
 2 جوان شرور در چنگ قانونتذکر دو عضو شورای شهر به شهرداری مشهد
رمزگشایی از 30 سرقت رعب انگیز در خیابان های مشهددر جلسه روز گذشته شورا صورت گرفت

دوعضو شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص عدم 
ارسال سرانه وضع موجود و پیشنهادی در محدوده 
و محــالت هدف بازآفرینی و تعلــل در ارائه جدول 
پروژه های عمرانی به شهرداری این شهر تذکر دادند.

رئیس کمیســیون مناطق پیرامونی و کم  برخوردار 
شورای اسالمی شهر مشهد دیروز در نشست علنی 

این شورا تذکر خود به ...

متهمان موتورســوار که با تهدید چاقو و توســل 
بــه زور و تهدید و همچنین تیزدســتی اقدام به 
گوشــی قاپی و سرقت های خشــن می کردند در 
منطقه خواجه ربیع مشهد دســتگیر شدند. مرد 
جوانی روز گذشــته با خودرو سواری پراید خود 
در حاشیه خیابان خواجه ربیع توقف کرده بود که 

ناگهان دو جوان به سمت...
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ساماندهی کارگران ساختمانی در ایستگاه اول

قدس ماجرای یک تخلف بهداشتی 
خطرآفرین را بررسی کرد

 تخم مرغ هایی 
 به نام صنعت 

به کام سودجویان!
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رد پای گرانی بنزین در بازار 

قیمت های 
نجومی تا 
رؤیایی به 
نام »میوه«

با افزایش نــرخ بنزین و جو روانی کــه در بازار به راه 
افتاده است سوء استفاده کنندگان به دنبال این هستند 
تا با استفاده از شــرایط موجود و موج سواری بر برخی 
از جریان هــا، قیمت کاال و خدمــات را به صورت قابل 
توجهی باال ببرند تا به منفعتی که مد نظرشــان است 
دســت پیدا کنند.غافل از اینکه بیشترین فشار در این 
بین به قشر کارگر و کارمند وارد می شود. طبقه ضعیف 

جامعه اکنون دیگر توانی برای ...

قدس دالیل توقف دوساله یک طرح را پیگیری کرد

.......صفحه 2 

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی اعالم کرد
نام نویسی ۶۱ داوطلب شرکت در انتخابات مجلس در روز دوم

قدس:معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: ۶۱ داوطلب شرکت در انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در استان در روز دوم نام نویسی کردند.

حســن جعفری اظهار کرد: از مجموع داوطلبان نام نویسی شــده در روز دوم، تعداد 5۱ نفر مرد و ۱۱ نفر زن 
هستند که 9 نفر از بانوان در حوزه انتخابیه مشهد و کالت، یک نفر در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، 

داورزن و خوشاب و یک نفر هم از حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد نام نویسی کرده اند.
وی میانگین سنی داوطلبان در روز دوم را 4۱ سال اعالم کرد و گفت: جوان ترین داوطلب سی ساله و مسن ترین 

آن ها هفتاد ساله بوده است.

با توجه به تداوم شرایط آلودگی هوا
دانشگاه ها و مدارس مشهد تعطیل شد

قدس: با توجه به تداوم شرایط آلودگی هوا امروز مدارس و دانشگاه های مشهد تعطیل شد. 
بر این اساس مهدهای کودک، پیش دبستانی ها و مدارس تمامی مقطع نواحی هفت گانه مشهد، تبادکان و رضویه در 
دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل شد. همچنین احمد یزدان پناه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان  
رضوی اعالم کرد: با توجه به افزایش آالینده های جوی، تمامی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مشهد امروز سه  شنبه 
دوازدهم آذرماه تعطیل است. خبر دیگری حاکی است، مسعود رنجبر، فرماندار شهرستان مه والت در گفت  و  گو 
با خبرنگار قدس گفت: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سرماخوردگی آنفلوانزا امروز سه شنبه مدارس مقطع 

ابتدایی و پیش دبستانی و فردا چهارشنبه تمامی مدارس شهرستان مه والت تعطیل می باشد.

در گفت وگو با قدس عنوان شد

قوانین حمایتی 
ضامن تأمین حقوق 

معلوالن نیست
.......صفحه 4 

واکنش مدیرکل حفاظت محیط زیست به 
حرکت الک پشتی رفع مشکالت 

 باغ وحش مشهد را تعطیل می کنیم

ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی 
گفت: آخرین مهلت انجام اصالحات و رفع ســوءمدیریت 
در باغ وحش مشــهد 3۰ آذر ماه است و پس از پایان این 
مهلــت در صورت انجام نشــدن اصالحات این مجموعه 
تعطیل خواهد شــد. تورج همتی با بیان اینکه همچنان 
اجرای دســتورعمل ها و آیین نامه های زیست محیطی از 
جملــه معرفی مدیرداخلی  صالحیــت دار در باغ  وحش 
مشهد با مشــکل روبه روست، افزود: آخرین تذکرها برای 
رفع ســوءمدیریت ها به باغ وحش مشــهد اعالم شده و 
بــدون هیچ تردیدی اصالح ســاختار و  وضع موجود در 
این مجموعه برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی که موجب 
تشویش اذهان عمومی می شود به عنوان اولویت در حال 
پیگیری است. همتی افزود: به اندازه الزم و مورد نیاز زمان 
برای اصالح معضالت و مشــکالت باغ وحش مشــهد به 
مدیران این مجموعه داده شــده  و باید یک مدیر داخلی 
متخصص هدایت این مجموعه را بر عهده بگیرد. وی ادامه 
داد: اگر بنا بود مشکلی در این مجموعه حل شود مشکالت 
اخیر از اساس شکل نمی گرفت. مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی گفت: سوءمدیریت را مشکل اصلی 
در باغ وحش مشهد می دانیم و اگرچه اقدامات خوب و قابل 
توجهی هم در این مجموعه انجام شــده  اما این به منزله 
حل شدن مشکالت دیگر این مجموعه نیست. هم اکنون 
۱۰۷ گونه شــامل ۶4 گونه بومی و 43 گونه غیربومی و 
۶۸۰ نمونه جانوری در باغ وحش مشهد نگهداری می  شوند.

  سی و ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه در پالن آخر

حسین پورحسین: سی و ششمین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه همزمان با تهران در پردیس سینمایی گلشن 

مشهد به مدت دو روز برگزار شد.
رئیس انجمن سینمای جوانان ایران شعبه مشهد در این باره 
به خبرنگار قدس گفت: 3۷ فیلم کوتاه از تولیدات تهران، 
یزد، شــهرکرد، تربت حیدریه، اصفهــان، قزوین، همدان، 
کرمانشــاه، ارومیه، تبریز، اندیشه، کرج، سنندج و مشهد 
به صورت رایگان برای عالقه مندان به ســینما در پردیس 
سینمایی گلشن مشــهد به نمایش درآمد که با استقبال 
خوبی روبه رو شد. سیدوحید حسینی با بیان اینکه مشهد 
در اجرای برنامه های جشنواره ای جایگاه ویژه ای دارد، افزود: 
از مشهد فیلم »ضد ضربه« ساخته عادل تبریزی فیلمساز 
مشهدی در اختتامیه این جشنواره به نمایش درآمد و برای 
اینکه فیلمسازان مشهدی بتوانند در عرصه سینما تولیدات 
خود را به سرانجام برسانند برنامه های ویژه ای در سینمای 
جوانان دفتر مشهد تدارک دیده شده است. هم اکنون پاتوق 
فیلم نامه خوانی توسط هنرجویان رشته سینما در انجمن 
سینمای جوانان دفتر مشهد با اختصاص ردیف بودجه ای 
برای ســاخت این فیلم نامه ها در نظر گرفته شده است که 
هنرجویــان می توانند پس از تأیید فیلم نامه در شــورای 
بازبینی، کمک هزینه ای معادل 3۰ میلیون ریال برای تولید 

فیلم کوتاه دریافت نمایند.
فرزین جیرانی، مدیر پردیس سینمایی گلشن مشهد هم 
با تأکید بر اینکه اســتقبال از فیلم های ســی و ششمین 
جشنواره فیلم کوتاه بسیار خوب بود تا جایی که ناچار به 
افزایش صندلی سیار در سالن نمایش فیلم شدیم، افزود: 
پردیس ســینمای گلشن با چهار سالن نمایش و ظرفیت 
35۰ صندلی توانســته است از جمله پردیس های نمایش 
فیلمی باشــد که در نمایش های عمومی با ظرفیت کامل 
عالقه مندان به سینما را به سالن سینما بکشاند. وی افزود 
در روز دوم همزمانی نمایش فیلم های جشنواره فیلم کوتاه، 
در سه سانس 23 فیلم با حضور تنی چند از دست اندرکاران 

سینمای جوانان دفتر مشهد به نمایش درآمد.

خبرخبر

وحید اکرمی: مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: واکسن هایی که برای درمان آنفلوانزا مورد نیاز 
است به اندازه کافی در بیمارستان های دولتی و خصوصی توزیع شده و هیچ 
نگرانی در این زمینه وجود ندارد، اما نباید مصرف واکسن بدون تجویز پزشک 

باشد، چون ممکن است ویروس در برابر واکسن مقاوم شود. 
دکتر محمدجعفر صادقــی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: 
آنفلوانزا یک بیماری عفونی و ویروسی است. هر ساله در فصول سرد و تقریباً در 
همه دنیا شیوع پیدا می کند. چیزی که اهمیت دارد این است که باید تفاوت 
ســرماخوردگی و آنفلوانزا را بدانیم تا اقدامات بهتری را در مقابل این ویروس 
بتوانیم انجام دهیم. وی افزود: تب، گلودرد و سرفه سه عالمت عمده ابتال به 
آنفلوانزا هستند. بین دو تا هفت روز طول می کشد تا بهبودی حاصل شود که 
با توجه به شــرایط بدنی افراد، این دوره متفاوت است. عالئم ابتال به ویروس 
آنفلوانزا به محض ورود به بدن بیمار نمایان نمی شود. ممکن است تا چهار روز 
طول بکشد عالمت های بیماری خودشان را نشان دهند. در واقع ممکن است 

بیمار تا چند روز از وجود ویروس در بدن خود اطالع نداشته باشد.
وی در خصــوص تفاوت آنفلوانزا و ســرماخوردگی، گفت: آنفلوانزا ناگهانی و 
ســرماخوردگی تدریجی به وجود می آید. در آنفلوانزا تب بسیار باال و بیشتر 
از 3۸ درجه اســت. گلودرد و ســرفه در هر دو هست، اما در آنفلوانزا با شدت 
بیشــتری همراه است. آبریزش بینی و عطسه مختص سرماخوردگی است و 

آنفلوانزا، آبریزش بینی ندارد.
دکتر صادقی اظهار کرد: چون در سرما افراد بیشتر در محیط های بسته هستند 

و تماس با یکدیگر بیشتر می شود درصد ابتال به آنفلوانزا افزایش می یابد. یکی از 
راه های مرسوم انتقال ویروس به افراد از راه تنفس است. به طور معمول افرادی 
که در فاصله نیم متری قرار دارند، در معرض ابتالی بیشتری هستند. یک راه 
دیگر انتقال ویروس از طریق دســت است. بیمار ممکن است دستگیره در را 
بگیرد و بعد ویروس به دست فرد دیگری که همان دستگیره را می گیرد انتقال 

یافته و با خوردن خوراکی به دهان و بدن فرد منتقل می شود. 

 چند توصیه
وی ادامه داد: به همین دلیل باید دست ها پیش و پس از غذا به صورت کامل 
شسته شوند. این موضوع در احادیث اسالمی هم به مراتب تأکید شده و دستور 

دین است و موجب کاهش انتشار ویروس در بدن افراد سالم می شود. ویروس 
آنفلوانزا در صورت تماس با ســطح بدن مانند دست ها، می تواند گاهی اوقات 

حتی تا ۶ ساعت هم زنده بماند، اما بیشتر بین دو تا سه ساعت است.
وی بیان کرد: بیمار بهتر اســت در منزل استراحت کند. هنگام سرفه کردن 
دهان را با دستمال کاغذی، ماسک های مخصوص یا دستمال دیگری که فقط 
مخصوص خودش است، بپوشاند و سپس آن دستمال را در سطل زباله درب دار 
بیندازد که از انتشار ویروس در فضا جلوگیری شود. در هنگام صحبت کردن 
باید جلو دهان پوشیده شود. در مدارس حتماً باید در سرویس های بهداشتی، 
مایع دستشویی گذاشته شــود تا دانش آموزان کمتر به ویروس مبتال شوند. 

دست ها باید به صورت مرتب در حدود 3۰ ثانیه شسته شوند. 
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: 
حدود ۱9 درصد مبتالیان به علت شدت بیماری باید به پزشک مراجعه کرده 
و یک درصد ممکن است نیاز به بستری در بیمارستان پیدا کنند. عمده این 
افراد، سالمندان، کودکان، افرادی که در آسایشگاه ها حضور دارند، زنان باردار 
و بیمارانی که به بیماری های مزمن مانند قلبی، کلیوی و دیابت دچار هستند، 

بنابراین این افراد باید مراقبت بیشتری از خود داشته باشند. 
وی با اشــاره به اینکه معموالً این ویروس از اواسط آبان ماه خودش را نشان 
می دهد و در ابتدای آذر افت می کند، ابراز کرد: امسال برخالف تصور ویروس 
آنفلوانزا زودتر از همیشه در جامعه بروز کرد. به همین دلیل این شائبه پیش 
آمد که ممکن است ویروس جدیدی باشد. در حالی که این طور نیست و همان 

آنفلوانزایی است که همه ساله در فصول سرد، افراد اجتماع را مبتال می کند. 

مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفت و  گو با قدس تشریح کرد

اقدامات پیشگیرانه در برابر ویروس کشنده آنفلوانزا

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آگهی مناقصه عمومی
 عملیات جمع آوری زباله و رفت و روب معابر شهر باخرز

شهرداری باخرز در نظردارد به استناد بند ٣مصوبه شماره 2٠٠مورخه 98/8/25 شورای 
محترم اسللامی شهرباخرز عملیات جمع آوری زباله ورفت و روب معابر والیروبی جداول 
را ازطریق مناقصه كتبی به شللركت های واجد الشرایط و دارای مدرك صاحیت از اداره 
تعللاون، كار و رفللاه اجتماعی واگذارنماید لذااز كلیه متقاضیان دعوت می شللود حداكثر 
ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشللار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه 

شهرداری مراجعه نمایند .
جهت كسللب اطاعات بیشللتر به آدرسwww.bakharzcity.irمراجعه نموده ویاباشماره 

تلفن ٠٥١٥٤82٤٤99تماس حاصل فرمائید.
الزم به ذكر اسللت شللهرداری در رد یاقبول كلیه پیشللنهادات مختار بوده وهزینه نشر 

آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شهردارباخرز-محمدجوادحیدری

آگهی دعوت از سرمایه گذار 
نوبت دوم 

در رعایت ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها 
به منظور:

 مشللاركت در طللرح توسللعه میللدان میوه 
و تللره بللار شللهرداری از طریق احللداث و 
افزایللش غرفه ها و واحدهای تجاری بدین 
وسللیله از سللرمایه گذاران و متقاضیللان 
دعوت مللی شللود از تاریخ آگهللی حداكثر 
ظللرف مللدت ده روز جهت دریافت اسللناد 
به واحد سرمایه گذاری و مشاركت مراجعه 
و یللا با شللماره تلفللن هللای 5722١244 و 

57222276 -٠5١تماس حاصل فرمایند.
/ع حسین زاده شهردار گناباد 

98
10
72
9

آگهی مزایده اجاره كارخانه 
آسفالت شهرداری باخرز

مللورخ   ١97 شللماره  مصوبلله  بلله  باعنایللت 
شللهرباخرز  اسللامی  شللورای   98/٠8/١8
شللهرداری باخللرز در نظللر دارد نسللبت به 
برداری)اجاره(كارخانلله  بهللره  واگللذاری 
آسللفالت شللهرداری به اشللخاص حقوقی و 
حقیقللی ازطریق برگللزاری مزایللده عمومی 
اقدام نماید لذا مقتضی اسللت ازتاریخ درج 
آگهی بلله مدت ١٠روز جهت دریافت اسللناد 
مزایده به شللهرداری مراجعه وپیشنهادات 
خود رابه دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید 
)سللایر شللرایط در اسللناد مزایده ذكر شده 

است(
/ع شهردارباخرز-محمدجوادحیدری

98
11
05
2

آگهی دعوت از بستانکاران شركت مهندسی آرمان 
نظارت پدیده شاندیز )سهامی خاص( به شماره ثبت 

44486 و شناسه ملی 10380603503  
)در حال تصفیه(-نوبت دوم

با توجه به انتشار آگهی انحال شركت مهندسی آرمان 
نظللارت پدیده شللاندیز )سللهامی خللاص( در روزنامه 
رسللمی كشللور به شللماره 2١4١١ مورخ ٠6/24/١٣97 
كه در صفحه 69 درج گردیده اسللت، بدینوسیله طبق 
ماده 225 قانون تجارت ازكلیه بسللتانکاران احتمالی 
شللركت دعوت می شللود با دردست داشللتن اسناد و 
مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهللی به محل تصفیه شللركت: به نشللانی  شللاندیز: 
میللدان شللهدا ل بلوار میللرزا جواد آقا تهرانی ل شللهر 
رویایی پدیده شللاندیز ل ساختمان اداری ل طبقه پنجم 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه-سید مجتبی علوی زاده

/ع
98
09
52
1

 تجدید آگهی فراخوان 
سرمایه گذاری و مشاركت نوبت دوم 
شللهرداری گناباد در نظر دارد به اسللتناد 
ماده ١٣ آیین نامه مالی شهرداریها نسبت 
به واگذاری استیجاری تاالر شهر به بخش 
خصوصی از طریق سرمایه گذاری و مشاركت 
اقدام نماید . لذا متقاضیان واجد شللرایط 
مللی توانند جهت دریافت اسللناد فراخوان 
ارائه پیشللنهاد بلله واحد سللرمایه گذاری 
و مشللاركت شللهرداری مراجعلله و جهللت 
كسللب اطاعات بیشتر با شماره تلفن های 
-٠5١تمللاس   57222276 و   5722١244

حاصل فرمایند 
/ع حسین زاده شهردار گناباد

98
10
73
0

یک واحد بســته بندی تخم مــرغ که با برنامه ریــزی و به صورت 
غیرقانونــی محموله های عظیم تخم مرغ صنعتی را از چرخه خارج 
و در بازار می فروخت در مشهد شناسایی و با دستور دادستانی دیگر 

زوایای مخفی این ماجرا که ...

وی تأکید کرد: این اقدام فقط به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری انجام شده است.



قدس دالیل توقف دوساله یک طرح را پیگیری کرد

ساماندهی کارگران ساختمانی در ایستگاه اول
علی محمدزاده همه ما وقتی کلمه کارگر را 
می شنویم ناخواسته به یاد تعدادی از مردان پیر 
و جوان می افتیم که دور یک میدان یا در اطراف 

برخی معابر خاص منتظر نشسته اند.
بی شــک بارها و بارها صحنه هجوم آوردن ده ها 
کارگر به سمت خودروهایی که در این محل ها 
توقف می کنند را دیده ایم اما اگر ساعتی در میان 
کارگران باشید لحظات تلخی را تجربه خواهید 

کرد.
پیرمردی که توان دویدن ندارد و نمی تواند مانند 
جوان ترها خودش را به وانت توقف کرده برساند 
و سوار آن شود تا شاید جزو چند کارگری باشد 
که قرار است برای چند روز از آمدن به سر گذر 

راحت باشد و به اصطالح کار پیدا کند.
مرد میانسالی که گویا دیگر پولی برای خرید نان 
هم ندارد، می گوید: حاضر است با هر دستمزدی 
کار کند اما رکود بازار مسکن و سردی هوا منجر 
به کم شــدن فعالیت های ساختمانی شده و به 
قول خــودش هفته ای یک یــا دو روز کار پیدا 
می کند آن هم کارهایی در حد جابه جایی وسایل 
یا بارگیری و تخلیه نخاله ها که چند ساعت بیشتر 
زمان نمی برد و به همان نسبت هم پول کمتری 
گیرش می آید.خالصه اینکه هر چند داســتان 
کارگران سر گذر تکراری است اما همیشه تلخ و 
تأثر برانگیز است اینکه جماعتی را منتظر ببینی 
که هیچ برق امیدی در چشمانشان نیست و این 
روزها در هوای ســرد طبیعت مانند پرنده های 

بی آشیان در گوشه ای کز کرده اند.

 نسخه قدیمی 
اما همان گونه که گفته شــد این تصویر مربوط 
به یکی دو ســال اخیر نیست و سال های سال 
اســت که عده ای از مردان طبقه محروم جامعه 

روزگارشان با همین مشقات می گذرد.
لذا از ســال ها پیــش صحبت های رســمی و 
غیررســمی برای ســاماندهی کارگران سرگذر 
شــنیده می شــد و متولیان ایــن موضوع در 
حوزه های مختلف بر یک نکته تأکید داشتند و 
دارند که حضور این افراد در نقاط مختلف شهر 

تصویر خوبی ندارد و زیبنده مشهد نیست.
بر همین اســاس از حدود ســه ســال پیش 
طرحی در مشــهد کلید خــورد که طبق آن 
قرار بود در محالت مختلف شهر ایستگاه های 
خاصی ایجاد شــود که به نوعی واســط بین 
کارگــر و کارفرما یا همــان متقاضی خدمات 
حوزه ساختمان سازی باشد تا نیازی به حضور 

مداوم کارگران در سر گذر نباشد.

 اجرای یک ایده 
سرانجام پس از بررسی های مختلف اواخر سال 
96 مدیریت شــهری تصمیم به اجرای این ایده 
گرفت و اوایل سال 97 بود که نخستین ایستگاه 
ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی در ابتدای 

بولوار دالوران مشهد راه اندازی شد.
به گفته متولیــان این اقدام 
در شهرداری مشهد، هدف از 
ساخت این ایستگاه جلوگیری 
از توقف کارگران ساختمانی و 
فصلی در میادین شهر و رفع 
از  ناشی  بصری  نازیبایی های 
آن بود و کارگران ساختمانی 
و فصلــی دارای معرفی نامه از 
مجمع امــور صنفی کارگران 
و کارت مهــارت اداره فنــی 
می توانســتند  حرفــه ای  و 
بــا مراجعه به این ایســتگاه 
نام نویســی کرده و پس از آن 
نوبت دهی  سیستم  اساس  بر 

مشــخص و با توجه به درجه بندی مهارت های 
آن ها، برای اشتغال به کار به متقاضیان معرفی 

شوند.
در زمان بهره برداری از نخستین ایستگاه گفته 
شد مطالعات و برنامه ریزی های گسترده ای برای 
ساماندهی کارگران ساختمانی و فصلی مشهد 
مقدس انجام شــده  که با توجه بــه تعداد این 
کارگران در شهر و در صورت فراهم شدن فضای 
مناسب، ساخت و راه اندازی ایستگاه های بیشتر 
در دستور کار قرار خواهد گرفت تا در همه نقاط 

شهر ایستگاه های ساماندهی فعال شوند.

 همچنان در ایستگاه نخست
با این حال اکنون نزدیک به دو سال از راه اندازی 
نخستین ایستگاه ساماندهی کارگران ساختمانی 
در مشــهد می گذرد اما هیچ خبری از راه اندازی 
ایستگاه های بعدی نیست حتی در ابتدای سال 
جاری خبرهای ضد و نقیضــی از این حوزه به 
گوش می رســید که برخی از 
آن هــا حکایــت از توقف این 
طرح داشــت امــا بعضی از 
اعضای شــورای شهر معتقد 
بودند در حــال پیگیری این 
مســئله و موافق تــداوم آن 

هستند.
رئیس هیئت مدیــره کانون 
انجمن هاي ساختماني استان 
خراســان رضوي در این باره 
بــه خبرنــگار مــا می گوید: 
پیگیری،  مدت هــا  از  پــس 
ساماندهی  ایستگاه  نخستین 
کارگران ساختمانی در مشهد 
راه اندازی شد اما به دالیل ریز و درشت مختلفی 
هم ایســتگاه های دیگر راه اندازی نشده و همان 

ایستگاه هم آن گونه که باید حمایت نشد.
محمدرضــا داوری ضمن قدردانی از تالش های 
مدیران شــهری و حمایت های شــورای شهر 
می افزاید: قــرار بود پس از فعالیت نخســتین 
ایستگاه و بررســی نتایج مثبت این اقدام پنج 
ایســتگاه در نقاط دیگر شهر راه اندازی شود که 
هنوز به نتیجه نرسیده اما مساعدت های الزم از 
سوی شهرداری و شورای شهر صورت گرفته که 
پس از انجام مراحل اداری در آینده نزدیک شاهد 

تحوالتی در این بخش خواهیم بود.
وی ادامه می دهد: در این ایســتگاه ها کارگران 
دارای کارت مهارت می شــوند که داشتن کارت 
مهارت و اخذ تأییدیه نهایی از انجمن کارگران 
منجر به معرفی فرد متقاضی به بیمه می شود که 

می توانند از بیمه کارگران استفاده کنند.
همچنین در راستای شناسایی کارگران واقعی 
طــرح پاالیش کارگران خدماتی انجام شــده 
که یکــی از نتایج آن حذف افراد غیرکارگر از 
فهرســت بیمه کارگران است که در هر حاضر 
می توان گفــت کمتر از 10درصد اســتفاده 
کنندگان از این بیمه افراد غیرکارگر هســتند 
که در مراحل بعدی پاالیش این دسته از افراد 

هم حذف خواهند شد.
داوری اظهار مــی دارد: با در کنار هم قرار دادن 
تمام این فرایندها به این نتیجه می رســیم که 
اجرای طرح ســاماندهی کارگران ساختمانی و 
فصلی به همکاری بین بخشی چندین دستگاه 
وابسته است و اگر تمامی دستگاه ها تالش الزم 
را داشته باشــند در آینده نه چندان دور دیگر 
شاهد حضور کارگران در سر گذر در شهر مشهد 

نخواهیم بود.
وی رقم تقریبی کارگــران حاضر در میادین یا 
تقاطع های شهر مشهد را کمتر از 2هزار نفر در 
روز دانسته و می گوید: هر چند این رقم به نسبت 
وجود بیش از 60هزار کارگر ساختمانی و فصلی 
در مشهد آنچنان زیاد نیست اما به دلیل شکل 
حضور این افراد در معابر پرتردد تصویری که در 
ذهن شهروندان و زائران این شهر شکل می گیرد 
در شأن این شهر نیست لذا در تالش برای انجام 

سریع تر طرح ساماندهی در مشهد هستیم.

قدس از حال و هوای نام نویسی داوطلبان 
مجلس در مشهد گزارش می دهد

  از ریزبینی کاندیداهای خانم 
تا شرکت در انتخابات با جیب خالی!

قدس آنالین- طلبی: 
روز گذشــته نام نویسی 
یازدهمین  داوطلبــان 
دوره انتخابات مجلس در 
حالی وارد روز دوم شــد 
که حضور اقشار مختلف 
مــردم از جمله جوانان، 

طالب و استادان دانشگاه برای ثبت نام دیده می شود. 
ماراتن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی در 
حالی از روز یکشنبه در سراسر کشور آغاز شد که متقاضیان 
ثبت نام با تکمیل مدارک خود می توانند از ساعت ۸ صبح تا 
1۸ و تا تاریخ 16 آذر ماه به فرمانداری های شهرستان ها و یا 
به وزارت کشور در تهران مراجعه و ثبت نام خود را انجام دهند.

 منبع خاصی برای تبلیغات انتخاباتی ندارم
در این حال یکی از متقاضیان ثبت نام، درباره مشــکالتی که 
روند ثبت نام را طوالنی می کند، می گوید: یکی از مشــکالت 
سقِف آپلود مدارک است که تا 600 کیلوبایت برای هر مدرک 
اســت و کاهش حجم تصاویر مدارک ســبب طوالنی شدن 

ثبت نام می شود.
فــرد دیگری که بــرای ثبت نام نیز مراجعه کرده اســت، در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره مسائل پیش روی او برای 
ثبت نام می افزاید: دانشجوی دکترای نرم افزار هستم و طبیعتاً 
مدرک فوق لیسانسم دست دانشگاه است، متأسفانه با کپی 
مدرک نمی شــود ثبت نام کرد و این مشکل خیلی ها در روند 
ثبت نام است.وی در پاسخ به این پرسش که در صورت تأیید 
صالحیت، منابع مالی تبلیغاتی را از چه طریق تأمین می کند، 
اظهار می دارد: منبع خاصی برای تبلیغات انتخاباتی ندارم و با 
حقوق ماهی ۴ میلیون که نمی شــود تبلیغات کرد، از این رو 

تنها به تبلیغات محلی اکتفا خواهم کرد. 

دغدغه من جوان گرایی است
در این بین فرد جوانی با یک همراه دیگر به ســالن ثبت نام 
می آید و پس از گرفتن عکس یادگاری و اتمام روند ثبت نام، 
اظهار می کند: کارمند اداره اتوبوسرانی هستم و چون رهبری 
فرمودند که بیانیه گام دوم انقالب برای جوانان است من امروز 

آمدم که به فرمان رهبرم لبیک بگویم.
او می افزاید: منابع مالی خاصی برای تبلیغات ندارم اما نیروی 
جوانی خود را برای خدمت به مردم در مجلس صرف می کنم.

 خانم ها در دیدن مشکالت ریزبین ترند
اما خانمی که مراحل ثبت نام را با موفقیت انجام داده اســت 
درباره انگیزه خود برای حضــور در ثبت نام یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی بیان می کند: خانم هــا در دیدن 
مشکالت از آقایان ریزبین تر هستند و اعتقاد دارم شعار دادن و 

بازی های سیاسی مردم را خسته کرده است.
وی می گوید: متأسفانه خیلی از خانم های جامعه در جایگاه 
واقعی شان نیستند و به اجبار تن به شغل هایی می دهند که در 

شأن و منزلتشان نیست.
او اظهار می دارد: این مشکالت را می توان با کارآفرینی تا حدی 
حل کرد و خیلی نیازی به هزینه ندارد بلکه یک راهکار درست 

می خواهد که این وظیفه یک نماینده مجلس است.

در هشت ماهه گذشته
 یک هزار و 446 جواز تأسیس 

در خراسان رضوی صادر شد
قدس: رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی گفت: در 
هشت ماهه گذشته یک 
هــزار و ۴۴6 فقره جواز 
تأسیس با سرمایه گذاری 
میلیارد  و 106  77هزار 
ریال و اشــتغال ۴1هزار 

و 567 نفر در استان صادر شده است.
محمدرضا مس فروش اظهار کرد: تعداد مجوزهای طرح هاي 
صنعتي صادره استان در این مدت در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته از لحاظ تعداد 29 درصد، سرمایه گذاری 29 

درصد و اشتغال 76 درصد رشد را نشان مي دهد.
وی افزود: در این مدت، بیشــترین ســهم سرمایه گذاری در 
طرح های استان خراسان رضوی مربوط به بخش ساخت مواد 
و محصوالت شیمیایی بوده که 12 هزار و ۴6۸ میلیارد ریال 
)16 درصد( از کل ســرمایه گذاری را به خود اختصاص داده 
اســت. بیشترین اشتغال نیز در بخش پوشاک و عمل آوردن 
خــز بوده که با ۸هزار و 76۸ نفر، 21درصد از اشــتغال را به 
خود اختصاص داده اســت.مس فروش تصریح کرد: در حال 
حاضر در استان خراسان رضوي 2هزار و 963 طرح صنعتي 
با ســرمایه گذاري 33۴ هزار و 315 میلیارد ریال و اشــتغال 
93هــزار و 79 نفر فعال اســت.وی اظهار کرد: در مجوزهای 
صادره در هشــت ماهه ســال 9۸، ۸درصد تعداد طرح ها، ۴ 
درصد سرمایه گذاري کل کشور و 11 درصد اشتغال طرح های 

صنعتي کشور مربوط به استان خراسان رضوي است.

 مادر شهیدان »جعفریان« 
به فرزندان شهیدش پیوست

شــهیدان  مادر  قدس: 
مهــدی  و  ابوالقاســم 
جعفریان از شهرســتان 
خلیل آباد استان خراسان 
رضــوی بــه فرزنــدان 

شهیدش پیوست.
بانو فاطمه ابراری مقدم، 
مادر شهیدان ابوالقاسم و مهدی جعفریان پس از سال ها دوری 
از فرزندان شهیدش در سن ۸5 سالگی به علت کهولت سن 

شنبه نهم آذر ماه دار فانی را وداع کرد.
مراسم تشــییع این اســوه صبر و مقاومت یکشنبه 10آذر 
از مقابل تکیه علی اصغری واقع در خیابان شــهید مطهری 
خلیل آباد تا گلزار شهدای این شهرستان برگزار و پیکرش در 

جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.
حجت االسالم حسین معصومي، مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوي در پیامي درگذشت این مادر فداکار 

را تسلیت گفت.
برادران شــهید ابوالقاسم و مهدی جعفریان در یکم فروردین 
13۴۴ و  چهارم اردیبهشت 13۴2 در شهر خلیل آباد چشم به 
جهان گشودند و در 22 فروردین 62 در عملیات والفجر1 در 
منطقه شرهانی و 31اردیبهشت 65 در عملیات کربالی3 در 

قالویزان شربت شهادت را نوشیدند. 

یک فوق تخصص ریه:
 آالینده های سربی موجود در هوا 

میزان یادگیری کودکان را کاهش می دهد
فارس: فوق تخصص ریه 
کــودکان و عضو هیئت 
علمــی دانشــگاه علوم 
اشاره  با  مشهد  پزشکی 
به مضــرات آلودگی هوا 
گفت: یکــی از عوارض 
وجود آالینده های سربی 

در هوا کاهش میزان یادگیری و هوش کودکان است. 
به گزارش خبرگزاری از مشهد به نقل از وب دا، جواد سیدی 
اظهار کرد: متأسفانه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی 
در ایام مختلف ســال مشاهده می شــود و مشکالتی را برای 

شهروندان به وجود می آورد.
ســیدی افزود: آلودگی هوا مختص به هوای بیرون از منزل 
و شــهر نیســت، هوای درون منازل، محل کار و مدارس بر 
اثر آشــپزی کردن، شوینده ها، اســپری های خوشبوکننده، 
پاک کننده ها و روشن بودن بخاری و عدم تهویه نامناسب نیز 

می تواند آلوده و خطرآفرین باشد.
وی بــا اشــاره به آالینده های ســربی در هــوا تصریح کرد: 
عوارض این آالینده ها در کودکان ایجاد اختالل های عصبی، 
اختالل های رشــد، کاهش میزان یادگیــری و هوش آن ها 

می شود و در بزرگساالن فشار خون را افزایش می دهد.
وی با اشــاره به تأثیر آلودگی هوا بر سیستم بدن خاطرنشان 
کرد: سوزش چشم، خارش و حساسیت های پوستی، افزایش 
سرفه، خلط، تنگی نفس، افزایش عفونت های تنفسی و افزایش 
تشدید حمالت آسم از تأثیرات کلی آلودگی هوا بر قسمت های 

مختلف بدن است.
فوق تخصص ریه کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد با ابراز اینکه کودکان نسبت به بزرگساالن در 
برابر آلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند، تصریح کرد: کودکان 
بیشتر با دهان نفس می کشند و راه هوایی آن ها باریک است 
و مواد آالینده بیشــتری در دستگاه تنفسی آن ها می ماند و 

جذب می شود.
وی در ادامــه افزود: قــدرت دفاعی بدن کــودکان در برابر 
عفونت ها و آلرژی ها نسبت به بزرگ ترها کمتر است معموالً 
کودکان در طول روز به ویژه دانش آموزان در زنگ ورزش در 
ساعات اوج آلودگی هوا فعالیت می کنند و به دلیل سرعت و 

عمق تنفس بیشتر آسیب پذیر هستند.
سیدی با اشاره به مصرف میوه و سبزی تازه اذعان کرد: مصرف 
میوه و سبزیجات تازه مانند اسفناج، کرفس، کاهو، چغندرقند، 
جوانه گندم، جو و ویتامین C، روزی دو الی سه لیوان شیر و 
دیگر مایعات همچنین آبمیوه تازه در تمام ایام سال به ویژه در 

روزهای آلودگی هوا بسیار توصیه می شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان  رضوی:
 مدارک نمایندگان فعلی مجلس برای 

نام نویسی در انتخابات باید کامل باشد
رئیس ســتاد انتخابات 
خراســان  رضوی گفت: 
نمایندگان فعلی مجلس 
برای  اســالمی  شورای 
 نام نویسی در یازدهمین 
دوره انتخابــات مجلس 
باید مــدارک خود را به 

صورت کامل ارائه کنند.
بــه گزارش قدس آنالین، حســن جعفــری اظهار کرد: 
ثبت نــام نمایندگان فعلی مجلس شــورای اســالمی در 
انتخابات دوره یازدهم، صرفاً با ارائه اعتبارنامه نمایندگی 

نهایی نمی شود.
وی افزود: اصل شناســنامه و نســخه کپی، کارت ملی به 
همــراه کپی، عکس 3در۴ جدید و پشت نویســی شــده، 
آخرین مدرک تحصیلی کارشناســی ارشــد و معادل آن، 
مدرک پایــان خدمت و یا معافیت، از مــدارک مورد نیاز 
برای ثبت نام داوطلبان اســت.وی گفت: مطابق قانون، هر 
دوره نمایندگی مجلس معادل یک مقطع تحصیلی اســت 
و داوطلبــان در هنگام ثبت نام باید گواهی ســوابق را نیز 

همراه داشته باشند.

هاشم رسائی فر  با افزایش نرخ بنزین و جو روانی که در بازار به راه افتاده است سوء 
استفاده کنندگان به دنبال این هستند تا با استفاده از شرایط موجود و موج سواری بر برخی 
از جریان ها، قیمت کاال و خدمات را به صورت قابل توجهی باال ببرند تا به منفعتی که مد 
نظرشان است دست پیدا کنند.غافل از اینکه بیشترین فشار در این بین به قشر کارگر و 
کارمند وارد می شود. طبقه ضعیف جامعه اکنون دیگر توانی برای تهیه مایحتاج مورد نیاز 
زندگی را ندارد. میوه یکی از اقالم مورد نیاز در سبد معیشتی مردم است که با توجه به 
وضعیت موجود قیمت ارقام مختلف آن افزایش قابل توجهی در بازار داشته است. در چنین 
وضعیتی قطعاً توان همه برای خرید میوه آن قدر نمی شود تا بتوانند میوه مورد نیازشان را 

از بازار تهیه کنند. برای رصد بازار میوه گشتی در بازار میوه می زنیم. 

قیمت های به دور از انصاف
همه چیز با آنچه مردم تصورش را دارند تقریباً متفاوت است. قیمت میوه ها در برخی از 
نقاط شــهر حداقل 10 هزار تومان برای هر کیلو است. این در حالی است که اکثر آن ها 
میوه فصل هستند و هنوز از برداشتشان خیلی نگذشته است. کیوی 12 هزار تومان، نارنگی 
معمولی نزدیک به 10 هزار تومان، انار خوب بیشــتر از 10 هزار تومان، ســیب 11 هزار 
تومان، گالبی 17 هزار تومان و... این اعداد و ارقام برای هر کیلو از میوه هایی که ذکر شد یا 

مشابه آن ها قیمت هایی نیست که هر کسی توان خرید آن را داشته باشد. 
سری به بازاری در منطقه ای دیگر می زنیم، گرچه آنجا قیمت ها با آنچه عنوان شد اختالف 
دارد و مناسب تر است اما اینجا میوه ها به کیفیت قبلی ها نیست. اینجا نیز مردم گالیه مندند 

از افزایش بی ضابطه قیمت های میوه.

 افزایش ضایعات
نکته قابل توجه اینکه میوه فروش ها نیز از وضع موجود گالیه دارند. آن ها از کسادی بازار 

می نالند، اینکه هر روز مجبورند میوه را با قیمت های جدید بخرند!

یکی از میوه فروش ها می گوید: با شرایط فعلی مشتریان ما از نصف هم کمتر شده اند در 
حالی که نزدیک به هفت نفر در اینجا مشغول به کارند و بعضی مواقع هزینه های اجاره 

مغازه درنمی آید!
او در ادامه می افزاید: ســال گذشــته در اینجا برو بیایی بــود فرصت جواب دادن به 
مشتری را نداشــتیم اما االن می بینید که شرایط چگونه اســت این قدر بازار کساد 
شده که بعضی مواقع ضایعات میوه از فروش آن بیشتر می شود و این یعنی از دست 

رفتن سرمایه و ضرر.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت ها این قدر باال رفته است، اظهار می دارد: دلیلش 
را ما هم نمی دانیم فقط بعد از گرانی بنزین همه بهانه دارند که بنزین گران شــده و باال 

رفتن قیمت ها هم طبیعی است!

رد پای گرانی بنزین در بازار 

قیمت های نجومی تا رؤیایی به نام »میوه«

 قرار بود پس از 
فعالیت نخستین 

ایستگاه و بررسی 
نتایج مثبت این اقدام 
پنج ایستگاه در نقاط 
دیگر شهر راه اندازی 

شود که هنوز به نتیجه 
نرسیده است
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در جلسه شورای فرهنگ عمومی عنوان شد
 انتقاد امام جمعه

از مانکن های برخی فروشگاه ها  

جوین-خبرنگار قدس: خطیب جمعه جوین در جلسه 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفت: اعضای شورای 
فرهنگ عمومی در مسائل آسیب های موجود در شهرستان 
حساس باشند.حجت االسالم والمسلمین دلیری پور تصریح 
کرد: گزارش های دریافتی حاکی است که در فروشگاه های 
مرکز شــهر مانکن هایی وجــود دارد که موجب تحریک 
جوانان می شود.وی تأکید کرد: باید از این گونه انحرافات 
اخالقی پیشگیری شود.مجید نقابی، دبیر شورای فرهنگ 
عمومی شهرستان نیز با اشــاره به دستور کار جلسه در 
خصوص بررسی آسیب های اجتماعی اظهار کرد:استقرار 
زندان در روستای انداده از توابع بخش مرکزی شهرستان 
جوین از منظر اجتماعی موقعیت انداده را ارتقا خواهد داد.

با انسداد ۲۵۷حلقه چاه غیرمجازمحقق شد
 ذخیره ۱۱ میلیون مترمکعب آب 

در طرقبه شاندیز

قدس: 11 میلیون مترمکعب آب با انسداد 257حلقه 
چاه غیرمجاز در طرقبه شاندیز ذخیره شد.

فرماندار طرقبه شــاندیز در جلسه شورای حفاظت از 
منابع آب این شهرســتان گفت: در هفت ماهه امسال 
137حلقه چاه غیرمجاز مســدود و از اضافه برداشت 

5میلیون مترمکعب آب جلوگیری شده است.
سیدحسین حسینی افزود: در مجموع از ابتدای سال97 
تاکنون با انســداد 275حلقه چاه غیرمجاز در طرقبه 

شاندیز 11میلیون مترمکعب آب ذخیره شده است. 
وی یادآور شد: ۸۸7حلقه چاه غیرمجاز با اضافه برداشت 
13/5میلیون مترمکعب در طرقبه شــاندیز شناسایی 

شده که تاکنون 257مورد آن مسدود شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان:
 ۱4تن گیاه دارویی مرتعی 

در سبزوار برداشت شد

ایرنا: حدود 1۴ تن انواع گیاهان دارویی مرتعی به ارزش 
بیش از 20 میلیارد ریال از مراتع شهرســتان ســبزوار 

برداشت شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ســبزوار با اعالم 
ایــن مطلب گفت: گیاهان دارویی خــودرو در 16 هزار 
هکتار عرصه منابع طبیعی این شهرســتان شناسایی 
شده اند که با برداشــت آن ها بیش از 20 میلیارد ریال 

نصیب بهره برداران شده است.
عباسعلی کیانی فرد افزود: عمده ترین محصوالت گیاهی 
در عرصه های منابع طبیعی سبزوار شامل گون )کتیرا(، 
باریجه و آنغوزه است که پس از تهیه طرح برای مدیریت 

به بهره برداران واگذار می شود.

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

روی خط خبر
در جلسه روز گذشته شورا صورت گرفت

 تذکر دو عضو شورای شهر 
به شهرداری مشهد

شــورای  دوعضو  قدس: 
اسالمی شــهر مشهد در 
خصوص عدم ارسال سرانه 
وضع موجود و پیشنهادی 
در محــدوده و محــالت 
هــدف بازآفرینی و تعلل 
پروژه های  جدول  ارائه  در 

عمرانی به شهرداری این شهر تذکر دادند.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم  برخوردار شورای اسالمی 
شهر مشــهد دیروز در نشست علنی این شــورا تذکر خود به 
شــهرداری را اعالم کرد و گفت: نخستین اقدام در بازآفرینی به 
منظور تصمیم گیری صحیح، داشتن اطالعات کامل و دقیق از 
وضعیت موجود است. داشتن اطالعات دقیق از سرانه  کاربری ها 
در محالت نیز مهم ترین عامل در شناســایی وضعیت محالت 
است و از طرفی مهم ترین هدف بازآفرینی رساندن این سرانه  در 

محالت کم برخوردار به میانگین شهر است.
رمضانعلی فیضی افزود: این درحالی اســت که شــهرداری در 
سال های گذشته نتوانســته اطالعات مناسب و قابل استنادی 
در این خصوص تهیه کند و کمیســیون مناطــق پیرامونی و 
کم برخوردار شورای شهر نیز برای برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در این محالت و شناسایی وضعیت موجود و مورد انتظار در افق 
۱۴۰۰ اقدام به نامه نگاری  و برگزاری جلسات مختلف کرده  است.

وی ادامه داد: در ۱۴ ماه گذشته نیز پیگیری های شفاهی به جایی 
نرسیده و پاسخی از جانب شهرداری دریافت نشده  است.

عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد نیز به خاطر ارائه 
نکردن جدول نهایی پروژه ها و ریزپروژه های امسال به شهرداری 
تذکر داد. شهناز رمارم گفت: پروژه ها و ریزپروژه ها برای ممهور 
شدن به مهر شــورای شهر باید از ابتدای سال ارسال می شد تا 

بودجه آن مشخص شود اما تاکنون این امر محقق نشده  است.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیز در این جلسه گفت: مطابق 
قانون باید عوارض، مالیات نرخ سوخت و درآمد حاصل از افزایش 
بهــای بنزین صرف تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شــود، 
بنابراین دولت و مجلــس  باید به تکالیف خود در این خصوص 
عمل کنند.محمدرضا حیدری به ماندگاری آلودگی اخیر هوا در 
کالنشهرهای کشور و تعطیلی سه روز متوالی مدارس در مشهد 
اشاره و بیان کرد: این در حالی است که هر روز تعطیلی مدارس 
۱۷۰ میلیارد ریال هزینه روی دست آموزش وپرورش می گذارد. 

وی بر ضرورت اقدام فوری برای کاهش آلودگی هوا تأکید و بیان 
کــرد: اگر دولت و مجلس تقویت حمل و نقل عمومی را جدی 
نگیرند و به قوانین مرتبط شامل »قانون حمایت از توسعه حمل و 
نقل عمومی، قانون هوای پاک، قانون هدفمندی یارانه ها و قانون 
سهم شهرداری ها از محل عوارض بنزین« عمل نکنند، مشکل 

آلودگی هوا همچنان پابرجا خواهد ماند. 
رئیس شورای شهر مشهد افزود: نباید سهم شهرداری ها از محل 
عوارض سوخت برای تعادل بخشی در سایر شهرها هزینه شود و 

در این میان کالنشهرها دیده  نشوند.
در این نشست همچنین »تقی ابراهیمی« با رأی حداکثری اعضا 
به عنوان رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی مشهد انتخاب 

شد.
دادن مجوز خرید تجهیزات از طریق شــرکت های لیزینگ به 
شهرداری تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال نیز از مصوبات جلسه 

علنی دیروز شورای اسالمی شهر مشهد بود.
همچنین در این نشســت به مناســبت روز جهانی معلوالن از 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آسایشگاه شهید فیاض  بخش 

مشهد قدردانی شد.

رئیس مرکز پایش آالینده های زیست محیطی:
 مشهد امسال هیچ روز پاکی نداشت

ایســنا: رئیــس مرکز 
آالینده هــای  پایــش 
مشهد  زیســت محیطی 
گفت: متأســفانه امسال 
تاکنون در مشــهد هیچ 

روزی پاک نبوده است. 
در  اســماعیلی  رضــا 

خصوص وضعیت آالینده های زیســت محیطی در مشــهد 
اظهار کرد: در آذرماه سال جاری چهار روز هوای ناسالم برای 
گروه های حساس داشــته ایم و این روند ادامه دارد در حالی  
که در ســال گذشته طی مدت یاد شده دو روز هوای ناسالم 

بوده است.
وی افزود: در آذرماه ســال  گذشــته یــک روز هوای پاک 
داشته ایم و متأســفانه امسال تاکنون هیچ روزی پاک نبوده 
است. این روند به دلیل شرایط جوی موجب انباشت و تشدید 

آالینده ها شده است.
رئیس مرکز پایش آالینده های زیست محیطی مشهد با بیان 
اینکه »آلودگی هوا تحت تأثیر آب وهواســت و وارونگی دما 
افزایش پیدا می کنــد«، گفت: احتمال می دهیم در ماه های 
آینــده تعداد روزهای وضعیت هشــدار آلودگی هوا افزایش 
پیدا کند. اسماعیلی در خصوص توصیه هایی برای شهروندان 
خاطرنشان کرد: توصیه های ما همیشگی است و از شهروندان 
می خواهیم تا اخبار آلودگی هوا را رصد کنند و نسبت به این 

موضوع حساسیت الزم را داشته باشند.
وی افــزود: اگــر مــردم بــرای ورزش فضای بــازی را 
می خواهند انتخاب کنند، حتماً شــاخص آلودگی هوا را 
رصد کنند. هرچه از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده 
کنیــم، آلودگی هوا کاهش خواهد داشــت و عامل اصلی 
آلودگی هوای شهر مشهد هم ناوگان حمل و نقل عمومی 

و خودروها هستند.

برای چندمین بار از ابتدای سال جاری 
 برداشت غیرمجاز از معدن آلبالغ 

موجب مرگ شد
بجنــورد- خبرنگار 
روز  صبــح  قــدس: 
گذشــته یکی از اهالی 
ریزش  براثر  اســفراین 
جان  آلبــالغ  معــدن 

باخت.
از ابتدای سال جاری تا 
روز گذشته ریزش کوه در معدن آلبالغ سبب مصدوم شدن 
چهار نفر از حفاران غیرمجاز و فوت سه نفر شده است. معدن 
آلبالغ در منطقه حفاظت شده ساریگل شهرستان اسفراین 
قرار دارد که هنوز برای بهره بــرداری از آن پروانه و مجوزی 
صادر نشده و تعدادی از سودجویان اقدام به برداشت غیرمجاز 

ماده معدنی این معدن)سرب و روی( می کنند. 

عالی ترین مقام انتظامی خراسان شمالی خبر داد
 رشد 21 درصدی کشفیات موادمخدر 

در مقایسه با سال گذشته
باشگاه خبرنگاران: فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی 
گفت: بیش از ۲۰۰کیلوگرم موادمخدر در خراسان شمالی کشف 

شد.
سردار علیرضا مظاهری، فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی 
گفت: در ۷۲ ساعت گذشــته پلیس موادمخدر استان در پنج 
عملیات جداگانه با همکاری فرمانداران شهرســتان های فاروج، 
اسفراین و بجنورد و پلیس موادمخدر استان های خراسان رضوی 

و قم ۲۳۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند.
ســردار مظاهری با اشاره به اینکه در این عملیات ها، 6 دستگاه 
خودرو سبک و سنگین ضبط و ۹ متهم دستگیر شدند، افزود: از 
ابتدای سال تاکنون ۲ تن و ۲۴۹ کیلوگرم موادمخدر در استان 
کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد 

افزایش کشفیات داشتیم.

 کشف 9 هزار و 200لیتر گازوئیل قاچاق 
در قوچان

فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
قوچان از کشــف ۹ هزار 
گازوئیــل  و ۲۰۰لیتــر 
قاچاق در این شهرستان 

خبر داد.
سرهنگ قدیر مصرخانی 
در تشریح این خبر گفت: در پی کسب اطالعاتی مبنی بر دپوی 
سوخت قاچاق در یکی از دامداری های سطح حوزه استحفاظی، 

بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: مأموران دایره مبارزه بــا قاچاق کاال و ارزش پلیس 
آگاهی پس از هماهنگی قضایی به محل اعزام و در بازرســی از 
محــل دپوی گازوئیل، مقدار ۹ هزار و ۲۰۰لیتر گازوئیل قاچاق 
کشــف کردند و یک نفر متخلف نیز در این رابطه شناسایی و 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قوچان خاطرنشان ساخت: برخورد با 
قاچاقچیان و افرادی که بخواهند در نظام اقتصادی کشور اخالل 
ایجاد کنند به صورت مســتمر در دستور کار پلیس قرار دارد و 
شهروندان می توانند هر گونه اخبار و اطالعات خود پیرامون این 

موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

در راستای نظارت بر فعالیت های گردشگری
 مجوز فعالیت دو دفتر خدمات مسافرتي  

در خراسان شمالي لغو شد
بجنورد- خبرنگار قدس: معاون گردشگری خراسان شمالی از 
ابطال مجوز و لغو فعالیت دو دفتر خدمات مسافرتی استان در 
سال جاری خبر داد. علی کاظمی گفت: مجوز بند )ب(، دو دفتر 
خدمات مسافرتی » نسیم سمنگان« و »گلگشت شیروان« در 

سال جاری باطل شد. 
وی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت آیین نامه صدور مجوز بند 
)ب( و فعالیت دفاتر خدمات مســافرتی و به روزرسانی اطالعات 
همواره مورد بازنگری قرار می گیرد، اظهار کرد: همچنین مجوز 
فعالیت دفتر خدمات مســافرتی »هجرت بجنورد« نیز ســال 
گذشته لغو شــد. معاون گردشگری خراســان شمالی عنوان 
کرد: بررســی درخواست صدور و تمدید مجوزهای مؤسسات و 
متقاضیان بند )ب( از طریق سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی 
و گردشگری انجام می شود. کاظمی با اشاره به فراهم سازی بستر 
مناسب در راستای مشارکت بخش خصوصی به منظور نظارت بر 
دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد الزم، افزود: در 
حال حاضر۲5 دفتر خدمات مسافرتی در خراسان شمالی فعالیت 

دارند.

در هشت ماه اول امسال
 ۷۴ متجاوز به میراث فرهنگی 

خراسان رضوی دستگیر شدند
باشــگاه خبرنگاران: 
فرمانده یــگان حفاظت 
میــراث  اداره کــــــل 
فرهنگی، گردشــگری و 
خراسان  صنایع دســتی 
رضوی از دستگیری ۷۴ 
میراث  به حریم  متجاوز 
فرهنگی خراســان رضوی و کشف ادوات حفاری  در هشت ماه 

سال جاری خبر داد.
سرهنگ محمدعلی مدیر، فرمانده یگان حفاظت اداره  کل میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت : در 
راستای انجام مأموریت های ذاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی، 
۷۴ نفر از مجرمان در این حوزه پس از دســتگیری و تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی معرفی شــدند. وی افزود: این افراد به 
جرم های حفاری غیرمجاز، تخریب، خرید و فروش و استفاده از 

فلزیاب دستگیر شده اند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی 
گفت: براساس تعامل ایجاد شده با نیروی انتظامی بیش از ۴5 

نفر از افراد دستگیر شده با مشارکت ناجا صورت پذیرفته است.
مدیرتصریح کرد: برابر آمار موجود، بیشترین افراد دستگیر شده 
در مهر ماه گزارش شده و بیش از ۹۰ درصد از افراد دستگیر شده 

بومی شهرستان ها بوده اند.

بســته بندی  واحد  یــک  رحمانی  عقیل 
تخم مــرغ کــه بــا برنامه ریزی و بــه صورت 
غیرقانونی محموله های عظیم تخم مرغ صنعتی 
را از چرخــه خارج و در بــازار می فروخت در 
مشهد شناسایی و با دســتور دادستانی دیگر 
زوایای مخفی این ماجرا که ســالمت جامعه 
را به خطر انداخته بود، در دســت بررسی قرار 

گرفت.

 پیگیری یک سرنخ مهم 
توسط روزنامه قدس

حدود یک هفته پیــش اطالعاتی به تحریریه 
روزنامه قدس منعکــس و در اختیار خبرنگار 
ما قرار گرفت که بررســی اولیــه آن از اقدام 
غیرقانونی و خطرآفرین یک واحد بسته بندی 
تخم مــرغ حکایت داشــت. بر همین اســاس 
مســتندات ماجرا را به صــورت دقیق تر مورد 

کاوش قرار دادیم.
تحقیقــات اولیه روی ماجرا نشــان می داد از 
تاریــخ انقضا مجوز فعالیت واحد بســته بندی 
تخم مــرغ بیش از یک ســال گذشــته ولی 
همچنان آن محل که مســتقیماً با ســالمت 
شهروندان سروکار دارد بدون پروانه بهداشتی 

در حال ثبت سفارش بار، تخلیه و ... است.

 دستور دادستانی برای 
بررسی دقیق ماجرا

از سوی دیگر مستندات ماجرا نشان می داد 
بــا وجود فعالیــت غیرمجاز واحــد مذکور 
مدیــران آن مجموعه از شهرســتان قزوین 
محموله هــای عظیم تخم مــرغ صنعتی را 
به مقصد مشــهد خریداری ولی در اقدامی 
مشکوک محموله ها به جای تخلیه در واحد 
بسته بندی ســر از دیگر شهرهای کشور و 

مکان های نامشخص درآورده است.
جــدا از اینکه این اقدام احتمال گســترش 
بیماری  ناشــی از مصرف تخم مرغ آلوده به 
باکتری »ســالمونال« را  افزایش می داد، از 
طرفی ایــن احتمال هم وجود داشــت که 
مدیران متخلف واحد مذکور، تخم مرغ های 
صنعتــی را که ارزش آن به مراتب از قیمت 
تخم مرغ روز پایین تراست و باید در مصارفی 
مانند تولید کیک، کلوچه پزی و... اســتفاده 
شــود، پس از خارج کردن از مسیر قانونی 
به اســم تخم مــرغ روز به مــردم فروخته 
به جانشــین  به ســرعت  باشــند،موضوع 
دادسرای انقالب مشــهد اطالع داده شد و 
با دســتور قاضی دشتی فدکی، کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صمت خراسان 

رضوی به قید فوریت مأموریت پیدا کردند 
ایــن موضوع ســالمت محور را مــورد کار 

کارشناسی قرار دهند.

 سفارش به مقصد مشهد 
تخلیه در جای دیگر!

این دســتور در حالی در اختیار کارشناسان 
قرار گرفت که اطالعات و مســتندات جدید 
واصل شده حکایت از آن داشت که واحد یاد 
شده در اقدامی جدید پنج محموله تخم مرغ 
صنعتی دیگر )چهــار ده تن و یک تریلی( به 
وزن 5۰ تــن را از قزویــن به مقصد مشــهد 

خریداری کرده است.
به ســرعت اقدامات کارشناســی روی ماجرا 
متمرکــز و منابع خبری در شــهر مبدأ پای 

کار آمدند و موضوع به صورت نامحســوس از 
ســوی تیم های مربوط تحت رصد دقیق بود 
تا مشــخص شود چه سرانجامی درانتظار این 

محموله عظیم خواهد بود.
لحظــه به لحظــه تحــرکات مــورد احاطه 
کارشناسان بود تا اینکه بازهم متخلفان دست 
به کار شــدند و نخســتین مهره خود را روی 
نقشه طراحی شده شــان جابه جا کردند و به 
این واســطه یکی از ده تن ها از مسیر مشهد 

خارج و به شهر اسالمشهر رفت.
پس از آن محموله در اقدامی غیرقانونی در 
آنجا تخلیه شــد. با توجه به اینکه اطالعات 
و شــماره تماس راننده در دسترس بود به 
صورت پوششی  با او تماس گرفته شد و او 
هم تأیید کرد که محموله را در اسالمشــهر 

تخلیه کرده اســت. کار بــه همین جا ختم 
نشــد و در ادامه یک تریلی قسمت دیگری 
از محموله را به شــهر ارومیه بــرد و آنجا 
تخلیه کرد.رصد ماجرا ادامه داشت تا اینکه 
سومین خودرو حامل تخم مرغ های صنعتی 
به مشــهد آمد و در مقصد تخلیه شــد اما 
از دو تریلی دیگر خبری نشــد و آن ها هیچ 
وقت به مشهد نرسیدند و مکان تخلیه آن ها 
نامشــخص ماند. جمع بندی این اقدامات و 
اینکه واحد یاد شــده طبق پروانه منقضی 
شده در روز حق داشت فقط 8 تن تخم مرغ 
را در محــل تخلیه کند، امــا چند ده برابر 
این ظرفیت به نــام آن مرکز خرید صورت 
گرفتــه، به مقام قضایــی منتقل و عملیات 

نهایی یعنی بازرسی محل کلید خورد.

 تأیید تخلیه خالف واقع 
توسط مسئول فنی واحد

نکتــه عجیب دیگــر ماجرا این بــود که با 
وجود منقضی شــدن پرونده فعالیت محل، 
دامپزشــک حاضر در این واحــد نیز پروانه 
فعالیتــش بدون اعتبار بود، ولی با این حال 
او را مسدود  شبکه دامپزشکی دسترســی 
نکرده و به صــورت غیرواقعی تأیید تخلیه 
محموله هایی کــه هیچ وقــت رنگ واحد 

بسته بندی را ندیدند، زده بود.
کارشناســان به ســرعت در محل حاضر و 
تمامی مستندات ماجرا را مورد بررسی قرار 
دادند. در نخســتین گام از دکتر دامپزشک 
خواسته شد تأیید تخلیه محموله های اخیر 
را ارائــه کند که همین اقــدام هم صورت 
گرفت. در میان اسناد ارائه شده گواهی های 
بهداشــتی حمــل و کدهــای رهگیــری 
محموله هایی ارائه شــده که به هیچ عنوان 

در محل تخلیه نشده بودند!
وقتی کارشناســان از دکتر دامپزشک علت 
صدور تأیید تخلیه خالف واقع بار را ســؤال 

کردند، پاسخ قانع کننده ای ارائه نشد.
پس از آن کارشناســان گزارش تخلف را در 
محل صورتجلســه و موضــوع را به صورت 
شفاهی به مقام قضایی اطالع دادند تا دیگر 

مراحل مورد نیاز هم طی شود.

قدس ماجرای یک تخلف بهداشتی خطرآفرین را بررسی کرد

تخم مرغ هایی به نام صنعت به کام سودجویان!

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی باران و کاهش دما 

در خراسان رضوی
قدس:هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی تا ظهر امروزسه شنبه جوی نسبتاً 
پایدار برای غالب نقاط اســتان پیش بینی می شود ضمن اینکه 
همچنان در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان کیفیت هوا 
در شرایط ناسالم قرار خواهد داشت. از ظهر امروز تا پایان هفته با 
فعالیت متناوب سامانه بارشی در استان در برخی ساعات افزایش 
ابرناکی و بارش به صورت رگبار باران با احتمال رعدوبرق دور از 
انتظار نیست. همچنین دمای هوا از امروز تا پایان هفته در اکثر 

نقاط روند کاهشی خواهد داشت.
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  مدیرکل دامپزشکی استان: 
 تأیید تخلیه محموله ای که در محل خود تخلیه نشده 

خالف است
با روشن شدن این اقدامات خالف قانون که احساس می شود 
در این مورد نظارت شــبکه دامپزشــکی بر ماجرا به صورت 
دقیقی صورت نگرفته، با مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی 
گفت وگو کردیم. احمد شریعتی در پاسخ به این نکته که آیا 
دکتر دامپزشک مســتقر در یک مرکز بدون دیدن یک بار و 

تخلیــه آن در واحد محل فعالیتش می تواند تأیید تخلیه آن را در ســامانه تحت 
نظارت دامپزشــکی بزند، عنوان می کند: وظیفه مسئول بهداشتی مستقر در محل 
زدن تأیید تخلیه یک محموله در مرکز اســت، در صورتی که محموله را مشاهده 
کرده باشــد نه اینکه تأیید تخلیه باری زده شــود که در محل تخلیه نشده است، 
بنابراین باید بار را مســئول ببیند بعد تخلیه آن را تأیید کند. وی تصریح کرد: این 
اقدام ۱۰۰ درصد تخلف است که باری در محلی تخلیه نشود ولی تأیید تخلیه آن 

زده شود. ما قاطعانه با فرد مذکور برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل دامپزشــکی خراسان رضوی در مورد عدم تمدید پروانه فعالیت واحد یاد 
شــده که حدود یک ســال از تاریخ انقضای آن می گذرد هم گفت: واحدهایی که 
دارای پروانه هســتند باید یک ماه تا ۲۰ روز مانده تا تاریخ اعتبار پروانه شان تمام 
شــود نســبت به تمدید آن اقدام کنند، اگر واحدی برای این امر اقدام و در میان 
راه به مشــکلی بخورد و کمبود مدارکی باشد سعی می شود واحد تعطیل نشود تا 

مراحل دیگر آن طی شود.
از ســویی اگر متولیان اقدام و پیگیری کنند به آن ها مهلت داده می شود تا مشکل 
را حــل کنند. در این مورد هم حتماً موضوع را بررســی خواهیم کرد که چرا یک 
ســال است مجوز فعالیت واحد یاد شده پایان یافته و هنوز اقدامی برای تمدید آن 

نشده است.
وی در مورد خرید محموله بیش از ظرفیت مشــخص شده در پرونده فعالیت این 
واحــد هم گفت: هر واحد باید به میــزان مجاز اقدام به تخلیه بار در محل کند اما 

اینکه به جای 8 تن، ۴۰ تن بار تخلیه شود این امکان ندارد.
وی در ادامه گفت: موضوع را به نیروهای شبکه مشهد اعالم و همراه با خبرنگار شما 

برای بررسی بیشتر اقدام خواهیم کرد.

خط قرمز: متهمان موتورســوار که با تهدید چاقو و توســل 
به زور و تهدید و همچنین تیزدســتی اقدام به گوشی قاپی و 
سرقت های خشــن می کردند در منطقه خواجه ربیع مشهد 

دستگیر شدند.
مرد جوانی روز گذشته با خودرو سواری پراید خود در حاشیه 
خیابان خواجه ربیع توقف کرده بــود که ناگهان دو جوان به 
سمت او حمله ور شدند و با تهدید چاقو، گوشی تلفن همراه و 
مقادیری وجه نقد را به سرقت بردند و با سرعت متواری شدند.
شــاکی پرونده که چهره متهمان را به خاطر سپرده بود تنها 
توانست دو شماره از اعداد روی پالک مخدوش موتورسیکلت 

سارقان چاقو به دست را یادداشت کند.
با اعالم این موضوع به فوریت های پلیســی ۱۱۰ تحقیقات 
پلیسی آغاز شد اما هنوز چند ساعت نگذشته بود که خانمی 
جوان با فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس گرفت و گفت: در 
حالی که به آموزشگاه رانندگی می رفته دو جوان موتورسوار 

گوشی تلفن همراه را از دستش قاپیده و متواری شده اند.
با اعالم این گــزارش و پیگیری های به عمل آمده از تصاویر 
دوربین های مداربسته یک ساختمان که در محل سرقت بود، 
چهره متهمان آشکار و مشخص شد موتورسیکلت آن ها نیز 

سرقتی است.

فرمانده انتظامی مشــهد در تشریح این خبر گفت: پلیس از 
چندی قبل گزارش های دیگری نیز در رابطه با گوشی قاپی های 
خیابانی در محــدوده خیابان ایثارگران، هدایت، خواجه ربیع، 
مهرمادر، بولــوار بهمــن، و چراغچی دریافت کــرده بود و 
بررسی های به عمل آمده نشان می داد دو جوان موتورسوار در 

این این سرقت های رعب انگیز نقش دارند.
ســرهنگ عباس صارمی افزود: تیم های تجســس کالنتری 
خواجه ربیــع بــا تمرکز روی ســرنخ های موجــود و پس از 
ترســیم چهره فرضی متهمان صبح دیروز در ورودی خیابان 
خواجه ربیــع دو متهم را ردزنی و در حالی که پس از تصادف 
با یک خودرو پراید قصد فرار داشتند، آن ها را دستگیر کردند.

وی با اشــاره به این مطلب که آثــار جراحت های مختلف و 
خالکوبی روی بدن متهمان حکایت از شرارت های زیاد آن ها 
دارد، گفت: با انتقال این دو سارق به کالنتری خواجه ربیع مرد 
۲۷ ســاله ای که اهل شهرستان قوچان است و با خانواده اش 
برای مسافرت به مشهد آمده بود نیز در کالنتری حاضر شد و 
پس از شناسایی سارقان اظهار کرد: آن ها گوشی تلفن همراهم 

را به سرقت بردند و متواری شدند.
وی خاطرنشــان کرد: یکی دیگر از شــاکیان پرونده که برای 
پیگیری شــکایت خود به کالنتری آمده بود ضمن شناسایی 

عامالن سرقت ادعا کرد آن ها با چاقو جوانی را که قصد کمک 
به او را داشــته زخمی کرده و گوشــی تلفن همراهش را به 

سرقت برده اند.
سرهنگ صارمی گفت: تاکنون ۳۰ شاکی پرونده که در بین 
آن هــا چند زن جوان نیز حضور دارنــد و حتی یکی از آنان 
از مزاحمت های مکرر دو متهم و همدســتانش شکایت دارد 
به کالنتری مراجعه و تحقیقات پرونده با دستورات تخصصی 
مراجع قضایی برای دستگیری دو همدست فراری این سارقان 

و کشف دیگر اقدام های مجرمانه آنان ادامه دارد.
فرمانده انتظامی مشــهد گفــت: عمده ســرقت های انجام 
شــده توسط اعضای این باند گوشــی قاپی بوده و متهمان از 
سهل انگاری شــهروندان هنگام استفاده گوشی تلفن همراه 
سوءاستفاده کرده اند که بار دیگر تأکید می کنیم مردم عزیز به 
توصیه های بازدارنده از گوشی قاپی ها توجه داشته و نکته مهم 
دیگر این که تصاویر ، عکس ها و اطالعات شخصی شان را در 

حافظه گوشی های تلفن همراه خود ثبت و نگهداری نکنند.

رمزگشایی از 30 سرقت رعب انگیز در خیابان های مشهد

 2 جوان شرور در چنگ قانون



ورزش خراسان

فرهنگ و هنر

در گفت وگو با قدس عنوان شد

قوانین حمایتی ضامن تأمین حقوق معلوالن نیست
محبوبــه علی پور  »ارتقای مشــارکت 
افــراد دارای معلولیــت برای دســتیابی به 
توســعه فراگیر، عادالنه و پایدار«؛ این شعار 
روز جهانی معلوالن در ســال جاری است. 
ازهمیــن رو در هفته اخیر طــی برگزاری 
برنامه ها، نشســت ها و سخنرانی ها مکرر به 
ضرورت مشــارکت جامعــه معلوالن تأکید 
شده، اما پرســش اینجاست که در واقعیت 
چقدر ما به لزوم مشارکت معلوالن در روند 
توسعه باور داریم و بسترهای این حضور در 

جامعه فراهم است؟

فقدان ضمانت اجرایی 
برای قوانین حمایتی

بنابر اعتقاد اندیشــمندان، از مشــهود ترین 
موارد تبعیض نســبت به معلوالن، می توان 
اجحــاف در بهره مندی آن ها از مفهوم »حق 
بر شهر« دانست که از مؤلفه های این مقوله 
می توان به تضمین دسترســی به اســتفاده 
مشــترک شــهروندان از فضاهای عمومی و 
هدایت متوازن و برابری طلبانه کاربری زمین 
برای دسترســی همگانی بــه کار، آموزش و 

حمل ونقل عمومی اشاره کرد.
حمید حســینی، رئیس انجمن شهر بدون 
مانــع با تأکید براینکه به گزارش ســازمان 
بهداشــت جهانــی 15 درصــد جوامع را 
معلوالن تشــکیل می دهنــد، از این رو بر 
حمایت قانونی از این قشــر در جوامع توجه 
شده است، می گوید: گرچه قوانین متعددی 
در حمایــت از حقوق معلوالن در جامعه ما 
تدوین شده، به طوری که توجه به مناسب 
ســازی به عنوان یکــی از مطالبات فراگیر 
جامعه معلوالن؛ از ســال1368 و در قالب 
ضوابط شهرســازی و معمــاری مورد توجه 

قرار گرفته است. 
همچنین طی این زمان در بیشتر برنامه های 
توســعه ای کشــور بحث توجه به نیازهای 
جانبازان و معلوالن قید شــده است. عالوه 
بر این در بند یازدهم مباحث سیاســت های 
کلی نظام در مقوله شهرسازی نیز که حدود 
10 ســال پیش از سوی رهبر معظم انقالب 
ابالغ شد بر »رعایت نیاز و آسایش جانبازان 
و معلوالن در طراحی فضای شهری و اماکن 
عمومی« تأکید شد. به این ترتیب ما در حوزه 

قوانین حمایتی مشکلی نداریم. 

وی همچنیــن با بیان اینکــه از مهم ترین 
نیازهــای جامعه معلوالن بحث دسترســی 
شــغلی،  فرصت هــای  و   امکانــات  بــه 

اســت،  تفریحی  و  آموزشــی 
برنامه هایی  عمــده  می افزاید: 
کــه بــرای مناسب ســازی و 
شهر  فضاهای  دسترس پذیری 
مشــهد انجام شــده به حدود 
اما  10 سال پیش برمی گردد، 
اینکه هنــوز هم جامعه  علت 
معلــوالن در زمینه مناســب  
ســازی فضاها با چالش مواجه 
هســتند و هنوز هــم عده ای 
می کنند  تأکید  مســئوالن  از 
»مگــر معلوالن چنــد درصد 
جامعه را تشــکیل می دهند؟« 
و دســترس  پذیری به شهر را 

ضروری نمی دانند؛ به این دلیل اســت که 
بیشــتر معلوالن به علت فقــدان امکانات 
مورد نیاز، کمتر در جامعه حضور داشته اند 
و به تعبیر روشــن تر نیازهای آن ها از سوی 
نهادها و ســازمان ها دیده نشده است. حال 
آنکه بنا بر آمار موجــود 9 درصد جمعیت 
شهر مشــهد را سالمندان تشکیل می دهند 
و جمعیت کثیری هماننــد مادران باردار و 
بیمارانی که دچار ناتوانی مقطعی شــده اند 
نیز نیازمند خدمــات خاصی برای تردد در 
شــهر هستند که این رقم شاید بیش از 30 

درصد جمعیت شهری را دربر بگیرد.

 فاصله وضع موجود با شرایط مطلوب
حسینی، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری 
بــا مثبت خواندن روند بهســازی در شــهر 
مشــهد، از این مقوله به 
عنــوان نهضت و جریان 
یــاد کــرده و می گوید: 
و  مناسب سازی  هرچند 
بهسازی معابر که از سال 
1388 به طور جدی در 
شهر ما پیگیری می شود 
قابــل تأمل اســت، اما 
ضعف هایــی در نحــوه 
اجــرا و اثرگــذاری آن 
همچنان مشهود بوده و 
با نقطــه مطلوب فاصله 
دارد. همچنین در حوزه 
عمومــی  حمل ونقــل 
نیــز گرچه ایــن محور از نیازهــای کلیدی 
جامعه معلوالن محسوب می شود، اما بیشتر 
اتوبوس های این حوزه برای استفاده افرادی 
با نیازهای خاص، مناسب سازی نشده است. 
البته بــا پیگیری های صــورت گرفته 150 
اتوبوس مناسب ســازی شده به ناوگان حمل 
ونقل شهری افزوده شد که باز هم احتیاجات 

این افراد را برطرف نمی سازد. 
ایــن فعال اجتماعی با اشــاره به عدم رعایت 
حریم فضاهای تعریف شده مخصوص معلوالن، 
می گوید: ســامانه هایی در شهر برای تسهیل 
تردد معلوالن ایجاد شده، در حالی که درهمین 

سامانه موتورسیکلت هایی رفت وآمد داشته و 
یــا پارک کرده اند که این امر ناشــی از ضعف 
نظارت هاست. دستگاه های نظارتی و انتظامی 
بایــد به اجرای بهینــه قوانین حمایتی توجه 
کرده و با متخلفــان برخورد کنند. به هرروی 
تازمانی که مناسب سازی مؤثر در جامعه جدی 
گرفته نشود، نمی توان به مشارکت معلوالن و یا 

برابری حقوق شهروندی باور داشت.

 گرانی وسایل کمک توانبخشی
درد مضاعف معلوالن

حسینی تأکید می کند زمانی می توان از معلولی 
انتظــار حضور مؤثر در جامعه داشــت که یا 
نسبت به توانمندسازی و مناسب سازی فضاها 
توجه شــود و یا اینکه افراد به توانمندسازی 
مطلوب برسند و این امر نیز محقق نمی شود 
مگر آنکه فرصت ها و امکانات ضروری کمک 
توانبخشــی مهیا شــود. وی می افزاید: بنابر 
دالیلی در مقوله توانبخشــی معلــوالن، به 
سازمان بهزیستی که متولی جدی این گروه 
شناخته می شود، نمی توان نمره قابل توجهی 
داد، چراکه در سال های اخیر تهیه لوازم کمک 
توانبخشی همانند ویلچرها و کفش های طبی 
به دلیل افزایش چشــمگیر قیمت ها؛ فراتر از 
توان بسیاری از معلوالن است و یا محصوالت 
موجود از کیفیت مطلوبی برخوردار نیســت. 
بــرای نمونه هزینه خرید ویلچری مناســب 
بیش از 10 میلیون تومان اســت و افراد برای 
پرداخت کمتــر هزینه ها؛ ویلچری با کیفیت 
نامناســب تهیــه می کنند کــه می تواند بر 
سالمت آن ها اثرگذار باشد. همچنین سازمان 
بهزیستی موظف شده هر چهار پنج سال یک 
بار تسهیالتی را برای خرید ویلچر فراهم کند 
که با توجه به تردد معلوالن عمر این ویلچر به 
بیشتر از یکی دو سال نمی کشد. بنابراین جا 
دارد نسبت به خودکفایی در تولید ملزومات 
کمک توانبخشی توجه شود تا این محصوالت 
با قیمت مناسب در اختیار معلوالن قرار بگیرد.

شعر
 برگزاری کنگره شعر و مقاله 

بانوی آفتاب در خراسان رضوی 
قدس: مدیرکل تبلیغات 
رضوی  خراسان  اسالمی 
گفــت: کنگره شــعر و 
مقالــه بانــوی آفتــاب، 
حضرت فاطمه زهرا)س( 
اندیشــمندان  از دیدگاه 
مذاهب اسالمی، ۲0بهمن 

ماه سال جاری در استان برگزار خواهد شد. 
حجت االســالم هــادی صاحبقرانی تصریح کــرد: از جمله 
محورهــای این کنگره می توان به ســیمای حضرت فاطمه 
زهرا)س( در منابع روایی اهل ســنت، جایگاه حضرت فاطمه 
زهرا)س( از دیدگاه مذاهب اسالمی، ابعاد شخصیت حضرت 
فاطمه زهــرا)س( در کالم و آثار صحابه و علمای بزرگ اهل 
سنت، نقش فاطمه زهرا)س( در تقویت همگرایی و همدلی 
میــان پیروان مذاهب اســالمی، فاطمه زهــرا)س( از منظر 
همســران پیامبر)ص(، جایگاه رفیع بانوی بزرگوار اسالم در 
کالم امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری درباره ســیمای 
حضرت فاطمه)س( در کالم اهل بیت)ع(، ســبک زندگی و 
رســالت های اجتماعی حضرت زهرا)س(، فاطمه زهرا)س( 
الگوی برتر زن مسلمان و محبت و دوستی حضرت زهرا)س( 
از منظر شــیعه و اهل سنت اشــاره کرد. مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان خراسان رضوی بابیان اینکه از هر نفر تنها دو 
اثر شــعری پذیرفته می شود، افزود: آثار ارسالی ضمن جدید 
بودن و عدم منتشــر شدن در نشــریات و منابع دیگر، باید 
چارچوب علمی داشته و منطبق با ضوابط مقاله نویسی باشند. 
حجت االســالم صاحبقرانی ادامه داد: عالقه مندان به حضور 
در ایــن کنگره باید آثار خود را تا 15دی ماه ســال جاری با 
مشخصات کامل به دبیرخانه کنگره به آدرس مشهد مقدس، 
بولوار مدرس، اداره کل تبلیغات اســالمی، کانون مداحان و 

شعرای آیینی ارسال کنند.

 دختر پنج ساله خراسانی کوچک ترین 
شطرنج باز جهان است 

کوچک ترین  قــدس: 
شــطرنج باز جهــان که  
بین المللــی  »مــدرک 
فیــده« یا فدراســیون 
جهانی شطرنج را دریافت 
کــرده یــک دختر پنج 
ساکن  خراســانی  ساله 

شهر مشهد است. 
رئیس هیئت شطرنج خراســان رضوی گفت: فاطمه یزدانی 
بیگلر متولد آبان 1393 از سن سه سالگی فعالیت خود را در 

حوزه شطرنج آغاز کرده است.
رضا پاشانجاتی افزود: این دختر خردسال هم اینک به عنوان 
عضو رسمی هیئت شــطرنج خراسان رضوی پیگیر رقابت و 

آموزش در این عرصه است.
وی به پایش رسمی و مستمر فعاالن عرصه شطرنج در دنیا از 
سوی فدراسیون جهانی شطرنج )FIDE( اشاره و بیان کرد: 
فیده روز نخســت هر ماه میالدی »رتبه بندی شطرنج بازان 

برتر« را در عرصه جهانی اعالم می کند. 
رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس 
فاطمه یزدانی، شــهروند پنج ساله مشــهدی درجه 11۲8 
بین المللی »فیده« یا فدراسیون جهانی شطرنج )FIDE( را 

در اختیار دارد. 
وی گفت: آبان ماه گذشــته این دختر خردسال در مسابقات 
بین المللی شــطرنج جام پایتخت در تهران درجه بین المللی 

»رشته شطرنج برق آسا« را کسب کرد.

 حضور ملی پوشان فوتسال 
در مؤسسه خیریه همدم

قدس: اعضای تیم ملی 
در  کشــورمان  فوتسال 
روز اســتراحت خود در 
تورنمنت فوتسال مشهد 
بــه خیریــه توانمندی 

همدم رفتند. 
تورنمنت فوتسال مشهد 
با حضور تیم های ایران، اســلواکی و بــالروس  با دیدار ایران 
و  اسلواکی آغاز شــد.در پایان نیز پیراهن امضا شده از سوی 

بازیکنان به خیریه اهدا شد.

 درخشش ووشوکاران چنارانی 
در مسابقات خراسان رضوی

ووشــوکاران  قــدس: 
مســابقات  در  چنارانی 
ووشو خراسان رضوی در 
سبک بی شائولین چوان 

درخشیدند. 
در این دوره از مسابقات 
تیــم 18 نفــره چناران 
توانســت دو مدال طال، ســه نقره و هفت برنز رقابت ها را از 

آن خود کند.
امیرعلی نیکنام و امیر جانی، مدال طالی این رقابت ها را از آن 
خود کردند. همچنین علی اصغر یزدان پناه، امیرمحمد عشقی 

و ابوالفضل حسین زاده رتبه دوم را کسب کردند.
مجتبی عرب صادق، محمدامین صادقی، محمد صالح بهاری، 
امیرحافظ کرمانی، رامین اسفندیاری، علی حسینی زاده و امین 

حسین زاده مقام سوم را بدست آوردند.

انجمن  رئیــس  محمــدی:  پروین 
اپتومتری خراســان از برگزاری دومین 
ســمینار اپتومتری و علــوم بینایی به 

مدت سه روز در مشهد خبر داد.
ســعید شــاهپری در گفت وگــو بــا 
 خبرنگار ما گفت: این ســمینار باهدف 
به روزرسانی و آشنایی اپتومتریست ها 
با آخرین دستاوردهای علمی در زمینه 
تشخیص و درمان اختالالت بینایی به 
ویژه آموزش هــای بالینی در خصوص 
اختالالت دید دوچشمی و اصالح آن، 
از 13 آذرمــاه در برج ســاپکو برگزار 

می شود.
وی افــزود: در ایــن ســمینار که 14 
شرکت کنندگان  برای  بازآموزی  امتیاز 
خواهد داشــت، 30 مدرس و سخنران 
از استادان دانشگاه های سراسر کشور، 
3۲ پنل آموزشــی دربــاره درمان های 
غیر جراحی و غیــر تهاجمی انحرافات 
پنهانی و اختالالت تطابق چشم برگزار 

خواهند کرد.
وی دربــاره محورهــا و موضوعات این 
ســمینار نیز اظهار کرد: محورهای این 

ســمینار در حوزه های دید دوچشمی 
و اصــالح دید بوده و هدف این اســت 
کــه با توجه بــه ضرورت اســتفاده از 
ابزارهــای الکترونیکی در دنیای امروز، 
با روش هــای جدید  اپتومتریســت ها 
افزایــش توان بینایی بیمــار در انجام 
کارهای بینایی نزدیک، آشــنا شوند و 
کاربران با استفاده طوالنی مدت از ابزار 
الکترونیکــی دچار عوارض و اختالالت 

بینایی نگردند.
رئیــس انجمن اپتومتری خراســان با 
دید دوچشمی،  اختالل  درباره  توضیح 
اظهــار کرد: با اینکه تصویر هرچشــم 
تصویری مجزاســت، ولی ما با دوچشم 
بیشــتر از یک تصویر نمی بینیم، زیرا 
در مغز تبدیل به یک تصویر سه بعدی 

می شود.
ازاین رو اگــر ارتباط دوچشــم دچار 

اختــالل گردد و هماهنگــی کامل دو 
چشم برقرار نشود با فشار روی سیستم 
بینایــی، اختالل به صــورت دوبینی، 
احساس خستگی، سردرد، درد اطراف 
چشــم، گاهی ســوزش و خارش بروز 
می کند و فرد را از ادامه انجام کارهای 

دقیق چشمی باز می دارد.
ســعید شــاهپری با تأکید بــر اینکه 
بســیاری از این اختالالت با بررســی 
دقیق قابل درمان اســت، تصریح کرد: 
برای اصالح بســیاری از اختالالت دید 
دوچشــمی می توانیم با تجویز عینک 
مناســب، منشور مناســب و تمرینات 
بینایــی توســط اپتومتریســت آن را 
برطــرف کنیم، زیــرا باهمین اقدامات 

ساده قابل حل است. 
شــرکت   ۲4 مشــارکت  بــه  وی 
تجهیزات بینایی ســنجی اشــاره کرد 
و گفت: در حاشــیه ســه روز برگزاری 
و  تجهیــزات  نمایشــگاه  ســمینار، 
ملزومــات اپتومتری و عینک ســازی 
 بــه عنــوان حامــی انجمــن فعالیت 

خواهد داشت.

رئیس انجمن اپتومتری خراسان در گفت و گو با قدس:

برخی سردردها به دلیل اختالل در ارتباط دو چشم است

هرچند مناسب سازی 
و بهسازی معابر که از 

سال 1388 به طور 
جدی در شهر ما پیگیری 
می شود قابل تأمل است، 
اما ضعف هایی در نحوه 

اجرا و اثرگذاری آن 
همچنان مشهود بوده و با 
نقطه مطلوب فاصله دارد

بــرش

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
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 حمایت از معلوالن؛ 
قانون داریم، اراده نداریم!

امســال هم به بهانه فرا رسیدن روز جهانی معلوالن، بار دیگر 
مســئوالن مختلف طبق روال معمول، پشــت تریبون ها قرار 
گرفتنــد و هریک به فراخور جایگاه و مقامشــان، با تأکید بر 

ضرورت رفع مشکالت معلوالن، وعده هایی نیز دادند. 
ریاست جمهوری اما در آخرین جلسه هیئت دولت که دو روز 
پیش برگزار شد، خبر تصویب آیین نامه اجرایی تشکیل ستاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور برای معلوالن را اعالم 
کرد که البته در راســتای تکلیف مندرج در قانون 66 ماده ای 
حمایت از معلوالن و انجام یکی از موارد مورد تأکید و اشــاره 

این قانون است.
قانونی که بعد از حدود 13 ســال بالتکلیفــی، پس از انجام 
اصالحاتی سرانجام در اسفند سال 96 به تصویب نهایی شورای 
نگهبان رســید و انتظــار بر این بود پس از آن شــاهد اوضاع 
روبه بهبود معلوالن در جامعه باشــیم؛ چراکه قانون حمایت 
از معلوالن، بســیاری از جوانب زندگی و نیازهای این قشــر از 
جامعه را دربرمی گیرد. البته در جلســه آبان ماه هیئت دولت 
هم ســه قانون آموزش رایگان افراد دارای معلولیت در مراکز 
آموزش عالی، اختصاص هزینه کارایی خدمت مطلوب معلوالن 
به کارفرمایان و نیز پرداخت حق بیمه معلوالن در کارگاه های 

تولیدی - خدماتی تصویب شد. 
این همه شاید به نظر اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از معلوالن 
باشد که امید است همچون بسیاری از قوانین، درحد مصوبات 
کاغذی باقی نمانده و به منصه ظهور برســد، اما آنچه مسلم 
است اینکه بزرگ ترین مشــکالت معلوالن همچنان به قوت 
خود باقی است مشکالتی همچون اشتغال و معیشت، درمان 
و توانبخشــی معلوالن و ضروری است مسئوالن دستگاه های 
متولی و مرتبط در کنار مناسب ســازی معابر و ساختمان های 
عمومی برای تسهیل آمد و شد معلوالن، فراهم کردن وسایل 
نقلیه و اســتقرار امکانات تفریحی مناسب در شهر و توجه به 
درمان و رفع مشکالت معیشتی این قشر و خانواده های آنان که 
کمرشان زیر بار نگهداری عضو معلول خانواده خم شده است، 

چاره ای بیندیشند.
این نکته را نیز نباید فراموش کنیم که حتی پیش بینی حداقل 
حقوق کارگری برای معلوالن شدید - که توان کار ندارند- در 
الیحه اصالح قانون حمایت از معلوالن، باز هم مشکل به قوت 
خود باقی خواهد ماند. بر اساس آمارهای اعالم شده، نزدیک به 
3 میلیون معلول در کشــور وجود دارند که کمی بیش از یک 
میلیون نفر آنان زیر پوشش بهزیستی قرار دارند و درصد کمی 
از این تعداد را نیز معلوالن شدید تشکیل می دهند و باید فکری 
به حال جمعیت خارج از چتر حمایتی بهزیستی بشود؛ چراکه 
هزینه های سرسام آور درمان، خرید وسایل توانبخشی، مسکن، 
ایاب و ذهاب و مخارج روزمره زندگی، این افراد و خانواده های 

آنان را مستأصل کرده است.
با وجوداین برخی هراس دارند حتی با تصویب قانون حمایت از 
معلوالن، باتوجه به مشکالت کالن اقتصادی کشور و تخصیص 
و تحقق نیافتن اعتبارات پیش بینی شــده در این قانون، باز هم 
اتفاق جدیدی در این حوزه رخ ندهد و وضعیت به همان ترتیبی 
که بوده، ادامه یابد. این عده می گویند، درصورت عمل به قوانین 
موجود در سال های گذشته تا کنون، وضعیت معلوالن باید خیلی 
بهتر از این می شد به ویژه در زمینه سهم 3درصدی معلوالن از 
اشتغال و الزام دستگاه های مختلف به رعایت ضوابط مربوط به 
مناسب سازی محیط، مبلمان شهری، ساختمان های عمومی و 
امثال آن؛ به تعبیر این منتقدان، درحال حاضر مشکل قانونی در 
حمایت از معلوالن نداریم، اما بین قانون و عمل فاصله زیادی است.
امید می رود، متولیان این حوزه به دور از شعار و آمارسازی های 
هدفدار، حداقل به وظایف قانونی خود در برابر جامعه معلوالن 
عمل کنند؛ به خصوص آنکه بسیاری دیگر نبود بودجه را بهانه ای 
می دانند برای شــانه خالی کردن از زیر بار وظیفه قانونی که 
دولــت در قبال معلوالن جامعــه دارد و گواه مدعای این افراد 
هم این واقعیت است که باوجود تکالیف صریح قانونی، اعتبار 
اختصاص یافته به ســازمان بهزیستی حدود یک سوم بودجه 
الزم بــرای اجرای تنها یک مــاده از قانون حمایت از معلوالن 
است؛ حتی ساختمان های ادارات بهزیستی در خیلی از استان ها 
مناسب سازی نشده و یا باوجود اهمیت توانمندسازی معلوالن 
در کاهش وابستگی آنان به یارانه های دولتی، در این حوزه نیز 

عملکرد مثبتی را شاهد نبوده ایم.

76۹2zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. اي مادرعزیز که جانم فداي تو/ ...ولطف 
و صفــاي تو- ناراســت ۲. جانشــینان- 
از شیخ نشــین هاي  خواهر- هامــون 3. 
 حاشــیه خلیج فــارس- فتــوت- میزان

4. آخرین امپراتور روم باســتان- راست 
و درســت- درخت کنــار 5. حرکتي در 
 دســتورزبان عربي- علم نجــوم- پاردم 
6. خوگرفتــن- دیندار- یکي از دوجنس 
7. اثر »داستایوفســکي«- اســرار- تیم 
بســکتبال تهراني که تاکنون هفت باردر 
لیگ برتر ایران و دوبار در جام باشگاه هاي 
آسیا قهرمان شده 8. شایسته- پیشگویي 
آینده کســي- تنبل جالیــزي 9. صحابه 
درپناه  مرآت-  پیامبراعظم»ص«-  ایراني 
10. عیــد ویتنامــي- قــوم و خویش- 
پیکره کوچک انســاني 11. چشــمه اي 
در بهشــت- الفباي نابینایان- آســیب و 
صدمــه 1۲. نیروي انتظامــي جمهوري 
بي رنگ وبــو-  اســالمي- گازشــیمیایي 
درخشــان 13. کاغذ کپیــه- فرمانروا- 
علــف بایــد به دهنــش شــیرین بیاید 

14. کالم غیرمنظــوم- پرنــدگان مأمور 
 برهالکــت ابرهه و ســپاهیانش- جزیره 

15. تلخ- تحریم کننده توتون و تنباکو

1. بعضــي هــا در دل آب مي کننــد- 
انــدک  خیســي  مجــار-   کشــورقوم 
 ۲. نقــاب- پیــچ  قــالب دار- بیشــتر 
بازرگانان  دردهــا-  مــوات-  زمیــن   .3 
 4. الفبــاي حیات- مرحله- دهنه اســب 
5. بلندمرتبه- صاحب فن- غني و مالدار 
6. ماه محبت- شــعله آتــش- راهي که 
 نسبت به دیگران نزدیک تر به مقصد باشد 
7. شــریک جرم- به نرمــي رفتارکردن- 
حرص و طمــع 8. بلندقامت- شــهري 
بــزرگ در ایالــت »آالباما« کــه زماني 
دوســتداران  بود-  فرانســه   مســتعمره 
9. حرف دوم الفباي التین- چاه جهنده- 
از دین  ساخت وسازکردن10. خارج شدن 
خدا- روز تازي- ساقه خشک شده گندم 
 11. رودخانــه کوچــک- نصفــي- اهرم 
درختــان-  پیونــد  انــواع  از   .1۲

درس نوشــتني- صد مترمربع 13. ســرقت- زشت 
و ناپســند- نقطه شــروع 14. میهن- پشــیمان- 
گرامي داشــتن 15. هواپیماي عجــول- هماهنگ 

موسیقایي- مفرد

  افقی

  عمودی

 شب شعر »رهایی« در نیشابور
قدس:  نیشــابور- 
با  شب شــعر»رهایی« 
از  پیشــگیری  موضوع 
اعتیــاد و آســیب های 
حضــور  و  اجتماعــی 
شاعران  و  ادب دوستان 
فرهنگــی  کانــون  در 
هنری ســمیه نیشــابور برگــزار شــد.خدابخش صفادل، 
افسانه سادات حسینی، رؤیا خادمی، الهام دروگر، محبوبه 
کوشــککی، معصومه ســادات شــاکری، زهرا خداشناس، 
فاطمه حسین نژاد، فاطمه نجفی و دیبا مسیح آبادی آخرین 

سروده های ناب خویش را قرائت نمودند.

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

300072305 پیامک کنید.
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