
دستگاه استخراج عسل با استفاده 
از انرژى خورشيدى

پروژه هاى نيمه تمام را
به بخش خصوصى واگذار كنيد

در مشهد ساخته شد استاندار  ضمن توصيه مديران به صرفه جويى

يك دانشــجوى كارشناسى ارشــد دانشگاه 
فردوسى مشهد با توجه به زمينه و امكانات 
مناســب زنبوردارى و همچنين فراهم بودن 
منابع خورشيدى در ايران، موفق به ساخت 
دستگاه استخراج كننده عسل به كمك انرژى 
خورشيدى شد.محمد عباسپور كه دانشجوى 

مقطع كارشناسى ارشد ...

اســتاندار خراســان رضوى گفــت: مديران 
دستگاه هاى اجرايى براى واگذارى پروژه هاى 
نيمه تمــام به بخش خصوصى شــجاعت به 
خرج دهند و از هيچ مســئله اى در راستاى 
احقاق حق استان ترس نداشته باشند.عليرضا 
رزم حســينى در نخســتين جلسه شوراى 

برنامه ريزى و توسعه ...
.......صفحه 2  .......صفحه 3 
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سود مناقشه مرز مشهد و طرقبه در جيب دالالن
مردم از مسئوالن خواستار 

چاره جويى شدند

گوشت ارزان شد
 غذا نه!

.......صفحه 4 

مشكالت قطعه بندى و فروش اراضى كشاورزى بزودى به گوش خواهد رسيد

.......صفحه 3

نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس:

اقدامى براى 
بازسازى خانه هاى 

سيل زده كالت 
نشده است

شــايد اگر مدت زمان چند ماهه اى از رستوران رفتنتان گذشته 
باشد و مجدد بخواهيد براى صرف غذا سر ميز يكى از رستوران ها 

بنشينيد، قطعاً منوى غذاى رستوران، شما...

.......صفحه 2 

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

يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

 13 رمضان 1440
 19 مى 2019  
سال سى و دوم  
شماره 8969  
ويژه نامه 3325 

.......صفحه 2 

گزارشى از چهاردهمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن 

و عترت در مشهد 

ازبيان كالم 
وحى به زبان 
هنرتا آموزش 

قرآن 
درخانواده

 نمايشــگاه بين المللى قــرآن كريم، بزرگ ترين 
رويداد قرآنى كشــور شناخته شــده و جايگاه 
ممتــازى درزمينــه فعاليت هــاى فرهنگــى و 
دينى به دست آورده اســت. به گزارش خبرنگار 
قــدس، امســال چهاردهمين نمايشــگاه قرآن 
خراســان رضوى از 23 ارديبهشــت همزمان با 

هفتمين شب از ماه رمضان كار ...

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

»  تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف کفاشان مشهد  «  

در اجرای ماده »  7 « آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/12/22 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی 
مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف کفاشان مشهد ،  دارندگان 
شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز سه شنبه مورخ 98/02/31 ظرف مدت 10 روزکاری ، حداکثر تا روزیکشنبه 
ساران   - سامانه   iranianasnaf.ir اصناف  ایرانیان  در سامانه  ابتدا    ، ذیل  مدارک  با  98/03/12 شخصًا  مورخ 
)انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت 
نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل 
الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی 

به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
    شرایط الزم :

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

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

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

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

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

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

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

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

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزاما« می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرایی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

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

»  تمدید نوبت اول فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف سنگبریهای مشهد  «

در اجرای ماده »  7 « آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
سازمانهای  بر  نظارت  کمیسیون   97/12/22 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره 
صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سنگبریهای مشهد،  
تا  ، حداکثر  10 روزکاری  از روز سه شنبه مورخ 98/02/31 ظرف مدت  ، دعوت میشود  دارندگان شرایط ذیل 
روزیکشنبه مورخ 98/03/12 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه 
ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت 
به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك 
ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه هیئت 
اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان 

رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .
 شرایط الزم :

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

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

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

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

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

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

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

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

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزاما« می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرایی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرایی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی  شرکت 
تعاونی مسکن فجر آزاد بینالود شماره 

ثبت 28752 نوبت اول 
تاریخ چاپ: 98/02/29

در روز جمع��ه مورخ 1398/3/10 راس س��اعت 
9:30 صب��ح در بلوار قرنی-21 پالک 24 در محل 
دفترمرکزی ش��رکت تعاونی برگزار میگردد. از 
کلیه س��هامداران محترم دعوت می ش��ود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در مجمع 
حضور بهم رس��انید. در صورتیکه حضور عضوی 
در مجمع میس��ر نباشد میتواند حق رأی خود را 
ب��ه موجب وکالتنام��ه به عضو دیگر ی��ا نماینده   
ت��ام االختیار خ��ود واگ��ذار نماید. تع��داد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص 

غیرعضو یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه: نوبت اول

1- استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظرین تصفیه
2- تصویب ترازنامه سال های 97-96-95

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- تمدید مدت زمان تصفیه شرکت

5- تمدی��د م��دت مأموری��ت هیئ��ت تصفیه و 
ناظری��ن تصفیه در صورت عدم تصویب انتخاب 

هیئت تصفیه و ناظر تصفیه
6- تصویب حق الزحمه )حقوق( و پاداش هیئت 

تصفیه و ناظرین تصفیه سالهای 97-96-95
رئیس هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن فجر آزاد 

بینالود- قربانعلی سرباز

/ع
98
02
12
1

مناقصه تأمین ایاب و ذهاب
شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی درنظر دارد خدمات ایاب و ذهاب 
س��ال 1398 کارکنان برای کارگاه خود واقع در مش��هد روس��تای کنه بیس��ت را از 

طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
 ل��ذا از کلی��ه ش��رکت ه��ای حم��ل و نق��ل ی��ا اش��خاص حقیق��ی دارای اتوبوس و                             

 www.reo.ir مینی بوس دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت
 ) قس��مت مناقص��ات ( مراجعه  نمایند . مهلت ارس��ال پیش��نهاد ها تا س��اعت  12          

مورخ 1398/03/04 می باشد .
ضمن��ًا در ص��ورت نیاز ب��ه دریافت اطالعات ب��ه ش��ماره   32219333 � داخلی 22   

تماس حاصل نمایید .
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
تریکو  عام  منظوره  چند  تعاونی  شرکت  اول 
کشباف خراسان به شماره ثبت 2022 و شناسه 

ملی 10380164339
تعاونی                شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
 98/03/30 مورخ  صبح   10 ساعت  راس  الذکر  فوق 
متری  سی  انتهای  در  واقع  شرکت  دفتر  محل  در 
طالب – نبش مفتح 43 برگزار می گردد. لذا از کلیه 
اعضاء محترم دعوت میشود با همراه داشتن دفترچه 

عضویت و کارت ملی در جلسه فوق شرکت نمایند.
دستور جلسه :

1- گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 
1398

4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال

5- طرح و تصویب افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته

6- طرح فروش یک قطعه زمین 1000 متری شرکت
یادآوری:

1- از اعضا محترمی که مایل به کاندیدا شدن در سمت 
بازرسی می باشند تقاضا میشود تا تاریخ 98/03/25 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند
جلسه  در  غایب  عضو  هر  ازطرف  نمایندگی  به   -2
وکالت                     و غیر عضو فقط یک  هر عضو فقط سه وکالت 
در  کتبی  وکالتنامه  باید  که  باشد  داشته  تواند  می 
 98/03/25 تاریخ  تا  طرفین  حضور  با  شرکت  دفتر 

تنظیم شود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام

تریکو کشباف استان خراسان
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آگهی مناقصه
موضوع مناقصه: رنگ آمیزی با پلی اورتان 

مدت زمان شرکت در مناقصه: حداکثر 3روز بعد از درج آگهی
جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا ش��ماره تلف��ن: 32624084-051 تم��اس حاصل 

فرمایید. 
عملیات رنگ آمیزی زهوار 3 س��انتی مت��ری روی درب کمد با رنگ پلی اورتان به 

تعداد 2800 عدد درب )بزرگ، کوچک،متوسط(
محل اجرای عملیات: در محل کارخانه 
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گزارشی از چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت در مشهد 

از بیان کالم وحی به زبان هنرتا آموزش قرآن درخانواده
خبر

محســن متولی اشــکذری   نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم، بزرگ ترین رویداد قرآنی 
کشور شناخته شده و جایگاه ممتازی درزمینه 
فعالیت های فرهنگی و دینی به دست آورده است. 
به گزارش خبرنگار قدس، امسال چهاردهمین 
نمایشگاه قرآن خراسان رضوی از ٢٣ اردیبهشت 
همزمان با هفتمین شب از ماه رمضان کار خود 
را آغاز کرد و عاشــقان قرآن مجید توانستند از 

محصوالت و آثار قرآنی نمایشگاه بازدید کنند.

  حضور چشمگیر آستان قدس رضوی
از موضوعات شاخص نمایشگاه بین المللی قرآن و 
عترت می توان به حضور چشمگیر آستان قدس 
رضوی اشــاره کرد؛ حجت االسالم سیدمسعود 
میریــان مدیر مرکز قرآن کریم آســتان قدس 
رضوی دراین باره می گوید: آستان قدس رضوی 
در دو سالن ابوسعید و مولوی که فضایی نزدیک 
به ٢۵۰۰ متر اســت، حضور دارد؛ یک سالن به 
مهدالرضا)ع( اختصاص یافته و یک ســالن در 

اختیار مؤسسات مختلف آستان قدس است.
دبیر ســتاد نمایشگاه قرآن آستان قدس رضوی 
با اشــاره به اینکه ۱۱ مؤسســه از آستان قدس 
در این نمایشــگاه شــرکت کرده اند، می افزاید: 
ســازمان کتابخانه ها و اســناد ۱۵ ماکت قرآن 
خطــی را ارائه داده و ســیر قرآن ها در ۱۵ قرن 
را بیــان می کند؛ همچنین کارگاه صحافی جلد 
کتاب نیز دایر کرده است که به صورت حضوری 
کتاب های افــراد را با چرم صحافی می کند؛ »به 
نشــر« و » بنیادپژوهش ها« هم قرآن هایشان را 
به صورت فروشگاهی عرضه می کنند. میریان ادامه 
می دهد: مؤسسه آفرینش های هنری کاری ویژه 
دارد که ورک شاپ هنری روزانه به اسم »هشت 
ورک شــاپ، هشت نمایشگاه« با حضور استادان 
مطرح خوشنویسی و اجرای زنده هنر خطاطی، 
نقاشی خط و هنرهای مختلف دیگر است.  دانشگاه 
رضوی و امــام رضا)ع( پایان نامه هــای قرآنی و 
پژوهش های خود را ارائه داده اند و مرکز امور بانوان 
و خانواده بحث نقش زن در خانواده با اســتفاده 
از مفاهیم قرآنی را در این نمایشــگاه همزمان با 
تهران اجرا می کند. مؤسسه چاپ و انتشارات هم 
یک مجموعه نمایشگاهی ارائه داده و قرآن های 
مختلفی را که در این سال ها برای حرم مطهرامام 
رضا)ع( چاپ کرده، به نمایش گذاشــته اســت.

  فعالیت های مرکز قرآن آستان قدس
حجت االسالم میریان با اشاره به اینکه مرکز قرآن 
کریم آستان قدس رضوی در بخش های مختلف 
این نمایشگاه حاضر است، خاطرنشان می کند: 
بخش حافظون، به کسانی که می خواهند قرآن 
را حفظ کنند مشــاوره حفظ ارائه می دهد و در 
بخش اســتعدادیابی با حضور استادان مختلف 
قرآنی، نوجوانان مستعد در زمینه قرآن شناسایی 
می شــوند و کالس های آموزشــی نیز برگزار 

می شود.
وی می افزاید: یک بخش هم مربوط به جلسات 
ســنتی و خانوادگی قرآن کریم اســت که این 
جلسات شناسایی، ثبت و سازماندهی می شوند؛ 
بخشی دیگر هم مربوط به اهدای مصحف است 
که قرآن های مــازاد جمــع آوری و در اختیار 
مساجد مناطق سیل زده قرار خواهد گرفت. در 
قسمت مهدالرضا)ع( که بزرگ ترین بخش هم 
هست، ٢۰ غرفه داریم؛ افرادی که با خانواده ها 
مراجعه می کنند، پذیرش می شــوند و از یک 

غرفه ای آغاز می کنند، آمــوزش می بینند، در 
کارگاه های مختلف شرکت می کنند و در پایان 
در جنگ کودکانه با اجرای عمو روحانی ها حضور 

پیدا کرده و در مسابقات رقابت می کنند.

  انجمن خیرین قرآنی استان
 در بخشی از سالن فردوسی نمایشگاه بین المللی 
قرآن کریم غرفه ای بــه انجمن خیرین قرآنی 
اســتان اختصاص یافته اســت؛ در این زمینه 
ســعید حاج ابراهیمی، مدیرعامل این انجمن 
که از اســتادان و قاریان برجسته کشور است، 
می گوید: غرفه ما مربوط به انجمن خیرین قرآنی 
اســتان است که با هدف تجهیز جلسات قرآنی 
حاشیه شــهر و تکریم چهره های قرآنی، جذب 
موقوفــات قرآنی و برگزاری همایش های قرآنی 
با حضــور جمعی از قاریان و اســتادان قرآن و 
حمایت حجت االسالم نمازی، رئیس اداره امور 
قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 

تأسیس شده است.
وی با اشــاره بــه اینکه در ســال هایی که در 
خدمت جامعه قرآنی هســتم، شاهد بودم گاه 

قاریان و اســتادان برای تهیه قرآن جلساتشان 
مشــکل داشــتند و اداره های مختلف هم به 
دالیل گوناگون نمی توانستند نیازهای جلسات 
را تأمین کنند، تصریح می کند: بر این اســاس 
تصمیم گرفتیم با کمک دوستان و خیران، این 
انجمن را راه اندازی کنیم تا جلســات قرآنی را 
تجهیز کرده و نیاز های شــان را برطرف کنیم.

  ایجاد انگیزه برای حفظ قرآن
 در غرفــه ســازمان تبلیغــات اســالمی بــا 

حجت االسالم حسین نمازی فرد، رئیس اداره 
امور قرآنی اداره کل این سازمان همکالم می شوم 
که درباره فعالیت در این نمایشگاه می گوید: هر 
شــب در این غرفه یک نشســت با موضوعی 
خاص با اجرای یکی از مدیران جلســات شهر 
برگزار می شود و مردم می توانند در آن حضوری 
فعال داشته باشند، همچنین آیات سوره احزاب 
را به صــورت جداگانه در کاغذهــای  A۵ ارائه 
می دهیم و به کســانی که موفق شوند آن ها را 
حفظ و یا به سبک یکی از قاریان برجسته قرائت 
کنند، جوایزی اهدا می شود؛ همچنین کسانی که 

ایده های خوب قرآنی ارائه دهند جایزه می گیرند.

  حضور حافظ ۴ ساله نیشابوری
وی با اشاره به دیگر برنامه های شب های گذشته 
غرفه ســازمان تبلیغات اســالمی، خاطرنشان 
می کنــد: رونمایی از کتاب های تفســیر خانم 
صاحبکار که از استادان قرآن هستند و حضور 
دختر ۴ ســاله حافظ قرآن به نام فرناز عباسی 
از نیشابور که بسیار شیرین محفوظات خود را 
ارائه می دهد، از برنامه های غرفه ما در چند شب 

گذشته بود.

  بخش های متنوع
غرفه های هنرهای دستی، هنرهای قرآنی و دیگر 
موضوعات شــاخص قرآنی از دیگر بخش های 
نمایشــگاه اســت. یکی از برنامه هــای ویژه را 
اعضای کانون های فرهنگی وهنری مساجد اجرا 
می کنند؛ در این راســتا محفل تــالوت نور با 
حضور ۱۴ قاری داخلــی و ٩ قاری خارجی در 
آن برپاســت و به منظور جهت دهی به جریان 
تولید آثار و محصوالت مرتبط با قرآن و عترت، 
کارگاه کتابت قرآن کریم، بخش عفاف و حجاب، 
حضور نمایندگان فرهنگی کشورهای اسالمی، 
غرفه خوشنویســی، اجرای نمایش خیابانی با 
موضوعات قرآنی، غرفه ســفال و ســرامیک با 
نقوش اســالمی، پویانمایی و آثــار کارتونی با 
مناجات خوانی،  ســحرخوانی،  قرآن،  مضامین 
غرفه های هنرهای دســتی، غرفه هــای آثار و 
تابلوهای قرآنی، نمایشگاه عکس، خوانش متون 
نمایش قرآنی و غرفه های تصویرســازی برای 
کــودکان و نوجوانان، ازجمله برنامه های درنظر 
گرفته شــده برای بخش هنری این نمایشگاه 
اســت؛ همچنین بخش رسانه و فضای مجازی 
از دیگر بخش های نمایشگاه قرآن کریم است. 

  نمایشگاه تا۳۰ اردیبهشت ادامه دارد
ایــن نمایشــگاه در ۱۸هــزار مترمربع فضای 
نمایشــگاهی با ۷۰۰ غرفه با حضور ۱۱۰ ناشر 
داخلی و خارجی تا ٣۰ اردیبهشت ادامه خواهد 
داشــت. عالقه مندان برای بازدید می توانند از 
ساعت ۱۸ تا ٢۴ به محل دائمی نمایشگاه های 

بین  المللی مشهد مراجعه کنند.

در حوالی امروز2

در مشهد ساخته شد
  دستگاه استخراج عسل با استفاده 

از انرژی خورشیدی 

ایرنا: یک دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد با 
توجه به زمینه و امکانات مناسب زنبورداری و همچنین فراهم 
بودن منابع خورشــیدی در ایران، موفق به ســاخت دستگاه 

استخراج کننده عسل به کمک انرژی خورشیدی شد.
محمد عباسپور که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی 
مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر دانشکده 
کشــاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اســت، در این خصوص 
گفــت: با توجــه به عالقــه ای کــه از دوران دانش آموزی به 
ماشین آالت کشاورزی داشتم و همچنین آشنایی با تعدادی 
از زنبورداران و مشــاهده مشــکالت آن ها ســعی در ساخت 
دستگاهی برای کاهش مشــکالت آن ها کردم. وی افزود: بر 
همین اساس در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد تصمیم 
به ساخت این وســیله گرفتم و 6 ماه زمان صرف ساخت آن 
کردم.او ادامه داد: هنگام استخراج عسل از کندو بیشتر موم ها 
می شکنند و زنبورها برای بازسازی آن نیاز به استفاده بیشتر 
از عســل دارند. برای ساخت هر یک کیلوگرم موم، نیاز است 
زنبورهــا بین ۱۰ تا ۱٢ کیلوگرم از عســل تولیدی را مصرف 
کنند، بنابراین اگر موم ها کمتر بشکنند عسل بیشتری برای 
زنبوردار باقی می ماند.این دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: در نمونه برقی این دســتگاه برای استخراج عسل، نیاز 
است کندوها به محل مناســبی که دارای برق باشد منتقل 
شــوند و این جا به جایی موجب استرس به زنبور خواهد شد، 
همچنین بعضی از زنبورداران با بردن دســتگاه موتور برق به 
زنبورســتان ها عمل استخراج عسل را انجام می دهند که این 
دستگاه ها با تولید سرو صدا و همچنین دود زیاد سبب آلودگی 
محیط زیست می شوند.عباسپور افزود: برهمین اساس و با توجه 
به عالقه کشاورزان و زنبورداران به استفاده از دستگاه های برقی، 
سیستمی در نظر گرفته شد تا دستگاه به گونه ای طراحی شود 
که با اســتفاده از انرژی نور خورشــید و در محل زنبورستان، 
استخراج عسل با کمترین خسارت انجام شود.وی ادامه داد: در 
این روش با توجه به حرکت یکنواختی که در دســتگاه وجود 
دارد بیش از ٩۰ درصد عسل تولید شده بدون شکست موم از 
قاب ها تخلیه می شود.این دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد 
گفت: ســاخت این دســتگاه در صورت فراهم بودن امکانات، 
کمتر از یک هفته طول می کشــد و نمونه اولیه آن حدود ٢۰ 
میلیون ریال هزینه دربرداشته است که در صورت تولید انبوه 

آن زمان ساخت و هزینه کمتر خواهد شد.

یک مسئول در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:
  خارج  شدن سقط عمدی از سیستم 

درمانی، نظارت ها را دشوار کرده است
ایسنا: مدیر نظارت و اعتباربخشــی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: تا زمانی که اقدام به سقط عمدی در سیستم های 
درمانی انجام و شیوع داشت، سیستم های نظارتی راحت تر و 
دقیق تر می توانستند مداخله داشته باشند و پیشگیری کنند، 
اما از آنجا که بتازگی سقط ها بیشتر با روش استفاده از دارو یا 
ترکیبات گیاهی انجام می شود، سقط از سیستم درمانی خارج 

و کار دشوار شده است. 
اصغر انجیدنی درباره ســقط های غیرقانونی و وضعیت آن در 
استان، اظهار کرد: آمار دقیقی در زمینه سقط های غیرقانونی 
وجــود ندارد، زیرا امری قانونی نبوده و این گونه موارد نیز در 
جایی مطرح نمی شود. تعداد اندکی از ماماها و در برخی مواقع 
پزشــکان کار سقط غیرقانونی را در محل هایی غیراستاندارد 
و غیرمجاز انجام می دهند و نیز مشــاهده شــده، تعدادی از 
عطاری هــا با فروش برخی از داروها یــا ترکیبات گیاهی به 
افرادی که خواستار سقط غیرقانونی هستند، کمک می کنند. 

وی تصریح کرد: در گذشــته بسیاری از موارد سقط غیرمجاز 
در مطب های مامایی یا مکان های شناسنامه دار انجام می شد، 
اما امروز بیشتر در مکان های غیرمجاز و غیرشناسنامه دار، در 
منازل یا حاشیه  شهرها که بسیار دور از دسترس و نامشخص 
هستند، انجام می شود؛ به همین دلیل امکان بررسی و پیگیری 
این موارد کمتر وجود دارد.مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه 
علوم پزشــکی توضیح داد: متأســفانه افرادی که قصد انجام 
سقط غیرقانونی دارند به مکان هایی مراجعه می کنند که فاقد 
کمترین امکانات بهداشــتی و درمانی است و همین شرایط 
منجر به ایجاد عفونت ها و مشکالت زیادی برای مادر می شود. 
شایع ترین عارضه ای که این سقط برای مادران به همراه دارد، 
ازبین  رفتن ناقص جنین اســت. درواقع احتمال دارد بخشی 
از جنین در رحم مادر باقی بماند و منجر به عفونت شــده و 
درنهایــت فرد مجبور به کورتاژ  شــود.انجیدنی با بیان اینکه 
»اصلی ترین عارضه ای که می تواند سقط عمدی به وجود آورد، 
نازایی اســت«، در پاســخ به این پرسش که »بیشترین مدل  
سقط های غیرقانونی در استان چیســت؟« گفت: زنان برای 
انجام سقط عمدی، بیشتر از دارو استفاده می کنند. فروش این 
داروها کامالً غیرمجاز و غیرقانونی اســت، اما متأسفانه برخی 
از داروخانه ها چنین داروهایی را به فروش می رســانند. حتی 
شنیده  می شود که متخلفان از طریق شبکه های مجازی نیز 

اقدام به فروش این داروها می کنند. 
این قرص ها، عوارض جانبی زیادی را چون عوارض گوارشــی، 
مشــکالت کلیه، کبد و... برای بدن به همراه دارد. استفاده از 
روش هایی چون ساکشن نیز منجر به پارگی یا خونریزی  شدید 
رحم زنان می شــود.وی افزود: نیاز است تا متولیان امر دارو بر 
این مسئله توجه کافی داشته باشند تا چنین داروهایی براحتی 

در دسترس افراد قرار نگیرد. 

   پزشک، حق فروش دارو به بیمار را ندارد
انجیدنی درخصوص شــایعه فروش دارو در مطب ها توسط 
پزشــکان نیز گفت: در صورت تأیید این موضوع، پزشــکان 
متخلف پس از شناســایی به دادگاه معرفی و پروانه پزشکی  
آن ها تعلیق شده و به تخلفات پزشکی معرفی می شوند. باید 
توجه داشت حتی پزشکانی که داروی سقط می فروشند شامل 
این مجازات ها خواهند شد؛ چراکه پزشک حق فروختن دارو 
ندارد و فروش دارو حتماً باید در مکان های مجاز صورت گیرد.

 در ویژه برنامه  بزرگداشت 
حکیم نیشابوری عنوان شد

  امروز شعرهای خیام تبدیل
 به گفتمان ادبیات جهانی شده است

نیشــابور - خبرنگار قدس   ویژه برنامه های باشکوه 
بزرگداشــت حکیم خیــام در نیشــابور با آییــن گلباران 
آرامگاه حکیم غیاث الدین عمر خیام نیشــابوری به مناسبت 
بیســت و هشتم اردیبهشــت روز ملی بزرگداشت این شاعر، 
ریاضیدان و فیلسوف بزرگ ایرانی با حضور جمعی از مسئوالن، 
استادان علم و ادب، خیام شناسان و آحاد مردم خطه شورانگیز 
نیشابور برگزار شد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در 
همایش علمی و پژوهشــی خیام در دانشگاه نیشابور گفت: 
به عنوان کشوری با 6۰۰۰ سال پیشینه فرهنگی و دارا بودن 
ابن ســینا ها چگونه شــد که از جایگاهمان دور ماندیم و در 

تاریخمان هیچ گاه به اندازه امروز هزینه نکرده ایم.
سورنا ستاری افزود: فناوری خریدنی نیست بلکه باید فرا گرفت 
و امروز اشتباه می کنیم که فناوری را می خریم؛ امروز احتیاج 
به یک زیست بوم و اجزایی داریم که در کنار هم بدرستی کار 
کنند.معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: برای دست یافتن به 
جایگاه اصلی نیشــابور در حوزه علم و دانش باید نوع رویکرد 
به صنعت و فرهنگ را تغییر دهیم. توسعه یک چیز وارداتی 
نیست بلکه ذاتی است و باید از داخل جامعه به واسطه محیط 
کســب و کار درست و حذف بروکراســی ها و ارزش دادن به 
کارآفرین به آن برسیم. شهری مانند نیشابور ظرفیتی بسیار 
بیشتر از ۱۰ شــرکت دانش بنیان دارد.وی خاطرنشان کرد: 
توسعه آینده نیشابور را در کجا می بینیم؟ توسعه باید مفهومی 
اتفاق بیفتد که مفهوم پیشرفت در شهری با قدمت نیشابور و 
این قدرت فناوری نرم باید با برنامه ریزی تبدیل به شرکت های 
خالق و قدرت اقتصادی شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی هم در این آیین اظهارکرد: خیام استادانه به 
جهات مختلف دنیا توجه می کرد و شعر، رسانه منحصربه فرد 
برای انتقال پیام اســت.جعفر مروارید گفت: خیام نیشابوری 
حجت الحق، ریاضیدان، فیلســوف، فیزیکدان، عالم به تاریخ 
و شــاعر پرآوازه جهانی است.وی خاطرنشان کرد: خیام آوازه 
جهانی دارد و امروز شعرهای حکیم خیام نیشابوری تبدیل به 
گفتمان ادبیات جهانی شده است. ما باید گفتمان تفکر را در 

اشعار وی بشناسیم و برای جامعه خود امتداد ببخشیم.

  استفاده از ظرفیت رویدادهای فرهنگی
معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی نیز گفت: برای 
جذب گردشــگران باید از ظرفیت رویدادهای فرهنگی مانند 
روزهای ملی، با برنامه ریــزی بخوبی بهره برد و همچنین با 
تعریف مسیرهای گردشگری، محورهای گردشگری ایجاد کرد.

اربابی ادامه داد: در این چارچوب باید نقاط فرهنگی نیشابور 
مانند آرامگاه عطار، کمال الملک و خیام، سایت موزه تاریخی 
شــادیاخ و آرامگاه یغمای نیشابوری به صورت محور تعریف 
شود تا گردشــگران بتوانند بخوبی از این ظرفیت ها استفاده 
کنند و میزان ماندگاری گردشگران نیز باال رود.مناجات خوانی، 
تواشیح خوانی، شعرخوانی استاد محمدعلی بهمنی، رونمایی 
تمبر یادبود روز ملی خیام از برنامه های این مراســم بود که 

هزاران نفر از مردم نیشابور در آن حضور داشتند.
همچنیــن به مناســبت روز ملی بزرگداشــت حکیم خیام 
نیشــابوری، زنگ خیام در دبیرستان ماندگار خیام با حضور 
مسئوالن و فرهنگیان نیشابور نواخته شد.خبر دیگری حاکی 
است، همایش علمی و پژوهشــی خیام در دانشگاه نیشابور 
برگزار شد. همچنین نمایشگاه خوشنویسی »شوق دیدار« آثار 
اســتادان خوشنویسی نیشابور، سبزوار و کاشمر در نگارخانه 
کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور گشایش یافت.

رئیس اداره راه و شهرسازي به قدس خبر داد 
  خلع ید 12 هزار مترمربع  از اراضی 

ملی شهرستان تربت حیدریه

زهرایی: رئیس اداره راه و شهرســازي تربت حیدریه از رفع 
تصرف ۱٢ هزار مترمربع از اراضی ملی این شهرستان خبر داد.

مهدي یوســفی مقدم گفت: متصرف اقــدام به درختکاری 
و کشــاورزی در اراضی ملی کرده بود که با گزارش به موقع 
گشت یگان حفاظت اراضی، جهت تشکیل پرونده در مراجع 
قضایی اقدام شــد که با اخذ حکــم قضایی، عالوه بر جریمه 
نقدی فرد متصرف، اراضی ملی رفع تصرف شــد.رئیس اداره 
راه و شهرســازی تربت حیدریه ارزش روز اراضی رفع تصرف 
شــده را حدود ۷۰۰ میلیون ریال عنــوان کرد و ادامه داد: با 
حمایت دستگاه قضایی، برخورد با زمین خواران در شهرستان 

با قاطعیت ادامه پیدا خواهد کرد.

  توزیع ارزاق عمومی در مرکز 
نیکوکاری دررود

دررود- خبرنگار قدس: مدیر مرکز نیکوکاری جواداالئمه)ع( 
دررود گفت: ۱۵۰ بسته ارزاق عمومی به مناسبت ماه مبارک 
رمضان بین مردم نیازمند این شهر و روستاهای مجاور تقسیم 
شد.سید ابوالقاسم حسینی این ارزاق را شامل برنج، قند، روغن، 
ماکارونی، عدس، چای و گوشت گوسفند ذکر کرد که در ماه 
مبارک رمضان از طریق این مرکز نیکوکاری به ارزش ٣۰ میلیون 
تومان بین ۱۵۰ خانواده زیر پوشش توزیع شد.مرکز نیکوکاری 
این شــهر در مسجد جواداالئمه)ع( فعالیت دارد و کمک ها را 
بین خانواده های زیر پوشــش کمیته امــداد توزیع می کند.

اخبار
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شماره 8969  ویژه نامه 3353 

1۷۰ رویداد عمومی در نمایشگاه چهاردهم
در رابطه با اهداف برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مشهد با 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی مشهد که در نمایشگاه حضوری فعال دارد 
همکالم می شــوم. جواد استادی با اشــاره به اینکه در نمایشگاه چهاردهم ۱۷۰ 
رویداد عمومی پیش بینی شد، خاطرنشــان می کند: در این مجموعه رویدادها و 
برنامه هــای متنوعی که جنبه های هنری، علمی، آموزشــی و پژوهشــی دارند 
برنامه ریزی شده است. وی اضافه می کند: به جز ۱۷۰ رویداد، ۱۱ نشست تخصصی 
در حاشــیه نمایشگاه قرآن تدارک دیده شــده است و چهره های برجسته ملی و 
بین المللی دانشگاهی، موضوعات روز قرآنی را مطرح می کنند. رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی مشــهد با تأکید بر اینکه نقطه وحدت جهان اسالم قرآن است 
تصریــح می کند: ما تالش کردیم از دوجنبه این وحدت را ایجاد کنیم و در حوزه 
عمومی،آداب و رسوم، آیین ها، پوشش ومحصوالت غذایی سایر کشورهای اسالمی 
که برای عامه مردم کشــورمان جذاب اســت را به آن ها نشان بدهیم و در حوزه 
پژوهشی و دانشی از فضای دانشــگاهی و حوزوی سایر کشورها استفاده کنیم و 
درهر دو طیف مخاطب عمومی ونخبگانی بتوانند استفاده کنند.استادی می افزاید: 
همچنیــن تالش کردیم محصوالتی که خیلــی ارتباط با حوزه قــرآن ندارد در 
نمایشگاه امسال وجود نداشته باشد وآثاری کامآلً مرتبط با قرآن در آن ارائه شود.
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 قــدس   نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی در خصوص آخرین وضعیت مردم مناطق 
سیل زده در کالت گفت: هیچ اقدام مناسب اجرایی برای 
مردم مناطق سیل زده در کالت نشده، فقط با پیگیری هایی 
که بنده داشــتم زمینی به وسعت ۵۰۰۰ مترمربع برای 
ساخت منزل برای کسانی که خانه های خود را در سیل 
از دست داده اند از طرف وزارت راه و شهرسازی تخصیص 
یافته است.حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر ادامه 
داد: البته تنها کاری که تا به حال انجام شــده تخصیص 
همین متراژ زمین است و حتی کار نقشه برداری آن هم 
برای ساخت واحدهای مسکونی انجام نشده و طبق برنامه، 
مقرر شده کمیته امداد و بنیاد مسکن واحدهای مسکونی 
برای ســیل زدگان را در این زمین ۵۰۰۰ متری بسازند.
وی اضافه کرد: با وجود این اما زندگی مردم پس از سیل 
عمالً با مشــکل روبه رو است و با اینکه حدود ۱۰۰ واحد 
مسکونی در سیل تخریب شده اند، هنوز حتی یک واحد 
بازسازی نشده و کاری انجام نشده است.وی اظهار داشت: 
در ســیالب های اخیر به بیشــتر زمین های کشــاورزی 
مناطق کالت که در معرض سیل قرار دارند خسارت وارد 
شده است و مردم خســارت های جدی از این سیالب ها 
متحمل شــدند.عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
گفت: یکسری مســائل باید در کالت به صورت ریشه ای 
حل شود؛ کالت هر ســال در سال های ٩۷-٩6 و امسال 
درگیر بحران  سیل بوده و هست. یکی از مسائل مهم برای 
جلوگیری از سیل در کالت، آبخیزداری و آبخوان داری و 
ساخت دیواره های حفاظتی در مسیر رودخانه هاست و تا 
زمانی که این دیوار ساخته نشود کالت و روستاهای آن در 
معرض آسیب است. این شهر همیشه به دلیل کوتاهی های 
صورت گرفته در معرض ســیل قرار داشته است.پژمانفر 
ادامه داد: گاهی همه محصول کشــاورزی این منطقه بر 
اثر ســیل از بین رفته، این مسائل و مشکالت همه روی 
هم جمع شده و سبب شده تا شاهد کاهش جمعیت در 
کالت و مهاجرت به سمت مشهد باشیم. این کوچ جمعیت 
از کالت به مشهد یک فاجعه است که دارد اتفاق می افتد. 
ما در منطقه کالت نســبت به سال های گذشته ۵ درصد 
کاهش جمعیت داشته ایم.وی تصریح کرد: مشکل دیگری 

که وجود دارد این اســت که ما در ٢۰ مرداد ٩6 شــاهد 
وقوع سیل در منطقه کالت بودیم و بنا شد مشکل شبکه 
آبرســانی روستایی پس از این ســیل حل شود، اما هنوز 
که هنوز است مشکل لوله کشی و آبرسانی روستایی این 
مناطق که بر اثر سیل تخریب شده، حل نشده است و ما 

شاهد بحران در این منطقه هستیم.

  بازسازی واحدهای خسارت دیده از سیل تا پایان پاییز 
 درهمین حال سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری خراســان رضوی گفت: کلنگ زنی بازسازی 
واحدهای خسارت دیده از سیل ابتدای سال در استان، از 
روز گذشته توسط استاندار خراسان رضوی در شهرستان 
بردســکن آغاز شــد.وحید قربانی در گفت  وگو با قدس 
آنالین با بیان اینکه برنامه زمانبندی دولت برای بازسازی 
واحدهای خسارت دیده در کشور یک سال و نیم می باشد، 
تصریح کرد: قرار است بازسازی واحدهای خسارت دیده بر 
اثر سیل در استان طبق برنامه زمانبندی و براساس تأمین 
اعتباری که از سوی دولت صورت می گیرد، تا پایان پاییز 
به اتمام برســانیم تا مردم پیش از شــروع فصل سرما در 

واحدهای جدید و بازسازی شده سکونت پیدا کنند.
قربانی افزود: به هر واحد خسارت دیده ۱۰۰ میلیون ریال 

تســهیالت بالعوض و ۴۰۰ میلیون ریال نیز تسهیالت 
قرض الحسنه پرداخت خواهد شد. از طرفی در این زمینه 
تاکنون افراد نیکوکار نیز برای تهیه موارد مختلف از جمله 
مصالح ســاختمانی و هزینه های کارگری اعالم آمادگی 
کرده اند.وی با اشاره به اینکه بیش از 6۰۰۰ واحد مسکونی 
بر اثر سیل در استان مورد تخریب و خسارت قرار گرفتند، 
بیان داشت: بیشترین واحد مســکونی برای بازسازی به 
ترتیب در شهرســتان های بردسکن، ســبزوار، قوچان، 
ســرخس و کالت قــرار دارند.قربانی افــزود: با همکاری 
اداره راه و شهرسازی، زمینی در شهر کالت برای ساخت 
واحدهای خســارت دیده در نظر گرفته شده است که به 
صورت آپارتمان و در طبقات مختلف ساخته خواهد شد 
و در شهرهای دیگر استان منازل خسارت دیده اغلب در 
مناطق روستایی قرار دارند. براساس طرح های بنیاد مسکن 
در متراژهای ۴۵ متری، 6۰متری و ۷۰متری بازسازی ها 
انجام خواهد  شــد و نســبت به اینکه خانواده بر اساس 
معیــار مختلف از جمله جمعیت، کــدام طرح را انتخاب 
کند، بازسازی ها اجرا خواهد شد.از طرفی بنیاد مسکن نیز 
هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی در این مناطق  
را براساس قیمت های فعلی، بین یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
تومان تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعالم کرده است.

نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس:

اقدامی برای بازسازی خانه های سیل زده کالت  نشده است

ری
صفا

ن 
می

 را
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عک
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 فرماندار مشهد بزودى مشخص مى شود

قدس: معاون سياســى، امنيتى و اجتماعى استاندار خراسان 
رضوى گفت: فرماندار مشهد اين هفته يا هفته آينده مشخص 
مى شود. حسن جعفرى افزود: در ارتباط با فرماندارانى كه نياز به 
انتخاب داشتيم از جمله فرماندار مشهد، موارد مورد نياز به تهران 
فرستاده شده است و در مرحله صدور حكم هستند، ولى هنوز به 

ما ابالغى نشده كه اين انتخاب ها قطعى است يا خير.
وى بــا بيان اينكه ماه پيش موارد را به تهران ارســال كرده ايم، 
تصريح كرد: باتوجه به اينكه ســتاد انتخابات هم تشكيل شده 
و بحث انتخابــات را داريم، بى ترديد در كوتاه ترين مدت احكام 
فرمانداران صادر و اسامى مشخص مى شود. نماينده مردم مشهد 
در مجلس شــوراى اسالمى نيز در اين باره گفت: همان طور كه 
مى دانيد پيش از انتصاب افراد، از نهادهاى مختلف استعالمات 
گوناگونى انجام مى شــود و خبرى كه من دارم اين اســت كه 
فرماندار مشــهد بزودى معرفى مى شود.  رضا شيران خراسانى 
درخصوص علت طوالنى شــدن پروسه انتخاب فرماندار مشهد 
اظهار كرد: فرماندار سابق مشــهد به عنوان استاندار سيستان 
و بلوچستان انتخاب شــد و زمانى كه استاندار خراسان رضوى 
منصوب شد، فرماندارى مشهد با سرپرست اداره مى شد و الزم 

بود براى انتخاب بعدى بررسى هاى بيشترى انجام شود.

 اصول رانندگى در پيچ ها
قدس: همان گونه كه در مطالب قبل هم اشــاره شــد بسيارى 
از رانندگان صرفــاً با خواندن قواعد رانندگــى در زمان آزمون 
گواهينامــه مى خواهند مجوز رانندگى را بگيرند و بيشــتر ما 

رانندگى را به شكل تجربى مى آموزيم و ادامه مى دهيم.
اما آنچه مهم اســت اينكه هيچ گاه به دنبال كســب دانش 
اوليه شــيوه رانندگــى در موقعيت هاى متفاوت نيســتيم، 
چراكه دانستن يك روش فنى اثبات شده درخصوص نحوه 
رانندگى در زمان بارندگى براحتى مى تواند از بروز بسيارى 
از تصادفات جلوگيرى كنــد. در ادامه به چند نكته در اين 

باره اشاره مى كنيم.

 نحوه صحيح پيچيدن
يكى از تخصصى تريــن بحث هاى رانندگى نحوه عبور از پيچ ها 
مى باشد. به دليل ديد ناكافى و پايدارى كمتر خودرو، امكان وقوع 
حادثه در زمان پيچيدن، بيش از مسير مستقيم مى باشد. بنابراين 

رعايت موارد زير توصيه مى شود:
- قبل از ورود به پيچ سرعت خود را كم كنيد.

- ترمز شديد در پيچ، خطرساز مى باشد.
- ثابت نگه داشتن سرعت در پيچ، ضمن جلوگيرى از هدر رفتن 
انرژى، موجب افزايش اصطكاك و چسبندگى بيشتر تايرها به 

سطح جاده مى شود.
بزرگ ترين مشكلى كه در هنگام عبور از پيچ ممكن است براى 
راننده پيش بيايد، مشــكل ســر  خوردن و خارج شدن فرمان 

خودرو از اختيار راننده مى باشد.

 ديده هاى خود را تحليل كنيد
بسيارى از رانندگان چنان در افكار خود فرو مى روند كه از محيط 

خود قطع رابطه كرده و تنها تماشاگر پيرامون خود مى باشند.
يكى از مهم تريــن جنبه هاى رانندگى تدافعى، شناســايى 
خطرات احتمالى قبل از تبديل شــدن به مشــكالتى كامًال 
جدى است. بســيار مهم است آن چه را مى بينيد تشخيص 
داده و بالفاصله نسبت به آن آگاه شويد. بنابراين از چشمان 
خود بــراى ديدن و از ذهــن خود براى تحليــل آنچه كه 

مى بينيد استفاده كنيد.

 از جراحات سر دورى كنيد
40 تــا 45 درصد جراحات مغزى از تصادفــات خودرو حادث 
مى شــوند. مغز انســان از معدود اندام هايى است كه در صورت 

آسيب بسختى ترميم شده و يا گاهى غيرقابل بهبود مى باشد.
آســيب هاى مغزى تنها با وارد شــدن ضربه و برخورد با جسم 
سخت ايجاد نمى شود، بلكه حركات شالقى در تصاف ها مى تواند 
موجب جراحت جدى و پارگى رگ ها و شريان ها شود. مطمئن 
باشــيد پشت ســرى هاى صندلى در جاى خود تنظيم شده و 
كمربند ايمنى را بسته ايد. توجه داشته باشيد نگه دارنده هاى سر 

بايد در پشت سر قرار گيرد و نه پشت گردن.

 هنگام تصادف چه كنيم؟
در صورتى كه وقوع تصادف حتمى باشد با توجه به نوع تصادف، 

براى دريافت كمترين صدمات جانى موارد زير توصيه مى شود:
- قبل از برخورد نفس عميقى كشــيده و نفس خود را حبس 

كنيد.
- در تصادف هاى شاخ به شاخ سر خود را به پشتى فشار داده و 
بدن را به عقب هل دهيد. راننده مى تواند با دست خود با كمى 

خميدگى در آرنج به فرمان فشار وارد كند.
- در تصادف ها از پشت بهتر است به سمت جلو حركت كرده و 

پا را از ترمز برداشت.
- پيشنهاد مى شود موارد فوق را در ترمزگيرى هاى شديد تمرين 

نموده تا به صورت حركت غيرارادى بدن درآيد.
اداره آموزش و فرهنگ ترافيك پليس راهور خراسان رضوى

استاندار  ضمن توصيه مديران به صرفه جويى
 پروژه هاى نيمه تمام  را

به بخش خصوصى واگذار كنيد

قدس: استاندار خراسان رضوى گفت: مديران دستگاه هاى 
اجرايى براى واگذارى پروژه هاى نيمه تمام به بخش خصوصى 
شجاعت به خرج دهند و از هيچ مسئله اى در راستاى احقاق 

حق استان ترس نداشته باشند.
عليرضا رزم حسينى در نخستين جلسه شوراى برنامه ريزى 
و توسعه استان در سال 98 كه با حضور مديران دستگاه هاى 
اجرايى برگزار شد، اظهار كرد: در نتيجه فشارهاى اقتصادى، 
شرايط كشور نسبت به ســال گذشته متفاوت شده است و 
بدون شــك ناپايــدارى درآمدها بــرروى تخصيص بودجه 
استان ها تأثير خواهد گذاشت. وى افزود: ممكن است در سال 
جارى درآمدهاى پيش بينى شــده براى استان تحت تأثير 
شرايط اقتصادى قرار گيرد؛ بنابراين بايد ضمن صرفه جويى 
در هزينه ها، موضوع واگذارى پروژه هاى نيمه تمام به بخش 
خصوصى را در دســتوركار قرار دهيم.  اســتاندار خراسان 
رضــوى با تأكيد بر اينكه بايد پروژه هاى نيمه تمام دولتى به 
فراخوان گذاشته شود، تصريح كرد: اگر مديران دستگاه هاى 
اجرايى شجاعت بيشترى به خرج دهند، قطعاً سرمايه گذاران 
به موضوع تكميل پروژه هاى نيمه تمام دولتى ورود خواهند 
كرد.  وى ادامه داد: ترس از تصميم گيرى موجب شده است 
كمتر به موضوع واگذارى پروژه هاى عمرانى نيمه تمام توجه 
شود، اما امسال اين موضوع را با جديت دنبال خواهيم كرد تا 

پروژه هاى داراى متقاضى واگذار گردد.
رزم حســينى در ادامه با اشــاره به اينكه فضاى كســب 
و كار در خراســان رضــوى مطلوب نيســت، اظهار كرد: 
رتبه 18 كشــورى در زمينه فضاى كســب و كار زيبنده 
خراســان رضوى نيست و بايد در راستاى بهبود اين فضا 
با مشاركت دستگاه هاى حاكميتى گام برداشته شود. وى 
با بيان اينكه يكى از داليل مطلوب نبودن فضاى كســب 
و كار، طوالنى بودن فرايندهاســت، خاطرنشان كرد: اگر 
مى خواهيم ســرمايه گذارى در اســتان انجام گيرد، بايد 
فرايندهاى اجرايى را تســهيل كرده و از مانع تراشى براى 

كارآفرينان و سرمايه گذاران پرهيز شود.
استاندار خراســان رضوى گفت: متأســفم از اينكه پس 
از معطلى يكســاله براى دريافت مجوزهاى مربوط، يك 
ســرمايه گذار براى دريافت امضاى يكــى از مديران كل 
دســتگاه هاى اجرايى بايد حدود سه هفته منتظر بماند؛ 
تأكيــد دارم كه مديــران گرفتار بروكراســى هاى ادارى 
نشــوند. وى افزود: در تبصره هاى بودجــه ظرفيت هاى 
بســيار خوبى وجود دارد كه از آن ها غفلت شــده است. 
اوراق قرضه صندوق توســعه ملى از جمله ظرفيت هايى 
اســت كه مديران كل دســتگاه هاى اجرايى با همكارى 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مى توانند براى جذب 

بودجه و اجراى پروژه هاى خود از آن ها استفاده كنند. 
رزم حسينى ادامه داد: در جلسه اى كه هفته گذشته با حضور 
دكتر نوبخت، رئيس سازمان برنامه وبودجه كشور برگزار شد، 
براى تخصيص بودجه زيارت و اعتبارات مربوط به سهم دولت 
در اجراى پروژه هاى قطارشــهرى مشــهد و بافت پيرامون 

حرم مطهر پيگيرى هاى الزم انجام گرفت.

 مشهد امسال هواى ناسالم نداشته است
ايرنا: مدير مركز پايش آالينده هاى زيســت محيطى شهردارى 
مشــهد گفت: شــاخص كيفيت هوا در اين كالنشهر از ابتداى 
امسال تاكنون در وضعيت پاك و سالم قرار داشته و در اين مدت 

شهروندان مشهدى هواى ناسالم نداشته اند.
رضــا اســماعيلى افزود: در 58 روز گذشــته از ســال 1398، 
شــهروندان مشهدى 16 روز هواى پاك را تجربه كردند كه اين 

ميزان در مدت مشابه پارسال 14 روز بود.
وى ادامه داد: شــمار روزهاى كيفيت هوا با شاخص سالم نيز از 
ابتداى امسال تاكنون در كالنشهر مشهد 42 روز است كه اين 

شاخص در مدت مشابه پارسال 37 روز بود.
مدير مركز پايش آالينده هاى زيست محيطى شهردارى مشهد 
گفت: همچنين پارســال در اين مدت هفت روز كيفيت هوا در 
شاخص ناســالم براى گروه هاى حساس قرار گرفت، اما امسال 

تاكنون شاخص كلى هوا در مشهد ناسالم نشده است.
وى افزود: بارش هاى امسال نقش مهمى در پاكى هوا ايفا كرد و 
اميدواريم اين روند ادامه داشته باشد و شهروندان نيز با استفاده 
كمتر از وسايل حمل ونقل شخصى به تداوم اين وضعيت كمك 

كنند.

با مرمت و استحكام بخشى خوردگى ها
 خطرى مجسمه  نادررا تهديد نمى كند

قدس: مدير روابط عمومى ميراث فرهنگى خراسان رضوى 
خبر ترك برداشــتن مجسمه  نادرشاه افشــار در مشهد را 

تكذيب كرد.
امير ضيائيان در پى انتشــار خبرى مبنى بر ترك برداشتن 
سر مجسمه برنزى نادرشــاه ضمن تكذيب اين خبر گفت: 
انتشاردهندگان اين خبر كذب براى توجيه آن، به دروغ منبع 
اين خبر را كارشناس ميراث فرهنگى خراسان رضوى اعالم 

كرده اند.
وى تأكيــد كــرد: با انتشــار اين خبر كذب بررســى هاى 
كارشناســى از آرامگاه و مجسمه صورت گرفت و هيچ گونه 
آسيبى در مجسمه نادر مشاهده نشده است. مدير مجموعه 
تاريخى فرهنگى نادرى مشهد نيز اعالم كرد: مجسمه نادرشاه 
افشــار كه در اوايل دهه 40 طراحى و در مجموعه تاريخى 
فرهنگى نادرى نصب شــد. از آن زمان سطح مجسمه فوق 
تحت تأثير آالينده هاى محيطى، فضوالت پرندگان و صمغ 

درختان كاج دچار خوردگى شده بود.
حســين اصغرى ثانــى افزود: بــه همين دليــل عمليات 
آسيب شناسى و مرمت مجسمه توســط پژوهشگاه ميراث 
فرهنگى كشــور و با همــكارى اداره كل ميــراث فرهنگى 
خراســان از ســال 94 آغاز و در مرحله دوم مجسمه مرمت 
و اســتحكام بخشى شد و در حال حاضر هيچ خطرى آن را 

تهديد نمى كند.
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 مسئوالن اليت بخوانند
مسئوالن اليت بايد اين نكته را لحاظ كنند 
كه دريافت وجه پارك خودرو در حاشــيه 
خيابان ها توســط اليت حق بيمه ســرقت 
و حوادث خــودرو پارك شــده را به وجود 

مى آورد.
935...5389

 اتوبوسرانى اطالع رسانى كند
حاال كه هوا گرم شــده و كولر اتوبوس ها روشن است چه خوب است كه اتوبوسرانى بازنكردن 
پنجره ها را در هنگام روشن بودن كولر به صورت تراكت در داخل اتوبوس ها متذكر شود، چون 

مسافران اين مسئله را رعايت نمى كنند.
936...6158

 قابل توجه اتوبوسرانى
نوع رانندگى راننــدگان اتوبوس هاى واحد 
در برخى موارد خيلى ناراحت كننده است؛ 
چه كســى نظارت بر رانندگى اتوبوسرانان 
دارد؛ گاهى با سرعت باال و با بوق هاى ممتد 

رانندگى مى كنند كه تن آدم مى لرزد.
936...5494

 مرغ دوباره پر كشيد
دلمان خوش بود چند روز قيمت مرغ و تخم مرغ كاهش يافته. تا آمديم نقشه بكشيم با پول 
يارانه مان دل بچه ها را از عزاى مرغ به در كنيم  دوباره قيمت ها پر كشيد .به سراغ تخم مرغ 

رفتيم آن هم پا جاى مادرش گذاشت.كسى هست كه محرومان را دريابد؟ 
936...7054

مسئوالن اليت بايد اين نكته را لحاظ كنند 
كه دريافت وجه پارك خودرو در حاشــيه 
خيابان ها توســط اليت حق بيمه ســرقت 
و حوادث خــودرو پارك شــده را به وجود 

نوع رانندگى راننــدگان اتوبوس هاى واحد 
در برخى موارد خيلى ناراحت كننده است؛ 
چه كســى نظارت بر رانندگى اتوبوسرانان 
دارد؛ گاهى با سرعت باال و با بوق هاى ممتد 
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قدس  اگر از ســاكنان دو دهه گذشــته 
شهرمشــهد باشــيد، بخوبى مى توانيد روند 
شــكل گيرى محالت و مناطق ســكونتى در 
حواشى شــهر را به خاطر بياوريد؛ چراكه اگر 
نگوييم تمام مناطق حاشــيه اى، در بهترين 
حالت نزديك به يك ســوم از محالت نوپاى 
مشهد حدود 20 ســال پيش وجود خارجى 

نداشتند.
اما اينكه گسترش شهرها امرى طبيعى است 
و نمى توان آن را ناديده گرفت، يك چيز است 
و اينكه ابتدا منطقه اى به صورت 100 درصد 
غيرمجاز شكل بگيرد، چيز ديگرى است كه 
متأسفانه بســيارى از مناطق پيرامونى شهر 

مشهد به اين شيوه پديد آمده اند.
اگر بخواهيم كمى مصداقى تر به اين موضوع 
بپردازيم، بايد به مواردى چون انتهاى بلواردوم 
طبرسى و التيمور در شــمال و انتهاى بلوار 
هاشميه و صياد شيرازى در جنوب شهر و نيز 
بخش هايى از منطقه سيدى در شرق مشهد 

اشاره كنيم.
بنابراين به داليل مختلفى مديريت جمعيت 
در كشور ما در بخش سكونت نتوانسته جلوتر 
از تغييرات انجام شده باشد و در بيشتر موارد 
ابتدا بخش قابل توجهى از روند شــكل گيرى 
محالت بدون توجه به ضوابط شهرسازى بوده 
كه با نگاهى دقيق تر، به مشكالت ريز و درشت 

ساكنان اين نوع از محالت پى مى بريم.
حال بــا اين مقدمــه كوتــاه مى خواهيم به 
موضوعى در اين حوزه اشاره كنيم كه به اذعان 
كارشناسان در آينده نه چندان دور مشكالت 
متعددى را به افراد دخيل در موضوع و البته 

كل شهر تحميل خواهد كرد.

 حذف اراضى كشاورزى در گام نخست
آنچه مســلم اســت زمين نخســتين الزمه 
اقدامات بعدى براى ســاخت وســاز اســت، 
اما بى شــك زمين با كاربرى مســكونى تنها 
در محدوده قانونى شــهر و بــر پايه ضوابط 
شهرسازى مشخص شــده كه قيمت نسبتاً 

بااليى دارد.
با ايــن وصف عده اى از افــراد كم توان مالى 
قــادر به خريد چنين زمين هايى نيســتند و 
ناچار به سمت خريد زمين هاى ارزان تر اطراف 
شهر ترغيب مى شوند و از سوى ديگر عده اى 
هم هستند كه سال هاســت كارشان همين 
است كه زمين هاى مستعد كشــاورزى را با 
بهاى اندكــى خريدارى و با ترفندهاى معلوم 
ونامعلومى اقدام به تقسيم و قطعه بندى اين 
زمين ها مى كنند وبا فــروش آن ها پول قابل 

توجهى به جيب مى زنند.
اقدامى كه اين روزها در بخش غربى مشهد و 
به طور خاص در اراضى چاهشك و حسين آباد 
جلــدك در حال رخ دادن اســت و با نگاهى 
به ســايت هاى اينترنتى به آگهى هاى زيادى 

از فروش قطعــات ريزودرشــت زمين هايى 
برمى   خوريد كــه در اراضى كشــاورزى اين 

منطقه مشخص شده اند.

 ورود قهرمانان در آخر فيلم
نكته تأمل برانگيز در اقدامات 
مشابه اين اســت كه بنا به 
داليل نامعلومى در زمانى كه 
از زمين ها  اين گونه  فروش 
با تبليغات گسترده در حال 
رونق آرام آرام اســت، هيچ 
كدام از دستگاه هاى نظارتى 
و متولــى مرتبط با موضوع 
و  نمى شــوند  ماجــرا  وارد 
سال ها بعد كه عده اى تمام 
دار وندار خود را صرف خريد 
يك قطعه زمين و ســاخت 
آلونك كردند،  شــبانه يك 

پيگير موضوع مى شوند.
نمونه بارز مشكل ســاز اين 
گونــه اقدامات درســت در 
نزديكــى همين زمين هايى 
اســت كه اين روزها دالالن 

در حــال فروش هســتند؛ زمين هاى حوالى 
نمايشگاه بين المللى كه خريداران آن بيش از 
يك دهه است كه در راهروهاى مجتمع هاى 
قضايى به دنبال پايان دادن به مشكالت خود 

هستند.
با تمام اين اوصاف و در حالى كه هنوز مديران 
مشهد و طرقبه - شانديز در حال حل و فصل 
مســئله مرز دو شهرســتان در اين محدوده 

هســتند، عده اى از فرصت اســتفاده كرده و 
در حال قطعــه بندى و فــروش زمين هاى 

كشاورزى اين دشت مستعد هستند.
آنچه مسلم اســت بخش عمده اين زمين ها 
كاربرى مســكونى ندارند و به لحاظ مالكيتى 
هم به صورت مشاع فروخته 
مى شــوند كه بى شك چند 
ســال بعد كه سيل ساخت 
وســازهاى غيرمجــاز بــه 
ايــن محدوده برســد، آغاز 
مشكالت خريداران و مديران 
شهرى خواهد بود؛ چراكه بر 
اســاس ضوابط تعيين شده 
زمين  مســاحت  حداقــل 
ســاخت  پروانه  دادن  براى 
در زمين هايــى كه كاربرى 
مشخص  دارند،  مســكونى 
است، حال آنكه اين زمين ها 
اوالً كاربرى مسكونى ندارند و 
ثانياً اينكه در قطعات كوچك 
و در اصطالح ريزدانه فروخته 
مى شوند ودر بهترين حالت 
شهرك هاى بى قواره ديگرى 

در حاشيه شهر مشهد ايجاد خواهند شد.

 مقصران نامرئى 
بنابراين به نظر مى رسد متوليان حفظ حقوق 
عامه بايد در همين ابتداى كار (البته اگر دير 
نشده باشــد) وارد عمل شوند و ابتدا از مرگ 
اراضى كشاورزى جلوگيرى كنند و در مرحله 
بعد دستگاه هاى متولى در بخش هاى مختلف 

را ملزم به انجام وظيفه خود نمايند.
متأســفانه در موارد مشابه همواره شاهد اين 
موضوع بوده وهستيم كه وقتى در انتهاى كار 
قرار بر رفع تصرف يا قلع بنا مى شود، مجريان 
يــا مديران قبل از آن زمان به عنوان مقصران 
كم كار معرفى مى شــوند و هيچ گاه يكى از 
همين مقصران نامرئى محاكمه نمى شوند تا 
ســاير متوليان با حساسيت بيشترى از تداوم 

تخلفات آشكار و گسترده جلوگيرى نمايند.

 كالم آخر
خالصه اينكه ســاز دالالن زميــن در اراضى 
غربى مشهد اين روزها كوك است و شبانه روز 
در حال نواختن آن هســتند و به دليل دورى 
هنوز صدايى از آن به گوش نمى رسد، ولى در 
آينده نه چندان دور وقتى شاهد رشد شبانه 
آلونك هاى غيراستاندارد در اين دشت بوديم، 
تازه مى فهميم نتى كه آن ها مى نواختند چيزى 
جز تغيير كاربرى در دستگاه ساخت وسازهاى 
غيرمجاز در گوشه غفلت ناظران نبوده و شايد 
آن روز ديگر چاره اى براى تصميم گيران نباشد 
تا مانند بسيارى از محالت موجود در حاشيه 
شهر مشهد به ساكنان اين محله هم خدماتى 
چــون آب، برق و گاز بدهنــد و وصله ناجور 

ديگرى بر وصله هاى قبلى شهر افزوده شود.

مشكالت قطعه بندى و فروش اراضى كشاورزى بزودى به گوش خواهد رسيد

سود مناقشه مرز مشهد و طرقبه در جيب دالالن

 در حالى كه هنوز 
مديران مشهد و 

طرقبه - شانديز در 
حال حل و فصل مسئله 

مرز دو شهرستان در اين 
محدوده هستند، عده اى 
از فرصت استفاده كرده 

و در حال قطعه بندى 
و فروش زمين هاى 

كشاورزى اين دشت 
مستعد  هستند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار ��ھد
واحدنوع كاال

متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

7,450

43,000

8,200

8,000

3,400

900 گرمى

حلب 5 كيلويى

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

روغن مايع آفتابگردان

روغن نباتى جامد الدن
برنج پاكستانى باسماتى

برنج هندى1121
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روی �ط حاد� مردم از مسئوالن خواستار چاره جويى شدند

گوشت ارزان شد، غذا  نه!
 هاشــم رسائى فر: شايد اگر مدت زمان چند 
ماهه اى از رســتوران رفتنتان گذشــته باشد و 
مجدد بخواهيد براى صرف افطار سر ميز يكى از 
رستوران ها بنشينيد، قطعاً منوى غذاى رستوران، 
شما را متعجب خواهد كرد. بزرگ ترين دليل اين 
موضوع قيمت هاى درج شده در فهرست غذاى 
رستوران است زيرا تصورى كه از برخى قيمت ها 
داشته ايد با آنچه بايد بابت غذايى كه صرف شده 
بپردازيد اختالفى قابــل مالحظه دارد. اگردليل 
اين موضوع را جويا شويد حتماً صاحب رستوران 
افزايش قيمت گوشت مرغ و گوشت قرمز را دليلى 

براى افزايش قيمت ها عنوان خواهد كرد.
اگر چه پيشــتر افزايش قيمــت غذاها با گرانى 
گوشــت قرمز و مرغ تا حدودى توجيه داشــت 
اما در حال حاضر كه گوشــت مرغ كاهش قابل 
مالحظه اى داشــته و گوشــت قرمز نيز با افت 
قيمت همراه بوده اســت، چرا قيمت غذا  گران 
و رستورانداران همچنان بر قيمت هاى قبلى اصرار 
دارند. اين پرسشــى است كه اكثر شهروندان در 
تماس با روزنامه از مسئوالن، رؤساى اتحاديه هاى 
مرتبط با غذا و همچنين صاحبان صنوف غذايى 
دارند كه چندى پيش با گرانى مواد اوليه، اسب 
افزايــش قيمت خود را تاختنــد و همچنان بر 

قيمت هاى گران اصرار دارند.

  افزايش قيمت بله، كاهش خير
مرد ميانســالى كه به يكى از مراكز عرضه غذاى 
آماده براى سفارش غذاى افطار مراجعه كرده در 
واكنش به ادامه گرانــى غذاها، مى گويد: آقايان 
براى افزايش قيمت هاى غذا و گران كردن آن، باال 
رفتن چند صد تومانى گوشت مرغ را بهانه و هر بار 
قيمت هاى جديدى را به مشتريان اعالم كردند، 
چرا اكنون كه قيمت مــرغ كاهش پيدا كرده و 
حتى گوشت قرمز هم قيمتش نزولى است حاضر 
نيستند قيمت ها را كاهش داده و منصفانه با مردم 

معامله كنند؟ 
وى مى افزايد: رســتورانداران از خدا خواسته، با 
حداقل افزايش قيمت گوشت هزينه هاى دريافتى 
از مشتريان را باال بردند و اكنون نيز بر همان مبنا 
پافشارى مى كنند و قيمت فهرست غذاهايشان را 
كاهش تغيير نمى دهند. در چنين شرايطى بايد 
نقش دستگاه هاى نظارتى مربوط پررنگ تر شود 
و اگرقيمت محصولى با باال رفتن مواد اوليه باال 
رفت، درصورت متعادل شدن بازار مجدد كاهش 

پيدا كند نه اينكه قيمت باال برود و ديگر كاهشى 
در كار نباشد.

فرد ديگرى ضمن تأييد كاهشى 
شدن قيمت گوشت سفيد و قرمز و 
ضرورت كاهش يافتن بهاى غذاى 
رستوران ها، گفت: من و همكارانم 
هر روز بنا به شــغلى كــه داريم 
از صبح در محــل كارمان حاضر 
مى شــويم و تا شــب كه به خانه 
برمى گرديم ســر كارمان هستيم 
به جز ماه رمضان كه ناهار حذف 
مى شود. در ســاير روزهاى سال 
مجبوريم خيلــى مواقع از بيرون 
غذا بگيريم پس هزينه هايى كه در 
اين مورد متحمل مى شويم برايمان 
اهميت زيادى دارد. دوستان هنوز 

زمزمه افزايش قيمت گوشت بود يا نبود هر روز 
قيمتى براى خودشان داشتند تا قيمت ها به طور 
قابل توجهى افزايش پيدا كرد و به جايى رسيد 
كه خيلى از همكاران ما يا وعده غذايى ناهارشان 
را حذف كردند و يا كمتر توانســتند از رستوران 
يا غذاى آماده ناهــار تهيه كنند، اكنون هم كه 

قيمت گوشت مرغ و قرمز روند كاهشى پيدا كرده 
است، همان شرايط گذشته بر قيمت غذاها حاكم 
است و رستورانداران حاضر 
نيستند قيمت ها را كاهش 

دهند.

  تعادل قيمت غذا
با بازار 

رئيس  اميــرى،  واكنش 
رســتورانداران  اتحاديه 
مشــهد در خصوص باال 
در  غذاها  قيمــت  بودن 
قيمت  كاهش  شــرايط 
گوشت سفيد و قرمز در 
خور توجه اســت. وى با 
اشاره به اين موضوع كه 
فهرســت قيمت هاى فعلى متعلق به پيش از 
سال جديد است، اظهار داشت: ما سه يا چهار 
ماه قبل از اينكه منوى جديد به رســتوران ها 
ابالغ شود از شوراى سياست گذارى حمايت از 
مصرف كنندگان درخواســت قيمت داديم آن 
زمــان قيمت مرغ و گوشــت قرمز در همين 

ســطح فعلى بــود اما زمانى كــه قيمت ها از 
طرف سازمان حمايت از مصرف كنندگان به 
ما ابالغ شــد و ما آن را به رستورانداران اعالم 
كرديــم قيمت مرغ بــاالى 15 هزار تومان و 
گوشت گوسفند باالى 110هزار تومان بود اما 
قيمت غذاها بــر مبناى همان چند ماه پيش 
از آن اعالم شــد. اميرى ادامــه داد: در حال 
حاضر كه قيمت گوشــت كاهشى شده و تازه 
به همان قيمتى رسيده كه منوى ما براساس 
چند ماه پيش از گرانى ها بسته شده بود و در 
چنين شرايطى به تعادل رسيده است! اين در 
حالى اســت كه بعد از عيد دستمزد كارگران 
رســتوران ها 14 درصد افزايش داشته و برنج 
ايرانى كه پيش از اين كيلويى 17 هزار تومان 
قيمت داشته به كيلويى باالى 25 هزار تومان 

رسيده است.
رئيس اتحاديه رستورانداران مشهد همچنين در 
پاسخ به اين مطلب كه هيچ برنامه اى براى كاهش 
قيمت ها نداريد، عنوان كرد: با توجه به افزايشى 
كه در بازار برنج ، ساير اقالم و نيز حقوق كاركنان 
داشتيم به نظر نمى رسد قيمت غذا در رستوران ها 

كاهش يابد.

آب و �وا
  هواى خراسان رضوى گرم مى شود

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: با توجه به 
تحليل نقشه ها و مدل هاى  هواشناسى انتظار مى رود از امروز تا 
اواخر وقت روز دوشنبه با تضعيف موج عبورى از روى استان، 
وقوع بارش كاهش يافته اما از روز سه شنبه بارش هاى رگبارى 
و رعدوبرق توأم با وزش باد شديد در سطح استان پيش بينى 
مى شــود. ضمن اينكه فردا  دماى استان به طور محسوسى 

افزايش مى يابد.

��ر
  اتاق اصناف مشهد

معين اقتصادى بخش رضويه شد

قدس: با امضاى تفاهمنامه اى اتاق اصناف مشهد، معين اقتصادى 
بخش رضويه شــد. اين تفاهمنامه با حضور اســتاندار، فرماندار 
مشهد، نماينده حوزه بخش رضويه در مجلس ، امام جمعه اين 
بخش ، نماينده حوزه فريمان، سرخس و بخش رضويه در مجلس 
شوراى اسالمى به امضا رسيد و توسعه اقتصادى و فرهنگى بخش 
رضويه به اتاق اصناف مشهد سپرده  شد. استاندار خراسان رضوى 
در اين جلسه گفت: مدل مثلث اقتصادى كار جديدى است كه 
مجموعه اى متخصص اعم از توليد، بازرگانى و فروش تحت عنوان 
اتاق اصناف قرار است آن را در بخش رضويه انجام دهند. عليرضا 
رزم حســينى ضمن بيان اينكه هدف از مدل اقتصاد مقاومتى، 
توانمند سازى و ايجاد شغل پايدار است، افزود: خوشبختانه الگوى 
كارى ما كامالً مشخص است و نهاد مردمى اقتصاد مقاومتى تمام 

حوزه ها را پيگيرى و نظارت مى كند. 
در ادامه على رسوليان، معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
خراسان رضوى گفت: اتاق اصناف بر اساس تجربه خود و فرصت 
خوبــى كه در بخش رضويه وجود دارد مى تواند توانمندســازى 
منطقه را بر عهده داشــته باشــد و محصوالت توليدى مردم را 
بخوبى درمشهد عرضه كند ؛بنابراين در همين راستا مذاكراتى با 
اتاق اصناف  داشتيم  و قرار بر اين شد اتاق اصناف محور اقتصادى  

بخش رضويه را بر عهده بگيرد.

در پى سيالب هاى اخير در خراسان رضوى
  راه ارتباطى 6 روستا 

همچنان بسته است

قدس: مديركل راهدارى و حمل و نقل جاده اى خراسان رضوى 
گفت: راه ارتباطى روستاهاى سنگ ديوار، چهارراه، خاكستر و 
الين كهنه در شهرســتان كالت در پــى بارش هاى جمعه 

گذشته و سيالب ناشى از آن بسته شد.
ابراهيم نصرى افزود: بارش هاى هفته پيش نيز مسير روستايى 

دستوران به مينيدر را در شهرستان جغتاى بست.
وى گفت: همچنين راه روستاى پسكمر در شهرستان سرخس 
كه بارش ها و سيل فروردين ماه موجب تخريب آب نماى آن 

شده بود، همچنان مسدود است.

  پيش بينى برداشت 20 هزار تن گندم
در صالح آباد

صاحبى: مدير جهاد كشاورزى شهرستان صالح آباد گفت: امسال 
بانك كشاورزى، به عنوان بانك عامل خريد تضمينى تعيين شده 

و پرداخت بهاى گندم را در اسرع وقت انجام خواهد داد.
گل حسن نعمتى كه در جلسه هماهنگى كميته برداشت و خريد 
غالت در صالح آباد سخن مى گفت، افزود: اميدواريم با همكارى 
دســتگاه هاى مربوط و انجام هماهنگى هاى الزم بتوانيم گامى 
در مســيركاهش مشكالت كشاورزان كه پس از مدت ها حاصل 

دسترنج خود را برداشت مى كنند، داشته باشيم. 
وى ســطح زيركشت گندم آبى و جو شهرستان صالح آباد را به 
ترتيب حــدود 1600 و 550 هكتار اعــالم و اظهار كرد: حدود 
18 هزار هكتار اراضى اين شهرســتان نيز زير كشت گندم ديم 
رفته است. وى ميزان توليد گندم امسال شهرستان صالح آباد را 
حدود20 هزار تن پيش بينى كرد و گفت: از اواســط خرداد ماه 

شاهد شروع برداشت غالت در سطح شهرستان خواهيم بود. 
علــى نصيريان فرماندار شهرســتان صالح آباد گفت: برداشــت 
محصوالت كشــاورزى بايد به صورتى باشــد كه كشــاورزان و 
گندمكاران در شهرستان رضايت بيشترى از روند كار داشته باشند 
و هر ساله بر اجراى رونق توليد ترغيب شوند. در ادامه اين نشست 
فقير پور، رئيس اداره غله شهرستان تربت جام گزارشى از وضعيت 
مركز خريد گندم در شهرستان صالح آباد ارائه و تأكيد كرد: مركز 
خريد گندم شهرستان تربت جام آماده است تا خريد تضمينى 

گندم از كشاورزان را در اسرع وقت به نحو احسن انجام دهد.

 توسط سربازان گمنام امام زمان
و همكارى پليس انجام شد

 انهدام چند باند توليد و توزيع شيشه  
قدس: با اقدامات اطالعاتى صورت گرفته توســط ســربازان 
گمنــام امام زمان(عج) و همكارى و تعامل عملياتى با پليس 
مبارزه با موادمخدر چند باند توليد و توزيع شيشه كشف شد.

بر پايه اين خبر، دو واحد البراتوار توليد شيشه در بلوار چمن 
مشهد و شهر گلبهار و يك باند توزيع شيشه در بلوار هفت تير 
مورد شناســايى قرار گرفت. در البراتوار خيابان چمن مقدار 
دو كيلوگرم شيشــه آماده توزيع كشف و ضمن دستگيرى 

قاچاقچى وسايل آزمايشگاهى مرتبط نيز توقيف شد.
در باند توزيع شيشــه در خيابان هفت تيــر مقدار 810 گرم 
شيشه كشف و دو متهم خانم و آقا دستگير شدند. در البراتوار 
گلبهار 5/1 كيلوگرم شيشــه و 10 ليتــر آبكار نهايى توليد 
شيشه به همراه وسايل آزمايشگاهى كشف و ضبط و 6 متهم 

افغانستانى و ايرانى نيز دستگير شدند.

 يك ميليون ليتر فراورده سوختى قاچاق 
در مشهد كشف شد

قدس: فرمانده انتظامى خراســان رضوى از كشف يك ميليون 
ليتر سوخت قاچاق در مشهد خبر داد. سردار محمدكاظم تقوى 
گفت: برابر اخبار واصله مبنى بــر دپوى غيرقانونى فراورده هاى 
سوختى شامل روغن و هيدروكربن در انبار يك شركت در حاشيه 
شهر مشهد، رســيدگى به موضوع در دستور كار پليس آگاهى 
قرار گرفت. وى افزود: مأموران پس از شناسايى انبار موردنظر و 
كسب مجوز قضايى، با حضور نمايندگان شركت نفت از مخازن 
نمونه گيرى و در نتيجه بازرسى، 13 مخزن يك ميليون ليترى 

فراورده هاى سوختى به ارزش 40 ميليارد ريال را كشف كردند. 

  كشــف 213 كيلوگرم مــواد افيونى
در مرزهاى خراسان رضوى

قدس: فرمانده مرزبانى خراســان رضوى از كشــف بيش 
از 213 كيلوگرم موادافيونى و دســتگيرى ســه  قاچاقچى 
موادمخدر توســط مرزبانان اين اســتان خبر داد. ســردار 
ماشــااهللا جان  نثــار گفت: در راســتاى برخــورد قاطع با 
قاچاقچيان موادمخدر و جلوگيــرى از ورود موادافيونى به 
داخل كشــور، مرزبانان اين فرماندهى موفق شدند در يك 
هفته گذشته مقاديرى مواد مخدر را كشف و در اين رابطه 
ســه قاچاقچى را دســتگير كنند. وى با اشاره به اشرافيت 
اطالعاتــى مرزبانــان عنوان كــرد: مرزبانــان هنگ مرزى 
ســرخس موفق شدند در هفته گذشــته چهار قبضه سالح 
جنگى و يك قبضه ســالح شكارى غيرمجاز را كشف و در 
اين رابطه نيز دو نفر دستگير و تحويل مراجع قضايى شدند.

  مزون عروس، طعمه حريق شد

قدس: آتش  ســوزى در مزون لباس عروس بــا تالش مأموران 
ايستگاه هفتم آتش نشانى مشــهد، مهار و اطفا شد. به گزارش 
رسيده جمعه شب گذشته خبر آتش  ســوزى در زيرزمين يك 
ساختمان مسكونى در بلوار شريعتى در منطقه قاسم آباد از طريق 
تماس شهروندان به ســامانه 125 اطالع داده شد كه بى درنگ 
تيم هاى آتش نشــانى از ايستگاه هفتم، به منظور امدادرسانى و 
اطفاى حريق روانه محل آتش ســوزى شدند. بنا براين گزارش 
آتش نشــانان پس از رســيدن و ارزيابى اوليه محــل حريق، با 
تجهيزات الزم شروع به اطفاى حريق كرده و به  صورت همزمان 
عمليات جست وجو و تهويه و تخليه دود نيز انجام شد. علت اين 

آتش سوزى در دست بررسى است.
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زهرايــى: مدير جهــاد كشــاورزى قوچان از خســارت
 36 ميليارد و 762 ميليون تومانى تگرگ و ســيل اخير به 
بخش كشــاورزى اين شهرستان خبر داد. احمد كنعانى در 
گفت  وگو با قدس گفت: در ســال زراعى 98 - 97 شــاهد 
بارش هاى خوبى در سطح شهرستان قوچان بوده ايم كه اثر 
بسيار خوبى درمحصوالت كشاورزى بويژه گندم ديم داشت و 
در حال حاضر 22 هزار هكتار در اراضى اين شهرستان كشت 

شده اســت. وى ادامه داد: در كناراين بارش هاى خوب سال 
جارى، بر اثر بارش تگرگ، باران و وقوع سيل در روستاهاى 
ميــرزا رجب، تقى آبــاد، گنبد جق، گزل آباد، ســعادتقلى، 
عســگرآباد، داغيان، فيروزآباد، يزدان آباد و سليم آباد، شاهد 
خسارت به 435 هكتار محصول جو بوديم كه معادل 435 
ميليون تومان خســارت برآورد مى شود و در سطح باغ هاى 
شهرستان نيز1613 هكتار خسارت ديده كه 95 درصد آن 

باغ ها انگور و الباقى ميوه هاى سر درختى بوده است كه ميزان 
خسارت نيز در اين بخش 36 ميليارد و 234 ميليون تومان 
برآورد مى شود. همچنين به يك رشته قنات نيز در روستاى 
فيروزآباد 100 ميليون تومان خسارت وارد شده است. كنعانى 
افزود: كشاورزان و باغدارانى كه تحت پوشش بيمه كشاورزى 
بوده اند براى دريافت خســارت به بانك كشاورزى معرفى و 
افراد ديگر نيز به فرماندارى براى تأمين اعتبار معرفى شده اند.

خسارت 360 ميلياردى تگرگ و سيل به كشاورزى قوچان 

با توجه به افزايشى 
كه در بازار برنج، 

ساير اقالم و نيز 
حقوق كاركنان 
داشتيم به نظر 

نمى رسد قيمت غذا 
در رستوران ها 

كاهش يابد

بــرش

رئيس دادگاه در ششمين جلسه رسيدگى به اين پرونده:

بدهكاران، اموال و بدهى هاى پديده را مسترد كنند

خبر

قدس    ششــمين جلسه رسيدگى به اتهام هاى متهمان 
پرونده شــركت پديده در دادگاه ويژه رســيدگى به جرايم 
اخاللگــران در نظام اقتصادى كشــور به رياســت قاضى 
منصورى در مشهد روز گذشته برگزار شد. در اين جلسه كه 
با حضور جمعى از شكات، سهامداران، نمايندگان سازمان ها 
و ادارات دولتــى، وكالى مدافع متهمان، اصحاب رســانه و 
مطبوعات و وكالى شكات برگزار شد، رئيس دادگاه گفت: با 
افرادى كه قصد دارند در روند رسيدگى قضايى اخالل كنند 

طبق قانون و با قاطعيت برخورد خواهيم كرد. 
قاضى منصورى افزود: دوباره به بدهكاران پديده و كســانى 
كه اموالى از اين شركت در اختيار دارند تذكر مى دهيم كه 

با نظارت دادگاه نســبت به بازگرداندن اين اموال و بدهى ها 
اقدام نمايند. پس از تذكرات رئيس دادگاه، قاضى منصورى 
از نماينده دادســتان عمومى و انقالب مشــهد خواست تا 
نسبت به قرائت كيفرخواست متهم حسن عيدى زاده فرزند 
عبدالرحيــم اقدام نمايد. بر اين اســاس معاونت در اخالل 
عمده و كالن در نظام اقتصادى كشــور از طريق تســهيل 
وقوع بــزه در كنار ســاير تخلفات متهم، به عنــوان اتهام 
حســن عيدى زاده عنوان شد. متهم خطاب به دادگاه گفت: 
تخصصى در زمينه ســهام و بورس نداشــتم. پس از پايان 
اظهــارات متهم عيدى زاده و دفاعيات وكيل وى از نامبرده؛ 
قاضــى منصورى از نماينده دادســتان عمومــى و انقالب 

مركز خراسان رضوى خواســت تا كيفرخواست يكى ديگر 
از متهمان با نــام محمدرضا نجفى نيا را قرائت نمايد. طبق 
كيفرخواســت صادر شــده براى محمدرضا نجفى نيا فرزند 
محمــد؛ نامبرده متهم به معاونــت در اخالل عمده و كالن 
در نظام اقتصادى كشور از طريق تسهيل وقوع بزه مى باشد.

۷۵۳۷جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا على زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد
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1. روستاى 7هزارساله اسكو در آذربايجان  
شــرقى - نهضت آزادى خواه دوره قاجار 
 2. رهــرو - شايســته- بنيــان 3. فرش 
موس- تقسيم كننده – از ادات پرسش- 
ميوه دوســره 4. حركت به شــيوه كرم- 
دستاويز قراردادن- محنت- حرف فاصله 
5. ريخته گر- جســتجوكردن- يار عروس 
6. با اشــاره فهماندن- مايه تندرســتى 
- فــروش كاال در قبــال دريافــت فورى 
پول 7. عدد نخســت- حااليى- پوســت 
ايــن حيــوان بــالى جانش مى شــود
8. رود اروپايى- اهل كاشــان- پوشاننده 
اســت و از صفات باريتعالــى- برادرپدر
 9. جاى نگريستن- معدنى- همنشين خار
10. مردن- خانــه هاى ريز روى عكس- 
بيمارى اتســاع رگ ها بــه خصوص در پا 
11. محل نگهــدارى عكس- خبرگزارى 
رســمى ايتاليا- كنار دريــا 12. ويتامين 
جدولى- عبور منظم صف هاى ســربازان 
در مقابل فرمانده- قلعه و حصار- جان نثار 
13. لون و فام- حيوان بيمار- ســخنگو- 

نيز 14. چشــم- خون بها – سودرســان 
15. دربرگرفتن- مسرور

1. تركيبــى از ضايعــات مــواد خوراكى 
و زباله هــا كــه از طريق تجزيــه هوازى 
به خاك ســياه و ســفيد غنى دگرگون 
شــده اســت- آبــروى كســى را بردن 
2. پايتخــت جمهــورى ايرلنــد- يــارو 
3. لبه شمشــير - تغارچوبى- برگشتن- 
كســى؟-  چــه   - بــرگ   .4 ســائل 
مصرف شــمار- ترمــز چهارپــا 5. فرمان 
توقــف- نگهدارنــده- موى پلك چشــم 
6. پشــيمانى- خوشــگذرانى- ويرانگــر 
7. چيــره و غالــب- عالمــت مفعولى- 
تصميمى  گيرنــده  تلــخ-   .8 دورويــى 
معــروف- احمــق و كــودن- دانه معطر 
9. تــكان شــديد عصبــى- ارجمندى- 
يــار داســتانى دليلــه 10. نــام كوچك

فدرر تنيسور مشــهور سوئيسى - غسل 
دادن- فراغت و آسايش 11. رشته كوهى 

مرتفع در آمريكا- لباس شــنا- فرونشاندن 12. حرفى 
در الفبــاى فارســى و عربى- موجود زنده- اســاس- 
بنــد و اســارت 13. وجود داشــتن- قــرارگاه- كاغذ 
خياطى- عضو بدن حيوانات 14. پيشــينيان- جداگانه 

15. ورزشگاه- يار داستانى آبسال

  افقى

  عمودى
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