
خانواده ام گوش های من بودند! مدارس مقطع ابتدایی مشهد تعطیل شد
گفت وگو با معلمی خاص که دانش آموزانی متفاوت داردبرای دومین روز متوالی

قدس: با توجه به تصمیم کارگروه اضطراری آلودگی 
هوای مشــهد، کلیه مدارس ابتدایی دوره اول و دوم 
و مراکز پیش دبستانی و همچنین مدارس استثنائی 
نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان و همچنین مناطق 
احمدآباد و رضویه ، امروز دوشنبه هشتم مهرماه۹۸ 
در نوبت صبح تعطیل اعالم شد . شایان ذکر است روز 

گذشته نیز تمام مدارس مشهد تعطیل بود.

شــاید باورش برای شما هم دشوار باشد که بشنوید 
روزی طفلی در شهر مشــهد زندگی کرده با وجود 
ناشــنوایی کامل در کنار دانش آموزان و دانشجویان 
عادی درس خوانــده و به طور تصادفی در دهه دوم 
زندگی اش با زبان اشــاره آشنا شــده است، چراکه 
سال ها با چشــمانش شــنیده و خانواده اش نقش 

گوش های او را ...
.......صفحه 4
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افزایش 22 درصدی ورود زائران به مشهد
 رو شدن یک تخلف عجیب

با حساسیت اولیای دانش آموزان

عزل مدیری که 
کمک های مردمی را 

خرج خودش می کرد! 

.......صفحه 3 

در مقایسه با 6 ماهه اول سال گذشته صورت گرفت

.......صفحه 2 

با روند فعلی به زودی خواهیم خواند

مرثیه ای برای 
سنگ  نگاره ها

تأملی بر جلوگیری
 از بازدیدهای ایمنی

در مدارس مشهد

با ورود حــوزه معاونت امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرای مرکز خراســان رضوی به ماجرای عجیب واریز وجوه 
کمک های مردمی اولیا دانش آموزان به حساب شخصی، در نهایت 

پرده از اقدام غیرقانونی مدیر دبیرستان ...

.......صفحه 2

.......صفحه 2
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
تعمیرکاران مصنوعات نفت، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی مشهد  «  

 به استناد تبصره » 1 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
نظارت  کمیسیون  مورخ 98/06/07  اجرای مصوبه  در  و  نظام صنفی(  قانون   22 ماده   3 تبصره  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
تعمیرکاران مصنوعات نفت، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی شهرستان مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود 
با  شخصًا   98/07/24 مورخ  چهارشنبه  روز  تا  حداکثر  روز،   15 مدت  ظرف   98/07/10 مورخ  چهارشنبه  روز  از 
مدارک ذیل، ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه 
ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک 
مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت 
نام و تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های 

صنفی مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند . 
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی مناقصه – مرحله اول
شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معبردسترسی 

به س��د زاوین را به ش��رکتهای دارای رتبه5 راهس��ازی و س��ازمان برنامه و بودجه با 
شرایط ذیل واگذار نماید:

1-کلیه ش��رکتها بایستی پیشنهادات خود را براس��اس قیمت فهرست بهای تجمیع شده  
راه و باندسال 1398  وبه پیوست آنالیزقیمت اعالم نمایند .

2-اعتباراج��رای پ��روژه از محل اعتب��ارات تملک و داراییهای س��رمایه ای ) تبصره ای ( 
اسناد خزانه اسالمی به مبلغ کل 7/000/000/000  ریال می باشد.

3-ارائ��ه ضمانت نام��ه بانکی به مبل��غ 35/000/000 ریال بعنوان س��پرده ش��رکت در 
مناقصه الزامی است 

4-پیمانکاران باید نحوه کسورات قانونی و ارزش افزوده را مدنظرداشته باشند .
5-کلیه هزینه ها اعم از آگهی ، کارشناسی و غیره برعهده برنده مناقصه می باشد .

6-حق داوری با شهرداری محفوظ است .
7-در ص��ورت امتن��اع از انعق��اد پیم��ان ، س��پرده برن��ده ی��ا برن��دگان مناقص��ه ضبط                             

خواهد شد . 
8-ازکلی��ه متقاضی��ان درخواس��ت م��ی ش��ود جهت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 

98/07/08 لغایت 98/07/23 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند .
9-پیشنهادات می بایست حداکثرتا پایان وقت اداری 98/07/23 به دبیرخانه شهرداری 

تحویل گردد .
10-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 98/07/24 می باشد . 

11-متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتربه سایت www.sh-zavin.ir  و یا با 
شماره تلفن 13-34744111-051 تماس حاصل فرمایند .

آدرس : شهرستان کالت – شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج( 
علی ایزدیان - شهردار زو
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ت اول
نوب

آگهی مزایده    موقوفه حسین در نظر دارد یک باب منزل واقع در خیابان ولی عصر 
شرقی را از طریق مزایده به مدت یک سال به اجاره واگذار نماید جهت اطالع بیشتر به اداره 

اوقاف سبزوار مراجعه گردد.)44647214(
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سبزوار استان خراسان رضوی /ع

98
08
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران )نوبت اول(

  نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها و محوطهپردیس دانشگاه فردوسی مشهد
دانش�گاه فردوس�ی مش�هد در نظر دارد نس��بت به شناس��ایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه مالی و معامالتی 

دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.
1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد

نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی –مدیریت ساختمان ها و تأسیسات
2- موضوع مناقصه: نگهداری و تعمیرات تأسیساتمکانیکی و برقی ساختمان ها و محوطهپردیس دانشگاهفردوسی مشهد

3- محل اجرا: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد       4- مدت اجرا: 12ماه شمسی
5- مبلغ برآورد اولیه: حدود42 میلیارد ریال

6- حداقل شرایط متقاضی: داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 7 ، در رشته  امور تأسیساتی )اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی(
داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.
8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد شرایط می توانند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از اداره ساختمان و تأسیسات 
دانش��گاه واح��د قرارداده��ا دریافت و حداکثر تا تاری��خ 1398/07/14داخل پاکت مهر وموم ش��ده، تحویل دبیرخانه مدیریت امور اداری و پش��تیبانی و اداره س��اختمان ها و 

تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایس��ت مبلغ 500/000ریال را بابت خرید اس��ناد به  حس��اب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد 

واریز نمایند.
10- م��دارک مرب��وط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررس��ی و از پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )مح��ل، زمان، مهلت دریافت 
اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد 

نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802265 تماس حاصل نمایند.
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آگهی مزایده
آستان مقدس امامزاده شعیب)ع(در نظردارد 
ی��ک باب آش��پزخانه واقع در خیابان طبرس��ی 
جن��ب امام��زاده را از طریق مزای��ده به مدت 
یک س��ال به اج��اره واگذارنمای��د. جهت اطالع 
بیش��تر به اداره اوقاف سبزوار مراجعه گردد.

)44647214(
رئی��س اداره اوق��اف و امور خیریه شهرس��تان 

سبزوار استان خراسان رضوی /ع
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به تعدادی راننده 
کمپرسی نیازمندیم

09380070277-09173153405  
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تجدید آگهی مناقصه 
شهرداری گناباد )نوبت دوم(

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد دررعای��ت 
ماده 5 آیین نامه مالی ش��هرداریها  نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری  امورخدم��ات ش��هری)رفت و 
روب،  جم��ع آوری وحم��ل زبال��ه های س��طح 
ش��هر (به بخ��ش خصوصی اق��دام نماید .لذا 
ش��رکتهای خدماتی واجد الشرایط می توانند 
از تاریخ درج آگه��ی نوبت دوم حداکثرظرف 
مدت10روزنسبت به دریافت اوراق مناقصه 
وارای��ه پیش��نهاد اق��دام وی��ا جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر  با ش��ماره  05157222276 

واحد امورمالی تماس حاصل فرمایند 
 حسین زاده شهردار گناباد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت مهندسین مشاور مکانیک خاک و بتن 

)سهامی خاص( به شماره ثبت ۶9۶۵ و شناسه 
ملی 103802277۵8 

ش��رکت  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
مهندسین مشاور مکانیک خاک و بتن دعوت می 
ش��ود در جلس��ه ای که در س��اعت 9 صبح مورخ 
98/7/18 در محل شرکت به آدرس مشهد، آب 
و برق، خیابان پیروزی 51 )ش��هید صارمی 48(، 
پ��الک 85 طبقه دوم تش��کیل می ش��ود حضور 

داشته باشند.
دس��تور جلس��ه: -طرح و تصویب ترازنامه مالی 

سال 97
- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین شرکت
شاهپور اورعی زارع،رئیس هیئت مدیره
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 با روند فعلی به زودی خواهیم خواند

مرثیهایبرایسنگنگارهها
علی محمدزاده بی شــک همه ما بارها و 
بارهــا و در موقعیت های مختلف این جمله را 
شنیده ایم که »نیمه پر لیوان را ببینید« اما اگر 
بخواهیم واقع بینانه و منطقی نگاه کنیم چاره ای 
جز دیدن نیمه خالی لیوان را هم نداریم و شاید 
بتوان گفت نیمه خالی می تواند انگیزه و تلنگر 

جدی برای بهبود شرایط داشته باشد.
با این مقدمه کوتاه می خواهیم در ادامه اندکی 
از نیمه خالی لیوان یک ســوژه نسبتاً قدیمی 
رسانه های مشــهد بگوییم که به نظر نگارنده 
ارزش فکر کردن به نداشــته های این حوزه به 
مراتب باارزش تر از لذت بردن از داشته هایمان 
است و تنها شرط آن باور این است که آنچه از 

دست داده ایم دیگر قابل برگشت نیست.
در چند روز اخیر خبر تخریب سنگ نگاره های 
کمر مقبوال موجب نگرانی بیشتر دوستداران 
تاریخ، طبیعت و میراث ماندگار شد که البته 
جــای نگرانی هم دارد و ما نیــز به نوبه خود 
دلمان برای نقوش چند هزار ساله تخریب شده 
سوخت که قربانی جهالت و سهل انگاری شدند.

 نگاهیبهدیروز
بی هیچ تعارف و مقدمه چینی و فارغ از اصول 
گزارش نویســی می خواهم شفاف بگویم همه 
ما ســهمی در این تخریبگری داریم عده ای با 
کارهایی که کردند و عــده ای هم با کم کاری 
خود موجب شدند تا شاهد این وضعیت باشیم.

آنچه مسلم است سنگ نگاره ها به یک منطقه 
یا یک قوم اختصاص ندارند و در تمام دنیا به 
عنوان بخشــی از تاریخ و حتی مستند برخی 
ادعاهای یک ملت برای اثبات ســابقه تمدنی 
خود شناخته می شوند بنابراین آنچه می گوییم 
برشی از رفتارهای متولیان و دست اندرکاران 
این حوزه در سطح ملی است که نتایج آن در 
محدوده جغرافیای مشــهد و طرقبه و شاندیز 

ملموس تر است.

 نقبیبهگذشته
بــرای آنکه متهم به ســیاه و ســفید دیدن 
نشــوم می خواهم اندکی به قبــل برگردم به 
اوایل دهه 80 یعنی همان ســال ها که بحث 
ســنگ نگاره های اطراف مشهد تازه به عنوان 
یک سوژه جدی رســانه ها مطرح شده بود ما 
نیز در چنــد گزارش و خبر و مصاحبه به این 

موضوع پرداختیم.
خــوب به خاطر دارم تیتر یکی از گزارش های 
مفصــل و طوالنی ما که بــا همکاری مدیران 
بخش هایی از اداره کل میراث فرهنگی بازدید 
میدانی از ســایت های مختلف سنگ نگاره ای 
داشتیم تیتری هشداری بود با این مضمون که 
بزرگ ترین محدوده سنگ نگاره ای ایران پس از 

تیمره در سراشیبی تخریب قرار دارد.

آن ســال ها تعداد معدودی از سنگ نگاره ها 
مورد لطف تخریبگــران بی اطالع قرار گرفته 
بودند و هنوز بســیاری از نقوش سالم بودند. 
صحبت از حفاظت بــود و اینکه متولیان به 
دنبال مراقبت بهتر هســتند امــا مدتی بعد 
بخشــی از همان جایی که باید بیشتر از هر 
نقطه دیگری مراقبت می شــد تخریب شــد 
و تأسیســات ارتباط رادیویی احداث کردند 
و هنوز هم معلوم نیســت چرا در دنیایی که 
ارتباطات اشــکال پیشرفته تری دارد متولیان 
نتوانستند از این اتفاق جلوگیری کنند و آن 

دکل چند صد متر آن طرف تر قد علم نکرد.

 مجوزمعدنسنگ
بگذریــم؛ در حالی که رســانه ها از ثبت ملی 

و تبدیل ایــن محوطه ها به 
سایت موزه سخن می گفتند 
خبر دیگری منتشــر شــد 
مبنی بــر اینکه در نزدیکی 
مجــوز  محدوده هــا  ایــن 
معدن داده شده و حتی در 
بخش هایــی از منطقه مورد 
بین دوستداران  نظر که در 
محیط زیســتی مشــهد به 
ژئوپارک  یا  ســنگی  پارک 
معــروف اســت مته هــای 
در  ســوراخ هایی  فــوالدی 
دل ســنگ ها ایجــاد کرده 
بودند که البته هیچ نقشــی 
بر ســنگ های تخریب شده 

نبــود ولی اگر این اقدامات متوقف نمی شــد 
نوبت به سنگ های نقش دار هم می رسید.

از همان زمان تاکنون بحث معادن اطراف 
دو محدوده بزرگ سنگ نگاره ها داغ است 
و هنــوز به نتیجه نرســیده و همیشــه از 
رایزنی، مطالعــه و ارائه طرحی بی ضرر در 

آینده خبر می دهند.

 نقشجهالتبرسنگنگارهها
چند ســال بعد به یکباره موجی از خبرهای 
منفی تخریب گسترده ســنگ نگاره ها به راه 
افتــاد. به اتفاق تعدادی از فعــاالن این حوزه 
و یکــی از مدیــران میراث فرهنگــی بازدید 
یکروزه ای از محدوده های مورد نظر داشــتیم 
و تیتر گزارشــمان شــد »نقــش جهالت بر 

سنگ نگاره ها«.
هــر چند بین دو بــار بازدید میدانی ما کمتر 
از پنــج ســال فاصله افتــاده بــود اما گویی 
سنگ نگاره ها 50 سال پیرتر شده بودند و دلیل 
اصلی آن هم نقش های تراشیده شده جوانی در 
کنار و حتی روی آن ها بود. نمی دانم تخریبگر 
بی اطالعی که روی نقش بز 3هزار ساله نقش 
سواری امروزی را حک می کرده آیا می دانسته 
کــه دارد برگــی از تاریخ را 

مخدوش می کند یا نه!
صحبت از ایجاد سایت موزه 
سنگ نگاره ای  محدوده های 
که تعداد آثار بیشتری را در 
خود داشــتند جدی تر از هر 
زمان دیگری مطرح شــد و 
حتی برخی از مدیران وقت 
میراث از رایزنی برای جذب 
اعتبــارات ویــژه و مباحث 

مرتبط با آن خبر می دادند.
ولــی ماننــد همیشــه به 
رســانه ای  تب  بــاز  یکباره 
ماجرا فروکش کرد و به جز 
خبرهای کوتاه دوســتداران 
محیط زیست در کانال های گروهی در محافل 
رسمی صحبتی نبود و وعده هایی چون ایجاد 
شهرک تمدن ها و سایت موزه گاهی به گوش 
می رسید تا اینکه باز موضوع معدن طال مطرح 
و مدتی همان حرف های تکراری زده شــد و 
ســنگ نگاره ها به کمای فراموشی رفتند تا با 
بوی گازوئیل چند هفته اخیــر از کما خارج 

شدند و شکی نداریم که هفته بعد این موضوع 
هم فراموش می شود.

 خودمانراقضاوتکنیم
آنچه گفته شــد اشــاره ای گذرا بود به تمام 
آنچه در این سال ها اتفاق افتاده و می خواهم 
صادقانه بگویم برای سنگ نگاره کاری نکردیم 
و نمی توانیم توقع داشته باشیم نتیجه ای جز 
تخریب آن ها را ببینیم اینکه فرهنگ سازی 
و رفتار عمومی در مباحث اینچنینی اولویت 
ویژه دارد و فکر و رفتار تخریبگری عده ای را 
نمی تــوان درمان کرد ولی اینکه چرا حداقل 
کار ممکــن بــرای مراقبت از ایــن میراث 
ارزشــمند تمدنی را انجام نداده ایم ربطی به 

ویرانگرها ندارد.
اینکه نمی توان برای هر سنگ نگاره یک مأمور 
گذاشــت یا سنگ ها را به یک سوله محافظت 
شده انتقال داد پاسخ های منطقی متولیان بوده 
و هست و همه قبول دارند، ولی اینکه چرا در 
تمام این ســال ها ابتدایی ترین کارها را برای 
جلوگیری از تخریب بیشتر این سنگ ها انجام 
نداده ایم پرسشی است که پاسخش می تواند 

سهل انگاری سیستماتیک باشد.
چه می شــد در این مدت مدیران میراث عزم 
خــود را جزم می کردند و با درخواســت های 
جدی و پیگیرانه خود خواهان همراهی مدیران 
استانی و کشــوری برای ایجاد یک گروه ویژه 
حفاظتی سنگ نگاره ها می شدند مگر نمی شد 
در یکی از همین محدوده ها که سنگ نگاره های 
بیشــتری دارد یک مقر دایمی ایجاد کرد که 
همزمان گشــت های نظارتــی محدوده های 

اطراف را که نزدیک هم هستند انجام دهند.
بــا نگاهی به عملکرد کشــورهایی که در این 
حوزه پیشرو هستند می بینیم حداقل کار آن ها 
استفاده از پوشش شیشه ای مقاوم به ضربه بوده 
و آیا نمی شد در کنار تمام هزینه های سازمانی 
اعتبــاری برای مراقبت از چند تخته ســنگ 
بزرگ و خاص که نقوش بسیاری بر پیکرشان 
حک شــده کنار گذاشت و در کنار مراقبت از 
آن ها به بازدیدکننــدگان بی تفاوت به ارزش 
تاریخــی این آثار فهمانــد که همین خطوط 
ناموزون شبیه مرد کماندار برگی از تاریخ نسل 

خود آن ها هم محسوب می شود.
با این حال به نظر می رسد بهترین جمله درباره 
عملکرد همه ما در قبال سنگ نگاره ها این است 
که بگوییم با سهل انگاری خواسته و یا ناخواسته 

خود باد کاشته ایم و باید طوفان درو کنیم.
بیاییم خودمان را فریب ندهیم و اگر قرار است 
حرف های تکراری نزدیک به دو دهه گذشته را 
بزنیم حرفی نزنیم و این بار با یک اقدام عملی 
به سراغ سنگ نگاره ها برویم گویا گوش آن ها 

هم از وعده پر است.

   تأملی بر جلوگیری از بازدیدهای ایمنی 
در مدارس مشهد

چهارشنبه گذشــته زمانی که مدیرعامل آتش نشانی مشهد در 
نشست خبری گفت: بیشــتر مدارس اجازه ورود آتش نشانان را 
برای انجام بازدیدهای ایمنی نمی دهند، یاد سخنان هشت سال 
گذشته مدیرعامل وقت این سازمان افتادم که دقیقاً همین گالیه 

را داشت.
موضــوع نگران کننده اینکه از آن زمان تاکنون بازدید از مدارس 
به صورت سازماندهی شده صورت نگرفته و با وجود مکاتبات و 
پیگیری های زیاد آتش نشانی اما آموزش و پرورش به بهانه کمبود 
اعتبارات هنوز نتوانسته مدارس را ایمن سازی کند؛ تا جایی که 
گفته می شود هیچ مدرســه ای در کالنشهر مشهد، 100درصد 
ایمن سازی نشده است و بســیاری از مدارس این شهر با وجود 
ناایمن بودن، همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند و شاید به 
همین خاطر است که همه ساله شاهد حوادث متعددی بوده ایم 

که گاه خسارات جبران ناپذیری را نیز در پی داشته اند.
هم اکنون بیش از یک هزار مدرســه در شــهر مشــهد دارای 
ساختمان قدیمی هستند و نیاز به استحکام بنا دارند در حالی که 
نسبت به ارتقای ایمنی و به روزرسانی  آن ها اقدامی نشده اما هنوز 
از آن ها اســتفاده می شود؛ تعداد زیادی از این مدارس نیز حتی 

تجهیزات اولیه اعالم و اطفای حریق را ندارند.
جالــب آنکه آمــوزش و پرورش به این موضوع واقف اســت اما 
نداشــتن بودجه را بهانه و عنوان می کند که ما باید بودجه الزم 
برای نوسازی را از وزارتخانه دریافت کنیم تا بتوانیم ضوابط ایمنی 
را اعمال کنیم. سال گذشته نیز معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی 
اداره  کل آموزش و پرورش خراســان رضوی از فرسودگی حدود 
۴0درصدی مدارس مشــهد خبر داده و گفته بود که از ۴3هزار 
کالس موجود در استان ۲0درصد آن نیاز به  بازسازی دارد که باید 
در این خصوص نیز تأمین اعتبار شود تا بتوان این تعداد مدرسه 

را نوسازی کرد.
این در حالی اســت که به خصوص در چند ســال اخیر مدیران 
مدارس مختلف به بهانه نوسازی و بهسازی مدارس پول های قابل 
توجهی از اولیای دانش آموزان می گیرند و گاه مجموع این پول ها 
در یک مدرســه به چندین میلیارد ریال می رســد؛ در کنار این 
موضوع البته نباید کمک های هنگفت و قابل قدردانی نیکوکاران 
و خیرین مدرسه ساز را نادیده گرفت که همه ساله بار سنگینی 
از هزینه ها را از دوش آموزش و پرورش برداشــته و برمی دارند تا 
جایی که برخی معتقدند همین کمک ها سبب تنبلی مسئوالن 
این وزارتخانه در جذب اعتبارات دولتی و ســهم واقعی از بودجه 

عمومی کشور شده است.
درعین حال آنچه در بحث ایمنی مدارس مهم به نظر می رســد 
این اســت که به هیچ قیمتی نباید گذاشــت سالمتی و جان 
دانش آموزان به خطر بیفتد و اگر آموزش و پرورش بودجه برای 
خرید تجهیزات ایمنی و ایمن سازی مدارس ندارد، می تواند و باید 
در کنار تالش و چانه زنی برای جذب بودجه الزم، با همکاری دیگر 
دســتگاه ها و به ویژه آتش نشانی، در بحث پیشگیری و آموزش 

وارد عمل شود.
اینکه مسئوالن آموزش و پرورش در این سال ها به دالیل کاماًل 
نامعلوم و صدالبته غیرمنطقی، اجازه ورود کارشناسان آتش نشانی 
به مدارس را نمی دهند، قابل تأمل بوده و مدیران باالدستی باید 
علت را یافته و چاره جویی کنند. اما به طور قطع و یقین تا آن زمان 
مسئول مسلم هر حادثه ای هستند که به دلیل کاستی های موجود 

در مدارس رخ می دهد. 
شاید مدیران آموزش و پرورش به اهمیت و تأثیر آموزش بر پویایی 
جامعه واقف نبوده و به این باور نرسیده اند که مدارس، پایه های 
رشد و پیشرفت جامعه هستند و مدیران و آینده سازان کشور از 
همین مدارس رشــد پیدا می کنند و برای قرار گرفتن در مسیر 

توسعه پایدار باید به محیط مدارس توجه ویژه شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
خبر داد

   اختصاص 5هزار و 100 میلیارد ریال 
تسهیالت اشتغال زایی به استان 

تعاون،  مدیــرکل  ایرنا: 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
گفت:  رضوی  خراســان 
5هزار و 100 میلیارد ریال 
قرض الحسنه  تسهیالت 
مشاغل  و  اشــتغال زایی 
خانگــی طی امســال به 
این اســتان تخصیص یافت.  محمد سنجری در جلسه کارگروه 
اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گناباد افزود: باید برای پرداخت 
این تسهیالت بر اساس کارآفرینی، اشتغال زایی و شناخت دقیق 

ظرفیت های هر شهرستان اقدام کرد.
وی ادامه داد: حفظ اشتغال موجود و راه اندازی مجدد واحدهای 
نیمه فعال ضرورت توسعه رونق اقتصادی و کارآفرینی در خراسان 
رضوی اســت و باید از همه ظرفیت هــای بخش های دولتی و 
خصوصــی در این زمینه بهره گرفت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان رضوی گفت: تعطیلی واحدها ممکن است در 
تغییر نگرش روانی سرمایه گذاران جدید برای سرمایه گذاری مؤثر 
نباشــد و از این رو راه اندازی واحدهای غیرفعال از اعطای مجوز 

ایجاد واحدهای تولیدی جدید مقرون به صرفه تر است.
وی ادامــه داد: اگر بانک ها به دلیل بدهی های بانکی، یک واحد 
تولیــدی را تملک کردند باید با اقداماتی نظیر اجاره به شــرط 

تملیک و مشارکتی نسبت به راه اندازی مجدد آن ها اقدام کنند.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خراسان رضوی با اشاره به 
شناسایی 1۶3 واحد تولیدی غیرفعال در این ارتباط در خراسان 
رضوی گفت: مراقبت از واحدهای دارای مشکل و بحرانی در کنار 
حمایت از راه اندازی طرح های نیمه تمام باید اولویت اشــتغال و 

کارآفرینی استان قرار گیرد.
  پاسخ روابط عمومی آموزش و پرورش 

جغتای به یک گزارش 
قدس: روابط عمومی آموزش و پرورش شهرســتان جغتای در 
پاســخ به چاپ گزارشی با عنوان »خواسته مان عملی نشود مانع 
تحصیل فرزندانمان می شویم« که چهارم مهرماه در همین صفحه 

به چاپ رسید جوابیه ای ارسال کرده که در آن آمده است: 
احتراماً طبق قانون مطبوعات خواهشــمند است جوابیه ذیل را 
در پاسخ به مطلب مندرج در ویژه نامه شماره 3۲5۶ در خصوص 
تفکیــک دوره اول و دوم مدارس امید انقالب و کوثر جغتای در 
اسرع وقت در همان صفحه و ستون منتشر فرمایید. 1- تفکیک 
دوره اول و دوم مدارس ابتدایی در راســتای اجرای سند تحول 
بنیادین و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی بوده و از آسیب های 
حضور دانش آموزان با محدوده سنی ناهمگون جلوگیری می کند 
)حضور دانش آموزان اول ابتدایی و ششــم ابتدایی در یک فضا 
آسیب زاســت(. ۲- از نظر فضا و تراکم شــدید دانش آموزان در 
مدرســه امید انقــالب و جمعیت کم در مدرســه کوثر امکان 
ساماندهی را سلب کرده به طوری که تیپ ساختمان مدرسه امید 
انقالب پنج کالسه بوده ولی در سال گذشته تعداد کالس هایی 
که باید برگزار می شــد به هشت کالس و در سال جاری به 10 
کالس رسیده که در سال گذشته از انباری و نمازخانه به عنوان 
کالس استفاده شده ولی امسال با ده کالسه شدن چنین امکانی 
وجود ندارد. 3- از نظر سامانه سناد به علت جمعیت کم مدرسه 
کوثر، چهار کالس آن قابل تأیید نیست. ۴- طبق توافقات به عمل 
آمده با شهردار محترم تمامی دانش آموزان عزیزی که والدین آن ها 
مشکل مالی دارند به صورت رایگان از سرویس مدارس استفاده 
خواهند کرد و هیچ بار مالی بر دوش خانواده های محروم نخواهد 
افتاد. 5- از تمامی صاحبنظران تقاضا داریم معایب و محاســن 
طرح فوق را سنجیده و در راستای مشارکت در تصمیم سازی و 

تصمیم گیری، آموزش و پرورش را یاری نمایند.

رئیس ستاد اربعین این شهرستان: 
  مردم بشرویه دو موکب در نجف و کربال 

برپا می کنند
قــدس:   - بشـرویه 
فرماندار  شــفیعی،  علی 
و رئیــس ســتاد اربعین 
گفت:  بشرویه  شهرستان 
همه ما بر این هســتیم 
که زائران امام حسین)ع( 
باید بهترین امکانات را در 
مسیر راهپیمایی اربعین و 
زیارت اماکن مقدسه داشته باشند، بنابراین امسال تصمیم گرفتیم 

پذیرای بیش از 35 هزار زائر باشیم.
جوینده، رئیس ستاد عتبات عالیات استان خراسان جنوبی نیز 
گفت: بشرویه تنها شهرستانی است که در سرزمین مقدس کربال 

و نجف اشرف موکب خواهد داشت.
وی افــزود: بــا توجه به حــذف ویزا در ســفر اربعیــن تعداد 
مراجعه کنندگان و ثبت نام زائران نســبت به ســال گذشته دو 
برابر شده و تاکنون بیش از یک میلیون زائر در سامانه نام نویسی 

کرده اند.
جوینده بیان کرد: امســال با همکاری شــرکت توزیع سوخت 
خراسان جنوبی همه موکب ها سوخت مورد نیاز خود برای پخت 
نان و غذای گرم را دریافت خواهند کرد که با درایت صورت گرفته 
1۲ دستگاه نانوایی در شهر کاظمین و دو نانوایی در کربال و نجف 

استقرار خواهند یافت.

 : jفرمانده سپاه امام رضا
  کنگره ملی 18 هزار شهید 

خراسان رضوی برگزار می شود
تسنیم: فرمانده سپاه امام 
رضا)ع( گفت: کنگره ملی 
18هزار شــهید خراسان 

رضوی برگزار می شود.
پاسدار  ســرتیپ  سردار 
صبح  نظــری  یعقوبعلی 
دیروز در جلســه قرارگاه 
رسانه خراسان رضوی اظهار کرد: نخستین کنگره شهدای استان 
سال 88 برگزار شد و هر 10 سال یک  بار این کنگره ها باید برگزار 
شود. کنگره دوم نیز سال 1۴00 برگزار می شود و باید تا آن جلسه 

محصوالت متنوعی تولید شود. 
وی بیان کرد: چهار کنگره ملی شــهدای شهرستان در نیشابور، 

تربت حیدریه، سبزوار و کاشمر نیز برگزار می شود. 

  مشارکت خیر مدرسه ساز در توسعه 
یک دبیرستان

قدس: خیر مدرسه ســاز 
در توســعه یــک بــاب 
فضای آموزشی در منطقه 
تبادکان مشــارکت کرد. 
آقای  گرامی  نیک اندیش 
محمدعلــی دهقانــی با 
اهــدای 75درصد هزینه 
توسعه چهار کالس در دبیرستان متوسطه اول پارسای روستای 
خلق آباد در کار خیر مدرسه سازی سهیم شد. این فضای آموزشی 
با سایر فضاهای جنبی در مجموع ۴ میلیارد ریال هزینه در بردارد 
که 3 میلیارد ریال توســط این فرد نیک اندیش و مابقی از محل 

اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس تأمین خواهد شد.

رضا طلبی عضو شورای اسالمی شهر مشــهد گفت: بر اساس قانون و ماده 55 
شهرداری ها، مدیریت شهری وظیفه مستقیمی در حوزه ایجاد هوای پاک و بهبود 

محیط زیست در شهر ندارد و اقدامات آن صرفاً پشتیبانی و کمک کننده است. 
محمد حاجیان شهری در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: هوای آلوده تا دو روز دیگر در 

شهر مشهد حضور خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بر اســاس بررسی های صورت گرفته یکی از دالیل اصلی ایجاد این آلودگی 
ریزگردها هســتند که از خارج کشور و از سمت کشور ترکمنســتان و از صحرای قره قوم از 
سمت سرخس به سمت مشهد منتقل می شوند که برای کاهش این موضوع باید دیپلماسی 
خارجی فعال شود تا این ریزگردها در منشأ ایجاد آن ها کنترل شوند که وزارت کشور، وزارت 
امور خارجه، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست در این باره باید رایزنی و اقدامات اساسی را 
انجام دهند. عضو شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه اگر بین شهر مشهد و نزدیک ترین 
شــهر ترکمنستان به مرزهای ایران خواهرخواندگی ایجاد شــود، اقدامات الزم در این باره با 
سرعت بیشتری دنبال خواهد شد، افزود: دلیل دیگر ایجاد این ریزگردها در شهر مشهد مربوط 
به کارخانه های شن شــویی که در مسیر جاده سرخس مســتقر هستند، است که بر اساس 
پیگیری هایی که توسط دادستانی صورت گرفته تعداد آن ها کاهش پیدا کرده است که البته 
کافی نیســت و حتی برای برخی از آن ها فیلترهایی نصب شده که در این زمینه باید مراجع 

قانونی اقدامات الزم را انجام دهند. 
حاجیان شهری با بیان اینکه در راستای ارتقای کیفیت ناوگان عمومی شهر مشهد نیز اقدامات 
خوبی در دو ســال گذشته صورت گرفته اســت، افزود: در مصوبه ای به شهرداری اجازه داده 
شد از کمکی که دولت برای خرید هر اتوبوس به میزان 1۴۲هزار دالر ارائه می کند استفاده و 

اتوبوس های جدید را برای شهر مشهد خریداری کند که البته ممکن است زمانبر باشد.

وی گفت: در حال حاضر از یک هزار و 830 دســتگاه اتوبوس در شــهر مشهد در حدود یک 
هزار و ۲00 دستگاه فرسوده هستند که اگر در شرایط معمولی باشد باید آن ها را از رده خارج 
کرد و اتوبوس های جدید که به طور میانگین قیمت آن ها در حدود 700میلیون تومان است را 
خریداری کرد اما به دلیل مشکالت تحریمی و عدم تحویل اتوبوس جدید از سوی کشورهای 
دیگر به ناچار باید به بازســازی همین اتوبوس های فرسوده که اعتباری در حدود 70میلیون 

تومان نیاز دارد روی آورد.

رئیس کمیسیون سالمت و محیط زیست شورای شهر در گفت وگو با قدس خبر داد

استمرار آلودگی هوا در مشهد تا دو روز آینده
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آلو شابلون

در مقایسه با 6 ماهه اول سال گذشته صورت گرفت
 افزایش 22 درصدی 
ورود زائران به مشهد

قدس: ورود زائر به کالنشــهر مشهد در نیمه نخست 
امســال نسبت به مدت مشابه پارســال ۲۲/۴ درصد 

افزایش داشت. 
معاون مدیریت و هماهنگی امور زائران استانداری خراسان 
رضوی با اعالم این خبر گفت: در نیمه نخســت امسال 

۲۴میلیون و ۶55هزار و 5۶۹ نفر وارد مشهد شده اند.
محمدصادق براتی افــزود: از این تعــداد 11میلیون و 
۶۹7هزار و ۲00 نفر در تابســتان امســال به کالنشهر 
زیارتی مشهد وارد شده اند که در مقایسه با سال گذشته 

به صورت میانگین ۴3درصد افزایش دارد.

 مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان عنوان کرد
 برداشت بیش از 21 هزار تُن 

سیب درختی از باغ های نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: مدیر جهاد کشاورزی نیشابور 
از برداشت بیش از ۲1هزار تن سیب درختی از باغ های این 
شهرستان خبر داد. محمدعلی فرهمند راد گفت: سطح زیر 
کشت ســیب درختی در نیشابور یک هزار و 11۲ هکتار 
اســت که از این میزان، یک هزار و 100 هکتار بارور و 1۲ 
هکتار غیربارور اســت. وی افزود: با عملکرد 1۹ تن در هر 
هکتار این محصول، افزون بر ۲1 هزار تن سیب برداشت 
می شود. وی خاطرنشــان کرد: باغداران نیشابور از محل 
تولید سیب در سال جاری، بیش از۴۲0 میلیارد ریال سود 

ناخالص می برند.

 فرماندار خبرداد
تولید ۶20 تن انواع ماهی پرورشی 

در طرقبه شاندیز

قدس: ســاالنه بیش از ۶۲0تن انواع ماهی های گرمابی و 
سردابی در شهرستان طرقبه شاندیز تولید و روانه بازار های 
داخلی و خارجی می شود. فرماندار طرقبه شاندیز در کارگروه 
رفع موانع تولید در حوزه های کشاورزی و آبزی پروری گفت: 
این شهرستان با دارا بودن 3۶0واحد پرورش ماهی گرمابی 
و 3۲واحد سردابی ساالنه بیش از ۶۲0تن انواع ماهی تولید 
می کنــد. وی افزود: طرقبه شــاندیز در تولید ماهی  مقام 
هفتم استان را به خود اختصاص داده است. حسینی گفت: 
بیش از ۶درصد ماهی های گرمابی و سردابی استان در این 

شهرستان تولید می شود.
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روی خط حادهث

شورا

ر هشدا

حمل و نقل

رئیس شورای اسالمی شهرستان مشهد: 
 استعفای اعضای شورای بخش مرکزی  

قانونی نیست
شــورای  رئیس  ایرنــا: 
اسالمی شهرستان مشهد 
اســتعفای جمعی  گفت: 
اسالمی  شــورای  اعضای 
ایــن  مرکــزی  بخــش 
نیست،  قانونی  شهرستان 
تشکیل  تقاضای  بنابراین 

شورای حل اختالف برای بررسی این موضوع را داریم. 
شــهناز رمارم افزود: از اعضای این شــورا خواسته ایم در عرصه 
خدمت رســانی ادامه فعالیت دهند، هنوز قانــون آن ها را عضو 
می داند و محکومیت قانونی نیز برای آن ها صادر نشده است، اگر 
حکم محکومیت برای آن ها صادر شود، سلب عضویت می شوند 
و اعضای علی البدل جایگزین آنان خواهند شد اما در حال حاضر 
اعضا با وثیقه آزاد هســتند و قوه قضائیه نیز درباره آنان تصمیم 
نگرفته اســت.  وی اظهار کرد: ما تابع قانون هستیم و تا زمانی 
که قوه قضائیه درباره این افراد تصمیم نگرفته، جلسات این شورا 
باید تشکیل شود. رمارم گفت: فرماندار نمی تواند استعفای آنان 
را بپذیرد زیرا قانون می گوید استعفا باید به صورت یک به یک 
در شورا مطرح و پذیرفته شود و سپس به فرمانداری ابالغ شود.  
رئیس شورای اسالمی شهرستان مشهد افزود: قانون برای انحالل 
شورا یا استعفای اعضای شورا یا سلب عضویت اعضا موادی دارد 
اما باید توجه داشــت استعفایی پذیرفته می شود که مخل کار 
نباشد، بنابراین استعفای جمعی مخل کار شوراست و از سوی 

دیگر جلسه ای برای پذیرش استعفا تشکیل نشده است. 

 معرفی ۱۰ نقطه حادثه خیز 
محور نیشابور - مشهد

فــارس: رئیــس مرکز 
و  حــوادث  مدیریــت 
پزشــکی  فوریت هــای 
نیشــابور در رابطــه بــا 
میــزان تصادفات و نقاط 
حادثه خیز محور مواصالتی 
نیشابور - مشهد گفت: در 

پنج ماه نخست سال جاری، ۱۰ نقطه در این محور حادثه خیز 
شناسایی شدند که فقط در این مناطق ۱۲۲ تصادف و واژگونی 
روی داده است. وی تصریح کرد: در این تصادفات بیش از ۳۰۰ 

نفر مصدوم و ۱۲ کشته به جای مانده است.
 قاسم مشارموحد تأکید کرد: کیلومتر ۲۵ تا ۲۹ محور مذکور در 
پی ۲۶ حادثه تعداد ۶۷ نفر مصدوم شدند، همچنین در کیلومتر 
۱۵ مسیر و در مقابل روستای اردوغش در این مدت ۱۷ حادثه 
روی داده که ۴۶ نفر مصدوم بر جای گذاشته است. مشارموحد 
افزود: در محدوده منطقه حیاط وحش چشمه خسرو در پی ۱۳ 
حادثه، ۳۲ نفر مصدوم شدند. در کیلومتر ۳۳ محور نیشابور به 
مشــهد و در مقابل روستای جوادیه نیز در این مدت ۲۱ نفر در 
۱۲ حادثه به مراکز درمانی منتقل شدند. رئیس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور بیان کرد: در جاده محدوده 
شــهر قدمگاه یعنی در کیلومتر ۲۲ مســیر نیز ۱۳ حادثه، ۲۳ 
مصدوم بر جای گذاشته است، در کیلومتر ۵ تا ۶ محدوده پلیس 
راه نیشابور تا روســتای ادگ نیز در پی ۱۰ تصادف، ۳۲ نفر به 
بیمارستان های نیشابور منتقل  شده اند. وی گفت: در کیلومتر ۲۱ 
و مقابل مجتمع خدماتی طلوع و کیلومتر ۴۰ محدوده آمادگاه 
مقداد در پی ۹ حادثه در هر کدام از این مناطق، به ترتیب ۴۱ و 
۱۸ نفر در این مدت مصدوم شدند. مشارموحد خاطرنشان کرد: 
در کیلومتر ۱۲ در مقابل روســتای بوژمهران در هفت  تصادف، 
۱۸ نفــر مجروح به مراکز درمانی منتقل شــدند، همچنین در 
حدفاصل کیلومتر ۸و ۹ نیز در ۶ فقره تصادف، ۱۴ نفر مصدوم 

مورد مراقبت های فوری کارکنان اورژانس قرار گرفته اند.

  نرخ بلیت اتوبوس از مشهد 
به مرزهای عراق گران شد

ایرنا: معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای خراســان 
رضوی گفت: از ۱۷ مهرماه 
جاری تــا ابتــدای آبان 
ماه نــرخ بلیت اتوبوس از 
مشهد به پایانه های مرزی 

با کشور عراق به دلیل سرویس دهی خالی شرکت های حمل و 
نقل در یک مســیر افزایش یافته است. جواد وحدتی فرد افزود: 
این افزایش قیمت مطابق قانون و براساس تصمیم انجمن های 
صنفی شــرکت های حمل و نقل مسافر اتخاذ شده و مقاصد در 
این سفرها از شهرهای غربی مانند کرمانشاه به شهرهای مرزی 
مانند مهران تغییر پیدا کرده است. وی ادامه داد: به عنوان مثال 
در تاریخ های یاد شده بلیت اتوبوس از مشهد به مرز مهران برای 
ناوگان عادی ۲میلیون ریال و برای وی. آی. پی ۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار ریال است در حالی که پیش از  این تاریخ، قیمت اتوبوس 
مشهد-کرمانشاه به ترتیب برای ناوگان عادی ۹۰۰ هزار ریال و 
برای وی. آی. پی یک میلیون و ۳۸۰ هزار ریال بوده است. معاون 
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان 
رضوی گفت: سال گذشته قیمت بلیت اتوبوس از مشهد به مهران 
برای ناوگان عادی یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و برای ناوگان 

وی. آی. پی ۲میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بوده است.

میراث فرهنگی رشتخوار خبر داد
 6سال حبس 

برای عامل سرقت از بنای تاریخی 
خــط قرمــز: مدیر 
میراث فرهنگی، صنایع 
گردشگری  و  دســتی 
رشــتخوار  شهرستان 
از ۶ ســال حبس برای 
پنجره هــای  ســارق 
آب انبار تاریخی اکبرآباد 

رشتخوار خبر داد.
کاظم کامیاب با اعالم این خبرافزود: سارق پنجره های آب انبار 
تاریخی اکبرآباد عالوه بر اســترداد اموال، به تحمل ۶ سال 

حبس تعزیری محکوم شد.
وی ادامه داد: در خرداد ماه ســال جاری پنجره های آب انبار 
تاریخی اکبرآباد که به شماره ۱۳۸۶۲ در فهرست آثار ملی 
به ثبت رســیده، شبانه مورد سرقت قرار گرفت که با تالش 
مأموران نیروی انتظامی و بــا پیگیری های این اداره، متهم 
شناســایی و برابر نظر قاضی مجازات الزم  برای آن در نظر 

گرفته شد.
شایان ذکر است، آب انبار تاریخی اکبرآباد در جنوب روستای 
اکبرآبــاد و در کنار قلعه تاریخی اکبرآباد و محوطه شــهر 
تاریخی جیزد در ۱۶ کیلومتری محور رشتخوار به خواف قرار 

گرفته است.

 برخورد پراید با شتر 
پایان تلخی را رقم زد

باشــگاه خبرنگاران: 
برخورد یک دستگاه پراید 
با شتر در محور روستایی 
چاهداشــی- میغان یک 

کشته بر جا گذاشت.
ســرهنگ توفیقی نیــا، 
جانشین رئیس پلیس راه 
خراسان جنوبی گفت: ساعت ۴:۱۵ بامداد روز گذشته به واسطه 
برخورد پراید با شتر در محور روستایی چاهداشی به میغان یک 
نفر به شدت مصدوم شد. وی افزود: پس از آن نیروهای امدادی 
به محل اعزام و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کرده اما فرد 
حادثه دیده پس از انتقال به پایگاه اورژانس ۱۱۵ نهبندان جان 
خود را از دست داد. سرهنگ توفیقی نیا علت حادثه را عدم توجه 

به جلو توسط راننده پراید اعالم کرد.

در مشهد رقم خورد
 پایان کار باند حرفه ای توزیع کراک 

ســربازان  قرمز:  خط 
گمنام امام زمان)عج( در 
عملیاتی یک باند توزیع 
موادمخدر را متالشــی 
و حــدود ۱۲ کیلوگرم 

کراک را کشف کردند.
اطالعاتی  اقدامــات  با 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( در مشهد، باند توزیع کننده 

ماده مخدر کراک متالشی شد .
این باند توزیــع موادمخدر پس از چند روز تالش توســط 
ســربازان در خیابان شهیدکریمی مشــهد مورد ضربه قرار 
گرفت و ضمن دســتگیری دو نفــر از قاچاقچیان، محموله 

۱۲کیلوگرمی کراک از ناحیه متهمان کشف و توقیف شد.

 دستگیري عامل برداشت 58 میلیونی 
از حساب به روش اینترنتی

نـــیــشابـــور- 
خبرنگارقدس: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــي 
نیشــابور از شناســایي 
عامــل  دســتگیري  و 
غیــر  برداشــت هاي 
مجاز اینترنتــی در این 

شهرستان خبر داد .
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور اظهار کرد:در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبني بر برداشت های سریالی غیرمجاز از 
حساب عابربانکش توسط فردی ناشناس، موضوع در دستور 

کار پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت .
سرهنگ حسین دهقانپور گفت: کارشناسان پلیس فتا پس 
از بررسی دقیق اظهارات شاکی پرونده و یکسری تحقیقات 
پلیســی متوجه شــدند متهم در ۶ فقره تراکنش مبلغ ۵۸ 

میلیون ریال به صورت غیرمجاز برداشت کرده است .
وي خاطرنشان کرد: متهم پس از هماهنگي با مقام قضایي در 
یک اقدام ضربتي دستگیر و با توجه به مستندات و ادله پلیس 

به جرم خود اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي شهرســتان نیشــابور با اشاره به معرفی 
متهم بــه مراجع قضایــی، تصریح کــرد: ضعف آگاهي 
و اعتمــاد بي جــا از دالیــل اصلي بروز کالهبــرداري و 
ایجاد فرصت براي مجرمان اســت، بنابراین شــهروندان 
ضمن مراقبــت در نگهداري رمزدوم و یــا رمز اینترنتي 
عابربانک هاي خود، از در اختیار قرار دادن آن به دیگران 

جداً خودداري کنند.

یک مقام انتظامی عنوان کرد
 فناوری های نوین شناسایی مجرمان 

در خدمت پلیس 
رئیس  قرمــز:  خط 
پیشــگیری  پلیــس 
فرماندهــی انتظامــی 
رضــوی  خراســان 
گفــت: دســتاوردها و 
توانمندی هــای پلیس 
و  پیشگیری  در  استان 
تشخیص جرم منحصر به فرد است. سرهنگ محمد بوستانی 
افزود: ارائه دستاوردها در مقاوم سازی بدنه خودرو با فناوری 
نانو سرامیک، ضدآتش، ضدخش و پردازش و وضوح سازی 
تصاویر، پالک های مخدوش شده خودروها و شناسایی چهره 
مجرمان با توجه به آناتومــی بدن آن ها حتی در زمانی که 
صورت آن ها کاماًل پوشیده باشد، کمک قابل توجهی برای 

پلیس به شمار می رود.

رخ رد رخ
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 اتوبوسرانی پیگیری کند
چرا در اتوبوس های بی آر تی بعضی از خانم ها در قســمت مردان می نشینند لطفاً پیگیری و 

برخورد شود.
9۱5...9384

 به همه نانوایان کارتخوان بدهید
لطفاً با اتحادیــه نانوایان صحبت کنید تا از 
همه  نانوایان سطح شهر بخواهند از دستگاه 
کارتخوان استفاده کنند تا مشکلی برای دادن 

پول خرد به وجود نیاید.
938...265۱

 یک مسیر و چند نرخ!
دیروز با تاکســی تلفنی به حرم رفتــم و حدود ۱۵هزار تومان کرایه دادم. هنگام بازگشــت 
از کیوســک تاکسی جلو حرم مبلغ کرایه همان مسیر را پرســیدم گفتند ۲۳ هزار تومان و 
تاکسی های سطح شهر هم ۳۰ هزار تومان نرخشان را برای بازگشت همان مسیر اعالم کردند. 
واقعیتش دلم برای زائرانی سوخت که شاید مجبور باشند این نرخ را بپردازند. چرا تاکسیرانی 

نظارتی بر این بی انصافی ها ندارد؟
9۱5...۱335

 اتوبوسرانی فقط به فکر بخش خصوصی است!
قابل توجه ســازمان اتوبوســرانی؛ متأسفانه  
همکاران شــما در برنامه ریزی و بهره برداری 
به جای اینکه بــرای درآمد ســازمان و رفاه 
شهروندان تالش کنند برای درآمد شرکت های 
نمونه اش  تــالش می کنند. یــک  خصوصی 
خط ۷۹را بــه پایانه گردشــگری برده اند که 
درآمد خط  ۸۸کم نشــود؛ درصورتی که اگر 

ســرویس دهی این خط از پایانه فردوسی انجام شــود، درآمد این خط دو برابر و  رفاه شهروندان 
چهار برابر می شود.

9۱5...6۰46

 گران فروشی در اطراف حرم
اکثر زائران را قشرمتوســط به پایین کشور 
تشــکیل می دهنــد اما واحدهــای تجاری 
نزدیک حــرم در گران فروشــی و اجحاف 
در حال مســابقه هســتند، قیمــت میوه، 
محصوالت غذایــی و نان هم رکوردهای دو 

سه برابری را شکسته اند.
936...6۱58

عقیل رحمانی با ورود حــوزه معاونت امور 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای 
مرکز خراسان رضوی به ماجرای عجیب واریز 
وجــوه کمک های مردمی اولیــا دانش آموزان 
به حســاب شــخصی، در نهایت پرده از اقدام 
غیرقانونی مدیر دبیرســتان برداشته و به عزل 

وی انجامید.

 گزارش اولیا روی میز مقام قضایی
چنــد روز پیش یک گــزارش مردمی روی میز 
قاضی فرزاد بهشــتی توندری، دادیار حــــوزه 
معاونت امور اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 

دادسرای مرکز خراسان رضوی قرار گرفت.
با بررســی این چند برگه از سوی مقام قضایی 
اطالعات اولیه ای به دســت آمد که اشاره داشت 
مدیر یک دبیرستان دخترانه در حوالی بولوار توس 
مشهد، پول های حاصل از کمک های مردمی اولیا 
را با شیوه ای خاص به حساب شخصی اش منتقل 

و وجوه را به جیب می زند.
ایــن گونه بود کــه مقام قضایی دســتور انجام 
تحقیقات تکمیلی و نامحسوس را صادر و در ادامه 
خواسته شد تا صحت و یا عدم صحت ماجرا در 
مدت چند روز به دادستانی مرکز استان منعکس 
شــود. این اقدام صورت می گیرد و مأموران برای 
انجام اقدامات میدانی و جمع آوری مســتندات 

تکمیلی راهی بولوار توس شدند.

 بررسی چند ساعته و رو شدن کل ماجرا
پس از حضور چند ســاعته نیروهای اعزامی 

در محل مدرســه و زیر نظر 
گرفتن رفتــار مدیر و دیگر 
موارد مشکوک، مشخص شد 
گزارش های اولیه صحت دارد 
و در محل تخلفی آشکار در 

حال رخ دادن است.
از طرفــی نمایان شــد که 
آنکه  بــرای  فــرد متخلف 
بتوانــد وجــوه حاصــل از 
را  و...  اولیــا  کمک هــای 
مصــادره کند، بــرای این 
دقیق  نقشــه ای  هــم  کار 
اجــرا کرده بــود. او هنگام 

مراجعــه ولی دانش آموزی 
که قصد کمک به مدرسه، 
خرید لوازم آموزشی و... را 
داشت، به او عنوان می کرد 
کارتخوان  دســتگاه  کــه 
و  اســت  خراب  مدرســه 
بایــد بــرای ایــن کار به 
مغازه شیرینی فروشــی که 
در نزدیکی مدرســه وجود 
کارت  آنجا  و  مراجعه  دارد 

بکشید.
پس از این اقــدام و طبق 
هماهنگــی کــه قبــاًل با 

مغازه دار داشــته اســت، از او خواسته بود 
هرچنــد روز یــک بار وجوه واریــزی را به 
حســاب شــخصی اش منتقل کند، این کار 
هم صورت می گرفت و وجوه در نهایت مورد 

مصرف شخصی قرار می گرفت!
با روشن شــدن ماجرا، موضوع به اطالع مقام 
قضایی رسید و در مقابل قاضی بهشتی توندری 
از آموزش و پرورش اســتان خواســت هرچه 

سریع تر با فرد خاطی برخورد شود.
پس از آن مدیر متخلــف در کوتاه ترین زمان 
ممکن از سمتش عزل و برای او پرونده تخلفات 
اداری تنظیم و رسیدگی به آن در دستور کار 

آموزش و پرورش استان قرار گرفت.

 برخورد قضایی هم خواهد شد
قاضی بهشتی توندری، دادیار حــوزه معاونت 
امور اجتماعی و پیشــــگیری از وقوع جرم 
دادسرای مرکز خراسان رضوی در این رابطه 
به قدس گفــت: پس از اتمام رســیدگی به 
پرونده تخلفات اداری صورت گرفته از سوی 
فرد مذکــور، برای این مدیر خاطی پرونده ای 
قضایی هم تشــکیل و مورد رســیدگی قرار 

خواهد گرفت.

رو شدن یک تخلف عجیب با حساسیت اولیای دانش آموزان

عزل مدیری که کمک های مردمی را خرج خودش می کرد! 

با روشن شدن ماجرا 
مدیر متخلف در 

کوتاه ترین زمان ممکن 
از سمتش عزل و برای 

او پرونده تخلفات اداری 
تنظیم و رسیدگی به آن 
در دستور کار آموزش 

و پرورش استان قرار 
گرفت

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 استمرار وزش باد و گرد و غبار 
تا روز جمعه  در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد:  وزش باد و گرد 
و غبار تا روز جمعه در استان استمرار دارد.

براساس اطالعات بدســت آمده از ایستگاه  های هواشناسی 
استان، دمای هوای اســتان در طول چند روز آینده کاهش 
می یابــد و بارش هــای پراکنده به  ویــژه در مناطق مرتفع 
نیمه شــمالی و شمال غرب استان به شــکل رگبار همراه با 
رعدوبرق رخ می دهد. بیشینه دمای مشهد برای فردا دو شنبه 

به ۲۴ درجه سلسیوس کاهش می یابد.

خبر
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خط قرمز: دادگستری کل استان خراسان رضوی با هدف تنویر 
افکار عمومی و اطالع رسانی از روند اقدامات مثبت و امیدآفرین در 

مسیر اجرای حکم پرونده شرکت پدیده اطالعیه ای صادر کرد. 
در این اطالعیه آمده است: پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه 
مســتقر در مشــهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پدیده 
شاندیز؛ بالفاصله این پرونده با ۱۲۰ جلد به شعبه اجرای احکام 

دادسرای عمومی و انقالب مشهد مقدس ارسال شد.

 خرید تعهدنامه های قدیمی ممنوع
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد، اقدامات اجرایی را 
در راستای حکم صادره انجام داده و با توجه به ابعاد گسترده آن و 
تعیین تکلیف نسبت به امور کالن شرکت، اقدامات صورت گرفته 

تاکنون به شرح ذیل است:
۱- با عنایت به اینکه به موجب حکم دادگاه ویژه رســیدگی به 
جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه مستقر در مشهد 
مقدس؛ تعهدنامه داران شــرکت به وضعیت سهامداری تبدیل 
شده اند که این مهم پس از بررسی ابعاد فنی موضوع، محقق شده 
و در حال حاضر از طریق سامانه و سیستم قابل رؤیت است. نکته 
حائز اهمیت اینکه متعاقــب صدور رأی دادگاه در این خصوص، 
تعهدنامه هایی که افراد ســابقاً دریافت کرده بودند ابطال شده و 
از درجه اعتبار ســاقط است، بنابراین خرید و فروش آن ها بدون 
وجاهت است و بدینوسیله به شهروندان محترم هشدار الزم داده 

می شود.
۲- تبدیل وضعیت طلبکاران شــرکت به ســهامداران شرکت 
یکی دیگر از موارد قابل توجه اســت که در حکــم دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه 
مستقر در مشــهد مقدس آمده است. در این راستا با عنایت به 
اینکه شرکت پدیده با طلبکارانی مواجه بود که ماهیت طلب آن ها 
متفاوت از وضعیت سهامداران )مشارکت در سود و زیان( است و 
وصول مطالبات آن ها بر مبنای قرارداد و تضامین اخذ شده باید 
محقق می شــد، لیکن در راستای حفظ منافع شرکت پدیده به 
عنوان یک پروژه ملی، صرف نظر از اینکه ماهیت طلب و منشــأ 
طلبکاران شرکت پدیده چه بوده است، دادگاه ضمن هویت بخشی 
به سهام شرکت پدیده، طلب آن ها را با سهام تهاتر کرده است. در 
واقع طلبی که سود روزشمار آن به طور غیرمستقیم به سهامداران 

تحمیل می شد به نحو دیگری محاسبه شده است. در خصوص 
نحوه تخصیص ســهام به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به 
عنوان طلبکاران عمده شرکت پدیده، جلسات متعدد و فشرده ای 
با حضور مسئوالن استانی و کشوری در مشهد و تهران برگزار شده 
اســت که در نهایت روند کار مثبت ارزیابی می شود و به محض 
قطعی شــدن جزئیات، نحوه محاسبه طلب طلبکاران از همین 
طریق اطالع رسانی خواهد شــد. در این خصوص از سهامداران 
تقاضا می شود استنباط و تحلیل شخصی خود را از رأی؛ در زمینه 
سهم بانک ها و مؤسسات در فضای مجازی نشر نداده و به شایعات 

توجهی نکنند.
۳- با توجه به وضعیت ایجاد شــده به موجب حکم دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور؛ پس از 
تبدیل وضعیت طلبکاران و تعهدنامه داران به ســهامداری؛ اداره 
شرکت به صورت کلی در اختیار سهامداران است و پرواضح است 
که در این خصوص هر یک از سهامداران که سهم بیشتری داشته 
باشد در اداره شرکت نیز نقش مهم تر و برجسته تری خواهد داشت 
و محوریت اداره شرکت با سهامداری است که بیشترین سهم را 

دارد.

پدیده در بورس
۴-در خصوص ورود شــرکت پدیده به بورس نیز پس از صدور 
حکم دادگاه، رایزنی ها و جلسات متعددی در سطح کالن برگزار 
شــده است، سوابق و مستندات مربوط به موضوع جهت بررسی 
تحویل شــده که پس از اتمام فرایند محاسبه سهام سهامداران، 
طلبکاران و تعهدنامه داران و ثبات وضعیت، اقدام اجرایی در این 

خصوص صورت خواهد پذیرفت.
۵- موضوع ســهام جبرانی برای اختصاص به سهامداران بحثی 
اســت که به موجب مفاد حکم قطعی دادگاه باید انجام شود و 
اصل موضوع محل تردید نیست و صرفاً بحث نحوه تخصیص و 
مقدار آن محل بحث است که به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

200 میلیارد تومان به پدیده برگشت
۶-در سایر قســمت های رأی دادگاه که به موجب آن برخی از 
دالالن به دو ســال حبس و رد مال محکوم شده بودند نیز پس 
از شــروع فرایند اجرای حکم تاکنون همه دالالن به جز یک نفر 
تسویه حساب کرده اند و از این رهگذر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان 

به شرکت پدیده مسترد شده که در غالب سهام، واحد تجاری و 
سایر اموالی اســت که پس از کارشناسی به پدیده منتقل شده 
اســت. این موضوع با توجه به اینکه رد مال به شــرکت صورت 
پذیرفته در کل به نفع ســهامدارانی اســت که در این مجموعه 

شریک هستند.
۷- یکی از مهم ترین نکاتی که به واســطه حکــم دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه 
مستقر در مشهد مقدس در خصوص شرکت پدیده ایجاد شده 
اســت، تعیین تکلیف نهایی نســبت به امورات مختلف شرکت 
اســت که فضای خوبی برای جذب ســرمایه گذار فراهم نموده 
است. در سال های گذشته نیز ســرمایه گذارانی برای مشارکت 
در این مجموعه مراجعاتی داشــتند که به واســطه مبهم بودن 
وضعیت شــرکت پدیده و بعضاً تجمعات برخی از سهامداران، از 
سرمایه گذاری منصرف شده اند که بحمداهلل در حال حاضر این 
دغدغه حل شده و بستر مناسبی برای حضور سرمایه گذار ایجاد 
شده اســت. در این زمینه از سهامداران انتظار می رود به حفظ 
آرامش موجود کمک کرده تا زمینه حضور ســرمایه گذار فراهم 
باشد؛ چراکه مطمئناً جذب سرمایه گذار نیازمند فضای آرامش 

است.

 25 دالل دیگر احضار می شوند
۸- در خصوص قســمت مفتوح پرونده )رسیدگی به اتهام سایر 
دالالن و مســئوالن دخیل در موضوع( نیز اقدامات الزم صورت 
گرفته است. دستورات الزم برای مستندسازی اقدامات مسئوالن 
دخیل در موضوع به ضابطین امر صادر شــده و تحقیقات اولیه 
شروع شده است. در خصوص سایر دالالن و سودی که عاید آن ها 
شده نیز نتیجه کارشناسی به حدود ۲۵ نفر ابالغ شده که اظهارات 
آن ها در دست بررسی است و در هفته آینده، افراد جهت تفهیم 
اتهام به دادسرا فراخوانده خواهند شد و چنانچه اقدام مؤثری در 
راستای رد مال صورت ندهند، همان مسیری که سایر متهمان در 

پرونده پدیده طی کردند در انتظار آن ها خواهد بود.

مردم به شایعات توجه نکنند

اطالعیه مهم دادگستری در خصوص پدیده



ورزش خراسان گفت وگو با معلمی خاص که دانش آموزانی متفاوت دارد

خانواده ام گوش های من بودند!
محبوبه علی پور: شــاید باورش برای شما هم 
دشــوار باشد که بشــنوید روزی طفلی در شهر 
مشــهد زندگی کرده با وجود ناشــنوایی کامل 
در کنار دانش آموزان و دانشــجویان عادی درس 
خوانده و به طور تصادفی در دهه دوم زندگی اش 
با زبان اشاره آشنا شــده است، چراکه سال ها با 
چشمانش شنیده و خانواده اش نقش گوش های 

او را داشته اند. 
 محســن داوودی، معلمی که امروز بیش از 28 
سال است به آموزش فرزندان ناشنوای خراسان 
رضوی مشــغول بوده؛ درباره سرگذشــت خود 
می گوید: در دو سالگی به دلیل ابتال به بیماری 
مننژیت شــنوایی ام را از دســت دادم، اما چون 
کودک اجتماعی و شلوغی بودم به شدت اصرار 
داشتم با دیگران ارتباط برقرار کنم. اینجا بود که 
خانواده ام مرا حمایت کرده و به عنوان گوش هایم 
وسیله ارتباطی ام با دیگران شدند. درواقع از همان 
ابتدای طفولیت لب خوانی می کردم و در گفت وگو 
با دیگران مشــکل چندانی نداشتم تا اینکه قرار 
شد به مدرسه بروم، پدرم تصمیم گرفت من در 
مدرسه استثنایی تحصیل کنم، اما پسر عمه ام او 
را مجاب کرد که می توانم در مدرســه عادی به 

تحصیل بپردازم. 
آقای داوودی با هیجان و نشاط از خاطرات درس 
و کالس حرف می زند و ادامه می دهد: تحصیل 
من در کالس های عادی برای معلم ها نیز جالب 
بود، چراکه تا آن روز هیچ دانش آموز ناشــنوایی 
نداشتند. ازهمین رو رابطه خوبی با هم داشتیم، 
چنان که در زمان تدریس دقت می کردند روبه روی 
من قرار بگیرند تا با لب خوانی متوجه شوم. البته 
گاهی هم در زمان دیکته نوشتن با مشکل مواجه 
می شدم اما یک بار دیکته را 20 شدم. همچنین 
از آنجــا که تلفظ واژه ها را نمی شــنیدم در این 
زمینه ضعف هایی داشتم که با راهنمایی خواهر و 
برادرهایم، کلمات را اعراب گذاری می کردم. گاهی 
اوقات آموختن و دانستن صحیح کلمات چنان 
برایم دشــوار بود که چند روزی ناگزیر به تمرکز 
و تکرار می شــدم. همچنین برای آموزش زبان 
انگلیسی از روش اعراب گذاری استفاده می کردم.

وی که مدرک کارشناسی خود را در رشته ادوات 
و تجهیزات کشــاورزی دانشــگاه اهواز دریافت 
کرده، می افزاید: پیش از تحصیل در دانشگاه به 
سربازی رفتم، چراکه باور نمی کردند من ناشنوا 
باشــم که براساس گزارش بهزیستی محدودیت 
شنوایی ام تأیید شد به این ترتیب دوماه خدمت 
کردم. ســپس در دانشگاه بابل کاردانی گرفتم و 
برای ادامه تحصیل به دانشــگاه شهید چمران 
اهواز رفتم. در زمان تحصیل تا وقتی که استادان 
روبه رویم صحبت می کردند متوجه می شدم، اما 
گاهی اوقات اســتادان چراغ ها را خاموش کرده 
و اسالید نشــان می دادند و اینجا بود که من در 
کالس می خوابیدم. داوودی بــا بیان خاطره ای 
اظهار می کند: روزی استادمان امتحان دشواری 
گرفت و بیشتر دانشجویان معترض و گالیه مند 
بودند درحالی که من خــودم درس را خوانده و 

نمره خوبی هم کسب کرده بودم. 
بنابراین استاد در پاسخ اعتراض ها 
می گفت: اگر امتحانم دشوار بوده، 
چــرا داوودی نمره عالی گرفته 
اســت. وی همچنیــن تعریف 
با قطــار همراه  می کند: روزی 

دوستانم مسافرت می رفتیم. در 
طی سفر با همسفرانم درباره 
موضوعــات مختلف صحبت 
کــرده و اظهارنظر می کردم تا 
اینکه پــس از مدتی به راهرو 
قطار رفته و به تماشای مناظر 
بیرون مشغول شدم، در همین 
حین مأمور کنترل چند بار مرا 
صدا کرد که متوجه نشــدم، 
دوســتی که همراهم بود به 
شــانه ام زد و به دیگران گفت 
که من ناشــنوایم، اما دیگران 
بــاور نمی کردند و بــا تردید 
می گفتند: »چطور ممکنه! این 

که چند ساعته مثل بلبل حرف می زند«.

  چراغ های رابطه را روشن کنیم
آقای داوودی در ادامه با اشــاره بــه نحوه ورود 
به مراکز اســتثنایی و اشــتغال به عنوان معلم 
ناشــنوایان، می گوید: بسیار مایل بودم در زمینه 
تخصص خودم که ادوات و تجهیزات کشاورزی 
است فعالیت کنم و حتی در آزمون ها نیز پذیرفته 
می شــدم، اما زمانی که متوجه می شدند ناشنوا 
هســتم از پذیرش من طفره می رفتند، چراکه 
اعتقاد داشتند به دلیل محدودیت های جسمی 
نمی توانم با دیگران ارتباط کافی داشته باشم. البته 
من عالقه ای به امور اداری و پشــت میزنشینی 
نداشــتم و مایل بــودم در طبیعــت و فضای 

کشاورزی فعالیت کنم که موفق نشدم. 
وی تأکید می کند: زمانی که 18 ســاله بودم به 
طور تصادفی و با راهنمایی یکی از دوســتانم با 
کانون ناشنوایان آشنا شدم و برای نخستین بار 

گروه بزرگی از ناشنوایان را می دیدم 
درحالی که از زمان کودکی همیشه 
تصور می کردم من تنها ناشــنوایم. 
ازهمین رو ســعی کردم با این افراد 
ارتبــاط داشــته باشــم، اینجا بود 
که دریافتم افراد با دست هایشــان 
صحبــت می کنند و من زبان 
اشــاره را با تمرین فراوان در 
دو سال آموختم که این امر در 
موفقیتم برای ارتباط با دیگران 
دانش آموزانــم  به خصــوص 
بسیار اثرگذار بود. ازهمین رو 
به همکارانــم توصیه می کنم 
بــرای تقویت روابطشــان با 
دانش آمــوزان و البته کاهش 
مشــکالت ارتباطی خود؛ به 
طــور حتم زبان اشــاره را به 
خوبی بیاموزند و تنها به مهارت 
لب خوانــی متکی نباشــند، 
چراکه با تســهیل ارتباطات؛ 
کار معلمان نیز راحت شده و به خوبی مفاهیم را 
به دانش آموزان منتقل می کنند و نیز بر آمادگی 
حضور این دانش آموزان در جامعه تأکید کنند، 
چون که بســیاری از محصالن ناشــنوا با وجود 
توانمندی های فراوان، به دلیل مشکالت ارتباطی 

رغبتی به تعامل و حضور در جامعه ندارند.

  همسرم بهترین معلم است
داوودی که حال پدر دو فرزند است درباره ازدواج 
ناشنوایان می گوید: همسرم فرد سالمی و معلم 
ناشنوایان است. وقتی با شاگردانم درباره ازدواج 
صحبت می کنیم، معتقدم با فردی ازدواج کنند 
که یا ناشنوا باشد یا به طورعمیق مسائل زندگی 
ناشنوایان را درک کرده و نسبت به آن ها آگاهی 
داشته باشــد تا در ادامه مسیر زندگی مشترک 
دچار مشکل نشوند، چراکه بسیاری نمی توانند 
افرادی که دارای نقصی همانند ناشنوایی هستند 
را بپذیرند. وی تأکید می کنــد: بی هیچ اغراقی 

همســرم بهترین معلم ناشنوایان است، چنانکه 
حتی اگــر من کلمه ای را درســت تلفظ نکنم، 
بارها تکــرار می کند به طوری که من از آموزش 
طفره می روم، ولی او مصمم می گوید: باید درست 
بگویی. همچنین وقتی با هم فیلمی را می بینیم 
برایم لب خوانی می کند. رابطه  من با پسرانم خیلی 
خوب اســت و اصالً تصور نمی کنند که پدرشان 

ناشنوا باشد.
این مدرس هنرستان ادامه می دهد: بهترین افراد 
برای لب خوانی در صدا وســیما، کسانی هستند 
که والدین و اطرافیان ناشنوایی داشته اند، چراکه 
این توانایی را دارند با استفاده از زبان محاوره ای 
اشاره، در کوتاه ترین زمان مفاهیم را به ناشنوایان 
منتقل کنند. درحالی که درک زبان اشاره رسمی 

و استاندارد نیازمند زمان بیشتری است. 

  استقالل مالی با خوداشتغالی
داوودی درباره مسئله اشتغال ناشنوایان می گوید: 
گرچــه ما ســعی می کنیم با تکیه بــر آموزش 
مهارت هایی همانند صنعت چوب و الکترونیک، 
هنرجویان ناشــنوا را به ســوی بازار کار هدایت 
کنیم، اما با توجه به شرایط کلی اشتغال در جامعه، 
امکان اســتخدام این افراد در ادارات و کارخانه ها 
بسیار کم اســت، زیرا از یک سو کارفرمایان به 
دلیل محدودیت جسمی به این مسئله رضایت 
ندارند و از طرف دیگر قانون 3 درصد برای اشتغال 
معلوالن به درستی اجرا نمی شود. ازهمین رو به 
هنرجویان تأکید می کنیم که به دنبال کارآفرینی 
و خود اشــتغالی باشند و حتی به دانش آموزانی 
که از شهرستان ها برای تحصیل می آیند توصیه 
می کنیم به روستاها و شهرستان ها برگردند و با 
استفاده از تسهیالت مناسب کسب و کاری برای 

خود ایجاد کنند. 

  افتخار خادمی دانش آموزان ناشنوا
وی در پایــان صحبت هایش می گوید: من همه 
موفقیت هایم را مرهون امام هشــتم)ع( هستم 
ازاین رو با هرموفقیتی که داشتم خدمت ایشان 
مشرف شــده و ضمن تشکر تقاضا می کردم که 
ورودم را به مسیرهای تازه زندگی تسهیل کنند. 
همچنین همیشه دوست داشتم مفتخر به خادمی 
حضرت رضا)ع( شوم و حتی نامه ای نوشته و به 
داخل ضریح انداختم، اما با گذشت ماه ها خبری 
نشد. ازهمین رو زمانی که به قم مشرف شدم به 
حضرت معصومه)س( نیز گالیه کردم که امام رضا 
مرا قبول نکرده است. مدتی بعد خواب دیدم یکی 
گفت: آقا خادم های زیادی در حرم دارند شما به 
کودکان ناشنوا خدمت کنید. از همان روز من با 
پشــتکار افزون تری به آموزش این اطفال همت 
کردم و بعد از پایان خدمت و بازنشستگی قصد 
دارم یک روز را به طور افتخاری در هنرســتان 
محل خدمتم فعالیت کنم. همچنین سال هاست 
در کنار همسرم فراتر از وظایف شغلی به کودکان 
ناشنوای مشــهدی و دیگر شهرستان ها خدمت 

می کنم.
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بوکسور خراسانی تیم ملی: 
 سهمیه بوکس المپیک را کسب می کنیم

قدس: بوکسور خراسانی 
تیم ملی گفت: نگرانی های 
ما برای حضور در مسابقات 
انتخابــی المپیک از بین 
رفته است و می توانیم در 
مسابقات گزینشی چین با 
ارائه عملکردی مناسب به 

سهمیه بوکس المپیک برسیم.
محمد شوریان درخصوص عملکردش در مسابقات جهانی روسیه، 
اظهار کرد:  در این مســابقات، قهرمانان نامدار جهان و قاره های 
مختلف حضور داشــتند و ســطح فنی آن بســیار باال بود که 

خوشبختانه نفرات ایران، مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتند.
بوکسور خراســانی تیم ملی بیان کرد:  در مسابقه نخست برابر 
حریف عراقی کمی استرس داشتم، چون رینگ جهانی را ندیده 
بودم. با این حال پس از برتری برابر وی در مبارزه دوم بسیار خوب 
کار کردم. وی گفت: اکنون استرس ما برای حضور در مسابقات 
انتخابی المپیک از بین رفته اســت و می توانیم در مســابقات 

گزینشی چین با ارائه عملکردی مناسب به سهمیه برسیم.

 4 بازیکن به تیم بسکتبال 
آویژه صنعت پیوستند 

ایرنا: چهار بازیکــن جدید با امضای قرارداد به تیم لیگ برتری 
بسکتبال آویژه صنعت پارسای مشهد پیوستند و دو بازیکن نیز 

قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند. 
مدیر تیم بســکتبال آویژه صنعت پارسا گفت: علیرضا علیزاده، 
مهدی اسماعیلی، علی نصیری و عماد سلمانی قرارداد جدید امضا 
کرده و مجید صادقی و مهدی افخمی قراردادهای خود را تمدید 
کردند. جعفر فالح افزود: پیش از این هم ســرجان ایوانوویچ از 
صربستان به عنوان سرمربی و علیرضا مرتضوی به عنوان بازیکن 
با تیم آویژه صنعت پارســا قرارداد امضــا کرده و صالح فروتن و 

ابوالفضل سیدی نیز قرارداد خود را تمدید کرده بودند. 
تیم آویژه صنعت پارسا فصل گذشته در نخستین حضور خود در 
لیگ برتر بســکتبال با کسب 20 امتیاز در رتبه ششم جدول ۹ 

تیمی لیگ برتر بسکتبال قرار گرفت.

 رتبه سوم بانوی تیرانداز خراسانی 
در لیگ برتر کشور

هاشــمی،  زهرا  قدس: 
بانوی تیرانداز خراســانی 
موفق به کسب رتبه سوم 
رقابت هــای لیــگ برتر 

تیراندازی شد. 
هفته اول و دوم لیگ برتر 
تیراندازی بانوان در سالن 
80 خط مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد و در مسابقات 
برگزار شــده پنج تیم حاضر در لیگ برتر مسابقات خود را آغاز 
کردند. در این دوره از مسابقات در فینال رشته تفنگ بادی، زهرا 
هاشمی از هیئت تیراندازی خراسان رضوی به رتبه سوم دست 
یافت. نجمه خدمتی، ملی پوش تیراندازی ایران که موفق به کسب 
سهمیه حضور در المپیک توکیو نیز شده از تیم مقاومت اول شد 
و فاطمه کرم زاده از ساچمه بیژن رتبه دوم را کسب کرد. گفتنی 
است در این لیگ پنج تیم حضور دارند که رقابت بعدی در آبان 

ماه برگزار خواهد شد.

 حضور خراسان شمالی 
در لیگ برتر کشتی آزاد

هیئت  رئیس  ایســنا: 
کشتی خراسان شمالی از 
حضور این استان در لیگ 

برتر کشتی آزاد خبر داد.
عیســی پورنادری گفت: 
متولی کشــتی خراسان 
شــمالی در لیــگ برتر 
کشــور، مؤسسه فنی و ورزشــی نام آوران اترک خواهد بود. وی 
افزود: چهار کشتی گیر که اهل این استان هستند از سوی خراسان 

شمالی در این لیگ حضور پیدا خواهند کرد.
پورنادری تأکید کرد: حضور کشتی خراسان شمالی در لیگ برتر 
این زمینه را فراهم خواهد کرد تا اردوهای مختلف در این استان 
برپا شود. وی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت اصلی کشتی این 
استان موضوع اسپانسر است، اظهار کرد: متأسفانه در این استان به 
اداره کل ورزش و جوانان به عنوان تنها اسپانسر نگاه می شود و این 
درحالی است که سایر ادارات، سازمان ها، شرکت های خصوصی 

و... نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

سالمت

 تجلیل از اهداکنندگان 
سلول های بنیادی در خراسان رضوی

قدس: مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی 
گفــت: پیوند ســلول های بنیادی خونســاز 
دریچــه امیدی برای درمان بیــش از 70 نوع 
بیماری ازجمله بیماری های بدخیم، سرطان 
خون، تاالســمی، آنمی، نقایص ایمنی ارثی، 
بیماری هــای متابولیــک ارثــی و تومورهای 
متابولیکی ارثی اســت. دکتر سید حمیدرضا 
اســالمی در مراســم تجلیل از 6 اهداکننده 

سلول های بنیادی در خراسان رضوی افزود: واحد سلول های بنیادی انتقال خون استان از نیمه 
دوم سال13۹5 فعالیت خود را در مشهد آغاز کرده و تاکنون ۹70 نفر سلول های بنیادی خود 
را اهدا کرده اند. وی گفت: اهدای سلول های بنیادی عوارضی ندارد و در افراد سالم بین سنین 

18تا35 سال قابل انجام است.

تحصیل من در 
کالس های عادی 

برای معلم ها 
نیز جالب بود، 

چراکه تا آن روز 
هیچ دانش آموز 

ناشنوایی نداشتند
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 نمایشگاه »سخت و نفسگیر« 
در مشهد

نمایشگاه عکس  قدس: 
نفســگیر«  و  »ســخت 
بــه مناســبت روز ملی 
آتش نشــان با همکاری 
خراســان  هنری  حوزه 

رضوی برگزار شد. 
آتشپاد دوم امیر عزیزی، 

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد در آیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: هنر و آثار هنری 
همواره به فرهنگ سازی در عرصه ایمنی کمک کرده است. در 
این راســتا پیش از این نمایشگاه هایی درباره مدیریت بحران 
برگزار کردیم و معتقدم آتش نشانی نیز ظرفیت بسیار باالیی 
دارد که با بهره گیری از زبان هنر به فرهنگ شهری شهروندان 
عمق ببخشیم تا مشــکالت و خطرات کمتری رخ دهد و با 

سرعت بیشتری رفع شود. 
وی افزود: در نمایشگاه »سخت و نفسگیر« گزیده ای از تصاویر 
آرشــیوی ما از عملیات های ســازمان آتش نشانی شهرداری 
مشهد به نمایش گذاشته شده و درصدد هستیم در آینده با 
حمایت و همکاری حوزه هنری خراسان رضوی در این زمینه 
فراخوان مسابقه  ای در سطح ملی منتشر و آثار برگزیده را در 

نقاط مختلف شهر مشهد به نمایش بگذاریم. 
گفتنی اســت در این نمایشــگاه 27 فریم عکس از عکاسان 
مطرح مشــهدی همچون نیما نجف زاده، محســن رحیمی 
عنبران، حسن شرافت، مصطفی خانچوپانی و محمد زائرنیا در 

معرض دید عموم عالقه مندان قرار گرفته است. 
این نمایشگاه در نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی 

واقع در بین هاشمیه 20 و 22 در حال برگزاری است.
عالقه مندان می توانند تا یازدهم مهرماه هرروز در نوبت صبح 
و عصر از ســاعت ۹ تا 12 و 16 تا 1۹ از این نمایشگاه بازدید 

کنند.

 کتابخانه پستی در روستاها 
ترویج کتابخوانی می کند

 - ر بو نیشــا
سعید  خبرنگارقدس: 
فرمانــدار  شــیبانی، 
نیشــابور  شهرســتان 
انجمــن  جلســه  در 
ایــن  کتابخانه هــای 
شهرستان گفت: انجمن 

کتابخانه های عمومی شهرســتان بایــد حمایت های الزم از 
برنامه های ترویج فرهنگ کتابخوانــی در همه نقاط به ویژه 

مناطق کم برخوردار را مدنظر قرار دهد.
محمدرضا مقدم پاشــا، رئیــس اداره کتابخانه های عمومی 
شهرســتان نیشــابور ضمن تأکید بر ضــرورت حمایت از 
طرح های خالقانه کتابخوانــی، عنوان کرد: یکی از طرح های 
جالب کتابخوانی که در شهرســتان نیشــابور اجرا می شود 
کتابخانه پســتی کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســت و هــدف از این کتابخانــه در اختیار قرار گذاشــتن 
کتاب بــه کــودکان روســتایی و مناطق کم برخــوردار به 
 منظــور ترویج فرهنگ مطالعه و آشــنایی کودکان روســتا 

با دنیای کتاب است.

یک عکاس پیشکسوت:
 سوژه های اجتماعی

 نگاهم را جذب می کنند
قدس: نخستین عصرانه 
»عصر هنرمند« با حضور 
از  بردبار  عامــل  فرامرز 
عکاســان خبری مطرح 
و پیشکسوت خراسان و 
با اجرای همکار جوانش 
حمید سلطان آبادیان در 

حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد. 
فرامرز عامل بردبار در این نشست درباره بهترین عکس هایی 
که تاکنون گرفته اســت، گفت: من ســه بار برگزیده جایزه 
بهتریــن عکس خبری و 5-6 بار نامزد این جایزه شــدم، اما 
لذتبخش ترین عکس هــا برایم آن هایی بوده که از محله های 
محروم گرفتم و پس از انتشار عکس، آن مشکل برطرف شده 

یا در زمینه آن فرهنگ سازی شده است. 
وی خاطرنشــان کرد: هزاران عکس طبیعت دارم که از آن ها 
چندان راضی نیستم شاید به طور اتفاقی عکس های طبیعت 
خوبی بگیرم، اما از آن راضی نیستم چون دغدغه من نیست، 
ولی اگر هم اکنون از میدان شهدا تا میدان توحید مشهد برای 
عکاسی بروم به جرئت می گویم که می توانم پنج عکس خوب 
ثبت کنم، چون سوژه های اجتماعی نگاهم را به خود جذب 
می کنند. این عکاس باسابقه خاطرنشان کرد: من هنوز هم در 
حال یادگیری و کســب تجربه هستم به همین دلیل هم به 
سمت تدریس عکاسی رفتم تا مجبور شوم همواره به روز باشم 

و به هنرجویانم یاد بدهم و از آنان یاد بگیرم.

 مدت آموزش های پیش از ازدواج 
افزایش یافت

قدس: مــدت آموزش های پیش و پــس از ازدواج در مراکز 
زیرپوشــش دانشگاه علوم پزشکی مشــهد از دو به 6 ساعت 
افزایــش یافت. رئیس مرکز بهداشــت ثامن دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد با اعالم این مطلب گفت: برنامه آموزش هنگام 
ازدواج که پیشتر به مدت دو ساعت اجرا می شد با تأکید رهبر 
معظم انقالب بر اهتمام جدی دستگاه های اجرایی برای مقابله 
با آسیب های اجتماعی، این آموزش ها از ابتدای مهرماه امسال 

از دو ساعت به 6 ساعت افزایش یافت.
دکتر محمدمهدی ایزدپناه افــزود: در این آموزش ها زوجین 
با مفاهیم کاربردی ازدواج، ســالمت باروری و جنســی آشنا 

می شوند.

طبیعت

 ثبت یک گونه پرنده کمیاب 
در خلیل آباد

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
خلیل آباد از مشاهده و ثبت یک گونه پرنده 

کمیاب در این شهرستان خبر داد.
سعید شــفیعیان گفت: با مراجعه شهروند 
خلیل آبــادی بــرای تحویــل یــک پرنده 
زخمی که توســط پرندگان شــکاری مورد 
حمله قرار گرفته بود، مشــخص شــد این 
 پرنده بــا نام »پــری شــاهرخ« و نام علمی

 Oriolus oriolus است که برای نخستین بار در این شهرستان مشاهده شده است. 
وی افــزود: ایــن پرنده زیبــا با رنگ زرد درخشــان و طول 23 ســانتیمتر از راســته 
 گنجشــک ســانان اســت که بیشــتر به صورت مهاجر عبوری در نقاط مختلف کشور 

دیده می شود.

7643zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. بازیکن ایرانی هلندی سابق تیم ملی فوتبال 
 و باشگاه پک زووله هلند- ویتامین جدولی 
گفتــه-  و  کالم  خــواب-  قــرص   .2
پرطرفــدار  ورقــه ای   شــیرینی 
تازمانی کــه  آکنــده-  طالیی رنــگ-   .3 
 4. لقــب درجــه داران ارتــش- تاکنون- 
بلــه ایتالیایی 5. نیــز- عتیقــه- از انواع 
مثبــت-  جــواب   .6 ریاضــی  تصاعــد 
 چیــره و غالــب- بیمــاری تنگی نفــس 
7. النــه- جمله قرآنی- همدمان اســت و 
 جمع ندیــم 8. خضاب- پیــش- توانایی 
۹. برداشتن و گذاشــتنش سرکسی جرم 
 اســت- یــاری- امتیــاز در ورزش جودو 
10. حــرف نــوروزی- جدا و مشــخص- 
 گردن 11. حمله کننده- هادی- ابرزمینی 
12. کجاست؟- افسانه گو- »خوشتر« می شود 
اگر منظم باشد 13. اندیشمند- نوعی نمک 
خوراکی طبی که مصرفــش از بروز گواتر 
جلوگیری می کند- مادر باران 14. رستوران 
 فرنگی- از لوازم تبلیغاتی - پایتخت آنگوال 
15. بــاران اندک- به محض دســتگیری 

متهم و بدون گذراندن بازجویی و بازپرسی 
تشکیل و حکم در همان جلسه صادر و اجرا 

می شود

 1. عضوتنفســی گیاه- اشعه مجهول- اقل 
2. ضررزننده -  از حبوبات- از فشردن این 
 میوه چاشنی ترش پرطرفداری بدست می آید 
3. قهرمان ســرزمین عجایب- از نام های 
 حضرت فاطمه زهــرا»س«- قیمت بازاری 
4. از مبطالت روزه- کامپیوتر- نوعی موشک 
دوربرد 5. الهه صنعت یونان باستان- توان 
آخــر- اهــل مجارســتان 6. حالتــی از 
نشســتن که کف دوپا را برزمین گذارند- 
تمام کننده- شــرور 7. مارکی سوئیســی 
 برای ساعت- گام- عرصه مسابقات بوکس 
 8. خانــدان- متصــدی کتابخانه- جرس

۹. ســرآمد- چاهــی در جهنــم- پیروان 
حضرت موســی»ع« را گوینــد 10. عامل 
انتقال وراثت- بخشش و عطا- عبارت است 
 از وزن اصلی یک محصول بدون بسته بندی 
11. حضــرت کلیــم ا...- حــرف فاصله- 

قــرآن کریــم-  بیان شــده 12. طــول- ســوره 7۹ 
صدمترمربــع 13. دوست داشــتن- تأمین کننده نیروی 
 محرکــه بعضی کشــتی ها- محصولــی از ایران خودرو 
14. مکتب سنت گرایی- عدد- شرارت 15. نوعی باتری 

مرغوب خودرو - صورت فرانسوی مریم- هم عقیده 
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