
انسان سازى مالك خليفه خدا شدن  است رياضى دانى كه تقويم جاللى را نوشت
آيت اهللا علم الهدى در آيين رونمايى از كتاب  «الگوى تربيت جامع طالب»: به بهانه  سالروز بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابورى

قدس  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
گفت: تربيت نقشــى اساســى در سرنوشت 
انســان دارد و ما به عنــوان مربّيان طالب و 
جامعه بايد ظــرف وجودى خود و ديگران را 
در جريان تربيت صحيح قرار دهيم و مالك 

خليفة اهللا بودن را در خود پياده كنيم.
آيت اهللا علم الهدى در...

قدس  بيســت و هشــتم ارديبهشت ماه، 
زادروز حكيم عمر خيام نيشــابورى، به عنوان 
روز بزرگداشت اين دانشــمند ستاره شناس، 
فيلســوف، موســيقى دان، رباعــى ســرا و 

رياضى دان بزرگ ايرانى نام گذارى شده است.
«ابوالفتح الدين عمر بن ابراهيم نيشابورى» در 
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محو آثار تاريخى از حافظه مشهد
در اعتراض به سياست هاى 

خصمانه آمريكا صورت گرفت

تجمع دانشجويان  
مقابل دفتر نمايندگى 

وزارت خارجه

دادستان مركز استان هشدار داد
برخورد جدى دستگاه قضا 

با تظاهر به روزه خوارى 
در مأل عام
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كارشناسان با اشاره به نبود تعامل ميان مديران اجرايى هشدار دادند

.......صفحه 4

قدس گزارش مى دهد

ركود، گريبانگير 
بازار رايانه مشهد

قدس   دادســتان عمومى و انقالب مركز خراســان رضوى 
نســبت به تظاهــر در روزه خوارى در مأل عام طــى ايام ماه 
مبارك رمضان هشــدار داد. غالمعلــى صادقى ضمن تبريك 

فرا رسيدن ماه مبارك رمضان...

قدس    بــازار رايانه، نرم افزارو لوازم يدكى وقطعات جانبى 
شــهر مشهد در ركود مضاعف غرق شده و اين در حالى است 
كــه از ماه ها قبل، گرانى سرســام آورى دراين بازار رقم خورد 
كه اكنون با كمبود قطعات و لوازم جانبى و كامپيوتر اوضاع را 

.......صفحه 3وخيم تر كرده است...
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 1 رمضان 1439 
17 مى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8687  
ويژه نامه 3073 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

پيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ماپيگيرى از ما

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

شرکت تعاونی مسکن ایستا 
س�ازه فلق )در ح�ال تصفیه(

اول  نوب��ت  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
ش��رکت تعاون��ی س��اعت 14 روز سه ش��نبه 
صنای��ع  م��کان  در   1397/03/08 م��ورخ 
جواداالئمه)ع( با دستور جلسه ذیل تشکیل 

می گردد.
1. استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 
2. تمدید مدت زمان تصفیه شرکت 3. تمدید 
م��دت ماموریت هیئت تصفیه در صورت عدم 
تمدید انتخاب هیئت تصفیه جدید 4. تصویب 
بودجه پیشنهادی هیئت تصفیه برای سال های 
97 و 98 5. ط��رح و تصوی��ب صورت های مالی 
94 ، 95 و 96 6. اخ��ذ تصمیم��ات در خص��وص 

پروژه های صدف و مروارید. 
تذک��ر: اعض��ا می توانند حق رأی خ��ود را به 
موج��ب وکالتنام��ه به عضو دیگر ی��ا نماینده 
تام االختی��ار واگ��ذار نماین��د؛ حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو 3 رأی و غیر عضو یک رأی با 

وکالت می باشد.
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رئيس انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان:
قدرت خريد مسكن در دهك هاى پايين 

جامعه كاهش پيدا كرده است
 ايســنا   رئيس انجمن صنفى كارفرمايى انبوه  سازان مسكن و 
ساختمان استان خراسان  رضوى گفت: باتوجه به شرايط نامناسب 
اقتصادى در ادوار گذشته قدرت خريد مردم در بخش مسكن كاهش 

پيدا كرده است. 
محمد پژوم با بيــان اينكه بازار در تنظيم عرضه و تقاضا نقش ايفا 
مى كند، عنوان كرد: از اين جهت زمانى كه قدرت اقتصادى مردم كم 
و توان خريد ندارند، سرمايه گذار يا انبوه ساز نبايد از دو جهت زيان 
ببيند، به اين صورت كه سرمايه گذار يا انبوه ساز واحدهاى را ساخته 
و آماده عرضه بوده، بنابراين خود شخص بايد تصميم گيرد چه زمانى 

براى عرضه مناسب است.
وى در خصــوص كاالهــاى ديگر افزود: كاالهايــى مانند كاالهاى 
اساسى كه با سالمت جامعه در ارتباط بوده، اساساً احتكار اين كاالها 
درســت نبوده و طبق قوانين خاص و موجود برخورد مى شود، اما 
در مســكن باتوجه به سرمايه گذارى فرد و تسهيالت بانكى كه در 
اختيار ســرمايه گذار قرار گرفته در زمان عرضه اگر شرايط بازار به 
نحوى بوده كه متحمل ضرر و بازار توان پاسخگويى به بازپرداخت 
تســهيالت بانكى نداشته باشد، يكى از راه هاى خروج از اين بحران 
بازار، فروش در بازارهاى آتى بوده به صورتى كه زمانى بســتر بازار 
جوابگو ســرمايه گذار بوده نســبت به عرضه اقدام كند  طورى كه 

متحمل ضرر نشود.
وى بــا بيان اينكه اتفــاق خاصى در خصــوص قيمت در صنعت 
ســاختمان رخ نداده است، عنوان كرد: افزايش و كاهش قيمت در 
صنعت ساختمان رخ نداده است. از اين جهت دليل كاهش يا افزايش 

قيمت را مى توان وابستگى كم صنعت ساختمان به واردات دانست.
وى با بيان اينكه ســاختمان وابستگى كمى به ارز دارد، بيان كرد: 
باتوجه به نوسانات نرخ ارز و وابستگى كم صنعت ساختمان به ارز، 

شاهد افزايش در صنعت ساختمان نخواهيم بود.

سيالب جاده قديم 
مشهد - چناران را مسدود كرد

ايرنا: رئيس مركز مديريت راه  هاى اداره كل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى خراســان رضوى گفت: جاده 
قديم مشــهد - چناران عصر ديروز به دليل سيالب 
مسدود شد. ابوالفضل حسينى افزود: جاده انابد - درونه 
در شهرستان بردسكن نيز به دليل باران شديد و جارى 

شدن سيالب مسدود مى باشد.
وى اظهار كرد: مسير زيرگذر پل غيرهمسطح روستاى 
خرم آباد شهرســتان چناران و جاده هاى روســتايى 
حســين آباد قلعه ســرخ، حاجى آباد و گنده چشمه 
شهرستان فريمان نيز از سه شنبه شب گذشته مسدود 
شده است. وى گفت: جاده هاى روستايى دوآبى، قلجق، 
جغال و قزلق، شــوركال، حاتم قلعه، سنگ سوراخ و 
كماجخور در شهرســتان درگز و جاده هاى روستايى 
كال سرخ، آق دربند، قره سنگى، شورى چه، پس كمر 
و كالته در شهرســتان سرخس نيز همچنان مسدود 
هستند. همچنين گزارش ها از سطح شهر مشهد هم 

حكايت از آبگرفتگى در برخى معابر داشت. 
در طرقبه و شانديز ، تربت حيدريه و طرق كاشمر هم 

روز گذشته باعث سيالبى شدن مسيل ها شد.

 گفت وگو با روشندل گنابادى و حافظ قرآن كريم

آرزويم معلم شدن و ديدار با رهبر انقالب است
 نرگس خدادادى معلم روشندل قرآن روستاى 

حاجى آباد گناباد، آرزوى معلم شدن دارد. 
دخترى كه خودش مشــكل بزرگى دارد اما 
حاال شــده انرژى مثبت مردم روســتاى حاجى آباد 

گناباد.  
مادر نرگس خدادادى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
دخترم در سال 1393 شــروع به حفظ قرآن نمود و 
از همان ابتدا شــوق و عالقه وافرى را در او مشــاهده 
كرديم و با حمايت ســازمان بهزيستى و معرفى يك 
مربى قرآن مشغول به حفظ شد و در دو سال گذشته 
نيز به صورت جدى مشغول بوده به طورى كه در هر 
هفته سه صفحه را حفظ مى كند و در مسابقات قرآن 
رشته حفظ 10 جز ء در سال گذشته نفر اول استان و 

امسال نيز نفر سوم استان بوده است. 
خانم هاشــم زاده اضافه كرد: در اين مســير كمك و 
همراهى خانواده خيلى مؤثر بوده؛ ضمن اينكه تعدادى 
از اطرافيان از قبيل دايى و خاله نرگس نيز حافظ قرآن 
هستند. وى با اشاره به اينكه دخترم توسط پدرش هر 
روز به مدرسه مى رود گفت: هرچند كه مقدارى كمك 
ازطرف بهزيستى به ما مى شــود اما بتازگى تقاضاى 
وام خريد خودرو داشــتيم كه گفتند اگر وام به شما 
تعلق گيرد يارانه بهزيستى قطع خواهد شد، بنابراين 
درخواســت داريم از سوى مسئوالن وامى براى خريد 
خودرو جهت ســرويس بردن نرگس به شهر براى ما 

فراهم شود. 
نرگس خــدادادى در گفت و گو با خبرنگارما، با بيان 
اينكه 22 جزء قرآن كريم را حفظ و اكنون مشــغول 
حفظ جزء 23هســتم، اظهار كرد: در تابستان حداقل 

روزى يــك صفحه را حفظ كرده ام و هم اكنون نيز به 
صورت غير حضورى زير نظر يك استاد مشغول حفظ 

قرآن هستم. 
وى ادامــه داد: در كودكــى به كالس هــاى تجويد، 
روخوانى و روانخوانى قرآن رفته بودم و حتى يك دوره 
حفظ قرآن نيز رفته بودم ولى ادامه ندادم، تا اينكه در 
بهــار 1393 دوباره تصميم گرفتم كه اين راه را ادامه 
دهم.  اين معلم روشــندل 15 ساله با بيان اينكه هم 
اكنون آرزويم معلم شدن اســت، اظهار كرد: از همه 
مسئوالن و دست اندركاران مى خواهم كه در برآورده 
كردن اين آرزويم تالش كنند. وى با اشــاره به اينكه 
ســال گذشــته آرزوى ديدار با رهبر معظم انقالب را 
داشتم كه اين مهم با همت مسئوالن آموزش و پرورش 
انجام شد اما به صورت گروهى؛ البته من تقاضاى ديدار 
خصوصى با رهبر معظم انقالب دارم كه اميدوارم اين 

آرزو هم برآورده شود. 
خدادادى تأكيد كــرد: در كالس درس، روش حفظ 
خودم را به قرآن آموزان، آموزش داده و بعد از تمرين 

در خانه، در هر جلسه از آن ها تست مى گيرم. 
وى خاطرنشــان كرد: گرچه چشم هايم نمى بيند اما 
براى ديــدن و لذت بردن از زيبايى هاى دنيا بايد يك 
قلب روشن و نورانى داشته باشى كه آن را نيز با انس 
گرفتن بــا كتاب وحى به دســت آورده ام؛ چراكه هر 

كلمه اش يك دنيا آرامش درونى است. 
اين بانوى روشــندل گنابادى با اشاره به اينكه زندگى 
يك نابينا مشــكالت خاص خودش را دارد، افزود: اگر 
الطاف بيكران خداوند و دست مهربان و نوازشگر پدر 
و مادرم نبود، هيچ وقت نمى توانستم با اين مشكالت 

كنار بيايــم؛ البته از اينكه خدا نعمت بينايى را از من 
گرفته است هيچ گاه دل آزرده و رنجور نبوده و هميشه 

شكرگزار خدا هستم. 
 مدير مجتمع آموزشى كودكان استثنايى شهيد علويان 
گناباد هم در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينكه دانش 
آموز نرگس خدادادى داراى معلوليت نابينايى مطلق 
است، گفت: به دليل اينكه مدارس عادى فراگير نبوده 
و امكاناتى ندارد كه اين دانش آموز را پذيرش كند، در 
مقطع ابتدايى در اين مدرسه درس خوانده است. هاشم 
ميرثانى ادامه داد: در اين مدرسه جهتيابى، چگونگى 
استفاده از حس المسه و شنوايى، خط بريل و غيره به 
وى آموزش داده شده تا اينكه سال پنجم ابتدايى در 
مدرسه روستاى حاجى آباد ثبت نام و در كنار دانش 
آموزان عادى به ادامه تحصيل پرداخته است؛ البته در 

عين حال هم هفته اى 4 ساعت معلم تلفيقى به وى 
آموزش مى داد و كتاب و سى دى هاى كمك آموزشى 

نيز برايش ارسال مى شد. 
مدير آموزش و پــرورش گناباد نيــز در گفت وگو با 
خبرنــگار ما، وجود اين دانش آموز را بــراى آن اداره 
يك افتخار دانست و عنوان كرد: معلوليت نابينايى به 
هيچ وجه جلوى پيشرفت نرگس خانم را نگرفته و او را 

محدود نكرده است. 
هادى محمدپورهمچنين در پاسخ به صحبت نرگس 
خانم كه گفت «دوســت دارم معلم قرآن بشوم» اظهار 
كرد: وقتى اين دانش آموز حافظ كل قرآن كريم بشود 
مى توان با پيگيرى زمينه استخدام وى را فراهم كرد 
كه با همت و تالشــى كه از ايشان سراغ دارم حتماً به 

آرزويش خواهد رسيد.

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس در گفت و گو با قدس :

ظرفيت هاى گردشگرى مشهد درحال نابودى است
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در اعتراض به سياست هاى خصمانه آمريكا 
صورت گرفت

 تجمع اعتراض آميز دانشجويان مشهد 
مقابل دفتر نمايندگى وزارت خارجه

فارس:دانشــجويان مشــهد در يك حركت خودجوش در 
اعتراض به سياســت هاى خصمانه آمريــكا پيرامون انتقال 
سفارت به قدس و خروج از برجام در مقابل نمايندگى وزارت 

امور خارجه تجمع كردند.
اين تجمع با عنــوان «تجمع فرزندان رمضــان» با همكارى 
مشترك تشكل هاى دانشجويى و با حضور گسترده دانشجويان 

و عموم مردم و مسئوالن برگزار شد.
در اين مراســم معترضين با نوشــتن پالكاردهايى مرتبط با 
موضوع تجمع مانند «برجام، خسارت محض»، «سگ زرد برادر 
شــغال»، «نه به برجام موشكى» و «ملتى كه امنيت موشكى 
ندارد، معيشت هم ندارد» و همچنين شعار هايى مانند «مرگ 
بر سازش گر»، «وزير خارجه استعفا استعفا»، «روحانى روحانى 
بصيرت بصيرت» و «نه سازش نه تسليم نبرد با آمريكا»، مراتب 
اعتراض خود را نســبت به اقدام دولت آمريكا و سياست هاى 

داخلى در قبال برجام اعالم كردند.
ادامه اين مراسم با سخنرانى نمايندگان تشكل هاى دانشجويى 
دانشگاه هاى مشــهد و حجت االسالم حميد رسايى نماينده 
مردم تهران در دوره هشــتم و نهم مجلس شوراى اسالمى و 

آتش زدن نمادين برجام و پرچم آمريكا همراه بود.
در ادامه اين تجمع نماينده بسيج دانشجويى دانشگاه آزاد طى 
سخنانى گفت: مسئوالن كشــور در امتحان بزرگى هستند، 
گفته مى شود با سه كشور اروپايى ادامه مى دهيم، اما به اين ها 
هم نبايد اعتماد كرد. اسداللهى تأكيد كرد: از اروپايى ها تضمين 
عملى بگيريد وگرنه همان كار آمريكا را انجام خواهند داد، در 

غير اين صورت نمى شود برجام را ادامه داد.
رسولى نماينده بسيج دانشگاه علوم پزشكى نتيجه برجام را 
افزايش نفرت به آمريكا دانست و گفت: آزمون امروز دستگاه 

ديپلماسى كشور، عزت ايران است.

   اجراى طرح ضيافت الهى 
در 90 بقعه شاخص خراسان رضوى

قدس:مدير كل اوقاف و امور خيريه خراســان رضوى گفت: 
طرح ضيافت الهــى اداره اوقاف كه برگرفته از خطبه پيامبر 
گرامى اســالم (ص) در خطبه شعبانيه اســت در 90 بقعه 

شاخص استان برگزار مى شود.
حجت االســالم محمد احمدزاده در نشست خبرى ضيافت 
الهى گفت:طرح ضيافت الهى از 27 ارديبهشــت ماه آغاز و تا 
پايان ماه مبارك رمضان يعنى در 26 خرداد ماه اجرا مى شود.
وى در خصوص برنامه هاى طرح ضيافت الهى در بقاع متبركه 
گفت: اقامه نماز جماعت، خيمه هاى معرفت، 18غرفه كودك 
و نوجوان، 27 غرفه مشاوره دينى، وقف و خانواده، چهار غرفه 
چند رسانه اى، 70 محفل انس با قرآن كريم با حضور قاريان 
بين المللى، ملى، استانى و شهرستانى از جمله برنامه هاى طرح 

ضيافت الهى است.
حجت االسالم احمدزاده از اعزام و به كارگيرى بيش از 100 
مبلغ روحانى در بقاع متبركه خبر داد و افزود: در طول اجراى 
طرح 66 مورد سخنرانى معرفتى با حضور استادان برجسته 
كشــورى برگزار خواهد شــد؛ همچنين مراسم گراميداشت 
رحلت حضرت خديجه (س) با عنوان «خديجه مادر امت» در 

41 بقعه برگزار خواهد شد.
وى با اشــاره به تأكيد رهبر معظم انقالب به افطارى ســاده؛ 
اظهــار كرد: با كمك خيرين در 58 بقعه متبركه خراســان 

رضوى سفره هاى افطارى ساده گسترده خواهد شد.
وى در خصوص برنامه هاى اين اداره براى ايتام اظهار كرد: در 
سال گذشــته يك هزار و 100 كارتن بسته افطارى از محل 
موقوفات و كمك خيرين تهيه و در مناطق محروم توزيع شد 
و امسال نيز با همين رويكرد بسته هاى افطارى خشك توزيع 

خواهد شد.
وى در ادامــه گفت: خيرينى كه تمايل به شــركت در تهيه 
بســته هاى افطارى خشــك دارند از طريق شــماره كارت 
60379922303430087 مى توانند در اين كار خير سهيم 

شوند.
تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگى 

معــاون فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقــاف و امور خيريه 
خراســان رضوى هم گفت: هدف از اجراى اين طرح، تبديل 

بقاع متبركه به قطب فرهنگى است.
حجت االسالم جمال ايزدى اظهار كرد: هدف از برگزارى طرح 
ضيافت الهى، ترويج فرهنگ دين و قرآن و تبديل بقاع به قطب 

فرهنگى است.

آيت اهللا علم الهدى در آيين رونمايى از كتاب 
«الگوى تربيت جامع طالب»:

 انسان سازى مالك خليفه خدا شدن  است

قدس: نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى گفت: تربيت 
نقشى اساسى در سرنوشت انسان دارد و ما به عنوان مربّيان 
طالب و جامعه بايد ظرف وجودى خود و ديگران را در جريان 
تربيت صحيح قرار دهيم و مالك خليفة اهللا بودن را در خود 

پياده كنيم.
آيت اهللا علم الهدى در آيين رونمايى از كتاب «الگوى تربيت 
جامع طالب» كه در مجتمع فرهنگى اقامتى واليت برگزار شد 
اظهار داشــت: پروردگار در برابر فرشتگان كه قبل از خلقت 
انسان موجودات برتر به حساب مى آمدند، انسان را خليفه خود 
معرفى كرد، بنابراين انسان بايد خصوصيتى داشته باشد كه 
او را برتر از فرشــتگان كند كه از آن با عنوان انسان سازى يا 

سازندگى همنوع ياد مى شود.
وى با بيان اينكه هيچ موجودى و حتى فرشــتگان توانايى و 
قابليت همنوع سازى را ندارند، گفت: مالئكه تا حدى مى توانند 
انديشه ها و تجربيات خود را منتقل كنند، اما انسان افزون بر 
توانايى تعليم و آموزش به ديگران، استعداد فوق العاده اى در 

تربيت همنوع خود دارد و اين خصوصيت ويژه انسان است.
آيت اهللا علم الهدى با بيان اينكه اگر شــخصى همه صفات 
خوب را داشته باشد اما نتواند انسانى را تربيت و هدايت كند، 
حايز مالك خليفة اللهى نيســت، ابراز كرد: زمانى مى توانيم 
تربيت كامل را محقق سازيم كه به شرايط سّنى، اجتماعى، 
فرهنگى، روحى و ساير جنبه هاى مخاطب توجه داشته باشيم، 

افزون بر اين شرايط خود مربّى نيز در تربيت اثرگذار است.
وى اظهار كرد: مربّيان طالب حوزه علميه ابتدا بايد راهكارهاى 
اجرايى در تربيت و ميزان اثربخشى آن بر طلبه را به طور كامل 
مورد بررســى قرار دهند و در صورت لزوم راهكارها را به نفع 

تربيت بهتر مخاطب خود تغيير دهند.
وى خاطرنشان كرد: برخى از ورودى هاى حوزه علميه بويژه 
دانشجويان در ابتداى تحصيل با خألهاى علمى و اجتماعى 
رو به رو مى شــوند، چرا كه اوالً با يك سلسله تعاليمى مواجه 
مى شوند كه از نظر خودشان ضرورى نيست و از طرف ديگر، 
دورنماى چند ســال ديگر خود را نمى دانند و نمى توانند اين 

دورنما را تشخيص دهند.
امام جمعه مشهد افزود: اگر ســربازى براى امام زمان (عج) 
بســازيم كه به درد امروز ايشــان بخورد، بارى از روى دوش 
ايشان بردارد و براى آماده سازى و زمينه سازى ظهور تالش 

كند، در تربيت طلبه موفق بوده ايم.
آيــت اهللا علم الهدى همچنين در مورد كتاب «الگوى تربيت 
جامع طالب» كه از ســوى جمعى از مديران مدرسه علميه 
حضرت مهدى (عج) و تحت اشراف حجت االسالم والمسلمين 
نظافت يزدى به رشــته تحرير در آمده است، عنوان كرد: اين 
تنها يك شروع در جريان تربيت طلبه است و نبايد به توليد 
اين كتاب اكتفا كرد. براى تكميل اين جريان به اضافه كردن 
ضمايــم و تحقيقات نيــاز داريم و بايد ســوژه هاى خاص و 

خصوصيات مربّى نيز در اين جريان لحاظ شود.

 برگزارى جشن ازدواج 100 زوج جوان
 در سرخس

فارس:مدير كميته امداد ســرخس از اهداى 100 ســرى 
جهيزيه به صد زوج جوان با مشاركت نماينده حوزه انتخابيه، 
خيرين و كميته امداد خبر داد.عليرضا دادمحمدى افزود: در 
راستاى فرهنگ سازى ازدواج آسان مراسم ازدواج اين جوانان 
همزمان در يك مكان برگزار و 100 سرى جهيزيه به ارزش 
300 ميليــون تومان از نوع كاالهــاى ايرانى تهيه و تحويل 

زوج هاى جوان شد.
وى بــا بيان اينكه در اين راســتا الزم اســت نهادها، ادارات، 
مؤسسه هاى خيريه و غيره از جزيره اى عمل كردن بپرهيزند، 
اضافه كرد: مشاركت خيرين و نماينده شهرستان با همراهى 
كميته امداد كه براى اولين بار انجام شده موجب رضايت مندى 
بيشتر و نقطه شروعى براى پايان جزيره اى عمل كردن در اين 

گونه برنامه ها خواهد بود.
مدير كميته امداد ســرخس با اشــاره به مشكالت منطقه و 
محروميت هاى موجود خاطرنشــان كرد: در هفته هاى آينده 
مراســم ديگرى با همكارى سپاه ناحيه سرخس در راستاى 
ازدواج آســان 34 زوج جوان برگزار و جهيزيه نوعروسان اهدا 

خواهد شد.

 پوستر سيزدهمين نمايشگاه قرآن 
وعترت مشهد رونمايى شد

قدس: در جلسه ســتاد اجرايى نمايشگاه قرآن و عترت كه 
با حضور مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى 
برگزار شد پوستر سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد 

مقدس رونمايى شد. 
سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس از يك الى 
10 خرداد ماه همزمان در مشهد و 15 شهرستان استان برگزار 

مى شود. 
سيزدهمين نمايشگاه قرآن و عترت در ميدان شهداى مشهد 

برگزار مى شود.
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خيام يكي از برجسته ترين جلوه هاي فرهنگ فاخر 
و انسان ساز نيشابور است

قدس: معاون اســتاندار وفرماندار ويژه نيشابور گفت: خيام نيشابورى دانشمندي 
است بلندنظر و باريك بين كه همنشيني نام بلندش با تقويم جاللي به عنوان يكي 
از ارزنده ترين گاه شمارهاي جهان و نيز شأن علمي وي در طرح و حل پيچيده ترين 

مسائل رياضي، از او شخصيتي جهاني ساخته است.
سعيد شــيبانى افزود: حكيم عمرخيام نيشابوري يكي از برجسته ترين جلوه هاي 
اين فرهنگ فاخر و انسان سازنيشــابور است چراكه خيام حكيمي الهي و شاعري 
ســحرآفرين است كه درد فلســفي وي در رباعيات پرارجش از وحدانيتي محض 
سيراب شده و دانشمندي است بلندنظر و باريك بين كه همنشيني نام بلندش با 
تقويم جاللي به عنوان يكي از ارزنده ترين گاه شمارهاي جهان و نيز شأن علمي وي 
در طرح و حل پيچيده ترين مسائل رياضي، از او شخصيتي ساخته است كه تاريخ 

علم جهان پي نگاهداشت جانب نام وي زنجيره اي گسسته تلقي مي  شود. 

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

به بهانه  سالروز بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابورى

رياضى دانى كه تقويم جاللى را نوشت 
مهدى كاهانى مقدم:بيست و هشتم ارديبهشت 
ماه، زادروز حكيم عمر خيام نيشابورى، به عنوان 
روز بزرگداشــت اين دانشمند ســتاره شناس، 
فيلسوف، موسيقى دان، رباعى سرا و رياضى دان 

بزرگ ايرانى نام گذارى شده است.
«ابوالفتح الديــن عمر بن ابراهيم نيشــابورى» 
در ســال 427 ه.ش همزمان با دوران حكومت 
سلجوقيان - كه قلمرو حكومت آنان از خراسان 
گرفته تا كرمان، رى، آذربايجان و كشــورهاى 
روم، عراق و يمن و فارس را شــامل مى شد- در 
نيشابور ديده به جهان گشود. به اين علت به او 
خيام مى گفتند كه پدرش به شغل خيمه دوزى 

مشغول بوده است.
هرچنــد پايگاه علمى خيام، برتر از جايگاه ادبى 
اوست و لقبش «حّجةالحق» بوده است، ولى آوازه 
وى بيشتر به خاطر نگارش رباعياتش است كه 
شــهرت جهانى يافته كه به 25 زبان  زنده دنيا 
از جمله فرانسه، انگليسى، روسى، عربى، آلمانى، 

هلندى و دانماركى ترجمه شده اند.

 حجه الحق
در اوايل دوران زندگى خيام، ابن سينا و ابوريحان 
بيرونى به پاياِن عمر خود رسيده بودند. از خيام 
به عنوان جانشين ابن سينا و استاد بى بديِل فلسفه 
طبيعى (مادى)، رياضيات، منطق و متافيزيك ياد 

مى كنند.
ســقوط دولت آل بويه، قيام دولِت ســلجوقى، 
جنگ هاى صليبى و ظهــور باطنيان، از جمله 

اتفاقات مهم سياسى در دوره خيام بود.
در زمان خيام، فرقه هاى گوناگون، سرگرم بحث ها 
و مجادالت اصولى و كالمى بودند. فيلســوفان 
پيوســته توسط قشرهاى مختلف به كفر متهم 
مى شدند. تعصب، بر فضاى جامعه چنگ انداخته 
بود و كســى جرئت ابراز ديدگاه خود را نداشت؛ 
به همين خاطر رباعيات خيام به صورت مدون و 
در يك مجموعه نبوده و به صورت مخفيانه ميان 

عالقه مندان ترويج داشته است.
از ســوى ديگر با نگاهى به آثار و اشــعار خيام 
مى توان دريافت كــه او برخالف برخى ادعاها و 
اظهارنظرها، مفهوم زندگى، مرگ، قضا و قدر و 
جبر و اختيار انســان را بسيار خوب درك كرده 
و ترانه هاى خيام پر اســت از پيام و هشــدار به 
آن هايى كه محو ماديات شــده و معنويات را به 
فراموشى سپرده اند. خيام همچنين به آثار ابوعلى 
سينا پرداخته و يكى از خطبه هاى معروف او در 
باب يكتايى خداوند را به فارســى ترجمه كرده 

است.

  تقويم جاللى، يكى از برجسته ترين يادگارهاى خيام
درعين حال يكى از برجسته ترين كارهاى خيام 
را مى توان سرپرســتى و ســر و سامان دادن به 
محاســبات گاه شــمارى ايران در زمان وزارت 
خواجــه نظام الملك، كــه در دوره پادشــاهى 

ملك شاه سلجوقى (490-426 هجرى قمرى) 
بود، دانست؛ محاسبات منسوب به خيام در اين 
زمينه، هنوز معتبر است و دقتى به مراتب باالتر 

از تقويم ميالدى دارد.
تقويم جاللى كه خيام براى هفتاد سال تنظيم 
كرد، صحيح ترين روش گاه شمارى سال شمسى 
اســت. قبل از آن، نوروز در اواســط اسفند قرار 
داشــت و خيام تاريخ آن را به تحول آفتاب و نو 

شدن سال را به اول فروردين تغيير داد.
وى در رياضيــات، نجوم، علــوم ادبى، دينى و 
تاريخى اســتاد عصر خود بــود. نقش خيام در 
حل معــادالت درجه ســوم و مطالعاتش درباره 
اصل پنجم اقليدس نام او را به عنوان رياضى دانى 
برجســته در تاريخ علم ثبت كرده اســت. ارائه 
نظريه اى درباره نســبت هاى هــم ارز با نظريه 

اقليدس نيز از مهم ترين كارهاى اوست.
«جورج ســارتن» با نام بــردن از خيام به عنوان 
يكى از بزرگ ترين رياضى دانان قرون وســطى 
مى نويســد: خيام نخستين كســى است كه به 
تحقيق منظم علمــى در معادالت درجات اول، 
دوم و سوم پرداخته و طبقه بندى تحسين آورى 
از ايــن معادالت به عمــل آورده و در حل تمام 
صور معادالت درجه ســوم منظماً تحقيق كرده 
است و به حل هندسى آن ها توفيق يافته و رساله 
وى در علم جبر كه مشــتمل بر اين تحقيقات 
اســت، معرف يك فكر منظم علمى است و اين 
رســاله يكى از برجسته ترين آثار قرون وسطايى 
و احتمــاالً برجســته ترين آن هــا در اين علم 

است.
جالب اســت بدانيم كه به خاطر جايگاه واالى 

علمى و شهرت جهانى خيام، يكى از حفره هاى 
ماه به افتخار او «عمرخيام» ناميده و سياركى نيز 
در سال 1980 به نام «عمر خيام» نام گذارى شد.

همچنين گفته مى شود «عمر خيام» شاعر مورد 
عالقه والديميــر پوتين اســت و «مارتين لوتر 
كينگ» در سخنرانى هاى خود از ابيات خيام ياد 

مى كرد.
خيام دوازدهم آذر ماه سال 510 شمسى، در سن 
83 سالگى در نيشابور چشم از جهان فروبست. 
آرامگاه وى يكى از جاذبه هاى گردشگرى نيشابور 
و يكى از نمونه هاى برجسته معمارى ايرانى است 
كه در طراحى آن همه وجوه خيام در شــاعرى، 

ستاره شناسى و رياضى ديده شده است.

  آثار علمى و ادبى خيام
خيام آثــار علمى و ادبى بســيارى تأليف كرد 
كــه معروف ترين آن هــا 17 رســاله و كتاب 
اســت. ازجمله اين آثار مى توان به: رساله «فى 
براهين الجبر و المقابله» (در جبر و مقابله) اشاره 
كرد كه فوق العاده معروف بوده و توســط دكتر 

غالمحسين مصاحب به چاپ رسيده است. 
خيام همچنين رساله اى در شرح مشكالت كتاب 
مصادرات اقليدس نوشــته كه از لحاظ رياضى 

بسيار مهم است. 
رســاله روضة القلوب در كليات وجود، رســاله 
ميزان الحكمه، ترجمه خطبه ابن سينا، رساله اى 
در صحت طرق هندســى براى استخراج جذر و 
كعب، رساله اى در طبيعيات، اشعار عربى خيام 
كه 19 رباعى آن به دست آمده است، نوروزنامه 
و رباعيات فارسى، از جمله آثار حكيم عمر خيام 
است كه بنابر اظهارنظر كارشناسان حدود 200 
رباعــى از حكيم عمر خيام بوده و مابقى به وى 

نسبت داده شده است.

قدس: همزمان با ماه مبارك رمضان جلسات مختلف قرآنى در مشهد مقدس برگزار مى شود. بر اساس فهرست ارائه شده از سوى جامعه قاريان قرآن مشهد، در ماه مبارك رمضان در نقاط مختلف شهر جلسات 
متعدد قرآنى برپا مى شود كه در زير نشانى و ساعت برگزارى تعدادى از اين جلسات نورانى آمده است:

مكان و زمان جلسه/توضيحاتاستاد (مدير) جلسه

جلسه تفسير سوره فتح/ هر روز بعدازنماز ظهر و عصر/ مهديهآيت اهللا علم الهدى

سيدمجتبى ســادات فاطمى/ غالمرضا 
باوجدان / ميثم محمدى

جلسه مركزى تالوت قرآن جامعه قاريان قرآن مشهد/ چهارراه شهدا/ مسجد كرامت ساعت 21/30 تا 24

جلسه تالوت و تفسير بيت الشهداء/ پشت باغ نادرى/ كوچه حسينيه/ منزل شهيدان غفورى بعد از افطاردكتر محمدصادق علمى

جلسه قرآن بشارت/ ميدان شهدا/ مسجد حوض لقمان/ ساعت 22 تا 2 بامدادسيدجواد سادات فاطمى

خسروى نو شهيد اندرزگو 17/ مدرسه علميه سجاديه/ ساعت 21 تا 24جواد پناهى

جلسه متوسلين به 14 معصوم(ع)/ بولوار شهيد كريمى 30/ مسجد جواديه يك ساعت بعد از اذان مغرب به مدت 2 ساعتحسن تيزپر

جلسه كانون منتظران حضرت مهدى(عج)/ آموزش قرائت قرآن كريم/ بلوار شهيد كريمى كريمى 16 مسجد النبى(ص)/ ساعت 20/45 تا 21/45احمد نعمتى

جلسه حاميان قرآن و عترت/ بيان مفاهيم و تفسير قرآن كريم/ بلوار شهيد قرنى قرنى 31 خيريه امام حسن عسكرى(ع)/ ساعت 22 تا 23احمد نعمتى

جلسه جان نثاران گلستان حسينى/ خ 17 شهريور/ پشت «خانه شهيد» مسجد و حسينيه رسول اكرم(ص)/ ساعت 21 الى 23استاد خضروى

بلوار توس/ توس 13/ چهارراه اول/ مسجد صاحب الزمان (عج)/ ساعت 21 الى 22/30اسماعيل عابديان

متوسلين به حضرت زينب(س)/ عكاسان مشهد/ قرائت قرآن و تفسير/ خ. ثامن 1/ ساعت 21اكبر مرتضى زاده

برنامه ترتيل خوانى/ مسجد امام حسن مجتبى(ع) انديشه 64/2 هر روز بعد از نماز ظهر و عصرحسن هادى زاده

جلسه متوسلين به قمر بنى هاشم/ گلشهر/ فلكه دوم/ مسجد ابوالفضلى(ع) هر شب ساعت 21 تا 23حسين تقدمى

جلسه متوسلين به حضرت قائم(عج) بلوار ارشاد/ خيابان مالك اشتر حسينيه سيدالشهدا(ع)/ هر شب از ساعت 21/30 الى 23/30حميدرضا چينى فروش

جلسه قرآن امام مجتبى(ع) بلوار توس/ مسجد منتظر القائم(عج)، بعد از افطارسيد على اكبر عادل

چهارراه كالنتر/ دانش شرقى/ شهيد حنايى 6/ مسجد و مجتمع فرهنگى حضرت على اصغر(ع) ساعت 21/30 تا 23عباس پاسبان

تقاطع قاضى طباطبايى و كالهدوز/ مسجد امام صادق(ع)/ ساعت 21/30على اكبر غالمپور

هاشميه 31/ مسجد جواداالئمه(ع)/ از ساعت 18/15 تا 19/15على محمدى

جلسه قرآن متوسلين به حجت بن الحسن العسكرى(عج)/ شهرك شهيد رجايى/ خيابان امام رضا(ع)/ مسجد الرضا(ع)/ ساعت 21 الى 23محمدجواد باوجدان

حسينيه مرحوم آيت اهللا سيد جواد خامنه اى (ره)/ خيابان اندرزگو 14/ (خسروى نو سابق) بعد از افطارمحمدصادق رضا قليان نوغانى

جلسه قرآن شميم وحى/ چهارراه كالهدوز/ مسجد امام رضا عليه السالم از ساعت 18 الى 19/30محمد محمودى

ميدان شهدا/ عبادى 2/ محمدزاده 7/ مسجد و حسينيه دوازده امامى ها/ ساعت 21 تا 23محمد مهدى جاودانى گلپرور

صوت و لحن تخصصى جوان و نوجوان/هر شب بعد از افطار به جز جمعه ها/ پيروزى 15/ مسجد امام رضا(ع)محمدرضا صديق معتمد

ترتيل خوانى هر روز به جز جمعه ها/ ساعت 18/30/ خيام 21/ مسجد قبامحمدرضا صديق معتمد

مجمع القرآن والعتره مشهدالرضا/ سيمترى طالب/ مفتح 16 / مسجدالمهدى ساعت 22 الى 24محمدعلى دوستى

بهشتى 26/ حسينيه حضرت قائم(عج)/ بعد از افطارمحمدمهدى مجيدزاده

جلسه مسجد حضرت زينب(س)/ آموزگار 80/ هر روز 18 الى 19/30مهرداد نظامى

نشانى شمارى از جلسات قرآنى مشهد در ماه مبارك رمضان

 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان

شماره پيامك:   300072305
@quds 95  آى دى تلگرام 

ارسال مطلب و عكس از طريق تلگرام       09038343801
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 توصيه هاى پزشكان براى روزه دارى

پروين محمدى: هرســاله روزهاى پيش از ماه مبارك رمضان 
عده اى از بيماران با اين پرسش به مطب ها و كلينيك ها و پزشك 
معالج خود مراجعه مى كنند كه بپرسند مى توانند روزه بگيرند 
يانــه؟ ما اين كار را انجام داديم و در گفت و گو با چند پزشــك 
متخصص پاســخ اين پرسش را تقديم خوانندگان گرامى كرده 
و آرزوى تندرســتى براى همه مؤمنان و روزه داران در اين ماه 

پر بركت داريم:

 بيماران مغز و اعصاب و روزه دارى
دكتر محسن فروغى پور، استاد دانشگاه 
و متخصص مغز و اعصاب در اين باره 
به خبرنگار مــا مى گويد: بيمارانى كه 
تازه سكته مغزى كرده و تحت درمان 
هستند، نبايد روزه بگيرند؛ چون نه تنها 
داروهاى خــود را بايد مرتب مصرف 

كنند، بلكه كم شــدن آب بدن احتمال سكته مجدد را افزايش 
مى دهد. وى مى افزايد: بيماران مبتال به صرع و تشنج نبايد روزه 
بگيرند؛ زيرا با بهم خوردن ســاعت مصرف دارو و نامنظم شدن 
زمــان خواب و بيدارى ميزان تشــنج افزايش پيدا مى كند. وى 
ياد آور مى شود: مبتاليان به ميگرن معموالً با روزه گرفتن بدتر 
مى شوند، ولى روزه خطرى براى آن ها ندارد؛ بنابراين مى توانند 
روزهاى اول را روزه بگيرند و در صورتى كه با مشــكلى روبه رو 
نشــوند، ادامه دهند در غير اين صورت بامشورت پزشك معالج 

تكليف خود را مشخص كنند.
دكتر محسن فروغى پور به خانم هايى كه از قرص هاى پيشگيرى 
براى روزه دارى يك ماهه استفاده مى كنند، توصيه مى كند از اين 
روش استفاده نكنند؛ زيرا ريسك لخته شدن خون در كليه و ساير 
اندام ها سالمت آن ها را تهديد مى كند و موجب بروز سكته مغزى 
مى شود كه همه ساله با موارد اينچنينى در بيمارستان قائم(عج) 

مواجه مى شويم.

 مبتاليان به عيوب انكسارى و ممنوعيت روزه دارى 
دكتر عبــاس عظيمى، اســتاد تمام 
دانشگاه و متخصص بينايى نيز در اين 
باره مى گويد: در حوزه چشم و بينايى 
مطالعات زيادى در خصوص روزه دارى 
و ممنوعيت آن انجام شده و در زمينه 
مبتاليان به گلوكم يا آب ســياه هم 

تحقيقاتى شــده كه بايد با نظر پزشك معالج خود روزه بگيرند، 
ولى براساس نتايج استفساريه دفتر مقام معظم رهبرى كسانى كه 
به نحوى دچار عيوب انكسارى باال و نزديك بينى 6 و7 ديوپتر 
هستند و يا دوربينى و آستيگماتيسم باال (بخصوص در سنين 
رشد و نوجوانى) دارند (ازسن 12 تا 22سالگى ) نمى توانند روزه 
بگيرند و حتماً با مشورت چشمپزشك اقدام به روزه دارى نمايند. 
وى مى افزايد: همچنين افراد مبتال به فشارخون و ديابت نيز بايد با 
پزشك خود مشورت و سپس روزه بگيرند. اين متخصص تصريح 
مى كند: ماه رمضان ماه ســالمت و تندرستى است و بخصوص 
براى كسانى كه در طول سال به دليل مصرف مواد غذايى بيش از 
نياز بدن دچار چاقى و اضافه وزن شده اند، بسيار مفيد و سودمند 

است.
وى تأكيــد مى كند: با ايــن حال افرادى كه از ســالمت كافى 
برخوردار نيستند، نبايد بدون مشورت پزشك معالج روزه بگيرند.

 اهميت شرايط جسمانى براى روزه دارى 
دكتر محسن نعمتى، متخصص تغذيه 
و دانشيار دانشگاه نيزبا تأكيد بر اينكه 
براى روزه گرفتن شــرايط و وضعيت 
جسمانى نيز عالوه بر بلوغ شرعى بايد 
مورد توجه قرار گيرد، تصريح مى كند: 
به طور كلى زمان بلوغ شــرعى براى 

پسران 15 و دختران 9 سال تعيين شــده، اما براى روزه دارى 
بدن بايد يك توانايى هايى داشته باشد و داراى مشخصاتى باشد 

كه تحمل گرسنگى را به او بدهد.
وى خاطرنشان مى كند: ذخيره قندى يا گليكوژن كه معموالً 
بيــن افطار و ســحر در كبد تبديل به قنــد ذخيره اى و در 
عضالت باقى مى ماند، براساس وزن افراد متفاوت است، ولى 
به طور متوســط 300 گرم اســت كه تا 16 ساعت مى تواند 
انرژى الزم بــدن را تأمين كند. بنابرايــن اگر فردى غذاى 
كافى دريافت كند و وعده اى را از دست نداده باشد، ذخيره 
قنــدى كافى دارد، ضمــن اينكه از منبع چربــى خود نيز 
اســتفاده مى كند و والدين نبايد نگران روزه دارى فرزندان 
خود باشــند. دكتر نعمتى به خانواده هايى كه نگران رشــد 
فرزندان خود هســتند، اطمينان خاطر داده، اظهار مى دارد: 
در مورد هورمون رشــد بر اســاس تحقيقاتى كه در دنيا و 
دانشــگاه علوم پزشكى مشــهد انجام شــده، جاى نگرانى 
نيســت؛ چون برخالف تصور روزه دارى و گرســنگى چند 
ســاعته اثر تحريك كننده بر روى هورمون رشــد داشته و 
موجــب تحريك اين هورمون شــده و اختاللى در وضعيت 

رشد نوجوانان پيش نخواهد آمد.
وى يــاد آور مى شــود: بنابرايــن روزه دارى آثار مثبت و 
مفيدى نيز بر رشد فرزندانشــان خواهد داشت، ازاين رو 
همه افرادى كه وارد ســن بلوغ شرعى شده اند و روزه بر 
آن ها واجب است، مى توانند روزه بگيرند مگر در مواردى 
كه منع پزشــكى براى روزه دارى وجود داشته باشد. وى 
در ادامه بر منع روزه دارى مادرانى كه نوزاد زير يك سال 
شــير مى دهند،خانم هاى باردار در سه ماه اول حاملگى، 
بخصوص در فصل گرما و روزهاى طوالنى، سالمندانى كه 
اختالل هوشــيارى دارند و آب و غذاى كافى نمى توانند 
بخورند، نوجوانانى كه مبتال به ســوء تغذيه هستند و قد 
و وزن نرمال ندارند و مهم تر از همه كســانى كه پزشــك 
معالج از قبل روزه را برايشــان ممنوع كرده مجاز به روزه 
گرفتن نيستند و بخصوص بيمارانى كه در طول روز بايد 

دارو مصرف كنند، تأكيد كرد.

دادستان عمومى و انقالب مركز استان هشدار داد
 برخورد جدى دستگاه قضا با تظاهر

 به روزه خوارى در مأل عام

قدس: دادســتان عمومى و انقالب مركز خراســان رضوى 
نســبت به تظاهر در روزه خوارى در مــأل عام طى ايام ماه 

مبارك رمضان هشدار داد.
غالمعلــى صادقى ضمــن تبريك فرا رســيدن ماه مبارك 
رمضــان گفت:مراجع انتظامى درصورت مشــاهده هرگونه 
روزه خوارى علنى به عنوان جرم مشهود با موضوع برخورد 
و در اجــراى ضوابط و مقررات قانونــى مراتب را به دادگاه 

اعالم خواهند كرد.
وى ياد آور شد: با توجه به جلسات هماهنگى بين دستگاه ها 
تكاليفــى براى نيروى انتظامى، ســازمان صنعت و معدن و 
تجارت، فرماندارى، اصناف، اتحاديه ها، اداره كل فرودگاه ها، 
اداره نظــارت بر اماكــن عمومى، پليس امنيــت اخالقى، 
شــهردارى، اتحاديه هتــل داران، هتل آپارتمــان داران، 
مهمانپذيران و... پيش بينى شــده اســت و در اين راســتا 

نظارت هاى الزم صورت خواهد گرفت.
وى ادامه داد: همچنين در ساعات اوليه شب و مقارن با اقامه نماز 
و صرف افطار و جلسات مذهبى دعا و قرآن، با تقويت گشت هاى 
انتظامى موجبات امنيت خاطر بيش از پيش شهروندان و زمينه 

مقابله با سارقان احتمالى را فراهم خواهند كرد.
صادقى در پاسخ به چگونگى نحوه فعاليت واحدهاى صنفى 
از جمله رســتوران ها، آشــپزخانه ها، آبميوه فروشان و... در 
ماه رمضان گفت: اين تصميم به اتاق اصناف و اداره نظارت 
بر اماكن عمومى واگذار شده اســت تا ساعات فعاليت اين 
گونه صنوف را مشــخص و ابالغ كننــد كه با توجه حرمت 
مــاه عظيم رمضان و مومنين روزه دار حتماً مالحظات الزم 
صورت خواهد گرفت و قطعــاً در صورت بروز تخلف و نفى 

مقررات با واحدهاى متخلف برخورد خواهد شد.
ايــن مقام قضايى همچنين اظهار داشــت: پليس راهنمايى و 
رانندگى با توجه به ترافيك ســنگين ســاعات پايانى روز و در 
آستانه اذان مغرب و افزايش تصادفات و درگيرى هاى متعاقب آن 
الزم است ضمن حضور فعال در معابر و تقاطع ها و روان سازى 
ترافيك، بااستفاده از ظرفيت صداوسيما در برنامه هاى مختلف 
راديويى تذكرات الزم را به رانندگان اعالم كند تا شاهد كاهش 

تصادفات نيز باشيم.

دكتر محسن فروغى پور، استاد دانشگاه 
و متخصص مغز و اعصاب در اين باره 
به خبرنگار مــا مى گويد: بيمارانى كه 
تازه سكته مغزى كرده و تحت درمان 
هستند، نبايد روزه بگيرند؛ چون نه تنها 
داروهاى خــود را بايد مرتب مصرف 

دكتر عبــاس عظيمى، اســتاد تمام 
دانشگاه و متخصص بينايى نيز در اين 
باره مى گويد: در حوزه چشم و بينايى 
مطالعات زيادى در خصوص روزه دارى 
و ممنوعيت آن انجام شده و در زمينه 
مبتاليان به گلوكم يا آب ســياه هم 

دكتر محسن نعمتى، متخصص تغذيه 
و دانشيار دانشگاه نيزبا تأكيد بر اينكه 
براى روزه گرفتن شــرايط و وضعيت 
جسمانى نيز عالوه بر بلوغ شرعى بايد 
مورد توجه قرار گيرد، تصريح مى كند: 
به طور كلى زمان بلوغ شــرعى براى 
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

187,100

1,930,000

1,860,000

970,000

560,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
 ارتباط اليت با كسادى بازار

سه مغازه و يك باشگاه بدنسازى بين ميدان الدن و پيروزى 76 رو 
به روى فروشگاه شهر ما از موقعى كه طرح اليت اجرا كردند، كاسبى 
ما كالً مختل شده كه اجاره در نمى آيد، يك فكرى به حال ما بكنيد.
915...4341

 حمل و نقل سليقه اى
االن توى ترافيك بولوار خواجه ربيع هستم. بيشتر خودروها تك سرنشين هستند. از چند نفر 
پرسيدم چه اجبارى هست خودرو شــخصى را بيرون بياريد، اتوبوس كه هست! همه گفتند 
سيستم حمل و نقل عمومى مشهد سليقه اى است و ربطى به نياز مردم ندارد نمونه اش ون هاى 
خط حرم كه محرم و نامحرم ندارد،  آيا شهردار و شوراى شهر ناموس خودشان را با اين ون ها 

مى فرستند حرم زيارت؟
915...3775

 شب خوابى خودروهاى سنگين در معابر
اينكه آقايان مدام اعالم مى كنند فضاهاى پاركينگى مخصوص وســايل نقليه سنگين درست 
كرده اند و اگر در ســطح شهر پارك نمايند، اعمال قانون مى شوند؛ پس اين همه وسيله نقليه 
سنگين پارك شده در كوچه ها و فرعى ها چطور با فراغ بال پارك مى كنند؛ نمونه بلوار وحدت 
فرعى وحدت 2 منطقه مسكونى است تابلوى ورود ممنوع در دو طرف دارد اما هميشه مزاحمت 

پارك هست.
915...0881

 يك پرسش از اليت
روى تابلوهاى اليت درج شده نيم ساعت اول رايگان! در صورتى كه بسيار براى من پيش آمده 
10 دقيقه پارك كردم، بعد پيامك مى آيد؛ 32 دقيقه شروع و پايان توقف! خوب،قبول. ولى براى 

ورود به نيم ساعت دوم كل پول نيم ساعت هاى قبل را هم مى گيرند.
915...2348

 تردد موش هاى فاضالب در پياده روها
ظاهراً حواس هيچ كس به موش هاى فاضالب در طرح اگو نيست. 
خيلى راحت مى شود اين غول ها را در پياده رو ها ديد، خيلى زياد 

شده اند.
915...4149

 شركت برق بخواند
شهيد آوينى57 تا شهيدآوينى59 تير چراغ المپ ندارد شب ها موجب تصادف مى شود روشنايى 

ندارد.
939...6257

 پيشنهادى براى خط 50
براى خط 50 مســير يك پيشــنهاد به اتوبوســرانى حرم، چهار راه حجــت، راه آهن، بلوار 
شــهيدكامياب، عبادى، ميدان شهدا و برگشت از شهدا، چهارراه شهيد هاشمى نژاد، كاشانى، 
مقدم، حرم، بســت باال، براى مسافران كارگشاتر است ضمناً در مسير دريا دل هيچ اتوبوسى 

وجود ندارد.
915...5740

 تردد موش هاى فاضالب در پياده روها

 ارتباط اليت با كسادى بازار

قدس گزارش مى دهد

ركود، گريبانگير بازار رايانه مشهد
 سعيد كوشــافر بازار رايانه، نرم 
افزارو لوازم يدكى وقطعات جانبى شهر 
مشــهد در ركود مضاعف غرق شده و اين در 
حالى اســت كه از ماه ها قبل، گرانى سرسام 
آورى دراين بازار رقم خورد كه اكنون با كمبود 
قطعــات و لوازم جانبــى و كامپيوتر اوضاع را 

وخيم تر كرده است.
گزارش خبرنگار ما از مجتمع تجارى تك كه يكى 
از بزرگ ترين بازارهاى رايانه ولوازم جانبى آن در 
مشهد است، حكايت از گاليه شديد بيشتر كسبه 
دارد. فروشندگان اين بازار بر اين باورند كه از زمان 
افتتاح اين مجتمع تا كنون كه نزديك به يك دهه 

است كه شاهد چنين ركودى نبوده اند.
آنهــا براين باورند كه افزايــش قيمت دالر طى 
ماه هاى اخير و نبود پول و نقدينگى باعث شده 
تا مردم اقدام به خريــد رايانه يا لپ تاپ جديد 
نكنند و همه مردم ســعى دارند تا هرطور شده 
با سيســتم خود كنار آمده يا درنهايت نسبت به 

ارتقاى آن اقدام كنند.
دراين ميان تنها فروشندگان كاالهاى استوك و 
برخى فروشندگان قطعات هستند كه بازارشان 
خيلى راكد نيســت وهنوز اندك مشــتريانى را 
جذب مى كنند. گزارش ميدانى خبرنگار ما حاكى 
است، ساعت 18 كه همواره اوج حضور مشتريان 
دراين مجتمع بود، تنها چيزى كمتر از انگشتان 
دودست از شــهروندان در بازار حضور داشتند و 
كمتر مشترى درمغازه هاى مجتمع ديده مى شد.

درهمين راســتا حسينى يكى از فروشندگان 
رايانه ولپ تاپ به خبرنگار ما مى گويد: مسئله 
ركود چيز تازه اى نيست و طى دو تا سه سال 
اخير همواره اين بازار با ركود روبه رو بوده است، 

اما طى يكــى دوماه اخير 
وضع بسيار بدتر شده است. 
از يكسو افزايش قيمت ها به 
گونه اى شــده كه ما براى 
از  فروش هركاال مجبوريم 
تهران قيمــت بگيريم واز 
ســوى ديگر مــردم ديگر 
اعتمادى به فروشــندگان 
ندارند و بــراى خريد يك 
كاال از ده ها فروشگاه قيمت 

مى گيرند.
اينكه موضوع  با بيــان  وى 
مشكل ســاز تازه اين است 
تهرانى  فروشــندگان  كــه 

طى روزهاى اخير از فروش كاال به شهرستان ها 
خوددارى مى كنند، يادآورمى شود: آن ها مى گويند 
واردات نداريم اين درحالى است كه تاهمين چند 

ماه قبل موجودى هاى خيلى 
بااليى داشتند. مسئله كامًال 
مشــخص اســت؛ كاالها را 
انباركرده انــد تا تكليف دالر 
مشخص شــود و بتوانند با 
قيمت هاى جديد كااليشان 

را به فروش برسانند.
احمد منظرى فروشنده لپ 
تاپ هــاى كاركــرده هم به 
خبرنگار مــا مى گويد: طى 
روزهــاى اخير مــردم فقط 
در صورتــى كه نيــاز مبرم 
داشته باشند، اقدام به خريد 
مى كنند و فقط هم ســراغ 
لپ تاپ هاى دســت دوم مى آيند كه قيمتشان 

مناسب تر است.
وى مى افزايد: طى يكى دو ماه اخير فروش لپ 

تاپ هاى باالى 3ميليون ما كه اتفاقاً بسيار هم 
كارآمد و مدرن اســت، تقريباً به صفر رسيده 
اســت و مــردم دنبال اين هســتند كه صرفاً 
كارشــان راه بيفتد و سراغ قيمت هاى زير يك 

ميليون را مى گيرند.
درهمين حــال رضا ميرزايى كــه تعميركار 
اســت، مى گويد: اآلن قيمت ها دربازار متغير 
اســت. يك فروشــگاه يك قيمت مى دهد و 
ديگــرى قيمت ديگــرى، دركل هم قيمت ها 
نسبت به سال قبل بيش از 50درصد افزايش 
يافته اســت. پارســال در بازار، لپ تاپ زير 
يــك ميليون هم بــود، اما اكنــون زير يك 
ونيــم ميليون نيســت. مردم هــم وقتى اين 
وضــع و قيمت هاى متفــاوت را مى بينند يا 
خريد نمى كنند و منتظر مى مانند يا ســراغ 
نمايندگى هاى رسمى مى روند و ساير بازار در 

ركود فرو مى رود.
وى درعيــن حــال بازار تعمير را هم كســاد 
شــهروندى  وقتــى  مى گويــد:  و  مى دانــد 
سيســتمش را براى تعمير مــى آورد وقيمت 
قطعات را مى شــنود، منصرف مى شــود. طى 
هميــن ماه اخيــر حداقل 10 مورد داشــتم 
كه وقتى قيمت قطعات را شــنيدند، منصرف 
شــدند چرا كه قيمت قطعات حداقل دو برابر 

شده است.

مسئله ركود چيز 
تازه اى نيست و طى 

دو تا سه سال اخير 
همواره اين بازار با 
ركود روبه رو بوده 
است، اما طى يكى 

دوماه اخير وضع 
بسيار بدتر شده است

بــرش

سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ف ی ر ی ش ه ا ر ن ا ش ک ه ک 1
ل پ ا 2
س ن ن 3

ک ی 4
م ه 5
س س 6
ت س ا 7
م ت ز 8
ر ا م 9
ی ر ا 10

ه ن 11
ذ 12
ا س ب 13
ت ی ش ی خ ن د 14
ی ن ب ر ک ه ل و ل و ن ا ن ر 15

حل جدول شماره قبل

در  ايران  مردم  مبارزات  سلسله   -1
مجلس  تشكيل  به  كه  قاجار  دوره 
قانون  اولين  تصويب  و  ملى  شوراى 
اساسى ايران انجاميد- اسير و گرفتار

2- رهاشدن- مرآت- جيحون
3- خوابيده- گردآورنده- جداكننده 

حق از باطل
پارسايى- عرض- كشنده  -4

وقت-  هيچ  جاودانه-  زنده-   -5
توخالى «نياز» 

فتنه-  و  آشوب  كردن-  پيروى   -6
آسمان عروس 

ناهموار-  و  درشت  گرم-  نيمه   -7
آگاه كردن

ساز  نيكو-  ميوه  اگر-  مخفف   -8
كارخانه اى تيره- همگى- دربست 

رختشويى-  ظرف  آتش-  شعله   -9
دوباره كارى شده

لباس  پينه  هجران-  البيرنت-   -10
و كفش

عربى  كشور  انگليسى-  مرغ   -11
فوتبالى مدافع  پناهگاه-  همسايه- 

خانواده  از  حيوانى  بافنده-   -12
قديم خراسان  ميمون- 

درودگر-  الخطاست-  جايز   -13
عبادتگاه

پايتخت  سره-  و  خالص   -14
از قطع هاى چاپ كتاب زيمبابوه- 

اين  مساحت  فراركردن-   -15
مربع  كيلومتر   800 هلند  از  بخش 

ويلمشتاد است پايتخت آن شهر  و 

بهايى-  شيخ  خواندنى  مثنوى   -1
تشكيل  سبب  كه  بزرگى  انفجار 

شد جهان 
تكان خوردن-  در حال  هزاربار-   -2

آتشين ميوه 
احشام-  از  خيس-  هدررفته-   -3

مادر و  پدر  خويشاوندى مستقيم 
زمان  و  وقت  بخوانيد  آخر  از   -4
مردم  سنتى  رقص  دهد-  مى  معنى 

چادر برزيل- 
غذاى  واحد  الخبائث-  ام   -5

يلدايى ميوه شب  رستوران- 
6- آلت فلزى روى كفش سواركار – 

قطار گياهى-  انسولين 
برهنه-  صنم-  كاشان-  توابع  از   -7

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

iranpuzzle@gmail.com
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استانداردها-  با  مطابق   ، مايعات  ساير 
جانورى دوزيست كه قوى ترين آرواره 

را در بين موجودات دارا است

خبر

جهاد  بازرگانى  توســعه  مديــر  فارس 
كشاورزى خراســان رضوى گفت: گوشت 

گرم گوسفندى در بازار توزيع مى شود.
سيدحميدرضا جوادى گفت: گوشت گرم 
گوســفندى وارداتى با قيمت مناسب در 
هفته اول ماه مبارك به طور گســترده در 
بازار توزيع خواهد شــد كه اين به كاهش 

قيمت كمك خواهد كرد.
وى افــزود: در كنار ايــن دام زنده نيز از 
اين پس وارد بازار مى شود و اگر مردم در 
خريد مديريت و به اندازه نياز گوشت مورد 
نيــاز خود را خريــدارى كنند از اين پس 
قيمت گوشت گرم گوسفندى نيز در بازار 

كاهش خواهد يافت.

وى همچنين قيمت گوشت قرمز گوساله 
را هر كيلو 23 هزار تومان، قيمت هركيلو 
مرغ را 6200 تومان و هر شانه تخم مرغ را 
براى مصرف كننده 12 هزار و 600 تومان 

اعالم كرد.
وى افــزود: هراندازه كه بازار نياز داشــته 

باشد، اين اقالم موجود است.

با هدف كاهش قيمت انجام مى شود

توزيع گوشت گرم گوسفندى در بازارمشهد



یاددا�ت

��ر

كارشناسان با اشاره به نبود تعامل ميان مديران اجرايى هشدار دادند

محو آثار تاريخى از حافظه مشهد
آب و �وا

 پيش بينى كاهش بارندگى و افزايش 
دما در خراسان رضوى

قدس: طبق بررسى نقشه ها و مدل هاى هواشناسى از امروز با 
كاهش ناپايدارى هاى جوى، تنها بارش هايى پراكنده در استان 
پيش بينى مى شــود كه ضمن افزايش دما انتظار مى رود تا 
اوايل هفته آينده، در غالب نقاط اســتان جوى نسبتاً پايدار 
استقرار يابد. براين اســاس براى امروز اغلب نواحى خراسان 
رضوى آسمانى نيمه ابرى در بعضى ساعات با احتمال رگبار 
پراكنده گاهى با وزش باد نســبتاً شديد اواخر وقت بتدريج 

كاهش ابر و مه آلود پيش بينى مى شود.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم امروز به ترتيب 

به 12 و 22 درجه سلسيوس خواهد رسيد.

گاه ن

 نقش موزه ها در توسعه گردشگرى
موزه ها در توسعه گردشگرى و تاريخ تمدن، نقش حياتى دارند 
و تنها پل هاى ارتباطى بين گذشــته، حال و آينده محسوب 
مى شوند و هريك از اشياى تاريخى بيانگر گوشه هاى از تاريخ 

و تمدن و فرهنگ و هنر ملل هستند.
در هر يك از كشور هاى توسعه يافته و گردشگرپذير، هزاران 
موزه ايجاد شده است و كشور هاى در حال توسعه هم، تالش 
مى كنند با ايجاد موزه هاى جديد عالوه بر توسعه گردشگرى 

هويت تاريخى خود را بازشناسند.
موزه ها مكانى براى جاويدان شدن و جاويدان ماندن هستند. 
هر قوم و ملتى كه بخواهد ريشــه هاى خودش را جاويدان و 
هويدا كند، بدون ترديد به غير از موزه در مكانى ديگر كمتر 
خواهد توانست اين هويت خود را ماندگار و به نسل هاى بعدى 
انتقال داد. «ايكوم» شوراى جهانى موزه ها كه 18 مى مصادف 
بــا 28 ارديبهشــت را روز جهانى موزه ها نــام گذارى كرده 
براى ســال 2018 شعار «موزه هاى در هم تنيده با مردان نو 
و رويكرد هاى نو با تأكيد بر انســان شناســى و فرهنگ و به 

جست وجوى مخاطبين جديد» را انتخاب كرده است.
بنا بر تعريف «ايكوم» از موزه ها اين مكان ها مؤسساتى علمى و 
فرهنگى هستند كه بدون در نظر گرفتن اهداف مادى، درهاى 
آن را به روى همگان گشــوده مى دانند كه براى پيشــرفت 
جامعه و خدمت به مردم، فعاليت مى كنند. موزه ها براى جذب 
مخاطب بيشتر و خاص خود و كمك به توسعه گردشگرى و 

فرهنگى، تاريخى به چند گونه تقسيم شده اند:
1) موزه تاريخ و باســتان شناسى؛ بيانگر سلسله و دوره هاى 
تاريخى هستند كه اكثر اشياى به نمايش درآمده دراين موزه 
بر اثر كاوش هاى باســتان شناسى به دست آمده اند؛ همانند 

موزه ملى ايران (ايران و باستان) و....
2) موزه هاى مردم شناســى؛ اين موزه ها كه ارتباط نزديك 
با آحاد مردم دارند به معرفى مشــاغل سنتى، آداب و رسوم، 
اعتقادات، پوشاك وسنن اجتماعى حاكم بر جامعه مى پردازند؛ 
مثل موزه مردم شناسى در شهرهاى گناباد، كالت، تربت جام، 

و... در استان خراسان رضوى.
3) ســايت موزه ها يا موزه هاى باز؛ اين موزه ها در بخشــى از 
يك سايت باستان شناسى و اثر يا محوطه معمارى كه امكان 
انتقال آن به يك ســاختمان ديگر نيست، به وجود مى آيند، 
همانند ســايت موزه «بنديان» درگز و سايت موزه «شادياخ» 

نيشابور و تخت جمشيد.
4) كاخ موزه هــا بناهاى تاريخى و فرهنگى هســتند كه از 
حاكمان گذشته براى نسل جديد برجامانده كه اكثراً داراى 
تزئينات معمارى و آثار نفيس با ارزش هستند؛ مثل كاخ موزه 

سعدآباد ونياوران در تهران.
5) موزه هاى علوم و تاريخ طبيعــى؛ اين موزه ها تجربه هاى 
علمى را براساس شاهد و وســايل كارى و تاريخ طبيعى به 

اشكال گونه هاى جانورى و گياهى به نمايش مى گذارند. 
موزه هاى هنرى؛ انواع هنر هاى تجسمى و تزئينى را معرفى 

مى كنند.
1. موزه محلى يا منطقه اى، بيانگر تاريخ و فرهنگ يك محله 

يا منطقه هستند.
2. موزه هاى ســيار،فرهنگ و تاريخ اقــوام را در اقصى نقاط 

معرفى مى كنند.
3. پارك موزه هــا به دليل ابعاد گوناگون علمى و جاذبه هاى 

تفريحى، مكان مناسبى براى معرفى مشاهيرهستند.
4. موزه هاى نظامى، روند تاريخى سالح نظامى و جنگى را به 
نمايش مى گذارند و موزه هاى انديشمندان و مشاهير معموالً 
در منازل يا محل كار اين اشخاص ايجاد مى شوند. همه اين 
نوع موزه هاى تقسيم بندى شده از اهداف مشتركى برخورد 
دارند در وهله اول حفظ و نگهدارى، معرفى و آموزش و انتقال 
و پيام مفاهيم فرهنگى و تاريخى به نسل جديد و مهم تر اينكه 
قرار گرفتن در چرخه تبادالت فرهنگى و تاريخى و اقتصادى 

و جذب مخاطب گردشگر و ارزآورى براى اين كشورهاست.

به بهانه روز جهانى موزه و ميراث فرهنگى
 حال ميراث استانمان خوب نيست!

ارديبهشت  روزشمار تقويم به 28  هاشم رسائى فر: 
كه مى رسد، مناســبتى دهن پركن كه عجين است با 
تاريخ و باستان گذشته گانمان در اين روز خود نمايى 
مى كند. روز جهانى موزه و ميراث فرهنگى. مناســبتى 
كه جهانى اســت و در اين روز همــه مردمان دنيا به 
آنچه از گذشته برايشان به ارث مانده، افتخار مى كنند. 
واضح اســت هرچه اين متعلقات بيشــتر باشــد، كفه 
ترازوى فرهنگ، تاريخ و تمدن آن سرزمين سنگين تر 
مى شود و اين ارثيه باستانى مى شود، اسنادى استنادى 

براى حااليى ها و آيندگان.
به جرئت مى توان مدعى شــد ايران عزيزمان در زمره 
صدرنشينان رده بندى كشورهاى متمدن دنيا از حيث 
تاريخ و تمدن باســتانى اســت و نيز خراسان مان ايضا 

در كشور.
خراسانى كه هر گوشه از تاريخ اين كشور را ورق بزنى، 
محال اســت رد پايى تأثيرگذار در برهه و عرصه هاى 
تاريخــى از آن نيابــى، اما آيا به قــدر جايگاه تاريخ و 

تمدن خراسان قدردان آن بوده ايم؟
پاسخ شايد كه نه البته كه تأسف برانگيز است! عوامل 
هم قطعاً متعدد در اين بى مهرى ها. بى شك بايد سراغ 
متولى رفت. آنجا كه اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشــگرى خراسان رضوى به عنوان توليت 
بايد حواسش به ارثيه فرهنگى و باستانى استان باشد.

آنگاه كه مديــر اين اداره كل در چرخه ســليقه هاى 
سياســى و غيره عمر مديريتش حتى كفاف شناختى 
درســت از ميراثــى كه بايد حواســش به آن باشــد 
نمى كنــد چه توقعى مى توان داشــت كه حال ميراث 

فرهنگى  يمان خوب باشد.
بى پرده بايد گفت حال ميراث مان رو به وخامت است! 
درمان آن هم با مســكن ميســر نيست. بايد فكرى به 
حال اين ارثيه اجدادى مان برداريم. قبول كه بودجه ها 
كم است و پولى نيســت كه بشود جانى تازه به كالبد 
نيمه جان ميراث داد، اما مراقبت را كه مى شــود دريغ 
نكرد. اصًال مراقبت هم پيشــكش؛ آنچه را كه هست، 
تخريب نكنيــم! نزديك به 200 ســال بايد بگذرد تا 
صاحب مســجدى با تمدن و تاريخى ثبت شــده مثل 
مســجد حوض معجردار شويم. باور كنيد هم مى شود 
حااليــى بود و هم تمدن و تاريخ گذشــتگان را حفظ 
كرد. نيازى به كلنگ تخريب نيست كه اولين و آخرين 
حربه حااليى شدن مى شود تا اين گونه راحت ميراثى 

فرهنگى را از صحنه تاريخ حذف كند.
قرار بر نام بردن و ريســه كردن ابنيه و آثار باســتانى 
استانمان باشــد، مثنوى هفتاد من، نياز مى شويم، اما 
چه بســيار آثار فرهنگى و ابنيه هاى تاريخى داريم كه 
گاه ثبت آثار ملى شده اند و پرونده هايشان در بايگانى 
اداره كل ميراث فرهنگى خاك مى خورد تا كى برسد، 
پولى و فكرى براى آن ها برداشــته شــود! مراقبت از 
داشته هايمان اصل اول اســت. شايد اگر فكرى پشت 
اين اصل نباشد براى آيندگان ميراثى نماند. زنگ خطر 
خيلى وقت اســت كه به صدا در آمده! گوش هايمان را 
كه تيز كنيم، هر كداممان صدايى در همين نزديكى از 

افتادن آجر اين ميراث خواهيم شنيد.  
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بــه  حالــى  در  معتمــدى   فاطمــه 
28ارديبهشــت ماه روز جهانى موزه و ميراث 
فرهنگى نزديك مى شويم كه خراسان رضوى 
و به طور خاص مشــهد از بافت و بناها و آثار 

تاريخى قابل توجهى برخوردار است.
 با وجود اين پشتوانه فرهنگى قوى كه نشان 
دهنده هويت مشــهد و ســاكنان آن اســت 
بســيارى از اين بناها در طول ساليان گذشته 
و بعضى از آن ها امروز تخريب شده اند و اين در 
شرايطى است كه همگان اعم از دستگاه هاى 
دولتى و به طور خاص سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى و صنايع دستى به عنوان متولى 
اين حوزه و ارگان هايى مانند شهردارى برحفظ 

بناهاى تاريخى تاكيد دارند.
 اما وقتى پــاى اجراى پروژه هاى شــهرى و 
اقتصادى به ميان مى آيد، گاه حفظ اين آثار و 
بناها اهميت واولويت خود را از دست مى دهد و 
به راحتى تخريب مى شوند؛ اين در حالى است 
كه حفظ بناهاى تاريخى و داراى ارزش براى 

نسل آينده و هويت آنان يك ضرورت است.

 آغاز تخريب بافت تاريخى مشهد از دهه 70 
متخصص مرمت ابنيــه تاريخى با بيان اينكه 
بافت تاريخ مشهد كه عمدتاً در پيرامون حرم 
مطهر امام رضا (ع) قرار دارد از دهه 70 تاكنون 
دستخوش تغييرات بسيار زيادى شده است، 
اظهار مى دارد: به سبب اين تغييرات گسترده، 
امروز بخش بســيار كمى از اين بافت تاريخى 

باقى مانده است.
«هدايــت گواهى» در گفت و گــو با خبرنگار ما 
مى افزايد:واقعيت اين اســت كه امروز در مشهد 
ديگر بافت تاريخى بــه آن معناى واقعى نداريم 
و اگر بناى تاريخى وجــود دارد به صورت تك و 
پراكنده اســت. وى يادآور مى شــود: از دهه 70 
بافت تاريخى كه مى توانسته شامل مجموعه اى از 
بناهاى تاريخى با كاربرى هاى خاص در يك راسته 
و محله كنار هم باشد و مواردى مانند كوچه ها و 
ارتفاع بناها ديده شوند، امروز ديگر وجود ندارد، 
بلكه به صورت موردى بناهاى تاريخى وجود دارد.

وى با تأكيد بر اينكه مخالف بهسازى و نوسازى 
پيرامون حرم مطهر نيستم، اضافه مى كند: اما 
شــكل و نحوه برخورد با بناهــاى تاريخى در 
موضوع بهسازى و بازسازى بافت پيرامون حرم 

جاى تأمل بيشترى دارد.

  سهم يك درصدى براى بناهاى تاريخى 
وى با اشاره به شــروع اجراى طرح «تاش» در 
دهه 70 يادآورمى شود:در آن زمان فقط يك 
درصــد از 360 هكتار فضاى پيرامون حرم به 
امر بناهاى تاريخى اختصاص داده شد. يعنى از 
360 هكتار 60 هكتار فضاى حرم و مابقى كه 
300 هكتار بود با درصد هاى مختلف به عنوان 
فضاى مسكونى و تجارى اختصاص و فقط يك 
درصد خاص بناهاى تاريخى در نظر گرفته شد.

  امضاى عجيب 
وى با اشــاره به عجيب بودن اينكه ســازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى 
وقت چگونــه اين طــرح را در آن زمان امضا 
كرد، تصريح مى كند: اين در حالى اســت كه 
شهردارى قبل از اجراى طرح تاش به سازمان 
ميراث اعالم كرده بود، بناهاى ثبتى و يا داراى 

ارزش و واجد شرايط را اعالم كند.
وى با بيان اينكه آنچه امروز به عنوان بناهاى 
تاريخى بخصوص در اطراف حرم وجود دارد، 
بسيار اندك اســت، مى گويد: بخش عمده اى 
از بناهاى تاريخى مشــهد از دست رفته است 
با اين حال هنوز هم دير نيســت و مى توان با 
نگاه متفاوت براى نجات بناهاى تاريخى باقى 
مانده از تخريب با توجه و استفاده از راهكارهاى 
مدرن كه در جهان هم تجربه و پذيرفته شده 

است، اقدام كرد.

  حفظ بناى تاريخى در دل پروژه هاى جديد
هدايت گواهى خاطرنشــان مى كند: وضعيت 
موجود بناهاى تاريخى مشــهد خوب نيست 

در حالى كه مى تــوان به حفظ و نگهدارى آن 
مانند آنچــه در خصوص بناى تاريخى اميرى 
مدنظراست، اقدام كرد. بناى تاريخى اميرى در 
دل يك پروژه مدرن نگهدارى مى شود؛ بدون 
اينكه تخريب شود.اين اقدام با استفاده و تكيه 
بر مقوله مكتب بناهاى ميان افزا (جاى گيرى 
بناى قديمى و تاريخــى در دل بناى جديد) 
انجام شده است و مى توان ديگر بناهاى تاريخى 

را نيز با استفاده از اين روش حفظ كرد.
وى در ادامــه با بيان اينكه ســازمان ميراث 
فرهنگى و گردشگرى بايد از رويكرد و نگاه صفر 
و 100 در خصوص بناهاى تاريخى كه حداقل 

طى 10 تا 15 سال گذشته داشته خارج شود 
يادآور مى شود: مى شد بناهاى تاريخى زيادى 
را با مقوله مكتب بناهاى ميان افزايى نگهدارى 
و حفظ كرد، اما نگاه ســازمان قديمى است و 

مدرن نيست.

  نگاه به آينده
وى درباره چرايــى اينكه با وجود تأكيد همه 
دســتگاهاى ذى ربط از جمله سازمان ميراث 
و شهردارى بر حفظ بناهاى تاريخى و قديمى 
اما به هنگام اجراى پروژه اين مسئله فراموش و 
بناها تخريب مى شود كه نمونه اخير آن مسجد 
حوض معجر دار بود، مى گويد: سازمان ميراث 
فرهنگى گردشــگرى و صنايع دستى در اين 
خصوص سهم بيشترى دارد.معتقدم سازمان 
حتى از شهردارى كه عموماً اجرا كننده تخريب 
بناهاى تاريخى براى اجراى پروژه هاى شهرى 
اســت در بحث حفظ بناهاى تاريخى عقب تر 
است. البته اآلن نبايد به دنبال مقصر بود، بلكه 

بايد نگاه به آينده داشت.

   از هم پاشيدگى بافت تاريخى مشهد
متخصص مرمت بناهاى تاريخى ادامه داد: بايد 
توجه داشــت كه بافت تاريخى مشهد از هم 
پاشيده شده و از بين رفته است و همانند بافت 
تاريخى شهرهايى مانند اصفهان و يزد نيست با 
اين حال همچنان نگاه سازمان قديمى و مربوط 
به قبل از دهه 70 است و بر همان سبك سياق 
و همان راهكارها و پيشــنهاداتش براى حفظ 
بناهاى تاريخى قديمى اســت؛ بنابراين نقش 

فعال و پويايى از اين سازمان ديده نمى شود.

   حفظ بناهاى تاريخى
وى در بخش ديگر بــه دو راهكار براى حفظ 
بناهاى تاريخى اشاره مى كند و مى گويد: اول 
اينكه مقوله مكتب بناهاى ميان افزا مورد توجه 
قرار گيــرد كه در قالــب آن مى توان بناهاى 
تاريخى را در دل پروژه هاى جديد حفظ كرد 
و راهــكار دوم جابه جايــى و واچينى بناهاى 
تاريخى است در قالب اين راهكار جداره تاريخى 
بنا،سردرب تاريخى كه به هر دليلى نمى توان 
آن را نگهدارى كرد نقشــه بردارى،كدگذارى 
دقيق و سپس جدا و در مكانى ديگر نگهدارى 
مى شود تا در زمان و مكان ديگرى بتوان دوباره 

واچينى كرد كه اين راهكار نيز نوعى حفاظت 
از بناهاى تاريخى است.

وى با بيان اينكه در اين قالب تاكنون 30 بناى 
تاريخى در مشهد با كمك شهردارى به روش 
واچينى حفظ و نگهدارى شــده است، اظهار 
مى دارد: اين تجربه نشــان مى دهد مى توان با 
شهردارى در راســتاى حفظ بناهاى تاريخى 

گفت وگو و كاركرد.

  استفاده از تجربه ديگران 
در حفظ بناهاى تاريخى

استاد دانشگاه امام رضا(ع) نيز با بيان اينكه در 
حوزه حفظ ميراث فرهنگى و بناهاى تاريخى 
بحث هاى مفصلى وجود دارد، مى گويد: اولين 
نكتــه مهم توجه به تجربــه جهانى در حوزه 
حفظ ميراث فرهنگى است كه بايد بازخوانى 
مناسبى از تجربه غرب حداقل طى 100 سال 
اخير انجام و بررسى شود چرا كه مى توان از اين 

تجربه هاى استفاده كرد.
دكتر سعيد شــعر باف مى افزايد: تجربه 150 
ساله غرب در حوزه حفظ ميراث فرهنگى نشان 
مى دهد كه غرب به اين جمع بندى رســيده، 
بسيارى از تعاريف تاريخى درباره ميراث جامع 
نيست. بنابراين روى آورده اند به ميراث معنوى 
بنابرايــن تعريف قديمى از ميــراث در غرب 
سال هاست كه به روز شده است و با توجه به 
اين مسئله مواردى مانند مسجد حوض معجر 
دار مشهد كه تخريب شد مى تواند شامل حفظ 

ميراث تلقى شود.
وى با بيان اينكه يكى از مشــكالت ريشه اى 
اين است كه تلقى از ميراث تنها تلقى تاريخى 

است، تصريح كرد: شايد مراكزى مانند مسجد 
كرامت مشهد كه شايد همه مشهدى ها طى 
ساليان حضور اين بنا از آن خاطره دارند، هيچ 
وقت در تعريف معمول مديران به عنوان ميراث 

فرهنگى نگنجد و از اين رو تخريب مى شود.
وى در ادامــه با بيان اينكه ســازمان ميراث 
فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى استان 
خوشــبختانه در مقايسه با ساير نهادها مانند 
شــهردارى به لحاظ تجربه علمى و دانش به 
مراتب جلوتر است، مى گويد: سازمان در بعد 
چگونگى راهكارهاى حفــظ ميراث فرهنگى 
جلوتر از ديگر ارگان ها اســت، اما متأســفانه 
اتفاقــات رخ داده در حــوزه تخريب بناهاى 
تاريخى نشان مى دهد كه اين دانش و سال ها 
تجربــه و راهكارها به هيچ عنــوان به ديگر 

ارگان ها مانند شهردارى نفوذ نكرده است.

  تصور نادرست برخى مديران اجرايى
وى ادامه مى دهد: بخشى از اين نقيصه شايد 
مربوط به ســاختار ســازمان ميراث فرهنگى 
است كه بنا نداشته و يا نتوانسته منطق خود 
را منتقل و رسانه اى كند و بخشى هم متوجه 
مديران اجرايى اســت كه شايد احساس نياز 
نمى كردند كه از تجربــه دانش و راه كارهاى 
سازمان استفاده كنند و در واقع سازمان ميراث 
را مزاحم پيشرفت و توسعه تلقى مى كردند كه 
البته اين تصور نادرســتى است كه در غالب 

مديران اجرايى وجود دارد.
دكتر شعرباف يادآور مى شــود: درباره حوض 
معجردار كارشناســان ميــراث معتقد بودند 
اگر در اين خصوص با ســازمان ميراث رايزنى 
و نظرخواهى مى شــد، راهكارهــاى الزم ارائه 
مى شــد تا ضمن اينكه اين اثر تاريخى از بين 
نرود و حفظ شــود؛ بلكه مشكل شهردارى در 
خصوص ترافيك دوربرگردان نيز حل مى شد 
در اين زمينه پيشنهاداتى خوبى قابل مطرح 
شدن بود به گونه اى كه حتى وجود اين حوض 
معجردار مى توانست جذابيت منطقه و حتى 
عايدات اقتصادى را افزايش دهد. بنابراين نيازى 

به تخريب نبود.
وى بــا بيان اينكه از ســوى ديگــر برخى از 
ســازوكارهاى ادارى و اجرايــى حوزه ميراث 
دچار مشــكل اجرايى است، مى افزايد: يكى از 
موضوعات بسيار حاد اين است كه بعد از اينكه 
مجموعه اى به عنوان ميراث معرفى مى شود، 
افــراد حقيقى و يــا مجموعه هــاى در قالب 
حقوقى مى توانند شــكايت و آن بنا يا مكان 
را از چارچوب ميــراث خارج كنند. به عبارت 
ديگر با شــكايت بسيارى از بناهاى تاريخى از 
فرآيند ميراثى بودن خارج مى شود كه البته در 
رسيدگى به اين شكايات به نظرات كارشناسى 

سازمان هم كمتر توجه مى شود.

  زخم قديمى مشهد
وى با بيان اينكه ايــن موضوع جزء زخم هاى 
قديمى ميراث فرهنگى در مشهد است، اظهار 
مى دارد: اين سازوكار كه مورد اعتراض است بايد 
برطرف شود. از سوى ديگر فرآيند طوالنى ثبت 
ميراث نيز از ديگر مشكالت است كه سبب شده 
بســيارى از افراد حقيقى داراى بناى تاريخى 

دست و دلشان براى ثبت بنا بلرزد.
به گفته وى در سازوكار ارتباطى بين شهردارى، 
ميراث فرهنگى و دادگسترى اشكاالت جدى 

وجود دارد.
شعرباف در ادامه با اشاره به اينكه مفهوم ميراث 
فرهنگى معنوى اكنون در غرب به طور جدى 
مطرح شده اســت، خاطرنشان مى كند: ايران 
و شهرهاى آن مانند مشــهد به خاطر تاريخ 
پر فراز و نشــيب بعد از انقالب مانند شهداى 
زيادى كه تقديم انقالب كرده اســت از جمله 
شهيد كاوه، هر كوچه و خيابان آن داراى اين 
خاطرات معنوى است. بنابراين سازمان ميراث 
فرهنگى بايد به سمت مديريت اين رخدادها 
برود و تنها بناها مورد توجه نباشــد. توجه به 
اين مقوله مى توانــد در بلند مدت به گردش 

اقتصادى نيز منجر شود.

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس:
ظرفيت هاى گردشگرى مشهد درحال نابودى است

سرورهاديان: نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس گفت: 
بضاعت گردشگرى درمشهد امروز بسيار باالتر از آن چيزى است 
كه مشاهده مى كنيم، اما اين پرسش مطرح است كه چرا مديرانى 
كه دراين موضوع ورود كرده اند، نتوانسته اند بسيارى از اقدام ها 
را انجام بدهند.  حجت االسالم پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار 
ما اعالم  كرد: به اعتقاد من پشتوانه ساختارى نتوانسته حمايت 

كافى را داشته باشد كه اين مديران بتوانند قدم هاى مؤثرى براى بهبود وضع گردشگرى 
بردارند. وى بيان كرد: براى مثال در مشهد خانه هاى زيادى داريم كه درزمره ميراث فرهنگى 
قرار مى گيرد، اما امروز به دليل اينكه ساختارضعيفى براى حمايت از اين آثار وجود داشته، 

براى نگهدارى از آن ها كارى انجام نشده و اين خانه ها در حال نابودى هستند.

نايب رئيس كميسيون فرهنگى مجلس گفت: 
بضاعت گردشگرى درمشهد امروز بسيار باالتر از آن چيزى است 
كه مشاهده مى كنيم، اما اين پرسش مطرح است كه چرا مديرانى 
كه دراين موضوع ورود كرده اند، نتوانسته اند بسيارى از اقدام ها 
را انجام بدهند.  حجت االسالم پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار 
ما اعالم  كرد: به اعتقاد من پشتوانه ساختارى نتوانسته حمايت 

محمد رضا پهلوان 
مدير موزه هاى خراسان رضوى

استاندار خراسان رضوى خبر داد
 عدم صدور مجوز فعاليت براى معادن 

فاقد توجيه اقتصادى

قدس: اســتاندار خراســان رضوى گفت: بــه متقاضيان 
معــادن فاقد توجيه اقتصادى مجــوز فعاليت هاى معدنى 

داده نمى شود.
عليرضا رشــيديان در جلسه كارگروه توسعه بخش معدن 
استان افزود: معادن تعطيل شده استان بايد مورد بررسى 
قــرار گيرند تا معادنى كه قابليت برگشــت به كار دارند، 

دوباره فعال شوند.
وى اظهار كرد: براى واحدهاى معدنى داراى مشكل و در 
معرض تعطيلى نيز بايد كلينيك تخصصى معادن شــامل 
گروهــى از افراد متخصص مانند آنچه براى بخش صنعت 

استان راه اندازى شد، ايجاد شود.
رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوى 
نيز در اين نشســت گفت: 847 معدن در اســتان مجوز 
بهره بــردارى دارند كه از اين تعــداد 120 معدن تعطيل 
هستند و از بين معادن تعطيل شده 50 واحد درخواست 

تعطيلى موقت يك تا سه سال دارند.
راضيه عليرضايى، علت درخواست تعطيلى موقت معادن 
را داشتن معارض محلى يا زيست محيطى و توقيف پروانه 

معادن براى صندوق توسعه و ضمانت ذكر كرد.
گفتنى است؛ در اين نشست با درخواست تعطيلى موقت 

برخى معادن استان موافقت شد.

 تخفيف در ترخيص 
موتورسيكلت هاى توقيفى

قدس: فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت:در آستانه 
فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، مالكان موتورسيكلت هاى 
توقيف شــده، مى توانند از تخفيــف 20 تا 40 درصد در 
پرداخــت هزينــه پاركينگ براى ترخيص وســيله نقليه 
برخوردار شــده و با همراه داشــتن مدارك، به پاركينگ 
موتورسيكلت توقيف شــده خود مراجعه و نسبت به رفع 

توقيف آن اقدام كنند.

خبرخبر

فرماندار:
سيل 100 ميليارد ريال به كالت خسارت زد

ايرنا- فرماندار كالت گفت: بررسى هاى صورت 
گرفتــه در بخش هاى مختلــف حكايت از آن 
دارد كه بارندگى و ســيل هفتــه جارى در اين 
شهرستان حدود 100 ميليارد ريال خسارت به 

بار آورده است.   
سيد اصغر علوى تبار اظهار كرد: بيشترين اين 
خســارات به ترتيب به حوزه هاى كشــاورزى، 

زيرساخت هاى شهرى، راه و آب و فاضالب 
وارد آمــده اســت. وى افــزود: مديريت جهاد 

كشــاورزى كالت آســيب وارده به اين بخش را 70 ميليارد ريال برآورد كرده كه شامل 
تخريب 13 كيلومتر كانال آب، ســه كيلومتر لوله انتقال آب، 150 هكتار باغ گردو، 10 

واحد دامدارى، 30 دهانه آبگير و اتالف 70 رأس دام سبك است.
وى گفت: شهردارى نيز ميزان خسارت هاى وارده به جداول، آسفالت، ديوار ساحلى، پل 

و نيز خرابى هاى ناشى از آبگرفتگى معابر را حدود 20 ميليارد ريال اعالم كرده است.
فرماندار كالت اظهار كرد: بارش هاى اخير 8,5 ميليارد ريال خسارت نيز به حوزه راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى اين شهرستان در محورهاى كالت - درگز و مسيرهاى روستايى 
سنگ ديوار، بابارمضان، گرو، خشت، سينى و آقداش، قره سو، بابافرجى و نفطه وارد آورده 
اســت. علوى تبار خسارات سيل به خطوط آبرسانى شهر كالت را نيز 1,5 ميليارد ريال 
اعالم و بيان كرد: ســيل به 350 متر شبكه اصلى و فرعى، 56 فقره انشعاب و كاورهاى 

خط انتقال آسيب رسانده است.

رئيس بنياد نخبگان استان خراسان رضوى تأكيد كرد
استفاده از ظرفيت نخبگان براى تحقق شعار سال

ايسنا- رئيــس بنياد نخبگان اســتان خراسان 
رضوى گفت: ما مى توانيم با نگهداشتن نخبگان و 
مستعدان برتر در كشور و با استفاده از توانمندى 
آن ها شــعار حمايت از كاالى ايرانــى را تحقق 
ببخشــيم و كشــور را از وجود كاالهاى خارجى 

بى نياز كنيم.
سعيد احمدزاده با اشــاره به نقش نخبگان در 
تحقق شــعار ســال، حمايت از كاالى ايرانى، 
اظهار كرد: رهبر معظم انقالب در سخنان خود 

در ابتداى ســال دانش آموختگان، دانشجويان و دانشــگاهيان را يكى از مهم ترين 
ظرفيت هاى كشــور دانستند و فرمودند اين جمعيت فعال و مستعد مى تواند كشور 

را در عرصه كار، تالش و توليد سرآمد كند.
وى ادامه داد: بسيارى از كاالهاى خارجى كه امروزه در كشور ما زبانزد هستند، به كمك 
نخبگان و دانش  آموختگان برترى توليد مى شود كه به خارج از كشور مهاجرت كرده اند و 

امروزه در معتبرترين مراكز علمى و توليدى مشغول فعاليت هستند. 
رئيس بنياد نخبگان استان خراسان رضوى تصريح كرد: بنياد نخبگان سعى مى كند 
با برگزارى جشــنواره هاى منطقه اى رويش كه اين جشنواره در منطقه ما با عنوان 
جشنواره اختراعات و ابتكارات رويش خاوران برگزار مى شود از اختراعات و توليدات 
ايرانى حمايت كند و با گسترش فرهنگ دانش بنيان و راه اندازى شركت هاى فناور 

به توليد ملى و افزايش كيفيت آن كمك كند.

رئيــس بنياد نخبگان اســتان خراسان 
رضوى گفت: ما مى توانيم با نگهداشتن نخبگان و 
مستعدان برتر در كشور و با استفاده از توانمندى 
آن ها شــعار حمايت از كاالى ايرانــى را تحقق 
ببخشــيم و كشــور را از وجود كاالهاى خارجى 

سعيد احمدزاده با اشــاره به نقش نخبگان در 
تحقق شــعار ســال، حمايت از كاالى ايرانى، 
اظهار كرد: رهبر معظم انقالب در سخنان خود 

فرماندار كالت گفت: بررسى هاى صورت 
گرفتــه در بخش هاى مختلــف حكايت از آن 
دارد كه بارندگى و ســيل هفتــه جارى در اين 
 ميليارد ريال خسارت به 

سيد اصغر علوى تبار اظهار كرد: بيشترين اين 
خســارات به ترتيب به حوزه هاى كشــاورزى، 

وارد آمــده اســت. وى افــزود: مديريت جهاد 

روی �ط حاد�
 كشف مواد افيونى در تريلى 

جوين- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامى شهرستان جوين از 
كشف 39 كيلوگرم مواد افيونى از يك دستگاه تريلى خبر داد.

ســرهنگ مهدي غالم زاده گفت: بامداد روزگذشته با كسب 
خبرى مبنى بر ورود يك دستگاه تريلى كشنده حامل مواد 
افيونى به حوزه استحفاظى شهرستان جوين، تيمى از مأموران 

اين فرماندهى وارد عمل شدند.
وى افــزود: مأموران ايــن فرماندهى با كنتــرل محورهاى 
مواصالتى خودرو موردنظر را در ورودى شهرســتان جوين 

شناسايى و با عالئم هشدار دهنده متوقف كردند.
وى تصريح كرد: پليس مبارزه بــا مواد مخدر پس از انتقال 
خــودرو به مقر انتظامى در بازرســى دقيق خــودرو مقدار 
39كيلوگــرم مواد مخدر از نوع ترياك را كه به طرز بســيار 

ماهرانه در بدنه خودرو جاسازى شده بود، كشف كردند.
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