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نمايش 14 فيلم در مشهد قطعى شد
6 پالن از پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد
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محمد بخشى محبى
 معاون دادستان مشهد

رسيدگى به پرونده هاى كيفرى داراى مراحل گوناگون است كه 
مرحله كشــف جرم و تحقيقات مقدماتى نخستين و مهم ترين 

آنهاست. هدف ارائه اين نوشتار پيدايش اين ديدگاه...



قدس گزارش مى دهد 

6 پالن از پانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد 
��ر ��ھد 

�ش�ی

خديجه زمانيان  پس از كش و قوس هاى 
فراوان ســرانجام اكران 15 فيلم در پانزدهمين 
دوره جشنواره فيلم فجر مشهد قطعى شد. اين 
خبر مى تواند خيال طرفداران سينما بويژه آن 
دسته از عالقه مندانى كه به فيلم ديدن در حال 
و هواى روزهاى جشنواره عالقه دارند را راحت 
كند كه مى توانند همزمان با تهران، فيلم هاى اين 

دوره جشنواره را در شهرشان ببينند.. 
اگرچه جشنواره مشهد امسال هم نتوانست همه 
فيلم هاى جشــنواره تهران را پوشش دهد، اما 
مسئوالن ارشاد خراسان در حال رايزنى هستند 
تا بتوانند شمار بيشترى از فيلم ها را در مشهد 
نمايش دهند. اگر از اكنون مى خواهيد براى 13 
بهمن ماه كه اولين روز جشــنواره مشهد است 
برنامه ريزى كنيد، گــزارش امروز را بخوانيد و 

منتظر خبرهاى ديگر باشيد. 

 پالن اول: 
سينماها و سانس هاى نمايش دهنده فيلم 

پــس از اينكه رئيــس اداره ســمعى و بصرى 
خراسان رضوى از سالن هاى سينماهاى آفريقا، 
هويزه و اطلس براى برگزارى جشنواره فيلم فجر 
مشهد خبر داد و معاون هنرى و سينمايى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى هم 
اســامى فيلم هاى اين دوره را اعالم كرد، تقريباً 
مى توان براحتى در خصوص كليت پانزدهمين 
دوره جشنواره فيلم مشــهد نوشت و نظر داد. 
عباس خوش آهنگ گفته بــود: براى برگزارى 
جشــنواره فيلم فجر در اين اســتان سه سالن 
ســينما آفريقا، هويزه و پرديس اطلس در نظر 
گرفته شده اســت كه آغاز سانس ها احتماالً از 
ســاعت 15 خواهد بود. با ايــن حال، در صدد 
هستيم دو ســالن اصغرزاده و سيمرغ را هم به 

ســينماها اضافه كنيم. خوش آهنگ در مورد 
ســانس هاى ويژه پيش بينى شده براى نمايش 
فيلم هاى جشنواره هم گفته بود: اين موضوع به 
ميزان استقبال مردم از فيلم ها بستگى دارد و با 
هماهنگى هاى الزم، نسبت به اختصاص سانس 
ويژه اقدام خواهد شد، اما افتتاحيه جشنواره در 
روز جمعه 13 بهمن ماه احتماالً با حضور مديران 

سينمايى كشور برگزار خواهد شد.  
به گفته اين مسئول امسال پرديس اطلس هم به 
سالن هاى نمايش دهنده فيلم اضافه شده است، 
بدين صورت عالقه مندان به سينما مى توانند از 
امكانات و سالن هاى مجهز و به روز اين سينما 
كه در حاشيه و جنوب مشهد واقع شده است، 

استفاده كنند.
 

 پالن دوم: 
فيلم هايى كه به نمايش در مى آيد

افشين تحفه گر، معاون هنرى و سينمايى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اســالمى خراسان رضوى 
از فيلم هــاى «تنگه ابوغريب» ســاخته بهرام 
توكلى، «ســرو زير آب» ســاخته محمدباشه 
آهنگر، «امپراطور جهنم» ســاخته پرويز شيخ 
طادى، «عرق ســرد» ساخته ســهيل بيرقى، 
«مصادره» ســاخته مهران احمدى، «التارى» 
ساخته محمدحسين مهدويان،« اتاق تاريك » 
ساخته سيد روح اهللا حجازى، «جشن دلتنگى» 
ســاخته پوريا آذربايجانى، «كاميون» كامبوزيا 
پرتويى، «هاياليت» ســاخته اصغــر نعيمى، 
«شعله ور» ساخته حميد نعمت اهللا، «فيلشاه» 
ساخته هادى محمديان، «سوءتفاهم» ساخته 
احمدرضا معتمدى و «به وقت شــام» ابراهيم 
حاتمــى كيا به عنوان فيلم هايى نام برد كه در 

مشهد نمايش داده مى شوند. 

 پالن سوم: غايبان جشنواره فيلم فجر مشهد 
همزمان با انتشار اين خبر، مسئوالن شيرازى هم 

از اكران 25 فيلم در اين شهر خبر دادند. 
البته گفته هاى دبير پانزدهمين جشنواره فيلم 
فجر مشهد مبنى بر رايزنى براى افزايش شمار 
فيلم هــا، مى تواند عالقه منــدان را به افزايش 
فيلم هاى نمايش دهنده در اين شــهر اميدوار 
كند. با همــه اين ها، غيبــت فيلم هايى چون 
«داركــوب»، «چهار راه اســتانبول»، «بمب»، 
«مغزهاى كوچك زنگ زده» و «جاده قديم» در 
ميان آثارى كه قرار است در مشهد نمايش داده 
شود و احتماالً جزو فيلم هاى جنجالى جشنواره 

فجر خواهند بود، سؤال بر انگيز است. 

 پالن چهارم: 
سه فيلم با موضوع دفاع مقدس و يك پويانمايى

از ميــان فيلم هايى كه بــراى پانزدهمين دوره 
جشنواره فيلم فجر نمايش داده شده است، سه 

فيلم با موضوع دفاع مقدس ساخته شده اند. 
يكــى از برجســته ترين نام هايى كــه در عرصه 
ســينماى دفاع مقدس از او ياد مى شود ابراهيم 
حاتمى كيا است كه در چند دوره اخير جشنواره 
تقريباً يك ســال درميان فيلم داشــته و پس از 
آخرين ساخته اش با نام «باديگارد»، با فيلم «به 
وقت شــام» در جشنواره امسال حضور دارد. «به 
وقت شــام» به حوادث منطقه و اسالم تكفيرى 
مى پــردازد و در مناطق مختلف تهران، شــيراز، 
شهرك سينمايى دفاع مقدس و همچنين خارج 
از كشــور فيلمبردارى شده اســت.فيلم ديگرى 
كه درحوزه دفاع مقدس قرار مى گيرد ســاخته 
بهرام توكلى اســت كه او هم تجربه جديدى را 
ارائه مى كند.توكلــى فيلم «تنگه ابوغريب» را به 
تهيه كنندگى سعيد ملكان، درباره دفاع دالورمردانه  

گردان عمار در برابر لشكركشى رژيم بعث به فكه 
و شــرهانى و رشــادت رزمندگان اين گردان در 
منطقه حساس «تنگه ابوغريب» مى سازد.سومين 
فيلم دفاع مقدسى امسال كه در مشهد به نمايش 
در مى آيد «سرو زير آب» محمدعلى باشه آهنگر 
اســت كه پس از حدود چهار سال سرانجام فيلم 
خود را جلوى دوربين برده است.در جشنواره فيلم 
فجر امسال قرار است شاهد حضور يك پويانمايى 
ســينمايى از هادى محمديان باشيم. محمديان 
كه پيش از ايــن با پويانمايى «شــاهزاده روم» 
براى اولين بار در ســى و سومين دوره جشنواره 
فيلم فجر شــركت كرده بود، حال با «فيلشــاه» 
پس از ســه سال به اين جشنواره بازگشته است. 
«فيلشاه» به عنوان تنها پويانمايى اين جشنواره، 
به بخش مســابقه «ســوداى ســيمرغ» سى و 
ششمين جشنواره فيلم فجر راه يافته است و بايد 
با 22 فيلم ديگر اين جشنواره به رقابت بپردازد. 

 پالن پنجم: تبيين توانمندى هاى سينماى خراسان 
امسال برگزاركنندگان جشنواره فيلم فجر مشهد 
بخشى را براى حمايت از فيلمسازان خراسانى در 
نظر گرفته اند. بدين منظور سالن اصغر زاده براى 
نمايش فيلم ها و توليداتى كه در داخل اســتان 
بوده نظير فيلم هاى كوتاه و مستند در نظر گرفته 
شده اســت. در واقع اين سالن به عنوان سالن 
بخش جنبى جشنواره در نظر گرفته  شده و ستاد 
مجزايى براى اين مســئله تشكيل شده است.  

 پالن ششم: پيش فروش بليت هاى جشنواره 
طبق گفته رئيس اداره ســينمايى و سمعى 
بصــرى خراســان، پيش فــروش بليت هاى 
فيلم هاى جشنواره روى سايت سينما تيكت 

خواهد بود و احتماالً از امروز آغاز شود.

در حوالى امروز2

قدس: امــروز روز اول هفته اســت. خبرهاى اين ســتون 
را بخوانيــد و بــراى بازديد از هر كدامشــان در طول هفته 

برنامه ريزى كنيد. 

 نقاشى/ سايه سفيد 
عالقه مندان به هنر نقاشى 
به گالرى  امروز مى تواننــد 
آرتين مراجعه كنند و شاهد 
نمايشــگاه  ســه  افتتاحيه 

نقاشى باشند. 
نمايشــگاه هاى  افتتــاح 
«بهمــن» و «نــگاره» كه 
خبرهاى آن ها را در روزهاى گذشته، خوانديد در ساعت 17 
امروز خواهد بود. عالوه بر اين ها نمايشگاه طراحى هاى محدثه 
طاهرى امروز افتتاح مى شــود. اين نمايشگاه با عنوان «سايه 
سفيد» در نگارخانه شماره 3 گالرى آرتين گشايش مى يابد. 
ســاعت بازديد از نمايشگاه همه روزه 16 تا 20 خواهد بود و 
هر ســه نمايشــگاه تا 17 بهمن ميزبان عالقه مندان به هنر 

نقاشى است. 
نگارخانه آرتين در خيابان احمدآباد، قائم 8 واقع شده است. 

 تئاتر / شنبه هاى خوانش 
امروز ســاعت 16 مى توانيد 
به مجموعه تئاتر شــهر تاالر 
عروسكى واقع در پارك ملت 
مراجعه و در نشست تخصصى 
«شــنبه هاى  هفتــه  ايــن 
اين  كنيد.  شركت  خوانش» 
«گسترش  عنوان  با  نشست 

فضا از متن تا اجرا» با حضور احسان روحى برگزار مى شود. 

 مگوليا
اگر پــدر و مادر شــده ايد 
بگيريد  را  فرزندانتان  دست 
و به ديدن نمايش «مگوليا» 
برويد. اين نمايش عروسكى 
به نويسندگى فرحناز نوقابى 
و كارگردانــى مريم نوقابى 
براى  را  شــادى  لحظــات 

خانواده شما رقم مى زند. 
فهيمه نبوى نژاد و شــادن 
نباتى برگزيده هاى جشــنواره رضــوى در اين نمايش نقش 
آفرينى مى كنند همچنين آرش تقوى، نيلوفر امينيان، فرشته 
ثابت، پريســا وظيفه دان، فهيمه نبوى نژاد، شاهين نورايى و 
مژگان بهمدى عروسك گردان ها و صدا پيشگان اين نمايش 

عروسكى هستند. 
«مگوليا» هر شــب ساعت 17 در پرديس تئاتر مستقل اجرا 
مى شود. پرديس تئاتر مستقل بين الدن و صياد شيرازى نبش 

وكيل آباد 48 واقع شده است. 

 كتاب/ قصه هاى آمين 
اگر عالقه منــد به مطالعه 
مى توانيد  هســتيد،  كتاب 
نوشــته  آمين»  «قصه هاى 
سعيد تشكرى را كه بتازگى 
توســط به نشر منتشرشده 

است، بخوانيد. 
تشكرى در اين مجموعه10 
داستان رضوى را با نام هاى 
«به  معجزه آسا!»،  «ملكوت 
وقت ميزان»، «نوشــدارو»، 
«چون نــگاه كرديم، دام در حلق هاى ما بود و بندهاى تله ها 
در پاى ما بود»، «سايه هاى دنباله دار»، «سالم بى نقص»، «به 
نظر شما روزى چند تا ضربان قلبش مى زند؟»، «از اين به بعد 
جفتى و تكى»، «نگاهم كن» و «يكى آبى يكى...» گردآورى 
كرده است. داســتان هاى اين كتاب با محوريت امام رضا(ع) 
و اثر نويسندگانى از قبيل نصراهللا قادرى، سيدعلى شجاعى، 
محمد اسماعيل حاجى  عليان، وحيد حسينى ايرانى، فرحناز 
عليــزاده، نرگس مقصودى، عترت اســماعيلى، مريم راهى، 

فاطمه سليمانى و نجمه مولوى است.

آيت اهللا علم الهدى:
 سوژه اصلى شيطان نسل جوان است

قدس: آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در خطبه اول نماز 
جمعه اين هفته مشهد مقدس كه در حرم مطهر رضوى برگزار 
شد، اظهار داشت: در هفته هاى پيش در ارتباط با راهكارهاى 
شيطان در مسير گمراه كردن بشر صحبت كرديم و هفت نوع 

آرايشگرى شيطان را تبيين كرديم.
وى افزود: در ســوره مباركه اعراب شيطان به خداوند متعال 
عرضه داشــت كه براى بشر در مسير صراط مستقيم و جاده 
عبوديت راهبندان ايجاد مى كند، راهبندانى كه از چهار جانب 

انسان ها را احاطه مى كند.
امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: نظريه مرحوم طبرسى در 
تفسير مجمع البيان در خصوص احاطه شيطان از چهار جانب 
مى گويد: شيطان ابراز كرد كه از پيش رو، پشت سر، از طرف 
راست و چپ مى آيم تا انسان را از مسير عبوديت خارج كنم، 
شيطان انسان را از طرف راست از پيش رو با زينت دادن دنيا 
احاطه مى كند كه پول و قدرت دنيا، لذت دنيا مقام و قدرت 

دنيا اين ها را زينت و آرايش مى دهد.
وى بيــان كرد: نقطه و ســوژه اصلى شــيطان در راهبندان 
كردن بشــر نسل جوان است؛ چون اوست كه در آغاز زندگى 
مى خواهد راه و مســير خود را انتخاب كند؛ شيطان در اين 

مسير ابتدا دنيا را زينت مى دهد.
وى گفت: و از پشــت ســر كارى مى كند تا انسان آخرت را 
فراموش كند، تا فكر نكند كه قرار اســت به خداوند نســبت 
به اعمال خود پاســخ دهد و انسان به اين نتيجه مى رسد كه 

آخرت وجود ندارد و آن را فراموش مى كند.
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى ابــراز كرد: زمانى كه 
شــيطان مى گويد؛ از طرف راست مى آيم به دنبال اين است 
كه عبادت را براى انســان سنگين كند، دو ركعت نماز صبح 
مى خواهــد بخواند آن قدر ســنگين مى كند تــا او نتواند از 
خواب برخيزد و نماز بخواند. وى با بيان اينكه خداوند متعال 
مى فرمايد: نماز سنگين است مگر بر كسانى كه بنده خاشع 
خداوند هســتند، خاطر نشان كرد: شيطان از سمت چپ كه 
مى آيد، گناه را براى انسان شيرين مى كند، غيبت كردن، نگاه 

به نا محرم و دروغ گفتن را شيرين مى كند.
آيت اهللا علم الهدى تأكيد كرد: در همين راســتا وقتى جوان 
مى خواهد تازه مسير را انتخاب كند و با اين راهبندان ها مواجه 

مى شود، چطور مى تواند خود را حفظ كند و گمراه نشود.
وى ادامه داد: اما خداوند متعال مى فرمايد؛انسان از باال و پايين 
فرصت دارد، راه باال به روى انسان باز است و اگر دست هايش 
را بلند و با خضوع و خشوع دعا كند يا پيشانى بر زمين بگذارد 

تا هفتاد سال گناه او را خواهم بخشيد.

ائمه جمعه خراسان:
 مشكالت جامعه به طور منطقى

ريشه يابى شود
بيرجند؛ حجت االسالم والمســلمين مختارى امام جمعه 
موقــت بيرجند گفت: در بحث مشــكالت حاكم بر جامعه، 
ريشه يابى يك اصل اساسى است و وجدان حكم مى كند براى 
حل مشكالت به هر درى نزنيم بلكه مشكالت بايد منطقى و 

عاقالنه، ريشه يابى شود تا بسيارى از آن ها مرتفع شوند.
بجنورد؛حجت االسالم والمسلمين يعقوبى در خطبه هاى نماز 
جمعه اين هفته با اشاره به ســالروز ورود امام راحل به ايران 
گفت: با ورود بنيانگذار جمهورى اســالمى، دشمنان ديرينه 
اســالم با اربابانش از اين كشــور رفتند،رحمت و عزت آمد و 
قساوت و ذلت رفت و دليل موفقيت امام(ره) در هدفش، نيت 

پاك و خالص وى بود.
مه والت؛ حجت االســالم فاطمى امام جمعه موقت مه والت 
با اشــاره به سفر چند روز آينده رئيس جمهور فرانسه به ايران 
گفت:رئيس جمهور فرانسه به دستور استكبار در آينده اى نزديك 
به ايران مى آيد و هدف آن ها يك طرح است كه برجام موشكى 
اجرا شود.وى خواستار مراقبت مسئوالن از اين گونه توطئه شد.
بشرويه؛حجت االسالم والمسلمين شمس الدين گفت مطالبه 
جدى ما، توســعه راه هاى بشرويه است و بايد اين مسائل حل 
شود چرا كه بشرويه نياز دارد كه از بن بست جاده اى خارج شود.
زاوه؛حجت االسالم والمسلمين مصطفويان با اشاره به مصاحبه 
تلويزيونى رياست جمهوربا بيان اينكه ملت منتظر پاسخهاى 
قانع كننده از ســوى ايشــان بودند گفت: الزم بود به سؤاالت 
متعدد از جمله مشــكالت اقتصادى، تــورم،واردات بى رويه و 

قاچاق كاال وبيكارى پاسخى درست وقابل قبول داده مى شود.

اسفند ماه برگزار مى شود
 اولين جشنواره فرهنگى هنرى 

با رويكرد حمايت از توليد ملى
فرهنگى  اولين جشنواره  قدس: 
هنرى «توليد ملى فرداى روشن» 
با هدف حمايت از توليد ملى در 

مشهد برگزار مى شود. 
معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 

خراسان رضوى ضمن بيان اين خبر به قدس گفت: با توجه به 
اينكه حمايت از توليد ملى مورد تأكيد رهبر معظم انقالب بوده 
است، اولين جشنواره حمايت از توليد ملى با رويكرد فرهنگى 

و هنرى در مشهد برگزار مى شود. 
بــه گفته يوســف امينى ســبك زندگى اســالمى-ايرانى، 
گفتمان سازى و فرهنگ سازى اقتصاد مقاومتى، حمايت از 
توليد ملى و تشويق به مصرف كاالى ايرانى و مبارزه با قاچاق 

كاال از اهداف جشنواره «توليد ملى فرداى روشن» است. 
عالقه مندان به شركت در اين جشنواره مى توانند آثار خود را تا 
22 بهمن ماه در پنج محور مسابقه كتابخوانى، داستان نويسى، 
رسانه و توليد ملى، پيامك ادبى، فضاى مجازى(اينستاگرام) و 

طراحى پوستر به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند. 
گفتنى است، اختتاميه اولين جشنواره فرهنگى هنرى «توليد 
ملى فرداى روشن» در نيمه اول اسفندماه برگزار خواهد شد.

ا�بار

فضا از متن تا اجرا» با حضور احسان روحى برگزار مى شود. 

فرهنگى  اولين جشنواره 
هنرى «توليد ملى فرداى روشن» 
با هدف حمايت از توليد ملى در 

معاون فرهنگى و مطبوعاتى اداره 
كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
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محروميت زدايىشعر

نكوداشت «رضا رضايى» در سومين شب شاعر خراسانى 
جليل فخرايى: سومين شب شاعر خراسانى، نكوداشت شاعر معاصر آيينى، رضا رضايى در 
ســالن همايش هاى كانون بحث و انتقاد دينى شهيد هاشمى نژاد مشهد برگزار شد. در اين 
نشست پس از شعرخوانى شاعران، معاون فرهنگى مطبوعاتى اداره كل ارشاد خراسان رضوى، 
گفت: استادرضا رضايى، يكى از بزرگاِن عرصه شعر خراسان است كه طى سال ها خدمت در 
اين حوزه توانسته  شاگردان بسيارى را تربيت و به جامعه هنرى و ادبى مشهد تحويل دهد. 
يوسف امينى از ساماندهى انجمن هاى ادبى مشهد در سال آينده، خبر داد و گفت: انجمن هاى 
ادبى از گذشته تا به امروز قرارگاه هايى بوده اند كه توانسته اند جايگاه ادبيات خراسان را حفظ 
كنند؛ بنابراين يكى از دغدغه هايى كه از ديرباز وجود داشته است، شناسايى و ساماندهى اين 

انجمن ها بوده تا بتوانيم از اين طريق در راستاى تقويت و حفظ آنان گام برداريم.

سپاه درصدد اشتغال زايى و تأمين معيشت محرومان
قدس: فرمانده ســپاه امام رضا(ع) با اشــاره به طرح هاى مختلف قرارگاه پيشرفت و آبادانى 
سپاه در خراسان رضوى گفت: رفع مشكالت معيشتى محرومان و اشتغال زايى پايدار از جمله 
اهداف قرارگاه است.ســردار يعقوبعلى نظرى در حاشيه بازديد از پروژه هاى محروميت زدايى 
قرارگاه پيشرفت و آبادانى سپاه امام رضا(ع) در روستاى آبگرم كالت اظهار كرد: اين قرارگاه 6 
دهستان در 6 شهرستان كالت، سرخس، زاوه، خواف، تربت جام و تايباد را با بيش از 80 نوع 
برنامه در محورهاى فرهنگى، تبليغ، تعليم و تربيت، سالمت، عمران، اشتغال و اقتصاد تحت 
پوشش خود قرار داده است. وى با اشاره به تهيه نقشه راه مربوط به روستاى آبگرم كالت و 
اجراى پروژه هايى نظير دامدارى با همكارى آستان قدس رضوى گفت: از روستاى آبگرم به 

عنوان روستايى كه نقشه راه آن تكميل و پروژه ها شروع شده است.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

عباســعلى سپاهى يونسى  ديگ غذا به سنت هر چهارشنبه، روى اجاق است 
و مردى اســپندى را كه دود كرده وســط حياط سراى نجات يافتگان موالعلى(سنا) 
جمعيت حمايت از كارتن خواب ها، مى چرخاند. چند دقيقه بعد، دستان همديگر را 
گرفته ايم و دور اســتخر وسط حياط، حلقه زده ايم. مصطفى آذرى كه روزگارى خود 
كارتن خواب و معتاد بوده است و حاال ناجى كارتن خواب ها شده، به آرامى براى همه 
دعا مى كند، براى مادران معتادان و زجرهايى كه مى كشند، براى كارتن خوابهايى كه 
به جامعه برگشتند، براى زنان و فرزندان كارتن خوابهاى معتاد و بدبختى هايشان و...

 10 دقيقه بعد ظرفهاى يك بار مصرف پر از قيمه پلو مى شود كه هزينه آن را خيرين 
پرداخته اند. هر چه مى بينم مهربانى و دوســتى است آن هم از طرف كارتن خوابهاى 
معتادى كه به سراى نجات يافتگان پناه آوره اند.بعضى از آن ها چند سال پاك بودن را 

در كارنامه خودشان دارند و بعضى ديگر چند ماه را.
غذاها كه بسته بندى مى شود، سه تيم مى شويم و به سمت پاتوق هاى كارتن خوابها 
راه مى افتيم. به سمت نوده، به شهرك شهيد رجايى، به كال زركش و... و من و همكار 
عكاسم سوار كاپراى سراى نجات مى شويم كه مصطفى آذرى هم كنار راننده كاپرا كه 

دست راست اوست نشسته است.
بعد از كال زركش، يكى از كوچه ها را وارد مى شــويم تا به محل پاتوق برسيم. مردان 
و زنانى بين خاك و خل نشســته اند با رســيدن ماشــين ما و ماشين ديگرى كه ما 
را همراهى مى كند آرامششــان به هم مى خورد و به ســرعت خودشان را به ماشين 
مى رســانند تا غذايى بگيرنــد. اين غذا گرفتن بهانه اى مى شــود براى خوش و بش 
مصطفى آذرى و دوستانش با معتادان و كارتن خواب ها تا آن ها را جذب كنند. همه 
چيز با مهربانى و لطف اتفاق مى افتد. چند دقيقه بعد مردى را مى بينم كه با دو ســه 
كيسه ضايعات با آذرى خوش و بش مى كند و چيزهايى مى گويد و چيزهايى مى شنود. 
كيسه هاى ضايعات را مى اندازد و ظرف غذا را مى گيرد. راضى شده است كه با ما بيايد. 
گوشه اى مى نشيند و كيفى را از زير لباسش در مى آورد. فندكش را روشن مى كند و 
شروع مى كند به مصرف مواد. مى گويم تو كه مى خواهى ترك كنى اين بار را هم نكش 
و او مى گويــد: مى دانى آن ضايعات را از كجا جمع كردم؟ ديدى آن ها را انداختم؟ به 
خاطر آقا مصطفى بود كه خيلى آقاست. ديگر خسته شده ام مى خواهم ترك كنم. اين 

را مى گويد و دوباره مى كشد.
بعد از نيم ساعت توقف و حرف زدن و خوش و بش از دور چهار نفر به سرعت به سمت 
ما مى آيند. نزديك آذرى كه مى رسند آغوش باز مى كنند و همديگر را بغل مى كنند. 
مى فهمم كه از معتادانى هســتند كه به لطف سراى نجات يافتگان حاال پاك شده اند 

و دارند زندگى مى كنند.
دو نفر ديگر هم با ما همراه مى شوند تا به سرا بيايند يك نفر جوان و يك نفر مسن. 
پاتوق بعدى هم محدوده كال است و اين بار كنار زمين هاى كشاورزى پسرك نوجوانى 
كنار ديوار نشســته اســت و مواد مصرف مى كند و همزمان سيگار مى كشد وقتى از 
او ســن و سالش را مى پرسم مى گويد 14 ســال دارم. مى پرسم چرا ترك نمى كنى 
مى گويد: پدر و مادرم مصرف مى كنند چجورى ترك كنم. پسر نوجوانى كه با ما آمده 
است و حاال 2 سال است پاك است مى گويد: تو پاك شو و پدر و مادرت را نجات بده 

و پسر نوجوان سرى تكان مى دهد و باز هم مى كشد.
جواد آقا، دست راست آذرى عكس مى گيرد و گاهى با معتادان حرف مى زند تا شايد 
يكى ديگر به جمع آن هايى كه مى خواهند با ما برگردند اضافه شــود. خورشيد دارد 
غروب مى كند كه تصميم مى گيريم برگرديم. يك نفر ديگر هم به جمع برگشــتى ها 
اضافه مى شود. آذرى و دوستانش خوش حالند كه پخش غذا امروز هم بى فايده نبوده 
است. با خودم فكر مى كنم اى كاش اين همه دستگاه عريض و طويلى كه در امر مبارزه 
با اعتياد كار مى كنند بيش از پيش به يارى سراى نجات يافتگان بشتابند و آن ها را در 
پيش برد برنامه هاى خوبشان كه براى ترك و اشتغال افراد معتاد و كارتن خواب است 
يارى كنند. راســتى بايد هر كدام از ما هم به سهم خودمان جمعيت را كمك كنيم 

برگشت معتاد به جامعه را نمى شود با پول سنجيد كارى است كارستان.

 گزارشى از سنت پخت غذاى جمعيت حمايت از كارتن خواب ها

 قيمه پلوهايى كه معتاد نجات مى دهند

مدير گروه راديوتراپى انكولوژى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد تاكيد كرد

   استفاده از تلفن همراه براى كودكان، ممنوع
قدس:عضو هيئت علمى دانشــگاه علوم پزشكى مشهد در 
حاشيه سمينار علمى «تازه هاى نوروانكولوژى» گفت: نيمى 
از تومورهاى مغزى، منشــاء ثانويه دارند و در اثردست اندازِى 
بافت هاى ســرطانى ساير نواحى بدن به مغز و اعصاب ايجاد 
مى شــوند از اين رو تشخيص به موقع و درمان مناسب و به 
هنگام سرطان هاى ديگر در كاهش آمار بروز تومورهاى مغزى 
ثانويه اثرگذار است. دكتر كاظم انورى افزود: تومورهاى مغزى 
2 درصد كل تومورهاى بدن انسان را ايجاد مى كنند و به ازاء 
هر يك ميليون نفر حــدود 100 تا 110 نفر مبتال به تومور 

مغزى در هر سال، داريم.
دبير علمى ســمينار «تازه هاى نوروانكولوژى» گفت: در بروز 
سرطان هاى مغز و اعصاب نقش عوامل محيطى كم رنگ است 

و بسيارى از عوامل ايجاد تومورهاى مغزى ناشناخته است.
دانشيار دانشگاه علوم پزشكى مشهد در خصوص اثر استفاده 
طوالنــى مدت از تلفن همــراه در ايجــاد تومورهاى مغز و 
اعصاب، گفت: در سال 2008، مطالعه اى در سوئد انجام شد 
كه نشــان مى داد افرادى كه بيشتر از 2 هزار ساعت در يك 
بــازه زمانى با تلفن همراه حرف زده بودند؛ ريســك ابتال به 
تومورهاى مغزى شان نســبت به افرادى كه در گروه كنترل 
بودنــد، افزايش پيدا كرده بود. اما مطالعات ديگرى كه انجام 
شد نتيجه مطالعات سوئد را تاييد نكرد. با اين حال بايد اعتراف 
كرد كه دلواپســى در رابطه با استفاده طوالنى مدت از تلفن 
همراه وجود دارد و از اينرو مناسب است كه استفاده از تلفن 
همراه محدود باشد و حتى المقدور در صورت عدم استفاده از 
تلفن همراه آن را خاموش و از بدن دور كرد.وى ضمن اشاره 
به اينكه استفاده از تلفن همراه براى كودكان به هيچ عنوان 
توصيه نمى شود؛ گفت: ســردرد، تظاهر شايع بيمارى هاى 
گوناگون است اما يكى از عالئم ابتال به تومورهاى مغزى نيز 
محسوب مى شود؛ از اينرو سردردى كه همراه با اختالل حسى 

يا حركتى باشد حتما بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
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یاددا�ت 
 نكاتى مهم براى استفاده از اسلحه 

در مأموريت هاى پليسى
محمد بخشى محبى/ معاون دادستان مشهد

رســيدگى به پرونده هاى كيفرى داراى 
مراحل گوناگون اســت كه مرحله كشف 
جرم و تحقيقات مقدماتى نخســتين و 
مهم ترين آنهاست. هدف ارائه اين نوشتار 
پيدايش اين ديدگاه نسبت به امور بظاهر 
ســاده و پيش پا افتــاده از جمله نحوه 

استفاده كاربردى و قانونى از سالح است.
كشــف جرم از وظايف خاص ضابطان قضايى است.ضابطان 
صرفــاً در حيطه اختيارات قانونى و تحت نظارت و تعليمات 
دادستانى مطابق مواد 32 و33 قانون آيين دادرسى كيفرى 

فعاليت مى كنند.
احراز عنوان ضابط قضايى مســتند به ماده 30 قانون مذكور 
منوط به گذراندن دوره هاى تخصصى عملى و تئورى آموزشى 
زير نظر مرجع قضايى و با محوريت دادستانى است و صدور 
كارت ويژه ضابط دادگسترى و دريافت گواهينامه پايان دوره 
آموزشى با تأييد دادســتان وفق ماده 12 آيين نامه اجرايى 

احراز عنوان ضابط دادگسترى مصوب 1394 است.
مهم ترين و كاربردى ترين مهارت آموزشى به ضابطان اعم از 
ضابطــان عام و خاص از جمله پليــس مبارزه با مواد مخدر، 
پليس راهور، پليس اطالعات و امنيت عمومى، پليس مرزبانى، 
تيم هاى عمليات ويژه آگاهى، اطالعات سپاه، نيروى مقاومت 
بسيج، و....نحوه اســتفاده قانونى از سالح تحت اختيار آنان 

است.
قوه قاهره و تضمين كننده بحث امنيت در تقابل با بزهكاران 
و تبهكاران و برهم زنندگان نظم عمومى عالوه بر اختيارات 
مصرحه قانونى و حمايت هاى دســتگاه قضايى،همين سالح 
نيروهاى انتظامى و نظامى اســت كه وجه تمايز آنان با ساير 
افراد جامعه بوده ولــى همان طور كه تمام اختيارات قانونى 
اعطايى به ضابطان بايــد در چارچوب مقررات و مواد قانونى 
باشد، اختيار داشتن اسلحه اعم از سرد و  گرم و نحوه استفاده 
از آن نيز الزم است بر اساس آموزه هاى قانون گذار و چارچوب 

حقوقى صورت گيرد.
در اين خصوص، قانون نحوه به كارگيرى ســالح به صورت 
ويژه و تخصصى كليه نكات اساســى و ضرورى را به وضوح 
بيان كرده اســت و در قالب مفاهيم قضايى بيان داشته كليه 
افرادى كه زير مجموعه نيروهاى مسلح هستند در چه مواقع 
و چــه حدودى و تا چه ميزانى و بر چه اساســى و با رعايت 
چه مراتبى حق استفاده از اسلحه سازمانى خود (اعم از كلت 
زعاف، كلت برونينگ، رولور، كالشنيكف، ژMP۵ ،3، يوزى، 
برتا92، ماكاروف، تاكاروف، كلت P226زيگ زاور و....) را دارند.

يكى از نكات بســيار مهم و در عين حال مبهم كه در قانون 
مذكور بيان شــده و نياز به تفســير تخصصى دارد، موضوع 
تيراندازى به ســمت هدف است. مطابق اين قانون، بايد پس 
از اخطار و ايست و هشدارهاى الزمه و شليك تيرهاى هوايى، 
در صورت نياز به تيراندازى و متوقف كردن بزهكار به پايين 
تنه فرد تبهكار شــليك شــود و در همين جا دو نكته حائز 
اهميت است؛ اول اينكه تمامى سيبل هاى هدف در تمرينات 
تيرانــدازى و آموزش هاى صورت گرفته در دانشــكده هاى 
افسرى و آموزشگاه هاى درجه دارى و حتى در دوران خدمت 
با شــمايل انســان و تداعى كننده باال تنه آن و بعضاً اهداف 
مدور و دايره اى و مستطيل  شكل است و ضابطان ما همواره 
با اين شكل از سيبل ها در حال آموزش و پيشرفت تكنيكى و 
تاكتيكى بوده اند و هرگز نحوه تيراندازى به پايين تنه و كمر 
به پايين را تمرين نكرده اند، در حالى كه در عالم واقع بايد از 
كمر به پايين شليك نمايند تا مورد حمايت قانون گذار باشند 
و موجبات رافع مســئوليت كيفرى و مدنى ايجاد شــود كه 
متاسفانه در عمل اين تضاد براى ضابطان مشكل ساز مى شود 
و ســبب احضار آنان به شعب قضايى ويژه ضابطان و سازمان 

قضايى نيروهاى مسلح مى گردد.
موضوع ديگر كه داراى اهميت بسيار زياد است اينكه همين 
تيراندازى به پايين تنه و از كمر به پايين نيز به روشــنى چه 
در بُعــد عملى و چه تئورى آموزش داده نمى شــود و نكات 
خاص آن بيان نمى شود. مثالً در ناحيه ران، شريانى بزرگ و 
حياتى به اسم اصطالحى «سفيد ران» قرار دارد كه در صورت 
پارگى و آسيب ديدن به علت خونريزى شديد ظرف چند ثانيه 
سبب مرگ فرد مى شود. درست است كه اين ناحيه در پايين 
تنــه و پايين تر از كمر قرار دارد، ولى به علت اينكه عضو نوعاً 
كشنده و حياتى است سبب مرگ فرد مى شود و چه بسا در 
مواردى موجبات تحقق قتل عمد (به علت حساسيت موضع و 
كشندگى باالى عضو) شود و در عمل تيراندازى به اين نقطه 

سبب مسئوليت كيفرى و حقوقى ضابطان مى شود. 
اميد است اين يادداشت به ايجاد تأمل و تفكر نسبت به مسائل 
مطروحه بينجامد و موجب ارتقاى كمى و كيفى آموزش هاى 

تئورى و عملى ضابطان شود.

 پستچى امانت دار 30 فقره چك حامل 
را به صاحبش بازگرداند 

ايلنا: پستچى مشــهدى يك ميليارد و 840 ميليون ريال 
چك حامل را به صاحبش بازگرداند.ســيد مجيد جعفرى 
پستچى ناحيه 9 پستى مشهد، هنگام تخليه و جمع آورى 
مرسوالت از صندوق پستى واقع در خيابان فردوسى، تعداد 
ســى فقره چك حامل را پيدا و به صاحــب آن بازگرداند. 
حســين نعمتى، معاون وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل شــركت ملى پســت ، در 

پيامى از عمل اين همكارشان تقدير كرد.

مديركل بهزيستى خراسان رضوى خبر داد
  پذيرش شبانه 1350 معتاد متجاهر 

در 9 مركز كاهش آسيب اعتياد 
قدس: مدير كل بهزيستى خراسان رضوى از ظرفيت پذيرش 
شبانه 1350 نفر از معتادان متجاهر در 9 مركز گذرى كاهش 

آسيب اعتياد يا دى.آى.سى در مشهد خبر داد.
پوريوســف همچنين به وجود مراكــزى به منظور پذيرش 
افراد بى ســرپناه اشاره كرد و ادامه داد: پذيرش و ثبت نام در 
اين مراكز نيز از 4 صبح آغاز مى شــود و خدماتى چون شام 
گرم، صبحانه، بسته بهداشتى و غيره به صورت رايگان ارائه 

مى شود.
وى به فعاليت 9 مركز غيردولتى مبارزه با معتادان متجاهر 
كارتن خواب اشــاره كرد و گفت: به منظور تامين اعتبارات 
مراكز غيردولتــى و ادامه فعاليت اين مراكز بويژه در فصول 
سرد سال نيازمند همكارى و مشاركت دستگاه هاى مسئول 

بويژه شهردارى مشهد هستيم.

 تاكيد استاندار بر پيگيرى جدى 
پروژه هاى تامين آب براى مشهد

قدس: اســتاندار خراســان رضوى گفت: با توجه به تداوم 
خشكسالى و كاهش شديد نزوالت آسمانى تامين آب مشهد 
در تابستان سال آينده بسيار مهم و حياتى است بنابراين بايد 
پروژه هاى الزم براى تامين آب زائران و مجاوران در اين شهر 

با جديت پيگيرى شوند.

پستچى مشــهدى يك ميليارد و ايلنا: پستچى مشــهدى يك ميليارد و ايلنا: پستچى مشــهدى يك ميليارد و 840 ميليون ريال 

روى خط حادثه

   سارقان خشن مشهد دستگير شدند
انتظامى مشــهد  فرمانده  قدس: 
از دســتگيرى عامالن سرقت هاى 
خشن كه در برابر پليس هم قصد 

مقاومت داشتند، خبر داد. 
در  بوســتانى»  محمد  سرهنگ« 
تشريح اين خبر گفت: در پى چند 
فقره سرقت خشن در محدوده بلوار 
فرامرز عباســى مشــهد، مأموران 
پيگيرى  بــراى  آبكــوه  كالنترى 

موضوع وارد عمل شدند.  وى افزود: تيم گشت نامحسوس كالنترى آبكوه در اين مأموريت 
ضربتى پس از كنترل و مراقبت هاى پوششــى، يكى از عامالن سرقت هاى خشن كه سر 
و صورت خود را نيز پوشــانده بود در يكى از كوچه هاى فرعى بلوار فرامرز عباسى مورد 
شناسايى قرار داده و براى دستگيرى او اقدام كردند. سرهنگ بوستانى گفت: اين مرد جوان 
بى درنگ به ســمت جوان موتور سوارى كه منتظرش بود دويد و سوار بر موتورسيكلت 
همدســتش از صحنه گريختند. وى خاطرنشان كرد: مأموران كالنترى آبكوه به تعقيب 
متهمان پرداختند و طرح مهار درمسير فرار موتورسيكلت به اجرا گذاشته شد.  فرمانده 
انتظامى مشهد اظهار داشت: دو جوان موتور سوار به علت سرعت زياد تعادل وسيله نقليه 
را در بلوار آزادى از دست دادند و با انحراف از مسير حركت، موتورسيكلت به گارد ريل هاى 

بلوار برخورد و واژگون شد.
وى گفت: در اين لحظه سارقان با چاقو به سمت مأموران انتظامى حمله ور شدند و قصد 

مقاومت داشتند كه پليس با فنون رزمى آن ها را زمينگير كرد.

  هوشيارى طالفروش سارقان حرفه اى را به دام انداخت
با هوشيارى متصدى يك  قدس: 
طالفروشى در تربت جام، دو سارق 

حرفه اى دستگير شدند. 
فرمانــده انتظامــى تربــت جام 
گفت: متصدى يكى از واحدهاى 
طالفروشــى هسته مركزى شهر 
تربت جام گزارشى مبنى بر حضور 
دو ســارق در داخل مغازه اش به 
مركز فوريت هاى پليســى 110 
اعالم كرد. ســرهنگ هوشــنگ 

كيانى افزود: با اعالم خبر تيم گشت كالنترى 11 براى بررسى موضوع به محل اعزام 
شد.

وى تصريح كرد: در بررسى هاى به عمل آمده مشخص شد دو خانم 28 و 50 ساله كه 
مادر و دخترند در شلوغى مغازه قصد كش روى النگوهاى طال را داشتند كه متصدى 

واحد صنفى متوجه شده و به پليس گزارش كرده است. 
ســرهنگ كيانى خاطر نشان كرد: با هماهنگى مقام قضايى تحقيقات از متهمان براى 

كشف ديگر جرايم احتمالى ادامه دارد.

  دستگيرى2 شكارچى غير مجاز 
   در منطقه شكار ممنوع مه والت 

قدس: فرمانده انتظامى مه والت از دســتگيرى دو شكارچى غير مجاز در منطقه شكار 
ممنوع مه والت خبر داد. 

سرهنگ ذوالفقارى گفت: مأموران پليس امنيت عمومى با همكارى يگان حفاظت محيط 
زيست شهرستان با اجراى گشت مشترك در محدوده شكار ممنوع دو نفر از شكارچيان 

غيرمجاز را دستگير كردند.
وى افزود: الشه دو قطعه پرنده و يك اسلحه شكارى و ادوات شكار و صيد از شكارچيان 

غيرمجاز كشف و ضبط شد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود 
مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى خوانندگان  
عزيز    در حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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سارقان خشن مشهد دستگير شدند
انتظامى مشــهد  فرمانده   
از دســتگيرى عامالن سرقت هاى 
خشن كه در برابر پليس هم قصد 

در  بوســتانى»  محمد  سرهنگ« 
تشريح اين خبر گفت: در پى چند 
فقره سرقت خشن در محدوده بلوار 
فرامرز عباســى مشــهد، مأموران 
پيگيرى  بــراى  آبكــوه  كالنترى 

با هوشيارى متصدى يك 
طالفروشى در تربت جام، دو سارق 

فرمانــده انتظامــى تربــت جام 
گفت: متصدى يكى از واحدهاى 
طالفروشــى هسته مركزى شهر 
تربت جام گزارشى مبنى بر حضور 
دو ســارق در داخل مغازه اش به 

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

 مسئوالن در پاسخ به گاليه مردم عنوان كردند

احتكار؛ دليل گرانى دوباره تخم مرغ در مشهد
 فاطمه معتمدى  قيمــت تخم مرغ دوباره 
افزايش يافته و در هــر كيلو به حدود 7400 
تومان رسيده اســت.  اين مطلب، گفته يكى 
از شهروندان اســت كه در تماس با تحريريه 

خواستار پيگيرى آن شد.
وى افــزود: برخى مغــازه داران خريد قبل را 
عاملى براى باال بودن قيمت تخم مرغ مى دانند 
و مى گويند، ما تخم مرغ را در زمان گران بودن 
خريدارى كرده ايم، بنابراين دليلى براى عرضه 

به قيمت كم وجود ندارد.
وى با اشاره به اينكه اين استدالل قابل پذيرش 
نيست، گفت: برخى مغازه دارها با سوء استفاده 
از تقاضاى موجود در بازار براى خريد تخم مرغ 
حاضر نيستند اين كاال را به قيمت مناسب به 
بازار عرضه كنند و به دنبال كســب سود در 
باالترين حد ممكن با توجه به تقاضاى باال براى 

خريد تخم مرغ در بازار هستند.
يك مخاطب ديگر نيز گفت: قيمت تخم مرغ 
گران شــده اســت، به طورى كه هم اكنون 
براى خريــد 20 عدد تخم مرغ از نوع برند در 
وزن كمتر از دو كيلوگرم بايد 12 هزار تومان 
پرداخت كرد كه انصافا، رقم بااليى است، ضمن 
اينكه پس از توزيع و تأمين تخم مرغ در بازار 
به دنبــال گرانى يك ماه پيش، انتظار مى رود 
قيمت ها هم اكنون در وضعيت متعادلى قرار 

داشته باشد.

 افزايش دوباره قيمت
وى اضافه كرد: با وجود كاهش قيمت اين ماده 
پروتئينى در بازار طى چند هفته گذشته، يكى 
دو روزى است دوباره قيمت تخم مرغ در بازار 

افزايش يافته است.
متصدى يك ســوپر ماركت نيز با تأييد گران 
شدن قيمت تخم مرغ طى چند روز اخير اظهار 
داشت: هم اكنون بهاى هر كيلو تخم مرغ ساده 
در بازار در ســطح خرده فروشى حدود 7400 
تومان است كه اين رقم براى تخم مرغ از نوع 

برند تا 7500 تومان نيز مى رسد.
وى كه در محدوده صياد شيرازى فعال است، 
افــزود: پس از گرانى تخم مــرغ در دى ماه و 
بــا توزيع تخم مرغ به نرخ تنظيم بازار، قيمت 
آن ارزان شــد و به مرز 5500 تا 6000 تومان 

رسيد.
وى ادامــه داد: با اين حال چند روزى اســت 
دوباره قيمت تخم مرغ افزايش يافته و به حدود 

7400 تومان رسيده است.
وى دربــاره دليــل ايــن گرانــى تصريــح 
كرد:واحدهاى خرده فروشــى ســطح شهر از 
عمده فروشان خريدارى مى كنند و طبق گفته 
عمده فروشان بازار، دليل گران شدن نرخ تخم 
مرغ، افزايش قيمت از سوى مرغدارى هاى مرغ 
تخمگذار است و تخم مرغ را با قيمت باالترى 

به بازارعرضه مى كنند.

 خريد دانه اى تخم مرغ به دليل گرانى
يك فروشنده ديگر نيز با اشاره به گران شدن 
تخم مرغ يادآورشــد: اين مسئله سبب شده 
اســت خريد تخم مرغ از سوى مردم كاهش 
يابد، ضمن اينكه برخى به خريد كمتر از كيلو 

و حتى به صورت دانه اى رو آورده اند.
وى قيمت دانه اى تخم مرغ ساده را با احتساب 
قيمت هــر كيلو 7300 تومــان، 500 تومان 
اعالم كرد و گفت: البته پيش بينى مى شــود 
ايــن گرانى ادامه دار نباشــد و قيمت كاهش 
يابد، البته الزم اســت ستاد تنظيم بازار براى 
جلوگيرى از احتمال افزايش قيمت تخم مرغ 
نسبت به توزيع تخم مرغ با قيمت تنظيم بازار 

اقدام كند.
يك عمده فروش در محدوده بلوار مصلى نيز با 
بيان اينكه تخم مرغ در هر كيلو 600 تا 700 
تومان گران شده است، در خصوص دليل اين 
گرانى ابراز بى اطالعى كرد و گفت: اين گرانى، 
كاهش فــروش را براى واحدهاى عرضه تخم 

مرغ در بر داشته است.

 پاسخ يك مسئول
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشــاورزى 
خراسان رضوى هم درباره گاليه مردم از گرانى 
قيمت تخم مرغ اظهار داشــت: متأسفانه اين 
مســئله رخ داده و طى چند روز اخير قيمت 

تخم مرغ افزايش يافته است.
جوادى درباره دليل اين گرانى افزود: هيچ دليل 
خاصى براى افزايــش قيمت تخم مرغ وجود 
ندارد، به عبارت ديگر قيمت نهاده هاى دامى 
و ميزان تقاضا بــراى خريد تخم مرغ افزايش 
نيافته اســت كه بخواهد در قيمت تخم مرغ 

تاثير گذاشته باشد و آن را گران كند.
وى اضافه كرد: موضوع اين است كه يك عده 
با ذخيره سازى و احتكار با هدف عرضه آن در 
پايان سال به اميد افزايش مصرف و فروش به 
قيمت باال مسبب گرانى اخير قيمت تخم مرغ 

در مشهد هستند.
وى تصريح كرد: با هماهنگى تعزيرات، نيروى 
انتظامى و بازرســى سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان، نســبت به شناسايى اين افراد 
اقدام و ســپس تخم مرغ احتكار شده آنان به 

بازار عرضه مى شود.
جوادى خاطر نشــان كرد: برنامه ديگر براى 
جلوگيرى از افزايش قيمت تخم مرغ اين است 
كه تخم مرغ مورد نياز واحدهايى مانند قنادى 
و كارخانجــات توليد كيك و كلوچه از طريق 

اتحاديه هاى مربوط و امور پشتيبانى دام تأمين 
شود تا تخم مرغ توليد روز براى پاسخگويى به 

نياز مردم و در سطح بازار عرضه شود.

 داير شدن مراكز عرضه مستقيم
مدير تنظيم بازار ســازمان جهاد كشاورزى 
خراســان رضوى يــادآور شــد: همچنين 
برنامه ريزى مى شــود تا طى يكــى دو روز 
آينده مراكز عرضه مستقيم براى عرضه تخم 
مرغ داير شــود و در نهايت با واحد بازرسى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت و تعزيرات، 
با واحدهاى متخلف چه در سطح واحدهاى 
توليدى مرغ تخمگذار و چه واحدهاى فروش 
اعم از خرده فروشى و عمده فروشى كه تخم 
مــرغ را بيش از نرخ مصــوب عرضه كنند، 

برخورد مى شود.
وى، نــرخ مصوب تخم مرغ در ســطح خرده 
فروشــى و براى مردم را 5800 تومان در هر 
كيلو تخم مرغ اعالم كــرد و گفت: تخم مرغ 
بايد به نرخ 5300 تومان به دســت مغازه دار 
برسد تا مشترى با قيمت 5800 تومان بتواند 

خريدارى كند.
جوادى درباره آمار واحدهاى متخلف شناسايى 
شده در بحث احتكار تخم مرغ اضافه كرد:اين 
برنامه در حال انجام اســت، همان گونه كه در 
ماه گذشــته كه قيمت تخم مرغ يكباره گران 
شد، بازرســى هاى متعدد انجام شد و همين 
مسئله سبب شد اوضاع و احوال بهتر شود، اما 

گويا دوباره فراموش كردند.
وى تأكيد كرد: مردم نگران نباشــند.هر چند 
خراســان رضوى متأثر از كمبود تخم مرغ در 
استان هاى درگير با آنفلوانزا در كشور است، با 
اين حال تالش مى شود با برنامه ها و اقدام هاى 
مطرح شــده، قيمت اين مــاده پروتئينى را 
كنترل كرد و مانع افزايش قيمت شــد.  وى 
يادآورشــد: بايد توجه داشــت، در خراسان 
تاكنون موردى از بيمارى آنفلوانزاى پرندگان 

گزارش نشده است.
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حل جدول شماره قبل

1- با برگزارى مراسمى زيبا ، همه ساله 
برداشــت آن در منطقــه بــادرود نطنز 
اصفهــان انجــام مى شــود- نبردى كه 
در ســال 636 ميالدى بين مســلمانان 
و امپراتــورى روم شــرقى درگرفت و به 

پيروزى مسلمانان انجاميد
2-  ناتمام- واحد حافظه رايانه- خريدن

3- سرما- طبقه زمين- ازا
4- فلــز چهره- گيرنــده- آواى زنبور- 

پخش شده روى زمين
5- آرامش را شولوخوف نوشت- بالين- 

پايانه
6- پرتاب گلوله- خالف همديگر بودن

7- عرصه مسابقات كشتى- گرفته شده- 
خيسى اندك- نوعى زغالسنگ

8- ماه- بى ايمان- دوختن پارگى فرش
9- از ادات پرســش- قورباغه درختى- 
شــهرى از توابــع طبس در خراســان 

جنوبى- منفك
10- گشــودن رازى يا حل مسئله اى- 

مزدور
11- مجوز حمل كاال- خبررسان- سرنيزه

12- رنگ بخشش- نت منفى- دنائت- 
جان نثار

13- حيوان دســت آموز- از بزرگ ترين 
توليدكنندگان پوشــاك ، كفش و لوازم 
ورزشــى جهان- از جزايــر ايرانى خليج 

هميشه فارس
14- گل نوميدى- ضرورت- بعضى

15- آمريكايى- مبارز مكزيكى كه نقشى 
مهم در انقالب اين كشور داشت

1- از وســايل كار مكانيــك- كنايــه از 
پذيرايــى كردن ازكســى بيــش از حد 

معمول است
2- درخــت آتش- نيمه چيــزى- ابزار 

نجارى
3- محكــم تــر- بطن- كاخ رياســت 

جمهورى روسيه
4- پيگيرى مسير ســتارگان- مخترع 
تلفــن- پرنور- نوعــى گاو موبلند بومى 

افغانستان
5- از چهار عمل اصلى رياضيات- نوعى 
ماهــى خوراكــى معموالً با ســر پهن و 

پوزهاى كند- تاييد ايتاليايى
 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم

 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى

6- مايه حيات- توكل كردن- داستان بلند
7- بــرش كنگــره اى شــكل- بانــوى 

خدمتگزار- رشته كوه مرتفع اروپايى
8- پايتخت عربســتان سعودى- موسسه 
اعتبارســنجى مالى بين المللى- برج كج 

ايتاليا
9- غول برف ها- غذا دادن- محل سكونت
10- فرياد شادى- دلجويى كردن- گرفتنى 

از خالفكار
11- تيرپيكان دار- كره خاكى- با آن چيزى 

را از گودالى كه حفر شود برآورند
12- شــك و ترديد- اميد و چشمداشت- 

مساوى- پدرتازى
13- يارى كردن به كسى در انجام كارى- 

سپيده دم- عاجل
14- مصيبت و فتنه- غذاى مزرعه- محل 

هاى ورود
15- شاخه اى از مسيحيت- ماركى براى 

ماشين سنگين 
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وعده هاى مسئوالن براى اين بخش محروم كى عملى مى شود؟

صالح آباد  همچنان  بدون  بيمارستان!
صالح آبــاد - ابوالحســن صاحبى  
صالح آباد يكى از بخش هاى بســيار قديمى 
و محــروم تربت جام اســت كه متأســفانه 
سال هاست از درد محروميت رنج مى برد كه 
يكى از اين محروميت ها، نداشتن بيمارستان 
ونبود تجهيزات و امكانات بهداشتى و درمانى 
اســت و به همين ســبب مردم هزينه هاى 
ســنگينى اعم از جانى و مالــى را متحمل 
شــده و مى شوند و همچنان در انتظار تحقق 

وعده هاى مسئوالن هستند.

 گاليه هاى مردم 
يكى از اهالى روستاهاى صالح آباد مى گويد: 
سال هاست مسئوالن اســتانى و شهرستانى 
از ايــن بخش محروم از خدمــات و امكانات 
بهداشــتى بازديد مى كنند و هــر يك براى 
راه اندازى بيمارستان قول هايى داده اند، ولى 
هنــوز مردم صالح آباد چشــم انتظار افتتاح 
بيمارســتان و خدمات و تجهيزات بهداشتى 
هستند، بنابراين از مسئوالن امر تقاضا داريم 
به فكر مردم محروم و مرزنشين صالح آباد هم 
باشند و به خواسته بحق آنان هم توجه كنند.
وى بــه جاده هاى پر خطر صالح آباد به تربت 
جام و مشهد اشاره مى كند و مى افزايد: هميشه 
خبر تصادف در اين جاده ها را مى شــنويم و 
در كنار خطرات اين محورها، مشــكل نبود 
بيمارستان دردى مضاعف است و تا مصدوم را 
به مشهد يا تربت جام منتقل مى كنند، ديگر 
جانى باقى نمى ماند و بعضى وقت ها متأسفانه 
پيش از رســيدن به مراكز درمانى ياد شده، 

خبر فوت مصدوم را مى شنويم. 
شهروند ديگرى هم مى گويد: اصًال به افتتاح 
بيمارســتان 32 تختخوابى خوشبين نيستم 
چون مســئوالن همواره از راه اندازى مركزى 
شبيه به كلينيك خبر مى دهند و از جراحى و 
بسترى خبرى نيست و مثل گذشته در مركز 
بهداشتى درمانى، معالجات و مداواى بيماران 
سرپايى انجام مى شــود و در صورت نياز، به 
مراكز درمانى باالتر در شهرستان هاى همجوار 

اعزام مى شوند !

 امامان جمعه و بخشدار چه مى گويند؟ 
امام جمعه اهل تشــيع بخش صالح آباد هم 
مى گويد: راه و بيمارســتان دو مشكل مهم و 
حياتى صالح آباد است و متأسفانه مسئوالن 
تاكنون به قول هايشــان مبنــى بر تكميل و 
راه اندازى بيمارســتان 32 تختخوابى صالح 
آباد عمل نكرده اند كه ضرورى اســت به اين 

دو مشكل مهم و عمده منطقه توجه ويژه اى 
داشته باشــند.حجت االســالم والمسلمين 
محمد بختيارى مى افزايد: متأســفانه هنوز 
بيمارستان صالح آباد اگرچه بودجه آن ابالغ 
شده، اما سروسامان نگرفته و راه اندازى نشده 
و از ســويى جاده هاى صالح آبــاد وضعيت 
مناســبى ندارد و خســارت هاى فراوانى به 
خودروها و راننــدگان وارد مى كند و با آغاز 
فصل سرما و بارندگى، كيفيت راه هاى برون 

شهرى نيز نا مناسب تر از پيش مى شود. 

امام جمعه اهل سنت صالح آباد هم مهم ترين 
و عمده تريــن مشــكل اين منطقــه را نبود 
بيمارستان اعالم مى كند و مى گويد: مسئوالن 
دو سال پيش اعالم كردند، بيمارستان صالح 
آباد دو ماه بعد افتتاح مى شود، ولى هنوز هيچ 
اتفاقى نيفتاده و از آنجا كه اين بخش با مركز 
شهرستان حدود 90 كيلومتر و با مركز استان 
190 كيلومتر فاصله دارد، نبود بيمارســتان 
مشكالت بزرگى براى مردم اين منطقه ايجاد 

مى كند.

مولوى عبدالباقى يوســفى، به چند مورد از 
مشكالت مردمى كه از نبود بيمارستان در اين 
بخش داشتند اشاره مى كند و مى افزايد: مدتى 
پيش جوان 25 ســاله اى دچار سكته مغزى 
شد كه متأسفانه به دليل نبود بيمارستان در 
مسير انتقال به تربت جام درگذشت وعالوه بر 
اين مورد، افراد زيادى در اين سال ها به علت 
نبود بيمارســتان درگذشتند و حتى يكى از 
اعضاى شــوراى شهر و يكى از علماى بزرگ 

منطقه به همين دليل از ميان ما رفتند.
بخشــدار صالح آباد هم با اشــاره به دغدغه 
اصلى مردم صالح آباد در خصوص بيمارستان 
اين بخش و به درازا كشــيده شدن اين طرح 
مى گويد: اين پروژه در سال گذشته به دليل 
مشكالتى كه با شهردارى براى اخذ مجوزهاى 
الزم و دريافــت امتيــازات آب و برق و گاز و 
كنــده كارى هايى كه بــراى لوله گذارى آب 
داشتند به تأخير افتاد و امسال اين مشكالت 
حل شده و انشعاب هاى آب و برق بيمارستان 
نصب شد وكارهاى گازكشى و دريافت امتياز 
گاز آن هم در حال انجام اســت و مشكلى در 

اين باره وجود ندارد.
حســن زنگويى با اشاره به ســه آمبوالنس 
مســتقر در مركــز بخــش مى افزايد: ســه 
آمبوالنس ديگر به عنــوان اورژانس جاده اى 
مشغول خدمات رســانى است كه تا حدودى 
نيــاز منطقــه را رفــع مى كنــد و در حوزه 
آزمايشگاهى هم آنچه بيمارى هاى سطح يك 
نياز دارند، آزمايش ها در خود شهر صالح آباد 

انجام و با كيفيت عالى پاسخگويى مى شود.
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آب و �وا
هواشناسى پيش بينى كرد
  بارش برف در مشهد

قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى طى اطالعيه اى 
اعالم كرد: طبق تحليل آخرين نقشه ها و مدل هاي هواشناسى 
انتظار مى رود از اوايل هفته جارى با نفوذ ســامانه ناپايدار از 
نواحى غربى كشور و گسترش جريانات سرد سيبرى به استان 
ضمــن وقوع بارش  پراكنده برف در غالب نقاط (بويژه نواحى 
شمالى) شاهد كاهش قابل مالحظه دما در اكثر نقاط استان 
باشيم. به طورى كه دماى حداقل شــبانه از فردا در نواحى 
سردســير به كمتر از 10 تا 15 درجه سلســيوس زير صفر 
خواهد رسيد و ســردى هوا تا پايان هفته در استان ماندگار 

مى باشد. 
بر اساس تحليل نقشه ها ى هواشناســى افت دما در نواحى 
شرقى استان بيشتر از ساير نقاط خواهد بود. همچنين وزش 
باد در ســطح استان (بويژه در نيمه جنوبى و نوار شرقى) در 
هفته جارى نسبتاً شديد و در برخى نقاط شديد پيش بينى 

شده است.
بر اين اساس هواى امروز مشهد قسمتى ابرى بتدريچ افزايش 
ابر و مه آلود ودر اواخر وقت بارش برف گاهى وزش باد نسبتاً 

شديد پيش بينى شده است.
حداقل و حداكثر دماى امروز مشــهد هم به ترتيب 1- و 6 

درجه سانتيگراد باالى صفر خواهد بود.

��اسان ��و�ی
استاندارخواستار تالش دست اندركاران شد

  نرخ بيكارى در برخى نقاط 
خراسان جنوبى 16 درصد است

قدس:  اســتاندار خراســان جنوبى با بيان اينكه افرادى كه 
نسبت به دغدغه هاى مردم احساس مسئوليت مى كنند بايد 
در ميدان عمل هم نشان دهند، گفت: نرخ بيكارى در برخى 
نقاط اســتان خراســان جنوبى 16 درصد است كه اين آمار 

خوبى نيست و بايد براى برطرف كردن آن تالش كنيم. 
محمدمهدى مروج الشريعه در شوراى ادارى استان خراسان 
جنوبى اظهار داشت: بايد براى جذب سرمايه گذار مشوق هايى 
در نظر گرفته شــود و در زمينه فــروش محصوالت صنايع 
دستى توليدى استان در اين حوزه نبايد از بازار 27 ميليونى 
زائر مشــهد غافل شويم.استاندار خراســان جنوبى گفت: از 
آن جايى كه به پايان ســال نزديك مى شويم، مهم ترين كار 
دستگاه هاى اجرايى بايد جذب اعتبارات در حد تخصيصات 
به استان باشد و كيفيت اجرا، استانداردهاى اجرا و قيمت هاى 
تمام شده پروژه ها در استان نبايد فاصله معنادارى با پروژه هاى 

اجرايى در ساير نقاط كشور داشته باشد.
مروج الشريعه با بيان اينكه هر كسى در هر جايگاه و مسئوليتى 
كه قرار دارد، بايد تمام تالشش خدمت به مردم باشد، افزود: 
برمبناى يك توسعه همه جانبه نگر اگر پايه را درست كنيم، 
مى توانيم موفق باشــيم و در پاسخگويى به مردم نبايد هيچ 

قصورى باشد.

معاون برنامه ريزى راه و شهرسازى قول داد
اختصاص 30 ميليارد ريال براى باند دوم 

«سه راهى» تا بشرويه 

بشــرويه- خبرنگارقدس: معاون برنامه ريزى و مديريت 
منابع وزارت راه و شهرسازى درخصوص اختصاص سه ميليارد 
تومان اعتبار براى اجراى باند دوم ســه راهى تا بشرويه قول 
مساعد داد. امينى درجلسه اى كه با حضور نماينده، فرماندار 
و اعضاى شوراى شــهر فردوس و مديركل راه و شهرسازى 
خراسان جنوبى برگزار شــد، با اشاره به مشكل تردد بارهاى 
ترانزيتى از محورهاى فردوس اظهار داشت: مسير بندرعباس- 
فردوس- مشهد به عنوان كريدور اصلى در طرح جامع حمل 
و نقل كشور ثبت و مقرر شد موضوع با جديت تمام پيگيرى 
و مجوز تردد و بيمه بارهاى ترانزيت از مسير فردوس، صادر 
شود.وى افزود: به صورت ويژه بحث اختصاص اعتبارات باند 
دوم بجستان- فردوس- ديهوك پيگيرى و سال آينده براى 
اجرا به پيمانكار واگذار و مشكل اين محور برطرف خواهد شد.
معاون برنامه ريزى و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازى در 
خصوص اختصاص سه ميليارد تومان اعتبار براى اجراى باند 

دوم سه راهى تا بشرويه قول مساعد داد.
همچنين در اين جلسه، نماينده مردم شهرستان و مسئوالن 
فردوس، مراتب اعتراض خود را در خصوص تأخير در اجراى 
باند دوم فردوس- بجستان و فردوس به بشرويه و فردوس به 
ديهوك همچنين صادر نشدن مجوز از سوى سازمان راهدارى 
درخصوص تردد بارهاى ترانزيت از مسير فردوس و تأخير در 

تكميل باند امداد و نجات اعالم كردند.

فرماندار:
 براى ساخت و ساز ادارى در بشرويه 

يك مترزمين هم نداريم!
بشرويه ـ خبرنگار قـدس: معاون وزارت راه و شهرسازى 
به منظور بررســى مشكالت حوزه شهرى بشــرويه به اين 

شهرستان سفر كرد.
دكتــر ايزدى پس از بازديد از اماكن تاريخى و گردشــگرى 
و بافت قديمى و مناطق داراى مشــكل شهرســتان بشرويه 
و بررسى مشــكالت موجود در حوزه شــهرى، جلسه اى با 
حضور نماينده مردم شهرستان هاى بشرويه، طبس، فردوس 
و ســرايان در مجلس، فرماندار و مسئوالن در سالن جلسات 
فرماندارى برگزار شد. زمان زاده، فرماندار بشرويه گفت: يكى 
از مشــكالت ما اين است كه براى ساخت و ساز ادارى حتى 
يك متر زمين نداريم و در حوزه شهرســازى با مشــكالت 
زيادى روبه رو هســتيم. در اين آيين، ايزدى معاون وزارت راه 
و شهرسازى قول داد به موضوعات مطرح شده رسيدگى كند 
و قرار شــد فرماندار و مسئوالن اداره راه و شهرسازى بشرويه 

مشكالت را پيگيرى كنند. 

  از هفت صبح  تا غروب 10 ســاعت  روشــنايى روز است 
واحدهــاى  تجارى و  بانك ها وســط  روز تعطيل  مى كنند! تا 
اســتراحت  نيمروزى  كنند! اگر استاندار ساعت  كار  بانك ها را 
تا ساعت 15 يكسره  اعالم  كند، جلو اين همه  اتالف  انرژى  و 

ترافيك  سرشب  گرفته مى شود.
گروسى

 با تشكر ويژه از شــما به خاطر پيگيرى آلودگى صوتى و 
هوايى هواپيماها؛ واقعاً بنده و خانواده ام درگير مسئله آلودگى ها 
بخصوص صوتى و در اين روزهاى وارونگى؛ آلودگى هوا بوديم. 
09150000456

 تا اين لحظه ارسال پيام مسير پروازى نشستن وبرخاستن 
هواپيما ها در بلوارفرودگاه همچنان به قوت خودش باقى است 

وصداى جانخراش آن ها همه را آزرده مى كند 
09350008062

 چرا مجموعه هاى نظارتى بر تصاوير محصوالت خارجى در 
فروشگاه هاى آرايشى بهداشتى و مغازه هاى پوشاك و...نظارت 

نمى كنند؟ 
09390005564

 
در خصوص ترخيص نكردن يك زن ازبيمارســتان همراه 
با نوزاد چند روزه اش،خواهشــمندم يــك طرحى بگذاريد 
تــا كمك هاى مردمى هــرروز براى اين جور مــوارد خاص 

جمع آورى و خرج اين افراد شود.
09150007055

  برودت و يخبندان؛ مدارس را تعطيل 
مى كند؟!

احمد فياض: خبرهاى منتشــره از سوى سازمان هواشناسى 
حكايت از ورود جبهه بســيار سرد و گســترش جريانات سرد 
ســيبرى و نفوذ آن طى هفته جارى به استان خراسان رضوى 
دارد. عالوه بر اطالعيه و هشــدار ســازمان هواشناسى كشور و 
استان؛ نقشه ها و الگوهاى سايت هاى معتبر هواشناسى بين المللى 
نيز مهر تأييدى بر اين كاهش شديد دما زده و به نظر مى رسد، 
استان خراسان رضوى ميزبان ســرما و يخبندان كم سابقه اى 
خواهد بود كه الزم است تا مسئوالن و مديران استانى و شهرى 
تمهيدات الزم را براى كاهش خسارت احتمالى پيش بينى كنند.
در عين حال بخشــى از دغدغه و نگرانى شــهروندان خراسانى 
متوجه نظام ســالمت و تهديدات جسمى دانش آموزان مدارس 
بويژه كودكان است. بديهى است سرماى شديد و يخبندان عالوه 
بر آســيب هاى لحظه اى جسمى مى تواند، باعث انتشار ويروس 
آنفلوانزا و شيوع آن بين شهروندان شود. همين چند روز گذشته، 
عضو كميته كشورى آنفلوانزا در رسانه ها از افزايش موارد بسترى 
بــه دليل آنفلوانزا خبر داد و مهم تر آنكه درباره گســترش يك 
ويروس و گونه نوظهور به نام «ياماگاتا» در كشــور هشدار داد و 

توصيه هاى مهمى را به مردم ارائه كرد.
به منظور حفظ جان دانش آموزان مدارس و كاهش مخاطرات 
برودت و يخبندان بر اين قشــر حساس، طى سال هاى گذشته 
از ســوى آموزش و پرورش اســتان و كارگروه تعطيلى مدارس 
دستورالعمل ناقصى تصويب شــد كه البته اجراى آن در اغلب 
اوقات با اما و اگرهايى نيز همراه بود. گاهى اين دســتورالعمل 
اجرايى مى شــد، گاهى مورد بى اعتنايى قرار مى گرفت و گاهى 

نيز ديرهنگام، اطالع رسانى تعطيلى مدارس صورت مى گرفت.
اما دستورالعمل يخ زده و يا ِگل گرفته تعطيلى مدارس در اين 
موارد چه مى گويد؟! براســاس اين دستورالعمل، اعالم تعطيلى 
مدارس و مقاطــع تحصيلى دوره ابتدايى به علــت «برودت و 
يخبندان» دوره ابتدايى در هواى منفى پنج درجه ســانتيگراد، 
دوره راهنمايى در دماى منفى هشــت درجه سانتيگراد و دوره 
متوســطه در دماى منفى 10 درجه سانتيگراد انجام مى شود. 
تعطيلى براساس «بارش برف، همراه با برودت و يخبندان» دوره 
ابتدايى دســت كم 10 سانتيمتر برف و صفر درجه سانتيگراد، 
دوره راهنمايى دســت كم 15 ســانتيمتر برف و منفى چهار 
درجه سانتيگراد و دوره متوسطه دست كم 20 سانتيمتر برف 
و منفى هفت درجه ســانتيگراد؛ انجام مى شود.و اما نقشه ها و 
پيش بينى هاى سازمان هاى معتبر هواشناسى بين المللى حكايت 
از آن دارد كه در هفته جارى و بويژه از بامداد يكشــنبه كاهش 
شديد دما در استان و مشهد مقدس رخ مى دهد به گونه اى كه 
بيشينه دما(گرم ترين) بين منفى هشت تا منفى 10 درجه متغير 
است. كمينه دما(سردترين) نيز از منفى 13 تا منفى 17 پيش 
بينى شده است. البته اين اعداد براى مشهد ترسيم شده و قطعا 
براى نقاط سردسير و كوهستانى، كاهش دما بيشتر خواهد بود.
حــاال بايد منتظر ماند و ديد آيا آموزش و پرورش اســتان و يا 
كارگروه تعطيلى مدارس به عنوان متوليان و حافظان سالمت و 
امنيت جامعه دانش آموزى، اين دستورالعمل را با تعطيلى بهنگام 

مدارس اجرايى خواهد كرد. 
فرامــوش نكنيم دانش آموزان مهم ترين گــروه هدف در نظام 
ســالمت هستند.به هر حال آنچه در تدوين اين دستورالعمل و 
ساير دستورالعمل هاى امنيت بخش؛ هدف گذارى شده، در جهت 
تأمين امنيت جانى و سالمت جسمى گروه هاى دانش آموزى و 
پيشگيرى از تبعات و آسيب هاى احتمالى است و پنهان نماند در 
تدوين آن، انرژى و وقت زياد به همراه جلسات متعدد، هزينه و 

صرف شده است.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

قدس   وزير ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: بيش از 1300 روستاى خراسان رضوى 
تا پايان سال از خدمات ارتباطى و شبكه سراسرى ارتباطات تلفن همراه برخوردار مى شوند.
 محمد جواد آذرى جهرمى در ديدار با استاندار خراسان رضوى در مشهد افزود: اين روستاها 
تا قبل از اين بدون سيســتم هاى ارتباطات تلفن همراه بودند كه از اين تعداد 500 روستا 
همزمان با دهه فجر و حدود900 روســتاى ديگر تا قبل از نــوروز به انجام و بهره بردارى 
مى رســد.وى عنوان كرد: در موضوع خدمات ديگر در حوزه روستايى هم تا كنون پوشش 
خدمات بانكى از طريق پست بانك در تعدادى از روستاها با نصب ATN انجام شده است 
و طى جلسه اى با دست اندركاران امر مقرر شد براى تعدادى ديگر از روستاها هم تا قبل از 

ارديبهشت ماه با تأمين منابع، تعدادى خودپرداز تهيه و نصب شود.

 كيفيت ارتباطات در اطراف حرم
به گفته وى، اپراتورها تفاهمات خوبى با شهردارى مشهد و آستان قدس رضوى براى پوشش 
مناطق اطراف حرم و شلوغ داشته اند و اميدواريم تا عيد امسال كيفيت ارتباطات و خدمات 

ارتباطاتى در اين كالنشهر مذهبى متفاوت شده و بهبود يابد.

ارسال پيامك هاى تبليغاتى ممنوع است
وى در بحث پيام هاى تبليغاتى و ارزش افزوده هم گفت: در كميسيون تنظيم مقررات چهار 
جلسه روى موضوع پيامك هايى كه براى مردم مزاحمت ايجاد مى كند، بحث و بررسى شد.
 وى افزود: در واقع اين شرايط ناشى از چرخه مقرراتى نامناسب است؛ زيرا اگر در اين چرخه 
براى تبليغات مشروع فضاى مناسب نداشته باشيم و به صورت كامل جلوى آن ها را بگيريم 
كه روال كنونى ما نيز همين است، به طور طبيعى تبديل به فرايند و مشخصاتى خارج از 
چارچوب شــده و براى مردم زحمت ايجاد مى كند.وى ادامه داد: هر چند وقت يك بار هم 
برخورد مى شــود، اما چون علت برطرف نشــده، معلول هاى متعدد ايجاد مى گردد. آذرى 

جهرمى يكى از مباحث نشست كميسيون تنظيم مقررات را مربوط به تعيين مقررات در 
حوزه پيامك هاى تبليغاتى عنوان كرد و گفت: بر اساس مصوب كميسيون،پيامك ها به دو 
دسته كلى با 6 زيرمجموعه تقسيم بندى شده وبراى هر كدام مقررات خاصى وضع و براى 
اپراتورها تكاليفى تعيين شده است. وى گفت: بر اين اساس به صاحبان محتوا اجازه مى دهد 
كه كسب و كار مشروع خود را داشته باشند و پيامك هاى تبليغاتى صحيح راه خود را يافته 
و ميزان و حجم پيامك هاى نامشروع كاهش مى يابد و برخورد و متوقف كردن آن ها راحت تر 
خواهد شد.وى با تأكيد بر اينكه ارسال پيامك هاى تبليغاتى ممنوع است، اما راهكارهايى 
ديده شده كه اگر مشترك عالقه مند بود، طى پيشنهاد بسته هاى تشويقى به وى و با اجازه 
او نسبت به ارسال اين پيامك ها اقدام شود.به گفته وى، تدوين پرتالى براى دسترسى مردم 
براى آنكه بتوانند پيامك هاى دريافتى و محل و مكان و زمان آن را ارزيابى كنند هم ديده 
شده و اميدواريم با اجراى آن ها بخشى از مشكالت حل شود و فضاى كسب و كارهايى كه 

مى توانند از طريق پيامك ها ارتزاق كنند هم باز شود.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات وعده داد

برخوردارى 1300 روستاى خراسان رضوى از خدمات ارتباطى تلفن همراه 

مشاركت 3 ميليارد ريالى خيران در 
وقف مشاركتى قرآن، عترت و نماز 

حل مشكل پرستاران در دستور كار 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد

قدس: رئيس اداره قرآن، عترت و نماز اداره كل آموزش وپرورش 
خراســان رضوى، از مشــاركت 3 ميليارد ريالى دانش آموزان، 
والدين و فرهنگيان در طرح وقف مشاركتى قرآن، عترت و نماز 
اين استان خبر داد.مهدوى خواه گفت: دانش آموزان، فرهنگيان 
و والدين آن ها تاكنون با خريد حدود 300 هزار ســهم 10 هزار 
ريالى با همكارى 47 اداره آموزش و پرورش در اســتان از طرح 
وقف مشاركتى قرآن، عترت و نماز استقبال چشمگيرى داشتند.

وى افزود: ســتاد اجرايى متشكل  مبالغ جمع آورى شده را به 
عين موقوفه تبديل و وقف نامه براى شــركت كنندگان در اين 
طرح مشاركتى صادر خواهند كرد.وى افزود: با پيش بينى هاى 
انجام شده، مشاركت به 500 ميليون تومان برسد و بزرگترين 

موقوفه مشاركتى قرآن، عترت و نماز در استان  ايجاد شود.

پروين محمدى:مراسم نكوداشت روز پرستار با حضور بيش از 
هزار نفر از پزشكان،پرســتاران در سالن همايش هاى برج سپيد 

برگزار و از پرستاران نمونه استان تقدير بعمل آمد.
در اين آئين دكتر دارابى رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
باتاكيد برآموزش مستمر و مداوم پرستاران براى مراقبت بهتر از 
بيماران از زحمات اين قشر قدر دانى كرد و گفت: پرستارى هنرى 
آميخته با عشق است كه با الگوبردارى از حضرت زينب (س) اين 
عزيزان مى توانند در سخت ترين شرايط از بيماران مراقبت كنند.
وى با تاكيد به اينكه مشكل پرستاران مشكل مسئوالن دانشگاه 
هم است تصريح كرد: مسئوالن اين دانشگاه حل مشكل پرستاران 
و پرداخت معوقات آن ها را از وظايف خود دانســته و در راستاى 

رفع مشكالت كارى و معيشتى آنان تالش مى كنند.

اجراى طرح تحول سالمت آبروى 
نظام را بيمه كرد

نيشــابور / خبرنگار قدس: رئيس دانشكده علوم پزشكى 
نيشابور اظهاركرد: موضوع سالمت در آموزه هاى دينى و مسائل 
سياســى از اهميت خاصى برخوردار است واجراى طرح تحول 
ســالمت آبروى نظام را بيمه كرد. دكتر عظيمى نژاد گفت: در 
كشورهاى پيشرفته 10تا15 درصد از توليد ناخالص ملى را براى 
حوزه ســالمت اختصاص مى دهند و اين ميزان در كشور ايران 
قبــل از دولت يازدهم 4تا5 درصد بود كه در دولت يازدهم اين 
ميزان به 7 درصد رســيد كه نشان دهنده تحول عظيمى در 
حوزه سالمت بود.وى افزود: ميزان پرداختى مردم قبل از اجراى 
طرح تحول سالمت در بيمارستان هاى دولتى 37 درصد بود با 
اجراى طرح تحول سالمت در دولت يازدهم اين ميزان در حال 

حاضر به 7 درصد رسيده است.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند 
در جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى 
از سوى خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى شهرى، 
اجتماعى، اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
شماره پيامك:   300072305

پاسخ رئيس دانشكده علوم پزشكى 
رئيس دانشكده علوم پزشكى تربت جام هم مى گويد: بيمارستان 32 تختخوابى 
صالح آباد با زير بناى 3000 مترمربع در دو فاز از سال 89 توسط دانشگاه علوم 
پزشكى مشهد شروع شد و در سال 94 پس از ارتقاى شبكه بهداشت تربت جام 
به دانشــكده علوم پزشكى، اين طرح با پيشــرفت 60 درصدى به اين دانشكده 

تحويل شد و همچنان ادامه دارد.
دكتر محمد افكار مى افزايد: تمامى تجهيزات الزم براى افتتاح اين بيمارستان در 
فاز اول خريدارى و آخرين نيازها تامين و در انبارها نگهدارى مى شــود و از نظر 
تأمين نيروى انسانى هم در اين بيمارستان، پيش بينى هاى الزم صورت گرفته و 
نيروى مورد نياز جذب و آماده كار هستند و هيچ گونه مشكلى از نظر اعتبارات، 

تجهيزات و نيروى انسانى براى راه اندازى فاز اول بيمارستان نداريم.
وى ادامه مى دهد: اما با اختيارات خود دانشكده و هماهنگى با بازرسى، خارج از 
تشريفات و بروكراسى ادارى وارد عمل شده و يك تيم مستقل با نظارت مستقيم 
دانشــكده تشــكيل داديم و اگر شرايط جوى مشــكلى ايجاد نكند و مسئوالن 
صالح آباد همين گونه همكارى داشته باشند، مى توانيم در 22 بهمن امسال شاهد 

بهره بردارى بيمارستان باشيم.
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