
باال رفتن از قّله زندگی با حمایت نیکوکارانمنزل من هم زائرسراست
پای صحبت  مربی و دانش آموزان نابینا  وکم بینای  قهرمان سنگنوردی کشوررقابت شهروندان  مشهدی برای پذیرایی از مهمانان امام رضا)ع(

مسئول کانون های فرهنگی تبلیغی سازمان تبلیغات 
اســامی خراسان گفت: با راه اندازی پویش »منزل من 
هم زائرسراست« می خواهیم از ظرفیت منازل ساکنان 

مشهد در اسکان رایگان زائران رضوی استفاده کنیم. 
علــی رمضانی در گفت وگو بــا قدس آناین با 
بیان اینکــه این پویش مردمی به همت کانون 

فرهنگی زندگی ...

چند ســال پیش فیلمی در شــبکه های مجازی 
منتشر شد که معلمی سعی داشت به دانش آموز 
ابتدایی خود که با محدودیت بینایی مواجه است، 
ورزش ســنگنوردی را آموزش دهد. به ظاهر این 
فیلم همانند صدها فیلم دیگر تنها چند دقیقه از 
برنامه روزانه یک معلم بود که سعی داشت تاش 

اغراق شده ای را ...
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گزارش

قدس حتماً برای شما هم اتفاق افتاده است که وقتی 
برای مسافرت به شهر دیگری می روید، از شما می پرسند 
از کجا آمده ای و تو با افتخار می گویی از مشهد، گاهی تو را 
در آغوش می گیرند و بسیار التماس دعا می گویند، عده ای 
نیز اصرار دارند تا برای لحظاتی میهمان منزلشان باشی 
چون معتقدند همجواری با امام رضا)ع( یک افتخار است و 
حتماً این لیاقت را داشته ایم که این افتخار نصیب ما شده 
اســت. حال می خواهم بگویم وقتی که چنین افتخاری 
نصیب ما شده، چه وظیفه ای در قبال آن داریم؟ آیا نباید 
حق همسایگی امام رضا)ع( را بجا آوریم؟ چه باید بکنیم تا 

این حق همجواری به درستی ادا شود؟
از دیرباز در روزهای پایانی ماه صفر و ایام شهادت علی بن 
موســی الرضا)ع( زائران حضرت از راه های دور و نزدیک 
پیاده و سواره به مشهد مقدس مشرف می شوند، روزهایی 
پرشور برای عاشقان موال و فرصتی بی بدیل برای دلدادگان 
حضرت تا حق همســایگی را ادا کنند و برای »شــکرانه 
همجواری« خدمتی هر چند کوچک به میهمانان آقا ارائه 

نمایند .
این روزها همه می کوشــند تا با راه انــدازی پویش ها و 
کمپین های مردمی گامی در راســتای یکپارچه کردن 
جریان خدمت و تعالی فرایند خدمت رسانی به زائران آقا 
بردارند. یکی از این طرح ها، پویش  »شــکرانه همجواری« 
است که توسط ستاد ساماندهی خدمت رسانی به زائران 
دهه آخر صفر آستان قدس رضوی ایجاد شده است. در 

این پویش کسبه مشهد از اربعین تا شهادت امام رضا)ع( 
بر اســاس توان و اقتضائات خود اقدام به ارائه تخفیف در 

محصوالت و خدماتشان می کنند. 

شکرانهایکهگرهگشاییمیکند
خبرنگار ما برای اطاع از اینکه چه تعداد کســبه از این 
پویش استقبال کرده اند سری به فروشگاه های شهر زده و 
پای صحبت کسانی نشسته است که به شکرانه همجواری 

در این پویش مردمی مشارکت کرده اند... . 
نخستین مغازه، یک اسباب بازی فروشی است که پوستر 
پویش »شکرانه همجواری« را نصب کرده و اعام کرده که 
حاضر است اجناس خود را با 2۰درصد تخفیف ارائه کند.

سعید گنابادی، صاحب این مغازه در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: من سال های گذشته نیز که این پویش نبود 
در ایام دهه پایانی ماه صفر قیمت ها را به حداقل کاهش 
می دادم تا زائر آقا با خاطری آسوده خرید کند و دغدغه 

مالی آن ها کمتر شود.
او که ۱۰ سال است مغازه اسباب بازی فروشی دارد، این 
اقدام را شکر همجواری با حضرت رضا)ع( می داند و بیان 

می کند: عشق به امام رضا)ع(، سپاسگزاری از همجواری 
با ایشان و اینکه هر چه داریم از این امام رئوف است من 
را تشویق به این کار کرده است. او می افزاید: به نظر من 
هر کس به تناســب امکاناتی که در اختیار دارد می تواند 
در این پویش شــرکت کند، افرادی که سوئیت آپارتمان 
دارند با قیمت پایین تر آن را در اختیار زائران قرار دهند، 
یا مکانیکی که ماشین ها را تعمیر می کند می تواند هزینه 
دســتمزد خود را کاهش دهد، یا تاکســیران ها هزینه 

کمتری دریافت کنند و از این قبیل خدمات.
گنابــادی این حرکت ها را بســیار ارزشــمند می داند و 
می گوید: وقتی زائری به مشــهد مشــرف می شــود به 
خصوص زائران خارجی و برخی گردشگرها با مشاهده این 
کار زیبا، کنجکاو می شوند و در واقع با این اقدام فرهنگ 
رضوی در گستره نه تنها ایران بلکه جهان منتشر می شود. 
او می افزاید: فکر کنید اگر این کار در تمام شــهر پخش 
شود چه زیبا می شــود، اصاً حس خوبی به آدم دست 
می دهد و باید بگویم بســیاری از مشکات مردم، تندی 
و پرخاشــگری ها با این اقدام کاهــش پیدا خواهد کرد. 
وقتی از او برای ادامه این خدمت در سال آینده می پرسم، 

می گوید: قطعاً بله، همان طور که ابتدا گفتم من سال های 
گذشته قیمت هایم را در این ایام کاهش می دادم، چون 
خوشــحالی زائر را خوشحالی آقاجانم می دانم و رضایت 

ایشان گره گشای زندگی من بوده و هست.

قدمیبهبلندایآسمان
در ادامه به سراغ آرایشگری می روم که در ایستگاه مترو 
۱۷شــهریور مغازه آرایشگری دارد، روی پوستر »شکرانه 
همجواری« اعام کرده اســت که در این طرح، خدمات 
خــود را با 3۰درصد تخفیف به زائــران و مجاوران ارائه 
می دهد. ظهر  است و کسی در آرایشگاه نیست، در مغازه 
را که باز می کنم ابتدا از حضور من در یک آرایشگاه مردانه 
تعجب می کند، بعد که خودم را معرفی می کنم، دعوت مرا 
برای مصاحبه قبول می کند. سیدعلی جوادی که چهلمین 
بهار عمر خود را می گذراند، می گوید: 2۵ ســال است در 
حرفه آرایشگری مشغول فعالیت هستم و سرهای بسیاری 

از زائران را اصاح نموده ام.
وی با بیان اینکه خدمت بــه زائران حضرت، خدمت به 
امام رضا)ع( است، می افزاید: خیلی خوب است که افراد 

در هر شغلی که هستند آن حرفه را در خدمت به زائر به 
کار گیرند در واقع این یک نوع سپاسگزاری از همجواری 
با امام رضا)ع( است. از پویش سؤال می کنم که چه شد به 
پویش شکرانه همجواری پیوستید؟ او می گوید: بچه های 
خادم الرضا این پیشــنهاد را دادند من هم از این پویش 
استقبال کردم و اکنون این تخفیف را عاوه بر زائران به 
مجاوران نیز می دهم. آقای جوادی معتقد است: این قدم 
هر چند کوچک است اما با فراگیر شدن آن در مشهد کار 
بزرگی رقم خواهد خورد و گره گشای بسیاری از مشکات 
مردم خواهد بود. او می افزاید: قدم های هر چند کوچک 
در مســیر خدمت به زائران امام رضا)ع( تحوالت بزرگی 
را در زندگی انسان رقم  می زند و من نیز به همین دلیل 
تصمیم گرفتم با اندک بضاعتی که دارم گامی کوچک در 

این مسیر بردارم. 
این مجاور امام هشــتم)ع( ادامه می دهــد: وقتی زائران 
حضرت با رضایت و خاطره ای خوش مشهد را ترک کنند 
برای ما که همسایه های آقا هستیم بسیار لذتبخش است 

و حس خوبی را به انسان منتقل می کند.
 جوادی می گوید: زائران نزد امام رضا)ع( آبرو دارند و آقا 
نگاه ویژه ای نسبت به آن ها دارند، از آن ها می خواهم برای 
ما مشــهدی ها نیز دعا کنند. او در پاسخ به این پرسش 
که چه خواسته ای از امام رضا)ع( دارد، می گوید: از آقایم 
می خواهم تا آن ســه جایی که قول دادند من را شفاعت 

کنند؛ چراکه همه ما نیازمند شفاعت ایشان هستیم.

 در قالب  پویش »شکرانه همجواری« در دهه آخر صفر صورت می گیرد

تخفیف ویژه بازاریان مشهدی به زائران

به بهانه روز آمار و برنامه ریزی
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تشرف کاروان معلوالن به حرم مطهر 
رضوی در دهه آخر صفر

  دلشکسته ها زودتر می رسند

قدس: خبــر ســاده و معمولی بــود؛ اینکه ظهر 
روز گذشــته یک گروه 4۰۰ نفره کــه 2۰۰ نفر از 
آنان معلوالن جســمی حرکتی آسایشــگاه شهید 
فیاض بخش مشــهد و 2۰۰ نفر از خیران، یاوران و 
کارکنان این آسایشگاه بودند، به زیارت حرم مطهر 

رضوی مشرف شدند.
اما می شــود فهمید آقا باز هم دلشکسته ها را زودتر 
طلبیدند و با آنکه آغوششان برای همه باز است ولی 
گویا برخی از ما باید همیشــه کمی دیرتر برسیم با 
این حال باورمان اســت هر که دلش شکسته است 

در این درگه مقرب تر است... .

  جاده زیارت؛ مطالبه بر زمین 
مانده زائران پیاده

قدس: ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام  
رضا)ع( از متوقف ماندن ســاخت جاده زیارت ویژه زائران 

پیاده حرم مطهر رضوی انتقاد کرد.
حسین رضایی با اشاره به اینکه هر ساله از 24 استان کشور 

زائران پیاده به مشهد الرضا مشرف می شوند، اظهار کرد:
از چند سال پیش برای تسهیل و امنیت هرچه بیشتر زائران 
پیاده امام رضا)ع( تصمیم مسئوالن کشوری و استانی بر 
این شد تا چند جاده مخصوص پیاده  روی با عنوان جاده 
زیارت در مسیرهای منتهی به مشهد احداث شود که در 
سال ۹4، چند کیلومتر از این مسیر به بهره برداری رسیده 

اما ادامه ساخت این پروژه همچنان باتکلیف مانده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه تعداد زیادی از زائران پیاده 
از شمال کشور و شمال خراسان از مسیر قوچان به مشهد 
مقدس حرکت می کنند، به خبرنگار ما گفت: متأســفانه 
هیچ اقدامی برای احداث جاده مخصوص زائران پیاده نشده 

است.
رضایی ادامه داد: حداقل کاری که می توان برای این مسیر 

انجام داد، تسطیح برخی از قسمت هاست.
ســخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام  رضا)ع( 
در ادامه تصریح کرد: نمایندگان مجلس و معاونت زیارت 

استانداری باید کمک کنند تا این جاده تکمیل شود.
وی در ادامه تعداد زائران پیاده از مسیر مختلف به مشهد 
را 3۰ هــزار نفر اعام کرد و افزود: امروز نیز ۹ هزار و 6۰۰ 
زائر پیاده از استان های گلستان، مازندران، خراسان شمالی 
و جنوبی، قم و ســمنان در قالب 42 کاروان راهی مشهد 

مقدس شده اند.

خبر

هاشم رسائی فر رئیــس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: 
4هزار و 6۰۰ شــرکت دانش بنیان در کل کشور وجود دارند که از این 
تعداد 6۰۰ شرکت از جمله تولیدی نوع یک هستند و با بررسی و رصدی 
که انجام شده است 3۰ شرکت انتخاب شدند تا در نمایشگاهی که در 
حضور رهبر معظم انقاب برگزار شد توانمندی علمی و فناورانه خودشان 

را به معرض نمایش بگذارند.
رضا قنبری در نشستی خبری با حضور برخی از صاحبان شرکت های 
دانش بنیان، افزود: از مجموع 3۰ شرکت دانش بنیان که در این نمایشگاه 
حضور داشتند دو شرکت آهار و کاوش صنعت توس از استان خراسان 

رضوی بودند که در مجموعه پارک علم و فناوری فعالیت دارند.
وی در پاســخ به پرسش قدس در خصوص بودجه امسال پارک علم و 
فناوری استان گفت: عدد مصوب بودجه امسال ۱۵ میلیارد تومان است 
که نسبت به سال گذشته ۹۰درصد رشد داشته است، با این حال این 

بودجه به اندازه بودجه یک دانشگاه جامع هم نیست.
قنبری همچنین اظهار کرد: سه مرکز رشد در شهرهای تربت حیدریه، 
نیشابور و گناباد زیر نظر پارک علم و فناوری فعالیت دارند ضمن اینکه 

پارک با 2۰ دانشگاه در استان تفاهم نامه همکاری دارد.
رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی در پاسخ به پرسش دیگر 
قدس در خصوص معضات و مشکات فعالیت های علمی و فناورانه در 
خراسان رضوی را به اظهارنظر مدیران شرکت ها واگذار و عنوان کرد: این 

شرکت ها هستند که می توانند بیانگر این موارد باشند.

اجرایینشدنقانونحمایتازشرکتهایدانشبنیان
ناصری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان کاوش صنعت توس در این جلسه 
گفت: فعالیت شرکت ما در راستای طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز 
نفت، گاز و پتروشیمی است که در فهرست شرکت های مورد اعتماد این 
صنعت قرار داریم. در حال حاضر نیز روی بحث پمپ ها و کمپرسورهای 
پرسرعت با استفاده از سرعت باال و میزان انرژی کمتر تمرکز داریم که 
دستاوردهای خوبی نیز برای صنعت نفت و گاز کشور در پی داشته است.

وی اظهار کرد: در یکی دو ســال گذشــته رفتار بانک ها با شرکت های 
دانش بنیان متفاوت شــده اســت که به دلیل انعقاد تفاهم نامه ها بین 
صندوق نوآوری با یکسری از بانک هاست، اما در کل باید بگویم مشکل 
شرکت های دانش بنیان اخذ تسهیات نیست چون با وجود نرخ هایی که 
بعضاً برخی از تسهیات دارند ضریب شکست ایده برای شرکت ها باال 
می رود و ترجیح می دهیم به جای تسهیات، کندتر حرکت کنیم چون 
هم نرخ تسهیات باالســت هم به موقع تزریق نمی شود ضمن اینکه 

دریافت و پرداخت آن دارای بروکراسی پیچیده ای است.
ناصری گفت: بزرگ ترین مشــکل در حوزه شرکت های دانش بنیان 
اجرا نشــدن قانــون حمایت از این شرکت هاســت. متأســفانه در 
دســتگاه های دولتــی با این قانــون گاهی با تنگ نظــری مواجه 
می شویم و طوری برخورد می کنند که ما نتوانیم از این حمایت های 
قانونی برخوردار شــویم؛ از صدور مجوز گرفتــه تا بیمه، گمرک و 

مواردی از این دست.

رقابتباکشورهایصاحبسبکومطرحفناوری
هاتف، مدیرعامل شرکت دانش بنیان آهار که  تأسیسات کنترل تأسیسات 
نیروگاهی و نفت و گاز را تولید می کند نیز گفت: در دنیا فقط چند کشور 
هستند که این دانش را در اختیار دارند از جمله جنرال الکتریک آمریکا، 
زیمنس آلمان و میتسوبیشی هیتاچی ژاپن که شرکت ما با هزینه های 

کمتر و کیفیت بسیار خوب با این شرکت ها رقابت تنگاتنگی دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: مشکل اصلی که در کشور داریم مشکل فرهنگی 
است که باید در بین مردم و مسئوالن ما ارتقا پیدا کند. این ارزش نیست 
که فان مدیر دولتی تولیدات خارجی را خریداری کند اما محصوالت 
داخلــی را به هر دلیلــی نادیده بگیرد. عوض شــدن فرهنگ مردم و 
مسئوالن در این ارتباط می تواند کمک قابل توجهی در این بخش باشد.

مدیرعامل شــرکت دانش بنیان آهار با اشاره به برخی مشکات پیش 
پای شرکت های دانش بنیان می گوید: از سال گذشته به دلیل نداشتن 
سیستم تصفیه فاضاب داخلی در پارک علم و فناوری پروانه ۵۰ شرکت 
معلق شده است که با تعهدی که دادیم توانستیم ادامه فعالیت بدهیم 
اگر پروانه ما معلق شود نه می توانیم مواداولیه وارد کنیم نه مباحث دیگر 
را اداره کنیم. این در حالی اســت که نیروگاه توس که در همســایگی 
ما قرار دارد طبق اظهارنظر رســمی با 2۰درصد آلودگی بیشتر از تمام 
خودروهای شــهر مشــهد، می تواند فعالیت کند بعد شرکت هایی که 
شاید حجم خیلی کمی از فاضاب انســانی دارند نه صنعتی باید کار 
و فعالیتشــان معلق شــود. ما نمی گوییم نباید محیط زیست وارد این 

جریانات شــود اما اینکه سخت ترین بخش قوانین باید در مورد ما اجرا 
شود و موارد بدتر نادیده گرفته می شود. حسینعلی اخاقی، مدیرعامل 
یکی دیگر از شرکت های دانش بنیان که در زمینه نفت و گاز فعالیت دارد 
و در دیــدار اخیر نخبگان با رهبر معظم انقاب از جمله افرادی بود که 
رودررو با رهبری صحبت هایش را مطرح کرده بود در این جلسه گفت: 
در صنعت نفت به دلیل بدنه قدیمی و فرســوده، مواضعی که در قبال 
شرکت های دانش بنیان اتخاذ می شود به هیچ وجه امیدوارکننده نیست 
برای همین است که تاکنون ما در این حوزه نتیجه ای نگرفته ایم با اینکه 

سابقه فعالیت کشورمان در حوزه نفت طوالنی است.

رئیس این پارک در پاسخ به قدس:

بودجه پارک علم و فناوری به اندازه یک دانشگاه جامع هم نیست
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امروز در تقویم کشــور روز »آمار و برنامه ریزی« نامیده شده است که 
مانند تمام مناســبت های دیگر بیشتر جنبه یادآوری و توجه به یک 
موضوع یا حوزه ای خاص اســت. اینکه داشتن اطاعات دقیق در هر 

موضوعی می تواند در روند ...

حتماً برای شــما هم اتفاق افتاده اســت کــه وقتی برای 
مسافرت به شهر دیگری می روید، از شما می پرسند از کجا 
آمــده ای و تو با افتخار می گویی از مشــهد، گاهی تو را در 
آغوش می گیرند و بسیار التماس دعا می گویند، عده ای نیز 
اصرار دارند تا برای لحظاتی میهمان منزلشان باشی چون 
معتقدند همجواری با امام رضا)ع( یک افتخار است و حتماً 
این لیاقت را داشته ایم که این افتخار نصیب ما شده است. 

حال می خواهم بگویم ..



تأکید استاندارهم افاقه نکرد

30شرکت  خراسانی همچنان به استان مالیات  نمی  دهند
علی محمد زاده   انتقال حساب های مالی 
شرکت های بزرگ فعال در خراسان رضوی به 
داخل استان از سال ها پیش مورد درخواست 
مدیران حوزه مالیاتی و مدیران برنامه و بودجه 

بوده و هست.
اما الزم به ذکر اســت که این موضوع مختص 
خراسان رضوی نیست و استان های دیگر هم 
درگیر این موضوع هســتند. در پی انتقادهای 
اســتان های مختلف از این مسئله، در قانون 
بودجه سال 97 تبصره ای گنجانده شد که بر 
اساس آن شرکت های مشمول مکلف به انتقال 
حســاب های مالی خود به اســتان های محل 

فعالیت شدند.
هر چند تصور می شد پس از این الزام قانونی 
شرکت ها بهانه ای برای پرداخت مالیات خود 
در خارج از محل فعالیت نداشــته باشند اما با 
گذشت ماه ها مشخص شد باز هم مدیران این 
شرکت ها با توسل به بهانه های مختلف از انجام 

این وظیفه قانونی سر باز زدند.
سال 97 تمام شد و توفیقی حاصل نشد ولی 
قانون گذاران بودجه ای این تبصره را در قانون 
بودجــه 98 هم تکرار کردند تا شــرکت های 
متخلف به بهانه پایان سال 97 و تدوین قانون 
بودجه جدید ســاالنه راه فــرار دوباره ای پیدا 
نکنند.با تمام این اوصاف در ســال جدید هم 
اتفاق خاصی رقم نخورد تا آنکه در اوایل تیرماه 
اســتاندار خراســان رضوی در جلسه شورای 
معادن استان گفت: بهره برداران معادن در این 
اســتان باید به مسئولیت های اجتماعی خود 
عمــل کرده و یک درصد از درآمدهای خود را 
برای توســعه و آبادانی محدوده اطراف معادن 
اختصاص دهند.علیرضا رزم حســینی افزود: 
معادن خدادادی متعلق به آحاد جامعه است 
و بهره برداری از آن ها باید برای همگان منفعت 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه ایجاد معدن در هر منطقه ای 
باید سبب توسعه و آبادانی محدوده پیرامونی 
آن شــود، ادامه داد: اجــازه نمی دهیم نتیجه 
اســتخراج معادن فقــط ایجاد یــک گودال 

عمیــق بــرای نســل های 
آینــده باشــد از ایــن پس 
باید مطابق سیاســت گذاری 
شورای معادن یک درصد از 
درآمدهای معــادن دولتی و 
بخش خصوصی صرف توسعه 
اولویت  با  آبادانی اســتان  و 
مناطق پیرامونی معادن شود 
و مســئولیت احصــای این 
رقم برعهده سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خواهد بود.
رزم حســینی با اشــاره به 
گردش مالی معادن سنگان 

خواف نیز افزود: گــردش مالی این معادن در 
سنگان ساالنه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال 
است و اطمینان داریم که بخش زیادی از این 
مبلغ از خراسان رضوی خارج می شود در حالی 
کــه منابع مذکور باید در حســاب بانک های 
استانی سپرده گذاری و صرف توسعه و آبادانی 

این استان شود.
وی اضافه کرد: شرکت های بزرگ معدنی باید 
در اسرع وقت نســبت به انتقال حساب های 
بانکی خود به استان اقدام کرده و در بازه های 
زمانی مشخص، گزارشی از نحوه سپرده گذاری 
و هزینه کرد آن به شــورای معادن استان ارائه 

کنند.

    فرار درآمد مالیاتی 
از استان

هرچنــد اگــر بپذیریم که 
شرکت های بزرگ در استان 
دیگــری مالیــات خــود را 
می پردازند بــاز چیزی عاید 
اســتان محــل فعالیت این 
شرکت ها نمی شود و باید بر 
اساس قانون مالیات خود را 
در خراسان رضوی پرداخت 

نمایند.
متولیان این حوزه می گویند ۳7 شــرکت یا 
واحد تولیدی با وجود فعالیت در این اســتان 
مالیات خود را در تهران یا اســتان های دیگر 
پرداخت می کنند که موجب پایمال شدن حق 

استان در این زمینه شده است.
بر اساس اعالم مدیران برنامه و بودجه استان 
سهم خراسان رضوی از بخش تولید در کشور 
۶درصد، از اعتبارات کشور ۵درصد و از منابع 
بانکی کشــور 4درصد اســت ولی در وصول 
مالیات 7.۳ درصد است و به همین دلیل این 
اســتان در ۱۰ سال اخیر در هیچ سالی موفق 
به وصول درآمد پیش بینی شده، نشده است.

به باور آن ها دلیل وصول نشــدن درآمدهای 
پیش بینی شده خراسان رضوی در سال های 
گذشــته، عدم اجرای تبصره ۶ قانون مالیات 
اســت؛ چراکه این قانون در ســال های 97 و 
98 دولــت را مکلف کرده کــه دفاتر مالیاتی 
شرکت هایی را که محل درآمدشان در خراسان 

رضوی است به این استان منتقل کند.
بر اساس آخرین اعالم مدیران مالیاتی استان 
در مردادماه از ۳7 پرونده مربوط به خراســان 
رضوی تاکنــون چهار پرونده به این اســتان 
بازگشته و محل پرداخت مالیات آن ها خراسان 

رضوی تعیین شده است.

  داستان ادامه دارد
با گذشت نزدیک به چهار ماه از آخرین هشدار 
اســتاندار به شــرکت های بزرگ برای انتقال 
حســاب های خود به اســتان، گویا هنوز هم 
بیشــتر آن ها خود را ملزم به اجرای این قانون 
نمی دانند.معاون حسابرســی اداره کل مالیات 
خراســان رضوی در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
گفت: بیش از ۳۰ شرکت هنوز به این تکلیف 
قانونی خود در خراسان رضوی عمل نکرده اند.

آرانیــان افــزود: بر اســاس قانــون بودجه، 
شــرکت هایی که به طور کامل یا بخشــی از 
فعالیت های خــود را در یــک منطقه انجام 
می دهند باید ســهم مالیاتی خــود را هم در 

همان منطقه پرداخت نمایند.
اما برخی از این شرکت ها به بهانه اینکه مرکز 
اصلی شرکت جای دیگری است از این وظیفه 
قانونی سر باز می زنند، در صورتی که بر اساس 
قانــون معیار پرداخت مالیــات انجام فعالیت 
شرکت در هر منطقه اســت بنابراین باید به 
اندازه همان بخش از فعالیتی هم که در استان 
دارند مالیات بپردازند.وی ادامه داد: در ماه های 
اخیر مکاتباتی با این شرکت ها داشته ایم ولی 
تاکنون به جز چند شــرکت که حساب های 
خود را به داخل استان منتقل کرده اند مابقی 
شرکت ها که عددی بیش از ۳۰ مورد است به 

این قانون بی توجه هستند.

به بهانه روز آمار و برنامه ریزی
  آمار دقیق، الزمه اجرای بهتر طرح 

نجات حاشیه شهر مشهد
امروز در تقویم کشــور روز »آمار و برنامه ریزی« نامیده شده 
است که مانند تمام مناسبت های دیگر بیشتر جنبه یادآوری و 

توجه به یک موضوع یا حوزه ای خاص است.
اینکه داشتن اطالعات دقیق در هر موضوعی می تواند در روند 
امور جاری و دســتیابی به اهداف تعریف شده کمک شایانی 
نماید بدیهی ترین و ســاده ترین استدالل برای اهمیت آمار و 
برنامه ریزی محسوب می شود بنابراین در این نوشته به دنبال 
تشــریح دوباره نقش آمار و برنامه ریزی در حوزه مدیریت در 
بخش های مختلف نیستیم ولی به بهانه این روز می خواهیم 
ضرورت اهتمام بیشــتر متولیان به این مقوله را در برشــی 
کوچک و در مقیاس کالنشهر مشهد و به طور خاص حاشیه 

شهر مشهد یادآوری کنیم.
نکته اول: شــاید متولیان برنامه ریزی و آمار تصور کنند ما 
فعالیت هــای آن ها را نادیــده گرفته ایم پس بــر خود الزم 
می دانیم در همین ابتدای مطلب با زبان ساده ضمن قدردانی 
از فعالیت های صورت گرفته بگوییم که باور داریم بی شــک 
حوزه آمار و برنامه ریزی در اتفاقات مثبت خراســان رضوی 
تأثیرگذار بوده و هست اما آنچه بیشتر مد نظر ماست در نیمه 
تاریک ماجرا قرار دارد که تحت عناوین عقب ماندگی و آسیب 

اجتماعی و مواردی از این دست قرار می گیرد.
نکته دوم: به جای آنکه باز هم متهم به ســیاه نمایی نشویم 
مستند گفته های خود را اظهارنظر استاندار خراسان رضوی 
قرار می دهیم که مدتی پیش از اجرای رسمی طرح نجات در 
حاشیه شهر گفته بود برخی از دستگاه ها آمار دقیقی از جامعه 

هدف خود در حاشیه شهر ندارند.
نکته سوم: یک ماه پیش اجرای طرح جهاد اجتماعی »نجات« 
در راستای ساماندهی حاشیه مشهد آغاز شد و در هشت محله 
از مجموع ۶7 محله مشــهد قرار است فاز نخست آن اجرایی 
شــود که بی تردید با توجه به اظهارات اســتاندار تهیه آمار 
دقیق از بافت جمعیتی و مشکالت این محالت بخش اصلی 

مأموریت دستگاه های متولی است.
نکته چهارم: متأسفانه بسیاری از فعاالن حوزه خبر بر این 
نکته باور دارند در مواقعــی برخی از مدیران میانی با اهداف 
مختلف از قبیل مثبت بودن عملکرد دستگاه متبوعه خود یا 
مثبت جلوه دادن شرایط از ارائه آمارهای واقعی ترس دارند و 

یا عده ای آن را سیاه نمایی می دانند.
بنابراین امیدواریم این بار و در راستای اجرای بهتر طرح نجات 
از سالیق دست اندرکاران طرح در سطوح مختلف دور مانده و 
آماری منطبق بر واقعیت در بخش هایی که تحت عنوان آسیب 
اجتماعی و یا همان عقب ماندگی ها و محرومیت ها نام برده 

می شوند جمع آوری و ارائه شود.
نکته پنجم: از ســوی دیگر امیدواریم پس از تهیه آمارها 
برنامه ریزی های الزم و متناسب هم صورت بگیرد تا طرح 
نجات برخالف بسیاری از طرح ها که با جابه جایی مدیران 
یا نبود پشــتوانه اجرایی الزم به ویــژه در بخش اعتبارات 
عقیم ماندند طرحی ادامه دار و حتی دایمی باشــد؛ چراکه 
با کنار هم قرار دادن نیازهای اجتماعی و اقتصادی از یک 
ســو و اعتبارات و امکانات دســتگاه های مختلف از سوی 
دیگر به خوبی می توان نتیجــه گرفت که اگر برنامه ریزی 
کامل با هدف گذاری بیش از پنج ســال برای به سرانجام 
رساندن این طرح صورت نگرفته باشد نمی توان امیدوار بود 
که این طرح هم به سرنوشــت برخی از طرح های گذشته 

دچار نشود.
نکته پایانی: امیدواریم سال 99 و در روز آمار و برنامه ریزی 
گزارشی مفصل از آمارها و برنامه ریزی های صورت گرفته در 
راستای طرح نجات برای مخاطبان خود داشته باشیم که البته 

باید از سوی متولیان و مجریان ارائه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:
 در آموزش و پرورش کمبود 

نیروی انسانی نداریم
مدیــرکل  پورحسین: 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراسان رضوی با اشاره 
به جبــران کمبود معلم 
در مدارس استان گفت: 
مشکلی  حاضر  حال  در 
از لحــاظ کمبود نیروی 

انسانی در آموزش و پرورش وجود ندارد.
قاسمعلی خدابنده در نشست تخصصی کارشناس مسئوالن 
و کارشناسان حوزه آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان 
افزود: با وجود آنکه در ابتدای سال تحصیلی تعداد دانش آموزان 
استان از مرز یک میلیون و 2۳۰هزار نفر گذشت و با کمبود 
۱۶هزار نیروی انسانی مواجه بودیم اما با برنامه ریزی و اتخاذ 
تدابیر و سیاســت های مناسب این کمبود را جبران کردیم و 
خوشــبختانه در حال حاضر مشکلی از لحاظ کمبود نیروی 

انسانی وجود ندارد.
وی یادآور شــد: در ســال تحصیلی جدید حدود ۶8هزار و 
۵۰۰دانش آمــوز اســتان در طرح خرید خدمات آموزشــی 
ثبت نام  شــدند و با بهره گیری از 4هزار و ۵۰۰ نیروی خرید 
خدمات آموزشــی و نیز با به کارگیری ۳هزار و ۶۰۰ نیروی 
حق التدریس، سوادآموزی و سربازمعلم در آموزش و پرورش 
استان توانستیم نیمی از کمبود نیروی انسانی را جبران نماییم 
که این مهم جز با برنامه ریزی، تالش، همت و پیگیری مستمر 

امکان پذیر نمی شد.

   چه مدارسی شنبه و دوشنبه 
هفته آینده در مشهد تعطیلند 

قدس: بر اساس مصوبه 
شــورای معاونین اداره 
کل آمــوزش و پرورش 
خراســان رضــوی و با 
عمل  بــه  هماهنگــی 
آمــده با اســتانداری و 
شهرســتان  فرمانداری 
مشــهد، تمامی مدارسی که در طرح اســکان ایام پایانی 
مــاه صفر برای پذیرایی زائران و هیئت های مذهبی تعیین 
شده اند و همچنین آن دســته از مدارس نواحی یک، 2 و 
۵ مشــهد مقدس که در هسته مرکزی شهر و در محدوده 
طرح ترافیک شــهرداری واقع شده اند در روزهای شنبه 4 

آبان و دوشنبه ۶ آبان تعطیل خواهند بود.
ضروری است، مدیران این واحدهای آموزشی در اسرع وقت 
مراتــب تعطیلی واحد آموزشــی را به اولیــای دانش آموزان 

اطالع رسانی نمایند.

 رقابت شهروندان مشهدی  
برای پذیرایی از مهمانان امام رضا)ع(
  منزل من هم زائرسراست

 اکرمی: مسئول 
ی  ن هــا نو کا
سازمان  تبلیغی  فرهنگی 
تبلیغات اسالمی خراسان 
گفت: بــا راه اندازی پویش 
»منزل من هم زائرسراست« 
از ظرفیــت  می خواهیــم 
منازل ســاکنان مشهد در 

اسکان رایگان زائران رضوی استفاده کنیم. 
علی رمضانی در گفت وگــو با قدس آنالین با بیان اینکه 
ایــن پویش مردمی بــه همت کانــون فرهنگی زندگی 
شــیرین زیر نظر سازمان تبلیغات اسالمی و با هماهنگی 
سازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی اجرا خواهد شد، 
عنوان کرد: همه ساله در ایام شهادت امام رضا)ع( جمع 
زیــادی از محبان این امام همام از نقاط مختلف کشــور 
و اســتان راهی مشهد می شــوند. با توجه به حضور این 
جمعیت کثیر در مشــهد، معموالً اماکــن اقامتی خیلی 
زود پر شــده و یا قیمت اجاره آن ها بســیار باال می رود. 
به همین دلیل در تالشــیم با همکاری ســاکنان مشهد، 
مشکل اسکان زائران امام هشتم)ع( در مشهدالرضا را به 

نحو شایسته ای رفع کنیم. 
وی افزود: در سال های گذشــته مساجد و حسینیه ها، 
ســالن های ورزشــی، ســوله ها، و اماکن عمومی برای 
اســکان زائران پیاده امام رضا)ع( تدارک دیده می شد، 
اما امســال سعی کرده ایم با راه اندازی پویش »منزل من 
هم زائرسراســت« از ظرفیت منازل ســاکنان مشهد در 

اسکان رایگان زائران رضوی هم استفاده کنیم. 
وی ابــراز کرد: بــه عبارتی دیگر افــرادی که تمایل به 
خدمت رســانی به زائران امام رضا)ع( را دارند اطالعات 
منزل خود را در ســامانه ای که به همین منظور طراحی 
شده، ثبت کرده و به این شکل برای اسکان زائران پیاده 

در منزل خود اعالم آمادگی می کنند. 
وی تصریــح کرد: زائــران نیز می توانند بــا مراجعه به 
این سامانه مشــخصات خود را ثبت کنند تا با توجه به 
جزئیات ثبت شــده و در نظر گرفتن شــرایط میزبان و 
میهمان، بهترین منازل موجود در سامانه برای سکونت 

موقت به آن ها معرفی شود.
وی ادامه داد: زائرانی که قصد نام نویســی در سامانه را 
دارنــد، باید کد ۶۶ و افرادی که می خواهند منازل خود 
را در اختیار زائران قرار دهند، باید کد ۵۵ را به شــماره 

۱۰۰۰888۰8۰ ارسال کنند.
 اطالعات زائران با توجه به زمان رسیدن و مدت حضور 
در مشــهد، تعداد عائله  و... پاالیش شده و مناسب ترین 
منــزل برای ســکونت موقــت آن ها تعییــن و معرفی 

می شود. 
وی اظهــار کرد: بــه جهت تأثیــرات فرهنگی، تصمیم 
گرفته ایــم که تنها زائرانی که به صــورت خانوادگی به 
مشهد سفر کرده اند، بتوانند در این گونه منازل سکونت 

داشته باشند. 
رمضانی خاطرنشــان کرد: تیم پشــتیبانی سامانه سعی 
خواهد کرد در مدت حضور و اقامت زائران، حداقل یک 
یــا دو مرتبه با طرفین تماس داشــته و اوضاع را رصد 

کرده تا از وضعیت میزبان و میهمان آگاه شوند. 

  انتقال بیمارستان صحرایی علوم پزشکی 
مشهد به مسیر  پیاده روی   زائران   پیاده 

بیمارســتان  قــدس: 
علوم  دانشگاه  صحرایی 
پزشکی مشهد به منظور 
زائران  به  خدمات رسانی 
پیاده در دهه پایانی ماه 
صفر از محل سوله بحران 
واقع در شهرک دانش و 

سالمت به مسیر جاده قوچان منتقل شد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با اعالم این خبر 
گفت: در قالب این برنامه در مجموع سه کانتینر و یک چادر 
بادی برای ارائه خدمات پزشکی به زائران در نظر گرفته شده 
و خدمات ویزیت پزشک،  پرستار، تزریقات و پانسمان انجام 

خواهد شد.
دکتر بدیعی خاطرنشــان کرد: همچنین در این بیمارستان 
۱۰تخت برای تزریقات و ماســاژ زائران پیاده در نظر گرفته 

شده است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی مشهد افزود: اختصاص 
یک بخش مراقبت های ویژه با چهار تخت برای ارائه خدمات 
اولیــه و مانیتورینگ بیماران بدحال تا زمــان اعزام از دیگر 

اقدامات در این بیمارستان به شمار می رود.

ایسنا: فرماندار شهرســتان صالح آباد گفت: برخی محرومیت ها و کمبودها در صالح آباد 
موجب شده حدود ۳۰۰ دانش آموز این شهرستان در ۱8 کالس درس کانکسی مشغول 

تحصیل باشند.
ولی قلیچی از تصویب طرح حذف مدارس کانکسی با استفاده از ظرفیت های موجود در 
شورای آموزش و پرورش در این شهرستان خبر داد و افزود: با توجه به مهلت داده شده به 
آموزش و پرورش مقرر شد در دو تا سه ماه آینده مدارس کانکسی شناسایی و نسبت به 

حذف آن ها اقدامات الزم صورت گیرد.
وی در خصوص شیوه حذف مدارس کانکسی بیان کرد: در این خصوص روش کوتاه مدتی 
پیشنهاد شد که براساس آن در روســتاهایی که ساختمان دهیاری وجود دارد و امکان 
تبدیل شــدن آن به مدرسه هســت به صورت موقت تبدیل به کالس درس شود و در 
مناطقی هم که فاقد دهیاری هســتند، بخشی از مساجد بزرگ آن روستا به طور موقت 
تبدیل به مدرسه شود و آموزش و پرورش نیز در مدت دو سال با کمک خیران به جای 

تمام مدارس کانکسی مدارس جدید را احداث کند.
قلیچی گفت: براســاس آنچه شناسایی شــده ۱8 کالس درس در ۱2 روستا در کانکس 
تشکیل می شود که زمینه برچیده شدن آن ها فراهم و مقرر شده اداره کل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس استان خراسان از مناطق جدیدی که می خواهد به عنوان مدرسه مورد 

استفاده قرار گیرد، بازدید داشته باشد.
وی در ادامه همچنین تصویب طرح پام )پشتیبانی ادارات از مدارس( در شورای آموزش و 
پرورش را از دیگر اقدامات ذکر کرد و افزود: براساس این طرح در هر مدرسه داخل شهر 

یک رئیس اداره به عنوان نماینده تام االختیار فرماندار پشتیبان مدرسه قرار می گیرد.
قلیچی گفت: این رئیس اداره عالوه بر کمک های فکری، مادی و معنوی به رونق و بهبود 
مدرسه کمک می کند، هرچند مدیران مستقل در صالح آباد کم داریم اما با همین تعداد 

اندک ۱7 مدرسه را در داخل شهر پوشش خواهیم داد.
فرماندار شهرستان صالح آباد عنوان کرد: بدون شک با این طرح بخش بسیاری از مشکالت 

مدارس، دست کم مشکالت مرتبط با حوزه مربوط به آن رئیس رفع خواهد شد.
وی در ادامــه به پیشــنهاد طرح »هر مدرســه یک مزرعه« به منظــور آموزش و ترویج 
کشاورزی، استفاده بهینه از منابع آبی به دانش آموزان و تأمین هزینه های مدارس با کمک 
خیران اشــاره کرد و افزود: با توجه به شرایط کشور و آموزش و پرورش و از سویی چون 
سرانه ها کفاف هزینه مدارس را نمی دهد به همین دلیل باید به دنبال تأمین منابع جدیدی 

برای مدارس باشیم.
قلیچی بیان کرد: چون صالح آباد قطب کشاورزی است و مالکان بسیاری داریم که هکتارها 
زمین دارند به همین دلیل با اجرای طرح هر مدرســه یک مزرعه تالش می شود دانش 
جدیدی را به دانش آموزان منتقل کنیم و از سویی بتوانیم هزینه مدارس را تأمین نماییم.

وی گفت: در این طرح به ازای هر مدرســه یک قطعه زمین توسط یک خیر صرفاً برای 
بهره برداری از آن داده می شود تا دانش آموزان با کمک مدیر مدرسه این زمین را کشت، 

داشت و برداشت کنند و درآمد حاصل از آن صرف بهبود وضعیت مدرسه  شود.
فرماندار صالح آباد افزود: در این طرح همچنین منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، 
محیط زیست و آب منطقه ای نحوه استفاده بهینه مصرف آب کشاورزی و کشت گلخانه ای 
را نیز آموزش می دهند.وی بیان کرد: تاکنون یکی از خیران اعالم آمادگی کرده تا ۵ هکتار 
زمین را در اختیار قرار دهد و به صورت پایلوت در تعدادی از مدارس اجرا شود، امیدواریم 

خیران بیشتری کمک کنند و شاهد مستقل شدن مدارس و رفع مشکالتشان باشیم.
قلیچی ادامه داد: با توجه به شرایط منطقه، ماندگاری معلمان در شهرستان صالح آباد بسیار 

کم است و معلمانی که می آیند بعد از دو تا سه سال درخواست انتقال دارند.
وی بیان کرد: براســاس تدابیر اتخاذ شــده تالش می کنیم به معلمان و یا کارکنانی که 
تعهد دهند پنج سال در منطقه بمانند زمینه اسکان آن ها را فراهم کنیم، زمینی با قیمت 
متعارف و تسهیالت در اختیارشان قرار دهیم تا انگیزه ماندن نیروی انسانی را در صالح آباد 
باال ببریم.وی کمبود معلم به خصوص نیروی متخصص را از مهم ترین مشکالت ذکر کرد 
و افزود: بسیاری از مدیران تخصصی هستند که این آمادگی را دارند، چند ساعت در هفته 
را به تدریس بپردازند و تخصصی درس دهند تا مشکالت این بخش از مدارس رفع شوند.

قلیچی بیان کرد: در حال حاضر عدم ماندگاری معلمان موجب شده با کمبودهایی مواجه 
باشیم، به طوری که پس از یک ماه از شروع سال تحصیلی توانستیم در تمامی کالس های 
درس معلم داشــته باشــیم. اکنون از حدود یک هزار معلم 2۰۰ تا ۳۰۰ معلم در مسیر 

مشهد، تربت جام با صالح آباد در رفت و آمد هستند.

تحصیل 300 دانش آموز صالح آبادی در کانکس
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مدیرکل هواشناسی:
پارسال 30 درصد مساحت خراسان 

رضوی وضعیت ترسالی داشت

ایرنا: بر اساس شاخص های خشکسالی افزون بر ۶8درصد 
مساحت ۱۱8هزار و 8۵۱ کیلومترمربعی خراسان رضوی 
در سال زراعی گذشته وضعیت عادی و ۳۰ درصد شرایط 
ترسالی داشت.مدیر کل هواشناسی خراسان رضوی با اعالم 
این خبر گفت: بر اساس شاخص که برای پایش خشکسالی 
بر حســب  بارش، تبخیر و تعرق استاندارد به کار می رود، 
در سال زراعی گذشــته کمتر از 2درصد شهرستان های 
استان با خشکسالی مواجه بودند. عراقی زاده افزود: بر اساس 
شاخص های خشکسالی در این مدت ۵.۵ درصد از مساحت 
اســتان در مجموع دچار ترسالی بسیار شدید و شدید  و 

حدود ۱7 درصد دچار ترسالی ضعیف بود.

به پاس میهمان نوازی مردم این کشور در ایام اربعین
 لغو روادید به مدت دو ماه 

برای زائران عراقی

قدس: مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری خراسان 
رضــوی گفت: به منظور قدردانی از خدمت رســانی 
مردم عراق در ایام اربعین ما نیز تســهیالت متقابل 

موقتی را تدارک دیده ایم.
حسین شرافتی افزود: این تســهیالت در قالب لغو 
موقــت روادید به مدت دو ماه تنها برای مردم عراق 
اســت و از زمانی که وارد ایران می شوند و مهر ورود 

دریافت می کنند، نیازی به روادید ندارند.
مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی 
تصریــح کرد: مردم عراق می توانند از تاریخ 2آبان تا 

۶دی از این تسهیالت بهره مند شوند.

رئیس اداره فناوری های نوین جهادکشاورزی استان:
52 درصد ناوگان بخش کشاورزی 

خراسان شمالی فرسوده است

بجنورد- خبرنگارقدس: رئیس اداره فناوری های نوین 
سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با بیان اینکه این 
استان بیش از ۵7هزار دستگاه ادوات و ماشین آالت بخش 
کشاورزی دارد، گفت: ۵2 درصد ناوگان این بخش فرسوده 
است.بهشــتی افزود: از سال 92 خط اعتباری برای خرید 
ادوات و ماشین آالت بخش کشاورزی اختصاص یافته است، 
اما طرح ویژه ای برای خارج کردن ناوگان فرسوده و اسقاط 
آن از بخش کشاورزی وجود ندارد.وی  اظهارکرد: یک هزار 
و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل ردیف خط مکانیزاسیون 
و مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال نیز از محل اشتغال پایدار روستایی 
برای خرید ماشین آالت بخش کشاورزی جذب شده است.
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عقیل رحمانی  با تشدید طرح نظارت بر 
فعالیت صنوف اطراف حــرم امام رضا)ع( که 
با هدایت مســتقیم فرماندار مشــهد در حال 
اجراســت، 10 آژانس مسافرتی غیرمجاز که 
دست به گران فروشی و... زده بودند، شناسایی 

و 4 واحد از آن ها پلمب شد.

 با اجرای طرح 80 درصد صنوف درج 
قیمت کردند

کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی در این 
رابطه به قدس گفت: پیرو اقدامات نظارتی ماه 
محرم و صفر و اجرای طرح نظارت بر بازار کاال 
و خدمات اولویت دار، اقدامات کمیته نظارت 
و تنظیم بازار ســتاد سفر شهرستان مشهد و 
استان خراســان رضوی در دهه آخر صفر که 
مصادف می شــود با حضور تعــداد باالیی از 
زائران بارگاه ملکوتی امام مهربانی ها در شهر، 

تشدید شد.
مهــدی مقدســی تصریح کرد: ایــن گونه 
نظارت هــا در منطقه ثامــن )اطراف حرم 
مطهر(همه ســاله وجود داشت، اما امسال 
با حضور فرماندار شهرســتان مشــهد که 
همراه با تیم های نظارتی به صورت میدانی 
در سطح شهر حاضر شدند، کار به گونه ای 
دیگر پیــش رفت. در این مســیر فرماندار 
مشــهد هفته ای یک یا دو بار را به صورت 
محســوس و یا نامحســوس در سطح شهر 
حاضر و در صورت مشاهده تخلف دستورات 

مورد نیاز را صادر می کند.
ایــن اقدامات به نحوی پیــش رفت که طی 
سه یاچهار هفته گذشــته خروجی کار قابل 
مشــاهده بود و وضع بازار منطقه ثامن در ایام 
قبل ماه محرم و بعد ماه محرم به صورت کاماًل 

محسوسی تغییر کرد.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان بیان داشت: یکی از مشکالتی 
که سال ها در اطراف حرم با آن درگیر بودیم 
و بارها برای متخلفان پرونده تشــکیل شده 
بود، ماجرای عــدم درج قیمت روی کاالها 
بود. ایــن کار هم جزو وظایــف واحد های 
صنفی است که آن ها باید نسبت به اجرای 
آن اقدام و سرباز زدن از آن تخلف است. اگر 
این قانون درگذشــته به درستی اجرا شده 

گران فروشــی،  جلوی  بود، 
کم فروشــی، گرفته شــده 
بــود و هیچ واحــد صنفی 
سود  درصد  از  نمی توانست 
مجاز تجاوز کند. از ســوی 
دیگــر مشــتری هــم حق 

انتخاب داشت.
مقدســی ادامه داد: پیش از 
اجرای این طرح به واســطه 
اینکه جرایم بازدارنده نبود و 
متخلفی ماهیانه چندین برابر 
میزان جریمه احتمالی درآمد 
نامشروع داشت، اصالً برایش 

مهم نبود که جریمه شود.
بررسی های پیش از اجرای 
طرح نشــان می داد که در 
حدود 20 درصد واحد های 
صنفــی اطرف حــرم امام 
رضــا)ع( روی کاالها درج 
قیمت کرده بودند، اما پس 

از اجرای این طرح که با همراهی و حمایت 
مســتقیم قاضی دشــتی فدکی، جانشین 
مشهد،فرماندار شهرستان  انقالب  دادسرای 
مشــهد، تیم های تعزیرات حکومتی استان، 
پلیس اماکن و... صــورت گرفت، به قدرت 
می تــوان گفــت کــه بیــش از 80 درصد 
واحد های صنفی اطــراف حرم مطهر اقدام 

به درج قیمت روی کاالها کرده اند.

 اراده دستگاه های اجرایی 
بر اعمال قاطع قانون 

کارشناس مســئول معاونت 
صمت  ســازمان  بازرســی 
اســتان افزود: در این مسیر 
هم  متعددی  بازرســی های 
به صورت محســوس و هم 
نامحســوس توسط شخص 
فرماندار و تیم های نظارتی به 
عمل آمد و واحد های صنفی 
متخلفی که بدون هیچ ترسی 
در مقابل نصب نرخ نامه، درج 
قیمت روی کاال و... مقاومت 
و از آن ســرباززده بودنــد، 
مقدسی  شــدند.  شناسایی 
اشــاره ای به اعمــال قانون 
با حمایت دستگاه  بازدارنده 
قضایی کرد و در این باره هم 
گفت: در این رابطه 18 واحد 
که در میان آن هــا نانوایی، 
میوه فروشی، آب میوه فروشی، لباس فروشی 
و... وجودداشت و تکرار تخلفات داشته و به هیچ 
عنوان گوش متولیان آن ها به اخطار های قانونی 
بدهکار نبود با دستور قاطع قضایی پلمب شد. 
با این اقدام به موقع و دقیق حساب کار دست 
دیگر متخلفان آمد که این بار کار باجریمه حل 
نخواهد شــد و اراده دستگاه های اجرایی برای 

اعمال دقیق قانون است.

  پلمب 10 آژانس بی هویت 
در دستور کار

کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صمت استان به شاخه ای دیگر از اجرای طرح 
برخود با صنوف متخلف حرم مطهر اشــاره و 
در این زمینه عنوان داشت: در ادامه این طرح 
موضوع دیگری هم برای کمیته اجرایی مهم 
بــود و آن هم فعالیت غیرمجــاز برخی دفاتر 
بودکه روی خودشــان اســم آژانس خدمات 
مسافرتی گذاشته بودند. بررسی های ما در این 
راستا گویای این واقعیت تلخ بود که تعدادی 
از این دفاتر فروش بلیت هواپیما، قطار و... در 
حال انجام اقدامی خالف قانون هستند. آن ها با 
قرار دادن چند میز و رایانه در محل، به صورت 
آنالین بلیت هواپیما و ... را خریداری و گران تر 
از قیمــت مصوب به زائران مــی فروختند. از 
همیــن رو باکمک اتحادیه مربوط تمامی این 
دفاتر دراطرف حرم مطهر شناســایی شدند. 
پس از آن هماهنگی الزم با جانشین سرپرست 
دادسرای انقالب مشهد انجام و طرح برخورد با 

آن ها در دستور کار قرار گرفت. 
وی بیان داشــت: تا امروز چهار دفتر غیرمجاز 
خدمات مسافرتی پلمب شده است. در کل هم 
حدود 10 محل شناسایی  و مابقی تک به تک 

اعمال قانون خواهد شد.

 ترجیح متخلفان بر فرار به جای قرار 
وی تصریــح کرد: از طرفــی تیم های نظارتی 
حین اجرای قانون مشــاهده کردند که برخی 
از دفاتر غیرمجاز به محــض اطالع از حضور 
کارشناسان در منطقه به سرعت محل را بسته 
و از محل متواری شده بودند؛ این کار آن ها هم 
تأثیری در اجــرای قانون ندارد و باقاطعیت با 

آن ها برخورد خواهد شد.
امیدواریم با اجرای این طرح منسجم به سمتی 
حرکت کنیــم که دیگر در اطراف حرم مطهر 

شاهد گران فروشی، کم فروشی و... نباشیم.

روی خط حادهث

خبر

رتاکیف

مهارت آموزی

 دعوت شورای شهر مشهد از شهروندان 
برای پذیرایی زائران دهه آخر صفر

اسالمی  شــورای  قدس: 
شهر مشهد در اطالعیه ای 
پایانی  روزهای  کرد  اعالم 
ماه صفــر، روزهای حزن 
و انــدوه پیامبــر مکــرم 
اسالم)ص( و خاندان نورانی 
ایشان است که از چهلمین 

روز شــهادت سیدوساالر شهیدان فصل جدید عاشقی را شروع 
می کند و تا وداع با پیامبر نور و مهربانی و فرزندان پاک ایشان، 
حضرت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع( هزاران دل عاشق 
را پیرامون خود نگه می دارد. مشهد این روزها میزبان میلیون ها 
زائر است و رسم میهمان نوازی حکم می کند که شهروندان این 
حریم به حرمت حضرت خورشید، پذیرایی جانانه ای از میهمانان 
حضرتش بکنند؛ کاری که در ســال های گذشــته نیز از سوی 
شهروندان مشهدی و مجاوران ثامن الحجج)ع( صورت گرفته و به 
نوعی سنگ تمام برای زائران بارگاه سراسر نور سلطان سریر ارتضا 
بوده است.  در همین راستا از مردم میهمان نواز مشهد نیز این 
انتظار می رود تا همانند همیشه، حضوری ویژه در عرصه میزبانی 
از زائران دهه آخر صفر داشــته باشند و خاطره شیرین دیگری 

برای زائران بارگاه نور رقم بزنند.

 محدودیت های ترافیکی پلیس استان
به مناسبت مراسم آخر صفر

پلیس  رئیــس  قدس: 
راهور خراسان رضوی از 
ایام  ترافیکی  تمهیدات 
رحلت نبــی اکرم)ص(، 
امام حســن  شــهادت 
و شــهادت  مجتبی)ع( 
امــام رضا)ع( در شــهر 

مشــهد خبر داد.  سرهنگ حمیدرضا دهنوی  گفت: پلیس 
راهور اســتان خراســان رضوی مأموریــت دارد با توجه به 
امکانات موجود تمهیــدات الزم را جهت برقراری انتظامات 
ویژه ترافیکی برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم 
اجرا کند. سرهنگ دهنوی گفت: این طرح از ساعت ۶ فردا 
دوم آبان ماه  تا ساعت 2۳ روز سه شنبه هفتم آبان با حضور 
کارکنان پلیس راهور با استفاده از جرثقیل و خودروبرهایی 
که پیش بینی شده اجرا خواهد شــد. وی با اشاره به اجرای 
محدودیت ترافیکی از ساعت 11 چهارم آبان تا خاتمه مراسم، 
بیان داشت: در مسیر میدان شهدا، تقاطع شهید گمنام، پنجراه 
نواب صفوی و میدان بسیج، تقاطع شهید اندرزگو، چهارراه 
شــهدا و تقاطع زرینه، میدان گنبد سبز، میدان 1۷شهریور، 
میــدان توحید و تقاطع امت وحدت به ســمت حرم مطهر 
مســدود خواهد بود و در ضلع جنوبی خیابان نواب صفوی 
)حرم مطهر به پنجراه( توسط کارکنان نیروی انتظامی از ورود 
هیئت های مذهبی به الین مذکور جلوگیری می شــود تا در 
صورت لزوم جهت امدادرسانی به زیرگذر حرم مطهر استفاده 
و تابلوهــای مربوط از جهت عبور دوطرفه در الین جنوبی با 
هماهنگی نصب می شــود. وی در ادامه اظهار داشت: پارک 
وسایط نقلیه در رینگ زیرگذر حرم مطهر، خیابان شیرازی از 
میدان شهدا تا حرم مطهر، خیابان آیت اهلل خزعلی حد فاصل 
تقاطع شهید اندرزگو تا میدان بسیج و خیابان آیت اهلل بهجت 
تا تقاطع زرینه و خیابان نواب صفوی خیابان طبرسی تقاطع 
شــهید گمنام تا حرم مطهر، از تقاطع دانش تا حرم مطهر و 
طول خیابان شهید اندرزگو و حریم تمامی تقاطع های موجود 
مسیر تا عمق ۵0 متری از ساعت 2۳ چهارم آبان ماه ممنوع 

و پاک سازی خواهد شد.

  استقبال شهروندان از دوره های 
آموزش آتش نشان داوطلب درمشهد

قدس: معاون پیشگیری 
آتش نشــانی  آموزش  و 
اســتقبال  از  مشــهد 
از  گسترده شــهروندان 
طرح آموزش آتش نشان 
داوطلب درســطح شهر 

مشهد مقدس خبر داد.
محمد جواد حیدری گفــت: از هفتم مهرماه زمان آغاز این 
طــرح تاکنون بیــش از 2۵0نفر با حضــور در کالس های 
آموزشی تئوری و عملی زیر نظر مربیان سازمان آتش نشانی، 
آموزش های ایمنــی، اطفای حریق و امــداد و نجات را فرا 

گرفته اند.
وی خاطرنشــان کرد: طرح آموزش و بهره گیری از نیروهای 
داوطلب آتش نشان از اولویت های سازمان آتش نشانی مشهد 
به شمار می رود و این نیروهای آموزش دیده در مواقع بحران 
می توانند به عنوان نیروهای پشتیبان در امدادرسانی به مردم 
در حوادث گوناگون و نیز دســتیابی به ســطح باالتر ایمنی 

شهری جایگاه و نقش ویژه ای داشته باشند.
شایان ذکر است، عالقه مندان به گذراندن دوره های آموزشی 
آتش نشــان داوطلب می توانــد از طریق ســامانه پیامکی 
۵000112۵ و یا مراجعه به ســایت 12۵ یا تماس با شماره 
تلفن 1۳۷ و یا مراجعه حضوری به فرهنگسراهای منتخب یا 
ایستگاه آتش نشانی محل کار یا سکونت خویش با تکمیل فرم 

مربوط برای نام نویسی اقدام کنند.

اعتماد بی جا دردسرساز شد
 اعطای وام شیوه ای برای کالهبرداری

 - ر بـــو نـیـشـا
خبرنگارقدس: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــی 
نیشــابور از شناسایي و 
دستگیري فردی سودجو 
که در پوشش اعطای وام 
از شهروندان کالهبرداری 
کرده بود خبر داد. فرمانده انتظامی شهرستان نیشابوراظهارکرد: 
درپی چند فقره  شکایت شهروندان در پلیس آگاهي شهرستان 
نیشابور مبنی بر کالهبرداری از آن ها، پیگیری موضوع در دستور 

کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
سرهنگ حسین دهقانپور گفت : در بررسی اظهارات مالباختگان 
این پرونده مشــخص شــد، فردی ســودجو که در یک واحد 
صنعتی شهر مشغول به کار بود، پس از جلب اعتماد مشتریان 
با وعده اعطای وام در قبال تشکیل یک صندوق خانگی اقدام به 
عضوگیری و دریافت مبالغی بین ۳0 الی ۵0 میلیون تومان از افراد 
کرده است. وی خاطرنشان کرد : در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
دایره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهي، مشخص شد 
این فرد پس از دریافت مدارک هویتي و... با طرح ادعاهای واهی، 

همچنان به فعالیت های مجرمانه اش ادامه می دهد.
در ادامه پلیــس مخفیگاه متهم را شناســایی و در یک اقدام 
غافلگیرانه و ضربتی وی را با هماهنگی مقام قضایی دســتگیر 
کرد.  وی عنوان کرد : متهم دســتگیر شــده در بازجویی های 
به عمل آمده و در مواجهه با مالباختگان و مستندات پلیس به 
کالهبرداری از پنج تن به مبلغ 1۵0 میلیون تومان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور با اشاره به ادامه تحقیقات از 
متهم برای کشف دیگر جرایم احتمالی، تصریح کرد: شاید بتوان 
تطمیع قربانیان پس از اعتمادسازی درکنار ضعف آگاهي آنان را 
از متداول ترین روش کالهبرداران برای رسیدن به مقصود افراد 
سودجو دانست؛ بنابراین شهروندان با عمل به هشدارهاي پلیس 
فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان ســلب و آنان را در رسیدن به 

اهداف مجرمانه شان ناکام گذارند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اسفراین خبرداد

 حادثه ای دیگر در معدن آلبالغ
خــط قرمــز: رئیس 
مرکز مدیریــت حوادث 
پزشــکی  فوریت های  و 
اســفراین گفــت: برای 
ســومین بــار در معدن 
آلبالغ اســفراین ریزش 
اتفاق افتاد کــه این بار 
موجب آسیب دیدگی فرد بیست و سه ساله شد.  امین کشوری 
اظهار کرد: ســاعت 12:2۵ دوشنبه گذشــته حادثه ریزش در 
معدن آلبالغ گزارش شد که بالفاصله با هماهنگی صورت گرفته 
در ساعت 12:4۵ بالگرد از اورژانس سبزوار به محل حادثه اعزام 
شد. وی گفت: فرد حادثه دیده بیست و سه ساله و از ناحیه لگن 

دچار شکستگی شده بود.
کشوری خاطر نشان کرد: مصدوم در حال حاضر در بیمارستان 
امام خمینی اسفراین بستری است. وی با اشاره به اینکه معدن 
آلبالغ در منطقه حفاظت شده ساریگل اسفراین واقع شده است، 
افزود: به دلیل برداشت غیر اصولی و عدم رعایت نکات ایمنی در 

ماه گذشته بر اثر دو حادثه دو نفر جانشان را از دست داده اند.

پلیس اعالم کرد
 دستگیری شکارچیان غیر مجاز 

در اسفراین
بجنورد-خبرنــگار 
انتظامی  فرمانده  قدس: 
اســفراین  شهرســتان 
از دســتگیری ســه نفر 
در  غیرمجاز  شــکارچی 
این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جاوید مهری با 
اعالم جزئیات این خبر گفت: در پي دریافت خبری مبنی بر شکار 
حیوانات وحشــي توسط سه نفر شکارچي غیرمجاز در منطقه 
»ســاریگل« و انتقال الشه حیوانات وحشــي با استفاده از یک 
دستگاه خودروي پژو نوک مدادي به داخل شهرستان بالفاصله 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار 
گرفت. وی با اشاره به اینکه مأموران پلیس امنیت این فرماندهی 
با شناسایی مسیر تردد این افراد به آن محل اعزام شدند، افزود: 
مأموران بعد از شناســایی خودروی متهمــان آن ها را در محل 

میدان ابن سینا با رعایت موازین قانوني متوقف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: مأمــوران در بازدید اولیه از خودرو 
تعداد دو الشه کامل حیوانات وحشي)قوچ( در حالي که سالخي 
شده بودند و همچنین یک عدد دوربین چشمي، یک عدد شوکر 
برقي غیرمجاز و یک تیغه چاقو مخصوص پوست کني از صندوق 

عقب خودرو کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین با بیان اینکه در این رابطه 
سه نفر متهم نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند، افزود: 
در نهایت متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

در پی یک سلسله عملیات دقیق صورت گرفت
 قاچاقچیان مواد مخدر در دام مرزبانان 

خراسان رضوی
خط قرمز: فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش 

از 2۳1 کیلوگرم موادمخدر خبر داد.
سردار ماشاءاهلل جان نثار گفت: در راستای برخورد قاطع با ورود 
موادمخدر به کشــور، مرزبانان این استان با اشرافیت اطالعاتی 
و عملیاتی موفق شــدند در عملیات های جداگانه دوقاچاقچی 

موادمخدر را دستگیر و مقادیری مواد افیونی را کشف نمایند.
او تصریح کرد: هوشــیاری مرزبانان خراســان رضوی در جهت 
جلوگیری از ورود قاچاقچیان مواد مخدر به داخل کشور با ایجاد 
گشت و کمین های مستمر موجب شد تا 2۳1 کیلو و 822 گرم 

انواع موادمخدر از نوع تریاک و هروئین فشرده را کشف نمایند.
ســردار جان نثار بیان کرد: مرزبانان استان خراسان رضوی در 
سنگر های حفاظت از حریم مرزی شــبانه روز در حال دفاع از 
سرحدات ایران اسالمی هستند و ما امیدواریم با ایجاد امنیتی 
پایدار و جلوگیری از قاچاق موادمخدر، جوانان کشور عزیزمان را 

از گرایش به این بالی خانمان سوز مصون داریم.

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     .

 پیاده رو را امن کنید
کوچــه حر ۵8 بســیار کم عرض هســت 
اما موتورســیکلت ها و خودروها به صورت 
دوطرفــه از آن تردد می کنند، به طوری که 
همیشــه هنگام خروج از منزل هم امکان 
تصادف با ماشــین وجــود دارد!؟ با توجه 
به وجــود )مهدکودک( در ایــن کوچه از 

شهرداری ناحیه۳ منطقه ۶ تقاضا می شود یک متر ازعرض کوچه را به منظور پیاده رو مسطح 
کندتاحداقل یک قسمت کوچه برای پیاده ها امن شود.

936...6158

  نرخ پایین خرید گندم از کشاورزان
نرخ  خرید گندم  با این  تورم  باید ۳تومان  باشــد،اما2.200اعالم  شد تا ما کشاورزان  ورشکست  
شویم  و تمام  مخارج  و نیز سوبسید نان  را از جیب  بدهیم  و علت  آن  البی  تاجران  اتاق  بازرگانی  
در دولت  است  که  می خواهد خودکفایی  در تولید و کشاورزی  نباشد تا باقی  دالرهای  نفتی  را هم 

 صرف  ورود گندم  بی کیفیت  روسی  و کاالهای  دیگر از چین  کنند.
915...2986

 دسته چک فقط با گردش مالی باال
بــرای تعویض دســته چــک بانک ملی 
به شــعبه خیام مراجعه نمودم مســئول 
مربوطــه اظهار نمــود چون بازنشســته 
هســتی یا حقوقت را به این شعبه منتقل 
کن یا گردش مالی باید باال باشــد، عرض 
کردم یک بازنشسته که حدود دو میلیون 

تومان حقوق دارد چگونه گردش مالی داشته باشد و الزاماً حقوقم در بانک رفاه پرداخت 
می شود.

915...1264

 باخودروهای دودزا برخورد کنید
چرا اداره محیط زیست ویا نهاد های مسئول با خودروهای دودزا برخورد نمی کنند،بسیاری 
از خودرو ها با درصد دودزایی باال در سطح شهر مشهد به راحتی تردد می کنند و اصاًل هم 

به سالمتی مردم توجهی ندارند.
936....1240

در پی اجرای طرح تشدید نظارت بر فعالیت صنوف صورت گرفت

پلمب چهار آژانس مسافرتی غیرمجاز درمرکز شهر

تا امروز چهار دفتر 
غیرمجاز خدمات 

مسافرتی پلمب شده 
است. در کل هم حدود 

10 محل شناسایی  و 
مابقی تک به تک اعمال 

قانون خواهد شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی پایان هفته ای ابری 

برای خراسان رضوی  
قدس: هواشناسی خراسان رضوی برای اغلب نقاط استان از 
جمله شهرستان مشهد کاهش دمای هوا را پیش بینی کرد. 

با بررســی نقشــه ها و خروجی مدل های هواشناسی، طی 
روزهای آینده، آسمان استان غالباً صاف تا کمی ابری گاهی 
با افزایش سرعت وزش باد و در شهرهای بزرگ و صنعتی با 
افزایش آالینده های جوی پیش بینی می شود. امروز  بعد از 
ظهر و فردا در نواحی شمالی استان افزایش ابرناکی و احتمال 
بارش پراکنده دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در این مدت 

تغییرات دمایی قابل مالحظه نخواهد بود.
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آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده نوبت اول و عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
کارگران گیبر ساز به شماره ثبت 2613 )تاریخ انتشار 1398/8/1(

از کلیه اعضاء تعاونی دعوت می شود در مجامع عمومی فوق العاده و عادی تعاونی که به ترتیب در ساعت 10 و 11 روز 
های س��ه ش��نبه مورخ 1398/8/14 و ش��نبه مورخ 1398/9/2 در محل نماز خانه مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد واقع در بلوار خیام جنوبی تقاطع بلوار ارشاد جنب اداره کل ثبت اسناد و امالک برگزار می گردد 
حض��ور بهم رس��انند در صورت عدم امکان حضور ، عضو می تواند وکالت خ��ود را به فرد دیگری واگذار نماید دراین 
صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و غیر عضو یک رای خواهد بود .وکیل و موکل می بایس��ت حداکثر 
تا سه روز قبل از برگزاری مجمع در وقت اداری به آدرس مشهد میدان فردوسی ابتدای بلوار شهید صادقی اداره 

کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اتاق 112 مراجعه نمایند .
همچنین افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت مدیره و بازرس��ی تعاونی را دارند می بایست حداکثر تا یک 
هفته بعد از انتش��ار آگهی دعوت در وقت اداری با دردس��ت داش��تن مدارک شناس��ایی )کارت ملی و شناسنامه (و 

آخرین مدرک تحصیلی به آدرس مذکور مراجعه نمایند .
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

 1-طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی  منطبق با آخرین اصالحات قانونی       2-تمدید مدت فعالیت  تعاونی  
دستور جلسه مجمع عمومی عادی :  1-استماع گزارش نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 

2-انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان 
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 179

)تاریخ انتشار: 1398/08/01(
تا  میشود  دعوت  محترم  اعضائ  کلیه  از  بدینوسیله 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت 
روز  صبح   8 ساعت  در  که   179 مهر  مسکن  تعاونی 
فردوسی  بلوار  محل  در  مورخ 98/08/14  سه شنبه 
تشکیل   33 پالک   ،3 تعاون   ،3 ثمانه  ثمانه،  خیابان 
حضور  که  صورتی  در  رسانند.  بهم  حضور  میشود 
عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد میتواند 
عضو  به  کتبی  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رأی  حق 
دیگری واگذار نماید که تعداد آرای وکالتی هر عضو 
حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی 

خواهد بود.
دستور جلسه :

1- تمدید مدت فعالیت تعاونی مسکن
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 179

/ع
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))آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره میدان میوه و تره بار شهرداری جغتای((
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فیلمی  پیش  ســال  چند  علیپور:  محبوبه 
در شــبکه های مجازی منتشر شد که معلمی 
ســعی داشــت به دانش آموز ابتدایی خود که 
بــا محدودیــت بینایی مواجه اســت، ورزش 
سنگنوردی را آموزش دهد. به ظاهر این فیلم 
همانند صدها فیلم دیگــر تنها چند دقیقه از 
برنامه روزانه یک معلم بود که ســعی داشــت 
تالش اغراق شــده ای را برای رشد توانایی های 
دانش آموزی توانجویش نشان دهد. درحالی که 
گذشــت زمان این دیدگاه را نفی کرد، چراکه 
در روزهای اخیر گروهی از دانش آموزان همین 
معلم توانسته اند در ششمین دوره رقابت های 
قهرمانــی ســنگنوردی کشــوری در بخش 
نابینایان و کم بینایان در رشــته و کالس های 
مختلف، در دســته B1 و B3، مقام های برتر 
را در جمع هشــت نفره بانوان شرکت کننده از 
6 استان و در چهار کالس بندی کسب کنند. 

 می خواهیم قهرمان جهان شویم
سارا عرب زاده، دانش آموز پنجم ابتدایی در این 
باره می گوید: ورزش را از پنج ســالگی شروع 
کردم و توانســتم دو مدال برنز در شنا و یک 
مدال در سنگنوردی کشوری کسب کنم. البته 
6-5 سال اســت که با راهنمایی های مربی ام 
خانم حسینی جدی تر به سنگنوردی مشغولم 
و می خواهم این رشته را به طور حرفه ای دنبال 
کنم. همچنین قصــد دارم در آینده به عنوان 
معلم ریاضی فعالیت داشــته باشم. البته این 
مســئله توجه مرا از ورزش کــم نخواهد کرد، 
چراکه ورزش بدن را سالم نگه داشته و موجب 

نشاط می شود.

 کسب مقام دوم سنگنوردی
فاطمــه رادمنــش نیز کــه دانش آموز کالس 
چهارم ابتدایی اســت، اظهار می کند: از زمانی 
که به مدرســه آمــده ام بــه ورزش عالقه مند 
شدم و در رشته های دوومیدانی و سنگنوردی 
فعالیت می کنم. به این ترتیب امسال مقام دوم 
سنگنوردی را کسب کردم که به نظرم خانواده 
نیز به این موفقیتم افتخار می کنند. ازهمین رو 
از اهداف زندگی ام این است که در این رشته به 
مقام های باالی جهانی برسم. مبینا فاطمی که 
در دو دوره رقابت سنگنوردی کشوری حضور 
داشته نیز می گوید: درحال حاضر کالس هشتم 
هستم، اما از کالس سوم ورزش را شروع کردم 
و توانستم در این دوره از رقابت ها مقام نخست 
را کسب کنم. همچنین به دلیل عالقه مندی به 
رشــته تربیت بدنی قصد دارم تحصیالتم را در 

این زمینه ادامه بدهم. 

 حمایت های نیکوکاران 
ســادات حســینی،  ملیحه 
مربی این تیم قهرمان درباره 
مشکالت حضور دانش آموزان 
بــا محدودیت هــای بینایی 
ســنگنوردی  رقابت های  در 
تأکید می کند: گرچه ما تنها 
در کشور هستیم  مدرسه ای 
کــه دیــواره ســنگنوردی 
دارد، امــا ارتفــاع این دیواره 
3 متــر اســت درحالی که 
کشــوری  رقابت هــای  در 
ورزشــکاران از دیواره هایی با 
بلندی 15-12 متری صعود 
می کننــد. همچنیــن برای 
تمرین نیاز به تجهیزاتی دارند 
که در اختیارشــان نیســت. 
البتــه مــا دو ســال در این 
که  کردیم  شرکت  مسابقات 
دانش آموزان  نخست  درسال 

هیچ امکاناتی حتی کفش مناسب نداشتند. این 
درحالی بود که به دلیل تعداد اندک ورزشکاران، 
همه گروه های سنی باهم حضور داشتند و ما تنها 
گروه دانش آموزی محسوب می شدیم و سایر رقبا 
را بیشتر دانشجویان تشکیل می دادند. ورزشکاران 
براســاس وضعیت بینایی دسته بندی شدند که 
به دلیل کافی نبودن تعداد شــرکت کنندگان؛ 
ورزشــکاران با درجه کم بینایــی با نابینایان به 

از  می پرداختند.  بایــد  رقابت 
این رو برای برابری در وضعیت 
بینایی ورزشکاران کم بینا، ناچار 
به استفاده از چشمبند شدند 
که این قضیــه را تا آن لحظه 
تجربه نکرده بودند. درحالی که 
امسال با حمایت های نیکوکاری 
توانســتیم کفش سنگنوردی 
برای ورزشکاران تهیه کنیم و 
به نتایج مطلوب تری برســیم. 
وی با اشــاره بــه اینکه عمر 
مسابقات سنگنوردی معلوالن 
در کشــور به کمتر از 6ســال 
می رسد، می افزاید: ما امکانات 
برای سنگنوردی دانش آموزان 
نابینا در کشور نداریم و بیشتر 
شــهرهای فعال در این مقوله، 
مربیانشــان بودند کــه تقاضا 
داده اند رشــته سنگنوردی به 
عنــوان آموزش های ورزشــی 
محصالن درنظر گرفته شــود. البته ما در مرکز 
خودمــان از مقطع پیش دبســتانی به آموزش 
ورزشــکاران توجه می کنیم و دانش آموزان نیز 
عالقه مند به فعالیت در این زمینه هســتند، اما 
از آنجا که با محدودیت هایی برای جلب حمایت 
اسپانسر مواجه هستیم، به طور معمول نمی توانیم 
تعداد بیشــتری از دانش آموزان را به رقابت های 
این رشــته اعزام کنیم. این مربی ســنگنوردی 

خاطرنشــان می کند: اوایل بــرای آموزش این 
رشــته به دانش آموزان، مقاومت هایی از ســوی 
مسئوالن آموزشــی وجود داشت، چراکه تصور 
می کردند تماس دســت دانش آموز با گیره ها به 
هنگام صعود ممکن است موجب آسیب شده و 
مشکالتی را برای استفاده آن ها در خط بریل به 
همراه خواهد داشــت. حال آنکه با گذشت زمان 
این ورزش نه تنها صدمه ای نداشت که سبب شد 
حساسیت های انگشتان نیز افزوده شده و منجر 
به بهبود نتایج تحصیلی دانش آموزان ورزشــکار 
شود. ملیحه سادات حسینی درباره حمایت های 
آموزش و پرورش استثنایی نیز از این ورزشکاران، 
می گویــد: از آنجاکه رقابت های ســنگنوردی 
زیرمجموعه ورزش های آموزش اســتثنایی قرار 
نمی گیرد، به گفته متولیان این حوزه؛ مسئولیت 
حضور دانش آموزان در چنین مسابقاتی برعهده 
خودمان است. البته برای شرکت ورزشکاران دو 
روز مرخصی ورزشی درنظر گرفتند. این درحالی 
اســت که حمایت جامعه خیران از دانش آموزان 
کم بینا و نابینا رشــد چشــمگیری داشته  وبا 
حمایت های آن ها توانستیم در رقابت های متعدد 

ورزشی حضور داشته باشیم. 

ورزش خراسان پای صحبت مربی و دانش آموزان نابینا و کم بینای قهرمان سنگنوردی کشور 

باالرفتن از قله زندگی با حمایت نیکوکاران
افتخار

  قدردانی از هنرمند مشهدی 
در کارگاه تولید پوستر »شرف میزبانی«

»ملیحه  اثــر  قــدس: 
کفشــی« از هنرمنــدان 
گرافیســت حوزه هنری 
خراسان رضوی در کارگاه 
»شــرف  پوســتر  تولید 
میزبانی« شایسته قدردانی 
شناخته شد. کارگاه تولید 

پوستر »شرف میزبانی« به همت جامعه ایمانی مشعر و با همکاری 
حوزه هنری سیستان و بلوچســتان در زاهدان برگزار شد. این 
کارگاه زیر نظر محمدصابر شــیخ رضایی و مجتبی مجلسی از 
استادان مطرح گرافیک کشور با موضوع اهمیت میزبانی از زائران 
اربعین حســینی که از شبه قاره عازم کربالی معلی هستند و با 
حضور هنرمندانی از استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

کرمان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان برپا شد.

شب شعر

میراث

رت ائت

با حضور شاعران مطرح آیینی خراسان برگزار شد
 »نوای نی« در سرخس 

محفل  فخرایی:  جلیل 
ادبی »نوای نی« به همت 
پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد 
و مشــارکت اداره ارشــاد 
اسالمی سرخس با حضور 
شــاعران مطــرح آیینی 

خراسان برگزار شد. 
مصطفی جلیلیان مصلحی، پژوهشگر و شاعر آیینی در این محفل 
با بیان تعاریف برجسته واژه »ادبیات« در قاموس ها و فرهنگ ها، 
به واکاوی پیشینه شکل گیری شعر آیینی در ادبیات عرب و عجم، 
سیر تطّور گونه های ادبی در دوره های گوناگون تاریخ ادب پارسی 

و شرایط تأثیرگذار حکومت ها بر این گونه ادبی پرداخت.
وی در ادامه با اشــاره به برخی ابیات شاهکار از شاعران معاصر، 
گفت: »بدون شــک در روزگار ما نیز شــعر، جریان متعالی و رو 
به پیشرفت خود را پی می گیرد و آنچه به تاریخ خواهد پیوست 
چگونگی برخورد، بازتاب و پاسداشِت خدمتگزاراِن به این جرگه 
است که آیا چین از ابروی آن گشوده  یا آهی بر باِغ آینه را سبب 

شده اند...«.
این خبر حاکی است در حاشیه این مراسم مهندس سیدمجید 
منبتی، مدیرعامل شــرکت پاالیشــگاه گاز شهید هاشمی نژاد 
سرخس به ضرورت توجه به مباحث فرهنگی، ادبی و آیینی در 
شهرستان مرزی سرخس اشاره و اهتمام فرهنگی این پاالیشگاه را 

برای ایجاد نشاط فرهنگی در این شهر خاطرنشان کرد.
این مراسم که در محل سالن سینما شهرک گاز با حضور اعضای 
انجمن های ادبی شهرســتان و دوستداران شــعر و ادب برگزار 
شــد با شعرخوانی حمید عشقی، مدیر انجمن های ادبی استان، 
هاشم رضازاده، فخرایی، ذوالفقاری و ساعدی از شعرای سرخس 
همراه بود. همچنین در حاشــیه این مراسم به مناسبت هفته 
خوشنویسی نیز کارگاه همنویسی و کتابت با حضور هنرمندان 
انجمن خوشنویسان شهرستان به سرپرستی حمید حسینی پور 
در نگارخانه کمال الملک شهرستان برپا شد.2۰ خوشنویس مطرح 
سرخس به خلق آثاری با برداشت از مفاهیم و مضامین اسالمی 

برگرفته از قرآن و احادیث و روایات پرداختند.
به همت انجمن عکاســان خراســان و اداره ارشاد سرخس نیز 
نمایشگاه عکســی از آثار مهدی زابل عباسی از استادان انجمن 
عکاسان خراسان رضوی با عنوان شور اربعین در محل نگارخانه 
کمال الملک برقرار شده که تا ۷ آبان ماه هر روز از ساعت 1۷ تا 

2۰ در معرض دید عالقه مندان قرار دارد.

 دهمین مجموعه آثار تاریخی 
خراسان رضوی، پروانه فعالیت دریافت کرد

مجموعه  دهمین  قدس: 
آثــار تاریخــی فرهنگی 
خراســان رضوی با عنوان 
تاریخی  »آثــار  مجموعه 
فرهنگــی و معاصــر« از 
ســوی اداره کل موزه های 
فرهنگی،  میــراث  وزارت 

گردشگری و صنایع دستی کشور پروانه رسمی فعالیت دریافت 
کرد. معاون میراث فرهنگی این اداره کل گفت: این مجموعه آثار 
تاریخی فرهنگی و معاصر متعلق به حسن فاضلی از مشهد است 
که دهمین مجموعه آثار تاریخی استان را به نام خودش ثبت کرد.

مرجان اکبری افزود: مالک این مجموعه می تواند به صورت رسمی 
فعالیت نمایشگاهی داشته باشد.

 9 اثر نمایشی نیشابور به مرحله بازبینی 
جشنواره تئاتر استان رسید

نیشابور- خبرنگارقدس: مسئول امور هنری اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیشابور از راهیابی 9 اثر نمایشی نیشابوربه مرحله 
بازبینی بیست و نهمین جشنواره استانی تئاتر خراسان رضوی 
خبر داد. مسئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور 
اظهار کرد: 129 اثر نمایشی از شهرستان ها به دبیرخانه بیست و 
نهمین جشنواره تئاتر استان رسید که 8۷ اثر از شهرستان های 
نیشابور، مشهد، خوشاب، سبزوار، کاشمر، تربت حیدریه، گناباد، 
تربت جام، خواف، سرخس، فریمان، قوچان، باخرز، طرقبه شاندیز 

و چناران است که در نوبت بازبینی قرار گرفتند.
حمیدرضا آتشی خاطرنشان کرد: نمایش »کشیده« به کارگردانی 
هادی سکاکی، نمایش »دراتاق باد می وزد« به کارگردانی جعفر 
پوینده، نمایش »خانه ای با پالک چند« به کارگردانی محســن 
مسعودی فر و احسان اتابکی، نمایش »مورچه ای که راه خانه اش 
را گم کرده بود« به کارگردانی حسین لطفی، نمایش »همیشه 
یکی نبود« به کارگردانی حمید مظفری، نمایش »خداحافظی 
نکردی با نجمه« به کارگردانی محمد رضایی، نمایش »سگ ها 
مادرت را می خورند« به کارگردانی عاطفه کاهانی، نمایش »خود« 
به کارگردانی مصطفی سیدانی و نمایش »توهم« به کارگردانی 

یلدا دهجوریان، مورد بازبینی قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شــد: این 9 اثر نمایشی در سالن ادیب، فرهنگسرای 
وکیلی، تماشاخانه چکاوک و تماشاخانه بابک نیشابور روی صحنه 

خواهند رفت.

 حضور دو خراسانی 
در اردوی تیم ملی فوتبال جوانان

قدس: اردوی آماده سازی 
ایران  جوانان  فوتبال  تیم 
با حضور دو فوتبالیســت 
خراســانی در تهــران در 

حال برگزاری است.
بازیکــن   24 میــان  از 
دعوت شــده به این اردو، 
دو بازیکن از خراســان رضوی نیز حضور دارند. براســاس اعالم 
فدراســیون فوتبال، علیرضا اســدآبادی و احمدرضا جاللی از 

خراسان رضوی به این اردو دعوت شدند.

 افتتاح نخستین رینگ بوکس استاندارد 
در شهر جدید گلبهار

قدس: با هدف بهره مندی 
1۰۰ هنرجــوی رشــته 
رینگ  نخستین  بوکس، 
بوکس استاندارد در شهر 

جدید گلبهار افتتاح شد.
هفتــه  مناســبت  بــه 
با  تربیت بدنــی و ورزش 
حضور رئیس هیئت بوکس اســتان خراسان رضوی، سرپرست 
بخشداری، شهردار و اعضای شــورای شهر، مسئول نمایندگی 
ورزش و جوانــان و نماینده آموزش و پرورش نخســتین رینگ 

استاندارد بوکس در شهرجدید گلبهار افتتاح شد.
این رینــگ با هزینه ای افــزون بر 4۰۰ میلیون ریال توســط 
بخش خصوصــی و به همت نمایندگــی اداره ورزش و جوانان 
گلبهار ایجاد شــده اســت. با افتتاح این رینــگ زمینه تمرین 
یکصد نفر هنرجوی رشــته بوکس در ســه شــیفت فراهم و 
 مســابقات ورزشــی در رده استانی نیز در شــهر جدید گلبهار 

برگزار خواهد شد.

 اعزام تیم اسکیت آلپاین خراسان رضوی 
به مسابقات کشوری

هیئت  رئیــس  قدس: 
رضوی  خراسان  اسکیت 
اسکیت  مسابقات  گفت: 
دو  در  کشــور  آلپایــن 
بخش آقایــان و بانوان و 
استان  تیم های  با حضور 
در روز هــای 5 و 6 آبان 
ماه در یاســوج برگزار می شود. محمد عجم افزود: در این دوره 
از مسابقات تیم خراسان رضوی در دو بخش دختران و پسران 
حضــور پیدا خواهند کرد. وی بیان کــرد: کالس های داوری و 
مربیگری درجه 3 استان نیز در رشته اسکیت آلپاین به زودی 

برپا می شود.
عجم در خصوص مســابقات فری اســتایل کشــور نیز گفت: 
مسابقات فری اســتایل آزاد کشور نیز 16 آبان ماه در اصفهان 
برگزار خواهد شــد که تیم دختران و پســران خراسان رضوی 
در 1۰ رده ســنی در این مسابقات شرکت می کنند. وی گفت: 
مرحله دوم این رقابت ها نیز در خراســان رضوی برگزار خواهد 

شد.

 جوان گرایی فرش آرا

برای نیم فصل دوم لیگ برتر فوتسال
قــدس: در تعطیالت 
نیــم فصل لیــگ برتر 
سرمربی   فوتـــــسال 
اقدام به چند  فرش آرا 
بازیکــن از رده امیــد 
با  کــرد.  باشــگاه  این 
مرتضائی  مجیــد  نظر 
سه بازیکن امید این باشــگاه به تیم بزرگساالن فرش آرا 
اضافه شــدند. برابر با این اعالم سینا هادیان، سینا اسدی 
و احمد رضا حســن پور بازیکنان امیدهای فرش آرا پس 
از درخشــش در لیگ برتر امیدها ، با نظر سرمربی به تیم 

بزرگساالن باشگاه اضافه شدند. 
فرش آرای مشــهد در نیم فصل اول لیگ برتر فوتســال 
کشــور با بازی های خوبی که انجام داد با 23 امتیاز و هم 
امتیاز با تیم مدعی گیتی پســند اصفهان و سن ایچ ساوه 
در رده چهارم جدول مســابقات قرار گرفته است. گفتنی  
است مس ســونگون با 26 امتیاز صدرنشــین لیگ برتر 

فوتسال کشور است. 

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

300072305 پیامک کنید.

ما امکانات برای 
سنگنوردی 

دانش آموزان نابینا 
در کشور نداریم 
و بیشتر شهرهای 

فعال در این مقوله، 
مربیانشان بودند 
که تقاضا داده اند 

رشته سنگنوردی به 
عنوان آموزش های 

ورزشی محصالن 
درنظر گرفته شود
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 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
۱2 میلیارد ریال بن در نمایشگاه 

کتاب مشهد عرضه می شود

قدس: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: در بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب 
مشــهد 23 هزار بــن کارت بــه ارزش 12 میلیارد ریال 
توزیع می شود. مروارید افزود: ۷5۷ ناشر داخلی، 2۰ ناشر 
بین المللی و 88 نمایندگی از ناشــران بین الملل در این 
نمایشگاه حضور داشتند. وی گفت: فروش نمایشگاه کتاب، 
سال گذشته در هفت شب نزدیک به هفت میلیارد تومان 
بود. وی با بیان اینکه بیســت و یکمین نمایشگاه کتاب 
 از 8 تا 15 آبان در مشــهد برگزار می شود، گفت: امسال 
2۰۰ هزار عنوان کتاب داخلــی و 2۰ هزار عنوان کتاب 

خارجی در نمایشگاه خواهیم داشت.

 بعد از مدتی وقفه
 پرواز مشهد- سمنان 

از سر گرفته شد

قدس: پروازهای مشهد - سمنان پس از مدتی توقف 
از سر گرفته شد. مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی 
با بیان این مطلب، گفت: پروازهای مشهد- سمنان از 
حدود 6 ماه قبل متوقف شده بود، اما در قرارداد منعقد 
شــده با شرکت هواپیمایی آتا مقرر شد این پروازها دو 

روز در هفته انجام شود.
محمدباقر قاسم زاده افزود: بر این اساس از آبان ماه این 
مسیر پروازی روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته فعال 
خواهد بود. وی ادامه داد: شماره پرواز ورودی این مسیر 
3466 و شــماره پرواز خروجــی آن 346۷ با ظرفیت 

حدود 8۰ مسافر است.

  آذر ماه برگزار می شود
 کنگره ملی علم خواب 

در مشهد

قدس: کنگره ملی علم خواب آذر ماه امســال به میزبانی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

ایــن کنگره 2۷ تا 29 آذر ماه در محورهای مختلف خواب 
و بي خوابی به همت دانشــگاه علوم پزشــکي مشهد و با 
همکاري مرکز تحقیقات بیماري هاي ریه و مرکز تحقیقات 
علوم رفتاري دانشــگاه و همچنین با مســاعدت دانشکده 
مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه بین المللي امام 
رضا)ع( برگزار می شــود.اعضای هیئت علمی، پژوهشگران 
و عالقه مندان می توانند مقاالت خود را تا 15 آبان ارســال 
نمایند و برای دریافت اطالعات بیشتر به وب سایت کنگره 

به نشانی www.uqem.ir  مراجعه کنند.
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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

1. کم کردن- مبحثی در ریاضیات که به 
تغییرات بی نهایت کوچک توابع می پردازد 
2. محکم و پابرجا- هوس آبستن- غزال 
3. حکایتگــر- گرمازای خانگی- چین و 
شکن 4. وسط ، میان- استیلی از ورزش 
ووشو- آخر 5. قوم اروپایی- حریر ساده 
 بی نقش- در گذشــته بر آینه می بســته 
6. فیلتر- تیم فوتبال شــهر »مونیخ«- 
آتشدان حمام ۷. از ملزومات کوهنوردی- 
از حبوبات پرمصــرف- اضافه بار 8. نان 
 شــب مانده- خراب شــده- شــعله آتش 
9. لقب شــاهان ســلجوقی- سیاه پوش 
 شب عروسی – خانه های ریز روی عکس

 1۰. نوعــی حلوا- زیر- ســخن بی پرده 
11. آشفتگی- سرآمد در ادبیات- لنگه و 
مانند 12. مشت نمونه آن است- »ژاپن« 
 در زبــان بچــه بیــروت- امــر از بودن 
13. ماه ســریانی- نام پســرانه ترکی- 
ضــروری ، واجــب14. از جریان هــای 
دوگانه بــرق شــهری- ...مــرا که بند 
برپاش کنید/ دیوانه دل اســت پام بربند 

چه ســود؟- مهریه 15. اثری از »جامی« 
- مبرد

1. ماهــر و چیــره دســت- اجاره دادنــی 
 آدم خــل 2. بی ادبی- هزارگــرم- نرم دل 
3. پایه- درســت- آرایش کردن 4. »اسباب 
بــازی« در گویــش »بچه لنــدن«- تخته 
رنگ- طرف مشــورت 5. تــاب و توان- از 
عالیم سرماخوردگی- قاضی- امر از گفتن 
 6. مــرد خداشــناس- ســرزمین- فرزند 
۷. پسوند تبســم- از مرکبات بسیارمفید 
برای ســرماخوردگی 8. آهســته و آرام- 
ســرمای شــدید- عزم و اراده 9. شــهری 
از توابــع فارس- دایر ، برقــرار 1۰. عقیده 
انتخاباتــی- از جنس نی- معــدوم آغازگر 
جنــگ تحمیلی 11. صدمترمربع- شــهر 
»تاج محل«- پســوند صفت تفضیلی- آب 
شرعی 12. مقابل »چنین«- کج و ناراست- 
قسمت بیرونی سقف 13. نویسنده مشهور 

  افقی

  عمودی

فرانســوی خالق »دیوار« که از پذیرش جایزه نوبل 
1964خودداری کرد- ابزارجنگ- پدر 14. خداوند 
در کتاب »تورات«- عشــوه و نــاز- تقویت کردن 
15. رئیس جمهور بالروس از سال 1994 تاکنون- 

مسکن
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