
 حکم قطعی متهمان پردیسبان 
اعالم شد

به  روزرسانی ساختار فیزیکی
 نیاز امروز دانشگاه فردوسی

قدس سوژه مردمی را پیگیری کردحبس طوالنی، رد مال و شالق  در مأل عام 

روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی 
در اطالعیــه ای از چگونگی اجرای حکم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
شعبه مشــهد در خصوص پرونده شرکت موسوم به 
پردیسبان، خبر داد. در این اطالعیه آمده است: پس 
از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 

اخاللگران در نظام اقتصادی ...

دانشــگاه فردوسی مشــهد با قدمتی 70 ساله از 
جایگاه شــاخصی در رتبه بندی های علمی ملی و 
بین المللی برخوردار است. چنانکه درحال حاضر 
حدود 30 هزار دانشــجو در مقاطع لیســانس تا 
دکترا در این مرکز علمی به تحصیل مشــغولند. 
همچنین این دانشــگاه با جــذب بیش از هزار و 

700 دانشجوی خارجی که...
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خالیشدنزیرپایریلها!
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 

مطرح کرد

استیضاح وزیر راه 
در صورت بی توجهی 

به جاده های استان
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نگاهی تازه به پرونده خطر فرونشست دشت ها در مسیر قطار مشهد- تهران
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 مراسم تکریم و معارفه دادستان 
عمومی و انقالب مرکز استان برگزار شد

10توصیه
دادستانکل

بهدادستانمشهد

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد
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دوشنبه 22 مهر 1398 

 15 صفر 1441
 14 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 

 شماره 9087  
ویژه نامه 3471 

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

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
تعمیرکاران قطعات برق خودرو  مشهد «  

اتحادیه های  وبازرسان  انتخابات هیئت مدیره  برگزاری  اجرایی  نامه  آئین   »  6  « ماده   »  1  « تبصره  استناد  به 
نظارت  اجرای مصوبه مورخ 98/07/03 کمیسیون  و در  نظام صنفی(  قانون  ماده 22  تبصره 3  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات برق خودرو  شهرستان مشهد دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز 
چهارشنبه مورخ 98/07/24  ظرف مدت 15 روز ، حداکثر تا روزسه شنبه مورخ 98/08/08 شخصًا با مدارک ذیل،  
ابتدا درسامانه 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 هیئت 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 
از  پیش  خود،  قبلی  شغل  از  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی،  های  اتحادیه  مدیره  هیئت  انتخابات  در  کشوری، 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده              
نوبت اول )مرحله دوم( شركت تعاونی 
مرزنشینان سفیربخش مركزی سرخس

بدینوس��یله به اط��الع نماین��دگان محت��رم گروههای 
فرع��ی حوزه عمل ش��رکت می رس��اند مجم��ع عمومی 
فوق العاده نوبت اول  )مرحله دوم(  شرکت در ساعت   
17روز دوش��نبه مورخ  1398/08/06 در محل  س��الن 
اجتماعات ش��رکت واقع در  خیابان  امیرکبیر پالک 17 

برگزار میگردد .
 ل��ذا از نماین��دگان محت��رم خواهش��مند اس��ت جهت 
ش��رکت در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده در موعد 

مقرر در محل مذکور حضور بهمرسانید.
دستور جلسه :

1-اصالح ماده 3  اساسنامه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش 

مرکزی سرخس
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شركت تعاونی تهیه وتوزیع 

لوازم تاكسی وكرایه سواری مشهدوحومه                                                
به شناسه ملی 10380085881 

جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده نوبت دوم ش��رکت 
تعاونی درراس��تای اجرای مصوبه بند 9 صورتجلس��ه 
درخص��وص   1398/05/20 م��ورخ  عموم��ی  مجم��ع 
اص��الح بن��د ب ماده12ش��رایط اختصاصی اساس��نامه 
ش��رکت راس س��اعت 8/30صب��ح روزچه��ار ش��نبه 
مورخ1398/08/08  در محل س��اختمان ش��رکت واقع 
در می��دان امام خمینی برگزار م��ی گردد. لذاازعموم 
اعض��اء دع��وت به عمل م��ی آید راس س��اعت مقرر با 
همراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند ویا وکیل 
خ��ود رات��ا حداکث��ر 7روزکاری ازتاریخ نش��ر آگهی با 
مراجعه به دفترش��رکت به منظ��ور احراز هویت وکیل 
)نماین��ده عضو(وم��وکل )عضو(وتایید وکال��ت نامه و 
دریاف��ت برگه ورود به جلس��ه مجم��ع عمومی معرفی  
نماین��د دراین ص��ورت هرعضو میتواند حداکثرس��ه 
رای باوکالت وغیر عضو فقط یک رای باوکالت  داش��ته 

باشد.
دس��تور  جلس��ه:1-  اص��الح بن��د ب م��اده 12 ش��رایط 

اختصاصی اساسنامه شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی
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آگهی تجدید مزایده نوبت اول 
ب��ار و مس��افر  س��ازمان مدیری��ت حمل ونق��ل 
ش��هرداری س��بزوار در نظ��ر دارد ب��ه اس��تناد 
مصوبه ش��ورای محترم اس��المی شهر نسبت به 
واگذاری دو دس��تگاه اتوبوس اسکانیا مدل 87 
به افراد ذیصالح جهت خط توحیدش��هر از طریق 
تجدید مزایده کتبی اقدام نماید. لذا متقاضیان 
می توانند برای دریافت اس��ناد مربوطه به امور 
مالی س��ازمان مراجعه و یا جهت کس��ب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 44659774-051 تماس 
حاصل فرمایند. مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
50.000.000 ری��ال ب��رای هر دس��تگاه اتوبوس 
به ص��ورت نقد ی��ا ضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمن��ًا س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا کلیه 
پیشنهادها مختار می باشد. آخرین مهلت شرکت 
در مزایده پایان وقت اداری س��اعت 14:10 روز 
یک ش��نبه م��ورخ 98/8/12 می باش��د. مزایده 
رأس س��اعت ده صب��ح روز دوش��نبه مورخ��ه 

98/8/13 در محل سازمان برگزار می گردد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری 

سبزوار
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آگهی مزایده بوفه مجتمع 
آموزش عالی گناباد

 مجتم��ع آم��وزش عال��ی گناب��اد در نظ��ر 
دارد نس��بت به اجاره م��کان بوفه معاونت 
آموزشی  مجتمع )واقع در خیابان غفاری( 

از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
واجدین ش��رایط م��ی توانند جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر به سامانه ستاد به آدرس 

setadiran.ir مراجعه نمایند. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی مینی بوسداران شمال خراسان روز پنج شنبه 
مورخ��ه 1398/08/23 س��اعت 18/30 در محل بلوار هدایت بین 30 و 32 روبروی پارک حجاب رس��توران خس��روی 
برگزار می گردد لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن اصل دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل 
مذک��ور حضور به هم رس��انند. در ص��ورت عدم حضور، وکیل یا نماینده قبل از مورخه 1398/08/21 بایس��تی دارای 
وکالت محضری هنگام ورود به جلسه را داشته باشند. در غیر این صورت شخص عضو همراه با نماینده خود در وقت 
اداری از س��اعت 8 صبح الی 12 جهت دریافت وکالت نامه قانونی در حضور اعضاء هیئت مدیره به دفتر ش��رکت واقع 

در پایانه معراج مراجعه نماید.
دستور جلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی 1397
3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال 99-98

4- تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1398
5- تصمیم گیری جهت فروش و یا عدم فروش ملک شرکت به صورت رأی کتبی

6- تصمیم گیری جهت جمع آوری مبلغی از اعضاء بابت توسعه و رونق شرکت
داوطلب��ان تص��دی بازرس��ی حداکثر ظرف مدت ی��ک هفته پس از انتش��ار آگهی دعوت، جهت تحوی��ل مدارک و فرم 

داوطلبی به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مینی بوسداران شمال خراسان
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جذب سرمایه گذار
)نوبت دوم(

به منظور تامین منابع مالی، احداث و بهره برداری  پروژه   مجتمع مس��کونی ، تجاری و رفاهی 
دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیان واجد صالحیت و دارای تجربیات 
مفید در موارد مش��ابه و مرتبط با موضوع این آگهی جهت س��رمایه گذاری در اجرا  و احداث پروژه در اراضی 
واقع در حاش��یه بولوار پیروزی مش��هد به روش مشارکتی و در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه از ط����ریق 
رقاب��ت عموم��ی و با رعایت قوانین، مق����ررات و  آیین نامه های اجرایی مربوطه و با ش��رایط ذیل، به س��رمایه 

گذار واجد شرایط واگذار نماید  .
1- نام و نشانی سرمایه پذیر: دانشگاه فردوسی مشهد

نشانی: میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی – مدیریت ساختمانها و تأسیسات
2 - شرح مختصری از طرح:  

2-1-برآوردتقریب��ی هزینه س��رمایه گ��ذاری اولیه طرح :20000 میلیارد ریال)بیس��ت هزار میلی��ارد ریال( با 
احتساب بهای زمین و هزینه پروانه، انشعابات و مطالعات طراحی و احداث

2-2-محل طرح :مشهد- حاشیه بلوار پیروزی روبروی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد حد فاصل پیروزی 22و 26
2-3-عرصه طرح :32900متر مربع )قطعه اول 27934 متر مربع و قطعه دوم 4966 متر مربع(

2-4-زیر بنا قابل س��اخت طبق )مصوبه س��تاد عالی درآمد ش��هرداری مش��هد( : قطعه اول 208500 متر مربع 
)تجاری: 34500 متر مربع( و قطعه دوم 22000 متر مربع

2-5-تعداد طبقات پیش بینی ش��ده :قطعه اول 17 طبقه ش��امل: 3 طبقه منفی و 13 طبقه روی همکف و قطعه 
دوم در 11طبقه شامل : 2 طبقه منفی و 8 طبقه روی همکف

2-6-کاربری های پیش بینی شده :مسکونی ، تجاری ، خدماتی و رفاهی
2-7-پیش بینی دوره ساخت:60 ماه

3-مبل��غ ضمانتنامه ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار : مطابق بخش��نامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 
می باشد.

4 - ش��رایط سرمایه گ���ذار:امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داش��تن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری 
پروژه های مشابه و امکان تحصیل مجوزهای الزم طبق ضوابط مربوطه در مراجع ذی ربط را داشته باشد.

5-سایر توضیحات:
5-1- این آگهی تنها به منظور شناس��ایی و ارزیابی س��رمایه گذاران انتش��ار یافته و پس از بررس��ی مدارک 
دریافتی از طرف متقاضیان و ارزیابی نهایی ، در صورت احراز صالحیت نس��بت به دعوت از متقاضیان س��رمایه 

گذاری ذیصالح اقدام الزم صورت خواهد گرفت
5-2-س��رمایه گذاران واجد ش��رایط می توانند حداکثر تا 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه ،اسناد 
ارزیاب��ی توان اجرای کار را ازاداره س��اختمان و تاسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریاف��ت و حداکثر تا 20 
روز از تاریخ انتش��ار این آگهی، اس��ناد مذکور را تکمیل و در پاکت الك و مهر ش��ده تحویل دبیرخانه مدیریت 

اموراداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تاسیسات دانشگاه نمایند و رسید دریافت دارند.
5-3- مدارک مربوط به س��رمایه گذار ظرف مدت یک ماه بررس��ی و از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت خرید 

اسناد سرمایه گذاری دعوت بعمل خواهد آمد.
5-4- ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای دعوت در سرمایه گذاری ایجاد نخواهد کرد.

5-5- هزینه درج آگهی بر عهده سرمایه گذارمی باشد.  
5-6-دانشگاه فردوسی مشهد در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802265 تماس حاصل نمایند.

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی 
گفت: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به وضعیت جاده های 
روستایی خراســان رضوی رسیدگی نکند مورد سؤال یا استیضاح 

قرار می گیرد. جلیل رحیمی جهان آبادی ...



نگاهی تازه به پرونده خطرفرونشست دشت ها در مسیر قطار مشهد- تهران  

خالی شدن زیرپای ریل ها!  
مهدی کاهانــی مقدم دیــروز خبری 
داشــتیم از اینکه فرونشست زمین در دشت 
ورامیــن بــه نزدیک ترین فاصلــه ممکن تا 
راه آهن سراســری تهران- مشــهد رسیده و 
اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، ممکن 
است حوادث جبران ناپذیر و فاجعه ای انسانی 

همراه داشته باشد. 
هرچند این خبر تازه ای نیست و از چند سال 
پیش مدام چنین خبر و هشداری را شنیده ایم 
اما آنچه در این بین اهمیت یافته، بی تفاوتی 
مسئوالن و یا ناکارآمد بودن اقدامات احتمالی 

آنان در این مدت بوده است.
براســاس اعالم مســئوالن ســازمان محیط 
زیست، ورامین با ساالنه ۳۶ سانتیمتر نشست 
زمین، رتبه نخست جهان را به خود اختصاص 
داده اســت. حاال در جنوب راه آهن سراسری 
تهران-مشــهد، در جوار روستای معین آباد و 
ایســتگاه ابردژ، جایی که انبوهی از درختان 
کویری تاغ همچون سپری محافظ از پیشرفت 
کویر به مناطق مســکونی عمــل می کنند، 
شکاف های عمیقی مشاهده می شود که عرض 

برخی از آن ها به بیش از ۲۰ متر می رسد.

 دشت نیشابور هم دهان باز کرده است
در فاصله مشــهد-  تهران چهار دشت بحرانی 
وجود دارد که یک مورد آن دشــت نیشابور و 
سپس ســبزوار است که به گفته مدیر بخش 
زلزله شناســی و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه و شهرسازی وزارت کشور، دهانه گسل یا 
شــکاف دشت نیشابور در دهه ٧۰ حداکثر ۳ 
ســانتیمتر عرض و در دهه ٨۰ یک تا ۲ متر 
عمق فرونشســت پیدا کرده بود اما هم اکنون 
عرض آن بــه ۲۰ متر با عمقی نامشــخص 
افزایش یافته که این گسل، خطوط راه آهن و 

جاده مشهد- تهران را نیز قطع می کند.
بنا بر این احتمال و خطر فرونشست زمین که 
از آن به عنوان زلزله خاموش یاد می شود، در 
مسیر ریل قطار جدی است و در صورت وقوع 
چنین رویدادی، با فاجعه ای انســانی روبه رو 

خواهیم شد. 

  احتمال شکستن کمر ریل راه آهن 
مشهد- تهران

در عین حــال روزنامه قدس از چند ســال 
قبــل موضوع فرونشســت زمین در دشــت 
مشهد و در مسیر ریل راه آهن مشهد-تهران 
را مورد بررســی قرار داده و با انعکاس نظرات 
کارشناسان مربوط و تذکر و هشدارهای آنان، 
خواستار توجه مسئوالن دستگاه های ذی ربط 
و عزم جدی آنان برای رفع مشــکل پیش رو 

شده است. 
پروفســور پرویز کردوانی، پدر کویرشناســی 

ایران و استاد نمونه دانشــگاه تهران، یکی از 
کارشناسانی است که پیش از این در گفت وگو 

با قدس تأکیــد کرد: آینده 
خیلی بدی داریم و احتمال 
شکســتن کمر ریل کنونی 
قطار مشــهد- تهران وجود 

دارد.
وی بــا بیان اینکــه فاجعه 
انســانی در کمین اســت، 
گفت: االن کمر جاده میبد و 
اردکان به خاطر فرونشست 
زمیــن شکســته، آن وقت 
می کنند  ادعا  چطور  آقایان 
که چون جاده مشهد- تهران 
سالم اســت، پس ریل هم 

دچار مشــکل نمی شود! آقایان منتظرند، این 
جاده بشــکند، بعد چاره کنند!؟ آیا ریل باید 
دچار شکست شود و فاجعه ای اتفاق بیفتد تا 

فرونشست زمین برایشان مفهوم پیدا کند؟ 

فرونشست 4هزاربرابری  ســرعت    
در ایران

در یکی از مقاالت تحقیقاتی دانشگاه فردوسی 
هم که همان زمان منتشــر شد، در خصوص 
دشت نیشابور آمده است: نشست زمین سبب 
ایجاد شــکاف هایی به طول چندین کیلومتر 
در بخش غربی دشت نیشابور شده است. این 
شکاف ها به احتمال زیاد از یک گسل مدفون 
در پی ســنگ تبعیت می کند. این شــکاف 

دارای امتداد شمالی جنوبی است. شکاف های 
ایجاد شده سبب آســیب به جاده ها، پل ها و 
تغییر شــیب در زمین های 
کشاورزی و ایجاد مشکالت 
زیادی برای کشاورزان شده 
است. این شــکاف در حال 
حاضــر نیــز از دو طرف در 

حال توسعه است. 
تیموری،  ثابت  دکتر مژگان 
علمــی  هیئــت  عضــو 
گردشــگری  پژوهشــکده 
نیز  دانشگاهی مشهد  جهاد 
خاطرنشــان کرد که کشور 
ما نســبت به استانداردهای 
جهانی، 4هزار برابر ســرعت 
فرونشســت بیشــتری دارد و این مشکل در 
استان های شــرق کشــور از جمله خراسان 

رضوی بسیار چشمگیرتر است.

  تا دیر نشده کاری باید کرد
این در حالی اســت که برخی مســئوالن و 
دست اندرکاران این حوزه با بیان اینکه هیچ 
راهی برای مقابله با آن در کوتاه مدت وجود 
ندارد، رفع مشکل فرونشست زمین و به تبع 
آن جلوگیــری از شکســتن کمر ریل قطار 
مشهد- تهران را در گرو کنترل برداشت از 
منابع زیرزمینی آب دانسته و جابه جایی این 
خط آهن را به دلیل هزینه های بســیار باال 

ناممکن اعالم کرده اند. 

بــه عبارت دیگر این گفته اســتاد کردوانی 
کــه »ریل بایــد دچار شکســت شــود و 
فاجعه ای اتفاق بیفتد تا فرونشســت زمین 
برایشــان مفهوم پیدا کند« رنگ واقعیت به 
خــود می گیرد؛ واقعیتی تلــخ که حاکی از 
ناکارآمدی دستگاه های اجرایی و بی تفاوتی 
دولتمردان نسبت به جان میلیون ها انسانی 
است که هر روزه در این مسیر با قطار تردد 

می کنند.
واقعیــت تلخ دیگری نیز که در این ســال ها 
موجبات نگرانی مردم را فراهم کرده، ناتوانی 
دولت در جلوگیری از برداشت بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی کشــور بوده اســت؛ به حدی 
که میزان افت ســالیانه سطح آب سفره های 
زیرزمینی در اغلب دشــت های کشور به حد 
بحرانی رســیده، بیش از نیمی از ۶۰۹ دشت 
کشور، ممنوعه اعالم شده و دشت های دیگر 
کشور نیز یا فاقد منابع آب زیرزمینی شیرین 
قابل توجه بوده و یا دارای آب های شور و بدون 
کیفیت مناسب هســتند. بر اساس آمارهای 
موجود، میزان فرونشست در دشت  مشهد ۲۵ 

سانتیمتر در سال رسیده است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی مطرح کرد
  استیضاح وزیر راه در صورت 

بی توجهی به جاده های استان
مردم  نماینــده  قدس: 
و  تایبــاد  تربت جــام، 
مجلــس  در  باخــرز 
شورای اســالمی گفت: 
وزارت  کــه  صورتی  در 
بــه  شهرســازی  و  راه 
جاده هــای  وضعیــت 

روســتایی خراســان رضوی رســیدگی نکند مورد سؤال یا 
استیضاح قرار می گیرد.  جلیل رحیمی جهان آبادی با انتقاد 
از وضعیت جاده های روستایی حوزه انتخابیه اش، گفت: یکی 
از زیرســاخت های اساسی در هر کشوری به ویژه در مناطق 
مرزی، بحث جاده های ارتباطی اســت، متأســفانه اســتان 
خراســان رضوی و حوزه انتخابیه بنــده به لحاظ جاده های 

بین شهری و روستایی مشکالت عدیده ای دارد.
وی ادامه داد: در ســه و نیم ســالی که به عنوان نماینده 
مردم منطقــه در مجلس بوده ام خیلی تالش کردم بتوانم 
این مشکالت را کاهش دهم اما متأسفانه میزان اعتباراتی 
کــه وزارت راه اختصــاص می دهد نه تنها بــرای ایجاد 
جاده های آســفالته جدید بلکه برای نگهداری جاده های 

فعلی کافی نیست.
عضو مجمع نمایندگان استان بیان کرد: وزارت راه نسبت به 
جان مردم بی توجه اســت، آمار تلفات انسانی در جاده های 
ما بســیار باالست، در چند روز گذشــته بیش از 1۵ کشته 
و مجروح در جاده بین شــهری سمیع آباد تربت جام داشتیم، 
این جاده کم عرض و بدون تابلو اســت و خط کشی آن پس 

از تصادف سنگین انجام شده است.
این نماینده مجلس اظهــار کرد: وزارتخانه ای که پول ندارد 
جاده آســفالت کند، تابلــو نصب کند، خط کشــی کند و 
جاده ای برای رفت و آمد روســتا به شــهر احداث کند چرا 
فعال اســت؟ اگر توان مالی ندارد باید اعالم کند و از دولت 
می خواهیم وضعیت این وزارتخانه را بررسی کند اگر چنین 
امکاناتی دارد باید پاســخ داده شود این بودجه کجا مصرف 

می شود؟
رحیمی جهان آبادی گفت: تالش شد در دو سال گذشته برای 
جاده اصلــی از تایباد به تربت جام ۳۵ میلیــارد تومان اعتبار 
دریافت شود اما برای تأمین و تخصیص این اعتبار سنگ اندازی 
می شود. ضمن اینکه انتقاد و اعتراض شدید به عملکرد وزارت 
راه دارم از همه ظرفیت مجلس برای تذکر، ســؤال و استیضاح 

استفاده می کنم.
وی با تأکید بر اینکه این وزارتخانه ارزشی برای جان مردم قائل 
نیست، اظهار کرد: شهرستان تازه تأسیس صالح آباد پایین ترین 
شاخص جاده ای استان خراسان رضوی را دارد، جاده سمیع آباد 
به تربت جام به جاده مرگ معروف شده در حالی که می توان با 
هزینه اندکی این مشکالت را رفع کرد اما تخصیص قطره چکانی 
دولت، مشکالت منطقه را رفع نمی کند. نماینده مردم تربت جام، 
تایباد و باخرز در مجلس دهم شــورای اســالمی با بیان اینکه 
جان مردم در این بین تلف می شود، تأکید کرد: اگر وزارت راه 
و شهرسازی اقدام فوری برای بهبود وضعیت جاده های استان 
خراســان رضوی انجام ندهد از ظرفیتی که مجلس در اختیار 

بنده گذاشته برای استیضاح وزیر استفاده می کنم.
گفتنی است، روزنامه قدس تاکنون با چاپ گزارش های متعدد 
خطرناک بودن جاده های خراسان رضوی را به مسئوالن گوشزد 
کرده که در آخرین بار شــنبه گذشته با چاپ گزارشی با عنوان 
»قــدس دالیل افزایــش 1۰۳ درصدی تصادفات در اســتان را 
بررســی کرد، زنگ خطر دوباره برای جاده های خراسان رضوی« 

هشدارهای الزم را در این خصوص متذکر شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد
  افتتاح یک هزار و 255 کالس درس 

در خراسان رضوی
پورحسین:  حسین 
مدیــر کل آمــوزش و 
پرورش خراسان رضوی 
از افتتــاح یــک هزار و 
بــا  درس  کالس   ۲۵۵
هزینه ای بیش از ۲هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد ریال و 
با زیربنای حدود 1۵۳هزار و ۳14 مترمربع در مهرماه ســال 

جاری خبر داد.
قاســمعلی خدابنده گفت: در مهرماه سال جاری ۲۹۹ پروژه 
با مشــارکت و همکاری خیران و به همت اداره کل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس اســتان خراسان رضوی افتتاح و به 

بهره برداری رسید.
وی افزود: از این تعداد، ۲۳۳ پروژه با یک هزار و ۲۵۵ کالس 
درس و زیربنــای 11۰ هــزار و 1۹۰ مترمربع دارای کاربری 
آموزشــی، تعداد 1۳ پروژه با زیربنای ۲۰هزار و ۲۹ مترمربع 
دارای کاربری ورزشــی و ۵۳ پروژه با زیربنای ۲۳هزار و ۹۵ 
مترمربع دارای ســایر کاربری ها از قبیل اردوگاه، آزمایشگاه، 

نمازخانه، کارگاه و خوابگاه است.
خدابنده همچنین از تخریب و بازســازی ۶ مدرسه خشتی 
و گلی در شهرســتان های استان خبر داد و گفت: این تعداد 
مدرسه در مهرماه امسال در شهرستان های تایباد، درگز، کالت 
و فریمان تخریب و بازســازی شد و ۶ پروژه جدید آموزشی 
دارای ۹ کالس درس با ظرفیت 1۰4 دانش آموز به بهره برداری 

رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی در ادامه تصریح 
کرد: در مهرماه امسال ۳٧4 فضای آموزشی با یک هزار و ۲۵1 
کالس درس که دارای بخاری نفتی بودند با انجام گازرسانی، 
به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شدند و همه بخاری های 

نفتی موجود در استان حذف شد.
خدابنده با تشــریح مشخصات هفت پروژه جدید ورزشی که 
به همت یکی از خیران تأسیس شده است، خاطرنشان کرد: 
تعداد هفت پروژه ورزشــی به همت خیر نیک اندیش جناب 
آقای مروج در آموزش و پرورش نواحی دو، چهار، پنج، شش 
و هفت مشهد، منطقه تبادکان و شهرستان تربت حیدریه با 
زیربنای 14 هزار مترمربع با ارزشی بیش از 4۰۰ میلیارد ریال 

ساخته شده و آماده بهره برداری است.
وی در پایان یادآور شــد: یک پروژه ورزشی نیز با همت خیر 
ارجمنــد جناب آقای حاتمی با زیربنــای ۶هزار مترمربع در 
آموزش و پرورش ناحیه پنج مشــهد با اعتباری بیش از ۲۰۰ 

میلیارد ریال در مهرماه ۹٨ به بهره برداری رسید.

  نفرات برتر مسابقات قرآنی 
بانک مسکن معرفی شدند

قدس: پانزدهمین دوره 
مسابقات قرآن در بانک 
با معرفی نفرات  مسکن 
مختلف  رشته های  برتر 
قرآنی به کار خود پایان 

داد.
بانک مسکن  مدیرعامل 

در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با بیان اینکه تالوت 
قرآن باید زمینه ای برای عمل به روح قرآن شود، اظهار کرد: 
با فرهنگ سازی و تمرکز بیشتر در عمل کردن به آموزه های 

قرآنی در تک تک فعالیت های بانک بهره ببریم. 
ابوالقاسم رحیمی انارکی با قدردانی از تمامی دست اندرکاران 
برگزاری این مســابقات ابراز امیدواری کــرد: روند برگزاری 
مســابقات با کیفیت و کمیت هر چه بهتر و باشــکوه تر در 
سال های آینده نیز ادامه داشته باشد و هر ساله شاهد برگزاری 

این مسابقات با شور و استقبال بیشتری باشیم.
وی با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی افزود: 
برگزاری برنامه های قرآنی در بانک موجب شده بانک مسکن 

یکی از سالم ترین بانک ها در شبکه بانکی کشور باشد.
رحیمی انارکی دغدغه این بانک را تأمین مسکن برای خانوارها 
عنوان و بیان کرد: هدف بانک مسکن و تک تک کارکنان آن، 
تأمین مهم ترین نیاز خانوارها یعنی مسکن است. تأمین سرپناه 
که موجب آرامش و ثبات خانواده ها خواهد شــد. این هدف 
برای بانک مسکن هدفی متعالی است که امیدوارم انجام این 

هدف در بانک همیشه جاری و ساری باشد.
در پایان مراســم اختتامیه از نفرات برتر رشته های مختلف 

قرآنی در دو قسمت آقایان و بانوان تجلیل شد.

 رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان
 به قدس خبر داد

  ابالغ 6 میلیارد تومان اعتبار 
به بیمارستان شهدای صالح آباد

ابوالحســن صاحبی: 
مبلغ ۶ میلیــارد تومان 
تومــان  میلیــارد  از ٧ 
ســفر  مصوب  اعتبــار 
بــه  رئیس جمهــوری 
بیمارستان  به  اســتان، 
شهدای  تختخوابی   ۳۲

شهرستان صالح آباد ابالغ شده است. 
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد با بیان این 
مطلــب به خبرنگار ما گفت: این مبلغ اعتبار به صورت اوراق 
عرضه شده و در اختیار دانشکده علوم پزشکی تربت جام قرار 

گرفته تا صرف این پروژه شود. 
دکتر محمدصادق معلم زاده افزود: با پیگیری های انجام شده 
این مبلغ برای تکمیل فاز دوم این پروژه اختصاص یافته که 
به زودی مردم شهرســتان شاهد تسریع بهره برداری از سایر 

بخش های بیمارستان شهدای صالح آباد خواهند بود.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین به زودی مناقصه این پروژه 
بهداشــتی درمانی برای واگذاری به پیمانکار جهت شروع و 
تکمیل فاز دوم برگزار خواهد شــد که در این فاز بخش های 
بستری، اتاق عمل، زایشگاه و پانسیون های بیمارستان ساخته 

خواهد شد.  
وی ادامه داد: فاز نخســت این بیمارســتان شامل درمانگاه 
شــبانه روزی اورژانس، درمانگاه تخصصی بــا حضور روزانه 
متخصصان، رادیولوژی شــبانه روزی، آزمایشگاه شبانه روزی، 
بخش بستری موقت، قسمت اداری و بخش دیالیز هم آماده 

است که در آینده ای نزدیک افتتاح خواهد شد. 
شایان ذکر است، پروژه بیمارستان ۳۲ تختخوابی صالح آباد در 
ابتدای سال ٨۹ کلنگ زنی شد و در سال آخر دولت احمدی نژاد 
جزو طرح های مهر ماندگار بود. این پروژه مهم و حیاتی اما با 
گذشــت ۹ سال از آن تاریخ هنوز ناتمام و نیمه کاره رها شده 
و با وجود وعده وعیدهای مکرر مســئوالن در مناسبت های 
مختلف تاکنون افتتاح نشــده اســت. این در حالی است که 
وضعیت نامساعد بهداشتی و درمانی در شهرستان محروم و 
مرزی صالح آباد همچون نبود پزشک متخصص، چشم پزشک، 
متخصص زنان، عدم انجام هر گونه عمل جراحی و بستری و 
دوری راه با مرکز اســتان و شهرستان های اطراف، به شدت 
سالمتی مردم این منطقه را تهدید می کند، امید است با این 

تخصیص اعتبار جدید این پروژه سر و سامان بگیرد.

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

300072305 پیامک کنید.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از 

طریق سامانه پیامکی  هستیم.
شماره پیامک:   300072305

رضا طلبی   رئیس ســازمان حج و زیارت اســتان خراسان رضوی گفت: تاکنون 
۲۵4هزار نفر از اســتان خراسان رضوی برای حضور در مراسم پیاده روی اربعین در 

سامانه سماح نام نویسی کرده اند.
 جواد شاد در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: پیش بینی ما 
این اســت که امســال در مجموع از اســتان خراسان رضوی 
۲٨۰هزار نفر با نام نویســی در ســامانه ســماح در این مراسم 
شرکت کنند، این در حالی است که سال گذشته 1٨۵هزار نفر 

از استان در پیاده روی اربعین حضور پیدا کردند.
وی افزود: به زائران توصیه می شــود که حتماً به اطالعیه های ســتاد اربعین توجه 
کامل داشته باشــند و با توجه به حضور بی نظیری که امسال در این مراسم صورت 
گرفته اســت و ازدحام جمعیتی که وجود دارد، ماندگاری در کربالی معال به صورت 
محدود باشــد و اقامت خود در این شــهر را کوتاه کنند و به محض ســالم و زیارت 

سیدالشهدا)ع( فرصت حضور سایر زائران در این شهر را فراهم کنند. 
شــاد با بیان اینکه زائران به قوانین و مقررات کشور عراق توجه داشته باشند، افزود: 
ســازمان حج و زیارت خراسان رضوی نیز امســال در کنار سایر کمیته های اربعین، 
وظایفی از جمله مساعدت در زمینه اعزام اتباع خارجی استان خراسان رضوی برای 
دریافت ویزا را انجام داده اســت و تعدادی از نیروهای ایــن مجموعه نیز به عنوان 

راهنما به کشــور عراق اعزام شــده اند تا در آنجا بــرای راهنمایی و کمک به زائران 
انجام وظیفه کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت استان در گفت وگو با قدس خبرداد

نام نویسی ۲۵۴ هزار خراسانی برای حضور در مراسم اربعین

 پروفسور پرویز 
کردوانی، پدر 
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رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی:
 محکومان پرونده پدیده شاندیز

آزاد نمی شوند

ایرنا: رئیس  کل دادگســتری خراســان رضوی گفت: 
محکومان پرونده شرکت پدیده به تحمل حبس محکوم 
شــده اند بنابراین حتی با قرار وثیقه نیز آزاد نمی شــوند. 
صادقی دربــاره اینکه برخی از محکومــان اصلی پرونده 
قضایی پدیده با وجود صدور و اجرای حکم محکومیتشان، 
با این شــرکت در خارج از زندان همکاری دارند، افزود: بر 
اساس حکم دادگاه محکومان این پرونده باید برای تحمل 
حبس در زندان باشند اما شرکت پدیده تقاضای همکاری 
با تعدادی از آن ها را به منظور پیشبرد امور شرکت داشته 
است و پیرو تقاضای شرکت پدیده و موافقت دایره اجرای 
احــکام، این محکومان به صورت کوتاه مدت در اختیار آن 
شرکت قرار می گیرند تا همکاری مورد نظر را انجام دهند.  

 در مسابقات بین المللی اختراعات لندن
 2 دانش آموز مشهدی 

طالیی شدند

قدس: دو دانش آموز دبیرســتان دخترانه مصلی نژاد 
حضرت زهرا)س( آموزش و پرورش ناحیه۳ مشهد در 
مســابقات بین المللی اختراعات لندن ۲۰1۹ موفق به 

کسب مدال شدند.
مهدیــس میرزایی و غــزل قالجوقــی دو دانش آموز 
دبیرستان دخترانه مصلی نژاد حضرت زهرا)س( ناحیه۳ 
مشهد موفق شدند در جشنواره بین المللی اختراعات 
ســال ۲۰1۹ که در شهر لندن برگزار شد عناوین برتر 

این رقابت ها را به خود اختصاص دهند.
ایــن دو دانش آموز پیش از این در جشــنواره نوجوان 
خوارزمی در رشته دست سازه رتبه برتر کشور را کسب 

کرده و به این رقابت ها اعزام شدند.

مدیر کل راه آهن خراسان:
فروش بلیت قطارهای دهه آخر صفر 

آغاز شد

ایرنا: پیش فروش بلیت قطارها از تاریخ اول تا 1۰ آبان ماه 
امسال همزمان با دهه پایانی ماه صفر از روز گذشته آغاز شد. 
مدیر کل راه آهن خراسان گفت: پیش فروش بلیت قطار در 
تمامی مسیرها از طریق درگاه های اینترنتی و مراکز مجاز 

عرضه بلیت رأس ساعت 1۰ صبح دیروز آغاز شد.
مصطفی نصیری ورگ افزود: هموطنان می توانند با مراجعه 
به سایت های اینترنتی شــرکت ها و آژانس های مسافرتی 
بلیت های مورد نیاز خود را خریداری کنند. وی اضافه کرد: در 
مسیرهای تهران، شیراز، تبریز، قم، اهواز، بندرعباس و کرمان 
حمل خودرو تعریف شــده اســت اما تا به امروز هیچ قطار 
فوق العاده ای برای مسیرهای منتهی به مشهد به مناسبت 

تعطیالت روزهای پایانی دهه صفر اعالم نشده است.



پرونده های دادگستری  استان کاهش یافته است
رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی همچنین در بخش دیگری از این مراسم 
گفت: از سال ۹۱ که به عنوان دادستان مشهد آغاز به کار کردم اقدامات مختلفی 
صورت گرفت و با توجه به ضرورت توســعه شــعب دادسرا در مشهد و استان این 

شعبه ها از ۱۵۷ شعبه به ۲۱۱ شعبه توسعه یافت.
غالمعلی صادقی با بیان اینکه در ســال ۹۱ میانگین پرونده های موجودی شعب 
دادسرا در شهرستان ها به جز مشهد ۲۷۰ فقره بود که امروز به ۱۷۰ فقره کاهش 
یافته، اظهار کرد: در مشهد نیز تعداد پرونده ها از ۳۳۰ فقره در سال ۱۳۹۱ به کمتر 

از ۲۰۰ فقره کاهش یافته است.
وی ضمن اشاره به حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از مجموعه استانداری، افزود: 
تالش های خوبی در اســتان در حال انجام است که امیدواریم با حمایت مسئوالن 
کشــوری این تالش ها بیشــتر و بازدهی آن مؤثرتر شود. در دوره مدیریت کنونی 
استانداری شاهد فعالیت های خوبی در خراسان رضوی هستیم و هماهنگی خوبی 

میان مدیران استان وجود دارد که کم سابقه است.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه همه وظیفه داریم دادستان 
جدید مشــهد را همراهی و حمایت کنیم، گفت: در بین ســمت های موجود در 
قوه قضائیه هیچ سمتی به دلیل تعدد وظایف، اختیارات و انتظارات جامعه به اهمیت 
دادســتانی وجود ندارد و امید اســت با حمایت های دادستانی کل کشور شرایط 

دادسرای مشهد از لحاظ کمی و کیفی و تمام ابعاد بهتر، شفاف تر و مؤثرتر شود.

 راه های ارتباطی
سرویس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ با مخاطبان 

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵

@quds 95     آی دی سروش 

روی خط حادهث

شورا

گزارش جیبی

 رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
بستری شد

قــدس:  محمــد رضا 
حیدری رئیس شــورای 
اسالمی شــهر مشهد به 
علت بروز عارضه قلبی در 

بیمارستان بستری شد.
روابط عمومی  سرپرست 
شــورای اســالمی شهر 

مشــهد با اعالم این خبر گفت: محمد رضا حیدری شــنبه 
گذشته در محل دفتر کارش در ساختمان شورا دچار عارضه 
و به بیمارستان منتقل شد.سید حســین احمد نژاد افزود: 
حیدری در بیمارســتان امام رضا)ع( آنژیوگرافی شــد و هم 
اینک نیز در بخش ســی. سی. یو بیمارستان بستری است. 
روزنامه قدس سالمتی هرچه سریع تر ایشان را آرزومند است.

 ماجرای غرفه های تجاری  که
 در پارک ملت مشهد سبز شده اند

ایســنا: پارک ملت با 
مســاحت ۷۲ هکتــار 
بزرگ ترین پارک مشهد 
می شــود.  محســوب 
به تازگــی در این پارک، 
طرحی درحال اجراست 
آن  مبنــای  بــر  کــه 

غرفه هایی در قسمت میانی پارک با انگیزه های تجاری احداث 
می شوند. این طرح با موافقت ها و مخالفت هایی روبه روست؛ از 
جمله نقدهای وارده به این طرح برهم زدن آرامش و تفرج افراد 
در پارک اســت؛ زیرا حاشیه پارک جهت پیاده روی و ورزش 
به اندازه کافی شــلوغ بوده و اجرای این طرح ســبب جذب 
جمعیت به داخل پارک می شود. طبق گفته های مخالفان این 
طرح، هزینه های مالی پارک ملت توسط اجاره بهای شهربازی 
پارک تأمین می شود و دیگر نیازی به ایجاد منابع مالی جدید 

نیست . 
مجید فرجامی فعال محیط زیست ، در خصوص جزئیات این 
طرح می گوید: این غرفه های در حال احداث، تجاری است. از 
دوستان سازمان پارک پرس وجو کرده ام. گفته اند که این کار 
برای تأمین یک سری هزینه های داخل پارک انجام می شود. 
پارک ملت از نظر شهرسازی در طرح جامع مشهد به عنوان 
فضای ارزشمند معاصر تصویب شده است و این گونه فضاها 
را هیچ ارگانی نمی تواند به اختیار خود تغییراتی در آن ایجاد 
کند و باید از میراث فرهنگی و مراجع ذی صالح مجوز داشته 
باشند. برای احداث این غرفه ها در پارک ملت هیچ مجوزی 

گرفته نشده است.
وی می افزاید: بیشــتر کسانی که برای استراحت ، ورزش 
و پیــاده روی به پارک ملت می آیند از این تجاری ســازی 
که در داخل پارک اتفاق افتاده شــکایت دارند. متأسفانه 
هیچ توجهی به این اعتراضات نشده و تعدادی از آن ها را 
ســاخته اند. تعدادی از این غرفه هــا متراژ باالیی دارد که 
این موضوع گواه بر ســاخت رستوران در این غرفه هاست 
و این غرفه ها جز برای در آمدزدایی چیز دیگری نیست.

عباس ســیامکی مدیر بوستان ملت مشهد هم می گوید: 
ســازمان پارک ها در شــهرداری مشــهد متولی اجرای 
سیاست های سرمایه گذاری اقتصادی در پارک ها از جمله 
پارک ملت هستند. در حال حاضر، قسمت هایی که برای 
احداث غرفه و مســائل اقتصادی مناسب است را با کمک 
پیمانکاران و مشــاوران مشخص در مزایده قرار داده و به 

سرمایه گذار واگذار کرده ایم.
وی ادامه می دهد: ۱۰ بســته ســرمایه گذاری مشخص 
شــده که یکی از این بسته ها  ۱۷ غرفه را شامل می شود. 
همچنیــن یکی از ویژگی های این غرفه ها این اســت که 
به صورت مداوم فعالیــت اقتصادی ندارند و در مجموعه 
رویدادها قــرار می گیرد. بعد از پایان رویداد جای خود را 
به رویداد دیگر خواهند داد. ۹ بسته دیگر سرمایه گذاری 

شامل مرکز مشاوره، کافی شاپ، گل فروشی و... است.
نوید ســهامی، عضــو هئیت مدیره ســازمان پارک ها، در 
خصوص احداث این غرفه ها در پارک ملت می گوید:درآمد 
حاصــل از این غرفه ها صرف همه فعالیت های ســازمان 
پارک می شــود، که یک مورد آن ایجاد فضای سبز مانند 
کمربند ســبز و بخشــی ازآن صرف آبیاری فضای سبز 

می شود.
مریم عرب احمدی، سرپرست شــهرداری منطقه ۱۱ نیز 
در خصوص احداث این غرفه ها در پارک ملت به ایســنا 
می گوید: پــارک ملت برای خود هئیت امنای مجزا دارد. 
همچنین این غرفه ها در دســت ســازمان پارک است به 
همیــن دلیل ما نمی توانیم هیچ گونه دخالتی دراین مورد 

داشته  باشیم.

  دستگیری سه حفار غیر مجاز 
در داورزن

یگان  فرمانــده  قدس: 
حفاظت میراث فرهنگی 
از  رضــوی  خراســان 
حفار  ســه  دستگیری 
درشهرستان  مجاز  غیر 

داورزن خبرداد.
ســرهنگ محمد علی 
مدیر افزود: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حفاری غیر مجاز، 
سه نفر در حین حفاری توسط نیروهای یگان حفاظت میراث 

فرهنگی، مأموران نیروی انتظامی و سپاه دستگیر شدند.
وی ادامه داد: متهمان با تشکیل پرونده به مقام قضایی تحویل 
شدند. گفتنی است: داورزن در فاصله حدود ۳۲۰ کیلومتری 
مشهد واقع شده و عالوه بـر شـواهد پیـش از تاریخ، داورزن 
در دوره طاهریـان بخشـی از بیهـق و از توابع نیشـابور، یکی 
از بخـش های چهار گانـه خراسـان بـزرگ بوده اسـت. این 
ناحیه بـا فراز و نشـیب های تاریخـی توسـط مغوالن تصرف 
شـــد و ظلـم ایلخانان تا اواخر سـال ۷۳6 هجـری موجـب 

قیام سـربداران شد.

  برخورد با عامل ضرب و شتم 
دانش آموز مانه و سملقانی

و  آموزش  مدیر  قدس: 
پرورش شهرستان مانه 
ازبرخورد  ســملقان  و 
با عامل ضرب و شــتم 
شــهر  آمــوز  دانــش 
پیش قلعه این شهرستان 

خبر داد.
بهمن صفرپور با بیان اینکه یک دانش آموز در شهر پیش قلعه 
این شهرســتان اواسط هفته گذشــته مورد ضرب و شتم 
سرپرســت خوابگاه قرار گرفته بود، گفت: در این حادثه به 
علت شدت ضربه وارده، این دانش آموز دچار سرگیجه شد 
که سرپرست خوابگاه به سرعت او را به بیمارستان پورسینای 

شهر آشخانه منتقل کرد.
وی افــزود: اکنون حال این دانش آموز، که یک شــب را در 
بیمارستان بستری بوده، خوب و مساعد است و البته خانواده 

وی هیچ شکایتی از این سرپرست خاطی خوابگاه نکرده اند.
وی خاطرنشــان کرد: هر چنــد این حادثه شــاکی ندارد 
اما آموزش و پروش تخلف این سرپرســت خوابگاه را مورد 
رســیدگی قرار داده و در صورت نیاز، وی را از مســئولیت 

سرپرستی خوابگاه عزل خواهد کرد.
بر اســاس شــنیده ها، دانش آموز مزبور بر اثر ضربه وارده، 
بیهوش شــده اســت که البته مدیر آموزش و پروش مانه و 

سملقان این مسئله را تکذیب کرد.

  نابود سازی 7 تن گوشت فاسد
 در تربت حیدریه

ئـــیس  ر : نـا یـر ا
دامپزشــکی  شــبکه 
گفت:  تربت حیدریــه 
اداره  این  کارشناســان 
در نیمه نخست امسال 
۷ هزار و ۴۵۲ کیلوگرم 
گوشت غیرقابل مصرف 
را در این شهرســتان کشــف، ضبط و در کوره الشه ســوز 

کشتارگاه دام نابود کردند.
ابوالحسن ســیدین افزود: این میزان گوشت مربوط به ۳۸ 
رأس گاو و ۳۴ رأس گوسفند بود که در راستای تولید و ارائه 
گوشت سالم به شهروندان، از چرخه مصرف انسانی حذف و 
نابود شــد. وی علت معدوم سازی این مقدار گوشت قرمز را 
ابتالی این دام ها به بیماری های زردی و کاشکسی ذکر کرد 
و ادامه داد: برخی از بیماری های مشترک بین انسان و دام از 
جمله بیماری شاربن و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به 
راحتی از طریق مصرف گوشت قرمز غیربهداشتی به انسان 

منتقل می شود.
رئیس شــبکه دامپزشــکی تربت حیدریه گفت: از ابتدای 
امسال و در راستای تولید گوشت سفید مجوز جوجه ریزی 
۲ میلیــون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ قطعــه جوجه در واحدهای 

پرورشی این شهرستان صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست درگز:
  آتش سوزی ۳۰۰ هکتار 
از پارک تندوره عمدی بود

ایرنا: از ابتدای امســال 
تاکنــون ۳۱۷ هکتــار 
از زمین هــای با ارزش 
پارک ملی تندوره واقع 
در  درگز  شهرستان  در 
رضوی  خراسان  شمال 

در آتش سوخت. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت درگز گفت: این اراضی 
طی ســه مورد آتش ســوزی در پارک ملی تندوره طعمه 
حریق شده است. حسین اصالحی افزود: در یک مورد آتش 
سوزی ۳۰۰ هکتار از عرصه های این پارک ملی سوخت که 
با توجه به عمدی بودن حادثه، پیگیری برای شناســایی و 
دستگیری متخلفان همچنان ادامه دارد. وی اظهار داشت: در 
دو آتش ســوزی دیگر که یکی در سطح ۱۵ هکتار و دیگری 
در سطح ۲ هکتار انجام شد، بی احتیاطی گردشگران علت 
وقوع حادثه بوده اســت. وی گفت: عــالوه بر این پنج مورد 
آتش ســوزی دیگری نیز در منطقه با شناســایی به موقع 
توســط مأموران یگان حفاظت مهار شد که میزان خسارت 
در هر یک از این موارد کمتر از ۱۰ متر بوده است. اصالحی 
ادامه داد: در آتش ســوزی ۳۰۰ هکتاری ۷۲ اصله درختچه 
جنگلی و حدود ۲۰ اصله درخت ارس، در آتش ســوزی ۱۵ 
هکتاری ۳۵ درخت ارس و ۲۰ درختچه جنگلی و در آتش 
سوزی ۲ هکتاری، پنج درختچه و شمار محدودی بوته های 
باارزش مرتعی از بین رفت. وی افزود: گردشگران نباید اقدام 
به روشــن کردن آتش در مناطق تحت حفاظت و طبیعی 
نمایند تا از وقوع هرگونه حادثه احتمالی و وارد آمدن خسارت 
به گونه های جانوری و گیاهی جلوگیری شود. پارک ملی و 
منطقه حفاظت شده تندوره در شمال استان خراسان رضوی 

و ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان درگز واقع شده  است.

هاشم رسائی فر  مراسم تکریــم و معارفه 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان در محل 
مجتمع قضایی دادگاه انقالب مشــهد دیروز 
برگزار شد. در این مراسم دادستان کل کشور، 
اســتاندار خراسان رضوی ، رئیس دادگستری 
استان ، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی 

از مسئوالن استانی حضور داشتند. 
حجت االســالم و المســلمین محمد جعفر 
منتظری، دادســتان کل کشوردر ابتدا ضمن 
قدردانی از تالش غالمعلی صادقی، دادستان 
سابق و رئیس کل دادگستری فعلی خراسان 
رضوی گفــت: به آقــای درودی بــه عنوان 
دادستان جدید خوشــامد عرض می کنم که 
هم افتخار فرزند شــهید بودن را دارند و هم 
اینکه قاضی خوش نام هســتند. انتظار ما از 
آقای درودی این است که در ادامه خدمات و 
تالش های آقای صادقی، دادستان سابق را ادامه 
دهند و دستاوردهای جدید و ابتکارات جدیدتر 
بــا همکاری همه افرادی که در دادگســتری 
مشغول خدمت هستند، داشته باشند. امیدوارم 
بتوانند در مقطع زمانی که این مســئولیت را 

دارند، از خود نام نیک به جا بگذارند.
وی همچنین اظهار داشــت: پیش از حضور 
استاندار خراسان رضوی با رصدی که انجام 
می دادیم، آقای رزم حسینی را فردی الیق، 
خدمتگــزار و جهادگــر در عرصــه اقتصاد 
معرفی کردند. امیدوارم با مدیریت استاندار 
در حوزه خراسان رضوی، در همه عرصه ها 
از جمله در حوزه اقتصاد و مســائل دیگری 
که زیرمجموعه دستگاه اجرایی است، شاهد 

تحول باشند.
منتظری با بیان اینکه دادستان ها و مسئوالن 
قضایی باید مشــکالت واحدهای تولیدی را 
برطرف کنند، عنوان کرد: امروز در جبهه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و نفوذ در حال نبرد 
و جنگ با دشمن هســتیم. دشمن به دلیل 
خــوردن ضربه هــای کاری از نظام جمهوری 
اسالمی با تمام توان به میدان آمده است، اما ما 
باید در این جنگ نیز مانند دفاع مقدس پیروز 

میدان باشیم.
دادستان کل کشــور تأکید کرد: در دستگاه 
قضا وظیفه داریم در راســتای رونق اقتصادی 
و برطرف کردن مشکالت اقتصادی کشور آنچه 
را که در توان داریم، در کنار مسئوالن اجرایی 
به کار گیریم و نباید هیچ مرکز تولیدی به علت 
مشکالت قضایی، تعطیل شود و یا دچار کندی 

کار باشد.

 10 توصیه به دادستان جدید
حجت االسالم و المســلمین محمد جعفر 
منتظری با اشــاره بــه وظیفه دادســتان 
۱۰ توصیــه داشــت و گفت: دادســتان به 
عنــوان مدعی العمــوم وظایف بســیاری 
دارد که مردمــداری و تکریم ارباب رجوع، 
نظارت مســتمر و مدیریت شــده بر همه 
دادســتان های ســطح اســتان، نظارت بر 
ضابطان قضایــی، اهتمام الزم برای صیانت 
از حقوق عامه و حضور در صحنه ها از جمله 

این وظایف است.
وی تأکید کرد: نظارت بر زندان و زندانیان، 
جلوگیری از بازداشــت های غیــر ضرور و 
مدیریــت صحیح در صــدور قرارها، تالش 
برای حل و فصل دعــاوی، برخورد کافی با 
ســرقت و ســارقان که امنیت را از جامعه 
گرفتــه اند و باز اجتماعی کردن زندانیان از 

دیگر وظایف دادستان هاست.
وی اظهار داشــت: نباید در برخورد با مسئله 
سرقت و سارقان کوتاه آمد. آن ها امنیت مردم 
را مورد هدف قــرار داده اند و مردم در خیابان 
امنیت ندارند، ســرقت از مغازه و منزل که به 
جای خود. امروز شاهدیم در خیابان در مأل عام 
سارقان به خود اجازه می دهند امنیت مردم را 

مورد هدف قرار دهند. 
در آیین نامــه و بخش نامه عفو تأکید داریم 
که سارقان نباید مورد توجه و مشمول عفو 
قرار گیرنــد. مجازات آن ها باید متناســب 

باشد. 

 برخورد قاطع با عناصر فاسد در بدنه 
دستگاه قضا

دادســتان کل کشــور با اشــاره به اینکه 
دســتگاه قضا مصمم به برخورد با مفسدان 
در درون و بیرون دســتگاه بوده و با کسی 
تعارف نداریم، افزود: روز گذشته در محکمه 
عالی، پنج قاضی فاســد را از دســتگاه قضا 
جدا کردیم. نباید دســتگاه قضایی با حضور 
اندک افراد فاســد چهــره نورانی قضات را 
مخدوش کند و چند نفر فاسد در حوزه قضا 
یا اداری بخواهند بدنه توانمند دســتگاه را 

بد نام نمایند. 
باید بدون اغماض و گذشت نسبت به فساد 
اخالقی، مالی و ارتباطی برخورد شــود. اگر 
ما با عناصر زیرمجموعه خود برخورد جدی 
کردیم، می توانیم با سایر دستگاه ها برخورد 

جدی کنیم.
وی با اشــاره به فعالیت ۱۱ هــزار قاضی در 
دستگاه قضا اظهار داشت: با وجود این آمار باال 

اکثر قضات با سالمت نفس با تمام مشکالت 
کاری با پاکیزگــی و پاکدامنی زندگی و کار 
می کنند، تعداد اندکی سبب بدنامی می شوند 
که نباید به آن ها اجازه جوالن داد. تأکید ما این 
است که کانون وکال و کارشناسان که دو بازو 
و بال دستگاه قضا هستند، نیز پاکسازی شوند.

بروکراسی اداری و ضرورت
برطرف سازی آن

در این مراسم استاندار خراسان رضوی نیز در 
سخنانی گفت: از دی ماه سال ۹۷ تاکنون آقای 
صادقی، دادســتان سابق مشهد، حمایت های 
جدی داشتند و اعضای شورای تأمین استان 
در جهت تعالی اقتصادی و فرهنگی اســتان 

تالش کردند و تالش خواهند داشت.
علیرضا رزم حســینی ضمن اشاره به فضای 
کسب و کار موجود در کشور عنوان داشت: 
فضای کســب و کار کشــور امروز زیبنده 
جمهوری اسالمی نیســت. فضای کسب و 
کار، کارآمد بودن دســتگاه اجرایی و پایین 
بودن پرونده های قضایی اســت. رتبه کشور 
در حوزه کســب و کار در ســال ۹۳، ۳۵۲ 

بوده که امسال به ۱۲۸ رسیده است.
وی اظهار کرد: در رتبه کســب و کار سه اصل 
ثبات سیاسی و امنیت کشور، قوانین و مقررات 
و بروکراســی اداری مهم اســت. ما در ثبات 
سیاسی و امنیتی از شرایط خوبی برخورداریم. 
کشــور اقتدار سیاسی خوبی دارد و امنیت آن 
پایدار است. استاندار خراســان رضوی افزود: 
اگر بروکراسی نحس اداری و قواعد زائد و مانع 
توسعه را رفع کنیم، رتبه کسب و کار باید بین 
رتبه یک تــا ۳۰  قرار بگیرد. تا زمانی که رتبه 
و فضای کســب و کار افزایش نیابد، دستگاه 
قضایی باید منتظر پرونده ها و فسادهای جدید 
باشد. با حضور معین های اقتصادی نرخ بیکاری 

و آسیب های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

 اولویت های دادستان جدید
محمد حسین درودی، دادستان مرکز استان 
نیزدر حاشــیه برگزاری این مراسم در جمع 
دادستانی  نخســت  گفت:اولویت  خبرنگاران 
حفظ حقوق عامه ومبارزه با فساد است، ضمن 
اینکه رســیدگی به پرونده هــای موجود در 
کوتاه ترین زمان موجود از موارد دیگری است 

که باید مورد توجه واقع شود.
وی عنوان داشت: دغدغه مندی ما در خصوص 
توصیه هایی که دادســتان کل کشور داشتند 
نیــز از موارد مهم و با اهمیت اســت که یکی 
از موارد مهمــی که در حال حاضر نیز مطرح 
اســت، برخورد قاطع با سارقان و آن هایی که 
به دنبال بر هم زدن امنیت موجود در جامعه 

هستند، است.

مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقالب مرکز استان برگزار شد

10 توصیه دادستان کل به دادستان مشهد

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا
 کاهش 9 درجه ای هوا و هشدار به 

کشاورزان خراسان رضوی
هواشناســی  قدس: 
رضــوی  خراســان 
اعالم کــرد با توجه به 
انجام شده  تحلیل های 
با تقویــت جریان های 
خنک شمالی و نیز نفوذ 
ضمن  ناپایــدار،  امواج 

افزایش ســرعت وزش باد )در برخی نقــاط گاهی وزش باد 
شدید همراه با گردوغبار( و کاهش محسوس دما تا میزان ۹ 
درجه )به ویژه طی امروز تا صبح سه شنبه(، افزایش ابرناکی و 
در برخی نقاط شمالی استان با احتمال رگبار باران پیش بینی 

می شود.
همچنین در ۴۸ساعت آینده در سطح استان به ویژه نواحی 
سردسیر کاهش محســوس دما و پیش بینی حداقل دمای 

شبانه بین صفر تا پنج درجه سلسیوس دور از انتظار نیست.
این سازمان همچنین در اطالعیه ای از احتمال بروز خسارت 
بــه محصوالت کشــاورزی به ویژه صیفی جــات در نواحی 

سردسیر استان خبرداده است.
در این اطالعیه به کشــاورزان استان توصیه شده با در نظر 
گرفتن تمهیدات الزم یا جمع آوری محصوالت حســاس به 
تغییرات دما  جهت جلوگیری از خسارت احتمالی اقدام کنند.

خبر
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قدس  روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی 
در اطالعیــه ای از چگونگی اجرای حکم دادگاه ویژه رســیدگی 
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور شعبه مشهد در 

خصوص پرونده شرکت موسوم به پردیسبان، خبر داد.
در این اطالعیه آمده است: پس از صدور رأی قطعی دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه 
مستقر در مشهد مقدس در خصوص پرونده شرکت پردیسبان، 
بالفاصله این پرونده با ۱۴ جلد به شعبه اجرای احکام دادسرای 

عمومی و انقالب مشهد مقدس ارسال شد.
متهمــان پرونده به واســطه حکــم قطعی صــادره به حبس 
طویل المدت، شــالق تعزیــری در انظار عمومــی و رد مال به 
سهامداران محکوم شــده اند. اجرای احکام دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد اقداماتی تاکنون در راستای حکم صادره انجام داده 

است که به شرح ذیل است: 

 ۱- بــا توجه به اینکه رد مال به ســهامداران در حکم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه 
مستقر در مشهد مقدس آمده است، در این راستا محکومان اموالی 
که مدنظر داشــتند را در اختیار دادســرا قرار داده اند. همچنین 
مطالبات خود از سایر افراد را نیز جهت وصول به نفع سهامداران 
معرفی کرده اند. اموال معرفی شده توسط محکومان بعضاً دارای 
مشــکالتی در ادارات مختلف است که پیگیری الزم جهت حل 
مشکالت آن ها صورت پذیرفته اســت. اکثر اموال معرفی شده 
سهل البیع نیستند و همین امر اجرای حکم در خصوص رد مال را 

با مشکل مواجه کرده است.

 2- برخی از سهامداران با مراجعات حضوری و تماس تلفنی با 

مراجع قضایی خواستار واگذاری اموال معرفی شده به سهامداران 
هستند که این موضوع با توجه به اینکه ارزش برخی اموال معرفی 
شــده بیش از ۱۰ میلیارد تومان است، امکان واگذاری آن ها به 
سهامداران در وضعیت فعلی وجود ندارد، مگر اینکه اقداماتی در 

راستای تفکیک به قطعات کوچک تر صورت پذیرد. 
مبنای کار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب مشهد به لحاظ 
رعایت غبطه و مصلحت ســهامداران در این زمینه این است که 
بدواً همه اموال معرفی شده به وجه نقد تبدیل شود و در حساب 
مشخصی متمرکز شود و سپس در پروسه مشخص که متعاقباً 
اعالم خواهد شــد، سهامداران از طریق رسانه ها و تماس تلفنی 
فراخوان خواهند شد تا نسبت به دریافت مطالباتشان از شرکت 

اقدام نمایند. 
در حال حاضر در این راستا یک میلیارد تومان وجه نقد واریز شده 
اســت و تا میزان این وجوه به حد مشخصی که قابل اتکا باشد 
نرسد، امکان شروع فراخوان وجود ندارد. ضمناً کیفیت رد مال و 
میزان آن بستگی به میزان رد مال محکومان دارد که با توجه به 

اموالی که محکومان مسترد می نمایند برنامه ریزی خواهد شد.

 ۳- در خصوص لزوم شــکایت سهامداران جهت دریافت 
وجــوه پرداختی در قالب ســهام، با عنایت بــه اینکه رأی 
دادگاه در این خصوص کلی اســت و همه ســهامداران را 
مورد اشــاره قرار داده است و ذکری از اسم اشخاص نیامده 
اســت، بنابراین به محض تحقق رد مــال از جانب متهمان 
و شــروع به پرداخت وجه، حسب ســرورهای موجود و با 
بازیابی اطالعات ســهامداران و بررســی مســتندات آن ها 
نســبت به پرداخت وجوه اقدام می شود، بنابراین نیازی به 

طرح شکایت نیست.

 ۴- در خصوص زمان بازپرداخت وجوه ســهامداران با عنایت 
بــه اینکه این مهــم موکول به تحقق رد مال اســت به محض 
وصول وجوه اقدام مقتضی صورت می پذیرد و از طریق رسانه ها 
اطالع رسانی خواهد شد. بدیهی است دادسرای عمومی و انقالب 
سعی دارد اموال معرفی شده با باالترین قیمت به فروش برسد تا 

منافع سهامداران بیشتر رعایت شود. 
ضمناً با عنایت به اینکه برخی از محکومان در راســتای رد مال 
تقاضا نمودند که همکاری داشــته باشــند، دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد ضمن اخذ تأمین مناسب از آن ها به صورت محدود 
به دو نفر از محکومان مرخصی اعطا نموده اســت و تا زمانی که 
اقدامات آن ها در راســتای منافع سهامداران مثبت ارزیابی شود 
در زمینه مرخصی آن ها مساعدت خواهد شد و مطمئناً چنانچه 
محکومان بتوانند با رد مال کامل رضایت ســهامداران را جلب 
نمایند سرنوشت آن ها در تحمل محکومیت حبس نیز متفاوت 

خواهد بود.

 5- بــا عنایــت به اینکه بــه موجب حکــم دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور شعبه 
مســتقر در مشهد مقدس؛ قسمتی از پرونده نسبت به متهم 
متواری احمد قناعتی مفتوح اســت، دســتورات الزم جهت 
دســتگیری وی صادر شده اســت که به محض دستگیری 

اقدامات مقتضی صورت خواهد پذیرفت.

حبس طوالنی، رد مال و شالق در مأل عام 

حکم قطعی متهمان پردیسبان اعالم شد 



  آغاز به کار »مکتب داستان خراسان« 
با رویکرد دینی، انقالبی و بومی

فرهنگی  معاون  قدس: 
هنری  حــوزه  هنــری 
از  رضــوی  خراســان 
تشکیل »مکتب داستان 
خراسان« با هدف تولید 
محصوالت و آثار ادبی با 
مضمون دینی و انقالبی و 

تأکید بر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین عناصر هویت بخش 
داستان خبر داد. مهدی ابراهیمی با بیان اینکه ادبیات روایی 
از اهمیت باالیی در فرهنگ و هنر ایران زمین به ویژه سرزمین 
خراسان برخوردار است، گفت: از سوی دیگر، داستان و رمان 
در دوران معاصــر یکی از پایه ای ترین هنرها و پرطرفدارترین 
قالب ها شمرده می شــود. در این راستا حوزه هنری خراسان 
رضوی در پی آن اســت تا با حضور استادان داستان و رمان 
اســتان، ســازوکاری برای تعالی ادبیات داستانی برگرفته از 
انقالب اســالمی پی ریزی و افق روشــنی برای تولید در این 

عرصه ترسیم نماید.
 وی افزود: »مکتب داستان خراسان« به همین معنا و در واقع 
فضایی مشــترک از تجارب، ظرفیت ها و سوژه های داستانی 
اســت که در این خطه می توان یافــت. ویژگی مهم مکتب 
داستان خراســان، تأکید بر اقلیم به عنوان یکی از مهم ترین 
عناصر هویت بخش داستان است که بر پایه آن آثاری سازنده، 

حماسی، امیدبخش و الگوبخش خلق شود.
ابراهیمی خاطرنشــان کرد: در شــکل دهی بــه این مکتب 
تالش شــده همه سازوکارهایی که می تواند نتیجه آن تولید 
محصوالت هنری با مضمون دینی و انقالبی باشد، به کار رود.

وی درباره مهم ترین برنامه های مکتب داستان خراسان گفت: 
در این راستا »خوانش و بررسی رمان های کالسیک جهان« 
با حضور »منصور انوری« پنجشــنبه ها ساعت 16، »کارگاه 
رمان نویســی« با حضور و تدریس »سعید تشکری« شنبه ها 
ســاعت 15، »کارگاه داستان نویسی« شــنبه ها ساعت 10، 
»کارگاه ادبیات داستانی مقاومت« و »نقد کتاب داستان« با 
حضور »محمد خسروی راد« به صورت ماهیانه توسط مکتب 
داستان خراسان در حوزه هنری خراسان رضوی )بین هاشمیه 

20 و22( برگزار می شود. 

  گشایش نمایشگاه خوشنویسي 
در نگارخانه کمال الملک

 - ر بــــو نیـــشا
خـبـرنـگارقـدس: 
بــه مناســبت هفتــه 
خوشنویســی نمایشگاه 
برگزیده  خوشنویســي 
انجمن  اعضــای  آثــار 
شــعبه  خوشنویســان 

نیشابور در محل نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي نیشابور بر پا شد.

در این نمایشــگاه 35 اثر برگزیده 20خوشــنویس انجمن 
خوشنویسان نیشــابور به سرپرستی علی دربهشتی در ابعاد 
50*35 تا 70* 100 در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این نمایشگاه آثار خوشنویســي در قالب هاي نستعلیق، 
شکسته نستعلیق، ســیاه مشق، قطعه، چلیپا، کتابت و خط 
ثلث، نقاشی خط برگرفته از آیات کالم وحی، احادیث و روایات 
اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و اشــعار بزرگان ادب پارسی 
به رشته تحریر درآمده است که ترصیع و تذهیب این آثار را 
هنرمندان تذهیب کار نیشابوري عباس همراه، اعظم حمیدی، 

نسرین دربهشتی و اعظم خانی انجام داده اند.
این نمایشگاه تا 25 مهر هر روز از ساعت 17 تا 20 در محل 
نگارخانه کمال الملک نیشابور در معرض دید عالقه مندان قرار 

دارد.

گفت و گوی ورزشی

ورزش خراسان

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

به  روزرسانی ساختار فیزیکی، نیاز امروز دانشگاه فردوسی 
محبوبه علیپور دانشــگاه فردوسی مشهد 
با قدمتی 70 ســاله از جایگاه شــاخصی در 
رتبه بندی هــای علمــی ملــی و بین المللی 
برخوردار اســت. چنانکه درحال حاضر حدود 
30 هزار دانشجو در مقاطع لیسانس تا دکترا 
در ایــن مرکز علمی به تحصیل مشــغولند. 
همچنین این دانشــگاه با جذب بیش از هزار 
و 700 دانشجوی خارجی که از 24 کشور دنیا 
برای تحصیل آمده اند، رتبه نخست را در جذب 
دانشجویان بین المللی به خود اختصاص داده 

است.
به هرحال با وجود نقــاط قوت این مجموعه 
علمــی؛ انتقادهایی نیز بر عملکرد دانشــگاه 
فردوسی وجود دارد که از این موارد می توان به 

مشکالت سراهای دانشجویی اشاره کرد.

  خدمات اقامت دانشجویان 
از هیچ تا قابل قبول

امیرعلی که ترم های پایانی را سپری می کند 
با تأکیــد براینکه امکانــات و خدمات رفاهی 
دانشــگاه فردوســی به خصوص در سراهای 
دانشجویی افت محسوسی نسبت به گذشته 
داشته، خاطرنشان می کند: در سال های اخیر 
جمعیت دانشجویان افزایش چشمگیری داشته 
و بنابرهمین کیفیت خدمات نیز تغییر کرده 
است. چنانکه سال گذشته برای جبران کمبود 
فضــا؛ خوابگاهی را از تربیت معلم شــهید 
بهشــتی اجاره کردند. همچنین در گذشته 
متقاضــی خوابگاه  دانشــجویان متأهل  به 
امــا درحال حاضر دانشــجویان  می دادند، 
 نمی تواننــد از خدمــات خوابــگاه متأهلی 

برخوردار شوند. 
فرزانه یکی از دانشــجویان دانشگاه فردوسی 
درباره مشــکالت اسکان در سرای دانشجویی 
می گوید: به نظرم شرایط این مجموعه ها باید 
بهتر از آنچه که هســت باشــد، چراکه همه 
دانشــجویان از امکانات رایجی همانند کمد 
مستقل برخوردار نیســتند و حتی کمدهای 
اشتراکی نیز چندان سالم نیست و دانشجویان 
در آغاز هرترم ناگزیرند به دنبال تعمیر و خرید 
قفل ها باشند. البته باید منصفانه بگویم هرگاه 
مشــکلی همچون ســوختن المپ و خرابی 
وسیله ای در خوابگاه ها رخ می دهد، به سرعت 
پیگیری شده و مشکل حل می شود. همچنین 
گرچه وضعیت نظافــت خوابگاه ها قابل قبول 
است، اما به لحاظ رنگ آمیزی فضا نیاز به دقت 
نظر و ســلیقه بیشتر است، چراکه اغلب برای 
اینکه رنگ دیوارها دیرتــر چرک و خراب به 
نظر برســد از رنگ های تیره تر و مات استفاده 
می کنند که حس نشاط و خوشایندی را ایجاد 

نمی کند.

  فزونی جمعیت دانشجویی 
و پیر سالی دانشگاه

کمبود فضاهای دانشجویی تنها 
به دانشــگاه فردوســی خالصه 
نمی شود به طوری که متولیان 
امر معتقدند درحــال حاضر با 
کمبــود 2هزار و 500 ســرای 
دانشــجویی در کشــور مواجه 
هستیم. به هرروی این پرسش 
مطرح اســت که چــه قاعده و 
ضوابط خاصــی برای اختصاص 
امکانات اقامتی دانشجویان وجود 

دارد؟
 دکتر امیر ســاالری، مدیر رفاه و ســالمت 
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ 
می گوید: مطابق نظام رتبه بندی که صندوق 
رفاه دانشــجویان به عنوان متولی این قضیه 
در ســال های93 تا 95 و با دقت نظر باالیی 
انجام داده؛ تغییراتی در شاخص های سرای 
دانشــجویی صورت گرفت. بــه این ترتیب 
هفت شــاخص اصلی و120 زیرشاخه فرعی 
همانند دسترســی ســراهای دانشجویی به 
دانشکده ها، کیفیت بنا، نوع سرا و سرانه های 

مراکز مزبور برای این امر مشخص شد.
وی همچنین ادامه می دهد: مطابق اطالعات 
این سامانه توانستیم جایگاه خود را درمیان 
وضعیت سراهای دانشجویی کشور دریابیم و 
نسبت سراهای موجود در دانشگاه فردوسی 
را با مقایســه یکدیگــر ارزیابــی کنیم، به 
گونه ای که سیاســت های نوســازی خود را 
براساس این اطالعات تدوین کردیم. به این 
ترتیب تمام ســراهای دانشجویی ما به جز 
یک مورد در رتبه یک کشــوری قرار دارد. 
سرای دانشــجویی نیز که رتبه دو را گرفته 

بــود در طــرح ارتقا در 
سال گذشــته بازسازی 
ترمیــم شــده کــه  و 
پیش بینی می شــود در 
ارزیابی های سال جاری 

رتبه اول را کسب کند.
با  ادامــه  در  ســاالری 
اینکه تفاوت  اشــاره به 
آنچنانــی میان امکانات 
دانشــجویی  ســراهای 
مــا وجــود نــدارد؛ به 
تشــریح روند توسعه ای 
دانشــگاه  این  خدمات 
پرداختــه و می افزایــد: در ســال های اخیر 
فضای توســعه ای را ایجاد کردیم به طوری 
که هرســاله به میزان فضاهای سراهای یاد 
شده اضافه شود. البته در سال گذشته برای 
نخســتین بار در تاریخ دانشگاه فردوسی با 
تنگناهایی روبه رو شدیم ازهمین رو به ناچار 
از دانشــگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد 
خوابگاهی را اجاره کردیم. به هرحال از آنجا 
که گمــان می رفت این مشــکل ادامه پیدا 
کند ما سرای دانشــجویی را که در قسمت 
پردیس شماره ســه وجود داشت را تجهیز 
و نوســازی کرده ایم که درحال حاضر جزو 
بهترین سراهای ما محسوب می شود. به این 
ترتیب سرای دانشجویی به ظرفیت250 نفر 
افزوده شد. همچنین سرایی دیگر به نام زنده 
یاد »مهندس شهرستانی« برای دانشجویان 
خانم و بــه کمک خیرین درحال ســاخت 
اســت که براســاس وضعیت روند ساخت 
انتظار می رود تا ســال آینده به بهره برداری 
برســد که با این وضعیت حدود500 نفر به 
ظرفیت سراهای دانشجویی ما اضافه خواهد 

شد. همچنین ساخت سرای دانشجویی ویژه 
دانشــجویان مرد نیز در کنار فجر5 در نظر 
گرفته ایم که جانمایی و نقشه ها نیز مشخص 
شده است. به این ترتیب در سال های اخیر 
به طــور میانگین هر دوســال، بــه فضای 
ســراهای دانشجویی ما ظرفیتی حدود400 
تا 500 نفر اضافه شــده اســت. البته چون 
قدمت دانشگاه فردوسی نسبت به بسیاری از 
مراکز دانشگاهی کشور باالتر است، چنانکه 
به 70 سال می رسد، امکانات و تجهیزات این 
مجموعه نیز نیازمند نوسازی و تقویت است. 

  افزایش دانشجویان خارجی 
در دانشگاه فردوسی

مدیر رفاه و ســالمت دانشــجویان دانشگاه 
فردوســی مشــهد در ادامه درباره وضعیت 
ارائــه خدمــات بــه دانشــجویان خارجی، 
تصریح می کند: مطابق سیاست های وزارت 
علوم دانشــگاه های بزرگ و شاخص کشور 
همانند دانشگاه فردوسی بین المللی شده اند. 
البته جاذبه هــا و قابلیت هایــی نیز در این 
مرکز علمی وجود دارد که نســبت به اقبال 
دانشــجویان به این دانشــگاه اثرگذار است 
به طوری که هرســاله جمعیت دانشجویان 
خارجی روبه افزایش اســت کــه این مقوله 
ضمن آنکه فرصت ارزشــمندی به حســاب 
می آید درصورت نبود امکانات و زیر ساخت ها 
بــه تهدید بدل می شــود. ازهمیــن رو در 
این ســال ها سعی شده شــرایط به گونه ای 
پیش برود که معضل و چالشــی رخ ندهد. 
همچنین دانشجویان خارجی که به دو گروه 
بورســیه ای و آزاد تقسیم بندی می شوند در 
سراها و با امکاناتی مشابه دانشجویان ایرانی 

سکونت دارند.

فرهنگ و هنر

اشتغال

 دوچرخه سواران تربتی  در راه کربال
ایرنــا: رئیــس هیئت 
دوچرخـــه ســـــواری 
گفــت:  تربت حیدریــه 
از  دوچرخه ســوار   40
این شهرســتان در قالب 
کاروانی به نام »شــهدای 
ورزشــکار« عازم کربالی 
معال شــدند. علی نیرویی افزود: این دوچرخه ســواران در قالب 
دو گــروه به مدت 10 روز و با هدف شــرکت در اجتماع بزرگ 
اربعین حسینی عازم کربالی معال شــدند. وی ادامه داد: شروع 
حرکت کاروان دوچرخه سواری تربت حیدریه از شهر مرزی مهران 
خواهد بود و در طول مســیر، مسافت 430 کیلومتری مهران به 
کوفــه، کوفه به نجف و نجف به کربــالی معال را رکاب خواهند 
زد و همزمان با شــب اربعین حســینی به حرم سیدالشهدا)ع( 
مشرف می شوند. رئیس هیئت دوچرخه سواری تربت حیدریه با 
اشاره به اینکه این طرح در سال های گذشته نیز اجرا شده است، 
افزود: تعداد رکابزنان کاروان نسبت به سال های گذشته افزایش 
یافته اســت و امیدواریم این حرکت در کنار جنبه های معنوی 
گرانبهایی که نصیب ورزشــکاران ما می کنــد، بتواند در ترویج 
فرهنگ دوچرخه سواری نیز مؤثر باشد. نیرویی گفـــت: کاروان 
دوچرخه سواران »شــهدای ورزشکار« تربت حیدریه متشکل از 
دوچرخه سواران گروه های تربت دوچرخ  و میعاد، دانشگاه علوم 
پزشکی، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و کارگروه دوچرخه 

سواری هیئت ورزش های همگانی است.

هزار  استعداد   در حاشیه شهر مشهد شناسایی شدند
  سرمایه گذاری 

برای تقویت فوتبال رده های پایه
حمیدرضا خداشناس: 
نخستین نشست شورای 
راهبــردی هیئت فوتبال 
خراسان رضوی با حضور 
مســئوالن،  از  جمعــی 
اعضــای هیئــت مدیره 
و  خبرنــگاران  انجمــن 
عکاسان ورزشی به همراه پیشکسوتان فوتبال استان به منظور 
بهره گیری از نظرات پیشکســوتان و صاحبنظران فوتبال استان 
برگزار شد. آرمین رهبر، عضو کمیته استعدادیاب فوتبال استان در 
خصوص ضرورت این نشست به خبرنگار ما گفت: در استان افراد 
باتجربه و با دانش در زمینه فوتبال زیاد است و کنار هم نشستن 
این افراد با مسئوالن و همچنین اصحاب رسانه می تواند کمک 

زیادی به پیشرفت فوتبال استان داشته باشد. 
نایب رئیس انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی 
تصریح کرد: بدون شــک یکی از اهداف مهم ما شناسایی نقاط 

ضعف و قوت فوتبال است. 
وی اضافه کرد: ما برای برگزاری مسابقات باشگاهی در رده پایه با 
مشکل زمین مواجه هستیم. جالب است بدانید که در حال حاضر 
هیئت فوتبال مشهد اصالً زمین ندارد، تا چند وقت پیش زمین 
شماره دو تختی بود که آن را هم در اختیار بخش خصوصی قرار 
دادند. وی اظهار کرد: اســتمرار این گونه نشست ها حتی با افراد 
بیشــتر با توجه به توانمندی فوتبال استان و همچنین حضور 
افرادی با دانش و تجربه باال و تصمیم هایی که در این جلســات 
گرفته می شود، بازخورد مثبتی خواهد داشت. در حال حاضر با 
توجه به ساختار خوبی که هیئت فوتبال دارد، انتظارات نیز از آن ها 
باالست و همه امیدواریم که علم و تجربه فوتبالی های استان به 
همراه دانش اعضای هیئت فوتبال در نهایت موجب اتفاقات خوب 
شود. عضو کمیته استعدادیاب فوتبال استان در مورد مشکالتی 
که در راه شناســایی و پرورش استعدادها پیش روی آن هاست، 
گفت: اکنون با توجه به هزینه های سرسام آور این رشته ورزشی 
خیلی از استعدادها به ســمت فوتبال نمی آیند. ما با حضور در 
زمین های حاشیه شهر دست کم یک هزار نفر در رده های پایه را 
زیر نظر گرفتیم و آن ها را به باشگاه های ورزشی معرفی کردیم. 
باشگاه های ورزشی نیز با توجه به اینکه از سوی اسپانسر حمایت 
نمی شــوند و خودکفا هستند مجبورند یکسری از هزینه ها را از 
خود بازیکنان بگیرند. با توجه به شــرایط اقتصادی که معموالً 
همه استعداد های فوتبالی حاشیه شهر با آن درگیرند، مجبورند 
فوتبال را کنار بگذارند و به نوعی استعداد ها این گونه می سوزند. اگر 
می بینیم باشگاه هایی مثل سپاهان، ذوب آهن، فوالد و پیکان هر 
سال یک بازیکن جدید رو می کنند به خاطر سرمایه گذاری است 
که در فوتبال پایه انجام می دهند، اما متأسفانه این مهم را ما در 
استانمان نمی بینیم. وی تصریح کرد: اگر می خواهیم در سال های 
بعد بازیکنان بومی در لیگ برتر داشته باشیم باید همه مسئوالن 
استانی و شهری حمایت کنند تا با تشکیل آکادمی هیئت فوتبال 

عالوه بر شناسایی استعدادها، بتوان آن ها را پرورش هم داد. 

علوم  دانشــگاه  آموزشــی  معاون  محمدی  پروین 
پزشــکی مشــهد به خبرنگار ما گفت: افزایش پذیرش 
دانشــجو در رشته های پزشــکی و علوم وابسته بدون 
درنظر گرفتن امکانات آموزشی خیانت به مردم است و 

سالمت جامعه را تهدید می کند.
دکتر اعتضاد رضوی تحمیل دانشــجویان ســهمیه ای 
و افزایش بی رویه پذیرش دانشــجو در این دانشــگاه 
را با وجود موضوع اســتقالل دانشــگاه ها و با توجه به 
محاسبات آمایشــی منطقه و ظرفیت آموزشی، توسط 
ســازمان سنجش بزرگ ترین آسیب برای استعدادهای 
درخشان و دانشــجویان رتبه های باالی کنکور و حتی 
هیئت علمی دانشــگاه دانســت و خاطرنشان کرد: در 
خراسان رضوی حدود 8 هزار پزشک عمومی داریم که 
فقط 4 هزار و 200 نفر از آنان مشغول طبابت هستند و 
بقیه جذب کارهای غیر حرفه خود شده اند. وی تصریح 
کرد: ماباید براساس نیاز منطقه نیرو تربیت کنیم و به 

فکر بازار کار برای آن ها باشیم. 
وی با تأکید بر اینکه مهم ترین مشکل افزایش پذیرش 
دانشــجو در حوزه سالمت و علوم پزشکی پایین آمدن 
کیفیت آموزش و تربیت نیروی ناکارآمد است، تصریح 
کــرد: گاهی بیش از دو برابر میــزان اعالم آمادگی بر 
مبنای محاســبات آمایش منطقه و امکانات آموزشــی 
از طرف سازمان ســنجش چه در رشته های پزشکی و 
چه رشــته های وابسته دانشــجو به ما داده می شود و 
ایــن تداخل کمیت با کیفیــت بزرگ ترین ضربه را به 
دانشــگاه، استاد، دانشجو و حوزه آموزش وارد می کند، 
زیرا از ســال دوم تا آخر دانشجویان علوم پزشکی باید 
به طورعملی با طبابت، تشــخیص بیماری، روش های 
درمانی، جراحی ها و... از نزدیک آشــنا شده، بر بالین 
بیمار حاضر شــوند و بیماری هــا و راه درمان آن ها را 
بشناســند. در حالی که امروز با این تعداد دانشــجو، 
ممکن اســت به اتاق عمل نرونــد و بخواهند تخصص 

جراحــی هم بگیرند. با این حســاب وضــع بیمار چه 
می شــود؟ بنابراین حتی در بهترین دانشگاه و داشتن 
سرآمدترین اســتادان، اما با کالس های 80-70 نفری 
نمی توان پزشک خوب و حاذق تربیت کرد، مگر اینکه 
ســهمیه ها را کم کنند و مجلس مجوز افزایش سهمیه 
دانشجویان علوم پزشکی را به خاطر نجات جان مردم 

تصویب نکند. 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به قدس:

افزایش پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی خیانت به مردم است

در سال های اخیر 
جمعیت دانشجویان 
افزایش چشمگیری 
داشته و بنابرهمین 
کیفیت خدمات نیز 

تغییر کرده است
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فرماندار مشهد: 
  تصمیمات در حوزه اشتغال نباید 

براساس بخش نامه های ۱5 سال پیش باشد
 قدس: فرماندار مشــهد 
گفــت: سیاســت گذاری 
بخش نامه های  براســاس 
15 ســال پیش که ثبات 
و  داشــتیم  اقتصــادی 
تحریم ها به این گونه نبود، 
امروزه دیگر اثرگذار نیست. 

سید محمدرضا هاشمی در جلســه رفع موانع تولید همت آباد، 
اظهار کرد: همه ما باید در جهت معیشــت مردم و حوزه کار و 
کارگری تالش کنیم، آن هایی که وضعیت جنگ را درک کرده اند، 

می دانند که اکنون در وضعیت جنگ قرار داریم.
وی افزود: در زمــان جنگ هیچ کس دنبال گرفتن مجوز برای 
بازگشایی معبر نبود و هدف فقط مقابله با دشمن بود، اکنون نیز 
در جنگ اقتصادی باید معبر و مسیر برای سرمایه گذار بازگشایی 

شود.
فرماندار مشهد همچنین تأکید کرد: هنر ما این است که قانون را 
به نفع سرمایه گذار و مردم تفسیر کنیم و دنبال تبصره ای باشیم 

که مشکالت را حل کند و شدنی باشد.
وی در بازدید از 6 کارگاه تولیدی با بیان اینکه در قالب ستاد رفع 
موانع از طریق قانون باید موانع اشــتغال را برطرف کنیم، افزود: 
متأسفانه بیکاری موجب شده تا سرقت های خرد رو به افزایش 
باشد، اما زمانی که فرد در جایی مشغول به کار باشد هم خودش 

و هم خانواده وی در آرامش هستند.
وی تأکید کرد: ما نباید اجازه دهیم کارگر به راحتی از کار خود 
بیکار شــود، زیرا وقتی آن فرد در جایی مشغول به کار شده بر 
همان اساس برنامه زندگی خود را چیده و برای خود هزینه درست 

کرده است و اگر بیکار شود کل زندگی اش از هم می پاشد.
عباسعلی بادیانی مدیرعامل شرکت تعاونی های شرق کشور نیز در 
این جلسه گفت: پیش بینی شده با رفع مشکالت این واحدهای 

تولیدی، 860 نفر اشتغال پیدا می کنند.
سرابیان، بخشدار مرکزی مشهد نیز در همین بازدید اظهار کرد: 
نبود سرمایه در گردش، مشکل در اجرای طرح های توسعه صنایع، 
تأمین گاز، بدهی های بانکی و کمبود نقدینگی از جمله مشکالت 
این واحدهای صنعتی است، چنانکه در روستاهای بخش مرکزی 
به ویژه 129 روستای چسبیده به شهر مشهد عمده فعالیت های 
تولیدی شــامل کارگاه های دوخت و تولید پوشاک، تهیه مواد 

غذایی، کاالی چوب و مبلمان و محصوالت روشنایی است.

7655جدول
zadehalireza@gmail.com

حل جدول شماره قبل

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

1. وســطی – عالمت نقل قــول در زبان 
فارسی 2. بسیار توصیه شده- نام دخترانه 
وطنــی - از مرکبات 3. ســند مکتوب- 
مجلس قانونگذاری روســیه- ســنگدلی 
درس  ایرانــی-  طایفــه  جیحــون-   .4
کشــیدنی- یک بیســت و چهارم شبانه 
 روز  5. آک بنــد- تقلب کــردن- پهلوان 
6. از مصالــح ســاختمانی- صــدا و نوا- 
همچــون گذشــته 7. مرتفع تریــن قله 
دنیا- ابریشم- از پاپوش ها 8. بخشیدن- 
انتخاباتی می ریزند- حیرت-  در صندوق 
قرقی 9. صوت افســوس – سپاسگزاری- 
ترس و هراس 10. به پایان رسیده- فانوس 
دریایی- مســاوی 11. عالمــت مفعولی 
– دانه کــش بی آزار- چیزهــای تجملی 
12. گوشه امن- نشانه- تیره و تار- هزار 
عرب  13. چــراغ خوراک پزی- کاربند- 
 رهــا کــردن 14. ماهر- فتور- وســنی  
 – پــرواز  وســایل  از  پدرمــرده-   .15

ارزنده ترین زینت زن حفظ آن است 

1. از مراکز درمان سرپایی بیماران – برش 
و دوخت لبه های پارچه برای پیشگیری از 
بازشــدن تاروپود آن 2. مایه آهنگ- چوبی 
 که بــا آن طبــل می نوازنــد- توبه کردن

 3. خوگرفتن - از پهلوانان ایرانی شاهنامه و 
پسر گودرز- پوستی 4. مفرد- واحد شمارش 
احشام- دشنام دادن- گمان 5. نام ترکی - 
 پرنده نماد صلح- پارچه یا کاغذ باریک و بلند 
6. نــام دخترانــه ایرانی- از وســایل بازی 
دشــنام دادن  بازنشســته-   الکترونیکــی 
 7. دوســتی - شــغل و کار- مســیحی 
8. اصغر اعداد ترتیبــی دورقمی- نفوذگر 
اینترنتی- پایتخت بحرانی اوکراین - چوب 
شکسته بندی 9. هوس آبستن- کرسی وعظ 
و خطابه- فعال شیمیایی 10. حرفی روی 
خودش- جانماز- از آجیل ها 11. ســتون 
کوچکی که برای پیشــگیری از فروریختن 
دیــوار متزلــزل می ســازند- پیاپی آمدن 
12. شیشــه قدمــا - زینت ناخــن- پول 
خارجی- پیامبر کشــتی بان 13. شــکل و 

صــورت- خرجی زن که برعهده مرد اســت- نام یکی از 
 دوقوم وحشــی و غارتگری که در قرآن از آن ها یاد شده 
14. حضرت کلیم اهلل»ع«- نحسی و نامبارکی- نت منفی 

15. قدکوتاه – لقب یزد

  عمودی  افقی
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