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قرار اســت از هنرمندی بنویسم که انسان متفاوتی 
اســت. بانویی که بیش از نقاش بــودن، هنرش را از 
نگاهش به روزگار درمی یابم. درهمه مدت مصاحبه 
بارها مکث کردم و نمی دانســتم ایــن همه اتفاق و 
کنارآمدن با آن ها را چطور روایت کنم. »سمانه« مثل 
همه دختران جوان پر از حس های خوب و رؤیاهای 
بسیار اســت اما یک حادثه، روی دیگر زندگی را در 

جوانی برایش رقم زد و او چه...

سرهنگ ابراهیم زاده از دستگیری 23 هزار قاچاقچی، 
خرده فروش و... موادمخدر در استان خراسان رضوی 
و پلمب بیش از 1000 محل خرده فروشی موادمخدر 
خبر داد. جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی 
روز گذشته در نشســت خبری که به مناسبت روز 
جهانــی مبارزه با موادمخدر در محل ســتاد پلیس 
مبارزه با مواد مخدر پلیس اســتان برگزار شــد، در 

تشریح اقدامات پلیس در این... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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روزشنبهدرشهرهایمختلفخراسانرضویانجاممیشود

.......صفحه 2 

نمایندهولیفقیهدرخراسانرضویعنوانکرد
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کاروان پیاده آفتاب عنوان حرکتی فرهنگی ورزشــی 
است که با همراهی ورزشــکاران خراسانی در مسیر 
جــاده والیــت برگزار خواهــد شــد. کاروان آفتاب 
 متشکل از 20 ورزشکار جوان دوومیدانی کار با شعار 
»امام هشتم؛ جلوه رأفت، محور وحدت« مسیر 2300 
کیلومتری ۶ استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، 
فارس، یزد، خراســان جنوبی و خراســان رضوی را 
از ۷ تیر از یادمان شــهدای شــلمچه در کربالهای 
جنوب ایران آغــاز خواهند کرد. این کاروان در مدت 
 1۶ روز پس از عبور از ۵۵0 شــهر، شــامگاه میالد 
حضرت علی بن موســی الرضا )ع( در صحن و سرای 
امام هشــتم)ع(، با اهتمام به نهادینه ســازی سبک 

.......صفحه 4 زندگی رضوی، پاسداری از...
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۹۸
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۰۲
۸

︪︡﹞ ١١۶ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ دوم ︑︺︀و ﹩﹎آ 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ا︻︱︀ی  ﹝︐︣م ﹝︧ــ﹊﹟ ﹝︣ ١١۶ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹋﹥ در 
 ﹜︋ ر﹢︱ ︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د﹫﹞ ﹤﹫︫︀ ر ︻︡ل ︋﹥ آدرس﹐︀︑  ﹏﹞ ٩٨/۴/٢١  و در ١۶ در ︑︀ر ️︻︀︨
﹢ر︑﹫﹊﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ﹝︖﹞︹ ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ر︨ــ︀﹡﹫︡ . در︮ 
﹥ ︻︱﹢ د﹍︣ی وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ︲﹞﹠︀ ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣  ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩︋  ــ﹢د را︋  ــ﹅ رای︠ 

٣ رای و ﹨︣  ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ﹩︭︫﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١ -  ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس   ٢ – ︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜︀ی  ٩۵ و ٩۶و ٩٧ 

٣ – ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ٩٨ 
۴ – ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︠︣اج ١۵ ﹡﹀︣ ا︻︱︀ی ﹋﹛ ﹋︀ر و ︋︡﹨﹊︀ر 

۵- وا﹎︢اری وا︡﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ﹝︐﹆︀︲﹩ ︀ ︋︡﹨﹊︀ر ︋︀ ﹇﹫﹞️ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩  ︋﹥ ا︻︱︀ی ︗︡︡ ︑︺︀و﹡﹩ و ︋︡﹨﹊︀ران 
۶- ا﹡︐︀ب ﹉ ﹡﹀︣ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹉ ﹡﹀︣ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨

︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی  ــ︣ای︋  ٧-︑︣﹝﹫ــ﹛ ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه (ا﹡︐︀ب ــ﹉ ﹡﹀︣ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ و دو ﹡﹀︣ ︻︱﹢ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه )

 ﹟﹫ د︻﹢ت ﹩﹎︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٧ روز از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ️︧ــ︀ ︀زر︨ــ﹩ و ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹩︋  ︲﹞﹠ــ︀ داو︵﹙︊ــ︀ن ︑︭︡ی︋ 
﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ آدرس ﹝︫︣ ،︪︡︺︐﹩ ۴۴ ︎﹑ک ١٠ ﹝︡ارک ︠﹢د را ︑︧﹙﹫﹛ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹡﹞︀﹠︡ در 

︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ︻︢ری ﹡ ﹤︐﹁︣︢︎﹢ا﹨︡ ︫︡.
︪︡﹞ ١١۶ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨
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دختر عزيز و پرتالشم
نسترن مرادى

︎︡ر و ﹝︀درت

︍︀س از ا︤د ﹝﹠︀ن ﹝﹢﹁﹆﹫️   ︨︀︋
 ،﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ﹉ــ︣︊︑ ︡ت را︡︗

﹝︀ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ︑﹢
﹁︣ز﹡ــ︡ی ︋︀﹨﹢ش و ︋︀ ا︨ــ︐︺︡اد ﹨︧ــ︐﹩ و 
ا﹋﹠ــ﹢ن ︋︺ــ︡ از اــ﹟ ﹝﹢﹁﹆﹫︐﹩ ﹋﹥ ︋︨︡ــ️ 
آورده ای ﹨﹞ــ﹥ د﹡﹫ــ︀ آن را ﹝﹫︡ا﹡﹠ــ︡.  از 
 ﹩︋︀︫ ﹜﹡︀︠ ︀ت ﹝︺﹙﹛ د﹜︧ــ﹢زت ︨︣﹋︀ر﹝ز
و ﹝﹞ ️︣︡︐︣م ︨ــ︣﹋︀ر ︠︀﹡﹛ ﹇︪︣ــ﹩ و 
︎︨︣ــ﹠﹏ ﹝︐︣م ﹝︡ر︨ــ﹥ ر︋︀︋﹥ ﹎︣︗︧︐︀﹡﹩ 

.﹜︀ل ︑︪﹊︣ و ﹇︡ردا﹡﹩ را دار﹝﹋

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ «﹡﹢︋️ اول»
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ (﹡﹢︋️ اول) ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭ــ︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ر︲︀ ﹡ رأس ︨ــ︀︻️ ١٣/٣٠ روز 
︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/٢٧ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︾︢ا︠﹢ری ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ر︲︀ ﹡ ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد از ﹋﹙﹫﹥ 

ا︻︱︀ء د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس

٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩٧
٣- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٨

۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩
:︣﹋︢︑

 ﹢︱︻ ﹤ ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ﹢د را︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی︠  ١- در︮ 
د︀﹝﹡ ︀ ︣﹍﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︠﹢د وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ در ا﹟ ︮﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه ︋︣ رأی ︠﹢د ︑︀ ٣ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫︣︻︱﹢ 
︀ ﹉ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡ ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د در   ︋︳﹆﹁
︑︀ر︀ی ٢٣ و ٩٨/۴/٢۴ در ﹝﹏ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ از ︨︀︻️ ١٠ ا﹜﹩ ١٢ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀︨︀️ ا︠︢ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋﹥ د
 از ︑︀ر ﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ا︑﹢ری ︨ــ﹞️ ︋︀زر︨ــ﹩ دار﹡︡ ︸︣ف︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ︀︋︀ت ︋︀زر︨ــ﹩ ا﹁︣ادی︐﹡٢- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹫﹝﹊︑ را ﹤︵﹢︋︣﹞ ︣ا︗︺﹥ و ﹁︣م﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁د ﹤︋ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹡︭︣ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی   «﹡﹢︋️ دوم»         

٩٨/٠۴/٠۶﹩﹎آ ︪︣﹡ ︀ر︑
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ در︨︀︻️ 
 ﹏﹞ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٠ در  ︫︕﹠ ︊ روز︎   ︮٧:٣٠
و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د۶٢ -﹝︧ــ︖︡ا﹐﹇︭﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د .از 
 ﹏﹝︺ ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر آ﹡︀ن د︻﹢ت︋ 
 ﹏︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹝﹢اردذ﹡ ﹜﹫﹝︭︑ ــ︀ذ︑ــ️ ا︗︡ــ﹩ آ﹞

در︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١-﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه ٢-﹎︤ارش ︋︀زرس ٣-ا︑︀ذ 
︑︭﹞﹫﹛ در︭︠﹢ص ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و︨﹢د ︨︀ل٩٧  

۴-ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︨︀ل 
٩٨، ۵-ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ︩﹥ ۶ -ا﹡︐︀ب ︋︀زرس 

٧-آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︎︣دا︠️ وام 
︲﹞﹠ــ︀ ا︻︱︀﹩ ﹋﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡﹅ رای ︠﹢درا ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
 ﹟درا ︡﹠︀﹝﹡ ــ﹢ل﹞ ︣ی﹍و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊ــ﹩ ︋﹥ ﹁︣دد
︮﹢رت ﹨︣﹈ از ︨︀﹝︡اران ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︡ا﹋︓︣و﹋︀﹜️ 
ــ﹢رت ﹋︐︊﹩ ︻︡ه دار   ︮﹤ ︨ــ﹥ ﹡﹀︣ د﹍ــ︣ از ا︻︱︀ءرا︋ 
︭﹢ص ا︻︱︀﹩ ﹋ــ﹥ ﹇︭︡ دادن و﹋︀﹜️   ︠﹟︫ــ﹢﹡︡.درا
︋ــ﹥ ﹁︣د د﹍︣ی دار﹡︡ ︀︋︡ ︋ــ﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ 
︫ــ︀ن در﹊﹩ از روز﹨︀ی ︨﹥ ︫﹠︊﹥  و ︀ر︫﹠︊﹥  ١٨ و 
١٩ ︑﹫︣﹝︀ه در︋﹫﹟ ︨ــ︀︻︀ت اداری ︗︀︑ ️﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ 
︋ــ﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ و ور﹇﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر در ﹝︖﹞︹ را در﹢︱
︗ ️︱﹢ردر︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ 

﹋︀رت ﹝﹙﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۹۹
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده (﹡﹢︋️ اول)
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝︭ــ︣ف ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ر︲ــ︀ ﹡ــ رأس ︨ــ︀︻️ ١٣ روز 
︫ــ︣﹋️  ﹝ــ﹏  در   ٩٨/۴/٢٧ ﹝ــ﹢رخ  ︎﹠︕ ︫ــ﹠︊﹥ 
︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ در ︨ــ︀﹜﹟ ︾︢ا︠ــ﹢ری ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ر︲︀ 
︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ ذ﹏ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹜︢ا از   ︋﹡
﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ ︀﹝﹡ ︀﹠ــ︡﹎︀ن ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
رأس ︨︀︻️ ﹝﹆︣ر در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ 

.︡﹠︀﹞︣﹁
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ︑︭﹢︉ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︗︡︡ ا︋﹑︾﹩ وزارت ︑︺︀ون
:︣﹋︢︑

١- در ︮﹢ر︑ــ﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر 
﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ 
و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︋ــ﹥ ︻︱﹢ د ︣﹍ــ︀ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر 
﹢رت ﹨ــ︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه   ︮﹟در ا ︡︀﹝﹡ ︠ــ﹢د وا﹎ــ︢ار
 ﹉ ︳﹆﹁ ﹢︱︻︣﹫︾ رأی ︠﹢د ︑ــ︀ ٣ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و ︣︋
رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ 
﹢د  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه︠  ا︻︴︀ی ﹡﹞︀︋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹠︀︧ــ️︋ 
در ︑︀ر ٢٣ و ٩٨/۴/٢۴ در ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝︭︣ف ر︲︀ ﹡ از ︨︀︻️ ١٠ ا﹜﹩ ١٢ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ 
﹋︀رت ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹝︺︐︊ــ︣ ︗️ ا︠︢ ور﹇ــ﹥ ورود ︋﹥ 

︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ︣︐﹁د ﹤︋ ︹﹝︖﹞

/ع
۹۸
۰۴
۰۰
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ 

︑﹢︨︺﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی را︀﹡﹥ ای ︨﹞︀︑﹢س ︋﹥ 
︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠۴٢۴

﹋﹙﹫ــ﹥  ا︵ــ﹑ع  ︋ــ﹥  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥  ا︐︣ا﹝ــ︀ 
 ــ︀ر︑ در  ر︨ــ︀﹡︡  ﹝ــ﹩  ︨ــ︀﹝︡اران 
١٣٩٨/٠۴/٢۵ راس ︨︀︻️ ١٢ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و راس ︨︀︻️ ١٣ ︗﹙︧﹥ 
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده در 
﹢﹜﹢ار ﹐دن،   ︋،︪︡﹞ آدرس ﹤  ︋️﹋︣  ︫﹏﹞

﹐دن١، ︎﹑ک٨ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده: 

١- ︑︽﹫﹫︣ آدرس ︫︣﹋️
٢- ︨ــ︀︣ ﹝ــ﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ 

︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹝﹩ ︋︀︫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :
١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩ــ︉ ︮﹢رت ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹢︭︑ -٢
︨︀ل ٩٧

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋﹥ 
﹝︡ت ﹊︧︀ل

﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹    ــ︀︣ ﹝ــ﹢اردی ﹋﹥ در︮   ︨-۴
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۹۹
۹

 ︎﹫︣و ــ︀پ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ 
اول ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝١١۶ ︣ ﹝︪︡ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٢۵ 
﹠︡ ۶ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :  ︣ا︨ــ︀ن︋  ︮﹀﹥ ﹇︡س و︥ه︠ 
︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨ ﹫︮ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ 

ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۴
۰۲
۲

 ﹤﹫
﹑

ا︮

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول 
︫︣﹋️ ﹨﹞﹫︀ران ﹇︡س ︔︀﹝﹟ ︋﹥ ︫﹞︀ره 

١٩٦٠٦ ️︊︔
﹨﹞﹫︀ران   ️﹋︫︣ اول   ️︋﹢﹡ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ﹤︧﹚︗
﹇︡س ︔︀﹝﹟ ︨︀︻️ ٥ ︋︺︡ از ︸︊︮ ︣ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ 
︀رراه  در  وا﹇︹  ﹋︣ا﹝️   ︡︖︧﹞ ﹏﹞ در  ٩٨/٠٤/٢٠
︫︡ا ︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران 
 ﹏﹞ در  ﹝﹆︣ر   ️︻︀︨ در   ︡︀﹝﹡  ﹩﹞ د︻﹢ت  ﹝︐︣م 

﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 

١-ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زرس
٢-ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹨︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٣-︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︎﹫︪﹠︀د ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د 
︨︀م ︨︀ل ٩٧

و                         ا︮﹙﹩   ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︣س  و  ︋︀زرس  ٤-ا﹡︐︀ب 
٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ︨︀ل ﹉ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹩﹚︻

از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ (دارای ﹝︖﹢ز 
ر︨﹞﹩ ︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀﹝︑ ﹤﹋ (﹩︨︣︋︀︧︡ا ︫︡ن در 

︨﹞️ رد︿ ٤ را دار﹡︡ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞ ︡︀︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
︀︎︀ن و﹇️ اداری ٩٨/٠٤/١٨ رزو﹝﹥ ﹋︀ری و ︎﹫︪﹠︀د 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤د را ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ارا﹢︠
﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥: ارا﹥ ا︮﹏ ︋︣گ ︗ ﹜︨️ در︀﹁️ ︋︣گ 

رای ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ 

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۴

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢︨︧﹥ 
︠︡﹝︀ت ﹀︀︸︐﹩ و ﹝︣ا﹇︊︐﹩ ﹨﹞﹫︀ران ﹁﹫﹛ ︑﹢س ︋﹥ 

︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٤٢٦
︠︡﹝︀ت   ﹤︧︨﹢﹞ ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗
 ١٢  ️︻︀︨ ︑﹢س   ﹜﹫﹁ ﹨﹞﹫︀ران  ﹝︣ا﹇︊︐﹩  و   ﹩︐︸︀﹀
 ﹤︧︨﹢﹞ د﹁︐︣   ﹏﹞ در   ١٣٩٨/٠٤/٢٠  ﹤︊﹠︫  ︕﹠︎ روز 
︑︪﹊﹫﹏ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م 
﹝︢﹋﹢ر   ﹏﹞ در  ﹝﹆︣ر   ️︻︀︨ در     ︡︀﹝﹡  ﹩﹞ د︻﹢ت 

︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل ︨︀م
                               ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢︨︧﹥

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢︨︧﹥ 
 ﹜﹫﹁ و ﹝︣ا﹇︊︐﹩ ﹨﹞﹫︀ران ﹩︐︸︀﹀ ︀ت﹞︡︠

︑﹢س ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٤٢٦
 ﹩︐︸︀﹀ ︠︡﹝︀ت   ﹤︧︨﹢﹞  ﹤﹡﹐︀︨ ︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ﹤︧﹚︗
و ﹝︣ا﹇︊︐﹩ ﹨﹞﹫︀ران ﹁﹫﹛ ︑﹢س  ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز 
︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ٩٨/٠٤/٢٠ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ︑︪﹊﹫﹏ 
︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت 
 ﹜︋ ر﹢︱ ر﹢﹋︢﹞ ﹏﹞ در ︨︀︻️ ﹝﹆︣ر در ︡︀﹝﹡ ﹩﹞

ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 

١-ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹨︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٣-︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︎﹫︪﹠︀د ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د 
︨︀ل ١٣٩٧

 ︣﹀﹡  ٢ و  ﹝︡︣ه   ️﹫﹨ ا︮﹙﹩   ﹢︱︻  ︣﹀﹡  ٥ ٤-ا﹡︐︀ب 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل

︨︀ل   ﹉ ︋︣ای   ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︣س  و  ︋︀زرس  ٥-ا﹡︐︀ب 
٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞

 ﹩﹇﹢﹆ و   ﹩﹆﹫﹆ ا︫︀ص  و  ﹝︐︣م  ︨︀﹝︡اران  از 
(دارای ﹝︖﹢ز ر︨﹞﹩ ︧︀︋︨︣﹩) ﹋﹥ ︑﹞︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀︡ا 
د︻﹢ت  دار﹡︡  را   ٥ و   ٤  ︿رد ﹨︀ی   ️﹝︨ در  ︫︡ن 
︀︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٠٤/١٨  ﹝﹩ ﹡﹞ ︡︀︡ا﹋︓︣ ︑︀︎ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︀د را ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ ارا﹠︪﹫︎
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢︨︧﹥ 

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۶

ا︵﹑︻﹫﹥
︣ک آ︗﹫﹏ و   ︫﹟︣︐﹎︤ر  ︗﹙︧ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︪︠ــ﹊︊︀ر را در ︑︀ر ١٠ ︑﹫︣﹝︀ه از ︨︀︻️ 
١٨ ا﹜ــ﹩ ٢٠ در ︨ــ︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت ︫ــ︣ک 
﹢﹜ــ﹢ار ﹝︭﹙﹩_﹝︭﹙ــ﹩ ٣٠/١_ وا﹇ــ︹ در︋ 

ا︑︀دــ﹥  ︵︀﹜︊﹩٣٠_︨ــ︀︠︐﹞︀ن   ︡﹫︫ــ
آ︗﹫ــ﹏ و ︪︠ــ﹊︊︀ر _︵︊﹆ــ﹥ دوم ︋︣﹎ــ︤ار 

.︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢︠
︠﹢ا﹨︪ــ﹞﹠︡ ا︨ــ️ ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ در ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝︢﹋ــ﹢ر ︱ــ﹢ر ︋﹥ ﹨ــ﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ و ︀ در 
︮﹢رت ︻︡م ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر ﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د را 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ﹩︊︐﹋ رت﹢︮ ﹤︋
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣ک آ︗﹫﹏ ، ︪︠﹊︊︀ر و ︊﹢︋︀ت

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۲

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

بشــرویه-خبرنگارقدس: رئیس اداره تبلیغات 
اســالمی شهرستان بشــرویه گفت: برگزاری مراسم 
مذهبی در ایام شــهادت امام جعفر صادق )ع( باید با 

محوریت تحقق فرهنگ امامت و والیت باشد. 
حجت االســالم رضا بهشــتی فر در نشست اعضای 
شــورای هیئات مذهبی که در محل هیئت سادات 
الحسینی )فاطمیه( برگزار شــد، یادآور شد: یکی از 

توصیه های اهل بیت )ع( و بخصوص امام صادق )ع( 
پرهیز از اسراف، استفاده از داشته های جوامع اسالمی 
و بخصوص کمک به نیازمندان و حادثه دیدگان است 
که انتظار داریم مسئوالن هیئات مذهبی و مداحان و 
ذاکران مسئله استفاده بهینه از منابع آبی، استفاده از 
تولیدات ایرانی و کمک به حادثه دیدگان سیل های 
اخیر را در برنامه های تبلیغی و ارشادی خود قرار دهند.

پورحسین:معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت 
و نماز فرهنگیان و همچنین سی و هفتمین دوره مسابقات 
قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور به میزبانی 
آموزش و پرورش استان در شهر مشهدبرگزار خواهد شد. 
مالک اشرفی افزود: این دوره از مسابقات فرهنگیان با حضور 
400 نفر از برگزیدگان کشــور از 9 لغایت 12 تیرماه 98 و 

مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان کشور با حضور 
2000 نفر از دانش آموزان برگزیده از ۷ لغایت 1۵ مردادماه 
برگزار خواهد شد. وی گفت: مسابقات فرهنگیان در قالب 
رشته های قرائت، حفظ کل قرآن، حفظ 10 جزء، نهج البالغه 
و روش تدریس احکام و مســابقات بخش دانش آموزی در 
قالب رشته های قرائت، ترتیل، حفظ کل، حفظ 20 جزء، 
حفظ 10 جزء، حفظ ۵ جزء، اذان و مداحی برگزار می شود.

بجنورد-خبرنگارقدس:فرماندهی انتظامی خراسان 
شــمالی با اشاره به اینکه اســتان خراسان شمالی جزو 
استان های کم جرم کشور است، عنوان کرد: در سه ماهه 

نخست امسال، 9۵4 سارق در استان دستگیر شده اند.
علیرضا مظاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار 
کرد: برابر ماده ۶38 قانــون مجازات انجام کارهایی که 
موجب خدشه دار شدن عفت عمومی شود، خاطیان به 

10 روز حبس و پرداخت جریمه نقدی بین ۵0 تا ۵00 
هزار تومان محکوم می شوند.

فرماندهی انتظامی خراســان شمالی در ادامه بیان کرد: 
وســایل نقلیه و راه پله های ساختمان ها مشمول حریم 
خصوصی نمی شوند و بی حجابی جرم به حساب می آید، 
نیروی انتظامی هم طبــق وظیفه با هرگونه بی حجابی 

برخورد قاطع خواهد کرد.

jتشییع 9 شهیددر سالروز شهادت امام  جعفرصادق



قدس از تب و تاب تقاضا براى گازسوز كردن غيرمجاز خودروها گزارش مى دهد

تردد بمب هاى متحرك در معابر شهر
قدس  بــا نگاهى به رفتارهاى اجتماعى رواج 
يافته در جامعه، متأســفانه مواردى را مى بينيم 
كه ارتكاب حتى يك مورد از آن ها ترســناك به 
نظر مى رسد، حال آنكه با ابراز تأسف بسيار بايد 
بپذيريم براحتى از سوى تعداد زيادى از افراد انجام 

مى شود.
با اين توضيح مختصــر و بدون هر مقدمه اى به 
يكى از اين رفتارهاى پرمخاطره اشاره مى كنيم؛ 
اميدواريم با تمهيدات در نظر گرفته شده از سوى 
متوليان در آينده نزديك شــاهد توقف اين روند 

باشيم.
موضوع مربوط به دوگانه سوز كردن خودروها در 
مراكز غيرمجاز است؛ اتفاقى كه ساليان سال است 
در جامعه ما نهادينه شــده و بسيارى از افراد با 
كمترين آگاهــى و تخصص در اين حوزه و تنها 

براى نفع شخصى به آن دست مى زنند.
بى ترديد بســيارى از ما تصاوير دلخراش انفجار 
خودروهاى دوگانه ســوز را در ســال هاى اخير 
ديده ايم؛ به گفته مديران كشورى تا پايان سال 
97 بيش از 80 مورد انفجار اين قبيل خودروها 
در كشــور ثبت شده كه 53 مورد آن ها به دليل 
دســتكارى يا غير اســتاندارد بودن مخازن گاز 
خودرو بوده اســت.به زبان ساده مى توان گفت، 
اين روزها شــاهد تردد تعداد قابل توجهى بمب 
متحرك در معابر شهر هســتيم كه اگر اتفاقى 
رخ بدهد، عالوه بر مالك  خودرو و سرنشــينان 
آن، عده اى شــهروند ديگر هم آسيب مى بينند 
كه از قطعى عضو گرفته تا جان باختن را شامل 

مى شود.
برهمين اســاس از ســال هاى پيش برنامه هاى 
متنوعــى براى برخــورد با كارگاه هــا و افرادى 
كــه به صورت غيرمجاز اقدام به گازســوز كردن 
خــودرو مى كردند به اجرا درآمده اســت، اما به 
داليل مختلفى اثرگذارى الزم را نداشت و شايد 
اندكى به فراموشــى سپرده شد. اما با اعالم خبر 
سهميه بندى دوباره ســوخت در ماه هاى اخير 
به يكباره تقاضا براى گازســوز كردن خودروها 
افزايش يافت كه همين امر موجب شد متوليان 
نيز تصميمات جديدى در اين بخش بگيرند و به 

دنبال ساماندهى آن باشند.

 آغاز طرح جديد از خراسان رضوى
اوايــل خردادماه ســال جارى بود كــه با حضور 
مديران كشورى حوزه ســى ان جى طرحى در 
مشهد آغاز شد كه بر اساس آن گواهى سالمت 
براى خودروهاى داراى سيســتم سوخت رسانى 

سى ان جى صادر مى شود.
البتــه اين طرح در راســتاى 
در  وزيــران  هيئــت  مصوبه 
اسفند ماه ســال گذشته بود 
كه بر اســاس آن قرار اســت 
تمام خودروهاى گازسوز شده 
كارگاهــى مورد بازرســى و 
تأييد قرار گرفته و در سامانه 
مخصوصى ثبت شــوند تا در 
آينده مجاز به سوختگيرى در 

جايگاه سى ان جى باشند.
بر همين اســاس و به منظور 
اطالع از اقدامات صورت گرفته 
در اين بخش، با متوليان حوزه 
بازرسى سازمان صنعت، معدن 

و تجارت خراســان رضوى به عنوان مجريان امر 
نظارت گفت وگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد.

 شناسايى 27 كارگاه غيرمجاز
مهدى مقدســى، كارشناس مســئول معاونت 
بازرسى سازمان صمت مى گويد: بر اساس مصوبه 
هيئت وزيران بايد تا ابتداى دى سال جارى همه 
خودروهاى دوگانه سوز داراى شناسه الزم باشند 

تا بتوانند در جايگاه ها سوخت گيرى نمايند.

وى مى افزايــد: بــه منظــور 
وظايف  دســتور،  اين  اجراى 
دستگاه هاى مختلف مشخص 
شــده، به طور مثال شركت 
پخش فراورده هاى نفتى ملزم 
به ايجاد زيرســاخت هاى الزم 
براى هوشمند سازى جايگاه ها 
شــده و مقــرر اســت همه 
شده  سوز  دوگانه  خودروهاى 
دستى پس از تأييد، در مراكز 
مجاز معرفى شــده در سامانه 
ملى معاينه فنى (سيمفا) ثبت 
شــوند. وى ادامه مى دهد: در 
حال حاضر خودروهاى تبديل 
شده هيچ تأييديه اى ندارند اما 
پس از مراجعه به مراكز مشخص شده و دريافت 
شناسه در كارت وسيله نقليه هم ذكر مى شود كه 
به صورت دستى دوگانه سوز شده اند و مانند ساير 
خودروهاى دوگانه ســوز كارخانه اى از خدمات 

مربوط به سوخت گيرى بهره مند مى شوند.
مقدسى معتقد است، مصوبه اخير هيئت وزيران 
برخالف گذشته كه به صورت مطلق دوگانه سوز 
كردن خودروهــا در مراكز كارگاهى را غيرمجاز 
مى دانســت، مى توانــد اثربخش تر باشــد و در 

ايمن سازى اين اقدام مؤثر خواهد بود.
وى مى گويد:در كمتر از يك سال اخير بازديدهاى 
كارشناســان ســازمان صمت و شركت پخش 
فراورده هاى نفتى 27 كارگاه غيرمجاز شناسايى 
و با آن ها برخورد قانونى صورت گرفته كه ارزش 
ريالى تجهيزات كشف شده از اين كارگاه ها بيش 

از 7 ميليارد ريال بوده است.

 توصيه به شهروندان
وى مى افزايد: از سوى ديگر با تمهيدات انديشيده 
شــده، فعاالن اين بخش مى توانند با مراجعه به 
مراجع معرفى شــده مجوز الزم براى داير كردن 
كارگاه تعمير و ســرويس ســامانه سى ان جى 
خودرو را دريافت كنند؛ هم اكنون 39 مركز در 
استان توانسته اند پروانه كشورى اين موضوع را 

دريافت كرده و در حال ارائه خدمت هستند.
مقدسى در پايان ضمن توصيه به شهروندان براى 
مراجعه به مراكز قانونى بــراى تبديل وضعيت 
خودرو خود و يا اخذ مجــوز الزم براى تأييديه 
ايمنى، به افرادى كه به صورت غيرمجاز اقدام به 
اين امر مى كنند هشدار داد با ارائه درخواست و 
مراجعه به مراجع مشخص شده مجوزهاى الزم 
براى خدمات خود را دريافت كنند تا با اطمينان 
بيشتر و بر اساس ضوابط كارگاه خود را داير كنند.

  شعار كافى است
 به قانون اساسى عمل كنيد!

«گرفتن وجه اجبارى در 
زمان ثبت نام» به مشكل 
الينحل و كابوس تابستانى 
دانش آمــوزان  اوليــاى 
تبديل شــده اســت و با 
وجود شــعارهاى متعدد 
وزارت  ارشد  مسئوالن  از 

آموزش و پرورش گرفته تا مديران بومى، اين تخلف آشــكار به 
شكل هاى گوناگون در مدارس مختلف شهر مشهد همچون ديگر 
شهرهاى استان و كشــور صورت مى گيرد. روال كار هم به اين 
شكل است كه هر سال در آغاز فصل ثبت نام دانش آموزان، وزرا و 
سرپرست  آموزش و پرورش در گفت و گويى رسانه اى بر اصل 30 
قانون اساسى تأكيد كرده كه بر رايگان بودن آموزش تا پايان مقطع 
دبيرستان، صراحت دارد و نيز مديران متخلف را تهديد به توبيخ 
و لغو ابالغ و يا تغيير محل خدمت مى كنند و از اوليا مى خواهند 
كه متخلفان را براى مجازات معرفى كنند. پس از آن هم مديران 
كل استان ها و يا رؤساى ادارات نظارت و ارزيابى عملكرد، همين 
حرف هــا را تكــرار و برآن تأكيد مى كنند؛ امــا در نهايت اتفاق 
همان گونــه كه مديران مدارس مى خواهند، رقم مى خورد و اين 
اولياى دانش آموزان هســتند كه در اين معادله، مغبون و مظلوم 
واقع مى شوند و هيچ مديرى هم تنبيه و توبيخ و عزل يا جابه جا 
نمى شــود؛ چراكه درگذر زمان آموزش و پرورشى ها روش هاى 
متعدد و جالبى براى سركيســه كردن اوليا پيدا كرده و به نوعى 
آن را رنگ و لعاب قانونى بخشــيده اند. يك شگرد قديمى مورد 
استفاده مديران مدارس دولتى، گرفتن پول براى كالس هاى فوق 
برنامه است و اگر كسى پول را نپردازد، فرزندش ناچار است تمام 
سال تحصيلى را سرافكنده از افشاى بى بضاعت بودن خانواده اش، 
در شلوغ ترين و بدترين كالس مدرسه بگذراند؛ البته اين روش در 
برخى از مدارس ديگر با عنوان هايى مثل هيئت امنايى هم رايج 
است. گفتم مدارس هيئت امنايى!، بد نيست در اين مورد خاص 
هم تأكيد كنم كه به استناد ضوابط و مقررات موجود و به اذعان 
مديران آموزش و پرورش، اين مدارس نيز همانند ديگر مدارس 
دولتى حق ندارند پول غيرمجاز از والدين دانش آموزان بگيرند و 
درحقيقت هيئت امناى مدرسه بر پايه تعهدى كه داده اند، بايد 
تمام هزينه هاى جارى مدرسه را متقبل شوند؛ همچنان كه در 
برخى موارد، هيئت امنا براى دانش آموزان بى بضاعت، كمك هاى 
نقدى و غيرنقدى را در دستوركار دارند. اما گويا در مشهد تفسير 
ديگرى از آيين نامه مدارس هيئت امنايى وجود دارد و تحصيل در 

اين قبيل مدارس براى دانش آموزان گران تر تمام مى شود.
نكته قابل تأمل اينكه ديروز از زبان مدير دبيرستان هيئت امنايى 
محل تحصيل فرزندم شــنيدم «شــوراى آموزش و پرورش!» 
پرداخت 700 هزار تومان پول براى ثبت نام در اين مدرســه را 
مقرر كرده است. اين مبلغ البته عالوه بر 850 هزار تومانى است 
كه در راستاى همان شگرد قديمى، بايد براى كالس هاى تقويتى 
تابستانى، بپردازم تا پسرم را از سرافكندگى در طول سال تحصيلى 
و نشستن در كالس رنگ و رورفته و شلوغ و... نجات دهم. قصد 
نداشتم مسئله را شخصى كنم، اما واقعيت اين است كه مشكل 
من و فرزندان دانش آموزم، مشكل اكثر قريب به اتفاق خانواده هاى 
مشهدى است. البته مردم ديگر شهرستان ها نيز با همين مشكلى 
دست و پنجه نرم مى كنند. فقط ممكن است شكل آن فرق كند. 
هرچند نبايد از اين واقعيت هم غافل شــد كه بخش بزرگى از 
اين مشــكل ناشى از ســوءمديريت كالن در آموزش و پرورش 
است كه هنوز نتوانسته هزينه هاى جارى مدارس را تأمين كرده 
و تعريف درســتى از سرانه دانش آموزى به هنگام بودجه نويسى 
و تخصيــص اعتبار ارائه دهد. وزارتخانه اى كه به باور نگارنده به 
خاطر كمك هاى بى دريغ و قابل توجه خيران، تنبل شــده و به 
جاى چانه زنى براى گرفتن ســهم واقعى اش از بودجه ملى، به 
گرفتن پول از مردم روى آورده و به اين رويه عادت كرده اســت.
اما حرف آخرم خطاب به مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش 
است كه در اين شرايط وخيم اقتصادى و ضعيف بدتر شدن بنيه 
مالى بخصوص خانواده هايى كه ناچار به فرستادن فرزندانشان به 
مدارس دولتى هستند، روا نيست پرونده گرفتن پول اجبارى از 
اوليا را با شعارهاى توخالى و بدون پشتوانه اجرايى تداوم ببخشيد؛ 
دست كم به فكر خانواده هايى باشيد كه چند فرزند دانش آموز 
دارند و به خاطر نبود عزم جدى براى مبارزه با مديران متخلف، 

ناچار به پرداخت چند ماه حقوقشان به مدارس هستند.

دوشنبه 10 تير ماه
  آغاز ثبت نام آزمون استخدامى 

مشاغل عملياتى آتش نشانى مشهد
قدس: مديرعامل سازمان 
آتش نشــانى و خدمــات 
ايمنى شــهردارى مشهد 
از آغــاز ثبت نــام آزمون 
مشــاغل  اســتخدامى 
آتش نشــانى  عملياتــى 
مشــهد از روز دوشــنبه 

10 تير ســال جارى خبر داد. آتشپاد دوم، امير عزيزى با اعالم 
اين مطلب گفت: در اين دوره بيشترين استخدامى آتش نشانى 
را خواهيم داشت و با پيگيرى هايى كه توسط شهردارى و شوراى 
شهر انجام شده، مجوز استخدام 535 نفر را به طور قطعى دريافت 
كرده ايم. وى با تأكيد بر اينكه از تمام عالقه مندان خواهش مى كنم 
توجهى به تبليغات سودجويانه در فضاى مجازى و دفاتر غيررسمى 
كه ادعا مى كنند، استخدام صد درصدى دارند، نكنند، خاطرنشان 
كرد: براى دريافت دفترچه استخدامى به آدرس اينترنتى سازمان 
 mashhad.ir.125 آتش نشانى شــهردارى مشهد به نشــانى
مراجعه كنند. عزيزى تصريح كرد: تاريخ برگزارى آزمون تئورى 

روز جمعه 18 مرداد است.

نماينده ولى  فقيه در خراسان رضوى عنوان كرد
  تحول شوراى سياست گذارى 

ائمه جمعه استان در سال هاى اخير
 قدس: آيت اهللا علم الهدى 
و  تكريــم  مراســم  در 
معارفه مديــر نمايندگى 
سياســت گذارى  شوراى 
اســتان  در  نمازجمعــه 
خراسان رضوى، به ايجاد 
تحــول در اين شــورا با 
حضور حجت االسالم والمسلمين حاج على اكبرى اشاره كرد. وى 
اظهار كرد: مفتخر به هدايت ها و تدابير ارزشمند وى در مديريت 
اين نهاد مقدس هســتيم. نماينده ولى  فقيه در خراسان رضوى 
ادامه داد: روزى كه آقاى معادى مســئوليت دفتر نهاد شــوراى 
سياست گذارى ائمه جمعه را عهده دار شدند، اين نهاد در اتاقى در 
حسينيه شاهرودى ها اداره مى شد و تنها مسئوليتى كه نهاد در آن 
روز اجرا مى كرد، رساندن بخشنامه ها و برخى دستورعمل هايى بود 

كه از ناحيه شوراى سياست گذارى ائمه جمعه به استان مى آمد.
وى اضافه كرد: موقعيت ائمه جمعه سه استان بخصوص در نقاط 
دوردســت از نظر وضعيت مصال، دفتر امام جمعه و وسيله اياب 
و ذهــاب، به زمين مانده بود. بنده كه مســئوليت امامت جمعه 
را عهده دار شــدم، خدمت آيت اهللا طبســى عــرض كردم ائمه 
جمعه در سه اســتان گرفتار هستند، امكانات ندارند و وضعيت 
مناسب نيست، بايد به وضع آنان رسيدگى شود. وى به خدمات 
حجت االســالم والمسلمين معادى در دوره مسئوليتش اشاره و 
خاطرنشان كرد: گاهى اتفاق مى افتاد وى در يكى، دو روز، بيش از 
1000 كيلومتر مسافت در سه استان طى مى كردند. پس از جدا 
شدن سه استان، امروز تقريباً در همه استان همه مصال ها، منزل 
و وسيله اياب و ذهاب امام جمعه حتى در دورترين نقاط تأمين 
 شده است. امروز نهاد شوراى سياست گذارى را در عرض و طول 
شايســته در جهات مختلف مى بينيم. آيت اهللا علم الهدى ضمن 
تمجيد از انتخاب حجت االســالم ايزدى براى مديريت شوراى 
سياســت گذارى ائمه جمعه استان، تصريح كرد: آقاى ايزدى، از 
يك تبار فوق العاده ارزشى روحانى است و ابوى ايشان از علماى 
مشهد و شخصيت هاى داراى قدرت تربيتى و نقش پرورشى در 
حوزه علميه هستند. زحمات ايشان در حوزه علميه خراسان در 
مديريت مدرسه به عنوان حركت هاى اخالصمند، معروف و مشهور 

است و بزرگ ترين اثر تربيتى وى، فرزندان ايشان است.
وى اضافه كرد: خوشــحاليم آقاى حاج على اكبرى از شايستگى 

بااليى برخوردار است.

  تريبون نمازجمعه؛ صداى رساى انقالب اسالمى
حجت االســالم والمســلمين حاج على اكبرى رئيس شــوراى 
سياســت گذارى ائمه جمعه كشــور هم در اين مراسم با بيان 
اينكه نمازجمعه، مادر بسيارى از نعمت هاست، خاطرنشان كرد: 
به بركت نمازجمعه، انســجام ملى و انقالبى مان و خط مستقيم 
انقالب اسالمى در بين مؤمنان صيانت شد؛ به بركت تريبون هاى 
نمازجمعه صداى انقالب اسالمى رسا تر از هميشه به گوش رسيد؛ 
حوزه هاى علميه رونق پيدا كرد؛ دفاع مقدس ما پشتيبانى شد؛ 
مســاجد ما در بسيارى از نقاط كشور رونق پيدا كرد و مشكالت 

اجتماعى مردم در بسيارى از شهرها حل وفصل شد.
در پايان اين مراســم، از زحمات حجت االسالم ابراهيم معادى 
قدردانى و حجت االســالم محمدحسين ايزدى به عنوان رئيس 

شوراى سياست گذارى ائمه جمعه خراسان رضوى معرفى شد.

  تشييع 9 شهيد 
 در سالروز شهادت امام جعفر صادق

قــدس: چهار شــهيد 
گمنــام و پنــج شــهيد 
تعيين هويت شــده دفاع 
مقدس همزمان با سالروز 
شــهادت حضــرت امام 
صادق (ع) در شــهرهاى 
رضوى  خراسان  مختلف 
تشــييع و تدفين مى شوند. مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس خراسان رضوى در نشست خبرى ستاد بزرگداشت 
مراسم تشييع و تدفين شهداى گمنام با اعالم اين خبرگفت: پيكر 
مطهر دو شهيد گمنام در باغ ملى شهرستان «تربت حيدريه »، 
پيكر مطهر يك شهيد گمنام در بوستان مركزى شهر «عطاملك» 
و پيكر مطهر يك شهيد گمنام نيز در تپه گردشگرى شهرستان 
«خوشاب» به خاك ســپرده خواهند شد. سردار يوسفعلى  زاده 
افزود: اين شــهداى گمنام مربوط به عمليات هــاى «محرم»، 
«رمضان» و «كربالى 5» هســتند كه در مناطق «شــرهانى»، 
«شرق بصره» و «شلمچه» تفحص شده اند. وى يادآور شد: مراسم 
استقبال از پيكر شــهداى گمنام جمعه هفتم تيرماه ساعت 8 
صبح در فرودگاه بين  المللى شهيد هاشمى نژاد مشهد با حضور 
مســئوالن و خانواده معظم شهدا برگزار خواهد شد. پس از اين 
مراسم، پيكرهاى مطهر شــهدا براى طواف و اقامه نماز توسط 
آيت اهللا علم الهدى، نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى به حرم 
مطهر رضوى انتقال مى يابند و پس از طواف و نماز نيز، پيكر چهار 
شهيد گمنام براى تشييع و خاكسپارى به شهرستان  هاى «تربت 
حيدريه»، «خوشاب» و شهر «عطاملك»  منتقل مى شوند. وى 
خاطرنشان كرد: با پيش بينى  هاى صورت گرفته، پيكر مطهر شهدا 
عصر روز جمعه مورد استقبال مسئوالن محلى اين شهرستان ها 
قرار خواهند گرفت و پس از آن، مراســم شب وداع با پيكر اين 
شهداى واالمقام با حضور اقشار مختلف مردم در شهرستان هاى 
«تربت حيدريه»، «خوشاب» و شهر «عطاملك» برگزار مى شود.
اين مسئول تصريح كرد: مراسم تشييع پيكر مطهر چهار شهيد 
گمنام شنبه هشتم تيرماه مصادف با سالروز شهادت امام جعفر 
صادق(ع) در ســه نقطه از استان برگزار مى شــود. وى در ادامه 
گفت: با اقدام مشــترك شهردارى و شــوراى شهر مشهد 400 
ميليارد ريال اعتبار براى تكميل باغ موزه دفاع مقدس خراسان 
رضوى تأمين شد. مسئول روابط عمومى بنياد شهيد استان هم 
گفت: پيكر پنج شهيد تعيين هويت شده دفاع مقدس روز شنبه 
آينده در مشــهد، تربت حيدريه و سبزوار تشييع و در شهرهاى 
زادگاهشان خاكسپارى مى شوند. مهدى طوريان افزود: شهيدان 
مصطفى بهرآبادى و غالمرضا پروانه متولد ســبزوار در سال 64 
طى عمليات ايذائى والفجر 8 و در سال 62 در عمليات خيبر به 
شهادت رسيدند. وى گفت: شهيد ذبيح اهللا مؤمنى فر متولد تربت 
حيدريه نيز سال 62 در عمليات خيبر به شهادت رسيد. وى افزود: 
شهيدان محمد رضا حقيقى و عبدالرضا محمودى از شهرستان 
مشهد نيز در جريان تك دشمن در سال 1367 در منطقه زبيدات 
به شــهادت رسيدند و پيكر آنان پس از 31 سال كشف و هويت 

آن ها از طريق آزمايش دى.ان.اى مشخص شد.

دهيار روستاى كالكوب گفت: در حالى كه اين روستا در فاصله كمتر از يك كيلومترى 
از شبكه آب قرار دارد اما كم آبى امان اهالى روستا را بريده است. 

صغرى رضايى در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: روستاى كالكوب در محور جاده كالت، 
اگرچه در فاصله 10 كيلومترى شهر مشهد قرار دارد و از سمت منطقه خواجه ربيع تا اين روستا 
كمتر از 10 دقيقه زمان است اما كم آبى ادامه زندگى اهالى در اين روستا را سخت كرده است.

وى با بيان اينكه اهالى اين روســتا در طول 48 ساعت فقط 2 ساعت از آب شبكه مى توانند 
اســتفاده كنند، افزود: در راستاى مهاجرت معكوس، جمعيت روستاى كالكوب در سال هاى 
گذشته افزايش پيدا كرده و از 150 خانوار به 500 خانوار و جمعيتى افزون بر 1300 نفر رسيده 
است اما مواردى نظير كمبود آب موجب شده است برخى از اين افراد دوباره به سمت شهرها و 
حاشيه نشينى روى آورند.وى ادامه داد: در حالى كه از سال 1392 مسئوليت تأمين آب روستا به 
شركت آب روستايى سپرده شده اما متأسفانه پس از گذشت 6 سال اين شركت تنها با بيان اين 
موضوع كه بودجه و اعتبار نداريم هيچ اقدامى براى تأمين آب اهالى اين روستا انجام نداده است.
رضايى بيان داشت: اين در حالى است كه در روستاى نوچاه كه در فاصله كمتر از يك كيلومترى 
كالكوب قرار دارد يك حلقه چاه آب است كه اگرچه آب منطقه قاسم آباد شهر مشهد را تأمين 

مى كند ولى اجازه استفاده از آن براى كالكوب داده نمى شود.

دهيار روستا در گفت وگو با قدس:

«كالكوب» دچار بحران كم آبى است

بسيارى از ما تصاوير 
دلخراش انفجار 

خودروهاى دوگانه سوز 
را در سال هاى اخير 

ديده ايم؛ به گفته مديران 
كشورى تا پايان سال 97 
بيش از 80 مورد انفجار 

اين قبيل خودروها در 
كشور ثبت شده است

بــرش

روز   بازار
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«گرفتن وجه اجبارى در 
زمان ثبت نام» به مشكل 
الينحل و كابوس تابستانى 
دانش آمــوزان  اوليــاى 
تبديل شــده اســت و با 
وجود شــعارهاى متعدد 
وزارت  ارشد  مسئوالن  از 

مديرعامل سازمان 
آتش نشــانى و خدمــات 
ايمنى شــهردارى مشهد 
از آغــاز ثبت نــام آزمون 
مشــاغل  اســتخدامى 
نشــانى 
مشــهد از روز دوشــنبه 
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 رئيس اتاق اصناف مشهد خبر داد
فعاليت  دوباره  شهرك  صنعتى 

بساروج

قدس: رئيس اتاق اصناف مشــهد گفت: براســاس 
قانــون نظام صنفى، كارگاه هاى توليدى كه آلودگى 
صوتى يا هوا دارند بايد ساماندهى شوند كه در اين 
راستا تفاهم نامه اى بين اتاق اصناف مشهد، معاونت 
هماهنگى امور اقتصادى استاندارى و سازمان صمت 
امضا شــده تا واحدهاى صنفى مزاحم ســاماندهى 
شوند. محمود بنانژاد افزود: شهرك صنعتى بساروج 
ســال ها از چرخه فعاليت خارج شده بود، اما دوباره 
فعال و بســتر الزم براى اســتقرار واحدهاى صنفى 
خدمــات فنى و موتورى در آن فراهم شــده و قرار 
است صنوف مزاحم مشــهد در اين شهرك مستقر 

شوند. 

 به مناسبت هفته قوه قضائيه
900 زندانى خراسان رضوى 

به مرخصى رفتند

قدس: به مناسبت هفته قوه قضائيه و در جريان بازديد 
رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى از زندان مركزى 
مشهد، به بيش از 900 نفر از زندانيان در اين استان 10 

روز مرخصى اعطا شد.
حجت االسالم والمسلمين على مظفرى، بنا به پيشنهاد 
جمشــيدى، مدير كل زندان هاى خراسان رضوى به 
بيش از 900 نفر از زندانيان داراى شرايط مرخصى داد. 
ايــن زندانيــان بــه مــدت 10 روز بــه مرخصــى 

مى روند.
شايان ذكر است شمار زندانيان خراسان رضوى با 6.4 
ميليون نفر جمعيت از 22 هزار نفر در سال گذشته به 

16 هزار در سال جارى كاهش يافته است.

 رئيس كميسيون عمران شوراى شهر مشهد:
مطالعات شناخت گسل ها و نقشه 

پهنه بندى زلزله رها شده است

قدس: رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى 
اسالمى شهر مشهد گفت: نقشه ريز پهنه بندى زلزله 
رها شــده و كار مدونى در اين زمينــه وجود ندارد، 
مطالعات شــناخت گسل هاى مشهد نيز همين وضع 

را دارد.
محمدهادى مهدى نيا در مراسم امضاى تفاهم نامه با 
مركز تحقيقات راه، مســكن و شهرسازى و دانشگاه 
جامع علمى كاربردى خراســان رضوى اظهار داشت: 
مطالعات شناخت گسل هاى مشهد نيز همين وضع را 
دارد، اين در حالى اســت كه اين اطالعات زمينه ساز 
تهيه نقشه آسيب پذيرى و سپس نقشه ريسك مشهد 

است.

قدس: رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى رئيس اتاق اصناف مشــهد گفت: براســاس قدس: رئيس اتاق اصناف مشــهد گفت: براســاس قدس: رئيس اتاق اصناف مشــهد گفت: براســاس  قدس: به مناسبت هفته قوه قضائيه و در جريان بازديد 
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اهالى منطقه در نشست اعضاى شورا گاليه كردند 
  تعدد و تكثر تجارى سازى
 در بافت پيرامونى حرم مطهر

كميته  رئيــس  قدس: 
نظارتى شــماره 4 شوراى 
گفــت:  مشــهد  شــهر 
سياســت هاى مديريــت 
شهرى در بافت پيرامونى 
حرم مطهر رضــوى بايد 
از حالت خريــد و اجراى 

طرح اجبارى خارج شــود و پروژه ها را با مشاركت مردم اجرايى 
كنيم؛ تحقق اين مهم نيازمند همت جدى از سوى مردم و تعامل 

آن هاست و آنان را در منطقه حفظ خواهيم كرد.
احمد نوروزى در نشست اعضاى كميته نظارتى شماره 4 شورا 
كه در منطقه ثامن «نوغان و تپل المحله» برگزار شــد، اظهار 
كرد: رويكرد شوراى پنجم شهر مشهد نسبت به بافت پيرامونى 
حرم مطهر رضوى، پيش بردن كار و اجراى طرح با مشاركت و 

همراهى ساكنان است.
وى با تأكيد بر اينكه نگاه حاكم بر مديريت شهرى، حفظ ساكنان 
بافت در محل است، گفت: در عين حال شرايط كنونى نامناسب 
بوده و بايد بهبود يابد. اگر بهترين ساختمان ها ساخته شوند ولى 

ساكنان آن محله حذف شوند، موفقيتى حاصل نمى شود.
رئيس كميسيون حقوقى و عضو كميته نظارتى شماره 4 شوراى 
شــهر مشهد نيز از پيگيرى جدى مديريت شهرى مشهد براى 

تحقق 1400 ميليارد تومان اوراق مشاركت خبر داد.
سيدمحسن حسينى پويا گفت: به منظور گره گشايى از طرح، 
مذاكرات متعددى از ســوى اعضاى شــورا و مديران شهرى با 
نمايندگان مجلس، اعضاى هيئت دولت و... انجام شده است كه 
اكنون 350 ميليارد تومان اوراق مشاركت قابليت فروش و انتشار 
پيدا كرده و پيگير تحقق 1400 ميليارد تومان اوراق مشاركت 

ديگر نيز هستيم.
وى اظهار كرد: طرح اجرايى در بافت پيرامونى حرم مطهر رضوى 

اشتباهات زيادى داشته و جزو منتقدان اين طرح هستم.
وى با بيان اينكه رويكرد اصالحى نسبت به بافت آغاز شده و حال 
مى توانيم نظاره گر باشيم و يا وارد عمل شويم، گفت: شوراى پنجم 
شهر مشهد مصمم به اجراى اين طرح است؛ طرحى كه ساالنه 
تنها 2 درصد پيشرفت داشته و ساكنان را مستأصل كرده است.

حسينى پويا خاطرنشان كرد: در گذشته تملك اراضى به صورت 
متفرقه انجام شده و منابع مالى شهردارى كه بايد صرف اقدام هاى 

زيرساختى مى شده، به نحو ديگرى هزينه شده است.
وى در پاسخ به گاليه شهروندان مبنى بر تعدد و تكثر واحدها و 
پروژه هاى تجارى، گفت: هزينه اجراى طرح نوسازى و بهسازى 
بافت پيرامونى حرم بايد از خود طرح تأمين شود؛ بنابراين چنين 

واحدهاى تجارى شكل گرفته است.

معاون شهردار مشهد در گفت و گو با قدس:
 پاركينگ آزادى 

آبان ماه 99 افتتاح مى شود
معاون  طلبى: 
و  نقل  و  حمل 
ترافيك شهردارى مشهد 
گفت: هزينه ساخت پروژه 
پاركينگ آزادى در حدود 
600 ميليارد ريال برآورد 

شده است. 
خليــل اهللا كاظمى در گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشــت: 
پروژه عمليات اجرايى پايانه و ساخت پاركينگ بزرگ زير سطحى 
آزادى در زمينى به مســاحت 12 هزار مترمربع در سه طبقه و 
با زيربنايى حدود 44 هزار مترمربع كه از خرداد ســال گذشته 
آغاز شــده بود، به دليل معارضات و مشكالتى كه شهردارى با 
شــركت هاى تأسيساتى نظير مخابرات، آب و گاز در اجراى اين 

پروژه داشت با وقفه چند ماهه مواجه شده بود.
وى با بيان اينكه پيشــرفت اين پروژه حدود 20 درصد و هزينه 
ســاخت آن در حدود 600 ميليارد ريال برآورد شده است، بيان 
داشــت: تالش ما بر اين است كه اين پروژه در آبان سال 99 به 
افتتاح و بهره بردارى برســد. وى افزود: اين پاركينگ،690 جاى 
پارك خــودرو دارد و پاركينگ اتوبوس هاى پايانه آزادى نيز در 

طبقه اى مجزا خواهد بود. 

  مصرف برق در مشهد 
از مرز 1400 مگاوات گذشت

قدس: مدير روابط عمومى توزيع برق مشهد گفت: اوج مصرف 
برق در يكم مرداد سال گذشته، 1538 مگاوات بود، اما امسال در 
ابتداى تابستان از مرز 1400 مگاوات گذشته است. عليرضا كاشى 
افزود: هفته آينده روزهاى گرمى در شهر مشهد پيش رو است 
كه بى گمان مصرف برق باال مى رود. از مردم درخواست كرديم 
در ساعت هاى اوج مصرف، استفاده از لوازم غير ضرورى خود را 
كاهش دهند، كولرهاى گازى را روى شماره 24 تا 25 گذاشته 
و كولر آبى را نيز روى دور كند بگذارند. كاشــى با بيان اينكه ما 
هيچ گونه برنامه ريزى براى جدول تأمين برق شرايط اضطرارى 
مشــهد نداريم، عنوان كرد: قرار نيست براى اين موضوع جدول 
برنامه ريزى ارائه دهيم، اما اگر مردم با ما همراهى نكنند، امكان 
اين قضيه وجود دارد، فعالً مشكلى نيست. وى تصريح كرد: اكنون 
مصرف مشــهد نسبت به كشور از نرمال باالتر است، مردم با ما 

همكارى كنند تا مشكلى براى تأمين برق ايجاد نشود. 

  مهار آتش سوزى در ارتفاعات مشهد
خط قرمــز: صبح روز 
گذشــته آتش به جان 
حوالــى  در  طبيعــت 
مشــهد  خلج  كوه هاى 
افتــاد كــه بــا تالش 
اين  مشهد  آتش نشانى 

حريق مهار شد.
آتشــپاد دوم امير عزيزى، مديرعامل سازمان آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شــهردارى مشــهد گفت: صبح روز گذشته 
آتش  سوزى در ارتفاعات جنوب شرقى شهر مشهد در محدوده 
كوه هاى خلج به وقوع پيوســت، پس از اعالم اين حادثه به 
آتش نشانى مشهد، گروه هاى اطفاى حريق از چندين ايستگاه 
به همراه گروه هاى داوطلب بســيج سازندگى براى مهار اين 
آتش سوزى كه در عرصه هاى كوهستانى و در دامنه كوه هاى 
خلج رخ داده بود، اعزام شدند . با تالش چندين ساعته نيروهاى 
آتش نشان، اين آتش سوزى مهار و عمليات لكه گيرى و كاوش 
براى جلوگيرى از برگشت حريق در اين مكان ادامه پيدا كرد  .

حريق در مجتمع اقامتى به خير گذشت
  عمليات آتش نشانى 

براى نجات جان 30 مسافر 
خط قرمز: مدير منطقه 
چهارم عمليات سازمان 
آتش نشــانى و خدمات 
ايمنى شهردارى مشهد 
از نجات 30 مســافر در 
آتش ســوزى  وقوع  پى 
يك مجتمع اقامتى در 
خيابان امام رضا(ع) اين شهر توسط گروه هاى اطفاى حريق 

سه ايستگاه آتش نشانى خبر داد.
سر آتشيار حســين صالح نظرآباد گفت: عصر روز سه شنبه 
در پى تماس تلفنى با ســامانه 125 مبنى بر مشاهده دود از 
يك مجتمع اقامتى در خيابان امام رضا(ع)، ستاد فرماندهى 
عمليات آتش نشانى، آتش نشانان ايستگاه شماره 32 و 24 و 2 

را به محل حادثه در خيابان امام رضا(ع) اعزام كرد.
مدير منطقه چهارم عمليات ســازمان آتش نشانى و خدمات 
ايمنى شهردارى مشهد افزود: آتش نشانان به محض حضور در 
محل مشاهده كردند، از سقف كاذب يك مجتمع اقامتى پنج 
طبقه دود شــديدى در حال متصاعد شدن به ساير طبقات 
است و با توجه به اينكه در لحظه حادثه تعداد زيادى مسافر در 
اين مجتمع اقامتى حضور داشتند، آتش نشانان بى درنگ اقدام 
به نجات و تخليه افراد گرفتار در طبقات بااليى اين مجتمع و 
انتقال آنان به بيرون از محل آتش سوزى كرده و ضمن انجام 
عمليات اطفاى حريق، آتش سوزى در اين مكان را مهار كردند. 
وى افزود: در اين حادثه آتش نشانان موفق شدند 30 مسافر 
ساكن در اين مجتمع اقامتى را كه بين آن ها زن، كودك و مرد 
نيز ديده مى شد به سالمت از محل آتش سوزى خارج و پس از 
اطفاى كامل حريق و ايمن سازى محل با استفاده از مكنده هاى 
قوى هوا و ارائه توصيه هاى ايمنى الزم به مالكان اين مجتمع 
درخصوص پذيرش نكردن مسافر تا زمان ايمن سازى كامل 
محل آتش سوزى، به  مأموريت خود پايان دادند. گفتنى است 
علت دقيق وقوع اين آتش سوزى توسط كارشناسان در دست 

بررسى است.

در پى بروز يك حادثه در محور چناران - مشهد
  خارج شدن خودرو از مسير

 جان يك زن را گرفت
خط قرمز: پس از بروز 
حادثــه رانندگى براى 
يك خــودرو پرايد در 
حوالى مشهد، يك نفر 
كشــته و يك تن هم 

مصدوم شد.
ايستگاه  نجات  فرمانده 
36 آتش نشانى مشهد درخصوص جزئيات اين حادثه اظهار 
كرد: ماجرا بامداد ديروز در حوالى روســتاى منزل آباد رخ 
داد و در پى اعالم آن به مركز فرماندهى آتش نشانى مشهد، 
بالفاصله تيم امداد و نجات و پيشــگيرى از حريق ايستگاه 
36 اين سازمان سر صحنه حادثه حاضر شدند. سيدجواد 
سيد مرادى با بيان اينكه ســوارى پرايد در حين حركت 
به علت نامعلومى از مســير اصلى به ســمت راست جاده 
منحــرف و پس از برخورد با يك اصله درخت كاج واژگون 
شــده بود، اظهار كرد: اين حادثه در حالى اتفاق افتاد كه 
سوارى پرايد حامل دو مرد و يك زن جوان بود.وى اضافه 
كــرد: بر اثر اين حادثه زن جوان ســر صحنه جان باخت 
و  يكى ديگر از سرنشــينان خودرو نيز در زير اين وسيله 
نقليه محبوس و مصدوم شــد.فرمانده نجات ايستگاه 36 
آتش نشانى ادامه داد: مأموران آتش نشانى ضمن اقدام هاى 
پيشــگيرانه به واسطه نشت ســوخت از خودرو، همزمان 
نسبت به رهاسازى فرد محبوس شده مبادرت كرده و پس 

از عمليات نجات، وى را تحويل عوامل اورژانس دادند.

حادثه روز

  آتش سوزى در هتل قصر 10 مصدوم برجاى گذاشت
قدس: عصر روز گذشته هتل قصر مشهد دچار حريق شد كه با واكنش آتش نشانان 
مشهدى آتش مهار و از خسارت هاى بيشتر جلوگيرى شد.عصر ديروز هتل قصر مشهد 
مورد  آتش سوزى قرار گرفت كه با اطالع ستاد فرماندهى آتش نشانى مشهد بسرعت 
تيم هاى 125 شامل 25 آتش نشان از پنج ايستگاه به محل اعزام و از همان لحظات 
اوليه براى خاموش كردن آتش و نجات افراد در طبقات دســت به كار شدند. پس از 
30 دقيقه تالش سرانجام حريق هتل كه با دود بسيار غليظى همراه بود، مهار شده و 
آتش نشانان پس از عمليات لكه گيرى محل را تحويل مالك هتل دادند. خوشبختانه 
با اقدام به موقع تيم هاى آتش نشــانى و كاركنان هتل و تخليه سريع مسافران، اين 
آتش سوزى تلفات جانى نداشت. محســن اسدى، مدير منطقه 4 آتش نشانى شهر 
مشهد در تأييد اين خبر افزود: آتش سوزى در طبقه منفى يك اين هتل زمانى به وقوع 
پيوست كه كارگران در حال بازسازى سونا و جكوزى اين مجموعه بودند. سخنگوى 
اورژانس كشور هم گفت: بر اثر آتش سوزى حريق در هتل قصر مشهد يك دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس و 5 دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شد. خالدى افزود: بر 
اثر اين حادثه 10 نفر مصدوم شدند كه 4 نفر از اين افراد در محل درمان و 6 نفر نيز 

به مراكز درمانى منتقل شدند.

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     .

 طرح ناپخته
برنامه  الكترونيك  سالمت  و پزشك  خانواده 
 طرحى  ناپخته  است ، چراكه  بيمار نمى تواند 
با دفترچه  بيمه  بــه  متخصص  دلخواه   خود 
مراجعه  كنــد و در مناطــق  دور افتاده  كه  
اينترنت   و رايانه  ندارند، بايد ويزيت  آزاد بدهند 
و داروهــا را نيز  آزاد تهيه  كنند، مانند بيمه  

روستايى مى شود كه  همه  از  آن  ناراضى اند.
915...2986

 اشتغال درگز را دريابيد
از مسئوالن محترم درخواست داريم به فكر ايجاد امكانات شغلى و اشتغال در شهرستان درگز 
باشــند، اين شهرســتان هيچ گونه امكاناتى ندارد، هيچ صنعت قابل رشدى در شهر نداريم و 

كارخانه هاى شهرمان همه تعطيل شده اند.
915...9516

 دستگاه مقصر است
براى شــارژ من كارت همچنــان مبلغ 200 
تومان مى گيرند، اعتــراض كنى در جواب، 
دســتگاه را مقصر و از پيش تنظيم شــده 

معرفى مى كنند.
915...2325

 قابل توجه اتوبوسرانى
به علت شــلوغى بيش از حد مينى بوس ها 
در خط59، تقاضا شــد اتوبوس اختصاص 
بدهند، دو ســال اتوبوس بود، اما با تأخير 
نيم ســاعته حركت مى كرد. حاال شركت 
واحــد دوبــاره مينى بــوس را جايگزين 
اتوبوس كرد! و دوباره شــلوغى و تأخيرها 
در اين خط شــروع شد، ضمناً در ايستگاه 

پايانه مفتح هيچ ايستگاهى به آن اختصاص ندادند و در ايستگاه مقصد در انتهاى شهرك 
رجايى، حر62 هم دستگاه شارژ من كارت وجود ندارد.

936...6158

 شهردارى منطقه پاسخ دهد
لطفاً شــهردارى جواب دهد؛ چرا خيابان 
طبرســى42، كــوى طالب را آســفالت 
نمى كننــد، چنــد ســال پيــش همه 
خيابان هــاى شــيخ صــدوق و المهدى 
اما هميــن خيابان  را آســفالت كردند، 
طبرســى42 كه از همه خراب تر اســت 
را ول كردند به امان خدا، از شــهردارى 
خواهش مى كنم نســبت به آسفالت اين 

خيابان (طبرسى42) فوراً اقدام كند.
9115...7672
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عقيل رحمانــى  جانشــين فرماندهى 
انتظامى خراســان رضوى از دستگيرى 23 
هزار قاچاقچى، خــرده فروش و... موادمخدر 
در استان و پلمب بيش از 1000 محل خرده 

فروشى موادمخدر خبر داد.

 جاسازى هاى پيچيده موادمخدر 
براى انتقال آن

سرهنگ ابراهيم زاده روز گذشته در نشست 
خبرى كه به مناســبت روز جهانى مبارزه با 
موادمخدر برگزار شــد، در تشريح اقدامات 
پليس در اين راستا گفت: در اين زمانه پديده 
روان گردان ها يــك تهديد براى امنيت همه 
افراد جامعه و خانواده ها محســوب مى شود. 
امروز ديگر موادمخدر قشــر خاصى را هدف 
قرار نداده و فقير و غنى هم نمى شناسد. در 
همه كشــور هاى جهان هم اين پديده شوم 
ديده مى شــود و فقط شــدت و ضعف آن با 

هم فرق مى كند.
وى تصريح كرد: در اين زمينه ايران اسالمى 
با توجــه به اينكــه در همجــوارى يكى از 
بزرگ ترين كشورهاى توليدكننده مواد مخدر 
واقع شده از اين آسيب ها به دور نبوده است. 
در حــال حاضر با وجود اقدام هاى خوبى كه 
در مرزها صورت گرفته، بازهم شاهد جاسازى 
پيچيده مواد مخدر، حمل و درگيرى پليس با 

اين پديده هستيم.

 كشف 7 تن مواد در4 ماه
سرهنگ ابراهيم زاده ادامه داد: در راه مبارزه 
با قاچاق موادمخدر از ابتداى سال تا به امروز 
بيش از 7 تــن انواع موادمخدر در اســتان 
كشف شده است كه اين ميزان را اگر با مدت 
مشابه سال گذشته مقايسه كنيم، درمى يابيم 
كه ميزان كشــفيات با كاهش چند درصدى 

مواجه شده است. 
يكــى از داليل ايــن كاهش هــم آمادگى 
نيروهاى ســتاد مبارزه با مواد مخدر استان 
در رويارويى با عامالن قاچاق بوده اســت، از 
سوى ديگر افزايش قيمت موادمخدر هم به 
اين كاهش آمارى كمــك كرد. در كنار اين 
ماجرا بــروز بارندگى ها نيز در كاهش قاچاق 
مواد مخدر بى تأثير نبود، چراكه به واسطه آن 
مسير هاى تردد بيابانى و... دچار تغييراتى شد 

و اين پديده كار انتقال مواد را دشوار كرد.
جانشين فرماندهى انتظامى خراسان رضوى 
به ميزان كشــفيات موادمخدر در اين مدت 

اشاره كرد و گفت: بيشترين كشفيات ترياك 
بود كه در طول يك سال گذشته (از 5 تيرماه 
تا به امــروز) بيش از30 تن انواع مواد مخدر 
كشف شــده كه نسبت به ســال گذشته 7 

درصد رشد كشفيات داشته ايم.

 دستگيرى 23 هزار مجرم 
و انهدام 70 باند

در هميــن زمينه تعــداد 23 هــزار مجرم 
دســتگير كه در قالب 70 باند تهيه و توزيع 
موادمخدر فعاليت مى كردند. از همين رو 21 
هزار و 900 فقره پرونده تشكيل شد. در اين 
باره تعداد زيادى خودرو، سالح و تلفن همراه 

هم از سوداگران مرگ كشف شد.
اين مقام ارشــد انتظامى ادامه داد: در سال 
جارى دو نفر از قاچاقچيان هم در درگيرى با 
مأموران پليس مبارزه با موادمخدر استان به 

هالكت رسيدند.
همچنين حــدود 13 هزار معتاد متجاهر در 
يك سال گذشته طى عمليات هاى متعددى 
از اســتان جمع آورى و به مراكز ترك اعتياد 

تحويل داده شدند.
وى اشــاره اى به عرضه موادمخدر در مراكز 
آموزشــى كــرد و در اين زمينــه گفت: در 
مدارس و مراكز آموزشــى هــم امكان دارد 
مواد مخدر راه پيدا كرده باشد، چراكه يكى 

از مراكز هدف دشــمن همين مكان هاست، 
بى گمان ايــن بخش هم بى تأثيــر از رخنه 
مواد مخدر نبوده، ولى اقدام هاى خوبى براى 

پاك ســازى مراكز آموزشى 
صورت گرفته است كه قابل 

قدردانى است.
درباره  زاده  قربان  سرهنگ 
براى  اطالعاتــى  اشــراف 
جلوگيرى از كشــت برخى 
گفــت:  هــم  موادمخــدر 
كاشــت برخــى گياهــان 
مانند شاهدانه و... در سطح 
استان وجود ندارد و جايى 
بــراى كشــت آن كشــف 
نشده است، البته برخى به 
صورت محدود به اين اقدام 
مبادرت كرده اند كه با آن ها 

هم برخورد شده است.

 پلمب 1000 پاتوق موادفروشى
وى در پاســخ به خبرنگار قدس كه پرسيد 
طرح پلمــب مراكز خرده فروشــى در چه 
مرحلــه اى قرار دارد، گفــت: آنچه در حد و 
اختيــارات پليــس قرار دارد اين اســت كه 
محل هاى مذكور را شناســايى و به مراجعه 

قضايى معرفى كند.

در اين زمينــه هم از ابتــداى اجراى طرح 
يادشده بيش از 1000 محل عرضه و فروش 
موادمخدر كه شــناخته شــده هم بودند با 
دســتور مقام قضايى و در پى 
اجراى چنديــن طرح پلمب 

شد.
اما از ابتداى ســال باتوجه به 
اجــراى اين طــرح و كاهش 
وجود اين نوع مكان ها، كمتر 
از 10 محل شناسايى و پلمب 
شــد كــه كاهش ايــن آمار 
بازخورد خوب  نشــان دهنده 

اين طرح است.
در اجــراى ايــن طــرح هم 
برخى محل هــا پس از مدت 
زمان تعيين شده قضايى رفع 
پلمب و برخى همچنان پلمب 
مانده انــد. اين امكان هــم وجود دارد برخى 
مكان هايــى كه اقدام به عرضــه مواد مخدر 

مى كنند مصادره شود.

جانشين فرماندهى انتظامى خراسان رضوى در پاسخ به پرسش قدس عنوان كرد

پلمب 1000 مركز خرده فروشى مواد مخدر 

از ابتداى سال باتوجه 
به اجراى طرح مبارزه 
با مراكز خرده فروشى 

حدود 10 مكان شناسايى 
و پلمب شد كه كاهش 
اين آمار نشان دهنده 

بازخورد خوب اين 
طرح است

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
  افزايش ابرناكى و احتمال بارش هاى 

رگبارى در شمال خراسان رضوى 
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: تحليل تصاوير 
ماهواره و مدل هاى هواشناســى بيانگر استقرار جوى نسبتاً 
پايدار در بيشــتر نقاط استان اســت. در 48 ساعت آينده 
گاهى افزايش ابرناكى و احتمال بارش هايى به شــكل رگبار 
پراكنده در برخى نقاط واقع در نوار شــمالى اســتان دور از 
انتظار نيست. طى اين مدت براى نوار شرقى و جنوبى استان 
در ساعت هاى بعدازظهر شاهد وزش باد نسبتاً شديد توأم با 
گردوخاك خواهيم بود. براى هفته آينده روند افزايشى دما 

براى بيشتر نقاط استان پيش بينى مى شود.

كميته  رئيــس 
 شوراى 
گفــت:  مشــهد  شــهر 
سياســت هاى مديريــت 
شهرى در بافت پيرامونى 
حرم مطهر رضــوى بايد 
از حالت خريــد و اجراى 

معاون 
و  نقل  و  حمل 
ترافيك شهردارى مشهد 
گفت: هزينه ساخت پروژه 
پاركينگ آزادى در حدود 
 ميليارد ريال برآورد 
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ورزش خراسان گفتوگوبا»سمانهاحسانینیا«،هنرمندمعلولیکهبادهاننقاشیمیکشد

حالخوبرامیسازم
سرورهادیان:قرار است از هنرمندی بنویسم 
که انسان متفاوتی است. بانویی که بیش از نقاش 
بــودن، هنرش را از نگاهش به روزگار درمی یابم. 
درهمــه مدت مصاحبــه بارها مکــث کردم و 
نمی دانستم این همه اتفاق و کنارآمدن با آن ها 
را چطور روایت کنم. »سمانه« مثل همه دختران 
جوان پر از حس های خوب و رؤیاهای بسیار است 
اما یک حادثه، روی دیگــر زندگی را در جوانی 
برایش رقــم زد و او چه زیبا این اتفاق تلخ را به 

زیباترین روزهای آینده اش تبدیل کرد.

 ترکیبرنگهایشادمانی
»سمانه احسانی نیا« با وجود معلولیت دستانش، 
با دهان نقاشی هایی می کشد که تحسین همه را 
به دنبال دارد. او آگاهانه با ترکیب رنگ ها، دنیای 
شادمانی را به جای تیرگی ها انتخاب کرد و روی 
بی معرفتی ها برای همیشه خطی آبی کشید تا 

رنگ ببازند.
سمانه سال هاست که دنیایش پر از آبی آرامش 
است و با همین روحیه بیش از 250 اثر نقاشی 
را با دهان کشیده که حاصل همین نگاه متفاوت 
اوســت. او متولد اردیبهشت سال 63 در قائن و 

حالش عطر زعفران را برایم یادآور می شود.
او می گوید: نوجوان که بودم دوســت داشــتم 
نقاشی بخوانم اما در شــهرمان این رشته نبود. 
پس از گرفتن دیپلم به دنبال کسب مهارت های 
 بیشتر در رشته هایی مانند تئاتر، صنایع دستی و 
معرق کاری و... رفتم. 20 ساله بودم و با مردی که 
فکر می کردم دنیا را می توانم با او فتح کنم، یک 
روز مانده به نوروز 84، در جاده کویری طبس در 
اثر یک بی احتیاطی دچار سانحه رانندگی شدیم و 

من از ناحیه گردن دچار قطع نخاع شدم.

 زندگیدرآسایشگاه
بهجایزندگیمشترک

او می افزاید: درنخستین سال های معلولیتم آن قدر 
روی تخت بودم که دچار زخم بستر شدم چرا که 

تحمل مشکلی جدید برایم آسان نبود.
کم کم دریافتم دلخوشی های مهم تری هم وجود 
دارد و باید آن ها را ببینم. همسرم رفته بود و خبر 
ازدواج مجددش را پــس از مدتی برایم آوردند. 
کوتاه نیامدم و شرایط جدید و ناآشنای آسایشگاه، 

جایگزین زندگی مشترک شد.

 دانشگاه،فعالیتهایهنری
از دوره جدید زندگیش درمی یابم پس از یک سال 
تالش در رشته علوم اجتماعی پذیرفته می شود 
و به صورت جدی تصمیم می گیرد فعالیت های 
هنریش را ادامه دهد. او توضیح می دهد: با گروهی 
از بچه های هنرمند آشنا شدم که به جای دست 
با پاهایشان نقاشــی می کردند. نقاشی در کنار 

سرودن دلنوشته ها آغازشد. 
این بانــوی هنرمند بیان می کند: 
پدر، مادرم و خواهــرم از قائن به 
مشــهد نقل مــکان کردند و این 
حــس خوبی بود. کار نقاشــی با 
آبرنگ را از ســال 8۷ شروع کردم 
و از سال ۹۱ به صورت حرفه ای با 
آشنایی با استاد هادی تقی زاده در 
محضرشان شاگردی کردم. بعدها 
با استاد حسینی کار کردم. تالش 
کردم و پیشــرفتم قابل مالحظه 
بود. تابلوهایم به نمایشگاه آبرنگ 
در ایتالیا راه یافت و مورد استقبال 

مخاطبان قرار گرفت. 
حاال ازعالقه های دیگرش برایم تعریف می کند. 
ســفر می روم و گاهی به باشــگاه اسب سواری 
مــی روم و از دیدن آن ها لذت مــی برم. پرواز را 
در کنــار خلبان به مــدت 20 دقیقه در گلبهار 
تجربه کردم و مدتی است به یادگیری موسیقی 
هارمونیکا توسط استاد رحیمی نژاد مشغولم و با 

دوستان خوبم رفت و آمد دارم.
حاال می دانم ســمانه عالوه بر نقاشی در زمینه 
گویندگی، شعر و سخنراني فعالیت دارد و  عضو 
هیئت مدیره گروه تئاتر معلوالن )بچه های باران ( 

است. 

 یکتصمیمواتفاقاتخوب
حاال از گام بعدی که تالشش برای زندگی مستقل 

است، اظهار می دارد: سال 
۹۱ در عید غدیر به کربال 
رفتــم و تصمیــم گرفتم 
مســتقل شــوم. بعدها از 
آسایشگاه به خانه برگشتم 
و درست سه سال پس از 
زیارت کربال، من مستقل 
مدیــون  را  آن  شــدم. 
 دعــای امام حســین )ع(
و مهــر تأییــد خداونــد 
نزدیک  آپارتمانم  می دانم. 
منزل پدر و مادرم اســت 
و دارای اســتقالل مالــی 
از طریق فروش آثارم هســتم و این اتفاق کمی 

نیست.

 نمایشگاههاوافتخارات
این بانوی پرتالش خاطرنشان می سازد: 

درطول این چهار سال اخیر، هفت 
نمایشــگاه انفرادی و دو نمایشگاه 

گروهی نقاشی در تهران و مشهد 
برگزار کردم و یکی از رؤیا های 
من این است که نمایشگاه های 

برگزار  جهان  در  بســیاری 
کنم. 

حال  مــن 
را  خــوب 
برای خودم 

می سازم و منتظر نیســتم اتفاقی بیفتد که 
حالم خــوب شــود. او دارای تقدیرنامه های 
فراوانی چون سخنران سمینار بین المللی تد 
پاییز۹5)دانشــگاه فردوسی مشهد(، دریافت 
تندیس کنگــره زنان موفق ایران زمســتان 
۹5 )دانشگاه شهید بهشتی تهران(، دریافت 
تندیس برندینگ هنری زمســتان ۹6 )کاخ 
نیــاوران(، دریافت بورســیه انجمن جهانی 
،حمایت از نقاشان دهان و پا در اروپا )۱3۹۷(، 
دریافت گواهی نامه دوره آموزشی بین المللی 

برندینگ  ایزو ۱0668 
 DNW کمپانی  از 
اتریش تحت اعتبار 

ASCB است.

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

هنرمندان»خونرقصه«رادرکاشمردیدند
جمعــی از هنرمندان و 
مســئوالن حوزه هنری 
خراسان رضوی در سفر 
به  به شهرستان کاشمر 
تماشای اجرای اختتامیه 
نمایش »خــون رقصه« 
نشســتند و بــا محمد 

ناصری، کارگردان اثر و با هنرمندان صاحبنام تئاتر خراسان 
دیدار کردند. »خون رقصه«، مســتندی داستانی و براساس 
زندگی واقعی زنی به نام »راضیه فدایی« از اهالی مشهد است 
کــه در دوران جوانی تصمیم می گیرد با وجود مخالفت های 
خانواده بــا جانباز ۷0 درصد دفاع مقــدس ازدواج کند و تا 
آخرین روز در کنار همســرش می ماند و تمامی سختی ها را 
به جان می خرد. این نمایش ضمن روایت یک عشــق واقعی 
و دلنشــین، بر اهمیت جایگاه همســران جانبازان و ایثار و 

فداکاری های آنان تأکید دارد.
 

مشهدمیزبانآثارنقاشآلمانی
نمایشــگاه آثار هنرمند 
آلمانی با عنوان »کرنش 
به حافــظ«، ۱۱ تیرماه 
خراسان  بزرگ  موزه  در 
این  افتتــاح می شــود. 
حضور  بــا  نمایشــگاه 
میراث  از  نمایندگانــی 

فرهنگی کشور، موزه هنرهای معاصر تهران، مدیران شهری 
و هنرمندان کار خود را آغاز می کند.این هنرمند آلمانی سال 
۱۹30 در آلمان متولد شــده و شاهد تحول بزرگی در عرصه 
هنر آلمان بوده اســت. وی به  عنــوان بهترین نقاش آلمانی 
شناخته شده و آثار او با الهام از اشعار حافظ خلق شده است. 
در این نمایشگاه 42 اثر برگزیده از آثار این هنرمند آلمانی به 

نمایش گذاشته می شود.

عکاسی،هنربهتردیدن
نخستین جلســه کارگاه 
آموزش مقدماتی عکاسی 
دیجیتال در دفتر هنرهای 
هنری  حوزه  تجســمی 
برگزار  رضوی  خراســان 

شد. 
ســلطان آبادیان،  حمید 

مــدرس این کارگاه با بیان اینکه عکاســی، هنر بهتر دیدن 
اســت، گفت: حضور و فعالیت در این عرصه سبب می شود 
که به عنوان یک عکاس، به جزئیات دقت بیشــتری داشته 
باشم و به درک بهتری از محیط پیرامون و خودم برسم. این 
عکاس با سابقه مشهدی درباره مزایا و معایب عکاسی دیجیتال 
نسبت به عکاسی آنالوگ گفت: عکاسی آنالوگ اصل ماجرا و 
پایه عکاسی است اما اکنون با توجه به پیشرفت تکنولوژی و 
اهمیت به  روز بودن در این عرصه، دوربین دیجیتال جایگزین 
آنالوگ شده البته از تجربیات و آموزه های عکاسی آنالوگ نیز 

بهره می بریم.

کارگردان نمایش در گفت و گو با قدس:
تئاتر،عاملیبرایانتقالپیامهای

پرمعنابهتماشاگراست
آبان:  یلــدا
کارگـــــردان 
نمایش »شهود« موضوع 
این نمایش را فلســفی 

عرفانی عنوان کرد. 
در  چــودن  حســن 
گفت و گو با قدس آنالین 

با بیان اینکه نمایش »شهود« توسط حسین نوری نوشته شده، 
گفت: در ســال 6۷ این نمایش به کارگردانی حسین نوری با 
بازی ملتجی و من )حسن چودن( در جشنواره تئاتر فجر اجرا 
شد.وی ادامه داد: پس از آن به دلیل اینکه فقط دو بازیگر در 
این نمایش نقش داشــتند، 60 اجرا در سراسر کشور از این 
نمایش به روی صحنه رفت.کارگردان نمایش »شهود« با اشاره 
به اینکه حوزه هنری خراسان رضوی در سال جاری با هدف 
احیای نمایش های دهه 60 اقدام به اجرای مجدد آن ها کرده 
و اجرای نمایش »شهود« نیز در همین راستا از اول تیر آغاز 
شد، بیان کرد: تغییراتی در تعداد نقش ها و طراحی صحنه این 
نمایش داده شده و موضوع این نمایش فلسفی و عرفانی است.
چودن یادآور شــد: در این نمایــش موضوعاتی مانند هوای 
نفس، اراده و روح در دادگاه وجدان حاضر می شــوند و مورد 
پرسش قرار گرفته و به پرسش ها پاسخ می دهند.وی در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا موضوعات فلســفی و عرفانی 
می تواند به جذب تماشــاگر به تماشــای اجرای تئاتر کمک 
کند؟ بیان کرد: رسالت هنر تئاتر این است که می تواند ذائقه 
مخاطب را تغییر دهد، همچنین هنر تئاتر، عاملی برای انتقال 
پیام های مناسب و پرمعنا به تماشاگر است.کارگردان نمایش 
»شــهود« نســبت به اجرای برخی از نمایش ها در سال های 
اخیر انتقاد کرد و گفت: این نمایش ها به جای اینکه رسالت 
تئاتر در جامعه را ایفا کنند، به سمت تجاری و صنعتی شده 
رفته اند.گفتنی اســت؛ نمایش »شــهود« تا ۱2 تیر ماه سال 
جاری ساعت 20 در سالن اشراق حوزه هنری واقع در خیابان 
هاشمیه، حدفاصل هاشمیه 20 و 22 اجرا می شود. بلیت این 

نمایش ۱5 هزار تومان است.

ورزشکاران خراسانی مسیر 2300 کیلومتری 
شلمچه تا مشهد را می دوند

کاروانآفتابدرمسیرجادهوالیت
 کاروان پیاده آفتاب عنوان 
حرکتی فرهنگی ورزشی 
همراهی  بــا  که  اســت 
ورزشــکاران خراسانی در 
مسیر جاده والیت برگزار 
خواهد شد. کاروان آفتاب 
متشــکل از 20 ورزشکار 
جوان دوومیدانی کار با شــعار »امام هشتم؛ جلوه رأفت، محور 
وحدت« مسیر 2300 کیلومتری 6 استان خوزستان، کهگیلویه 
و بویراحمد، فارس، یزد، خراســان جنوبی و خراسان رضوی را از 
۷ تیر از یادمان شهدای شلمچه در کربالهای جنوب ایران آغاز 
خواهند کرد. این کاروان در مــدت ۱6 روز پس از عبور از 550 
شهر، شامگاه میالد حضرت علی بن موسی الرضا )ع( در صحن 
و سرای امام هشتم)ع(، با اهتمام به نهادینه سازی سبک زندگی 
رضوی، پاســداری از خون شهدا و والیت مداری مورد استقبال 
مردم قرار خواهند گرفت.به گفته مسئوالن برگزار کننده در جشن 
۱0 ســالگی این برنامه، شاهد تغییرات ساختاری و محتوایی به 
منظور دســتیابی حداکثری به اهداف از پیش تعیین شده این 
رویداد بوده است. تمرکززایی و واگذاری همه امور در استان های 
مسیر، هم افزایی و هماهنگی با متولیان برگزاری جشن های زیر 
سایه خورشید، تعامل با کانون های خادمیاران ورزش آستان قدس 

رضوی از جمله این اقدامات بوده است. 
گفتنی اســت، آییــن بدرقــه کاروان آفتــاب و تحویل پرچم 
آســتان قدس رضوی با اجرای برنامه هــای متنوع فرهنگی و با 
سخنرانی معاون وزیر ورزش و جوانان عصر دیروز در مشهد برگزار 
شــد. کاروان آفتاب پس از حضور در حرم مطهرامام مهربانی ها، 

مشهد را به مقصد آبادان ترک کرد.

برگزاریمسابقاتورزشیکارکنان
آموزشوپرورشاستثنایی

بیســت و دومیــن دوره 
مسابقات ورزشی کارکنان 
پــرورش  و  آمــوزش 
استثنایی اســتان برگزار 
ورزشی  مسابقات  شد.در 
کارکنان خانم در رشــته 
تنیس روی میــز، مریم 
مقیمــی اول شــد و در 
رشته والیبال هنرستان باقرزاده مقام  نخست را کسب کرد.کاپ 
اخالق این دوره از مســابقات به مدرسه سوم شعبان چهار اهدا 
شد.در مسابقات ورزشی برادران در رشته  تنیس روی میز،مجید 
باروتکوب مقام نخســت را بدســت آورد و در رشته والیبال تیم  
مدرســه مفید خواف مقام نخست را از آن خود کرد.کاپ اخالق 

این دوره از مسابقات به مدرسه بوستان جغتای اهدا شد.

اسفراینیهاقهرمانالمپیاددادرسشدند
تیم دختــران هالل احمر 
شهرستان اسفراین موفق 
به کسب مقام نخست در 
دادرس  اســتانی  المپیاد 
جمعیت  رئیــس  شــد. 
هالل احمــر شهرســتان 
کرد:  اظهــار  اســفراین 
هفتمین دوره مسابقات المپیاد آماده استانی با حضور هشت تیم 
دادرس از شهرســتان های استان خراسان شمالی در شهرستان 
شیروان برگزار شد.ابراهیم سارمی افزود: تیم دادرس دانش آموزی 
استان خراسان شمالی در این مسابقات با تیم های ۱4 نفر و در 
هشت سرفصل عمومی و تخصصی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

وی ادامه داد: دانش آموزان دادرس این شهرستان موفق به کسب 
مقام نخست دختران و مقام دوم پسران شدند.

اختصاص۷۰میلیاردریال
برایتکمیلورزشگاهسبزوار

مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت: 
۷0 میلیارد ریال برای تکمیل مرحله نخست ورزشگاه ۱5 هزار 

نفری سربداران سبزوار اختصاص یافت. 
حسن کریمی افزود: با تأمین این مبلغ مرحله نخست ورزشگاه 
شامل زمین چمن، نور استاندارد، پیست تارتان، رختکن، نصب 2 

هزار و 500 صندلی تا شهریور امسال به بهره برداری می رسد.
وی اظهار داشــت: ســال گذشــته نیز از محل اعتبارات سفر 
رئیس جمهوری به شهرستان ســبزوار 300 میلیارد ریال برای 

تکمیل این ورزشگاه اختصاص یافته بود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود 

می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه 
های ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در 

حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 
پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه 
پیامکی  هستیم.

لطفًاابتدايپیامکلمه»سوژه«راقیدنمایید.
شمارهپیامک:300072305

سمانهسالهاستکه
دنیایشپرازآبی
آرامشاستوبا
همینروحیهبیش

از250اثرنقاشیرا
بادهانکشیدهکه
حاصلهمیننگاه

متفاوتاوست

بــرش
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شمارهپیامک:3۰۰۰۷23۰5
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فضایمجازی: 

سازش3۰۰۰زوجطی
سالگذشتهدرخراسانرضوی

ایرنا:معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
خراسان رضوی گفت: ارائه مشاوره های پیش از طالق در 
سال گذشته، سبب ســازش 3300 زوج متقاضی طالق 
در این استان شد.ســید امیر مرتضوی افزود: این سازش 
سبب شد 3000 کودک والدین یاد شده به آرامش برسند.
وی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته طی تعامل با 
بهزیستی خراسان رضوی، 800 کودک بی سرپرست صاحب 
والدین شدند.وی گفت: در این مدت ۹380 معتاد متجاهر 
با وجود محدودیت ها برای پاکسازی جذب کمپ ها شدند.

حقوقزائرخطقرمز
خراسانرضویاست

قدس:معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی، حقوق زائر را خط قرمز استان دانست و 
گفت: هیچ دستگاهی حق کوچک ترین اجحافی در حق 

زائر ندارد و در صورت رؤیت برخورد خواهد شد. 
محمد صادق براتی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر 
استان افزود: در تعطیالت تابستان، دو سیاست تسهیلگری 
در تأمین زیارت راحت زائران و دفاع از حقوق زائر را دنبال 
خواهیم کرد چرا که خط قرمز ما در استان  و در مشهد، 

حقوق زائر است. 

آغازطرحامدادتابستانی
اورژانس۱۱5درخراسانرضوی

قدس: طرح امداد تابستانی اورژانس۱۱5 در استان خراسان 
رضوی آغاز شــد.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد با اعالم این خبرگفت: این طرح با همکاری 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، گناباد، 
تربت حیدریه و نیشابور در قالب 223 پایگاه جاده ای و شهری 
و 248 آمبوالنس اجرا می شــود.دکتر رضــا وفایی نژاد افزود:  
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به منظور هماهنگی پذیرش و 
انتقال بیماران از سایر مراکز درمانی استان و استان های همجوار 
به مراکز تخصصی از دیگر برنامه های امداد تابســتانه است.

معاون دادگستری خبر داد  معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری:

۷56۷جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ک ا ن و ن  ل ا م ل   ج م ا د
 2 ا م ر ا ر   ا ت ن ا   ل ب ی ب
 3 ر ی ا ل   ا م ر ا   س ی ر و س
 4 د ل ق   ج م ع   م ا ر   م ا ت
 5 ی   ی ا ف ت   س ه گ ا م   ن ا
 6 ن خ   ب ا ز ا ر   و س ن ی   ن
 7 ا س ا ن   ا ن د ک   ر ش و ه  
 8 ل ی ف   ا ج ت م ا ع ی   ا ل پ
 9   س ر ا ن   ن د ی م   ک ن ی ا
 10 ا   ا ک ب ر   ا ت ل ا ف   م ن
 11 ح س   و ا د ا ر   گ ذ ر ا   ت
 12 ت ا ر   ر ه ن   ا ر ن   ر ی و
 13 ج ل ا ل ی   د و م ا   خ ت ا م
 14 ا ت ی ه   ک ا ی ن   ب ا ق ر ی
 15 ب و ت و  ا م ل ا  م ل ا ی م

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
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۱. خــادم وفــادار امام رضــا»ع« که تا لحظه 
شــهادت با ایشــان بود- پرنده ســحرخیز 
2. چاهــی در جهنــم - پارســیان بــه آن 
 »خودپرداخت« می گویند- کیف مســافرتی 
3. آب بند- سستی- بخش انتهایی سیستم 
ترمزخودرو- نوعی حلــوا 4. خواهش کردن 
- داســتان بلند-  امیدواریــم هیچ گاه درکار 
شــما نیفتد 5. خوراکــی از آرد، پیاز، روغن 
و... - پول ها -  ســازمان جهانی حمل و نقل 
هوایــی 6. یون دارای باربرقــی مثبت-  آدم 
فعال درکســب مال و منال ۷. ضمیر درون -  
 ماه پرتابی - بیمــاری و مرض - غول برف ها 
8. چک و توگوشی -  گرفتنی از خالفکار-  از ادات 
پرسش – عضو  صورت-   قلب قرآن ۹. پشت 
 سر -  اثر چربی- دوستدار- صفحه اینترنتی 
 ۱0. سطح دارای پستی و  بلندی -  راز و نیاز کردن 
۱۱. النه کرم ابریشــم-  بخشنده است و نامی 
پســرانه - خوگرفتــه ۱2. آزاد - ایالتــی در 
هندوستان - سالک ۱3. پرنده ای خوش آواز به 
اندازه گنجشک -  پارچه مشبک- دریانورد - 
صنم ۱4. خزنده گزنده- خواننده »نیلوفرانه« و 

»عطرسوسن« – چروک لباس ۱5. جامه نازک 
– خالق »موش و گربه« و »رساله دلگشا«

۱.کتــاب مقدس زرتشــتیان - جاســوس 
و نیروی ناشــناس یک کشــور در کشــور 
دشــمن 2. درختــی به ارتفــاع 8متر بومی 
ایران که اســانس آن دارای خــواص ویژه ای 
اســت و به صورت شــربت می نوشند - خانه 
بــزرگ - زینت ناخن 3. خانــدان- چندین 
 نکتــه- حیوان دســت آموز- نقــش هنری
 4. نوعی هواپیمای جنگی دوخلبان دوموتوره 
 مافوق ســرعت صوت و دوربرد-  مجال دادن 
5. شلغم - صوت ندای بی ادبانه - برنج پخته  
- گاز تنفسی 6. کشــتار سیاسی- پوستین  
 - از درختــان ســوزنی برگ - برطرف کردن 
۷. هماهنگ موســیقایی - شایسته و سزاوار 
- حــرارت بــدن بیمار 8. بخش فرانســوی 
رودخانه راین- دندان ســوهان- طرد کردن- 
پایه و اســاس- حرف بیست و چهارم یونانی 
۹. غــوزه پنبه - عدد فوتبالــی - مرکز ایالت 
 گجرات هند ۱0. ســال در گویــش آذری - 

کشور ۷2ملت - ریشه - قطعی و مسلم ۱۱. ترکیب عناصر فلزی 
 با اکسیژن - موی گردن شیر- عزیز همگان - دورویی و نفاق

 ۱2. رستوران فرنگی - فرایند پاک کردن غالت ۱3. شکم پرست  
- رسانای جریان برق -  عضو شنای ماهی  -   ویتامین انعقادخون 
 ۱4. نهنــگ دریایی- راه رفتن کودکانــه - از مولدهای برق 

۱5. مکتب بی دینی - شاخص بورس لندن

افقی

عمودی

 مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه: 
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