
 اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی را
 نخواهیم داد

 مدارس ابتدایی مشهد
۱۵ دقیقه زودتر تعطیل می شود

از ابتدای آذر ماه  فرماندار مشهد در گفت و گو با قدس: 

معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد گفت: شهر 
مقدس مشــهد در امنیت و آرامش کامل قرار دارد و 
تمــام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا زائران و 
مجاوران در شهر مشهد دغدغه ای درباره سوءاستفاده 
برخــی از افــراد در زمینه افزایــش قیمت کاال ها و 
خدمات نداشــته باشند. سیدمحمدرضا هاشمی در 

گفت و گو با قدس آنالین ...

مدارس ابتدایی شهرســتان مشهد از ابتدای آذر ماه 
در نوبت عصر ۱۵ دقیقه زودتر تعطیل می شود.معاون 
آموزش ابتدایی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضــوی با اعالم این خبر گفت: به منظور مالحظات 
امنیتی و رفاهی برای دانش آموزان با توجه به تاریکی 
زودهنــگام هوا در زمان تعطیلی نوبت عصر مدارس 

ابتدایی دونوبته، این مدارس...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

انتقالآبازدریایعمانبهخراسانمشکلیراحلنمیکند

.......صفحه 2 

پیگیری رسانه ها و همراهی مسئوالن 
در حال نتیجه بخشیدن است

کشف رود  
در مسیر 

ساماندهی
پرونده ساماندهی اوضاع کشف رود از دیروز وارد مرحله 
تازه ای شــد. بهسازی ای که قرار اســت چشم اندازی 
فراتر از آنچه تاکنون از کشــف رود در تصور داشــتیم 
به ســرانجام برسد.کار البته با پیگیری چندین و چند 
ماهه رســانه ها از جمله روزنامه قدس شــروع شــد. 
اســتاندار خراســان رضوی به دنبال این پیگیری ها 
موضوع کشــف رود را شــخصاً مورد رصد قرار داد و 
همزمان از مســئوالن مرتبط با داســتان کشف رود 
خواســت تا ســاماندهی را در دســتور کار خود قرار 
دهند.رزم حســینی در این مسیر همچنان رسانه ها را 

در کنار خود همراه داشت....

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سبزوار:

.......صفحه 2 

 پس از انتشار گزارش قدس
 با دستور دادستانی 

و برای کاهش التهاب بازار 

توزیعهزارو300تن
برنجتوقیفی

آغازشد
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  ۱2 روز تا نام نویسی داوطلبان 
نمایندگی مجلس دهم

قدس: رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: کار 
نام نویسی داوطلبان نمایندگی یازدهمین دوره مجلس 
شورای اســالمی در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات و 
ماده 2۱ آیین نامه اجرایی آن، روز یکشــنبه دهم آذر 

ماه آغاز خواهد شد. 
جعفری افــزود:  نام نویســی داوطلبــان نمایندگی 
یازدهمین دوره مجلس شــورای اســالمی به مدت 
هفت روز تا پایان وقت اداری شــنبه شانزدهم آذر 

ماه ادامه خواهد داشت. 
وی ادامه داد: بر این اســاس شــهروندان متقاضی 
می توانند به منظور اعــالم داوطلبی خود در مهلت 
تعیین شــده با همراه داشــتن مــدارک به وزارت 
کشــور، فرمانداری های مراکــز حوزه های انتخابیه، 
ســفارتخانه ها، کنســولگری ها یــا نمایندگی های 
سیاسی جمهوری اســالمی ایران در خارج از کشور 

مراجعه و اقدام به تکمیل فرم  نام نویسی کنند.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: داوطلبان 
بایــد »اصــل کارت ملی و یک نســخه تصویر آن، 
اصــل شناســنامه عکســدار و یک نســخه تصویر 
همــه صفحاتش، یک قطعه عکــس جدید، اصل و 
یک نســخه تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر 
)حداقل کارشناسی ارشــد و یا معادل آن(، اصل و 
تصویر گواهی رســمی مبنی بر قبول استعفا و عدم 
اشتغال در پست، مقام و مشاغل مشمول استعفای 
موضــوع ماده 2۹ قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســالمی، اصل و یک نســخه تصویــر کارت پایان 
خدمت وظیفــه عمومی یــا کارت معافیت دائمی 
و یا مدرکــی معتبر دال بر روشــن بودن وضعیت 
مشموالن خدمت نظام وظیفه عمومی« را به وزارت 
انتخابیه،  حوزه های  مراکز  فرمانداری های  کشــور، 
ســفارتخانه ها، کنســولگری ها یــا نمایندگی های 
سیاســی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور 

ارائه دهند. 
وی گفت: حداقل ســن 3۰ ســال تمام و حداکثر ۷۵ 
سال تمام هنگام نام نویسی، شرایط داوطلبان نامزدی 

نمایندگی مجلس شورای اسالمی است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی دوم 

اسفند ماه امسال برگزار می شود.

خبر

بجنورد - ســمانه محمدزاده ثانی: کشت پنبه از 
دیرباز در خراسان شمالی به خصوص در شهرستان مانه 
و سملقان تأثیر بسزایی در اقتصاد ساکنان این شهرستان 
داشته است.وقتی از زمین های کشاورزی بخش مانه عبور 
می کنی منظره زیبای مزارع پنبه که سراسر سفیدپوش 

است، انسان را به وجد می آورد.
شــغل اصلی ســاکنان بخش مانه، کشــاورزی به ویژه 
پنبه کاری است که کم بودن متوسط برداشت در هکتار 
به نسبت کشــورهای رقیب، قاچاق منسوجات پنبه ای، 
جوالن دالالن و بی کاله ماندن ســر کشاورزان و بدتر از 
همه واردات بدون کارشناســی پنبه آن هم درســت در 
هنگام برداشت و فروش محصول از جمله مواردی است 
که سبب دلسردی بسیاری از پنبه کاران شده که مسیر 

کسب و کار پنبه کاران را ناهموار کرده است.

نبوددستگاهجمعآوریپنبه
یکی از پنبه کاران شهرستان مانه و سملقان که 3۰ سال 
سابقه کشــت پنبه دارد، می گوید: در آشخانه پنبه زارها 
اوایل فروردین شخم زده می شوند و زمین ها از نیمه دوم 
فروردین آماده کشــت پنبه است؛ کشتی که معموالً تا 

اردیبهشت طول می کشد.
نعمت اهلل خیر می گوید: از 2۰ هکتار زمین کشاورزی که 
دارم ۱2 هکتار آن زیر کشــت پنبه است که سالیانه از 
هر هکتار ۷ تن و 2۰۰ کیلوگرم پنبه برداشــت می کنم 
و امسال نیز پیش بینی می شود به همین میزان برداشت 
شود.وی در خصوص جمع آوری پنبه اظهار می  کند: نبود 
دستگاه جمع آوری پنبه و هزینه باالی دستمزد کارگران 
یکی از مشکالتی است که هر سال با آن روبه رو هستیم.

وی اضافــه می کند: با وجــود اینکه پنبه مانه مرغوبیت 
باالیی دارد، در زمان برداشــت پنبه با قیمت پایین آن 
مواجه می شــویم که این امر و دستمزد باالی کارگران و 
هزینه های دیگر، کشــت محصول پنبه را دچار مشکل 
کرده است.وی قیمت هر کیلوگرم پنبه ای که از کشاورزان 

خریداری می کنند را ۶تا ۷ هزار تومان عنوان می کند.
وی بــا بیان اینکه از ابتدای کاشــت تا زمان برداشــت 
پنبه) ۸مــاه( روزی 2۵ نفر در مزارع بنده مشــغول به 
کار هســتند، اظهار می کند: کشت پنبه عالوه بر رنج و 
زحمت، هزینه های زیــادی هم دارد به طوری که هفت 
تا هشــت ماه از مرحله کاشت، داشــت و برداشت برای 

کارهایی چون شخم زدن، آبیاری، وجین کردن، کندن 
علف های هرز، نگهداری و مراقبت، خرید کودشیمیایی و 
سرانجام چیدن پنبه ها طول می کشد و افزون بر این باید 
هزینه هــای هنگفتی را نیز صرف کنیم.وی یکی دیگر از 
مشکالت پنبه کاران را واردات بی رویه پنبه ذکر می کند و 
می گوید: درست در زمان اوج برداشت پنبه، از استان های 
دیگر پنبه وارد می کنند که این مســئله در فروش پنبه 
ما تأثیرگذار است.یکی دیگر از کشاورزان تصریح می کند: 
دولت باید کمی صبر کند تا برداشت پنبه در کشور تمام 
شود و آنگاه با واردات، نیاز پنبه کشور را تأمین کند؛ چون 
در غیر این صورت، ضربه های زیادی به کشاورزان می زند.

این پنبه کار خراسان شمالی می گوید: در سال جاری ۱۰ 
میلیون تومان سم برای سمپاشی مزارع خود خریداری 
کرده ام که متأســفانه به دلیل اینکه کیفیتی ندارد آفت 
زده اند.وی در خصوص بیمه کشــاورزی نیز می گوید: در 
سال گذشته به ســه هکتار از مزارع پنبه ام توسط باران 
و پرندگان خســارت وارد شــد که در این زمینه از بیمه 
چیزی تعلق نگرفت به همین دلیل نه تنها بنده بلکه مابقی 

کشاورزان نیز محصوالت خود را بیمه نکردند.
وی در خصــوص نبود ماشــین آالت جمــع آوری پنبه 
می گوید: سال های گذشته یک دستگاه کمباین از استان 
گلستان برای جمع آوری محصوالت ما به این شهرستان 
آورده شــده بود ولی متأسفانه امســال همه پنبه کاران 

محصوالت خود را به صورت دستی برداشت می کنند.
وی برگزاری کالس های آموزشی، توزیع بذر اصالح شده 
پنبه، معرفی کودها و سر زدن مسئوالن جهاد به زمین های 

کشاورزی را از حمایت های جهاد کشاورزی ذکر می کند.

پیشبینیبرداشت۱۶هزارتنپنبهدراستان
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراســان شمالی نیز 
می گوید: پنبه تولیدی این استان به لحاظ رنگ و طول 

الیاف از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است. 
عبداهلل یوسفی از افزایش سطح زیر کشت پنبه در سال 
زراعی ۹۸ خبر می دهد و می افزاید: ســطح زیر کشــت 
پنبه در ســال زراعی ۹۷، ۶ هزار و 3۰۰هکتار بوده که 
در سال زراعی ۹۸ با حدود ۱۴ درصد افزایش به ۷ هزار 
و 2۰۰هکتار رســیده است.وی میانگین تولید پنبه را 2 
هزار و 3۰۰کیلوگــرم در هکتار عنوان و اظهار می کند: 
پیش بینــی می شــود ۱۶ هزار و ۷۰۰تن پنبه امســال 
برداشت شود.یوسفی خاطرنشان می کند: در حال حاضر 
با توجه به کشت ارقام زودرس، حدود ۸۰ درصد از مزارع 
زیر کشــت این ارقام از قبیل خرداد، ساجدی، کاشمر، 
ارمغان، لیدر و گلســتان است و حدود 2۰ درصد مابقی 

رقم ورامین را در کشت شامل می شود.
وی می گوید: هشــت کارخانه پنبه پاک کنی در استان 
دایر است که چهار کارخانه در شهرستان مانه و سملقان، 
ســه کارخانه در بجنورد و یک کارخانه در شهرســتان 
اســفراین اســت و از این تعداد چهار کارخانه فعال، سه 
کارخانه غیرفعال و یک کارخانه نیز در ســال جاری تازه 
تأسیس شده است.وی می گوید: شرکت تعاونی پنبه کاران 
هم اکنون به قیمت ۷2 هزار ریال پنبه از کشــاورزان به 

صورت توافقی خریداری می کند.

قدس بررسی کرد

هزینه باالی دستمزد و واردات طالی سفید مهم ترین مشکل پنبه کاران

 چهارشنبه 29 آبان  1398 

  22 ربیع االول 1441
 20 نوامبر 2019 

 سال سی و دوم  
 شماره 9113 
ویژه نامه 3497  

صفحه 1 خراسان    1398/08/29

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

»  فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه
 صنف تولیدکنندگان و فروشندگان کاالی خواب مشهد  «  

       در اج��رای م��اده 6 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی مصوب 96/04/24 
و حس��ب پیش��نهاد اتاق اصناف مش��هد مس��تند به بند » ی « ماده 37 قانون نظام صنفی و در اجرای مصوبه مورخ 
98/06/07 کمیس��یون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مبنی برموافقت با ادغام دو اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
کاالی خواب و ندافان مش��هد و اتحادیه صنف پتو فروش��ان مشهد ، بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت 
مدی��ره و ب��ازرس هر دو اتحادیه مورد ادغام با نام جدید  اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروش��ندگان کاالی خواب مش��هد 
دارندگان ش��رایط ذیل ، دعوت میش��ود ظرف مدت 15 روز از روز ش��نبه مورخ 98/09/02 تا روز ش��نبه مورخ 16 / 98/09  
ش��خصًا ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - س��امانه ساران ) انتخابات الکترونیک ( - ثبت نام داوطلبین ، 
با درج شناسه صنفی ، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و پس از اخذ کد 
رهگیری ثبت نام ، با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر  جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در 
مهلت قانونی فوق ( به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در مشهد - بلوار 

خیام - سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی - طبقه اول - اطاق 107 مراجعه نمایند .  
  شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

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

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

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی، در سامانه ایرانیان اصناف 
ب��ه ش��رح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت ادامه فرآیند ثب��ت نام به دبیرخانه هیئت 

اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، 
در انتخاب��ات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خ��ود، پیش از ثبت نام در انتخابات 
است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره اتحادیه ،الزامی است.

علیرضا ساالری 
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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یادداشت
مهدی کاهانی مقدم 
annotation@qudsonline.ir

 انتقال آب از دریای عمان
راه فرار از مشکالت یا مشکل گشا؟!

چندسالی است که دولتمردان در ادوار مختلف، اجرای طرح انتقال آب 
از دریای عمــان و خلیج فارس را به عنوان یکی از اصلی ترین راه های 
مقابله با خشکسالی و رفع مشکل کم آبی در شمال و مرکز کشور مطرح 
می کنند.این در حالی اســت که در این سال ها بسیاری از کارشناسان 
حوزه آب و منابع طبیعی نه تنها این پروژه را گره گشای مشکل کم آبی 

نمی دانند که معتقدند سیاست های نادرست...

محموله عظیم برنج پاکستانی که توسط افراد سودجو از شبکه خارج 
شده بود با دستور مقام قضایی در دادسرای انقالب مشهد رفع توقیف 

و توزیع آن بین شهروندان مشهدی آغاز شد...
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پیگیری رسانه ها و همراهی مسئوالن درحال نتیجه بخشیدن است 

کشف رود  در مسیر ساماندهی
هاشم رسائی فر پرونده ســاماندهی اوضاع 
کشــف رود از دیــروز وارد مرحله تازه ای شــد. 
بهسازی ای که قرار است چشــم اندازی فراتر از 
آنچه تاکنون از کشــف رود در تصور داشتیم به 

سرانجام برسد.
کار البته با پیگیری چندین و چند ماهه رسانه ها 
از جمله روزنامه قدس شــروع شــد. اســتاندار 
خراسان رضوی به دنبال این پیگیری ها موضوع 
کشف رود را شخصاً مورد رصد قرار داد و همزمان 
از مسئوالن مرتبط با داستان کشف رود خواست تا 

ساماندهی را در دستور کار خود قرار دهند.
رزم حسینی در این مسیر همچنان رسانه ها را در 
کنار خود همراه داشت. جلسات مرتبط با موضوع 
کشف رود در حضور نمایندگان رسانه های خبری 
تشکیل شــد و در خالل برگزاری این جلسات 
شهرداری مشــهد با پیشنهاد استاندار؛ مدیریت 

واحد بحث ساماندهی را بر عهده گرفت.

 اقدام اجرایی
در آخرین جلسه ای که برگزار شد تفاهم نامه ای 
در پایان آن به امضای مسئوالن رسید که در آن 
وظایف هر کدام از دستگاه ها و تعهداتی که نسبت 
به این موضوع دارند مشخص شد. اما دیروز برای 
شروع کار، عملیات اجرایی بهسازی کشف رود در 
قســمت حد فاصل پل جاده کالت تا خین عرب 
آغاز شــد. قرار است این بهســازی در طول 80 

کیلومتر از کشف رود به سرانجام برسد.
کاشت درخت در حاشیه کشف رود نخستین اقدام 
در راستای بهبود شرایط فعلی این رود تاریخی 
است. همه نگاه ها از امروز به نحوه فعالیت مدیریت 
واحد کشف رود در دوران جدید بهسازی خواهد 
بود، این پرســش همچنان ذهن همه را قلقلک 
خواهد داد که آیا این مرحله از بهسازی تا پایان 
ادامه خواهد داشــت یا اینکه همچون طرح های 
دیگر تا مراحلی پیش خواهد رفت و بعد به حال 

خود رها می شود؟
استاندار خراســان رضوی صبح دیروز در مراسم 
آغاز عملیــات اجرایــی ســاماندهی و احیای 
کشــف رود، گفت: یکی از وظایف دولت ها حفظ 
ســالمت مردم، بهداشت و محیط زیست است، 
حرکتی که امروز به همت مســئوالن اســتانی 
انجام می شــود نافی تالش گذشتگان نیست و 
ما کار نیمه تمام آن ها را تمام می کنیم. استاندار 
خراســان رضوی ادامه داد: وقتی شما از اینجا به 
کشف رود نگاه می کنید آن را یک مسئله تأسفبار 
می بینید، اما وقتی از باال به این داستان نگاه کنید 
چیز دیگری را می بینید؛ مدتی پیش که با بالگرد 
از کشف رود بازدید کردم فهمیدم این یک فاجعه 

است و امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد.

 تبدیل کشف رود به یک منطقه گردشگری
وی بــا بیان اینکــه این یک کار مهــم ملی و 
تمدنی است، خاطرنشان کرد: حتماً تمدن هایی 
در اطراف کشــف بوده و ما خبر نداریم یا شاید 
میــراث فرهنگی ابزار کاوش و کشــف را ندارد، 
حتماً تمدن هایی در زیر این زمین ها وجود دارد 
و ما بایــد در برنامه بعدی، این منطقه را به یک 

منطقه گردشگری و زیبا برای زائران و مجاوران 
تبدیل کنیم. اســتاندار خراسان رضوی دستگاه 
قضا را پشتوانه بســیار ارزشمند مدیریت واحد 
ساماندهی کشــف رود عنوان کرد و گفت: آن ها 
در هیچ موردی نمی خواهند پرونده سازی کنند 
بلکه افتخارشان کاهش پرونده های ورودی است؛ 
اما وقتی امنیت، بهداشت سالمت، محیط زیست 
و معیشت مردم به خطر بیفتد باید دستگاه قضا 

دخالت پیشگیرانه داشته باشد.
رزم حسینی اظهار کرد: نگویید پروژه کشف رود 
80 کیلومتر است، طول مسیر باید توسط وزارت 
نیرو پیمایش شود نه پایش و بعد دقیق بگویند 
چند کیلومتر است و در یک ماه آینده این کار باید 
انجام شود تا اگر نیاز است مسافت بیشتری را ذیل 

این برنامه قرار دهیم و زودتر برنامه ریزی شود.

 یک انتقاد از دامپزشکی
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در کشف رود 
به دلیل خشکسالی های متوالی آبی وجود ندارد 
و این آب ها فاضالب اســت که بی رویه وارد این 
رودخانه می شــود، ادامه داد: روز نخست که ما 
خواســتیم این کار را آغاز کنیــم آمار دقیقی از 

سطح زیر کشــت مزارع حاشیه کشف رود نبود، 
حتی دامپزشکی هنوز هم کامل نمی داند که چه 
تعداد دام از این آب استفاده می کنند و این ضعف 

اطالعاتی جای تأسف دارد.

 یک کار جهادی و عملیاتی
شهردار مشــهد هم در ادامه این مراسم، گفت: 
موضوعات میان بخشــی مانند کشف رود جز با 
یک مدیریت واحد مقتدر میسر نیست، همه این 
نیروها در خراسان رضوی وجود داشته و استاندار 
خراسان رضوی به عنوان یک مدیر مقتدر توانست 

این هم افزایی بین دستگاهی را به  وجود آورد.
محمدرضا کالیی عنوان کرد: به هیچ وجه نباید 
فکر کنیم که ســاماندهی کشــف رود یک کار 
اجرایی است که شروع شده بلکه همچنان یک 
کار جهادی و عملیاتی است که همچنان تا حل 
مشکالت زیست محیطی و تبدیل این رودخانه به 

یک فرصت مولد، باید ادامه داشته باشد. 

 همه باید به وظایفشان عمل کنند
دادیــار حوزه معاونت پیشــگیری از وقوع جرم 
دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی 

نیز گفت: کارهایی که تا امروز در حوزه کشف رود 
انجام شده آزادسازی بســتر و حریم کشف رود 
اســت که بیشــتر کار به عهده آب منطقه ای و 
دادســتانی بوده است اما از امروز مسئولیت مهم 

و خطیری به عهده شهرداری است.
فرزاد بهشــتی با تأکید بر اینکه همه دستگاه ها 
باید به وظایفی که در توافق نامه نوشــتیم عمل 
کنند، افزود: نخست اینکه کشف رود یک مسئله 
اجتماعی اســت، عالوه بر آن با ورود شهرداری 
به این موضوع، امید داریــم از ورود پرونده های 
مرتبط با کشــف رود مانند تخلیه نخاله، جرایم 
مدیریت پسماند، تجاوز به حریم و بستر رودخانه، 
حفر چاه هــای غیرمجاز )موضوع ماده ۴۵ قانون 
توزیع عادالنه آب( و تهدید علیه بهداشت عمومی 
با برداشــت فاضالب توســط بعضی شهروندان 
را نداشــته باشــیم و عالوه بر آن توانمندسازی 
جوامعی که در اطراف کشف رود زندگی می کنند 
به جهات مختلف در بحث پیشگیری از وقوع جرم 
مؤثر است. وی بیان کرد: با توجه به اینکه تمامی 
موضوعات کشف رود در دادستانی پرونده دارد و 
تا به امروز بنا به مهیا نبودن شرایط برخوردهای 
کمتری داشــته ایم، اما اگر کسی با این مدیریت 
واحد فعلی همکاری نداشــته باشد هیچ عذری 

پذیرفته نیست.

 آغاز عملیات اجرایی
معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد هم در 
بخشی دیگر از این مراسم با اشاره به فعالیت های 
گذشته شهرداری مشهد در ارتباط با کشف رود، 
اظهار کرد: پیشتر ۱۶0 هکتار درختکاری کرده 
بودیم اما امروز)دیروز( عملیات اجرایی ساماندهی 
کشف رود را در قالب مدیریت واحد آغاز می کنیم.

یعقوبی با بیان اینکه وسعت عملیات کشف رود 
بیش از 80 کیلومتر است، محدوده اجرا را از قبل 
از پل شاهنامه تا ۵ کیلومتر بعد از چرمشهر عنوان 
کرد. وی افزود: در واقع محدوده ای بیش از ۱۳0 
هکتار که بخشی از آن بستر فعال رودخانه است، 
قرار است به جای اینکه فاضالب پخش شود در 
یک عرض ۶ متری الیروبی و هدایت انجام شود.

از ابتدای آذر ماه 
  مدارس ابتدایی مشهد

 ۱۵ دقیقه زودتر تعطیل می شود
ابتدایی  مــدارس  ایرنا: 
شهرستان مشهد از ابتدای 
آذر مــاه در نوبــت عصر 
تعطیل  ۱۵ دقیقه زودتر 

می شود.
ابتدایی  آمــوزش  معاون 
مدیرکل آموزش و پرورش 

خراســان رضوی با اعالم این خبر گفــت: به منظور مالحظات 
امنیتی و رفاهی برای دانش آموزان با توجه به تاریکی زودهنگام 
هوا در زمان تعطیلی نوبت عصر مــدارس ابتدایی دونوبته، این 
مدارس در ماه های آذر، دی و بهمن امســال با تصویب شورای 
آموزش و پرورش شهرســتان مشــهد به جای ساعت ۱۶ و ۵۵ 

دقیقه در ساعت ۱۶ و ۴0 دقیقه تعطیل خواهد شد.
ابوالحســن حقیقی افزود: این امر در سایر ۴۶ منطقه آموزشی 
استان نیز در صورت تصویب شورای آموزش و پرورش منطقه و 
جبران کسری ساعات آموزشی در سال تحصیلی جاری، بالمانع 
است. وی با بیان اینکه این موضوع از طریق بخش نامه به تمامی 
ادارات آموزش و پرورش استان اعالم شده است، گفت: این مصوبه 
فقط برای دوره ابتدایی قابلیت اجرایی دارد و قابل تسری به سایر 
مقاطع تحصیلی نیست، ضمن اینکه مسئولیت جبران کسری 

ساعت بر عهده مدیران مدارس خواهد بود.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان: 
  ۹۶ درصد روستاهای خراسان رضوی 

معین اقتصادی دارند
ایرنا: دبیــر نهاد مردمی 
اقتصاد مقاومتی خراسان 
رضوی گفــت: از مجموع 
استان،  روســتای  ۴هزار 
۹۶ درصد روستاها دارای 

معین اقتصادی هستند. 
اظهار  لبافــی  اکبر  علی 

کرد: با تالش های صــورت گرفته تاکنون ۱00 معین اقتصادی 
در روستاهای خراســان رضوی تعیین شده اند و در صورتی که 
تمام تفاهم نامه ها امضا شــود بیش از ۵00 روستای این استان 
دارای معین اقتصادی می شــوند. وی ادامه داد: برای هر یک از 
این روســتاها کارت اهداف نیز تهیه شده است که در قالب آن، 
وضعیت سابق، طرح ها و برنامه های اقتصادی و روند رشد و توسعه 

اقتصادی روستا به صورت مشخص تعیین و ثبت می شود.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی گفت: شمار 
شرکت هایی که قرار اســت از این به بعد معین اقتصادی شوند 
حدود ۴00 شــرکت و دستگاه است که این امر زمینه توسعه و 
رشد بیش از پیش مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را فراهم 
می کند. لبافی افزود: طرح مثلت توسعه اقتصادی، فرهنگی مد نظر 
استاندار خراسان رضوی، در گذشته در قلعه گنج استان کرمان 
اجرا شده بود که نتیجه آن کاهش نرخ بیکاری در این استان بود و 
بی شک با اجرای این طرح در خراسان رضوی، شاهد بهبود فضای 

کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری در این استان خواهیم بود.
وی بــا بیان اینکــه رویکرد ما جلب مشــارکت های مردمی و 
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مناسب 
و اصولی در خراســان رضوی اســت ادامه داد: بی شک از تمام 
ظرفیت هــا و امکانات موجود برای تحقق این مهم به شــکل 

مطلوب استفاده می شود.
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
پیشبرد طرح مثلث اقتصادی فرهنگی و دستیابی به اهداف مورد 
نظر برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در حال حاضر 
سامانه ای در خراسان رضوی طراحی شده است تا اقشار مختلف 

مردم بتوانند اقدام های معین های اقتصادی را رصد کنند.
لبافی افزود: موفقیت در طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی، 
وابســته به اقدام های معین اقتصادی است و با توجه به شناخت 
سرمایه گذاران بومی از ظرفیت های موجود در هر منطقه، بی شک 

این طرح با موفقیت های زیادی همراه خواهد بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خبر داد 

  تدفین پیکر ۳۰۵ شهید گمنام
 در خراسان رضوی

قدس: مدیــرکل بنیاد 
نشــر  و  آثــار  حفــظ 
مقدس  دفاع  ارزش های 
خراســان رضوی گفت: 
استان  2۹شهرســتان 
گمنام  شــهدای  دارای 
هستند که تاکنون ۳0۵ 

پیکر شهید گمنام در ۹8 نقطه استان تدفین شده است.
سردار حسینعلی یوســفعلی زاده در حاشیه برگزاری شورای 
هماهنگــی بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
بردسکن افزود: تاکنون ۶0مورد از یادمان های شهدای گمنام 
تکمیل شده و به بهره برداری رسیده اما برخی از شهرستان ها 
در این خصوص عمل نکرده اند که می طلبد به صورت هیئت 
امنایی و با مشــارکت مردم  و کمک های دولتی نســبت به 

ساخت آن اقدام و عمل شود.

 انتقال آب از دریای عمان
راه فرار از مشکالت یا مشکل گشا؟!

چندسالی اســت که دولتمردان در ادوار مختلف، اجرای طرح 
انتقال آب از دریای عمــان و خلیج فارس را به عنوان یکی از 
اصلی ترین راه های مقابله با خشکسالی و رفع مشکل کم آبی در 

شمال و مرکز کشور مطرح می کنند.
این در حالی اســت که در این سال ها بسیاری از کارشناسان 
حوزه آب و منابع طبیعی نه تنها این پروژه را گره گشای مشکل 
کم آبی نمی دانند که معتقدند سیاست های نادرست و مواضع 
گاه انفعالی و سلیقه ای متولیان و مسئوالن دستگاه های مرتبط 

با آب، موجب تشدید تنش های آبی در کشور شده است.
در این بین اما با تصویب طرح انتقال آب از دریای عمان و 
اختصاص اعتبارات میلیاردی به این طرح، به زعم نگارنده 
نه تنها موجبات اتالف ســرمایه های ملی را در این شرایط 
خــاص اقتصادی فراهم کرده بلکه بخــش قابل توجهی از 
امکانات، نیرو و تمرکز دســتگاه های متولی این حوزه را به 
خود معطوف داشته است و به همین خاطر شاید بسیاری از 
طرح هایی که برای نجات بخشی منابع آبی می بایست با قید 
فوریت و به طور جدی به اجرا گذاشــته می شد، از اولویت 

کار این دستگاه ها خارج شده است.
از سوی دیگر در این سال ها شاهد نوعی حرکت الک پشتی در 
پروژه های مطالعاتی و روند اجرای طرح های مقابله با خشکسالی 
و کم آبی بوده ایم که اظهارات روز گذشــته وزیر نیرو در پاسخ 
به پرسش دو سال پیش یکی از نمایندگان مجلس، تا حدی 
مؤید این نکته اســت؛ به گفته آقای اردکانیان، در اسفند ۹۶ 
کارگروهی برای حل مشکل کم آبی در کشور شکل گرفت که 
متشکل از وزارتخانه های کشور، نیرو، کشاورزی و صمت و با 
حضور رؤســای سازمان برنامه و بودجه و محیط زیست بود و 
در حال حاضر برنامه های این کارگروه در ۱2 استان در مرحله 

تصویب است.
اینکه برنامه هــای در حال تصویب این کارگروه شــامل چه 
اقداماتی است، شاید تفاوتی نداشته باشد اما آنچه مهم است 
اینکه اینچنین روال کاری فقط در مورد برنامه های بلندمدت و 
کالن کشوری منطقی به نظر می رسد؛ در حالی که در مناطقی 
همچون خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان و یا امثال آن 
که با بحران آب مواجهند و کاهش تبعات کم آبی در آن نیازمند 
اجرای طرح های ضربتی و در عین حال کارشناسی شده است، 
می بایست با استفاده از تمام توان نخبگانی و امکانات موجود 
طرح هایی را به اجرا گذاشــت که در کوتا ه مدت این بحران را 

مدیریت و دست کم تعدیل کند.
درعین حال معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت 
محیط زیست کشور روز گذشته آب پاکی را روی دست حامیان 
انتقال آب از دریای عمان ریخت و گفت که پروژه انتقال آب از 
جنوب به شرق کشور و خراسان، مشکل را حل نمی کند. این 
اظهارات معاون رئیس جمهور در واقع تأیید مواضع ما در قبال 
مســئله آب به ویژه در خطه خراسان بوده است؛ به خصوص 
آنکــه وی از قوانین و تصمیمات جزیره ای گالیه کرد و گفت: 
سیاست های آبی کشور با توجه به محدودیت ها درست حرکت 
نکرده است و اگر این سیاست ها اصالح نشود، در آینده نزدیک 
مشکالت زیادی پیش خواهد آمد و بی تردید آب شیرین برای 

نسل 20 سال آینده وجود نخواهد داشت.
در همین حال بســیاری از کارشناسان در این سال ها همواره 
نسبت به نبود عزم جدی در مهار رواناب ها، ناکارآمدی طرح های 
آبخیز و آبخوان داری، تغییر الگوی کشــت، اصالح شبکه های 
آبرسانی و آبیاری و ده ها مشکل دیگر در این حوزه گالیه مندند 
و برخی از آنان طرح پروژه هایی چون انتقال آب از دریای عمان 
را مصداق ســنگ بزرگ برداشتن و در شرایط کنونی ناممکن 
می دانند و معتقدند که این اقدام و حرکت به ظاهر هوشمندانه 
مسئوالن به منظور پنهان ساختن ناکامی و ناکارآمدی آنان در 

مقابله با بحران آب و کاهش نارضایتی ها در این زمینه است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست در سبزوار:

  انتقال آب از دریای عمان به خراسان 
مشکلی را حل نمی کند

تسنیم: معــاون رئیس 
سازمان  رئیس  و  جمهور 
حفاظت محیط زیســت 
کشور با اشــاره به پروژه 
انتقــال آب از جنوب به 
شرق کشور گفت: انتقال 
آب از دریــای عمــان به 
خراســان مشکل آب را حل نمی کند. عیسی کالنتری دیروز در 
نخســتین همایش ملی راهبردی سازگاری با کم آبی در مناطق 
خشک و نیمه خشک که در دانشگاه حکیم سبزواری شهر سبزوار 
برگزار شد با بیان اینکه از قوانین و تصمیمات جزیره ای باید عبور 
کنیم، افزود: ساالنه صدها روستا به دلیل مشکالت آبی در کشور 
خالی از سکنه می شوند. اگر سیاست های جمعیتی منوط به تولید 

داخل باشد، آب باید در رأس امور باشد.
وی اظهار کرد: آب در کشور نیمه خشکی مانند ایران نخستین 

عنصر پایداری و توسعه زیست و محوریت برنامه ریزی است.
وی با بیان اینکه ۶0 ســال پیش به دلیل اینکه تقاضا از عرضه 
کمتر بود مشکالت آبی در کشور وجود نداشت، افزود: با پیشرفت 
فنــاوری و افزایش جمعیت، آب در دهه های ۴0 و ۵0 به عنوان 
یکی از فاکتورهای توسعه معرفی شد و از دهه ۶0 به بعد به عنوان 

یکی از معضالت توسعه تلقی شد.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور با بیان اینکه با 
افزایش جمعیت، بهبود وضعیت نسبی زندگی و افزایش مصرف 
امروز محدودیت آب را حس می کنیم، ادامه داد: سیاست های آبی 

با توجه به محدودیت ها درست حرکت نکرده است.
کالنتری تصریح کرد: در طول چند ســال اخیر دولت ها بیش از 
۵00 هزار میلیارد تومان در بخش آب سرمایه گذاری کرده اند اما 
امروز وقتی از ابعاد مختلف نگاه می کنیم به نتایج مطلوب شامل 

پایداری و تجدیدپذیری آب نرسیده ایم.
معــاون رئیس جمهور بــا تأکید بر اینکه آب هــای ما در حال 
تبدیل شــدن به آب های تجدیدناپذیر است، اظهار کرد: در ۴0 
سال گذشته ۴0 میلیارد مترمکعب از توان تجدیدپذیری آب در 
کشور کاسته شــده و این رقم از ۱۳0 میلیارد مترمکعب امروز 
به ۹0میلیارد مترمکعب رسیده است. وی با تأکید بر اینکه اگر 
سیاست های آبی کشور اصالح نشود در آینده نزدیک مشکالت 
زیادی پیش خواهد آمد، گفت: با سیاست های موجود آب شیرین 

برای نسل 20 سال آینده وجود نخواهد داشت.

رضا طلبی  معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد گفت: شهر مقدس مشهد 
در امنیت و آرامش کامل قرار دارد و تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا زائران 
و مجاوران در شهر مشهد دغدغه ای درباره سوءاستفاده برخی از افراد در زمینه افزایش قیمت 

کاال ها و خدمات نداشته باشند.
سیدمحمدرضا هاشمی در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: بستر شهر مقدس مشهد برای 

حضور زائران داخلی و خارجی به طور کامل فراهم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز زائران زیادی از سراسر کشور برای زیارت امام رضا)ع( در 
مشــهد حضور دارند، افزود: به لطف امام مهربانی ها که همیشه نسبت به مجاوران و زائرانش 
نگاه خاصی دارد، در چند روز گذشته هیچ مشکل خاصی در این شهر وجود نداشته و امنیت 
و آرامش کامل در همه نقاط مشــهد برقرار است که شایسته است از مردم مشهد وهمچنین 

دستگاه های نظامی و انتظامی برای ایجاد این وضعیت تشکر و قدردانی صورت بگیرد. 
فرماندار شهرستان مشــهد افزود: از طرفی در حوزه بازار و نظارت بر قیمت کاالها و خدمات 
نیز از ابتدای هفته تاکنون چهار جلســه تنظیم بازار شهرســتان برگزار شده که بر موضوع 
نظارت و جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت در این جلسه ها تأکید ویژه شده است. همچنین 
سازمان های متولی تنظیم بازار از جمله تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف گزارش های 
خود را از روند بازار و نظارت های صورت گرفته ارائه کرده اند که همه موارد نشان از وجود آرامش 

در بازار مشهد دارد. 
هاشمی با بیان اینکه تمام تالش خود را به کار خواهیم گرفت تا زائران و مجاوران در شهر مشهد 
دغدغه ای درباره سوءاســتفاده برخی از افراد در زمینه افزایش قیمت کاال ها و خدمات نداشته 
باشند، تصریح کرد: از کسبه و بازاری های شهر مشهد که توفیق همجواری با امام رئوف)ع( را 

پیدا کرده اند نیز انتظار می رود مراعات حقوق زائران و مجاوران را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بر موضوع مدیریت جایگاه های سوخت در شهر نیز تمرکز ویژه ای صورت 
گرفته است، اظهار کرد: از مردم تقاضا داریم که در هر نقطه از شهر به ویژه اطراف حرم مطهر با 
تخلف و گران فروشی مواجه شدند از طریق تلفن ۱2۴ و یا حضور در فرمانداری مشهد موارد را 
گزارش کنند تا بازرسان در کمترین زمان ممکن در آن منطقه حضور پیدا کنند و برای استیفای 

حقوق زائران و مجاوران اقدامات الزم را انجام دهند. 
هاشمی تصریح کرد: بدون تردید نظارت ها در بازار شهر مشهد افزایش پیدا خواهد کرد و اجازه 

تضییع حقوق مجاوران و زائران را در هیچ سطحی نخواهیم داد.

 فرماندار مشهد در گفت و گو با قدس: 

اجازه هیچ گونه افزایش قیمتی را نخواهیم داد
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ایسنا: معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دوشنبه گذشته نوسانی 
در ارتباط با قیمت گوشــت اتفاق افتاده بود که کنترل شد و 

اکنون شرایط خوبی داریم.
علــی غفوری مقدم در خصوص نظارت بــر قیمت ها پس از 
افزایش نرخ بنزین، اظهار کرد: در دو سه روز گذشته به طور 
مرتب جلسات تنظیم بازار را برگزار کردیم که در این مدت سه 

جلسه تنظیم بازار استان برگزار شده است.
وی بیــان کرد: کمیته نظارتی مشــترک بین ســازمان 
صمت، اتاق اصناف و سازمان بسیج اصناف تشکیل دادیم 
که کار نظارتی ویژه ای را شروع کردند. تصمیمات ویژه ای 
در ارتباط با تأمین کاالهای اساســی و تزریق آن به بازار 
گرفته شده که ذخایر کاالهای اساسی استان خوب است 

و کمبودی در این زمینه نداریم.

 غفوری مقــدم افــزود: تقاضاهایــی در ارتبــاط بــا حوزه 
حمل و نقل نیز وجود دارد که بر اساس مصوبات تنظیم بازار 
کشور، فعالً نباید هیچ  گونه افزایش نرخی اتفاق بیفتد، بنابراین 

تابع تصمیمات تنظیم بازار کشور هستیم.
غفوری مقــدم در خصوص تخلفات صورت گرفته در حوزه 
قیمت ها، گفت: گزارش هایی از ســتاد خبری در ارتباط با 
افزایش نرخ کرایه حمل وانت بارها داشــتیم که آشفتگی 
قیمت پیش آمده بود، این مســئله دوشــنبه گذشته در 
کمیسیون بررسی و تصمیمات الزم گرفته شد. گزارش هایی 
نیز در ارتباط با تأمین ســهمیه بنزین خودروهای تاکسی 
تلفنی داشــتیم که شب گذشته دستورعمل آن ابالغ شد 
و اکنون اطالعات آن ها در سایت در حال ثبت شدن است 
تا سهمیه سوختشان تأمین شود. وی عنوان کرد: با توجه 
به اینکه قیمــت گازوئیل افزایش نیافته، کرایه حمل بین 

شهری نیز نباید افزایش یابد. 
بــه  کاال  قیمــت  افزایــش  بــرای  تأثیــر   بیشــترین 
حمل و نقل بین شهری مربوط می شود زیرا گازوئیل افزایش 

نیافته و در آن قسمت نباید افزایش نرخ داشته باشیم.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت:

نوسان  قیمت گوشت در خراسان رضوی کنترل شد

درخواست کالنتری از استاندار 
برای ساماندهی کشف رود به رئیس جمهور نامه بزنید

ایرنا: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: محیط زیست ایران قربانی توسعه شده  
است، از این رو در حوزه محیط زیست باید مسائل زیربنایی را از سیاسی کاری جدا کنیم.

عیسی کالنتری عصر دیروز در کارگروه احیای کشف رود در محل استانداری خراسان رضوی 
افزود: به موازات توسعه استان ها باید مطالعات زیست محیطی انجام شود و با تخلفات زیست 
محیطی نیز برخورد شود. وی ادامه داد: در بحث های محیط زیست پیشگیری انجام نمی دهیم 
و بعد با هزینه کالن باید به فکر درمان باشیم. وی گفت: امروز که دادستان مشهد و استاندار 
خراسان رضوی دستور توقف چرمشهر را نمی دهند به دلیل جلوگیری از بیکار شدن عده ای 

است وگرنه در چنین وضعیتی چرمشهر ساعتی نیز نباید فعال باشد.
کالنتری افزود: موضوع کشف رود موضوعی ملی است و  استاندار خراسان رضوی درخواست 
خود در خصوص این طرح را در نامه ای به رئیس جمهور بیان کند، چرا که رئیس جمهوری 

به مسائل زیست محیطی کمک خوبی می کند.



روی خط حادهث

بازار
 رئیس سازمان صمت استان 

در گفت و گو با قدس: 
 هر گونه نرخ گذاری جدید 

در خراسان رضوی تخلف است 
رئیس  طلبی: 
سازمان صمت 
اســتان خراسان رضوی 
گفت: هرگونه نرخ گذاری 
جدید و تغییر قیمت در 
کاالها و خدمات تخلف 
محسوب شــده و با آن 

برخورد جدی صورت خواهد گرفت و از مردم تقاضا داریم به 
صورت شــبانه روزی هر گونه تخلفی را از طریق تلفن ۱۲۴ 

گزارش دهند. 
محمدرضا مس فروش در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: 
در جلسه ای که با حضوراستاندار، مدیران اقتصادی، مدیران 
اطالعات و همچنین مسئوالن نیروی انتظامی استان و بیش 
از ۲۰۰ نفر از اتحادیه ها و تشکل های صنفی استان خراسان 
رضوی در محل اســتانداری برگزار شد، اعالم شد هر گونه 
نرخ گذاری جدید و تغییر قیمت در کاالها و خدمات تخلف 

محسوب شده و با آن برخورد جدی صورت خواهد گرفت. 
وی با بیان اینکه اتحادیه های اســتان نیز مکلف و متعهد به 
رعایت حقوق مصرف کننــدگان و اجتناب از هر گونه تغییر 
قیمتی شده اند، تصریح کرد: سازمان صمت که متولی نظارت 
بر بازار است نیز با قاطعیت و جدیت بر روند قیمت کاالها و 

خدمات نظارت خواهد داشت.
رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با 
اشاره به اینکه همه واحد های صنفی مکلف به نصب برچسب 
قیمتی هســتند، افــزود: در قالب این طرح ویــژه عالوه بر 
نیروهای بازرسی، افرادی از مجموعه های بازرگانی، صنایع و 
معادن سازمان صمت استان نیز به این موضوع مأمور خواهند 
شد،همچنین نیروهای بازرسی اتحادیه های مختلف استان نیز 
مکلف شده اند در این طرح ویژه همراهی و همکاری با سازمان 

صمت داشته باشند.
وی ادامه داد: عالوه بر این طرح ویژه، گشــت های ویژه ای نیز با 
همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بر بازار نظارت خواهند 
داشت تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف، تشخیص و صدور 
رأی قضایی مربوط به آن بالفاصله و به صورت فوری اعمال شود. 
مس فــروش بیان کرد: در کنار همه ایــن موارد، به کمک و 
مساعدت مردم در معرفی تخلفات نیاز داشته و از مردم تقاضا 
داریم به صورت شبانه روزی از طریق تلفن ۱۲۴ تخلفات را از 
طریق اپراتور در ســاعت های اداری و به صورت پیغام گیر در 
ساعت های غیراداری گزارش کنند تا در نخستین روز اداری 
که تخلف گزارش شده است رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

مس فروش افزود: با توجه به اینکه قیمت سوخت گازوئیل که 
برای ماشین های حمل و نقل کاالها استفاده می شود تغییر 
قیمتی نداشــته، میزان تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت 

کاالها بسیار ناچیز و براساس برآوردها حدود ۳ درصد است.
وی ادامه داد: از طرفی این اطمینان را به مردم می دهیم که 
هیچ کمبودی درباره کاالها به ویژه کاالهای اساسی در سطح 
استان نداریم و به طور مثال برنج پاکستانی که در هفته های 
گذشته براساس برخی کمبودها قیمت آن افزایش یافته بود، 
توزیــع یک هزار و۳۰۰تن از این نوع برنــج را در مرحله اول 
در فروشگاه های شهرداری و برخی فروشگاه های زنجیره ای 
شــروع کرده ایم که در مرحله بعدی ایــن توزیع به صورت 
گسترده خواهد بود و قیمت این کاال که برای هر کیسه ۱۰ 
کیلویــی به رقمی حدود ۱۸۰ هزار تومان رســیده بود را به 
کمتر از ۱۰۰ هزار تومان در سطح استان کاهش خواهیم داد. 
مس فــروش افزود: همچنین قیمت دام زنــده نیز تا حدود 
کیلویی ۴۲هزار تومان افزایش پیدا کرده بود که با تمهیدات و 
همکاری دستگاه های مختلف به ۳۸ هزار تومان کاهش پیدا 
کرده و در تالش هستیم دام زنده را با قیمت ۳۴هزار تومان در 
اختیار کشتارگاه ها قرار دهیم که به طور طبیعی این موضوع 

موجب کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار خواهد شد. 
وی ادامه داد: قیمت مرغ نیز در حال حاضر از قیمت مصوب 
که ۱۲هزار و 9۰۰تومان اســت کمتر بوده و از قرار هر کیلو 

۱۱هزار و 7۰۰تومان در بازار عرضه می شود.

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
قاچاق ارز در مشهد برگزار شد

 ارتباط متهمان ردیف سوم و چهارم 
پرونده پولشویی با اتباع خارجه

ســومین  قرمز:  خط 
جلســه رســیدگی به 
اتهامات متهمان پرونده 
و  ارز  کالن  قاچــاق 
دادگاه  در  پولشــویی 
ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگــران در نظــام 

اقتصادی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
با قرائت کیفرخواست متهم حمید خالقی فرزند محمدحسین 
توسط نماینده مدعی العموم، نامبرده به دستور رئیس جلسه 

در جایگاه متهم قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
متهــم حمیدخالقی مطابق کیفرخواســت صادره توســط 
دادســتانی مرکز خراســان رضوی، با مشــارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق شبکه ای و 
سازمان یافته ارز و پولشویی از سند مجعول استفاده کرده است.

در ادامه نماینده مدعی العموم گفت: همدستان نامبرده وی را 
به عنوان سرباند تلقی می کردند و حتی برای وی پاسپورت 
خارجی تهیه کرده بودند. ارتباط او با اتباع بیگانه احراز شده 
است.وی ادامه داد: نامبرده ارز ها را از صرافی های داخلی تهیه 

و به عوامل خارجی تحویل می داده است.
پس از اظهارات متهم سوم و پخش فیلم اظهارات وی، وکیل 
مدافع متهم حمیدخالقی به دفــاع از موکل خود پرداخت.
پس از اتمام اظهارات و مدافعات متهم ســوم و وکیل مدافع 
وی، رئیس دادگاه از امیرطلوع شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر 
خواســت تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه متهم از خود دفاع 
کند. همزمان با قرائت کیفرخواســت متهم چهارم، نماینده 
دادســتان گفت:متأســفانه متهم نامبرده مانند متهم سوم 

همکاری نداشته و رسیدگی را با اطاله مواجه کرده است.
امیرطلوع شــیخ زاده یزد طبق کیفرخواست صادره از ناحیه 
دادســتانی مرکز خراســان رضوی، متهم به مشــارکت در 
اخالل عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق شبکه ای و 
سازمان یافته ارز، متهم است و به پولشویی نیز مبادرت نموده 

است.
طبق مستندات ارائه شــده توسط نماینده دادستان، متهم 
چهارم با عوامل قاچاق ارز ارتباط داشته و پس از جمع آوری 
ارز بازار داخلی با استفاده از اتباع خارجی و پرداخت وجه به 

آن ها، ارز ها را منتقل می کرده است.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم سوم و چهارم 
و بیان نکردن حقایق توســط نامبردگان، با وجود اظهارات 
قبلی شان و مستندات موجود، از دادگاه خواست در صورت 

صالحدید قرار کیفری این متهمان را تشدید نماید.
پس از بیان اظهارات نماینده دادستان، رئیس دادگاه از وکیل 
مدافع متهم چهارم خواســت به دفاع از موکل خود بپردازد.

پس از دفــاع وکیل مدافع متهم امیرطلوع شــیخ زاده یزد، 
نماینــده مدعی العموم خطاب به متهــم و وکیل وی گفت: 
فرار از واقعیت ها کمکی به هیچ متهمی نمی کند. مستندات 
اقدامات غیرقانونی صورت پذیرفته، موجود است. از متهمان 
می خواهیم تا از فرصت برگزاری این دادگاه استفاده کرده و 
در واقع با بیان صادقانه، به خودشــان کمک کنند.در پایان 
به لحاظ طوالنی شــدن جلسه و رعایت حال متهمان ادامه 

رسیدگی به روز آینده موکول شد.

حادثه ای دلخراش در سرخس
 انحراف به چپ تریلی 

چهار نفر را کشت!
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــی شهرســتان 
برخورد  سرخس گفت: 
تانکر آب با سواري پراید 
در یکــی از محورهای 
روستایی این شهرستان 
دو  و  کشــته  چهــار 

مصدوم برجای گذاشت.
ســرهنگ احمدعلي دماوندي در تشریح این خبر گفت: در 
پی دریافت خبری به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی 
بر برخورد یک دســتگاه تریلی تانکر آب با یک سواری پراید 
در یکی از محورهای روستایی این شهرستان، بالفاصله گشت 
تصادفات به همراه نیروهاي امــدادي به محل حادثه اعزام 

شدند.
وی افزود: در این حادثه متأســفانه چهار تن از سرنشــینان 
ســواري پراید بر اثر شــدت جراحــات وارده در دم فوت و 
سرنشین دیگر ســواري به همراه راننده تانکر آب مصدوم و  

توسط نیروهاي امدادي به مراکز درمانی منتقل شدند.
ســرهنگ دماوندی با اشــاره به اینکه برابر نظر کارشناس 
تصادفات پلیس راه، علت وقوع ایــن حادثه انحراف به چپ 
راننده تانکر آب و تخطی از سرعت مطمئنه اعالم شده است، 
به رانندگان توصیه کرد هنگام رانندگي از عجله و شــتاب 
پرهیز کنند، چرا که در رانندگي نخســتین اشــتباه، گاهي 

آخرین اشتباه خواهد بود.

  قصور راننده کار دست سرنشینان 
سمند داد

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از واژگونی یک 
دســتگاه خودرو سواری سمند در محور داورزن به سبزوار با 
چهار مصدوم خبر داد. سرهنگ اکبر محمدآبادی گفت: در 
پی اعالم خبری مبنی بر واژگونی ســواری سمند در محور 
داورزن به سبزوار به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، بالفاصله 
گشــت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه 
اعزام شــدند. فرمانده انتظامي شهرســتان داورزن افزود: با 
حضور مأموران در محل و در بررســی های اولیه مشــخص 
شد یک سواری سمند به علت نامعلومی از جاده منحرف و 
واژگون شده است. سرهنگ محمدآبادی تصریح کرد: در این 
حادثه راننده و سه سرنشین خودرو به شدت مصدوم و توسط 

نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
این مقام انتظامی گفت: علت حادثه برابر اعالم کارشــناس 
پلیس راه بي توجهي به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه 

ناشی از خواب آلودگی راننده عنوان شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از شهروندان خواست در 
هنگام رانندگي هوشیاري کامل خود را حفظ کرده و با رعایت 
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضامن سالمتي خود و 

دیگران باشند.

زاویه تصویر

بدون شرح

رخ رد رخ
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 اقدام خوب شهرداری
اقدام شهرداری در ساخت مسیر ویژه»بی آرتی۳« 
تنها کاراساسی شــهرداری در دو سال گذشته 
است که منافع آن برای کل۴ میلیون مشهدی 
و ۳۰ میلیون زائررضوی اســت؛ از رســانه ها با 
افکارمختلف تقاضا می شود از این کار کلیدی 
حمایت کنند. هوای مشــهد بیش از این توان 
آلودگی خودروهای شخصی و تک سرنشین را 

ندارد و مسئله آلودگی هوا و مرگ انسان های ناشی از آن، جای هیچ گونه بحث و چانه زنی ندارد.
936...6158

 ساعت ها معطلی برای دریافت کارت سوخت
چــرا باید برای دریافت کارت ســوختی که 
ماه ها قبل نام نویســی کرده ایم ساعت ها در 
صف بمانیم و هزینــه بدهیم؟ مگر وظیفه 
پســت نیســت کارت را درب منزل تحویل 
دهد؟ چرا باید همیشه مردم ضعیف متضرر 

شوند؟
915...2105

 تقاضای دریافت مبلغ اضافی
هنوز قیمت چیزی باال نرفته راننده سرویس مدرسه فرزند من به بهانه نداشتن سهمیه سوخت 

و...  تقاضای دریافت مبلغ اضافی کرده است!  
یک شهروند

 باید 10هزار تومان اضافه بدهید
بنزین که گران شد گفتند کرایه ها افزایش 
ندارد. من ســه بچه مدرســه ای دارم که با 
سرویس به مدرسه می روند. هر سه سرویس 
گفتند باید از این ماه ۱۰ هزار تومان اضافه 
بدهیــد. بعضی از ســرویس ها هم زیر نظر 
شرکت نیستند، باید به کجا مراجعه کنیم تا 

رسیدگی شود؟
915...3064

 گالیه از یک گران فروشی
این بازرسی ها برای گرانی فکر  کنم سرکاری است چون من پنجشنبه رفتم برای دوگانه کردن 
خودرو قیمتش ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان بود، پس از چند روز دوباره رفتم می گوید 5 میلیون 

یعنی تو سه روز شده دو برابر!
937...2941

 پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام مردمی
در پاسخ به پیام شهروند محترم مندرج در شماره 9۰۸۸ مورخ 9۸/۰7/۲۳ با موضوع: »کمبود اتوبوس 
با وجود چهار مدرسه؛ در کوی امیر بولوار توس چهار مدرسه دخترانه در کنار هم هستند، ظهر موقع 
تعطیل شدن اتوبوس برای دانش آموزان خیلی کم است، لطفاً فکری به حال دانش آموزان بکنید«. به 
استحضار شهروند محترم می رساند برابر بازدید میدانی انجام شده از محل اعالمی، ناوگان تخصیص 
داده شده جهت سرویس دهی ویژه دانش آموزی پاسخگوی نیاز دانش آموزان منطقه است؛ همچنین 
با توجه به عبور خط ۲۳ از خیابان فوق و از طرفی افزایش ناوگان فعال خط و کاهش ســرفاصله، 

هیچ گونه مشکلی در سرویس دهی دانش آموزی و عادی خط عبوری مشاهده نشد.
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عقیــل رحمانی محمولــه عظیم برنج 
پاکستانی که توسط افراد سودجو از شبکه 
خارج شــده بود با دســتور مقام قضایی در 
دادسرای انقالب مشهد رفع توقیف و توزیع 

آن بین شهروندان مشهدی آغاز شد.

 ماجرای ردزنی و توقیف 
محموله یک هزار و300 تنی

۲۳ شهریور ماه گذشته بود که خبر عملیات 
پیچیــده و مشــترک نیروهــای معاونــت 
اطالعــات ناحیــه مقاومت ســپاه حضرت 
مســلم)ع( و کارشناســان معاونت بازرسی 
سازمان صمت خراسان رضوی برای کشف 
محمولــه ای عظیــم از برنج های درجه یک 
دولتی را که از دســترس مردم خارج شده 
بود را به صــورت اختصاصی در خط قرمز 

منتشر کردیم.
در آن خبراشاره شده بود: پیگیری ها، رصد 
شــبانه روزی بازار و تحرکات افراد نشانه دار 
توســط عوامل ناحیه مقاومت سپاه حضرت 
مسلم)ع( ادامه داشــت تا اینکه اطالعات و 
مســتنداتی دقیق از سطح بازار جمع آوری 
شد که نشــان می داد یک دالل بانفوذ برنج 
در شــهر مشــهد، محموله های عظیم برنج 
پاکســتانی که با ارز دولتی وارد کشور شده 
را به صورت شــبانه از چرخه توزیع خارج و 

در پنج انبار امن پنهان کرده است.
 با توجه به اهمیت موضوع، ماجرا توســط 
ســرهنگ پاســدار کوکبی، فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج ســپاه حضرت مسلم)ع( به 
دقت بررسی و پس از آن نتیجه و خروجی 
ماجرا به اطالع جانشــین دادسرای انقالب 

مشهد رسید.
همین امر کافی بود که قاضی دشتی فدکی 
دستور انجام تحقیق بیشتر، ردزنی انبارها و 
توقیف محموله های خارج شده از شبکه را 

صادر نماید.
اقدامات اطالعاتی و پوششی صورت گرفته 
توسط عوامل سپاه مشهد مشخص کرد فرد 
متخلف محموله مذکور را به صورت شــبانه 
به پنج انبار که سه انبار آن در حاشیه شهر 

مشهد قرار داشت، منتقل کرده است.
جمع بندی اقدامات نامحســوس این نتیجه 
را در پی داشت که در مقطعی فرد متخلف 
کیســه های برنج را حدود ۱۲۰ هزار تومان 

فروخته بود.
در ادامــه و در پــی یــک 
هماهنــگ  عملیــات 
مکان های دپــوی محموله 
عظیم برنج در فاز یک و دو 
مصلی، بولوارآزادی و مفتح 
شــرقی مورد بازرسی قرار 
گرفت و پرده از دورخیزی 
عظیم برای گران فروشی در 
که  برداشته شد، چرا  شهر 
بیش از یک هــزار و ۳۰۰ 
تن برنج پاکستانی در محل 
مخفی شده بود. پس از آن 

عامل سودجویی هم شناسایی شد.
در ادامه طبق دستور مقام قضایی محموله 
عظیــم برنــج وارداتی کــه بــا ارز دولتی 
خریداری شــده بــود، از ید فــرد متخلف 
خارج و در محل توقیف شد.از طرفی جمع 
و تفریق اولیه برای مشــخص شدن میزان 
گران فروشــی که عوامل ســپاه جلو آن را 
گرفته بودند، عدد ۴ میلیارد و 55۰  میلیون 

تومان را نشان می داد.
در ادامه آن گزارش فرمانده ناحیه مقاومت 
حضرت مســلم)ع( به قدس گفت: محموله 
که بیش از یک هــزار و ۳۰۰ تن حجم آن 
است، طبق دستور مقام قضایی به سرعت و 
با قیمت مصوب ۸9 هزار تومان در حاشــیه 

شهر مشهد و بین بازاریان 
امین توزیع خواهد شد.

کوکبی  پاســدار  سرهنگ 
تصریــح کرد: بــا توجه به 
حجــم عظیــم محمولــه 
اقدامات  و  برنج مکشــوفه 
فردخاطی که موجب ایجاد 
کمبود برنج در بازار شــده 
بــود، این احتمــال وجود 
اتهام  بــا  دارد کــه متهم 
اخالل در نظــام اقتصادی 

کشور روبه رو شود.

 آغاز توزیع محموله عظیم 
در چند بازار

از توقیــف این محمولــه عظیم برنج که در 
نوع خودش کم نظیر بود ســه ماه گذشت و 
فرایند قضایی پرونده به سرعت و به صورت 
ویژه ای در دادســرای انقالب مشــهد طی 
شد تا اینکه دوشــنبه شب گذشته دستور 
توزیع محموله عظیــم برنج های درجه یک 
پاکســتانی که با ارز دولتی وارد کشور شده 
بود به ســازمان صمت خراسان رضوی داده 
شــد تا به واســطه این اقدام به موقع نقشه 
گــران کردن برنــج را که از ســوی برخی 
سودجویان در شهر مشــهد کلید خورده و 
در چند روز اخیر قیمت هر کیسه آن چند 

ده هزارتومان و بدون هیــچ دلیلی افزایش 
یافته بود، نقش برآب شود.

پس از صدور دســتور توزیــع محموله در 
مرحلــه اول و در برخی از فروشــگاه های 
شــهرما ، همزمــان قاضی دشــتی فدکی، 
جانشین دادسرای انقالب مشهد به صورت 
ســرزده و میدانــی برای رصــد نحوه روند 
توزیع راهی سطح شهر می شود که خبرنگار 
روزنامه قدس هم در این بررســی میدانی 

حضور پیدا می کند.
حدود ســاعت ۲۰:۳۰ مقام قضایی همراه با 
کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت 
به فروشگاهی در حوالی بولوار اندیشه و پس 
از آن به الهیه و مقصد سوم که فروشگاهی 
در نزدیکی میــدان امام حســین)ع( بود، 

می روند.
در ایــن بازدید ســرزده مقــام قضایی به 
متولیــان توزیع دســتوراتی می دهد که به 
واسطه آن محموله بدون هیچ حاشیه ای به 

دست مردم برسد.
در ادامه صبح روز گذشــته باز هم با دستور 
جانشــین دادســرای انقالب مشهد و برای 
بررســی دقیق تر نحوه توزیع محموله، تیم 
کارشناســی معاونت بازرســی بــه یکی از 
فروشگاه ها اعزام و تمامی مستندات فروش 
محموله برنج پاکستانی در آن محل را مورد 
بررســی قرار دادند و نتیجه را به دادستانی 

گزارش کردند.

 مکان های توزیع محموله 
در مرحله دوم

طبق برنامه ریزی صــورت گرفته در برخی 
فروشــگاه های رفاه سطح شــهر، بازارهای 
شهرداری، برخی شــرکت تعاونی ها، برخی 
مســاجد حاشــیه شــهر، بازار ولی عصر و 
7۰فروشــگاه متعلق به کاســبان امین در 
مرحله دوم )۲9 آبان( هدف توزیع دیگری 

از این محموله است.

پس از انتشار گزارش قدس، با دستور دادستانی و برای کاهش التهاب بازار 

توزیع هزار و300تن برنج توقیفی آغاز شد

محموله برنجی که بیش 
از یک هزار و 300 تن 

حجم آن است، طبق 
دستور مقام قضایی به 

سرعت و با قیمت مصوب 
89 هزار تومان در حاشیه 
شهر مشهد و بین بازاریان 

امین توزیع خواهد شد

بــرش

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

300072305 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
 باران و برف در خراسان رضوی

هواشناســی  قــدس: 
اعالم  رضوی  خراســان 
رگباری  بارش های  کرد: 
که از دوشــنبه شب در 
استان آغاز شده از امشب 
در مناطــق سردســیر 
برف  به  تبدیل  اســتان 

می شــود. این بارش ها که ابتدا به صورت رگباری همراه با رعد 
و برق جریان دارد طی امشب و فردا به صورت باران و برف ادامه 
می یابد. بر این اساس آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها 
در مناطق مختلف استان خراسان رضوی بر اثر این بارندگی ها 

دور از انتظار نیست. 

 هشدار جهاد کشاورزی به کشاورزان
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به کاهش دما 
و بارش ها در روز چهارشنبه به کشاورزان در خصوص مشکالت 

ناشی از سرمازدگی هشدار داد.
این ســازمان با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به گزارش 
هواشناسی در خصوص ورود سامانه سرد و برفی از صبحگاه شنبه 

۲ آذر کاهش شدید دما را در سرتاسر استان خواهیم داشت.
پیش بینی می شود دما در مناطق کوهستانی و شمال استان به 
کمتر از ۱۰- درجه کاهش یابد، بنابراین به کشاورزان، باغداران 
و صاحبان واحدهای تولیدی اعالم می شــود توصیه های زیر را 
به عمل آورند تا از بروز مشــکالت ناشــی از سرمازدگی تا حد 
مقدور جلوگیری شود.سازمان جهاد کشاورزی در این اطالعیه 
تأکید کرد: کشاورزان و باغداران نسبت به جمع آوری باقیمانده 
محصوالت زراعی و باغی تســریع به عمل آورده و جهت انتقال 
به انبارهای مسقف اقدام نمایند. گلخانه داران و تولیدکنندگان 
واحدهای دام و طیور نیز نســبت به کنترل تأسیسات حرارتی 
واحدهای خود ایمنــی الزم را به کار گیرند. با توجه به کاهش 
شدید دمای شبانه و احتمال یخ زدگی، نسبت به حفظ و مراقبت 
از ماشین آالت کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات آبیاری تمهیدات 
الزم انجام شــود. باغداران با توجه به شرایط کاهش شدید دما 

می توانند عملیات یخ آب زراعی را به کار برند.
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ورزش خراسان

مسابقه

قدس بررسی کرد

راهکارهای پذیرش فرزندان کم توان در خانواده ها
محبوبه علیپور  ساالنه حدود ۲۹ تا ۳۵ هزار 
کودک معلول در کشور متولد می شوند. در استان 
خراسان رضوی نیز به طورکلی ۱۲۰ هزار نفر با 

عنوان معلول در سازمان بهزیستی پرونده دارند.
از نــکات قابل توجه در بهبود شــرایط زندگی 
معلوالن تأکید بر توانمندسازی آن هاست. این امر 
نیز میسر نمی شود مگر آنکه خانواده ها و جامعه 

این افراد و محدودیت هایشان را بپذیرند.
مهدی، هنرآموز سال یازدهم که دچار معلولیت 
شــنوایی اســت، می گوید: مادرم نقش جدی 
در آموزش و همراهی من داشــت و کمک کرد 
تا درس بخوانــم ازهمین رو تنها رابطه  ام با مادر 

مناسب بوده و با او صحبت می کنم.
وی که ارتبــاط چندانی با پــدر و دیگراعضای 
خانواده اش ندارد، با اعتمــاد به نفس می افزاید: 
می خواهم دانشگاه بروم، با وجود اینکه در ورزش 
نیز مقام های ملی و بین المللی کسب کردم، اما به 
این فعالیت ادامه نمی دهم، چراکه همه مربیان و 
داورها می خواهند نیروهای خودشان موفق شوند 
و به دیگر ورزشکاران شهرستانی توجهی ندارند. 

خانم جنگی که در شهرســتان سکونت دارد 
و فرزند ۱7 ســاله اش معلولیت دارد نیز اظهار 
می کند: در خانواده ما پســرم بیشترین ارتباط 
و تعامل را با خواهرش دارد که او هم در شرف 

ازدواج است.
این مادر خاطرنشان می کند: در بسیاری از موارد 
در مواجهه با مشــکالت فرزندم، به این نتیجه 
رسیده ام که پیش از آموزش فرزندان معلول باید 
والدین آموزش دیده و نسبت به چگونگی رفتار 
با فرزند معلول آگاه شــوند. درحالی که چنین 
آموزش هایی حتی از سوی نهادهای متولی برای 

خانواده ها وجود ندارد. 

 نمایش خشم با بروز محبت های افراطی 
دکتر سکینه ســلطانی کوهبنانی، صاحبنظر 
در حوزه آموزش اســتثنایی با تأکید براینکه ما 
بایــد نگاهمان را به افــراد دارای محدودیت به 
طور عمیق تغییر داده و اصالح کنیم، می گوید: 
چنانکه در ادبیات کشــورهای پیشرفته؛ امروزه 
از ایــن گروه به افــرادی دارای نیازهای خاص 
تعبیر شــده و از کلماتی مانند معلول استفاده 
نمی شود، برهمین اساس برای گروه های یادشده 

سیاست گذاری  می شود.
 وی می افزایــد: به طور کلی پذیرش فرزندانی با 
نیازهای خاص در خانواده ها چندان ساده نیست 
و نمی توان انتظار داشت این قضیه برای والدین 
امری آســان و پذیرفتنی باشــد. هرچند برای 
بهبود زندگی طفل، والدین ناگزیرند این حقیقت 
را بپذیرنــد و توان خود را برای توانمندســازی 

فرزندشان صرف کنند. 

وی خاطرنشــان می کند: این درحالی است که 
والدین برای پذیرش چنین وضعیتی چهار مرحله 
را ســپری می کنند. نخست در مواجهه با طفلی 
که نیاز های خاصی دارد ابتدا این قضیه را »انکار« 
کرده و از پذیرفتن آن طفره می روند. سپس وارد 
مرحله خشم شده و در این دوره به دنبال مقصر 
می گردند و خــود، دیگران و حتی خدا را مقصر 

می پندارند. همچنین با کودک 
خود نیز با خشم رفتار می کنند، 
چنانکه گاه او را نادیده گرفته و 
یا مورد تنبیــه قرار می دهند. 
برخی والدین نیز با ابراز محبت 
و مراقبت های افراطی، ناتوانی و 
عجز را به فرزند القا می کنند 
که این مســئله نیــز نتیجه 
خشم به فرزند بوده و ناشی از 
رفتارهای همدالنه و به منظور 
توانمندسازی نیست، زیرا اگر 
توانایی های کودک  تقویت  بر 
با نیازهای خاص توجه می شد 
دیگر ابایی نداشتند که گاهی 

موارد این فرزندان برای توانمندشدن و رسیدن به 
زندگی مستقل، شرایط دشواری را تحمل کنند.

وی می افزاید: سومین مرحله »چانه زنی« است که 
با تردید به این مسئله مواجه می شوند و حتی به 
خود می قبوالنند که با گذشت زمان وضعیت بهتر 
شده است. در حالی که شواهد این مسئله را تأیید 
نمی کند. به این ترتیب با گذر از مرحله یادشده 
و صرف زمان و هزینه هایی، سرانجام به »مرحله 

پذیرش« می رسند.

 نبود فضا و امکانات
 برای اطفال با نیازهای ویژه

گرچه به نظر می رســد مادران زودتر از پدران به 

مرحله پذیرش برسند، اما قبول فرزند با نیازهای 
خاص چندان بدون مشکل نیست.

دکتر سلطانی دراین باره اظهار می کند: براساس 
بررسی های انجام شده مادران فشارها و تنش های 
بیشتری را تا پذیرش مشکالت فرزندان متحمل 
می شــوند. ازهمین رو به دلیل مســئولیت های 
متعددی که در قبال فرزند احســاس می کنند، 
میزان فرسودگی و فشارهای 
جســمی و روانی در آن ها به 
مراتــب بیش از پدرهاســت. 
نشــان  تحقیقات  همچنین 
می دهد که خواهران و برادرها 
نیز دچار مشــکالتی هستند، 
چراکه بیشتر توجه والدین و 
کودک  صرف  خانواده  بودجه 
دارای نیازهای خاص می شود.

وی در پاسخ به اینکه چگونه 
می توان روند پذیرش را تسریع 
بخشی  کرد، می گوید: گرچه 
از طــی این مســیر به تالش 
خانواده ها مربوط می شود، اما 
قسمتی از این قضیه به میزان خدماتی است که 
جامعه برای این کودکان فراهم کرده اســت. در 
واقع چنانچه والدین به این اطمینان برسند که 
در کنار خدمات خاصی که برای چنین فرزندانی 
مهیاست، به نیاز آن ها نیز در کسب آگاهی های 
الزم توجه می شــود، با سرعت بیشتر و البته با 
تنش های کمتری به مرحله پذیرش می رسند. در 
کشور ما فضاها و امکاناتی برای اطفال با نیازهای 
ویژه وجود ندارد، ازهمین رو چندی پیش که با 
متولیان کانون پرورش فکری جلســه ای داشتم 
نسبت به غفلت از این قضیه در مجموعه خدمات 

کانون؛ انتقاداتی را مطرح کردم.
ایــن صاحبنظر در حــوزه آموزش اســتثنایی 

همچنین خاطرنشان می کند: چندسال پیش در 
سفری که به کشوری اروپایی داشتم با جمعیت 
کثیری از افراد با نیازهای خاص مواجه شدم که 
به نظرم شگفت انگیز بود، بعد با دقت نظر دریافتم 
که تعداد این افراد در فضاهای مختلف چشمگیر 
اســت؛ چراکه این گروه ها به حدی از توانمندی 
رســیده اند که بدون نیاز به همراهی دیگران در 
جامعه حضور داشته باشند. درحالی که در جامعه 
ما کم نیستند خانواده هایی که حتی وجود این 

اطفال را انکار می کنند.
دکتر ســلطانی ادامه می دهد: رســانه ها نقش 
مؤثــری در پذیــرش ایــن اطفال دارنــد، اما 
رسانه های ما نتوانستند گام های مؤثری را دراین 
عرصه بردارند، چنانکه شاهدیم در بیشتر فیلم ها 
و سریال های تلویزیونی این دسته از افراد جامعه، 
فاقد توانایی بوده و برای رفع ساده ترین نیازهای 
خود به حمایت و همراهی اطرافیان نیاز دارند. 
این درحالی اســت که رســانه های کشورهای 
پیشــرفته ســعی دارند در مقابــل ضعف های 
انکارناپذیــر افراد یاد شــده، بر نقــاط قوت و 
توانمندی های آن ها تأکید کرده و این بخش را 

برجسته تر به نمایش بگذارند. 

  فشارها  برای خواسته اجتماعی
گرچه اغلب تصــور می کنیم نبــود امکانات 
در  شهرستان ها و روســتاها روند ناکارآمدی 
و ناتوانــی این افراد را اســتمرار بخشــیده و 
از آن هــا افرادی وابســته می ســازد، اما دکتر 
سلطانی نظری دیگر داشته و می گوید: وضعیت 
ســالمت روانی و عاطفی خانواده ها و کودکان با 
نیازهای ویژه به خصــوص در گروه هایی که با 
چالش هایی در ســالمت ذهنی مواجه هستند 
در فضاهای روســتایی و شهرهای کوچک قابل 
تأمل و مطلوب بــوده، چراکه در این محیط ها 
خواسته های اجتماعی از آن ها کمتر است. حال 
آنکه در کشورهای پیشرفته این کودکان به دلیل 
خواسته های اجتماعی فراوان، ناگزیر به تحمل 
فشارهای بیشتری هستند. برای نمونه بیماری 
داشــتم که کم توان ذهنی بــود اما اطرافیانش 

متوجه این مسئله نبودند. 
وی در ادامــه تأکید می کند: بــه طور کلی در 
صورتی که فرزند احســاس کند والدینش به او 
توجه نمی کنند به مرور زمان دچار والد گریزی 
شده و از آن ها کناره گیری می کند، بعد از مدتی 
نیز والد ســتیز می شــود، به طوری که با انجام 
رفتارهای نامناســب از منظــر والدین به انتقام 
گرفتن از آن ها می پردازد. بنابراین والدین در هر 
مرحله ای که تصور کردند رابطه شان با فرزندان 
دچار اشکال است باید با مراجعه به کارشناسان 

این وضعیت را اصالح کنند. 

فرهنگ و هنر

صناعی دستی

نمااگشیه

از محل صادرات محقق شد
  ۱۵۶هزار دالر ارزآوری صنایع دستی در 

خراسان جنوبی 
ایرنا: معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی 
خراسان جنـــوبی گفت: 
صـــادرات چمــدانـــی 
صنایع دستی در این استان 
از ابتدای امســال تاکنون 

۱۵۶ هزار دالر ارزآوری داشته است.
حسین عباس زاده افزود: عمده صادرات صنایع دستی در رشته های 
چادرشب بافی، حوله بافی، رودوزی های سنتی، بافته های داری و 

تراش سنگ های قیمتی بوده است.
وی ادامه داد: بیشــتر مشتریان صنایع دستی خراسان جنوبی از 
کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق، پاکستان، افغانستان، کانادا، 

ایتالیا، آلمان، ژاپن، لهستان و چین هستند.
 معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان جنوبی با بیان اینکه رفع دغدغه هنرمندان 
در حــوزه بازاریابی و عرضه محصوالت تولیدی صنایع دســتی 
از اولویت هــای کاری این اداره کل اســت، افزود: ســه بازارچه 
دائمی در شهرستان های بیرجند، سرایان و بشرویه برای فروش 

صنایع دستی ایجاد شده است.
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری نمایشگاه ملی 
صنایع دســتی در آذرماه امسال به میزبانی خراسان جنوبی خبر 
داد و گفت: این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۵ آذر با شرکت تعداد زیادی 
از اســتان های سراسر کشور برگزار می شود که نقش بسزایی در 

فروش صنایع دستی هنرمندان خواهد داشت.

از بین 13 هزار عکس از 50 کشور 
  نمایش ۱۲۱ اثر منتخب جشنواره 

بین المللی عکس خّیام در بجنورد 
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: سرپرست معاونت 
کل  اداره  هنــری  امــور 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
گفت:  شــمالی  خراسان 
ششــمین  از  اثــر   ۱۲۱
جشنواره بین المللی عکس 

خیام در بجنورد گشــایش یافت. ابوالحسن حیدری با اعالم این 
خبــر افزود: از ۱۳ هزار عکس رســیده از ۵۰ کشــور جهان به 
دبیرخانه ششمین جشــنواره بین المللی عکس خیام، ۱۲۱ اثر 
برگزیده شــد که در قالب یک نمایشگاه در بجنورد برای بازدید 
عموم عالقه مندان به نمایش گذاشته شده است. وی با اشاره به 
اینکه از این تعداد آثار به نمایش گذاشــته شده یک اثر مربوط 
به امید شکری از عکاســان مطرح استان است، اظهار کرد: این 
نمایشگاه به منظور معرفی هر چه بهتر آثار فاخر هنری هنرمندان 
جهان، ترغیب و تشویق هنرمندان استان برای تولید آثار فاخر، 
آشــنایی با آثار و ایجاد انگیزه برای تولید آثار باکیفیت در بین 
هنرمندان استان دایر شد. حیدری، با بیان اینکه آثار به نمایش 
گذاشــته شــده در نمایشــگاه با موضوعات آزاد سیاه و سفید، 
آزاد رنگی، شــهر، گردشــگری، تلفن و خالقه است، بیشترین 
شرکت کننده های خارجی را از کشورهای چین، اسپانیا و آرژانتین 
نام برد. وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا ۳۰ آبان از ساعت ۱7 
تا ۲۰ در محل نگارخانه نگارستان بجنورد برای بازدید عالقه مندان 
دایر است. گفتنی است؛ پیش ازاین نمایشگاه ششمین جشنواره 
بین المللی عکس خیام در ۱۹ استان از ایران و دو کشور اسپانیا و 

ترکیه برگزار شده است.

  پیروزی آویژه صنعت 
در بازی خانگی

چارچوب  در  قــدس: 
برتر  لیگ  پنجــم  هفته 
آویژه  تیــم  بســکتبال، 
صنعت پارســای مشهد 
بــا نتیجه ۸۵ بر 7۳ تیم 
نیروی زمینی این شهر را 

شکست داد. 
در این راســتا دو تیم آویژه صنعت و نیروی زمینی در سالن 
ورزشــی ســجاد مشــهد به مصاف یکدیگر رفتند که کوارتر 
نخســت این دیدار با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ و کوارتر دوم با نتیجه 

۲4 بر 4 به سود تیم آویژه صنعت پایان یافت.
در ادامه این دیدار، تیم نیروی زمینی کوارتر سوم را با نتیجه 
۲۲ بــر ۱7 و کوارتر چهارم را با نتیجه ۲4 بر ۲۰ به نفع خود 

پایان داد، اما در مجموع نتیجه را واگذار کرد.
تیم آویژه صنعت پارســا در دیدار بعدی خود روز ۳۰ آبان ماه 
به مصاف تیم پاالیش نفت آبادان می رود و تیم نیروی زمینی 

هم در این روز میزبان تیم رعد پدافند هوایی است.

  اسکیت را در همه شاخه ها فعال کردیم
قدس: رئیس فدراسیون 
رضوی  خراسان  اسکیت 
خوشــبختانه  گفــت: 
اسکیت جایگاه خوبی را 
در کشور بدست آورده و 
توانستیم تمام رشته های 
در  را  جهانی  فدراسیون 
ایران فعال کنیم و به طور قطع جایگاه خود را در سال های نه 

چندان دور بدست می آوریم.
رضایــی اظهار کــرد: یکــی از عواملی که موجب می شــود 
خانواده ها دور هم جمع شــوند، ورزش اســت. ما باید از این 
فرصت به درســتی استفاده کنیم و سعی بر حفظ این کانون 

داشته باشیم.
رئیس فدراسیون اسکیت خراسان رضوی بیان کرد: نوزدهمین 
دوره بازی های آسیایی تا حدود سه سال آینده در چین برگزار 
می شــود که اســکیت با چهار رشته فری اســتایل، سرعت، 

اسکیت برد و هنری در این رقابت ها حضور دارد.
رضایی ادامه داد: حضور ما در این رویداد مهم موجب می شود 

که مسئوالن توجه ویژه ای به این رشته داشته باشند.
وی تصریح کرد: در جلسه ای که با فتاحی، مدیرکل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی داشتیم، بنا شد حمایت ویژه ای برای 

رسیدن رشته اسکیت به جایگاه واقعی خودش انجام شود.
رئیس فدراسیون اســکیت خراسان رضوی تصریح کرد: سال 
۹7، سال طالیی برای اســکیت کشور بود. ما برای نخستین 
بار مدال طالی آسیا را در رشته اسکیت هاکی بدست آوردیم، 
همچنین در رشته سرعت مقام نخست را کسب کردیم و کره 

را در داخل کشورش شکست دادیم.
رضایی اضافه کرد: در ســال ۹۶ نیز در رشــته فری استایل، 
طالی جهان را کسب کردیم و این ها در صورتی است که ۱4 
ســال از عمر این فدراسیون گذشته است. وی در پایان گفت: 
این افتخارآفرینی ها نشــان دهنده این است که استعدادهای 

زیادی در رشته اسکیت در ایران وجود دارد.

  برگزاری پنجمین دوره
 مسابقات ملی accept در مشهد 

قدس: رئیس دانشگاه صنعتی سجاد گفت: 4۱ تیم دانشگاهی 
از سراسر کشور ۳۰آبان در مســابقات ملی accept در این 

دانشگاه به رقابت خواهند پرداخت. 
علی حائریان افزود: این مسابقات برای پنجمین دوره در این 
دانشگاه با حضور 4۱ تیم از ۱۶ دانشگاه کشور در مشهد برگزار 

می شود.
وی ادامــه داد: مســابقات accept در حوزه برنامه نویســی 
براســاس اســتانداردهای ملی و بین المللی و با نگاه به ابعاد 

فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و دانشجویی برگزار می شود.
رئیس دانشگاه صنعتی سجاد ادامه داد: این گونه مسابقات به 
یادگیری گروهی، ایجاد نشاط، باال بردن دانش برنامه نویسی و 
ارتباط با صاحبان شرکت ها و صاحبان صنایع به دانشجویان 
کمــک می کنــد. وی گفت: مســابقات ملــی accept در 
بخش هــای اصلی کمیته علمی، کمیتــه اجرایی، ارتباط با 
صنعت و روابط عمومی فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۳۰ آبان 

روز برگزاری مسابقات فعال است.

به طور کلی پذیرش 
فرزندانی با نیازهای 
خاص در خانواده ها 

چندان ساده نیست 
و نمی توان انتظار 

داشت این قضیه برای 
والدین امری آسان و 

پذیرفتنی باشد

بــرش

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
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در حاشیه یک جشنواره بین المللی انجام می شود
  قصه گویی برای کودکان حاشیه شهر 

کانون  مدیــرکل  قدس: 
پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان خراسان رضوی 
از حضور چهــار گروه در 
دو فرهنگســرای حاشیه 
شهر مشــهد، بیمارستان 
دکتر شــیخ و راه آهن از 

برنامه های حاشیه ای جشنواره بین المللی قصه گویی در مشهد 
خبر داد. 

ابراهیم زره ســاز در این باره به خبرنگار قدس آنالین گفت: در 
حاشیه بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی منطقه 
4 کشــور، چهار گروه قصه گویی برای کودکانی که نتوانستند از 
اجراهای این جشنواره استفاده کنند، در بیمارستان دکتر شیخ، 
راه آهن و در حاشــیه شهر مشــهد در دو فرهنگسرا به اجرای 

قصه گویی می پردازند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی 
به نحوه اطالع رسانی کودکان در فرهنگسراها اشاره کرد و گفت: 
فرهنگسراها در طول سال مخاطبان ثابت و خاصی دارند که یک 

دسته از مخاطبان این گروه  قصه گو این عزیزان بوده اند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی  
اظهار کرد:  از دانش آموزان مدارسی که اطراف فرهنگسراها حضور 
دارند نیز برای شــرکت در این برنامه دعوت به عمل آمده است.
وی اضافه کرد: در بیمارســتان دکترشیخ به دلیل اینکه امکان 
گــردآوردن کــودکان در یک نقطه وجود نــدارد، قصه گویان با 
حضور در اتاق ها و بخش های مختلف بیمارستانی چندین اجرا 
خواهند داشت. گفتنی است؛ بیست و دومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی منطقه 4 کشــور با حضور ۳۰ قصه گو از استان های 
خراســان رضوی، خراســان جنوبی،  یزد، کرمان و هرمزگان در 

مشهد در حال برگزاری است.

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند:
 ۸0مقاله در دومین همایش ملی 
فرهنگ دانشگاهی پذیرش شد

ایرنا: معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند 
گفت: ۸۰ مقاله توسط کمیته داوران دومین همایش ملی 
فرهنگ دانشگاهی پذیرفته شــد که ۱۵ مقاله به شکل 

سخنرانی ارائه و بقیه در کتابچه همایش چاپ می شود.
محسن آیتی افزود: 4۰ داور از استادان مطرح دانشگاه های 
سراسر کشور کار داوری آثار را انجام دادند و مجموعه کامل 
مقاالت در لوح فشرده تهیه خواهد شد. وی بیان کرد: ۱۰۰ 
مقاله به دبیرخانه دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی 
ارســال و پس از داوری کمیتــه داوران ۸۰ مقاله تأیید و 
پذیرش شد. دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی ششم 

آذر ماه به میزبانی دانشگاه بیرجند برگزار خواهد شد.

  معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی خبرداد
افتتاح کارگاه صنایع دستی سفال 

و سرامیک در بجنورد 

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون صنایع دستی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی 
از افتتاح یک باب کارگاه ســفال و سرامیک در بجنورد با 
معاون ساماندهی و توانمندسازی صندوق کارآفرینی امید 

کشور خبر داد. 
علی عابدی اظهار کرد: با راه اندازی این کارگاه، ۱۵ صنعتگر 
تحت پوشش بیمه مشغول به کار شدند و برای ۸۰ نفر به 

طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد شد.
وی ادامه داد: در حــال حاضر نزدیک به ۵ هزار هنرمند 
صنایع دســتی در کارگاه هــای خرد و مشــاغل خانگی 

صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند.
.

   روز گذشته انجام شد
بازدید مسئوالن رسانه های 

افغانستان از مؤسسه فرهنگی قدس

عفت زارع: تعدادی از مسئوالن رسانه های استان قندهار 
افغانســتان روز گذشته از مؤسســه فرهنگی قدس دیدن 
کردنــد. این بازدید که با حضور برخــی از اعضای انجمن 
خبرنــگاران قندهار، تلویزیون ملی افغانســتان، تلویزیون 
 SANGA بین المللی شمشــاد، هفته نامه اوربند و رادیو
انجام شــد، از بخش های مختلف مؤسسه از جمله سالن 
چاپ، واحد تحریریه، واحد قــدس آنالین، حوزه هنری و 

دیگر بخش ها بازدید به عمل آمد.
در این بازدید با حضور مدیر روابط عمومی مؤسسه فرهنگی 
قدس، درباره همکاری های مشترک و انتقال تجربیات بحث 

و تبادل نظر شد.

7۶۸۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. شــرح واقعــه- واله و شــیدا - محل 
اخــذ عــوارض واردات و صــادرات کاال 
پشت ســر  متــداول-  شایســتگی-   .۲ 
۳. کتابی شــامل فتاوی پرسیده شــده از 
یک مرجع تقلید- کســی را برای دیگری 
خواب افزارهــا-  از   .4 درخواســت کردن 
دستوری- واخواســت سفته ۵. حدفاصل 
زانو و مچ پا- زیروروکردن خاک کشاورزی- 
انعقادخــون-  ویتامیــن   .۶ به یکبــاره 
چادرهاست و جمع خیمه- دارایی- ضمیر 
بی حضور 7. متحرک- ماه ســریانی- اما ، 
ولی ۸. فهمیدن- »الهام« بی آغاز و پایان- 
پایتخت عراق ۹. تقوی- شــاغل در رشته 
دوچرخه ســواری- بازیکن فرانسوی سابق 
 تیم فوتبال »بارسلونا« با نام کوچک »تیه ری« 
۱۰. صوت ندا- راننده جاده شب- متفق- 
نقره-  عنصر شیمیایی ۱۱. سنگ نوشته- 
زمان و موقع ۱۲. تیره ای از ایل چهارلنگ 
بختیــاری - پنهانی- خاطــره ۱۳. عالم 
 دینی- دســته ای از اعضــای یک حزب 
۱4. از غزوات- منتســب بــه آخرت- در 

زمان داریوش هخامنشی یاغی شد و خود 
را پادشاه خوزستان نامید ۱۵. از پدیده های 

مخرب طبیعی- گویاگرداننده - ضروری

۱. خمیر بتونه- تنظیف - برابر فارســی 
»سایدبای ســاید« ۲. نشــانه ها- آرمانی- 
منفک و سوا ۳. ســتون پنجمی- گندم 
 کوبیده شــده- جنگجوی غرب وحشــی 
4. مقابل غلظت- خاکی اســت که برای 
تهیه رنگ زرد در نقاشــی به کارمی رود- 
داروغــه ۵. غیرمترقبه- غصــه و اندوه- 
آبروفــروش ترحم طلــب ۶. مایه آهنگ- 
حــرص و طمــع- بخاری قدمــا- ظرف 
سرکه 7. فرزند یاسر- کشوری آفریقایی 
 به مرکزیت »لیلونگوه«- »نفر« درهم ریخته 
۸. چیدمان نیروها در میدان جنگ- محل 
وزیدن باد- شکل هندسی کله قندی ۹. از 
انگشتان دســت و پا- دهان دره- مسلط 
۱۰. پرنــده تنهای لــب آب- خبرگزاری 
رســمی جنبــش عدم تعهــد- مرطوب 
۱۱. ماده خوشــبوی ناف آهوی ختن - 

آموختنی لقمان- مادر ورزش ها- پســوند ساییدن 
۱۲. ورقه آلومینیومی پیچیده- چیره شــده- حرف 
نهم یونانی ۱۳. مطلبی که تحت عنوان مشــخصی 
نوشته شود- نزد- فرضیه ۱4. برطرف کردن- عملی 
 برای باالبردن راندمان کشاورزی- همدم و همنشین 
۱۵. تیغ موکت بری- از بخش های پنج گانه اوســتا- 

الفبای موسیقایی
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