
 وقف درختان پسته 
برای »ازدواج« جوانان

  استقرار دستفروشان 
در ۲۶ نقطه مشهد

یک مسئول در شهرداری خبرداد رئیس اداره اوقاف و امور خیریه داورزن خبر داد

رئیــس اداره اوقاف و امور خیریــه داورزن گفت: 
همزمان با سالروز ازدواج آسمانی دخت نبی مکرم 
اسالم)ص( و امیرمؤمنان)ع(، یک زوج داورزنی از 
روستای چشام درختان پسته خود را برای کمک 
به ازدواج جوانان وقف کردند. حجت االسالم خانی 
اظهار داشت: زوج ســاکن در روستای چشام 10 

اصله درخت ...

معاون ساماندهی سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فراورده های کشــاورزی شهرداری مشهد گفت: 
به منظور ایجاد محیط کسب وکار، طرح جانمایی 
دستفروشان به همت شــهرداری مشهد در حال 
اجراست.محسن نعیمی مقدم افزود: چند نکته در 
این جانمایی ها لحاظ می شود، اینکه فاصله معقولی 

با فروشگاه ها رعایت شود...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

گالیه پرستاران از پزشک ساالری
 قدس از بی توجهی دولت به خدمات درمانی 

پایتخت معنوی کشور گزارش می دهد

سرانه سالمت 
مشهدی ها در خدمت 

30 میلیون زائر

.......صفحه 2 

.......صفحه 4

جواد اردکانی، نویسنده و کارگردان 

در گفت وگوبا قدس مطرح کرد

نسخه همدلی 
برای سینمای 

مشهد
جواد اردکانی، متولد 1341 مشــهد، دانش آموخته حقوق از 
دانشگاه آزاد اســت. پس از پیروزی انقالب کار هنری اش را با 
تئاتر آغاز و از سال 13۶4 شروع به فیلم سازی کرده  است. وی 
فیلم ســازی حرفه ای را در ســال 13۷۶ و با ساخت مجموعه 
تلویزیونی »کســب و کار آقای کفایت« آغاز کرد. او را همیشه 
در دورانی که دبیرگروه ادب و هنر روزنامه قدس مشــهد بود، 
به خاطر می آورم. آن زمان که مسئولیت جلسات نقد و بررسی 
داستان کوتاه را نیز برعهده داشــت. حاال سال ها از آن دوران 
می گذرد و گفت وگو با کسی که نخستین بار در سنین نوجوانی 
قصه ات را خوانده و نقد کرده اســت، کار ساده ای نیست.از آثار 
او می توان به فیلم های سینمایی »شورشیرین«، »به کبودی 
یاس«، »ســبیل مردونه«، »قنــاری«، »چوری« و همچنین 
ســریال های تلویزیونی »نوشــدارو«، »چه کسی به سرهنگ 
شلیک کرد؟«، »آینه های نشکن«، »غریبه«، »کسب و کار آقای 

کفایت« و... اشاره کرد...

دراجتماع مقابل استانداری خراسان رضوی مطرح شد

.......صفحه 2 

 سرپرست معاونت گردشگری 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

 با افزایش 
قیمت بلیت هواپیما 

مخالفیم

درحالی که مشــهد ساالنه پذیرای بیش از 30 میلیون زائر از نقاط 
مختلف کشور است و باید به تمام این زائران بهترین خدمات را ارائه 
دهد، اما همچنان سرانه سالمت این شهر با مالک هایی مشابه سایر 

شهرها سنجیده و پرداخت می شود...

.......صفحه 3 
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قدس: معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی از کارگاه تولید صنایع دســتی که 
با هدف آمــوزش و توان افزایــی متقاضیان به همت 
سازمان عمران و توسعه رضوی به عنوان معین اقتصاد 
مقاومتی شهرستان چناران برپا شده بود، بازدید کرد.

علی رسولیان در این بازدید گفت: الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی دستاوردهای ارزشمندی از جمله همدلی و 
هم افزایی و ایجاد شــور و نشاط با نگاه مولد را در پی 
داشته است که این کارگاه تولیدی نمونه ای از همین 

اتفاق مبارک است. 
وی افزود: برای رســیدن به دستاوردهایی شبیه این، 
نیاز اســت همه دســتگاه های اجرایی شهرستان به 
صورت همدل و با یک هدف مشخص خدمت و معین 
اقتصادی نیز به عنوان موتور محرک موضوعات اقدام 

کند. 

همچنین در این بازدید نماینده معین اقتصاد مقاومتی 
ضمن اشاره به برنامه ها و اقدامات انجام گرفته، گفت: 
یکــی از مأموریت های ما به عنــوان معین اقتصادی 

شهرستان چناران ایجاد اشتغال است. 
دکتر مزیــدی با اشــاره به اجرای نخســتین طرح 
اشتغال زایی معین اقتصادی چناران گفت: در این طرح 
نیز ابتدا با همکاری اداره بهزیستی شهرستان چناران و 
کمیته امداد، افراد مستعد برای فعالیت در حوزه صنایع 
دستی چرم دوزی را شناسایی کردیم که 100 نیروی 
مستعد شناسایی شدند؛ سپس با پشتیبان تخصصی 
این حوزه کــه یکی از تولیدکنندگان باســابقه بود، 
ارتباط برقرار کردیم. بر اساس توافق صورت پذیرفته با 
پشتیبان، در گام نخست در یک دوره آموزشی فشرده، 
این نیروهای آماده کار، آموزش الزم را دیده و در حال 

حاضر مشغول به تولید محصوالت چرمی هستند. 

احمد فیاض: پیرمرد آفتاب سوخته، در حالی 
از کمرکش تپه با طمأنینــه فرود می آید که 

گله را آن سوتر به امان خدا رها کرده است! 
وارد کلبه خشتی و کاهگلی قدیمی که می شوم، چای 
آتشــی بی بی خاتون به راه اســت. محمدبرات همچنان 
که پیــش می رود، می گویــد: ما خود، چنــد تا)گله( 
همون جا ول کرُدم؛ گفتــم ُکنُجله)هیزم( ببُرم! بی بی 
خاتون متذکر می شــود که »بلند ِخی او صحبت کنی 
بِرار!« و این سکانسی از روزمرگی زوج سالمندی است 
کــه وفادارانه نزدیک به 50 ســال تک و تنها در »چاه 

زندیق« زندگی می کنند. 
چاه زندیق امــا جایی میان مود، سربیشــه و درمیان 
خراســان جنوبی و نزدیک مرز اســت. نه آب دارند و 
نه برق! گاز و خط تلفن که رؤیایشــان اســت! اینجا از 
مظاهر فناوری هیچ نشــانی یافت نمی شــود! بکر بکر 
بکر! آب از چاه قدیمی باالدستی تأمین می شود و چاه 
جنبی حاال خشکیده است! حاج محمد برات حسینی، 

چهره نام آشنای مودنشینان و شهرستان سربیشه است. 
پیرمرد هشتاد و پنج ساله ای که در مود بیرجند گرچه 
ِســراِی آبرومندی دارد و فرزندانش برو بیایی دارند، اما 
وقتی به اصرار بچه ها چند صباحی به شهر رفت؛ بیمار 
شــد! این را بی بــی خاتون هفتاد و پنج ســاله متذکر 

می شود! 

 چند سال است اینجا ساکن هستید؟ 
- اینجا ســرزمین آبا و اجدادی ماســت. چشم به کره 
خاکی که گشــودم، همین آب و خــاک بود. البته آن 
زمان چاه زندیق برو و بیایی داشت. بومی های بیشتری 
ســاکن بودند و شغل همه نیز عشــایری و دامداری و 
کشــت و زرع بود. یعنی حدود 85 سال؛ اما نزدیک به 
50 سال است که به تدریج و با رشد زندگی شهرنشینی، 
همه به شــهر و روستاهای اطراف مهاجرت کرده و من 

ماندم و بی بی خاتون!
به اتــاق دود اندود کــه می نگرم؛ ســادگی و آرامش 

دلنشینی دارد. خبری از تلویزیون نیست. چند موکت 
ساده پهن است. پرده ای آبی رنگ کهنه در میانه دیوار 
ظاهراً به مطبخ ختم می شود. آن طرف تر البته اتاق های 
پذیرایــی اســت. صحبت به دام و دامپروری کشــیده 
می شــود. حاج محمد بــرات آهی کشــیده و تعریف 
می کنــد: روزگاری نه چندان دور که چــاه روبه رویی 
سرشــار از آب بــود، گله و رمه به بیــش از هزار رأس 

می رسید. حاال فقط 30 رأس مانده است. 
چاه آب خشــکیده و بزرگ ترین معضل همین بی آبی 
است. کســی برای تعهد و ماندگاری ما در این منطقه 

تره هم خرد نمی کند.
ظاهــراً آب مهم ترین دغدغه حاج محمدبرات اســت. 
وی ادامه می دهد: چاه روبه رویی چندین ســال اســت 
خشکیده و آب مورد نیاز دام از چاه باالدستی که حدود 
یک کیلومتر راه است تأمین می شود. تازه کفاف همین 
30 رأس گوســفند را نمی دهد. آب شرب نیز هر هفته 
توسط بچه ها تأمین می شود. هر کدامشان که می آیند، 

دبه های آب و نیز نانی می آورند و سایر مایحتاج اصلی 
که در دسترس نیست.

مرور خاطرات ســفر حج و زیارت عتبات عالیات، اشک 
شــوق در چشمان وی جاری می کند. می داند از مشهد 
مقدس آمده ام! با حســرت دست بر سینه می گذارد و 
زمزمه می کند: السالم علیک یا امام رضا)ع(. می گوید: 
خوش به حالتان که مجاور حرمید! بهترین ســفرهایم 
همین سفر به دیار امام مهربانی هاست! کاش دوباره ما 
را بطلبد! کاش دوباره زائر حریم و آســتان مقدس امام 

رضا)ع( شوم. کاش...!

گزارش قدس از بهاری در دل تابستان

زندگی پنجاه ساله زوج تنهای سالمند در کویر 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در چناران:

 ایجاد نشاط با نگاه مولد
دستاورد الگوی مثلث توسعه اقتصادی است

     صفحه 1 خراسان

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف ساعت سازان و ساعت فروشان مشهد
در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از کلیه اعضاء 
دعوت  مشهد  فروشان  وساعت  سازان  ساعت  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای 
کارت  به همراه  معتبر  پروانه کسب  فتوکپی  یا  اصل  در دست داشتن  با  میگردد شخصًا 
شناسائی عكس دار از ساعت 10:00 صبح لغایت  13:00 روز پنج شنبه مورخ  98/05/31 
جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » اتاق اصناف مشهد« 
واقع در بولوار شهید صادقی ) بولوار سازمان آب ( - حد فاصل شهید صادقی 13 و 15 
نفر اعضاء اصلی  به تعداد پنج  افراد ذیل  بین  از  را  نظر خود  نمایندگان مورد  و  مراجعه 

هیئت مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .   
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل یک نفر می باشد .   

 اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف ساعت سازان و ساعت فروشان مشهد
 به ترتیب حروف الفبا 

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف ساعت سازان و ساعت فروشان مشهد به ترتیب 
حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
05
91
8

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگیردیف
سید احمد سیدی نسب5محمد سعید احمدی روحانی1
جواد موسی زاده6مجید آقاسی زاده شعرباف2
بهداد مهربان زاده7مجید حدادنژاد3
کاظم واحدی8محمود دهقانی تفتی4

نام و نام خانوادگیردیف
مرتضی رحیمی1
امیر شادمهر2
مهدی قیاسی چوب تراش3

تمدید آگهی ثبت نام در هیئت 
مدیره و بازرس اتحادیه های 

صنفی تربت جام
ب��ه اط��اع متقاضیان ثب��ت نام در 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های 
صنفی فروش��ندگان و س��ازندگان 
ط��ا ، جواه��ر و س��اعت و خدم��ات 
گازرسانی ، لوله و لوازم بهداشتی 
و درودگ��ران میرس��اند جهت ثبت 
ن��ام از روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1۵ 
م��رداد م��اه لغایت روز پنجش��نبه 
م��ورخ 2۴ مرداد 98 با مدارک الزم 
ب��ه دبیرخانه هیئ��ت اجرایی واقع 
در اداره صنع��ت ، معدن و تجارت 

مراجعه نمایند .
 دبیرخان��ه هیئ��ت اجرای��ی انتخاب��ات 

اتحادی��ه ه��ای صنف��ی ترب��ت ج��ام

ع 9
80
59
33

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان مدیریت 

درمان تامین اجتماعی 
به اطاع اعضای محترم می رساند جلسه مجمع عمومی 
ع��ادی بط��ور فوق الع��اده نوب��ت دوم در روز  ش��نبه 
م��ورخ 98/۵/26 راس س��اعت 13/30 در محل دفتر 
شرکت تعاونی واقع در بیمارستان 17 شهریور برگزار 
میگردد .لذا از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ 
تصمی��م در این جلس��ه حضور بهم رس��انند.در ضمن 
تع��داد آرا وکالت��ی ه��ر عض��و حداکثر س��ه رای و هر 
ش��خص غیر عضو تنه��ا یک رای خواه��د بود.همچنین 
داوطلبین عضویت در س��مت بازرس می توانند ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت به دفتر 

شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 1-استماع گزارش بازرس و هیئت مدیره 
2-تصویب صورتهای مالی و نحوه تقسیم سود سال 97

3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
۴- انتخاب بازرس��ین اصلی و عل��ی البدل برای مدت 

یكسال مالی 
تذکر : اعض��ای متقاضی اعطای نمایندگ��ی می توانند 
حداکث��ر تا تاری��خ 98/0۵/2۴ از س��اعت 9 الی 13 به 

دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی

/ع
98
05
87
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 آگهی دعوت شرکت خدماتی شهرك صنعتی 
چرمشهر مشهد)سهامی خاص( به شماره ثبت 

53517 و شناسه ملی 14004677318                      
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی

 بدی��ن وس��یله از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت 
خدماتی شهرك صنعتی چرمشهر مشهد)سهامی خاص( 
به ش��ماره ثبت ۵3۵17 دعوت  به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت که در ساعت11صبح 
مورخ 1398/0۵/27 درمحل شرکت واقع در کیلومتر 
32 محور مش��هد- میامی – بعد از روس��تای قازقان- 
ش��هرک صنعتی چرمش��هر مش��هد- خیاب��ان تاش3- 
س��الن اجتماعات شرکت چرم مش��هد تشكیل میگردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1(  اس��تماع گ��زارش هیئت مدیره درب��اره فعالیتهای 
شرکت 

2( تصویب صورتهای مالی ش��رکت برای س��ال منتهی 
به 1397/12/29

3( انتخاب حسابرس وبازرس قانونی برای سال مالی 
1398

۴( بررس��ی و اخذ تصمیم نس��بت به سایرمواردی  که 
در صاحیت مجمع عمومی عادی باشد
هیئت مدیره شرکت
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در اجتماع مقابل استانداری خراسان رضوی مطرح شد

گالیه پرستاران از  پزشک ساالری 
محبوبــه علی پور  جمعی از پرســتاران 
خراسانی روز گذشته در اعتراض به وعده های 
بی فرجــام متولیــان حوزه ســامت ، مقابل 

استانداری خراسان رضوی اجتماع کردند.

 در جست وجوی شفافیت
یکی از پرستاران در گفت وگو با خبرنگار ما با 
بیان اینکه 19 سال سابقه فعالیت دارد، گفت: 
اضافه کار اجباری به ما تحمیل می شــود، این 
درحالی اســت که حق اضافه کار ما را در این 
ماه پرداخت نکرده و اعام کرده اند از این پس 
قرار است اضافه کاری ها در قالب کارانه محاسبه 

و پرداخت شود. 
وی افزود: چند سالی است که نحوه پرداخت 
کارانه به عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه 
پرســتاری، نیازمنــد نقد و بازنگری اســت؛ 
چنان که درحال حاضر کارانه ها با یک ســال 
تأخیر و با تفاوت چشمگیری بین پرستاران و 

پزشکان پرداخت می شود. 
وی یادآور شــد: بارهــا در این زمینه واکنش 
نشــان داده و خواستار شفافیت در این قضیه 
شــدیم که تا امروز نتیجه ای نگرفته ایم؛ گفته 
می شــود پرداخت کارانه ها براســاس میزان 
ســاعات اضافه کاری و تعداد شیفت هاست، 
درصورتی که همکار ما با 175ساعت اضافه کار 
برایش کارانه منفــی درنظر گرفته اند که این 

برای ما جای پرسش دارد.

 رنج های پزشک ساالری
وی همچنین افزود: سیستم پزشک ساالری از 
مسائلی است که ما به آن اعتراض داریم، چراکه 
تمام زحمات و استرس بالین بیمار همچنین 
شیفت های شب بدون اســتراحت با پرستار 
است، اما حقوق و مزایای خدمات انجام شده از 
بیمار دریافت و به حساب پزشک واریز می شود. 
نکته دیگر اینکه چه دلیلی دارد وزیر بهداشت 
حتماً پزشــک باشد، چرا دکترای پرستاری را 

برای پســت وزارت انتخاب 
نمی کنند؟ به نظرم تنها دلیل 
این مسئله ترس از به خطر 

افتادن منافع پزشکان است.

 اعتراض به کار بیشتر 
و دریافتی کمتر

خانم پرســتاری که بیش از 
20 سال سابقه فعالیت دارد 
نیز گفــت: ما در گذشــته 
پراکنــده  اعتراض هــای 

و پشــت درهای بســته ای در دانشــگاه ها و 
سالن های اجتماعات و بیمارستان ها داشته ایم 
که بی نتیجه ماند، بنابراین برای نخستین بار 
به صــورت علنی تر این اعتراضــات را مقابل 
اســتانداری خراســان انجام دادیــم، چرا که 
بدیهی ترین حقوق پرستاران در نظام سامت 
مورد بی توجهی قرار می گیرد.وی تأکید کرد: 
جامعه پرستاری نیز همانند دیگر اقشار جامعه 
از چالش های پرداخت ها و دستمزدهای دولت 
آگاه است و همواره دربرابر این قضیه شکیبایی 
و انعطاف نشــان داده است. در همین زمان که 

از جامعه پرستاری انتظار مدارا 
و خویشتنداری می رود، برخی 
گروه های درمانی و پزشکان از 
حقوق و مزایای چشمگیری 
انتظار  برخوردار می شوند؛ ما 
داریم اگر تنگناهای اقتصادی 
برای حوزه سامت وجود دارد، 
تمــام گروه های فعال به طور 
عادالنه بار این مشکات را به 

دوش بکشند.

 در انتظار اجرای قانونی  دوازده  ساله
این پرستار افزود: قانونی به عنوان »تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری« در مجلــس به تصویب 
رسیده، اما به دلیل نفوذ باندهای پزشکان بیش 
از 12 سال است که به اجرا درنیامده، درحالی 
که اجرای این قانون به ســود مردم و جامعه 
پرستاری است، زیرا براساس قانون اموری مانند 
گرفتن نمونه خون و قرار دادن آنژیوکت وظیفه 
پرستارها بوده و توسط آن ها انجام می شود، اما 
دریافتی به اسم پزشک بوده و به عنوان تعرفه 
پزشکی محاسبه می شود که نسبت به تعرفه 

پرستاری میزان بیشتری درنظر می گیرند.
وی خاطرنشــان کرد: درحــال حاضر از یک 
ســو تعرفه ها افزایش یافته و از طرف دیگر در 
پــی اجرای طرح تحول ســامت، مراجعه به 
مراکز بیمارستانی دولتی افزایش داشته است، 
بنابراین درآمدهای بیمارستان ها نیز رشد پیدا 
کرده؛ پــس باید میزان کارانــه اعضای فعال 
نیز تغییرات مثبتی داشــته باشد. درحالی که 
درعمل چنین نیســت و با رقم های عجیبی 
روبه رو هســتیم، به طوری که بــرای برخی 
کارانه منفی، برای دیگری 100 تومان و برای 
برخــی یک میلیون تومــان کارانه اختصاص 
پیدا کرده است. همچنین تأکید می شود این 
میزان براساس وضعیت کاری تعریف می شود، 
بنابراین باید بین فردی که 40 کشیک در ماه 
داشته با فردی که کمتر از 20 کشیک داشته، 
تفاوت باشد، اما درواقع چنین نیست.این پرستار 
ادامه داد: نظام پرستاری ما نیز ایرادهایی دارد و 
نتوانسته متولیان نظام سامت را درباره ضرورت 
تغییرات قانع ســازد. البته ما توقع نداریم که 
یکشبه تمام مشکات حل شود، اما در سال های 
اخیر روند این تغییرات به طور محسوســی با 
شــیبی کند پیش می رود. مشــکات جامعه 
پرستاری برخاف بسیاری از اقشار و مشاغل به 
شدت متنوع و فراوان است، چنانکه مجموعه 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ایالتی جدا از دیگر 
اجزای نظام سامت کشور محسوب می شود و 

قوانین را به شیوه خودش اجرا می کند. 

 حاشیه های یک اعتراض 
بــه دنبال این اجتماع، دکتــر بدیعی، معاون 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد در 
میــان پرســتاران حضور یافته و بــا آن ها به 
ایــن گردهمایی که  گفت وگو پرداخــت.در 
حدود 400 نفر حضور داشــتند، در بیانیه ای 
11 مــاده ای جــدی ترین مطالبــات جامعه 
پرســتاری خراســان رضــوی قرائت شــد.

 پاسخ معاونت پرستاری وزارت بهداشت
 به گزارش قدس

  میانگین کارانه گروه های پرستاری
 800 هزار تومان است

قدس: به دنبال چاپ گزارشی با عنوان »پرستاران: سیستم 
قاصدک شفاف نیســت« که در چهارم خردادماه گذشته در 
همین صفحه به چاپ رســید، توضیحاتی از سوی معاونت 
پرستاری وزارت بهداشــت ارسال شده که در آن آمده است: 
»از سال 1397 با دســتور وزیر وقت بهداشت، کارگروهی با 
هدف اصاح و بررســی نظام پرداخت در وزارت بهداشــت و 
درمان تشــکیل شــد که در هشت جلســه کارشناسی، در 
تاریخ 1397/9/14 توســط معاون درمان وزارت بهداشت به 
دانشگاه های علوم پزشکی کشــور اباغ و در آن اضافه کار از 
کارانه جدا شــد و جلســات بعدی برای برطرف شدن سایر 
نگرانی های گروه های پرســتاری در کارگروه مذکور در حال 

پیگیری است. 
همچنین میانگین کارانه گروه های پرستاری 800 هزار تومان 
است که این به معنای پرداخت 800 هزار تومان ثابت به هر 
فرد نیســت، بلکه با توجه به نوع کار، ســابقه کار، سختی و 
نوبت کاری این عدد متغیر بوده و 800 هزار تومان میانگین 
کشوری است«.قدس: ضمن تشکر از معاونت پرستاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل پاسخگویی و تنویر 
افکار عمومی، یادآور می شویم که بنابر ادعای فعاالن جامعه 
پرستاری، کارانه های این گروه همچنان از حدود صفر آغاز و 

درنهایت به 400 یا 500 هزار تومان می رسد. 

در سه ماهه نخست امسال صورت گرفت
  ازدواج ۵۹۵ زوج زیرپوشش

 کمیته امداد خراسان رضوی
کمیته  مدیرکل  قدس: 
رضوی  خراســان  امداد 
گفــت: درســه ماهــه 
نخســت امســال چادر 
ســفید عروس و لباس 
دامادی بر تن 595 زوج 

زیرپوشش شد.
اضافه  آسوده  حبیب اهلل 

کرد: حمایت و ارائه بسته های تشویقی ازدواج این نهاد شامل 
حال دختران و پسران مددجو و ازدواج مجدد زنان سرپرست 

خانوار است.
وی ادامه داد: برای 595 زوج مددجو و نیازمند که با دریافت 
کمک هزینه ازدواج و یا جهیزیه راهی خانه بخت شدند بیش 

از یک میلیارد و 530 میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
آسوده اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال همچنین 388 
دختر مددجو، 34 نوعروس نیازمند، 138 پسر مددجو و 35 
بانوی ازدواج مجدد، زندگی خود را تشکیل داده و از این نهاد 
خدمت دریافت کردند.مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی 
اعام کرد: سال گذشته 5 هزار و 978 خدمت ازدواج با تأمین 
اعتبار بیش از 1۶ میلیارد و 980 میلیون تومان به مشموالن 

تحت حمایت ارائه شده است.

رئیس اتحادیه مشاورین امالک خراسان شمالی: 
  مالکان و کمبود خانه، عامل اصلی 

گرانی مسکن است
تسنیم: رئیس اتحادیه 
امــاک  مشــاورین 
با  شــمالی  خراســان 
اشاره به کمبود مسکن 
در ایــن اســتان گفت: 
مطابقت نداشتن عرضه 
و تقاضای مسکن، دست 
افزایش  برای  را  مالکان 

قیمت باز گذاشــته است. جلیل محمدزاده اظهار داشت: در 
حال حاضر استان با مشکل عدم ســرمایه گذاری در حوزه 
مســکن روبه رو اســت که منجر به کاهش ساخت و سازها و 
درنهایت عدم مطابقت عرضه و تقاضا شــده اســت.وی در 
خصوص نقش دســتگاه های متولی مسکن مانند مسکن و 
شهرسازی، بنیاد مسکن و شــهرداری در کاهش قیمت ها 
افزود: دســتگاه های متولی می توانند با واگذاری زمین های 
بافت فرسوده به انبوه ســازان و انجام توافقات، قیمت تمام 

شده ساخت را کاهش دهند.
 این مــوارد می تواند تا حد زیادی قیمت باالی مســکن را 

کنترل و کاهش دهد.
وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر به دلیل نداشتن جانمایی 
درست و دور بودن از محدوده شهر نتوانست آن طور که باید 
و شــاید تأثیر خود را بر قیمت مسکن بگذارد.محمدزاده با 
تأکید بر اینکه حق کارشناســی قیمت مسکن از مشاورین 
اماک سلب شده است، گفت: یکی از دالیل اصلی افزایش 
قیمت مســکن این است که مالکان، خود قیمت را ارائه می 
دهند و این سبب شده بدون هیچ چارچوبی قیمت مسکن 

خود را افزایش دهند.
وی تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه های متولی مسکن 
را حال مشکل گرانی در کوتاه مدت دانست و عنوان داشت: 
تبدیل شهر به دسته های کوچک و قیمت گذاری بر اساس 
ارزش واقعی مناطق، می تواند دست مالکان را کوتاه کرده و 
بــا عرضه قیمت واقعی ملک به خریداران در کاهش قیمت 

مسکن تأثیرگذار باشد.

دریک نشست هم اندیشی مطرح شد 
  تبدیل کشف رود به »رود پاک« 

نیازمند حمایت دستگاه های باالدستی
نشست  فر:  رســائی 
و  رســانه  هم اندیشــی 
نیرو با حضــور اصحاب 
رسانه اســتان و مدیران 
و کارشناســان روابــط 
شــرکت های  عمومــی 
بــرق  و  آب  صنعــت 
در  رضــوی  خراســان 
مشهد برگزار شد.قائم مقام شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در این نشســت گفت: کشف رود، رودخانه ای زباله بر و 
فاضاب رو بود که ساماندهی آن از حدود 15 سال پیش آغاز و 

با اطاع رسانی های اصحاب رسانه موضوع پرورانده شد.
محمدرضا طاهری افزود: طرح های مختلفی برای ساماندهی آن 
مانند جایگزینی کشت صنوبر به جای محصوالت کشاورزی، 
طرح مشــارکت مردم و رفع تصرف ها دنبال شد و با همراهی 
همه دستگاه های مرتبط امروز با آزادسازی هزار و 500 هکتار 
از بستر کشف رود، صیفی جات در این اراضی کاشته نمی شود.

وی اظهار داشت: در ساماندهی کشف رود نمره قبولی باالی 90 
درصد کسب کرده ایم، اما هنوز 10 درصد مشکل وجود دارد 
که امیدواریم با ادامه حمایت های دستگاه های باالدستی بتوانیم 

آن را ایزوله و تبدیل به رود پارک کنیم.
وی گفت: دکترین جدید وزارت نیرو سازگاری با کم آبی است 
و در خراســان رضوی پیش از دهه 80 به نوعی، کار در زمینه 

زیرساخت های این موضوع آغاز شده است.
طاهری افزود: 85 درصد منابع آب مورد استفاده در خراسان 
رضوی مربوط به آب های زیرزمینی است، بنابراین طرح های 

تعادل بخشی منابع آب نیز در این استان دنبال شده است.
وی اظهار داشت: بیش از 99 درصد چاه های برقی استان نیز به 

کنتورهای هوشمند مجهز شده اند.
وی با اشاره به مسدود شدن بیش از 3 هزار حلقه چاه غیرمجاز 
استان در سال گذشــته گفت: قانون تعیین تکلیف چاه های 
بدون پروانه باید تعدیل  شود و تفاوتی بین استفاده کنندگان از 

چاه های غیرمجاز و چاه های مجاز وجود داشته باشد.
صدیقه ببران، مدیرکل روابط عمومی و اطاع رســانی وزارت 
نیرو نیز در این نشســت گفت: امروز مخاطب ما خودش به 
تنهایی یک روزنامه نگار اســت، چرا که با موضوعی به عنوان 
شــهروند خبرنگار مواجه هســتیم که فرایند اطاع رسانی و 
اطاع یابی را از حالت یکسویه به دوسویه تبدیل کرده است، از 
این رو روزنامه نگاران ما باید مخاطب های خود را به رسمیت 

بشناسند.

 با هدف رضایتمندی ساکنان بافت 
پیرامون حرم مطهر انجام می شود

  ورود کارشناسان دادگستری
 برای قیمت گذاری امالک معارض

نشســـــت  قــدس: 
نهاد  مدیران  هم اندیشی 
مجری طرح نوســازی و 
بهســازی بافت پیرامون 
حــرم مطهر رضــوی با 
رســمی  کارشناســان 
حضور  با  دادگســتری، 
بیش از 120 نفر از کارشناســان خبره رشته راه و ساختمان 

دارای صاحیت قیمت گذاری اماک مشهد برگزار شد.
شهردار منطقه ثامن در حاشیه این نشست هدف از برگزاری آن 
را آشنایی بیشتر کارشناسان با طرح نوسازی و بهسازی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی عنوان کرد و افزود: ارتقای تعامل، 
هم افزایی و همفکری دو مجموعه شــهرداری و کارشناسان 
رســمی دادگستری، کاهش بروکراســی های معمول اداری، 
افزایش دقت در قیمت گذاری اماک محدوده بافت پیرامون 
حرم مطهر رضــوی و در نتیجه رضایتمندی شــهروندان را 
دربرخواهد داشت. ســید مصطفی نعمتی در خصوص نحوه 
تملــک اماک و اراضی معارض اجــرای طرح از ابتدا تاکنون 
گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی اماک و پاک های  ملکی، 
تجــاری، اوقافی و غیره دارای مالــکان حقیقی و حقوقی در 
محدوده اجرای طرح واقع شــده بودند، بر اساس قوانین مقرر 
شد هیئتی متشــکل از کارشناسان رسمی دادگستری، برای 

قیمت گذاری اماک محدوده اقدام کنند.

  مدیرکل بنیاد شهید 
و امور ایثارگران خراسان رضوی: 

 هیچ کمیسیونی حق ندارد 
درصد جانبازی ایثارگران را کم کند

بنیاد  قدس: مدیــرکل 
شــهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی گفت: 
هیچ کمیســیونی حق 
جانبازی  درصــد  ندارد 
ایثارگــران را کم کند و 
جانباز باید برای شرکت 
پرونده  در کمیســیون، 
احراز داشته باشد.حجت االسام والمسلمین حسین معصومی 
در برنامه نشســت با فعاالن شــاهد و ایثارگر حوزه رســانه 
خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار گفت: برای شرکت 

در کمیسیون جانباز باید پرونده احراز داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر هر کجا مشــکلی در زمینه بنیاد شهید 
دیده شــد، به سرعت  پیگیری شود، البته باید در نظر داشت 

حقیقت گویی و نقد منصفانه با اعتراض متفاوت است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: 
بسیاری از مشکات جامعه هدف بنیاد شهید به دلیل نداشتن 
آگاهی برای پیگیری حقوقشــان اســت؛ خبرنــگاران برای 

اطاع رسانی و آگاه سازی این قشر نقش مؤثری ایفا می کنند.
حجت االسام والمســلمین معصومی افزود: خبرنگاران در 
حوزه معرفتــی و ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، وظیفه و 
نقش بسیار سنگینی دارند، ضمن اینکه باید تاش کنند این 
اخبار براساس احساسات بیان و منتشر نشود تا مبادا موجب 

جریحه دار شدن احساسات شود.

سعید کوشافر   درحالی که مشهد ساالنه پذیرای بیش از 30 میلیون زائر از 
نقاط مختلف کشور است و باید به تمام این زائران بهترین خدمات را ارائه دهد، اما 
همچنان ســرانه سامت این شهر با ماک هایی مشابه سایر شهرها سنجیده و پرداخت 
می شود.شاید بارها و بارها وقتی گذرتان به بیمارستان ها یا حتی مطب پزشکان در مشهد 
افتاده باشد، مشاهده کرده اید که بخش زیادی از بیماران لهجه هایی غیرمشهدی دارند؛ 
پرس وجوهای معمول نشان می دهد که آن ها یا زائرانی هستند که گرفتار بیماری  شده اند 

یا از شهرها و شهرستان های دیگر برای درمان و زیارت توأم به مشهد سفر کرده اند.
شواهد حاکی است، وقتی به بررسی سرفصل بودجه های درمانی مشهد می پردازیم و آن 
را با دیگر شهرهایی که کمترین میزان مسافر را در خود جای می دهند مقایسه می کنیم؛ 
تفاوت چشمگیری مشاهده نمی شود؛ درحالی که مردم مشهد همواره به خاطر تعداد زیاد 
بیمارانی که از دیگر نقاط  و بویژه مناطق محروم شرق کشور راهی این شهر شده اند باید 
مصائب مضاعفی را تحمل کنند. از دیگر سو امکانات درمانی که براساس جمعیت و نیاز 

مردم مشهد تدارک دیده شده باید به بیش از 30 میلیون زائر خدمات دهی کند.
شاید دور از عدالت نباشد اگر بگوییم در توزیع سرانه سامت برای مردم مشهد بی عدالتی 
شده و مسئوالن هم دست روی دست گذاشته و هیچ کاری نمی کنند . به نظر می رسد اگر 
نهادهایی همچون آستان قدس رضوی و برخی مراکز خیریه در حوزه درمان وارد نمی شدند و 
قرار بود سامت زائران و مجاوران فقط با بودجه های دولتی اداره شود، امروز مشهد گرفتار یک 
بحران مزمن درمانی شده بود.کما اینکه نمکی، وزیر بهداشت هم می گوید: خراسان رضوی 
به ویژه شهر مشهد دارای جایگاه متفاوتی نسبت به دیگر شهرهاست؛ درواقع مؤلفه هایی چون 
رفت و آمدهای اتباع بیگانه، وجود زائران و جمعیت زیاد حاشیه نشین مشهد که 30 درصد 
جمعیت این شهر را به خود اختصاص داده اند، منجر به ویژه بودن موقعیت مشهد شده است.

 سرانه سالمت مشهد را بدهید
درهمین راســتا، استاندار خراســان رضوی گفت: یکی از درخواست های ما این است که 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی که زائران خود را به مشهد می فرستند، بخشی از سرانه 
درمانی شــان را بر عهده بگیرند.علیرضا رزم حسینی اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل 
ویژگی های خاص خود مورد توجه همگان قرار گرفته اســت. نخستین ویژگی آن وجود 
بارگاه علی بن موسی الرضا)ع( است که بر اساس آمارهای میدانی بدست آمده ساالنه بیش 
از 30 میلیون نفر برای زیارت از سراسر استان ها به این شهر می آیند؛ همچنین بیش از 3 

میلیون زائر خارجی نیز ساالنه وارد مشهد می شوند.
وی افزود: از سویی دیگر، 500 هزار نفر از اتباع کشورهای دیگر مقیم استان هستند. بر 
اساس آمار رسمی موجود، جمعیت استان ۶ میلیون و 700 هزار نفر است، اما همواره 2 تا 

3 میلیون نفر جمعیت شناور در طول سال در خراسان رضوی زندگی می کنند.
اســتاندار با اشاره به سرانه بهداشتی استان تشریح کرد: سرانه بهداشتی، درمانی و تخت 
بیمارستانی در سطح دانشگاهی نسبت به شهرهای تبریز، شیراز و تهران دارای رتبه نخست 

است. بنابراین یکی از درخواست های ما این است که رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی که 
زائران خود را به مشهد می فرستند، بخشی از سرانه درمانی شان را برعهده بگیرند.

 هزینه درمانی ۳۰ میلیون زائر
 درهمین حال، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هزینه های درمانی 30 میلیون 

زائر و 500 هزار تبعه بر دوش دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
دکترمحمد دارابی با بیان اینکه مشهد به دلیل داشتن جمعیت باال، تعداد زیاد حاشیه نشین ها 
و حضورزائران بسیاری به صورت ساالنه دارای شرایط ویژه ای است، گفت: این شرایط منجر 
شده مسئولیت ما در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی دوچندان شود و تاش داریم  بتوانیم 
فعالیت های بیشــتری را در این زمینه انجام دهیم؛ هرچند که در ارائه خدمات درمانی 
بی نقص و مشکل نیستیم.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: این دانشگاه 
دارای مشکات گوناگونی است، از جمله کمبود اعتبارات مادی، تأخیر در پرداخت بیمه ها، 
کمبود نیروی انسانی در بخش های خدماتی و به ویژه پشتیبانی و توسعه های ناهمگون در 
حوزه های آموزشــی؛ همچنین متحمل شدن هزینه های درمانی 30 میلیون زائر و 500 
هزار تبعه از دیگر مشــکاتی اســت که با آن روبه رو هستیم.وی اضافه کرد: در کنار این 
وضعیت، حضور زائران خارجی که بیشتر با هدف درمان به این شهر می آیند نیز موجب 
شده اعتبارات فعلی در این حوزه پاسخگوی نیازهای موجود نباشد و همچنان این شهر 
با کمبود روبه رو باشــد.رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد 
بدون اشــاره به میزان اعتبارات این دانشگاه گفت: اجرای طرح تحول سامت هم اکنون 
با کمبود اعتبارات روبه رو است، زیرا نمی توان برای بیمه سامت آن هم در شهری مانند 
مشهد و با شرایط حضور میلیون ها نفر به صورت ثابت و موقت سقف و حد تعیین کرد.

 قدس از بی توجهی دولت به خدمات درمانی پایتخت معنوی کشور گزارش می دهد
سرانه سالمت مشهدی ها در خدمت 30 میلیون زائر
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       معاون رئیس جمهور عنوان کرد
ارائه ظرفیت های مرزی خراسان جنوبی 

در جلسه امروز هیئت دولت

قدس: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: در جلسه 
امروز هیئت دولت گزارشــی از ظرفیت های خراســان 
جنوبی بویژه ظرفیت مرز ارائه خواهم کرد.حسین علی 
امیری صبح دیروز در حاشیه بازدید از پایانه مرزی ماهیرود 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به اینکه مرز از جنبه های 
مختلف دارای اهمیت است، گفت: نکته مهم چگونگی 
استفاده از این ظرفیت در رونق اقتصادی است.وی افزود: 
در شــرایط تحریم و در سال رونق اقتصادی، تقویت و 
اســتفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی از سیاست های 
دولت اســت .معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: 
در جلســه امروز هیئت دولت گزارشی از ظرفیت های 
خراســان جنوبی بویــژه ظرفیت مرز ارائــه می کنم.

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه داورزن خبر داد
 وقف درختان پسته برای

 »ازدواج« جوانان

فارس: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه داورزن گفت: 
همزمان با ســالروز ازدواج آســمانی دخت نبی مکرم 
اســام)ص( و امیرمؤمنان)ع(، یــک زوج داورزنی از 
روستای چشــام درختان پسته خود را برای کمک به 
ازدواج جوانان وقف کردند. حجت االسام خانی اظهار 
داشت: زوج ساکن در روستای چشام 10 اصله درخت 
پســته به انضمام 250 مترمربع زمیــن در حریم این 
درختان را وقف کمک بــه ازدواج جوانان نیازمند این 
روســتا کردند. وی با بیان اینکــه ارزش این وقف 10 
میلیون تومان برآورد شده است، ادامه داد: این زوج، این 
کار را با انگیزه برطرف کردن مشکات جوانان و تسهیل 

امر ازدواج آنان انجام داده اند.

   روز گذشته در خراسان رضوی انجام شد
 ثبت رایگان واقعه ازدواج

 با نام های علی و فاطمه

 قدس: ثبت واقعه ازدواج زوجین با نام های علی و فاطمه 
ازدواج  سالروز  مناسبت  به  دیروز  رضوی  خراسان  در 
حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( رایگان انجام شد 
و تا آخر ماه ذی الحجه نیز با 10 درصد تخفیف ثبت 
می شود.مدیرکل ثبت اسناد و اماک خراسان رضوی در 
این باره گفت: دیروز همچنین هیچ واقعه طاق در این 

استان ثبت نشد.
محمد حسن بهادر با بیان اینکه 9.1 درصد ازدواج های 
است،  به خراسان رضوی  متعلق  در کشور  ثبت شده 
افزود: روزانه به طور متوسط 140 واقعه ازدواج در این 

استان ثبت می شود.
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یک مسئول در شهرداری خبرداد
 استقرار دستفروشان در ۲۶ نقطه مشهد

قدس: معاون ساماندهی 
سازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری و فراورده هــای 
شــهرداری  کشــاورزی 
مشــهد گفت: به منظور 
کســب  محیط  ایجــاد 
جانمایــی  طــرح  وکار، 

دستفروشــان به همت شهرداری مشــهد در حال اجراست.
محسن نعیمی مقدم افزود: چند نکته در این جانمایی ها لحاظ 
می شود، اینکه فاصله معقولی با فروشگاه ها رعایت شود تا به 
کسب و کار آن ها لطمه وارد نشود، همچنین چون اکثر اجناس 
درجه دو هســتند، به اطراف و نقاط مختلف شهر انتقال داده 
می شــوند و قطعاً برای رونق و داشتن مشتری این افراد هم 

فکر شده است.
وی در خصوص بازارهای سیار مشهد تصریح کرد: بناست این 
افراد از جلوی مغازه ها و گوشه و کنار خیابان ها جمع آوری شوند 
و ضمن ساماندهی، حداقل معیشت روزانه آن ها نیز تأمین شود 
و به مشکل اقتصادی هم نخورند، به همین منظور شهرداری 
اقدام به جانمایی مکان هایی کرده است تا افراد را از سطح شهر 

جمع آوری و در این نقاط ساماندهی کند.
وی گفت: ۲۶ نقطه در سطح شهر مشهد جانمایی شده است، 
به عنوان مثــال در یک روز کاری در دو نقطه بازار مجیدیه و 
جمعه بازار شهید شوشتری نزدیک به ۳ هزار نفر مشغول به 
کار هستند و ۲ هزار نفر دیگر هم در نقاط تعبیه شده دیگر مثل 

شب بازارها و عصر بازارها به معاش و کسب و کار می پردازند.

 سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

 با افزایش قیمت بلیت هواپیما مخالفیم
 رضا طلـبی: 
سـت  پر سـر
معاونت گردشگری اداره 
کل میـراث فـرهنــگی، 
و  دســـتی  صـنـــایع 
گـردشـگـری خـراسـان 
افزایش  گفــت:  رضوی 

قیمت بلیت هواپیما موجب بالتکلیفی مسافر و گردشگر در 
سفر و حتی کاهش تقاضای سفر می شود. از این رو سازمان های 
نظارتی باید به این موضوع و رعایت حقوق مســافران توجه 

جدی داشته باشد. 
یوســف بیدخوری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشــت: 
افزایش قیمت بلیت هواپیما و نرخ گذاری آن، ارتباطی به سازمان 
گردشگری ندارد و متولی تعیین قیمت در این زمینه، سازمان 
هواپیمایی کشوری است، اما نسبت به این افزایش قیمت ها گالیه 
و اعتراض داریم. وی تصریح کرد: سازمان هواپیمایی طبق مجوز 
بند الف که به آژانس ها ارائه می کند، حداقل و حداکثر قیمت را 
مشخص کرده و  به آن ها این اجازه را می دهد که براساس عرضه 
و تقاضا قیمت را تعیین کنند. سرپرســت معاونت گردشگری 
استان خراسان رضوی افزود: با هرگونه افزایش قیمت بلیت که 
موجب گران شدن سفر به استان شود، مخالف هستیم زیرا این 

موضوع در ورود مسافر و گردشگر به استان تأثیر منفی دارد.
بیدخوری افزود: طبق آنچه در خبرها اعالم شده بود حتی  بلیت 
هواپیما از اهواز بــه تهران به یک میلیون و ۳00 هزار تومان و 
تهران به مشهد نیز به 700 هزار تومان افزایش یافته است که 
این گونه اعداد و ارقام مورد پذیرش ما نیست و به آن ها اعتراض 
و گالیــه داریم، زیرا هرگونه افزایش قیمت در هر زمینه ای چه 
بلیت هواپیما و سایر وسایل حمل و نقل و چه در مورد تورهای 
گردشگری موجب کاهش تقاضای سفر می شود، از این رو الزم 

است این گونه موارد مدیریت شوند.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت بلیت هواپیما موجب بالتکلیفی 
مسافر در سفر می شــود، از این رو سازمان های نظارتی باید به 
این موضوع و رعایت حقوق مسافران توجه جدی داشته باشند.

 فعالیت 87 پایگاه آموزش فنی و حرفه ای 
در حاشیه شهر مشهد

آموزش  پایگاه  ایرنا: ۹0 
فنی و حرفه ای در حاشیه 
استان خراسان  شهرهای 
در  آمــوزش  رضــوی 
سکونتگاه های غیررسمی 

را بر عهده دارند.
مدیرکل آمــوزش فنی و 

حرفه ای خراسان رضوی با اعالم این مطلب گفت: از این تعداد 
۸7 پایگاه در حاشیه شهر مشهد و سه پایگاه در حاشیه شهرهای 

تربت حیدریه، نیشابور و سبزوار فعال هستند. 
افشین رحیمی افزود: این پایگاه ها در یک سال گذشته به بیش 
از هشت هزار و ۲00 نفر آموزش های فنی و مهارتی مورد تقاضا 
را آموزش دادند. وی اظهار داشت: اغلب مخاطبان و عالقه مندان 
آموزش های فنی و مهارتی در حاشــیه شهرها و سکونتگاه های 

غیررسمی را بانوان تشکیل می دهند.
وی گفت: به همین دلیل بیشتر افراد متقاضی رشته هایی مانند 

طراحی دوخت، مراقبت و زیبایی و صنایع دستی هستند.

  برخورد مگان با نیسان 
دوکشته به جا گذاشت

ایرنا: بر اثر برخورد یک 
دســتگاه خودرو نیسان 
با خودرو ســواری مگان 
در جــاده خواف - تایباد 
دو نفر کشــته و دو نفر 

مصدوم شدند.
فرمانده انتظامی تایباد با 
اعالم این خبرگفت: در پی ایــن حادثه که در پنج کیلومتری 
روستای کرات بخش مرکزی این شهرستان روی داد، گروهی از 

نیروهای انتظامی و امدادی به محل اعزام شدند.
سرهنگ علی اکبر قربانی افزود: در این حادثه دو نفر از سرنشینان 
خودرو سواری مگان به علت شدت جراحات وارده پیش از انتقال 

به مرکز درمانی جان خود را از دست دادند.
وی اظهار داشــت: دو مصدوم دیگر این حادثه که از سرنشینان 
خودرو نیســان بودند با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان 

خاتم االنبیا )ص( شهر تایباد منتقل شدند.

 نابودی ۳ هکتار از مراتع کالت 
در آتش سوزی

 رئیــس اداره 
منابع طبیعی 
کالت گفــت: حریق در 
ارتفاعات روستای سیرزار 
پســاکوی کالت موجب 
سوختن ۳هکتار از مراتع 

شد.
حســن محمدزاده افزود: با اعالم حریق در ارتفاعات روســتای 
سیرزار پساکو )مرز بین شهرســتان کالت و بزنگان سرخس( 
حدود ساعت ۱7 عصر جمعه، بالفاصله پنج نفر از نیروهای منابع 
طبیعی کالت به محل اعزام شدند. وی با بیان اینکه اطفای حریق 
تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت، یادآور شد: در این حادثه حدود 
۳هکتار از مراتع و تعدادی درخت زالزالک در آتش سوخت  و از 
بین رفت. رئیس اداره منابع طبیعی کالت خاطرنشان کرد: میزان 

دقیق خسارات وارده و علت این حادثه در دست بررسی است.

  مرگ دو راکب موتورسیکلت
در برخورد با ۲0۶

رانندگی  سانحه  قدس: 
در جاده شیرحصار مشهد 
دو کشته برجای گذاشت.
بامداد روزگذشته در پی 
تلفنی شهروندان  تماس 
بــا ســامانه ۱۲۵ مبنی 
بــر وقوع تصــادف بین 
 یک دســتگاه خودروی ســواری ۲0۶ و موتورسیکلت در جاده
شیر حصار در حومه مشهد، ستاد فرماندهی آتش نشانی، گروه 

اطفای حریق ایستگاه شماره ۳۶ را به محل حادثه اعزام کرد.
این گزارش می افزاید، با حضور مأموران آتش نشــانی در محل 
مشخص شد یک دســتگاه خودرو سواری ۲0۶ و یک دستگاه 
موتورسیکلت به دلیل نامعلومی با یکدیگر برخورد کردند و در این 
حادثه متأسفانه دو راکب موتورسیکلت به دلیل شدت تصادف 
در دم فوت شــده و موتورســیکلت نیز به دلیل نشت سوخت 
دچار آتش ســوزی شده که آتش نشــانان بالفاصله ضمن مهار 

آتش سوزی، به ایمن سازی محیط پرداختند.
گفتنی است، با حضور عوامل انتظامی علت دقیق بروز این حادثه 

از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

  دستگیری سارق معدن در بردسکن
قدس: فردی که مبادرت 
به سرقت از یکی از معادن 
با  بود،  کرده  بردســکن 
انتظامی  مأموران  تالش 

به دام افتاد.
انتظامــی  فرمانــده 
بردســکن  شهرســتان 
گفت: در پی گزارشــی مبنی بر وقوع سرقت در یکی از معادن 
منطقه، این امر در دستور کار مأموران تجسس کالنتری مرکز 

این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ عباس نظافتی افزود: در این سرقت ۱۲ بشکه گازوئیل، 
مقادیری درب و پنجره فلزی و مقداری لوازم خودرو به سرقت 
رفته بود که مأموران به یک سارق سابقه دار مظنون شدند و پس 
از هماهنگی با مقام قضایی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی عنوان کرد: در بازجویی های به عمل آمده سارق به ۶ فقره 
سرقت با همکاری سه تن از دوستانش اعتراف و اعالم کرد، بیشتر 

لوازم سرقتی را به فروش رسانده است.
وی گفت: در بازرسی از مخفیگاه سارق مقادیری لوازم کشف و در 

یک عملیات دیگر همدستان وی نیز دستگیر شدند.
این مقام انتظامی ارزش اموال سرقت شده را افزون بر ۱۵ میلیون 
تومان اعالم کرد و افزود:  پس از تشکیل پرونده مقدماتی، سارقان 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

 کشف 8 هزار لیتر سوخت قاچاق 
در مرزهای خراسان رضوی

قدس: جانشین مرزباني خراسان رضوي از کشف بیش از ۸ هزار 
لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان این استان خبر داد.

سرهنگ حسین ابراهیمی گفت:  مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد موفق به کشــف مقادیر قابل توجهي سوخت 

قاچاق شدند.
وی افزود: مرزبانان خراسان رضوي با ایجاد ایست و بازرسی های 
مستمر و تنگ نمودن عرصه فعالیت قاچاقچیان، موفق شدند 
بیش از ۸ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۳۸۶ میلیون و 7۹0 

هزار ریال را در پنج روز گذشته کشف کنند.

 نجات گردشگر گرفتار در ارتفاعات داورزن
ایرنا: با تالش تیم امداد و نجات هالل احمر سبزوار یک گردشگر 
گرفتار در ارتفاعات داورزن نجات یافت.رئیس جمعیت هالل احمر 
سبزوار با اعالم این خبر گفت: این گردشگر عصر جمعه گذشته 
در ارتفاعات شملق شهرســتان داورزن گرفتار شده بود که در 
پی تماس تلفنی با مرکز پیام جمعیت هالل احمر تیم عملیاتی 
کوهستان این جمعیت به منطقه اعزام شد.محمدعلی جباری 
ثانی افزود: این گردشگر پس از هفت ساعت عملیات، از ارتفاعات 

نجات یافت و نزد خانواده خود بازگشت.

زاویه تصویر

طبیعت زیبای اخلمد

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  پارک بیشتر از نیم ساعت جریمه دارد!
 در خیابان یاســمن ســجاد که خیابان پهن و 
بن بســت است، نه خط کشی دارد و نه تابلوی 
پارک ممنوع؛ ماشــینم را به مدت ۳۱ دقیقه 
پارک کردم، کارمند الیت برگه بدهکاری هزار 
۶00 تومانی برایم صادر کرد و گفت: به خاطر 

اینکه پارک بیشتر از نیم ساعت جریمه دارد!
9۳5...5704

  برای چه امکاناتی باید پول داد!
بخشدار طرقبه گفته برای ورود به روستاهای اطراف باید پول بدهیم! خود آقای بخشدار تا حاال رفته 
ببیند روستاهای اطراف چه زیرساخت هایی دارد، چه امکاناتی دارد که پول می گیرند؛ هنوز امکانات 

ندادند می خواهند پول بگیرند!
901...۶9۶1

  سلطان تانکرهای آب در شاندیز
با گرم شــدن هوا و کمبودآب فرصتی شده تا 
سلطان تانکرهای آب با ماشین های نیسان در 
منطقه خوش آب و هوای شــاندیز و هر روز با 
نرخی متفاوت و بدون نظارت جوالن بدهند؟ 
ما اهالی زمین های نهضت واقع در حصارسرخ 
شــاندیز در حالی از بی آبی با مشکالت زیادی 

مواجه هســتیم که سلطان تانکر در این منطقه چندین استخر بزرگ احداث کرده و تمام آب های 
سازمان آب را در این استخرهای طویل ذخیره می کند تا با نرخ باال به اهالی بفروشد؟

  یک درخواست از تاکسیرانی
از سازمان تاکســیرانی می خواهیم، زمینه 
حضــور همه تاکســی های ســطح شــهر 
اعم از خطی گردشــی، تاکســی بیسیم و 
تاکســی های ترمینال، راه آهن و فرودگاه را 

در دوربرگردان های حرم مطهر فراهم کند.
915...۲۶51

  کارمندان شرکت برق چطور استخدام می شوند؟
بپرســم  بــرق  از شــرکت  می خواســتم 
کارمندانش چه طوری اســتخدام می شوند 
که با وجود اســتخدام در آن شرکت، شغل 
دوم دیگر هم دارند؛ از صبح تا شب سر کار 
دومشان هستند، آخر ماه هم از شغل اولشان 

حقوق می گیرند!
915...۶709

  پاسخ شهرداری منطقه 11 به یک پیام
پاسخ به درخواســت شهروند محترم مورخ ۹۸/۵/۳، در خصوص غصب نمازخانه )تبدیل 
طبقه فوقانی نمازخانه بوســتان ملت )قســمت خواهران( به مجموعــه اداری به اطالع 
می رســاند، طبقه فوقانی نمازخانه جنوبی بوســتان ملت، از ابتدای ســاخت نمازخانه، 
هیچ گاه کاربری نمازخانه بانوان را نداشته است. ضمن اینکه تبدیل این مکان به کاربری 
اداری از ســال ۱۳۸۶ صورت گرفته و مدیریت بوستان ملت از سال ۹۲ در مکان مذکور 

قرار دارد.

یل
ل 
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س: 
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محبوبه علی پور چند سالی است که سیمای 
شهرمان به دلیل وفور زنان و کودکان زباله گرد 
چهره دیگری به خود گرفته است. درحالی که 
انتظار داشتیم با وجود اصرار مدیران به تدبیر و 
امید، چهره شهرمان رنگین و بانشاط تر باشد، اما 
با این تصاویر هر روز حاشیه های خاکستری اش 
پررنگ تر به نظر می رسد. آیا در شرایط امروزی 

می توان زباله گردی را شغل دانست؟ 
دکتر مهناز دیهیم، فعال اجتماعی در پاســخ، 
با اشاره به تحوالت پرشتاب در نظام اجتماعی 
کشــور و ظهور آســیب های متعدد می گوید: 
زباله گردی یک آســیب اجتماعی است که در 
ابتدا با هدف پیدا کردن اشیای قابل استفاده یا 
جمع آوری ته مانده غذا صورت پذیرفته، اما امروزه 
با تغییر مدیریت شــهری و اجــرای طرح های 
بازیافت بدون در نظر گرفتن زیرســاخت های 
الزم، به عنوان یک شــغل کاذب مورد استقبال 

واقع شده است. 

  تاوان سنگین غفلت 
پرســش این اســت، تداوم بی ضابطه فعالیت 
زنان و کــودکان در چرخــه زباله گردی چه 
آســیب هایی را برای این افراد و جامعه درپی 

خواهد داشت؟
دیهیم در این بــاره می گوید: زنان و کودکان 
زباله گرد همواره مورد انواع تعرض و خشونت ها 
همانند رفتارهای توهین آمیز، ربودن و خرید 
زباله هایشــان به قیمت پایین قرار می  گیرند. 
در این شــرایط نداشــتن توانایی اعتراض در 
برابر تضییع حقوقشان، اعتیاد و رعایت نکردن 
بهداشــت، خأل های قانونــی، کمبود متولیان 
مجری و حامی اجتماعی، نبود نظارت مستمر 
و فرصت های شغلی به اندازه توان آنان و حتی 
نگاه های هیجانی و شعارزده که پیوسته موازین 
و قواعد حقوق بشری و شهروندی را زیرسؤال 
می برد نیز نمی تواند گرهی از هزاران مشــکل 
آن هــا باز کند. آنان در تقالی جســت وجوی 
زباله ها مستعد ابتال به انواع بیماری ها از جمله 
بیماری های عفونی، ایــدز، حصبه، هپاتیت و 
انواع انگل ها هستند. بیماری هایی که می توانند 
مسری باشند و خانواده های آن ها و جامعه را 
نیــز درگیر کنند. همچنین پدیده زباله گردي 
به زن و کودک زباله گــرد این پیام را منتقل 
می کند که او تنهاســت و جامعــه درقبال او 
هیچ مسئولیتی ندارد؛ به این ترتیب، احساس 

امنیت روانی او خدشه دار می شود. 

 قانون گریزی مردان قانون 
متولیان شــهری چه نقشــی در 
گسترش فعالیت کودکان زباله گرد 

دارند؟
دیهیم در این زمینه اظهار می کند: 
به طور کلی در قوانین بین المللی 
به کارگیری کودکان زیر ۱۸ سال 

در مشاغل سخت غیرقانوني است و اصل چهل 
و سوم قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران 

نیــز بر منع بهره کشــی از کار 
همچنین  دارد.  تأکید  دیگران 
به کارگیری کودکان در مشاغل 
سخت مانند زباله گردی حسب 
مــواد 7۹، ۸۳ و ۸۴ قانون کار 
و همچنیــن مقاوله نامه ۱۸۲ 
ســازمان بین المللی کار )محو 
فــوری بدتریــن اشــکال کار 
کودک( و آیین نامه اجرایی آن 

و ماده ۳۲ پیمان نامه حقوق کودک، غیرقانونی 
و ممنوع است. 

وی خاطرنشــان می کند: کودکان زباله گرد در 
مراکز رسمی و غیررسمی مشغول به کار هستند. 
همچنین پیمانکاران شهرداری از مراحل ابتدایی 
تفکیک زبالــه تا زمانی که بــه مکان صنعتی 
بازیافت می رسند، بیشــتر از کودکان استفاده 
کرده و آنان را به اســتثمار می کشند. این رویه 
به طور آشکار اتفاق می افتد، چرا که بیشتر این 

کودکان، کارت های خاصی با مهر 
شهرداری دارند. 

شورای شــهر نیز بر حسب اصل 
۱00 قانون اساســی و وظایــف 
شــوراها طبق بندهــای ۲، ۳، ۴ 
و ۱۸ مــاده 7۱ قانون شــوراها و 
تأکید بر نقــش نظارتی این نهاد 
نسبت به تخلفات انجام شده توسط شهرداری 
و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن، مقابله 
با ناقضان حقوق کودک را نادیده 
گرفته است. این در حالی است 
که انتظار می رود شورای شهر با 
متولی  نهادهای  سایر  همکاری 
تقویــت، تأمین، توانبخشــی و 
امکان قطع ارتباط کامل کودکان 

با زباله گردی را فراهم کند.
این فعال اجتماعی ادامه می دهد: 
حذف کودکان زباله گرد زیر ۱۵ 
سال از چرخه جمع آوری پسماند ضروری است. 
البته چنانچــه با حضور کودکان در محیط های 
کاری برخــورد غیراصولی صــورت گیرد، آن ها 
مجبورند به خاطر مشــکالت معیشتی، به کار 
غیرقانونی، سیاه و خالف پناه ببرند، بنابراین برای 
حذف کامل آنان باید اشتغال زایی، حمایت های 
مالی و اجتماعــی از خانواده های آن ها صورت 
پذیرد. تأمین امنیت و توانمندســازی جمعیت 
۳0 درصــدی زباله گردانی که ۱۵ تا ۱7 ســال 

سن دارند، مثل بیمه، اسکان، آموزش و پرورش 
رایگان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است که 
البته در چند سال گذشــته گام هایی کوچک 

برداشته شده است. 

 چند راهکار ساده
دیهیــم در ادامه بــه راهکارهــای مدیریت 
این آســیب اجتماعی پرداختــه و می افزاید: 
چاره اندیشــی برای حــذف زباله گــردی به 
مشــارکتی مستمر و گســترده بین نهادهای 
مدنی و مســئول مثل شورای شهر، شهرداری 
و وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیاز دارد. 
 از آنجا کــه ۸۹ درصــد زباله گردها مهاجران

غیر قانونی هستند، همکاری نهادهای بین المللی 
مانند یونیسف و نهادهای محلی در محل تولد 
و اداره مهاجرت، نظارت ســازمان جهانی کار، 
بهزیستی و سازمان های مردم نهاد و بازگشت 
آن ها به چرخه آمــوزش از جمله راه حل های 
پیشنهادی اســت. همچنین می توان شیوه 
جمع آوری پســماندها را مکانیــزه و نیروی 

انسانی غیرمتخصص را حذف کنیم.

قدس آسیب ها و چالش های زباله گردی را بررسی کرد

بار مدیریت ناکارآمد بر دوش گروه های آسیب پذیر

 یک فعال اجتماعی :
حذف کودکان زباله گرد 

زیر 15 سال از چرخه 
جمع آوری پسماند 

ضروری است

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصــوص 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

آب و هوا
 میانگین دما در خراسان رضوی

 ۶ درجه کاهش می یابد
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: روند کاهشی 
دما در مناطق مختلف اســتان از روز سه شنبه هفته جاری آغاز 

می شود و تا پایان هفته بیش از ۶ درجه کاهش می یابد.
بر این اســاس هوای گرم با نوســان یک تــا دو درجه ای تا روز 

سه شنبه هفته جاری در این استان ماندگار است.
همچنین با بررســی نقشه ها و تصاویر ماهواره، عالوه بر افزایش 
سرعت وزش باد برای شمال غرب و بخش هایی از غرب و مرکز 

استان، نشان  دهنده رشد ابرهای همرفتی است.
در این هفته به ویژه در ساعات عصر برای اغلب مناطق از جمله 
شهرستان های سرخس، سبزوار و بردسکن و نوار جنوبی استان 

وزش باد شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.
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ورزش خراسان جواد اردکانی، نویسنده و کارگردان در گفت وگوبا قدس مطرح کرد

نسخه همدلی برای سینمای مشهد
سرور هادیان جــواد اردکانی، متولد ۱۳۴۱ 
مشهد، دانش آموخته حقوق از دانشگاه آزاد است. 
پس از پیروزی انقــاب کار هنری اش را با تئاتر 
آغاز و از ســال ۱۳۶۴ شروع به فیلم سازی کرده  
است. وی فیلم سازی حرفه ای را در سال ۱۳۷۶ و 
با ساخت مجموعه تلویزیونی »کسب و کار آقای 
کفایــت« آغاز کرد. او را همیشــه در دورانی که 
دبیرگروه ادب و هنر روزنامه قدس مشــهد بود، 
به خاطر می آورم. آن زمان که مسئولیت جلسات 
نقد و بررسی داستان کوتاه را نیز برعهده داشت. 
حاال ســال ها از آن دوران می گذرد و گفت وگو با 
کسی که نخستین بار در سنین نوجوانی قصه ات 

را خوانده و نقد کرده است، کار ساده ای نیست.
از آثــار او می تــوان بــه فیلم های ســینمایی 
»شورشیرین«، »به کبودی یاس«، »سبیل مردونه«، 
»قنــاری«، »چــوری« و همچنین ســریال های 
تلویزیونی »نوشــدارو«، »چه کســی به سرهنگ 
شلیک کرد؟«، »آینه های نشکن«، »غریبه«، »کسب 
و کار آقای کفایت« و... اشاره کرد. حال سال هاست 
که جواد اردکانی را بیشــتر به عنوان نویسنده و 
 کارگردان ســینما و تلویزیون می شناســند تا 
روزنامه نگار. گفت وگوی قدس با او را می خوانیم. 

 آقای اردکانی، کمی برایمان از ورودتان به 
عرصه روزنامه نگاری و هنر بگویید.

بعد از پیروزی انقاب وارد عرصه تئاتر شدم. سال 
۶۴ بود که نخستین فیلم  کوتاهم به نام »قربانی« 
و بعد در دو ســال متوالی دو فیلــم »ریحانه« و 
»میاد« را ســاختم. آن زمان فوق دیپلم ادبیات 
داشتم و بعد وارد دانشگاه تهران در رشته فلسفه 
شــدم، اما برخی اتفاقات موجب شد به مشهد 
برگردم و مقطع کارشناســی را در رشته الهیات 
در دانشگاه فردوسی ادامه دهم. پس از ازدواجم 
ترجیــح دادم مدتی روزنامه نگاری را تجربه کنم 
و دبیر گروه ادب وهنر روزنامه قدس شــدم، اما 
عاقه به فیلم سازی و همین طور قبولی در مقطع 
کارشناسی ارشــد در رشته حقوق خصوصی در 
تهران موجب شــد دوباره برای ادامه تحصیل به 
تهران بازگردم و همزمان به شکل حرفه ای تر وارد 

کار فیلم سازی شوم.

 چرا مشــهد به رغم بضاعت های خوب 
برای فیلم سازی و استعداد های فراوان، هنوز 

جایگاه سینمایی خودش را پیدا نکرده؟ 
مشکل مشهد و بســیاری از شهرهای دیگر آن 
است که مرزبندی شــان را مشخص نمی کنند. 
باید بدانند اگر می خواهند فیلم کوتاه بسازند و در 
حوزه سینمای تجربی کار کنند، به طور طبیعی 
باید به مراکز مرتبط مانند سینمای جوان، حوزه 
هنری و... مراجعه کنند. چه در مشهد یا شهرهای 
دیگر، این مراکز یک بودجه محدودی دارند و در 
سال تعدادی کار مشخص می توانند تولید کنند. 
البته اگر از باندی که دور خود مدیران هســتند، 
چیزی اضافه آمد، دیگران هم می توانند کار کنند. 
اگر اضافه نیامد که همان دوستان باندی خودشان 

کارها را انجام می دهند. 

 برای عالقه مندان و افراد با اســتعدادی 
که در این باندها قرار ندارند، چه راهکاری 

می توان پیشنهاد کرد؟
بچه های عاقه مند که شایستگی و 
استعداد دارند، شرایط راحتی برای 
تولید فیلم کوتــاه و تجربی را در 
شهرستان ها ندارند.از طرفی چون 
این نوع سینما، سینمایی نیست 
که برگشت سرمایه داشته باشد، 

بخش خصوصــی از آن حمایت نمی کند، مگر 
آنکه کسی عاقه مند به فیلم سازی است، خودش 
دارای توانایی مالی باشد و سرمایه گذاری و تولید 

کند و کاری هم به مراکز دولتی نداشته باشند.

 در حوزه تولید ســینمای حرفه ای در 
شهری مثل مشهد چه پیشنهادی دارید؟

واقعیت این اســت در حوزه سینمای حرفه ای 
اکنــون در خود تهران هم چند ســالی اســت 
که فیلم ســازان به سمت تشــکیل تعاونی های 
غیررسمی حرکت کرده اند. در حال حاضر درصد 
زیادی از فیلم هایی که در سینمای ایران ساخته 
می شــود، محصول تاش یک تیم تخصصی در 
حوزه سینماست که توانسته اند در کنار خود یک 
یا چند نفر را برای ســرمایه گذاری های کوچک 
همراه کنند. با توجه به اینکه این روزها شــرایط 
تولید گران شــده، فیلم سازی ریسکی بزرگ در 
سرمایه گذاری محسوب می شــود. با روشی که 
توضیح دادم این ریســک بین تعــداد زیادی از 
افراد که مشــارکت دارند، تقسیم می شود تا در 
صورت زیان خیلی دچار مشکل نشوند. در مشهد 
و شهرهای بزرگ دیگر هم مناسب ترین راه همین 

است. 
نخست باید دوستان جنگ و دعوای بین خودشان 
را کنار بگذارند، زیرا متأســفانه در شهرستان ها 
چون فرصت و زمینه کار کم و تقاضا زیاد است، 
یک رقابت شــدیدی بین بچه ها شکل می گیرد 
که گاهی از مرز رفاقت دور و وارد حاشــیه هایی 
می شوند که به ضرر خود هنرمندان و گاهی به نفع 
مدیران است. به اعتقاد من باید از این حاشیه ها 
دور و به هم نزدیک شــوند و ظرفیت هایشــان 
را یکی کننــد و از امکانات اقتصــادی، صنایع 
تولیدی و شرکت ها و عاقه مندانی که حاضر به 
ســرمایه گذاری و یا اسپانسرشدن هستند، برای 
رونق فیلم سازی در مشهد استفاده کنند. چون 

اگر بخواهند منتظر روزی باشند 
که در سیســتم بودجه بندی، در 
کنار تهران به شهرســتان ها هم 
توجه جدی شــود، آن روز هرگز 

پیش نخواهد آمد.

 به اعتقاد شما وجود صنف، 
می تواند بخشی از این ســازوکار را برای 

سینماگران شهرمان فراهم سازد؟
صنف در این میان کار زیــادی نمی تواند انجام 
دهــد، زیرا در حوزه تولیــدات حرفه ای، صنوف 
سینمایی وجود دارند و مشغول به کارند و کسانی 
که بخواهند، می توانند به آن ها ملحق شوند، ولی 
در حوزه آماتــوری و تجربی صنف خیلی معنا 

ندارد. 

 این مدل کارگروهی را گویا در مشــهد 
و در ساخت نخستین فیلم 16 میلیمتری 
خودتان تجربــه کرده اید، کمی دراین باره 

برایمان بگویید.
بلــه. اولین فیلم ۱۶ میلیمتری که در مشــهد 
ساختم، این طور بود که عده ای از دوستان جمع 
شدند؛ یکی دوربین آورد، یکی هزینه های گروه 
را متقبل شد، هر کسی گوشه ای از کار را گرفت 
تا من توانستم فیلم »قربانی« را بسازم و فرصتی 
شد تا من وارد حوزه فیلم سازی شوم. البته خیلی 
از کارگردان های دیگر هم این نوع کارگروهی را 
تجربه کرده اند و تجربه های موفقی هم برایشان 
بوده اســت. نخســتین فیلم ۱۶ میلیمتری که 
برادرعزیزم سعید سهیلی نیز در مشهد ساخت، 
یک تیم همدل کنارش بودند و کمکش کردند 
وگرنه اوهم نمی توانســت فیلمش را بسازد. این 
نسخه همیشه و همه جا جواب می دهد. حاشیه ها 
را باید کنار گذاشــت. همه ما به هم نیاز داریم و 
باید یاد بگیریم که حداقل در زمان کار، همدیگر 

را تحمل کنیم.

 وضعیت حرفه ای ســینمای مشهد را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

مــن در خیلی از نقاط کشــور کار کــرده ام. در 
شهرستان ها استعداد های بی نظیری وجود دارد 
و به اعتقاد من مشــهد از نظر نیروی انســانی 

ســرآمد اســت، اما اختاف بین بچه ها و البته 
مدیریت فرهنگی بی حال و بی رمق موجب شده 
درصــد باالیی از این اســتعداد ها هرگز نتوانند 
توانایی هایشان را به نمایش بگذارند و وارد حوزه 

تولیدات حرفه ای شوند. 

  گاهی بــا حضور نابازیگــران و خرید 
نقش در سینمای پایتخت و در مشهد نیز 
مواجه ایم، به نظر شما این شیوه چه تأثیری 

در سینمای ما خواهد داشت؟ 
افراد زیادی به فیلم سازی و به خصوص بازیگری 
عاقه مند هستند و متأسفانه برخی آمادگی آن را 
دارند که از ابزارهای مختلفی برای ورود به سینما 
استفاده کنند؛ حاال این ابزارها می تواند پول باشد 
و یا چیزهای مختلفی که به طور قطع فسادآور 
است. عده ای از دوستان فیلمساز ما در برابر این 
پیشنهادها مقاومت نمی کنند و بعضی ها هم اصًا 
دنبال چنین پیشنهادهایی هستند تا مشکات 

مالی و... را حل کنند. 
این مسائل متأسفانه پشــت صحنه بدی ایجاد 
کرده و موجب شده از فضای پاک و پاکیزه ای که 
در دهه اول انقاب داشتیم، مدام فاصله بگیریم. 
اینجاســت که صنف باید وارد شود. من از خانه 
سینما انتظار دارم یک سازوکار شفاف و قابل اجرا، 
همراه با نظارت را در مورد ورود افراد به سمت های 

مختلف حوزه سینمایی طراحی و اجرا کند.

 آقای اردکانی پس از مهاجرت از مشهد و 
با وجود آنکه مشهدی هستید، سال هاست 

برای ساخت فیلم در مشهد حضور ندارید؟
متأسفانه آن قدر که من در مشهد برای ساخت 
فیلم اذیت شــدم درهیچ کجای دنیا این اتفاق 
برایم نیفتاده اســت. تا چند ســال پیش همه 
عاقه مندی ام این بود که هر فیلم یا سریالی که 
می سازم را به گونه ای به مشهد بکشانم، اما درحال 
حاضر به جایی رسیده ام که اگر فیلم نامه هم اقتضا 
کند، از کار در مشهد وحشت دارم. ای کاش توجه 
داشــته باشیم هر گروه فیلم سازی که به مشهد 

می آید یک فرصت است، نه تهدید. 
آرزو می کنــم برای بهتر شــدن اوضاع هنری و 
همین طور بهبود شــرایط تولید فیلم در مشهد، 

معجزه ای رخ دهد. 

فرهنگ و هنر
   درباره شانزدهمین دوره انتخاب 

کتاب سال خراسان رضوی 
قدس: معاون فرهنگی و 
اداره کل فرهنگ  رسانه 
و ارشاد اسامی خراسان 
برگــزاری  از  رضــوی 
شانزدهمین دوره انتخاب 
کتاب ســال خراســان 
افشین  داد.  رضوی خبر 

تحفه گر با اشاره به اینکه همزمان با دهه مبارک کرامت فراخوان 
این دوره از انتخاب کتاب ســال منتشر شــد، افزود: مؤلفان، 
مترجمان، مصححان و ناشران می توانند کتاب های منتشر شده 
خود را تا ۳0 شهریور به دبیرخانه دائمی انتخاب کتاب سال در 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی خراسان رضوی ارسال کنند. 
وی بیان داشــت: شرایط شرکت در دوره انتخاب کتاب سال، 
کتاب های منتشر شده چاپ اول که در سال 9۷ و نیمه اول 98 
توسط ناشران خراسان رضوی به چاپ رسیده، هستند. وی در 
خصوص بخش های ویژه انتخاب کتاب سال، افزود: بخش های 
ویژه این دوره انتخاب کتاب ســال، اقتصاد فرهنگ و فرهنگ 
اقتصاد، رونق تولید، بیانیه گام دوم انقاب، ادبیات پایداری و امر 

به معروف و نهی از منکر است.

   شرکت نوجوانان نیشابوری 
در المپیاد فیلم سازی 

نیشــابور- خبرنگارقدس: در راســتای برگزاری سومین 
المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ایــران، نوجوانان عاقه مند در 
حوزه فیلم ســازی با مشاوره و حضور فیلمسازان و هنرمندان 
نیشابور ایده های خود را به فیلم تبدیل کردند. مسئول انجمن 
ســینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نیشابور اظهار 
کرد: سومین المپیاد فیلم ســازی نوجوانان ایران توسط بنیاد 
سینمایی فارابی و با مشارکت انجمن سینمای جوانان ایران، 
در دو بخش »ایده« و »فیلم« و همزمان با جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان برگزار می شود. سلیمانی سپهر 
گفت: ۶ نوجوان نیشابوری در انجمن سینمای جوانان نیشابور 
فیلم های خود را به پایان رســاندند و این فیلم ها به جشنواره 
ارسال شد. وی خاطرنشان کرد: فیلمسازان نوجوان نیشابوری 
شیداعبداله آبادی، معین نعیم آبادی، سپهر سکاکی، سیدمحمد 
رضا قدمگاهی و متین کریمی با ســاخت فیلم های داستانی 
»عطوفت«، »شبهه«، »هیس«، »پدر«، »سیگار«، »منچ« و »به همین 
سادگی« در سومین المپیاد فیلم سازی نوجوانان ایران شرکت 
کردند. این المپیاد در بخش سینما 2۶ تا ۳0 مرداد 98 همزمان 
با سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان 

در اصفهان برگزار خواهد شد.

   »وفادار« با »سکوت قصه« 
به » فرزاد« آمد

نمایشگاه عکس »سکوت 
قصه« در نگارخانه فرزاد 
افتتــاح شــد. در ایــن 
نمایشگاه انفرادی عکس، 
آثار نوشــین وفــادار به 
نمایش گذاشــته شــد. 
نمایشگاه »سکوت قصه« 

تا چهاردهم این ماه؛ از ســاعت ۱8 تــا 2۱ در نگارخانه فرزاد 
مشهد )بولوار سجاد، ســجاد2، گلریز2، شماره ۱0( پذیرای 

بازدیدکنندگان و عاقه مندان است.

میراث 
   آشنایی با مفهوم 

نقوش سنگ قبرهای قدیمی
مقدم:  کاهانی  مهدی 
شــاید شــما هم تاکنون 
قبرستان های  به  گذرتان 
قدیمــی افتــاده و دیدن 
نقــوش مختلف همچون 
نقوش گیاهــی، حیوانی، 
انسانی، هندسی و انتزاعی، 

ابزار و وسایل و امثال آن، روی سنگ قبرها ذهنتان را برای یافتن 
چرایی و معنای این نقوش برانگیخته باشد. هرچند که به درستی 
معلوم نیست چه عواملی سبب شد تا ایرانیان توجه ویژه به سنگ 
قبر داشــته باشــند و آن را تا مرز هنر بیارایند، اما صراحت فقه 
شیعه در چگونگی تدفین و گذاشتن نشانه )سنگ( بر قبر پس از 
۴0 روز، می تواند سرآغاز این سنت به حساب آید. براساس آنچه 
در بررســی و تحقیقات پژوهشگران بدست آمده، می توان گفت 
که در قدیم برای شناســایی متوفی، نقوشی روی سنگ مزارش 
حکاکی می کردند؛ به عبارتی شکل ها، نقش ها و نوشته های روی 
سنگ های قبر، دنیایی از ناگفته ها را در دل خود پنهان کرده اند. 
برخی از این نقوش، نشانگر حاالت معنوی، شغل متوفی، جنسیت، 

خصوصیات اخاقی، قدرت بدنی و سایر خصوصیات او است. 
- مهر و تسبیح: نشانه عابد بودن متوفی و بیانگر تقوا و ایمان؛ بدون 
اشاره به جنسیت وی است. احتماالً نقوش مهر و تسبیح بر سنگ 
مزار، تأکیدی بر شیعه بودن متوفی داشته یا بیانگر این موضوع 
بوده که شخص متوفی به سفر حج رفته یا به زیارت عتبات عالیات 

نائل شده است.
- گذاردن متن ســنگ در نقش ترنج: تماشاي این نقش موجب 

آرامش است و بازیافتن مفهوم و نقش زندگي.
- آینــه و شــانه: برخي گوي و ابزار مدّرج را آینه و شــانه تلقي 
مي کننــد. در مزارهاي پس از هزار و ۳00، براي زن و مرد هر دو 
این نقوش همواره مشاهده مي شود. شانه خانم ها دوطرفه و شانه 

آقایان یکطرفه و گاهي پایه دار است.
- دایره: نشانه مؤنث بودن متوفی است و به زادآوری و پاکدامنی 

متوفی اشاره دارد.
- قیچی: قیچی به معنی قالیباف بودن و معموالً با عامت شانه 

دوطرفه همراه است.
- دوک نخ ریسی، دار قالیبافی: دوک نخ ریسی و دار قالیبافی ضمن 
بیان جنسیت متوفی، بیانگر هنرمندی و کارایی او در زمینه نوع 

ریسندگی و بافندگی و قالیبافی بوده است.
- میل زورخانه: نشانه پهلوانی، تفنگ؛ نشانه شکارگری و اسب؛ 

نشانه دالوری و جنگاوری متوفی بوده است.
- ابزارآالت جنگی: گویا به دلیل رشــادت های شخص متوفی، 
بر سنگ قبر وی حکاکی شــده است. عاوه بر جنبه نمادین و 
مفاهیمی که برخی نقوش دارند، نشانه های حک شده بر سنگ 

مزار، برای شناخت قبور توسط افراد بی سواد نیز بوده است.

  قهرمانی خواف در المپیاد
خانه های ورزش روستایی 

نخستین دوره رقابت های 
المپیــاد خانه های ورزش 
 9 منطقــه  روســتایی 
رضوی  خراســان  استان 
که از روز پنجشــنبه در 
خواف آغاز شده بود، روز 
گذشته با قهرمانی تیم این 

شهرستان پایان یافت. 
در رده تیمــی این دوره از رقابت ها، شهرســتان خــواف اول و 
شهرستان های زاوه و رشــتخوار به ترتیب مقام های دوم و سوم 
 را کســب کردند. در رشــته انفرادی بخش مردان هم در رشته 
پینگ پنگ محمد صادقی از زاوه اول و حســین فاح و محمد 
عظیمی هر دو از خواف به ترتیب دوم و ســوم شدند. سیدرضا 
حسینیان، علی اکبر رســولی و محمد رحیمی از زاوه و خواف 
مقام های اول تا ســوم رشته شطرنج را به خود اختصاص دادند. 
در رشته دارت محمد اشرف فرقانی، خلیل رمضان پور و محمد 

شیرین هر سه از خواف مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

  سالمتی و نشاط مدال ورزش همگانی 
دبیر فدراسیون ورزش های 
همگانــی گفــت: وقتی 
سامتی، شادابی و نشاط 
در جامعه تولید و همه گیر 
شود، پرچم ما باال و مدال 

ما کسب شده است. 
حسین دهقان در مجمع 
عمومی انتخاب رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان جنوبی 
افزود: ورزش همگانی یک کار همگانی است و پرچم این ورزش 

وقتی باال می رود که مردم بیمارستان نروند.
وی اظهار داشــت: چقدر باید تاش کنیم که مردم ســامتی 
عمومی خود را به دست آورند، آمار چاقی پایین بیاید و مشکات 
روانی وجود نداشته باشند، به همین دلیل فدراسیون ورزش های 
همگانی در اســتان ها و در رأس آن هــا مدیران ورزش و جوانان 
تاش همه جانبه داشته باشند تا بتوانیم گامی را برای سامت 
مردم برداریم. در این نشست کاظم چراغ بیرجندی با کسب ۱0 
رأی از مجموع ۱۶ رأی برای مدت چهار ســال به عنوان رئیس 

هیئت ورزش های همگانی خراسان جنوبی انتخاب شد.

  درخشش مچ اندازان خراسان رضوی
در مسابقات کشوری

هیئــت  سرپرســت 
بدن سازی و پرورش اندام 
گفت:  رضوی  خراســان 
مــچ اندازان این اســتان 
در مســابقات قهرمانــی 
باشــگاه  های کشــور ۱۳ 
مدال طا، هفــت مدال 
نقره و دو مدال برنز کسب کردند. ســروش پورآزاد افزود: آن ها 
در مسابقات قهرمانی باشــگاه  های کشور در رده سنی جوانان و 
بزرگســاالن مقام سوم و در رده ســنی امید مقام دوم را کسب 
کردند. وی بیان داشت: در این مسابقات محمدحسین فوقانیان دو 
مدال طا در چپ دســت و راست دست رده سنی جوانان و یک 
مدال نقره در رده سنی امید کسب کرد و حسین مرادی فر، مهدی 
غامی و هادی قربانی نیز در رده سنی امید مدال های طای چپ 
دست و راست دست را از آن خود کردند.  پورآزاد خاطرنشان کرد: 
جعفر عاطفی نیز یک مدال نقره و یک مدال طا در رده ســنی 
پیشکسوتان کسب کرد و محمد حسن پور در راست دست و چپ 
دست معلوالن به مدال طا دست یافت. وی تصریح کرد: در رده 
سنی بزرگساالن هم علی براتی در راست دست و چپ دست در 
دسته ۱00 کیلوگرم رده سنی بزرگساالن و اورال دست چپ به 

مدال طا دست یافت.

  گالیه از وضعیت کشتی خراسان شمالی 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی با اشاره به وضعیت 
مدیریــت هیئت والیبال گفت: تا زمانی که وضعیت مدیریت 
فدراســیون والیبال در ســطح ملی تعیین و تکلیف نشود، 
هادی مرتضوی همچنان سرپرســت هیئت والیبال اســتان 

باقی خواهد ماند. 
بهادری ادامه داد: اباغ سرپرســت فعلی هیئت والیبال خراسان 
شمالی ۶ ماهه اســت و در حال حاضر دو ماه دیگر تا پایان این 
تاریخ باقی مانده، اما با نظر مدیر دستگاه ورزش استان و فدراسیون 
۶ ماه دیگر این حکم تمدید خواهد شد و هیچ مشکل خاصی در 

خصوص مدیریت والیبال خراسان شمالی نداریم.
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    به میراث فرهنگی خراسان رضوی ابالغ شد
 ثبت نقش اشعار جعفرقلی زنگلی 

در فرهنگ عامه کرمانج های خراسان

  مدیرکل میراث  فرهنگی خراسان  رضوی:
انجمن حرفه ای گردشگران سالمت 

خراسان  رضوی تشکیل شد

   رئیس سازمان صمت: 
صادرات فیروزه نیشابور نیازمند 

»برندسازی« است
قدس: رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: نیشابور از نظر فیروزه دارای ظرفیت مناسبی 
است اما نیازمند برندســازی است. محمدرضا مس فروش 
افــزود: اکنون در دنیای تجارت دیگر بحث بازاریابی مطرح 
نیست، بلکه برندها با اعتمادی که در مصرف کننده ایجاد 
کرده اند، برنده عرصه رقابــت خواهند بود. وی ادامه داد: از 
قدیم فیروزه نیشــابور برای همه نام آشنا بوده و سنگ های 
قیمتی بســیاری در معادن خراسان وجود دارد که با کمی 
حمایت و توجه به آن ها می توان این ســنگ ها را تبدیل به 

کاال کرده و با برندسازی هنر ایرانی، تحر یم ها را دور زد.

قدس: مدیرکل میراث  فرهنگی خراسان  رضوی از آغاز به 
کار انجمن حرفه ای گردشگران سامت در استان خبر داد.

ابوالفضل مکرمی  فر گفت: برابر مــاده 2۵ آیین نامه ایجاد، 
اصاح، تکمیل و درجه بندی تأسیسات گردشگری کشور 
با هدف واگذاری امور قابــل تصدی و اجرایی، این انجمن 
حرفه ای تشکیل شده است. وی افزود: جمعه گذشته مجمع 
عمومی مؤسســان انجمن حرفه ای گردشــگری خراسان 
رضوی در مشهد برگزار و ضمن تصویب اساس نامه و سایر 
موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی، انتخابات نخستین 

دوره هیئت مدیره و بازرس انجمن برگزار شد.

قدس: ثبت »نقش اشعار جعفرقلی زنگلی در فرهنگ عامه 
کرمانج های خراسان« در فهرست میراث فرهنگی ناملموس 
ملی کشــور، به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی اباغ شد. گلی شادکام، پژوهشگر 
حوزه میراث فرهنگی ناملموس خراسان در این مورد اظهار 
کرد: موضوع اشعار جعفرقلی بیشتر عاشقانه و عارفانه است 
و مذهب وی شــیعه اثنی عشری بوده که در اشعار او مدح 
ائمه معصومین)ع( موج می زند و به حضرت عباس)ع( ارادت 
خاصی داشــته است.  نامه ثبت این میراث فرهنگی هفته 

گذشته به استان خراسان رضوی اباغ شده است. 
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ح و ا   د ش ت ا ر غ و ا ن   م
 2 ق د ی م   ش ی م ی   ز ی ا ر ت
 3 ه و   س م   غ ل ا ف   ه م ا م
 4   د ا ن ت ه   ا س ا م   ه م ا
 5 ک   ن  م و س   ت ر ا ب   ی د
 6 ر ک   خ ر ی د ن   ا ن ش ا   ی
 7 ف ر س ت د   ا ی ا د ی   ب س  
 8 س ا ک ن   م ن ا ه ی   م ت ل ک
 9   ل ا   ا ک ت ب ر   ا ح ر ا ز
 10 ا   ک ا ت ا   ت ا د ی ب   م ا
 11 ه م   ت ی ت ر   م ا ن  م   ز
 12 ن ح ل   ه ب و ط   م ت ب س م  
 13 گ ر ب ه   ه ا و ن   ر ی   ن ک
 14 ر م ا ر م   ن ب ا ت   ت خ ی ل
 15 ی   س ه م ی ه ا س ی ا   س ت ه

  

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. ای ایران ای.../ ای خاکت سرچشمه هنر- 
از جوایز بین المللی صنعت سینما 2. اهل 
 سوریه- حاشیه کوه- پس از پشتک می آید 
۳. توانگری- قوم ایران باستان- لحظه به لحظه 
۴. صوت ندا- آب خورده- غزال- گوشت ترکی 
۵. خواب آشفته- بر صورت مردان بجویید- 
موسی»ع«-  حضرت  برادر   .۶ میادی  ماه 
تیراندازی-  بیرونی-  فرزند ۷.  و  زن  دارای 
باستان-  آفتاب مصر  الهه  گوشه جسم 8. 
خانه  نابودی-   .9 اگر  مخفف  پناه بردن- 
بزرگ- بدبختی و بیچارگی ۱0. از تیم های 
آبادکردن  اسپانیا-  مادرید  شهر   فوتبال 
قائمه-  زاویه  رسم  هندسی  ابزار   .۱۱
برهنه-   .۱2 ثانی  تحصیلی-  نیم سال 
باز  و  گشاده  احساس-  قابل   نزدیکی- 
۱۳. ناشناخته- رنگ بخشش- دومین مهره 
گردن انسان ۱۴. دیکته - الزم شده - ورزش 
ایرانیان ۱۵. خواهر و برادر غیراصلی-  اول 
تئاتر  و  تلویزیون   ، سینما  آقای  بازیگر 
کشورمان  با هنرمندی در مجموعه کیمیا 

به کارگردانی جوادافشار

دنـــدانـــشـــویـــه-   بــــرس   .۱
ارتشی تقسیمات  از  ناب-  و   خالــص 

کردن-  دشمنی  شرمسار-  و  خجل   .2
خانواده  کشاورزی-   .۳ اتحاد  ضمیر 
از  نوشته-  آلمانی-  موسیقیدان 
تهران  شهر  بوستان های   قدیمی ترین 
پنیر  شهر  روزنه-  دایره-  عدد   .۴ 
۵. سهل و ساده- انجم ۶. بی آن نباید 
نقاشی  صفحه  درودگری-  زد-  آب   به 
۷. مجبورشده- نیستی و نابودی- نمک 
آوردن  به دنیا  آماس-  نیز- خریدن-   .8
9. زیرک- با سر پریدن توی آب- کسی 
شده است  صادر  درباره اش  حکمی  که 
۱0. مرغ سعادت- فرمانروایی- جاودانه 
نابودشده باشندگان-  و  مقیمان   .۱۱ 

اختراع  که  اعــــداد  جــــدول   .۱2
 ژاپنی هاست- گاومیش تبتی- مخفف کاه 
 ۱۳. دهان- درخت انگور- نصف- شدیدتر 
۱۴. صدمترمربع- از روش های نقاشی- 
های  خبرگزاری  از   .۱۵ متغیر  مقاومت 

غربی- بزه و گناه- سیاره زهره

  عمودی  افقی
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