪﹍︀ه
ــ︣﹋️ در   ︫️︗ ︳ــ︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  ︣ر︨ــ﹩ و از︎   ︋﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀ر ︸︣ف ﹝︡ت﹊﹡︀﹝﹫ ــ﹥︎  ٩- ﹝ــ︡ارک ﹝︣︋ــ﹢ط︋ 
 ️﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ ﹏﹢︑ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹁︀در ️﹚﹞ و ز﹝︀ن و ﹏﹞) ︡﹞﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ
︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع ︠﹢ا﹨︡ ر︨ــ﹫︡). ︡︋﹩ ا︨ــ️ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای  ︊﹇︀︺︐﹞

︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
١٠- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︴︀︋ــ﹅ ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝ــ﹢رخ ٢٢/٠۴/٩۴ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
١١- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨٨٠٢٢۶۵ ︑﹞︀س﹫︲︀﹆︐﹞ ︣︐︪﹫︋ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت

          آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹡﹢︋️ اول)
         ا︡اث ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن آ﹝﹢ز︫﹩ دا﹡︪﹊︡ه دا﹝︍︫︤﹊﹩

دست اندرکاران با اشاره به 
درآمدهای میلیاردی در این بخش 

افشا کردند
 پدیده ای به نام 

مافیای زباله

رئیس اتحادیه موبایل  فروشان مشهد:

امروز، آخرین مهلت 
ریجستری مسافری 

تلفن همراه است

.......صفحه 4 

.......صفحه 3 

بزرگ ترین شهرستان تولیدکننده پسته 
استان مرکز هواشناسی ندارد

 هوای مه والت 
قابل پیش بینی نیست!

بنــا بر داده های موجود هر روزه، حدود 2000 تن پســماند در 
شهرمشهد تولید می شــود که از این میزان 70 درصد آن مواد 
ارگانیک و دورریزغذاست که قابلیت بازیافت دارد. این درحالی 

است که درخوشبینانه ترین برآوردها کمتر از 11 درصد ...

علم هواشناســی چه در ســال های بســیار دور که مردم با 
استفاده از نشــانه های اجرام آسمانی به آن احاطه داشتند، 
چه امروزه که با استفاده از ابزارهای پیشرفته، شرایط جوی 

را حتی از چندین ماه قبل ...

.......صفحه 2 



بزرگ ترین شهرستان تولیدکننده پسته استان مرکز هواشناسی ندارد

هوای مه والت  قابل  پیش بینی نیست!
خبر

هاشم رســائی فر   علم هواشناسی چه 
در سال های بســیار دور که مردم با استفاده 
از نشــانه های اجرام آســمانی به آن احاطه 
داشتند، چه امروزه که با استفاده از ابزارهای 
پیشرفته، شرایط جوی را حتی از چندین ماه 
قبل پیش بینی و رصد می کنند اهمیت قابل 

مالحظه ای داشته است. 
اهمیت این موضوع البته برای برخی مشاغل 
بیشــتر از سایران بوده و هســت.  باغداری 
وکشــاورزی از این دست مشاغل که سخت 
نیازمنــد پیش بینــی شــرایط آب و هوایی 
هستند. وجود مراکز هواشناسی در مناطقی 
که مردم آن ارتباط مســتقیمی با کشاورزی 
دارند در برخی مواقع از نان شب نیز واجب تر 
است. یکی از مناطق خراسان رضوی که سهم 
بسزایی در کشاورزی و باغداری استان دارد، 
شهرستان مه والت است که حرف نخست را 
در تولید محصول راهبردی و صادراتی پسته 
اســتان و حتی کشــور می زند، اما هنوز که 
هنوز است از وجود اداره و مرکز هواشناسی 

بی بهره مانده است. 
این در حالی اســت که تغییرات جوی بویژه 
در ســال های اخیــر تأثیری مســتقیم در 
میزان برداشــت محصول باغداران مه والتی 
داشــته اســت و یکی از دالیل مهمی بوده 
که کارشناســان در کاهش محصول باغ های 
پسته این شهرســتان عنوان کرده اند. با این 
وجود مه والت ازجمله معدود شهرستان های 
خراســان رضوی اســت کــه هنــوز اداره 
هواشناســی و مرکز پیش بینی جوی ندارد! 
موضوعــی که مردم این شهرســتان بارها و 
بارها از مسئوالن مطالبه داشته اند و متأسفانه 
تاکنون به آن جامه عمل پوشانده نشده است.

  اهمیت ایستگاه هواشناسی برای 
کشاورزی مه والت

یکــی از باغداران مــه والت در این زمینه به 
خبرنگار مــا گفت: با اینکــه مه والت قطب 
تولید پسته خراسان رضوی است و کشاورزان 
برای دستیابی به این جایگاه تاکنون زحمات 
زیادی را متحمل شــده اند و از زمان کاشت 
نهال پســته تا وقتی درخت به بار بنشیند، 
حدود یــک دهه زمان می برد و نقش مهم و 
اساسی که تغییرات جوی می تواند در میزان 
تولید پســته، انار و حتی زعفران این منطقه 
داشته باشــد، اما هنوز برای راه اندازی اداره 
هواشناســی و مرکز پیش بینی جوی در این 

شهرستان اقدام اساسی انجام نشده است. 

وی افزود: درخواســت ما از مســئوالن این 
است که به واســطه اهمیتی که 
برای  هواشناسی  ایستگاه  وجود 
باغداران و کشاورزان دارد، برای 
اقدام  ســاخت آن هرچه زودتر 
کنند تــا از ضرر و زیان هایی که 
امکان در شهرســتان  این  نبود 
متوجــه باغداران و کشــاورزان 

می شود، کاسته شود.

  مطالبه ای که نادیده 
گرفته شده

شهروند دیگری با اشاره به 
وجود برخــی تجهیزات در 
محل اداره جهاد کشاورزی 
مه والت که بیشــتر ماهیت 
را  بارندگی  میزان  سنجش 
دارد تا قابلیت های دیگر، در 
داشت:  اظهار  این خصوص 
اعالم شرایط جوی و اطالع 
مردم از شرایط آب و هوایی 
در حال حاضــر به نوعی از 

جمله ضروریات اســت، بویــژه در کار ما که 
ارتباط مســتقیم با شــرایط جوی دارد. به 
همین دلیل بیشتر مردم و کشاورزان از نبود 
این مرکز در شهرســتان گالیه مند هستند و 

جزو مطالبات آن ها از دولت بوده و هســت. 
ســؤال ما از مسئوالن این است که 
ســایر شهرســتان های اطراف چه 
چیزی بیشــتر از مه والت داشــته 
و دارنــد کــه همگــی دارای اداره 
هواشناسی و تشکیالت مختص آن 
هستند اما در شهرستان ما پس از 
چندین و چند سال هنوز این امکان 

فراهم نشده است؟

  قول هایی که هنوز 
عملی نشده است

مه والت  فرماندار شهرستان 
در واکنــش به این موضوع، 
از تالش های صورت گرفته 
بهره منــدی  راســتای  در 
از  ایــن شهرســتان  مردم 
خبرداد  هواشناســی  اداره 
عنــوان داشــت: راه اندازی 
اداره هواشناســی و مرکــز 
پیش بینــی جــوی یکی از 
مردم  مطالبات همیشــگی 
بــوده و هســت که مــا این مطالبــه را در 
زمــره کارهایی که مورد نیاز شهرســتان به 
اســتانداری ارائه دادیم، اما آنچه مسلم است 
هنوز برای این موضوع اقدام مؤثری از سوی 

مدیران استانی صورت نگرفته است.
مسعود رنجبر افزود: من در جلسه ای با مدیر 
سابق هواشناسی استان و نیز مدیر فعلی این 
اداره، اهمیت موضــوع را بیان کردم، گرچه 
قول هایــی در این زمینه به مــا داده اند، اما 

منتظر اقدام عملی هستیم. 
فرماندار مه والت همچنیــن گفت: در حال 
حاضر نیز مقداری از تجهیزات هواشناســی 
در محوطه اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
وجود دارد که بیشــتر آن ها میزان بارندگی 
را گــزارش می کنند و مورد اســتفاده مردم 

نیست.
 شــرایط جوی و پیش بینی هایی را که گاه 
ماهیــت هشــدار دارند نیز بــا هماهنگی و 
همراهی استانداری به عنوان مدیریت بحران 
شهرستان به اطالع مردم می رسانیم که این 
به نوعی انجام وظیفه اداره هواشناسی است، 

که در نبود آن، ما انجام می دهیم.
رنجبر افزود: در صــورت همراهی همکاران 
اداره کل هواشناســی استان آنچه را در توان 
داریم بــرای راه انــدازی و بهره برداری مرکز 
هواشناســی شهرســتان مه والت در اختیار 
آن ها می دهیــم و برای آن اعتبــار در نظر 
می گیریم تا یکــی از مهم ترین دغدغه های 
مردم شهرستان که ارتباط تنگاتنگی با شغل 

آن ها دارد، برطرف شود.

در حوالی امروز2

در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس عنوان شد

  امروز به شفافیت دوران دفاع مقدس
 نیاز داریم

قدس: استاندار خراسان رضوی یکی از درس های دوران دفاع 
مقدس را صداقت و شــفافیت با مردم دانست و گفت: امروز به 
شــفافیت دوران دفاع مقدس نیاز داریم.علیرضا رزم حسینی 
در جلســه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و ستاد بزرگداشت ســوم خرداد، با گرامی داشتن یاد 
و خاطره شهیدان دوران دفاع مقدس از جمله صیاد شیرازی، 
باقری، کاظمی و همت، گفت: باید این رزمندگان را به جوانان 
به عنوان نماد معرفی کنیم.وی افزود: شهدای ما کسانی هستند 
که از عزت کشور دفاع کردند و نباید مورد غفلت قرار بگیرند. 
این در حالی اســت که این شهیدان نیازی به قدردانی ندارند 
بلکه ما نیاز داریم.استاندار خراسان رضوی ضمن بیان اینکه از 
خرمشهر و آزادی آن برای امروز باید نهایت استفاده شود، ادامه 
داد: یکی از درس هایی که از خرمشــهر یاد گرفتیم صداقت و 
شفافیت با مردم بود که امروز کمرنگ شده است. اگر آن موقع 

در عملیات هایی ناکام می ماندیم از مردم پنهان نمی کردیم.
رزم حسینی در همین راستا ضمن بیان اینکه امروز به شفافیت 
زمان دفاع مقدس نیاز داریم، اضافه کرد: مردمی بودن حرکت 
دفاع مقدس ویژگی دیگر این دوران بود که سبب پیروزی کشور 
شد.وی ضمن اشاره به اینکه در زمان دفاع مقدس رزمندگان 
اعتقاد داشتند مقاومت تا پیروزی باید ادامه داشته باشد، بیان 
کــرد: در این دوران باید کســانی که اهل فن هســتند بحث 
محتوای دفاع مقدس را بدرستی مطرح کنند.، نه کم و نه زیاد، 

چون در شرایط فعلی به آن نیازمند هستیم.

  بازگشایي 7 کیلومتر از پروژه باند دوم 
محور شوسف - نهبندان

قدس:بــا هدف کاهــش تصادفات، هفت کیلومتــر از باند 
دوم محور شوسف به ســمت نهبندان از خروجی پلیس راه 
بازگشــایي و زیر بار ترافیک رفت.مدیرکل راه و شهرســازی 
خراسان جنوبي هزینه اجرای این مسیر را 18 میلیارد تومان 
اعالم کــرد و گفت: تاکنون 14 کیلومتر از باند دوم مســیر 
شوسف به نهبندان با هزینه 30 میلیارد تومان تکمیل و زیر 
بار ترافیک رفته است.مهندس جعفري افزود: مسیر شوسف 
- نهبندان 31 کیلومتر طول دارد که تاکنون 14 کیلومتر آن 
دوبانده شــده و 17 کیلومتر باقي مانده که حدود 10 تا 15 

درصد پیشرفت فیزیکي دارد.

نماینده مردم بجنورد:
  وضعیت اشتغال روستایی

 در خراسان شمالی »تعطیل« است  
تسنیم: نماینده مردم پنج شهر خراسان شمالی در مجلس 
گفت: وضعیت اشتغال روستایی در خراسان شمالی تعطیل 
اســت و خبری از آن نیست. علی قربانی در نخستین جلسه 
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال 98 با اشاره 
به پرداخت تسهیالت میلیاردی در قالب اشتغال روستایی در 
کشــور گفت: بیش از 18 هزار میلیارد تومان تســهیالت 4 
و 6 درصد در قالب اشتغال روســتایی پرداخت شده است، 
اما همچنان خبری از اشتغال روستایی نیست. همچنین هر 
تکانی برای اقتصاد اعم از سیاســی همانند تحریم اقتصادی 
خطرناک اســت، بنابراین باید در وهله اول افق مشخصی را 
برای سرمایه گذار تبیین کرد.وی با اشاره به خصوصی سازی 
و اصل 44 قانون اساســی خاطرنشان کرد: متأسفانه بااینکه 
در صندوق بازنشســتگی کشــور بیش از بودجه کل کشور 
ســرمایه گذاری شــده اما هیچ گونه نظارتی بر آن نیست و 
بهتر است صندوق بازنشستگی کشور به دولت واگذار شود .

 مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
خراسان رضوی به قدس خبر داد

  بهره مندی ۲۳۰ مؤسسه قرآنی استان
 از سایت اتحادیه

اشکذری:  متولی  محســن 
همزمان با ماه مبــارک رمضان، 
در چهاردهمین نمایشــگاه قرآن 
کریم مشهد و با حضور مدیرکل 
سازمان تبلیغات اسالمی خراسان 
رضوی از سایت اتحادیه رونمایی 
و ۲30 مؤسســه قرآنی استان از 
امتیازات آن بهره مند شدند. مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی 
خراسان رضوی در حاشیه این مراسم در گفت و گو با قدس با 
اشاره به اینکه ۲30 مؤسسه قرآنی در استان فعالیت می کنند، 
گفت: با توجه به پراکندگی مؤسســاتی که در اســتان قرار 
دارند، از این سایت رونمایی شد. همه اطالعاتی که مؤسسات 
نیاز دارند در ســایت گذاشــته و تمام دوره های آموزشی و 
توانمندسازی های سازمان تبلیغات اسالمی در آن اطالع رسانی 
خواهد شد. مسئوالن مؤسسه ها می توانند وارد سایت به نشانی  
www.uqem.ir شوند واز ظرفیت هایی که برایشان ایجاد 
شده است اســتفاده کنند.حجت االسالم والمسلمین هادی 
صاحبقرانی گلستانی با اشاره به دیگر برنامه های این سازمان 
در ماه رمضان گفت: اعزام روحانی به روستاهایی که تاکنون به 
علت نبود خانه عالم و مشکل اسکان مبلغ در آنجا از این امکان 

بهره مند نبودند، از اقداماتی است که انجام دادیم. 
از دیگربرنامه هــای جهــادی تأمیــن قاری و مبلــغ برای 
مجموعه هایــی بود که نیاز به قاری قرآن داشــتند و به این 

وسیله به مراسمشان رونق داده شد.
حجت االسالم صاحبقرانی با تأکید براینکه یکی از برنامه های 
مهم که در دســتورکار ما قــرار دارد و به عنــوان آغاز یک 
حرکت از ماه رمضان آغاز شــده اســت، فعالیــت قرآنی بر 
بیانیه گام دوم انقالب اســالمی است که توسط رهبرمعظم 
انقالب ابالغ شــده اســت، خاطرنشــان کرد: مــا درصدد 
هســتیم این بیانیه ارزشــمند را از چهار جهت یکی تفهیم 
بیانیه، دوم ابالغ آن توســط مبلغان برای عموم مردم، سوم 
تبییــن زوایای مختلف آن و چهــارم اقامه بیانیه که دغدغه 
مقــام معظم رهبری نیز هســت، در جامعــه محقق کنیم.

  درخشش دو ومیدانی کاران دانش آموز 
استان در مسابقات جهانی کرواسی

پورحسین: در پایــان مســابقات دو و میدانی دانش آموزان 
دختر و پســر جهان در کشور کرواســی یک مدال نقره، سه 
مدال برنز و ســه مقام چهارمی حاصل کار تیم دو و میدانی 
دانش آموزی خراسان رضوی بود. معاون تربیت بدنی و سالمت 
آموزش و پرورش استان گفت: در پایان مسابقات دوو میدانی 
دانش آموزان دختر و پســر جهان  کــه در روزهای ۲5 و ۲6 
اردیبهشت در شهر اسپیلت کرواسی برگزار شد، تیم کشورمان 
که به صورت منتخب و با مسئولیت خراسان رضوی به عنوان 
نماینده کشورمان در این رقابت ها شرکت کرده بود، در بخش 
پسران موفق به کسب یک مدال نقره  توسط قاسم علی بابایی 
در دو 100 متر و دو مدال برنز توسط مرتضی عباسپور در دو 
110 متــر با مانع و پرش طول با رکورد 98/6 و همچنین دو 
مقام چهارمی توسط حسین بیزار در پرش ارتفاع دو ۲00 متر 
و یک مقام پنجمی توســط سبحان احمدی در دو 800 متر 
شد.وی افزود: همچنین در بخش دختران که برای نخستین 
بار به مســابقات دو و میدانی دانش آموزان جهان اعزام شده 
بودند، مهال محروقی توانســت در پرتاب دیســک با رکورد 
35/43 متر مدال برنز را به گردن آویزد و حدیثه رئوف در دو 
1500 متر در یک رقابت تنگاتنگ با دیگر دونده ها با رکورد 

41/4 به مقام چهارم دست یافت.
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رضا طلبی   با نزدیک شدن به امتحانات پایان سال و بویژه کنکور سراسری، 
فعالیت قارچ گونه سالن های مطالعه غیرمجاز که مبالغ هنگفتی را از دانش آموزان 
دریافت می کنند به اوج رســیده اســت که نظارت های ضعیف بر این ســالن ها از سوی 

سازمان های مربوط نیز در این موضوع تأثیرگذار است.
به گزارش قدس آنالین، آن گونه که سازمان سنجش اعالم کرده است کنکور سراسری در 
نیمه اول تیر سال جاری برگزار می شود. از این رو یکی از مواردی که به عنوان دغدغه ای 
برای خانواده هایی که دارای دانش آموز کنکوری هســتند مطرح می شــود، فراهم کردن 
شرایط مناسب برای مطالعه فرزندانشان در روزهای باقی مانده تا کنکور است. سالن های 
مطالعه یکی از مواردی است که در سال های گذشته برای پاسخگویی به این نیاز خانواده ها 
ایجاد شده اند، که به صورت خصوصی و توسط افراد و یا مراکز آموزشی مرتبط با کنکور 
به صورت قارچ گونه در مناطق مختلف شهر و بیشتر بدون هیچ گونه مجوز خاصی فعالیت 

می کنند و دانش آموزان را با هزینه های سرسام آور می پذیرند. 

  تبلیغات کذایی
نکته جالب تر آن است که این سالن های مطالعه بیشتر توسط استادان مطرح دانشگاهی در 
حوزه کنکور ایجاد می شوند و این افراد در کالس های خود با تبلیغات کذایی، دانش آموزان 
را ترغیــب می کنند به این ســالن های مطالعه بروند. از طرفی طبــق برخی خبرهای 
غیر رســمی، دانش آموزان به طور شبانه روزی در این سالن های مطالعه حضور می یابند 
و داروها و موادی که درظاهر موجب افزایش تمرکز و ســطح هوشیاری افراد می شود نیز 
مصرف می کنند که همه این موارد به نوعی زمینه ساز آسیب های اجتماعی فراوانی برای 

جامعه است.
بر اساس شنیده ها بیشتر این سالن های مطالعه بدون هیچ  نام و نشان و تابلو خاصی و تنها 
براساس تبلیغات کاغذی و تبلیغات در مراکز آموزشی و کالس های خصوصی و گاه در یک 
آپارتمان مسکونی فعالیت می کنند که نظارت بر آن ها را بسیار سخت می کند؛ اگرچه این 
موضوع نباید سبب شود متولیان امر در نظارت بر این سالن ها اهمال و زمینه سودجویی و 

ادامه فعالیت آن ها را فراهم کنند.
 

  از اقدام خود پشیمان هستم
یکی از والدین که فرزندش را در یکی از این ســالن های مطالعه در خیابان جانباز مشهد 
نام نویســی کرده و از این کار خود ناراضی اســت، اظهار داشت: با اینکه حدود 5 میلیون 
تومان برای این سالن پرداختم تا فرزندم از زمان باقی مانده تا کنکور استفاده مناسب کند، 
اما حضور در این سالن مطالعه مشکالتی را برای فرزندم ایجاد کرده است که کنکور را به 

فراموشی سپرده ایم.
جواد محمدی در ادامه به قدس آنالین گفت: متأسفانه کنکور سبب شده است خانواده ها 

و بویژه دانش آموزان برای موفقیت در آن به هر اقدامی دست بزنند.
وی تصریح کرد: از طرفی انتظار ما از مســئوالن مربوط نیز این اســت که اطالع رسانی 
بیشــتری در مورد سالن های مطالعه و اعالم سالن های مجاز داشته باشند تا خانواده ها با 

اطالعات جامع و منسجم و آگاه به مسائل تصمیم  بگیرند.

   پلمب سالن های مطالعه غیرمجاز از 30 اردیبهشت 
اما مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراســان رضوی که متولی صدور مجوز برای این 
ســالن ها و نظارت بر آن هاســت، در گفت و گو با قدس آنالین گفت: اواخر سال گذشته با 
ابالغ دستورعمل اجرایی نحوه تأسیس کتابخانه های عمومی مستقل دارای خدمات ویژه و 
سالن های مطالعه از طرف نهاد کتابخانه های عمومی کشور، این موضوع به سازمان بازرسی 
و مجموعه قضایی استان اطالع داده شد و در این باره جلسه ای با محوریت سازمان بازرسی 
استان نیز تشکیل و مسئولیت مجوز، نظارت و پایش سالن های مطالعه به نهاد کتابخانه های 
عمومی استان واگذار شد.حجت االســالم علی اکبر سبزیان افزود: سازمان بازرسی نیز در 
نامه ای به سازمان های دیگر از جمله آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد که پیش از این 
مجوزهایی مشابه با عناوینی مانند سالن های دانش افزایی و یا مؤسسه های فرهنگی درزمینه 
خانه های مطالعه صادر کرده  بودند، اعالم کرد نهاد کتابخانه های عمومی متولی این موضوع 
اســت.وی تصریح کرد: همچنین دســتگاه قضایی نیز از 10 روز گذشته با همکاری نهاد 
کتابخانه های عمومی استان، به 60 سالن مطالعه در شهر مشهد که شناسایی شده بودند 
)که البته پیش بینی می شود به همین تعداد نیز سالن های مطالعه زیرزمینی و بدون مجوز 
وجود دارند( 10 روز فرصت داد به نهاد کتابخانه های عمومی استان مراجعه و مجوز دریافت 
کنند. تاکنون تنها ۲9 مورد دراین زمینه به این نهاد مراجعه داشتند و صدور مجوز آن ها 
در صورت داشتن شرایط الزم در مرحله انجام است.حجت االسالم سبزیان بیان داشت: اما 
سایر موارد که برای گرفتن مجوز و تشکیل پرونده مراجعه نداشتند، به عنوان مجموعه های 
غیرقانونی و بدون مجوز شناخته شده و از 30 اردیبهشت توسط اداره اماکن پلمب خواهند 
شد.وی با بیان اینکه هرگونه اقامت شبانه در سالن های مطالعه غیرقانونی است و در صورت 
رخ دادن هرگونه مشکلی هیچ سازمان و نهادی پاسخگو نیست، افزود: از مردم نیز انتظار 
داریم درباره سالن های مطالعه ای که فرزندانشان در آنجا حضور می یابند و هزینه می کنند، 
حساسیت ویژه ای داشته باشند و مراکز غیرمجاز و حتی زیرزمینی را به نهاد کتابخانه های 
عمومی استان معرفی کنند تا با همکاری دستگاه قضایی شناسایی و با آن ها برخورد شود.

کنکوری ها مراقب باشند

جوالن فرصت طلبان در سالن های مطالعه غیرمجاز

 در صورت همراهی 
همکاران اداره کل 

هواشناسی استان 
آنچه را در توان داریم 

برای راه اندازی و 
بهره برداری مرکز 

هواشناسی شهرستان 
مه والت در اختیار آن ها 

می دهیم

بــرش

یک مسئول در شورای سیاست گذاری این جشنواره:
  جشنواره ابوذر خأل رسانه ای مهمی 

را در خراسان رضوی پوشش داده است

قدس : دومین جلسه شــورای سیاست گذاری چهارمین 
دوره جشنواره رســانه ای ابوذر استان خراسان رضوی در 

هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد.
محسن نصرپور، رئیس شــورای سیاست گذاری جشنواره 
رســانه ای ابوذر خراسان رضوی در این جلسه ضمن بیان 
برخی نکات آسیب شناسانه نسبت به دوره پیش، بر تقویت 
ساختار اجرایی و کارآمدی آن برای دوره های آینده تأکید 
کرد.جعفر مروارید، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خراسان رضوی نیز در این جلسه، تجربه جشنواره رسانه ای 
ابوذر خراســان رضــوی را  منحصربه فرد توصیف و اظهار 
داشت: همیشه نسبت به مشهد، نگاه نقادانه ای وجود دارد 
که می گویند، نمی توانند باهم کار کنند اما حضور دوستان 
در کنار هم و رسانه های متعدد با افکار متنوع، نمونه همدلی 

برای سایر نقاط کشور است.
وی بــا بیان اینکــه حضور این جمــع و کار ویژه آنان به 
جریان انقالب کمک می کند، افــزود: اهداف و آرمان های 
اصلی که رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب بیان 
کردند، پیش زمینه هــای کار جمعی را فراهم می کند که 
این پیش زمینه در قالب جشنواره رسانه ای ابوذر، محتوای 

ویژه ای خواهد داشت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به نقش رسانه های 
دیداری و شــنیداری در معرفی هرچه بهتر جشــنواره و 
موفقیت های بیشــتر آن اشاره کرد و گفت: در این مسیر، 
فضای مجــازی نیز به کمک فضای رســمی خواهد آمد.

در ادامه این جلســه، رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان 
رضوی با بیان اینکه جشــنواره ابوذر وارد چهارمین سال 
برگزاری خود در اســتان می شود، اظهار کرد: خوشبختانه 
جشنواره ابوذر خأل رسانه ای مهمی را در استان پوشش داده 
است. عباس محمدیان با بیان اینکه برگزاری این جشنواره 
در سال های گذشته تجربه خوبی را رقم  زده و نوید موفقیت 
در چهارمین دوره آن را نیز می دهد، افزود: خالئی در فضای 
رسانه ای استان وجود داشت که پر شد و این امر با حمایت 
تک تک عزیزان در مجموعه های مختلف محقق شد و سبب 

اثرگذاری جشنواره در فضای استان شد.
محمدیان به برگزاری جلسه های آسیب شناسی دوره های 
پیشین جشنواره اشاره کرد و گفت: امیدواریم امسال با رقم 
خــوردن اتفاقی ویژه، روند برگزاری را اصالح کنیم و ادامه 

کار را به سمت مثبتی سوق دهیم.
وی به همدلی ایجادشــده بین ســالیق فکری و جناحی 
مختلف در این جشــنواره اشــاره و بیان کرد: همدلی که 
در اســتان ایجاد شده در هیچ جای کشور دیده نمی شود، 
امسال شاهد بروز و ظهور میوه درخت همدلی در جشنواره 
هستیم؛ سطح کار در سطح ملی دیده شده و انتظار می رود 

در دوره چهارم برگزاری جشنواره، این مهم محقق شود.
همچنین افشین تحفه گر معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد استان نیز در این جلسه گفت: نتیجه 
تالشــی که برای دوره دوم و سوم انجام شد، ایجاد رقابت 
سالم و حســاس و باال رفتن عالقه مجموعه رسانه استان 

برای برگزاری چنین رویدادی بود.
ایمان شمسایی، مدیر مســئول روزنامه قدس نیز در این 
جلسه به ابعاد مختلف موضوعی و محتوایی جشنواره اشاره 
و بیان کرد: انتخاب عناوین و موضوعات باید با رویکردهای 

جشنواره همخوان باشد. 300072305  



خبر

 تحقق وعده ها در آینده نزدیک
از اواسط سال 96 مدیران شهری از بهره برداری دو مجتمع خدمات خودرویی تا پایان 
همان سال خبر می دادند، اما با پایان سال 96، این امر محقق نشد و حتی سال 97 هم 
شاهد بهره برداری از این مجتمع ها نبودیم؛ بنابراین به منظور اطالع از آخرین وضعیت 
این پروژه ها با محسن نعیمي مقدم، معاون ساماندهي مشاغل سازمان ساماندهي مشاغل 

شهري و فراورده هاي کشاورزي شهرداري مشهد گفت و گو کردیم.
نعیمی مقدم گفت: بزودی دو مجتمع بزرگ خدماتی در مشهد به بهره برداری می رسد 
که حدود 600 واحد صنفی را در خود جا می دهند. وی اظهار داشــت: این مجتمع ها 
می توانستند در سال گذشته هم به پایان برسند، اما به دلیل برخی مشکالت از قبیل 
آســفالت نبودن مسیر دسترسی یا مباحث زیرساخت های خدماتی، اندکی از سرعت 
پیشرفت پروژه ها کاسته شد که خوشبختانه با رفع مشکالت مطرح شده مجتمع سامان 
اوج با ظرفیت 140 واحد کمتر از یک ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید و پیش بینی 
اولیه این اســت که یک هفته پس از پایان ماه مبارک رمضان انتقال واحدهای صنفی 
به مجتمع مربوط آغاز شود. وی افزود: مجتمع فجر طبرسی هم با ظرفیت 450 واحد 
خدمات خودرویی و فلزکاری و جوشــکاری تا یک ماه پس از ماه مبارک رمضان آماده 
بهره برداری خواهد شــد که با انتقال حدود 600 واحد صنفی از داخل شــهر به این 
مجتمع ها، بخشی از مشکالت شهروندان کاسته خواهد شد. نعیمی مقدم همچنین از 
رفع مشکالت مجتمع خدمات خودروهای سنگین بساروج در ابتدای جاده نیشابور هم 
خبر داد و گفت: با رفع مشکالت پیش آمده برای سهامداران و خریداران این مجتمع، 
عملیات اجرایی آن آغاز شــده و تا پایان سال 50 درصد پروژه انجام خواهد شد. وی از 
کلنگ زنی دو مجتمع خدماتی بزرگ دیگر در هفته های اخیر خبر داد که با افتتاح آن ها 
300 واحد صنفی دیگر از داخل بافت مسکونی شهر حذف و به این مجتمع ها منتقل 
خواهند شد. معاون ساماندهي مشاغل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فراورده هاي 
کشاورزي شهرداري مشهد ادامه داد: به منظور پیشبرد سریع این طرح کل شهر مشهد 
به چهار منطقه تقسیم شده و هر منطقه به یک کارگزار خاص سپرده شده است تا با 
مشارکت و هماهنگی اصناف موردنظر نسبت به جانمایی محل ایجاد مجتمع و شیوه 
اجرای کار تصمیم گیری نمایند. وی افزود: برهمین اساس هر کارگزار باید 3000 واحد 
صنفی را در بازه زمانی مشخص شده به خارج شهر منتقل نماید که به نظر می رسد در 
این روش میزان مشارکت صاحبان مشاغل بیشتر از گذشته باشد و در سال های آینده 

شاهد تحوالت چشمگیری در این حوزه باشیم.
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خبر
 رئیس اتحادیه فروشندگان 

لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع مشهد:
 پکیج قیمت مصوبی ندارد!

تکتم بهاردوست: رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
شوفاز و تهویه مطبوع مشهد گفت: هنوز هیچ برنامه 
تعیین شده و قیمت مصوبی توسط کارخانه ها برای تولید و 

ارائه پکیج به بازار مشخص نشده است.
شاهرخ فداکار درخصوص گرانی های این روزهای پکیج گفت: 
نوسانات نرخ ارز موجب شده است که کارخانه ها تولیدشان 
را کم کنند و بالطبع ورود کاال هم به بازار کم شــده است تا 
جایی که تهیه پکیج برای اتحادیه هم مشکالتی را به همراه 

آورده است. 
وی افــزود: تفــاوت قیمــت بعضی از محصــوالت موجب 
سردرگمی همشهریان شده است که متأسفانه به خاطر اینکه 
هنوز برنامه تعیین شده و قیمت مصوبی از سوی کارخانه ها 
برای تولید و عرضه پکیج به بازار ارائه نشــده، در حال حاضر 
هیــچ پیش بینی برای وضعیت بازار ایــن کاال وجود ندارد و 
امیدوارم که بزودی با تدبیر سازمان صنعت، معدن و تجارت 

مشکالت بازار حل شود.

رئیس اتحادیه موبایل  فروشان مشهد:
 امروز، آخرین مهلت ریجستری 

مسافری تلفن همراه است

ایسنا: رئیس اتحادیه موبایل  فروشان مشهد گفت: 30 اردیبهشت 
آخرین مهلت ریجستری مسافری تلفن همراه است، بنابراین مردم 
توجه داشته باشند که تلفن های همراه ریجستر نشده خود را در 

سامانه ثبت کنند تا غیرفعال نشود.
افشــین اکبری حداد افزود: در چنــد ماه اخیر به دلیل کمبود 
کاال و مشکالت ارزی، تأمین نیاز بازار از طریق مسافری صورت 
می گرفت به این صورت که تلفن همــراه به صورت قاچاق وارد 
کشــور و ســپس با پرداخت هزینه های دولت توسط خریدار 

فعال سازی شبکه صورت می گرفت. 
وی با اشــاره به اینکه تأمین نیاز بازار از این طریق مزیت هایی 
چون ارزان رســیدن تلفن همراه به دست مصرف کننده را دارد، 
اما از طرفی هیچ پشتیبانی برای تلفن همراه ارائه نمی شود، ادامه 
داد: از اســفند سال گذشــته به دلیل تصمیمات دولت شرایط 
واردات تلفن همراه دشوارتر و واردات توسط تجار انجام می شود، 
بنابراین باتوجه به واردات توســط تجار، سیستم مسافری قطع 
خواهد شــد و از طرفی مدتی برای مردم درنظر گرفته شده تا 
تلفن های همراه غیر ریجستر شده خود را تا تاریخ 30 اردیبهشت 
در شبکه فعال سازی کنند. رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد 
عنوان کرد: پیش بینی می شــود پس از تغییر و تحوالت سامانه 
ورودی تلفن همراه و واردات توسط تجار به دلیل حذف معافیت 
80 دالری سامانه مسافری، بازار با افزایش قیمت روبه رو خواهد 

شد. اما از طرفی کاال با خدمات پس از فروش ارائه می گردد.
اکبــری  حداد با اشــاره به اینکــه عمر مفیــد تلفن همراه در 
استانداردهای جهانی حدود 18 ماه الی 2 سال است، بیان کرد: 
باتوجه به مشــکالت و گرانی های اخیر، الگوی مصرف مردم تا 
پنج ســال افزایش یافته و در این خصــوص روی آوری مردم به 

تعمیرکاران افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: یکی از مشــکالتی که امروزه با آن مواجه ایم 
تعمیــرکاران غیرمجاز هســتند، هم اکنــون اعضای صنفی 
تلفن همراه مشهد 1500 عضو  می باشندکه از این تعداد 200 
نفر تعمیرکار تلفن همراه محسوب می شوند، بنابراین از مردم 
تقاضا داریم به تعمیرگاه های مجاز و دارای برچســب مرتبط 
با تعمیرکار اتحادیــه تلفن همراه مراجعه کنند.رئیس اتحادیه 
موبایل فروشان مشهد با بیان اینکه تلفن همراه وسیله ای نیست 
که مردم دست دوم آن را خریداری کنند، بیان کرد: بیشترین 
شــکایات بررسی شده توســط اتحادیه تلفن همراه مربوط به 
گوشــی های آیفون کارکرده اســت به این صورت که مردم با 
هزینه های بسیاری تلفن های کارکرده به ظاهر سالم خریداری 
می کنند، اما در باطن مشکل دار است. از مردم تقاضا داریم در 

خرید تلفن  های همراه کارکرده دقت کنند.

 بودجه 22۰ میلیاردی آسفالت؛ 
شهرداری فرصت سوزی نکند

امسال از بودجه 8871 میلیارد تومانی شهرداری مشهد، 220 
میلیارد تومان برای آسفالت معابر درنظر گرفته شده است که 
البته اولویت آسفالت معابر با مناطق کم برخوردار خواهد بود.

این اتفاق که دست کم در سال های اخیر کم نظیر بوده است، 
شــاید ناشی از این واقعیت باشــد که هم اکنون بسیاری از 
خیابان های اصلی و فرعی دومین کالنشهر کشور به موزه ای 
از چاله و دست اندازهای پیر و قدیمی تبدیل شده و بسختی 
می توان خیابانی در این شــهر پیدا کرد که دارای آسفالتی 

سالم و بی هیچ ایراد و پستی و بلندی باشد.
این درحالی است که مشهدالرضا به عنوان قبله گاه عاشقان 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( همواره میزبان میلیون ها زائر 
از سراسر کشور و جهان اسالم بوده و هست و الزمه میزبانی 
از میهمانان حضرتش، فراهم آوردن وســایل رفاه و آسایش 
آنان در حریم حرم مطهر ایشان می باشد که صد البته در این 
سال ها کوتاهی های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است.

درحالی که رفع خرابی آســفالت و معابر مشهد با توجه به 
خطرات و خســارت های فراوانی که برای خودروهای زائران 
و مجاوران داشته اســت، باید به عنوان یکی از اولویت های 
خدمت رســانی به زائران در دســتورکار مدیریت شــهری 
پایتخت معنوی کشور قرار داشته باشد، اما آنچه تاکنون اتفاق 
افتاده نه تنها رضایتبخش نبوده که در بسیاری از موارد جای 
گالیه و انتقاد دارد. هرچند در این مدت خیابان های بسیاری 
بازگشایی و یا ساخته شده و در مواردی هم شهرداری برخی 
مناطــق به صورت محدود اقدام به تعمیر، لکه گیری و حتی 
روکش آسفالت معابر کرده اند؛ ولی بدون تعارف باید گفت که 
در کل، مدیریت شهری مشهد در چند سال گذشته کارنامه 
درخشانی در حوزه تعمیر و نگهداری و بهسازی معابر شهر 
از خود به جای نگذاشــته است و این موضوع در دوران های 
مختلف عالوه بر مردم، حتی مورد انتقاد شدید اعضای شورای 
شــهر بوده و روزنامه قدس هم بارها و بارها به این مســئله 

پرداخته است.
درعین حال با اظهارات چندی پیش شــهردار مشــهد که 
اولویت برنامه های ســال جاری را ترمیم خرابی ها و بهسازی 
معابر مشــهد اعالم کرد و ســپس مصوبه شورای شهر که 
اعتباری نسبتاً خوب به این موضوع اختصاص داد، نور امیدی 
روشن شده است که پس از سال ها عذاب و اذیت و شرمندگی 
در برابر زائران داخلی و خارجی، ســرانجام خیابان های شهر 

سامانی می گیرد.
البته با توجه به مشاهده ها و تجربه های سال های گذشته ذکر 
این نکته را الزم می دانم که اختصاص بودجه و آغاز عملیات 
ترمیم آسفالت خیابان ها، بخش کوچکی از کار است و مدیران 
شهری به عنوان اصلی ترین کار، باید قبل از هرچیز در انتخاب 
مصالــح و پیمانکاران، دقــت الزم را به کار برده و همچنین 
نظارت مستمر بر اجرای کار را تا حصول اطمینان از سالمت و 
صحت آن داشته باشند، چراکه بسیاری از خیابان های مشهد 
تنها به خاطر تخلفات حرفه ای پیمانکاران و یا به کارگیری شن 
و ماسه و مصالح نامناسب و نامرغوب به این روز افتاده اند که 
البته در برخی موارد عالوه بر نبود نظارت کافی، رانت بازی و 

دیگر تخلفات اداری زمینه ساز آن بوده است.
مشکل دیگری هم که تأثیر بســزایی در خرابی معابر شهر 
داشته، روند معیوب حفاری و کنده کاری ها توسط شرکت های 
خدماتی )آب، برق، گاز و مخابرات( و برخورد همراه با تسامح 
و تساهل و مغایر با قوانین و مقررات شهرداری با این مشکل 
بوده است. به عبارت دیگر درحالی که ضوابط شفاف و روشنی 
درخصوص کنده کاری معابر وجود دارد و شــهرداری مکلف 
به نظارت برحســن اجرای آن اســت، اما همواره با کوتاهی 
هــر دو طرف در این زمینه مواجــه بوده ایم که حاصلی جز 

وصله پینه های ناجور و بدقواره بر چهره شهر نداشته است.
امیدواریم شهرداری به عنوان متولی اصلی نگهداری از شهر، 
امسال که بنابه آمار، درآمدها و اعتبارات حدود دو برابر شده و 
زمینه مناسبی برای آسفالت و بهسازی معابر پدید آمده است، 
آستین همت باال زده و هرچه زودتر شهروندان مشهدی را از 
شرمندگی میهمانان حضرتش رهایی بخشند؛ بویژه آنکه چند 
هفته  بیشتر به رســیدن زائران تابستانی بارگاه منور رضوی 
باقی نمانده است و در این مدت کوتاه شاید بتوان خیابان های 

منتهی به حرم مطهر را ترمیم و بهسازی کرد.

 مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی هشدار داد

خطر مسمومیت ناشی از مصرف 
قارچ های وحشی بومی

ایسنا: مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
با اشاره به خطر مسمومیت ناشی از مصرف قارچ های وحشی 
بومی، گفت: شهروندان از چیدن و مصرف قارچ های جنگلی و 

رویش گل های طبیعی پرهیز کنند.
هاشم نقیبی اظهار کرد: شهروندان در حد امکان از قارچ های 
بسته بندی شــده دارای برچسب استفاده کنند و از خرید و 
مصرف قارچ های فله ناشناس و ارقام غیرمرسوم پرهیز نمایند. 
وی افزود: باید درنظر داشت پختن و یا کباب کردن قارچ  به 

هیچ عنوان از سمی بودن آن نمی کاهد. 

زاویه تصویر

مسدود کردن معابر بدون محدودیت 
زمانی توسط شرکت های خدماتی

 بلوار هاشمی رفسنجانی
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 آبگرفتگی معابر تا کی ؟
مســئوالن و بزرگواران! اگر معبری مشکل 
پیدا کند یکبار که برای رفع آن اقدام شــود 
دیگر نیازی نیســت تا بــرای دومین بار به 
ســراغ رفع آن رفت. چطور پس از ســال ها 
آبگرفتگی معابر مشــهد هنوز این مشــکل 
رفع و علت آن مشخص نشده؟ به نظرم این 
حکایت آبگرفتگی معابر مشهد حکایت همان 

استخوان الی زخم گذاشتن است که البته برای برخی، ادامه آن حکم نان دارد.
۹۱5...۱5۱6

 خطر وجود تانکرسوخت در مدرسه
در طرقبه و در روســتای مایان، وســط حیاط مدرســه دو تانکرســوخت قرار دارد که جان 

دانش آموزان را تهدید می کند، حتماً باید اتفاقی بیفتد تا مسئوالن به فکر بیفتند!
۹۱5...۴۹۰5

 الیت چه خدماتی می دهد؟
می خواهم بدانم الیت چه خدماتی به ما 
می دهد؟ خیابان های خودمان را دارد به 
خودمــان می فروشــد و از طرفی معلوم 
نیســت پولش کجاها خرج می شود؟ بعد 
افزایش قیمت  می خواهند 25درصد هم 

بدهند.
۹۳5...۱2۹5

 هر بانک قانون خودش را دارد
رفتم برای وام ازدواج، هر بانکی قانون خودش را دارد یکی می گوید سه تا ضامن یکی دو 

تا و یکی هم فقط کارمند می خواهد، من کارگر از کجا ضامن بیاورم؟ 
۹۱5...۱2۹5
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قدس ســال ها پیش تنها چنــد خیابان در 
مشهد بود که شهروندان برای دریافت خدماتی 
همچون صافکاری و نقاشی خودرو به آنجا مراجعه 
می کردند، اما از حدود اواسط دهه 80 که قیمت 
قطعات خودرو هم مانند اقالم دیگر دستخوش 
تغییرات غیرمعمول شد، بازار مشاغلی همچون 
صافکاری و نقاشی داغ تر از همیشه شد و تعداد 
کارگاه هایی از این دســت در نقاط مختلف شهر 
رشد قارچ گونه ای داشتند و امروز کمتر خیابانی را 
می توان یافت که در آن چند کارگاه شغل مزاحم 

وجود نداشته باشد.
این روزهــا اگر گذرتان بــه خیابان هایی چون 
هدایت، شــفا، توس، گاز، گاراژدارها، طبرسی و 
بسیاری از معابر دیگر شهر بیفتد به یکباره خود 
را در محاصره صداها و بوهای ناهنجار می بینید 
صدای مداوم چکش و اره برقی جایی برای آرامش 

نمی گذارد.

 بیدارباش با صدای چکش
یکی از ســاکنان بلوار هدایت در نزدیکی تقاطع 
ابوطالــب می گوید: ما تاوان کــم کاری مدیران 
شــهری را با عذاب هر روز خود پس می دهیم و 

آن ها هیچ تصوری از مشکالت ما ندارند.
احمدی می افزاید: صبح ها بچه های ما با صدای 
چکش از خواب بیدار می شوند و بوی دائم رنگ 
و تینر فضای محله را پر می کند. هر بار که پنجره 
را بــاز می کنیم هیچ صدایی جز صدای ناهنجار 

ضربات صافکاران به گوش نمی رسد.
سال ها قبل که خانه را خریداری کردم خبری از 
این همه شغل مزاحم در این محل نبود، ولی هر 
روز بر تعداد آن ها افزوده شــد و مدیران همیشه 

وعده انتقال آن ها را می دهند.

 منطقه خطر برای کودکان
یکی دیگر از همسایگان این گروه از مشاغل در 
بلوار توس می گوید: نمی دانــم چرا در محدوده 
کامالً مســکونی اجازه فعالیت به مشاغلی چون 
در و پنجره ســازی می دهند تا زندگی را به کام 

ساکنان محل تلخ کنند.
مجیــدی می افزایــد: وقتی بچه هــای ما به 
مدرســه می روند یا برای خرید از خانه خارج 
می شوند مدام ترس داریم نکند آهن آالت تیز 
و برنده در مســیر به آن ها آسیب بزند، محل 
زندگــی ما مانند میــدان جنگی برای همه و 

بویژه کودکان شده است.
وی ادامه می دهد: بارها به صاحبان این مغازه ها 
گفته ایم آن ها را به شــغل دیگری اجاره بدهند، 
اما برخی از آن هــا به طمع دریافت اجاره خوب 
به این خواســته ما توجه نکرده اند و برخی هم 
که خواسته اند به مشــاغل مزاحم اجاره ندهند 
مدت ها مغازه  خالی بوده؛ صاحبان مشاغل دیگر 
نیز ریســک آمدن به این محل را نمی کنند و به 
نوعی ناخواسته اینجا به محدوده مشاغل مزاحم 

تبدیل شده است.

 تأثیرات ناملموس
یک فرهنگی ساکن در خیابان شفا هم می گوید: 
به غیر از مزاحمت های قابل لمس مانند صداها و 
بوهای مزاحم این قبیل کارگاه ها، متأسفانه آسیب 
جدی تر دیگری وجود دارد که قابل لمس نیست 

و در آینده اثرات آن آشکار می شود.
محمودی می افزاید: در بین تمام مشــاغل افراد 

با رفتارهای متفاوت وجود دارد و نمی شود همه 
را به یک چشــم دید؛ بنابراین در بین مشاغلی 
چون صافکاری و نقاشی یا جوشکاری و تعمیرگاه 
هم افــراد مختلفی وجود دارند که بســیاری از 
آن ها شــاید از برخی از اقشــار فرهنگی ما هم 
اخالق مدار تر و مؤدب تر باشند، اما تعداد اندکی 
هم هستند که متأسفانه به ادبیات کارگاهی قدیم 

با هم صحبت می کنند که گاهی الفاظ نامربوط 
زیادی بکار می برند و ناخواسته به گوش کودکان 
و نوجوانان ســاکن در محل می رســد و بر روی 
برخی از آن ها هم تأثیر می گذارد و یا موضوعاتی 
چون مصرف سیگار و ناس هم تأثیرهای مشابهی 
برروی نوجوانان محل دارد، برای این بخش هم 

باید چاره اندیشی کرد.

 آغاز دیرهنگام یک اقدام ضروری
با توجه به آنچه اشــاره شد همگان بر این نکته 
باور دارند کــه باید تفکیکی قاعده مند به لحاظ 
جانمایی بین مناطق کارگاهی و مسکونی وجود 
داشته باشد، نه اینکه در یک معبر به یکباره شاهد 
ایجاد کارگاه های متعدد باشــیم به گونه ای که 
حقوق ساکنان آن تضییع شود. برهمین اساس 
سال ها پیش طرحی مصوب شد که به موجب آن 
مقرر شد تا در قالب ضوابطی معین مشاغل مزاحم 
ساماندهی شوند، هرچند این اقدام قابل تقدیر بود، 
اما به نظر می رسد باید پیش از شکل گیری این 

اتفاق ها، چاره اندیشی و پیشگیری می شد.

 سابقه تصمیم سازی ها
در بررسی سابقه این موضوع می بینیم به موجب 
مطالعات طرح جامع ساماندهي مشاغل تولیدي و 
کارگاهي که در سال81 انجام شده است، مشاغل 
تولیدي و کارگاهي به سه دسته خدماتي، مزاحم 
و آالینده تقســیم بندي مي شوند. بر مبنای این 
مطالعات مشــاغل خدماتي باید در داخل شهر، 
مشاغل مزاحم در حومه شهر و مشاغل آالینده 

در خارج از شهر ساماندهی شوند.
عالوه بر آن در سال87 آیین نامه اي از سوي دفتر 
ریاســت جمهوري با عنوان آیین نامه نحوه ایجاد 
مجتمع هاي صنفي به تصویب رسید که براساس 
آن آیین نامه محوریت کار انتقال و ســاماندهي 
مشاغل مزاحم و آالینده در استان به استانداري و 

در شهرستان ها به فرمانداري واگذار شد.
از دهه 80 ساماندهی مشاغل در دستورکار مدیران 
شهری مشهد قرار گرفت و هرساله قدم هایی برای 
انجام این مأموریت برداشته شد، هرچند برخی 
مجتمع های خدماتی به سرانجام رسید، اما برخی 
مجتمع ها به مشکالت ساختاری برخورد کردند 
و موجب شد تا میزان ترغیب صاحبان مشاغل 

مزاحم برای خروج از شهر کاهش یابد.
براساس برخی اخبار منتشر شده حدود 18 هزار 
واحد فعال مشاغل مزاحم در قالب 40 نوع شغل 
نظیر مشاغل خودرویی، تعمیرگاه، سماورسازی، 
صنایع چوبی و فلزی و مانند آن در مشهد فعالیت 

دارند.

معابر مشهد با وجود مشاغل مزاحم امن نیست

پیـاده رو یا بـازار مسـگرها؟!

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار مشهد
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 غافلگیری فروشنده تلفنی موادمخدر

قدس: فرمانده انتظامی مشــهد از دستگیری فردی که اقدام به 
فروش موادمخدر صنعتی به صورت تلفنی می کرد، خبر داد.

وی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی از طریق تلفن 
اقدام به فروش موادمخدر در حوزه کالنتری شهید آستانه پرست 
می کند، مراتب در دستور کار مأموران این کالنتری قرار گرفت. 
مأموران پس از اقدامات پلیسی موفق به شناسایی شماره تلفن 
این فرد و کسب اعتماد وی شدند و در یک قرار صوری متهم را 
که با یک دستگاه موتورسیکلت برای تحویل موادمخدر سر قرار 
آمده بود، دســتگیر کردند. در بازرسی از این متهم هشت بسته 
یک گرمی هروئین و شیشه که به طرز ماهرانه ای در کاله ایمنی 

موتورسیکلت پنهان کرده بود، کشف شد.

    شکست قاچاقچیان شیشه 
پشت دروازه های مشهد

 قــدس: فرمانــده انتظامي خراســان رضوي گفــت: بیش از 
46 کیلوگرم ماده مخدر شیشه پیش از توزیع در مشهد کشف و 
ضبط شد. وی افزود: جان برکفان مرکز عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با موادمخدر استان در اقدامي اطالعاتي چهار سرشاخه توزیع مواد 
مخدر صنعتي بین جوانان را در شهر مشهد شناسایي و به صورت 
نامحسوس تحت نظر قرار دادند. سردار محمد کاظم تقوي گفت: 
مأموران پس از تکمیل تحقیقات میداني با هماهنگي مقام قضایي 
 این متهمان را دســتگیر و در بازرســي از چهار مخفیگاه آنان

 46 کیلو و 710 گرم ماده مخدر شیشه که از مرزهاي سیستان 
و بلوچستان وارد کشور و توسط سوداگران مرگ به مشهد قاچاق 

شده بود، کشف کردند. 

   فروشگاه موادغذایی در پمپ بنزین 
آتش گرفت

قدس: معاون شیفت ایستگاه شماره 36 آتش نشانی مشهد گفت: 
حوالی ساعت 7 صبح  روز گذشته آتش سوزی در فروشگاه مواد 
غذایی در حومه مشهد با حضور به هنگام نیروهای آتش نشانی 
خاموش و از بروز خســارات گســترده جلوگیری شد. ابوالفضل 
فرجامــی افزود: با اعالم ایــن حادثه از طریق تمــاس مردم با 
سامانه 1۲۵ بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 36 با هماهنگی ستاد 
فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد، به محل آتش سوزی واقع در 

پیچ ساغروان، الین برگشت به سمت مشهد اعزام شدند.
معاون شیفت ایستگاه شــماره 36 آتش نشانی مشهد ادامه داد: 
یک فروشگاه مواد غذایی به مساحت تقریبی 80 مترمربع طعمه 
آتش سوزی شــد که هنگام رسیدن آتش نشــانان دود غلیظی 
همراه با شــعله آتش از داخل این فروشگاه خارج می شد. وی با 
اشاره به قرار داشــتن این فروشگاه در قسمت خروجی جایگاه 
سوخت و احتمال ســرایت آتش به مخازن سوخت، بیان کرد: 
آتش نشانان پس از قطع جریان برق و گاز، با استفاده از تجهیزات 

خاموش کننده، عملیات مهار شعله های آتش را آغاز کردند.
فرجامی ضمن اشــاره به بروز آتش سوزی در قسمت اداری این 
جایگاه سوخت که در ضلع مقابل فروشگاه قرار داشت، اضافه کرد: 
آتش نشانان در مدت زمان کوتاهی موفق به مهار آتش در هر دو 
قسمت شدند. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه به 

کسی آسیبی نرسید.

 دستگیری  سارقان سیم  و کابل در فریمان
قدس: باند سه نفره سارقان سیم و کابل های برق در شهرستان 
فریمان شناسایی و دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی فریمان 
با اعالم این خبرگفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت ســیم و 
کابل، دستگیری سارقان سیم و کابل شبکه های توزیع برق در 
دستورکار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. سرهنگ 
جواد خرســند افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهی با همــکاری مأموران دایره تجســس کالنتری مرکزی 
با تشــکیل تیم های اطالعاتی و بررســی همه جانبه موفق به 
شناسایی و دستگیری سه ســارق حرفه ای سیم و کابل برق با 
هماهنگی مقام قضایی شدند. وی با اشاره به اینکه از مخفیگاه 
متهمان مقادیر قابل توجهی ســیم و کابل برق کشــف شــد، 
 گفت: این ســه ســارق حرفه ای تاکنون به هشت فقره سرقت

 اعتراف کرده اند.

روی خط حادهث دست اندرکاران با اشاره به درآمدهای میلیاردی در این بخش افشا کردند

پدیده ای به نام مافیای زباله 
 محبوبه علیپور / قدس  بنــا بر داده های 
موجود هــر روزه، حدود ۲000 تن پســماند 
در شهرمشهد تولید می شود که از این میزان 
70 درصد آن مواد ارگانیک و دورریزغذاســت 
که قابلیت بازیافت دارد. این درحالی است که 
درخوشبینانه ترین برآوردها کمتر از 11 درصد 
پســماندهای این شــهر بازیافت می شوند. از 
شیوه هایی که می تواند این روند را تسهیل کند، 
توجه به تفکیک زباله ها ازمبدأ است. طرحی که 
بیش از ۲0 سال از زمان اجرای آن در کشور ما 
می گذارد اما چندان تأثیری در مدیریت پسماند 
جامعه نداشــته اســت. البته در ماه های اخیر 
شهرداری های کشور بر مقوله مدیریت پسماند و 
بازیافت زباله ها تمرکز کرده اند. از این رو متولیان 
مدیریت پسماند شهر مشهد ازافزایش قیمت 
مبادله پسماندهای قابل بازیافت در ایستگاه هاي 
مبادله پسماند خشک حتی تا چهاربرابر گذشته 
برای تشویق شهروندان به این امر خبر داده اند.

 
 مدیریت پسماند؛ کاهش قانون گریزی و 

معامالت مشکوک
ســید امین صدرنژاد، دبیرکل 
 اتحادیه صنایــع بازیافت ایران 
در ایــن بــاره اظهارمی کنــد: 
عمده تریــن مســئله در بحث 

مشارکت شــهروندان درمدیریت پسماندها، 
عدم درک اهمیت محیط  زیست و مشارکت 
شــهروندان در مدیریــت جامعــه توســط 
بخــش حاکمیت اســت، چنانکــه گویا در 
سیاســت گذاری های کالن بخش حاکمیتی 
ما، محیط زیســت جایگاهی ندارد. از طرفی 
مدیریت پســماند نیز فراینــدی هزینه بر در 
راســتای جلوگیری از تخریب محیط زیست 
اســت که به همین دالیل تاکنون هیچ اقدام 
زیرساختی مناسبی برای مشارکت شهروندان 
در این چرخه و نزدیک تر کردن آن به شرایط 
روز جهان صورت نگرفته است؛ بنابراین تا زمانی 
که تمایل به مشارکت شهروندان در مدیریت 
جامعه و پرداخت هزینه برای محیط زیســت 
برای ایجاد زیر ساخت مناسب از طرف بخش 
حاکمیت وجود نداشته باشد، فرهنگ  سازی و 
آموزش به تنهایی فایده چندانی نخواهد داشت 
چرا که آموزش و زیرساخت مکمل یکدیگرند.

وی می افزاید: به منظور ســاماندهی مدیریت 
پسماندها با مشارکت شــهروندان ؛ در چهار 
سال اخیر یک بازار یا بورس مبادالت پسماند 

بــه نــام »ســامانه جامع 
مدیریت پسماند« با مدیریت 
صندوق ملی محیط زیست و 
تحت نظارت هیئتی مرکب 
از نهادهــای حاکمیتــی و 
شهروندی را مطرح کرده ایم 
کــه معامــالت و مبادالت 
پسماند به صورت قانونی و 
شفاف در این سامانه صورت 
پذیرد. نتایج این سامانه نیز 
افزایش مشارکت شهروندان 
در مدیریت پسماند، کاهش 

قانون گریزی و شــفافیت در مبادالت است. 
صدرنژاد تأکید می کند: مــا نمی توانیم تنها 
شــهروندان را درهزینه های مدیریت جامعه 
و در مشکالت شــریک کنیم. در واقع هرگاه 
چالشی رخ می دهد به دنبال تقویت مشارکت 
شهروندان باشیم اما در هنگام تصمیم گیری ، 
مدیریت و سیاســت گذاری، مردم را فراموش 
کنیم. اینکــه هزینه تصمیمات مــا را مردم 
بپردازند قابل پذیرش نیســت زیرا بخشی از 
این وضعیت معلول، ساختار اقتصادی جامعه 
ماست که 60 الی 80 درصد اقتصاد در اختیار 
نهادهــای حاکمیتی بوده و بقیــه در اختیار 
شهروندان و بخش خصوصی است ؛ از طرفی 
خواه ناخواه مدیریت پسماند و محیط زیست 
موضوعاتی جــدا از ســایر حوزه های جامعه 
ما نیستند؛ بنابراین باید برای حل نابسامانی 
در ایــن حوزه هــا، بین دو نهــاد حاکمیت و 
ارتباط  و  اعتماد  پاســخگویی،  شــهروندان، 

متقابل وجود داشــته باشد. 
صدرنژاد با بیان اینکه فعالیت 
گروه هایــی همانند کودکان 
کار و حاشیه نشینان در مقوله 
دلیل  به  پســماند  مدیریت 
مافیایی  شــبکه های  وجود 
در ایــن حوزه اســت، اظهار 
می کند: برخی می گویند در 
تمام دنیــا زباله گردی دیده 
می شــود، اما باید پرســید 
درکجای دنیا این فعالیت به 
شــبکه هایی منجر می شود 
که درآمدهای میلیون دالری داشــته باشند؟ 
در کجای دنیا با این ســهولت در روز روشن 
در مقابل چشم مدیریت شهری این فعالیت ها 
به صورت ســازمان یافته و شبکه ای صورت 
می گیرد و هیچ کس پاســخ نمی دهد؟ این ها 
همه در بستر نبودن شفافیت رخ می دهند و 
نهادهای ناظر نیز در این نبود شفافیت عماًل 

ناکارآمد هستند. 
وی با اشاره به ضرورت نقش مشارکتی مردم 
ادامه می دهد: ســاماندهی مشکالت مدیریت 
پســماند از اراده برای حل مشــکالت، درک 
اهمیت مشــکالت و شــناخت مشکالت این 
حوزه آغاز می شــود و به این ترتیب است که 
با تکیــه بر دانش و تجربیــات موفق جهانی 
می توان راهکارهای جامعی را برای ساماندهی 
این وضعیت تعریف کرد. در ایران اما اســناد 
باالدستی این حوزه عبارتند از: قانون مدیریت 
پســماند و آیین نامه اجرایــی آن که با نگاه 

کامالً دولتی تدوین شــده اند و نقش و ردپای 
شــهروندان در آن ها دیده نشده است. در این 
قوانیــن برنامه ریزان کارگروه ملی پســماند 
متشــکل از 1۲ نهاد حاکمیتی است. مجری 
اغلب سازمان شــهرداری و دهیاری ها بوده و 
ناظر نیز سازمان حفاظت محیط زیست است. 
درحالی که نمی توان برنامه ریزی، اجرا و نظارت 
را بر عهده دستگاه های حاکمیتی گذاشت و در 
چنین انحصاری انتظار کارآمد بودن مناسبات 
را داشت. به هر روی در نهایت راه حل اصالح 
و بهبود قوانین باالدستی در راستای افزایش 
مشــارکت شــهروندان در تصمیم گیری ها و 
مدیریت جامعه، درک اهمیت محیط زیست 
نیز توسط نهاد حاکمیتی و تشکیل زیرساختی 
برای ســهیم کــردن شــهروندان در منافع 
مدیریت پسماند است. از همین رو امیدواریم تا 
پایان سال جاری طرح سامانه جامع مدیریت 

پسماند به اجرا درآید.

 دولت اراده ای برای شفافیت ندارد
محمد درویش، فعال محیط زیست با اشاره به 

تجربیات سایر جوامع می گوید: 
روند مدیریت پسماند و بازیافت 
زباله ها درکشورما پسرفت داشته 
براحتی  دولــت  درحالی کــه 

می تواند کمپانی های تولیدی را وادار سازد که 
دراین قضیه فعال شــوند.البته دولت خودش 
اراده ای برای این قضیه ندارد زیرا تجارتی وجود 
دارد که صدها هزارنفر در شــبکه مافیای زباله 
فعال هستند. مدیرانی که در شهرداری ها دراین 
حوزه فعالیت دارند ازاین قضیه ســود می برند. 
درنتیجه برای اجرای مؤثر این برنامه کارشکنی 
می کنند. در واقع چگونه ممکن است این برنامه 
حتی درکشور کم برخوردار جهان اجرا شود اما 

در کشور ما به نتیجه نرسد؟
وی تأکیــد می کند: چرا بایــد زباله گردهای 
سیار باشــند؟ جز اینکه معاونت های پسماند 
شهرداری ها، تجارتشان در همین حوزه است و 

حق حساب هایی دراین زمینه می گیرند. 
به هر روی ما می توانستیم برای شهروندان برای 
تفکیک ازمبدأ انگیزه ایجاد کنیم ولی این اراده 
را نداریم زیرا با همین رویه می توان سودهایی 
را که در ترازهای مالیاتی محاســبه نمی شود، 

کسب کرد.

آب و هوا
 پیش بینی بارش های رگباری برای 

اغلب مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طی امروز 
بارش ها پراکنده و بیشتر در مناطق کوهستانی و کوهپایه ای 
استان رخ خواهد داد اما از اواخر وقت امروز تا پنجشنبه بیشتر 
در ســاعات بعدازظهر به بعد ناپایداری هایی به شکل رگبار و 
رعدوبرق و وزش باد نســبتاً شدید تا شدید در سطح استان 
خواهیم داشــت. بیشــترین حجم بــارش در بعدازظهر روز 
سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه و در نیمه شمالی و نیمه غربی 
استان پیش بینی می شود به طوری که در بخش هایی از نقاط 

مذکور موجب آبگرفتگی و ایجاد رواناب خواهد شد. 

خبر
استاندار با اشاره به بارندگی های اخیر:

  مشهد برای 3 سال آینده
 از کم آبی نجات پیدا کرد

قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: عمده خسارت های سیل 
اخیر در شهرستان های استان نتیجه دست اندازی ما به رودخانه ها 

و ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیل هاست.
علیرضا رزم حســینی در آیین آغاز عملیات بازسازی واحدهای 
خسارت دیده از سیل شهرستان بردسکن، اظهار کرد: در نتیجه 
بروز خشکســالی طی حدود 30 سال گذشته تا ابتدای امسال، 
همه استان های کشور بویژه خراسان رضوی با بحران تأمین آب 
شرب مورد نیاز مردم مواجه شده بودند. وی افزود: برای مقابله با 
بحران کم آبی و تأمین آب شرب باید میلیاردها تومان هزینه انجام 
می گرفت اما خوشبختانه بارندگی های اخیر با وجود خسارت هایی 
که در شهرستان های بردسکن، کالت، سرخس و طرقبه شاندیز 
برجای گذاشت، سفره های زیرزمینی استان را نسبت به گذشته 
بهبود بخشید و موجب افزایش حجم ذخایر سدها شد. استاندار 
خراســان رضوی با بیان اینکه عمده ســدهای استان در نتیجه 
بارش های اخیر پر شــده اند، اظهار کرد: با افزایش حجم ذخیره 
سد دوستی به 800 میلیون مترمکعب، مشهد تا سه سال آینده 
از بحران کم آبی نجات پیدا کرد. وی ادامه داد: عمده خســارت 
بارندگی های اخیر نتیجه دســت اندازی به رودخانه ها و ساخت 
و ســازهای غیرمجاز و در نتیجه همین بی توجهی ها، در برخی 
از مناطق شــاهد تخریب منازل مسکونی در بستر رودخانه ها و 
مســیل ها بودیم. استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه عملیات 
اجرایی بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده در نتیجه وقوع 
سیل آغاز شده اســت، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فرصت 
بســیار کوتاهی پس از وقوع سیل به همت بنیاد مسکن و دیگر 
دستگاه های اجرایی عملیات بازسازی منازل مسکونی آغاز شد و 
بزودی در سه ماه آینده واحدهای مسکونی در روستای سیف آباد 

و روستای بردسکن با کمک مردم بازسازی خواهد شد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی خبر داد
 تشکیل بیش از 107 هزار پرونده تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی امالک فاقد سند رسمی

قدس: مدیر کل ثبت اســناد و امالک خراســان رضوی گفت: 
از ابتــدای اجرای قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی در اســتان 107 هزار و 870 
پرونده تشکیل شده است . محمد حسن بهادر افزود: از این تعداد 
تاکنون برای  83 هزار و 7۲7 مورد شامل 8۲ درصد پرونده ها رأی 
صادر گردیده و سایر پرونده ها مراحل رسیدگی را طی می کنند. 
وی تصریح کرد :واحدهای ثبتی منطقه یک مشهد با بیش از 17 
هزار پرونده ، منطقه دو مشهد با بیش از 13 هزار پرونده و سبزوار 
با 10 هزار پرونده تشــکیل شده، از واحدهای پرتالش استان در 

این حوزه بوده و می باشند.

 برگزاری جشن گلریزان
 11 زندانی جرایم غیرعمد در درگز

قدس: با برگزاری جشــن گلریزان در شهرســتان درگز 310 
میلیــون ریال برای آزادی 11 زندانی جرایم غیرعمد از ســوی 
خیران جمع آوری شد. در این مراسم حجت االسالم ایروانی، امام 
جمعه شهرستان گفت: رفع گرفتاری و کمک به نیازمندان برابر با 
9000 سال عبادتی است که انسان شب  تا صبح به نماز بایستد 
و تمام سال ها را روزه بگیرد. در ادامه این جلسه رئیس نمایندگی 
ستاد دیه استان مبلغ کمک های مردمی در سال گذشته را حدود 
1/۵ میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر تعداد 4110 
خانواده زندانی تحت پوشش در سطح استان وجود دارند که سال 
گذشــته بیش از ۲ میلیارد تومان، از کمک های مردمی و اعتبار 
سازمان به آن ها کمک شــده است. منصور عبادی با اعالم اخذ 
تخفیف 16 میلیارد تومانی از شاکیان زندانیان در سال گذشته، 
تصریح کرد: در بررســی های صورت گرفته، متأسفانه اکثر افراد 
زندانی فقط بــه دلیل جهل به قانون و عــدم آگاهی از عواقب 
اقدامات خود در زندان هســتند. رئیس زندان درگز گفت: سال 
گذشــته 1۲ نفر از زندانیان شهرســتان با جمع آوری مبلغ ۲0 
میلیون تومان کمک مردمی و دریافت 366 میلیون تومان کمک 
از ستاد دیه، آزاد شدند. محمد تقی حسن مزرجی افزود: در حال 
حاضر از تعداد 11 زندانی جرایم غیرعمد، هشــت نفر به دلیل 
بدهی مالی، دو نفر به دلیل مشــکل نفقه و یک نفر هم به دلیل 
مشکل دیه در زندان به سر می برند؛ مجموع بدهی این افراد مبلغ 

377 میلیون تومان است.
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برخی می گویند در تمام 
دنیا زباله گردی دیده 

می شود، اما باید پرسید 
درکجای دنیا این فعالیت 

به شبکه هایی منجر 
می شود که درآمدهای 

میلیون دالری داشته 
باشند؟

بــرش

 هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده

محسن پهلوان مقدم: مردود شدم

خبر

قدس    هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 
شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران 
در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد 

برگزار شد.
در این جلســه که با حضور جمعی از شــکات، سهامداران، 
نمایندگان سازمان ها و ادارات دولتی، وکالی مدافع متهمان، 
اصحاب رسانه و مطبوعات و وکالی شکات برگزار شد، رئیس 
دادگاه از دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراســان رضوی 

خواست تا مطالب خود را بیان نماید. 
غالمعلی صادقی با اشاره به تالش های صورت گرفته در جهت 
استیفای حقوق مردم گفت: چنانچه از سوی متهمان تالش 
جدی برای حفظ منابع و اموال سهامداران صورت پذیرد، این 
اقــدام مورد توجه دادگاه  قــرار خواهد گرفت و مجدداً اعالم 
می کنیم در زمینه دفاع از حقوق عامه براساس تکلیف و وظیفه 
قانونی خود و محافظت از منافع سهامداران عمل خواهیم کرد.

پس از اتمام سخنان دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان 
رضوی؛ قاضی منصوری از متهم ردیف اول، محسن پهلوان مقدم 
فرزند اسداله خواست تا در جایگاه متهم قرار گرفته و از نماینده 
مدعی العموم نیز خواســت تا نسبت به قرائت کیفرخواست 

متهم اقدام نماید. 
مشــارکت در اخالل عمده و کالن در نظام اقتصادی کشــور 

از طریق وصول وجوه کالن به صورت قبول ســپرده اشخاص 
حقیقی، تصاحب و حیف و میل اموال مردم، تشکیل و رهبری 
شبکه کالهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از طریق خرید 
و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده از جمله اتهامات متهم 
ردیف اول، محســن پهلوان مقدم طبق کیفرخواست صادره 

توسط دادسرای عمومی و انقالب مشهد است.
پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول، محسن پهلوان 
مقدم توسط نماینده مدعی العموم؛ نامبرده گفت: من اشتباه 
کردم و مردود شدم و از مردم، سهامداران و مقامات قضایی 

عذرخواهی می کنم. ایراداتی داشتم و قبول دارم. 
وی افزود: با پذیرش اشتباهات و عذرخواهی مجدد از مردم و 
مقامات قضایی به دلیل مشکالت متعددی که برای آن ها به 

وجود آوردم، از دادگاه محترم پوزش می طلبم. 
محســن پهلوان مقدم گفت: دیپلم ردی هستم، تبلیغات را 
خودمان انجام می دادیم و اگر منع قانونی داشته برعهده من 
اســت. روزانه افزون بر 1000 فقــره چک صادر می کردیم، 

چنانچه خالفی صورت گرفته به گردن من است. 
نماینده مدعی العموم در این بخش و با کسب اجازه از ریاست 
دادگاه، چرخه وقوع جرایم متهمان و فرایند کالهبرداری در 

این شرکت را تشریح کرد.
وی ادامه داد: طبق نظر کارشناسی، اقدامات متهمان عمدتاً 

به نفع خودشــان ساماندهی شــده بود و بنا به اقرار بعضی 
از متهمان در دادگاه، چنانچه اقدامات پیشــگیرانه دستگاه 
قضایی نبود؛ شــاهد وقــوع فاجعه ای به مراتــب بزرگ تر 

می بودیم.
در این بخش با اجازه قاضی منصوری، مستنداتی با موضوع 
نحوه عملکرد متهم ردیف اول در صحن علنی دادگاه پخش 
شد. پس از پخش مستندات پرونده در صحن علنی دادگاه، 
حســابرس ویژه پرونده به ارائه مــدارک مربوط به تخلفات 
صورت پذیرفته در شــرکت پدیده توسط متهم ردیف اول 

پرداخت.
پــس از اظهارات وکیل جمعی از شــکات و همچنین ادامه 
دفاعیات وکیل مدافع حسن عیدی زاده، یکی دیگر از متهمان، 
رئیس دادگاه ادامه رسیدگی به پرونده متهمان شرکت پدیده 

را به صبح امروز موکول کرد.

753۸zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ک ن د و ا ن  م ش ر و ط ه   ا
 2 م   م ر ی د   ر و ا   ا س ا س
 3 پ د   ق س ا م   ک ج ا   ت و ت
 4 و و ل   ت م س ک   ر ن ج   ت ا
 5 س ب ا ک   ت ت ب ع   د ا م ا د
 6 ت ل و ی ح   و ر ز ش   ن ق د ی
 7   ی ک   ف ع ل ی   س م و ر   و
 8 ر ن   ک ا ش ی   س ت ا ر   ع م
 9 س   م ن ظ ر   ک ا ن ی   گ ل  
 10 و ف ا ت   ت ر ا م   و ا ر ی س
 11 ا ل ب و م   ا ن س ا   س ا ح ل
 12 ک ا   ر ژ ه   ا و ر ا   ف د ا
 13 ر ن گ   ه ا ر   ن ا ط ق   ه م
 14 د ی د ه   د ی ه   م ف ی د   ا
 15 ن   ا ش ت م ا ل  ش ا د م ا ن
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1. آدم ازخودگذشــته- قوم اروپایی- صوت 
نفرت ۲. بها و قیمت- عدد ماه- نخســتین 
از  شــاخه ای  اســالم-  شــهیده  بانــوی 
شــیمی 3. نوعی پارچه لطیف ابریشمی- 
چوبدســتی پلیس- خواهان 4. بی خطر- 
 دفعــه- نام همســر حضرت موســی)ع( 
۵. ریاضیــدان منجم و فیلســوف یونانی 
مکتب اســکندریه که نخستین کسی بود 
 که نصف النهار زمین را اندازه گرفت- وسایل 
6. کالم معتبر- تخت پادشاهی- از سازهای 
زهــی 7. گل نومیدی- کشــنده بی صدا- 
واحــدی برای انرژی- ضمیــر خودخواهی 
8. انگشــت کوچک دســت و پا- مقیمان 
و باشــندگان- دلجویــی کردن 9. اســب 
ترکی- رزمایش- عزیــز همگان- این پول 
در ســفر به غنا به کارتان می آیــد 10. از 
 وسایل ورزش وزنه برداری- بازرگانی- اساس 
11. به شک انداختن کسی یا مطلبی- فرزند 
 ارشد امام حسین )ع( و نخستین شهید کربال 
 1۲. از پادشاهان بنی اسرائیل- بوستان- پرچم 
 13. نهی از ماندن- دادکشــیدن- ناهموار 

14. خداوند در زبان انگلیسی- شاخه ای از 
ورزش شــنا- درخت زبان گنجشک- محله 
و برزن 1۵. نفس خســته- همگی – شهر 

پدیده

1. از آجیل ها - صلحا- روشــنی ۲. کبک 
مشهور- ریشه داری- واحد غیررسمی پول 
خودمــان 3. آگاهی ها و اطالعات- تصدیق 
ایتالیایی- عــدد دورقمی 4. ورم- همچون 
گذشــته ۵. بنیان – بی بــاک- دردناک- 
ویتامیــن جدولــی 6. شــک و تردیــد- 
بزرگ ترین شرکت تولیدکننده نرم افزارهای 
امنیتی رایانه در دنیا- زیاده از حد 7. ناقص 
و دم بریده- خورشــید- آرزو نقش آن هم 
می شــود 8. ایالت- سرمایه جاودانی- زن و 
فرزندان 9. پوست این پستاندار گوشتخوار 
را در تهیه پوستین به کار می برند- نهنگ 
دریایی- لغوشــده 10. نــرم کننده مزاج- 
اهل ایل و عشــیره- شب قبل 11. سودای 
ناله- بیــرون فرســتادن کاال از کشــور- 

 مهلت- بوی ماندگی 1۲. خردســالی- ایستایی و سکون 
13. رنگارنگ- صدای پنچری- رمزمیله برابر فارســی آن 
است 14. نام کوچک اینشتین- اندازه و میزان چیزی- با 
این امال هم همسر زن است 1۵. »درآن« در زبان عربی- 

مجسمه- جنگ و جدل

  افقی

  عمودی
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