
 پذیرش گردشگران سالمت از ۵۶ ملیت 
در بیمارستان های مشهد

 بسته بندی تخم مرغ با نشان 
»ویژه روز زرد طالیی« تقلبی است

مدیر گردشگری ســامت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد گفت: سال گذشته گردشگران سامت از 
۵۶ ملیت برای درمان به بیمارســتان های مشهد 
مراجعــه کرده اند.دکتر محمداســماعیل خیامی 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ســال گذشته 
بیماران خارجی از ۵۶ ملیت مختلف برای درمان 

خود به مشهد مراجعه کرده اند...

روابط عمومی دامپزشــکی خراسان رضوی اعام 
کرد: تخم مرغ با نام و نشان »ویژه روز زرد طایی« 
که با کد تقلبی 241030 به عنوان پروانه بهداشتی 
بهره برداری تقلبی بسته بندی شده است، به علت 
تولیــد غیرمجاز و بدون هویت و نداشــتن پروانه 
بهداشــتی دامپزشــکی، غیرمجاز بوده و با مراکز 

عرضه کننده این برند برخورد ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 
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طرح ترافیک بدون 
پارکینگ به چه ماند؟!

ماجرای تولید زیر پله ای لنت ترمز تقلبی در مشهد چه بود؟

 پُر کردن جیب 
به قیمت جان مردم !

الریجانی در نشست مشترک با استاندار قول پیگیری داد

 تفویض برخی اختیارات وزیران 
به استان خراسان رضوی

 معرفی مالکان واحدهای
تخریب شده در سیل به بانک ها

فعالیت ۱۷ دانشگاه و مؤسسه 
آموزش عالی غیرمعتبر در مشهد

قدس از سرگردانی زائران در هسته مرکزی مشهد گزارش می دهد

یک گزارش ساده مردمی و پیگیری ماجرا از سوی کارشناسان معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان 
رضوی موجب شد تا پرده از تولید غیرقانونی لنت ترمز خودروهای سواری برداشته و با دستور قضایی دو 
مکان تولید و عرضه پلمب شود.حدود یک هفته پیش بود یکی از شهروندان با معاونت بازرسی سازمان 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تماس گرفت ...

رئیس مجلس شورای اسامی گفت: برای تفویض چند مورد از اختیارات وزیران و دستگاه های اجرایی 
به استان خراســان رضوی، پیگیری های الزم را انجام خواهم داد.علی الریجانی ظهر دیروز در نشست 
مشترک با استاندار و جمعی از مسئوالن استانی که در محل دفتر ریاست مجلس شورای اسامی برگزار 

شد، با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده از سوی مدیران استانی ...

سخنگوی کارگروه هم اندیشی، نظارت و پیشگیری از جرایم آموزش عالی آزاد خراسان رضوی، با بیان اینکه 1۷ 
دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیرمعتبر در مشهد فعالیت دارند، دانشگاه شهید مطهری مشهد را یکی از این 
دانشگاه ها اعام کرد که بدون کسب مجوزهای الزم دانشجو جذب کرده است.پس از دستگیری سلطان جعل 

مدرک و بررسی تب و تاب مدرک گرایی ...

مدیر بنیاد مســکن شهرستان کات اعام کرد: افرادی که واحد مسکونی آن ها در سیل امسال تخریب 
شــده، برای تشــکیل پرونده و معرفی به بانک اقدام کنند. افروزی افزود: با توجه به تأمین اعتبار برای 
واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در شهر کات و روستاهای تابعه که واحد مسکونی آن ها ارزیابی 

شده و مورد تأیید بنیاد مسکن است، مالکان این واحدها می توانند ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 استاندار خراسان رضوی:
برخی پروژه های اقتصادی تعطیل 
شده، مجدداً آغاز به کار می کنند

قدس: در پی چــاپ خبر اختصاصی روزنامه قدس با 
عنوان پلمب پروژه تفریحی و گردشگری طرق مشهد، 
روز گذشته اســتاندار خراسان رضوی در گفت و گویی 
اعام کرد: با دســتگاه قضا هماهنگ کردیم تا برخی 
پروژه های سرمایه گذاری که تعطیل شده مجدداً آغاز به 
کار کنند.علیرضا رزم حسینی در خصوص تعطیلی پروژه 
گردشگری طرق، به ایسنا گفت: زمانی که این اتفاق رخ 
داد، با دادستان و ریاست دادگستری مذاکره حضوری 
داشتم که همان لحظه دستور دادند تا رفع توقیف شود 

و اکنون پروژه در حال اجراست.
وی بیــان کرد: ما با دادســتانی توافق کردیم که هیچ 
پروژه ای در سطح استان تعطیل نشود و قبل از تعطیلی 
با مسئول استان مذاکره و صحبت کنند تا پشتیبانی از 
سرمایه گذاری استمرار داشته باشد، دادستانی نیز از این 
موضوع استقبال کردند، با این توافق با دستگاه قضایی 

حجم سرمایه گذاری استان افزایش می یابد.
رزم حسینی افزود: سرمایه گذاران باید قانون را رعایت 
کنند و نباید مــواردی که قانون تکلیف کرده را نقض 
نمایند. ما کمک و حمایــت می کنیم، خود آن ها نیز 
مراجعه کنند تا کار قانونی انجام شــود. امیدواریم این 

پروژه بسرعت پیش رود.

رئیس اتحادیه طال، نقره و جواهر مشهد 
در گفت  و گو با قدس: 

 ۲۰۰ پروانه کسب در اتحادیه 
طال و جواهر مشهد باطل شد

 رضاطلبــی: رئیــس اتحادیــه صنــف 
فروشندگان و سازندگان طا، نقره و جواهر 
مشــهد گفت: تمام اعضا اتحادیه مکلــف به اجرای 
بخشــنامه ها و قوانین اتحادیه هستند و با افرادی که 
این موارد را رعایت نکنند برخوردهای قانونی صورت 

می گیرد. 
باقر معبودی نــژاد در گفت و  گو با قدس آناین اظهار 
داشت: بازار از هفته گذشته با رونق مواجه شده است 
و خرید و فروش ها روند امیدوارکننده ای داشته است.

وی تصریح کرد: از طرفی وقوع برخی اتفاقات سیاسی 
همچون ســفر نخســت وزیر ژاپن به کشــور که در 
ابتدا عنوان شــده بود صرفاً برای پیگیری روابط بین 
دو کشــور ایران و ژاپن این سفر انجام خواهد شد، با 
تغییرات کاهشی در بازار مواجه شد و قیمت هرگرم 
طــای 1۸عیار تا قیمت 40۹هزار تومان نیز در بازار 
کاهش پیدا کرد. اما پس از اینکه مشــخص شد وی 
برای میانجی گــری و ارائه پیام رئیس جمهور آمریکا 
این ســفر را انجام داده اســت و متقابًا پاسخی که 
از ســوی رهبر معظم انقاب دریافت کرد، تغییرات 
صعودی در بازار طا موازی با بازار ارز رخ داد و در روز 
شــنبه قیمت هرگرم طای 1۸عیار 42۷هزار تومان 
و ســکه تمام بهار آزادی نیز به 4میلیون و ۶۷0هزار 

تومان رسیده است.
معبودی نژاد بیان داشت: بازار طا و ارز در ایران بیشتر 
از آنکه متأثر از بــازار جهانی و یا تصمیمات مدیران 
کشور که مرتبط با حوزه اقتصاد هستند باشد، متأثر از 
رفتار و تنش های سیاسی است. از طرفی آن طور که 
اعام شــده است موضوع FATF در هفته جاری در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف خواهد 
شــد که هرگونه تصمیم در این بــاره احتمال تغییر 

قیمت ها در بازار را ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، خروج از این 
اتحادیه و ابطال پروانه کسب نسبت به ورود و دریافت 
پروانه بیشتر بوده اســت و بالغ بر 200نفر از اعضای 
این اتحادیه در این مدت پروانه های خود را باطل و به 

مشاغل دیگر روی آورده اند.
وی افزود: اتحادیه صنف طا، نقره و جواهر مشــهد 
در خیابــان مدرس، روبه روی دادگســتری، بازارچه 
کاوه، طبقه دوم همه روزه آماده دریافت شــکایت ها 
و انتقادات مشــتریان اســت و در هفتــه نیز دو روز 
کمیسیون حل اختاف برای رسیدگی به شکایت های 
مردم در محل اتحادیه برگزار می شود.همچنین افراد 
می توانند از طریق شماره تلفن 3222۵۵44 انتقادات 
و شــکایت های خــود را اعام کننــد و در روزهای 
یکشنبه هر هفته کمیسیونی متشکل از هفت نفر از 
اعضــای صنف که مورد اعتماد اتاق اصناف و اتحادیه 
هســتند نیز به طور حضوری به شکایت ها رسیدگی 

می کنند.

خبرگپ

قــدس: رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: 
بــرای تفویض چند مــورد از اختیــارات وزیران و 
دســتگاه های اجرایی به اســتان خراسان رضوی، 
پیگیری های الزم را انجام خواهم داد.علی الریجانی 
ظهر دیروز در نشست مشترک با استاندار و جمعی 
از مســئوالن اســتانی که در محل دفتر ریاســت 
مجلس شــورای اسامی برگزار شــد، با اشاره به 
پیشــنهادهای مطرح شده از سوی مدیران استانی 
در حوزه های مختلــف تصریح کرد: راه اندازی خط 
انتقال ســوخت از خراســان  رضوی به کشورهای 
همسایه پیشنهاد خوبی است و برای بررسی بیشتر 

به وزیر نفت ارجاع خواهم داد.

وی با بیان اینکه، در زمینه ایجاد تولید و صادرات 
سوخت حاصل از میعانات گازی در استان پیشنهاد 
خوبی مطرح شــد، اظهار کرد: ذخیره مناســبی از 
نظــر میعانات گازی در جنوب کشــور وجود دارد 
و می تــوان با تأمین نیــاز دیگر اســتان ها از این 
محل، زمینه تولید و صادرات ســوخت از میعانات 
گازی منطقــه خانگیران را فراهم کــرد.وی بیان 
کرد: بســیاری از فعاالن اقتصــادی خارجی برای 
سرمایه گذاری در مشــهد آمادگی دارند و باید از 
این ظرفیت در جهت تکمیل طرح های نیمه تمام 

استفاده کرد.
الریجانی خاطرنشان کرد: موضوع اعطای اقامت به 

اتباع خارجی در قبال سپرده گذاری ارزی در ایران 
را در جلســه ســران قوا مطرح و بررسی خواهیم 

کرد.
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیــان اینکه 
امســال 300 میلیــون دالر از محــل صندوق 
توسعه ملی برای اجرای طرح های آبیاری نوین و 
آبخیزداری پیش بینی شده است، گفت: از طریق 
وزارت جهاد کشــاورزی پیگیری خواهیم کرد تا 
عاوه بر سهم خراسان رضوی از این محل، اعتبار 
بیشتری برای این استان تخصیص یابد و در قالب 
مشارکت با خیران، طرح های خوبی در این حوزه 

اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری خواهیم کرد تا چند 
مورد از اختیارات وزیران و دستگاه های اجرایی به 

استان تفویض شود.
اســتاندار خراســان رضوی هم در این نشســت، 
با تشــکر از رئیس مجلس شــورای اسامی برای 
اختصاص وقت جهت برگزاری جلســه گفت: پیرو 
تاکیدات جنابعالی در خصوص استفاده از ظرفیت 
سرمایه گذاران افغانستانی، جلسه ای با 100 نفر از 

تجار این کشور برگزار شد.
علی رضا رزم حســینی افزود: پیگیر ارائه بسته های 
ســرمایه گذاری به فعاالن اقتصادی کشــورهای 

منطقه هستیم.

خراســان  اســتاندار  قدس:  خبرنگار  بجنورد- 
شــمالی گفــت: متأســفانه آن گونه که شایســته 
ســرمایه گذار بخش خصوصی بوده نتوانســته ایم 

شرایطی را برای آنان فراهم کنیم. 

محمد علی شــجاعی در جشنواره ملی فرهنگی و 
ورزشی عشایر کشور اظهار داشت: بخش خصوصی 
می توانــد قدم هــای مؤثری را در تولیــد بردارد و 

هرگونه وابستگی را کاهش دهند. 

وی با بیان اینکه ما هیچ راهی جز ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی نداریــم افزود: با صدور مجوزهای 
بی نــام امیــدوارم شــرایطی را فراهــم آوریم که 
ســرمایه گذار حتی یک قدم در ادارات را برندارد و 

تمامی این فرایندها باید برچیده شــوند تا سرمایه 
گذار نفس بکشد. 

شــجاعی گفت: اســتان بــا 30 هزار نفر عشــایر 
محســوب  کشــور  مهــم  قطب هــای  از  یکــی 
و  وطن پرســتی  بــا  سال هاســت  و  می شــود 
والیتمــداری گام هــای بلندی را برداشــته اند که 
 روز بــه روز موجبات احیا ســنت کــوچ را فراهم

کرده اند. 

مدیرجهاد کشاورزی  بشرویه ـ خبرنگار قـدس: 
بشــرویه از افتتاح 1۹ پروژه بخش کشاورزی در این 

شهرستان همزمان با هفته جهاد کشاورزی خبر داد.
حسین ســرچاهی درمراســم افتتاح پرورش کبک 
در بخش مرکزی شهرســتان بشــرویه در گفت وگو 
با خبرنگار قدس اظهار داشــت: شــعار هفته جهاد 
کشاورزی امسال با عنوان رونق تولید و امنیت غذایی 

کشور نام گذاری شده است.

وی افزود: در این هفته 1۹ پروژه در بشــرویه افتتاح 
خواهد شد که از این تعداد 13 پروژه در بخش مرکزی 

و ۶ پروژه در بخش ارسک خواهد بود.
وی بیان داشــت: هفت میلیارد تومان تسهیات ۵ 
درصد پنج ساله نیز برای جبران خسارات سیل سال 
گذشــته اباغ شــده که می طلبد خسارت دیدگان 
برای دریافت تسهیات به جهاد کشاورزی مراجعه 

کنند.

نیشابور- خبرنگارقدس: گاهی اوقات مراکز آموزشي 
فرهنگي و هنري در سطح شهرستان نیشابور دیده شده 
که هیچ کدام مجوز نداشته و باید خانواده ها مراقب این 
اماکن باشند.سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسامي 
نیشابور اظهار کرد: در ســطح شهر نیشابور و برخي از 
بخش هاي تابعه شهرستان متأسفانه مراکزي به صورت 
غیر مجاز در طول ســال بخصوص ایام تعطیل تابستان 
و اوقــات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شــروع به 
آموزش رشته هاي فرهنگي وهنري در زمینه هاي قرآن، 

خوشنویسي، نقاشي و... نموده اند.
رمضانعلی بیات افزود: این مراکز غیرمجاز و بعضاً خانگی 

به هیچ عنوان تحت نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسامي، 
آموزش و پرورش، اداره تبلیغات اسامي، نیروي مقاومت 
بســیج، کانون پرورش فکری کودکان، ســازمان فني 
وحرفه اي، هال احمر، مراکز آموزش عالی و دیگر مراکز 
رسمي کشور نیســتند و باید خانواده ها مراقب فرزندان 
خویش باشند که در این مراکز ثبت نام نکنند.وی عنوان 
کرد: ما از همــه خانواده ها، کودکان، نوجوانان و جوانان 
خواســتار همکاري هستیم و چنانچه با چنین مواردي 
روبه رو گردیدند که افراد سودجو نسبت به آموزش هاي 
غیرمجاز اقدام می نمایند مراتب را به اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامي نیشابور و یا اماکن نیروي انتظامي گزارش دهند.

رئیس مجلس شورای اسالمی در نشست مشترک با استاندار قول پیگیری داد

تفویض برخی اختیارات وزیران به استان خراسان رضوی

استاندار خراسان شمالی:

متأسفانه نتوانستیم شرایطی برای سرمایه گذار خصوصی فراهم کنیم

19 پروژه کشاورزی در بشرویه به بهره برداری می رسد 
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﹜﹞ ﹤﹫︻﹑︵ا
ــ︣و﹡︡ان و  ﹥ ﹁︭﹏ ︑︀︋︧ــ︐︀ن و ا﹝﹊︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده︫  ــ︡ن︋   ︫﹉︤د﹡ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋
زا﹞ ﹟︣︐︣م از ﹝﹢ا﹨︉ ︵︊﹫︺﹩، ︋﹥ ا﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ﹨﹞﹢︵﹠︀ن ︻︤︤ ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
︀ً ر︻︀﹝﹡ ️︀﹠ــ︡، در ︾﹫︣  ــ﹢د و ︻︤︤ا﹡︪ــ︀ن د﹇﹫﹆ ــ﹑﹝︐﹩︠   ︨︶﹀ ️︗ ــ﹏ را درــ﹊︀ت ذ﹡

ا﹠︭﹢رت ﹝ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹤︋ ﹩﹢﹍︨︀︎ ️﹫﹛﹢︧︀د︔﹥ و ︧︠︀رت وارده ﹡︀︫﹩ از ︋﹩ ︑﹢︗﹩، ﹝︐﹢︗﹥ ا﹁︣اد 
︀د︔﹥ د︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

١- از ﹡︤د﹉ ︫ــ︡ن و ا︑︣اق در ﹝︡وده ︣﹛ در︀﹥ ︨ــ︡﹨︀ی ا︨︐︀ن ︋︣ای ︑﹀︣ و دا︠﹏ ︫︡ن در 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︗﹢︑ ︀ی ﹨︪︡ارد﹨﹠︡ه﹨﹢﹚︋︀︑ ﹤ ︣﹨﹫︤ ﹡﹞﹢ده و︋  آب ︑️ ﹨︣ ︻﹠﹢ا﹡﹩، ︗ً︡ا︎ 

٢- از ︑︣دد و ا︑︣اق در ﹝︡وده ︣﹛ رود︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ︨︴ ا︨︐︀ن ︑️ ﹨︣ ︫︣ا︴﹩ ︗ً︡ا ︠﹢دداری ﹋︣ده 
.︡﹫︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹠﹝︀ت ا﹊﹡ ️︀︻و ︋︀ ر ︉︨︀﹠﹞ ︀ن ﹨︀ی﹊﹞ ا︲︴︣اری ︋︣ای ︻︊﹢ر از ︳و در ︫︣ا

 ،﹅︀﹇ ︨ــ︡﹨︀ و رود︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︀﹨﹫﹍﹫︣ی و ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹤︀︫ــ︡ن ︋﹥ آب در ﹉٣- ﹡︤د
︑﹫﹢پ و ︫﹠︀ ﹋︣دن ا﹋﹫ً︡ا ﹝﹞﹠﹢ع ︋﹢ده و ا﹁︣اد ︠︀︵﹩ ︑️ ︎﹫﹍︣د ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️.

۴ - ︋﹥ وا﹜︡﹟ ﹎︣ا﹝﹩ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︑️ ﹨﹫︘ ︫︣ا︴﹩ ︋﹥ ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د ا︗︀زه ︑︣دد در ﹝﹊︀ن ﹨︀ی 
︀د ︫︡ه را ﹡︡﹨﹠︡ و ︋︣ای ︑﹀︣ از ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ﹝︴﹞﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 

٣١۴٣۵ :︀﹢﹎ ﹟﹀﹚︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ٣٠٠٠۶٣٩۴ :﹩﹊﹞︀﹫︎ ﹤﹡︀﹞︀︨
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

َ



قدسازسرگردانیزائراندرهستهمرکزیمشهدگزارشمیدهد

طرح ترافیک بدون پارکینگ به چه ماَند؟!
طرح ترافیک پس از  هاشمرس��ائیفر
تهران در مشــهد به عنوان دومین کالنشهر 
کشــور چند ســالی اســت اجرایی شــده؛ 
طرحی کــه هدفش کنتــرل آلودگی هوا و 
ترغیب مردم به اســتفاده از وســایل نقلیه 
عمومــی بود. گرچــه این طرح در مشــهد 
هنــوز کــه هنوز اســت در همــان مرحله 
 ابتدایــی متوقــف شــده، امــا در محدوده 
حرم مطهر امام رضا)ع( به صورت زوج و فرد 

با همه کاستی هایی که دارد اجرا می شود.
جدا از اینکه اطالع رسانی کمی درباره اجرای طرح 
ترافیک به مســافرانی که از سایر نقاط کشور به 
مشــهد برای زیارت سفر می کنند ارائه می شود 
و گاه خیلــی از آن ها حتی واژه طرح ترافیک هم 
به گوششان نخورده و از آن خبر ندارند، یکی از 
بزرگ ترین مشــکالتی که از ابتدای اجرای طرح 
برای زائــران و مجاوران امام هشــتم)ع( وجود 
داشته مسئله نبود یا کمبود پارکینگ در حاشیه 
رینگ طرح ترافیک است. مسئله ای که هر بار از 
مسئوالن شهری در مورد آن پرسیده شده، پاسخ 
آن ها تقریباً مشابه بوده و خبر از ساخت پارکینگ 
برای رفع این مشــکل داده اند، ولی به نوعی این 
معضــل هنوز باقی اســت و زائــران و مجاوران 

گالیه مند از آن.

 مشقتی برای زائران
زائر کرمانشاهی که به گفته خودش پس از حدود 
20 سال به مشهد سفر کرده، در مورد اطالعش 
از طرح ترافیک شهر مشهد می گوید: تا جایی که 
من یادم می آید طرح ترافیک در آخرین سفر ما 
به مشهد وجود نداشت و ما براحتی می توانستیم 
با ماشین به محل اقامتمان در مجاورت حرم امام 
رضا)ع( رفت و آمد کنیم. امسال که برای زیارت به 
مشــهد آمدیم می خواستیم با ماشین تا نزدیک 
حرم برویم. ابتدای شــروع طــرح به ما گفتند 
پالک شما به طرح نمی خورد و نمی توانید از این 
محدوده عبور کنید، اگر هم رفتید حتماً جریمه 

خواهید شد. 
وی در ادامه افزود: مــا که تا پیش از این از 
وجود چنین طرحی خبر نداشــتیم، مجبور 
شــدیم به دنبال پارکینگی خــارج از طرح 

ترافیــک بگردیم تا وســایل نقلیــه خود را 
آنجا بگذاریم، اما با وجود مشــقت زیادی که 
متحمل شدیم روز اول جایی گیرمان نیامد 
و مجبور شــدیم طرح ترافیک را رد کنیم و 

خودمان را به محل اقامتمان برسانیم.
وی می افزاید:  ســفر ما چند روزی در مشهد به 
طول انجامید و روزهایی که پالک ماشین ما به 
طرح نمی خورد زمان زیادی را معطل می شدیم. 
درنهایت هم که پارکینگی پیدا می شــد، بیشتر 
خصوصی بود و هزینه های زیادی از ما می گرفتند.

 در نظر گرفتن تمهیدات برای مسافران 
زائــر دیگری که اهل شــیراز اســت، در این 
مورد می گوید: کاش حداقل پیش از رسیدن 
مسافران به محدوده طرح ترافیک به آن ها در 
مورد این طرح اطالع رســانی می شد تا مردم 

این گونه مستأصل و گمراه نشوند. 
وی می افزایــد: آن هایــی که ایــن طرح را 
برنامه ریزی کردند دســت کم بــرای خودرو 

مسافرانی که از راه دور به مشهد سفر می کنند 
تمهیداتی در نظر می گرفتند تا در محدوده ای 
خاص بتوانند داخل طرح شوند یا اینکه بتوانند 
بار و وسایلی را که به همراه آورده اند با وسیله 
نقلیه خودشان به محل اقامتشان منتقل کنند 
نه اینکه وقتی به مشهد می رسند با دردسری 

جدید روبه رو شوند.
او اظهار می دارد: دردسر کمبود پارکینگ در 
اطراف طــرح ترافیک هم که خودش معضل 
بزرگ تری اســت. ما که حتــی پیش از ورود 
به مشــهد محل اقامتمان را با پارکینگ رزرو 
کرده بودیم، با وجود طرح ترافیک نتوانستیم 
بدرســتی از پارکینگ آن اســتفاده کنیم و 
مجبور بودیم روزهایی که پالک ماشــینمان 
به طرح نمی خــورد در به در دنبال پارکینگ 
برای ماشــین باشــیم و این موجب می شد 
زمان زیادی از وقتمان تلف شــود. مسئوالن 
شهر مشهد باید پیش از اجرایی کردن طرح 
ترافیک دنبال ایجاد پارکینگ برای این طرح 

بودنــد نه اینکه هنوز پس از چند ســال این 
مشکل وجود دارد.

 طرح ترافیک بدون پارکینگ
زائر دیگری از شهر یزد با اشاره به این موضوع 
که مشکل پارکینگ طرح ترافیک مشهد یکی 
از بزرگ ترین مشکالت اجرای این طرح برای 
مسافران اســت، گفت: من و خانواده ام سالی 
حداقــل دو بار برای زیارت به مشــهد ســفر 
می کنیم. همه خستگی عشق سفر به مشهد 
برای ما با گرفتاری در طرح ترافیک و معضالت 

آن بر تنمان می ماند.
وی ادامه می دهد: نکته جالب توجه این است که 
با وجود اجرای چندین ساله این طرح در مشهد 
انگار هیچ اقدامی برای ایجاد پارکینگ در محدوده 
طرح نشده است و حرکتی الک پشتی دارد! برای 
مسئوالن کالنشهری مثل مشهد مگر چقدر کار 
می برد که بخواهند پارکینگ هایی مناســب با 

اجرای طرح ایجاد کنند؟

حمایتمجلسازفعالشدن
منطقهویژهاقتصادیخراسانشمالی

خبرنگار بجن��ورد-
قدس رئیس مجلس 
شورای اســالمی گفت: 
قبول دارم بــا توجه به 
در  موجــود  امکانــات 
رشد  و  شمالی  خراسان 

صنایع، راه آهن برای این اســتان یک زیرســاخت ضروری به 
شمار می آید. با توجه به تأکید نمایندگان استان بر اجرای طرح 
ریلی گرگان- بجنورد- مشهد، استاندار طرحی را با وزارت راه 
وشهرسازی پیگیری کند تا من نیز از امکان فایناس خارج از 

کشور آن را پشتیبانی کنم. 
علی الریجانی در نشســت صمیمی با خانواده معظم شهدا، 
روحانیون، تشــکل های مردم، نخبگان، فعــاالن اقتصادی و 
مسئوالن خراسان شــمالی گفت: تالش های مجدانه ای برای 
آبادانی این استان صورت گرفته و اینکه بین بخش های مختلف 

این استان همگرایی وجود دارد بسیار حائز اهمیت است. 
وی افزود: برخی اســتان ها بــرای پروژه های مهــم خود از 
مدل هایی پیروی می کنند؛ خراسان شمالی نیز می تواند این 

مدل ها را در دستور کار قرار دهد.  
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: برخی استان هایی 
که ظرفیت ســرمایه گذاری در بخش خصوصــی را ندارند از 
طریق برخی بنگاه های اقتصادی کشور می توانند فعال شوند.  
الریجانــی خاطرنشــان کرد: بــرای موضوعاتــی همچون 
گردشگری، ساخت هتل ها، صنایع غذایی و تکمیلی کشاورزی 
و بســته بندی زعفران طرح هایی آماده شود و من نیز در این 
حوزه سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در این استان 

خواهم کرد.
وی در خصوص بازارچه مرزی خراسان شمالی نیز اظهارداشت: 
مرز نسبتاً طوالنی با کشور همسایه ترکمنستان دارید که باید 
از این فرصت استفاده شود و اگر الزم باشد با کشور همسایه 

نیز مذاکره خواهیم کرد. 
وی افزود: در خصوص بودجه توازن منطقه ای نیز به سازمان 
برنامه و بودجه کشــور توصیه می کنم به شما کمک کنند تا 

این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
الریجانی در بخش دیگر ســخنان خود قول مساعد تعیین 
تکلیف مشکالت مجموعه بهکده رضوی و فعال شدن منطقه 
ویژه اقتصادی را داد و گفت: الیحه تعیین تکلیف مشــکالت 
مجموعه بهکده رضوی را سریع تر در دستور کار مجلس قرار 
خواهم داد؛ برای فعال شدن منطقه ویژه اقتصادی باید بخش 

خصوصی فعال شود و ما نیز کمک خواهیم کرد.

پیشبینیشرکت133هزاردانشآموز
درطرحسنجشسالمت

قدماولکالساولیهابرایرفتنبهمدرسه
پورحسی�ن باحضور 
رئیس آمــوزش و پرورش 
استثنایی استان و معاون 
آموزش ابتدایی و همچنین 
و  تربیت بدنــی  معــاون 
سالمت آموزش و پرورش 
خراسان رضوی، پایگاه های 
طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو 
ورود به دبســتان سراسر استان در سال تحصیلی 99-98 افتتاح 
شد. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان در این مراسم 
گفت: طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان 
به این دلیل اهمیت دارد که با تشخیص، ارجاع و درمان به موقع 

نوآموزان، گام مهمی در جهت تحقق این رویکردها برمی دارد.
ابوالحســن حقیقی افزود: مطالعات نشــان می دهــد 67 درصد 
نوآموزانی که در این طــرح از آمادگی تحصیلی برخوردار بودند، 
دوره پیش دبستانی را در مراکزی که مورد تأیید آموزش و پرورش 

است گذرانده اند. 
وی در پایان گفت:  پیش بینی می شود در سال تحصیلی جدید 
حدود 133 هزار و 760 نوآموز پیش دبســتانی در طرح سنجش 
سالمت و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان شرکت 

کنند که از تعداد 20 تا 25 هزار نفر در خراسان رضوی هستند.

 راههایارتباطیسرویس»قدس خراسان«بامخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
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       معاون آموزش و پرورش خراسان رضوی:
هرمردودی12میلیونتومان

هزینهبرایدولتدارد

ایس��نا معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: دانش آموزی که دچار تکرار پایه 
می شــود، هزینه اقتصادی ۴ تا 6 میلیون تومان برای 

خانواده و دولت برجای می گذارد.
ابوالحسن حقیقی اظهار کرد: این مبلغ مربوط به زمانی 
است که هزینه ها پایین تر بود و اگر براساس هزینه های 
حال حاضر حساب کنیم، امروز بین 10 تا 12 میلیون 
تومان برای خانواده و آموزش و پروش هزینه برمی دارد.  
امیدواریــم مداخالت بهنگام را با کمــک تمام اولیا و 

اطالع رسانی مناسب از سال گذشته حساس تر کنیم. 

خراسانشمالی
درتوسعهگلخانههافقیراست

بجنورد-خبرنگارقدس  وزیر جهاد کشــاورزی 
گفت: توسعه گلخانه ها در خراسان شمالی خیلی فقیر 

و ضعیف است. 
دکتر محمود حجتی اظهار داشت: ظرفیت های بالقوه 
زیادی در خراســان شــمالی وجود دارد که به آن ها 
کمتر توجه شده؛امیدواریم با کمک مدیران و استاندار 

مشکالت پیگیری شود. 
وی افــزود: در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی 
آمادگی کامل داریم و با ارائه تســهیالت در این زمینه 

حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد. 

       مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالت خبر داد
معرفیمالکانواحدهای

تخریبشدهدرسیلبهبانکها

قدس مدیر بنیاد مسکن شهرستان کالت اعالم کرد: 
افرادی که واحد مسکونی آن ها در سیل امسال تخریب 

شده، برای تشکیل پرونده و معرفی به بانک اقدام کنند.
افروزی افزود: با توجــه به تأمین اعتبار برای واحدهای 
مســکونی خســارت دیده از سیل در شــهر کالت و 
روســتاهای تابعه که واحد مسکونی آن ها ارزیابی شده 
و مورد تأیید بنیاد مســکن اســت، مالکان این واحدها 
می توانند با مراجعه به بنیاد مســکن در این باره اقدام 
کنند. وی اعتبار مقاوم سازی به ازای هر واحد مسکونی را 

۴0 میلیون تومان اعالم کرد.

      وزیر جهاد کشاورزی در بجنورد:

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی مرحله دوم 
نوبت اول شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت بخش 

نوخندان
منتخ��ب                         محت��رم  نماین��دگان  باط��اع  بدینوس��یله 
ح��وزه ه��ای فرع��ی ش��رکت م��ی رس��اند ک��ه جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی ع��ادی مرحل��ه دوم نوب��ت اول ای��ن 
ش��رکت راس س��اعت 10 صبح روز سه ش��نبه مورخه 
1398/04/25 در محل مس��جد جامع نوخندان برگزار                                                                                                      
م��ی گردد،خواهش��مند اس��ت ب��ا دردس��ت داش��تن 
دعوتنامه کتبی و کارت شناس��ایی معتبر جهت تصمیم 

گیری موارد ذیل حضور بهم رسانید.
دس��تور جلسه:1-اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره و 

بازرس
2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال1397 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 1398
4-تصمیم گیری در خصوص نحوه تقس��یم سود ویژه 

سال 1397
5- انتخاب بازرس شرکت به مدت یکسال مالی

همچنین از کس��انی که متقاضی ثبت نام جهت س��مت 
بازرس��ی می باش��ند خواهش��مندیم ظرف مدت هفت 
ب��ا   )1398/03/26( آگه��ی  انتش��ار  تاری��خ  از  روز 
دردست داشتن مدارک ذیل به دفتر شرکت واقع در 

نوخندان مراجعه نمایند.
مدارک الزم: الف(فتوکپی مدرک تحصیلی)دیپلم و باالتر(

ب(فتوکپی تمام صفحات شناس��نامه و کارت ملی    ج(
دو قطع��ه عکس 4*3   د(تکمی��ل فرم تقاضانامه ثبت 

نام  ه(گواهی عدم سوءپیشینه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان وحدت بخش 

نوخندان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی
اعتبار کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی اعتبار کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی 
خراس��ان رضوی رأس ساعت 13 روز سه ش��نبه مورخ 98/4/18 در محل سالن آمفی تئاتر بیمارستان فارابی برگزار 
می گ��ردد. از کلی��ه اعضاء محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور 
بهم رس��انند. اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب                          
وکال��ت نام��ه کتبی به ف��رد دیگری واگذار نمایند. در اینص��ورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر 
فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید به ش��رح ذیل 

مراجعه تا پس از تأیید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
1- کلی��ه هم��کاران بازنشس��ته و کارکن��ان مدیری��ت درم��ان تأمی��ن اجتماع��ی خراس��ان رض��وی، بیمارس��تان های 
17ش��هریور، فارابی،رازی ترب��ت حیدری��ه، درمانگاه ه��ای بهار، هاش��می نژاد، ش��هید حس��ن زاده، مهرآب��اد، دفت��ر 
اس��ناد پزش��کی، پلی کلینیک ه��ای تخصصی بال حبشی، ش��هید فاتق، نیش��ابور، ترب��ت جام و درمانگاه ه��ای قوچان، 
فریمان، سرخس، تایباد، چناران می توانند روزهای شنبه و یکشبه و دوشنبه مورخ 98/4/15 و 98/4/16 و 98/4/17 

به محل دفاتر تعاونی اعتبار واقع در بیمارستان های 17 شهریور و فارابی مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس   2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97 و نحوه تقسیم سود

3- تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1398   4- تصویب افزایش سرمایه قانونی شرکت تعاونی اعتبار
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکس��ال  کاندیداهای محترم س��مت بازرس بایستی ظرف مدت یک 

هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت ثبت نام و تکمیل فرم و ارائه مدارک به دفاتر شرکت تعاونی مراجعه فرمایند
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مدیریت درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی
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 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت
 شماره ثبت 29932 تاریخ انتشار: 1398/03/26

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت روز شنبه مورخ 1398/04/08 ساعت 
10 صبح در محل مشهد- بلوار پیروزی- پیروزی 26- شهید فرقانی 7- مسجد امام حسین)ع( برگزار می گردد.

بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود در جلسه یاد شده حضور بهم رسانند ضمنًا چنانچه عضوی 
ام��کان حض��ور در مجمع را ندارن��د طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عموم��ی می توانند حق رأی خود را به موجب 
وکال��ت کتب��ی به فرد دیگ��ری واگذار نمایند. در این صورت آرای وکالت هر عض��و حداکثر 3 رأی و غیرعضو یک رأی 
خواهد بود. اعضای متقاضی اعطای نمایندگی از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت یک هفته به همراه وکیل خود باید 
از س��اعت 8 الی 12 روزهای ش��نبه و چهارش��نبه به دفتر ش��رکت تعاونی واقع در آزادش��هر- امامت 58- پاک 5-                          
واحد 2 مراجعه و پس از تأیید وکالت نامه مزبور توسط مقام مجاز برگه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد 
و همچنین از اعضایی که تمایل به کاندیداتوری س��مت بازرسی ش��رکت تعاونی را دارند درخواست می شود آمادگی 
خود را ضمن تکمیل پرسشنامه مربوطه به آدرس یاد شده و زمان تعیین شده به شرکت تعاونی اعام نمایند. الزم 
به یادآوری اس��ت جهت کسب اطاعات بیشتر از طریق تلفن 09039720402 اقدام تا هماهنگی و راهنمایی های الزم 

معمول گردد.
دستور جلسه:1- اتخاذ تصمیم در مورد تمدید مدت فعالیت شرکت بر اساس ماده 5 اساسنامه شرکت.

2- تصمیم گیری نسبت به عزل اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت تعاونی دارابام پارت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت اول(  انتشار:98/3/26 شرکت تعاونی کتاب ونوشت افراز 
بدینوسیله ازکلیه  عزیزان سهامداردعوت میگردد درجلسه مجمع روزپنج شنبه 98/4/27ساعت 21 درمحل میدان 

امام خمینی انتهای خیابان شهید فیاض بخش سمت چپ)هتل گلستان(شرکت نمایند.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره

2-ارائه گزارش بازرس    3- طرح وتصویب صورت های مالی 97     4- طرح وتصویب بودجه 98
5-اتخاذ تصمیم در خصوص فروش محل شرکت      6- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال مالی

تذکرات ضروری:داوطلبان عضویت در بازرس��ی حداکثر یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی بادردس��ت داشتن مدارک 
هویتی جهت ثبت نام وتکمیل فرم مربوطه شخصا به دفتر شرکت مراجعه نمایند.عزیزانیکه امکان حضور درجلسه را 
ندارند میتوانند حق رای خود را با وکالتنامه کتبی به عضوتاسه رای وبه غیر عضو یک رای محول نمایند.زمان ومکان 

بررسی وکالتنامه ها از تاریخ 98/4/22الی 98/4/25در ساعت اداری در دفتر شرکت خواهد بود. 
    هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن
شماره سه راه آهن   تاریخ انتشار: 98/03/26        

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 11 روزسه شنبه  
مورخ 98/04/25 در محل دفتر تعاونی به آدرس: میدان راه آهن محوطه انبار توشه ساختمان نمازخانه برگزار میشود. 

از کلیه اعضاء محترم تقاضا میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها درجلسه مقدور نمیباشد میتوانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
به فرد دیگری محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 

تنها یک رای خواهد بود.
*ضمنًا به اطاع می رساند اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد نظر باید در ساعات اداری روزهای زوج 
به محل دفتر تعاونی تا تاریخ 98/04/20 )میدان راه آهن محوطه انبار توشه ساختمان فنی و زیر بنائی( مراجعه تا 

پس از تائید وکالتنامه های مذبور  توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
* دستور جلسه :  1_طرح و تصویب صورتهای مالی سال 96 و 97 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2_طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98    3- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل بازرسی برای مدت یک سال مالی 

ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره یا بازرسی  موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت  یک هفته 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه  ومدارک الزم را ارائه نمایند.    

هیئت مدیره  تعاونی مسکن - شماره سه راه آهن
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آگهی مناقصه کتبی شهرداری گناباد 
)نوبت اول(

ش��هرداری گناباد در نظ��ر دارد در رعایت ماده 4 
آیین نامه مالی  ش��هرداریها و در اجرای  تصویب 
نامه شماره 38326 ت 27506مورخه 1381/9/5 
هیئت محترم وزیران  جهت رفع نیاز امور مربوط  
به نظا فت و پذیرایی و ارسال مراسات   ، خدمات 
رواب��ط عمومی  ، امور مرب��وط به حمل ونقل ،امور 
مربوط به  تعمیر و نگهداری ماشین االت شهرداری 
و نگهداری فضای سبز  پارک دانشگاه  نسبت  به 
خرید خدمت  از ش��رکتهای واجد  صاحیت  اقدام  
نماید .لذا  متقاضیان واجد  شرایط می توانند  از 
تاریخ در ج آگهی نوبت دوم  بمدت 10روز  نسبت 
ب��ه دریاف��ت  اوراق مناقص��ه و ارائه  پیش��نهاد 
به ام��ور مالی ش��هرداری مراجعه و یا با  ش��ماره 

57222276-051 تماس حاصل فرمایند 
 حسین زاده شهردار گناباد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن شماره سه راه آهن 

تاریخ انتشار:98/03/26        
شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه 
تعاونی مسکن شماره سه راه آهن راس ساعت 10 روز 
به  تعاونی  دفتر  محل  98/04/09در  مورخ  یکشنبه  
آدرس: میدان راه آهن محوطه انبار توشه ساختمان 
نمازخانه برگزار میشود. از کلیه اعضای محترم تقاضا 
میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضو عات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
درجلسه  آنها  حضور  امکان  که  محترمی  اعضای   *
به موجب  را  نمیباشد میتوانند حق رای خود  مقدور 
در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه 
حداکثر سه  هر عضو  وکالتی  آراء  تعداد  این صورت 

رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
* اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی بهمراه وکیل مورد 
نظر باید در ساعات اداری روزهای زوج به محل دفتر 
تعاونی تا تاریخ 98/04/05 )میدان راه آهن محوطه 
انبار توشه ساختمان فنی و زیر بنائی( مراجعه تا پس 
از تائید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
* دستور جلسه :

1_تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 5 اساسنامه 
در مورد تغییر آدرس شرکت 

2- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده 24 
اساسنامه در مورد تغییر تعداد اعضا علی البدل 

هیئت مدیره 
3_ تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی مطابق با 

ماده 6اساسنامه شرکت تعاونی مسکن شماره سه 
راه آهن

هیئت مدیره  تعاونی مسکن شماره سه راه آهن
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فعالیت17دانشگاه
ومؤسسهآموزشعالیغیرمعتبردرمشهد

ســخنگوی  ف��ارس 
هم اندیشــی،  کارگــروه 
نظــارت و پیشــگیری از 
جرایم آمــوزش عالی آزاد 
خراســان رضوی، با بیان 
و  دانشــگاه   17 اینکــه 
مؤسســه آمــوزش عالی 
غیرمعتبر در مشهد فعالیت دارند، دانشگاه شهید مطهری مشهد 
را یکی از این دانشگاه ها اعالم کرد که بدون کسب مجوزهای الزم 

دانشجو جذب کرده است.
پس از دســتگیری ســلطان جعل مدرک و بررســی تب و تاب 
مدرک گرایی، مسئله مؤسسه هایی که مدارک آن ها از سوی وزارت 
علوم دارای اعتبار نیســت در مشهد اهمیت بیشتری پیدا کرده 
است. شــاید اعالم نام برخی مؤسسه ها که اتفاقاً فعالیت آنان در 
شهر به وضوح نیز قابل رؤیت است باورپذیر نباشد، اما وزارت علوم 
نام 17 مؤسســه آموزش عالی و دانشگاه غیرمعتبر را در مشهد 

اعالم کرده است.
این بار مسئله از جنس مدرک فروشی یا جعل مدارک دانشگاه های 
معتبر و غیرمعتبر یا حتی بدون وجود خارجی نیست، بلکه باید 
گفت برای دانشــگاه شهید مطهری در مشــهد به استناد پاسخ 
استعالمی که از مدیرکل دفتر گســترش آموزش عالی رسیده، 
تاکنون مجوز پذیرش دانشجو در هیچ یک از مقاطع تحصیلی در 

شهر مشهد صادر نشده است.
علی جهان با اشاره به اینکه استعالم در خصوص دانشگاه شهید 
مطهری مشــهد در تاریخ 27 اسفند 1397 صورت گرفته است، 
تصریح کرد: پاســخ مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی به این 
استعالم که دوم اردیبهشت امسال به ما رسیده است، همان پاسخ 
درج شده در سایت است، یعنی تاکنون مجوز پذیرش دانشجو در 
هیچ یک از مقاطع تحصیلی در شهر مشهد برای دانشگاه شهید 
مطهری صادر نشــده است. کارشناس مســئول هیئت نظارت، 
ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی 
با تأکید بر اینکه پاسخ استعالم از وزارت علوم برای دانشگاه ارسال و 
مهلت ارائه توضیحات هم به آن ها داده شده است، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه هنوز هیچ پاسخ شایسته ای از طرف مسئوالن دانشگاه 

شهید مطهری مشهد دریافت نکرده ایم.
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 پاى «آزبست» هم به ميان آمد!
مهدى مقدسى، كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان صمت خراسان رضوى 
در اين زمينه به قدس گفت: پس از كشف اين اقدام خطرآفرين، دو نفر از عامالن اين 

اقدام شناسايى و به مراجع قضايى معرفى شدند.
وى ادامه داد: اين افراد براى سودجويى هرچه بيشتر دست به اقدام خطرناكى زده اند، 
چراكه اين احتمــال وجود دارد پس از نصب اين لنت ترمز تقلبى روى خودرو، در 
ســرعت باال همزمان با ترمزگيرى و وارد آمدن فشار زياد، لنت غيراستاندارد دچار 
مشكل شده و حادثه اى تلخ رقم بخورد. از طرفى بررسى هاى اوليه ما كه همچنان 
براى رسيدن به نتيجه قطعى ادامه دارد، گوياى اين واقعيت تلخ بود كه در لنت هاى 

ترمز  تقلبى از ماده ممنوعه  «آزبست» استفاده شده است.
دليل اين ممنوعيت هم اين است كه هنگام ترمز زدن ذراتى از آن در فضا منتشر 
مى شود و موجب بروز بيمارى هاى خطرناك خواهد شد. از همين رو پرونده اين اقدام 
با عنوان تقلب به دادسراى انقالب ارسال تا مقام قضايى در اين زمينه اعالم نظر كند.

روی �ط حاد�

���ط ز��ت

�خ�ف

سال�ت

�مل و ��ل

 شناسايى 1200 واحد آالينده 
در خراسان رضوى

ايرنــا: معــاون پايش و 
نظارت اداره كل حفاظت 
محيط زيســت خراسان 
رضوى گفــت: 42 درصد 
آاليندگى زيست محيطى 
اين  در  شــده  شناسايى 
استان مربوط به حوزه آب 

اســت. محمد عرفانى  با بيان اينكــه 35 درصد آلودگى نيز در 
حوزه خاك و 23 درصد در حوزه هوا شناسايى شده است، افزود: 
اين نتيجه از پايش و نظارت 5800 واحد صنعتى و توليدى در 
خراســان رضوى طى سال 1397 بدست آمده است. وى اضافه 
كرد: با اجراى اين تعداد پايش نظارتى در اســتان 1200 واحد 
آالينده شناســايى و با دريافت اخطاريه، موظف به اصالح وضع 
موجود شدند. عرفانى افزود: سال گذشته پنج واحد صنعتى به 
دليل رفع نكردن عوامل و منابع آاليندگى خود با دستور قضايى 

پلمب شدند كه همه اين واحدها توليدكننده ايزوگام بودند.

معــاون پايش و 
نظارت اداره كل حفاظت 
محيط زيســت خراسان 
 درصد 
آاليندگى زيست محيطى 
اين  در  شــده  شناسايى 
استان مربوط به حوزه آب 

يك مسئول در دانشگاه علوم پزشكى عنوان كرد
 پذيرش گردشگران سالمت 

از 56 مليت در بيمارستان هاى مشهد
قدس: مدير گردشگرى 
سالمت دانشــگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشكى 
سال گذشته گردشگران 
سالمت از 56 مليت براى 
درمان به بيمارستان هاى 

مشهد مراجعه كرده اند.
دكتر محمداســماعيل خيامى در جمــع خبرنگاران اظهار 
كرد: بيشترين گردشگران ســالمت به ترتيب از كشورهاى 

افغانستان، عراق، تركمنستان، بحرين و پاكستان بوده اند.
وى افزود: گردشــگران تنها در مراكــز درمانى داراى مجوز 
بسترى بيماران خارجى بسترى مى شــوند كه تاكنون 12 
بيمارســتان و 2 مركز جراحى محدود در مشــهد موفق به 
دريافت مجوز پذيرش گردشــگر سالمت شــده اند، البته با 
ارزيابى هاى انجام شده از مراكز جديد متقاضى، تعداد ديگرى 

مجوز در حال صدور است.
مدير گردشــگرى سالمت دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
ادامــه داد: در اين راســتا ارائه خدمات به گردشــگران 
ســالمت در مراكز بيمارستانى مشــهد در سال گذشته 
رشد 90 درصدى داشته و 13 هزار و 314 بيمار خارجى 
خدمات تشــخيصى و درمانى را در مراكز بيمارســتانى 
مشهد دريافت كردند كه اين ميزان نسبت به سال قبل از 

آن رشد قابل توجهى داشته است.
وى تصريح كرد: از سال گذشته عالوه بر ثبت اطالعات بيماران 
خارجى در مراكز درمانى، اطالعات اين دســته از بيماران در 
مراكز جراحى محدود نيز ثبت مى شود و بر اين اساس سال 
پيش 6586 بيمار خارجى در مراكز جراحى محدود خدمات 

دريافت كرده اند.
خيامى تأكيد كرد: در سال گذشته 19 هزار و 900 نفر بيمار 
خارجى در بيمارســتان ها و مراكز جراحى خدمات دريافت 
كردند و بيشــترين مراجعه گردشگران ســالمت به دليل 
بيمارى هاى زنان، قلبى، جراحى هاى مختلف از جمله چشم، 

بينى و جراحى هاى عمومى بوده است.

مدير گردشگرى 
سالمت دانشــگاه علوم 
گفت:  مشــهد  پزشكى 
سال گذشته گردشگران 
 مليت براى 
درمان به بيمارستان هاى 

طى روزهاى پنجشنبه و جمعه
 خط 2 قطار شهرى مشهد 

تعطيل مى شود
عمومى  روابط  قدس: 
بهره بــردارى  شــركت 
قطار شــهرى مشهد در 
اطالعيــه اى از تعطيلى 
خــط 2 قطار شــهرى 
روزهــاى  در  مشــهد 
پنجشــنبه و جمعه اين 

هفته خبر داد. بنا بر اين گزارش علت اين تعطيلى بهره بردارى 
از ادامه خط 2 تا ميدان شهيد كاوه (بولوار پيروزى) و ضرورت 

يكپارچه سازى سامانه هاى عملياتى ذكر شده است.

در درگيرى مرزبانان خراسان رضوى 
با سوداگران مرگ 

 22 كيلوگرم موادمخدر صنعتى 
كشف شد

فرمانده  قرمــز:  خط 
مرزبانى استان خراسان 
رضوى از كشف بيش از 
20 كيلوگرم مواد افيونى 
صنعتى توسط مرزبانان 
هنگ مــرزى تايباد در 
درگيرى  و  عمليات  دو 
با قاچاقچيان خبر داد. سردار جان نثاردر اين خصوص بيان 
داشت: در راســتاى جلوگيرى از ورود مواد مخدر و برخورد 
قاطع با قاچاقچيان، مرزبانان اين استان با اشرافيت اطالعاتى 
و در دو عمليات موفق شدند 22 كيلوگرم انواع موادمخدر را 

كشف و ضبط كنند.
وى در ادامه خاطرنشــان كــرد: مرزبانان هنگ تايباد در 
مســيرهاى ورود احتمالى قاچاقچيان كمين نموده و در 
نهايــت با آن ها در دو عمليات جداگانه درگير شــده كه 
قاچاقچيان تاب مقابله با مرزبانان را نداشته و به آن سوى 

مرز متوارى شدند.
سردار جان نثار تصريح كرد: مرزبانان در پاك سازى محل هاى 
درگيرى موفق شدند 12 كيلو و 500 گرم مواد افيونى از نوع 
هروئين فشــرده و 9 كيلو و 500 گرم مواد مخدر صنعتى از 

نوع شيشه را كشف كنند.
فرمانده مرزباني اســتان در پايان خاطرنشان كرد: مرزبانان 
سرزمين خورشيد با توكل بر خدا در راه مقابله با قاچاق مواد 
مخدر به طور جدي در شــبانه روز كوشــش دارند تا نظم و 
امنيت را براي مردم به ارمغان آورند و همچون گذشته سدي 

محكم در برابر اين گونه اقدام ها هستند.

محموله غيرقانونى در داورزن توقيف شد
 كشف 8 تن چوب قاچاق 

پى  در  قرمــز:  خط 
ميدانــى  رصد هــاى 
پليــس در  مأمــوران 
شهرستان داورزن، يك 
دستگاه كاميون حامل 
150 ميليــون ريــال 
چوب قاچاق شناسايى 
و توقيف شد. ســرهنگ جمشيد بدرى، فرمانده انتظامى 
شهرســتان داورزن با اعــالم اين خبر گفــت: مأموران 
انتظامي كالنترى مركز حين گشــت زني به يك دستگاه 
كاميون كه در حال حمل چوب بود مشكوك شده و براي 
بررســي بيشتر آن را متوقف كردند. وى با اشاره به اينكه 
در بازرســي از اين خودرو، 8 تن چــوب جنگلي قاچاق 
كشف شــد، افزود: كارشناســان ارزش چوب هاي كشف 
شده را 150 ميليون ريال اعالم كردند. در اين زمينه يك 
نفر دســتگير و پس از تشكيل پرونده انتظامى براي سير 

مراحل قانوني به مراجع قضايى معرفي شد.

در يك واحد مسكونى 
 پنكه آتش به پا كرد!

رئيس  قرمــز:  خط 
ايســتگاه 16 سازمان 
خدمات  و  آتش نشانى 
شــهردارى  ايمنــى 
وقــوع  از  مشــهد 
يك  در  آتش ســوزى 
منــزل مســكونى در 
شــهرك شــهيد رجايى اين كالنشــهر خبر داد. مجيد 
فرهادى در شــرح اين عمليات گفت: عصر جمعه گذشته 
وقوع آتش ســوزى در يــك منزل مســكونى در منطقه 
شــهرك شهيد رجايى (خيابان اميرآباد) به سامانه تلفنى 

125 اطالع رسانى شد.
وى افزود: نيروهاى امدادى سازمان آتش نشانى بالفاصله 
پس از دريافت گزارش آتش ســوزى از دو ايستگاه 15 و 
16 به محل آتش سوزى اعزام شدند و در اقدامى ضربتى 
شــعله هاى آتش را كه نيمى از منزل حدوداً 70 مترى را 
فرا گرفته بود، مهــار و خاموش كردند. به گفته فرهادى 
اين آتش ســوزى در طبقه اول يك ســاختمان مسكونى 
دو طبقــه رخ داد و كانــون آن قســمت پذيرايى منزل 

بود.
رئيس ايســتگاه 16 سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى 
شــهردارى مشهد ضمن ابراز خرسندى از اينكه بروز اين 
آتش سوزى تلفات جانى در پى نداشت، اظهار كرد: علت 
حادثه در بررســى هاى اوليه اتصالى سيم كشى پنكه بوده 

است.

دستگيرى سارق موتورهاى كولر آبى در بينالود 
 پايان سرقت هاى پشت بامى

 خط قرمز: سارق حرفه اى كه در شهرستان بينالود بيش از 
كولر  موتــور  فقره   10
بــود  ســرقت كــرده 

دستگير شد.
ســرهنگ علــي اكبر 
فرمانده  پور،  حســين 
انتظامــي شهرســتان 
بينالود گفت: در پى وقوع چند فقره سرقت موتور كولرهاى 
آبى از پشــت بام يك مجتمع مســكونى در اين شهرستان، 
پيگيرى موضوع به صورت ويژه در دســتور كار پليس قرار 

گرفت.
مأموران انتظامى اين فرماندهى پس از انجام تحقيقات گسترده 
و به كارگيرى يكسرى اقدام هاى تخصصى و پليسى سرانجام 
موفق شدند عامل اين سرقت را شناسايى و با هماهنگى مقام 

قضايى در يك عمليات ضربتى او را دستگير كنند.
ســارق پس از دستگيري در تحقيقات صورت گرفته به 15 
فقره سرقت موتورهاى كولر از روى پشت بام منازل اعتراف و 
از فروش اموال مسروقه به يك مالخر خبر داد كه اين مالخر 

نيز شناسايى و دستگير شد.
ســرهنگ حســين پور از كشــف 10 عدد موتور كولر، 11 
دستگاه فرز و يك دســتگاه رايانه خبر داد و گفت: در ادامه 
متهم و مالخر دستگير شده با تشكيل پرونده به مراجع قضايي 

معرفي شدند.

سارق حرفه اى كه در شهرستان بينالود بيش از خط قرمز: سارق حرفه اى كه در شهرستان بينالود بيش از خط قرمز: سارق حرفه اى كه در شهرستان بينالود بيش از 
زاويه تصوير

تجاوز به حريم رودخانه طرقبه

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 رفت وآمد كاميون ها در منطقه مسكونى
تريلى هــا در  رفــت و آمــد كاميــون و 
منطقــه مســكونى حــد فاصــل آوينى و 
از ساكنان  پنجتن45(بوكانى) آســايش را 
سلب كرده در حالى كه در نزديكى شهردارى 
و همجوارى فرهنگســراى انقالب اسالمى 
است. از مســئوالن خواهشمنديم پيگيرى 
كنند شــهردارى اقدامى كه انجام نمى دهد 
هيچ، محل بهره بردارى آب با تانكرها را هم 

اضافه كرده، ضمناً در مجاورت پارك ارم است و رفت وآمد عابران پياده با مشكل مواجه است.
915...8419

 وام ازدواج چگونه بگيريم؟
اين چه قانونى است؛ براى وام ازدواج بايد دو 
تا ضامن ببرى كه نامه كسر از حقوق داشته 
باشــند. من و امثال من كه اين شــرايط را 
نداريم نبايد وام بگيريم؟ لطفاً حرف ما جوانان 

را به مسئوالن برسانيد.
901...7775

 تحقيق از بانك شهر چه شد؟
مســئوالن محترم تحقيق و تفحص در مورد بانك شهر در مشهد قرار بود انجام شود؛ به 

كجا رسيد؟
938...8656

 مخابرات پاسخ دهد
چرا مخابرات بدون دليل تلفن ثابت من را قطع كرده، رفتم دفتر خدمات گفتند كد ملى شما 
ثبت نشده و مبلغ 4000 تومان گرفتند؛ چرا؟ واقعاً چرا هم من را از كار و كسبم بيندازند و هم 

هزينه بگيرند، طراحان اين مسائل خدا را هم درنظر بگيرند.
915...5682

 حذف بدون كارشناسى قبض
حــذف قبض كاغــذى، انداختــن مالك و 
مســتأجر به جان هم است، آيا شركت برق 
حــرف قابل توجهى دارد، آيا اين كارشــان 
كارشناسى شده است؟ از همه مهم تر اينكه 
فقط مبلغ را مشخص كرده و از ديگر اجزاى 

قبض مردم اطالع پيدا نمى كنند.
امروز برق، فــردا گاز، روز بعد آب و روز بعد 

تلفن!
935...4292

 شهردار منطقه بخواند
شهردار محترم منطقه شهرك قدس! تابستان شروع شده، ما كه پولى نداريم بچه ها را ببريم 
سفر جنوب وشمال، منطقه پر از زمين هاى خالى و خار است؛ اما دريغ از يك پارك و فضاى 
سبز مناسبى كه حداقل عصرها بچه ها ساعتى را بيرون از خانه و جاى امنى بگذرانند، به خدا 

ثواب دارد به فكر بچه هاى ما هم باشيد.
915...9211
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عقيل رحمانى يك گزارش ســاده مردمى 
و پيگيرى ماجرا از ســوى كارشناسان معاونت 
بازرسى ســازمان صمت خراسان رضوى موجب 
شــد تا پــرده از توليــد غيرقانونــى لنت ترمز 
خودروهاى سوارى برداشته و با دستور قضايى دو 

مكان توليد و عرضه پلمب شود.

 رد زنى تخلف در حاشيه شهر مشهد
حدود يك هفته پيش بود يكى از شــهروندان با 
معاونت بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوى تماس گرفت و مدعى شد افرادى 
در حاشيه شهر مشهد به صورت مخفيانه در حال 
توليــد و توزيع لوازم يدكى خودرو هســتند. به 
همين واسطه بود كه مهدى مقدسى، كارشناس 
مســئول معاونت بازرسى سازمان صمت استان 
موضوع را به يكى از تيم هاى كارشناســى ارجاع 
داد و از آن ها خواســت همــان لحظه به محل 
مورد اشاره در حوالى روستاى همت آباد مراجعه 
و موضوع را رصد كنند. كمى بعد كارشناســان 
خودشــان را بــه محــل رســانده و اقدام هاى 
نامحســوس خود را براى دست يافتن به صحت 
گزارش اعالمى آغاز و پس از چند ساعت كنترل 
رفت و آمدهاى صورت گرفته، متوجه شدند در 
محل لنت ترمز انواع خودروهاى سوارى توليد و 
در بازار به فروش مى رســد. باتوجه به كسب اين 
اطالعات و براى محكم كارى، بررسى شد آيا در 
منطقه كارخانه و يا واحد توليدى مجاز در زمينه 
توليد اين محصول فعاليت دارد كه معلوم شد به 
هيچ عنوان واحد توليدى در محل مجوز فعاليت 

دريافت نكرده است.كارشناسان باتوجه به اينكه 
لنت ترمزخودرو داراى اســتاندارد اجبارى بوده 
و صالحيت رســيدگى به ايــن تخلف در حوزه 
اختيارات دســتگاه قضايى قرار دارد، ماجرا را به 
اطالع جانشين سرپرست دادسراى انقالب مشهد 
رســاندند، همان لحظه قاضى دشتى فدكى با 
توجه به اهميت اين ماجرا كه مســتقيم با جان 
شــهروندان در ارتباط بود، دستور ورود به محل 
و در صورت مشــاهده تخلف، پلمــب مكان را 
صادر و از مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومى 
فرماندهى انتظامى اســتان خواست آن ها هم به 

محل مراجعه و اقدامات پليسى را انجام دهند.

 توقف خط توليد كاالى تقلبى 
باتوجــه به دســتور مقام قضايى كارشناســان 
معاونت بازرسى ســازمان صمت و مأموران اداره 
نظارت اماكن وارد محل شــده و مشاهده كردند 
در كارگاه زيرزمينــى يادشــده خط توليد لنت 
ترمز انواع خودرو هاى سوارى مانند تندر90، پژو 
405 و پرايد به صورت عمده داير و كارگران هم 
مشغول بسته بندى محصول تقلبى با يك برند 
بى هويت هستند. بررسى هاى ميدانى كارشناسان 
از سوى ديگر حاكى از آن بود عامل اين اقدام در 
مسير توليد لنت ترمز تقلبى و براى سودجويى 
بيشــتر، لنت هاى ترمز از رده خارج و كاركرده را 

از شهرهايى نظير شيراز، مشهد و... جمع آورى و 
پس از انتقال به محل و نصب لنت هاى بى هويت 
روى بدنه آهنى لنت كاركرده، در پايان محصول 

تقلبى را بسته بندى و راهى بازار مى كرده است.
همچنين در پايان بازرســى حدود 500 دست 
لنت ترمز تقلبى كه برخى از آن ها بسته بندى و 
تعدادى هم در مراحل آخر چرخه توليد محصول 
قرار داشــت از محل كشــف و توقيف گرديد. از 
سوى ديگر بررسى اســناد مالى به جا مانده در 
كارگاه زيرزمينــى حاكى از آن بود كه بيشــتر 
لنت هاى ترمز تقلبى توليد شده به شهر مشهد 
منتقــل و به يكى از فروشــگاه هاى لوازم يدكى 

تحويل و آنجا فروخته مى شد.

 پلمب كارگاه و محل
 عرضه لنت هاى ترمز  تقلبى

برهمين اساس كارگاه مذكور پلمب و كارشناسان 
به حوالى خيابان فدائيان اسالم مراجعه و فروشگاه 
لوازم يدكى را شناســايى و آنجا را مورد بازرسى 
قرار دادند كه تعدادى از محصول تقلبى در محل 
كشف شد. موضوع مجدد به اطالع مقام قضايى 
رسيد و به اين واســطه دستور پلمب فروشگاه 

يادشده هم صادر شد.

ماجراى توليد زير پله اى لنت ترمز تقلبى در مشهد چه بود؟

پُر كردن جيب به قيمت جان مردم !

مخاطبان گرامى!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطلــب 

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

آب و �وا
 پيش بينى وزش باد و گرد وخاك 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: براساس نقشه ها 
و مدل هاى هواشناسى پديده غالب در سطح استان تا اواسط 
هفته جارى افزايش ســرعت وزش باد اســت كه در برخى 
نقاط اســتان وزش باد شديد همراه با گردوخاك پيش بينى 
مى شــود. همچنين در اين مدت هواى گرم در بيشتر نقاط 

استان ماندگار است.

عمومى  روابط 
بهره بــردارى  شــركت 
قطار شــهرى مشهد در 
اطالعيــه اى از تعطيلى 
 قطار شــهرى 
روزهــاى  در  مشــهد 
پنجشــنبه و جمعه اين 
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 بسته بندى تخم مرغ با نشان 
«ويژه روز زرد طاليى» تقلبى است

عمومى  روابــط  قدس: 
خراســان  دامپزشــكى 
رضــوى اعــالم كــرد: 
تخم مرغ با نام و نشــان 
«ويــژه روز زرد طاليى» 
كه با كد تقلبى 241030 
به عنوان پروانه بهداشتى 

بهره بردارى تقلبى بســته بندى شده اســت، به علت توليد 
غيرمجاز و بدون هويت و نداشتن پروانه بهداشتى دامپزشكى، 
غيرمجاز بوده و با مراكز عرضه كننده اين برند برخورد خواهد 
شــد. اين روابط عمومى از شهروندان خواسته ضمن مصرف 
نكــردن اين محصول، در صورت مشــاهده اين برند در بازار، 

مراتب را با سامانه پيامك 300001512 اطالع رسانى كنند.

عمومى  روابــط 
خراســان  دامپزشــكى 
رضــوى اعــالم كــرد: 
تخم مرغ با نام و نشــان 
«ويــژه روز زرد طاليى» 

به عنوان پروانه بهداشتى 



ورزش خراسان  موفقیتم را مدیون 
امام مهربانی ها هستم

محمد تقی امیدیان، متولد 1344 هنرمند نقاشی 
اســت که بدون استاد به مرحله استادی رسیده 
و درحال حاضر از اســتادان نقاشــی در یکی از 
ایالت های آمریکاست که سطح مدرک او معادل

PHD ارزیابی شــده اســت.او باب گفت وگو را 
این گونه آغاز می کند: از کودکی استعداد نقاشی 
داشتم و دیپلم علوم انسانی دارم، پدرم هم اهل 
شعر، ادب و هنر بود. سال 69 شنیدم آستان قدس 
رضوی پرچم رسمی را می خواهند، طراحی کنند، 
مادرم که این خبر را شنید، خیلی مرا تشویق کرد 
و گفت همــه وقتت را بگذار روی همین طرح و 
برای آن همه تالش و وقتم را گذاشتم. وی با ذکر 
خاطره ای تأکید می کند: در نوزادی برایم مشکلی 
پیــش آمد که دکترها از من قطع امید کردند و 
مادرم به امام رضا)ع( متوسل شد و شفایم را از او 
خواست. ارادت من و مادرم به آستان پرمهر حرم 

همیشه پابرجاست.

 طراحی پرچم آستان قدس رضوی 
از ورود غیرمنتظره اش به آســتان قدس رضوی 
با طراحی پرچم آســتان قدس مزین به نام امام 
رضا)ع(، طراحی نقطه ها به صورت کبوتر، رساندن 
حس معنوی و تغییر شعاع نور به حدیث معروف 
برایمــان توضیح می دهد و می گوید: با اســتاد 
عرب زاده که استاد فرش ایران است، آشنا شدم 
و درطراحی و نقاشی پرتره، کارم را استادان هنر، 
فوق العاده ارزیابی کردند. همان سال 68به آستان 
قدس، قســمت مرکز آفرینش های هنری برای 
کشــیدن تمثال مبارک علمای خراسان معرفی 
شــدم .10 چهره شاخصی چون مرحوم آیت اهلل 
خراسانی، آیت اهلل حکیم، آیت اهلل اراکی، آیت اهلل 

میالنی و ... .

 10 پرتره علما و استاد فرشچیان 
وی با اشــاره به این نکته که کشــیدن پرتره 
آیت اهلل میالنی که عکس های ســیاه و سفید 
کمــی از وی باقــی مانده بــود موجب ورودم 
به مجامع جهانی شــد، اظهار مــی دارد: برای 
کشیدن پرتره آیت اهلل میالنی شروع به تحقیق 
و خوانــدن زندگی نامه وی کــردم و به همه 

اطالعاتی که درباره او بود، پرداختم. 

اســتاد امیدیان تأکید می کند: در این کار سعی 
کــردم تکنیک کنترلــی آبرنــگ را ارتقا دهم، 
ترنس های رنگی را بیشتر نشان دادم بدون آنکه 
کار دچارخشک  شدگی سریع و حالت بسته شود، 
باید تقســیم بندی را انجــام و دما را مدام تغییر 
مــی دادم و بعدها همین پرتره و تکنیکی که در 
این کار اجرا کردم موجب ارتقای سبک و دعوت 
من به مجامع هنری جهانی شد و در حال حاضر 
همه آن پرتره ها در موزه علوم قرآنی است. بعدها 
به خواسته مرحوم آیت اهلل طبسی پس از کشیدن 
تابلو عصر عاشورا توسط استاد فرشچیان، پرتره 
استاد را برای قدردانی از او کشیدم که این پرتره 
توسط خود استاد فرشــچیان به موزه سعدآباد 
اهدا و در حال حاضر در مــوزه قرار دارد. همان 
دوران بود که از دوسلدورف آلمان، آمریکا، حوزه 

کشورهای عربی و... دعوت شدم .

 طراحی چهره امام 
خمینی )ره( در اسکناس 

این اســتاد پیشکسوت نقاشی 
دیگرکارهــای  از  شــهرمان 
شــاخصش، به طراحی چهره 
امام دراســکناس اشاره و بیان 
مــی دارد: پــس از رحلت امام 
)ره( درسال 68 طبق اصل 90 
مجلس، یک مســلمان شیعه 
ایرانی قرار شــد که این طرح را 
انجام بدهد. طرح ها را زدم، کار 
سختی بود،خطوط نباید به هم 
متقاطع  یا  موازی  می چسبید، 
بودند و این کارتکنیک خاصی 
داشت، مطالعه زیادی برای این 
کارانجام دادم و پــس از آماده 
شدن، طرح در سوئیس توسط 
یک هنرمند روی شــابلون زده 
شد و طرح من روی اسکناس ها 

نقش بست. وی ازدعوتش به انجمن هنری آبرنگ 
نیز می گوید: پس از رفتن در یوتیکا کالج وابسته به 
دانشگاه های سیراکیوس که از دانشگاه های هنری 

است، درآمریکا دعوت به کار و تدریس شدم.

 قوانین هنری مطلوب 
از وی درخصــوص وضعیــت اقتصــاد هنــر و 
راه حل هایــی برای ارتقــای وضعیت هنرمندان 
می پرســم، می گوید: ما مصوبــات خوبی درباره 
توسعه هنرداریم که این قوانین درهیچ کجای دنیا 
وجود ندارد اما بخشی از آن بی اطالعی هنرمندان 
و عدم مطالعه شــان و بخشــی هم بــه اجرایی 
نشــدن آن قوانین برمی گردد. به هرحال شرایط 
جغرافیایی و اقتصادی هرمنطقه متفاوت است و 
به همان نسبت مباحث هنری ازاین شرایط جدا 
نیســتند. در هیچ کجای دنیا دولت مستقیم به 
هنرمندان کمک نمی کند اما بسترســازی برای 

رشد برابری افراد جامعه وجود دارد.
استاد امیدیان بیان می دارد: اگرهنرمندی درهر 
زمینــه هنری کاری انجام بدهــد و آن اثردارای 
ارزش های هنری باشــد به دلیــل وقت، تجربه، 
تکنیک خاص و مطالعه، حقوق معنوی ومادی او 

همیشه لحاظ می شود.

 هنرمندان و مشاغل مختلف
وی خاطرنشان می ســازد: برای مثال 80 درصد 
هنرمندان در آمریــکا به غیر از هنر کار دیگری 
دارند تا بتوانند بودجه هنری شان را تأمین کنند. 
دوست نویســنده آمریکایی دارم که در بازرسی 
زندان های ایالتی نگهبان و چک کننده مانیتور 
اســت ومی گوید: از بــودن در این کارهم درآمد 
دارم و هم ایده های خوبی برای نوشتن می گیرم 
یا دوست دیگر نقاشی که رفت وآمدهای کارگران 
یک کارخانه را کنترل می کند ، می گوید: شغلی 
دارم که فرصــت زیادی برای 
نقاشــی هم در کنار آن وجود 
دارد. وی تأکیــد می کند: به 
نظرمن بایــد در کنارآموزش 
هنری، آمــوزش اقتصادی به 
هنرجویان هنر داد. دست کم 
آن  که کارنزدیک به هنرشان 

انجام بدهند.

 عظمت هنرایرانی 
هنرمندان  درخصــوص  وی 
هنری  درعرصه هــای  ایرانی 
می گویــد:  نیــز  جهانــی 
هنرمنــدان  درنیویــورک، 
ایرانی مطرحــی داریم که در 
دیزاین،  اقتصادی،  زمینه های 
بســیارمطرح  و...  مدلینــگ 
هســتند و رمزموفقیت آن ها 
اطالعــات خــوب وتلفیــق 
هنرمدرن با هنرایرانی است. در 
همه کتابخانه ها و موزه ها، هنرایرانی و عظمت آن 

وجود دارد.
این استاد پیشکسوت هنر نقاشی، یکی ازخألهای 
هنری در شهرمان را اســتفاده نکردن ازحضور 

و انــرژی هنرمندان جوان اعالم و خاطرنشــان 
می سازد: به اعتقاد من برای جوان ها باید فرصت 
ایجــاد کرد. برای مثــال دوره ای حتی یکماهه، 
از حضور آن ها درمســندهای هنــری به عنوان 
نمایندگان هنرمندان استفاده کرد و هم به آن ها 
وهم به ایده های نسل جدید هنر، فرصت ورود به 

جوامع هنری داد.

 خرید آثار شناسنامه دار به  جای طال
محمد تقــی امیدیان درباره قــدرت خرید و 
استقبال ازهنرهای تجســمی در کشورهای 
خارجــی می گویــد: درکشــورهای خارجی، 
نقاشی های آکادمیک و فوق هنری متعلق به 
طبقه مرفه اســت. آثاری که شناسنامه دارند 
ومثل ســرمایه گذاری محســوب می شوند، با 
گذشت زمان ارزش افزوده دارند و حتی افراد 
گاه به جای طال، تابلومی خرند. طبقه متوسط 
رو به باال تابلوهای ســبک های نورئالیســم، 
امپرسونیســم و... برایشــان جذابیت دارد و 
درهمه جــای دنیا داخل منازل، شــرکت ها، 
رستوران ها و فروشگاه ها، بیمارستان ها، اداره ها 

و... تابلوها روی دیوار نصب شده است.
این اســتاد نقــاش با بیان ایــن نکته که حتی 
مردمی که قدرت خرید تابلوهای اصل را ندارند، 
پوسترنقاشی های معروف را به صورت قاب گرفته 
شــده در تزئین خانه استفاده می کنند و این در 
حالی اســت که برای چاپ پوسترها هم قانون 
کپی رایت همیشه برای هنرمندان یک اثر نقاشی 

یا عکاسی و... محفوظ است. 
وی درخصــوص تدریس به شــاگردان خارجی 
عالقه مند به هنر می گویــد: عالوه برتدریس در 
دانشــگاه، شــاگردان خصوصی دارم که اصول 
حرفــه ای تکنیــک آبرنگ را به آن هــا آموزش 
می دهم و نیز در زمینه مجســمه سازی فلزی ، 
دیزاینینگ فلز و نماها و فضاها، تابلوهای فلزی 

سه بعدی و... مشغول به کارهستم.

 حس امنیت 
وی در پایــان ایــن گفت و گوی چهار ســاعته 
درتحریریه قدس تأکید می کند: در برنامه زندگی 
من همیشه آمدن به مشهد وجود دارد. از فرودگاه 
مســتقیم به زیارت امام غریب نوازمان می روم. 
حس امنیت را می توان درکنارش با تمام وجود 

احساس کرد.
 ســال ها پیش که به مشــهد می آمدم از باالی 

پشت بام خانه مان حرم را می دیدم. 
نورهــا و گنبد طالیی آن از دوردســت ها دیده 
می شد و هنوزهم معتقدم پیرامون حرم، حریمی 
اســت که به هیچ قیمتی نباید ساختمان های 
اطراف باال بروند. عکس حــرم را درهمه دورانی 
که از ایران و مشــهد الرضا دورم در کنارم دارم و 
همه موفقیت های امروزم را مدیون نظر لطف امام 

رضا)ع( در تمام دوران عمرم می دانم.

فرهنگ و هنر
 »واریاسیون« در نگارخانه رادین

نمایشگاه گروهی نقاشی 
»واریاسیون« در نگارخانه 
رادین مشهد به نمایش 

درآمد.
آثار  نمایشــگاه  این  در 
کریم اســکندری، الدن 
اورنگی، افشــین باقری، 

محمد جعفر پاکروان، زینب پورسلیمانی، حمید حلیمی، هدی 
رحیمیان، الهام روحبخش، ایمان صادقی، مهسا فروتن، جـواد 
قنبرپور، مهدی محدث، جواد محدث، نونا نمازی و ســعید 
نودهی تــا تاریخ 29 خرداد از ســاعت 17 تا 21 در معرض 
دید عموم قرار گرفت. نگارخانه رادین در بولوار سجاد- حامد 

جنوبی 12- پالک 108 واقع است. 

  رونمایی از مستند »   سپید پایتخت  ایران« 
میــراث  اداره  رئیــس 
فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری تربت حیدریه 
از رونمایی مستند سپید 
پایتخت ایران  خبر داد. 
علی محمدی خاطرنشان 
کرد:همزمان با اختتامیه 

جشنواره ملی فرهنگی و هنری سرخ و سفید، مراسم رونمایی 
 از نخســتین مســتند علمی در حوزه صنایع دستی یعنی 

ابریشم کشی منطقه بایگ برگزار شد.
این مستند حاصل 6 ماه تحقیق و پژوهش است که تالش بر 
آن بوده تا در کنار به تصویر کشیدن مراحل تولید ابریشم در 
این روســتا و معرفی این محصول به آداب و رسوم، فرهنگ، 
لهجه و گویش، بافت سنتی روستا و نوع پوشش مردم در این 
اقلیم برای آشنایی مخاطبان این مستند با زندگی مردم این 

خطه پرداخته شود.

مکث
به بهانه دیدار با استاد امیربرزگر خراسانی

  فرصت هایی که نباید از دست برود
سپاهی  عباســعلی 
یونســی: دو، سه سال 
پیش بود، هاشم رضازاده، 
تماس  شــاعرم  دوست 
گرفت و گفت: قرار است 
با چند نفر از دوستان به 
دیدن اســتاد امیر برزگر 

خراســانی بروند و از من هم بــرای رفتن دعوت کرد. فردای 
آن روز ما بودیم و جایی در رضا شــهر روبه روی خانه اســتاد 
برزگر. دوستان که آمدند، وارد خانه استاد شدیم و ساعتی را 
نشستیم و بیشتر شنونده حرف های استاد بودیم. سال پیش 
در برنامه دیگری استاد جواد محقق همدانی برای انجام چند 
گفت وگو با اهالی شــعر و ادب استان به مشهد آمدند. یکی 
از آن گفت وگوها با بنــده و محور اصلی گفت وگو هم درباره 
جلسات ادبی مشهد و در کنار آن پرسش هایی مرتبط با حوزه 
شــعر بود. یکی از گفت وگوها هم با استاد برزگر بود. دوستان 
دعوت کردند تا در صــورت تمایل، آن ها را در رفتن به خانه 
اســتاد همراهی کنم و با این دعوت، بنده هم همراه دوستان 
شدم. چون بدون مقدمه دعوت شده بودم، فقط تلفن همراه 
در دسترســم بود و دوربینم همراهم نبود تا از اســتاد فیلم 
بگیرم. یادم هســت آنجا به دوستان گفتم شما که قرار است 
مجموعه ای از گفت وگوها با چهره های مختلف شعری تهیه 
کنیــد، کاش فقط به ضبط صدا اکتفا نمی کردید و همه این 

گفت وگوها را تصویری می گرفتید حتی با یک دوربین.
آن روز بــا موبایلم بخش زیــادی از برنامه را فیلم گرفتم هر 
چند کیفیت گوشی که همراهم بود به دوربینم نمی رسید اما 
بــا خودم فکر کردم همین هم غنیمت اســت. حاال و بعد از 
گذشت سالی خبردار شدم استاد مریض حال بوده  و تعدادی 
از دوســتان و مدیران ارشاد به مالقات ایشان رفته اند. پس از 
شــنیدن و خواندن این خبر، دوباره این فکر به ذهنم رسید 
که کســی چون او به سبب حضور چند دهه ای خود در شعر 
و نشســت و برخاست و دوستی های چندین و چند ساله اش 
با بزرگان ادب و هنر این ســرزمین و از جمله خراسان بزرگ 
می تواند منبع داشــته ها و اطالعات فراوانی باشد. او از نسلی 
است که تحصیالت خود را با رفتن به مکتبخانه در دهه 20 
شــروع کرده است و عالوه بر اینکه برای آموختن و پرداختن 
به شعر محضر برخی از بزرگان شعر و ادب از جمله زنده یاد 
قدســی،فرخ، کمال، صاحبکار و ... را درک کرده است، برای 
آموختن هنر موســیقی و نقاشی هم با برخی از استادان هنر 
مراوده و ارتباط داشــته اســت که می تواند شنیدن از آن ها 
هم خالی از لطف نباشــد. این صحبت ها البته به معنای آن 
نیست که درباره گذشته ادبی خراسان، چهره ها و شخصیت ها، 
جلســات و مباحثی از این دســت ننوشــته اند اما به نظرم 
 در ایــن بخش هنوز جای کار فراوان وجــود دارد چرا که در
گفت وگوی یکی، دو ساعته با استادی همچون امیربرزگر و یا 
دیگر پیشکسوتان، نمی توان به همه جوانب بحث پرداخت. در 
این گونه گفت وگوها استاد مورد نظر می تواند گاهی 50 سال 
خاطرات ادبی خود را و گفتنی ها از جلسات و شخصیت های 
تأثیرگذار شهر را در قالب چند خاطره و یا جمله و اظهارنظر 
بازگو کند. برای همین اگر به دنبال کار جدی هســتیم، باید 
گاهی ســاعت ها و روزها پای صحبت های هــر کدام از این 
پیشکسوتان بنشینیم و حرف های آن ها را با جزئیات بشنویم و 
ثبت کنیم. به عبارت دیگر گفت وگو با هر کدام از این بزرگان 
را باید در قالب طرح و برنامه ای چند جلسه ای تعریف کنیم. 
ناگفته روشن است از اســتادان بزرگوار هم انتظار می رود با 
آن هایی که تنها به خاطر زنده نگه داشــتن گذشــته ادبی 
شــهرمان تالش می کنند همکاری و همراهی کنند زیرا این 
نوشتن ها، شنیدن ها و ثبت و ضبط کردن ها بخشی از هویت 
تاریخی  و ادبی شــهر مشهد است و اگر آن چنان که باید و 
شاید به آن نپردازیم، بخشی از تاریخ شهرمان را خودخواسته 

به فراموشی سپرده ایم.
نکتــه آخر اینکــه جوانانی که امروز پا در عرصه شــعر و 
ادب می گذارند، پای در مســیری گذاشته اند که رفتگان و 
بزرگان این وادی تا حد زیادی مســیر را برای رفتن آن ها 
هموار کرده اند که صائب تبریزی فرموده است: »نقش پای 
رفتگان هموار ســازد راه را« پــس باید از خواندن راه های 
رفته و اســتادان و پیشکســوتانی که این راه ها را هموار 

کرده اند، غفلت نکرد.

  خراسان رضوی میزبان مسابقات 
مچ اندازی 

دبیر فدراسیون بدن سازی 
و پرورش اندام از برگزاری 
مسابقات مچ اندازی کشور 
در خراسان رضوی خبر 
داد. مهــدی نصیبی به 
فارس گفت: با توجه به 
اینکه خراسان رضوی از 
ظرفیت های باالیی برخوردار است و در مسابقات قهرمانی کشور 
نشان داد می تواند میزبان مسابقات بزرگ باشد، احتماالً بتواند 

میزبان یک مرحله مسابقات پرورش اندام یا مچ اندازی باشد.
وی با اشاره به مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در مشهد 
عنوان کرد: این رقابت ها با اســتقبال خوبی همراه بود، از 16 
استان کشور، 149 ورزشکار حضور پیدا کرده بودند و رقابت ها 

به دور از حاشیه ای به صورت منظم برگزار شد.

  نخستین المپیاد آتش نشانان در مشهد 
نخستین المپیاد بزرگ عملیاتی-ترکیبی آتش نشانان مشهد 
در پارک ملت برگزار شــد. این المپیاد با رویکرد انتخاب تیم 
برتر آتش  نشانی مشهد به  منظور حضور در مسابقات بین  المللی 
و با حضور آتش نشــانان منتخب مناطق چهارگانه عملیاتی 
این سازمان در مشــهد برگزار شد. گفتنی است، بخش قابل 
توجه مســابقات مربوط به  آیتم های ســرعت و قدرت، طبق 

استانداردهای جهانی این سری از مسابقات است.

  خراسان رضوی 
قهرمان مسابقات موتورکراس 

کراس  موتور  رقابت های 
شرق کشــور در پیست 
دررود  شهر  موتورکراس 
تیم خراســان  و  برگزار 
رضوی قهرمان این دوره 

از مسابقات شد. 
هیئت  رئیس  صحرایی، 
موتورسواری و اتومبیلرانی نیشــابور در گفت و گو با خبرنگار 
ما  با اشــاره به حضور 62 ورزشــکار از 6 اســتان کشور در 
کالس های 85، 250، 450 و سوپر کراس گفت:علی برزو زاده، 
محســن نادری و علیرضا احمدی به ترتیب مقام های اول تا 
ســوم کالس های 450،  250و 85 سی سی و علی برزوزاده 
مقام نخست کالس آزاد سوپر کراس را کسب کرد و تیم های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان در رده تیمی اول تا 

سوم شدند.

  پایان مسابقات فوتسال 
جام رمضان جهاد دانشگاهی

نخستین دوره مســابقات فوتسال جام رمضان جهاد دانشگاهی 
با حدود 1000 شــرکت کننده در قالب 80 تیم در 6 رده سنی، 
شب گذشــته با معرفی تیم های برتر پایان یافت. در رده سنی 
نوخواســته ها به ترتیب شــهدای گمنام طرقبه، علم  و ورزش 
خراسان و شنسای مشهد مقام های اول تا سوم را کسب کردند. 
در رده ســنی نونهاالن و نوجوانان تربیت مشهد مقام اول را به 
دســت آورد. استعدادهای درخشان، علم و ورزش گلبهار و اختر 
خراسان تیم های برتر رده جوانان این مسابقات بودند. در رده سنی 

بزرگساالن تیم  شهدای مدافع حرم مقام اول را به دست آورد.

  ساخت گود مدرن کشتی با چوخه 
شهید بابانظر 

چهار  منطقه  شــهردار 
مشهد در سی امین هفته 
برگزاری مسابقات کشتی 
بــا چوخه گود شــهید 
بابانظر گفت: طرح توسعه 
چوخه  با  کشــتی  گود 
طرحی  بابانظر  شــهید 
مدرن و مطابق با اســتانداردهای روز دنیاست که با پیشرفت 
فیزیکی مطلوبی در حال اجراســت. غالمی افزود: تاکنون 30 
هفته از مسابقات کشــتی باچوخه در این گود بدون وقفه با 
حضور مدیران شهری و استانی برگزار شده و به پهلوانان برتر 

جوایزی اهدا شده است. 
وی اضافه کرد: طرح توسعه گود کشتی باچوخه شهید بابانظر با 
اعتباری افزون بر 25 میلیارد ریال در زمینی به مساحت 5000 
مترمربع و زیربنای 350 مترمربع با امکان اجرای همزمان سه 
مسابقه کشتی و امکاناتی از قبیل ایجاد جایگاه تماشاگران با 

ظرفیت 2500 نفر در حال اجراست.

مصوبات خوبی 
درباره توسعه 

هنرداریم که این 
قوانین درهیچ 

کجای دنیا وجود 
ندارد اما بخشی 

از آن بی اطالعی 
هنرمندان و عدم 

مطالعه شان و 
بخشی هم به 

اجرایی نشدن آن 
قوانین برمی گردد
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قدیمی استاد افتخاری

  افقی

  عمودی

   رئیس اداره حفاظت محیط زیست:   شهردار: رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان خبر داد
ورود قطار گردشگری برای نخستین 

بار در تربت حیدریه
 فیض آباد 

شهر هوشمند می شود
زادآوری در حیات وحش سبزوار 

افزایش یافت
قدس: رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری تربت حیدریه گفت: ششمین قطار گردشگری 
خراسان  رضوی با 130 مســافر برای نخستین بار وارد 
تربت حیدریه شد. علی محمدی افزود: مسافران این قطار 
که شامل هنرمندان و دست اندرکاران صنعت ابریشم و 
عقیق کشور بودند با هدف معرفی جاذبه های گردشگری، 
تاریخی، ملی و فرهنگی و نیز معرفی جشــنواره طالی 
سرخ و ســفید)عقیق و ابریشم( به این شهرستان سفر 
کردند. وی یادآور شد: اجرای موسیقی محلی، رونمایی 
از مستند سپید پایتخت ایران با معرفی ابریشم روستای 
بسک از جمله برنامه های اجرا شده در این سفر دو روزه 

برای مسافران قطار گردشگری بود.

ایسنا: فیض آباد تــا پایان امسال به شهر هوشمند تبدیل 
می شــود. شــهردار فیض آباد با اعالم این مطلب گفت: فاز 
نخست هوشمندسازی شهر با عنوان بهره برداری از سیستم 
اتوماسیون اداری انجام شــده و در فاز دوم سیستم جامع 
شهرسازی بزودی به بهره برداری خواهد رسید. جوادجعفری 
افزود: دیجیتال کردن بایگانی شهرداری و همچنین ممیزی 
امالک براســاس آخرین اســتانداردهای روز دنیا از جمله 
این اقدامات است. جعفری یادآور شد: در این راستا ضمن 
استفاده از مشــاوران زبده، از توانایی دانشکده شهرسازی 
دانشگاه فردوسی در راستای احیای ارگ قدیم و همچنین 
ارتباط با سازمان یونسکو به منظور معرفی شهر فیض آباد 

استفاده خواهد شد.

ایرنا: رئیس اداره حفاظت محیط زیســت سبزوار گفت: 
بارش های مناسب امسال و پوشش گیاهی غنی موجب 
افزایش زادآوری وحوش حیات وحش این شهرستان شده 
است. حمیدرضا صادقی افزود: امسال زاد و ولد گونه های 
جانوری قوچ و میش، کل و بز و آهو در مناطق حفاظت 
شده شیراحمد و پروند این شهرستان افزایش چشمگیری 
داشته اســت. وی اضافه کرد: همچنین میزان زادآوری 
پرندگان کبک، تیهو، باقرقره و گنجشــک سانان بیشتر 
شده است. گونه های جانوری همچون قوچ و میش، کل 
و بــز، آهو و روباه و پرندگانی مانند باالبان، عقاب طالیی 
وکبک از گونه های شــاخص جانــوری منطقه پروند و 

شیراحمد سبزوار محسوب می شوند.

سرور هادیان »هنرمندان مشــهدی هر کجای کره خاکی که باشــند، دلشان مجاور امام 
مهربانی هاست« این جمله را هنرمند مشهدی مقیم آمریکا در ابتدای گفت و گو برایم روایت می کند 
که سال هاست خارج از ایران ساکن است. او این روزها دوباره در مشهدالرضاست. دعوتمان را در 

حالی به روزنامه می پذیرد که می گوید: موفقیتم را مدیون امام مهربانی ها هستم .

طراح پرتره امامw روی اسکناس ها در تحریریه قدس: 
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