
 توقیف 8 تن گوشت 
تاریخ مصرف گذشته پیش از عرضه

در پی اقدام مشترک چند نهاد در مشهد صورت گرفت

 در پــی یک اقدام مشــترک پلیــس اطالعات و 
امنیت، ســازمان صمت خراسان رضوی و شبکه 
دامپزشکی مشهد،محموله هشت تنی گوشت های 
تاریخ مصرف گذشــته در مشهد کشف و توقیف 
شــد.اقدامات فنی و پلیسی روی چندین سرنخ 
ارزاق عمومی شــهروندان  بازار  مشــکوک در 

.......صفحه 3 حکایت از آن داشت...

 خراسان رضوی
28 کتابخانه نیمه تمام دارد

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در گفت و گو با قدس:

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی گفت: 
در حال حاضر در خراســان رضــوی 250 کتابخانه 
نهادی و مشــارکتی داریم که باید گفت حال کتاب 
در استان آن قدر هم بد نیست.حجت االسالم علی اکبر 
ســبزیان همچنین در خصوص گســترش فضای 
مجازی و تأثیری که این پدیده در بحث کتابخوانی 

داشته است، اظهار کرد: فضای ...
.......صفحه 4 

تعلیق 22 کارت بازرگانی در خراسان رضوی
در همایش »یاوران وقف« عنوان شد

 نهادینه شدن 
فرهنگ وقف، حالل 
مشکالت مردم است

.......همین صفحه 

در راستای ساماندهی فعالیت های صادراتی صورت گرفت

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

یک کارشناس ارشد مدیریت منابع 
آب در گفت وگو با قدس هشدار داد

خراسان رضوی 
رکورددار برداشت 
آب های زیرزمینی!

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: اگر فرهنگ وقف 
در جامعه همگانی شود بسیاری از نیازمندی های جامعه با این سنت 
حسنه حل می شود. حجت االســالم محمد احمد زاده در همایش 

»یاوران وقف« که در تاالر نور برگزار شد...

س.......صفحه 2 
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گزارش قدس از بازار کتابی 
که چراغ هایش یکی یکی 

خاموش می شود

پاییز 
گلستان!

به بازاری می روم که بارها وعده گلســتان شــدن آن را 
شــنیده ایم. بازاری که به دلیــل موقعیت جغرافیایی آن 
می تواند بــه مکانی به عنوان بازار، پاتوق و گذر فرهنگی 
شــود. اما متأســفانه دیرزمانی اســت که این تصور در 
گلستان رخ نداده، چراکه بی مهری خزان زودرسش را به 
ارمغان آورد.ساعت 10 و 30 دقیقه صبح یک روز پاییزی 
با آفتابی کم رمق است که به بازار گلستان می روم. فضای 
ســاکت و بدون تردد با مغازه هایی خالی و تعطیل به جز 
کافه کتاب آفتاب و خانه تمرین زبان، خبر از بی اعتنایی 
به این بازار می دهد. بــازاری که یک طرفش به خیابان 
دانشگاه و آن طرف دیگرش به خیابان اسداللهی راه دارد 
و در عین حال محل عبور و مرور دانشــجویان، جوانان و 

عابران زیادی است...

  مسئول بسیج دانش آموزی 
خراسان رضوی در گفت و گو با قدس عنوان کرد

 برگزاری مناظرات دانش آموزی
 در مدارس با هدف بصیرت افزایی

قدس آنالیــن - وحید اکرمی: مســئول بســیج 
دانش آموزی خراســان رضوی گفت: دانش آموزان ایرانی 
با حضور چشــمگیر در راهپیمایی 13 آبــان دوباره به 
دشــمنان خواهند فهماند که محکم تر از نوجوانان سال 
5۷، همراه و همگام با اهداف انقالب هستند و از این راه 
عقب نخواهند نشست. حجت االسالم مهدی جعفری در 
گفت و گو با خبرنــگار قدس آنالین عنوان کرد: در دوران 
انقالب و در آبان ماه 5۷ صدای انقالب اســالمی تقریباً 
بــه گوش همه مردم ایران رســیده و به تمام خانه ها راه 
یافته بود. دانش آموزان نیز این صدا را با گوش جان خود 
شنیده بودند و برای حمایت از انقالب احساس مسئولیت 
می کردند. وی ادامه داد: 13 آبان مصادف با سالروز تبعید 
حضرت امام خمینی)ره( به ترکیه در ســال 1343 بود. 
به همین مناسبت دانش آموزان در سال 5۷ به خیابان ها 
آمده و به قیام مردمی پیوســتند و موجبات ســرنگونی 

حکومت ستمشاهی را فراهم آوردند. 
وی بیان کرد: نوجوانان امروز ایران نیز همانند قشر نوجوان 
ابتدای انقالب، در صحنه حاضر و آماده اند. هر جایی که 
احساس به کار یا فعالیت انقالبی باشد دانش آموزان میانه 
میدان حضور دارنــد. وی اظهار کرد: رویش های انقالب 
اسالمی در دهه هفتادی ها و هشتادی ها کامالً مشخص 
اســت. افرادی مانند شهید حججی از همین نسل دهه 
هفتادی و ثمره انقالب هســتند و در عمل نشان داده اند 
که در زمان نیاز حتی از اهدای جان خویش در راه اهداف 

اسالم و انقالب دریغ نخواهند کرد. 
وی افزود: وقتی نسل نوجوان و دانش آموز ما با دخالت ها 
و توطئه های شوم مستکبرانی همچون آمریکا و انگلیس 
در طول ســالیان متمادی آشنا شــوند به خوبی مفهوم 
استکبارستیزی را خواهند فهمید و در میدان مبارزه با این 
دشمنان حضور خواهند داشت. همچنین باید موفقیت ها 
و پیشرفت های نظام جمهوری اسالمی در طول این 40 
ســال برای نسل نوجوان تبیین شود تا باور ما می توانیم 
در مقابل نظام سلطه جهانی بایستیم و آن ها را شکست 
دهیم در او تقویت شــود. در واقع این موارد از مصادیق 

بصیرت افزایی در نسل نوجوان و جوان است. 
حجت االسالم جعفری متذکر شد: اکنون به همت سازمان 
بسیج دانش آموزی اســتان، کرسی های آزاد اندیشی در 
برخی از مدارس مشهد برپا شده و شبهات مطرح و توسط 
خود دانش آموزانی که مطالعه و آگاهی بیشــتری دارند، 
پاســخ داده می شــود. در واقع در این جلسات پرسش و 
پاسخ، دانش آموزان بدون هیچ ابایی پرسش های خود را 
پرســیده و دانش آموزان دیگر پاسخ های مناسب را ارائه 
می دهنــد. وی اضافه کرد: این طرح از دهه فجر ســال 
گذشــته شروع و در طول سال ادامه داشته است. در این 
مدت در حدود 200 مدرسه در مشهد تریبون های آزاد و 
کرسی های آزاداندیشی و مناظرات برگزار شده است. وی 
گفت: اکنون ۶هزار واحد بسیج دانش آموزی در مدارس 
ســطح اســتان فعال و 450 هزار دانش آموز در بســیج 

دانش آموزی خراسان رضوی عضو شده اند.

کیفرخواست مجرمیت دو عضو 
 شورای شهر مشهد صادر شد

تسنیم: کیفرخواست مجرمیت دو  عضو  شورای شهر 
مشهد پس از اتمام رسیدگی به پرونده مدارک نامعتبر 

آن ها در دادسرا، صادر شد.
پس از آنکه خبر استفاده دو عضو  شورای شهر مشهد 
از مدارک کارشناسی ارشــد نامعتبر و عناوین علمی 
دکترا لو  رفت، ماجرا در دستگاه قضایی مورد رسیدگی 
قرار گرفت و  ســرانجام چند روز پیــش هر دو عضو 
شــورای شهر مشهد متهم شناخته شده و برای آن ها 

کیفرخواست مجرمیت صادر شد.
30تیرماه ســال جاری بود که خبر استفاده دو عضو 
شــورای شــهر مشــهد از مدارک علمی نامعتبر در 
سطح کارشناسی ارشد و حتی معرفی خود به عنوان 

دانشجوی دکترا در رسانه ها پیچید.
این  ماجرا کار را به جایی رســاند که شــورای شهر 
در ابتــدا خبر را تکذیب کــرده و جوابیه ای در این 
زمینه هم منتشــر کرد.کش و قوس ها ادامه داشت 
تا اینکه پرونده در دســتگاه قضایی مورد رسیدگی 

دقیق قرار گرفت.
از ســوی دیگــر وقتی دو عضــو شــورا در مقابل 
مســتندات غیر قابل انــکار دســتگاه قضایی قرار 
گرفتند برای توجیه تخلــف صورت گرفته با برخی 
رسانه ها مصاحبه کردند و به معتبر نبودن مدارکشان 
اعتراف کردند و حتی قبل از آن، عناوین نامعتبری 
دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد را از روی سایت 
رســمی شورای شــهر و غیره پاک کردند. سرانجام 
اقدامات صورت گرفته این شــد که چند روز پیش 
مراحل رســیدگی به پرونده مذکور در دادســرا به 
پایان رســید. جمع بندی مســتندات منجر به این 
شــد که بزه انتســابی به نامبردگان محرز و مسلم 
تشخیص و مستندات به ماده واحده قانون مجازات 
اســتفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب 1388و 
ماده 55۶قانــون مجازات اســالمی مصوب 13۷5 
کیفرخواســت مجرمیت برای آن هــا تحت عنوان 
استفاده غیرمجاز از عناوین علمی صادر شد. پرونده 
مذکور پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری 

مشهد ارسال شد.

امام جمعه جدید شهر خرو معرفی شد
قدس :  خبرنگار  خرو- 
بــا حضور  مراســمی  در 
والمسلمین  حجت االسالم 
شــورای  رئیس  ایــزدی، 
ائمــه  سیاســتگذاری 
رضوی،  خراســان  جمعه 
والمسلمین  حجت االسالم 
محمد برزو به عنوان چهارمین امام جمعه شهر خرو معرفی 
شــد.در این مراسم از خدمات ســه ساله حجت االسالم 
والمسلمین غالمی، امام جمعه قبلی این شهر قدردانی شد. 
حجت االسالم والمسلمین غالمی هفته آینده به عنوان امام 

جمعه گلبهار معرفی می شود.

خبرخبر

فارس:مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی 
گفــت: اگر فرهنــگ وقف در جامعه همگانی شــود 
بســیاری از نیازمندی های جامعه با این سنت حسنه 

حل می شود. 
حجت االســالم محمد احمد زاده در همایش »یاوران 
وقف« که در تاالر نور برگزار شد گفت: وقف یک  سنت 

حسنه است که پیامبر سنگ بنای آن را گذاشته اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی افزود: 
اگر فرهنگ وقف در جامعه همگانی شــود بسیاری از 
نیازمندی های جامعه با این سنت حسنه حل می شود.

وی با اشاره به بخشی از فعالیت های اداره کل اوقاف در 
زمینه های اقتصادی اظهار کرد: قریب به ۷00 کیلووات 
نیــروگاه خورشــیدی در دهه وقف بــه بهره برداری 

می رســد و در دهه فجر ۷00 کیلووات دیگر آن نیز 
بهره برداری می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: 
پیگیری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هم در دستور 
کار اســت و به تازگی 120 میلیون تومان به سازمان 
زندان ها برای آزادی زندانی ها پرداخت شد و در 1۷ ماه 

ربیع گلریزانی را اعالم خواهیم کرد.
در ادامه  این مراسم سخنران بعثه مقام معظم رهبری 
گفت:همــه  دغدغه وقف برای مــردم و باالترین نوع 
خدمت به مردم است.حجت االســالم و المســلمین 
کاظم راشد یزدی ادامه داد: جامعه شناسان می گویند 
هر انقالبی چهار رکن دارد که اساســی ترین آن مردم 

هستند، پس مردم مهم هستند.

وی با اشاره به صفات برتر پیامبر که در قرآن بارها ذکر 
شده است، اظهار کرد: در بین همه  صفات بزرگ پیامبر 
دغدغه مند بودن ایشان نسبت به مردم در قرآن بسیار 

اشاره شده است.
ســخنران بعثه مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: 
مصادیق مصرف وقف و اعمال بنیه مالی که اصل وقف 
است بسیار مهم هستند و مردمی بودن آن از مهم ترین 

ویژگی های وقف است.
حجت االســالم و المسلمین راشد یزدی تشریح کرد: 
مال هایی که از راه حالل به دســت می آید پنج حکم 
از قبیل خمس، زکات، انفاق، احسان و صدقه دارد که 

همه  این ها در سنت حسنه  وقف می گنجد.
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی در بیان صفات 

وقف کنندگان متذکر شــد: وقف کنندگان انسان های 
وارســته ای هستند که از مالشــان می گذرند آن ها از 

مردم، با مردم و برای مردم هستند.
وی در ادامــه بیان کرد: متولیان و متصدیان وقف هم 
کار بســیار مهمی را انجام می دهند و آن خدمت به 
مردم است.خداوند به حضرت موسی)ع( می فرماید : 
اگر من بنده بودم و خدایی داشتم برای عبادت خدایم 
به مردم خدمت می کردم. پس خدمت به مردم از اهم 

کارهاست.
در پایان این مراســم از خدمه  موکب امام رضا)ع( 
در کربال و در مســیر مشهد، واقفان شهرستان های 
استان، متولیان امامزاده ها و خیران استان تجلیل و 

قدردانی شد.

قدس آنالین: مدیر کل مدیریت بحران خراسان رضوی 
گفت: اگرچه اســتان از آمادگی نســبی برای مواجهه با 
بحران و ســیالب برخوردار است اما با همه این اقدامات 

نمی توان ریسک سیل و مخاطرات آن را به صفر رساند.
حجت علی شــایانفر در گفت وگو با قدس آنالین اظهار 
کرد: با توجه به وظیفه ای که اداره مدیریت بحران استان 
خراســان رضوی در سیاســتگذاری، ایجاد هماهنگی و 
نظارت بر فعالیت سازمان های بحران مدار برعهده دارد از 
ابتدای سال تاکنون شورای مدیریت بحران استان جلسات 

مختلفی را برگزار کرده است.
وی بــا بیان اینکــه برنامه ریزی برای مواجهــه با موارد 
بحران آفریــن فصل پاییز و زمســتان در اســتان انجام 
شــده اســت، تصریح کرد: برای فصل پاییز و زمستان 
دســتورعمل های مختلفی از وزارت کشور برای سازمان 
مدیریــت بحران ارســال شــده که آخرین مــورد آن 
دســتورعمل اقدامات احتیاطی و پیشــگیرانه است که 
به ســازمان های مختلف و مرتبط با بحران استان ابالغ 
شده است. همچنین برای تمامی شهرداران، فرمانداران، 
بخشــداران، دهیــاران و مدیران بحران شهرســتان ها 
دوره های آموزشــی به ویژه دوره جامع مدیریت سیالب 
برگزار شده است و کمیســیون های مختلف در استان 
همچون کمیسیون سوخت و کمیسیون حمل و نقل و 
راهداری جلســات متعددی را برای این منظور تشکیل 

داده اند.

سیل ابتدای سال تلنگری برای سازمان های بحران مدار
شــایانفر افزود: حدود 30 دستگاه عضو شورای مدیریت 
بحران استان خراسان رضوی هستند که در 14 کارگروه 
تخصصــی طرح هــای عملیاتی برای شــرایط بحران و 
وظیفه گذاری هر کدام از سازمان ها صورت گرفته است 
و سیل ابتدای سال موجب ایجاد تلنگرهایی در شناخت 

آسیب ها و نقطه ضعف ها شد که برطرف کردن آن ها در 
دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه برنامه ریــزی الزم برای تأمین انرژی و 
سوخت استان در فصل زمستان و همچنین واکنش به 
ورود امواج ســرما به استان انجام شــده است، ادامه داد: 
اقدامات پیشــگیرانه الزم در بیشتر دستگاه های اجرایی 
اســتان صورت گرفته اســت و از ابتدای ســال جاری 
تاکنون حدود 100 کیلومتر الیروبی مسیل ها و کال های 
پرمخاطره در اســتان انجام شــده و ۹5 پل غیرمجاز و 
غیراستاندارد که اغلب در مســیر رودخانه های منطقه 
طرقبه شــاندیز بنا شده بودند تخریب شدند. همچنین 
2۶ کیلومتر خاکریز حفاظتی و برچیده شدن 100 مورد 
اعیان های غیرمجاز در مسیر بستر رودخانه ها از اقدامات 
دیگر برای مواجهه با سیالب و بحران های احتمالی است.

 رشد شهرسازی موجب کاهش 
مناطق نفوذپذیر شده است

شایانفر با بیان اینکه از محل منابع سازمان مدیریت بحران 
اســتان نیز مبلغ 8میلیارد تومان به اداره آب منطقه ای 
برای الیروبی مســیرها کمک صورت گرفت، بیان کرد: 
برای ســاخت شهرک مسکونی و ســاخت و ساز در هر 
نقطه ای باید ابتدا استعالم و مجوز از سازمان های مختلف 
همچون آب منطقه ای برای مدیریت رواناب ها گرفته شود. 
از طرفی رشد شهرسازی در استان سبب شده است که 
زمین های زیادی که قابلیت نفوذپذیری دارند از این حوزه 
خارج شوند و به تدریج نقاط خطرپذیر در شهر افزایش 

پیدا کنند و آب گرفتگی ها صورت بگیرد.

نیمه کاره رها شدن سوله های بحران
وی با اشــاره به اینکه مســئله ای که بایــد به آن توجه 
اساســی صورت بگیرد این است که به مسیر بسیاری از 

رودخانه های اســتان تجاوز صورت گرفته اســت، افزود: 
اگرچه طبق برنامه ریزی ها، برای شهر مشهد باید ۶0 سوله 
بحران ساخته شود اما در حال حاضر تنها 15 سوله بحران 
وجود دارد و به دلیل کمبود اعتبار ســاخت ســوله های 
بحران در شهر مشهد و سایر شهرستان های استان متوقف 

شده و به صورت نیمه کاره رها شده اند. 
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری خراســان رضوی 
تصریح کرد: پاکسازی مســیرها، بررسی پل ها، مسائل 
ترافیکی، تأمین شــن و نمک مورد نیاز، بررســی نقاط 
حادثه خیز اســتان و اولویت بندی رفع کردن مشکالت 
آن ها، تأمین سوخت مورد نیاز برای بخش های مختلف و 
موارد بهداشتی و درمانی از جمله موضوعاتی است که در 
کمیسیون های مختلف مورد بررسی قرار گرفته تا از بروز 
برخی اتفاقات غیر قابل پیش بینی در سال های گذشته 

جلوگیری به عمل آید.
شــایانفر با اشاره به اینکه خیلی از نقشه های جغرافیایی 
اســتان از لحاظ توپوگرافی دارای مشکل هستند، اظهار 

کرد: آبخیزداری اســتان طرح کنترل آب در باالدست را 
در دســتور کار دارد و به طور جدی آن را دنبال می کند 
که مطالعات نهایی آن نیز صورت گرفته اســت و با این 
اقدام مسیرهای سیل تا حد امکان بازگشایی خواهد شد تا 

میزان خسارت احتمالی به حداقل برسد.

 ارتقای صحت و دقت پیش بینی های هواشناسی  
وی ادامه داد: از طرفی هشــدار اولیه در مدیریت بحران 
نقــش تأثیرگــذار و ملموســی دارد کــه اطالعیه ها و 
اخطارهای ســازمان هواشناسی برای ارائه این هشدار ها 
کمک زیادی می کند و در راستای ارتقای صحت و دقت 
این پیش بینی ها نیاز به تقویت سازمان هواشناسی استان 
احساس می شود، ولی واقعیتی که نباید آن را انکار کرد 
این است که این پیش بینی ها برای ارتقای دقت به شدت 
وابسته به فناوری است و نیاز به رادار دارد و اگرچه سال ها 
است که موضوع استقرار رادار برای خراسان رضوی اعالم 
شده و زمین و سایت آن نیز پیش بینی شده اما هنوز این 
رادار تهیه نشده که دلیل آن مشکالت اعتباری و تحریمی 

است. 
شایانفر با اشاره به اینکه به طور دقیق نمی توان آمار نقاط 
پرخطر استان را بیان کرد، افزود: رسانه ها همواره همراه و 
کمک رسان در مدیریت بحران بوده اند و در سیالب ابتدای 
سال اطالع رســانی های به موقع رسانه ها کمک بسیار 

زیادی به مدیرت بحران در استان کرد.
شایانفر افزود: اگرچه با همه این اقدامات ریسک سیل را 
نمی توان به صفر رساند و هیچ مسئولی نمی تواند آمادگی 
کامل در برابر برخورد با بحران ها را اعالم کند اما هماهنگی 
مناسبی نیز بین دستگاه ها در این زمینه وجود دارد و از 
مردم نیز انتظار داریم در مواقع بحرانی همکاری الزم را 
داشته باشند تا دستگاه ها فعالیت های خود را به صورت 

کارآمدتر انجام دهند.

در همایش »یاوران وقف« عنوان شد

نهادینه شدن فرهنگ وقف، حالل مشکالت مردم است

مدیر کل مدیریت بحران استان در گفت وگو با قدس اعالم کرد 

آمادگی نسبی خراسان رضوی برای مواجهه با بحران و سیالب
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در راستای ساماندهی فعالیت های صادراتی صورت گرفت

تعلیق 22 کارت بازرگانی در خراسان رضوی
علی محمدزاده چند ســال پیش بود که با 
انتشــار چند خبر در عرصه ملی به یکباره همه 
توجهات به شیوه ای از تخلف حوزه بازرگانی جلب 
شد که به جای متخلفان عده ای از شهروندان باید 

تاوان پس می دادند.
ماجــرا مربوط به اجاره کارت های بازرگانی بود و 
وقتی به طور مثــال خبر بدهی چند میلیاردی 
مالیاتی یک شهروند عادی که به دلیل ناآشنایی با 
قواعد این حوزه و حتی در برخی موارد بی سوادی 
فردی که کارتی به نام وی صادر شــده رسانه ای 
شد دســتگاه های مختلف دخیل در موضوع به 

عنوان مدعی وارد موضوع شدند.
آنچه مسلم است این امر تبعات منفی متعددی 
داشته و دارد که از قاچاق تا فرار مالیاتی را شامل 
می شود بنابراین از دو سال پیش جلسات متعدد 
کارشناســی در دولــت و وزارتخانه های مرتبط 
برگزار و مقرر شــد تا راه حل های مناسبی برای 

مقابله با این معضل ارائه شود.

  مشت نمونه خروار
سال گذشته از سوی مقامات کشوری اعالم شد 
که حدود 6هــزار و 400 کارت بازرگانی یک بار 
مصرف صادر شده و بر اســاس صادرات صورت 
گرفته با این تعــداد کارت، حدود ۸۱0 میلیارد 
تومان ســود نصیب دالالن شــده است. یکی از 
اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم مدعی 
شد: سال گذشته ۵0 تن زعفران به ارزش بیش 
از ۷0 میلیون دالر از کشــور صادر شــد اما ۷۵ 
درصد از این میزان توسط افراد فاقد اهلیت الزم 
و با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای انجام 
گرفت. در پرونده خودروهای لوکس باز هم رد پای 
کارت های اجاره ای دیده شد به نحوی که بدهی 
نزدیک به 20 میلیارد تومان یک پیرزن روستایی 
در شمال کشور برای وارد کردن چندین دستگاه 
خودرو لوکس مشخص کرد عده ای با این ترفند 
ســودهای کالن به جیب می زنند و از پرداخت 
حقوق دولتی فرار می کنند و شهروندان بی خبر را 

قربانی زیاده خواهی و تخلف خود می کنند.

  تشکیل کارگروه ویژه
از این رو اواخر سال گذشته بود که بر اساس یک 
تصمیم ملی مقرر شد کارگروه ویژه ساماندهی 
کارت های بازرگانی در اســتان ها تشکیل تا از 
تکرار اتفاقات مشابه جلوگیری شود. بر همین 
اســاس با توجه به محوریت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت در این موضوع با مدیران مربوط 
گفت وگویی انجام دادیم تــا از آخرین اقدامات 

صورت گرفته مطلع شویم.

  تشکیل کارگروه ویژه پایش کارت های 
بازرگانی

امیر فخریــان، رئیــس اداره بازرگانی خارجی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفت: در پی دستور ابالغی اواخر سال گذشته، 
کارگروه ویژه پایش کارت های بازرگانی در این 
سازمان تشکیل شده و نمایندگان دستگاه های 
دخیل در موضوع شامل اســتانداری، گمرک، 
اتــاق بازرگانی و اتاق تعــاون دیگر اعضای این 
کارگروه هستند. وی افزود: این کارگروه ماهانه 
یک جلسه برگزار می کند و دستگاه های مختلف 
آمار و گزارش های خود که مرتبط با کارت های 

بازرگانی هستند را در این جلسه ارائه می دهند 
تا با تطبیق اطالعات نواقص یا تخلفات احتمالی 
مشخص شود. وی ادامه داد: بنابراین به محض 

مورد مشکوک  مشاهده یک 
و نامشــخص ابتدا به دارنده 
کارت مربوط اعالم می شــود 
تا گزارشی از میزان تعهدات 
ارزی و نحــوه ایفای تعهدات 
خود بــه این کارگــروه ارائه 
نمایــد و اگر بــه این مکاتبه 
اداری پاســخی داده نشــود 
اخطاریه ای با همین مضمون 
صادر شــده و به فرد حقیقی 
یا حقوقی دارنده کارت ۱۵ تا 

30 روز مهلت داده می شــود تا نسبت به موارد 
اعالمی اقدام نماید. امیر فخریان گفت: در نهایت 
اگر گزارش اعالمی موجب رفع ابهام ها شود که 
روند عادی فعالیت ها ادامه پیدا می کند ولی اگر 
گزارشی ارائه نشود یا گزارش ها مؤید بروز تخلفی 
باشد نسبت به تعلیق فعالیت کارت مربوط اقدام 
می شود و دارنده کارت مجاز به دریافت خدمات 

مرتبط در سامانه های مختلف نخواهد بود.

 تعلیق 22 کارت 
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی اظهار کرد: 
بر همین مبنا از ابتدای ســال جاری تاکنون 
فعالیــت 22 کارت بازرگانــی در این اســتان 

تعلیق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر 2هزار و 33۵ کارت 
بازرگانی فعال در خراسان رضوی ثبت شده که 
یــک هــزار و ۷۱0 کارت متعلق به اشــخاص 
حقوقی و مابقی متعلق به اشخاص حقیقی است.
امیر فخریــان در خصــوص بدهــی مالیاتی 
کارت های بازرگانی اســتان هــم اظهار کرد: با 
توجه بــه اینکه دســتگاه های مختلف در یک 
ســامانه واحد ثبت اطالعات دارنــد و باید فرد 
متقاضــی کارت یا تمدید اعتبار کارت تعهدات 
قانونی خود در ســازمان ها و ادارات مختلف را 
انجام داده باشد تا بتواند از خدمات مورد تقاضا 
بهره مند شــود و در صورتی کــه کارتی بدهی 
مالیاتی داشــته باشد امکان تمدید اعتبار ندارد 
لذا در حال حاضر کارت های 
بازرگانی فعال خراسان رضوی 

بدهی مالیاتی ندارند.
وی در پاســخ بــه پرســش 
دیگری درباره سقف معافیت 
مالیاتــی برای صــادرات که 
سال گذشته یک میلیون دالر 
بود هم گفت: در سال جاری 
چنین محدودیتی وجود ندارد 
و با تغییــرات صورت گرفته 
صادرکنندگان مجاز به عرضه 
۵0 درصد ارز خود در ســامانه نیما هســتند و 
می توانند حداکثر تــا 20 درصد مبلغ ارز را به 
صورت اسکناس وارد کنند و حداقل 30درصد 
ارز حاصل از صادرات را در واردات هزینه نمایند.
بر همین اساس و با توجه به ضوابط جدید دیگر 
بهانه ای برای استفاده از کارت های بیشتر برای 
اســتفاده از سقف مالیاتی تا سقف یک میلیون 

دالر هم از بین رفته است.

معاون وزیر کشور در مشهد خبر داد 
  احیای مرکز تربیت معلم

ویژه دانش آموزان  استثنایی
پورحسین:  حســین 
معــاون وزیر آمــوزش و 
نخســتین  در  پــرورش 
حضورش  رسمی  جلسه 
در جمع مدیران آموزش 
و پرورش استثنایی از در 
دســتور کار قرار گرفتن 

احیای مرکز تربیت معلم ویژه دانش آموزان با نیازهای ویژه خبر 
داد. سیدجواد حسینی در جلســه هم اندیشی مدیران  مدارس 
آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی گفت: تعلیم و تربیت 
دانش آموزان با نیازهای ویژه پنج برابر دانش آموزان عادی هزینه 
مالی، وقتی و دانشی می طلبد البته خوشبختانه اعتبارات آموزش 
و پرورش استثنایی کشور به همت تمام دست اندرکاران این حوزه 
از ابتدای دولت تدبیر و امید هفت برابر افزایش یافته و در مواردی 

مثل ایاب و ذهاب حتی تا 42 برابر نیز افزایش داشته است.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ارائه خدمات 
به دانش آموزان با نیازهای ویژه را نیازمند شناسایی درست آنان 
دانســت و عنوان کرد: در جلســه هیئت دولت گفتم باید زنگ 
آموزش و پرورش را به صدا درآورد تا آموزش و پرورش زنگ نزند، 
باید باورپذیری جامعه را به توان دانش آموزانی که نیاز ویژه دارند 

مورد توجه قرار داد.
وی با اشــاره به برنامه های آینده ســازمان آمــوزش و پرورش 
اســتثنایی گفت: سال ۹2 حدود 3۹۵ مرکز مشکالت یادگیری 
در کشور وجود داشته که در حال حاضر این رقم به بیش از 620 
مرکز در سراسر کشور رسیده است و اکنون ضرورت آموزش های 
فنی و حرفه ای و مهارتی به دانش آموزان با نیازهای ویژه در دستور 

کار است.
وی افــزود: احیــای فعالیت های فرهنگی و هنــری و توجه به 
چرخش های تحول آفرین مورد تأکید سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش که یکی از مهم ترین آن ها چرخش از رویکرد جدانگاری 
به سمت رویکرد تلفیقی و فراگیرسازی در بحث آموزش و پرورش 

دانش آموزان با نیازهای ویژه است به انجام رسد.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی کشور با تأکید بر 
ضرورت کمک به پیشگیری از بروز معلولیت ها در پیش از تولد و 
پس از تولد ادامه داد: در نظام تعلیم و تربیت به طور عام و آموزش 
و پرورش با نیازهای ویژه به طور خاص ســه نوع استاندارد باید 
لحاظ بشود، اول استانداردسازی منابع انسانی، دوم استانداردسازی 

فضاها و تجهیزات و سوم استانداردسازی فرایندهای آموزشی. 
حسینی در خصوص الزامات و اقدامات برای لحاظ کردن این 
اســتانداردها تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به 24 هزار 
معلم اداری و آموزشی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور، تعلیم و تربیت بیش از ۱۵3 هزار دانش آموز با نیازهای 
ویژه را به شکل تلفیقی و ویژه بر عهده دارند، با این حال یکی از 
مهم ترین جهتگیری ها جذب و تأمین نیروی انسانی متخصص 
در این حوزه است که الزمه آن احیای مرکز تربیت معلم ویژه 
معلمان آموزش و پرورش با نیازهای ویژه اســت که آن را در 

دستور کار داریم.

  مناسب سازی فضاهای آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: 
خراسان رضوی جزو استان های برتر در حوزه آموزش و پرورش 

دانش آموزان با نیازهای ویژه است.
قاسمعلی خدابنده با بیان اینکه عدالت آموزشی حکم می کند 
که شرایط مناسب را برای حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه 
در کالس هــای درس فراهم کنیم، افزود: باید هم تغییراتی را 
در فضاسازی ها و هم در فرایندهای آموزشی و پرورشی ایجاد 
و همچنین محتوای متناســب با نیاز های این دانش آموزان را 
تدوین و اجرا کنیم. وی عنوان کرد: مهارت آموزی برای ارتقای 
جایگاه اجتماعی دانش آموزان با نیازهای ویژه اهمیت زیادی 
دارد، از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه کنیم که ارتباط 
آموزش و پرورش را با دانش آموختگان مدارس با نیاز های ویژه 

حفظ کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی با اشــاره به اینکه 
عدالت آموزشی را در اولویت کار قرار داده ایم، گفت: دانش آموزان 
واجب التحصیل با نیازهای ویژه باید از آموزش و پرورش باکیفیت 
بهره مند شده و نباید از تحصیل محروم شوند و خانواده ها باید در 
این زمینه با آموزش و پرورش همراه باشــند و شرایط عاطفی و 

توانبخشی آن ها را مدنظر قرار دهند.

  مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی: 
  جمعیت حیات وحش منطقه 

»جنگل خواجه« افزایش یافت
محیط  مدیرکل  قدس: 
زیست خراســان رضوی 
از افزایش جمعیت حیات 
وحش منطقــه حفاظت 
خواجه«  »جنگل  شــده 

خبر داد. 
حضور  بــا  همتی  تورج 
حفاظــت  منطقــه  در 

شــده »جنگل خواجه« در دیدار با محیط   بانان پاسگاه مرزی 
محیط  بانی المتو اظهار کرد: بررســی آمار و نتایج حاصل از 
سرشــماری نشــان می دهد که پس از کاهش آســیب های 
ناشــی از خشکسالی در سال های پیشین، این منطقه به یکی 
از زیســتگاه های مســتعد برای حضور گونه های قوچ و میش 
وحشی و آهو تبدیل شده و خوشبختانه این موضوع، روند رو 

به بهبودی زیستگاه را نوید می دهد.

  برگزاری همایش حمایت از مردم 
مظلوم کشمیر درمشهد

قدس: همایش مردمی 
حمایت از مردم مظلوم 
کشمیر به همت مجمع 
و  حبــل اهلل  اســالمی 
مؤسسه  مشــارکت  با 
شرقی  میراث  فرهنگی 
در  گذشته  شب  شنبه 
مشــهد مقدس برگزار 
شد.  ابوالفضل زارعی، رایزن سیاسی سابق ایران در هند، 
ســخنران این جلســه بود که در مورد مظلومیت مسئله 

کشمیر در میان جهانیان و مردم ایران سخن گفت.
گفتنی اســت، در ایــن برنامه که در مســجد صنعتگران 
برگزار شد، جمعی از فعاالن فرهنگی و دانشجویان مشهد، 

افغانستان، سوریه و کشمیر شرکت کردند.
همچنین با توجه به اینکه جمعی از زائران پاکســتانی به 

این مراسم آمده بودند، جلسه ای دیگر برگزار شد.

  رزمایش برق در مشهد برگزار شد
ایرنا: به مناســبت هفته پدافند غیرعامل، هشتمین رزمایش 
سراســری برق همزمان با کل کشــور روز گذشــته  در ۱4 
نقطه حساس شهر مشهد توســط گروه های عملیاتی برگزار 
شــد. معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی 
برق مشــهد درباره این رزمایش گفت: رزمایش سراسری برق 
بــا هدف کنترل و آمادگی مولدین بــرق اضطراری در مراکز 
حساس با شــعار »پدافند غیرعامل، مقاومت و بازدارندگی با 
رونق تولید« برگزار شــد. محمدحسین مشــکینی افزود: در 
این رزمایش، برق مشــترکان در مناطق حساس مورد نظر به 
مدت 30 دقیقه قطع شــد تا تمهیدات الزم برای برخورداری 

مشترکان از برق پایدار اندیشیده شود.

    دعوت شورای هماهنگی تبلیغات 
برای شرکت در راهپیمایی 13 آبان

شــورای  قــدس: 
تبلیغــات  هماهنگــی 
خراســان  اســالمی 
اطالعیه ای  در  رضــوی 
هر  برگزاری  کرد:  اعالم 
مراسم  باشــکوه تر  چه 
یــوم اهلل  راهپیمایــی 
ســیزدهم آبان ماه در ســال جاری با حضور پرشور تمامی 
اقشار مردم شریف و متدین ایران اسالمی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و جهانیان نظاره گر تسلیم ناپذیری، صالبت 
و اقتدار ملت شــجاع و دشمن شناس ام القرای جهان اسالم 
در برابر توطئه های رذیالنه و تروریســم اقتصادی موسوم به 
فشار حداکثری اســتکبار جهانی و به مصداق اتم آمریکای 
جهانخوار خواهند شد. در همین راستا راهپیمایی یوم اهلل ۱3 
آبان همزمان با سراسر کشور در همه شهرستان های استان 

خراسان رضوی برگزار می شود.
این مراسم در شهر مقدس مشهد امروز دوشنبه ۱3۹۸/۸/۱3 
ساعت ۸/30 صبح از میدان بسیج به طرف حرم مطهر رضوی 
برگزار و در پایان با اجتماع در صحن جامع رضوی، ســردار 
سرلشــکر رحیم صفوی، دستیار و مشــاور عالی فرماندهی 

معظم کل قوا سخنرانی خواهد کرد.
از این رو از اقشــار مختلف مردم همیشه در صحنه، طالب 
و فضالی محتــرم، خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران، 
استادان، دانشجویان، دانش آموزان، اصناف و تشکل های دینی 
دعوت می شود با حضور حماســی خود طنین رسای شعار 

کوبنده و ضداستکباری خود را به گوش جهانیان برسانند.

شهردار: 
  هیچ کس برای جبران خسارت های 

سیل در کالت به وعده اش عمل نکرد
ایســنا: شــهردار شهر 
از  پــس  گفــت:  کالت 
سال  ابتدای  سیالب های 
ساحلی  دیوارهای  جاری 
و دیوارهــای حفاظتــی 
تخریب شدند، اما به دلیل 
تخصیص نیافتن اعتبارات 
مورد نیاز تاکنون نتوانستیم این مکان ها را مرمت کنیم و اگر سیل 
سال گذشته مجدد اتفاق بیفتد شاهد حوادث بسیار ناگوارتری 

خواهیم بود و جان مردم کالت به خطر می افتد.
مســعود میراب عنوان کرد: هرچند پس از سیالب ابتدای سال 
جاری مقرر بود بخشی از خسارت ها از سوی ستاد بحران تأمین 

شود اما تاکنون حتی یک ریال تخصیص نیافته است.
وی میزان خسارت وارده به شهر کالت را بر اثر سیالب 2میلیارد 
و 600 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: در سیالب سال های ۹6 
و ۹۷ نیز هر ســال به همین میزان برآورد خسارت شد، اما هیچ 
اعتباری حتی برای جبران بخشی از خسارت های سال های قبل 

هم به شهر کالت تخصیص نیافت.
شهردار کالت عنوان کرد: با وجود اینکه سال ۹6 رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشور به شهر کالت آمد و قول تأمین هزینه ها 
را داده بود ولی در ســه سال پیاپی که افزون بر ۷ میلیارد تومان 
برآورد خســارت سیل این شهرستان شده تاکنون ریالی به این 

شهرستان اختصاص نیافته است.
وی ادامه داد: در سیالب  سه سال اخیر کالت، مدیران باالدستی 
به این شهرستان رفت و آمدهایی داشتند و قول هایی دادند و این 
موجب افزایش توقعات مردم منطقه شد اما حال که آن مدیران 
رفتند دسترسی مردم به ما بوده و مدام می پرسند نتیجه قول ها 
چه شد و این بدعهدی ها موجب بی اعتمادی مردم به مسئوالن 
می شود. میراب اظهار کرد: متأسفانه تاکنون در تحقق آن قول ها و 
وعده ها هیچ اتفاقی نیفتاده و با تالش تنها توانسته ایم به هر طریق 
ممکن مرمت های جزئــی را خودمان انجام دهیم، ولی کارهای 
اساســی و زیربنایی همانند مرمت دیوارهای ساحلی و کانال ها 

مانده و انجام آن ها به دلیل نبود اعتبار در توان ما نیست.

محبوبه علیپور  فاجعه مدیریت منابع آب به عنوان دردی 
کهنه که قدمتی بیش از ۵0 ســال دارد، چند سالی است به 
وضوح در جامعه ما عیان شــده است. چنانکه حتی متولیان 
امر نیز بی هیچ اغماضی از آن یاد کرده و در تالشند با اجرای 
طرح هایی حتی نیمه کاره، روند نابودی خاک، کشــاورزی و 
زندگــی مردم را به تعویق بیندازند. هر چند که صاحبنظران 
و آن هایــی که دســتی نزدیک تر بر این آتــش دارند چنین 

تصمیم سازی ها و برنامه ریزی ها را کافی نمی دانند. 

 وقوع بحران فجیع
مهــدی زینلی، کارشــناس ارشــد 
مدیریــت منابــع آب در ایــن باره 
می گوید: مهم ترین درد و چالش در 
بی توجهی  زیرزمینی  آب های  قضیه 
و غفلت از این منابع اســت. در واقع 

چنانچه این منابع همانند آب های سطحی نظیر دریاچه ارومیه 
و تاالب ها قابل مشــاهده بود همه ما جدی تر به نابودی این 
منابع آبی و پیامدهای آن اهمیــت می دادیم. به این ترتیب 
بی شــک صدها برابر بیــش از آنچه تا امروز بــه این قضیه 
پرداختیم، اقدامات ما جدی تر بوده و به چالش منابع آب های 
زیرزمینی توجه می کردیم و مردم و مسئوالن دغدغه بیشتری 
نسبت به این امر داشتند. این در حالیست که چون رویدادهای 
تلخی زیر پای ما و در دل زمین در حال اتفاق است و آن ها را 
نمی بینیم به همان میزان نسبت به آن ها دچار غفلت شده ایم. 
چنانکه از باالترین رده تصمیم گیری در حوزه مدیریت آب که 
مجلس و وزارت نیرو هستند تا روستایی معمولی که به کشت 
و زرع مشغول است همه به یک میزان اهمیت این موضوع را 
نادیده گرفته اند. این در شرایطی است که با توجه به روند پیش 
رو، بحرانی فجیع در حال وقوع اســت که هیچ کس ابعاد آن 

را درک نمی کند. 

 برداشت 137درصدی از منابع آب زیرزمینی
این عضو گروه مهندســی اجتماعی آبانگاه، درباره علت بروز 
چالش در منابع آب های زیرزمینی اظهار می کند: کشور ما در 
وضعیت کم آبی قرار دارد و استان خراسان رضوی نیز شرایط 
بدتری دارد. چنانکه براساس آمارهای هواشناسی؛ میانگین 40 
ساله بارندگی در استان 22۱ میلیمتر، میانگین ۱۵ ساله 20۹ 
میلیمتر و میانگین ۱0 ساله نیز ۱۹۸ میلیمتر است که روند 
کاهشی را در وضعیت بارش ها نشان می دهد. این در حالیست 
که تمام منابع آبی ما اعم از سطحی و زیرزمینی از محل بارش 
نزوالت جوی تأمین می شود و تجدیدپذیر است حال آنکه ما 

در سال های اخیر با کاهش بارندگی مواجه هستیم. 
این کارشــناس مدیریــت منابع آبی می افزایــد: ایرانیان در 
گذشــته های دور به دلیل آنکه در منطقه ای خشک زندگی 
می کردند برای اســتفاده از آب های زیرزمینی از قنات بهره 
می گرفتند به این ترتیب از منابع یاد شده به صورت متعادل 
برخوردار می شــدند. چنانکه اگر ســطح آب زیرزمینی باال 

می آمــده، آبدهی قنات نیز افزایش داشــته و در صورت افت 
ســطح آب زیرزمینی آبدهی قنات نیز خود به خود کاهش 
می یافته و مشکلی نیز برای محیط زیست رخ نمی داده است. 
حال آنکه با رواج حفر چاه عمیق و استفاده از موتورهای دیزلی 
و برقی شــرایط به طور کلی دگرگون شده است. با این حال 
متناســب با تحوالت ایجاد شده نه قوانین تغییری کرد و نه 
سیستم مدیریت آب های زیرزمینی تطابق کافی پیدا کرد. از 
همین رو گرچه از چند دهه گذشته دشت مشهد برای حفر 
چاه ممنوعه به شمار می رود اما سیستم اجرایی هر زمان که 
تمایل داشت مجوز حفر چاه صادر کرد چنانکه دو ماه پیش 
شرکت آب منطقه ای، برای تأمین آب شرب مشهد مجوز حفر 
۵۷ چــاه جدید را صادر کرده اســت. در واقع با آنکه بیش از 
۵0-40 سال این دشت ممنوعه اعالم شده همچنان چاه های 
مجاز در آن حفر می شود، حال وضعیت حفر چاه های غیرمجاز 

را خودتان تصور کنید. 

 وابستگی 87 درصدی استان به آب های زیرزمینی
مهندس زینلی همچنین تأکید می کند: 
میزان وابســتگی به آب هــای زیرزمینی 
در جهان 3۷ درصد اســت کــه این رقم 
در خاورمیانه 46 درصد اســت. این میزان 
وابستگی در کشور ما به 62 درصد رسیده 
و این رقم در اســتان خراسان رضوی ۸۷ 
درصد برآورد می شــود. به تعبیر روشن تر 
۸۷ درصد آب هایی که ما در استان مصرف 
می کنیم از محل منابع آب های زیرزمینی 
بوده و تنها ۱3درصد آب مورد نیاز از محل 

آب های سطحی تأمین می شود.
وی در ادامــه می گویــد: ما زمانی از کمبــود منابع صحبت 
می کنیم که در هماهنگی میزان مصرف و ورودی منابع دچار 
مشــکل هستیم در حوزه آب نیز همین رویه حاکم است. در 
اســتان خراســان رضوی منابع تجدیدپذیر ما 4هزار و 4۵0 
میلیون مترمکعب است و مجاز به مصرف درصدی از این میزان 
هستیم. این در حالی است که براساس استانداردهای جهانی تا 
40 درصد مجاز به مصرف هستیم و باالی ۷0 درصد به عنوان 
منطقه دارای تنش آبی شناخته می شود. این در شرایطی است 
که ما با توجیه خشــک بودن منطقه این استاندارد را تا 60 
درصد نیز افزایش دادیم در حالــی که امروزه تا ۱3۷ درصد 
این مقدار مصرف می شــود. به عبارت دیگر از کل منابع آبی 
تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی که 4هزار و 4۵0 میلیون 
مترمکعب است بیش از 6 میلیارد مترمکعب برداشت داریم. 
البته این فشــار از آنجا ناشی شده که ما مصرف را گسترش 
دادیم؛ کشاورزی را توسعه دادیم بدون آنکه به میزان دریافت 
منابع توجه کنیم این امر نیز به این علت روی داده که مدیران 
و تصمیم سازان، آب زیرزمینی را نادیده گرفتند؛ چراکه افت و 
پایین رفتن سطح این آب ها دیده نمی شود. در دشت مشهد 
سطح آب زیرزمینی ساالنه یک متر پایین می رود و هر ساله 

20 تا 2۵ سانتیمتر نشست زمین اتفاق می افتد به این ترتیب 
در حال حاضر هیچ رویکرد جدی برای مقابله با کاهش آب های 
زیرزمینی نمی بینیم. اگر شرایط مدیریتی را در سال های اخیر 
مورد ارزیابی قرار دهیم می بینیم نه تغییری در ساختار وزارت 
نیرو رخ داده، نه شــرکت منابع آب ایران تغییری داشته و نه 
قوانین در حوزه آب تغییری کرده اند. این در حالیست که ما 
انتظار داریم تغییری جدی در زمینه مدیریت آب اتفاق بیفتد. 
بنابراین ما در استان خراسان رضوی رکورددار اضافه برداشت 

آب های زیرزمینی در کشور محسوب می شویم.

 طرح هایی که ناکام اند
زینلی درباره علت ناکامی در اجرای طرح تعادل بخشــی نیز 
می گوید: دو دوره طرح تعادل بخشــی مطرح شد؛ دوره اول 
ســال ۸۹ و دوره دوم در سال ۹4-۹3 مطرح شد که در روند 
اجرای دوره دوم حدود ۱6-۱۵ زیرپروژه تعریف شد که اگر این 
موارد به درستی به فرجام می رسید، می توانست به نتیجه های 
مطلوبی برسد. این در حالی بود که در نهایت به دلیل تخصیص 
نیافتن بودجه تأثیر چندانی نداشت. در واقع 
متولی تخصیص بودجه مدیران باالدستی 
و دستگاه های تصمیم ساز هستند. به این 
ترتیب تخصیص بودجه برای تعادل بخشی 
به درستی صورت نگرفت؛ چراکه همچنان 
مدیران یاد شده در عمل جدیتی نسبت به 
مدیریت آب های زیرزمینی ندارند. از همین 
رو در کل پنج سال تمام بودجه ای که در 
کشور برای قضیه تعادل بخشی اختصاص 
یافت به یک هزار میلیارد تومان می رسد. 
حال این رقم را با اعتباراتی که برای احیای 
دریاچه ارومیه و دیگر موارد مشابه در نظر گرفته شده مقایسه 

کنید که چقدر ناچیز است.
البته با توجه به کاستی هایی که اشاره شد در این باره اقدامات 
قابل توجهی صورت گرفته که می توان به کنتورگذاری چاه ها و 

ایجاد گروه های گشت و بازرسی اشاره کرد.

 برداشت های بی رویه و مجاز
وی در پاسخ به اینکه بنا بر گفته متولیان امر بیش از ۷ هزار 
چاه غیرمجاز در استان خراسان رضوی حفر شده است، آیا با 
مسدود ساختن این چاه ها می توان در مدیریت منابع آب های 
زیرزمینی موفق شد، اظهار می کند: چاه های یاد شده به هیچ 
وجه عامل اصلی اضافه برداشت آب های زیرزمینی محسوب 
نمی شود. در واقع از عوامل عمده این معضل پروانه هایی است 
که به طور مجاز صادر شده و فراتر از توان آب های تجدیدپذیر 
دشت اســت. همچنین چاه های مجاز یاد شــده نیز اضافه 
برداشت دارند. در زمینه چاه های غیرمجاز باید توجه داشت 
که اطالعات دقیقی وجود ندارد و نکته دیگر اینکه با مسدود 
شدن یک چاه بی شک چاهی دیگر حفر می شود بنابراین نیاز 

به مدیریتی قوی به خصوص در حوزه مشارکتی وجود دارد.

 یک کارشناس ارشد مدیریت منابع آب در گفت وگو با قدس هشدار داد

خراسان رضوی رکورد دار برداشت آب های زیرزمینی!

در حال حاضر 2هزار و 
335 کارت بازرگانی 

فعال در استان ثبت شده 
که یک هزار و 710 کارت 
متعلق به اشخاص حقوقی 
و مابقی متعلق به اشخاص 

حقیقی است
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تخلف

 ۹۷۰ هکتار اراضی ملی 
در خراسان رضوی رفع تصرف شد

کل  رئیــس  قــدس: 
دادگســتری خراســان 
رضوی گفت: ۹۷۰ هکتار 
اراضی ملی و دولتی این 
اســتان از ابتدای امسال 
و  تصرف  رفــع  تاکنون 
آزاد شده است. غالمعلی 

صادقی افزود: ارزش این اراضی افزون بر ۲۰ هزار و ۹۸۹ میلیارد 
ریال برآورد می شــود. وی یادآور شد: همچنین از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۳۸۶ مورد قلع و قمع به دلیل تغییر کاربری های 
غیر قانونی و مســتحدثات غیر مجاز در اراضی ملی خراســان 
رضوی صورت پذیرفته اســت. رئیس کل دادگستری خراسان 
رضوی اظهار کرد: این رفع تصرفات بیشتر در حوزه های ادارات 
مختلف از جمله منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ملی زمین 
و مسکن و جهاد کشاورزی این استان بوده است. وی گفت: یکی 
از سیاست های اصلی و مهم دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی 
دراستان، کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی است که این 
امر با اقدامات مستمر پیشگیرانه دستگاه ها و سازمان ها از جمله 
ایجاد گروه های گشت مستمر به منظور جلوگیری از تصرف و 
تغییرکاربری زمین های ملی انجام می شود. وی ادامه داد: یکی 
از آثار و نتایج تشــکیل گروه های گشت مشترک شورای حفظ 
حقوق بیت المال رفع تصرفات صورت گرفته در خراسان رضوی 
است. صادقی افزود: دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم 
و مبارزه جدی با فساد عزم راسخ داشته و در این راستا نیازمند 
مشارکت و حضور مردم است و در برخورد با متخلفان و مجرمان 

در چارچوب قوانین و مقررات با قاطعیت رفتار خواهد کرد.

 سرویس دهی رایگان خطوط 
قطار شهری به راهپیمایان روز ۱۳ آبان

قــدس: مدیرعامــل 
شــرکت بهره بــرداری 
قطــار شــهری گفت: 
به منظور تســهیل در 
رفت وآمد راهپیمایان در 
روز ۱۳ آبــان و اهمیت 
حضور اقشــار مختلف 

مردم در این راهپیمایی، ســرویس دهی خطوط قطار شهری 
رایگان خواهد بود. وحید مبین مقدم اظهار کرد: از ساعت ۷ تا 
۹ صبح امروز در تمامی ایستگاه ها و از ساعت ۱۱ تا ۱۳ ظهر 
در ایستگاه های بســیج )خط ۱( و شهدا )خط ۲( استفاده از 

قطار شهری رایگان خواهد بود.

مقام ارشد انتظامی خراسان رضوی خبر داد
  تریلرهای حامل 5۰ تن شیر خشک 

قاچاق در محاصره پلیس 
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  اســتان  انتظامــي 
کشــف 5۰ تــن شــیر 
خشــك قاچاق به ارزش 
۱۲میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال در شهرستان کاشمر 

خبر داد. 
سردار »محمدکاظم تقوی« در تشریح این خبر گفت: مأموران 
دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي شهرستان کاشمر 
حین کنترل خودروهاي عبوري به دو دســتگاه تریلر مشکوک 
شده و آن ها را به منظور بررسي بیشتر متوقف کردند. وي افزود: 
مأموران انتظامی پس از بررسی مدارک رانندگان و در بازرسی بار 
این خودروها 5۰ تن شیرخشك که بدون هرگونه مجوز گمرکي 
و بهداشتي بود را کشف کردند. سردار تقوی با اشاره به توقیف 
دو دستگاه تریلر و دستگیری دو متهم در این زمینه تصریح کرد: 
کارشناسان ارزش این محموله را ۱۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال 
برآورد کرده اند. فرمانده انتظامي استان خراسان رضوی قاچاق 
کاال را موجب افزایش بیکاري و مشــکالت اقتصادي در جامعه 
دانست و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد 
مشــکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت هاي پلیسي 

۱۱۰ اطالع رسانی کنند.

برخورد قاطع با غارتگران هویت ملی
 نصیب حفاران غیرمجاز سلول زندان شد

خط قرمز: فرمانده یگان حفاظت میــراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی 
از دستگیری چهار متجاوز به یك حریم تاریخی در شهرستان 
نیشابور خبر داد. سرهنگ محمدعلی مدیر با اعالم این خبرافزود: 
در تعطیالت اخیر چهار حفــار غیرمجاز در حریم آثار تاریخی 
شهرستان نیشــابور با همکاری پاسگاه فدیشه نیروی انتظامی 

نیشابور شناسایی و دستگیر شدند. 
وی اضافه کرد: این افراد که در مناطق دیگری نیز حفاری کرده 
بودند پس از دســتگیری اعتراف کردند قصد ادامه حفاری در 
عرصه های تاریخی شهرستان را داشته اند. فرمانده یگان حفاظت 
میراث فرهنگی خراسان رضوی گفت: از متهمان آالت و ادوات 
حفاری شــامل بیل، کلنگ، سطل جیری، ریسمان، دستکش 
نخی، چراغ قوه، چراغ گاز پیك نیك، ماسك و مته هیلتی برقی 
کشف و ضبط شد. مدیر افزود: یك دستگاه خودرو سواری نیز از 

این افراد کشف و ضبط  شده است.

با تالش پلیس بجنورد صورت گرفت
 دستبند پلیس بر دستان سارقان 

اماکن خصوصی و دولتی 
خبرنگار  بجنــورد- 
انتظامی  فرمانده  قدس: 
شهرســتان بجنــورد از 
ســارقان  دســتگیری 
حرفه ای اماکن خصوصی 
و دولتی در این شهرستان 
خبر داد و گفت: این افراد 
در بازجویی های به عمل آمده به ۱۳ فقره سرقت اعتراف کردند. 
ســرهنگ علی پاکدل با اعالم این خبر گفت: با تالش مأموران 
انتظامی شهرستان بجنورد ۶ نفر سارق حرفه ای اماکن خصوصی 

و دولتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
وی با اشــاره به اینکه این افراد در ســطح شهرستان بجنورد با 
سوءاستفاده از عدم هوشیاری شــهروندان و همچنین رعایت 
نکردن نکات امنیتی در نگهداری از اموال خود اقدام به سرقت 
اماکن خصوصی و دولتی می کردند، افزود: متهمان در تحقیقات 
انجام شــده به ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی و دولتی در 
سطح شهرستان بجنورد اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

تردد برخی منازل تحت نظر مجرم حرفه ای بود 
 دستگیری سارق حرفه ای در نیشابور

نیشــابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرستان 
نیشابور از شناسایي و دستگیري سارق حرفه اي وسایل منازل 
و کشــف هشت فقره سرقت در این رابطه خبر داد . فرمانده 
انتظامي شهرستان نیشابور اظهار کرد:در پي شکایت تعدادی 
از شهروندان مبنی بر ســرقت وسایل منازل آن ها پیگیری 
موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهي شهرستان 
قرار گرفت. سرهنگ حسین دهقانپور افزود: کارآگاهان دایره 
مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی با بررسی میدانی سرقت ها و 
انجام تحقیقات فنی متوجه شــدند اکثر سرقت ها با اطالع 
از خالی بودن منزل شــهروندان صورت گرفته اســت. وی 
خاطرنشــان کرد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود به یك 
سارق سابقه دار مظنون و پس از هماهنگي با مقام قضایی این 

فرد را در یك عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

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     .

یک پیشنهاد به اتوبوسرانی 
با توجه به اینکــه از پایانه انقالب تا پایانه امام 
رضا)ع( راه زیادی نیست و برای اینکه بتوانیم 
با استفاده از خط ۱ بی آرتی واقع در پایانه امام 
رضا)ع( به حرم مطهر مشرف شویم پیشنهاد 
می کنم به خط ۸5 و خط ۹۰ و مسیر 4 تندرو 
بگویید مســافران را از پایانــه انقالب تا پایانه 
امام رضا)ع( و به صورت رفت وبرگشــت رایگان 

خدمات دهی کنند لطفاً با این درخواست موافقت کنید.
۹۳8...265۱

مینی بوس های خط 67 را تا حرم ادامه دهید
با سالم لطف کنید مسیر مینی بوس های خط ۶۷ را تا حرم مطهر ادامه دهید، در این صورت 
مسافران بیشتری جابه جا می شوند و هم صرفه برای سازمان دارد وهم مردم به مقصد می رسند.

۹۱۰...2۹8۹

برای یک افتتاح تمام شهر را بنر زدند
ضمن عرض خداقوت و تشکر از کارکنان شهرداری مشهد بابت ساخت دوربرگردان که البته از 
پول خود این مردم است و بابت این افتتاح ها هزینه های زیادی می شود، تشریفات و تبلیغات 

با توجه به مشکالت اقتصادی الزم نیست در این حد باشد که تمام شهر را بنر باران کردید.
۹۱5...۱6۰۰

 صدای گوینده مترو خیلی ضعیف است
متأسفانه صدای گوینده مترو خط۲ به قدری کم شده که اصالً شنیده نمی شود. در ایام آخر صفر 

بسیاری از زائران هنگام رسیدن به ایستگاه شریعتی برای تبادل مسیر با خط۱متوجه اعالن نمی شدند 
و اکثراً اشتباهی تا انتهای خط ایستگاه سالمت می رفتند. با توجه به شلوغی مترو و صدای واگن های 

در حال حرکت باید آنقدر صدای گوینده مترو بلند باشد تا همه بشنوند.
۹۳6...6۱58

 درخواست از اتوبوسرانی
شــرکت واحــد یك خــط مینی بــوس از 
محمدآباد،  پورســینا،  کریم آباد،عباس آباد، 
بولوار شــیرودی، میدان۱۷ شهریور، بولوار 
شــهدای حج تا ابتدای شارســتان شهید 

حسنی کارگر راه اندازی کند.
۹۱۰...۳6۹5

 روستای شترک آسفالت افتضاحی دارد
لطف کنید در مورد آســفالت بسیار خراب 
و معیوب جاده مشــهد به ســمت روستای 
شــترک و جمعه بازار گزارشی تهیه کنید 
در واقع دیگر مردم اهالی روســتای شترک 
نمی دانند چه کنند .چرا شــهرداری کاری 
نمی کند لطف کنید اطالع رسانی کنید واقعاً 

آسفالت افتضاحی دارد.
۹۳۹...۹۹2۷

عقیــل رحمانــی در پــی یــك اقدام 
مشــترک پلیس اطالعات و امنیت، سازمان 
صمت خراســان رضوی و شبکه دامپزشکی 
مشهد،محموله هشت تنی گوشت های تاریخ 
مصرف گذشته در مشهد کشف و توقیف شد.

مرحله اول: کشف 8 تن گوشت تاریخ 
مصرف گذشته

اقدامات فنی و پلیســی روی چندین سرنخ 
مشــکوک در بازار ارزاق عمومی شهروندان 
حکایــت از آن داشــت کــه برخــی افراد 
که در بازار ســپاد مشــهد در حوزه توزیع 
فراورده هــای خام دامی فعالیت دارند، قصد 
انتقال محموله گوشــت غیرقابل مصرف و 
فروش آن در بازار را دارند، بنابراین موضوع 
به قاضی دشــتی فدکی، جانشین دادسرای 
انقالب مشــهد اطالع داده شد و در پی آن 
دستور آغاز تحقیقات تکمیلی نیز صادر شد. 
در ادامه طبق دســتور قضایی خواسته شد 
کــه پس از تکمیل مراحل اولیه، همزمان با 
شــروع عملیات مذکور تیم های کارشناسی 
معاونت بازرســی ســازمان صمت و شبکه 
دامپزشــکی مشــهد نیز در محل حاضر و 

اقدامات کارشناسی خود را صورت دهند.
این گونــه بود که یکــی از تیم های پلیس 
اطالعات و امنیت استان خراسان رضوی به 
بازار ســپاد عزیمت کرد و پس از آن تردد و 
تحرکات عامــل اصلی این اقدام را که یکی 
از عامالن پخش فراورده های خام دامی بود، 
تحت کنترل نامحسوس و دقیق قرار دادند.

اقدامات کنترلی ادامه داشــت تا اینکه یك 
دســتگاه تریلی در محــل متوقف و پس از 
آن کارگران به ســرعت شــروع بــه انتقال 
کارتن های گوشــت منجمد کردند. در این 
هنگام بود که ماجرا به کارشناسان معاونت 
بازرســی ســازمان صمت اســتان و شبکه 
دامپزشکی مشــهد اطالع داده شد و آن ها 

نیز در محل حضور پیدا کردند.
اقدامات پلیســی آغاز و بــا حضور تیم های 
مذکور در محــل بارگیری، محموله متوقف 
شــد. بررسی های کارشناســان روی ماجرا 
نشــان داد محموله مورد نظر گوشــت های 
منجمد برزیلی اســت و در بررســی تاریخ 
مصرف آن مشــخص شد گوشــت ها تاریخ 

مصرف گذشته هستند.

ماجرا  روشــن شــدن  بــا 
آن حدود  وزن  که  محموله 
هشت تن می شد توقیف و از 
توزیع آن جلوگیری به عمل 
آمــد. پــس از آن محموله 
مصــرف  تاریــخ  گوشــت 
گذشــته با دســتور قضایی 
بــرای انجــام آزمایش های 
مورد نیاز به سردخانه امین 
مشهد  دامپزشــکی  شبکه 

منتقل شد.

مرحله دوم: کشف 3/5 تن گوشت در 
خودرو حمل بستنی 

از این اقدام چند روزی نگذشته بود که مأموران 
در حین گشت زنی در محدوده بازار سپاد پی 
بردند یك محموله گوشت در حال تخلیه در 

یك خودرو مخصوص حمل بستی است!
در حالی که خودرو حمل بستنی نباید محموله 
گوشــت بارگیری کند، باز هم از کارشناسان 

معاونت بازرســی ســازمان 
صمت و شــبکه دامپزشکی 
مشهد خواسته شد در محل 
حضور پیدا کنند و پس از آن 
عملیات دوم هم کلید خورد 
و مشــخص شد که نماینده 
فــروش یك برند شــناخته 
شده بستنی در مشهد خودرو 
خود را در اختیار همان فرد 
متخلفی گذاشته که محموله 
او  هشت تنی گوشت فاسد 
چند روز پیش توقیف شده 

بود!
از همین رو خودرو مذکور مورد بازرســی قرار 
گرفت و مشــخص شد حدود ۳/5 تن گوشت 
برزیلــی کــه ۱۰ روز بیشــتر تاریخ مصرف 
نداشــت در شرایط غیربهداشــتی در خودرو 
حمــل بســتنی بارگیری و بــه خاطر دمای 
غیراستاندارد، یخ گوشت ها در حال ذوب شدن 
بود و محموله ای که مشخص نبود با چه نیتی 

داخل خودرو حمل بســتنی تخلیه شــده به 
سردخانه امین دامپزشکی منتقل شد. از طرف 
دیگر محوطه و انبار نماینده پخش بستنی هم 
توسط کارشناســان معاونت بازرسی سازمان 
صنعت،معدن وتجارت اســتان مورد بازرسی 
قرار گرفت که از داخــل کانتینر یك خودرو 
دیگر حمل بســتنی که در محل پارک شده 
بــود هم ۷۲ کارتن پنیر پیتزای تاریخ مصرف 
گذشته در بسته بندی های مختلف کشف شد. 
متولی این اقدام مدعی شد این محموله قرار 
بوده به کارخانه عودت داده شود. در ادامه پنیر 
پیتزاهای تاریخ مصرف گذشته هم توقیف شد 
تا ادعاهای مطرح شده نیز به دقت مورد بررسی 

قرار گیرد.

در پی اقدام مشترک چند نهاد در مشهد صورت گرفت

توقیف 8 تن گوشت تاریخ مصرف گذشته پیش از عرضه

از داخل کانتینر یک 
خودرو دیگر حمل 

بستنی که در محل پارک 
شده بود هم 72 کارتن 

پنیر پیتزای تاریخ مصرف 
گذشته در بسته بندی های 

مختلف کشف شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی دمای صفر درجه در مناطق 

سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: نقشه  ها و خروجی 
مدل های هواشناسی نشان دهنده گسترش جریانات شمالی روی 
استان است که انتظار می رود ضمن افزایش ابرناکی و شدت وزش 
باد همچنین وقوع بارش )در نواحی مرتفع و سردسیر بارش باران 
و برف( دمای هوا نیز به طور قابل مالحظه ای در ســطح استان 
به خصوص نیمه شمالی کاهش یابد، به طوری که دمای حداقل 
شبانه در مناطق سردسیر و کوهستانی استان به صفر و کمتر از 
صفر درجه سلســیوس خواهد رسید. در این مدت تشکیل مه 
موجب کاهش دید در غالب نقاط به ویژه محورهای سردسیر و 
کوهستانی خواهد شد. از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری ضمن 
پایداری جو شاهد روند افزایش آالینده های جوی در شهرهای 

بزرگ و صنعتی استان خواهیم بود.
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  دستگیری شکارچی متخلف در اسفراین
شهرســتان  انتظامی  فرمانده  بجنورد- خبرنگار قدس: 
اســفراین از دستگیری شــکارچی غیرمجازی خبر داد که 
اقدام به شــکار و نگهداری پرندگان حفاظت شده کرده بود.  
ســرهنگ جاوید مهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی دریافت خبری مبنی بر شکار و نگهداری تعدادی پرنده 
حفاظت شــده توسط شکارچی غیرمجاز در شهر صفی آباد، 
موضوع در دســتور کار مأموران پلیس قــرار گرفت. وی با 
اشاره به اینکه مأموران پاسگاه صفی آباد شکارچی متخلف را 
شناسایی کردند، افزود: مأموران پس از اخذ مجوز قضایی در 
بازرسی از منزل وی تعداد ۳5 کبك زنده و ۹ قطعه کبك ذبح 
شده کشف و ضبط کردند. وی با بیان اینکه در این رابطه یك 
نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایي 
تحویل داده شــده، خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت تمام با 

متخلفان برخورد خواهد کرد.

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 20 مشهد
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (ش��رکت تعاونی مهر ش��ماره 20 مش��هد رأس ساعت 10 صبح 
روز جمعه مورخ 98/8/24 در محل گلبهار- بلوار جمهوری 29 تقاطع اول س��مت راس��ت مجتمع مهر 20 دفتر تعاونی 
بلوک 7 طبقه اول با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل میگردد. از کلیه اعضا دعوت میشود با همراه داشتن برگ سهام/
دفترچه عضویت/ کارت عضویت/ گواهینامه موقت س��هام جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلسه در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
*دستورجلسه: 1( استماع گزارش بازرس تعاونی   2( استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره

3( انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی البدل تعاونی برای یکس��ال مالی   4( ترمیم هیئت مدی��ره علی البدل   5( تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 98   6( تصمیم گیری در مورد نحوه فروش ملک تجاری و یا مشارکت با شرایطی که کار تعاونی 

محقق گردد.   7( تصمیم گیری در مورد اخراج اعضای بدهکار و جایگزینی اعضای جدید   
8( تصمیم گیری در مورد تغییرات سهام   9( تصمیم گیری در مورد ساخت واحد در پیلوت بلوک ها

10( تصمیم گیری در مورد فروش پارکینگ های پروژه و یا ساخت واحد در پیلوت
11( تصمیم گیری در مورد اخذ جریمه از اعضای بدهکار

* تذکر: 1( در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د، میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت 
و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت میتواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود در تاریخ های 98/8/22 و 98/8/23 و در محل دفتر تعاونی واقع در گلبهار- بلوار جمهوری از ساعت 9 صبح الی 
14 عصر با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر ش��رکت مراجعه نمایند )این 

بند جهت شرکت های تعاونی است(.
2( ب��ا توج��ه به انتخابات هیئت مدیره/بازرس��ان/ هیئت بازرس��ی: افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت 
مدیره/بازرس��ی/ هیئت بازرس��ی دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و 

فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر 20 مشهد /ع
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 آگهی مزایده  
موقوف��ه جعفر جعف��ری گرمه در 
نظ��ر دارد در مورخ س��ه ش��نبه 
قطعه  چند  1398/08/28تع��داد 
زمی��ن کش��اورزی ب��ه مس��احت 
2هکت��ار   " هکت��ار  ح��دودی27 
آبی��زار و 25 هکتار دیمه زار"را 
از طری��ق مزایده کتب��ی با قیمت 
پایه مزایده سالیانه 55.000.000 
ری��ال وب��ه م��دت دو س��ال ب��ه 
اجاره واگ��ذار نمای��د متقاضیان                                                                            
م��ی توانند جهت کس��ب اطالعات 
تلف��ن:  ش��ماره  ب��ا  بیش��تر 
 29 داخل��ی   051-36513728
ناص��ری - واح��د اج��ارات تماس 

حاصل نمایند. 
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آگهی مناقصه
موضوع مناقصه: خرید پارکت طبیعی  

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 مربعمشخصات ردیف

پارکت طبیعی از چوب آزاد به همراه نصب با چسب پلی اورتان به 1
ابعاد 30*6*1.6 سانتی متر و 3 دست رنگ پلی استر 
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ورزش خراسان گزارشقدسازبازارکتابیکهچراغهایشیکییکیخاموشمیشود

پاییز گلستان! 
به بازاری مــی روم که بارها  ســرورهادیان
وعده گلستان شدن آن را شنیده ام. بازاری که به 
دلیل موقعیت جغرافیایی آن می تواند به مکانی 
بــه عنوان بازار، پاتوق و گذر فرهنگی شــود. اما 
متأسفانه دیرزمانی است که این تصور در گلستان 
رخ نداده، چراکه بی مهری خزان زودرسش را به 

ارمغان آورد.

ساعتی در بازار گلستان
ســاعت 10 و 30 دقیقه صبح یک روز پاییزی با 
آفتابی کم رمق است که به بازار گلستان می روم. 
فضای ساکت و بدون تردد با مغازه هایی خالی و 
تعطیل بــه جز کافه کتاب آفتاب و خانه تمرین 
زبان، خبر از بی اعتنایی به این بازار می دهد. بازاری 
که یک طرفش به خیابان دانشــگاه و آن طرف 
دیگرش به خیابان اســدالهی راه دارد و در عین 
حال محل عبور و مرور دانشــجویان، جوانان و 

عابران زیادی است.

اندکی ذوق، حضور مداوم 
جایی که تجربه نشــان می دهد با اندکی ذوق و 
ســلیقه، ۵۶ غرفه موجود در آن قابلیت تبدیل 
شــدن به یک محیط کامالً دائمی برای اتفاقات 
خوب فرهنگی و هنری را داشت و این در حالی 
است که تجربه زیباســازی این بازار با چترهای 
رنگی آویزان را همگان به خاطر داریم که در آن 
زمان تعداد زیادی از مردم شــهرمان برای دیدن 
و عکس گرفتن به این بــازار می آمدند و حال و 
هوای این بازار از رونق خوبی برخوردار شده بود. 
اما حاال نه از آن ســرزندگی خبری هست و نه از 

آن چترهای رنگارنگ.

مکانی که مهجور مانده 
به کافه کتاب می روم که خوشــبختانه باز است. 
داخل که می روم تعدادی درحال مطالعه و عده ای 

هم کم کم از راه می رسند.
از مدیر مجموعه فرهنگی کافه کتاب آفتاب درباره 
وضعیت فعلی بازار گلستان که می پرسم، می گوید: 
بازار کامالً تعطیــل و تبدیل به محل تاخت وتاز 
موتورسیکلت سوارها شــده است در صورتی که 
اینجا محل عبور و مرورعابران پیاده است. قدسی 
می افزاید: چند روز است که برق بازار دچار اختالل 
شده و چراغ های محل عابر پیاده خاموش است 
و روشنایی این محل در شــب بسیار کم است. 
نگرانیم که این تاریکی تبعات و حاشیه های بعدی 
و خطراتی را به همراه داشته باشد. وی در ادامه با 
اشاره به این نکته که معاونت فرهنگی یا اقتصادی 
شهرداری هشــت ماه گذشته در مزایده ای اعالم 
کرد ایــن بازار به بخش خصوصی واگذار شــده 
است، خاطرنشان می کند: قرار بر آن بود که بخش 
خصوصی بازار را تحویل بگیرد و بازسازی کند و 
دوباره به افرادی که واجد صالحیت کار فرهنگی 
هستند، واگذار کند اما هنوز اتفاقی رخ نداده است.

ضرورت اصالح زیرساخت ها 
قدسی اظهار می کند: ولی آن مجموعه خصوصی 
اعالم کرده است که باید شهرداری زیرساخت های 
الزم بازار را انجام بدهد و بعد آن را به این بخش 
واگــذار نماید. در واقع از لحــاظ ایمنی این کار 
ضروری به نظر می رسد، زیرا چند قسمت از بازار 
نشست داشته است و آن ها نگران هستند که در 
آینده با فرونشست های بیشتری در بازار مواجه 
شوند و این در حالی است که ترمیم زیرساخت ها، 

از وظایف شهرداری است.

بی صاحبی بازار 
مدیر این مرکز فرهنگی تصریح 
می کند: در هشــت ماه اخیر این 
کشمکش وجود داشــته و دارد 
و بیــش از یــک ســال و نیم از 

بی صاحبی بازار می گذرد.
وی در ادامــه تأکید می کند: به 
خاطر دارم در همــان زمان مرا 
همراه با تعــدادی از اعضای بازار 
به جلســه ای دعــوت کردند که 
من به این جلسه نرفتم و یکی از 

مسئوالن فرهنگی شهرداری با من تماس گرفت 
و گفت حاال که شما نیامده اید کل بازار را تخلیه 
می کنیم و نگهبان ها را هم می بریم و دیگر هم به 
شما خدمات نمی دهیم و عمالً از آن زمان دیگر 

این بازار محافظت، حمایت و نظافت نمی شود.

آینده ای مبهم 
وی همچنین با اعالم این موضوع که اطالعی از 
ادامه کار شرکت خصوصی نداریم و پاسخ شفافی 
دراین باره نشنیدیم، بیان می کند: در حال حاضر 
این بازار در آینده ای مبهم به ســر می برد و همه 

مغازه هایی که قراردادهایشان سر رسیده است، 
تخلیه کرده و رفته اند و فقط »کافه کتاب آفتاب« و 
مکان قدیمی کافه کتاب که در حال حاضر دفتر 

تمرین زبان است مشغول به کار هستند.
مدیر نشــر ســپیده باوران تصریح می کند: ما 
فعالیم و مشــتری خودمان را داریم و در میزان 
فروشمان تغییری حاصل نشــده است، اما این 
فضا که از لحاظ بصری هم نازیباســت، شایسته 
این شهر نیســت، زیرا می توان گفت اینجا جزو 
فضاهای  راهبردی تریــن 
فرهنگی شهرمان محسوب 
می شــود و با توجه به این 
همه موقعیت و استعدادی 
بازارچه وجود دارد،  که در 
رهــا شــدن آن درســت 
نیســت. وی خاطرنشــان 
می کند: به نظــر من گاه 
احساس می شود شهرداری 
باوجود  شهرمان  شورای  و 
دغدغــه  ادعاهایشــان، 
فرهنگی ندارند، چراکه در 
این هشت ماه حتی یک نفر 
از مســئوالن فرهنگی نیامد و نپرسید اینجا چه 

خبراست!

فرصتی که دیده نمی شود 
حاال مردی که در حال قدم زدن در بازار اســت، 
توجه ام را جلب می کند، به سراغش که می روم، 
توضیح می دهد: یکــی از مغــازه داران خیابان 
دانشگاه است و گاهی اوقات برای قدم زدن به این 
بازار می آید. حسینی می گوید: این مکان دارای 
آرامش خاصی است، اما نمی دانم چرا از این فضا 
به خوبی استفاده نمی شود. کمی آن طرف تر خانه 
تمرین زبان را می بینم که فقط این مکان فرهنگی 

و کافه کتاب، بازار گلســتان را زنده نگه داشته 
است مکانی که از بدو ورود تا خروج باید همه به 
زبان انگلیسی صحبت کنند. می دانم بازار گلستان 
توانایی تبدیل شدن به یک گذر فرهنگی را دارد، 
اما باید محتوای فرهنگی آن در این مکان فراهم 
شــود. با کمی درنگ می توان دریافت بی شــک 
فضاسازی، زیباسازی و نورپردازی این بازارچه با 
کمترین هزینــه و به کمک خالقیت هنرمندان 

شهرمان، می تواند بسیار ساده اجرایی شود.
 این درحالی است که ساعت کار این بازار ۹ صبح 
تا 21 است، اما بیشتر افرادی که در این بازار دیده 
می شوند، افرادی هستند که این مسیر را برای راه 

میانبر استفاده می کنند. 

 وعده های گلستانی
چندی پیش معاون فرهنگی شــهرداری درباره 
وضعیت بازار کتاب گلســتان مشــهد در پاسخ 
به خبرنگار ما اعــالم کــرد: در فراخوانی برای 
سرمایه گذار، اعالم کردیم که دوستان ما در بخش 
معاونت اقتصــادی به زودی این فراخوان را برای 
بازار گلستان منتشــر خواهند کرد که کار را به 

دست سرمایه گذار خواهیم سپرد.
هادی بختیاری گفته بود: این سرمایه گذاری در 
زمینه فرهنگی، کتاب و سایر خدمات و محصوالت 
فرهنگی مرتبط با آن شروع به کار خواهد کرد. 
این درحالی است که تقی زاده خامسی، شهردار 
پیشین مشهد در بازدید از بازار گلستان کتاب نیز 
اعالم کرده بود که این فضا را تقویت خواهیم کرد 
و ظرفیت تبدیل به یک راسته فرهنگي در اینجا 

وجود دارد.
امید است در آستانه زمستان، بهار گلستان را به 

همت مسئوالن شهرمان شاهد باشیم.

فرهنگ و هنر

گپ
رئیس شورای شهر مشهد در گفت و گو با قدس: 

آمادهواگذاریزمینبرایساخت
کتابخانهدرحاشیهشهرهستیم

طلبی: رضا
شورای  رئیس 
اســالمی شــهر مشهد 
ســاخت  بــرای  گفت: 
کتابخانه در حاشیه شهر 
واگذاری  آماده  مشــهد 

زمین هستیم. 
محمدرضا حیدری در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: برای 
ترویــج فرهنگ مطالعه ابتدا باید بســترها و امکانات الزم برای 
دسترسی عالقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی در شهر مشهد 
فراهم شود. وی تصریح کرد: همچنین باید کتابخانه های عمومی 
در شهر گسترش پیدا کنند تا بخشی از اقشار ضعیف و کم درآمد 
که امکان خریــد کتاب ندارند از این طریــق فرصت مطالعه و 
بهره مند شدن، داشته باشند، زیرا آمارها نشان دهنده این است که 
در شهر مشهد به ویژه حاشیه شهر از این کتابخانه های عمومی 
استفاده خوب و رو به رشــدی صورت می گیرد. حیدری افزود: 
شورای شهر پنجم نیز در دو سال گذشته در حوزه کتاب و ترویج 
فرهنگ مطالعه اقدامات ارزشمندی انجام داده است که مهم ترین 
و بارزترین آن، کمک به تکمیل و بهره برداری کتابخانه مرکزی 
امام خمینی)ره( بوده است، زیرا این کتابخانه 23 سال به خاطر 
کمبود اعتبارات معطل و بالتکلیف بود که شــورای شهر مشهد 
با سرمایه گذاری و تخصیص 12 میلیارد تومان به این کتابخانه، 
شرایط افتتاح و آغاز به کار آن را فراهم کرد تا شهروندان مشهدی 

از امکانات و خدمات آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضــر نیز اعالم آمادگی کرده ایم که در 
پارک های شهر مشهد و در صورت اعالم آمادگی کانون پرورش 
فکری کودکان برای ساخت کتابخانه، زمین در اختیارشان قرار 
داده شود، همچنین حاضر هستیم برای نهاد کتابخانه های عمومی 
در حاشیه شهر مشهد زمین واگذار کنیم تا به ساخت کتابخانه 
در این منطقه اقدام کنند تا هیچ کسی و به هیچ دلیلی از فرصت 

مطالعه و کتابخوانی در شرایط اقتصادی فعلی محروم نشود.

برگزاریمسابقاتشنایجاموالیت
کشوردرمشهد

شنا،  هیئت  دبیر  قدس:
شیرجه و واترپلو خراسان 
رضوی گفــت: پنجمین 
دوره مســابقات شــنای 
مسافت کوتاه جام والیت 
کشــور آذر ماه در مشهد 

برگزار می شود. 
حسین گرایلی در این خصوص اظهار کرد: پنجمین دوره مسابقات 
شنای مسافت کوتاه جام والیت کشور از یکم تا چهارم آذر ماه در 
مشــهد برگزار خواهد شد. وی افزود: این مسابقات در چهار رده 
سنی 12-11سال، 14-13سال، 1۶-1۵سال و 18-17 سال در 

استخر کارگران مشهد برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: در این مســابقات برای هر رده سنی به صورت 
جداگانه اهدای مدال انجام می شــود و امتیاز رده های سنی زیر 
1۵ ســال جداگانه محاسبه و اهدای کاپ می شود. گرایلی ادامه 
داد: امتیازهای رده ســنی باالی 1۵ سال نیز جداگانه محاسبه و 
اهدای کاپ صورت خواهد گرفت، همچنین این مسابقات صبح و 

بعدازظهر در استخر کارگران مشهد برپا خواهد شد.

قهرمانیدوومیدانیکارانخراسانی
تیم  اعضــای  قــدس:
کارکنــان  دوومیدانــی 
که  مشــهد  شــهرداری 
هفتمین  قهرمانی  عنوان 
دوره مسابقات دوومیدانی 
کارکنان شــهرداری های 
ایــران  کالنشــهرهای 
را کســب کرده اند، پس از بازگشــت از این رقابت ها در فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشــهد مورد استقبال جمعی از 

ورزش دوستان و مسئوالن آتش نشانی این شهر قرار گرفتند.
تیم دوومیدانی کارکنان شهرداری مشهد، متشکل از ۶ نفر شامل 
علی جعفری، جواد مرغشــی، سید سعید موسوی، محمدجواد 
ترابی به مربیگری محمد اسالمی شجره راهی این رقابت ها شده 
بودند و سرپرســتی این تیم برعهده رضا حیدری بود که همگی 
آنان از کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد هستند. شایان ذکر است این رقابت ها در پیست دوومیدانی 

ورزشگاه 1۵ هزار نفری امام خمینی)ره( شهر اراک برگزار شد.

هاشمرساییفر:مدیرکل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی گفت: در حال حاضر در 
خراســان رضوی 2۵0 کتابخانه نهادی و مشارکتی داریم که باید گفت حال کتاب در استان 

آن قدر هم بد نیست.
حجت االسالم علی اکبر سبزیان همچنین در خصوص گسترش فضای مجازی و تأثیری که این 
پدیده در بحث کتابخوانی داشته است، اظهار کرد: فضای مجازی برخالف آنچه گفته می شود 
در مورد کتاب و کتابخوانی بد نبوده است. در واقع فضای مجازی رفیق و همراه ماست. ما از این 

فرصت برای اطالع رسانی، تبلیغ کتاب ها و سایر موارد مرتبط استفاده خوبی می بریم.
وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر چند پروژه نیمه تمام کتابخانه ای در استان وجود 
دارد، عنوان کرد: در حال حاضر 28 پروژه نیمه تمام در استان وجود دارد که تالش داریم این 

پروژه ها تا هفته دولت سال آینده همگی به بهره برداری برسد.
وی همچنیــن افزود: وقتی عنوان کردیم پروژه کتابخانه مرکزی مشــهد ســال آینده به 
بهره برداری خواهد رسید، خیلی ها می گفتند شاید این قول هم مثل خیلی از قول ها عملی 
نشــود که خدا را شکر به ثمر رسید و این پروژه و 10 پروژه دیگر در خراسان رضوی پس 

از سال ها مورد بهره برداری قرار گرفت.

سبزیان تعداد کتابخانه های سیار خراسان رضوی را پنج باب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 
این پنج کتابخانه در استان فعالیت می کنند که هر کدام از آن ها به 10 روستا خدمات رسانی 
می نمایند و با توجه به موقعیت خوبی که این کتابخانه های سیار برای مردم روستاها در مبحث 

کتابخوانی ایجاد کرده اند، بنا داریم سه کتابخانه سیار دیگر را هم وارد این برنامه کنیم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در گفت و گو با قدس:

خراسان رضوی 28 کتابخانه نیمه تمام دارد

 صبح یک روز پاییزی 
به بازار گلستان می روم 

فضای ساکت و بدون 
تردد با مغازه هایی خالی 
و تعطیل به جز کافه کتاب 

آفتاب و خانه تمرین 
زبان، خبر از بی اعتنایی 

به این بازار می دهد
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حضورهنرمندانخراسانشمالی
درجشنوارهموسیقینواحیایران

خبرنگار بجنــورد-
قدس:سرپرست معاونت 
اداره کل  امــور هنــری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
خراسان شمالی از راهیابی 
هنرمندان این اســتان به 
دوازدهمیــن جشــنواره 

موسیقی نواحی ایران خبر داد. ابوالحسن حیدری با اعالم این خبر 
افزود: در این دوره از جشنواره بیش از200 هنرمند از 20 استان 
کشور در قالب اجراهای تک نوازی، گروه  نوازی و بازی های سنتی 

و آیینی روی صحنه می روند.
وی اظهار کرد: در این جشنواره گروه »حداد« به سرپرستی خسرو 
حداد کارگر با هنرنمایی حامد حسن زاده مقدم، رحمان اسالمی، 
رضا محمدی، وحید باقری نســب و روشــن گل افروز به عنوان 
تک نواز حضور می یابند و اعظم کارگر فالح، مظاهر حدادیان و 
غالمحسین بزآباد نیز در زمره برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی 

جوان در این جشنواره به میزبانی کرمان حضور خواهند یافت.
دوازدهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایران از 1۶ تا 1۹ آبان 
در شــهر کرمان و در گستره ملی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی و به صورت غیر رقابتی برگزار خواهد شد.

نمایشگاهپوستر»طوفانشن«
درنگارخانهاشراق

پوستر  نمایشگاه  قدس:
آثار منتخب ورک شــاپ 
»طوفان  آمریکایــی  ضد 
بــا 13  همزمان  شــن« 
آبان و ســالروز تســخیر 
النــه جاسوســی آمریکا 
اشراق حوزه  نگارخانه  در 

هنری خراسان رضوی برپا می شــود. ورک شاپ ضد آمریکایی 
»طوفان شن« چندی پیش در بیرجند برگزار شد.

عالقه مندان می توانند برای بازدید از این آثار از تاریخ ســیزدهم 
لغایت شــانزدهم آبان ماه در ســاعات ۹ تــا 13 و 1۶ تا 1۹ به 
نگارخانه اشــراق حوزه هنری خراسان رضوی )واقع در هاشمیه 

20( مراجعه کنند.

 در ویژه برنامه نشست نقد و بررسی آثار به نشر
 در نمایشگاه کتاب مشهد عنوان شد

  جودیعنبرانی؛شاعریکهجزبرای
اهلبیتhشعرینسرود

نشســت  در  قــدس: 
نقــد و بررســی دیــوان 
کامل »جــودی عنبرانی« 
پختگــی،  دلنشــینی، 
روان و ســوزناک بودن از 
این  برجسته  ویژگی های 
شاعر عاشق اهل بیت)ع( 

عنوان شد که وی را جزو سرآمدان شعر آیینی دانسته اند.
قاسم رفیعا، گردآورنده این اثر در ویژه برنامه نشست نقد و بررسی 
دیوان کامل »جودی عنبرانی« که توسط به نشر در بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کتاب 
ریشه و سر منشأ آگاهی های بشر است و رویداد نمایشگاه کتاب 
مشهد بار دیگر بر فقر فرهنگی غلبه کرده است و امیدواریم هر 
روز شاهد ارتقای سطح آگاهی و دانش مردم سرزمینمان باشیم.

وی با بیان اینکه میرزا عبدالجواد جودی خراســانی متخلص به 
»جودی عنبرانی« از شــعرای قرن ســیزدهم هجری و هم عصر 
ناصرالدین شاه قاجار بود که مدفن وی در مجاورت مقبره شیخ 
بهایــی در حرم مطهــر رضوی قرار دارد، گفت: وی از شــعرای 
برجســته عصر ناصری بود که بسیاری از منتقدان معتقدند اگر 
جودی عنبرانی زبــان و ذهن خود را به شــعر آیینی معطوف 
نمی کرد از شعرای شــناخته شده عصر حاضر به شمار می آمد. 
جودی عنبرانی جز برای اهل بیت)ع( شــعری نسروده و خود را 
وقف اهل بیت)ع( کرده اســت و ناصرالدین شاه قاجار به او لقب 

افصح الشعرا داده است.
در ادامه دکتر مهدی خوشــباف از استادان دانشگاه های مشهد 
به بررســی دیوان کامل جودی عنبرانــی پرداخت و گفت: این 
اثر توســط فردی مقدمه نویسی و تصحیح شده که جزو شعرای 
خوشنام و شیرین سخن خطه خراسان محسوب می شود و چون 
جنس کار را به خوبی می شناســد راحت تر از دیگران در حوزه 

تصحیح اثر شعری سخن گفته است.
وی با بیان اینکه رفیعا با گردآوری این دیوان توانســته یکی از 
شعرای نسبتاً ناشــناخته را به جامعه معرفی کند، افزود: شاید 
شعر تیتراژ پایانی سریال مختارنامه، تلنگری بر معرفی این شاعر 

اهل بیت)ع( باشد. 
این محقق ادبیات فارســی با بیان اینکه رفیعا با فرهنگ لغات 
و اصطالحات طرقبه آشــنایی دارد و زادگاه جودی عنبرانی نیز 
شهر طرقبه است، افزود: قاســم رفیعا به عنوان گردآورنده این 
اثر نزدیک ترین فردی اســت که با منطقه آشنایی دارد و از طبع 

شاعری برخوردار است.
وی با اشــاره به اینکه یکی از فنی تریــن کارها در حوزه ادبیات 
تصحیح شــعر قرار دارد، گفت: مصحح باید با فن تصحیح کاماًل 
آشنا باشد و از نقطه اکنون سفر تاریخی را آغاز کند و به دل تاریخ 
برود و در آن کاوش کند؛ بنابراین کار دشواری است و هر کسی 
جرئت پا گذاشتن در مسیر تصحیح را ندارد. دلنشینی، پختگی، 
روان بودن و ســوزناک بودن اشعار از نکات برجسته شعر جودی 
عنبرانی محســوب می شود که وی را جزو سرآمدان شعر آیینی 
دانســته اند. خوشباف با اشاره به انواع نسخه های تصحیح، افزود: 
نسخه اقدم غالباً نسخه صحیح تری است، تصحیح می تواند بر طبق 
نسخه اساس باشد که توسط نسخه خود شاعر به دست ما رسیده 
و همچنین تصحیح التقاطی که مصحح بر کار از تســلط باالیی 

برخوردار است و کامالً وفادار به متن است.

766۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. درصــورت خطاي حریــف در محوطه 
جریمه فوتبال از فاصله یازده متري دروازه 
نواخته مي شود - متنوع 2. پسوند شباهت- 
 برگرفتن از مطلب- نوعي خودروي روسي 
بــه  اشــاره  ضمیــر  پالس بــاف-   .3
ناحیــه اي   .4 مــا  پایتخــت  نزدیــک- 
تاریخــي در ابیــورد خراســان- ســمت 
دوست داشــتن-   .۵ او  بــراي  ســو-  و 
 فرستاده- حالت دســتورآمیز- انجام یافت 
۶. تسمه کمر- سؤال- بزرگش نشان نزدن 
است 7. دستي- نوعي سرگرمي که قطعات 
یک تصویر را کنارهم قرار مي دهند تا تصویر 
کامل شود- مقابل»کمي« 8. رنگي از خانواده 
قرمز- سازمان کشورهاي صادرکننده نفت- 
کاریــز ۹. تگــرگ- منطقه اي در شــمال 
شرقي چین- فرزند آکواریوم 10. خوردني 
 آدم متعجــب- از لبنیــات- کامل شــدن 
11. برکت یافتن- جاري و روان- فیلسوف 
فرانسوي قرن نوزده- یک ویک 12. مفهوم- 
پرنده تنهاي لب آب- کتاب مشهور ابن سینا 
 13. ورزشي رزمي- ریشه و مظهر- چاپلوسي 

14. فرزند- حســاب کردن- بن مضارع از 
آمدن 1۵. تیم فوتبال باشگاهی ازبکستان- 

حامي

1. عملــي خــالف قانــون بــراي موجه 
نشان دادن درآمدهایي که از راه هاي خالف 
 کسب مي شــود- دستگاه هشــدار زلزله 
حمــام-  کیسه کشــي  نیست شــده-   .2
سرپرستي 3. شهر صنعتي- استاني در عراق 
به مرکزیت »بعقوبه«- ســیاره اي با احتمال 
وجود حیــات 4. نام جزایــر هجده گانه اي 
 در شــمال اروپا- مخفف»کاه«- خوشبختي 
۵. حرف فاصله- بافندگي- تونل زیردریایي 
بیــن فرانســه و انگلیــس ۶. گریبــان- 
پخش شــده روي زمین- واگیردار- سرنیزه 
7. ثروتمنــدي- پاردم- ناپیدا 8. حیواني از 
راســته بزکوهي و از جنس غزال- صحبت 
آرام درگوشي- کوتاه ۹. دریاچه ای در حمام 
- پارچه کشباف- مجســمه غول پیکري 
در ترکیه امــروزي که از عجایب هفت گانه 
به شــمار مي رود 10. شکم پرســت- داراي 

اخالق نیکو- اساس- پیوستگي 11. پاره تن خمپاره- 
سرشیر- همگی 12. فرودآمدن مطلبي بر دل کسي- 
شهر توت- لحظات 13. از وسایل تنظیف منزل- مقر 
شرکت مایکروسافت ملقب به شهر زمردسبز - سمبل 
14. کتــاب مقدس بوداییان- »شــنیدن« خودماني- 

پیامبران 1۵. هدایت کردن خودرو- بلندمرتبه
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