
۹۰درصد نابینایان خراسان رضوی بیکارندخشم طبیعت را مهار کنیم
رئیس انجمن نابینایان و کم بینایان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:باران های سیل آسا در راه است

ضرب المثل قدیمی »شنیدن کی بود مانند دیدن« 
را بارها شنیده ایم ولی شاید آن گونه که باید معنای 
واقعــی آن را درک نکرده باشــیم و تنها زمانی که 
خودمــان در موقعیــت خاصی قــرار می گیریم و 
می خواهیم شرایط آن را برای دیگری توصیف کنیم 
بر این نکته تأکید می کنیم که با گفتن نمی توان آنچه 

بر ما گذشته را تصویر ...

15 اکتبر مصــادف با ۲۳ مهر با عنوان »روز جهانی 
عصای سفید« فرصتی برای توجه بیشتر نسبت به 
موقعیت ها و درخواست های نابینایان است که باوجود 
محدودیت جسمی همپای سایر شهروندان در جامعه 
نقش آفرینی می کنند. البته این بدان معنا نیست که 
نابینایان در همراهی با دیگر افراد جامعه راه همواری 

را در پیش دارند، بلکه نقایص...
.......صفحه 4 .......صفحه ۳ 
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رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در 
گفت وگو با قدس خبر داد 

 ۲ هزار و ۱۱۹ 
 پست مدیریتی خالی 

در خراسان رضوی

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۲ 

 رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی
 میقات  الرضا j خبر داد

 پذیرایی از 150 
هزار زائر رضوی 
در دهه آخر صفر

رئیـس سازمان مدیـریت و برنـامه ریـزی استـان خراسـان رضـوی 
گفـت: ۷۲هزار و 1۶۳ پســـت ســازمانی در ۶۷دستگاه اجرایی 
استان خراسان رضوی وجود دارند که 4۶.5درصد از آن ها بالتصدی 

هستند. رضا جمشیدی در ...

.......صفحه ۲ 
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.......صفحه ۲ 

  مدیرکل کمیته امداد:

 ۱۸۰ 
کودک یتیم 

خراسان شمالی 
حامی ندارند

 مدیرکل کمیته امداد خراســان شــمالی گفت: هم اکنون 1۸۰ 
کودک یتیم و نیازمنِد تحت حمایت این نهاد، فاقد حامی هستند. 
مجید الهــی راد با اعالم اینکــه هم اکنون حدود ۶هــزار و ۶۹ 
کــودک یتیم و نیازمند، تحت حمایت این نهاد قرار دارند، افزود: 
این کودکان به دلیل نداشــتن سرپرست و یا سرپرست نیازمند، 
بیمار، ازکارافتاده و یا زندانی تحت حمایت های طرح اکرام ایتام و 
محسنین این نهاد قرار دارند. الهی راد با اشاره به همکاری ۲4هزار 
و ۳۰۷ حامی با کمیته امداد استان، ادامه داد: از مجموع حامیان 

این کودکان، ۸هزار و ۳۲ حامی...

 اعالم ویژه برنامه های صداوسیمای 
استان در اربعین و دهه آخر صفر 

قدس: در اربعین ۹۸ صداوســیمای خراســان رضوی با 
ویژه برنامه هایی به میزبانی چهلمین روز شهادت حضرت 

اباعبداهلل الحسین)ع( و مراسم ویژه آخر صفر می رود.
مرکز خراسان رضوی در مجموع بیش از 15 هزار دقیقه 
برنامه برای پخش آماده ســازی و تدارک دیده اســت که 
برخی از این برنامه ها  بدین شرح است: سیمای خراسان 
رضــوی با 4هزار و۲۲۰ دقیقه؛ شــامل برنامه های مرثیه 
آفتاب در 1۳ قســمت، صبح خراسانی 1۰ قسمت، شب 
شرقی 1۰ قســمت، نورالهدی 1۰ قسمت ۶۰ دقیقه ای، 
مراسم خطبه خوانی شب شــهادت امام رضا)ع( به مدت 
۹۰ دقیقه، مراســم شــام غریبان به مــدت ۹۰ دقیقه، 
ترتیل قرآن شــب آخر صفر به مدت ۶۰ دقیقه، قیامت 
حروف 1۰ قسمت ۲5 دقیقه ای، عطر عاشقی )برنامه ای 
از شهرستان های استان( هشــت برنامه ۳۰ دقیقه ای، تا 
آسمان 1۰ قسمت ، پزشک شما دو قسمت ۲۰ دقیقه ای، 
اشاره و گفت وگوی مسائل زائران دو قسمت ۳۰ دقیقه ای، 
مستندهای رضوی هفت قسمت ۳۰ دقیقه ای، نماهنگ و 
تصویر- موســیقی و مداحی ۲۰ برنامه هشت دقیقه ای و 
ویژه برنامه های زنده روز ۲۸ و آخر صفر با دو برنامه ۳۰۰ 
دقیقه ای روی آنتن می رود. رادیو خراسان رضوی هم با 5 
هزار و 4۰ دقیقه برنامه شــامل سخنرانی با مجموع ۳۰۰ 
دقیقه، صدای زائر ۶۰۰ دقیقه، حسینیه دل 1۲ برنامه ۹۰ 
دقیقه ای با مجموع هزار و ۸۰ دقیقه، گامی به ســوی نور 
15۰ دقیقه و... به اســتقبال اربعین حسینی و دهه آخر 
صفر المظفر می رود. همچنین رادیو سراسری زیارت با 5 
هزارو ۶5۰ دقیقه آماده پابوسی اربعین حسینی و دهه آخر 

صفر است. 

 عضو فرهنگستان ادب فارسی 
در شب شعر »چله اشک«:

 شاعران نجات دهندگان جهان 
از دو قطبی شدن هستند

جلیل فخرایی: همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی 
به همت فرهنگسرای حجاب مشهد شب شعر آیینی »چله 

اشک« در سالن همایش های این مرکز برگزار شد. 
در این شب شعر محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
معاصر و عضو فرهنگســتان ادب فارسی با اشاره به بروز 
اختالفات فکری و ایجاد نحله های مختلف تفکر که حتی 
برخی از این اختالفات موجب بروز جنگ ها و مصیبت های 
گوناگون می شود، شــاعران را وارثان آب و روشنی و آینه 
پیشروان جان وحدت اندیشه ها و صلح و صفا و ثبات در 
جهان دانست. این پژوهشــگر ادب فارسی افزود: جامعه 
فعلی ما به سمت دو قطبی شــدن در مسائل فرهنگی، 
مذهبی وسیاســی پیش می رود و یکی از گروه هایی که 
می تواننــد جامعه را از این وضعیت نجات دهند، شــعرا 
هستند. وی خاطر نشان کرد: شــاعران وارثان آب و خرد 
و روشنایی هستند و هر شاعر در هر گرایش و قرائتی این 
میراث را حفظ می کند. وی گفت: شــاعر در طول تاریخ 
همیشــه حداقل کاری که انجام داده است ارتباط ما را با 

زبان فارسی و ادبیات حفظ کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
خبر داد

 عرضه یک هزار و 3۰۰ تن برنج 
ستاد تنظیم بازار در خراسان رضوی 

قدس: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: مقایسه وضعیت بازار استان در فاصله بیستم 
مهر ماه جاری با بیســتمین روز شهریور گذشته نشان 
می دهــد قیمت ۲۷ قلم کاال به ویژه در حوزه محصوالت 
پروتئینی و غذایی به میــزان 11.۳ درصد کاهش یافته 
است. علی رسولیان در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار 
خراسان رضوی اظهار کرد: قیمت هشت قلم کاال در بازار 
خراسان رضوی 14.1 درصد افزایش یافته و قیمت 1۸ قلم 

کاال نیز هیچ گونه تغییری نداشته است.  
وی ادامه داد: هم  اینک قیمت گوشــت مرغ، تخم مرغ و 
الشه گوسفندی نیز در خراسان رضوی نسبت به متوسط 

قیمت کشوری این اقالم پایین تر است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
گفت: نرخ خرید و فروش برنج پاکستانی به دلیل افزایش 
تقاضا در این استان در مقایسه با متوسط قیمت کشوری 
آن در هر کیلوگرم حدود یک هزار تومان بیشــتر است. 
بر این اســاس کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی مقرر 
کرد مجوز دریافت و توزیع انواع برنج پاکستانی که در انبار 
گمرک موجود اســت گرفته شود. برنج هایی که از محل 
احتکار کاال توقیف شده نیز گردآوری و در بازار خراسان 
رضوی توزیع می شــود. وی افزود: همچنین یک هزار و 
۳۰۰ تن برنج پاکستانی با نرخ ستاد تنظیم بازار به زودی 
وارد شبکه توزیع خراســان رضوی می شود تا قیمت آن 

برای عرضه به مصرف کنندگان کاهش یابد.  
رســولیان ادامه داد: انواع برنج محصول کشور هند نیز با 
قیمت هر کیلوگرم حدود ۶۰ هزار ریال به میزان کافی در 

خراسان رضوی موجود و آماده توزیع در بازار است.  
وی به وضعیت تأمین کاالهای مورد نیاز در ایام اربعین و 
دهه آخر ماه صفر نیز اشاره و بیان کرد: به منظور کمک به 
هیئت های مذهبی و موکب ها در دهه پایانی ماه صفر همه 
اقالم مورد نیاز آن ها نظیر برنج، شــکر و گوشت با قیمت 

مصوب کارگروه استانی تنظیم بازار موجود است. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
در ادامه به دیگــر اقدامات برای تنظیم بازار و حمایت از 
تولیدکنندگان بخش کشــاورزی در استان اشاره کرد و 
گفت: با هــدف جلوگیری از کاهش قیمت گوجه فرنگی 
و کمک به کشــاورزان تا روز ۲1 مهرمــاه، ۳1 هزار تن 
گوجه فرنگی از ســه واحد تولیدی در خراســان رضوی 
خریداری شده است. خرید این محصول تا زمان رسیدن 

قیمت آن به حد معقول ادامه خواهد یافت.  
وی ادامه داد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۹۳ هزار 
تن نهاده دامی در خراســان رضوی توزیع شــده که در 
مقایســه با ۳۰ هزار تن نهاده دامی توزیع شده در مدت 

مشابه پارسال، افزایش قابل مالحظه ای دارد.  
رسولیان گفت: هم  اینک تمامی انبارهای دولتی و حتی 
انبارهای بخش خصوصی فعال در خراســان رضوی پر از 
نهاده های دامی مورد نیاز هستند و بر همین اساس درباره 
تأمین چنین اقالمی هیچ گونه مشکلی در استان وجود 

ندارد.  

خبرخبر

ایرنا: نخستین کنگره آســیایی هیپنوتیزم همزمان با 
ششمین کنگره  بین المللی هیپنوتیزم ایران روز سه شنبه 
با حضور افزون بر یک هزار نفر از متخصصان و کارشناسان 
این حوزه از داخل و خارج کشور در مشهد گشایش یافت.

در این کنگره، رئیس انجمن جهانی هیپنوتیزم و رؤسای 
انجمن هپینوتیزم آسیا، ایتالیا، فرانسه، لهستان، ترکیه 
و متخصصانی از ۲4 کشــور به مدت چهار روز میهمان 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند.
رئیس انجمن هیپنوتیزم آسیا در مراسم آغاز این کنگره، 
گفت: نخســتین کنگره آســیایی هیپنوتیزم به عنوان 
بزرگ ترین رویداد این حوزه در قاره آسیا به شمار می رود.

دکتر مهدی فتحی افــزود: در این کنگره میهمانانی از 
کشورهایی همچون سوئیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، چین، 
ژاپن، اندونزی، پاکســتان، عراق، ارمنستان، گرجستان، 
بلژیک، لهستان، آمریکای جنوبی، مکزیک، هند، دانمارک، 

پاکستان، ترکیه، اروگوئه و افغانستان حضور دارند.
وی اظهار کرد: این افراد شــامل متخصصان برجسته در 
حوزه های روان شناسی، روان پزشکی، بیهوشی، پزشکی 
عمومی، طب زنان و زایمان، دندانپزشکان، مامایی و دیگر 
گروه های پزشکی هستند که دانش هیپنوتیزم در حیطه 

فعالیت تخصصی آن ها به کار می رود.

وی برپایی ۳۲ کارگاه آموزشــی، ۶۰ سخنرانی علمی در 
خصوص تازه ترین دستاوردهای آموزشی علم هیپنوتیزم 
و انجام جراحی زنده را از برنامه های این کنگره جهانی در 

چهار روز برگزاری آن عنوان کرد.

دکتر فتحی گفت: این کنگره با حمایت و حضور اعضای 
متخصص 14 انجمن بین المللی هیپنوتیزم از کشورهای 

مختلف برگزار شده است.
وی افزود: در حال حاضر آمریکا، آلمان، فرانســه، ایتالیا 

و ایران از نظر ســطح دانش هیپنوتیزم در زمره برترین 
کشورهای جهان معرفی شده اند.

وی ادامه داد: ایران از جایگاه واال در حوزه درمان با استفاده 
از هیپنوتیزم برخوردار است و مشهد نیز قطب هیپنوتیزم در 
آسیا و دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم از نظر سطح علمی و 

دستاوردهای حوزه هیپنوتیزم در کشور سرآمد است. 
دانشیار دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد اظهار کرد: 
هیپنوتیزم یکی از وضعیت های طبیعی مغز محسوب 
می شود که در درمان ضایعات گوناگون همچون مهار 
دردهای ناشی از بیماری سرطان، عمل های جراحی 
بدون بیهوشــی، زایمان و دردهــای دوران قاعدگی 
و همچنیــن در زمینه های دندانپزشــکی، اضطراب، 
ترس های کودکان، روان درمانی، ترس از خشــونت، 
شب ادراری کودکان و تســکین بیماران پروانه ای و 

سردردهای میگرنی کاربرد دارد.
رونمایی از انجمن هیپنوتیزم آسیا که ریاست آن به مدت 
سه سال بر عهده ایران گذاشته شده است از برنامه های 

جانبی این کنگره بین المللی است.
نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم آسیا تا ۲۶ مهر 
ماه در مجتمع سپید دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه 

دارد.

نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم با حضور هزار متخصص و کارشناس این حوزه گشایش یافت

مشهد قطب هیپنوتیزم آسیا

ایرنا: برخی از خانواده های روستایی شهرستان مرزی 
راز و جرگالن خراسان شمالی که با وجود گازرسانی 
به منطقه هنوز امکان اســتفاده از گاز را نیافته اند، 
اکنون در آستانه فصل سرما دست خود را از سوخت 

نفت نیز کوتاه می بینند. 
این خانواده های ســاکن در روستاهای »دویدوخ« و 
»شادردی« می گویند که با وجود فرارسیدن فصل 
پاییز و رو به سردی نهادن هوا و با وجود گازرسانی 
به روســتای آنان، هنوز علمک گاز برای منازل آنان 

نصب نشده است.
به گفته این افراد گازرســانی به این منطقه موجب 
شده تا عرضه سوخت نفت نیز کاهش یابد و اهالی 

برای تهیه آن با مشکالت فراوانی روبه رو شوند.

این مشــکل در خصــوص برخــی از خانواده های 
ساکن در دیگر روســتاهای شهرستان مرزی راز و 
جرگالن نیز وجود دارد که توقع آنان از مســئوالن 
امر، چاره جویی برای رفع این مشکل در آستانه فصل 

سرد سال است.
فرماندار راز و جرگالن با تأیید این مشــکل، گفت: 
براســاس قانون، خانه هایی که در خارج از محدوده 
شــهر یا روســتا و در اراضی منابع طبیعی ساخته 
شده اند، گازرســانی نمی شوند که از جمله می توان 
به منازل برخی از خانوارهای ســاکن در روستاهای 

دویدوخ و شادردی اشاره کرد.
محمد زارعی هدک افــزود: برخی خانواده ها نیز 
با وجود اینکه در داخل روســتا و یا حتی شــهر 
راز سکونت دارند، توان مالی الزم برای گازکشی 
بــه داخل منازل خــود را ندارند و با وجود نصب 
علمک گاز، هنوز نتوانسته اند عماًل از آن برخوردار 

شوند.
وی افزود: برای رفع مشکل سوخت این خانواده ها، با 
شرکت توزیع نفت استان هماهنگی های الزم انجام 
شده تا مانند سال های گذشته نفت مورد نیاز را در 

اختیار آنان قرار دهند.
وی اظهار کرد: یقیناً نفت مورد نیاز این خانواده ها، 

برای گذر از فصل سرما به آنان عرضه خواهد شد.

فــارس: داور بخش بازبینی خیابانی بیســت و 
ششــمین جشــنواره بین المللی تئاتر کودک و 
نوجوان همــدان گفت: نمایش »مــرغ، درخت، 
گل« به کارگردانی غالمرضا محمدی از مشــهد 
به بخش خیابانی بیســت و ششــمین جشنواره 
بین المللــی تئاتر کودک و نوجــوان همدان راه 

یافت. 
ســیدجواد رحیم زاده افزود: دو اثر از مشهد، یک 
اثــر از فریمان، یک اثر از چنــاران و یک اثر هم 
از بیرجند در بخش خیابانی بیســت و ششمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتر کــودک و نوجوان 
همدان حضور یافتند که اثر »مرغ، درخت، گل« 
به کارگردانی غالمرضا محمدی از مشهد توانست 

به مرحله نهایی جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
همدان راه پیدا کند.

داور بخش بازبینی خیابانی بیســت و ششــمین 
جشــنواره بین المللــی تئاتر کــودک و نوجوان 
همــدان بیان کــرد: فیلم های نمایــش خیابانی 
جشنواره از چند روز پیش در اختیار داوران قرار 
گرفته است و هر کدام از داوران در شهر خودشان 

این آثار را داوری کردند.
ایــن کارگردان و نویســنده کــودک و نوجوان 
مشــهدی عنوان کرد: آثار ارسالی نشان می دهد 
شرکت کنندگان بیشتر روی مخاطب شناسی کار 
کرده اند و شروع و پایان خالقانه و جذاب داشتند، 
اســتفاده از بازیگر کودک با توجــه به اینکه در 
نمایش خیابانی بازیگــر میکروفن ندارد و خیلی 
کار ســختی است، با این حال در بعضی از کارها 
از بازیگر کودک استفاده شده بود که در نوع خود 

یک کار شجاعانه حساب می شد.
گفتنی اســت؛ بیســت و ششــمین جشــنواره 
بین المللــی تئاتر کــودک و نوجــوان همدان با 
دبیری مجید قناد مجری پیشکسوت برنامه های 
کودک و خردســاالن ســیما و با شعار »کودک، 
تئاتــر، طبیعت« آبان ماه ســال جــاری برگزار 

می  شود.

 برخی روستاییان راز و جرگالن؛ 
از نفت مانده و از گاز رانده 

 راهیابی »مرغ، درخت، گل« 
به جشنواره تئاتر کودک همدان
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پیش بینی افزایش ۲0 درصدی زائران در دهه آخر صفر
در جلسه ای با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، استاندار و جمعی از مدیران مطرح شد
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پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی زائران در دهه آخر صفر
قدس قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با 
بیان اینکه هماهنگی های خوبی بین دستگاه های 
 مختلــف وجــود دارد، اظهار کرد: در مســئله 
حمل و نقل به طور جدی باید تدبیر شــود و به 

همکاری با سایر استان های کشور نیاز است.
مصطفی خاکسار قهرودی در نشست مشترک 
ســتاد اربعین و دهه پایانی ماه صفر در مشهد 
با تأکید بر اینکه باید خدمات مختلفی در قالب 
تغذیه و اســکان انجام شود، تصریح کرد: در این 
حوزه هماهنگی خوبی با آموزش و پرورش انجام 
شــده اســت و ما نیز در حد توان، زائرسرا را در 

اختیار زائران خارجی و داخلی قرار می دهیم.
وی افزود: آستان قدس رضوی در حوزه فرهنگی 
با همکاری نمایندگی ولی فقیه اقداماتی را انجام 
داده اســت که ارائه می شــود و امیدوارم با این 
جدیت و هماهنگی که وجــود دارد در عمل به 

نتیجه مطلوب برسیم.

  اربعین در مسیر مراسم حج
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: محدودیت ها 
در خدمت رسانی به زائران اربعین امسال نسبت به 
سال گذشته کاهش یافت و امید است این رویداد 
در آینده نزدیک، عظمت مراسم حج را پیدا کند. 
علیرضا رزم حسینی افزود: اربعین حسینی به یک 
همبستگی جهانی تبدیل شده به طوری که زائران 
از همه کشورها داوطلبانه به صورت میلیونی در 

این مراسم حضور می یابند.
وی اظهار کــرد: به دلیل عالقه مــردم به ویژه 
ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( موظف 
هستیم به عنوان کارگزاران نظام زمینه رضایت 

آن ها از زیارت عتبات عالیات را فراهم کنیم.
استاندار خراســان رضوی گفت: هماهنگی های 
الزم برای خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین 
حسینی انجام شده و این خدمات امسال به طور 

منظم تر به زائران در عراق ارائه می شود.
وی افزود: دستگاه های امنیتی استان تأمین امنیت 
زائران در داخل استان به ویژه برای ایام پایانی ماه 
صفر را فراهم کرده اند تا زائران در شرایط مطلوب 

به زیارت بارگاه منور رضوی مشرف شوند.
رزم حســینی اظهار کرد: در حــوزه فرهنگی و 
مذهبــی نیز باید معرفت و انگیزه بیشــتر برای 
حضور در مراســم اربعین از سوی دستگاه های 
متولی ایجاد شود به ویژه موکب هایی که در داخل 
مشهد مقدس مستقر هستند باید این موضوع را 

مدنظر قرار دهند.
وی گفت: دهه پایانی ماه صفر سال گذشته حدود 
۵۰۰ هزار زائر پیاده به مشهد مشرف شدند که 
پیش بینی ها افزایش ۲۰درصدی این تعداد را در 

سال جاری نشان می دهد.
استاندار خراســان رضوی ادامه داد: باید مسیر 
جداگانه ای برای تردد زائران پیاده به مشــهد در 
نظر گرفته شود و همه نیازهای آنان اعم از امنیت، 
تغذیه، خدمات فرهنگی و اسکان در این مسیر 

تأمین شود.

  ساخت 87 موکب در عراق
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراســان رضوی نیز در این نشســت گفت: در 
اربعین امسال استان خراسان رضوی ۸۷ موکب 
در عراق راه اندازی کرد که از این تعداد ۵۱ موکب 

توســط شــهروندان مشهد و 
۳۶ موکــب توســط دیگــر 
شهرستان های استان برپا شد.

محمدصادق براتی افزود: از کل 
موکب های خراسان رضوی ۳۶ 
موکب در کربــال، ۱۱ موکب 
در نجف، ۱۵ موکب در مسیر 
نجف به کربال، ۱۵ موکب در 
کاظمین، ۶ موکب در سامرا، 
دو موکــب در مرز شــلمچه، 
یک موکب در مــرز مهران و 
یک موکب در مــرز دوغارون 
مستقر شــده است که قرار بر 

توزیع ۵۵۴ هزار وعده غذایی و تأمین اســکان 
برای ۱۲۰هزار نفر را داشتند.

وی اظهار کرد: با توجه به عزیمت زودهنگام زائران 
برخی موکب های استان خدمت رسانی خود را از 
۱۶ مهر آغاز کردند که از این تاریخ تاکنون همه 
موکب های استان در پنج نقطه عتبات عالیات و 
ســه نقطه مرزی ۴۹۰هزار وعده غذایی و ۱۲۶ 

هزار محل اسکان ارائه کردند.

وی گفــت: با وجود پیگیری های اســتانداری 
خراســان رضوی بــرای در اختیــار گرفتن 
سوله های شهرداری در نجف اشرف، این مهم 
به نتیجه نرســید، با این حال مکانی در نجف 
تعیین و موکب های مستقر در آن نقطه تاکنون 
۷۵ هزار محل اسکان و ۳۷ هزار وعده غذایی به 

زائران اربعین ارائه دادند.
براتی افزود: در ابتدا برای اســتقرار و جانمایی 
موکب های اســتان در کاظمین دچار مشکل 
بودیم اما این مشکل با پیگیری های الزم حل 
شد و هم اینک ۱۵ موکب مستقر در این شهر 

مشغول خدمت رسانی شده اند.
موکب های  داد:  ادامــه  وی 
مستقر در شــهرهای سامرا 
و بلد عراق روزانــه ۳۰هزار 
وعده غذایی توزیع می کنند 
و موکب هــای مســتقر در 
مرزهای دوغــارون، مهران و 
شلمچه در موعد مقرر مستقر 
شــده و فعالیت خود را آغاز 

کرده اند.
معاون اســتاندار خراســان 
رضوی اظهار کــرد: ۲۶هزار 
زائر افغانستانی نیز در قالب 
۸۳ کاروان و بــه صــورت 
انفــرادی تا دیروز از مرز دوغارون وارد کشــور 
شــده اند که موکب مستقر در این محل دیروز 
۱۲ هــزار و ۱۰۰ وعده غذایی بین آنان توزیع 

کرده است.
معاون اســتاندار خراســان رضــوی گفت: از 
۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر که از سراسر کشور به 
مراسم اربعین حسینی در عراق رفتند، ۲۶۰هزار 

نفر از این استان بوده اند. 

  پیشنهاد ادامه فعالیت موکب ها تا دو 
روز پس از دهه پایانی صفر 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی خراســان 
رضوی نیز در ادامه گفت: ســال گذشــته یک 
میلیون و ۵۵ دســتگاه وارد مشــهد شدند که 
۹۶۷هزار برون استانی بودند و عمده مشکل ما 

بازگشت زائران است. 
هادی امیدوار با اشــاره به اینکه سال گذشته 
تصادف منجــر به فوت بــرای زائــران پیاده 
نداشتیم، خاطرنشــان کرد: در مسیر بازگشت 
زائران موکب هــای خدمات رســان با کمبود 
خدمات مواجه اند و پیشنهاد می شود یک تا دو 
روز بعد موکب های خدمات رســان در مسیرها 

فعال باشند.
وی متذکر شد: الزم است حداقل ۵۰ دستگاه 
اتوبوس در پایانه مسافربری موجود باشد که این 
نیازمند تأمین هزینه است ولی موجب تسهیل 

تردد زائران می شود.

  ضرورت کانالیزه کردن مسیرهای 
عابران پیاده در ورودی های مشهد

در ادامه جلسه سرپرست پلیس راهور خراسان 
رضوی گفت: طرح ویژه دهه پایانی ماه صفر را از 
اول آبان شروع می کنیم که تا دهم آبان ماه سال 

جاری ادامه دارد.
حمیدرضا دهنوی با اشاره به اینکه ورودی های 
مشــهد از سمت نیشــابور و قوچان بیشترین 
ورود زائــران را دارد، یــادآور شــد: در دو الیه 
ترافیک را کنترل می کنیم، در الیه اول وسایل 
نقلیه عمومی حرکت می کننــد و در الیه دوم 

محدودیت کامل مقطعی است.
وی کانالیزه کردن مســیرهای عابــران پیاده 
در محــل ورودی های شــهر و اطالع رســانی 

پارکینگ های مسیر را امری ضروری دانست .
سرپرست پلیس راهور خراسان رضوی متذکر 
شــد: باید طوری برنامه ریزی شود که در شب 
زائران پیاده تردد نداشــته باشند زیرا در معابر 
بزرگراهی احتمال برخورد و تصادف وجود دارد 
که برای روشــنایی این مسیرها از اکنون باید 
تدبیری اندیشــید و برای پاکسازی مسیرها به 

جرثقیل های خودروبر نیاز داریم.

  8۰۰ مکان برای ایستگاه های صلواتی
یعقوبی معاون خدمات شــهری شــهرداری 
مشهد نیز در ادامه جلســه افزود: در ارتباط با 
ایستگاه های صلواتی شــهرداری مجوز صادر 
نمی کند ولــی ۸۰۰ مکان را در جلســات با 
هیئت های مذهبی شناسایی و بررسی کرده ایم.

نماینده مردم نیشابور تشریح کرد
  جزئیات جلسه مجمع نمایندگان 

خراسان رضوی با معاون رئیس جمهور
ایســنا: عضــو مجمع 
نمایندگان استان خراسان 
رضــوی جزئیــات دیدار 
معاون  بــا  ایــن مجمع 
رئیس جمهور را تشــریح 

کرد.
حمید گرمابی در خصوص 

جلسه دوشنبه شب گذشته مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
که با حضور استاندار خراسان رضوی و حجت االسالم والمسلمین 
سیدمحمدعلی شهیدی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران برگزار شــد، اظهار کــرد: در این دیدار برخی از 
مشکالت خانواده شهدا و ایثارگران مطرح و به بحث گذاشته شد.

وی ادامــه داد: نگرانــی اصلی درباره مشــکالت بیمه تکمیلی 
ایثارگران بود که این روزها جدی تر شده؛ چراکه با توجه به بدهی 
بنیاد شهید به شرکت بیمه ارائه خدمات در این حوزه با مشکل 
مواجه شده است، بر این اساس قرار شد بنیاد شهید کمک کند تا 

این مشکالت کاهش یابد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
همچنین در این جلســه در خصوص برخی امالک و مستغالت 
بنیاد شــهید در استان که مورد نیاز نیست گفت وگو و قرار شد 
منابع حاصل از محل فروش این امالک به حل مشکالت ایثارگران 

اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: همچنین در این دیدار پیشنهاد شد هنگام ارائه 
الیحه بودجه سال آینده به نیازهای ایثارگران توجه بیشتری شود، 

مجلس هم وعده داده در این خصوص همکاری خواهد کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در 
گفت وگو با قدس خبر داد 

  ۲ هزار و ۱۱۹ پست مدیریتی خالی در 
خراسان رضوی

رضـا طلـبی: 
رئیـس سازمان 
مدیـریت و برنـامه ریـزی 
استـان خراسـان رضـوی 
 ۱۶۳ و  ۷۲هزار  گفـت: 
در  ســازمانی  پســـت 
۶۷دستگاه اجرایی استان 
خراسان رضوی وجود دارند که ۴۶.۵درصد از آن ها بالتصدی 
هستند. رضا جمشیدی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
در سال جاری تاکنون مبلغ ۲هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار 
به استان خراسان رضوی ابالغ شده است که مبلغ ۸۸۵میلیارد 
تومان آن معادل ۳۷.۸درصد اعتبارات هزینه ای و مبلغ یک 
هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان معادل ۶۲.۲درصد اعتبارات تملک 

دارایی های سرمایه ای است.
وی تصریــح کرد: اعتبارات هزینه ای اســتان برای اســتمرار 
فعالیت های دستگاه های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی 
و در قالب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و ســایر هزینه ها 
اختصاص داده می شود که از ابتدای سال تاکنون ۴۹.۴درصد 

اعتبارات مصوب در این بخش تخصیص یافته است .
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: از 
جمله مهم ترین اقدامات صورت گرفته در اعتبارات هزینه ای، 
اختصاص مبلغ ۴۶میلیارد تومان برای پرداخت تمامی مطالبات 
مربوط به پاداش پایان خدمت بازنشســتگان دســتگاه های 

اجرایی تابع نظام بودجه استانی تا پایان سال ۱۳۹۷ است.
جمشــیدی ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
خراســان رضوی نیز بــرای ادامه روند اجــرای حدود ۴هزار 
پروژه و با تخصیص ۳۶.۳درصد اعتبارات مصوب با اســتفاده 
از توان اجرایی ۱۵۰ دســتگاه اجرایی استان و پیمانکاران در 
قالب ۱۰ امور، ۳۲ فصل و ۷۷ برنامه عملیاتی اختصاص یافته 
است. همچنین حدود ۴۰درصد از اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای اســتان در سال جاری به امور اقتصادی، ۲۰درصد 
به امور مســکن، عمران شهری و روستایی، ۲۰درصد به امور 
فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری و مابقی به سایر امور محوله 

به استان اختصاص یافته است.
وی بــا بیان اینکه از نظر تخصیص نیز در تمامی منابع به جز 
۳درصد درآمــد حاصل از صادرات نفت خــام و گاز طبیعی 
نســبت به سال ۱۳۹۷، اســتان دارای وضعیت بهتری است، 
تصریح کرد: اعتبارات تملک دارایی های ســرمایه ای اســتان 
خراســان رضوی در پایان ســال ۱۳۹۷ به مبلغ یک هزار و 
۳۹۲میلیارد تومان رســید که در سال جاری اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای استان تاکنون به یک هزار و ۴۵۵میلیارد 
تومان رســیده که نسبت به سال گذشــته دارای رشد بسیار 
خوبی اســت و تا پایان سال نیز شــاهد افزایش این اعتبارات 

خواهیم بود. 
جمشیدی افزود: مجموع اعتبارات مصوب سفر دولت دوازدهم 
به استان خراسان رضوی بیش از ۲هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان 
است که مبلغ ۸۸۷ میلیارد تومان آن مربوط به سال ۱۳۹۷، 
۸۳۹ میلیارد تومان مربوط به سال جاری و مبلغ ۴۱۶ میلیارد 
تومان نیز مربوط به ســال ۱۳۹۹ اســت که براســاس اعالم 
سازمان برنامه و بودجه کشــور، میزان پرداختی سال ۱۳۹۷ 
به پروژه ها افــزون بر ۵۷۸ میلیارد تومان معادل ۶۵.۲ درصد 

بوده است.
وی ادامه داد: همچنین بر اســاس اعالم این سازمان، در سال 
۱۳۹۸ نیــز مبلغ ۶۹۳ میلیارد تومان معــادل ۸۲.۵درصد از 
محل اعتبارات پیوست شــماره)۱( قانون بودجه، پرداخت و 
مرحله اول و دوم اعتبارات متوازن ملی و بند)ه( تبصره)۵( به 
پروژه ها تخصیص یافته است. از این رو در مجموع تاکنون مبلغ 
یک هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان در ســال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ 
به پروژه های ســفر دولت دوازدهم به استان خراسان رضوی 
تخصیص یافته اســت که با توجه به مبلغ مصوب تفاهم نامه 
برای دو ســال، یک هــزار و ۷۲۶ میلیارد تومان، حدود ۷۳.۶ 

درصد از این مبلغ تاکنون تحقق یافته است.
جمشــیدی همچنین درباره تعداد کل پســت های سازمانی 
اســتان خراسان رضوی گفت: ۶۷ دســتگاه اجرایی استان بر 
اســاس ساختار مصوب شامل ۷۲ هزار و ۱۶۳ پست است که 
البته ایــن تعداد با احتســاب کادر اداری اداره کل آموزش و 
پــرورش بوده زیرا کادر آموزشــی اداره کل آموزش و پرورش 

فاقد تشکیالت مصوب سازمانی است.
وی تصریــح کرد: تعداد ۳۸هزار و ۵۵۹ پســت در اســتان 
معــادل ۵۳.۵درصــد دارای تصدی و ۳۳هزار و ۶۰۴ پســت 
معادل ۴۶.۵درصد نیز بالتصدی هستند که عمده پست های 
بالتصدی اســتان مربوط به دانشگاه های علوم پزشکی استان 
شامل دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سبزوار، نیشابور، گناباد، 
تربت حیدریه و تربت جام هستند به طوری که از مجموع تعداد 
۳۶هزار و ۹۴۷ پست دانشگاه های علوم پزشکی استان، تعداد 
۱۶هزار و ۶۲۲ معــادل ۴۵درصد باتصدی و تعداد ۲۰هزار و 

۳۲۵ پست  آنان معادل ۵۵ درصد بالتصدی است.
جمشــیدی خاطرنشــان کرد: همچنین تعداد پســت های 
مدیریتی دستگاه های اجرایی استان شامل ۷هزار و ۳۴۵ پست 
معادل ۱۰درصد کل پست های سازمانی خراسان رضوی است 

که ۵هزار و ۲۲۶ مورد آن باتصدی هستند.

بحران جدی است 
  فرسایش بادی در ۷۰۰ هزار هکتار 

عرصه طبیعی خراسان رضوی
ایرنــا: یــک میلیون و 
۵۰۰هزار هکتار از عرصه  
رضوی  خراسان  طبیعت 
در معرض فرسایش بادی 
قرار دارد که شــدت این 
نوع فرسایش در ۷۰۰هزار 
هکتار از این عرصه بحرانی 

است. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: 
خراسان رضوی به دلیل شرایط جغرافیایی به صورت مستمر در 
معرض پدیده بیابان زایی قــرار دارد از این رو تاکنون ۷۵۰ هزار 

هکتار جنگل های بیابانی در استان ایجاد شده است.
علیرضا صحرایی افزود: با توجه به تجربه فعالیت های استان در 
زمینه بیابان زدایی و کاشــت جنگل های دست ســاز هم اکنون 

خراسان رضوی جزو استان های پیشرو در این زمینه است.
وی گفت: در دو سال اخیر هزینه عملیات بیابان زدایی بسیار 
افزایش یافته و اعتبــارات هم جوابگوی این حجم بیابان در 
اســتان نیســت اما با توجه به اینکه مردم آثار و برکات این 
دســت عملیــات را دیده اند در اجــرای پروژه ها همکاری و 
مشــارکت دارند. وی اظهار کرد: در شهرســتان های جنوبی 
از جمله بردسکن، بجستان، گناباد، مه والت، تربت حیدریه و 

تربت جام روند بیابان زایی بیشتر است.

  شناسایی یک هزار و ۲۹4 مورد تخلف در 
حریم و بستر رودخانه های خراسان شمالی

خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: مدیــر عامل 
شــرکت آب منطقه ای 
خراســان شمالی گفت: 
تا پایان نیمه نخســت 
سال جاری برای اجرای 
طرح های مدیریت منابع 
آب استان بیش از ۱۱۰ 

میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.   
عقیل مرتضــوی گفت: بیش از ۷۵میلیــارد تومان اعتبار از 
اعتبارات مصوب سال مالی گذشته نیز در ۶ ماه نخست سال 
جاری برای طرح های عمرانی مدیریت منابع آب استان هزینه 
شــده است.وی عالج بخشی سد بیدواز، آغاز عملیات اجرایی 
سد دربند، تکمیل عملیات اجرایی سد و شبکه آبیاری چندیر، 
سومبار و سد گلمندره، ساخت آبگیر شناور موقت آبرسانی به 
شهر بجنورد، بند انحرافی و کانال انتقال آب کوشکی ترکمن 
را از مهم ترین طرح های در دســت اجرای مدیریت منابع آب 
برشــمرد. وی گفت: در نیمه نخست ســال جاری یک هزار 
و ۲۹۴ مورد تخلف در حریم و بســتر رودخانه های اســتان 

شناسایی و برای ۹۱۴ متخلف اخطاریه صادر شده است.
وی افزود: در این مدت بیش از ۲۹هکتار از بســتر رودخانه ها 
آزادسازی و بیش از ۲۷کیلومتر از مسیل ها و رودخانه های مهم 

الیروبی و بازگشایی شده است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای خراســان شمالی گفت: 
انسداد ۳۷ حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت 
۱۵۷ حلقه چاه در نیمه نخست امسال، صرفه جویی بیش از 

۸میلیون و ۴۵۰ هزار مترمکعب را به همراه داشته است.
به گفته وی، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه بیش از 
۲۵۵میلیون مترمکعب آب وارد سدهای استان شده و بیش 
از ۲۱۶میلیون مترمکعب آب نیز با اهداف مختلف کشاورزی، 
شرب، صنعت و مدیریت و کنترل سیالب های بهاره از مخازن 

سدهای استان رهاسازی شده است.

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.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   3۰۰۰7۲3۰5

 هاشم رسائی فر  دهه آخر صفر سال گذشته به بیش از ۱۲۰ هزار نفر از زائران پیاده 
امام رضا)ع( خدمات رفاهی از جمله اسکان و تغذیه در مجتمع فرهنگی میقات الرضا)ع( 

ارائه شد.
سیدمحمود تشکری، رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی میقات الرضا)ع( با بیان این 
مطلب در نشستی رسانه ای با خبرنگاران گفت: در دهه آخر صفر امسال میزبانی بیش 
از ۱۵۰ هزار نفر را پیش بینی کرده ایم ضمن اینکه پذیرش  زائران پیاده تا شــب رحلت 
پیامبر اکرم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( تکمیل شده است که آمار آن ها بیش 

از ۱۰۰ کاروان ۵۰ تا یک هزار و ۸۰۰ نفره است. 
وی ادامه داد: بیشــترین تعداد زائران مربوط به کاروان بانوان نیشابوری است که تعداد 
یک هزار و ۸۰۰ نفر را شامل می شوند که خادمان مجتمع میقات الرضا)ع( چند سالی 

می شود افتخار میزبانی از آن ها را بر عهده دارند.
وی با اشــاره به این مطلب که فعالیت و خدمت رســانی به زائران پیاده امام رضا)ع( در 
مجتمع فرهنگی میقات الرضا)ع( فقط محدود به دهه آخر صفر نمی شــود، اظهار کرد: 
این مجتمع در طول سال دایر است و به زائران پیاده ای که قصد سفر به شهر مشهد را 
دارند در کیلومتر ۲۳ جاده قدیم مشهد به شهر ملک آباد خدمات رسانی می کنند طوری 
که به جز ایام دهه آخر صفر چیزی در حدود ۲۵ هزار زائر در مجتمع فرهنگی میقات 

الرضا)ع( اسکان و پذیرایی شده اند.
تشــکری عنوان کرد: مجتمع فرهنگی میقات الرضا)ع( از سال ۸۴ تأسیس شده است 
و در حال حاضر امکان اســکان و استراحت ۲هزار و ۵۰۰ نفر شب خواب وجود دارد که 
در این مجموعه خدمات اســکان، پذیرایی، بهداشتی، درمانی، شست وشوی لباس زائر، 
مشاوره فرهنگی و مذهبی، اقامه نمازهای جماعت و... به زائران امام رضا)ع( ارائه می شود 

که برنامه ما برای آینده افزایش این فضا تا ظرفیت ۷هزار و ۵۰۰ نفر است.
رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی و زائرسرای میقات الرضا)ع( همچنین اظهار کرد: 
این مجتمع به هیچ نهاد یا ســازمانی وابسته نیســت و تمامی فعالیت های آن توسط 

مردم و خیران انجام می شــود و بیش از ۴۰۰ خدمه در طول سال در آن به زائران امام 
هشتم)ع( خدمت رسانی می کنند. همچنین همه خدمات این مجتمع به صورت رایگان و 

صلواتی است در صورتی که به  ازای هر زائر ۵۰ هزار تومان هزینه می شود.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه  های این مجتمع، بیانات رهبر معظم انقالب مبنی بر این 
بود که فعالیت   ها موجب نشــود پیاده روی اربعین تحت تأثیر قرار بگیرد، گفت: با توجه 
به اینکه بیشتر کاروان ها از شهر اراک عبور می کنند تصمیم گرفته شد که در اراک نیز 
شعبه ای برای خدمت رسانی به زائران پیاده روی اربعین راه اندازی کنیم. در همین ارتباط 
زمینی را در ۲۰ کیلومتری جاده قم شهرک صنعتی اراک، همراه با سازه سبک به عنوان 
شعبه اراک میقات الرضا)ع( آماده سازی کردیم و به زائران امام حسین)ع( در این مسیر 
خدمات دهی می کنیم که در آنجا نیز به مانند اینجا تمام امکانات پیش بینی شده است.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فرهنگی میقات  الرضاj خبر داد

 پذیرایی از 150 هزار زائر رضوی در دهه آخر صفر

باید مسیر جداگانه ای 
برای تردد زائران پیاده 
به مشهد در نظر گرفته 

شود و همه نیازهای آنان 
اعم از امنیت، تغذیه، 

خدمات فرهنگی و اسکان 
در این مسیر تأمین شود

بــرش

روزبازار

نشست

گپ

طبیعت

تخلف

استان ما۲
چهارشنبه 24 مهر 1398 

17 صفر 1441 16 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9089  ویژه نامه 3473 

شماره پیامک: 3۰۰۰۷۲3۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸343۸۰۱ 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12900

83000

69000

82000

7500

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

  مدیرکل کمیته امداد:
۱۸۰ کودک یتیم خراسان شمالی 

حامی ندارند

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شمالی گفت: هم اکنون ۱۸۰ کودک یتیم و نیازمنِد تحت 

حمایت این نهاد، فاقد حامی هستند. 
مجیــد الهی راد با اعالم اینکه هم اکنــون حدود ۶هزار و 
۶۹ کودک یتیم و نیازمنــد، تحت حمایت این نهاد قرار 
دارند، افزود: این کودکان به دلیل نداشــتن سرپرست و 
یا سرپرســت نیازمند، بیمار، ازکارافتاده و یا زندانی تحت 
حمایت های طرح اکرام ایتام و محســنین این نهاد قرار 
دارند. الهی راد با اشاره به همکاری ۲۴هزار و ۳۰۷ حامی 
با کمیته امداد اســتان، ادامه داد: از مجموع حامیان این 
کودکان، ۸هزار و ۳۲ حامی از خیران این استان و بقیه هم 

خارج از استان زندگی می کنند.

  با حضور معاونان استاندار 
معرفی مدیرعامل جدید سازمان 

همیاری شهرداری های خراسان رضوی

قدس: آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان همیاری 
شــهرداری های خراســان رضوی با حضــور معاونان 
سیاسی، امنیتی و هماهنگی امور عمرانی استانداری در 
این سازمان برگزار شد. در این مراسم میثم کرمانی که 
در حکمی از سوی استاندار به عنوان مدیرعامل جدید 
سازمان همیاری شــهرداری های استان منصوب شده 
است، معرفی و از زحمات احمد یزدان پناه، مدیرعامل 
پیشین که هم اکنون مسئولیت معاونت هماهنگی امور 
عمرانی استانداری را عهده دار است، قدردانی شد.کرمانی 
سابقه عضویت در کمیسیون های صادراتی و همچنین 
مدیرعاملی چندین شرکت گردشگری و سرمایه گذاری 

صادرات محور در استان و کشور را در کارنامه دارد.

  یک مسئول خبرداد
 افزایش ۲۲ درصدی اتباع خارجی 

در راهپیمایی اربعین حسینی

ایسنا: سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
خراسان رضوی گفت: امسال ۲۲هزار نفر از اتباع خارجی 
مقیم استان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی 
نام نویسی کرده اند که نسبت به سال گذشته ۲۲درصد 
افزایش داشته است. محمدتقی هاشمی افزود: بر اساس 
آمارهای ارائه شــده از ۱۵ مهرماه تا پایان روز گذشته، 
۲۲هزار و ۵۵۴ نفر از زائران افغانستانی برای شرکت در 
راهپیمایی عظیم اربعین از مرز دوغارون وارد ایران شدند.

وی اظهار کرد: امســال برای نخســتین بار خراسان 
رضوی پذیرای ۱۵هزار زائر پاکستانی برای شرکت در 
مراسم شهادت امام رضا)ع( و رحلت رسول اکرم)ص( 

در مشهد مقدس خواهد بود.



روی خط حادهث

خبر روز

کشفیات

 نخستین پرواز تهران - مشهد 
با دو خلبان زن

قــدس: پــرواز رفت و 
برگشــت تهران- مشهد 
برای نخســتین بار با دو 

خلبان زن انجام شد.
نشاط جهانداری، خلبان 
در  مســافری  پرواز های 
صفحــه شــخصی خود 

نوشت که روز دوشنبه اتفاقی تاریخی در صنعت پرواز ایران 
رخ داده است. براساس اعالم جهانداری پرواز دوشنبه تهران به 
مشهد با ۱۶۰ مسافر و پرواز برگشت این مسیر با ۱۷۱ مسافر 

با دو خلبان زن صورت گرفته است.
خلبان اول این پرواز ها نشــاط جهانداری و خلبان دوم فروز 

فیروزی بوده است.
نشــاط جهانداری در گفت و گویی با خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: این اتفاق تاریخی، در صنعت پرواز ایران بی سابقه بود و 
برای نخستین بار، یک پرواز داخلی در ایران با دو خلبان خانم 
انجام شد. وی ادامه داد:همین که وارد دانشکده خلبانی شدم، 
خیلی ها متعجب شدند و می گفتند که این حرفه پسرانه است 
و به درد تو نمی خورد. اما من به عشــقم ایمان داشتم و کار 
خودم را می کردم. وی اظهار کرد: در دنیای امروز، همان طور 
که سرآشپزهای حرفه ای مرد داریم، مهندسان مکانیک موفق 
زن هــم داریم. در واقع موفقیت به جنســیت هیچ ارتباطی 
نــدارد. وی گفت: حق می دهم و طبیعی اســت که مردم با 
دیدن و شــنیدن اینکه خلبان یک پرواز خانم است، شگفت 

زده و متعجب شوند.
جهانداری تصریح کرد: آینده را روشــن می بینم و امیدوارم 
موفقیت من، مسیر را برای ســایر بانوان عالقه مند هموارتر 

سازد.

 کشف کاالی قاچاق در مرزهای 
خراسان رضوی

قــدس: فرمانده هنگ 
مرزی تایباد از کشــف 
چندیــن مــورد کاالی 

قاچاق خبر داد.
صمدی  کاظم  سرهنگ 
هنگ  مرزبانان  گفــت: 
درجه  مرزبانی  و  مرزی 

یــک تایباد، در ایســت و بازرســی های مــداوم، موفق 
 به کشــف بیــش از 24۶ میلیــون ریــال کاالی قاچاق 

شدند.
وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان گفت: در جهت 
پیشگیری از قاچاق انواع کاال در مرزهای تایباد، مرزبانان 
این فرماندهی در ایست و بازرسی های جداگانه موفق به 
کشــف چندین مورد کاالی قاچاق به ارزش 24۶ میلیون 
و ۷4۰ هزار ریال شــدند و قاچاقچیان این کاالها پس از 

دستگیری به مراجع قضایی معرفی شدند.
ســرهنگ صمدی خاطرنشان کرد: کاالهای قاچاق کشف 
شده اعم از لوازم یدکی موتورسیکلت، پارچه، روغن، برنج، 

رب، رسیور و... بوده است.

 کالهبرداران حرفه ای با 2 میلیارد ریال 
کالهبرداری دستگیر شدند

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان شمالی 
از دستگیری 3 کالهبردار 
حرفــه ای بــا 2 میلیارد 
و 2۰۰ میلیــون ریــال 
کالهبرداری در اســتان 
خبر داد. سرهنگ حسین بدری با اعالم این خبر گفت: در پی 
اعالم چندین فقره شکایت مبنی بر اینکه افرادی با ترفندهای 
مختلف از شــهروندان کالهبرداری کرده اند، موضوع در دستور 
کار مأمــوران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
اســتان قرار گرفت. این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان با 
ترفندهای مختلف اقدام به کالهبرداری می کردند، تصریح کرد: 
مأموران با انجام یکســری اقدامات پلیســی و بررسی اظهارات 
شاکیان پرونده، موفق به شناسایی محل اختفای کالهبرداران 
شدند. جانشین فرمانده انتظامی اســتان خاطر نشان کرد: در 
چند عملیات غافلگیرانه و پی در پی 3 متهم دســتگیر، که در 
بازجویــی از آن ها به 3 مورد کالهبرداری به ارزش 2 میلیارد و 
2۰۰ میلیون ریال اعتراف کردند. سرهنگ حسین بدری گفت: 
متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

 3 قاچاقچی حرفه ای در بجنورد 
به دام افتادند

خبرنگار  بجنــورد- 
پلیس  رئیــس  قدس: 
شمالی  خراسان  آگاهی 
نفــر  دســتگیری 3  از 
قاچاقچــی حرفــه ای و 
کشــف 38۱ میلیون و 
2۰۰ هــزار ریال کاالی 
قاچاق در بجنورد خبر داد ســرهنگ رضا عــرب زاده با اعالم 
جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه افرادی 
در زمینه نگهداری کاالی قاچاق در سطح شهر بجنورد فعالیت 
دارند بالفاصله موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه کارآگاهان با استفاده از 
یک سری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند محل نگهداری این 
اقالم را شناسایی کنند، افزود: در بازرسی از محل های مورد نظر 
انواع کاالی قاچاق به ارزش 38۱ میلیون و 2۰۰ هزار ریال ریال 
کشــف و ضبط شد. سرهنگ عرب زاده ادامه داد: در این رابطه 
تعداد 5۰ عدد فیلتر تصفیه آب، 9۶ عدد سرشیر کوچک، 492 
قلم انواع لوازم آرایشی بهداشتی و 2 دستگاه ماینر کشف و ضبط 
شــد. رئیس پلیس آگاهی استان خراسان شمالی گفت: در این 
رابطه 3 قاچاقچی نیز دستگیر و بعد از تشکیل پرونده به مراجع 

قضائی معرفی شدند.

 دستگیری سارقان حرفه ای 
با 11 فقره سرقت داخل خودرو 

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: معــاون عملیات 
انتظامــی  فرماندهــی 
شهرســتان بجنــورد از 
ســارق   3 دســتگیری 
حرفه ای و سابقه دار با ۱۱ 
فقره سرقت داخل خودرو 
در این شهرستان خبر داد. سرگرد عیسی یوسفی با اعالم جزئیات 
این خبر گفت: در پی وقوع چندین مورد ســرقت داخل خودرو 
در سطح شهرســتان بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار 
مأموران این فرماندهی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه مأموران 
با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند محل اختفای 
این افراد را شناسایی کنند، افزود: مأموران در نهایت 3 نفر سارق 
حرفه ای در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی 
انتقال شــدند. سرگرد یوسفی با بیان اینکه این افراد با استفاده 
از تاریکی شب و همچنین عدم هوشیاری مالباختگان اقدام به 
ســرقت اموال داخل خودروها می کردند، یاد آور شد: متهمان 
بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شدند. وی گفت: با هماهنگی مقام قضائی مالباختگان نیز 

شناسایی و اموال کشف شده به آنان تحویل داده شد.

رخ رد رخ

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

بازهم گرانی برنج پاکستانی
بابت گرانی برنج پاکستانی که به قیمت هر 
کیسه  ۱3۰هزار تومان رسید و علت آن هم 
بستن گمرک است از اداره  صنعت و معدن 

پیگیری فرمایید.
915...7465

 تک سرنشین ها عامل آلودگی هوا
وقتی که با خودرو تک سرنشــین دود را به هوا می فرســتیم وعامل وارونگی هوا می شــویم 
درحقیقــت موجب خفگی ومرگ گربه ها و پرندگان که درارتفاع قرار دارند، می شــویم. پس 
بیاییم به جای اینکه به آن ها غذا بدهیم وغریزه خداییشان که کوشش برای پیداکردن غذا در 
آن هاست را از بین ببریم با خودرو شخصی تک سرنشینمان هوای شهر را آلوده نکنیم و سهمی 

در وارونگی هوا و کشتن حیوانات بی آزار شهری نداشته باشیم.
936...6158

 به فکر این منطقه باشید
منطقه شــهرک عسکریه واقع در انتهای بولوار فرودگاه فاقد امکانات ورزشی سرپوشیده برای 

جوانان و نوجوانان است. لطفاً به گوش مسئوالن برسانید تا به فکر این منطقه باشند.
915...8140

چرامجوز دیوارکشی نمی دهند
لطفاً رسیدگی فرمایید چرا شهرداری منطقه 
مصلی به زمین ما که در مفتح شرقی۱۷در 
منطقه پورسینا است به بهانه خط گاز بودن 
مجوز دیوارکشــی نمی دهند، لطفاً پیگیری 

فرمایید.
915...7617

ایراددار کردن کار درست
اتوبوس های مسیر3 قبالً فاصله میدان فجر 
تا چهــارراه نبوت را از خط بــی آرتی تردد 
می کردند و مســافران را ســریع به مقصد 
می رســاندند، اما حاال از الین کنار و داخل 
ترافیک عبور می کنند که ضمن اتالف وقت و 
کالفگی مسافران سبب آلودگی هوا به دلیل 
درجا کار کــردن اتوبوس دیزلی در ترافیک 
است، چرا کاری را که درست انجام می شود، 

ایراددار می کنند  ؟
930...5185

علی محمدزاده ضرب المثل قدیمی »شنیدن 
کی بود مانند دیدن« را بارها شنیده ایم ولی شاید 
آن گونه که باید معنای واقعی آن را درک نکرده 
باشــیم و تنها زمانی که خودمــان در موقعیت 
خاصی قرار می گیریم و می خواهیم شــرایط آن 
را برای دیگری توصیف کنیم بر این نکته تأکید 
می کنیم که با گفتن نمی توان آنچه بر ما گذشته 

را تصویر کرد.

هشدارهای هواشناسی را جدی بگیریم
به زبان ساده اینکه تا زمانی که خودمان در یک 
شرایط سخت قرار نگیریم باورمان نمی شود که به 
چه سادگی می شود در محاصره سختی ها به دام 
افتاد و برعکس اینکه می توان به راحتی از وقوع 
یک فاجعه پیشــگیری کرد و تنها شرط آن این 

است که نکات اولیه پیشگیری را جدی گرفت.
نمونه بارز این مثل قدیمی و آنچه ذکر شــد را 
می توان در ســیل های فروردین ماه سال جاری 
به وضوح مشــاهده کرد. بی شــک بســیاری از 
ما و کســانی که در عرض چند دقیقه شــاهد 
ویرانگری های ســیل در نقاط مختلف کشور و 
استان بودند باورشــان نمی شد که بی صداترین 
بالی طبیعی آرام آرام همه چیز را بشورد و ببرد.

هر چه بود طبیعت وحشی یک بار دیگر قدرت 
خود را به رخ انســان کشید و سهل انگاری های 
برخی از ما را گوشزد و البته عده ای را داغدار کرد، 
با این وصف تردید نداریم فراموشکاریم و پس از 
ماه ها تنها کسانی هنوز به قدرت ویرانگر سیل فکر 
می کنند که بی خانمان شده اند یا دارایی شان را 
آب بــرده و آن هایی که در امــان مانده اند هنوز 
هم به همــان رفتارهای غیرمنطقــی خود در 
حوزه بی توجهی به هشدارهای پیشگیرانه ادامه 

می دهند.
بنابراین در ادامه و با توجه به اعالم مدیران حوزه 
هواشناســی و مدیریت بحــران مبنی بر اینکه 
احتمال بارندگی های سیل آســا بسیار باالست و 
بایــد از هم اکنون به فکر چاره بود به چند نکته 

اشاره می کنیم.

چندی پیش مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری خراســان 
رضوی اعالم کرد: در ماه های 
گذشــته اقدامات مختلفی در 
حوزه پیشگیری صورت گرفته 
کــه از آن جملــه می توان به 
الیروبی ۱۰۰ کیلومتر مسیل 
و کال پرمخاطره، تخریب 95 
پل غیرمجــاز، برچیدن ۱۰۰ 
مورد اعیانی از وسط رودخانه ها 
و ساخت هفت کیلومتر دیوار 

حفاظتی اشاره کرد.
مهــم  بســیار  نکتــه  امــا 
صحبت های شایانفر آنجاست 
کــه اظهار کرد: حــدود 2۰۰ 
کیلومتر دیگر از مسیل ها نیاز 
به الیروبــی دارد که اعتبارات 
سنگینی می طلبد، ولی بخشی 

از این ها را با امکانات و تجهیزاتی که در خراسان 
رضوی داریم تا پیش از شروع بارش های موسمی 

پاییز انجام می دهیم.

200 کیلومتر مسیل الیروبی نشده است
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراســان 

الیروبــی،  عــدم  رضــوی، 
آزادسازی بســتر رودخانه ها، 
عدم تناسب طرح های شهری 
و روستایی با میزان بارندگی 
و ســیالب، کوهستانی بودن 
و شــیب زیــاد در برخــی 
شهرســتان ها را از مهم ترین 
علل بروز خسارت ها در هنگام 

بارش می داند.
حال بــه اســتناد گفته های 
بحران  مدیریــت  مدیــرکل 
خراسان رضوی می توان بر این 
نکته تأکید کرد که اگر خود ما 
ویرانگری سیل را باور داشته 
باشیم و تالش کنیم به سهم 
خود بخشی از زمینه های بروز 
فاجعه را از بین ببریم حتی اگر 
نتوانیم از بروز حوادث احتمالی 
به صورت کامل جلوگیری کنیم در بدترین شکل 
ماجرا می توانیم از تشدید خسارت ها جلوگیری 

کنیم.
آنچه مسلم اســت وجود 2۰۰ کیلومتر مسیل 
الیروبی نشــده است که بی شــک بخشی از آن 
محل دپوی زباله و نخاله ســاختمانی شده و در 

بخش هایی به دلیــل تصرفات غیرقانونی عرض 
مسیل کمتر شده است که به هنگام بارندگی یک 

نتیجه حتمی دارد و آن ویرانی است.
به گفته کارشناســان حوزه آب، بســیاری از ما 
یادمان رفته که رودخانه یک معنا دارد و آن اینکه 
آنجا خانه رود است و اگرچه در سال های بی آبی و 
خشکسالی خبری از آب نیست ولی در بازگشت 
رود به خانه اش در نخستین بارندگی شکی نیست 
و وقتی ما خانــه رود را تصرف کنیم او هم با ما 
مانند یک دشمن برخورد می کند وهمه چیز را 

نابود می کند.

مقابله جدی با تخلفات 
با تمام این اوصاف به نظر می رسد باید مدیریت 
بحران اســتان با حساسیتی بیش از پیش تمام 
دســتگاه های دخیل در موضــوع آب، رودخانه 
و منابع طبیعی را به بازرســی بیشتر از وضعیت 
مسیل های استان ترغیب نماید و با رایزنی های 
جدی تر به دنبــال جذب اعتبــارات الزم برای 

ایمن سازی مسیل های پرخطر باشد.
از ســوی دیگر اما تمام ساکنان استان و به طور 
ویژه سکنه اطراف رودخانه ها نقش بازرس داشته 
باشند و با مشاهده هر گونه تخلفی که منجر به 
خشمگین تر شــدن رودخانه ها در هنگام جاری 
شدن آب می شود موضوع را ابتدا به فرد خاطی 
تذکر دهند و در رفع تخلف صورت گرفته تالش 
نمایند و در صورت بی تفاوتی افراد خاطی، موضوع 
را به ســازمان آب منطقه ای بــه عنوان متولی 

رودخانه های استان گزارش نمایند.
به نظر می رسد خشکســالی نزدیک به دو دهه 
گذشته تصویر بالگونه سیل را از حافظه بسیاری 
از ما پاک کرده و باورمان نمی شود گرفتن یک متر 
از عرض رودخانه در یک سمت می تواند موجب 
بروز خسارت های سنگین در طرف مقابل رودخانه 
شود ولی امیدواریم تصاویر تلخ سیل های ابتدای 
سال همچنان مقابل چشمانمان باشد و هشدارها 
را جدی بگیریم و یادمان نرود سیل بالی طبیعی 

ساکتی است که غفلت های ما را با خود می برد. 

باران های سیل آسا در راه است

خشم طبیعت را مهار کنیم

باید مدیریت بحران 
استان با حساسیتی بیش 

از پیش تمام دستگاه های 
دخیل در موضوع آب، 

رودخانه و منابع طبیعی 
را به بازرسی بیشتر 

از وضعیت مسیل های 
استان ترغیب نماید و با 
رایزنی های جدی تر به 

دنبال جذب اعتبارات 
الزم برای ایمن سازی 

مسیل های پرخطر باشد

بــرش

آب و هوا
 خراسان  رضوی تا ابتدای هفته آینده 

گرم است
قدس: روند افزایش دمای هوا که از روز گذشــته در مناطق 
مختلف خراسان رضوی آغاز شــد تا روزهای ابتدایی هفته 

آینده پنج تا هفت درجه افزایش می یابد.
بر این اساس دمای هوای مشهد در روز شنبه هفته آینده به 

2۶ درجه می رسد.
هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی استان برای چند 
روز آینده را به نسبت پایدار پیش بینی کرده و در این مدت 

وزش باد در نیمه جنوبی و شرقی استان شدت می گیرد.
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 شماره 9089  ویژه نامه 3473 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 

فضای مجازی: 

آگهی مزایده عمومی
 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در نظر دارد مزایده )واگذاری( به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان مزایده از دریافت و تحویل اسناد، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضاء 

الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/07/23 می باشد.

موضوع مزایده )واگذاری به صورت شماره مزایده
اجاره فضاهای مازاد(

مبلغ تضمین شرکت در مزایدهمحل

سالن ورزشی چندمنظوره5098003597000015
85/200/000 ریالمرکز شماره 2 مشهد )آگهی نوبت اول(

رستوران و آشپزخانه مهارت5098003597000016
 با تجهیزات

مرکز آموزش خدمات هتلداری و 
گردشگری مشهد

40/800/000 ریال

20/000/036 ریالمرکز شماره 2 مشهدزمین چمن به ابعاد 40×509800359700001790

12/000/000 ریالمرکز شماره 2 مشهدکارگاه با کاربری آموزشی )الف(5098003597000018

16/800/000 ریالمرکز شماره 2 مشهدکارگاه با کاربری آموزشی )ب(5098003597000019

1/800/000 ریالمرکز شماره 2 مشهدکارگاه با کاربری آموزشی )ج(5098003597000020

کارگاه با کاربری آموزشی5098003597000021
مرکز آموزش فنی و حرفه ای 

10/200/000 ریالخلیل آباد

22/860/000 ریالگلمکانسوله مرکز خوداشتغالی گلمکان5098003597000022

11/715/000 ریالگلمکانانبار مرکز خوداشتغالی گلمکان5098003597000023

5098003597000024
ساختمان اداری مرکز 

خوداشتغالی سرک
960/000 ریالروستای سرک

- تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی در وجه اداره کل انجام می گردد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14 روز چهارشنبه 98/08/01

- مهلت ارسال پیشنهاد از طریق سامانه تا ساعت 14 روز شنبه 98/08/11
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده ساعت: 10 یکشنبه 98/08/12

- اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار: 37287006- 051
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی( 41934- 021

 www.setadiran.ir )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد -
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فراخوان  مزایده اجاره
  سالن همبرگر موسسه صنعتی گوشت مشهد

 1 � نام  و نش��انی  مزایده گذار: موسسه صنعتی 
گوشت مشهد ، کیلومتر 14 جاده مشهد فریمان، 

انتهای روستای تپه سالم
2 � موضوع مزایده :  اجاره کل سالنهای فرآوری 
و تولید  همبرگر موسسه صنعتی گوشت مشهد 
به همراه س��ردخانه های زیر صفر و باالی صفر 
جمعا به متراژ حدودا 950 متر مربع جهت تولید 
همبرگر و فرآوری گوشت و بسته بندی گوشت 
شترمرغ و همچنین فرآورده های گوشتی)گاوی 

، شترمرغ( 
3 � تضمین  شرکت  در مزایده :  مبلغ150/000/000  

ریال به صورت سپرده نقدی
4 � مح��ل دریافت اس��ناد مزای��ده :  ) دبیرخانه 

موسسه به آدرس مندرج در بند 1 ( 
از  اس��ناد  دریاف��ت   مهل��ت   و  زم��ان    -
تاریخ98/07/23  لغایت98/07/25 در ساعات 
اداری میباش��د ( ، تحوی��ل  م��دارک و اس��ناد 
مزای��ده از مورخ 98/07/28 لغایت 98/08/08 

میباشد . /ع
98
09
26
0

آگهی مناقصه شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی
موضوع مناقصه: خرید ورق ام دی اف با روکش بلوط سفید راه راست  

مدت زمان شرکت در مناقصه: حداکثر 3روز بعد از درج آگهی
محل در یافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادات: مشهد – بین میدان تلویزیون 
و س��ه راه بعثت نمایشگاه صنایع چوب آستان قدس رضوی، شماره: 38416587 

- 38433287      زمان دریافت اسناد 18 الی 22 - جناب آقای کاظمی 
جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و توضیح��ات تکمیلی ب��ا ش��ماره 051-32623430                

داخلی 114 تماس حاصل فرمائید. 
چک تضمین: 5% مبلغ کل پیشنهادی 

متراژ   شرح کاال ردیف

1100 ورق
ام دی اف 16میل خام به ابعاد 280*120 روکش شده با 

روکش بلوط راه راست سفید)یک سمت روکش ذکر شده و سمت 
دیگرروکش  پشت کار(  

1

)هنگام تکمیل اوراق مناقصه برند 16 میل خام و نوع روکش مصرفی بایستی لحاظ شود(  
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ورزش خراسان رئیس انجمن نابینایان و کم بینایان خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

۹۰درصد نابینایان خراسان رضوی بیکارند
تکتــم بهاردوســت  ۱۵ اکتبر 
مصادف با ۲۳ مهر با عنوان »روز جهانی 
عصای سفید« فرصتی برای توجه بیشتر نسبت به 
موقعیت ها و درخواســت های نابینایان است که 
باوجود محدودیت جسمی همپای سایر شهروندان 
در جامعه نقش آفرینی می کنند. البته این بدان 
معنا نیست که نابینایان در همراهی با دیگر افراد 
جامعه راه همواری را در پیش دارند، بلکه نقایص 
و کمبودهــای اجتماعی نیز در این زمینه وجود 
دارد که باید نســبت به رفع آن ها بیش از پیش 
تالش کرد. با این انگیزه با جواد رضایی سیستانی، 
رئیــس انجمن نابینایان و کم بینایان خراســان 

رضوی به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید: 

یکی از مشکالت عمده نابینایان اشتغال 
تاکنون چه  این خصوص  آن هاســت. در 

اقداماتی انجام شده است؟ 
در همه دنیا تعریفی برای بیــکاری وجود دارد، 
اینکه اگر کسی در هفته یک ساعت کار کند جزو 
بیکاران محسوب نمی شود که به نظرم این تعریف 
با شرایط اجتماعی این روزها منطبق نیست. اگر 
بخواهید این قضیه را در زندگی نابینایان دنبال 
کنید باید بگویم که بیش از ۹۰ درصد نابینایان 
دچار مشکل بیکاری هستند و متأسفانه روز به روز 

هم بر تعدادشان اضافه می شود.
فقط تعداد محدودی از نابینایان جذب و استخدام 
دستگاه های دولتی مثل آموزش و پرورش شده اند 
یا به عنوان کارشناس و... مشغول به کارند، ولی 
بقیه چه کم ســواد، بی ســواد، یا دارای مدارک 
تحصیلی عالیه و... دچار مشکل بیکاری هستند 

و هیچ موقعیتی هم برای اشتغال ندارند. 
البتــه تالش های فراوانی در ســال های اخیر در 
این خصوص انجام شــده اســت که باید بگویم 
بدون استثنا بی نتیجه مانده است. کلی طرح های 
مختلف اشتغال زایی ارائه شده که فقط درصدی 
از معلوالن از جمله ناشنوایان یا معلوالن جسمی 
حرکتی موفق شده اند با استفاده از آن وارد بازار 
کار شــوند، ولی در ارتباط با نابینایان حتی یک 
مورد هم در خراســان رضوی در قالب این طرح 
وارد بازار کار نشده اند. من از همین جا به صراحت 
می گویم در بحث اشتغال نابینایان تاکنون هیچ 
موفقیتی نداشته ایم. البته بد نیست به این مسئله، 
آمار وحشــتناک اخراجی ها و تعدیل نیرو را هم 
اضافه کنیم که متأسفانه گریبانگیر نابینایان هم 

شده است. 

با دریافت  نابینایــان  اینکه  امکان   آیا 
تســهیالت و کمک های دولتی بتوانند به 
صورت شخصی ایجاد درآمد و کار بکنند 

وجود نداشته است؟ 

چرا، وام های شخصی که این افراد می توانستند 
از آن بهره مند شوند و پیشتر ۲۰ میلیون تومان 
و االن به سقف ۵۰ میلیون تومان رسیده است، 
وجود دارد، ولی متأسفانه یا نابینایان نمی توانند از 
آن استفاده کنند چون مشکالت ضمانتی دارند یا 
اگر هم دریافت می کنند بعدها به یک بدهکاری 
که برای پرداخت اقســاطش دچار مشکل شده، 

تبدیل می شوند. 

یا کم بینایان  نابینایــان  از  چند درصد 
خراسان رضوی تحصیالت عالیه دارند؟ 

حــدود ۶۰ درصد امکان اینکه دوســتان نابینا 
و کم بینای مــا بتوانند از دانشــگاه های آزاد یا 
غیرانتفاعی برای ادامه تحصیالت رایگان استفاده 
کنند فراهم شده است. در واقع اگر کسی همتی 
داشته باشد امکان ادامه تحصیل وجود دارد. اما 
متأسفانه این عزیزان منابع اطالعاتی را  با سختی 
فراهم می کنند، ولی به محض اینکه به دانشگاه 
وارد می شــوند می توانند راحــت ادامه تحصیل 
بدهند. اکنون باالی ۴۰ درصد از نابینایان دارای 
تحصیالت عالیه هســتند و حدود ۲۵ درصد از 
آن ها با مدرک دیپلم متوقف شده اند و ۳۵ درصد 

هم زیر دیپلم هستند. 

دیگر  و دغدغه هــای  از مشــکالت   
نابینایان بگویید.

خانــواده و جامعه خیلی می توانند به داشــتن 
زندگی بهتر و آسان تر به یک نابینا کمک کنند 
یا حداقل مشــکل جدیدی را بر سر راه این افراد 
قرار ندهند که بخشی از آن در سیستم حمل ونقل 
و معابر خودنمایی می کند. خانواده ها و سیستم 
آموزشی هر کدام نقش خاص خودشان را دارند، 
ولی موردی که بد نیست در خصوص آن صحبت 
کنیم خانواده ها هستند که برخی به علت عدم 
آگاهی و نشــناختن اســتعداد این فرزندان، به 

شــکلی برخورد داشته اند که 
این بچه ها در بحث استقالل 
فردیشــان دچــار مشــکل 

می شوند. 
در مسائل آموزشی هم با توجه 
آموزش  زیــاد  تالش های  به 
و پرورش اســتثنایی، اما  به 
خاطر کمبودهای مختلف که 
البته بخشی از آن را خیرین 
فراهم کرده انــد، ولی باز هم 
این بچه ها با مشکالت زیادی 

مواجه هستند.
عمــده مشــکالت از زمانی 
شروع می شود که یک نابینا 
دانش آموخته می شــود. مثل 
و...  ازدواج  معیشــت،  تأمین 
مشکالتی است که باید به آن  
پرداخته شود تا قدری از آالم  

آنان کم شود. 
البته یکی از اتفاقات خوبی که 
در این خصوص افتاده قانون 
حمایت از افراد معلول اســت 

که در سال ۹۶ در مجلس تصویب شد و به دولت 
هم ابالغ شــده است، اما به دلیل اینکه اعتبارات 
کافی به این طرح اختصــاص پیدا نکرده، هنوز 
این قانون اجرایی نشده است که اگر اجرا شود با 
تمام کاستی هایی که دارد، به طور قطع می تواند 
زمینه ها را برای یک فرد معلول از ابتدا تا ازدواج 

تأمین کند و پوشش بدهد. 

 استفاده از امکانات شهری مثل اتوبوس 
یا قطار شهری تا چه میزان برای نابینایان 

فراهم است؟ 
متأســفانه هنوز هیچ. با اینکه شورای شهر هم 
تصویب کرده بخشــی از این امکانــات به افراد 

نابینــا تخصیص داده شــود، 
ولی این اتفــاق نیفتاده البته 
فقــط همین نیســت، بحث 
مهم تر مناسب ســازی معابر و 
ایستگاه هاســت که در صورت 
اجرایی شــدن می تواند به این 
افراد برای اســتفاده از امکانات 
شــهری و داشتن یک زندگی 

آسان تر کمک کند. 

برای  نابینایــان  آیــا 
و  جزوه ها  به  دسترســی 
کتاب های مورد نیازشــان 
در حوزه هــای مختلــف 
که  کتاب هایی  به خصوص 
به روز منتشــر می شود با 

مشکلی مواجه نیستند؟ 
هســت،  مختصری  امکانات 
ولی چاپ بریل به علت اینکه 
و  نــدارد  اقتصادی  توجیــه 
خیلی هم گران است و امکان 
چاپ باال را هم ندارد و تعداد 
محدودی و در نسخه ها و موضوعات مشخص 
به چاپ می رســد که مشکالت زیادی را برای 
این دوســتان به همراه آورده اســت. ما هنوز 
قــرآن کریم و اکثر کتاب های ادعیه را به خط 
بریل و به اندازه نیاز برای همه افراد در اختیار 
نداریم. زمانی هم که امکان چاپ این کتاب ها 
فراهم می شــود در واقع بخشــی از نیاز آن ها 
را تأمیــن می کند و در خصوص ســایر منابع 
اطالعاتی با کمبود بیشــتری مواجه هستیم. 
به هر شکل دوســتان نابینا سعی می کنند از 
وجود برخی نرم افزارهــای متن خوان از منابع 
مورد نظرشان استفاده کنند که البته این هم 

مشکالت خاص خودش را دارد.

فرهنگ و هنر
  قهرمانی بانوان کاراته کای 

تربت حیدریه در مسابقات شرق کشور
اداره  قدس: سرپرســت 
تربت  جوانــان  و  ورزش 
حیدریه گفت: تیم کاراته 
بانوان تربــت حیدریه با 
کســب ۴۴ نشان طال بر 
سکوی نخست اولین دوره 
رقابت های قهرمانی کاراته 

شرق کشور قرار گرفت. 
مجیــد رضایی در این خصــوص اظهار کرد: نخســتین دوره 
مسابقات کاراته قهرمانی شرق کشور سبک شوتوکان با شرکت 
۴۵۰ ورزشــکار در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 

بزرگساالن به میزبانی مشهد برگزار شد.
وی با اشــاره به رقابت ورزشکاران در پنج وزن و دو بخش کاتا و 
کومیته در این دوره از پیکارها، افزود: تیم کاراته تربت حیدریه با 
هدایت عاطفه و فهیمه آقایی، ملیحه سیفی، زهرا سرداری، اکرم 
هاشمی، مریم سلمانی، مریم امیدوار، شکوفه علیشاهی و نازنین 
زاهدی و با کسب ۴۴ نشان طال بر سکوی قهرمانی این دوره از 
رقابت ها ایستاد. سرپرست اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه 
ادامه داد: همچنین تیم نیشــابور با ۲۹ طال نایب قهرمان شد 
و مشــهد با ۲۵ طال در جایگاه ســوم قرار گرفت. رضایی اضافه 
کرد: زهرا پیامی، ســیده مرضیه موسوی، اکرم هاشمی، مریم 
سلمانی، شکوفه علیشاهی، عاطفه و فهیمه آقایی نمایندگان این 

شهرستان در بخش داوری این مسابقات بودند.

  اجرای طرح استعدادیابی کاراته 
در خراسان رضوی

قدس: رئیس هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: طرح بزرگ 
استعدادیابی کاراته »ستاره ها، ستاره می سازند« برای نخستین 

بار در کشور و به صورت آزمایشی در طرقبه برگزار می شود.
محمد حجتیان در اولین جلسه کمیته استعدادیابی کاراته استان 
در ۶ ماه دوم ســال جاری، اظهار کرد: کمیته اســتعدادیابی از 
جایگاه بسیار مهمی در رشته های ورزشی به خصوص این رشته 
رزمی برخوردار است، چراکه با شناسایی استعداد های نهفته در 
متن جامعه می توانیم کمک شایانی در پشتوانه سازی قهرمانان 

این رشته و کسب سکو های ارزشمند داشته باشیم.
وی افزود: خوشبختانه این شرایط در این هیئت نیز با حضور 
مربیان ارزشــمند و باتجربه اســتان در حال اجراســت و در 
نیمه دوم ســال نیز بنا را بر افزایش آزمون های استعدادیابی 
در اســتان گذاشــته ایم و به نتایج مثبت و قابل قبولی دست 
یافته ایم. حجتیان در ادامه گفت: شاید استعدادیابی در کشور 
و در رشــته های مختلف ورزشــی صورت پذیرفته، ولی طرح 
بزرگ استعدادیابی »ستاره ها، ستاره می سازند« برای نخستین 
بار در کشــور به صورت آزمایشــی در طرقبه و در دو بخش 
دختران و پسران، رده های سنی ۹ تا ۱۳ سال با همکاری اداره 

ورزش و جوانان و شهرداری طرقبه شاندیز اجرا خواهد شد.

  اولویت توسعه ورزش 
در مناطق کم برخوردار تربت حیدریه 

قدس: سرپرســت اداره 
ورزش و جوانــان تربت 
تبییــن  در  حیدریــه 
سیاســت های این اداره، 
در  ورزش  توســعه 
روستاها و مناطق حاشیه 
شــهر را اولویــت اصلی 

اداره ورزش و جوانان خواند.
مجیــد رضایی در نشســت تعاملی مجموعه ســتادی اداره 
ورزش و جوانان تربت حیدریه با رؤسای هیئت های ورزشی و 
نمایندگان تربیت بدنی بخش های این شهرستان گفت: برای 
ترویج فرهنگ ورزش قصــد داریم تمرکز خود را معطوف به 
مناطق کم برخوردار کنیم و توســعه ورزش در روســتاها و 
مناطق حاشــیه ای شــهر اولویت اصلی اداره ورزش و جوانان 
تربت حیدریه خواهد بود. رضایی با بیان اینکه در حال حاضر 
هشت خانه ورزش روستایی در تربت حیدریه مشغول فعالیت 
است، افزود: در مناطق روستایی استعدادهای بسیاری نهفته 
است که الزم اســت با برنامه ریزی منسجم و جلب مشارکت 
خیران و ســرمایه گذاران در این حوزه مهم به رشد ورزش و 

سالم سازی جامعه کمک کنیم.
وی از پیگیری تســریع در روند ساخت خانه جوان شهرستان 
خبر داد و افــزود: راه اندازی خانه جوان زمینه ســاز کارهای 
بنیادین در حوزه جوانان خواهد بود و پیگیر هستیم این پروژه 
به عنــوان یکی از مهم ترین پروژه های عمرانی حوزه ورزش و 

جوانان هر چه سریع تر به مرحله بهره برداری برسد.

تعداد محدودی 
از نابینایان 

جذب و استخدام 
دستگاه های دولتی 

مثل آموزش و 
پرورش شده اند یا 

به عنوان کارشناس 
و... مشغول به 

کارند، ولی بقیه چه 
کم سواد، بی سواد، 

یا دارای مدارک 
تحصیلی عالیه و... 

دچار مشکل بیکاری 
هستند

بــرش

میراث فرهنگی
  ۱۵ اثر تاریخی در گناباد 

نیازمند مرمت اضطراری است
ایرنا: رئیس اداره میراث 
گـردشگری  فرهنــگی، 
و صنایع دســتی گناباد 
گفت: وضعیت استحکام 
۱۵ اثــر تاریخی در این 
شهرســتان در شرایطی 
قرار دارد که مرمت فوری 

آن ها در سال جاری ضروری است.
علیرضا شناســایی افزود: مهم ترین این آثار شامل قلعه های 
عمرانی، کوثر و گیســور، مساجد تاریخی نوده، رضو، زوزن و 
کاخک است که پیگیری هایی برای جذب اعتبار برای مرمت 
آن ها انجام شده و با توجه به شرایط موجود و برای جلوگیری 

از خسارت های بیشتر توجه مسئوالن ذی ربط را می طلبد.
وی با بیان اینکه مساجد جامع تاریخی روستای قوژد و نوغاب 
گناباد در ســال جاری با اعتبار ۴۰ میلیون ریال و مشارکت 
مردم در حال مرمت است، گفت: مردم و روستاییان مشارکت 

خوبی در مرمت آثار تاریخی دارند.
وی گفت: پرونده ۴۳ اثــر تاریخی، طبیعی و معنوی گناباد 
برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تدوین و برای بررسی به 
شورای ثبت آثار میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی 

و کشور ارسال شده و در دست بررسی است.
وی از تمایــل یک فعــال اقتصادی بخــش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی برای توسعه گردشگری 
قنات جهانی قصبه گناباد خبر داد و افزود: وی بعد از تدوین و 
تأیید طرح راهبردی و جامع این قنات در این بخش فعالیت 
خود را آغاز می کند. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی گناباد اظهار کرد: ۳۴ طرح اشتغال زایی در 
این بخش برای بهره گیری از ۱۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال 
تسهیالت، برای بررسی به کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال 
این شهرستان ارسال شده که در صورت راه اندازی برای ۶۷ نفر 

فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می کند.
وی گفت: گناباد با ۹ اقامتگاه بومگردی فعال در مناطق شهری 
و روستایی بیشترین تعداد اقامتگاه ها را بین شهرستان های 
خراسان رضوی دارد و هفت تقاضای راه اندازی اقامتگاه نیز در 

دست بررسی است.

فرهنگ و زندگی4
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فضای مجازی: 

  نمایش »ابواالحرار« در همایش 
بین المللی تئاتر مردمی راهپیمایی اربعین 

نـــــمایش  قــدس: 
»ابواالحرار« کاری از گروه 
هنری سفیر از شهرستان 
ســبزوار به سرپرســتی 
حســن عنایت پــور و با 
حمایــت حــوزه هنری 
انقالب اســالمی خراسان 

رضوی در ســومین همایش بین المللی تئاتر مردمی راهپیمایی 
اربعین شرکت می کند.

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری انقالب اسالمی با همکاری 
انجمن هنرهای نمایشی کشور سومین همایش بین المللی تئاتر 
مردمی پیــاده روی اربعین را با عنوان »روایت راهیان« در مهر و 
آبان سال جاری برگزار می کند. این همایش با نگاه نذر فرهنگی 
هنرمندان تئاتر کشور در راه امام حسین)ع( در دو کشور ایران و 

عراق برگزار می شود.
این نمایش به نویسندگی حسن عنایت پور و کارگردانی مصطفی 
عنایت پور اجرا می شــود که سید محســن راه چمنی و احسان 
طزرقی، موسیقی آن را برعهده دارند و مصطفی عنایت پور، سجاد 

عنایت پور و علی آسیایی بازیگران آن هستند.

رسول صدرعاملی:
  هدفم از ساخت »سال دوم دانشکده 

من« احترام به مخاطب بود
قدس آنالین - قمری: 
رســول صدرعاملــی در 
فیلم  خبــری  نشســت 
ســینمایی »ســال دوم 
دانشکده من« در مشهد 
گفت: نیت من از ساخت 
ایــن فیلــم احتــرام به 

مخاطب بود. 
وی افزود: در این فیلم قصد چرخش دوربین نداشــتیم، برخی 
از فیلم ها یا سیاســی هستند یا کمیک، اما »سال دوم دانشکده 
من« به زندگی انسان می پردازد و به این خاطر فیلم سختی برای 
من بود. این کارگردان سینما افزود: این فیلم بعد از تماشا شدن 

تماشاگر با آن ارتباط برقرار کرده و او را به فکر وا می دارد. 

 در آیین تجلیل از شعرا و هنرمندان روشندل 
در روز عصای سفید عنوان شد

  شاعر با دل می بیند 
آیین  فخرایی:  جلیل 
تجلیل از شعرا و هنرمندان 
اهل قلــم نابینــا در روز 
به همت  عصای ســفید 
بنیاد فردوسی برگزار شد.

ایــن مراســم کــه بــا 
سکانداری ایمان مرصعی 

شاعر توانمند خراسانی برگزار شد، دکتر عباس خیرآبادی، استاد 
دانشگاه طی ســخنانی به ضرورت بینایی دل در دنیای ادبیات 
پرداخت و آن را مهم تر از بینایی ظاهری دانســت. وی گفت: در 
دنیای ادبیات دیدن ظاهری یا ندیدن چندان تأثیری ندارد، چراکه 
شاعر با دلش می بیند و آن چه دل می بیند را چشم هم قادر به 
دیدنش نیست، چنانکه در این بیت آمده: چشم و دل باز کن که 

جان بینی / آنچه نادیدنی است آن بینی 
وی عنوان نمود: شــعر از دیرباز در ایران بوده است و بزرگ ترین 
سرمایه هنری این مملکت همان شعرش است. شعر هنری است 
که نیاز به هیچ عادت و اسبابی ندارد و مانند هنرهای دیگر چون 
نقاشــی و... نیست. در پایان این مراســم از سه تن از شاعران و 
هنرمندان اهل قلم از جمله دکتر جواد بلندی؛ پژوهشگر، شاعر 
 و نویســنده، موسی عصمتی؛ شــاعر انقالب و محمد مصلحی؛ 

ترانه سرا و خواننده سرودهای انقالب تجلیل شد.

  رئیس حفاظت محیط زیست خلیل آباد:
 ممنوعیت خرید و فروش 

گونه های جانوری در خطر انقراض

قدس: رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
خلیل آباد خرید و فروش گونه های جانوری در خطر 
انقراض حیات وحش در این شهرستان را ممنوع و 

جرم اعالم کرد. 
سعید شــفیعیان با بیان اینکه شهرستان خلیل آباد 
زیســتگاه حدود ۲۵۰ گونــه پرنده اســت، افزود: 
قوچ و میش وحشــی، پلنــگ، فالمینگو، حواصیل، 
بوتیمار کوچک و تمامی پرندگان شــکاری از جمله 
پرندگان حمایت  شــده و حفاظت  شــده به شمار 
 می رونــد که در خلیل آباد به صــورت دائم یا مهاجر 

یافت می شوند.

   رئیس اداره میراث فرهنگی خواف:
 ورود پنجمین 

تور گردشگران اروپایی به خواف 

قدس: پنجمین تور گردشــگران اروپایی به شهرستان 
خواف وارد شــدند. این گردشگران از کشورهای بلژیک و 
هلند از جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان خواف 
بازدید کردند. رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان خواف با بیان این خبر گفت: از 
ابتدای فصل پاییز ۵۴ گردشگر خارجی در قالب پنج تور 
از کشورهای هلند، بلژیک، هند، چین، ترکیه و لهستان به 
شهرستان خواف سفر کردند. محمود باعقیده افزود: این 
گردشگران با اقامت در بومگردی های خواف در خصوص 
نحوه زندگی ســنتی مردم به خصوص انــواع دمنوش و 

غذاهای محلی خواف اطالعاتی به دست آوردند.

   در اعتراض به دریافت شهریه انجام شد
 تجمع دانشجویان روزانه 
دانشگاه صنعتی قوچان 

دانشجو: جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی قوچان در 
اعتراض به دریافت شهریه از مقطع روزانه تجمع کردند. 

این دانشجویان در اعتراض به دریافت شهریه توسط دانشگاه 
پس از پایان سنوات تحصیلی هشت ترم برای دانشجویان 
کارشناسی پیوســته و چهار ترم برای دانشجویان کاردانی 
و همچنین دریافت شهریه از دانشجویان روزانه در صورت 
قبول نشدن و یا حذف درسی در طول ترم مقابل سازمان 
مرکزی این دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان در این تجمع 
 خواستار لغو دریافت شــهریه از دانشجویان روزانه شدند. 
در پی این تجمع، رئیس و معاونان این دانشگاه با حضور در 

میان دانشجویان وعده پیگیری این موضوع را دادند.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. داور بین المللــی فوتبــال کشــورمان و 
نماینــده ایــران در جام جهانــي ۲۰۱۰ و 
۲۰۱۴ - ســتون بــدن ۲. پارچــه یا کاغذ 
 باریــک و بلند- پــاردم- اســباب زحمت

۳. یاري طلبیدن- کامل ترین ساز زهي جهان 
۴. قوس- مغزســر- دزد ناشي به آن مي زند 
۵. حرف چهاردهم انگلیســي- شیب- ملح 
۶. نوعــي لنــز عکاســي- صورت مجلس 
الکترونیکــي بــازي  نوعــي   سیاســي- 

پــــري-  تلـــــفن-  مـخــــترع   .۷
آمــدن  از  نفــي  خســته-   نفــس 

8. کیف آقاي مهندس- سبکي در کاراته
۹. یــار رامیــن- ســخن صریح- گوشــه 
جــــسم- خــــشکي ۱۰. صـنــــدلي 
غمگیــن  میــالدي-  مــاه   راحتــي- 
۱۱. گلوله چوگان بازي- قافله ساالر- درون 
۱۲. شــاعر انقالبي معاصــر و خالق »قیام 
نــور« - کلبه کوچــک هیزم شــکنان در 
جنگل- سبزي خورشتي ۱۳. از مصنوعات 
پرکاربرد شیمیایي- ماده غذایي موجود در 
 تخم مرغ که تلفظ یوناني نام آن نیز اســت

 ۱۴. تکیه دادن- فصل بهار- کرمینه حشرات 

۱۵. نت اســتمرار- ماده اي مفید دردرمان 
ســرطان ریه که در برگ چاي سبز و سیاه، 

سبزیجات و میوه ها یافت مي شود

۱. خضــاب- ماده ســرطان زاي موجود در 
 لنت ترمز خودروها- جویاي شــهرت نیست 
۲. حشره منفور خانگي- سرپرستي کردن- 
ایتالیــا  اینترمیــالن  باشــگاه   رئیــس 
۳. به پایان نرســیده- نهنگ ســفید است و 
عنوان رماني از »هرمان ملویل« نویســنده 
آمریکایــي  ۴. شــهر زیره- محــل عبور 
ســیل- هزارها  ۵. رود آرام- میله اي که از 
درون دیفرانســیل به چرخ ســمت چپ و 
راست وصل شده- چندین سنت  ۶. ضمیر 
 مفعولــي- مقیم- لوله تنفســي- یک ویک  
۷. جوانمرد- کشتار سیاسي- کوزه سفالي 
8. اشــاره به دور- از لبنیات- پایتخت کشور 
»حامدکرزاي«- ســمت و جهت ۹. خوب 
و خوش- لــوالي بدن- دریانورد و ســیاح 
پرتغالــي که نــام »آرام« را بر این اقیانوس 
نهــاد ۱۰. حــرف دهن کجي- عــداوت و 

دشــمني- شیر خوراکي- زرد انگلیســي ۱۱. سال قبل- 
باتدبیر- شخص و فرد ۱۲. منوال- باالترین رنگ- از وسایل 
حمل بارهاي سنگین ۱۳. وسیله اي براي تعیین سرعت و 
جهت باد- »افتاد« قدما ۱۴. کشوري در آمریکاي مرکزي- 
خشــک مزاج- منش و خلق ۱۵. کنایه از خانه کوچک و 

محقرانه است- میمون آدم نما- صدا

  افقی

  عمودی
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