
انحصارطلبى فرودگاه  براى مسافران گران تمام مى شود
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 

مشهد خبر داد  

افزوده شدن
6 بيـمارسـتان به 

خراسان رضوى
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قدس از راهپيمايى پرشور 
خراسانى ها در 22 بهمن 

گزارش مى دهد

 حماسه حضور در 
خطه خورشيد

قدس  سى و نهمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اســالمى همراه بود با شــور و شعور مردم 
كشــورمان كه هنــوز كه هنــوز اســت از پس 
از 39 سال پايبند به ارزش ها و اعتقاداتى هستند 
كه با ظهور انقالب در خاك كشورمان ريشه دواند. 
ديروز همراه با مردم اكثر نقاط كشور خراسانى ها 
نيز ارادت و دلبســتگى خود را با حضور پرشور در 
راهپيمايى 22 بهمن نشــان دادند تا به جهانيان 
ثابت كنند تا هميشه به عهدى كه با امام و رهبرى 
بسته اند پايبند خواهند ماند. شهروندان مشهدى در 
اين راهپيمايى گســترده از ميدان 15 خرداد اين 
شــهر تا حرم مطهر امام رضــا(ع) پرچم پرافتخار 
جمهورى اســالمى ايران را به طــور يكپارچه  در 
اندازه اى بلند بر دست هاى خود گرفته و صحنه هاى 
زيبايى خلق كردند.  اجراى سرود توسط گروه هايى 
متشكل از نوجوانان و جوانان و نذر كتاب از طريق 
برپايى غرفه هاى كتابخوانى از حاشيه هاى زيباى 

راهپيمايى 22 بهمن امسال در مشهد...

گاليه مردم از ممنوعيت تردد تاكسى هاى اينترنتى در فرودگاه مشهد

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

اعطاى جايزه علمى رضوى  به 32 نخبه دانشگاهى برگزارى جشنواره عكس در همه فصول سال 
شهردار مشهد درآيين تجليل از برگزيدگان جشنواره «عكس پاييزى» خبر داد همزمان با سالگرد پيروزى انقالب اسالمى صورت گرفت

قدس: شــهردار مشــهد از برگزارى جشنواره 
عكس توسط مديريت شهرى در همه فصول 
سال خبر داد. تقى  زاده خامسى در آيين تجليل 
از برگزيدگان جشنواره «عكس پاييزى» كه در 
تاالر شهر مشــهد برگزار شد درباره چگونگى 
پيدايش ايده جشنواره «عكس پاييزى» اظهار 

كرد: روزى در اوايل پاييز از كوهسنگى عبور...

قدس: همزمان با ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى، از 32 فرهيخته و نخبه دانشگاهى با 
اعطاى جايزه علمى رضوى با حضور استاندار 
خراسان رضوى و رؤساى دانشگاه هاى استان 
قدردانى شد. دكتر محمدرضا دارابى در جشن 
بزرگ انقالب و مراســم اهداى جايزه علمى 

رضوى دانشگاهيان استان ...
.......صفحه 2  .......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس:  معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد از افزايش 
بيمارستان ها و تخت هاى بيمارستانى در خراسان رضوى خبر داد.  
دكتر شاپور بديعى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: طى يك سال 

اخير 6 بيمارستان جديد به مجموعه بيمارستان هاى...
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دوشنبه  23 بهمن 1396 
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12 فوريه 2018  
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شماره 8620 
ويژه نامه 3008 

گاه ن

معرفى مديركل آموزش و پرورش؛ 
شايد وقتى ديگر

على محمدزاده: آموزش و پرورش خراسان رضوى نزديك به 50 
روز اســت كه بدون مدير كل اداره مى شود. اوايل دى ماه بود كه 
وزيــر آموزش وپرورش با صدور حكمى عليرضا كاظمى مديركل 

آموزش و پرورش خراسان رضوى را به عنوان معاون...



دهمين جشنواره بين المللى هنرهاى تجسمى فجرمشهد برگزار شد

در اين نمايشـگاه رقابت نيست
دراين نمايشگاه قراردادى مبنى برنگفتن دروغ تا 24 ساعت تنظيم مى شود

��ر ��ھد 

 ا��صاد �قاو��ی

نقاشى  گروه  نمايشــگاه  ســرورهاديان: 
دهميــن جشــنواره بين المللــى هنرهاى 
تجسمى فجر(مشــهد) در گالرى «آذرنور» 

برگزار شد.
امســال براى نخســتين بار نمايشگاهى از 
آثار هنرمندان برگزيده جشــنواره هنرهاى 
تجســمى فجر در بخش استان ها (مشهد) با 
حضور 10 هنرمند و 20 اثر براى عالقه مندان 

به هنر نقاشى برگزار شد.
مديــر گالــرى «آذر نور» در گفــت و گو با 
قدس در خصوص اين نمايشگاه گفت: دراين 
نمايشگاه 10 هنرمند هركدام با دو اثر حضور 

دارند و موضوع آثار آزاد است. 
آذر انور حسينى افزود: در اين نمايشگاه آثار 
هنرمندانى چون محمد ابوترابى، ســيد على 
ســيدانى، رضا بهرامى، مونا هنرمند، ســيد 
طاهر موسوى، نويد ظفرعليزاده و صبا رفعت 
ديده مى شود.وى خاطرنشان كرد: همچنين 
اثر دو هنرمند از ســه نفرعضو شــورا و داور 
آقايان مسعود رســتگار و فرزانه حفيظى در 
بين آثار براى عالقه مندان به نمايش گذاشته 

شده است.
وى تصريــح كرد: همچنين نگارخانه آذر نور 
توانســت به عنوان نگارخانه برتر در استان 
انتخاب شــود ودو اثر از آثارمــن نيز دراين 
نمايشگاه براى بازديد عالقه مندان در معرض 

ديد قرار گرفته است.

 برگزارى نخستين كانسپت 
وى در ادامــه از برگزارى كانســپت دراين 
نمايشگاه خبر داد و گفت:اين كانسپت توسط 
محمد على خاورى طراحى و توســط حسن 

ممكن همسرم برگزار شد. 
كانســپت در فرانســه به معناى ايده بزرگ 
پشــت يك طرح و در لغت به معناى مفهوم 

فكر و تصور كلى است. 
ايــن هنرمند پيشكســوت نقاشــى اظهار 
داشــت:اين كانســپت چون ماهيت مادى 
ندارد، هرگزنمى تواند خريد و فروش شــود 
و مالكيت كانسپت فقط ازآن كسى است كه 

آن اثر را بفهمد.
آذرانور حســينى در ادامه گفــت: اين اثر 
هنرى كــه در ورودى نگارخانه مخاطب با 
آن روبه رو مى شود از دو صندلى و يك ميز 
تشكيل شــده و فردى كه نماينده يا مدير 
هنرى رويداد اســت، مخاطــب با رضايت 
خودش در برابر آن فرد مى نشــيند و با اين 
توضيح كه اين قرارداد مادى نيســت و گاه 
قراردادها مى توانند اخالقى باشند طرف اول 
متعهد مى شــود نمايشــگاه هنرى را براى 
حظ بصــرى در اختيار طرف دوم قرار دهد 

تا طرف دوم در گردش اين نمايشــگاه حظ 
بصرى ببــرد و در مقابل هم طرف دوم قرار 
داد متعهد مى شود چنانچه اين حظ بصرى 
برايش ايجاد شــد، به مدت 24ســاعت از 
لحظه اى كه از نمايشــگاه خارج شد، تحت 

هيچ شرايطى دروغ نگويد.

 شركت معاون هنرى و سينمايى در كانسپت 
معاون هنرى و سينمايى خراسان رضوى نيز 
در گفــت و گو با قدس گفــت: در افتتاحيه 
نمايشگاه اســتانى دهمين جشــنواره بين 
المللى هنرهاى تجســمى شركت داشتم و 

استقبال خوبى هم از اين نمايشگاه شد.
افزود: دركانسپت  تحفه گر 
قرارداد در نمايشگاه استانى 
بين  جشــنواره  دهميــن 
تجســمى  هنرهاى  المللى 
باور  بــه  شــركت كردم و 
من حركــت زيبا و خالقى 
بود. نماينــده و مديرهنرى 
بين  جشــنواره  دهميــن 
تجســمى  هنرهاى  المللى 
فجــر در خراســان رضوى 
هم در گفت و گوبا خبرنگار 
انتخاب  مــا در خصــوص 
گفت:  دوره  اين  هنرمندان 
براســاس يك آيين نامه از 

تهران، امسال بخش جديدى براى نخستين 
بار در اســتان ها در اين جشنواره به صورت 

نمايشگاه برگزار شد. 
محمد على خاورى افزود: يك شوراى هنرى 
سه نفره تشكيل شده است كه طى آن 6 تا 7 

نفر براى نمايش دادن آثارشان انتخاب شدند.
 اين نمايشگاه رقابت نيست 

وى خاطر نشان كرد: اين نمايشگاه در مشهد 
يك رويداد رقابتى نيست، بلكه يك نمايشگاه 
انتخابى محسوب مى شود، زيرا در جشنواره 
بين المللى هنرهاى تجســمى كه درتهران 
برگزار شــد، بخش هاى آن شامل پنج بخش 
رقابتى، مدعو، مفاخر، ملل و ستارگان است.

مؤلفه هاى انتخاب
وى درادامه با اشــاره به اين نكته كه انتخاب 
اوليه اى كه توسط شــوراى سه نفره صورت 
گرفــت، چهار مشــخصه در اولويت انتخاب 
قرار گرفت كــه عبارتند از: 
حداقل  داراى  بايد  هنرمند 
ارشد،  آكادميك  تحصيالت 
مــدرس از مراكــز آموزش 
عالى هنر، به عنوان هنرمند 
مطــرح باشــد و نامش در 
باشد.  برگزيده  فهرست هاى 
وى كه در زمينه عكاســى، 
ســينما و نقاشــى فعاليت  
دارد، در ادامه بيان داشــت: 
انتخاب اســامى  در مرحله 
نهايى كه به كمك شــوراى 
هنرى انجام شد، در نهايت 
اولويت هايى چون شناختن 
اصول اوليه و ثانويه هنر درسطح زيبا شناسى 
و مهارتــى، هنرمند با علم بــه آنكه مى داند 
اثــرش را خلق كرده باشــد، از اثرش بتواند 
دفاع كند و اثر معنوى باشــد، آثار منتخب 

اعالم شده است.

 چاپ كتاب به دو زبان 
نماينده و مدير هنرى دهمين جشنواره بين 
المللى هنرهاى تجســمى فجر در خراسان 
تأكيــد كرد: از اين نمايشــگاه، آثار و رزومه 
هنرى افراد، كتابى به دو زبان با شــمارگان 
97 هزار جلد منتشــر شــد كه اين كتاب ها 
در داخل و خارج از ايران در دست مجموعه 
داران، خريداران و كارشناســان آثار هنرى 
قرار خواهــد گرفت.وى اظهار داشــت: اين 
كانســپت در يكى از رويدادهاى بين المللى 
در پاريس پذيرفته شده است و بزودى اجرا 
مى شود، اين در حالى است كه اين كانسپت 
در مشــهد و براى نخستين بار در كشور در 

اين نمايشگاه اجرا شد.

 يك شروع خوب 
نويد ظفرعليــزاده ازهنرمندان نقاش كه در 
اين نمايشگاه جزو افراد منتخب است،گفت: 
با دو اثر در ابعــاد 60 در 68 و 57 در 70 با 
تكنيك اكروليك حضــور دارم.وى افزود: دو 
اثر من در اين نمايشــگاه بدون عنوان و در 
واقع موضوعم شــخصى، ناخودآگاه و بداهه 

است.
اين هنرمند نقاش شهرمان درادامه برگزارى 
دهميــن جشــنواره بين المللــى هنرهاى 
تجسمى فجر در مشهد را براى شروع اتفاق 
خوبى ارزيابى و تأكيد كــرد: به هرحال هر 
حركت هنرى در ابتدا ممكن است با مشكل 
يا كاســتى هايى روبه رو باشــد، اما مهم آن 
است كه آن اتفاق رقم بخورد و به طور قطع 
زمان مى برد تا اين اتفاق خوب به حد اعالى 

آن برسد.

در حوالى امروز2

قدس: جشنواره فيلم فجر مشهد تمام شد. با آنكه پانزدهمين 
دوره اين جشنواره به مدت يك هفته به نمايش فيلم اختصاص 
داشت، اما هنرهايى مثل تئاتر و حتى نشست هاى كتاب در 
مشــهد همچنان مخاطب خود را داشــت. اين مسئله نشان 
مى دهد هنر در مشهد مخاطب خودش را دارد و اگر شرايط 
به گونه اى پيش برود كه فضايى براى همه هنرها فراهم باشد 
مردم مشهد از آن استقبال خواهند كرد. ستون «هنر مشهد» 
امروز هم شما را در جريان وقايع هنرى شهرمان قرار مى دهد.  

 تئاتر/ خاله پيرزن گل پيرهن 
«خالــه پيــرزن گل پيرهــن» به 
نويســندگى و كارگردانــى آيــدا 
كوهستانى هر روز ميزبان كودكان 
عالقه مند به هنر تئاتر اســت. اگر 
دوست داريد فرزندتان را با هنر تئاتر 
آشنا كنيد، مى توانيد هر روز ساعت 
10 به جز شــنبه ها به تماشاى اين 

نمايش بنشينيد. اين نمايش در سالن شمايل اجرا مى شود. 
ندا رحمانى، فائزه مهدوى،حانيه گلستان، امل خانى، فاطمه 
ملتانى و مريم مهدوى بازيگران اين نمايش هســتند. كارگاه 

تئاتر شمايل بين سناباد 45 و 47 واقع است. 

 نشست/ مثنوى معنوى 
كتاب خوان هاى مشهدى مى دانند 
آخرين جمعه هر ماه پرديس كتاب 
مشهد نشست هاى كتاب را با حضور 
نويسندگان و مؤلفان برگزار مى كند. 
اين هفته هم دكتر محمدعلى موحد 
در خصوص مثنــوى معنوى براى 
عالقــه مندان به اين شــاعر بزرگ 
صحبت خواهد كرد. اين نشســت ســاعت 10 صبح جمعه 
27بهمن ماه در پرديس كتاب مشــهد برگزار خواهد شــد. 
پرديس كتاب مشهد در ســه  راه ادبيات،بين ابن سيناى4و6 

واقع شده است. 

 عكس/روزمرگى 
عالقه  بــراى  فردوســى  نگارخانه 
مندان به هنر عكاســى نمايشگاه 
عكس گروهى از عكاسان را برگزار 
مى كند. اين نمايشــگاه گروهى با 
عنــوان «روزمرگى» كــه زير نظر 
اســتاد حميدرضا گيالنى فر برگزار 
مى شود از امروز افتتاح مى شود و تا 
26 بهمــن ماه ميزبان عالقه مندان بــه اين هنر خواهد بود. 
عالقه مندان مى توانند همه روزه از ســاعت 17 الى 20 از اين 
نمايشگاه گروهى كه با موضوع آزاد و مستند اجتماعى برگزار 
مى شود، ديدن كنند. نگارخانه فردوسى در فرهنگسراى جهاد 

دانشگاهى در سه راه ادبيات واقع شده است. 

 جشنواره/ هنرهاى نمايشى «جيگى جيگى»
نخســتين جشــنواره بين المللى 
هنرهاى نمايشى «جيگى جيگى» 

در مشهد آغاز به كار كرده است. 
محمــد برومنــد دبير نخســتين 
هنرهاى  المللــى  بين  جشــنواره 
نمايشــى جيگى جيگى در مراسم 
افتتاحيه گفت: اين جشنواره تالش 
دارد تا نام يك هنرمند به نام جيگى جيگى خانم را زنده كند. 
جيگى جيگى هنرمندى بود كه با همه فقر و ندارى خود سعى 
مى كرد مردم را شــاد كند و در آخر هم با آنكه هيچ كس را 

نداشت در كنار حرم امام رضا(ع) به خاك سپرده شد.
بخش اول اين جشنواره با خوانش هشت اثر از استادان «داوود 
كيانيان» و «حميد قلعه اى» آغاز شد كه اين بخش با عنوان 
شنبه هاى خوانش تا 25 فروردين 1397، ساعت 18 هر شنبه 

در پرديس تئاتر مستقل مشهد ادامه خواهد يافت.

معرفى آثار برگزيده بخش گرافيك 
شهرى رويداد «خانه  بهار» 

قدس: هيئت داوران بخش گرافيك شــهرى رويداد «خانه  
بهار» تنها سه اثر را شايسته اكران در نوروز 97 مشهد معرفى 
كرد.احسان مهدوى دبير جشنواره هنر شهرى مشهد با اشاره 
به حضور 42 هنرمند در بخش «پنجــراه» فراخوان رويداد 
«خانه  بهار»، بيان داشت: هيئت داوران بخش گرافيك شهرى 
از ميان 107 اثر ارسال شده به دبيرخانه جشنواره، تنها يك اثر 
را شايسته اكران و دو اثر را نيز قابل تقدير دانستند. دبير رويداد 
«خانه بهار» در خصوص نفرات برگزيده بخش گرافيك شهرى 
اين دوره از جشنواره گفت: محسن سازور با اثر «مشهِد خوانا» 
به عنوان اثر برتر و منتخب جهت اكران و دو اثر «سياه مشق» 
كار شيوا ثابتى و « بهارِجان» كار مسلم ماروسى به عنوان آثار 

شايسته تقدير از سوى هيئت  داوران معرفى شدند. 
مهدوى در پايان گفت: در بخش اشعار و احاديث كه بستر آن 
بيلبوردها و استندهاى سطح شهر است، هيئت داوران پس از 

بررسى آثار رسيده در نهايت به نتيجه مطلوب نرسيد. 

موانع رونق گردشگرى خراسان رضوى 
با افغانستان

دكتر محمد رحيم رهنما
و  زيارت  پژوهشــكده  رئيس 

گردشگرى دانشگاه فردوسى
 افغانستان با بيش از 930 كيلومتر 
مرز مشتر ك با ايران و 300 كيلومتر 
مرز مشترك با خراســان رضوى و 
جمعيتــى برابر 32 ميليــون نفر و 
همجوارى دو استان هرات و فراه اين 
كشــور به ايران با بيش از 2,5 ميليون نفر جمعيت به همراه 
سابقه تاريخى و فرهنگى ديرينه، مبدأ مناسب و بالقوه اى براى 
جذب گردشــگر به دليل مجاورت جغرافيايــى و ارتباطات و 
پيوندهاى فرهنگى، دينى و زبانى مشترك با خراسان رضوى 

محسوب مى شود.
 وجود تأسيســات مرزى از جمله گمــرك و بازارچه مرزى 
دوغارون كه ســاالنه حجم زيادى از صادرات كاال از ايران به 
افغانستان و بالعكس انجام مى شــود، نمايانگر وجود زمينه 
مناسب براى توســعه فعاليت هاى گردشگرى بين دو كشور 
و بويژه اســتان خراسان رضوى اســت. فاصله نزديك مركز 
استان هاى هرات، فراه و بادغيس به مشهد، وجود بارگاه امام 
هشتم(ع) و ارزانى سفر و امكانات پيشرفته پزشكى در مشهد 
نيز از ديگر عوامل پيشرو براى توسعه همكارى هاى مشترك 
بويژه در زمينه گردشگرى زيارتى، تجارى و سالمت و اوقات 

فراغت است. 
 چشم انداز 1404 جمهورى اسالمى ايران نيز رقم 25 ميليون 
گردشگر خارجى با اقامت پنج روز و درآمد بيش از 20 ميليارد 
دالر براى كشور در نظر گرفته است. ولى سهم افغانستان در 
تأمين اين تعداد گردشگر چقدر خواهد بود، مشخص نيست. 
گســتردگى مرزها و مشــكالت ورود مهاجران غيرقانونى و 
مواد مخدر و غيره دســت به دست هم داده و منجر به وضع 
قوانين سخت گيرانه اى براى ورود به كشور ايران توسط دست 
اندركاران سياســت خارجى در سفارتخانه و كنسولگرى هاى 
ايران در هرات و غيره در افغانســتان شده است. از جمله اين 
مقررات دريافت وثيقه 300 يورو از متقاضيان ويزا در كنسول 
گرى ها، مبلغ 50 يورو ويزاى زيارتى و 80 يورو گردشگرى و 
مدت صدور يك ماه ويزا براى گردشگران كه گويا تا 3 ماه قابل 
تمديد مى باشد. آزمايشات پزشكى، طوالنى بودن زمان صدور 
ويــزا، صدور يك بار ويزا بــراى ورود و غيره از جمله عواملى 
بوده اند كه تعامالت مشــترك را بويژه در حوزه گردشــگرى 

زيارت، سالمت و گذران اوقات فراغت محدود كرده است.
 افغانستان صحنه رقابت رقيبان سرسختى براى تصاحب بازار 
به ظاهر كم رونق اين كشور مى باشد، در همين راستا پاكستان 
صدور رواديد را برداشــته است. رفت و آمد در نقاط گمركى 
مرزى با مهر ورود به داخل كنترل مى شود. هندوستان ديگر 
رقيب ايران در افغانســتان نيز ويزاى يكساله با تعداد دفعات 
مكرر و ورود و خــروج با حداقل هزينه صادر مى نمايد. بنابر 
اين تسهيالت كنسولى و رفع موانع قانونى و ساده سازى اين 
مقررات گام مهم و بسيار اساسى براى رونق گردشگرى و ورود 
گردشگران افغانى در حوزه هاى آموزشى (بيش از 1000 نفر 
از دانشــجويان افغانى در دانشگاه هاى استان خراسان رضوى 
مشــغول به تحصيل هستند كه از صدور ويزاى يكبار ورود و 
خروج بسيار ناراحت هستند، چون اكثر اين ها در افغانستان 
مشغول كار هستندو در هفته خواهان رفت و آمد مى باشند)، 
ســالمتـ  درمان، تجــارى، زيارت و غيره بــه ايران و بويژه 

خراسان رضوى مى باشند. 
به نظر مى رســد نهادهاى مسئول سياست خارجى ايران در 
افغانســتان در حال حذف وثيقه مى باشند. گرچه گام الزمى 
است ولى كافى نيست و نيازمند اقدامات مهم ترى همان طور 

كه در باال گفته شد، مى باشد. 
نهايت اينكه مسئوالن استان خراسان رضوى با توجه به رقابت 
رقيبان در بازار گردشگرى افغانستان از يك طرف و نزديكى 
مشــهد به عنوان مركز عمده گردشــگرى زيارت؛ سالمت و 
تجارت به مرزهاى شــرقى كشــور و بويژه استان هاى مرزى 
افغانســتان (هرات و بادغيس، فراه و غيره ) نه تنها در جهت 
تســهيل ضوابط ومقررات حتى حذف ويزا گام بردارند، بلكه 
در جهت امكانات زيرســاختى از جمله تأسيس شركت هاى 
گردشــگرى بين المللى در اســتان با مشــاركت شــركت 
گردشــگرى افغان تور افغانستان و قطار گردشگرى تا هرات، 
برقرارى ارتباط مستقيم هوايى و زمينى منظم با هرات و ساير 
شهرها، تورهاى گردشگرى مشــترك و تشويق افغانى هاى 
مقيم ايران براى مسافرت به افغانستان براى ديدن آثار تاريخى 
آن كشــور، قدم هاى مؤثرى را بردارند، تا بتواند سهم استان 
خراسان رضوى را در تأمين 25 ميليون گردشگر بين المللى 
در افق 1404 تحقق ببخشند؛ در غير اين صورت بازار هدف 

گردشگرى افغانستان توسط رقيبان تصاحب خواهد شد. 

��ر

یاددا�ت

نمايش بنشينيد. اين نمايش در سالن شمايل اجرا مى شود. 

26 بهمــن ماه ميزبان عالقه مندان بــه اين هنر خواهد بود. 
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پروين محمدى: معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد از افزايش بيمارستان ها و 
تخت هاى بيمارستانى در خراسان رضوى خبر داد.

 دكتر شاپور بديعى در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: طى يك سال اخير 6 بيمارستان 
جديد به مجموعه بيمارســتان هاى خراسان رضوى افزوده شده و با اين افزايش، حوزه 
درمان دانشگاه توانسته گام هاى مؤثرى در راستاى خدمت رسانى به مجاوران و زائران 

بارگاه على بن موسى الرضا(ع) بردارد.
وى خاطر نشان كرد: نوسازى بافت فرسوده بيمارستان هاى زيرپوشش از ديگر اقدام هاى 
مهم در راستاى ارتقاى كيفى و كمى خدمات به شمار مى رود كه نمونه بارز اين برنامه را 

درهتلينگ بيمارستان قائم(عج) شاهد هستيم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد اضافه كرد: بيمارستان قائم با عمر بيش از 50 
سال با مشكالت زيربنايى و تأسيساتى زيادى روبه رو بود كه با اجراى برنامه تحول نظام 
سالمت و ارتقاى كيفيت خدمات هتلينگ، تحولى اساسى در اين مركز ايجاد شده و در 

اين راستا 18 هزار متر مربع در قالب 15 بخش زير پوشش اين طرح قرار گرفته است.
دكتر بديعى تصريح كرد: امروز هيچ بيمارى در راهروهاى اين بيمارســتان بســترى 

نمى شود و سطح كيفى خدمات نيز در اين مركز رشد يافته است.
وى يادآور شد: گام مهم ديگرى كه در اين مركز برداشته شده، ايجاد اورژانس متمركز 
و حضور پزشكان متخصص طب اورژانس است كه بسيارى از مشكالت را در اين حوزه 

رفع كرده است.
وى اظهار داشت: اين معاونت برنامه ريزى به منظور انجام فعاليت هاى مرتبط با بهبود 
برنامه عملياتى مراقبت تكاملى در بخش هاى مراقبت نوزادان، برنامه ريزى براى اجراى 
برنامه 247 و724 در راستاى برنامه عملياتى توسعه خدمات آنژيوپالستى اوليه جهت 
بيماران سكته حاد قلبى و توسعه خدمات ترومبو ليتيك تراپى براى بيماران سكته مغزى 

را در دست انجام دارد.
دكتر بديعى به بخشى از دستاوردهاى برنامه تحول سالمت اشاره و خاطر نشان كرد: با 
اجراى اين برنامه زايمان طبيعى در مراكز درمانى زير پوشش 23 درصد افزايش يافته و 

متوسط سزارين نيز كاهش پيدا كرده است.
وى با بيان اينكه با حمايت وزارت بهداشــت در ســال جارى 73 پزشك متخصص به 
مناطق مختلف استان اعزام شده اند اظهار اميدوارى كرد با اجراى اين برنامه گام مؤثرى 
در راستاى افزايش خدمات، افزايش دسترسى، كاهش اعزام بيماران به مركز برداشته و 

شاهد كم شدن مشكالت مردم در حوزه درمان باشيم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد به قدس خبر داد

افزوده شدن 6 بيمارستان به خراسان رضوى

هر حركت هنرى 
در ابتدا ممكن 

است با مشكل يا 
كاستى هايى روبه 
رو باشد، اما مهم 
آن است كه آن 
اتفاق رقم بخورد

بــرش

گنجينهافتخار

همزمان با سالگرد پيروزى انقالب اسالمى صورت گرفت
اعطاى جايزه علمى رضوى 

به 32 نخبه دانشگاهى خراسان رضوى
 ايســنا: همزمــان با 
سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى، از 32 فرهيخته 
با  دانشــگاهى  نخبه  و 
علمى  جايــزه  اعطاى 
رضوى با حضور استاندار 
و  رضــوى  خراســان 
دانشــگاه هاى  رؤساى 
شد.  قدردانى  اســتان 
دكتر محمدرضا دارابى 

در جشن بزرگ انقالب و مراسم اهداى جايزه علمى رضوى دانشگاهيان استان اظهار كرد: 
جشن اعطاى جايزه علمى رضوى با ابتكار استاندار خراسان رضوى و همت شبكه جامع 
دانشــگاه هاى استان به منظور پاسداشت مقام علم و دانشمندان اين بخش در خراسان 

رضوى برگزار شده است.
وى ادامه  داد: امروز ايران تنها در بخش علمى بى نياز از هر پزشك خارجى است، در حالى 

كه قبل از انقالب شمار زيادى از پزشكان از كشورهاى خارجى بودند.

چاپ اثر تاريخى موزه بزرگ خراسان روى اسكناس
خراســان  بزرگ  موزه  مدير  قدس: 
گفت: يكى از آثار تاريخى و منحصر به 
فرد موزه بزرگ استان در مشهد روى 
اسكناس رســمى جمهورى اسالمى 

ايران چاپ و منتشر شده است.
محمدرضا پهلوان افزود: قدح سفالى 
مربوط به قرن هشتم هجرى كه يكى 
از آثار موزه اى ارزشمند تاريخ ايران در 

دوره اســالمى است و بخشــى از هنر، تاريخ و تمدن غنى ايران در دوره اسالمى بويژه 
قرن هشتم هجرى به شمار مى رود، روى اسكناس 5000 ريالى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران منتشر شده است.پهلوان افزود: اين قدح سفالى كه لعابدار است و منقش 
شــده، متعلق به ســلطان آباد منطقه كنونى اراك است، در دايره وسط و كف اين قدح، 
نقش يك غزال در چراگاه را نشــان مى دهد و بدنه اثر با نقش چهار مرغ خيالى در حال 
پرواز تزيين شده و در زير لبه خارجى اين اثر، يك رديف به خط ثلث، نگارش شده است.
پهلوان گفت: اين اثر موزه اى به صورت امانت از موزه ملى ايران به اين موزه انتقال يافته و 
اكنون در موزه بزرگ خراسان در كنار 180 اثر موزه اى ارزشمند از موزه هاى ايران است 
كه به مناسبت رويداد «مشهد پايتخت فرهنگى جهان اسالم» گشايش يافته و هنر، تاريخ 
و تمدن 14 قرن دوره اسالم در ايران را دربر مى گيرد و تا پايان ارديبهشت ماه 97 در اين 

موزه به نمايش گذاشته شده است.

با استفاده از تسهيالت اقتصاد مقاومتى بسيج 
سازندگى محقق شد

افتتاح 27 گلخانه «آلوئه ورا» در مشهد

احمد فياض: همزمان با جشن هاى شكوهمند سالروز پيروزى 
انقالب اسالمى ايران؛ با هدف اشتغال زايى، توانمندسازى و 
تحقق اقتصاد مقاومتى، شــمارى گلخانه كشــت آلوئه ورا 
بهره مند از وام هاى اقتصاد مقاومتى بســيج ســازندگى در 

محدوده شهر طوس مشهد افتتاح شد.
در آيين رونمايى اين گلخانه ها كه شنبه گذشته برگزار شد، 
فرمانده ســپاه امام رضا(ع) در ســخنان كوتاهى اظهار كرد: 
27 گلخانه آلوئه ورا از 40 گلخانه با بهره مندى ازســازه هاى 
گانيك جهت كنترل مطلوب گلخانه آماده كشت شده است 
كه اميدواريم اين موضوع مشوقى باشد براى گسترش اين نوع 
كشت ها با توجه به تهديدات كم آبى در شرايط كنونى و نيز 
رفع مشكالت اشــتغال زايى و در ادامه به گسترش صادرات 
محصوالت منجر گردد.ســردار يعقوبعلى نظرى خاطرنشان 
كرد: توان بسيج سازندگى محدود است و در حد اين بضاعت 
از وام هاى اقتصاد مقاومتى بسيج سازندگى جهت ايجاد اين 
كارگاه هاى كوچك اقتصادى و كشاورزى مساعدت شده است. 
مســئول بسيج سازندگى خراســان  رضوى نيز در اين آيين 
تصريح كرد: با اعتبارات 15تا 19 ميليون تومانى با سود 10 
درصدى توانســتيم از مجموعه گلخانه ها حمايت نماييم كه 
باعث اشتغال زايى فارغ التحصيالن رشته كشاورزى مى شود. 
سرهنگ پاسدار محمد روحانى افزود: كشت هاى گلخانه اى كه 
به آب مصرفى كمترى نياز دارند، از جمله كارهاى سود آور و 
خاص است كه با توجه به بحران خشكسالى و كاهش بارش ها 
در استان، ترويج آن در بهبود كشاورزى و ايجاد اشتغال پايدار 

مفيد است.
وى افزود: بزودى با تأمين وام هاى جديد از ساير كارآفرينان 

حمايت كرده و كشت هاى گلخانه اى را توسعه خواهيم داد.



قدس   در حالــى كه تا پيــش از فعاليت 
تاكسى هاى اينترنتى تردد خودروهاى مسافربر 
شخصى در فرودگاه مشــهد گاه با برخوردهاى 
قهرى روبه رو مى شــد، اما ايــن روزها گويا اين 

موضوع شدت بيشترى يافته است.
نصب بنر ممنوعيت فعاليت خودروهاى شخصى 
مســافربرى در ورودى فرودگاه مشــهد با اين 
مضمــون كه با هماهنگى مســئوالن قضايى و 
انتظامى ورود تاكسى هاى اينترنتى و خودروهاى 
شخصى مسافربرى به فرودگاه ممنوع است و در 
صورت مشاهده فعاليت، خودروهاى متخلف تا دو 
ماه توقيف خواهند شد، شائبه هاى گوناگونى بين 

مخاطبان به راه انداخته است.

 چند گانگى كرايه ها
يك شهروند در اين باره به خبرنگار ما مى گويد: 
همه حساسيت هاى ايجاد شده فقط بحث كرايه 
خودروهاى اينترنتى است كه بسيار كمتر و براى 

مسافران مقرون به صرفه است.
وى افزود: ناامنى براى فرودگاه مشهد موضوعى 
جديد نيست كه بشــود آن را با محدود كردن 
ترددها از بين برد، بلكه مســافربرهاى شخصى 
سال هاست در اين فرودگاه فعال هستند و كسى 
هــم تاكنون اين عده را مســببان ناامنى اعالم 
نكرده است. مسافر ديگرى نيز كه براى رسيدن 
به فرودگاه از تاكســى اينترنتى استفاده كرده 
اســت به خبرنگار ما مى گويد: هفته اى يك بار 
بناچار براى سفرهاى كارى ام از هواپيما استفاده 
مى كنم و در حالى كه براى رسيدن به فرودگاه با 
تاكسى هاى اينترنتى مى توانم 7000 تومان كرايه 
بپردازم، چرا بايد همان مسير را به تاكسى هاى 
فرودگاه بيش از 20 هــزار تومان بپردازم؟ وى 
مى افزايــد: اگر موضوع ممنوعيــت رفت و آمد 
خودروهاى اينترنتى مى خواهد شكل قانونى به 
خود بگيرد، بايد اين اطالعيه توســط مسئوالن 
قضايــى و امنيتى در فرودگاه نصب مى شــد و 

داراى شناسنامه و قابل دفاع مى بود. 
يك مســافر ديگر نيــز در اين بــاره مى گويد: 
جلوگيرى از گم شدن وسايل مسافران و سرقت 
آن ها و ســاير پيشامدهاى احتمالى ناگوار فقط 
بهانه اى است كه پيشتر نيز احتمال اين موضوع 
وجود داشته، اين در حالى است كه كنترل هاى 
الزم در درون سالن فرودگاه در اين باره به خوبى 

انجام مى شود.
يك مسافر ديگر نيز مى گويد: كمك به مسافران 

و ايجاد امنيت و جلوگيرى از 
سرقت لوازم مسافران همگى 
تعارفــى بيش نيســت، زيرا 
انحصارى  اصل موضوع كرايه 
رانندگان تاكسى فرودگاه است 
كه تا كنون از مسافران دريافت 
مى شــده، بــراى همين نرخ 
امتياز تاكسى فرودگاه بيش از 
ساير تاكسى هاى شهرى است.

 ممنوعيت فعاليت همه 
تاكسى ها بجز تاكسى 

فرودگاه
مدير روابــط عمومى فرودگاه 
شــهيد هاشــمى نژاد هم در 
واكنش به نارضايتى هاى ايجاد 
شــده در اين بــاره مى گويد: 
طبق دستورعمل صادر شده 
از ســوى مقام هاى قضايى و 
ســازمان هواپيمايى كشــور 

در مبادى ورودى فرودگاه ها تنها تاكســى هايى 
كه شناســنامه دار هستند و مربوط به فرودگاه 

مى شوند اجازه جابه جايى مسافران را دارند.

جعفــرى علــت آن را اقدام 
پيگيــرى  بــراى  ســريع 
شــكايات احتمالى مسافران 
عنوان مى كنــد و مى افزايد: 
احراز  فرودگاه  تاكســى هاى 
هويت مى شوند و در صورت 
بروز مشكل، كمك به مسافر 
با چالش رو به رو نخواهد شد.
او ادامه ميدهد: فرودگاه يكى 
از مبادى ورودى اســت و در 
اين مبادى نه تنها تاكسى هاى 
اينترنتى، بلكه هيچ تاكســى 
تاكســى هاى  جــز  ديگرى 

فرودگاه اجازه تردد ندارد.

 بنر داراى دستور قضايى 
است

تاكسيرانى مشهد  مديرعامل 
هم بيان مى كند: بنر مربوط 
طبق دستور مقام هاى قضايى 

نصب شده است.
علوى مقدم مى افزايد: تاكسى هاى فرودگاه زير 
نظر سازمان هواپيمايى كشــورى هستند و از 

شيوه نامه جداگانه اى تبعيت مى كنند.
وى اظهار ميدارد: بــراى رعايت نكات ايمنى و 
امنيتى تدابيرى انديشــيده شده كه الزم است 
مســافر در بدو ورود از خودروهاى تأييد شــده 

رسمى استفاده كند.
او تأكيــد ميكند: اگر چه هزينه دريافت شــده 
توســط تاكسى هاى فرودگاه بيشــتر است، اما 
امنيتى كه در تاكســى هاى فرودگاه اســت در 

تاكسى هاى شخصى وجود ندارد.
وى اذعان ميدارد: اين موضوع مختص مشــهد 
نيست، بلكه در تمام دنيا ورود مسافران از مبادى 
ورودى با تاكسى هاى ويژه و با برنامه ريزى خاص 
صورت مى گيرد.او مى افزايد: حساسيت موضوع 
ايجــاب مى كنــد در اين مبادى تاكســى هاى 

شناسنامه دار فعاليت كنند.

��ر

�و��ون
 رشد 76 درصدى صادرات كاال از 

خراسان رضوى به هنگ كنگ

قدس:رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوى از رشد 76 درصدى صادرات كاال 

از اين استان به كشور هنگ كنگ خبر داد.
محمدعلى اميرفخريان اظهارداشت: در 9 ماهه سال جارى 
1558 هزار تن كاال به ارزش 1421 ميليون دالر صادرات 
از استان صورت گرفته است. وى افزود: در سال هاى اخير، 
مبادالت تجارى استان و كشور هنگ كنگ بسيار چشمگير 
بوده است و در حال حاضر اين كشور جزو پنج كشور هدف 
صادراتى اســتان قرار گرفته اســت.وى گفت: در 9 ماهه 
ســال جارى 33 هزارتن كاال به ارزش 37492 هزار دالر 
از اين استان به كشور مذكور صادرات داشته ايم كه نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل 76 درصد رشد داشته است.
اميرفخريان مهم ترين كاالهاى صادراتى به كشــور هنگ 
كنگ را پسته، زعفران به صورت خرد نشده و ساييده نشده 

و مخمرهاى فعال عنوان كرد.

رئيس كميسيون ادارى و مالى
 شوراى شهر نيشابور:

 شورا انتظار دارد بودجه سال 97 
شهردارى عملياتى باشد

نيشابور- خبرنگارقدس: رئيس كميسيون ادارى و مالى 
شوراى اسالمى شهر نيشابور گفت: انتظار شوراى اسالمى 
شــهر نيشابور اين است تا شــهردارى نگاه واقع بينانه اى 
نسبت به بخش هاى درآمدى خود داشته باشد و از پيش 
بينى منابع درآمدى كه قابل استحصال نيست پرهيز كند.

محمد كاظم صادقى اظهاركرد: شــورا انتظار دارد بودجه 
سال 97 شهردارى نيشابور كه طى روزهاى قبل و همزمان 
با متمم بودجه سال 96 تقديم شورا شده است، عملياتى 
باشــد. وى افزود: مقصود از بودجه عملياتى اين است كه 
اعتبارات در نظر گرفته شده براى پروژه ها متناسب با يك 
نگاه واقع بينانه نسبت به نياز شهرى و اولويت هاى كارى 
شهردارى باشــد. وى تصريح كرد: با اتمام بررسى متمم 
بودجه 96، بررســى بودجه سال 97 شهردارى در دستور 
كار شورا قرار گرفته است كه اميدواريم بررسى آن تا نيمه 

اسفند به پايان برسد.

 ناكامي قاچاقچيان درحمل 42 
كيلوگرم ترياك در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: فرمانده نيروى انتظامي نيشابور 
از كشــف 42 كيلو و 800 گرم ترياك و دستگيري چهار 

قاچاقچي دراين شهرستان خبر داد.
فرمانده نيروى انتظامي نيشابوراظهاركرد: در پي دريافت 
خبري از پليس مبارزه با مواد مخدر مرزباني استان خراسان 
رضوي مبني بر تردد يك باند چهار نفره قاچاقچيان مواد در 
مسير بخش سرواليت موضوع به صورت ويژه در دستور كار 

پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ حســين بيات مختاري افزود: مأموران درهنگام 
كنترل خودرو هاي عبوري به يك دستگاه خودرو پژو پارس 
مظنون كه راننده خودرو با مشاهده مأموران بدون توجه به 
دستورات پليس با تغيير ناگهاني مسير قصد فرار داشتند 
كه در ادامه مأموران با رعايت قانون به كارگيري سالح پس 
از شليك تير هوايي و طي مسافت يك كيلومتري موفق 
شدند خودرو را بدون اين كه به خودرو هاي عبوري صدمه 

برساند، متوقف كنند.
فرماندهي انتظامي شهرستان نيشابور يادآورشد:در بازرسي 
از خودرو مقدار تقريبي 42كيلو و 800 گرم ترياك كشف و 
راننده31 ساله به همراه سرنشين 29 ساله دستگير شدند.

وى عنوان كرد:در همين راستا همچنين مأموران پليس 
مبــارزه با مواد مخدر با كمك مأموران پاســگاه انتظامي 
عبداهللا گيو در يك عمليات ضربتي موفق شــدند دو نفر 
ديگر از اعضاي اين باند را كه با يك دســتگاه خودرو پژو 
405 قصد فراري دادن متهمان را داشتند دستگيرو خودرو 

آنان را متوقف كردند.

گزارش قدس از ممنوعيت تردد تاكسى هاى اينترنتى در فرودگاه هاشمى نژاد

شهردار مشهد درآيين تجليل از برگزيدگان انحصار طلبى فرودگاه  براى مسافران گران تمام مى شود 
جشنواره «عكس پاييزى» خبر داد
  برگزارى جشنواره عكس 

در همه فصول سال  

قدس: شهردار مشهد از برگزارى جشنواره عكس توسط مديريت 
شــهرى در همه فصول سال خبر داد. تقى  زاده خامسى در آيين 
تجليــل از برگزيدگان جشــنواره «عكس پاييــزى» كه در تاالر 
شهر مشهد برگزار شــد درباره چگونگى پيدايش ايده جشنواره 
«عكس پاييزى» اظهار كرد: روزى در اوايل پاييز از كوهســنگى 
عبور مى كردم و به بخشى رسيدم كه برگ هاى پاييزى درختان 
در آن قســمت هنوز جمع آورى نشــده بود. وقتى اين صحنه را 
ديــدم به ذهنم خطور كرد كه زيبايــى اين صحنه ها را مى توان 
عكسبردارى كرد. وى ادامه داد: در همين راستا پيامى به معاون 
خدمات و محيط زيست شهرى ارسال كردم تا برگ هاى پاييزى 
پارك هاى سطح شــهر در پاييز جمع آورى نشده و فضايى براى 
عكسبردارى شهروندان و هنرمندان فراهم شود. براى تكميل اين 
چرخه، روابط عمومى شــهردارى را مأمور ساختم تا با گردآورى 
عكس هاى شــهروندان از اين مناظر، مسابقه اى برگزار كرده و به 
بهترين عكس ها جايزه دهد كه نتيجه تصميم سه ماه قبل ما به 

اين جشنواره عكس هاى پاييزى ختم شد.

 پلمب 5 واحد صنفي ضايعاتي متخلف 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: در اجراى طرح نظارت بر اصناف پنج 
واحد ضايعاتى متخلف در شهرستان نيشابور شناسايى و پلمب 
شد. فرمانده انتظامي نيشابور اظهاركرد: طرح برخورد با واحدهاى 
صنفى متخلف با هدف شناســايي افراد مالخر و پيشــگيري از 
ســرقت، در سطح شهرستان نيشــابور اجرا شد. سرهنگ بيات 
مختاري افزود: در اين طرح پس از هماهنگي هاي قضايي هشت 
تيم از پليس آگاهي و تجسس كالنتري هاي سطح شهر نيشابور با 
كمك تيمى از دايره نظارت بر اماكن عمومي با بازرسى از انبارهاى 
ضايعات در سطح شهرستان پنج واحد صنفي متخلف را به علت 
خريد اموال مسروقه و رعايت نكردن قوانين صنفي پلمب كردند. 
وى خاطرنشان كرد: در اين طرح به 16 واحد صنفى متخلف نيز 
تذكر كتبى داده شد و در اين راستا مقادير زيادى وسايل مسروقه 

كشف  شد .

 مجيزگويى شهردار!
در آيين پايانى جشــنواره عكس پاييزى  در تاالر شهر شركت كردم. آنچه بيشتر از همه 
 مورد توجه  اين  ميتينگ! بود مجيزگويى مجرى ســيماى  خراسان در اين مراسم بود! او 

آنقدر از شهردار تمجيد و تعريف كرد كه خود شهردار هم  شاكى شد!
936...6158

 چرا خط 61 دو بليته شد؟
چرا ســازمان اتوبوســرانى، خط(61)را كه از پايانه مصلى سوار 
مى كرد و تا انتهاى مسير ميدان شهدا مى برد، حاال بايد تا انتهاى 

مسيرحرم مطهر ببرد؟ 
910...3750

 سهامى ناعادالنه
براى خودم كه سرپرست خانواده ام مبلغ246 هزار ريال سود سهام عدالت واريز شد، ولى 

براى بقيه خانواده اصالً واريز نشد. چرا؟
915...4721

 مسئول نظارت رستوران ها كجاست؟
آيا مســئوالن فكرى به حال پايتخت معنوى ايران دارند؟ انواع 
اين سالن هاى غذاخورى كه مثل قارچ در حال افزايش هستند، 
نه جايى براى پاركينگ دارند نه كيفيت درستى در غذاهاى ارائه 

شده!
936...6282

 پل عابر نازيبا
با وجود پايان  كار تأسيسات  ايستگاه  مترو  راه آهن  و تحويل  به  شهردارى ، هنوز هيچ گونه 
 اقدامى از سوى  سازمان  زيبا سازى  شهردارى  شروع  نشده و پل  عابر  نيمه  مخروبه و زمين 

 محصور در وسط  بلوار راه آهن  پابرجاست وعيد نوروز هم نزديك!
936...6158

رخ � رخ

هفته اى يك بار 
بناچار براى 

سفرهاى كارى ام 
از هواپيما استفاده 

مى كنم و در 
حالى كه براى 

رسيدن به فرودگاه 
با تاكسى هاى 

اينترنتى مى توانم 
7000 تومان كرايه 

بپردازم

بــرش

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

148/740

1/544/000

1/498/000

764/000

457/000

4728

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر
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سال سى و  يكم  
شماره 8620   ويژه نامه 3008 

در شهر  شماره پيامك: 300072305  |  ارتباط تلگرامى: 09038343801

سوژه از شما / پيگيرى از ما
در  داند  مى  خود  وظيفه  مطبوعاتى  رسالت  راستاى  در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
اجتماعى،  شهرى،  هاى  حوزه  در  عزيز    خوانندگان  

اقتصادى و ...  را پيگيرى و منعكس كند .

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

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.

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

300072305 پيامك كنيد.
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حل جدول شماره قبل

1- من اگر كامروا گشتم و خوشدل نه 
عجب/ ... به زكاتم دادند

قرن15  هلندى  بشردوست  فعال   -2
گياه-  ساقه  و  ريشه  حدفاصل   -16 و 

انسان
و  پز  شيرينى  گلدسته-  نوشنده-   -3

شيرينى فروش
ناپسند-  بزكوهى-  ساده-  آش   -4

عقيده انتخاباتى
5- زخم برداشتن- پيشينه- دنباله رو 

سوزن
6- زدنى مضر به سيگار- شيره خرما- 

تعجب خانمانه- ورزش نشانه روى
ورزش  در  اى  ضربه  ماه-  خرمن   -7

واليبال- نوعى چراغ خوراك پزى
جشنواره-  برنجى-  ضربى  ساز   -8

پهلوان تركى
عابد  كردى-  گويش  در  شب   -9

ديرنشين- مقتول
حرف  يوسف-  فرنگى  صورت   -10

فاصله- خمير بتونه- باران اندك
11- مادرتازى- همسر و فرزند داشتن- 

كنايه از هر چيز قديمى و فرسوده
12- شفقت- بروز- عدد تنفسى- نت 

پنجم
13- مقطع زمانى- اجازه گرفتن- ابزار 

ماهيگيرى
واحد  ازدواج-  گياهى-  پروتئين   -14

سينمايى
15- امام خمينى(ره) از آن كه توسط 
دانشجويان پيرو خط امام انجام شد با 

عنوان انقالب دوم يادكردند

1- از حبوبات- سردار و فرمانده سپاه- 
واحد واليبال

2- تشنه فريب بيابان- معدنى- زندانى
3- به يغما بردن- يكدنده- چهارمين 

سياره منظومه شمسى
بيرون  گوسفند-  گله  شمردن-   -4
هوى  آن  جواب  گويند  مى  ورزشى- 

است
شوشترى-  برنج  مذهبى-  شهر   -5

خردمند
6- نمك- بنيان- درك و شعور- برج 

داستانى فرانسه
منزل  برقى  لوازم  از  كشور-   -7
شاعر  غذا-  طبخ  و  كردن  گرم  براى 
كه  بيستم  قرن  اسپانيايى  نويسنده  و 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com
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 افقى

 عمودى

اسپانيا  داخلى  در جنگ  سالگى  در 38 
كشته شد

8- ثبات و بقا- سخنان منظوم- سوره 
44 قرآن كريم

شده-  برى  گچ  گنبد  يا  سقف   -9
برآمدگى پشت شتر- تصديق كردن

الفباى  جگر-  شگفتى-  صوت   -10
حيات- آجر ناپخته

نام  با  لذيذ  گوشت  با  اى  پرنده   -11
پسوند  خوى-  و  خلق  تذرو-  كوچك 

شباهت
بيم-  و  ترس  بيهوده-  سخنان   -12

سبزى پيچيده- دلداده لبنى
13- فقير- سعى و پشتكار- قوم اروپايى
14- شهر مدفن ابن سينا- از نويسندگان 
كوچك  نام  فرانسه-  روشنگرى  عصر 
برجسته  سوار  دوچرخه  «آرمسترانگ» 
آمريكايى كه تمام عنوان هايش به خاطر 

دوپينگ پس گرفته شد
كه  ايرانى  خنك  دسر  ندا-  صوت   -15
پسته  مغز   ، گالب  و  هل   ، شير   ، شكر 
كوبيده و زعفران ساييده مواد الزم براى 

تهيه آن است- بسيار



گاه ن
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قدس از راهپيمايى پرشور خراسانى ها در 22 بهمن گزارش مى دهد

حماسه حضور در خطه خورشيد
قدس: ســى و نهميــن ســالگرد پيروزى 
شكوهمند انقالب اســالمى همراه بود با شور 
و شــعور مردم كشــورمان كه هنوز كه هنوز 
اســت از پس از 39 سال پايبند به ارزش ها و 
اعتقاداتى هستند كه با ظهور انقالب در خاك 
كشورمان ريشه دواند. ديروز همراه با مردم اكثر 
نقاط كشور خراسانى ها نيز ارادت و دلبستگى 
خود را با حضور پرشور در راهپيمايى 22 بهمن 
نشان دادند تا به جهانيان ثابت كنند تا هميشه 
به عهدى كه با امام و رهبرى بسته اند پايبند 

خواهند ماند.
شهروندان مشهدى در اين راهپيمايى گسترده 
از ميدان 15 خرداد اين شــهر تا حرم مطهر 
امام رضا(ع) پرچم پرافتخار جمهورى اسالمى 
ايران را به طور يكپارچــه در اندازه اى بلند بر 
دســت هاى خود گرفته و صحنه هاى زيبايى 

خلق كردند. 
اجراى ســرود توســط گروه هايى متشكل از 
نوجوانان و جوانان و نذر كتاب از طريق برپايى 
غرفه هــاى كتابخوانى از حاشــيه هاى زيباى 

راهپيمايى 22 بهمن امسال در مشهد بود.
در دســت داشــتن نمادهاى زيبا و متنوع از 
40 ســالگى انقالب و تنوع شــعارهاى مردم 
در راهپيمايى 22 بهمن امســال شــهروندان 

مشهدى نيز چشمگير و قابل توجه بود.
اين همه لشــكر آمده به عشــق رهبر آمده، 
ما پيرو مكتب حســينيم بــا آمريكا همچون 
پير خمينيم، ما با واليــت زنده ايم تا زنده ايم 
رزمنده ايم، ياد امام خمينى پاينده باد رهبر ما 
خامنه اى زنده باد، در بهار آزادى جاى شــهدا 
خالى و خامنه اى خمينى ديگر است واليتش 
واليت حيدر است از جمله شعارهاى پرطنين 

در اين راهپيمايى بوده اند. 
در اين 22 بهمِن تماشايى، مديران و مسئوالن 
و خادمان بارگاه منور رضوى نيز در ميان مردم 
حضور يافته و عليه استكبار جهانى شعار سر 

دادند.
زائران و مجاوران پس از طى مسير راهپيمايى 
به حرم مطهر امام مهربانى  ها مشــرف شده و 
پس از گردهمايــى در صحن جامع رضوى از 
سخنرانى حجت االسالم والمسلمين سعيدى 

بهره مند شدند.

 آيت اهللا علم الهدى: راهپيمايى 22بهمن 
ادامه راه امام(ره) و انقالب است

ديروز آيت اهللا سيداحمد علم الهدى؛ امام جمعه 
مشهد و نماينده ولى فقيه در استان خراسان 
رضوى نيز در جمع پرشــور مردم حضور پيدا 

كرد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در حاشيه 
اين مراسم گفت: راهپيمايى 22 بهمن ادامه راه 
امام(ره) و انقالب اســت و مردم در راستاى راه و 
خط امام(ره) كه واليت فقيه بوده، حركت كردند.

آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در راهپيمايى 
22 بهمن ماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
پيام حضور مردم در 22 بهمن اين است كه 40 

سال مردم انقالب را پاسدارى كردند و مردم در 
راســتاى راه و خط امام (ره) كه واليت فقيه 

بوده، حركت كردند.
وى با اشاره به اينكه راهپيمايى 22 بهمن ادامه 
راه امام(ره) و انقالب اســت، خاطرنشان كرد: 
واليت فقيه منصــوب از طرف امام زمان(عج) 
است، انقالب ما توانست مسير خودش را ادامه 
دهد و از 40 ســال به بعد پاسدارى از انقالب 
بر عهده كسانى اســت كه از امروز به انقالب 
گرايش پيدا كرده انــد كه بايد انقالب را از هر 
مسيرى كه از ولى فقيه جدا مى كند، پاسدارى 

كنند.

 3ركن مهم پيروزى انقالب 
حجت االســالم والمســلمين على سعيدى 
نماينــده ولى فقيه در ســپاه پاســداران در 
ويژه برنامه 22 بهمن كــه با حضور زائران و 
مجاوران پــس از راهپيمايى در صحن جامع 
رضوى برگزار شــد، استمرار را يكى از اركان 
مهم انقالب ايران برشــمرد و گفت: انقالب 
اسالمى ايران در آستانه چهل سالگى به اركان 
مهمى چون پيروزى، كمال و استمرار دست 

يافته است.
نماينده ولى فقيه در ســپاه با اشاره به اركان 
تشكيل دهنده يك انقالب الهى گفت: شروط 
الزم براى پيروزى و تداوم يك انقالب بر مبناى 
دين ســه ركن است، رهبرى، شريعت الهى و 
مردم، كه شــرط اول و دوم جزو شروط الزم 
است، ولى شرط سوم جزو شروط كافى است، 
يعنى بايد مردم باشــند تا انقالب تداوم پيدا 
كند، چون اگر همراهى مردم نباشد استمرار 

نمى يابد.

وى با اشــاره به اينكه انقالب اسالمى در اين 
چهار دهه   پايدارى ســختى  هاى زيادى را به 
جان خريد، عنوان كرد: ملت ايرانى اين سال ها 
را با رهبرى امام خمينى(ره) و امام خامنه  اى با 

عزت و سربلندى پشت سر گذاشتند.
وى با اشــاره به اينكه نقــش رهبرى در اين 
چهار دهه بســيار حســاس بود، تصريح كرد: 
هوشــمندى و بينش سياسى و دينى رهبران 
ايران موجب شــد تا انقالب اسالمى ايران در 
هشــت ســال دفاع مقدس، حمله منافقان و 
فتنه  هاى متفاوت شكست نخورد و امنيت را 

در ايران تقويت كند.
مــردم واليتمــدار مشــهدمقدس در پايان 
راهپيمايى 22 بهمن 96 ضمن تجديد ميثاق 
بــا آرمان هاى امــام و انقــالب و پايبندى به 
ارزش هاى نظام در قطعنامه اى هفت بندى بر 
ادامه راه امام راحل و رهبرى تأكيد كردند و از 

استكبار جهانى برائت جستند. 

 22 بهمن، جلوه تداوم راه امام 
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى 
توليت آســتان قدس رضــوى در جمع مردم 
انقالبى بيرجند در مراسم راهپيمايى 22 بهمن 
گفت: اجتماع باشــكوه و تماشايى 22 بهمن 
امسال با حضور مردان و زنان انقالبى، دختران 
و پســران جوان و نسل سوم و چهارم انقالب 
شكوهمند اسالمى و همه دلدادگان به انقالب 

با هر سليقه سياسى برگزار شد.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه حضور پرشــور مردم در راهپيمايى 22 
بهمن جلوه تداوم راه امام و آرمان هاى نورانى 
انقالب اسالمى اســت، تصريح كرد: پيروزى 

ملت بزرگ ايران بر حكومت تا دندان مســلح 
و مــورد حمايت مغرب زمين، همانند معجزه 
بود كه به دست تواناى ملت بزرگ ايران در 22 

بهمن سال 57 تحقق پيدا كرد.
وى اضافه كرد: گراميداشــت 22 بهمن صرفاً 
يك حركت نمادين براى يــادآورى خاطرات 
سال 57 نيســت، بلكه همراه خود پيام هاى 

متعددى دارد.

 دشمن هرگز تصور نمى كرد كه انقالب 
به 40 سالگى برسد

حجت االســالم والمسلمين محمدجواد حاج 
على اكبرى رئيس شــوراى سياست گذارى 
ائمه جمعه كشــور در آييــن راهپيمايى 22 
بهمن بجنورد گفت: دشمنان گمان مى كردند 
كه ملت ما همان روزهاى نخست با امتحانات 
مختلفى كه از ناحيه دشــمنان انجام مى شد، 
كنار مى كشند، اما مشــاهده كردند كه مردم 
ما اين راه را تا رســيدن به هدف نهايى ادامه 

مى دهند.
وى اظهاركــرد: در جريــان رحلت امام راحل 
دشمنان طمع داشتند كه راه اين امام ناتمام 
بماند، اما ديدند كه اين نظام با تكيه بر مردمانى 
عاشق اجازه اين كار را نداد و بار ديگر خمينى 
جوان و سرشــار از اميد، حكمــت، فقاهت، 
دورانديش و با صالبت ســكان اين كشــور را 

برعهده گرفت.
حجت االســالم والمسلمين حاج على اكبرى 
افــزود: امروز جمهورى اســالمى ايــران در 
22 بهمــن ماه 96، با رهبــرى حكيمانه امام 
خامنــه اى، آن راه را با صالبت و شــجاعت و 

نشاط و با همان قدرت ادامه مى دهد. 

آب و �وا
 پيش بينى بارش باران در خراسان رضوى

قدس: اداره كل هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: از 
بعدازظهر امروز استان تحت تأثير سامانه ناپايدار و بارشى قرار 
خواهد گرفت كه پيش بينى مى شــود فعاليت اين سامانه تا 
روزهاى پايانى هفته بر روى استان ادامه داشته باشد. بر اين 
اساس هواى امروز مشهد،قسمتى ابرى با غبار محلى به تدريج 
افزايش ابر در اواخر وقت با احتمال بارش پراكنده باران گاهى 

با وزش باد نسبتاً شديد پيش بينى مى شود.
قوچــان با حداقل دماى 6 درجه زير صفر و تايباد با حداكثر 
دماى 15 درجه سلســيوس به ترتيب سردترين و گرم ترين 
شهرهاى خراسان رضوى در طول 24 ساعت گذشته بوده اند.
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يك مسئول در شوراى ادارى مه والت:
 خشكسالى موجب مهاجرت بسيارى 

از جوانان به ديگر استان ها شده است

مه والت - خبرنگار قدس: معاون سياســى، اجتماعى و 
امنيتى استاندارى خراسان رضوى در شوراى ادارى شهرستان 
مه والت گفت: امروز 300 هزار بيكار در اســتان خراســان 
وجود دارد و يك معضل بسيار جدى مى باشد.حسينى افزود: 
با تالش هاى صورت گرفته از تابستان 95 تا تابستان امسال 
184 هزار فرصت شــغلى ايجاد شده كه هيچ سالى پس از 
انقالب چنين ايجاد فرصت شــغلى وجود نداشته است.وى 
يادآور شــد: اكنون 5/5 درصد در استان رشد صنعتى داريم 
و تا آخر امسال 10 هزار و 500 ميليارد تومان بودجه صنعتى 

افتتاح و كلنگزنى مى شود.
رئيس شــوراى شهرســتان مــه والت نيز در اين مراســم 
خاطرنشان كرد:خشكسالى سبب بيكارى و بيكارى موجب 
مهاجرت جوانان به شهرستان ها يا استان هاى ديگر شده است.
سيد جابر هاشمى افزود: شهرستان مه والت امروز دچار يك 
مشكل بسيار بزرگ و پنهان به نام خشكسالى و كم آبى كه 

منطقه را تهديد مى كند، شده است.

  اين بار خبرنگار نبودم!
هاشــم رســائى فر: براى من كه در طول دوران فعاليت 
حرفه اى ام جلســات متعددى را تجربه كردم اين كه نفر اول 
جلسه حتى به صورت زبانى از حضور خبرنگاران و همكاران 
رسانه اى تشكر كرده باشد امرى طبيعى و البته قابل قدردانى 
است، چرا كه همين تشكر هم خستگى را از تن آن ها به در 

كرده و هم نشان از قدرشناسى مسئول مربوطه دارد.
 اين را گفتم تا به جلسه اى كه شنبه گذشته و اتفاقاً در شهر 
خودم به عنوان يك شــهروند و نه به عنــوان يك خبرنگار 
شركت داشتم، برسم و آن هم جلسه شوراى ادارى شهرستان 

مه والت بود. 
جلسه اى كه با حضور ســيد جوادحسينى، معاون سياسى، 
اجتماعى و امنيتى اســتاندارى خراسان رضوى برگزار شد و 
خيلى از شــهروندان در آن شركت داشتند. بگذريم از اينكه 
هرچقدر خواســتم خودم را به عنوان يك شهروند مه والتى 
قانع كنم كه اين جلسه با آمارى كه ارائه شد چه چيزى را عايد 
شهرستان مه والت كرد، نكته در خور و قابل توجهى نتوانستم 
پيدا كنم، جز 500 ميليونى كه معاون استاندار براى تكميل 
گود زورخانه قولش را داد. اما آنچه كه آخر جلسه اتفاق افتاد 
و براى من هم جالب توجه بود قدردانى فرماندار از تنها يك 
خبرنگار و البته مدير كانال خبرى خاص منتسب به فرماندارى 
در حضور معاون اســتاندار بود! حركتى كه چندان به مذاق 
چندين خبرنگار ديگر حاضر در جلسه خوش نيامد و البته اين 
حركت براى من كه حداقل اين بار به عنوان خبرنگار در جلسه 
حضور نيافته بودم جاى سؤال داشت كه اگر قرار به قدردانى 
اســت چه خوب بود جناب فرماندار زحمات خبرنگاران صدا 
وســيما، روزنامه ها و ســايت هايى كه فكر مى كنم به لحاظ 
حرفه اى درجه اى باالتر از يك كانال تلگرامى محلى داشــته 
باشند را ناديده نمى گرفت و حداقل يادى از آن ها مى كرد؛ چرا 
كه اگر اين اتفاق مى افتاد شايد كه نه حتماً معاون استاندار به 
پويايى شهر و شهرستان مه والت بيشتر پى مى برد، نه اينكه 
دايره ديد فرماندار فقط به اطرافيان خودش و بده و بستان هايى 

كه احياناً سياسى نيز هستند، معطوف شود!

 معرفى مديركل آموزش و پرورش؛ 
شايد وقتى ديگر

على محمدزاده: آموزش و پرورش خراسان رضوى نزديك به 
50 روز است كه بدون مدير كل اداره مى شود.

اوايــل دى ماه بود كه وزير آموزش وپرورش با صدور حكمى 
عليرضا كاظمى مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى را 
به عنوان معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش 

منصوب كرد.
اينكه كاظمى توانســته جايگاه باالترى در سيستم آموزشى 
كشور به دســت بياورد مايه خوشحالى اســت، اما از همان 
روزهاى اول اين انتصاب موضوع جانشــينى او مانند بسيارى 

از موارد مشابه با حواشى متفاوتى همراه شد.
يكى از اتفاقات اين ماجرا معرفى يكى از مديران اداره كل براى 
سرپرســتى در همان روز بود كه بعد از ساعتى منتفى شد و 
دوســتان وزارت اعالم كردند بزودى مديركل جديد آموزش 
وپرورش معرفى خواهد شــد وتا آن زمان عليرضا كاظمى به 

عنوان سرپرست، متولى امور اداره كل مى باشد.
هــر چند به ظاهر هيچ ايرادى به ايــن اقدام متوليان وزارت 
آموزش و پرورش وارد نبود و تصور مى شد در فاصله دو يا سه 
هفته مديركل جديد معرفى خواهد شد، اما با گذشت بيش 
از 45روز به نظر مى رســد تنها نتيجه اين جابه جايى مدير 
كل به هم ريختگى امور اســتان و البته عقب ماندن از برخى 
برنامه ريزى ها كه در اين مقطع از ســال براى امور پشتيبانى 
وبرنامه هاى نوروزى وحتى مباحث مالى ســال آينده صورت 

مى گيرد، باشد.
به بيان ســاده اينكه بهتر نبود وزير محترم آموزش وپرورش 
همزمان با فكر كردن به معرفى آقاى كاظمى براى پست مورد 
نظر، جانشين وى را نيز مشخص مى كرد تا با كمترين تبعات 

اين جابه جايى صورت مى گرفت.
آنچه مسلم است عليرضا كاظمى در پست معاونت پرورشى 
وزارتخانه زمانى براى پيگيرى امور اداره كل خراسان رضوى 
نخواهد داشت وحتى نمى توان اورا مديرپروازى دانست چرا كه 
او در تهران مســتقر است و تنها براى حفظ تشريفات ادارى 

چنين حكمى براى او صادر شده است.
بــا اين وصف اميدواريم وزير محترم آموزش وپرورش بزودى 
گزينه اى را براى تصدى اين پست معرفى كند كه با كمترين 
تبعات درون و بيرون ســازمانى همراه باشــد، چراكه به نظر 
مى رســد برخى مناســبات غير ادارى معرفــى مديركل را 

تحت الشعاع قرارداده است.

 عالقه مندان به طبيعت در كويريونسى
ايام  بــا  همزمان  قدس: 
اسالمى  انقالب  فجر  دهه 
در  كويرنــوردى  همايش 
كوير شــهر يونسى برگزار 
دراين همايش كه  شــد. 
ورزشــكاران  از  نفر   150
و عالقه منــدان به كوير 
از باشــگاه طبيعت گردى 

نصيرى در آن شــركت داشــتند شــركت كنندگان ضمن 
بازديد از مناطق بكــر و زيباى كوير به ورزش هايى همچون 
موتور سوارى، آفرويد سوارى و پاراموتور پرداختند و از اجراى 
موسيقى سنتى زنده توسط هنرمندان محلى نهايت استفاده 

را بردند.

 حضور در جمع بسيجيان
بيست  شــب  با  همزمان 
و دوم بهمن ماه ســالگرد 
انقالب اســالمى  پيروزى 
امير حســين قاضى زاده 
با  مشــهد  مردم  نماينده 
حضور در بين بســيجيان 
سخندان  شهيدان  پايگاه 
پيروزى  سالگرد  نيكنام  و 

انقالب را گرامى داشتند. 

 نورافشانى 31 نقطه از شهر 
قـدس:  در شب سالگرد 
انقالب اســالمى  پيروزى 
ايران، مشــهد مقدس نور 
باران شد. به مناسبت سى 
و نهمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى ايران، رأس 
ســاعت 21، 31 نقطه از 
شهر مشهد نورافشانى شد.

 وضعيت آبرسانى در برخى روستاها 
قـدس:  نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس شوراى 
اسالمى به تسنيم گفت: متأسفانه وضعيت آبرسانى به برخى 

روستاهاى تايباد و تربت جام مناسب نيست. 
جليل رحيمــى جهان آبــادى اظهار داشــت: در برخى از 
روستاهاى حوزه انتخابيه تايباد و تربت جام و باخرز، وضعيت 
آبرسانى مناسب نيست كه براى آن ها پيگيرى هايى در دستور 

كار قرار گرفته است.

 افتتاح 5 پروژه در بشرويه
خبرنگار  ـ  بشــرويه 
قـدس: پنج پروژه آبيارى 
كم فشار مزارع شهرستان 
بشرويه با حضور سرپرست 
امــور اقتصادى خراســان 
جنوبى، امام جمعه، فرماندار 
و جمعى از مســئوالن به 

بهره بردارى رسيد. 
حسين سرچاهى مدير جهاد كشاورزى بشرويه در حاشيه اين 
مراسم با اشــاره به اجراى طرح هاى آبيارى نوين در بشرويه 
خاطر نشان كرد: با اجراى اين پروژه ها براى 58 نفر به صورت 
مســتقيم شغل ايجاد شــده و عالوه بر اين با اجراى هر يك 
كيلومتر لوله گــذارى 3 ليتر در مصــرف آب صرفه جويى 

مى شود.

ايام  بــا  همزمان   
اسالمى  انقالب  فجر  دهه 
در  كويرنــوردى  همايش 
كوير شــهر يونسى برگزار 
دراين همايش كه  شــد. 
ورزشــكاران  از  نفر   
و عالقه منــدان به كوير 
از باشــگاه طبيعت گردى 

بيست  شــب  با  همزمان 
و دوم بهمن ماه ســالگرد 
انقالب اســالمى  پيروزى 
امير حســين قاضى زاده 
با  مشــهد  مردم  نماينده 
حضور در بين بســيجيان 
سخندان  شهيدان  پايگاه 
پيروزى  سالگرد  نيكنام  و 

در شب سالگرد 
انقالب اســالمى  پيروزى 
ايران، مشــهد مقدس نور 
باران شد. به مناسبت سى 
و نهمين سالگرد پيروزى 
انقالب اسالمى ايران، رأس 
 نقطه از 
شهر مشهد نورافشانى شد.

خبرنگار  ـ  بشــرويه 
 پنج پروژه آبيارى 
كم فشار مزارع شهرستان 
بشرويه با حضور سرپرست 
امــور اقتصادى خراســان 
جنوبى، امام جمعه، فرماندار 
و جمعى از مســئوالن به 

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
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