
 کمک دستگاه قضا به دولت برای حل مشکالت معیشتیعکاس خراسانی برگزیده جایزه بین المللی» فرشته«
آیت اهلل علم الهدی در دیدار مسئوالن قضایی استان خواستار شداثر مرتضی امین الرعایی منتخب داوران شد

مرتضی امین الرعایی، عکاس جوان نیشابوری برگزیده 
پنجمین دوره »جایزه بین المللی فرشته« شد. در این 
دوره در بخــش عکس، 197 نفر )در مجموعه 591 
عکس( آثار خود را به دبیرخانه ارسال کردند که 33 
نفر به مرحله داوری و حضور در نمایشــگاه انتخاب 
شدند. جوایز و لوح سپاس بخش عکس دوره پنجم 
با موضوعیت جاده  به مرتضی امین الرعایی، عکاس 

جوان نیشابوری و با حضور...

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار مسئوالن قضایی استان 
به مناسبت هفته قوه قضائیه، با بیان اینکه یک بخش 
مسائل قوه قضائیه مســائل اجتماعی است که مدام 
در فراز و نشــیب است، گفت: از نظر مردم، نخستین 
پاســخگو در برابر همه جرم ها، دستگاه قضایی است، 
 بــه همین دلیل موضع گیری های قــوه قضائیه برای 
روشن شــدن ذهن مردم اثرگذاری بســیاری دارد. 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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»فرهنگ کارمندی« آفت پیشرفت جامعه نخبگانی
معاون شهردار مشهد به قدس خبر داد

آغاز مجدد پروژه 
مسیر 3 بی.آر.تی 

از ماه آینده

شورای شهر مشهد تصویب کرد

افزایش 19 درصدی  
تعرفه بهای خدمات 

سرویس مدارس

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

.......صفحه 4 

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد گفت: اجرای پروژه 
مسیر 3 بی.آر.تی از یک ماه آینده و از مسیرچهارراه ابوطالب به طرف 
میدان فردوســی و تا میدان استقالل شــروع خواهد شد. خلیل اهلل 

کاظمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت:...

نمایندگان مردم در شــورای اسالمی شهر در شصت و سومین صحن 
علنی با افزایش 19 درصدی در خصوص تعرفه بهای خدمات سرویس 
مدارس برای سال تحصیلی آینده با ذکر هشت تبصره موافقت کردند.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد در تشریح...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

یک روزدر معدن 7000 ساله

کسب روزی حالل 
از دل فیروزه ای نیشابور

 سه شنبه 4 تیر 1398

 21 شوال  1440
 25 ژوئن 2019 

 سال سی و دوم  
شماره 8997 

ویژه نامه 3381  

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

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

در اجرای ماده »  7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان 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 پنجشنبه مورخ 98/04/06 ظرف مدت 10 روز کاری ، حداکثر تا روزسه شنبه 
مورخ 98/04/18 شخصًا با مدارک ذیل ،ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات 
و  نام  به  ثبت  ،  نسبت  با درج شناسه صنفی  و  ، مراجعه  نام داوطلبین  ( - قسمت ثبت  اتحادیه ها  الکترونیکی 
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 الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان اصناف 
به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت 

اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی 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 

/ع
98

03
89

6

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی

 باغستان لنگر مشهد
بدینوس��یله ازکلیه اعضا تعاونی دعوت بعمل 
می آید درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
ک��ه درس��اعت 9صب��ح روز جمع��ه 98/4/28 
درمحل آمفی تئاتر دانش��کده دندانپزشکی 

مشهد تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 97

3- ط��رح و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 
98

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
تذکر: در صورتی که حضور عضوی میسر نمی باشد، 
میتوان��د حق رای خود را با وکالتنامه به عضو 
دیگ��ری واگذار نماید. دراین صورت هرعضو 
ع��الوه ب��ر رای خود تا س��ه حق رای و ش��خص 
غیرعض��و ی��ک ح��ق رای ب��ا وکال��ت، میتواند 
داشته باش��د. عضو متقاضی اعطای حق رای، 
میبایس��ت بهم��راه نماین��ده خ��ود در تاریخ  
4/26/ 98 جه��ت اخذ ورقه ورود به مجمع به 

دفتر تعاونی مراجعه نماید.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی 

باغستان لنگر مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
 شرکت تعاونی تهیه و توزیعی بنیان اعتماد طوس 
به شماره ثبت 14311 و شناسه ملی 10980269392

شرکت   ) دوم   )نوبت  عادی   عمومی  مجمع  جلسه 
رأس   طوس  اعتماد  بنیان  توزیعی  و  تهیه  تعاونی 
ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ  1398/04/20 در محل 
سالن اجتماعات بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان 

رضوی برگزار می گردد.
وکالتًا  و  اصالتًا  اعضاء محترم دعوت می شود  ازکلیه 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در مجمع 

حضور بهم رسانند.
اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور 
موجب  به  را  خود  رأی  حق  توانند  می  باشد  نمی 

وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. 
در این صورت تعداد آرای  وکالتی هر عضو حداکثر 
سه رأی  و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهدبود.

شرکت  بازرس  سمت  در  عضویت  داوطلبان  ضمنا 
موظفند از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت یک

هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و 
مدارک الزم را ارائه نمایند.

دستورجلسه:
1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2-تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال 
 1397

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4-تعیین و تصویب پاداش هیئت مدیره و بازرس و 

کارکنان شرکت
5-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 

 1398
هیئت مدیره شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس
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تجدید  آگهی مزایده
 شهرداری گناباد -نوبت دوم

 ش��هرداری گناباد در نظر دارد به   استناد  ماده 
13 آیین نامه مالی شهرداریها  امالک و مستغالت 
اس��تیجاری خود اع��م از )مغازه  تجاری ، س��وله  
ساختمان دفتری ، کیوسک ، محوطه انباری و....( 
را حداکثر به یک یا  دو شخص حقیقی  یا حقوقی   
واج��د ش��رایط  بصورت ی��ک جا و کل��ی  به مدت 
3س��ال برابر ش��رایط مندرج در اس��ناد  مزایده 
واگ��ذار نماید . لذا  ازمتقاضیان  واجد   ش��رایط   
دعوت می ش��ود  جهت اخذ  اس��ناد به امور مالی  
ش��هرداری مراجع��ه  و ی��ا جهت کس��ب  اطالعات 
بیش��تر  با شماره  تلفن 57222276-051 تماس 

حاصل فرمایند /.
 حسین زاده شهردار گناباد  
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.......صفحه 2 



یک روز در معدن 7000 ساله

کسب روزی حالل از دل فیروزه ای نیشابور

هاشم رسائی فر  »روستای معدن« روستایی 
که معدن دوست داشتنی ترین سنگ فیروزه ای 
دنیاست. رزق و روزی بیشتر اهالی روستا از دل 
کوه بیرون کشیده می شود. به زبان ساده تر آن ها 
از سنگ نان در می آورند؛ چه 342 عضو شرکت 
تعاونی روســتاییان معدن فیروزه نیشابور، چه 
آن هایی که کارگاه فیروزه تراشی دارند و کارشان 

صیقل دادن فیروزه است.
7000 سالی می شود که آن ها و اجدادشان این 
گنج را کشــف کردند تا اکنون به دست آن ها 
رسیده است. گرچه درطول سالیان متمادی، 
معدن مالکان زیادی  داشته و دست به دست 
بین آن ها چرخیده است، اما از سال 81 تاکنون 
در اختیار مردم روســتای معدن است و آن ها 
سهامدار و متولی برداشت مرغوب ترین فیروزه 
دنیا هستند.مجوز برای برداشت 40 تن فیروزه 
در ســال مشخص شــده اســت، اما به گفته 
مدیرعامل  شــرکت تعاونی روستاییان معدن 
فیروزه نیشابور اگر 140 تن هم برداشت شود 
مرغوبیتی که فیروزه این معدن دارد فروش آن 

را ساده می کند.

   6700 سال قدمت
حامــد فضلیانی، مدیر عامل شــرکت تعاونی 
معدن فیروزه نیشابور از برآورد 8000 تن سنگ 
فیــروزه باقی مانده در معدن ســخن به میان 
می آورد و می گوید: معدن فیروزه نیشابور 6700 
سال قدمت فعالیت دارد و براساس برآوردهای 
انجــام گرفته 8000  تن ذخیره معدنی دارد و 
با احتســاب اینکه ساالنه 40 تن فیروزه از این 
معدن استخراج می شود به نظر می رسد 200 

سال دیگر بتوان این معدن را فعال نگه داشت.
وی گفت: معدن فیروزه نیشــابور بهره برداران 
متعددی  داشــته اســت، اما از ســال 1381 
مسئولیت آن به این شرکت تعاونی واگذار شده. 
در همان ابتدای فعالیت 342 نفر از روستاییان 
منطقه در معدن مشغول به فعالیت می شوند 
که در حال حاضر 1۵0 نفر از آن ها که خودشان 
نیز سهامداران این شرکتند در معدن مشغول 

به کار هستند.
 

   استخراج فیروزه از چاه 80 متری
مرغوب ترین فیروزه  این معدن، فیروزه ای است 
که از عمق 80 متری و از داخل چاه استخراج 
می شــود . مهنــدس ناظر معــدن از طبقات 
متعددی که تاکنون از این معدن برداشت شده 

برایمان می گوید. او می گوید: 
استخراج  طبقه  تاکنون 18 
در معدن فیروزه انجام و ۵0 
کیلومتر تونــل در آن ایجاد 
شده است. در مجموع معدن 
فیروزه نیشــابور پنج منطقه 
استخراجی شامل چاه آبدار، 
غار سبز، تونل رکوب، غار دم 
و غار زاک دارد و استخراج در 
این معدن تــا عمق 80 متر 
پیش رفته است. در محدوده 

معدن فیروزه نیشابور 34 غار قدیمی که محل 
استخراج معدن کاران در سال های گذشته بوده 
وجود دارد که همه آن ها ثبت شده و به دلیل 
وجود همین غارهاست که گاه از  معادن فیروزه 

نیشابور صحبت می شود.

در ادامــه فضلیانی در خصوص علمی شــدن 
شرایط فعالیت معدن فیروزه می گوید: شرکت 
تعاونی معدن فیروزه نیشابور از وظایف قانونی 
خود فراتــر رفته و به صورت جدی موضوعات 
علمی را دنبال کرده اســت و به نظر می رسد 
فعالیــت علمــی در این معــدن از میانگین 

معدن کاری علمی در کشور بیشتر باشد.

   فروش سنگ های فیروزه 
به صورت حراج و مزایده

روش فروش سنگ های فیروزه به صورت حراج 
و مزایده است و این کار روزهای تعطیل انجام 
می شود. سنگ های اســتخراج شده در پایان 
فعالیت کارگران در گاوصندوقی که در دهانه 
ورودی معدن قرار دارد نگهداری می شــوند تا 

زمان مزایده فرا برسد. 
یکی از کارگران معدن پس 
از فراغــت، از آبی خنکی که 
از دهانه معدن خارج می شود 
به ســر و صورتش می زند تا 
به قول خودش جان تازه ای 
بگیرد. از او در مورد فعالیت 
فعلی معدن و اینکه درست 
است که گفته می شود معدن 
فیروزه در سال های گذشته 
بین چند نفر خاص دســت 
به دست شــده و بهره آن را فقط همین چند 
نفر می بردند، می پرسم که می گوید: نفراتی که 
پیش از این مســئول بودند بخوبی افراد امروز 
نبودند؛ حســاب و کتاب درستی در بین نبود، 
اما از زمانی که این نفرات آمده اند درآمد معدن 

چندین برابر شده است.
او که هم سهامدار اســت و هم کارگر معدن، 
می گوید، دو سهم از سهام معدن را شریک است 
و از محل فروش سنگ فیروزه عایدی اش را به او 
پرداخت می کنند. هرچند که هر از گاهی سنگ 
فیروزه هم به او و بقیه سهامداران می دهند که 
این را ترجیح می دهد، چرا که به قول خودش 
سنگ را می تواند تراشیده و با قیمت بیشتری 

بفروشد، این گونه سودش بیشتر می شود.
وقتی که از معدن فیروزه خارج می شــویم به 
گفته هــای مدیرعامل شــرکت فکر می کنم. 
نخست اینکه 20 هزار نفر در شهرهای مشهد، 
نیشــابور و فیروزه در صنعت فیروزه تراشی و 
ساخت زیورآالت فعالیت دارند که این نشان از 
ظرفیت باالی اشتغال زایی و درآمد این موقعیت 
خدادادی برای اســتان ماست که البته توجه 

بیشتر مسئوالن را می طلبد.
مورد دیگر اینکه مســئوالن فکــری به حال 
تجارت چمدانی فیروزه به کشــورهای دیگر 
بردارند. تجارتی کــه به هیچ عنوان نمی تواند 
درآمد واقعی را برای دست اندرکاران فعال در 
حوزه ســنگ فیروزه به دنبال داشته باشد. اگر 
قرار است صادرات فیروزه داشته باشیم شکل 
و شمایلی برنامه ریزی شــده و قانونی برایش 

تدوین شود.

  ۱0 شهید گمنام در خراسان شمالی 
تشییع می شوند

قدس: 10 شهید گمنام 
مختلــف  مناطــق  در 
خراســان شمالی تشییع 

می شوند.
هفته  پنجشــنبه  شهدا 
جاری در تهران تشــییع 
 11 بیــن  ســپس  و 

اســتان کشور تقسیم می شوند که خراسان شمالی نیز جزو این 
استان هاست.

ساعت 18 روز شنبه هفته آینده همزمان با شهادت امام جعفر 
صادق)ع(، مراســم استقبال از شــهدا از محل میدان آزادگان تا 
مسجد انقالب بجنورد با حضور مردم شهیدپرور، انجام و سپس 

مراسم وداع با شهدا در همین مسجد برگزار می شود.
همچنین روز یکشنبه آینده همزمان با 11 استان کشور، مراسم 

خاکسپاری شهدا در چند منطقه این استان برگزار خواهد شد.
شهر شوقان، شهر تیتکانلو، دهکده مقاومت سپاه، دانشگاه بجنورد 
و پارک دوبرار مناطقی هستند که شهدای گمنام تدفین می شوند.

مدیرعامل آب منطقه ای: 
  ذخایر آبی سدهای خراسان رضوی

 ۳ برابر شد
مدیرعامل  تســنیم: 
خراسان  منطقه ای  آب 
ســال  گفت:  رضــوی 
حجم  متوسط  گذشته 
آب ذخیــره شــده در 
ســدهای استان حدود 
21 درصــد ظرفیــت 
آن هــا بود، اما هم اکنون این میزان به 62 درصد رســیده 
و تقریباً رشد سه برابری را تجربه کرده است.محمد عالیی 
اظهار داشــت: یکی از منابع اصلی تأمین آب شــهر مشهد 
ســد دوستی است که در مرز بین ایران و ترکمنستان قرار 
داشــته و هم اکنون 77۵ میلیون متــر مکعب ذخیره آب 
در آن قرار دارد. وی بیان کرد: در واقع ســد دوســتی یک 
میلیــارد و 2۵0 میلیون متر مکعب ظرفیت دارد و با توجه 
به حجم آب کنونی که در آن ذخیره شــده، باید گفت که 
حدود 64 درصد حجم آن پر اســت. وی با اشاره به اینکه 
افزایش بارش ها روی ذخایر ســایر سدهای استان نیز آثار 
مطلوبی بر جای گذاشته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون 
972 میلیون متر مکعب آب در ســدهای خراسان رضوی 
ذخیره شده که معادل 62 درصد مجموع ظرفیت آن هاست. 

 آیت اهلل علم الهدی 
در دیدار مسئوالن قضایی استان خواستار شد

  کمک دستگاه قضا به دولت 
برای حل مشکالت معیشتی مردم 

قدس: آیت اهلل علم الهدی 
در دیدار مسئوالن قضایی 
استان به مناسبت هفته 
قوه قضائیه، با بیان اینکه 
یک بخش مســائل قوه 
اجتماعی  قضائیه مسائل 
اســت که مدام در فراز و 
نشیب است، گفت: از نظر مردم، نخستین پاسخگو در برابر همه 
جرم ها، دستگاه قضایی است، به همین دلیل موضع گیری های 
قوه قضائیه برای روشن شدن ذهن مردم اثرگذاری بسیاری دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی  به اقدامات دستگاه قضایی 
استان در مقابله با ضد انقالب و جریان های سیاسی معاند اشاره 
و بیان کرد: در مسئله مقابله با منکرات شرعیه، حرکت های ضد 
انقالب و جریان های سیاسی، در قشر حزب اللهی و متدین استان 
امید فوق العاده ای ایجاد شده، اعتماد و امید جریان قدرت و ثروتی 
که برای چاپیدن مردم آمده و فقط به دنبال سود خودش است، 
به قوه قضائیه موضوعیت ندارد؛ آنکه سرمایه گذار ارزشی اعتماد 
کند اهمیت دارد، نه سرمایه گذاری که فکر کند مسیر انحرافی ضد 
دین، بازار سود دارد، در این جهت حرکت کند و اطمینان داشته 

باشد که با پشتوانه دادستانی کسی جلودارش نیست.
وی بابیان اینکه جریان های اقتصادی و سرمایه ای با تکیه بر ورود 
32 میلیونی زائر به مشــهد، به فکر سود کالن از طریق توسعه 
امکانات گردشــگری، عیاشی و تفرجی هســتند، متذکر شد: 
نمی توانیم بگوییم در این شهر و کشور، مورد اعتماد همه جریان ها 
باشیم، اکثریت عامه مردم که انقالب را سرپا کردند و پای انقالب 
ایستاده اند باید به قوه قضائیه اعتماد کنند، موضع گیری های شما 

به حفظ هویت امام رضا)ع( در این شهر کمک کرده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری به اهمیت همراهی و همکاری قوه 
قضائیه با دولت در حل مشــکالت معیشتی مردم تأکید کرد و 
گفت: مشکل فعلی ما مشکل معیشتی مردم است. عنایت داشته 
باشید به تعزیرات در مشهد که وابسته به دولت است، کمک شود. 
قضیه دارد به حدی می رســد که امنیت مردم را به هم می زند؛ 
ســودجویی ها حرکت ضد امنیتی است که دارد انجام می شود؛ 
دستگاه قضا به دولت در این زمینه کمک کند تا مسئله معیشتی 

و گران فروشی در شهر و استان حل شود.
وی گفــت: گاهی جنس ارزان وارد بازار می شــود اما در فروش 
به مردم، کنترل نمی شــود که در حق مردم اجحاف نشــده و 
گران فروشی انجام نشود. به هر اندازه مردم به قوه قضائیه اعتماد 
کنند، به همان اندازه به نظام امیدوار می شوند و به هر مقدار به 

نظام اعتماد کنند، به دین اعتماد می کنند.

روز گذشته انجام شد
  تجمع سهامداران چهل بازه

 برابر اداره کل ثبت اسناد
اختالف  رســائی فر: 
به وجــود آمــده بین 
ســهامداران »شــرکت 
توس«  بازه فالت  چهل 
مشهد که مدعی خرید 
کال  اطراف  زمین های 
با  هســتند  بازه  چهل 
شــرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی سبب شــد تا همه چیز به مراجع قضایی 
کشیده شود. رجوع ســهامداران به دادگاه و پیگیری این 
موضــوع از طریق دادگاه انقالب در تهــران در نهایت به 
اینجا ختم شد که آن ها رأی به صالحیت گرفتند و حتی 
دادگاه اجــرای احکام نیز حکم به صدور ســند برای این 

سهامداران داد.
تعدادی از آن ها که خواســتار اجرای حکم دادگاه اجرای 
احکام بودند دیروز مقابل اداره کل ثبت اســناد رســمی 
خراســان تجمع کردند و درخواســت داشــتند تا پس از 
گذشــت حدود دو ماه از صدور رأی مذکور اداره کل ثبت 

اسناد مجری حکم شود و سند برایشان صادر نماید.
شنیده شده پس از جلســه ای که نمایندگان سهامداران 
مذکور با مدیران اداره کل ثبت داشتند به آن ها قول داده 
شده تا 10 روز آینده شــرایط به سمتی برود که رضایت 

آن ها در این فقره جلب شود.
امــا آنچه در ایــن موضوع وجود دارد این اســت که اول 
شــرکت آب منطقه ای مدعی است که حکم صادره بدون 
اطالع کامل از شــرایط کال )حریم و بســتر قانونی کال 
چهل بازه( صادر شــده است و اجرای آن می تواند عواقبی 
فراتر از آنچه در جریان ســیل های اخیــر اتفاق افتاد در 
آینده برای ســاخت و ســازهای احتمالی واقع شود و این 

کار را غیرقانونی می داند.

چشم سوم

علی محمدزاده  هر ساله در هفته اول تیرماه به یکباره 
با اخبار متنوعی در حوزه آب مواجه می شویم که بهانه اش 

نام گذاری این هفته به نام هفته صرفه جویی آب است.
باز هم به همین بهانه می خواهیم به نکته ای اشــاره کنیم 
که به نظر می رســد اگر مدیران ملی این حوزه در سطح 
وزیر و حتی هیئت دولت با اندکی دلســوزی بیشــتر به 
موضوع توجه کنند، بخش قابل توجهی از مشکالت حوزه 
آب شرب در شهرها و روستاها حل خواهد شد. به منظور 
آمادگی ذهنی بیشــتر مخاطبان و پرهیز از حاشیه نویسی 
ابتدا به چند نقل قول متولیان این حوزه در سال های اخیر 
اشاره می کنیم تا بر ضرورت و اهمیت این بخش پی ببریم. 
سال گذشــته معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب 
و آبفــای وزارت نیرو، میزان هدررفت آب در شــبکه های 

توزیع آب شهری کشور را 2۵.۵ درصد اعالم کرد.
فهمی با اشاره به نیاز شبکه توزیع آب به بازسازی تصریح 
کرد: عمری از شــبکه های آبرسانی کشور گذشته است و 

بسیاری از این شبکه ها فرسوده و دچار نشتی هستند.
مدتی پیش نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس گفت: 
32.7 درصد شــبکه آبرسانی در مشــهد فرسوده است و 

بیش از 30 درصد آب این شبکه هدر می رود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایي خراســان 
رضوي نیز عنوان کرد: 27 درصد شــبکه هاي آبرساني در 
روستاهاي این استان فرسوده است و نیاز به تعویض دارد.

معاون نظــارت بر بهره بــرداري شــرکت آب و فاضالب 
روستایي خراسان شــمالي بیان کرد: 33 درصد از شبکه 
آب روســتایي اســتان فرسوده اســت و نیاز به اصالح و 

جایگزیني دارد.
در روزهای اخیر هم مدیران آبفای بجنورد میزان هدررفت 

آب در شبکه این شهر را 23 درصد اعالم کردند.
همان گونه که مشــخص اســت موضوع مد نظر ما مسئله 
فرسودگی شبکه آبرسانی است، چراکه اگر این رقم را در 
میزان آب تولید شــده در این مناطق ضرب کنیم به ارقام 

قابل توجهی می رسیم.
بنابرایــن همچنان کــه در علم مدیریت شــیوه ای برای 
درآمدزایی وجود دارد که برمبنای کاهش هزینه ها استوار 
است، به نظر می رسد اگر در این بخش هم عزمی اساسی 
برای اصالح شــبکه آبرســانی پیر و فرسوده شهری چون 
مشهد باشد، شاید در ظاهر اعتبارات قابل توجهی به خود 
اختصاص دهد اما بی شک ظرف چند سال از محل همین 
آب هایی که امروز هدر می روند و آن زمان حذف می شوند 

جبران خواهد شد.
بــا نگاهی بــه اظهارنظرهــای یک دهه اخیــر مدیران و 
کارشناســان این حوزه بخوبی مشــخص می شود کمبود 
اعتبار موجب شده ســاالنه کمتر از نصف میزانی که باید 
اصالح شــود، مورد ترمیم و اصــالح قرار  گیرد، چراکه در 
حال حاضر طول شــبکه آبرسانی مشــهد حدود 3۵00 
کیلومتر اســت و ســاالنه باید حداقل پنج درصد اصالح 
شود، اما به ادعای برخی دست اندرکاران، اقدامات صورت 
گرفتــه حدود نصف این رقم اســت. نکتــه دیگر اینکه با 
کندی موجود در حوزه اجرا و گذشت سال ها باید بپذیریم 
که سرعت افزایش شبکه فرسوده از سرعت اصالح بیشتر 
شــده و نه تنها با گذشت هر سال از طول شبکه فرسوده 

کاسته نمی شود که به دلیل قدمت باالی شبکه شهرهایی 
چون مشهد، نیشــابور، بجنورد، بیرجند و دیگر شهرهای 
بزرگ اســتان های خراسان، هر ساله بخشی از شبکه های 

قدیمی در ردیف فرسوده قطعی قرار می گیرند.
خالصه اینکه به نظر می رسد اگر نیمی از اعتبار الزم برای 
ســاخت یک ســد را به اصالح یکباره شبکه آبرسانی این 
بخش از کشــور )استان های خراسان( اختصاص دهند بی 
تردید به همان میزان آبی که قرار اســت پس از ســاخت 
یک سد وارد شبکه شــود در شبکه موجود حفظ خواهد 
شــد. کالم آخر هم اینکه می دانیم مدیران اســتانی تمام 
تالش خود را دارند تا از اندک اعتبارات موجود این بخش 
بیشــترین اســتفاده را نمایند، اما آنچه مسلم است باید 
مدیران ملی آب سهمی درخور نام و جایگاه ویژه پایتخت 
معنوی ایران اســالمی قائل شــوند تا فرســودگی شبکه 

آبرسانی هم به دیگر معضالت این شهر افزوده نشود. 

هزینه ساخت یک سد را صرف جلوگیری از پرت آب کنیم

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

 مرغوب ترین فیروزه  
این معدن، فیروزه ای 

 است که از عمق
 80 متری و از داخل 
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       مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی :
 سندهای دفترچه ای مالکیت 

تا بهمن ماه اعتبار دارند

ایرنا: مدیرکل ثبت اســناد و امالک خراسان رضوی 
گفت: سندهای دفترچه ای مالکیت تنها تا 12 بهمن 
ماه امسال اعتبار دارند؛ بنابراین شهروندان باید نسبت به 

تبدیل آن ها اقدام کنند.
محمدحسن بهادر افزود: پس از 12 بهمن ماه آتی ارائه 
هرگونه خدمات ثبت اسناد منوط به تبدیل سندهای 

دفترچه ای به »سند تک برگ« خواهد بود.
وی »جانمایی مختصات ملک در بانک جامع کاداستر 
کشور، تثبیت و عدم ایجاد تعارض و پیشگیری از جعل« 

را از مزایای اسناد تک برگی اعالم کرد.

      مدیر جهاد کشاورزی شهرستان:
 حجم تولید پیله  ابریشم 

در خوشاب 2 برابر شد

ایرنا: مدیر جهاد کشــاورزی خوشــاب گفت: امسال 
9000 کیلوگرم پیله  تر ابریشم در این شهرستان تولید 

شد که نسبت به پارسال دو برابر بیشتر است.
ابراهیم رودسرابی افزود: این مقدار پیله که از 240 جعبه 
تخم نوغان توزیعی میان متقاضیان برداشت شده نسبت 

به حجم تولید پارسال دو برابر افزایش نشان می دهد.
وی ادامه داد: آب و هوای سازگار منطقه برای پرورش 
درخــت توت، خرید تضمینــی و افزایش قیمت پیله 
ابریشم شرایط مناسبی را برای رشد صنعت نوغانداری 

در خوشاب ایجاد کرده است.

     رئیس دامپزشکی شهرستان خبر داد
برگزاری کارگاه آموزشی زنبور عسل 

در بشرویه

بشرویه - خبرنگار قـدس: رئیس شبکه دامپزشکی 
بشرویه از برگزاری دوره آموزشی بهداشت و بیماری های 

زنبورعسل برای بهره برداران این صنعت خبر داد. 
دکتر حمید عبدی گفت: حرفه زنبورداری یک حرفه نوپا 
در شهرستان است و اشتغال به آن در کنار کشاورزی و 
باغداری عالوه بر کمک به گرده افشانی، سبب رونق تولید 

و اشتغال کشاورزان می شود.
وی افزود: در ایــن دوره 40 نفر از زنبورداران با مباحث 
اقتصادی این صنعت از جمله مدیریت کلونی ها، بیمارهای 

مهم زنبور و چگونگی استفاده از داروها آشنا شدند.

معاون شهردار مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد
 آغاز مجدد پروژه مسیر ۳ بی.آر.تی 

از ماه آینده
رضـا طلـبی: 
معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری 
مشهد گفت: اجرای پروژه 
مسیر 3 بی.آر.تی از یک 
از  و  آینــده  مــاه 
مسیرچهارراه ابوطالب به 

طرف میدان فردوسی و تا میدان استقالل شروع خواهد شد.
خلیل اهلل کاظمی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: یکی 
از مواردی که برای کنترل ترافیک خیابان های اطراف حرم مطهر 
در دستور کار قرار دارد، ایجاد محدودیت هایی برای تردد در این 
مسیر نظیر دریافت عوارض از خودروهایی است که قصد تردد در 

این مسیر را دارند.
وی تصریح کرد: حدود 40 درصد از خودروهایی که از زیر گذر 
حرم مطهر تردد می کنند، خودروهایی هستند که از این مسیر به 
عنوان گذرعبوری استفاده می کنند و قصد تشرف به حرم مطهر 
و یا توقف در این محدوده را ندارند، از این رو باید سیاستی جهت 

کاهش تردد این خودروها در این مسیر در نظر گرفته شود.
معاون حمل و نقل  و ترافیک شهرداری مشهد افزود: پیش زمینه 
اجــرای طرح دریافت عوارض از خودروها در این مســیر، ایجاد 

پارکینگ در ورودی خیابان های اطراف حرم مطهر است.
کاظمی تصریح کرد: طرح جدید اجرای مسیر 3 بی.آر.تی نیز با 
بازنگری طرح پیشین تهیه شده که در این طرح، عرض مسیر 
تردد خطوط تندرو کمتر شده  و خط فرار نیز تعریف شده است .
وی با بیان اینکه این طرح مصوبه شورا دارد و باید اجرایی شود، 
ادامه داد: طرح جدید اجرای این پروژه با در نظر گرفتن کاهش 
نگرانی های اجتماعی که برای اجرای آن مطرح است، تهیه شده 

و از یک ماه آینده اجرای آن آغاز خواهد شد.
کاظمی افزود: اجرای این پروژه در این مرحله از مســیرچهارراه 
ابوطالب به طرف میدان فردوســی وتا میدان استقالل است و 
مسیر چهارراه ابوطالب تا میدان توحید در مراحل بعدی اجرای 

پروژه است.  

 مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری
 در گفت وگو با قدس خبر داد

 شناسایی ۱0 هزار متکدی در مشهد
قدس  مدیر کل دفتر 
اجتماعــی و فرهنگــی 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفت: با هماهنگی 
ســازمان های مردم نهاد 
کمک های  خیریه هــا  و 
ســمت  به  را  مردمــی 

صندوق های خیریه هدایت خواهیم کرد. 
حمید موســوی در گفت وگــو با قدس آنالین اظهار داشــت: 
ســاماندهی متکدیان یکی از مواردی اســت کــه با جدیت در 

استانداری خراسان رضوی دنبال می شود.
وی تصریح کرد: در چند شهرســتان اســتان از جمله مشهد، 
نیشــابور، ســبزوار، قوچان و تربت حیدریه مجتمع هایی دایر 
شــده اســت که با مدیریت فرمانداری و توســط شهرداری و 
نیروی انتظامی وهمکاری دستگاه هایی همچون شورای مبارزه 
با موادمخدر، بهزیســتی، کمیته امداد، فنی وحرفه ای و اتباع، 

متکدیان جمع آوری و ساماندهی می شوند .
مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی اســتانداری خراسان رضوی 
افزود: پس از تحویل متکدیان به این مجتمع ها، براساس وضعیت 
موجود، فرد به یکی از ارگان های مربوط معرفی و اگر شــرایط 
زیر پوشــش قرار گرفتن را نداشــته باشند با اخذ تعهد تحویل 
خانواده هایشــان می شوند و در برخی موارد نیز با تهیه بلیت به 
شهرستانشان برگردانده می شوند. موسوی بیان داشت: متأسفانه 
آمار متکدیان تحویل داده شده به مجتمع مشهد در سال 97 10 
هزار نفر اســت، این در حالی است که بسیاری از متکدیانی که 
در پوشش های موقر و در محل های شلوغ مثل بازار، مطب ها یا 
پایانه های اتوبوسرانی و مسافربری ظاهر می شوند، قابل شناسایی 

و پیگیری نیستند. 
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رئيس كميسيون فرهنگى و اجتماعى شوراى 

شهر مطرح كرد
 پيشنهاد روز ورود امام رضا 
به توس به عنوان روز ملى مشهد

ئـــيــــس  ر : يسنا ا
كميســيون فرهنگى و 
شهر  شوراى  اجتماعى 
مشــهد گفــت: مركز 
شــوراى  پژوهش هاى 
شهر تاريخ شمسى روز 
به  رضــا(ع)  امام  ورود 

مشهد را به عنوان روز ملى مشهد پيشنهاد كرده است.
احســان اصولى در مورد انتخاب روز ملى مشهد اظهار كرد: 
فرايند انتخاب روز ملى مشهد توسط شوراى فرهنگ عمومى 
استان به شــوراى شهر واگذار شــد و اين كار توسط مركز 

پژوهش هاى شوراى شهر پيگيرى شد. 
وى ادامه داد: در حال بررســى هستيم كه روز ملى مشهد را 
در تقويم ملى به ثبت برسانيم و براى اين روز گزينه هايى در 
دست بررسى است. در نهايت پيشنهاد ما در شوراى شهر به 
تصويب مى رســد و به شوراى فرهنگ عمومى استان ارسال 
مى شود و آن ها هم پيشنهادها را به شوراى فرهنگ عمومى 

كشور مى فرستند.
اصولى افزود: كارهاى نهايى در حال شــكل گيرى اســت و 
مى توانيــم حداكثر ظرف يك ماه آينــده جمع بندى نهايى 
را داشــته باشيم كه در قالب مصوبه شورا روز ملى مشهد را 
انتخاب كنيم. از جانب ما جمع بندى نهايى تا يك ماه آينده 

انجام خواهد شد. 

حريق در دامن طبيعت
 جنگل تاغ سبزوار آتش گرفت

منابع  اداره  رئيس  ايرنا: 
آبخيــزدارى  و  طبيعى 
سبزوار گفت: 9 هكتار از 
جنگل هاى تــاغ و مراتع 
هفته  در  اين شهرستان 
آتش سوزى  دچار  جارى 
شــده اســت. عباسعلى 
كيانى فرد روزگذشــته عنوان كرد: اين آتش سوزى تاغزارهاى 
روســتاى يحيى آباد واقع در بخش «ششتمد» و «حارث آباد» 
بخش مركزى شهرستان سبزوار را گرفتار كرده است. وى ادامه 
داد: تاكنون آتش با تالش مأموران يگان حفاظت منابع طبيعى و 
نيروهاى مردمى سبزوار مهار و از سرايت آن به تاغزارهاى مجاور 
جلوگيرى شده اســت. رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى 
سبزوار گفت: امسال با توجه به افزايش پوشش گياهى متراكم 
بر اثر بارندگى و همچنين افزايش دماى هوا در فصل تابستان، 
احتمال وقوع حريق در تاغزارها و عرصه هاى منابع طبيعى وجود 
دارد؛ بنابراين پيشگيرى از اين اتفاقات، نيازمند مراقبت بيشتر از 

سوى شهروندان است.

پليس نيشابور خبر داد
 كشف 103 دستگاه استخراج 

ارز ديجيتال 
 - ر بـــو نـيـشــا
خبرنگارقدس : فرمانده 
شهرســتان  انتظامــي 
نيشــابور از كشف 103 
دستگاه قاچاق استخراج 
ارز ديجيتال به ارزش 6 
ميليــارد و 180 ميليون 

ريال در اين شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامي شهرستان نيشــابوراظهاركرد: در پى دريافت 
خبري مبني بر اينكه افرادي سودجو با يك برنامه ريزي هدفمند، 
اقدام به ورود غيرقانوني دستگاه هاي تبادل ارز ديجيتال به بخش 
زبرخان شهرستان نيشابور كرده اند، پيگيرى موضوع به صورت 
ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت. سرهنگ حسين دهقانپور 
گفت: تحقيقات مأموران پاسگاه انتظامي قدمگاه حاكي از اين 
بود: افراد سودجو اين دســتگاه ها را از يك استان مرزي وارد و 
با هدف انتقال به ساير نقاط كشور در انبار يك كارخانه متروكه 
مخفي كرده اند. وي خاطرنشان كرد: جهت حساسيت موضوع 
بالفاصله مأموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان به محل 
موردنظــر اعزام و پس از هماهنگي قضايي در دو مرحله، تعداد 
103 دستگاه تبادل ارز ديجيتال را كشف كردند. فرمانده انتظامي 
شهرستان نيشابور تصريح كرد:ارزش محموله كشف شده توسط 
كارشناسان 6 ميليارد و 180 ميليون ريال برآورد شده و در اين 
رابطه چهار متهم دستگير كه پس از تشكيل پرونده مقدماتي به 

منظور سير مراحل قانوني به مراجع قضايي معرفي شدند.

344 كيلوگرم موادمخدر در خواف كشف شد
 شليك پليس 

براى توقف خودرو  قاچاقچى
خط قرمز: فرمانده انتظامى خراسان رضوى  از كشف بيش از 
344 كيلوگرم موادمخدر از يك دستگاه خودرو سوارى سمند در 

عمليات تعقيب و گريز در شهرستان خواف خبرداد.
سردار محمدكاظم تقوى در تشريح اين خبر گفت: در پى كسب 
خبرى مبنى بر اينكه قاچاقچيان قصد دارند مقادير قابل توجهى 
موادمخدر را به وسيله يك دستگاه خودرو سوارى جابه جا كنند، 

مأموران انتظامى موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.
وى افزود: پليس درادامه با انجام تحقيقات گســترده موفق شد 
خودرو مورد نظر كه يك دستگاه سوارى سمند بود را در محور 
خواف-رشتخوار شناسايى و در يك عمليات تعقيب و گريزپليسى 

و شليك گلوله متوقف كند.
اين مقام ارشد انتظامى تصريح كرد: مأموران در بازرسى از خودرو 
توقيفى 213 كيلوگرم ترياك و 131 كيلو و500 گرم حشيش 
كه به طرز ماهرانه اى جاسازى شده بود را، كشف كردند.در اين 

رابطه يك نفر دستگير شد كه تحقيقات از وى ادامه دارد.

در محور نيشابور به كاشمر اتفاق افتاد
 واژگوني مرگبار خودرو پرايد

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور از واژگوني يك 
دستگاه خودرو سوارى پرايد در محور نيشابور به كاشمر با يك 
كشــته و سه مصدوم خبر داد. ســرهنگ حسين دهقانپور در 
تشــريح اين خبر گفت: در پي اعالم يك فقره واژگوني خودرو 
در محور نيشابور به كاشمر مقابل شهرك صنعتي شهر عشق آباد 
بخش ميان جلگه شهرستان نيشابور، بالفاصله گشت تصادفات به 
همراه نيروهاى امدادى به محل اعزام شدند. وى افزود: به محض 
حضور مأموران در محل و بررســى ماجرا  مشخص شد در اين 
سانحه، خودرو پرايد به علت نامعلومى واژگون شده كه متأسفانه 
بر اثر اين رخداد يكي از سرنشينان خودرو جان خود را از دست 
داده و سه نفر ديگر نيز مصدوم و توسط نيروهاى امدادى به مراكز 
درمانى منتقل شدند. فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور گفت: 
علت حادثه از سوى كارشناسان پليس راه در دست بررسى است.

حادثه اى كه ختم به خير شد
  سقوط درخت روى خودرو سوارى

قدس:صبح روز گذشته 
سقوط ناگهانى يك اصله 
درخت تنومند درخيابان 
روى يك خودرو شخصى 
آمدن  بــار  بــه  موجب 
خســارت شــد ولى به 
هيچ كس آســيب جانى 
نرسيد. آتش نشانى اعالم كرد: در پى تماس شهروندان با سامانه 
125، بالفاصله تيم امداد و نجات ايستگاه 9 شهدا به سمت محل 

حادثه در بولوار صبا اعزام شدند.
بنا براين گزارش، هنگام وقوع اين حادثه، يك خودرو ســوارى 
پرايد در كنار خيابان متوقف بود كه براثر سقوط درخت روى آن، 
به خودرو خسارت وارد شد. خوشبختانه درمحل حادثه هيچ عابر 
پياده و نيز در داخل خودرو سرنشينى حضور نداشت به همين 

خاطر اين حادثه هيچ گونه آسيب جانى به دنبال نداشت.
گفتنى است، مأموران آتش نشانى به وسيله تجهيزات ويژه اقدام 
به بريدن تنه درخت كرده و پس از بلند كردن تنه درخت از روى 

خودرو، محل  ايمن سازى شد.

زاويه تصوير

بدون شرح

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     .

 اشراف ساختمان هاى مسكونى بر مدارس دخترانه
لطفاً به مسئوالن شهردارى منطقه بفرماييد با چه مجوزى اجازه ساخت و ساز ساختمان هاى 
چند طبقه را در حاشيه چهار مدرسه دخترانه در توس 70- زمان 24 مى دهند كه پنجره هاى 
آن كامالً بر حياط اين مدارس اشراف دارد. دختران ما با چه اطمينانى در حياط مدرسه رفت و 

آمد و يا فعاليت ورزشى انجام دهند. لطفاً مسئوالن پاسخ دهند.
915...5853

 درختان در حال خشك شدن هستند
آبيارى درختان و فضاى سبز خطى حدفاصل 
هاشميه 63 و 69 انجام نشده و درختان در 
حال خشك شدن هستند، لطفاً شهردارى 

منطقه اقدام كند.
915...1433

  قابل توجه شوراى آرد ونان
قابل توجه شــوراى آرد و نــان و تعزيرات 
حكومتــى. من از كســبه خيابــان ميثم 
تمارجنوبى كوى طالب هستم. در نزديكى 
مغازه ما يك نانوايى ماشــينى هســت كه 
هفته اى يك نيســان آرد يارانــه اى را آزاد 
مى فروشــد و اين كار را عصرها و يا شب ها 

انجام مى دهد، لطفاً پيگيرى كنيد.
915...3038

  سايت تأمين اجتماعى بسته است 
بازنشســته تأمين اجتماعى ام. براى گرفتن 
فيــش حقوقى به چهار كافــى نت مراجعه 
كردم. سايت ســازمان باز نشد و اين شبهه 
به وجــود مى آيد كه نبايــد بفهميم چقدر 
حقوقمان اضافه شده يا چقدر كسورات داريم.

910...3510

  ارقام نجومى در كالس هاى اوقات فراغت
آيا نظارتى بر كالس هاى تابستانى اوقات فراغت دانش آموزان هست؛ برخى از اين كالس ها ارقام 

نجومى از مردم و خانواده ها طلب مى كنند.
915...2541

  اسراف برق در ادارات
در برخى از ادارات سطح شهر مصرف برق يا 
بهتر است بگوييم اسراف برق در اين گرماى 
تابستان بسيار زياد است به طورى كه در روز 
روشن بسيارى از چراغ ها بيهوده روشن است، 

نظارتى هم نيست.
يك شهروند
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عقيل رحمانى  فردى كه پس از يك دهه 
تحمل كيفر دوباره رنگ آزادى را ديد، يك ماه 
نشــده به اتهام كيف قاپى و گوشى قاپى در 

مشهد دستگير شد.
چندى پيــش تعــدادى از ســاكنان حوزه 
استحفاظى كالنترى سناباد در فواصل كوتاه 
به مقر انتظامى مراجعه و اعالم كردند، توسط 
فردى قوى هيكل كه به ســالح ســرد مجهز 
بوده، گوشى و كيف دســتى آن ها به سرقت 

رفته است.
بــا وصول اين مــوارد ســرگرد بيگى، رئيس 
كالنترى ســناباد از يكى از تيم هاى تجسس 
خود خواســت تا موضــوع را به صورت دقيق 
بررســى و هرچه ســريع تر عامل سرقت هاى 

خشن را مورد شناسايى قرار دهند.

 پليس در تعقيب يك مجرم خطرناك
در پــى اين اقدام، تحقيقــات ميدانى پس از 
بررسى مســتندات ارائه شده از سوى شكات 
آغاز و مشخصات ظاهرى اوليه اى از عامل اين 

سرقت هاى خشن بدست آمد.
از سوى ديگر با توجه به اينكه اقدامات پليسى 
نشان مى داد متهم مسلح به سالح سرد، بيشتر 
ســرقت هاى خود را در برخى مناطق صورت 
داده، مأمــوران روى ايــن نكته تمركز و پس 

از كنترل نامحسوس و پوششى مناطق مورد 
اشــاره، فردى را مشاهد كردند كه مشخصات 
ظاهرى اش با متهــم تحت تعقيب همخوانى 

داشت.
از همين رو متهم در يك عمليات پليســى به 

محاصره پليس درآمد و دستگير شد.
به محض دستگير شدن فرد مذكور، با توجه به 
اينكه احتمال همراه داشتن سالح سرد از سوى 
متهم متصور بود، بازرسى بدنى از وى صورت 

گرفــت و در پى اين اقدام يك تبر و يك قمه 
حدوداً 50سانتيمترى كشف شد.

در ادامه متهم به كالنترى سناباد منتقل و از 
شــكات پرونده خواسته شد تا براى شناسايى 

متهم به كالنترى بيايند.
پــس از حضــور تعــدادى از مالباخته ها در 
كالنترى، متهم از ســوى آن ها شناســايى و 

هركدام نحوه سرقت را بيان كردند.
پس از انجام مراحل مواجهه حضورى شكايت 

پرونده با متهم حدود 35 ســاله، هماهنگى با 
دستگاه قضايى انجام و سارق خشن به شعبه 

203 دادسرا منتقل شد.
بنا براين گزارش، با انتقال متهم به شعبه پرونده 
قضايى، توسط بازپرس پرونده مورد رسيدگى 
قرار گرفت و براى كشف ديگر جرايم احتمالى، 
فرد مذكور در اختيــار مأموران اداره مبارزه با 

جرايم خشن پليس آگاهى استان قرار گرفت.

 گرفتارى در بند، پس از 14 سال حبس!
متهم كه ســابقه محكوميت طوالنى داشت 
در حاشيه جلسه بازپرســى به خبرنگار ما 
گفت: من متولد ســال  63 هستم و حدود 
يك ماه پيش، پس از 14 سال تحمل كيفر 

از زندان آزاد شدم.
او ادامه داد: جرم من در زمان دستگيرى حمل 
مقدارى موادمخدر كريستال بود و امروز هم به 

اتهام سرقت دستگير شدم.

14 سال زندان هم براى مجرم حرفه اى فايده نداشت 

زورگيرى يك ماه پس از آزادى!

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

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
 استقرار هواى گرم تا پايان هفته 

در خراسان رضوى
هـواشـــناسى  قدس: 
خراســان رضوى اعالم 
كرد: بررسى نقشه ها و 
مدل هاى هواشناســى 
نشــان  دهنده استقرار 
جريانــات پايــدار تراز 
ميانــى جو همــراه با 

تقويت تغييرات فشارى در سطح زمين بر روى استان است 
كه پيامد آن آسمانى غالباً صاف همراه با افزايش سرعت وزش 

باد براى استان پيش بينى مى شود. 
براين اســاس، وزش باد براى نوار شــرقى و جنوبى استان 
بويژه در ســاعات عصر گاهى شــديد همــراه با گردوخاك 
است، همچنين  در اواخر هفته شاهد افزايش نسبى دما در 
خراسان رضوى خواهيم بود. براى روز جمعه افزايش ابرناكى 
و در مناطق شمالى و شمال غرب استان احتمال رگبارهاى 

پراكنده باران پيش بينى شده است.

 جنگل تاغ سبزوار آتش گرفت

ئـــيــــس  ر
كميســيون فرهنگى و 
شهر  شوراى  اجتماعى 
مشــهد گفــت: مركز 
شــوراى  پژوهش هاى 
شهر تاريخ شمسى روز 
به  رضــا(ع)  امام  ورود 

در خراسان رضوى
هـواشـــناسى 
خراســان رضوى اعالم 
كرد: بررسى نقشه ها و 
مدل هاى هواشناســى 
نشــان  دهنده استقرار 
جريانــات پايــدار تراز 
ميانــى جو همــراه با 

خبر
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ايسنا: دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر خراسان رضوى 
گفــت: از 5 تير ماه ســال 1396 تا امروز بيــش از 33 تن انواع 
موادمخدر و روان گردان در استان كشف و ضبط شده كه نسبت 

به سال پيش 4 درصد افزايش داشته  است.
محمدحســن جهان عنوان كرد: كشــفيات يادشده 89 درصد 
در بخش انتظامــى، 8 درصد در بخش مرزبانى، 2 درصد وزارت 

اطالعات و يك درصد توسط گمرك صورت گرفته  است.
 وى افزود: بيشــترين موادمخدر كشف شده متعلق به ترياك با 
74 درصد، حشــيش 12 درصد، هروئين 10 درصد، شيشــه 6 
درصد و مورفين يك درصد بوده است.در اين مدت 64 باند قاچاق 
موادمخدر و روان گردان هم منهدم شده است. در اين راستا 8710 
قاچاقچى و خرده فروش موادمخدر شناسايى و دستگير شده اند.  

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر خراسان رضوى بيان 
كرد: در مدت مورد اشاره 1080 درگيرى با قاچاقچيان، توقيف 
856 خودرو سبك و سنگين، توقيف 243 موتورسيكلت و 1500 
دســتگاه تلفن همراه داشته ايم. از سوى ديگر 12 جلسه كميته 
مقابله با عرضه موادمخدر برگزار كه خروجى آن 63مصوبه بوده 

است.
 جهان با اشــاره به اينكه «اقدامات در حوزه مقابله در ســه ماه 
گذشته نسبت به ســال پيش 22 درصد كاهش داشته است»، 
گفت: اين كاهش نشان  دهنده اين است كه حفاظت در مرزها با 
دقت عمل بسيارى انجام شده و از مرز بخوبى حفاظت و حراست 
كرده ايم. از ميزان كشــفيات يادشــده، حدود 84 درصد توسط 
نيروى انتظامى، 14 درصد مرزبانى و 2درصد توســط سربازان 

گمنام امام زمان (عج) صورت گرفته  است.
 وى افزود: در ســه ماه گذشــته 5704 كيلوگرم ترياك، 1011 
كيلوگرم حشيش، 270 كيلوگرم مورفين و 203 كيلوگرم شيشه 
كشف شد كه به اين واسطه 18 باند فروش موادمخدر متالشى 
شــدند. از سوى ديگر، طرح پاكســازى نقاط آلوده و جمع آورى 
2805 نفر هم اجرا و پس از آن معتادان متجاهر را در كمپ هاى 

ماده 16 پذيرش داشته ايم.

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان خبر داد

كشف 33 تن روان گردان

شوراى شهر مشهد  تصويب كرد
 افزايش 19 درصدى  تعرفه بهاى 

خدمات سرويس مدارس
قدس: نمايندگان مردم 
در شوراى اسالمى شهر 
در شــصت و ســومين 
صحن علنى بــا افزايش 
19 درصدى در خصوص 
تعرفــه بهــاى خدمات 
براى  ســرويس مدارس 

سال تحصيلى آينده با ذكر هشت تبصره موافقت كردند.
رئيس شوراى اســالمى شهر مشهد در تشريح روند نظارت بر 
حوزه ســرويس مدارس گفت: مكانيسم نظارت بر دريافت بها 
در حوزه سرويس مدارس بايد مشخص شود زيرا در اين راستا 

گزارش هاى زيادى به دست ما رسيده است.
محمدرضــا حيدرى افزود: مرجع نظارت اگر تاكســيرانى 
است بايد در خصوص اين گزارش ها توضيح دهد و چنانچه 
از ســوى آموزش و پرورش است بايد هر چه سريع تر اين 
مهم شفاف ســازى شــود. در ادامه اين جلسه رئيس اتاق 
اصناف مشــهد با بيان اينكه براى هر 27 شهروند در اين 
كالنشهر، يك واحد صنفى وجود دارد در حالى كه همين 
شــاخص در ديگر كشورها به طور متوسط 120 در مقابل 
هــر واحد صنفى اســت، گفت: اين موضوع بيانگر رشــد 
بى رويه مجتمع هاى تجارى در مشــهد و ايجاد مشــكالت 
براى اصناف اين شــهر اســت. محمود بنانژاد در ادامه بر 
ضرورت اعمال مديريت انقباضى بر ســاخت مجتمع هاى 
تجارى تأكيد و بيان كرد:بايد به جاى رشــد مجتمع هاى 
فروشــگاهى، توســعه و گســترش مجموعه هاى توليدى 
مــورد توجه قرار گيــرد. وى ادامه داد: هــم اينك 120 
هزار واحد صنفى در مشــهد و 220 هزار واحد صنفى در 
سطح خراسان رضوى در حوزه هاى مختلف فعاليت دارند 
كه اشــتغال خوبى ايجاد كرده اند؛ بنابراين الزم اســت در 
بســيارى از تصميم گيرى ها بويژه در حوزه اشــتغال، نظر 
اصناف نيز لحاظ شود. رئيس اتاق اصناف مشهد به فعاليت 
98 اتحاديــه صنفى به صورت پراكنده در اين كالنشــهر 
اشــاره و بيان كرد: مترصد هســتيم تا ايــن اتحاديه ها به 
صورت تجميعى در يك مكان و در قالب «شهرك اصناف» 
گردهم آيند. تحقق اين مهم به حمايت بيشتر شوراى شهر 

و مديريت شهرى مشهد نياز دارد.

 پاسخ شهردار به سؤال رمارم
 شــهردار مشهد در اين جلســه در پاسخ به پرسش شهناز 
رمارم، عضو هيئت رئيســه شوراى شهر در خصوص تعداد 
اداره كل هاى معاونت حمــل و نقل و فنى و عمران بعد از 
ادغام و استفاده از سربرگ با آرم معاونت ها به صورت ادغام 
شــده در صدور احكام مديــران  كل گفت: با اعالم موضوع 
ســربرگ ها به معاونت مربوط، مكاتبات در ســربرگ هاى 
قبلى انجام و احكام مديركل ها نيز در ســربرگ هاى قبلى 
ابالغ شد.محمدرضا كاليى درباره  رعايت سقف سرپرستى براى 
معاونت ها نيز اظهار داشت: ما معتقد به كوتاه شدن آن هستيم 
اما با توجه به اينكه تابع قانون استخدام كشورى هستيم، در اين 

قانون براى سرپرستى، سقف مشخص نشده است.



ورزش خراسان رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گفت وگو با قدس عنوان کرد

»فرهنگ کارمندی« آفت پیشرفت جامعه نخبگانی
محبوبه علی پور: 6 درصد شرکت های دانش 
بنیان کشور در استان خراسان رضوی فعالیت 

دارند.
رئیس پارک علم و فناوری خراســان رضوی 
با بیــان این مطلــب بــه خبرنگارما گفت: 
خراســان رضوی به لحاظ تعداد شرکت های 
دانش بنیان پس از تهران و اصفهان در جایگاه 
سوم قرارگرفته است. به طور کلی 50 درصد 
شــرکت های دانش بنیان در تهران متمرکز 
بوده و ســهم اصفهان نیز به حدود 9 درصد 

می رسد.
دکتررضا قنبری افزود: اوایل تابســتان سال 
96 به طورتقریبی، 160 شرکت دانش بنیان 
در استان فعالیت داشت که این رقم در حال 
حاضر به بیش از230 شــرکت رسیده است؛ 
بنابراین شاهد رشد 30 درصدی فعالیت های 

شرکت های دانش بنیان هستیم.

 معیار اصلی دراثرگذاری 
محصوالت دانش بنیان

قنبری تأکیــد کرد: به طــور کلی اصطالح 
شــرکت دانش بنیان چندان دقیق نیســت 
چرا که در جهــان بر محصوالت دانش بنیان 
توجه می شــود. به این ترتیب ممکن اســت 
زمانی مطابق فناوری های موجود، محصولی 
دانش بنیان تلقی شــود اما با گذشت زمان، 
رشــد تکنولوژی و پیشــرفت دانــش، دیگر 
دانش بنیان محسوب نشود. ازهمین رو معیار 
اصلــی دراثرگذاری محصوالت دانش بنیان را 
باید تأثیر آن بر رشــد تولید ناخالص ملی به 
شمار آورد. همچنین باید به تغییر و بازتعریف 
مفهوم نخبگی پرداخت چرا که درحال حاضر 
تعریف ما از نخبگی بســیار معلومات محور 
است. در واقع چندان بر مقوله مهارت و قدرت 

حل مسئله متمرکز نیست.
وی خاطرنشــان کرد: درحال حاضر درپارک 
علــم وفناوری حدود 4300 نفر فعال که 85 
درصد آن ها لیســانس به باال هستند که این 
قضیه در رشــد فعالیت های این حوزه قابل 
تأمل است. بخصوص آنکه در مراکز دانشگاهی 
اســتان خراســان رضوی همانند دانشــگاه 
فردوســی و دانشگاه آزاد اســالمی با وجود 
تالش هایی نظیر ایجاد کانون کارآفرینی، به 
تغییرمفهوم نخبگی توجــه کرده اند. رئیس 
پارک علم وفناوری خراسان رضوی با اشاره به 

اینکه با وجود قابلیت های علمی 
وفناوری هــای موجود، شــرایط 
دانش بنیان  شرکت های  فعالیت 
درایــن اســتان انتظــارات ما را 
داد:  ادامــه  نمی کند،  بــرآورده 
مهم ترین عاملی که برسرراه رشد 

وحمایت  نخبــگان  فعالیت 
جــدی آن هــا قــرار دارد ، 
فرهنــگ کارمندی اســت 
تصورمی کنیم  اغلب  چراکه 
با فــروش نفت ودیگر  باید 
بــه  کشــور  ســرمایه های 
نخبگان کمک های اقتصادی 
کرد درحالی که با این نگرش 
تنها جمعیــت کارمندی را 
افزایش می دهیــم. بنابراین 
کــه  نقشــی  جدی تریــن 
می توانند  حمایتی  نهادهای 
از جامعــه نخبگان داشــته 
باشــند این اســت که مانع 
گســترش بروکراســی های 

اداری شــوند. همچنیــن نهادهــای متولی از 
مــوازی کاری پرهیز کنند. به این ترتیب اگر ما 
مراکز رشــد متعدد یا پارک های علم وفناوری 

گوناگونی داشته باشیم که درهمه 
آن هــا فقــط یکســری فناوری 
وفرایند تکراری انجام می شود، به 
زیان توسعه کشور و رشد دانش 

جامعه منجر می شود. 

 گسترش مراکز 
تخصصی وحرفه ای

وی یادآور شــد: ازهمین 
رو جــا دارد بــه تقویت و 
تخصصی  مراکز  گسترش 
وحرفه ای بیندیشــیم که 
تفکر  و  فرهنــگ  بتوانند 
توســعه ای را درجامعــه 
پارک  رئیس  ببرند.  پیش 
خراســان  فناوری  و  علم 
رضــوی افزود: به هر روی 
پارک  درحال حاضــر در 
علم و فنــاوری به دنبال 
کمــک بــه هســته های 
فناورانه هستیم تا به شرکت های دانش بنیان 
تبدیل شــوند اما تحقق این قضیــه نیاز به 
فضاهــای فیزیکی دارد. حال آنکه درســطح 

شهرمشهد فضاهای بسیاری است که می توان 
دراختیار هسته های فناورانه قرار بگیرد، حتی 
می توان این فضاها را به گروه های یادشــده 
اجاره داد. قنبری گفت: در واقع بنابر مطالعات 
بین المللی مشــخص شــده کــه درعرصه 
گسترش علم وپژوهش، نیاز به حمایت های 
قانونــی واقتصادی درجایگاه ســوم وچهارم 
انتظارات نخبگان وکارآفرینان حوزه فناوری 
قرارمی گیرد و جدی ترین مطالبه تســهیل 
فضای کسب وکار اســت. این درحالی است 
که ما درعمل درایجاد شبکه ســازی، تشکیل 
گروه ها ونهادهای تســهیلگر با کاستی هایی 
مواجه هســتیم؛بنابراین باید بــرای فعالیت 
نخبگان محیط واقعی باشد درحالی که اغلب 
افرادی که حتی تخصصی نســبت به نوآوری 
وجامعه نخبگــی ندارند، تنها بر حمایت های 

غیرمنطقی از این افراد تمرکز کرده اند.

فرهنگ و هنر
اثر مرتضی امین الرعایی منتخب داوران شد

  عکاس خراسانی برگزیده 
جایزه بین المللی» فرشته«

امین الرعایی،  مرتضــی 
نیشابوری  جوان  عکاس 
برگزیــده پنجمین دوره 
»جایزه بین المللی فرشته« 
شــد. در ایــن دوره در 
 197 عکــس،  بخــش 
نفــر )در مجموعه 591 

عکــس( آثار خود را به دبیرخانه ارســال کردند که 33 نفر به 
مرحله داوری و حضور در نمایشگاه انتخاب شدند. جوایز و لوح 
سپاس بخش عکس دوره پنجم با موضوعیت جاده  به مرتضی 
امین الرعایی، عکاس جوان نیشابوری و با حضور هیئت داوران 
این بخش شامل شادی قدیریان، رعنا جوادی و آرش خاموشی 
اهدا شد.»جایزه فرشته« در محل باغ نگارستان تهران برگزار شد. 

  نمایشگاه »منحنی عشق« در بیرجند 
نمایشگاه »منحنی عشق« 
رئیس  نایــب  با حضور 
خوشنویســان  انجمن 
ایران و مسئوالن استانی 

در بیرجند افتتاح شد. 
در این نمایشگاه که در 
باغ  سرو  نگارخانه  محل 

اکبریه بیرجند برپا شــد، آثار هنرمند بیرجندی، محمدرضا 
نیک اختر از شــاگردان اســتاد صندوق آبادی در معرض دید 
عموم گذاشته شده است. محمدرضا نیک اختر در این مراسم 
گفت: در این نمایشگاه 41 اثر سیاه مشق که از سال 95 تا 98 
خلق شده و ماحصل کالس آموزشی در تهران است، به نمایش 
گذاشته شده است. این نمایشگاه تا 7 تیرماه جاری همه روزه 
به جز دوشنبه ها از ساعت 17 تا 20 پذیرای عالقه مندان است.

  »نجیب و زیبا « در کمال الملک
نمایشگاه نقاشي »نجیب 
و زیبا« در نگارخانه کمال 
الملــک اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمی نیشابور 

گشایش  یافت.
در این نمایشگاه 25 اثر 
شورابی  مجید   « نقاشي 

«، جوان هنرمند نیشــابوري با تکنیک ســیاه قلم، با سبک 
رئالیسم و با موضوع طبیعت وچهره به نمایش درآمده است.

نمایشــگاه نقاشــي »نجیب و زیبا« تا 6 تیر هر روز از ساعت 
 9 الــي 13 ظهر و 16 الي 19 بعــد از ظهردر محل نگارخانه 

کمال الملک ویژه عموم عالقه مندان دایر است.

  وحید دادخواه 
در اردوی آمادگی تیم ملی

مرحله آخر اردوی تیم 
فرنگی  ملــی کشــتی 
جوانــان بــرای حضور 
قهرمانی  رقابت های  در 
آسیا در تایلند، از امروز 
در محل خانه کشــتی 
مجموعه  موحد  عبداله 
ورزشــی آزادی تهران برگزار می شــود. وحید دادخواه از 
خراسان رضوی در وزن 97 کیلوگرم به این اردو که تا 15 

تیرماه ادامه خواهد داشت، دعوت شده است. 
به گزارش ایســنا، در این اردوی آمادگــی حمید باوفا از 
خراســان رضوی به عنوان ســرمربی تیم حضور به عمل 
خواهد آورد. گفتنی اســت، رقابت های کشــتی قهرمانی 
آســیا روزهای 18 تا 23 تیرماه در شهر چونبوری تایلند 

برگزار می شود.

  یک خراسانی
سرمربی تیم ملی بیسبال ایران شد

مشــیریان،  سیدعادل 
رئیس کمیته بیســبال 
به  رضــوی  خراســان 
بیســبال  مربی  عنوان 
بزرگســاالن  ملی  تیم 
انتخاب شد. در حکمی 
کاردان،  بهرام  سوی  از 
سرپرســت انجمن بیسبال و ســافتبال کشور، سیدعادل 
مشیریان، رئیس کمیته بیسبال خراسان رضوی به عنوان 
مربی بیســبال تیم ملی بزرگساالن اعزامی به رقابت های 

کاپ غرب آسیا انتخاب شد.
این مربی خراســانی جهت اعزام بــه چهاردهمین دوره 

مسابقات بیسبال کاپ غرب آسیا انتخاب شده است.

  شمارش معکوس
 برای بهره برداری از مجموعه گلشن 

 5 منطقــه  شــهردار 
مشهد در خصوص روند 
آبی  مجموعه   ســاخت 
گلشــن و طرح توسعه 
این مجموعه ورزشــی 
در منطقه گلشهر گفت: 
موقعیــت راهبــردی ، 
شرایط اجتماعی منطقه 5 و شناسایی مشکالت اجتماعی 
در ایــن منطقه، ضرورت داشــتن محیط هــای تفریحی 
را بیشــتر می کند، برای همین هم ایــن مجموعه آبی با 
اعتباری افزون بر 30 میلیارد تومان بزودی افتتاح خواهد 

شد. 
عبــداهلل زاده تصریح کــرد: این مجموعه در کنار ســالن 
ورزشــی شــهدای مدافع حرم و مجموعــه 480 واحدی 
کوثر در بولوارشــهید آوینی قــرار دارد که یکی از مناطق 
کم برخوردار شهر محسوب می شود و سرانه ورزشی پایینی 

هم دارد. 
وی افزود: در کنار این مجموعه آبی، زمین ورزشــی روباز 
)زمین چمــن مصنوعی(، زمین والیبال و بســکتبال هم 

پیش بینی شده است.
  

  واگذاری میزبانی مسابقات کاراته
به شهرستان ها

کاراته  هیئــت  رئیس 
رضــوی  خراســان 
حیدریــه  تربــت  در 
گفت: شــعار سال 98 
کاراته خراســان  هیئت 
ویژه  توجــه  رضــوی، 
به شهرستان هاســت و 
برای تحقق این شــعار قصد داریم تــا میزبانی دوره های 

مربیگری و مسابقات را به شهرستان ها واگذار کنیم. 
محمد حجتیان ارتقای دانش فنی مربیان را از ضروری ترین 
نیازهای پیشرفت کاراته دانست و افزود: یکی از مهم ترین 
اولویت های هیئت کاراته خراســان رضوی، ارتقای سطح 
فنی و دانش مربیان اســت و اگــر مربیان به لحاظ علمی 
تقویت شوند، می توانند در شناسایی و پرورش استعدادها 

موفق تر باشند.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

درحال حاضر 
در پارک علم و 

فناوری به دنبال 
کمک به هسته های 

فناورانه هستیم 
تا به شرکت های 

دانش بنیان تبدیل 
شوند

بــرش

دهه کرامت
  ثبت نام کاروان های پیاده دهه کرامت 

مشهدمقدس تا ۲۰ تیرماه ادامه دارد
ســخنگوی  قــدس: 
جمعیــت خدمتگزار به 
زائران پیاده امام رضا)ع( 
گفت: ثبت نام کاروان های 
پیاده دهه کرامت مشهد 
مقدس تا 20 تیرماه ادامه 

دارد.
حسین رضایی افزود: با توجه به اینکه برنامه ریزی گسترده ای 
برای پذیرایی بین راهی در محورهای منتهی به مشــهد در 
حال حاضر وجود ندارد تالش شــده زائرانی که قصد تشرف 
پیاده به این شهر را دارند در مسیر نیشابور متمرکز شوند چرا 
که بخشی از آن به صورت کنار گذر ساخته شده و برای تردد 

زائران پیاده اختصاص یافته است.
وی یادآور شــد:عالقه مندان به زیارت از این مســیر با تلفن 
42225060 کــد 051 تمــاس و در کاروان حامیان والیت 

ثبت نام کنند.
رضایی افزود: در مسیر نیشابور و فریمان پنج ایستگاه شامل 
مسیر سرخس سه ایستگاه و مسیر چناران دو ایستگاه برای 
پذیرایی از زائران در نظر گرفته شــده و با هماهنگی در زمان 

ورود کاروان ها از آن ها پذیرایی خواهد شد.
وی افزود: به مدیران کاروان ها ابالغ شده پیش از هر تصمیمی 
برای راه اندازی کاروان، به فرمانداری های محل اقامت مراجعه 
و تابع نظرات فرمانداران باشــند. تاکنون ثبت نام 150 نفر از 
فریمان، 680 نفر از ســرخس و 1200 نفر از نیشابور قطعی 
شده که از تهران، یزد، کرج و قم نیز کاروان های پیاده خواهیم 
داشت. رضایی بیان کرد: این کاروان ها عالوه بر استفاده رایگان 
از خدمات غذایی و تأمین اســکان شبانه، از خدمات دارویی 
و درمانی رایگان بهره مند می شــوند. برای هزینه های بیمه و 
بازگشت، از زائران مبلغ 15000 تومان توسط مدیران کاروان 
دریافت می شود که امیدواریم این مبلغ با کمک خیران کاهش 
یابد اما تمامی خدمات و هزینه های رفت و برگشت زائراولی ها 
رایگان اســت. وی خاطرنشــان کرد: مشهد هر ساله در دهه 
کرامت و دهه پایانی ماه صفر میزبان کاروان های زائر پیاده از 
سراسر کشور است که در دهه کرامت سال گذشته 10 هزار 

و700 زائر وارد مشهد مقدس شدند.

محرومان

فرهنگ و زندگی4
سه شنبه 4 تیر 1398
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صاحبی: مدیــرکل کمیته امداد خراســان رضوی در 
بازدید از طرح های اشــتغال زایی این نهاد در صالح آباد از 
خانواده های محروم این بخش از شهرســتان سرکشی و 

دلجویی کرد.
حبیب اهلل آســوده در دیدار با سرپرست فرمانداری این 
شهرستان گفت: این نهاد آمادگی دارد تا فعالیت هایی را 
برای اشتغال زایی در شهرجنت آباد و روستاهای محروم و 

مرزی این بخش انجام دهد.
وی افزود: ایجاد نیروگاه های خورشیدی در این مناطق با 
توجه به تابش نور خورشید، توجیه اقتصادی خوبی دارد 
که در صورت تأمین بخشــی از منابع توسط شهرستان، 
کمیته امداد هم سهم خود را در این امر پای کار می آورد.

ایسنا: تفاهم نامه ایجاد دوره های مشترک کارشناسی 
ارشد میان دو دانشگاه حکیم ســبزواری و دانشگاه 

پاریس 13 منعقد شد.
مدیرهمکاری های علمی بین الملل دانشــگاه حکیم 
ســبزواری درحاشیه  نشســت با رئیس و مسئوالن 
دانشگاه پاریس 13 در جمع خبرنگاران گفت: ایجاد 
دوره های کارشناســی ارشد مشــترک با محوریت 
مدیریت سالمت، بین دو دانشگاه حکیم سبزواری و 
پاریس 13 صورت گرفت. دکتر غالمعلی فرزی تصریح 
کرد: همچنین در این نشست در خصوص راه اندازی 
دوره های کارشناسی حرفه ای مشترک نیز رایزنی و 

توافقات اولیه حاصل شد.

بشــرویهـ  خبرنگار قـــدس : رئیس اداره آبفار 
بشــرویه گفت : ســرانه مصرف آب در ایــران روزانه 
150 لیتر است ولی در روستاهای شهرستان بشرویه 
به میزان 135 لیتر که از میانگین کشــوری پایین تر 

است. 
مجتبی ملکیان افزود: از 5274 مشترک روستایی در 
شهرســتان بشرویه، 4999 مشترگ الگوی مصرف را 
رعایت می کنند که به عبارتی 95 درصد مشترکان را 

تشکیل می دهند.
وی گفــت: در حال حاضر آب شــرب و بهداشــتی 
روستاهای شهرستان بشرویه از سه مجتمع آبرسانی 

ارسک، کرند و نیگنان تأمین می شود.

آماده ایجاد نیروگاه خورشیدی برای 
اشتغال زایی محرومان هستیم  

تفاهم نامه  راه اندازی دوره های 
مشترک کارشناسی ارشد  منعقد  شد

روستاییان بشرویه در صرفه جویی 
مصرف آب رکورد زدند

 اعزام 37۰ دانش آموز محروم
خراسان رضوی به اردوهای بنیاد علوی

قدس: 370 دانش آموز محروم خراســان رضوی به اردوهای 
بنیاد علوی اعزام شــدند. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش 
و پرورش خراســان رضوی گفت: این تعداد دانش آموز دختر 
و پســر اعزامی از مقطع متوســطه اول مناطــق محروم و 
کم برخوردار استان هستند که در دوره های هفت روزه به این 

اردو اعزام شدند.
علیرضا مالک اشرافی افزود:اردوهای بنیاد علوی در مجموعه 
فرهنگی ورزشی امام خمینی)ره( تهران و به مدت یک هفته 
برگزار می شــود و دانش آموزان شــرکت کننده از برنامه های 

فرهنگی، تفریحی و پرورشی برخوردار می شوند.

   رئیس اداره آبفار: بین دانشگاه حکیم سبزواری و پاریس13  مدیرکل کمیته امداد در سفر به صالح آباد: 

7565zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. بیا تا گل برافشــانیم و می در ســاغر 
 اندازیــم / فلک را ســقف بشــکافیم و... 
2. رمزمیله- مارکی معتبر برای ســاعت- 
پدربــزرگ- صبحانه نخورده-   .3 بی زبان 
فوق 4. شکارچی- ماه زمستانی- آخرین 
دیــن آســمانی 5. بهانه گیــر می زنــد- 
آتشدان- نمایشــنامه یا فیلم طنز- ساز 
مثنوی 6. کاخ- پدرمــرده- دلداده عذرا 
7. از ظــروف آبخوری- ســرخرگی که از 
بطن چپ قلــب خارج می شــود- واحد 
ورزش تنیــس 8. تنــه- نــام پســرانه 
وطنــی- ضــروری 9. عالمــت جمــع 
فارســی- از تن پوش هــا- دهمین خلیفه 
 عباســی که هم عصر امام هــادی)ع( بود 
نوع  باالتریــن  پنبــه زن-  10. چهــره- 
اختیار 11. اســب ترکی- نخست- نظیر 
و ماننــد- نت میانی 12. میــوه ای که با 
تاخیر برســد- لنگه در- شــب قبل 13. 
نوعــی اســباب بازی کودکانــه- مهریه- 
سرشک دیده 14. قلعه مستحکم- نوعی 
 قایق تندروی مســابقه ای- شیوع بیماری 

15. جفاپیشــگی- 7 تیر1360 به همراه 
72 تن از یــاران در انفجــار دفتر حزب 

جمهوری اسالمی به شهادت رسید

1. پزشــکی- دگرگــون شــده- قدما به 
نیشابور می گفتند 2. استخوانی در پا- از 
قالب های شعری- فرضیه و نظریه علمی 
3. آزمنــد- گیاه رنگرزی- پســر مازنی 
 4. تــک به تک- ســودای نالــه- فالنی 
5. چوب خوشبو- ندامتگاه باسابقه تهران- 
خورشیدهاســت و جمع شمس- نیم تنه 
مردانه 6. کمیابی- نخستین مؤذن اسالم- 
ویتامین جدولی 7. پیشوندی معادل ده- 
سروصدای جمعیت- ناپاکی 8. راه راست 
یافته- ترازو- ضایع شده 9. کباب فرنگی- 
داخل شده- منفرد 10. پدربزرگ- درختی 
زینتی بومی مناطق گرمســیری- مقابل 
رفتــن 11. مــادر ورزش ها- وســایل- 
 فـــتـــــوی دهــــنده- دشــنام دادن 
12. خوشــرو- صنــم- القــای چیزی با 
حرکت دســت و چشــم و ابرو 13. صاف 

و شفاف- ســنگدلی- خنده رو 14. دروغ ترکی- کنده 
شدن هواپیما از زمین- صفحه الکترونیکی 15. مصنوع 
شــیمیایی مورد استفاده در ساخت ظروف غذاخوری- 

کشور قوم ژرمن- خط کش هندسی

  افقی

  عمودی


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan new

