
 پیش بینی شدت بارش ها و آبگرفتگی معابر 
در مناطق جنوبی خراسان رضوی 

 دوره های آرایشگری بهانه ای
برای برگزاری تورهای مختلط!

در پی پایش فضای مجازی مشخص شداداره کل هواشناسی اعالم کرد

هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی با تقویت 
ســامانه بارشی روی اســتان، امروز شاهد افزایش 
ابرناکی، افزایش ســرعت وزش بــاد گاهی توأم با 
بارندگی و رگبار و رعد و برق خواهیم بود. همچنین 
با توجه به افزایش مقدار و شدت بارش ها احتمال 

آبگرفتگی به ویژه در مناطق ...

 فردی که در پوشــش برگــزاری دوره های آموزش 
آرایشــگری اقدام به برگــزاری تورهای مختلط  در 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس و... می کرد، توسط 
پلیس دستگیر شد. مأموران پلیس نظارت بر اماکن 
عمومی فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در 
حین پایش فضای مجازی معمول و نظارت بر اقدامات 

صورت گرفته در حوزه ... .......صفحه 3 .......صفحه 3 

کتاب، بی تاب تولید است
 قدس دغدغه های 

یک فرمانده انتظامی را واکاوی کرد 

پیشگیری؛ حلقه 
 گمشده  شهرسازی 

در کالنشهر مشهد

Publons بر اساس اعالم رسمی وبگاه

استاد دانشگاه فردوسی 
در میان داوران برتر 
مقاالت علمی جهان

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

.......ادامه در همین صفحه

نمایشگاه بین المللی کتاب 
مشهد با حضور تولیت آستان 

قدس رضوی گشایش یافت 

 مشهد 
میزبان

741 ناشر
قدس: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد 
شب گذشــته با حضور حجت االسالم والمسلمین مروی؛ 
تولیت آستان قدس رضوی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و جمعی از مسئوالن با حضور 
۷3۰ ناشر داخلی، ۱۱ ناشر خارجی و ۸۰ نمایندگی ناشران 
خارجی در نمایشــگاه بین المللی مشهد گشایش یافت.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
در این مراســم با اشاره به هدف از برگزاری نمایشگاه های 
کتاب اظهار کرد: هدف اصلی برگزاری نمایشگاه های کتاب، 
افزایش سرانه مطالعه در کشور است.وی افزود: در حمایت 
از ناشران و نویسندگان نیز اقدامات خوبی در وزارت ارشاد 

در حال انجام است...

ناشران و دست اندرکاران در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 4 

 مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

مبالغ اضافی 
بلیت های پیش خرید 
شده باید به زائران 

برگشت داده شود

صحبــت از آســیب ها و ناهنجاری های اجتماعی که می شــود 
ناخواســته بســیاری از ما به یاد شــهرهای بزرگ و به اصطالح 

کالنشهرها می افتیم...

تی.......صفحه 2 
جن

ن 
یما
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات امور عمومی ، نظافتی، 
پذیرایی، سرایداری، فضای سبز

مجتمع آموزش عال�ی گناباد در نظر دارد مناقصه عموم��ی دو مرحله ای ام��ور عمومی ، نظافتی، 
پذیرایی، سرایداری، فضای سبز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setsdiran.ir    انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/8/8 می باشد.

دانشگاه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.
مهلت دریافت اسناد : از مورخ 98/8/8 لغایت 98/8/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از 98/8/13 لغایت 98/8/23 ساعت 12
زمان بازگشایی پاکت ها : 98/8/23 ساعت 15

الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
اطالعات تماس: گناباد خیابان حافظ نبش حافظ 16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد

تلفن: 57254413  داخلی 123 

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار 
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( آگهی ثبت نام نوبت اول

باعنایت به ماده6آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی)موضوع تبصره3ماده22قانون 
نظام صنفی( و دراجرای مصوبه مورخ 98/07/07 کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان سبزوار،بدینوسیله 
ازکلیه داوطلبان عضویت درهیئت مدیره وبازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی سبزوار شهرستان سبزوار 
دارندگان ش��رایط ذیل دعوت میشوداز روز چهارش��نبه مورخ 98/08/08 ظرف مدت15روز،حداکثر تاروزچهارشنبه 
مورخ98/8/22بامدارک ذیل،ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir-سامانه ساران)انتخابات الکترونیک(-

ثبت نام داوطلبین،بادرج شناس��ه صنفی،نس��بت به ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوطه،بش��رح ذیل اقدام 
وس��پس با ارائه اصل وتصویر مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت نام وتکمیل پرسش��نامه)درمهلت قانونی 
فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن 

و تجارت شهرستان سبزوار به آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران    2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر   4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر   6- عدم اشتهار به فساد   7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 
س��ابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه   8- حداکثر س��ن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج س��ال   9- داشتن پروانه 

کسب معتبر دائم   10-داشتن وثاقت و امانت   
مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده   2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه 

به همراه اصل آن    3-سه سری تصویر پشت و رو کارت ملی بهمراه اصل آن
4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

*داوطلبان محترم الزاما میبایست قبل ازمراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف بشرح 
فوق الذکر،ثبت نام الکترونیکی راانجام داده وسپس جهت ادامه فرآیندثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی،مراجعه 

نمایند.
* داوطلب ش��دن کارکن��ان اتحادیه ها،اتاق اصناف ودس��تگاههای اجرائ��ی موضوع ماده»5«قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری،درانتخابات هیئ��ت مدی��ره اتحادیه های صنفی،منوط به اس��تعفای آنان ازش��غل قبل��ی خود،پیش ازثبت 
نام درانتخابات اس��ت واعالم رس��می پذیرش اس��تعفای کارکنان اشاره شده،پیش از ش��روع به کار درهیئت مدیره 

اتحادیه،الزامی است.
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه وم��درک تحصیلی هنگام ثب��ت نام الزامی 

میباشد.
 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار
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مناقصه
موضوع مناقصه: خرید چوب روسی 

مدت زمان شرکت در مناقصه: حداکثر 3روز بعد از درج آگهی
مح��ل در یافت اس��ناد مناقصه و تحویل پیش��نهادات: مش��هد – کیلومتر 8 
جاده کالت، ش��رکت کارخانجات صنایع چوب آس��تان قدس رضوی ش��ماره: 

32623430 داخلی 114  
چک تضمین: 5% مبلغ کل پیشنهادی 

مقدار/ متر مکعبمشخصات ردیف

چوب روسی، خشک، کم گره با ضخامت5، 6.3، 7 1
،عرض 17.5الی 25، طول 600 سانتی متر
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فراخوان پیمانکار جهت مناقصه
یک ش��رکت معتبر در نظر دارد عملی��ات اجرایی رنگ کاری با پلی اورتان 
ی��ک م��واد یکی از پروژه های خ��ود را به متراژ 6500 مت��ر مربع ازطریق 
مناقص��ه ب��ه پیمانکارمتخصص واجد ش��رایط واگذار نمای��د. متقاضیان 
می توانند ،جهت کس��ب اطالعات بیش��ترودریافت طرح ، حداکثر تا  تاریخ 

98/8/12 با شماره :32623430 051  داخلی 114 تماس حاصل نمایند

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 
کشت و صنعت جوین )سهامی عام( برای سال مالی منتهی به  1398/4/31

بدینوس��یله به اطالع کلیه س��هامداران می رس��اند،مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت کش��ت و صنعت جوین )سهامی 
عام( به ش��ماره ثبت 95 و شناس��ه ملی  10380018483 برای س��ال مالی منتهی به 1398/04/31 در روز پنجش��نبه 
م��ورخ 1398/08/30 رأس س��اعت 9 صب��ح در مرکز ش��رکت واقع در شهرس��تان جوین، باالتر از ایس��تگاه راه آهن 

نقاب،شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام ( برگزار می گردد.
لذا از کلیه س��هامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد با در دس��ت داش��تن برگ ورود به جلسه، 

در جلسه مذکور شرکت فرمایند.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/4/31 

2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت
3- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/04/31

4- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود مالی منتهی به 1398/04/31
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی آتی.

6- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار .
7- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره.

8- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه میباشد.
هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم  شرکت تعاونی
 مصرف کارگران شهرداری مشهد مورخه 98/8/23 

بدین وس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
دوم که در ساعت 13  بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 در محل دفتر تعاونی تشکیل می گردد حضور به هم 
رس��انند.  در صورتی که حضورعضوی در مجمع عمومی میس��ر نباش��د میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر واگذار نماید . ضمنا هر عضو میتوانند وکالت حداکثر سه عضو دیگر را داشته باشد که برای این امر الزم 

است وکیل به همراه موکل در تاریخهای 98/8/21و98/8/22  به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند.
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت اف��رادی ک��ه متقاضی کاندی��دا بازرس می باش��ند م��ی توانند جه��ت دریافت فرم ثب��ت نام تا 

تاریخ98/8/22 به دفتر تعاونی به آدرس: میدان شهدا خیابان شهید هاشمی نژاد بین 8 و 10 مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مشهد

 دستور جلسه:1- طرح و تصویب عملکردهای حساب سود و زیان تقسیم سود ترازنامه منتهی به پایان سال 97 پس 
از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 

2-تصویب بودجه پیشنهادی سال 98     3-انتخاب بازرسین 
4 -فروش دو دستگاه خودروی تعاونی پیکان و نیسان به دلیل فرسودگی و خرید خودروی جدید

5- فروش و معاوضه زمین تعاونی کوچه حوض لقمان با امالک مسکونی یا تجاری 
6-تصمیم گیری در خصوص حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
 )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( آگهی ثبت نام نوبت اول

باعنایت به ماده6آئین نامه اجرائی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی)موضوع تبصره3ماده22قانون 
نظام صنفی( و دراجرای مصوبه مورخ 98/07/07کمیسیون نظارت برسازمانهای صنفی شهرستان سبزوار،بدینوسیله 
ازکلیه داوطلبان عضویت درهیئت مدیره وبازرس اتحادیه صنف عطاروخواروبارفروش سبزوار دارندگان شرایط ذیل 
دعوت میشوداز روز چهارشنبه مورخ 98/08/08ظرف مدت15روز،حداکثر تاروزچهارشنبه مورخ98/08/22بامدارک 
ذیل،ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir-سامانه ساران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،بادرج 
شناسه صنفی،نسبت به ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوطه،بشرح ذیل اقدام وسپس با ارائه اصل وتصویر 
مدارک ذیل الذکر،جهت ادامه فرآیند ثبت نام وتکمیل پرسشنامه)درمهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزوار به 

آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران   2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر   4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر   6- عدم اش��تهار به فس��اد  7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 
سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه  8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال  9- داشتن پروانه کسب 

معتبر دائم  10-داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس 4*3 جدید پشت نویسی شده

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

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

6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
*داوطلبان محترم الزاما میبایست قبل ازمراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درسامانه ایرانیان اصناف بشرح 

فوق الذکر،ثبت نام الکترونیکی راانجام داده وسپس جهت ادامه فرآیندثبت نام به دبیرخانه هیئت اجرایی،مراجعه نمایند.
* داوطلب ش��دن کارکن��ان اتحادیه ها،اتاق اصناف ودس��تگاههای اجرائ��ی موضوع ماده)5( قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری،درانتخابات هیئ��ت مدی��ره اتحادیه های صنفی،منوط به اس��تعفای آنان ازش��غل قبل��ی خود،پیش ازثبت 
نام درانتخابات اس��ت واعالم رس��می پذیرش اس��تعفای کارکنان اشاره شده،پیش از ش��روع به کار درهیئت مدیره 

اتحادیه،الزامی است.
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه وم��درک تحصیلی هنگام ثب��ت نام الزامی 

میباشد.
 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار

ع 9
80
97
32

قدس: روابط عمومی شــورای اسالمی شهر مشهد در 
اطالعیه ای نسبت به دستگیری چند تن از عوامل مؤسسه 
فرهنگی شــهرآرا واکنش نشان داد و اعالم کرد: شورای 
اســالمی شهر مشهد در این خصوص منتظر طی شدن 

فرایند و نظر مراجع نظارتی است. 
در متن این پیام آمده است: شورای اسالمی شهر مشهد 
مقدس در دو سال گذشته نشان داده در مبارزه با فساد 
دغدغه مند است و جدیت دارد و فسادستیزی در سطح 

ملی و محلی را به عنوان اصلی اساسی و غیرقابل عدول 
برای اصالح امور و زنده نگه داشــتن امید در دل مردم 
الزم می داند. تصویب و اجرای مصوبات متعدد در استقبال 
از شفافیت، راه اندازی سامانه »فاش« در انتشار اطالعات 
شهرسازی، پروژه ها و قراردادها، حمایت مادی و معنوی 
از گزارشگران فساد در مدیریت شهری که برای نخستین 
بار در کشور تصویب شده و مورد تأیید نخبگان و فعاالن 
اجتماعی قرار گرفته است، نشــان از همین عزم و اراده 

دارد.در ادامه این اطالعیه تأکید شده است: بر این مبنا از 
هر گونه اقدام در مقابله با فساد در هر سطحی استقبال 
کرده و قــدردان تالش های برمدار عدالت و انصاف و در 

چارچوب قانون است. 
شــورای اسالمی شهر مشهد در خصوص بازداشت چند 
تن از مسئوالن و دست اندرکاران مؤسسه فرهنگی شهرآرا 
وابسته به شهرداری مشهد منتظر طی شدن فرایند و نظر 

مراجع نظارتی است.

.......ادامه از همین صفحه 
علی اصغر کاراندیش ادامه داد: از طرفی موضوع کمیت 
نباید در فرهنگ و انتشــار کتاب ها مورد تأکید نهایی 
قرار بگیرد بلکه باید کیفی سازی محتوا و تولید محتوای 
غنی و درســت هدف اصلی باشــد.مدیرکل فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی خراســان رضوی در این مراسم گفت: 
کتاب عامل تغییر و تحول در جامعه است و با توجه به 
ایده مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی استاندار خراسان 
رضوی شــعار امسال این نمایشــگاه »کتاب، پیشران 
مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی« تعیین شده است.

مروارید افزود: بیش از ۹۰ برنامه فرهنگی و هنری در 
این نمایشگاه در نظر گرفته شده و 2۰ رونمایی کتاب 
نیز انجام خواهد شد، همچنین امسال امکان استفاده 
کتابفروشی ها از فضای نمایشــگاه نیز فراهم شده که 
می تواننــد به معرفــی محصوالت خــود بپردازند.وی 
از اختصــاص ۱2 میلیارد ریال بــن کارت به مردم در 
این نمایشــگاه خبر داد و اظهار کرد: بن کتاب امسال 
نیز مشابه سال های گذشته با 2۰ درصد تخفیف ارائه 
می شود و ناشران نیز کتاب های خود را با دست کم ۱۰ 

درصد تخفیف به عالقه مندان عرضه می کنند.

»به نشر« ناشر برتر خراسان رضوی شد
همچنین در این مراسم مجموعه به نشر به عنوان ناشر 
برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد و حجت االسالم 
مقامی زاده، سعید تشکری،محمد کاظم کاظمی، مصطفی 
لعل شاطری و جانباز ۷۰ درصد احمد نطنزی به عنوان 
مؤلفان برتر استان انتخاب شدند.نمایشگاه کتاب مشهد تا 
پانزدهم آبان ماه از ساعت ۱۵ الی 2۱ و روزهای تعطیل 
از ساعت  ۹ الی 2۱ ادامه دارد. شایان ذکر است موسسه 
فرهنگی قدس نیز در سالن انوری نمایشگاه بین المللی 

کتاب میزبان عالقه مندان است.

واکنش شورای شهر مشهد به دستگیری مدیران مؤسسه فرهنگی شهرآرا



قدس دغدغه های یک فرمانده انتظامی را واکاوی کرد 

پیشگیری؛ حلقه گمشده شهرسازی در کالنشهر مشهد
علی محمدزاده  صحبت از آســیب ها و 
ناهنجاری های اجتماعی که می شود ناخواسته 
بســیاری از مــا به یاد شــهرهای بزرگ و به 
اصطالح کالنشــهرها می افتیم کــه البته به 
لحاظ آماری باید گفت آمار جرایم این گونه از 
شهرها به تناسب جمعیت باالیی که دارند تا 

حدودی طبیعی است.
امــا نکته قابــل تأمل در خصــوص علت ها 
در  اجتماعــی  آســیب های  ریشــه های  و 
کالنشهرهاست؛ چراکه با توجه به زاویه نگاه 
به این موضوع کلی علت های مختلفی می توان 

برای ناهنجاری ها برشمرد.
با این وصف و تأکید بر این نکته که جرایم و 
ناهنجاری های ارتکابی در یک جامعه معلول 
عوامــل متعددی اســت، هر یک بــه میزان 
تأثیرگذاری خــود در بروز یــک ناهنجاری 

می تواند سهم قابل توجهی داشته باشد.
بنابراین بر همین اساس و به بهانه اظهارنظر 
رئیس پلیس پیشــگیری خراسان رضوی به 
چند نکته اشــاره می کنیم؛ چراکه سرهنگ 
بوستانی با اشاره به نقش معماری شهری در 
ناهنجاری های اجتماعی می گوید: متأســفانه 
هنــوز مجوزی به ما داده نشــده تا در زمینه 
ســاخت  و سازهای غیرقانونی در مناطقی که 
از نظر ما امنیت وجود ندارد، دخالت و به آن 
امور رســیدگی کنیم. در حــال حاضر، برای 
این  گونه موارد بایــد خواهش کنیم که این 
کار انجام نشــود، اما اگر برای این امور مجوز 
قانونی داشته باشــیم، صورت مطالبه گری به 
خود می گیرد و دســت ما را برای رســیدگی 

باز می کند.
بوســتانی می افزاید: متأســفانه در مشــهد 
بخش هایی وجــود دارد که به دالیل مباحث 
امنیتــی و انتظامی و با هدف پیشــگیری از 
ناهنجاری های بعدی نباید مجوز ساخت وساز 
در این مناطق داده شــود ولی به دلیل اینکه 
الزامــی قانونی وجود نــدارد تا نظر پلیس در 
شهرســازی ها لحاظ شــود نمی توانیم اعمال 

نظری داشته باشیم.
با این حال اقداماتی در همین راســتا صورت 
گرفته اســت و اگر مجلس دستور الزم را ابالغ 
کند شــکل قانونی به خود می گیرد، سپس ما 
می توانیم آن را مطالبه  کنیم. نیروی انتظامی 
موظف است خألهایی که به نفع مردم و جامعه 
نیست را اعالم کند تا در این خصوص پیگیری 

الزم انجام و مجوزهای الزم صادر شود. 

 چند نکته 
پیشــگیری  پلیس  رئیس  آنچه  اول:  نکته 
خراسان رضوی می گوید بدیهی ترین الزامات 
شهرســازی بشر بوده و هست ولی اینکه چرا 
در کشــور ما انجام همین بدیهیــات با اما و 

اگر همراه می شــود پرسش 
بی پاســخی اســت که البته 
خیلی ها دلیل آن را می دانند 
که ســاده ترین برداشت آن 
ترجیــح منافع شــخصی یا 
اجتماعی  منافع  به  سازمانی 
اســت و بــه نظر می رســد 
اگر بــا در نظر گرفتن حفظ 
امنیت انتظامی و روانی افراد 
جامعه به اقدامات پیشگیرانه 
توجه  شهرسازی  مبحث  در 
بیشتری شود شاهد اتفاقات 

خوبی خواهیم بود.

نکتــه دوم: بــا نگاهی به 
شــیوه ها و مدل هــای مدیریت شــهری و 
شهرســازی نوین می بینیم که کشــورهای 
پیشرفته در این بخش که اتفاقاً تعدادی از این 
شهرها و کشورها در آسیا قرار دارند به دنبال 

ایجاد شــهرهای پاسخگو هستند یعنی دیگر 
ساختمان ها به عنوان سازه بی روح آجر و آهن 
نیست تا در گوشه پنهان آن شرایط بروز یک 
ناهنجاری فراهم باشد بلکه به عنوان یک عنصر 
دخیل در فرایندهای زندگی جامعه پیرامون 
اتفاقــات اطراف  بــه  خود 
واکنش نشان می دهد حال 
ما هنوز در مبحث ســهم 
دادن بــه متولیــان نظم و 
امنیت شهرهایمان در ایجاد 
محالت جدید یا تغییرات در 
کالبد قدیمی شهر مانده ایم.

نکته ســوم: بــا نگاهی 
دقیق تر به معماری شهری 
و شیوه شهرســازی عمدتاً 
خــارج از ضوابــط فنی در 
بخــش قابــل توجهــی از 
کالنشــهر مشــهد به این 
به جز  نتیجه می رسیم که 
استفاده از فناوری های نوین در ساخت تعدادی 
از ساختمان های شهر مشهد در سایر مباحث 
شهرســازی با عقب ماندگی اساســی روبه رو 
هستیم و خبری از شهرسازی با اولویت تحکیم 

روابط ســکنه نیست و آنچه رخ داده معماری 
شــیک با اهداف اقتصادی بوده است. به طور 
مثال کمتر نمونه ای داریم که بتوانیم بگوییم 
طراحی آن زمینه ســاز ارتباط بیشتر ساکنان 
از یک سو و حذف زمینه های ناهنجاری های 

اجتماعی مبتنی بر شیوه معماری بوده است.

نکته چهارم: با نگاهی به اظهارات کارشناسان 
در بخش های مختلف مرتبط با شهرسازی در 
شهر مشــهد می توان گفت توجه به الزامات 
پیشــگیرانه در بخش های مختلــف از قبیل 
ناهنجاری هــای اجتماعــی و بالیای طبیعی 
ضرورتی انکارناپذیر است و با گذشت هر روز و 
ادامه روند کنونی میزان خسارت های احتمالی 
زندگی در این شهر را افزایش می دهد و  باید 
جدی تر از همیشه نسبت به اولویت بخشی به 

مبحث پیشگیری پرداخته شود.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد  
  تحویل ۵۰ واحد مسکونی 

به مددجویان سیل زده خراسان شمالی 
خبرنگار  بجنــورد- 
کمیته  مدیرکل  قدس: 
امداد اســتان خراســان 
شــمالی از تحویــل ۵۰ 
ویژه  مســکونی  واحــد 
مددجویان آسیب دیده از 
سیل و بارندگی فروردین 

امســال خبر داد.  مجید الهی راد با بیان اینکه بیش از 3هزار و 
۴۰۰ خانوار تحت حمایت این نهاد در ســیل و بارندگی امسال 
آســیب دیدند، افزود: حدود ۲هزار مسکن این خانوارها نیاز به 
تعمیر و بازســازی داشــت که هم  اکنون این پروژه ها در حال 

پایان است.
وی در ادامــه اضافه کــرد: یک هزار و 9۰۰ واحد مســکونی 
مددجویان با اعتبار بیش از 3میلیارد تومان از محل کمک های 

مردمی ارسالی از مرکز؛ تعمیر، بازسازی و تحویل شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان خراســان شــمالی همچنین با 
اشــاره به آسیب 1۰۰درصدی یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی 
مددجویان نیز گفت: با هماهنگی بنیاد مسکن برای یک هزار و 

3۰۰ نفر از این خانوارها پرونده تشکیل  شده است.
الهی راد خاطرنشان کرد: هم اکنون ساخت 9۸۵ واحد مسکونی 
برای مددجویان آغاز شده است که از مجموع واحدهای در حال 
ساخت تاکنون ۵۰ واحد مسکونی شامل ۴9 واحد روستایی و 
یک واحد شــهری به خانوارهای آسیب دیده تحویل داده  شده 

است و ساخت باقیمانده واحدها ادامه دارد.
وی افزود: کمیته امداد خراســان شــمالی تاکنون 3میلیارد و 
1۰۰ میلیون تومان نیز به  صورت بالعوض برای ساخت منازل 

مسکونی مددجویان مساعدت کرده است.
وی یادآور شــد: باقیمانده اعتبارات ساخت واحدها نیز از محل 

تسهیالت بنیاد مسکن و منابع دولتی در حال تأمین است.

 در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی مشهد عنوان شد

  برگزاری نمایشگاه اختصاصی کاالهای 
ایرانی در تاجیکستان

نمایشــگاه  قــدس: 
کاالهــای  اختصاصــی 
ایرانی با محوریت خراسان 
رضوی دســامبر امسال 
در دوشــنبه پایتخــت 
برپا  تاجیکستان  کشور 
ایران در  می شود. سفیر 

تاجیکستان در نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی مشهد گفت: نمایشگاه اختصاصی کاالهای 
ایرانی با محوریت خراسان رضوی دسامبر امسال در دوشنبه 

پایتخت کشور تاجیکستان برپا می شود.
محمدتقی صابری با بیان اینکه کشــور تاجیکستان چند 
ویژگــی متمایــز دارد که همکاری ایران با آن کشــور را 
ضــروری می کند، گفت: از جمله این ویژگی ها می توان به 
هم فرهنگ، هم دین، هم زبــان و هم نژاد بودن مردمان 
تاجیکستان و ایران اشــاره کرد که باید از این ظرفیت ها 

برای رشد و توسعه کشور بهره گرفت.
ســفیر ایران در تاجیکســتان گفت: سیاســت جمهوری 
اســالمی ایران توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای 
منطقه از جمله کشــور تاجیکستان است و در ۶ ماه اخیر 
چند تحول مثبت در روابط دو کشور ایجاد شده که حاکی 
از تمایل مقامات دو کشــور برای بهبود مناسبات سیاسی 

و اقتصادی است.
صابری افزود: هر چند این نمایشــگاه با محوریت خراسان 
رضوی برگزار می شــود اما باید در تراز جمهوری اسالمی 
ایران باشــد و باید از تمام ظرفیت های کاالیی کشــور در 
این نمایشــگاه بهره گرفت و همه کاالهای ایرانی را در آن 

به نمایش گذاشت.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:
  توزیع بنزین سوپر در مشهد

 از سر گرفته شد
شــرکت  مدیر  قدس: 
ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراســان 
توزیع  گفــت:  رضوی 
بنزیــن ســوپر که در 
هفته های اخیر به دلیل 
برخــی مشــکالت در 

مشهد قطع شــده بود، دوباره از سر گرفته شد. علی اصغر 
اصغری افزود: بنزین سوپر در ۲۰ جایگاه شهر مشهد و از 
امروز نیز به روال قبلی خود به صورت چرخشــی در سایر 

جایگاه ها توزیع می شود.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان 
رضــوی با بیان اینکه توزیع بنزین ســوپر به دلیل برخی 
مشکالت در مشهد قطع شــده بود، یادآور شد: روزانه به 
طــور میانگین 1۲۰ تــا 1۵۰ هزار لیتر بنزین ســوپر در 

جایگاه های عرضه سوخت در مشهد توزیع می شود.

  مراسم استقبال از کاروان زائران پیاده 
مشهد-کربال برگزار شد

قدس: مراســم استقبال 
از کاروان زائــران پیاده از 
مشهد تا کربال روز گذشته 
در عرصه میدان شــهدا 

برگزار شد.
ایــن کاروان کــه با ۷۴ 
لقــب  پیــاده روی  روز 
طوالنی ترین پیاده روی اربعین را گرفته اســت دیروز با استقبال 

پرشور مردم والیتمدار مشهد به شهر خود بازگشت.
حجت  االســالم محمدمهدی ماندگاری در این مراسم گفت: هر 
چه اربعین مهم تر و پرشــورتر می شود احساس می کنیم ظهور 
نزدیک تر می شود. استاد حوزه علمیه ادامه داد: پیاده روی به سمت 
کربال از هر جا چه مشهد، چه نجف و چه هر جای دیگری تمرینی 

برای آمادگی ظهور است.
وی با اشاره به اینکه اربعین لرزه ای بر اندام دشمن انداخته است، 
اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که پیاده روی تا حرمین ائمه مانور 
عظمت، اقتدار، قدرت و وحدت جهان اسالم است و الحمدهلل که 

اهل سنت هم به این جریان پیوسته اند.
استاد حوزه علمیه بیان کرد: راهپیمایی اربعین نشان داد که اگر ما 
در سیاست با دولت عراق اختالف نظر داشته باشیم ولی در مسئله 

اربعین متحد و ثابت قدم  هستیم.
وی با اشــاره به ضرورت روحیه مجاهدت بین مسئوالن افزود: 
مسئوالن به گوش باشند که اگر این اتحاد و والیتمداری خدایی 
نکرده متزلزل شــود دشمن به این ســپاه طمع کرده و تفرقه 
ایجاد می کند. ماندگاری ادامه داد: همه اقشار مختلف مردم باید 

مجاهدت کنند و نگذارند روحیه عافیت طلبی جایگزین شود.

  مادر»شهید حسین زاده اول« آسمانی شد
خبرنگار  بشــرویه- 
قـــدس: همزمــان با 
امام  شــهادت  ســالروز 
رضا)ع( مــادر دانش آموز 
رضا حســین زاده  شهید 
اول در ســن 93 سالگی 
به علــت کهولت ســن 
دار فانی را وداع گفت و به همســر و فرزند شــهیدش پیوست. 
 پیکر مرحومه سکینه قاســمیان در بشرویه توســط عزاداران 
آقــا علی بن موســی الرضا)ع( تشــییع و در قطعــه صالحین 
)والدین شهدا( در کنار همسر و فرزند شهیدش به خاک سپرده 
شد. شایان ذکر است، شهید رضا حسین زاده اول متولد 13۵۰ در 
عملیات کربالی۵ در سال 13۶۵ در محل شلمچه به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد.

 
  ۴ هزار واحد صنفی بدون پروانه 

در سبزوار شناسایی شد
ایرنا: حدود ۴هزار واحد 
پروانه  بــدون  صنفــی 
کســب در شهرســتان 
ســبزوار شناسایی شده 
که نیمی از آن ها در حال 

ساماندهی است.
اصناف  اتــاق  رئیــس 
ســبزوار با اعالم این مطلب گفت: اولویــت اتاق اصناف این 
شهرستان ســاماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب 

است و در این زمینه هیچ اغماضی صورت نمی گیرد.
علی کیانی افزود: در دو ســال گذشته بسیاری از واحدهای 
صنفی بدون پروانه کســب نســبت به دریافت مجوز اقدام 
کرده انــد به طوری که تعداد واحدهــای صنفی دارای پروانه 
کســب در سبزوار از 11 هزار و ۸۰۰ واحد به 1۶ هزار و ۵۰۰ 

واحد افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: برای ســاماندهی و ارتقای جایگاه واحدهای 
صنفی شهرســتان، سه کمیته رفاه اصناف، معاونت آموزشی 

و معاونت بخش ها تشکیل شده است.
وی ادامه داد: همچنین شــرکت تعاونــی تولیدی و توزیعی 

اصناف و بازاریان این شهرستان نیز به ثبت رسیده است.

 
در دهه پایانی ماه صفر

  ۴.۳ میلیون نفرشب اقامت 
در مشهد ثبت شد

قدس: ۴میلیون و ۲91 
هــزار و ۲۰۸ نفرشــب 
اقامت در دهه پایانی ماه 
مشهدالرضا)ع(  در  صفر 

ثبت شد.
اداره  گردشگری  معاون 
کل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با اعالم این مطلب 
گفــت: این میزان اقامت از ۲۷ مهر تــا هفتم آبان ماه جاری 
ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال 13.۸ درصد 

افزایش دارد.
یوســف بیدخوری افزود: در ایــن ایام درصد تکمیل ظرفیت 
واحدهای اقامتی رسمی به صورت میانگین برای هتل ها ۷۸ 
درصد، هتل آپارتمان هــا و مهمانپذیرها هر یک ۷۵ درصد و 

خانه های مسافر ۸۰ درصد ثبت شده است.
وی با بیان اینکه در ســه روز پایانی ماه صفر ظرفیت تکمیل 
واحدهای اقامتی رسمی در مشهد به 1۰۰ درصد رسید، اظهار 
کرد: در این ایام یک هزار و ۶۴۶ واحد اقامتی رســمی شامل 
هتل، هتل آپارتمان، مهمانپذیر و خانه مسافر با 3۸ هزار و ۷۰ 

اتاق و  1۰3 هزار و ۶1۴ تخت در مشهد میزبان زائران بود.
وی ادامــه داد: در این ایام 9۴ هزار و ۴3۲ زائر پیاده در قالب 
۲ هزار و ۶۶۰ کاروان توسط جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده 
مشــهد، 1۰۴ هزار و ۷۲۵ نفر در مدارس و ۸هزار و 3۲۰ نفر 

در مجموعه های اقامتی شهرداری مشهد اسکان داده شدند.

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

300072305 پیامک کنید.

 راه های ارتباطی
سرویس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عکس از طریق سروش       0۹03۸3۴3۸0۱ با مخاطبان 

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵

@quds95     آی دی سروش 

رضا طلبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: دریافت هر 
گونه وجه اضافــی از بلیت های پیش فروش شــده اینترنتی مصداق گران 

فروشی و تخلف است. 
حمیدرضا کریم در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: ســازمان صنعت و معدن و 
اتاق اصناف مشهد باید در این زمینه تشکیل پرونده داده و فرم »ج« را تکمیل، موارد 
تخلف را احراز و میزان فروش را به ســازمان تعزیرات گزارش کنند تا این ســازمان 

موارد را بررسی و صدور رأی کند. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان خراســان رضوی افــزود: همچنین زائرانی که از 
این افزایش قیمت بلیت های اینترنتی شــکایت دارند می توانند شــکایت های خود 
را به ســازمان تعزیرات حکومتی اعالم کنند تا بالفاصله گشــت ســیار این سازمان 
به محل اعزام و موارد را مورد بررســی قــرار دهند و یا موارد را از طریق تلفن 1۲۴ 

گزارش کنند. 
کریــم ادامه داد: اگر مبلغی کــه در هنگام رزرو اینترنتی بلیت از مســافر گرفته 
می شــود به عنوان علی الحساب درج شــود تا زمان قطعی شدن نرخ مصوب بلیت 
هر گونه افزایش و یا کاهش قیمتی قانونی اســت امــا اگر در زمان رزرو اینترنتی 
مبلغ دریافت شده قطعی عنوان شود هر گونه افزایش قیمت و دریافت وجه مجدد 
مصداق بارز گران فروشی و تخلف است و وجه گرفته شده باید به حساب مسافران 

بازگردانده شود. 
گفتنی اســت، زائران دهه آخر صفر دیروز زمانی که قصد بازگشت به شهر های خود 

را از مشهد داشتند هنگام سوار شدن با موضوع ۲۰درصد افزایش قیمت بلیت مواجه 
شدند، این در حالی بود که آن ها این بلیت ها را از یک هفته قبل به صورت اینترنتی 
و قطعی خریداری کرده بودند. اداره راهداری خراسان رضوی نیز این موضوع را تأیید 

و آن را مصوبه این سازمان در بازه زمانی ۷ تا 11 آبان ماه اعالم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

مبالغ اضافی بلیت های پیش خرید شده باید به زائران برگشت داده شود

متأسفانه در مشهد 
بخش هایی وجود دارد 

که به دالیل مباحث 
امنیتی و انتظامی 

و با هدف پیشگیری 
از ناهنجاری های 
بعدی نباید مجوز 

ساخت وساز در این 
مناطق داده شود
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   در ایام پایانی ماه صفر محقق شد
افزایش ۵ درصدی مراجعان به 

پایگاه های اهدای خون

قدس: روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراســان 
رضوی در اطالعیه ای اعالم کرد: در سه روز پایانی ماه 
صفر امســال تعداد یک هزار و ۶1۸ نفر به پایگاه های 
فعال اهدای خون اســتان مراجعه که از این میان یک 

هزار و ۷۲ نفر موفق به اهدای خون شدند.
بنا بر این گزارش در این سه روز نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته تعداد مراجعان ۵ درصد رشد داشته 
است. همچنین پایگاه اهدای خون ثامن نزدیک ترین 
پایگاه بــه حرم مطهر رضوی با رشــد 1۰۰ درصدی 
نســبت به سال گذشته در روز شــهادت امام رضا)ع( 

رکورددار اهدای خون عزاداران بود.

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه:
 وقف 2۰ میلیارد ریالی 

خیر تربت حیدریه به ثبت رسید

ایرنا: رئیس اداره اوقاف و امــور خیریه تربت حیدریه از 
ثبت یک فقره وقف ۲۰ میلیارد ریالی برای تأسیس مرکز 
خدمات درمانی ویژه بیماران نیازمند و ســخت درمان در 
این شهرستان خبر داد. حجت االسالم نواییان گفت: واقف 
نیکوکار »فریدون امینیان حیدری« یک باب منزل مسکونی 
و مغازه به مســاحت 3۰۵ مترمربع به ارزش 1۰ میلیارد 
ریال در محدوده میدان آیت اهلل کاشانی تربت حیدریه را 
برای تأســیس و راه اندازی مرکز خدمات درمانی بیماران 
ســخت درمان و نیازمند وقف کرده است. وی افزود: این 
فرد نیکوکار همچنین 1۰میلیارد ریال وجه نقد برای خرید 

تجهیزات و ملزومات مورد نیاز این مرکز وقف کرده است.

  رئیس جهاد کشاورزی:
 ۱7 هزار تن پسته

در گناباد برداشت شد

ایرنا: رئیس جهاد کشاورزی گناباد گفت: 1۷ هزار و ۵۰۰ تن 
پسته تر در سال زراعی کنونی در این شهرستان برداشت شد. 
حسین زاده افزود: میزان برداشت پسته در سال زراعی جاری 
در گناباد نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۲۵ درصد 
افزایش یافت. وی ادامه داد: همچنین از مجموع برداشــت 
پسته تر در سال زراعی جاری در گناباد ۵هزار و ۴۰ تن پسته 
خشک به دست آمد. رئیس جهاد کشاورزی گناباد گفت: از 
۷ هزار هکتار سطح زیر کشت پسته در گناباد ۴ هزار هکتار 
آن بارور است. وی افزود: ساالنه افزون بر 1۰ هزار تن پسته 
در هفت واحد بسته بندی در گناباد فرآوری می شود و بقیه 

پسته های تولیدی به صورت خام به فروش می رسد.

 پنجشنبه 9 آبان  1398
 2 ربیع االول 1441 31 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9098  ویژه نامه 3482 



روی خط حادهث

شهری

پیشگیری

 بارش تگرگ و باران موجب آبگرفتگی 
برخی شهرهای خراسان رضوی شد

بحران  مدیرکل  فارس: 
خراســان  اســتانداری 
بارش  گفــت:  رضــوی 
تگــرگ و بــاران طــی 
سه شنبه شب گذشته در 
شهرستان های  از  برخی 
ســبب  اســتان  ایــن 

آبگرفتگی معابر شد. حجت علی شایانفر با بیان اینکه از ابتدای 
شــروع فصل پاییز به فرمانداری ها و دستگاه های مختلف در 
راستای آمادگی برای جلوگیری از خسارت های احتمالی بارش 
باران و برف موارد الزم اعالم شده، افزود: با توجه به اطالعیه ها 
و هشدارهای هواشناسی برای جلوگیری از هر گونه خسارت، 
تأکیدات بیشتر به دستگاه های مختلف دولتی انجام شد. وی 
ادامه داد: بارش باران در برخی از شهرستان ها از جمله نیشابور، 
ســبزوار و خواف بیشتر از شهرستان های دیگر بود که سبب 
آبگرفتگی برخی از معابر شد. وی میزان بارندگی در نیشابور را 
حدود ۱۱ میلیمتر دانست و اضافه کرد: تگرگ و بارش باران 
خسارت جانی در شهرستان ها نداشت و میزان خسارت های 
احتمالی به محصوالت کشاورزی، باغ ها و منازل نیز به زودی 
اعالم خواهد شد. شایانفر یادآور شد: برای جلوگیری از هر گونه 
خســارت ناشی از بارش باران و برف تاکنون ۱۰۰ کیلومتر از 
رودخانه توسط آب منطقه ای خراسان رضوی الیروبی شده و 

۲۰۰ کیلومتر نیز قرار است الیروبی شود.

مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی خبر داد

 تخریب یک ساختمان مسکونی 
غیرمجاز در بستر رودخانه پایه

رودخانه ها  مدیر  قدس: 
و سواحل شــرکت آب 
خراســان  منطقــه ای 
رضــوی از تخریب یک 
مســکونی  ســاختمان 
بســتر  در  غیرمجــاز 
رودخانــه پایــه از توابع 

بخش گلبهار و در فاصله ۲۰ کیلومتری گلمکان خبر داد.
محمدرضا صادقی فرد با بیان اینکه حفظ محیط زیســت و 
آزاد سازی حریم و بستر رودخانه موضوع بسیار مهمی است، 
اظهار کرد: رودخانه ها دارای بســتر و حریم قانونی هستند و 

کسی نباید آن ها را تصرف کند.
وی گفت: عرض بســتر رودخانه پایه از 9 الی 5۰ متر متغیر 
بوده و حریم آن نیز در دو ساحل چپ و راست ۱۰ متر است 
و تاکنون هفت مورد پرونده که شامل پل غیرمجاز، احداث بنا، 
دیوار ساحلی، تصرف بستر و خاکریزی است، رفع تصرف شد.

وی با اشــاره به اینکه برای آزادسازی حریم رودخانه گرو پایه 
اقدامات زیادی انجام شــد، افزود: خوشبختانه با تالش اکیپ 
گشت و بازرسی این امور، اخذ دستور قضایی و پیگیری های 
به عمل آمده در این اقدام یک ســاختمان مسکونی به متراژ 
3۰ متر و یک پل غیرمجاز تخریب و بستر رودخانه گرو پایه 

آزاد شد.
مدیر رودخانه ها و ســواحل شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی  ادامه داد: همچنین دوم و ســوم مهر ماه سال جاری 
پس از اخذ دستور دادستان شهرستان گلبهار ماشین آالتی به 
منظور تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز به منطقه اعزام و 3 

هزار و ۲۱۰ متر مربع از اراضی متصرفی رودخانه آزاد شد.

 یک کودک در حریق منزل مسکونی 
جان  باخت

چهار  کودک  یک  ایرنا: 
ســاله بر اثر آتش سوزی 
منزل مسکونی در مشهد 
جان خود را از دست داد. 
بازپرس ویــژه قتل عمد 
دادســرای مشــهد روز 
گذشــته گفت: بــر اثر 
انفجار و آتش سوزی  یک مغازه در بلوار طبرسی مشهد که از آن 
به عنوان واحد مسکونی استفاده می شد، کودک چهار ساله جان 
خود را از دســت داد و یک زن نیز مصدوم شد. کاظم میرزایی 
افزود: تحقیقات برای عمدی یا غیرعمدی بودن این حادثه ادامه 
دارد. در ۶ ماه نخســت امســال بیش از  5۰ نفر بر اثر حریق و 
حوادث اعالم شــده به سازمان آتش نشانی در مشهد جان خود 

را از دست دادند. 

در پی توجه نکردن چوپانان
 پرخوری 30 رأس گوسفند را تلف کرد!

خبرنگار  بجنــورد- 
انتظامی  فرمانده  قدس: 
از  فــاروج  شهرســتان 
رأس   3۰ تلف شــدن 
چرای  علت  به  گوسفند 
نامناسب توسط چوپانان 
روســتاهای  از  یکی  در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ یداهلل نوروزی با اعالم جزئیات 
این خبر گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه تعداد زیادی 
گوســفند در یکی از روستاهای شهرستان فاروج تلف شده اند، 

بالفاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینکه در بررســی های انجام شده در محل 
مشخص شد که چوپانان تعداد زیادی گوسفند را برای چرا 
به زمین های جو و گندم اطراف روســتا برده اند، افزود: این 
افراد گله را در زمین های جو و گندم که از قبل درو شــده 
بود رها کرده بودند که تعداد 3۰ رأس از گوســفندان بر اثر 
خــوردن بیش از اندازه جو تلف و تعداد 5۰ رأس از آن گله 
هم مصدوم شــده اند. این مقام انتظامی گفت: کارشناسان 
دامپزشکی علت این حادثه را بی مدیریتی و چرای نامناسب 

گوسفندان توسط چوپانان اعالم کردند.

 دستگاه خمیرگیر جان نانوا را گرفت 
بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
بجنــورد  شهرســتان 
از مــرگ یــک نانوای 
چهل وسه ســاله بر اثر 
گیرکردن در خمیرگیر 
یــک نانوایــی در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ علی پاکدل با اعالم جزئیات این 
خبر گفت: صبح روز گذشته در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه 
یک مرد چهل وسه ساله در خمیرگیر نانوایی گیر کرده و فوت 

شده است، بالفاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینکه این نانــوای نگون بخت در حین تهیه 
خمیر در دستگاه مذکور گیر می کند، افزود: متأسفانه این فرد 

بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت می کند.
این مقام انتظامی گفت: جسد این فرد برای تحقیقات بیشتر 

به پزشکی قانونی منتقل شد.

دردسرهای خواب آلودگی 
 واژگونی پژو405 در جاده 

چهار مصدوم داشت 
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
داورزن از واژگونــی یک 
در  پــژو4۰5  ســواری 
محور داورزن- ســبزوار 
بــا چهار مصــدوم خبر 
اکبــر  ســرهنگ  داد. 
محمدآبادی گفت: در پــی اعالم خبری مبنی بر واژگونی یک 
خودرو پژو4۰5 در محور داورزن- ســبزوار به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰، بالفاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی 
به محل حادثه اعزام شدند. فرمانده انتظامی شهرستان داورزن 
افزود: با حضور مأموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص 
شد سواری پژو4۰5 به علت نامعلومی از جاده منحرف و واژگون 
شده است. سرهنگ محمدآبادی تصریح کرد: در این حادثه سه 
سرنشین خودرو به همراه راننده که اعضای یک خانواده بودند به 
شدت مصدوم و توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل 
شدند. این مقام انتظامی گفت: علت حادثه برابر اعالم کارشناس 
پلیس راه بی توجهی به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی 

از خواب آلودگی راننده عنوان شده است.

رخ رد رخ
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تا چه موقع حقوق اهالی باید پایمال شود؟
گویا طرح عقب نشینی کوچه شهید کرامتی 
۸ واقع در حسین باشی 9 به فراموشی سپرده 
شده زیرا به محض پلمب، از داخل ساختمان 
ســاخت و ساز شــروع و بدون عقب نشینی 
می ســازند و شــهرداری ناحیه ۲هم کاری 
ندارد؛ تا چه موقع حقوق اهالی باید با سکوت 

مسئوالن پایمال شود؟
939...4113

 تفاوت در کادر اجرایی مدارس
چرا دبیرستان ایثارگران کاشــمر با هیچ دانش آموز حضوری دارای چهار نفر کادر اجرایی اما 
دبیرستان آزادی همان شهرستان با 9۰ نفر دانش آموز پرانرژی دارای دو نفر کادر اجرایی است؟

915...7109

 شهرداری طرقبه مانع ورزش جوانان می شود!
ما جمعی از جوانان مشــهد و شهرستان طرقبه هستیم. شــهرداری طرقبه آمده درب سالن 
ورزشی ما را در منطقه ویالشهر امام رضا ۱7بسته، رئیس شورای اسالمی فرمودند سالن فوتسال 

رایگان است. شهردار به چه حقی در سالن را بسته و گفته ورزش نکنید؟ این دور از انصاف است.
912...8578

 پاسخ شهرداری منطقه 4 به یک پیام
در پاســخ پیام شــهروندی مبنی بر »بوی نامطبوع کانال پنجتن« به استحضار شهروند 
محترم می رســاند، کانال جمع آوری آب های ســطحی پنجتن به طول هزار و۲۰۰ متر و 
در ابعاد ۲/5 متر در ۲/5 متر آب های ســطحی معابر فرعی پنجتن، ابتدای بلوار طبرسی 
شــمالی، بزرگراه شهید بابانظر و... را جمع آوری و به کشــف رود هدایت می کند و تأثیر 
بســزایی در عدم آب افتادگی معابر شــمال بزرگراه شــهید بابانظر در محدوده خدماتی 
شهرداری منطقه 4 دارد و منطقه 4 نسبت به الیروبی کانال مذکور طبق برنامه زمانبندی 
به طور مستمر اقدام می نماید ولی رهاسازی پساب های خانگی به جوی های معابر توسط  
شهروندان موجب بروز برخی مشکالت بهداشتی و زیست محیطی شده که بوی نامطبوع 
کانال پنجتن در فصل گرما از جمله این معضالت اســت؛ بنابراین خواهشــمند اســت 
شــهروندان ارجمند در راستای رعایت بهداشــت محیط و جلوگیری از رهاسازی پساب 
منازل به معابر نســبت به حفر چاه در منازل برای معابری که شبکه جمع آوری فاضالب 
خانگی توسط شرکت آب و فاضالب هنوز اجرا نشده اقدام و سایر شهروندانی که در معابر 
محل ســکونت آنان شــبکه جمع آوری فاضالب خانگی اجرا شده هر چه زودتر نسبت به 

اتصال منازل خود به این شبکه اقدام نمایند.

عقیل رحمانی فردی که در پوشش برگزاری 
دوره های آموزش آرایشــگری اقدام به برگزاری 
تورهای مختلط  در کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و... می کرد، توسط پلیس دستگیر شد.

 هوشیاری پلیس و شناسایی اقدامات 
مجرمانه 

مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان خراسان رضوی در حین پایش 
فضای مجازی معمــول و نظارت بــر اقدامات 
صورت گرفته در حوزه اختیــارات آن پلیس با 
چند تبلیغ آموزش آرایشگری در آن سوی مرزها 
رو به رو شدند. بررسی تصاویر و مشخصات مندرج 
در آگهی هــای مجازی کــه در صفحات متعدد 
اینستاگرامی به شیوه های کامالً زننده ای و به دور 
از عرف و شرع تبلیغ شده بود، پلیس را به صفحه 
اصلی این اقدام هدایت کرد و مشــخص شد که 
پشــت پرده این ماجرا فردی حدوداً چهل  ساله 

قرار دارد.

 بهانه آموزش آرایشگری نیت برگزاری 
تورهای مختلط!

وقتی پیام های انتشار داده شده و دیگر مستندات 
استخراج شده کنار هم قرار گرفت مشخص شد 
که فرد مذکور اقدام به برگزاری تورهایی با عنوان 
آموزش آرایشــگری در خارج از کشور به صورت 
مختلط  کرده اســت. از سویی وقتی مشخصات 
برخی از آگهی ها که فقط با عنوان برگزاری تور 
خارج از کشور منتشر شــده بود، مورد بررسی 

دقیق تر قرار گرفت مشــخص 
شد که هدف عامل این اقدام 
مراســم  برخی  در  شــرکت 
غیراخالقی در آن سوی مرزها 
بوده اســت. وقتی حساسیت 
ماجرا چند برابر شــد پلیس 
موضوع را به جانشین دادسرای 
داد  اطــالع  مشــهد  انقالب 
و پــس از آن قاضی دشــتی 
فدکی دستور شناسایی محل 
حضــور متهم و دســتگیری 
او را صــادر کــرد. رصدهای 

پلیسی نشان می داد متهم در 
تدارک برگزاری یک تور دیگر 
اســت و در این زمینه یکی از 
دفاتر خدمات مسافرتی با وی 
همــکاری دارد. در ادامه فرد 
یادشده در یکی از خیابان های 
مورد شناسایی  مرکزی شهر 

قرار گرفت و دستگیر شد.

 ماجرای پیشنهادهای 
شرم آور در حال بررسی

عامل  دســتگیری  از  پــس 

برگزاری تورهای مختلط در آن سوی مرزها بود 
که برخی منابع اطالعاتی مستنداتی به دستگاه 
قضایــی ارائه کردند که ایــن احتمال را پررنگ 
می کرد که فرد مذکور به بهانه برگزاری تورهای 
آموزش آرایشگری و... برخی افراد معلوم الحال را 
به خارج از کشور منتقل و برای شرکت در برخی 
مراسم ها به آن ها پیشنهادهای بی شرمانه ای ارائه 

می کرده است.
به محض وصول این اطالعات دســتور بررسی 
ماجرا صادر و راستی آزمایی موضوع در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
براســاس قانون افــرادی که اقدام بــه برگزاری 
تورهای آموزشــی در خارج از کشــور می کنند 
باید نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام و پس 
از هماهنگــی با اداره نظــارت براماکن عمومی، 
فهرست افراد شرکت کننده در این گونه تورها هم 
باید ارائه شود که در این پرونده بنا به دالیل خاص 
این اقدام صورت نگرفته است. از طرف دیگر در 
این گونه تورهای تخصصی نباید افراد غیرمرتبط 
نام نویسی شوند. در تحقیقات تکمیلی همچنین 
معلوم شــد که در پایان برخی تورهای خارج از 
کشور مدارک آرایشگری به افراد داده می شده که 

اعتبار آن جای پرسش و بررسی دارد.

در پی پایش فضای مجازی مشخص شد

دوره های آرایشگری بهانه ای برای برگزاری تورهای مختلط!

احتمال دارد که فرد 
مذکور به بهانه برگزاری 
تورهای خارجی برخی 
افراد معلوم الحال را به 
خارج از کشور منتقل و 
برای شرکت در  برخی 

مراسم ها به آن ها 
پیشنهادهای بی شرمانه ای 

ارائه می کرده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی شدت بارش ها و آبگرفتگی 
معابر در مناطق جنوبی خراسان رضوی 

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی با تقویت سامانه بارشی 
روی استان، امروز شاهد افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش 
باد گاهی توأم بــا بارندگی و رگبار و رعد و برق خواهیم بود. 
همچنین با توجه به افزایش مقدار و شدت بارش ها احتمال 
آبگرفتگی به ویژه در مناطق جنوبی استان و همچنین اوایل 
روز جمعه تشــکیل مه و کاهش دید به خصوص در مناطق 
مرتفع دور از انتظار نخواهد بود. از روز جمعه با تضعیف سامانه 

بارشی از ناپایداری های جوی کاسته خواهد شد.

خبر
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 سال سی و دوم  
شماره 9098  ویژه نامه 3482 

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

فضای مجازی: 

خط قرمز: فرمانده انتظامی اســتان از دستگیری چهار طراح و 
عامل اصلی سرقت یک کیلو طال، ۲5۰ گرم زعفران و ۶۰۰ هزار 
تومان وجه نقد در مشهد خبر داد. سردار »محمدکاظم تقوی« 
در تشــریح عملیات ضربتی پلیس مشهد که در کمتر از هشت 
ســاعت به طول انجامید، گفت: یکی از شــهروندان با گزارش 
دستبرد به خانه مسکونی اش از سرقت یک کیلوگرم طال به ارزش 
5۰۰میلیون تومان، ۲5۰ گرم زعفران و ۶۰۰ هزار تومان وجه نقد 
خبر داد. فرمانده انتظامی اســتان خراسان رضوی افزود: با توجه 
به اهمیت موضوع دستورات الزم برای پیگیری سریع پرونده به 

فرماندهی انتظامی مشهد صادر شد.
وی گفت: تیم های تجسس کالنتری شهید فیاض بخش در این 
مأموریت ضربتی وارد عمل شده و بررسی های اولیه آن ها با توجه 
به ســرقت طال، زعفران و وجوه نقد از داخل گاو صندوق بدون 

هیچ گونه تخریبی این فرضیه را قوت بخشید که طراح سرقت 
با محل و مالباخته آشنایی داشته است. فرمانده انتظامی استان 
خراســان رضوی خاطرنشان کرد: تیم تجسس کالنتری شهید 
فیاض بخش در ادامه پیگیری پرونده به یکی از آشنایان مالباخته 
مظنون و تحقیقات خود را از این فرد آغاز کردند. ســردار تقوی 
افزود: فرد مظنون که در تحقیقات اولیه پرونده دچار تناقض گویی 
شــده بود راهی جز بیان حقیقت ندید و با معرفی سه همدست 
خود به ارتکاب ســرقت اعتراف کرد. ایــن مقام انتظامی گفت: 
مأموران کالنتری شهید فیاض بخش بالفاصله وارد عمل شده و 
با پیگیری های بعدی خود توانستند دو همدست متهم که بیست 
و شــش و سی و دو ساله هســتند را داخل پژو ۲۰۶ در یکی از 
خیابان های مشهد دستگیر و در بازرسی از خودروی آن ها ۲5۰ 

گرم از زعفران های مسروقه را کشف کنند.

وی اظهار کرد: یکی از متهمان دســتگیر شده در اعترافات خود 
گفت: طالهای سرقتی را در خانه ای مخفی کرده است. در پی این 
اعترافات مأموران کالنتری شهید فیاض بخش هماهنگی الزم را با 
مقام قضایی به عمل آورده و خانه مورد نظر که در محدوده بلوار 
ابوطالب مشهد بود را نیز بازرسی و یک کیلوگرم طالی سرقتی 
کشف شد. سردار تقوی خاطرنشان کرد: پلیس در مرحله نهایی 
این عملیات متهم دیگر پرونده را دستگیر و یک دستگاه خودرو 

پژو ۲۰۶ و چهار دستگاه تلفن همراه متهمان نیز توقیف شد.

تشریح یک سرقت باندی توسط فرمانده انتظامی خراسان رضوی

عامل سرقت یک کیلوگرم طال، خودی بود

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت کشت و صنعت جوین )سهامی عام(

ب��ه اط��اع کلی��ه س��هامداران و   بدینوس��یله 
نمایندگان قانونی س��هامداران ش��رکت کشت و 
صنعت جوین می رس��اند جلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده  ش��رکت کش��ت و صنع��ت جوین به 
ش��ماره ثبت 95 و شناس��ه ملی 10380018483 
ب��ا موضوع��ات زی��ر، رأس س��اعت 11 صبح روز 
پنجش��نبه مورخ 1398/8/30 در مرکز ش��رکت 
واق��ع در شهرس��تان جوی��ن باالتر از ایس��تگاه                
راه آه��ن نقاب، ش��رکت کش��ت وصنعت جوین 
برگزار می گردد. لذا از کلیه س��هامداران محترم 
دع��وت بعمل می آید، با در دس��ت داش��تن برگ 
ورود به جلسه در مجمع مذکور شرکت فرمایند.

دستور جلسه:
1- تغییر بعضی از مفاد اساسنامه

2- افزای��ش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی 
ش��ده  ح��ال  مطالب��ات  و  ش��رکت  دارائیه��ای 

سهامداران و سود انباشته.
هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین  

/ع
98
09
75
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آگه�ی دعوت مجمع عموم�ی ع�ادی بط�ور 
فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی 

و توزیعی باغستان لنگر مشهد
دع��وت                 محت��رم  اعض��اء  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
می ش��ودکه در روز جمعه 1398/08/24 ساعت 
11 صب��ح در مح��ل باغس��تان لنگ��ر حض��ور بهم 

رسانند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره
2- انتخ��اب اعض��ای اصلی و عل��ی البدل هیئت 

مدیره
3- طرح و تصویب قطع انش��عاب آب و پیگیری 
قانونی اعضایی که شارژ سالیانه خو را پرداخت 

ننموده اند.
4- طرح و تصویب 20% جریمه عدم پرداخت به 

موقع شارژ سالیانه
5- ط��رح و تصوی��ب حق الجلس��ه اعض��اء هیئت 

مدیره و حقوق و پاداش مدیرعامل 
6- ط��رح و تصویب اجرای نصب کنتور آب جهت 

کلیه قطعات با هزینه خود اعضاء 
هیئت مدیره باغستان لنگر

/ع
98
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دعوت مجمع
اعض��ای رس��می جامع��ه  ب��ه اس��تحضارکلیه ی 
نابینای��ان ثام��ن االئمه علیه الس��ام خراس��ان 
رضوی می رس��اند مجمع عمومی عادی س��الیانه 
ای��ن جامعه در روز جمعه مورخ 98/8/24 راس 

ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
 دستور جلسه ی مجمع عبارت است از:

1- اس��تماع گ��زارش عملک��رد دو س��اله هیئت 
مدیره موسسه

2-  اس��تماع گزارش عملکرد 2 س��اله بازرسان 
موسسه

منته��ی  موسس��ه  مال��ی  ت��راز  3-بررس��ی 
به97/12/29

4-  اع��ام کاندیداتوری و انتخاب هیئت مدیره 
موسسه برای دوره 2 ساله جدید 

5- اع��ام کاندیدات��وری و انتخ��اب بازرس��ان 
موسسه برای دوره یکساله جدید

 از کلیه اعضای جامعه دعوت می ش��ود با حضور 
موثر و فعال خویش راس س��اعت یاد ش��ده در 
محلی که متعاقبًا اعام خواهد ش��د ایفای نقش 

نماید .
هیئت مدیره جامعه نابینایان ثامن االئمه علیه السام 

خراسان رضوی
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آگهی تجدید مزایده سازمان مدیریت 
حمل و نقل شهرداری گناباد)نوبت دوم(

مال��ی  نام��ه  آیی��ن  داردبراب��ر  نظ��ر  در 
شهرداریها و به استناد بند 8 مصوبه شماره 101 
مورخ 98,6,16 شورای اسامی شهرگناباد نسبت 
به واگذاری کلیه خدمات پایانه مس��افربری اعم 
از تاسیسات و اجاره غرفه ها و 5درصد عوارض 
بلیط های مسافری و امور خدماتی میدان میوه و 
تره بار گناباد را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگ��ذار نمای��د. از متقاضی��ان محت��رم دع��وت                                                                                                    
م��ی گ��ردد جه��ت دریاف��ت اس��ناد به س��ازمان 
مدیری��ت حم��ل و نقل واق��ع در خیاب��ان غفاری 
طبقه فوقانی پاس��اژ ش��هرداری مراجعه نمایند.
ضمن��ًا اخرین مهلت ش��رکت در مزای��ده 10 روز 

پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
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ورزش خراسان ناشران و دست اندرکاران در گفت وگو با قدس:

کتاب، بی تاب تولید است
ســرور هادیان   این روزها شاهد برگزاری 
نمایشگاه کتاب در شــهرمان هستیم. بیست و 
یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب که از هشتم 
تا پانزدهم آبان ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد 
پذیرای عالقه مندان است. نمایشگاهی فرهنگی 
که ســال ها بنا به ضرورتی که محسوس است، 
تالش برای برپایی آن هنــوز وجود دارد. کتابی 
که سال هاست سرانه مطالعه و به تبع آن کمی 
تقاضا و کاهش نشر را به همراه داشته و این روزها 
هم گرانی کاغــذ و ملزومات چاپ مزید بر علت 
شده است. از این رو با تنی چند از دست اندرکاران 
حوزه نشر و ناشران باسابقه به گفت وگو نشسته ایم 

که ماحصل آن پیش روی شماست. 

  بهانه ای به نام گرانی
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت تعاونی 
ناشران خراسان در گفت وگو با خبرنگار ما درباره 
وضعیت فعلی نشر کتاب در شهرمان می گوید: به 
اعتقاد من همه کتاب نخواندن ها را نمی توان به 
گردن گرانی کاغذ انداخت. کاغذ بخشی از فرایند 
نشر است البته قبول داریم که بی تأثیر نیست. یک 
سال است که دچار تورم در بخش کاغذ شده ایم 
اما پیش از آن هم مسئله کتاب نخواندن و کاهش 

تیراژ کتاب را داشتیم. بخشی 
از این مشــکل به ســال های 

گذشته برمی گردد.
مهدی نصیــرزاده که اولویت 
چاپ خــود را در حوزه های 
علوم انســانی اعالم می کند، 
می افزایــد: روند کاهش تیراژ 
کتاب و کاهــش تقاضا چند 
سالی است که آغاز شده است 
و باید ریشه ای تر به دنبال حل 

مســئله باشــیم. دنبال تک عاملی بودن ما را به 
بیراهه می رســاند. اگر به دنبال عامل می گردیم 
یکی از عوامل گرانی است؛ آمارها نشان نمی دهد 

که در گذشته وضعیت خوبی داشته ایم.
وی که بیش از سه دهه است کار نشر را به صورت 
حرفه ای انجام داده اســت، خاطرنشان می سازد: 
حضور دانشجویان برای خرید کتاب را نمی توانیم 
پویایی و یا رکود نشــر بدانیم زیرا آن بازار خاص 
خودش را دارد. وقتی بحث نشــر را داریم، بحث 
در حــوزه عمومی اســت و می تواند منظورمان 
کتاب هایی با موضوعیت ادبیات، فلســفه، علوم 
اجتماعی و... باشد. این شاخص ها نشان می دهند 

که وضعیت ما چگونه است.

 رکود نسبی 
مسئول نشر »مرندیز« با بیان آنکه علت رکود در 
بخش نشر و چاپ کتاب فقط مشکل اقتصادی 
نیســت، بیان می دارد: فقط کتاب تنها کاالیی 

نیست که گران شده، مواد غذایی و سایر هزینه ها 
هم افزایش داشته اما دارای یک نسبیت است اما 
قسمتی که شاید خیلی متضرر می شوند نشر و 
کاالهای فرهنگی اســت، زیرا از گذشته هم در 
خانواده جایی برای کتاب در ســبد خانوار وجود 

نداشت پس بیشترین ضربه به آن وارد شد.
او که دانش آموخته رشــته 
جامعه شناســی است درباره 
مشــکل مالیاتــی در حوزه 
نشــر نیــز اظهار مــی دارد: 
بحث مالیات سلیقه ای است 
در برخی جاهــا اعمال و در 
برخی جاها اعمال نمی شود 
اگرچه بایــد وحدت رویه ای 
داشته باشد. ممیزی مالیاتی 
تفســیری می کنند، بخشی 
می گویند ناشــر باید کتاب 
خودش را بفروشــد تا معاف از مالیات باشد که 
قانون به صراحت همین اســت امــا با توجه به 
وضعیت فعلی برای خیلی از ناشــران مساعدت 
الزم می شــود. در کل در بحث مالیاتی مشکل 

چندانی وجود ندارد.

 حس خوب کتاب چاپی
مدیرعامل شرکت تعاونی ناشران خراسان درباره 
آینده کتاب نیــز می گوید: نمی توان با قاطعیت 
اعالم کرد که در آینده چاپ کتاب وجود نخواهد 
داشت، در کشورهای توسعه یافته آمارها از رشد 
مصرف کاغذ روایت می کند که نشان از افزایش 
تیراژ و تقاضای کتاب دارد. خواندن کتاب هنوز 
هم حس منحصر به فــرد خودش را دارد. اینکه 
بگوییــم کتاب کاغذی از بین مــی رود، بعید به 
نظر می رسد. شاید روزنامه ها به سمت خبری و 
برخط بروند ولی در حوزه کتاب به خصوص در 
حوزه هایی که نیاز به تأمین تفکر مثل فلســفه، 

روان شناسی، الهیات و... را دارد این موضوع بعید 
به نظر می رسد.

 خرید کتاب های درسی و کمک درسی 
انتشارات »اســتاد« که چاپ این نشر بیشتر در 
زمینه علمی، فنی، دانشــگاهی و ادبیات است 
نیز دربــاره بحران کاغذ و مشــکالت در زمینه 
نشــر می گوید: با توجه به قیمت باالی چاپ و 
کاغذ، وضعیت کاغذ به بحران تبدیل شده است 
و مردم اشتیاقی به خرید کتاب ندارند مگر آنکه 
کتاب های درسی یا کمک درسی که مجبور به 

تهیه آن هستند را خریداری کنند.

  کاهش 90درصدی چاپ
ابراهیم عسکری که ســال ها تجربه کتابداری 
در دانشگاه و بیش از 40 سال کار نشر را دارد، 
درخصوص کاهش چاپ در این سال ها می گوید: 
نشــر ما در سال 40 الی 50 عنوان کتاب چاپ 
داشت که فروش به سراسر کشور هم داشتیم 
ولی اکنون به چاپ حدود پنج عنوان کتاب در 
سال رسیده که تیراژ آن هم به 100 الی 200 
در نهایت 500 عدد رسیده و این درحالیست که 
تیراژ ما در گذشته بین 3 الی 5 هزار جلد بود که 

رونق هم داشت. 

 خرید دوجلدی 
وی بیشترین مراجعه کننده خرید برای کتاب را 
دانشجویان اعالم می کند و خاطرنشان می سازد: 
متأسفانه ما حتی با مراجعه افرادی مواجهیم که 
کتاب دست دوم و یا تخفیف می خواهند و این 
نشان از مشکل تأمین هزینه برای خرید کتاب 
دارد. این در حالیست که قبالً ما کارتونی کتاب 
می خریدیم چــون قیمت ها تغییر نمی کرد اما 
االن دو جلد می خریــم و پس از فروش دوباره 

آن را تهیه می کنیم. 

عسکری در ادامه با اشاره به این نکته که ما باید 
شرایطی را فراهم ســازیم تا مردم برای خرید 
کتاب انگیزه داشته باشند، تصریح می کند: ما اگر 
اعتقاد داریم که فرهنگ جامعه را بسط بدهیم 

باید راهکارهای خودش را برایش بگذاریم. 

 حذف نیروی کار 
وی در ادامه بــا گالیه از بحث مالیاتی تصریح 
می کند: متأســفانه یکی از مشکالت در بحث 
نشــر مالیات اســت؛ مدام می گویند ناشران و 
کتاب فروشــی ها از پرداخت مالیات معافند اما 
برگه دارایی می آید. من 6 کارمند داشــتم و به 
دلیل پایین آمدن فروش، آن ها مجبور شــدند 

بروند اکنون فقط یک کارمند دارم.
یکی از مؤسسان شرکت تعاونی ناشران خراسان 
نیز در گفت وگو با ما درباره هزینه تمام شــده 
نشــر برای کتــاب می گوید: در حــال حاضر 
هزینه های چاپ یک کتاب نســبت به دو سال 
گذشته حداقل سه برابر شده است. برای مثال 
در گذشــته قیمت تمام شده یک کتاب رمان 
تاریخی مانند »خورشید کالت« که به تاریخ و 
زندگی نادرشاه می پردازد و 1200 صفحه است 
در دو جلــد با قاب، 55 هــزار تومان بود و این 
در حالیست که همین کتاب با همین ویژگی ها 
در شــرایط فعلی 200 هزار تومان است و روز 
به روز شرایط بدتر می شود. متأسفانه قبالً که 
قیمت تمام شــده کتاب، مناسب بود باز هم با 
اســتقبال چندانی مواجه نبود و سرانه مطالعه 

کشور کم بود. 

 کتاب های آینده 
 مدیر نشــر »یاس« با اشاره به بحث کتاب های 
دیجیتال اظهار می دارد: در حال حاضر با توجه 
به کتاب های الکترونیکی، دیجیتال شــدن و 
دانلود کردن آن، تا سال های بعد شاید کتاب به 
شکل سنتی و کاغذی منسوخ شود و امیدواریم 
مردم حداقل به شــکل دیجیتــال این کاالی 
فرهنگی را مورد استقبال قرار دهند و همچنین 
شرایط کپی رایت و حق و حقوق مؤلف و ناشر 

نیز رعایت شود.
این ناشر باسابقه بیان می دارد: اگر انتظار داشته 
باشیم که در آینده نزدیک شرایط بهتری ایجاد 
شود، من تصور نمی کنم. شاید بتوان گفت کم کم 
کتاب فروشی ها هم به مشاغلی که منسوخ شده 
است، خواهند پیوست البته شاید در طول 10 
الی 15 ســال آینده شــکل دیجیتال به خود 
خواهد گرفت. شاید سخت افزاری طراحی شود 
که حالت کاغذ را داشته باشد یعنی بشود ورقش 
زد اما دیجیتال باشــد و کمــی حس خواندن 
کتاب کاغذی را القا کند و شاید چاپ کتاب به 

کتاب های نفیس و یا تزئینی منحصر شود. 
این ناشر که بیش از چهار دهه در صنعت چاپ 
و نشــر حضور جدی دارد، در پایان می گوید: 
رشته اصلی ما در زمینه کتاب های تاریخ ادبیات 
فارسی است اما چند سالی است در این زمینه 
مجبور به فعالیت کمتر شــده ایم و در زمینه 
بهداشــت عمومی و کمک آموزشی به چاپ و 

نشر پرداختیم.

فرهنگ و هنر

وقف

طبیعت

 ۳۰۰ زندانی جرایم غیرعمد 
با کمک وقف آزاد شدند 

بقاع  مدیــرکل  قدس: 
متبرکه و اماکن مقدس 
امور  و  اوقاف  ســازمان 
جنوبی  خراسان  خیریه 
 300 آزادســازی  از 
غیرعمد  جرایم  زندانی 
در مهر امسال با کمک 

وقــف خبر داد و گفت: در ماه ربیــع االول نیز مرحله دوم 
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد از محل موقوفات انجام 

می شود. 
حجت االســالم محمد نوروزپور در همایــش یاوران وقف 
خراســان جنوبی در بیرجند با اشــاره به راه اندازی 200 
مرکز افق در بقاع متبرکه کشور اظهار کرد: این مراکز در 
حوزه های فرهنگی، قرآنــی و اجتماعی به مردم خدمات 
می دهند. مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مقدس ســازمان 
اوقاف و امور خیریه  افــزود: یکی از وظایف این مراکز به 
خصوص در حوزه اجتماعی شناسایی آسیب های آن محل 
بوده و با کمک مشــاوران به کاهش آسیب های اجتماعی 

در حوزه های مختلف کمک می کنند.
وی اظهار کرد: اتاق های مشــاوره وقف در ادارات اوقاف و 
بقاع متبرکه تشکیل شده که یکی از وظایف آن ها احصای 

نیازهای هر شهرستان برای وقف های جدید است.
نوروزپــور دهه وقف را یک فرصت برای اطالع رســانی از 
سوی متولیان در خصوص آثار وقف دانست و افزود: برخی 
موقوفات در کشــور بیش از یک هزار سال قدمت داشته و 

هنوز به نیت واقف عمل می شود.  

  جمعیت آهوی سبزوار 
۳۵ درصد افزایش یافت

بارندگی هــای  ایرنــا: 
امســال،  مناســب 
پوشــش گیاهــی غنی 
و گشــت های مســتمر 
محیط بانان افزایش 35 
درصدی جمعیت آهوان 
شهرســتان سبزوار را به 

همراه داشــت. رئیس اداره حفاظت محیط زیســت سبزوار 
گفت: هــم اکنون حدود یــک هزار رأس آهــو در منطقه 

حفاظت شده شیراحمد این شهرستان زیست می کنند.
حمیــد صادقی افزود: امســال عالوه بر افزایــش زاد و ولد 
گونه هــای جانوری قــوچ، میش، کل، بــز و آهو در مناطق 
حفاظت شــده شهرستان ســبزوار زادآوری پرندگان کبک، 

تیهو، باقرقره و گنجشک سانان نیز بیشتر شده است.
وی اظهار کرد: سرشــماری وحــوش پناهگاه حیات وحش 
شیراحمد ســبزوار هفته جاری با همکاری اداره های محیط 
زیست جغتای، کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، قوچان، نیشابور، 
فیروزه و دو گروه از اداره کل حفاظت محیط زیســت استان 

انجام شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار همچنین افزود: 
گونه های جانوری همچون قوچ، میش، کل، بز، آهو، روباه، 
کاراکال، گربه وحشی، شــغال، مار شاخدار، مار جعفری، 
بزمجــه و پرندگانی چون باالبان، عقــاب طالیی، کبک، 
باقرقره شکم ســیاه و زاغ بور از گونه های شاخص منطقه 

پروند و شیراحمد سبزوار هستند.

  اعالم آمادگی تیم بسکتبال بانوان 
آویژه صنعت در لیگ برتر 

بســکتبال  تیم  قدس: 
رضوی  خراســان  بانوان 
تحت حمایت باشگاه آویژه 
صنعت پارسا کار خود را 
برای حضور در لیگ برتر 

آغاز کرد.
تیم بسکتبال بانوان سال 
گذشته جزو تیم های لیگ برتری بود، اما به دلیل مشکالت مالی 
و تکمیل نکردن نام نویسی نتوانست در مسابقات حضور یابد و در 
دسته یک به رقابت پرداخت و مقتدرانه توانست دوباره به لیگ 
برتر راه پیدا کند. این تیم ســال گذشته با نام بارمان به میدان 
می رفت که امسال با نام آویژه صنعت پارسا در مسابقات حضور 
می یابد. 13 تیم در لیگ برتر بسکتبال بانوان حضور دارند که تیم 
بانوان آویژه صنعت پارســا در گروه »ب« با تیم های پاالیش نفت 
آبادان، هیرو تهران، گروه بهمن تهران، صدرای شیراز و نارسینای 
تهران همگروه است. در این زمینه جلسه ای با حضور مسئوالن، 
بازیکنان و کادر فنی باشگاه برگزار شد که معاون توسعه ورزش 
اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی در این جلسه، گفت: 
خوشحال هستیم ظرفیت ورزش بانوان به گونه ای باشد که ما نیز 
جزو مدعیان در لیگ های مختلف باشیم. خوشبختانه خراسان 
رضوی این ظرفیت را دارد و 11 تیم نماینده در لیگ های مختلف 
داریــم. زارعی بیان کرد: حفظ باشــگاه های خصوصی به تالش 
بازیکنان نیاز دارد. امیدوارم آن جایگاه و مقامی که نتوانستند در 
سال های گذشته بدست آورند، امسال محقق شود تا نماینده های 

خوبی را به تیم ملی معرفی کنیم.

  ستارگان مشهد، قهرمان نخستین 
دوره لیگ کاراته استان شد 

قدس: لیگ کاراته بانوان 
استان در سبک های آزاد 
با حضور 16 تیم متشکل 
نوجوانان  تیم  از هشــت 
تیــم جوانان  و هشــت 
پیگیری شد که در نهایت، 
ستارگان مشــهد عنوان 
قهرمانی را کسب کرد، ایرانا نایب قهرمان شد و عنوان سومی نیز به 
تیم ذوالفقار رسید. این رقابت ها در خانه کاراته استان در مجموعه  
ورزشی کوثر برگزار شد که در پایان به نفرات اول تا سوم هر دسته 

مدال، کاپ و لوح قهرمانی اهدا شد. 

  مسابقات شطرنج آزاد کشور در قوچان 
دوره  ســومین  قدس: 
آزاد  شــطرنج  مسابقات 
کشــوری جام بهارآساک 
»گرامیداشت هفته تربیت 
بدنی و ورزش« با شرکت 
1۷0 شطرنج باز کشوری از 
استان های خراسان رضوی، 
خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، تهران، آذربایجان غربی، 

لرستان و بوشهر در قوچان برگزار شد.
این رقابت ها در سه رشته استاندارد، سریع و برق آسا برگزار شد و 
در پایان آخرین روز در رشته استاندارد زیر 14 سال علی موحدی 
علی آبادی به مقام نخست دست یافت و ایمان حسن پور مقدم و 

امیرارسالن ذیحقی مقام های دوم و سوم را کسب کردند.
در رده اســتاندارد جدول زیر 2200 داوود وحدتیان اول شــد، 
سبحان زحمتی جایگاه دوم را تصاحب  کرد و آروین عادلی به مقام 
سوم دست یافت. در رشته رپید یا سریع سومین دوره مسابقات 
کشوری شطرنج آزاد شهرستان قوچان مسعود مصدق پور استاد 
بزرگ شــطرنج به مقام اول رســید، جمال زارع دوم شد و رضا 

محمدی رتبه سوم را کسب کرد.

  سومی پاروزن مشهدی در مسابقات 
کانوپولو کاپ آسیا

قدس: تیم ملی کانوپولوی بانوان ایران با حضور پاروزن مشهدی 
خود در مسابقات کاپ آسیا به عنوان سومی دست یافت. 

مسابقات کاپ آسیایی کانوپولو مردان و زنان به میزبانی شانگهای 
چین برگزار شــد که در بخش بانــوان 6 تیم ایران، چین، ژاپن، 
سنگاپور، هنگ کنگ و چین تایپه حضور داشتند و مقابل هم به 
میدان رفتند که این  بار دست دختران پاروزن ایرانی از صید مدال 
طال خالی ماند و به  عنوان سومی رضایت دادند. تیم ملی مردان 

نیز موفق شد عنوان نایب قهرمانی آسیا را کسب کند.
در ترکیب شــش نفره تیم ملی بانوان؛ مهال عاطفه دار، ورزشکار 
مشــهدی حضور دارد که سابقه 6 ســال حضور در این رشته و 

سپس پوشیدن لباس تیم ملی را نیز در کارنامه دارد.

با توجه به قیمت باالی 
چاپ و کاغذ، وضعیت 

کاغذ به بحران تبدیل شده 
است و مردم اشتیاقی به 

خرید کتاب ندارند

بــرش
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فضای مجازی: 

  برگزاری کارگاه آموزش عکاسی 
پیشرفته دیجیتال در مشهد

قــدس: کارگاه آموزش 
عکاسی پیشرفته دیجیتال 
در مشهد برگزار می شود. 

آموزشــی  کارگاه  ایــن 
حمیــد  تدریــس  بــا 
سلطان آبادیان از عکاسان 
مطرح مشهد و در سطح 

پیشرفته از دوازدهم آبان ماه در حوزه هنری خراسان رضوی آغاز 
می شود. در پایان این دوره ضمن اعطای گواهی نامه، از هنرمندان 
مستعد برای همکاری با دفتر عکس حوزه هنری خراسان رضوی 

دعوت به عمل خواهد آمد.

  اکران پنج فیلم کوتاه در سینما هویزه
قدس: بــا حضور روناک 
جعفــري کارگردان فیلم 
»بــدل« و بهنام ســنایي 
»اِس«  فیلــم  تهیه کننده 
پنج فیلم کوتاه در پردیس 
برگزار  مشــهد  هویــزه 

می شود.
این برنامه ساعت 1۷ شنبه یازدهم آبان ماه برپا خواهد شد.

عالقه منــدان می توانند برای تماشــای این فیلم ها از ســایت 
سینماتیکت بلیت تهیه کنند.

درمسجدامامرضاj برگزارمیشود
  محفل شعر ویژه دانش آموزان و بانوان 

محفل شعر ویژه  قدس: 
دانش آمــوزان و بانوان هر 
هفته پنجشنبه ها به همت 
حــوزه هنری خراســان 
امام  مســجد  در  رضوی 
رضــا)ع( واقــع در بولوار 
برگزار  مشــهد  طبرسی 

می شود.  این محفل ادبی ساعت 10 صبح با حضور جمیله سادات 
کراماتی برپا می شود. همچنین هر هفته یکشنبه ها ساعت 16 
جلسه شعرخوانی و نقد و بررسی اشعار با حضور جمعی دیگر از 
شاعران مطرح استان در اتاق جلسات حوزه هنری خراسان رضوی 
)بین هاشمیه 20 و 22( برگزار می شود و حضور در آن برای عموم 

عالقه مندان آزاد است.

مسئولبیمارانخاصدانشگاهعلومپزشکی:
وجود یک هزار و ۸۰۰ بیمار مبتال 

به سرطان در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: مســئول بیمــاران خاص 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از وجود یک هزار و 

۸00 بیمار مبتال به سرطان زیر پوشش خبر داد.
مهری فرشاد گفت: خدمات شیمی و پرتودرمانی در مرکز 
قطب سرطان در بیمارستان امام علی)ع( به طور رایگان 
ارائه می شــود. وی با بیان اینکه مرکز خدمات تشخیص 
و درمان در همه روزهای هفته فعال اســت، تصریح کرد: 
بیمارانی که به شکل سرپایی درمان می شوند، می توانند 
 با مراجعه به داروخانه هالل احمر و داروخانه بیمارســتان 

امام علی)ع( از تخفیف دارویی بهره مند شوند.

Publonsبراساساعالمرسمیوبگاه
استاد دانشگاه فردوسی در میان 
داوران برتر مقاالت علمی جهان

قدس: با توجه به اعالم رســمی وبگاه Publons، دکتر 
محمد رضایی پژنــد، عضو هیئت علمی گــروه عمران 
 دانشکده مهندســی فردوســی، موفق به کسب عنوان 
یک درصد برترین داوران مقاالت علمی جهان در سال های 

201۸ و 2019 میالدی شد.
وی دارای 6 کتــاب تألیفی بوده و بیش از 250 مقاله در 

نشریه های پژوهشی به چاپ رسانده است.
دکتر محمد رضایی پژند با کسب امتیاز 3۷/45 در وبگاه 
ResearchGate جزو 5 درصد پژوهشگران جهان قرار 

گرفته و دارای امتیاز h-index برابر با 20 است.

باهدفنجاتکودکانمحرومازشیرانجامشد
 تأسیس بانک شیر مادر 

در بیمارستان ام البنینb مشهد

قدس: رئیس بیمارستان ام البنین)س( گفت: مادران شیرده 
می  توانند از طریق بانک شــیر مادر، شــیر مازاد خود را به 
شــیرخواران محروم از شیر مادر اهدا کنند. دکتر اخالقی 
گفت: بر این اساس بانک شیر مادر این بیمارستان با هدف 
تأمین تغذیه شیرخواران نیازمند تأسیس شد که این بانک 
جزو نخستین بانک های شیر مادر در ایران است. وی ادامه 
داد: در این بانک پس از اهدای شــیر توسط مادران سالم 
اهداکننده، اقدامات متعددی شامل بررسی نمونه های شیر از 
نظر سالمت، ذخیره کردن انجام و در نهایت شیرهای ذخیره 

شده به شیرخواران نیازمند اهدا می شود.

7666zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
               1 
               2 
               3 
               4 
               5 

               6 
               7 
               8 
               9 
               10 

               11 
               12 
               13 

               14 
               15 

 

1. جانمــاز- پیمانه هاســت و جمع کیل- 
زندان

 2. روزقبل- خوگرفتن- جامه درویش
3. کم عرض- برکه- عامل تکثیرقارچ ها
 4. اشاره- از درجات ارتشی- نت منفی

5. پدربزرگ- نوعی دوچرخه مســابقه ای- 
زادگاه شعرنو 

6. خیس- نوآوری
 ۷. خصلت- تند و فوری- سستی

 ۸. توانایی مالی- متکای کوچک- شوخی 
ادبی

 9. انتقال دهنــده ســیاالت- کوه- صفحه 
اینترنتی- زدنی بهانه گیر

10. منافق- نام پسرانه وطنی
11. لقب اشرافی اروپایی- خنیاگری- نیمه 

»وسیع«
 12. موی مجعد- کاغذی که حکم دادگاه 

برآن نوشته شده- سالیان عمر
 13. واحد شمارش احشــام- ندادهنده- 

راکب
 14. مهره شطرنجی- پیشوند 10 برابری - 

روزنامه ورزشی چاپ اسپانیا

 15. سلطان جنگل- سهل انگاری- منتسب 
به یکی از چهارجهت اصلی جغرافیایی

فروختــن  از  امــر  آزاد-  پایه گــذار-   .1 
2. فراق- بی پروا- کاشف الکل

 3. میهمــان ناخوانــده- ناتــوان- بدبوی 
پرخاصیت

 4. بحر- مغزسر- حافظه سخت رایانه 
5. از آن طرف مظهر ایســتادگی می شود - 

حاال- از ادات پرسش 
6. آدرس دیده بان در میدان جنگ- ارتش 

جمهوری اسالمی- لجباز یکی دارد
 ۷. مرکز مرکزی- ناهموار- سازمان فضایی 

یانکی ها
برابــر   ۸. خــواب آشــفته- زیــرک – 

فارسی گویانه را برایش برگزیدند
 9. روشــنایی- صدا و نوا- اهالی ســوریه 

قدیم را می گفتند
 10. صدمه- تقلبی- جملگی

 11. پرچم- عصیان و آشــوب- چادرسبز 
یا سیاه

 12. خدمتکار مرد- آش ســاده- از محصوالت شرکت 
ایران خودرو

 13. زن آزاده- دســت درخــت- شــهر و تیم فوتبال 
فرانسوی

 14. خواروبارفروش- منفذ- آب خورده
 15. پرش معروف بسکتبال- برداشت کردن از سخنان 

کسی- عدد منفی

  افقی

  عمودی
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