
 کاهش آسیب های اجتماعی 
و اعتیاد دانش آموزان در اولویت

 خرید حمایتی زعفران
به نام کشاورز به کام واسطه

 پلمب یک واحد صنفی
 که محموله توقیفی را فروخت!

زیر پا گذاشتن قانون برای متخلف دردسرساز شداستاندار خراسان رضوی تأکید کرد 

استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان گفــت: بحث کاهش 
آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد و پیشگیری از بروز 
آن همواره در دستور کار جلسات این شورا قرار داشته 
است.رزم حسینی با اشاره به اینکه »پیشگیری« راه 
حل اصلی در مواجهه با آسیب های اجتماعی و اعتیاد 

است، تصریح کرد: استفاده ...

برنج فروش مشــهدی که پس از توقیف محموله 
برنج پاکســتانی در اقدامی عجیب محموله را در 
بازار فروخت، با قاطعیت دســتگاه قضایی روبه رو 
و فروشگاهش تا اطالع ثانوی پلمب شد.چند روز 
پیش بود که کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی با دستور 

قضایی برای بررسی یک ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

مرتفع سازی ها مرگ بادها را رقم زده است
در دیدار مدیران مراکز اقامتی عنوان شد 

دستگیری یک تیم تروریستی 
 خطرناک در هتلی نزدیک 

دفتر امام جمعه مشهد
.......صفحه 2 

رئیس اداره نوبنیاد حفاظت محیط زیست مشهد در گفت وگو با قدس: 

.......صفحه 2 

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد 

مشهد آماده انعقاد 
قرارداد ساخت 
شهر فرودگاهی

.......صفحه 2 

س.......صفحه 2 
قد

 / 
می

اش
 ه

ید
حم

د 
سی

س: 
عک

 

.......صفحه 4 

با ابتکار روزنامه قدس در یک 
نشست رو در رو محقق شد

گره گشایی 
مشکالت 

کوتاه قامتان به 
دست خیّران 

خراسانی
در یکــی از روزهای نســبتاً ســرد پاییزی بــه دعوت 
روزنامه قدس، مســئول و اعضای انجمن نانیسم )کوتاه 
قامت( خراســان رضوی در دفتر مدیرعامل این مؤسسه 
فرهنگی گرد هم آمدند تا در نشســت مشترک با خیران 
و نیک اندیشان شهرمان و اعضای هیئت تحریریه قدس 
به طرح مشکالت معیشــتی، تحصیلی، مسکن، اشتغال 

خود بپردازند...
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  14 ربیع االول 1441
 12 نوامبر 2019 
 سال سی و دوم 

  شماره 9106  
ویژه نامه 3490 

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیركاران موتورسیکلت و دوچرخه مشهد
موضوع  صنفی  های  اتحادیه  بازرسان  و  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   11 ماده  اجرای  در 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب 
معتبر اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیركاران موتورسیکلت و دوچرخه مشهد دعوت میگردد شخصًا 
با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 
صبح لغایت 11 روز یکشنبه مورخ  98/09/10 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه 
، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در بلوار شهید صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نبش شهید صادقی 13  
مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره 

ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
*شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیركاران موتورسیکلت و 

دوچرخه مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیركاران موتورسیکلت و 
دوچرخه مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

محمد اصلی خیرآبادی1

محمد جامع2

رضا جلیلیان3

سید حجت حسینی4

سید مرتضی حسینی اسالمی5

وحید رهبری نیا6

حبیب اله زارع7

نام و نام خانوادگی ردیف 

حسین سالمتی مشهد8

هاشم فرمانبر9

مهدی فرهمند10

حمید قربانی11

حسن مرادی12

سید محمد هاشمی13

نام و نام خانوادگیردیف

احمد رضا ایزانلو1

مهدی محمددوست2

بهنام میرزادوستی3

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف كفاشان مشهد
در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 
3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه كسب معتبر 
اتحادیه صنف كفاشان مشهد دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب 
معتبر به همراه كارت شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 12 روز سه شنبه مورخ  98/09/12 
جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در بلوار شهید 
صادقی ) بلوار سازمان آب( - نبش شهید صادقی 13 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 

ذیل به تعداد هفت نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره3 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر می باشد.   

 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف كفاشان مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

الهه احمدی1

جواد برفر2

اسماعیل پورمالئکه3

احمد جان قربان الریچه4

حسن حسین زاده كاشانی5

حمیدرضا رحیم زاده طوسی6

ناصر سلیمی نیا7

مهدی طبسی8

سعید فراهی نژاد9

نام و نام خانوادگی ردیف 

سید مجتبی فوالدوند10

عباس كورش زاده11

مرتضی لسانی12

حسین محمدی13

محمد محمدی14

حسین ممتاز كفاش15

علی اصغر وحدانی بجنوردی16

مهدی یوشنی گلستانی17

نام و نام خانوادگیردیف

علیرضا ارجمند جوارشک1

سید حجت بلندنژاد2

فراخوان ارزیابی کیفی پروژه های عمرانی سایت دانشگاه
مجتم��ع آم��وزش عالی گناب��اد در نظر دارد فراخ��وان ارزیابی كیفی جهت تهیه لیس��ت كوتاه 
برای پروژه های عمرانی س��ایت دانشگاه به ش��ماره 2098091338000003 را از طریق سامانه 
ت��داركات الکترونیکی دول��ت برگزار نماید .كلیه مراحل برگزاری فراخ��وان ارزیابی كیفی از 
دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد كنندگان دارای صالحیت ،از 
طریق س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
ش��د.الزم است پیش��نهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت 
مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در فراخوان محقق سازند. تاریخ 

انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 98/08/21 میباشد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی: تاریخ 98/08/28 میباشد.

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی، تاریخ 98/09/12 میباشد.
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار:گناباد –حافظ 16 س��ازمان مركزی مجتمع آموزش عالی 

گناباد  تلفن 05157254413 

ع 9
81
02
07

آگهی استفاده از حق تقدم خرید سهام در خصوص افزایش سرمایه
       باطالع كلیه س��هامداران ش��ركت ش��یمی گس��تر پویای كاویان )سهامی خاص( بش��ماره ثبت 589 و شناسه ملی 
)ثبت فریمان( 14007511883 می رساند كه با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 98/8/11 و تفویض 
اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه شركت به هیئت مدیره و با عنایت به اینکه مقرر است سرمایه شركت از مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به 100 س��هم 10/000ریالی با نام به مبلغ 70/000/000/000 ریال منقس��م به 7/000/000 
س��هم  10/000 ریال��ی بان��ام از طریق واریز نقدی در چند مرحله حداكثر ظرف مدت 5 س��ال این��ده افزایش یابد كه 
در مرحله اول از مبلغ فعلی به مبلغ 7/000/000/000 ریال منقس��م به 700/000 س��هم 10/000 ریالی با نام افزایش 
پی��دا خواه��د كرد لذا در اجرای ماده 169 الیحه قانون اصالح قس��متی از قانون تجارت از كلیه س��هامداران ش��ركت 
درخواس��ت میشود از تاریخ نش��ر این اگهی به مدت 60 روز از حق تقدم خود به نسبت سهامشان استفاده نمایند و 
مبلغ اس��می خرید سهام را به حس��اب سپرده تحت حساب سپرده اشخاص در اجرای ماده 184 قانون تجارت بشماره 
حس��اب 8769797390 بانک ملت شعبه فلس��طین بنام شركت شیمی گستر پویای كاویان واریز و فیش های مربوطه 
را به دفتر شعبه شركت واقع در استان خراسان رضوی شهر مشهد بخش مركزی شهر مشهد محله راهنمایی خیابان 
ش��یرین )س��ناباد 58 – شهید حیدری 1 خیابان سناباد )فلسطین 1/23 پالک 770 طبقه دوم واحد6( تسلیم نمایند تا 
اقدامات مقتضی از طرف هیئت مدیره اتخاذ گردد. بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهلت مقرر هیئت مدیره می تواند 
تصمیمات مقتضی را در چهارچوب مقررات اخذ نماید.) قابل توجه س��هامداران محترم س��هام شركت بصورت ممتاز 

هیئت مدیره شركت و عادی می باشد(
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 رضــا طلبی: عضو مجمع نمایندگان اســتان 
خراســان رضوی بر توجه جدی دولت برای برقی 
شدن قطار مشهد-تهران تأکید کرد.رضا شیران خراسانی در 
گفت وگو بــا قدس آنالین با اشــاره به اینکه بــا توجه به 
برآوردهای جمعیتی در سال های آینده، پیش بینی حضور 40 
میلیون زائر در شهر مقدس مشهد دور از انتظار نیست، افزود: 
مسیر تهران- مشهد از این رو پرترددترین مسیر ریلی کشور 
است، بنابراین مسیری مهم و راهبردی برای ایران محسوب 
می شود و تقاضای ما این است که دولت پیگیری بیشتری 

انجام دهد تا برقی شدن آن زودتر صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه این طرح از سال ۱3۸۷ آغاز و پیمانکار آن 
نیز مشخص شده است، گفت: قرار بر این بود که به صورت 
سرمایه گذاری اجرایی و تا سال ۱400 عملیاتی شود و سهم 

ایران در این سرمایه گذاری ۱۵ درصد بود که ۷.۵ درصد آن 
به بانک صنعت و معدن به عنوان بانک عامل سپرده شد، از 
طرفی با پیمانکار این پروژه که چینی ها هستند باید دولت 

جدی تر مذاکره کند که به تعهداتشان عمل کنند. 
وی با اشاره به اینکه برقی شدن قطار تهران- مشهد، فاصله 
زمانی سفر را به ۶ ساعت کاهش خواهد داد، گفت: در صورتی 
که طرف چینی به دالیلی از انجام این تعهد ســر باز زند، با 
توجه به دانش،  علم و فناوری موجود در کشورمان می توانیم 
بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی و نگاه به داخل این پروژه را 
کلید زده و به سرانجام برسانیم.وی افزود: اگر دولت و مجلس 
پیگیری جدی تری برای اجرای این اولویت داشــته باشند و 
بتوانیم از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم تا این 

طرح عملیاتی شود.

تایباد- خبرنگار قدس: امام جمعه تایباد با تبریک 
هفته وحدت، ســالروز والدت باسعادت پیامبر رحمت 
حضرت محمــد)ص( و امام جعفر صــادق)ع( گفت: 
پیامبر گرامی اســالم، پیامبر بصیرت، عظمت و عزت 

اسالم است.
حجت االسالم والمســلمین حســین ملکی ابرده در 
مراسم یادواره شــهیدان وحدت که با حضور خانواده 
معظم شــهدا و ایثارگــران، ائمه جمعــه و جماعات 
و مردم تشــیع و تســنن، فرماندار و مسئوالن ادارات 
و نهادها و در محل مســجد مــزار موالنا ابوبکر تایباد 
برگزار شــد با بیان اینکه هفته وحدت؛ هفته اخوت و 
برادری در بین امت اســالمی است، اظهار کرد: ریشه 
همه اختالف های انســان ها جهل اســت و دشمنان 

اسالم در طول تاریخ از این جهالت سوءاستفاده کرده 
و وهابیت را در عربســتان و وهابیت را در ایران برای 

ایجاد اختالف در بین مسلمین طراحی کردند.
امــام جمعه اهل ســنت تایباد نیز در این مراســم با 
تبریک هفتــه وحدت اظهار کــرد: در هفته وحدت، 
والدت پیامبر عظیم الشأن)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
موجب شــد تا امــام راحل این هفتــه را به نام هفته 
وحــدت نام گــذاری کند و امروز دشــمنان اســالم، 
قرآن و اســتکبار جهانی و رژیم صهیونیستی غاصب 
 با هــزاران توطئه به دنبال تفرقه بین امت اســالمی 
هستند.مولوی غالم نبی توکلی عنوان کرد: تفکرات و 
رهنمودهای امام راحل ســبب شد تا توطئه دشمنان 

خنثی شده و نقشه آنان نقش بر آب شود.

صالح آباد- ابوالحسن صاحبی: گروه خیریه مؤسسه 
علی بن ابیطالب)ع( و دو پزشــک با نظارت رسول خادم، 
قهرمان کشــتی ایران و جهان در روســتای سیاه خوله 
شهرستان صالح آباد حضور یافتند و بیماران این روستای 

محروم و مرزی را ویزیت رایگان کردند.
سرپرست شبکه بهداشــت و درمان صالح آباد با بیان این 
مطلب به خبرنــگار ما گفت: پس از ارســال گزارش در 
خصوص حضور تیم پزشکی در روستاهای بخش جنت آباد 
صالح آباد، تیم بازرسی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
صالح آباد در روســتای ســیاه خوله حاضر شدند و از آنجا 
که موضوع بســیار مهم و حیاتی بود به دقت بررســی و 

رصد کردند.
دکترمحمدصــادق معلــم زاده افــزود: در بررســی های 

 صورت گرفته مشــخص شــد که گروه خیریه از مؤسسه
علــی بن ابیطالب)ع( با نظارت و پیگیری رســول خادم، 
قهرمان کشــتی ایران و جهان به همراه دو نفر پزشک در 
محل روســتا  بیماران را ویزیت می کردند که کار بسیار 
ارزشمند و قابل تقدیری است که از پایتخت بار و بندیل را 
بسته اند و به قصد کمک و همکاری در یکی از روستاهای 

مرزی و محروم خدمت بی منت کنند.
وی اظهار کــرد: با هماهنگی و صحبت با مســئول تیم 
پزشکی قرار شد تمامی فعالیت های گروه خیریه مؤسسه 
علی بن ابیطالب)ع( و پزشکان در حوزه بهداشت و درمان 
شهرستان با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان صالح آباد 
انجام شــود تا هم کارها بهتر پیشرفت کند و هم مشکلی 

پیش نیاید.

نماینده مشهد در گفت وگو با قدس خواستار شد

واگذاری برقی شدن قطار مشهد-تهران به متخصصان ایرانی
امام جمعه تایباد:

هفته وحدت، هفته اخوت و برادری در بین امت اسالمی است
به همت رسول خادم و گروه خیریه مؤسسه علی بن ابیطالب)ع( محقق شد

ویزیت رایگان بیماران روستای سیاه خوله صالح آباد



رئیس اداره نوبنیاد حفاظت محیط زیست مشهد در گفت وگو با قدس: 

مرتفع سازی ها مرگ بادها را رقم زده است
حســن احمدی فرد ســاختمان قدیمی 
همیاری های شهرداری مشهد در چهارراه لشکر، 
ساختمان شناخته شده ای است. این ساختمان 
تا به حال مستأجران فراوانی داشته، حاال کمتر 
از یک ماه اســت که یــک اداره جدید به جمع 
نهادهایی که در این ســاختمان بوده اند، اضافه 
شده است؛ اداره حفاظت محیط زیست مشهد. 

مهندس مرتضی شیرزور هم که تا پیش از این 
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیست طرقبه 
 شــاندیز بوده، حاال با حفظ سمت، ریاست این 

اداره نوپا را هم بر عهده گرفته است. 
صبح یکــی از همین روزهای ســرد آبان ماه با 
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت مشهد در 
خصوص انبوه معضالت این  کالنشهر و اولویت 
پرداختن به آن ها به گفت وگو می نشــینیم که 

ماحصل آن را با هم می خوانیم. 

 چه نیازی ســبب تشکیل اداره محیط 
زیست برای شهر و شهرستان مشهد شد؟

مشهد به عنوان کالنشهر نیاز داشت تا به ویژه در 
حوزه محیط زیست، اداره مستقلی داشته باشد. 
ادارات کل بیشتر در مباحث تحقیقاتی و نظارتی 
فعال هســتند. واقعیت این است که در مراکز 
اســتان ها، حتی در پایتخت، ادارات زیر ســایه 
ادارات کل قرار دارنــد. ادارات کل همزمان که 
به معضالت کالنشهری مثل مشهد می پردازند، 
باید به معضالت و مشــکالت دیگر شهرها هم 
توجه داشته باشند. اما اگر اختیارات در محدوده 
شهرســتان به صورت ضابطه منــد و قانونی به 
ادارات واگذار شود، طبیعتاً کنترل ها در شهر و 

شهرستان، بسیار بهتر انجام می شود.
البته طبیعی اســت که در ابتدای شکل گیری 
یک اداره، محدودیت هایی وجود داشــته باشد؛ 
از تجهیزات بگیرید تا نیروهــا اما در ادامه این 
مشکالت هم رفع می شــود و ادارات می توانند 
با همه قدرتشــان در مباحث شهر و شهرستان 

وارد شوند. 
در موضوع محیط زیست، ما مسئله ها را به دو 
دسته محیط زیست انســانی و محیط زیست 
طبیعی تقسیم می کنیم. اما حقیقت این است 
که یک جنبه مهم دیگر هم مطرح است و آن، 
محیط زیست اجتماعی است. محیط زیست باید 
در مناسبات شهری هم به طور جدی وارد شود. 
در شهر مرتفع سازی می شــود؛ ساخت و ساز 
می شود آن هم بی توجه به گل بادها و بدون در 
نظر گرفتن جهت وزش بادهای غالب. ساخت و 
ســازها به ویژه در ارتفاعات دارد مسیر بادها را 
سد می کند. عمالً داریم جلو تالطم ها و تالقی 
جریان های هوا را در شهر می گیریم. نتیجه اش 
هم این است که جابه جایی  هوا اتفاق نمی افتد و 
این ورژن ها غالب می شود. شاید اکنون صحبت از 
مقابله با این معضل ها برای اداره ای که کمتر از 
یک ماه است شکل گرفته، آرمان  گرایانه باشد اما 

باالخره از یک جا باید شروع کرد.

 شما به عنوان اداره محیط 
زیست مشهد، کار را از کدام 
آغاز  زیست  محیطی  معضل 
آلودگی کشف رود،  کرده اید؟ 
آلودگی هوایی که هواپیماها 
به وجود می آورند، یا معضالت 

دیگر؟
ما کار را با فعالیت های کارشناســی و بازدیدها 
شروع کردیم؛ پایش ها آغاز شده واحد حقوقی 
هم اســتقرار پیــدا کرده اســت و منتظریم تا 
یگان حفاظت هم مستقر شود. با استقرار یگان 
حفاظت، به صورت جدی به موضوع کشف رود 

ورود پیدا می کنیم.
در موضوع فرودگاه، کارشــناس مــا دارد نظر 

می دهد. تا آنجایی که قانون 
به ما اجــازه ورود بدهد، اداره 
محیط زیســت مشــهد به 
موضوع ورود می کند و آنجایی 
کــه در حوزه اختیــارات ما 
نباشد، نظر کارشناسی خود را 
به اداره کل منتقل می کنیم تا 
آن ها پیگیری کنند. یا ماجرا 
به ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در مرکــز، منتقل 

خواهد شد.

معضل  مهم تریــن  نظــر شــما  به   
زیست محیطی مشهد که باید در نخستین 

قدم به آن بپردازید چیست؟
به نظرم ســاماندهی صنایع در مشهد نیازمند 
اقــدام جــدی و فوری اســت. صنایــع ما در 
محل هایی قرار دارند که شاید در دهه های پیش 
مشکل چندانی برای شهر ایجاد نمی کرده اما در 
حال حاضر نیازمند بررسی دوباره هستند. البته 
نه اینکه تا حاال کاری انجام نشــده باشد. اگر به 
آمــار اداره صنعت، معدن و تجارت هم مراجعه 
کنید می بینید که با کمک شــهرداری، انتقال 
بخشی از واحدهای صنعتی انجام شده است. در 

واقع این مشــکل روندی عادی را 
طی می کرده آن هم با یک شیب 
صعــودی مختصر که به چشــم 
نمی آمده اما ســاماندهی صنایع، 
یک نیــاز جدی اســت؛ هرچند 

سخت و پرهزینه باشد. 
اکنــون جابه جایــی هــر واحد 
صنعتی، چند میلیارد یا خوشــبینانه چند صد 
میلیون تومان هزینه به صاحبان آن وارد می کند. 
با این هزینه طبیعی است که صاحبان صنایع 
از ساماندهی استقبال نکنند اما خوشبختانه با 
کمک هایی که شهرداری، وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت، وزارت راه ســازی و... کرده اند دارد 
اتفاقات خوبی رخ می دهد. در این مسئله اداره 
کل حفاظت محیط زیست هم 
تأثیرگذاری  و  شاخص  نقش 
دارد. ما هم چون اداره نوپایی 
هســتیم، در کنار اداره کل، 

سهم ناچیزی داشته ایم. 
عالوه بر این، کشف رود حتماً 
یکی دیگــر از این معضالت 
شهرســتان اســت که باید 
به آن رســیدگی شود. البته 
چندین ســال اســت که در 
زحمت  کشــف رود  موضوع 
کشیده شده و وضعیت امروز 
این رودخانه، قابل مقایســه با چند سال پیش 
آن نیســت. اما وجوه مختلفی از این مســئله 
همچنان باقی است و همچنان نیازمند همکاری 

همه جانبه است. 
کشف رود خوشبختانه به عنوان منطقه حفاظت 
شده اعالم شده و مصوبات شورای عالی حفاظت 

محیط زیست در آن ساری و جاری است. 
به نظرم در موضوع کشــف رود، ضروری است 
که ادارات و ارگان ها یکدیگر را پوشش دهند تا 
هم خسارت های اجتماعی و اقتصادی وارده به 
مردم کم بشود و هم بشود جلو ادامه خسارت به 

محیط زیست را گرفت. 

اساساً حاشیه شــهر مشهد در بحث مشکالت 
زیست محیطی موضوع مهمی است. خدا را شکر 
استاندار به موضوع حاشیه شهر مشهد ورود پیدا 
کرده و همین ورود، منشأ تصمیمات و اتفاقات 
خوبی شده است؛ اما همچنان در حاشیه شهر 

مشهد، مشکالت فراوانی وجود دارد.

  باغ وحش و باغ پرنــدگان در کجای 
فهرست مشکالت زیست  محیطی مشهد 

قرار دارند؟ 
واقعیت این است که واحدهایی مثل باغ پرندگان 
یا بــاغ وحش نمی توانند در مجاورت واحدهای 
جمعیتی یا در محل های نامتعارف باشند. قانون 
هم این اجــازه را نمی  دهد. اگر شــهر دارد به 
سمت مراکزی توسعه پیدا می کند که واحدهای 
اینچنینی در آن مستقر هستند، پس باید برای 

این واحدها مکان یابی های تازه داشته باشیم. 
مــن اکنــون وارد بحث نگهــداری حیوانات و 
پرندگان در اسارت آن هم در شرایط نامناسب 
نمی شــوم؛ هر چند دیدگاه من به عنوان یک 
محیط بان درباره این موضوع روشن است. فعاًل 
وضعیت مواجهه ما با باغ وحش و باغ پرندگان، 
وضعیت دندانپزشکی است که اول آبسه دندان را 
درمان می کند و بعد سر فرصت به سراغ درمان 
ریشــه دندان درد می رود. در شرایط فعلی این 
واحدها موظف هستند اصالحیه هایی را اعمال 
کنند. امــا یقیناً در بلندمــدت باید مکان یابی 
دیگری برای استقرار این واحدها انجام شود. در 
شرایط موجود این واحدها نمی تواند زمان زیادی 

را در محل هایی که هستند بگذرانند.
 اگر خدای نکرده بیماری مشترک انسان و دام 
اتفاق بیفتد، می دانید این مراکز چقدر می تواند 
مشکل آفرین باشد؟ شاید بگوییم با حصارکشی 
و قرنطینه، تماس بین بازدیدکننده ها و حیوانات 
را کم می کنیم، اما آیا می توانیم پرنده ای که از 

آسمان می آید را هم مدیریت کنیم؟
اگر خدای نکرده آنفلوانزای پرندگان با ســویه 
انســانی رخ بدهد، با آن جمعیت چند ده هزار 
نفری بازدیدکنندگان تا بخواهیم شرایط را تحت 
کنترل بگیریم می دانید چقدر آسیب می بینیم؟

در این موضوع هم مردم خیلی می توانند به ما 
کمک کنند؛ به ویژه که فرماندار محترم دستور 
داده ســازمان های مردم نهاد هم مستقیماً با 
اداره شهرســتان سر و کار داشته باشند. حاال 
مسیر بیشتر از گذشــته هموار شده تا مردم 
در قالب ســازمان های مردم نهاد، از مسئوالن 
مطالبه گری کنند. به ویژه در مباحث زیست 
محیطی هر جایی که مردم ورود پیدا کرده اند 
توانسته ایم موفقیت هایمان را جشن بگیریم و 
موفقیت ها وضعیــت پایدارتری دارند. حضور 
مردم در قالب سمن ها می تواند نهادینه شود 
و این مسیری اســت که پیش روی ما برای 
حل مشــکالت و معضالت زیســت محیطی 

کالنشهر مشهد قرار دارد.

  خرید حمایتی زعفران
به نام کشاورز به کام واسطه

سطح زیر کشت محصول 
زعفران در خراسان رضوی 
در حالی امسال به بیش از 
رسیده  هکتار  هزار   290
زعفران کاران  که  اســت 
ســال های  همچــون 
گذشته گرفتار سودجویی 

واسطه های فرصت طلب هستند و بخش عمده سود و دسترنج 
آن ها به جیب دالالن سرازیر می شود.

در این بین هر چند کار خرید حمایتی محصول زعفران، توسط 
اتحادیه های تعاون روستایی استان آغاز شده است اما ظاهراً این 
اقدام نیز بیشتر به نفع واسطه ها و دالالنی بوده که گل های زعفران 
را به صــورت عمده و البته با قیمت دلخواه خود از کشــاورزان 
خریداری کرده اند؛ چراکه خرید حمایتی در مورد محصول زعفران 
)پوشال و نگین( اتفاق افتاده و عمالً هیچ مرکز دولتی، گل زعفران 
را از کشاورزانی که ناچار به فروش روزانه آن هستند، وجود ندارد 
تا خریداری کنــد و از این خأل عموماً عده ای دالل فرصت طلب 
سوءاستفاده می کنند که شغل بیشتر آن ها نیز هیچ ارتباطی به 
حوزه کشــاورزی ندارد و به پشتوانه پول خود و به طمع کسب 
سود سرشار، در فصل برداشت زعفران وارد این بازار شده و جوالن 

می دهند.
با اینکه مسئوالن تعاون روستایی هدف از برنامه خرید حمایتی 
را جلوگیری از کاهش و نوســان نامتعارف قیمت و نیز مداخله 
حداقلی در بازار زعفران عنــوان کرده اند، اما با توجه به اوضاع و 
احوال کنونی زعفران کاران استان و اینکه آن ها ناچارند برای تأمین 
روزانه هزینه های ناشی از برداشت، پرداخت دستمزد کارگران و 
مسائل جانبی دیگر، هر شامگاه گل جمع آوری شده را به فروش 
برسانند، برنامه خرید حمایتی همچون نوشدارویی بعد از مرگ 
ســهراب به نظر می رســد و به عبارتی تثبیت قیمت محصول 
زعفران، تقریباً هیچ نفعی را نصیب زعفران کاران نمی کند و این 
واسطه ها و خریداران عمده هستند که از مزایای خرید حمایتی 
بهره مند می شوند؛ یعنی کسانی که اتفاقاً چوب حراج را به دسترنج 

کشاورزان زده اند.
بنا به گفته مسئوالن، شرایط طرح خرید حمایتی به گونه ای 
اســت که محصول زعفران باید از کشاورزان شناسنامه داری 
که زمین مشــخص دارند، خریداری  شود تا محصول دالالن 
وارد این چرخه نشود و کشاورزان فارغ از نگرانی افت قیمت، 
حاشــیه امن اقتصادی را برای محصول تولیدی خود شاهد 
باشند. به نظر می رســد این هدف زمانی محقق خواهد شد 
که شــرایط برای برداشت، فرآوری و فروش تمامی محصول 
زعفران کشاورزان به اتحادیه های تعاون روستایی مهیا باشد؛ 
یعنی بخش دولتی ضمن شناسایی دقیق و تسهیل ثبت نام و 
شناسنامه دار کردن زعفران کاران، در تمامی مراحل از کمک 
به تأمین دستمزد کارگران گرفته تا هزینه های زمان برداشت 
و نیز مراحل پاک و خشــک کردن پوشال و همچنین خرید 
یا تحویل هر روزه گل های برداشــت شده، همراه و در کنار 
کشاورزان باشــد. در این صورت نه تنها بساط دالالن از این 
بازار برچیده می شود که سود حاصل از حذف واسطه ها عالوه 

بر کشاورزان، نصیب تعاونی ها نیز خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد 
  کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد 

دانش آموزان در اولویت
خراسان  استاندار  قدس: 
شورای  جلسه  در  رضوی 
هماهنگی مبــارزه با مواد 
مخــدر اســتان گفــت: 
آسیب های  کاهش  بحث 
اجتماعــی نظیــر اعتیاد 
و پیشــگیری از بروز آن 

همواره در دستور کار جلسات این شورا قرار داشته است.
رزم حسینی با اشاره به اینکه »پیشگیری« راه حل اصلی در مواجهه 
با آســیب های اجتماعی و اعتیاد است، تصریح کرد: استفاده از 
امکانات اســتانی و بخش خصوصی در حوزه کاهش آسیب های 

اجتماعی و اعتیاد آثار سازنده ای به دنبال خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حوزه کاهش آسیب های اجتماعی 
و پیشگیری در قشــر دانش آموز، افزود: دســتگاه های اجرایی 
ظرفیت ها و امکانات فراوانی در اختیار دارند، آموزش و پرورش با 
استفاده از این ظرفیت ها و توانمندی خیران می تواند برای کاهش 

آسیب های اجتماعی در حوزه دانش آموزان متمرکز شود.

در دیدار مدیران مراکز اقامتی عنوان شد 
  دستگیری یک تیم تروریستی خطرناک 

در هتلی نزدیک دفتر امام جمعه مشهد
نماینده ولی فقیه  فارس: 
در خراســان رضــوی از 
دســتگیری یــک تیــم 
نزدیکی  در  تروریســتی 
دفتر محل کار خود خبر 
ســیداحمد  آیت اهلل  داد. 
گذشــته  روز  علم الهدی 
در دیــدار مدیران هتل و مراکز اقامتی مشــهد با اعالم این خبر 
گفت: چندی پیش در نزدیکی دفتر بنده در یکی از هتل ها تیم 
تروریستی خطرناکی را دستگیر کردند، نظام اسالمی دروازه زیارت 
امام رضا)ع( را برای زائران خارجی باز کرده که حتی بعضی از آن ها 
نیز خرابکار هستند. وی با اشاره به اینکه بیشتر چالش های کشور 
نشأت گرفته از شهر مشهد است، تصریح کرد: به بنده اطالع دادند 
پس از جریان دستگیری آمدنیوز بیشتر اطالعات را از همین شهر 
مشهد به او می دادند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خطاب 
به حاضران در این جلسه گفت: در اجرای برنامه های امنیتی کمی 

با حوصله تر باشید تا چالشی برای شهر ایجاد نشود.
وی بیان کرد: برای هر کســی که شناخت الفبایی داشته باشد 
می داند ســرمایه گذاری در جریان هتلداری مشهد از نظر جریان 

اقتصادی توجیه مناسبی ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به صحبت خود با یکی 
از هتلداران معروف مشهد در خصوص توجیه اقتصادی نداشتن 
البی هتلش، گفت: این افراد می دانند این سرمایه گذاری توجیه 
اقتصادی ندارد اما عده ای برای ایجاد محیط های گردشــگری با 
محوریت غیراخالقی اقدام می کنند که با آن ها مشکالت فراوانی 
داریم. وی با بیان اینکه باید همه دستگاه ها معتقد شوند مشهد 
مسافر ندارد بلکه زائر دارد، افزود: ایجاد مراکز غیراخالقی در شهر 
امام رضا)ع( جنگ با امام رضا)ع( است؛ چرا که می خواهند هویت 

فرهنگی شهر امام رضا)ع( را از بین ببرند.
وی ابراز کرد: امام رضا)ع( در همین دنیا آن ها را بیچاره می کند؛ 
چراکه سعی کرده اند مشــکالتی را ایجاد کنند تا هویت شهر را 
بــر هم بزنند اما امام در همان لحظه اول زندگی شــان را با ذلت 
همراه می کند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: 
شما کسانی هستید که میهمان خانه برای امام رضا)ع( ساختید 
اما در مســئله هتلداری و برخورد با جریان مدیریت هتل دچار 
اختالف فرهنگی هستیم که ریشه همه این مشکالت در اختالط 
فرهنگی عملکردها که هنوز هم حل نشده است. وی با تأکید بر 
ترویج فرهنگ رضوی اذعان کرد: باید همه دستگاه ها معتقد شوند 
مشهد شهروند ندارد مجاور دارد، مشهد مسافر ندارد بلکه زائر دارد.

 
  بی توجهی نظام آموزشی به مدیریت 

آسیب های اجتماعی دانش آموزان
یلدا حق منش: روز گذشــته علیرضا رزم حسینی، استاندار 
خراسان رضوی در جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر؛ کنترل آسیب های اجتماعی را در جامعه دانش آموزی 
اولویت دانسته و نسبت به استفاده از ظرفیت های موجود نظیر 
مشارکت های خیران در این امر خطیر تأکید کرد. این اتفاق 
در حالی افتاد که روزنامه قدس نیز یکشنبه گذشته گزارشی 
با عنوان »شکست تابوی اعتیاد در مدارس« را به چاپ رساند 
که در آن به تهدیدها و آســیب های جامعه دانش آموزی در 
مواجهه با اعتیاد با وجود ســرپوش گذاشتن بر این موضوع 
اشــاره و خواستار شکست تابوی اطالع رسانی این مشکل به 
جامعه و هوشیاری دانش آموزان و خانواده ها در این باره شده 
بود. به هــر روی گرچه نمی توان منکر دغدغه مندی مدیران 
کشور در کنترل آسیب های اجتماعی شد اما باید توجه داشت، 
ضروری است که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها همسنگ 
روند پرشــتاب بروز و گسترش آســیب های یاد شده باشد. 
زمانی این امر محقق می شود که در نخستین گام با شفافیت 
نسبت به این قضیه مواجه شده و بدون تعارفات و تشریفات 
وضعیت موجود جامعه را بپذیریم و بر همین اســاس تدبیر 
و چاره اندیشــی کنیم. این در حالی اســت که بنا بر شواهد، 
همواره طرح و بحث آسیب های اجتماعی در جامعه ما رازهای 
مگویی بوده که حتی اشاره تلویحی به آن نیز به عنوان خط 
قرمز محسوب شده اســت. از همین رو سیاست گذاری های 
مرسوم با نیازهای جامعه دانش آموزی حدود دو نسل فاصله 
دارد. بنابراین الزم اســت نســبت به جمــع آوری اطالعات 
و آمــار به طور جامع و واقعی توجه شــود. نکته دیگر اینکه 
برنامه ریزان و متولیان امر در تدوین سیاست گذاری ها به دور 
از حاشیه سازی های سیاسی و جناحی از صاحبنظران آگاه و 
متعهد بهره ببرند. به تعبیر روشن تر، مصالح اکثریت و ملی را 
بر منافع گروهی و جناحی اقلیتی ترجیح دهند. به این ترتیب 
ضمن اثرگذاری به هنگام برنامه ریزی های یاد شده از هدررفت 
ســرمایه های کشور به دلیل چرخه بی فرجام آزمایش و خطا 
پیشگیری می شود. مسئله بعدی اینکه زیرساخت های جامعه 
نیز برای مدیریت آسیب های اجتماعی فراهم و تقویت شود. 
حال آنکه به روشنی شاهدیم که امکانات زیرساختی در این 

حوزه چندان مطلوب و اثرگذار نیست.

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد 
  مشهد آماده انعقاد قرارداد 

ساخت شهر فرودگاهی 
خراسان  استاندار  قدس: 
رضوی گفت: برای انعقاد 
شــهر  ســاخت  قرارداد 
فرودگاهی مشهد و تأمین 
در  زیرســاخت های الزم 
استان آمادگی کامل وجود 

دارد.
علیرضا رزم حســینی در دیدار مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران که در محل دفتر استاندار انجام گرفت، اظهار 
کرد: با توجه به ظرفیت زائری که ســاالنه وارد مشهد می شوند، 
ضرورت دارد که این کالنشــهر در آینده شهر فرودگاهی داشته 
باشد. وی با بیان اینکه بخش  خصوصی برای تأمین منابع مالی 
آمادگی دارد، خاطرنشان کرد: آلودگی صوتی ناشی از عبور پروازها 
از روی شهر مشهد، موجب بروز مشکالتی برای مردم شده است 
پس در کنار پرداختن به موضوع ساخت شهر فرودگاهی جدید، 
ایجاد باند سوم در فرودگاه شهید هاشمی نژاد هم باید مورد بررسی 
قرار گیرد. در این دیدار مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران هم گفت: ظرفیت فرودگاه مشهد بر اساس محاسبات 
استانداردی که در این خصوص وجود دارد حدود 6 میلیون مسافر 
است در حالی که عملکرد این فرودگاه حدود 10 میلیون مسافر 
در سال است بنابراین همین فرودگاه در چند سال آینده نیاز به 
توسعه دارد. سیاوش امیرمکری افزود: در یکی از مطالعات مربوط 
به ایجاد باند جدید فرودگاه ســه یا چهار مسیر مختلف تدارک 
دیده شده است که در بهترین حالت باز هم یک گوشه ای از شهر 
را تحت تأثیر خود قرار می دهد. فعالً روی این گزینه کار می کنیم 
که اجرایی تر است؛ به هر حال ایجاد همین باند چیزی حدود 120 

میلیارد تومان هزینه دارد.
وی در ارتباط با پیشنهاد استاندار خراسان رضوی در خصوص 
ایجاد شهر فرودگاهی در مشهد گفت: در این خصوص حتماً 
بایــد مطالعه ای با همکاری مشــاور خارجــی و داخلی روی 
سایت های مد نظر انجام شود تا مراحل بعدی صورت گیرد. در 
این دیدار محمود امانی به عنوان مدیرکل جدید فرودگاه های 

استان معارفه و جایگزین قاسم زاده شد.

هاشم رسائی فر  فرماندار ویژه شهرستان تربت حیدریه در مورد اجرایی شدن طرح خرید 
حمایتی زعفران از کشاورزان گفت: تربت حیدریه به عنوان بزرگ ترین شهرستان تولیدکننده 
زعفران در کشــور و دنیا با تولید 120 تن زعفران بــه تنهایی 35 درصد زعفران دنیا را تولید 
می کند به همین جهت تعداد زیادی از مردم تربت حیدریه درگیر مسائل کاشت این محصول 

صادراتی هستند.
علی رستمی در ادامه افزود: هر اتفاقی که در حوزه زعفران بیفتد بدون تردید با وجود اینکه جمع 
قابل توجهی از مردم این شهرستان دنبال کننده و ذی نفع مستقیم آن هستند در روند زندگی 
آن ها تأثیرگذار است. یکی از مواردی که همیشه مردم دغدغه داشتند شرایط خرید محصول و 
قیمتی که برای زعفران پرداخت می شود، است که این موضوع با ورود دولت و اختصاص یک 
هزار تا یک هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای خرید حمایتی و توافقی زعفران در سال جدید 
رفع شده است. در همین راستا تعاونی روستایی مأمور به خرید شده و سه پایگاه خرید حمایتی 
و توافقی نیز برپا شده است. مردم هم استقبال خوبی داشتند و به اصطالح با این اقدام کشف 
قیمتی خوبی صورت گرفته و تا حدودی دست دالالن و سودجویان بازار زعفران را بسته است.

وی در واکنــش به اجرای پروژه مجتمع فوالد تربت حیدریه و موضوع تأمین آب این پروژه در 
منطقه با وجودی که فوالد جزو صنایع آب بر است، بیان کرد: اولویت تأمین آب برای پروژه فوالد 
استفاده از فاضالب تربت حیدریه است که در همین راستا قراردادهای الزم با مالکان کارخانه 
فوالد منعقد شده تا فاضالب شهر به محل کارخانه منتقل شود. با این توضیح که شهر تربت 
حیدریه در پنج ســال آینده 310 لیتر بر ثانیه فاضالب خواهد داشت که انتقال 120 لیتر بر 

ثانیه آن می تواند نیاز آبی مجتمع فوالد را تأمین کند. رستمی همچنین عنوان کرد: در حال 
حاضر 42 واحد تولیدی فعال در تربت حیدریه داریم که سال گذشته بخش خصوصی 10 هزار 
میلیارد تومان در این واحدها سرمایه گذاری کرده که پروژه های صنعتی، معدنی و خدماتی از 
جمله آن هاست، با این تفاسیر باید گفت تربت حیدریه در مرحله خیز صنعتی قرار گرفته است.

  فرماندار در گفت وگو با قدس:

تربت حیدریه خیز صنعتی برداشته است

ساخت و سازها به ویژه 
در ارتفاعات دارد مسیر 

بادها را سد می کند. 
عماًل داریم جلو تالطم ها 
و تالقی جریان های هوا 

را در شهر می گیریم
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 در مشهد برگزار می شود

همایش نقش مرکز وکال و مشاوران 
خانواده در ارتباط با کرامت انسانی

قدس: همایش نقش مرکز وکال، کارشناســان رسمی و 
مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه 

در طرح تحول قوه قضائیه برگزار می شود.
در این مراسم دکتر محمد دهقان؛ عضو حقوقدان شورای 
نگهبان و حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر؛ نماینده 
مردم مشهد و کالت و رئیس مجمع نمایندگان خراسان 
رضوی در مجلس شورای اسالمی سخنرانی خواهند کرد.

این همایش پنجشنبه 23 آبان ساعت 17 الی 20 به نشانی 
مشهد مقدس- سالن همایش های هتل پردیسان )بزرگراه 
شهید کالنتری- جنب پارک صدا و سیما( برگزار می شود.

 از 25 آبان ماه آغاز می شود

نام نویسی هجدهمین دوره آزمون 
قرآن و عترت در خراسان رضوی

قدس: معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی گفت: نام نویسی هجدهمین دوره 
آزمون سراســری قرآن و عترت ســال 9۸ از 25 آبان ماه 

آغاز می شود.
حجت االسالم محمدتقی کاظمی نسب افزود: هجدهمین 
دوره آزمون سراسری قرآن و عترت بهمن ماه سال جاری 

برگزار می شود.
وی یادآور شــد: عالقه مندان برای نام نویســی در آزمون 
می توانند از تاریخ 25 آبان ماه لغایت 15 آذر ماه به سایت 

www.quranedu.ir مراجعه کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور خبر داد 

معرفی استفاده کنندگان از پساب 
غیراستاندارد به مراجع قضایی

ایلنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشابور گفت: 
افرادی که از پســاب غیراستاندارد برای آبیاری محصوالت 
کشاورزی استفاده کنند به مراجع قضایی معرفی خواهند 
شد. نوربخش در جلسه کمیته فنی فاضالب نیشابور با اشاره 
به مکاتبات مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
در خصوص ضرورت پیشگیری و کنترل روند آبیاری مزارع 
کشاورزی با پســاب خروجی تصفیه خانه فاضالب شهری 
نیشابور خواستار نصب تأسیســات متناسب برای کلرزنی 
پساب خروجی و نصب سامانه سنجش آنالین در خروجی 

این تصفیه خانه شده ایم.



سوژه از شما / پیگیری از ما

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

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز در حوزه های 

شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.
شماره پيامک:   300072305

روی خط حادهث

گزارش جلسه

حادهث روز

در جلسه روز گذشته شورا صورت گرفت
  واکنش به مدارک نامعتبر تحصیلی

 دو عضو شورای شهر مشهد
شــورای  رئیس  فارس: 
اسالمی شــهر مشهد در 
هفتاد و هفتمین جلســه 
علنی شــورای اســالمی 
شهر مشهد، ایجاد فضای 
واگرایــی و غیرمنســجم 
توسط ادوار گذشته شورای 

شــهر را عبرتی برای شــورای پنجم بیان کرد و تالش جهت 
وحدت، همدلی و هم افزایی برای خدمت به شهر را رویکرد اصلی 

این شورا عنوان کرد.
حیدری همچنین در واکنش به پرونده مدارک تحصیلی دو عضو 
شورای شهر گفت: نه جعلی اتفاق افتاده نه دادگاهی تشکیل شده 
اســت. گفته های این مقام مسئول در خصوص مدارک نامعتبر 
این دو عضو شــورای شهر در حالی عنوان شده است که هفته 
اول مهرماه گزارش »اعتراف دو عضو شــورای شــهر مشهد به 
دانشگاهی نبودن مدرک کارشناسی ارشد« در خبرگزاری فارس 
و البته اعترافات هماهنگ دو عضو شــورای شهر در خبرگزاری 
ایســنا منتشر شــد و در آن اخبار دو عضو شورای شهر مشهد 
اعالم کردند مؤسسه ای که در آن درس خوانده اند دانشگاه نیست! 

 شيعه و سنی در كنار هم و ياور هم هستند
مشاور استاندار خراسان رضوی در امور فرهنگی که به مناسبت 
هفته وحدت در این جلسه علنی حضور داشت، موضوع وحدت 
را از مهم ترین موضوعات و مفاهیم اســتراتژیک نظام جمهوری 
اسالمی ایران برشمرد. حجت االسالم والمسلمین سید محسن 
علوی افزود: شــیعیان باید اهل تسنن را بشناسند و بدانند اهل 
سنت با وهابیان و دیگر گروه های افراطی فرق دارند به خصوص 

اینکه اهل سنت در ایران از محبین اهل بیت)ع( هستند.
عضو شــورای عالی مجمع تقریب مذاهب اسالمی هم که دیگر 
میهمان این جلســه علنی بود ضمن تبریک میالد پیامبر)ص( 
وحدت را تکمیل کننده عبادت و تقوای مسلمانان و عامل تشکیل 
امت واحده دانســت. مولوی ابراهیم فاضل حسینی خاطرنشان 
کرد: نام گذاری سالروز میالد پیامبر برای هفته وحدت، توسط امام 
خمینی)ره( اقدامی بسیار بجا بود؛ کدام شخصیت بهتر از حضرت 
محمد)ص( که رحمت العالمین است می تواند محور وحدت امت 
اسالمی باشد؟  وی مشترکات مذاهب اسالمی را عوامل وحدت 
دانست و گفت: َرب واحد، نخستین عامل آن است که ما را امت 
واحده می کند و بر اساس منابع دینی از مسلمانان به عنوان امت 
و نه قوم واحده یاد شده است. وی به فتوای مقام معظم رهبری در 
خصوص حرام بودن توهین به همسران پیامبر)ص( اشاره کرد و 
گفت: وحدت باید رعایت شود و همان گونه که توهین به مسجد 
و مقدسات شیعیان حرام است، باید حرمت مسجد و مقدسات 

اهل تسنن نیز حفظ شود.

یک مقام قضایی شهرستان کالت عنوان کرد
 نتیجه مطلوب مرخصی محکومان مالی 

به شرط پرداخت بدهی 
خــط قرمز: حســن 
رئیــس  محمــدزاده، 
کالت  دادگســتری 
دقیــق  اجــرای  بــر 
از  ابالغی  سیاست های 
ناحیه ستاد دادگستری 
استان با محوریت دفاع 

از حقوق عامه و کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
رئیس دادگستری کالت ادامه داد:در راستای عملیاتی کردن 
بخش نامه ریاست محترم قوه قضائیه و دستورعمل های صادره 
با موضوع دفاع از حقوق عامه و کاهش جمعیت کیفری، این 

حوزه قضایی اقدامات مفید و مؤثری به عمل آورده است.
حسن محمدزاده گفت: شورای پیشگیری از وقوع جرم این 
شهرستان در سال گذشته جلسات متعددی در موضوعات 
پرورش ماهی و استخرهای غیرمجاز پرورش ماهی، بررسی 
تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و اقدامات پیشگیرانه، 
بررسی وضعیت و مشکالت حادث شده در برخی شرکت های 
تعاونی نظیر شــرکت تعاونی مرزنشــینان هزار مسجد به 
منظور پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق سهامداران و 
بیت المال، بررسی و شناسایی نقاط حادثه خیز خیابان اصلی 
کالت و جاده مواصالتی کالت به مشهد و اتخاذ تصمیم در 
اصالح و ترمیم آن ها در کمیته فرعی تصادفات برگزار کرده 

که الحمدهلل نتایج خوبی نیز حاصل شده است.
رئیس دادگستری شهرستان کالت افزود: از سوی دادستان  
نیز دستورات قضایی متعددی پیرامون دفاع از حقوق عامه 
نظیر دستور توقف تخریب کوه و بررسی موضوع توسط ادارات 
مربوط در محدوده روبه روی اســتادیوم ورزشی شهرستان، 
قلع و قمع مســتحدثات در محدوده آسیاب قشقه به دلیل 
تصرفات غیرقانونی و تغییر کاربری غیرمجاز، برخورد با حفر 
چاه های غیرمجاز در ســطح شهرستان و دستور پلمب یا پر 
کردن آن ها، دستور ایجاد کمربند حفاظتی جداکننده اراضی 
ملی از مســتثنیات و دستور جهت نصب تابلوی ممنوعیت 

ورود آفرودسواران به مناطق حفاظت شده صادر شده است.
حسن محمدزاده با اشاره به مبحث کاهش جمعیت کیفری 
افزود: اقدامات قضایی الزم در رسیدگی به پرونده ها و استماع 
اظهارات و مشــکالت زندانیان به عمل آمده به گونه ای که 
آمــار بازدید قضات از زندان از ابتدای ســال جاری تا پایان 
شهریورماه مجموعاً 45 مورد و تعداد مالقات شوندگان افزون 
بر 422 زندانی بوده که آمار در خور توجه و قابل قبولی است.
 عالوه بر این به منظور کاهش جمعیت کیفری در محکومان 
مالی بــا اعطای مرخصی های درازمدت به شــرط پرداخت 
بخشی از محکومیت، شــاهد پرداخت مبالغ چشمگیری از 
بدهی های محکومان موصوف و در نتیجه اخذ رضایت شکات 

و کاهش جمعیت کیفری محکومان مالی بودیم. 
وی افزود: عالوه بر بازدیدهای صورت گرفته توسط دادستان 
شهرستان و ســایر همکاران قضایی دادسرا از زندان مشهد 
می توان به اعطای مرخصی منتهی به آزادی محکومان مطابق 
شــرایط قانونی و بخش نامه های موجود، ارسال پرونده ها به 
دادگاه جهت تعلیق الباقی مجازات و آزادی مشروط پس از 
تحمل یک سوم میزان مجازات وفق مقررات قانونی مربوط، 

اجرای به موقع و سریع بخش نامه های عفو اشاره کرد.

 کشف بیش از 273 تن
برنج احتکار شده در مشهد

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان رضوی 
اداره  مأمــوران  گفــت: 
نظارت بــر اماکن پلیس 
امنیت عمومی استان در 
بازرسی از یک انبار 273 
تن و 800 کیلوگرم برنج 
احتکار شــده به ارزش 30 میلیارد ریال را کشف کردند. سردار 
محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبری 
مبنی بر وجود یک انبار بزرگ احتکار برنج خارجی در سطح شهر 
مشــهد، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 
اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت. وی 
افزود: مأموران اداره نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی استان 
پس از شناسایی دقیق این انبار و پس از هماهنگی با مقام قضایی 
در بازرســی از آن، 273 تن و 800 کیلوگرم انواع برنج خارجی 
را کشــف و در این زمینه یک متهم را دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامی استان خراســان رضوی با اشاره به اینکه کارشناسان 
ارزش برنج های کشف شده را 30 میلیارد ریال برآورد کرده اند، 
خاطرنشان کرد: انبار مورد نظر پلمب و برنج های مکشوفه تحویل 

نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت استان شد.

در پایان یک تعقیب و گریز پلیسی
 200 کیلوگرم 

شیشه و هروئین کشف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراســان  انتظامــي 
جنوبی از کشــف بیش 
کیلوگــرم   199 از 
شیشه و هروئین در پی 
عملیات دقیق پلیس در 
شهرستان سربیشه خبر 

داد.
سردار مجید شجاع اظهار کرد: با دریافت اخباری مبنی بر حمل 
و جابه جایی محموله ای از موادمخدر صنعتی توسط خودروهای 
ســواری در محورهاي فرعی شهرســتان سربیشــه، مأموران 
دســتگیری ســوداگران مرگ را به صورت ویژه در دستور کار 
خود قرار دادند. وی بیان کرد: مأموران هنگام کنترل خودروهای 
عبوری در محورهای فرعی شهرستان سربیشه به یک سواری 
پژو 405 مشــکوک شــدند و به راننده آن با استفاده از عالئم 
هشداردهنده دستور ایست دادند. این مقام ارشد انتظامی افزود: 
راننده خودرو با مشاهده مأموران بر سرعت خود افزود و متواری 
شد و مأموران ســواری پژو را تعقیب کردند و با انجام عملیات 

پلیسی آن را متوقف و سه سرنشین آن نیز دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبی گفت: مأموران در بازرسی 
از خودرو 128 کیلو و 650 گرم شیشــه و 70 کیلو و 970 گرم 
هروئین که از مرزهای شرقی کشــور وارد شده بود کشف شد 
که در این رابطه ســه متهم را دستگیر کردند. متهمان پس از 

هماهنگی با مقام قضایی روانه زندان شدند.

زاویه تصویر

پیاده روی اختصاصی!

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     .

 گله از شركت عمران گلبهار
بنده گله ای دارم از شــرکت عمران گلبهار؛ 
ســال96یک زمین خریداری کردم از بنگاه  
و در این شــرکت سند زده شده بدون اینکه 
به من بگویند این زمین معوقه دارد. امسال 
اخطار دادند که شما باید جریمه 15سال را 
بدهید واقعاً این ناحقی را به گوش مسئوالن 

برسانید.
915...2130

 اگر در خطوط سازمان اتوبوسرانی بازنگری شود
اگر در خطوط سازمان اتوبوسرانی بازنگری شود و مترو به عنوان پایانه مقصد اکثر خط ها در 
نظر گرفته شود بسیاری از خطوط زائد و تکراری حذف می شود و سرفاصله زمانی کمتر شده 
و مردم  با ســرعت و کیفیت بیشــتری به مقصد می رسند. همان کاری که 15 سال است در 
تهران اجرا شده و امتحانش را به خوبی پس داده است. در حال  حاضر پایانه های غدیر،آزادی 
و وکیل آباد به علت امکان تبادل مسیر با مترو بسیار کاربردی و کارگشاست و تأثیر بسیاری بر 

کاهش ترافیک مشهد داشته است.
936...6158

 چرا كيفيت نان ها روز به روز بدتر می شود
پرسشی داشتم از مسئوالن محترم؛ نان را گران کردین خوب چرا کیفیت نان ها روز به روز بدتر 
می شود؟ چرا رسیدگی نمی کنید آیا مسئوالن محترم هم ازهمان نانوا هایی که ما نان می خریم 

نان تهیه می کنند یا نان مسئوالن فرق می کند؟
935...9842

 پاسخ اتوبوسرانی مشهد به يک پيام
در پاسخ به پیام شهروند محترم مورخ 98/06/21 با موضوع: »یک پیشنهاد به اتوبوسرانی؛ 
چرا باید ساکنان شهرک شیرین برای زیارت حرم مطهر سه خط اتوبوس عوض کنند در 
حالی که می توان خط 61 و یا خط 831 از پایانه مصلی تا شــهرک شــیرین ادامه مسیر 

دهد تا زیارت خوب و آسانی داشته باشیم«. 
به اســتحضار شهروند محترم می رساند با توجه به تراکم ترافیک معابر اطراف حرم مطهر 
امکان برقراری خط از هر نقطه شــهر به حرم مطهر مقدور نیســت، بنابراین شهروندان 
محترم  باید با استفاده از خطوط موجود جهت تبادل سفر به حرم مطهر برنامه ریزی الزم 
را مبذول دارند؛ الزم به توضیح اســت اهالی محترم شهرک شیرین می توانند با خط 61 
)یک خط( تا تقاطع مصلی و رســتمی تردد و سپس با استفاده از خطوط BRT به حرم 

مطهر تبادل سفر نمایند.
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مشــهدی  فروش  برنج  عقیل رحمانی  
که پس از توقیف محموله برنج پاکســتانی 
در اقدامــی عجیــب محمولــه را در بازار 
فروخــت، بــا قاطعیــت دســتگاه قضایی 
 روبــه رو و فروشــگاهش تا اطــالع ثانوی 

پلمب شد.

 برخورد با يک گران فروشی و خيانت 
متخلف

چند روز پیش بود که کارشناســان معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت،معدن و تجارت 
خراســان رضوی بــا دســتور قضایی برای 
بررسی یک گزارش گران فروشی برنج راهی 

بولوار مصلی مشهد شدند.
با حضور کارشناســان در محــل اقدامات 

روشن شدن  برای  پوششی 
دقیق ماجرا صورت گرفت و 
در پی آن مشخص شد یک 
محل  در  برنج  عمده فروش 
بــه صــورت غیرقانونی اما 
علنی هر کیسه برنج درجه 
یک پاکســتانی را به جای 
عرضــه با قیمــت مصوب، 
چند ده هزار تومان باالتر و 
در حدود 145 هزار تومان 

به مشتری می فروشد.
به محض روشن شدن اصل 
ماجرا موضوع مانند تمامی 
از سوی  محوله  پرونده های 

دستگاه قضایی به جانشین دادسرای انقالب 

مشهد منعکس و در پی آن 
هم دستور توقیف محموله 
صورتجلســه  تنظیــم  و 
تخلــف بــه کارشناســان 
اســتان  صمت   ســازمان 

داده شد.
محــل  در  آن  از  پــس 
حــدود یک هــزار و 800 
پاکســتانی  برنج  کیلوگرم 
توقیــف و پــس از تنظیم 
مــورد  صورتجلســه های 
نیاز به فــرد خاطی اعالم 
شــد محموله در محل توقیف شــده و حق 
جابه جایی و فروش آن را تا زمانی که دیگر 

فرایند مورد نیاز پرونده گران فروشــی طی 
شود را ندارد.

این ماجرا در حالی صورت گرفت که بررسی 
روی نمونه هــای اخذ شــده از محموله این 
احتمال را پررنــگ می کرد که  فرد خاطی 
کیســه های برنج درجه یــک را پُر از برنج 
 درجــه دو کرده و در بــازار توزیع می کرده 

است. 
برای روشــن شــدن دقیق این موضوع هم 

نمونه ها به آزمایشگاه معتمد ارسال شد.

 فروش محموله توقيف شده و برخورد 
با قانون شکن

در حالــی این موضوع در دســت بررســی 

قرار می گرفت که خبــر دیگری به معاونت 
بازرسی سازمان صمت استان واصل شد که 
از فروش محموله توقیفی در بازار توســط 

فروشنده حکایت داشت.
بــرای دومین بار کارشناســان راهی محل 
شــده و مشــاهده کردنــد از محموله یک 

هزارو800 کیلویی خبری نیست. 
در ادامه به مالک اعالم شــد هرچه سریع تر 
محمولــه را به محل بازگردانــد و برای آن 
هم به او مهلت چند روزه داده شــد اما فرد 
 خاطی گوشــش به این اخطارهــا بدهکار 

نبود.
پــس از آن ماجرای این اقــدام غیرقانونی 
به مقــام قضایی اطالع داده شــد و در پی 
آن  دستور پلمب عمده فروشی قانون شکن 

صادر شد.
این دســتور قضایی هم بــا حضور مأموران 
پلیــس اداره نظــارت بر اماکــن عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان انجام و تا اطالع 
ثانونی محل پلمب شــد تــا ضمن برخورد 
قاطع با عامل زیرپا گذاشتن قانون مشخص 
شــود محمولــه مذکور را به چــه فرد و یا 

افرادی فروخته است.

زیر پا گذاشتن قانون برای متخلف دردسرساز شد

پلمب يک واحد صنفی كه محموله توقيفی را فروخت!

بررسی  نمونه های 
اخذ شده از محموله 

اين احتمال را پررنگ 
می كرد كه  فرد خاطی 

كيسه های برنج درجه 
يک را پُر از درجه دو 

كرده و در بازار توزيع 
می كرده است

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
حــوادث  مطالــب  خصــوص 
 300072305 شــماره  بــه 

پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی آسمانی صاف تا کمی ابری 

در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد:  براساس تحلیل 
نقشه های پیشیابی و خروجی مدل های هواشناسی تا اواخر 
هفته جاری کماکان اســتقرار جوی نسبتاً پایدار را در اکثر 
نقاط استان شاهد خواهیم بود ،بنابراین آسمان صاف تا کمی 
ابری، در برخی نقاط گاهی وزش باد و در شــهرهای بزرگ 
و مناطق صنعتی اســتان )از جمله در شهر مقدس مشهد( 
افزایش آالینده های جوی)درساعاتی شرایط ناسالم کیفیت 

هوا( پیش بینی می شود.    
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خط قرمز: فرزاد بهشتی توندری خواستار اعمال دقت نظر در 
زمینه جمع آوری و امحای پسماندهای پزشکی شد.

دادیار حــوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرای مشهد اظهار کرد: نظر به اهمیت مدیریت درست 
و صحیح جمع آوری و امحای پسماندهای پزشکی در راستای 
صیانت از سالمت آحاد جامعه با همکاری مطلوب دستگاه های 
مسئول از جمله سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد، 
سازمان حفاظت محیط زیست استان، دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد و سازمان نظام پزشکی، تمامی بیمارستان ها، درمانگاه ها 
و آزمایشگاه های سطح شهر مشهد با انعقاد قرارداد، پسماندهای 
عفونی و پزشکی آنان به عنوان پسماند ویژه جمع آوری و پس 

از طی مراحل بی خطرسازی، امحا می شوند.
بهشــتی توندری ادامه داد: در همین راستا نیز تاکنون بیش 
از هزار مطب پزشک در سطح شهر مشهد که دارای پسماند 
عفونی و پزشکی هستند نیز با انعقاد قرارداد، این پسماندها 

جمع آوری و بی خطرسازی می شوند.
این مقام قضایی در پاسخ به این پرسش که آیا با این اوصاف 
مطب پزشــکی وجود دارد که پسماند پزشکی تولید کند اما 
قراردادی جهت جمع آوری این پسماند به صورت ویژه نداشته 
باشد، عنوان کرد: بســیاری از مطب هایی که پسماندعفونی 
و یا پزشــکی تولید می کنند قرارداد با شرکت مربوط منعقد 
کرده اند، اما برابر اعالم سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم 

پزشــکی مشــهد این احتمال وجود دارد که برخی مطب ها 
پسماند ویژه را در پسماند عادی مخلوط کنند، بر همین اساس 
و برای رسیدن به معیاری واحد، تصمیم گرفته شد رشته های 
پزشکی که عمدتاً نوع فعالیت آنان پسماندعفونی و پزشکی 
تولید می کند، به سرعت و دقت بررسی شود تا پسماندهای 

ویژه آن ها نیز به صورت صحیح جمع آوری و امحا شود.

دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مشهد خبر داد

دفع غیراصولی پسماندهای عفونی در برخی مطب ها! 

  نجات 40 نفر از ساکنان یک برج 
از آتش سوزی

سرپرســت  قــدس: 
عملیــات  معاونــت 
آتش نشانی شهر مشهد 
در  آتش سوزی  مهار  از 
یــک واحد مســکونی 
در  مسکونی  برجی  در 
آموزگارمشــهد  بولوار 

توسط آتش نشانان چندین ایستگاه عملیاتی خبر داد. 
آتشپاد دوم محمد جواد سبحانی با بیان این مطلب افزود: 
عصر دیروز در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 125 
مبنی بر مشاهده آتش و دود از یکی از واحدهای مسکونی 
در طبقــه پنجم یک برج 96 واحــدی 12 طبقه در بولوار 
آموزگار، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان و خودروهای 
سبک و ســنگین اطفای حریق و نردبان های ویژه نجات 
افراد را از چندین ایســتگاه به محــل حادثه اعزام کرد که 
آتش نشــانان با حضور در محل، موفق به مهار آتش سوزی 
این واحد مســکونی و نجات 40 نفر از ســاکنان این برج 

مسکونی شدند.
وی افزود: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده 
و علت دقیق آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی در 

دست بررسی است.



با ابتکار روزنامه قدس در یک نشست رو در رو محقق شد

گره گشایی مشکالت کوتاه قامتان به دست خّیران خراسانی
پروین محمدی  در یکی از روزهای نســبتاً ســرد 
پاییزی به دعــوت روزنامه قدس، مســئول و اعضای 
انجمن نانیسم )کوتاه قامت( خراسان رضوی در دفتر 
مدیرمسئول این مؤسســه فرهنگی گرد هم آمدند تا 
در نشست مشترک با خیران و نیک اندیشان شهرمان 
و اعضــای هیئت تحریریه قدس به طرح مشــکالت 

معیشتی، تحصیلی، مسکن، اشتغال خود بپردازند.
کوتاه قامتان شــهرمان با این امید در این گردهمایی 
حضور یافتند که مانند همه اقشار در جامعه دیده شوند 
و مسئوالن برای حل مشکالت آن ها چاره ای بیندیشند.

 می خواهیم دیده شویم
خانم جوادی مقدم، مسئول انجمن کوتاه قامتان خراسان 
رضوی که لیســانس روان شناسی و متأهل است ابتدا 
به تشریح وضعیت و مشکالت کوتاه قامتان پرداخت و 
گفت: من و اعضای این انجمن قامتمان کوتاه است اما 
توانایی هایمان مانند سایر افراد جامعه است در حالیکه 
مردم و مســئوالن ما را نمی بیننــد و آن هایی هم که 
می بینند نگاهشان متفاوت است، چراکه فکر می کنند 

ما توانایی انجام هیچ کاری را نداریم.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی نانیسم ها )کوتاه قامتان( 
هویت ناشناخته آن ها در جامعه است، خاطرنشان کرد: 
وقتی به بهزیستی مراجعه می کنیم به ما می گویند سالم 
هستید و جزو معلوالن حساب نمی شوید؛ بنابراین در 
قبال شما مسئولیتی نداریم. وقتی وارد اجتماع و بازار 
کار می شــویم می گویند از شما کاری برنمی آید چون 
فیزیک بدن شما کوچک اســت. او می افزاید: فرزندان 
ما نیز کارت بهزیســتی ندارند. از ایــن رو عده زیادی 
از کوتاه قامتان از حقوق اجتماعی برخوردار نیستند و 
خانه نشین و منزوی شده اند به همین دلیل آمار درستی 
از تعداد آن ها در استان نداریم، چون به انجمن مراجعه 

نکرده اند.
وی با تأکید بر اینکه نانیسم ها مانند بقیه افراد جامعه 
عضــو این خانواده بزرگ هســتند و حقوق اجتماعی 
یکســان دارند، یادآور شد: ما انتظار زیادی از مسئوالن 
نداریم، بلکه می خواهیــم ما را هم به عنوان عضوی از 
جامعه که حق زندگی و بهره مندی از امکانات اجتماعی 
دارند، بپذیرند و جوانانی که به سختی درس خواندند، 
به دانشــگاه رفتند، هوش و اســتعداد باالیی دارند یا 
نانیســم هایی که ازدواج کردند، بچه دار شــدند و باید 
مخارج همسر و فرزند و زندگی مشترک را تأمین کنند، 
در بخش های مختلف به کار گیرند و اجازه ندهند با فقر 

دست و پنجه نرم کنند.

  تعطیلی کارگاه تولیدی 
محمود عبدالهی که 32 ســاله و دارای همسر و دو 
فرزند است هم می گوید: 17 سال به خاطر کوتاهی 
قــدم از خانه بیــرون نیامدم، تصمیــم گرفتم وارد 
اجتماع شــوم و با ایجاد کارگاه تولیدی لوازم برقی 

سروسامانی به زندگی ام دادم.
او می افزاید: امروز به خاطر شرایط گرانی لوازم و وضع 
اقتصادی موجود و نداشتن نقدینگی مجبور به تعطیلی 
کارگاه شــدم و االن بیکارم و نمی دانم چرخ زندگی را 
چگونه بچرخانم در حالی که اگر جایی باشد 40تا50 
میلیون به من وام بدهد می توانــم دوباره کارگاه را راه 
بیندازم و عالوه بر خودم برای چند نفر اشتغال زایی کنم.

  زندگی در شرایط سخت
سجاد حسینی 24 ساله و لیسانس فقه و مبانی حقوق 
نیز از بیکاری شــکایت دارد، او درخصوص مشکالت 
ناشی از وضعیت جسمانی اش می گوید: به دلیل وضعیت 
پاهایم نمی توانم کفش معمولی بپوشم و نیاز به کفش 
مخصــوص دارم به همین خاطر حتی در زمســتان و 

یخبندان هم با دمپایی به دانشگاه رفتم و... .
با این حال حاضرم کار کنم تا کمک خرج پدرم باشم و 
تشکیل زندگی بدهم، با اینکه در دبیرستان نمونه درس 
خواندم و استعداد خوبی دارم، زبان انگلیسی می دانم و 
می توانم در دبستان تدریس کنم، کار با کامپیوتر را بلدم، 

تئاتر کار کردم و بازیگری می دانم، اما بیکارم.
وی که ساکن شهر بار نیشابور است می خواهد به مشهد 
بیاید شاید شغلی پیدا کند، اما جایی برای خواب ندارد.

زهرا سادات حسینی که خواهر سجاد و لیسانس علوم 
قرآنی است به هزینه های سنگین درمانشان اشاره کرده 
و می گوید: پــدر و مادرمان با هفت فرزند باید مخارج 
زندگی و درمــان پر هزینه ما را تأمین کنند در حالی 

که ما باید کمک خرجشان باشیم، اما چون کار و شغلی 
نداریم نمی توانیم.

  مشکالت بیمه ای
عبداهلل شکاری دیپلمه و 33 ساله که دارای همسر و دو 
فرزند است از مشکالت بیمه و تأمین اجتماعی و مخارج 
ســنگین عمل جراحی آب مروارید چشــم دخترش 
می گوید که 8 میلیون و 300 هزار تومان هزینه داشته 
و بیمه آن را متقبل نشــده و نیز مشکالت دیگری که 
زندگی را برای او و خانواده اش خیلی سخت کرده است. 
او نگران سالمت و آینده فرزندانش است. می خواهد کار 

کند اما کسی او را به کار نمی گیرد.

  استفاده از لباس بچگانه 
زهرا عبدی لیســانس حســابداری با بیان مشکالت 
مختلف کوتاه قامتان، به ســاده ترین نیاز انســانی که 
پوشاک است اشاره کرده و می گوید: ما مجبوریم لباس 
بچگانه بپوشیم و مورد تمسخر مردم قرار بگیریم چون 

تولیدی ها سایز ما را ندارند. 
آلیس رحیم پور 48 ساله نیز از نگاه غریب و سرد مردم 
به نانیســم ها می گوید و امیدوار است فرهنگ جامعه 

تغییر کند.

  می خواهم ازدواج کنم 
مرتضی براتی 30 ســاله و سیکل دارد. او که به گفته 
خودش در یک ساندویچ فروشی کار می کند، می گوید : 
شــکر خدا من کار دارم اما زن ندارم. می خواهم ازدواج 
کنم ولی به خاطر شرایط اقتصادی نمی توانم تشکیل 

خانواده بدهم.

  قول مساعدت و ارائه راهکار
دکتر عبداهلل بهرامی که سال ها معاون وزیر بهداشت، 
رئیس و استاد دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس 
بیمارســتان امام رضا)ع(، پیشکسوت و فعال در جلب 
مشارکت خیران سالمت و دوستدار دانشگاه، مؤسس و 
مدیرعامل خیریه »میزبانان خورشید« و... بوده و تا کنون 
خدمات ارزشمندی برای محرومان و بیماران نیازمند 
انجام داده است با تأکید به حضور خیران در حوزه کمک 
به نانیســم ها به عنوان یک وظیفه انسانی، می گوید: 
جمع آوری اطالعات دقیق در خصوص تعداد، وضعیت 
معیشتی و خانوادگی، سن، تحصیالت، محل زندگی، 
سالمت و بیماری، تجرد و تأهل، فرزند و... کوتاه قامتان 
استان ضروری است، زیرا برای برنامه ریزی و کمک به 
این قشر ابتدا باید اطالعات دقیق از زندگی شان داشته 
باشیم تا بتوانیم با کمک ســازمان های ذی ربط مانند 
آستان قدس رضوی که همیشه در امور خیر پیشقدم 
بوده و با مشارکت خیران برای ساخت شهرکی متناسب 
با نیازهای اولیه و اســتانداردهایی با شرایط جسمانی 

نانیسم ها اقدام کنیم.
وی با اشاره به استفاده از تجارب موفق کشورهای دیگر، 
یادآور می شود: وسایل زندگی مثل اجاق گاز، تختخواب، 

میــز و صندلی و دیگر لــوازم و حتی نــوع معماری 
ساختمان باید متناسب جثه این گروه باشد تا خطری 

آن ها را تهدید نکند. 
دکتر بهرامی مشارکت همه سازمان ها چون استانداری، 
فرمانداری، شهرداری، راه و شهرسازی، صنعت، بهداشت 
و درمان، بهزیستی، کار و رفاه اجتماعی و... را برای حل 
مشکالت کوتاه قامتان ضروری می داند و می افزاید: همه 
ســازمان ها باید به موضوع نانیسم ها نگاه جدی داشته 
باشــند و وضعیت بیمه و تأمیــن اجتماعی آن ها باید 
پیگیری و مشخص شود. وی برای پرداخت هزینه های 
درمانی نانیســم های اســتان اعالم آمادگی می کند و 
می گوید: بیمــاران این گروه می تواننــد به مددکاری 
بیمارستان امام رضا)ع( مراجعه کنند تا از طریق مؤسسه 

»میزبانان خورشید« هزینه درمانشان پرداخت شود. 

  ضرورت نیازسنجی نانیسم ها 
حبیــب اهلل عدالتیان که اورژانس عدالتیان نمونه ای از 
خدمات ارزنده این خیر و نیک اندیش بزرگ به شــهر 

مشــهد و زائران و مجــاوران امام 
رضــا)ع( و بیمــاران و نیازمندان 
است نیز می گوید: کمک به بهبود 
وضعیت کوتاه قامتان استان و کاهش 
مشکالت آنان وظیفه انسانی همه 
ماست و باید با نیازسنجی در ابعاد 
مختلف زندگی این عزیزان، بخشی 
از مشکالتشــان را رفع کنیم ضمن 
اینکه در کنار خیران، سازمان های 
مرتبط نیز باید احساس مسئولیت 
کننــد و بــه میــدان بیاینــد و با 
بررسی نیازهای نانیسم های استان، 
تسهیالت زندگی را برای آن ها فراهم 
سازند. وی برای کمک در این زمینه 

اعالم آمادگی کرد. 

  شناسایی 15 هزار نانیسم در کشور
حســین رضایی عضــو جمعیت خدمتگــزار زائرین 
پیاده و کارشــناس ارشد علوم اجتماعی که تحقیقات 

وسیعی در زمینه کوتاه قامتان داشته با اشاره به وجود 
15 هزار نانیسم در کشور و ضرورت توجه به نیازهای 
کوتاه قامتان، مشــکالت آن ها را برشمرده و می گوید: 
هماهنگی با انجمن کوتاه قامتان تهران و آشــنایی با 
اقدامات انجام شده، ورود به حوزه خدمات رفاهی مثل 
صنایع دســتی، دایر کردن رستوران توسط نانیسم ها، 
استفاده از توانمندی های هنری آنان، چگونگی فراهم 
کردن زمینه اشتغال برای آن ها، بررسی مسائل حوزه 
درمانشــان، آشــنایی با خدماتی که در حوزه مسکن 
نیاز دارند، ارائه خدمات روان شناسی برای این عزیزان، 
هماهنگی با میــراث فرهنگی، ایرانگــردی و حضور 
نانیسم ها در این حوزه ها و... از جمله اقداماتی است که 
برای بهبود وضعیت کوتاه قامتان بر اساس نیازسنجی 

باید صورت گیرد. 

  فرهنگ سازی از طریق رسانه ها
ابراهیم هدایی، مدیرعامل مجتمع نیکوکاری توان یابی 
مشهد با تأکید به ضرورت فرهنگ سازی برای آشنایی 
جامعه با نانیسم ها و شرایط و وضعیت 
ویژه و مشــکالت اجتماعــی آن ها، 
اضافه می کند: تغییر نگرش فرهنگی 
نسبت به کوتاه قامتان باید در اولویت 
قرار گیرد و رسانه ها به خصوص صدا و 
سیما نقش مهمی در این زمینه دارند.

وی یادآور می شــود: افزون بر آن در 
آموزش  اشــتغال،  فرهنگی،  بخش 
و مسائل اجتماعی نیز باید به آن ها 
کمک شــود تا بتوانند به طور تیمی 
و گروهــی کار کنند و امید و تالش 
برای بهبود زندگی در آن ها افزایش 
یابد. هدایی با اعــالم آمادگی برای 
ارائه هرگونه کمکی، اظهار کرد: همه 
خدمات آموزشی، فرهنگی، تردد، وسیله ایاب و ذهاب 
و... که در توان این مجتمع باشــد به رایگان در اختیار 
کوتاه قامتان قرار خواهد گرفت تا شاید سهم کوچکی در 

رفع مشکالت این عزیزان داشته باشیم.
وی گفت: همه ما در قبال نانیسم ها وظیفه داریم تالش 

کنیم تا آن ها مســتقل بشوند و طعم زندگی واقعی را 
بچشند.

  درمان رایگان با مشارکت خیران
دکتر مسعود خانی، مدیر بیمارستان شهید کامیاب که 
خدمات شایسته او در حوزه سالمت با جلب مشارکت 
خیران برای احیای بیمارستان های قائم، طالقانی و شهید 
کامیاب چشمگیر است برای کمک به کوتاه قامتان اعالم 
آمادگی کرد و گفت: با بهره گیری از مشــارکت خیران 
می توانیم خدمات درمانی سرپایی و بستری را در این 

بیمارستان برایشان رایگان انجام دهیم.

  پیشنهاد حضور بیشتر نانیسم ها در جامعه
مهندس فرزاد نیک بین، مدیرعامل انجمن دیابت مفتاح 
با تأیید نظرات خیران و اعالم آمادگی برای کمک های 
آموزشی به نانیسم ها پیشــنهاد می کند: برای معرفی 
کوتاه قامتان به جامعه، سمن ها در مراسم و جشن هایی 
که برگزار می کنند از نانیســم ها دعوت کنند تا هم با 
شرکت در گروه های اجتماعی به مردم بیشتر معرفی 
شــوند و هم در برنامه های شاد و مفرح حضور داشته 

باشند.

  بسیج همه برای حل مشکل کوتاه قامتان 
مهندس محمدرضا نصراهلل زاده، مدیرعامل شــورای 
مشارکت های بیمارســتان طالقانی که ید طوالیی در 
خدمت به محرومان و بیماران نیازمند و جلب مشارکت 
دیگر خیران در این زمینه دارد برای ارائه کمک های الزم 
به این انجمن در حوزه کاری خود اعالم آمادگی می کند 
و می گوید: همه باید با همتی بلند به میدان بیایند و با 

همکاری یکدیگر به این قشر صبور کمک کنند.

  از هیچ کمکی دریغ نمی کنم
دکتر افسانه پیروز، عضو شورای مشارکت های بیمارستان 
شــهید کامیاب نیز که در داروخانه شبانه روزی خود 
خدمت و تأمین داروهای بیماران را در اولویت قرار داده 
و برای بیماران سرطانی و نیازمندان کمک های زیادی 
انجام می دهد ضمن تأیید نظرات حاضرین، می گوید: 
کمک به تعداد قلیل نانیسم های استان کار زیاد سختی 
نیست و وظیفه همه افراد به خصوص کسانی که تمکن 
مالی یــا قدرت اجرایی دارند، اســت و او نیز در حوزه 

تخصصی خود از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

  پوشش درمانی کودکان زیر 16 سال
ســمانه احمدی، نماینده مؤسســه مهر ماندگار نیز 
با توجه بــه نوع فعالیت این مؤسســه اظهار می دارد: 
کوتاه قامتان چنانچه کودک بیمار زیر 16 سال داشته 
باشند هزینه های درمانی بیمار را از طریق این مؤسسه 

پرداخت خواهند کرد.

حمایت نماینده خانواده کالهان از کوتاه قامتان 
فتانه کالهان که عضویت اکثر شــوراهای مشــارکت 
بیمارســتان های مشــهد را دارد و تاکنــون به اتفاق 
خواهرانــش فهیمه و فریده کالهان اقدام به ســاخت 
آی ســی یو بیمارستان قائم، همراه ســرای بیمارستان 
طالقانی و اورژانس جاده ای ســه راه فردوسی نموده و 
کمک به بیشتر مؤسسات خیریه، کودکان کار، کمک 
هزینه تحصیلی برای مؤسسه داراالکرام و... داشته است، 
می گویــد: ماهمه عضو یک خانواده بزرگ هســتیم و 
موظفیم در صورت توانایی مالی به شکرانه داشته هایمان 
بــه نیازمندان و محرومان کمک کنیــم. وی نیز برای 

همکاری با این انجمن اعالم آمادگی کرد. 

  قول مساعد برای کمک به انجمن کوتاه قامتان
مهندس مهدی مالیی و مهندس رضا غنیان نمایندگان 
بنیاد نیکوکاری حاج حسن مالیی که تاکنون با ساخت 
مدرســه، مســجد و... و اهدای 40 میلیارد ریال برای 
ساخت بخش جدیدی در بیمارستان طالقانی خدمات 
ارزشمندی در مشــهد برای زائران و مجاوران حضرت 
رضا)ع( انجام داده اند نیز برای کمک به انجمن نانیسم 

استان قول مساعد می دهند.

 تسهیالت ازدواج
عطایی، مدیر بنیاد کوثر نیز برای کمک به تهیه جهیزیه 

و تسهیالت ازدواج نانیسم ها اعالم آمادگی می کند.

نشست ادبی

سالمت
مدیرعامل این مؤسسه در گفت وگو با قدس 

خبر داد
  بهره مندی 5 هزار بیمار دیابتی
 از خدمات مؤسسه دیابت مفتاح

 5 تاکنــون  محمدی: 
هزار کــودک دیابتی زیر 
آموزش هــای  پوشــش 
اطالع رسانی  مؤسســه 
دیابت مفتاح قرار گرفتند 
تا زندگی شــیرین را با 

دیابت تجربه کنند.
این مطلب را مهندس فرزاد نیک بین، مدیرعامل این مؤسسه 
در گفت وگو با خبرنگار ما به مناسبت هفته ملی دیابت )18 
تا 24آبان ماه( عنوان کرد و گفت: از زمانی که متوجه ابتالی 
فرزندمان به دیابت شدیم و عذابی که در زمان بستری پسرم 
در بیمارستان کشیدیم به اتفاق همسرم فرشته امانت تصمیم 
گرفتیم که نگذاریم والدین کودکان دیابتی به خاطر بیماری 

فرزندشان عذاب بکشند؛
بنابراین با جمع آوری اطالعات علمــی و گذراندن دوره های 
تخصصی )پمپ انسولین، کامل دیابت، مدیریتی، حوزه علوم 
تکنولوژی( براساس استانداردهای فدراسیون بین المللی دیابت 
همزمان با مراقبت از فرزندمان اقدام به تأســیس مؤسســه 
آموزشی برای همه کودکان دیابتی و خانواده هایشان کردیم 
و از ســال 92 با همکاری همســرم و تیم پرتالش مؤسسه 
سعی کردیم تا با آموزش صحیح خودمراقبتی و اصالح سبک 
زندگــی دیابتی، کاری کنیم کودکان مبتال به دیابت زندگی 

بدون عوارض و طول عمر بیشتری  داشته باشند.
وی با اشاره به نقش ارتقای آگاهی و دانش بهداشتی پزشکی 
در پیشگیری از عوارض خطرناک دیابت، خاطرنشان کرد: این 
مؤسســه به طور رسمی از سال 92 با هدف آموزش در حوزه 
دیابت و سبک فرهنگ زندگی سالم ویژه کودکان دیابتی )نوع 
یک(، آموزش مادران به عنوان محور سالمت خانواده و مروج 
عــادات صحیح تغذیه و... فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون 
با برگزاری دوره های آموزشی در حوزه مدارس و اجرای طرح 
تربیت سفیران دیابت دانش آموزی و تشکیل تیم های آموزشی 

در مدارس نسبت به ترویج زندگی سالم اقدام کرده است.
وی در پاســخ به میزان و چگونگی تأمیــن اعتبار برای ارائه 
خدمات رایگان این مؤسســه، تصریح کرد: ماهانه 13 تا 15 
میلیون تومان بــرای آموزش، حقوق کارکنــان، تجهیزات، 
امکانات و... مورد نیاز است که تا به حال با هزینه شخصی بوده 
و به تازگی خواهران نیک اندیش کالهان به یاری ما آمدند تا 
بخشی از هزینه های آموزش کودکان دیابتی را تأمین نمایند 

که جای قدردانی و تشکر دارد.
وی به یخچال مهربانی اشاره کرد و گفت: تعدادی از بچه های 
دیابتی که بیمه نیســتند، اتباع، بچه های بی سرپرست یا بد 
سرپرســت یا بچه ای که در ناهوک سراوان فقط یک درخت 
خرما تغذیه او و خانواده اش را فراهم می کند و... هزینه تهیه 
انسولین و نوار تست قندشان را ندارند )300 هزار تومان درماه( 

می توانند از یخچال مهربانی این مؤسسه استفاده کنند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

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

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

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

عده زیادی از 
کوتاه قامتان از حقوق 

اجتماعی برخوردار 
نیستند و خانه نشین 

و منزوی شده اند 
به همین دلیل آمار 

درستی از تعداد آن ها 
در استان نداریم

بــرش

فرهنگ و زندگی4
سه شنبه 21 آبان  1398 
 14 ربیع االول 1441 12 نوامبر 2019 
 سال سی و دوم 

 شماره 9106  ویژه نامه 3490  

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 
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در نشستی فرهنگی مطرح شد

  خراسان حلقه وصل فارسی زبانان
فخرایــی:  جلیــل 
نشســت  نخســتین 
اشــتراکات  تخصصــی 
فرهنگی خراسان کهن از 
دیرباز تا کنون با عنوان 
به همت  خراسان خوانی 
انجمن های  مدیریــت 

ادبی خراســان رضوی در فرهنگسرای بهشت مشهد برگزار 
شد.

در این نشســت که جمعی از مســئوالن فرهنگی از جمله 
قائــم مقام اداره ارشــاد خراســان رضوی و رئیس بســیج 
هنرمندان اســتان نیز حضور داشتند، محمد کاظم کاظمی 
شاعر، پژوهشگر و عضو پیوسته فرهنگستان ادب فارسی به 
مشترکات زبانی سرزمین های مختلف همجوار اشاره کرد. این 
پژوهشگر زبان فارسی در ادامه به عوامل و اشتراکات فرهنگی 
اشــاره و خاطرنشــان کرد: مهم ترین عامل پیوند فرهنگی 

کشورهای مجاور بر محور زبان و ادبیات فارسی است.
 وی این عنصر مهم را مهم ترین مرکز تالقی زبان فارســی و 
عامل پیوند اقوام و ملل همجوار و تنها راه هم رأی و همفکر 

بودن فارسی زبانان دانست. 
در ادامــه این نشســت تخصصی علیرضا حیدری شــاعر و 
روزنامه نگار بیان کرد: اگــر بخواهیم فرهنگ عمومی را در 
جامعه ایرانی ســامان بدهیم باید به گنجینه و میراث ادبی 

مراجعه کنیم.
وی گفــت: آنچه امروز از آن بــه عنوان فرهنگ عمومی یاد 
می کنیم همان آدابی است که در سنت ادبی ما وجود داشت.

در ادامه این نشســت اجرای موسیقی مقامی خراسان و نیز 
افغانستان توسط غالمحسین سالمی و رضا شوقی و موسیقی 
پهلوانی خراســانی توسط مرشد ارغوانی و شعرخوانی هاشم 
رضازاده، حمید عشقی عارفی مهر و مهدی ناصری برگزار و 
در پایان از پدیدآورندگان آثار هنری خالق در عرصه شناخت 

هر چه بیشتر هنر و ادبیات خراسان قدردانی شد.

767۴zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. از بزرگ تریــن و بدبین ترین فالســفه 
اروپــا و آلمان و فیلســوف پرنفــوذ تاریخ 
در حوزه اخــالق ، هنــر ، ادبیات معاصر 
و روانشناســی جدید- از متهم مي گیرند 
2. حاکــم- زدنــي مشــتري- زیباچهره 
تمــام  و  تــام  چهارپایــان-  درگاه-   .3 
4. چشــمه- شایســته- »گوهر«کوچک- 
زاپــاس 5. دم و لحظه- زن ســرخ روي- 
 رشــته کوه مرتفــع آمریــکاي شــمالي
از   - ایرانــی  هزارســاله  هنرصنعــت   .6
بزرگ ترین شاعران قصیده گو و مثنوی سرای 
زبان پارسی سده ششم هجری - مخفف اگر 
7. عصباني- لبخندزدن- تلفظ فرنگی مریم 
8. از روش هاي طبخ برنج- نیرویي نظامي 
بود براي برقراري نظم و امنیت شــهرها- 
عرصه مســابقات کشتی 9. مخفف دومین 
ماه سال- تسخیرشده- یگانه 10. حرف و 
ضمیري در الفباي التین- خرس درختي- 
از وسایل کار آشپز 11. خالي- قانوني شدن- 
از خواهران برونته 12. زمان مرگ- سخن و 
گفته- بن مضارع از آمدن- جنسیت ابلیس 

13. توانایي درس خواندن- درخت نورسته- 
چراغ خوراک پزي نفتي14. امانتي- مخترع 
ایتالیایي پیل الکتریکي- سران 15. کشور 

قوم رومن- اسب وفادار امام حسین»)ع«

1. جامي که سقراط نوشید و نیز عنوان فیلمي 
محصول 1377 از بهروزافخمي- موجودات 
 عظیم الجثه منقرض شــده ماقبــل تاریخ 
2. معکوس- خجالتي- شاخه اي از ورزش هاي 
 رزمي 3. دیوسیرت - رنگ صلح- نشان ها 
4. پدربزرگ- گودال کندن- واحد- طلب 
حاجت از درگاه خداوندي 5. برودت- برگه- 
نفس خسته 6. حرف هشتم انگلیسی- چاهي 
در جهنم- دســتگاهي در موسیقي سنتي 
 ایراني 7. مجبورشده- نامه نگاري- بازیچه 
8. خودروساز بدعهد فرانسوي که نخستین 
نمونــه اتومبیل را وارد ایــران کرد- واحد 
توان موتورهاي درون سوز- لذیذتر 9. عامل 
تکثیــر قارچ ها- خانه اي کــه آفتاب به آن 
نتابد- فني در ورزش کشــتي 10. یاقوت 
ســرخ- تیراندازي- یــازده 11. برادر پدر- 

نظر انتخاباتي- ســازمان توسعه صنعتي ملل متحد که 
در 1966 تأسیس شد 12. درخت انگور- بستني چوبي- 
 تندي- مقام و مرتبــه 13. آزادي - آینده - رنگارنگ تر

14. خاکســتري رنگ- بلندقامت تر- پادشاه 15. هنر و 
ادبیات عامیانه البته کســر حرف میانی اش  - سوره 94 

قرآن کریم

    افقی

    عمودی
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