
نيروهاى مسلح استان؛ يكپارچه و مخلصفقط يك كارت عروسى از پسرم به يادگار مانده است
آيت اهللا علم الهدى در ديدار با رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح عنوان كردساعتى با والدين جاويداالثر « حسن جنتى منظرى» در سالروز 31 سال فراق

حاج آقا مى گويد 30 سال است مجاور شده ام فقط به 
عشق امام غريب نواز.حاجيه خانم هم تأكيد مى كند: 
اصالتم تهرانيســت و همه اقواممان در تهران ساكن 
هستند. حتى دخترها و پسرم اما از همان سالى كه 
آقا مرتضى طلبيده شده و شد خادم امام رضا (ع)، به 
خاطر كشيكش به مشهد آمديم و مجاورآقا شديم. 

حاج آقا حاال از ارادتش و...

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: نيروهاى 
نظامى خراســان رضوى از يكپارچگــى آميخته با 
اخالص برخوردار هستند و كوچك ترين نقطه اشكالى 
نه در يكايك عناصر سپاه و ارتش و نه در خود جريان 
وجود ندارد. آيت اهللا علم الهدى در ديدار با سرلشكر 
باقرى، رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح، ضمن تمجيد 

از زحمات نيروهاى مسلح ...
.......صفحه 2 .......صفحه 4 
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سرنوشت نامعلوم اعتبار  210 هزار ميليارد ى كنترل بازار
هشدار دادستان عمومى و انقالب مركز 

استان در پى برخى اقدامات

اجازه يك سانت تغيير 
كاربرى در پارك ملت 

را نخواهيم داد

.......صفحه 3 

نماينده مردم مشهد با اشاره به كم كارى ها در بحث نظارت عنوان كرد

.......صفحه 2 

دهه كرامت

يك مسئول:
دهه كرامت بهترين زمان 

براى ائتالف فرقه هاست
بجنورد- خبرنگار قدس: رئيس شوراى هماهنگى بزرگداشت دهه كرامت كشور 
با اشــاره به ساليق و فرقه هاى مختلف انســان ها، ائتالف بين آن ها را به واسطه 
ائمه اطهار(ع) مؤثر دانســت و گفت: دهه كرامت بهترين زمان براى ائتالف اين 
فرقه هاست.  حجت االسالم والمسلمين حبيب ارزانى، در نشست شوراى هماهنگى 
بزرگداشــت دهه كرامت كه در دفتر امام جمعه بجنورد برگزار شــد، به حضور 
خادمان حرم رضوى در شــهر و روستاها اشــاره كرد و اظهار داشت: لحظه ورود 
پرچم متبرك آســتان قدس رضوى در ميان مردم بســيار شعف برانگيز است و 

حضور هزاران نفرى مشتاقان چنان غوغايى به پا مى كند كه وصف ناپذير است.
وى شعار امســال دهه كرامت را «خدمت كريمانه به رسم اهل بيت(ع)» ذكر و 
بيان كرد: برنامه هاى متنوعى در كشور برنامه ريزى شده و اميدواريم اين استان هم 
ميزبان خوبى براى برنامه هاى دهه كرامت باشد. امام جمعه بجنورد نيز در ديدار 

خادمياران رضوى گفت: شناخت عميق دين مانع انحراف نسل جوان مى شود. 
آيت اهللا يعقوبى، با اشاره به ارتباط عميق فرهنگ و اقتصاد، اظهار كرد: بنا به فرموده 
موالى متقيان، انسان حقيقت ايمان را نمى چشد، مگر آنكه سه ويژگى در او باشد؛ 
تفقه در دين، صبر بر مصائب و تقدير و تدبير نيكو در امر معاش. در اين نشست 
عالوه بر قدردانى از 12 خادم همايش ملى «اقتصاد مقاومتى و مقاوم سازى فرهنگى 
در سبك زندگى امام سجاد(ع)» از اپليكيشن «بوستان دوستان» هم رونمايى شد.

بازار

رئيس اتحاديه صنف پارچه فروشان مشهد در گفت وگو با قدس:
افزايش هزينه توليد 

عامل گرانى چادر ايرانى است
قدس آنالين - تكتم بهاردوست: رئيس اتحاديه صنف پارچه فروشان مشهد 
گفت: از ابتداى امسال تاكنون چادر مشكى ايرانى حدود 18 درصد افزايش قيمت 
داشته كه آن هم به دليل افزايش دستمزد كارگران و هزينه هاى جانبى كارخانه 
است. مجيد شادمهر در گفت وگو با قدس آنالين افزود: قيمت چادر مشكى خارجى 
با توجه به اينكه ارتباط مستقيمى با قيمت ارز و دالر دارد، نه تنها از ابتداى امسال 
يك ريال هم افزايش قيمت نداشته كه حتى نسبت به سال گذشته كاهش قيمت 
هم داشته است.  وى يادآور شد: در حال حاضر يكى دو كارخانه در داخل كشور 
مشغول توليد چادر مشكى هستند كه عمده اين توليدات را چادر مشكى هاى ساده 
تشكيل مى دهد و در حد كم چادر مشكى طرحدار هم توليد مى كنند. درست است 
كه قيمت تمام شــده ازحدود سه سال پيش كه توليد اين كارخانجات آغاز شده 

تغيير كرده است ولى اين تغييرات مربوط به هزينه كارگر، بيمه و... است.
شادمهر ادامه داد: امسال چون قيمت دالر و درهم از ابتدا ثابت بود و از آنجايى كه 
قيمت دالر حتى 2 درصدى هم ارزان شد، مواد اوليه وارداتى هم با قيمت ارزان ترى 
وارد شده است و اين اندك افزايش مربوط به هزينه هاى باربرى است. اين افزايش 
هم به شكلى است كه مثالً اگر قيمت چادر مشكى ايرانى در اواخر سال گذشته و 
ايام نوروز 120 هزار تومان بوده، در اين چند ماهى كه از سال جديد مى گذرد به 

140 هزار تومان رسيده است.

پس لرزه هاى يك تماس بى موقع

معاون فرهنگى 
شهردار مشهد

استعفا داد

دادستان مشهد گفت: وقتى شهردارى در پارك جنگلى شهر مجوز 
تجارى صادر مى كند و برخى از مســئوالن هم به اسم حمايت از 
سرمايه گذارى، از اين امر حمايت مى كنند، نتيجه آن دست اندازى 

به ساير اموال عمومى ...

.......صفحه 3

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

.......صفحه2

معاون مطبوعاتى وزير ارشاد 
در بازديد از مؤسسه فرهنگى 

قدس خبر داد

توزيع
 3000 تن 

كاغذ يارانه اى 
بين مطبوعات 
در هفته آينده

معاون مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى ظهر 
روز گذشــته به همراه جمعى از مديران استانى از 
بخش هاى مختلف مؤسسه فرهنگى قدس بازديد 
كردنــد. در جريان اين بازديد كــه با حضور مدير 
مسئول، سردبير و مديران روزنامه قدس همراه بود، 

محمد خدادى با ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︨︀﹜﹫︀﹡﹥
︫︣﹋️ ﹨﹞﹍︀﹝︀ن ﹁﹢﹐د ︑﹢س (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ 
︀م  ︀︊︀ن︨  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥︮  در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︫ــ︣﹋️ ﹨﹞﹍︀﹝︀ن ﹁﹢﹐د ︑﹢س ︋︣ای ︨ــ︀ل
ــ︀︻️ ١٨:٣٠ ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︋﹥ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹋﹥ در︨ 
 ︡١٣٩٨/٠۵/٠۶ در آدرس ﹋﹫﹙﹢﹝︐ــ︣ ٣۵ ︗ــ︀ده ﹝︪ــ
﹠︀︹ آ﹨﹟ و   ︮️﹋︣ ︧ــ️،︫   ︋﹌﹠ ﹁︣﹞︀ن، ا︧ــ︐﹍︀ه︨ 

﹁﹢﹐د ︑﹢س ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. 
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥:  ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و 
﹎ــ︤ارش ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ در︭︠ــ﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د 

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل
٢- ︋︣ر︨ــ﹩ و ︑︭﹢︉ ︑︣ز﹡︀﹝﹥ و ︧ــ︀ب ︨﹢د و ز︀ن 

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︋︣ای ︨︀ل ️﹋︫︣
٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ︫︣﹋️

۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
درج                       ︗ــ️  ا﹐﹡︐︪ــ︀ر  ﹋︓﹫ــ︣  روز﹡︀﹝ــ﹥  ︑︺﹫﹫ــ﹟   -۵

آ﹎﹩ ﹨︀ی ر︨﹞﹩ ︫︣﹋️
﹥ آ﹡︀ در  ــ︀︣ ﹝ــ﹢اردی ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی را︗ــ︹︋   ︨-۶

︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︀︫︡ .
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۴
۶۰
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ و﹜﹫︺︭︣(ع) 

﹁︣﹞︀ن ︋︪﹞︀ره ︔︊️ ٢۴٩ و ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
 ١٠٣٨٠٠۴٢٣٧٠

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ︑︺︀و﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢ق 
ــ﹢د ﹋ــ﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩  د︻ــ﹢ت ﹝﹩︫ 
︻︀دی ︋ــ﹥ ︵﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده در ︨ــ︀︻️ ١٧ ﹝﹢رخ 

١٩/۵/١٣٩٨ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١-ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

٢-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن 
 ﹤﹋ ﹩︀﹛︀ــ︉ ︮ــ﹢رت ﹨ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ︨ــ﹢︭︑-٣

︑︭﹢︉ ﹡︪︡ه ا︨️
﹝︣﹁ :﹤︧﹚︗ ﹏﹫﹊︪︑ ﹏﹞︀ن ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ 

رو ︋﹥ روی ︋︀غ ﹝﹙﹩ ﹝︡ر︨﹥ ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ و﹜﹫︺︭︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ﹁︣﹞︀ن 

/ع
۹۸
۰۴
۷۳
۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥  ︀︮︊︀ن ︨︀م ︫︣﹋️ ﹡﹢﹟ ز︻﹀︣ان                                         

( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٧٣۵۵                                                                                
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩  ١٠٣٨٠٢٣١۵۵٢

د︻ــ﹢ت                       ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︀﹝︡اران  ﹋﹙﹫ــ﹥  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ــ﹢د ﹋﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨   ︫﹩﹞
ــ︣ک  ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۴/٣١ در︨ــ︀︻️ ١٢ ︸︣ وا﹇︹ در︫ 
﹫︀︋︀ن ا﹡︪︡ــ﹥ ۶ ،  ︮﹠︺︐ــ﹩ ︑ــ﹢س ، ﹁ــ︀ز دوم ، ﹡︊︩︠ 

︫﹞︀ره ٣٠۶ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 ️﹫﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش
﹝︡ــ︣ه ، ︧ــ︀︋︣س  و ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای 

١٣٩٧/١٢/٢٩  ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣د ︨︀ل﹊﹚﹝︻
و  ﹝︀﹜ــ﹩  ﹨ــ︀ی  ︮ــ﹢رت  ︑︭﹢ــ︉  و  ︋︣ر︨ــ﹩   -٢  
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی ﹨﹞︣اه ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل︐︫︀ددا

١٣٩٧/١٢/٢٩
 ٣- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۴
۷۸
۳

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥  
                   ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︀م ︫︣﹋️ ﹋︪︀ورزی و︨ ︊︀ن︀︮

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹡﹢︨ )  ﹟︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
١۵۴٠٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩  ١٠٣٨٠٣١٠٣١۶

د︻ــ﹢ت                     ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︀﹝︡اران  ﹋﹙﹫ــ﹥  از  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ 
ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ــ﹢د ﹋﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨   ︫﹩﹞
ــ︣ک  ︊ وا﹇︹ در︫  ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٠۴/٣١ در︨ــ︀︻️ ٩︮ 
︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ، ﹁︀ز دوم ، ︠﹫︀︋︀ن ا﹡︪︡ــ﹥ ۶ ، ︫ــ﹞︀ره 

٣٠۵ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 ️﹫﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش
﹝︡ــ︣ه ، ︧ــ︀︋︣س  و ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋︣ای 

١٣٩٧/١٢/٢٩  ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣د ︨︀ل﹊﹚﹝︻
و  ﹝︀﹜ــ﹩  ﹨ــ︀ی  ︮ــ﹢رت  ︑︭﹢ــ︉  و  ︋︣ر︨ــ﹩   -٢  
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی ﹨﹞︣اه ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل︐︫︀ددا

١٣٩٧/١٢/٢٩
 ٣- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸
۰۴
۷۸
۲

﹫﹞︀﹡﹊︀ران  (﹡﹢︋️ اول)  ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ﹩﹎آ
﹩﹢︖︪﹡︢ای دا︾ ︊︵ و ﹤﹫︑ و ،﹩اد او﹜﹫﹥ و ا﹇﹑م ︾︢ا﹢﹞ ︡︣︠

 ️︀︻ر ︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︋   ︎﹩︀︀︨ــ﹠  ︫﹤ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️︋ 
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت و آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀  آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن︋ 

.︡︀﹝﹡ ︀ران ا﹇︡ام﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀از ارز ︦ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی و︎  و ﹝﹣︨︧︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ا︨︐︀ن︠ 
︪︡﹞ ﹩︨١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو

︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧︀ت  ︨️︣︡﹞– ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی ﹡︪︀﹡﹩: ﹝﹫︡ان آزادی-︎︣د︦ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩-︨ 
﹩﹢︖︪﹡︢ای دا︾ ︊︵ و ﹤﹫︑  ، ﹩اد او﹜﹫﹥ و ا﹇﹑م ︾︢ا﹢﹞ ︡︣ ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:︠ 

︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ︦︣د ٣- ﹝﹏ ا︗︣ا:︎ 
﹩︧﹝ ۴- ﹝︡ت ا︗︣ا: ١٢﹝︀ه︫ 

︣آورد او﹜﹫﹥: ︡ود٢٠٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل  ︋︼﹚︊﹞ -۵
:﹩︲︀﹆︐﹞ ︳︣ا  -۶︡ا﹇﹏︫ 

﹢ی وزارت ︑︺︀ون ،  ﹑ ️﹫︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۶ ، ا﹝﹢ر آ︫︍︤︠︀﹡﹥ و ر︨︐﹢ران از︨  دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩

﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ﹢ی ﹋︀ر﹁︣﹝︀︠  ︣ ︻︡ه ﹝︪︀ور ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه از︨  ٧- ﹡︷︀رت︋ 

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا﹡︡ ا︨﹠︀د ارز﹢︑ ﹩﹞ ︳︣ا ــ﹫﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡   ︫-٨
 ︡ــ︀︠︐﹞︀ن و ︑︃︨﹫︧ــ︀ت دا﹡︪ــ﹍︀ه وا را ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ از اداره︨ 
︡ه، ︑﹢﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ︀﹋️ ﹝︣ و﹝﹢م︫  ﹇︣ارداد﹨︀ در︀﹁️ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۴/٣١دا︠﹏︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧︀ت دا﹡︪﹍︀ه﹝︐︠︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و اداره︨  ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر اداری و︎ 
﹥ ︧︀ب ۴٢۵٢٩٩٣٠١ ﹡︤د  ︣︡ ا︨﹠︀د︋   ︠️︋︀ ٩- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ﹝︊﹙︼ ١/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل را︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ︤وار ︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹠︀م ︻﹢ا︡ ا︠︐︭︀︮﹩ اداری و︎  ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت︋ 
 ️︗ ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  ︣ر︨ــ﹩ و از︎   ︋﹤︐﹀﹨ ﹉ ︀ر ︸︣ف ﹝︡ت﹊﹡︀﹝﹫  ︎﹤ ١٠- ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ﹏﹢︑ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹁︀در ️﹚﹞ ،ز﹝︀ن ،﹏﹞) ︡﹞ا﹨︡ آ﹢  ︠﹏﹝︻ ﹤ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت︋ 
︡﹩ ا︨️ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥  ﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡).︋  ﹥ ا︵﹑ع︠   ︋ً︀ ︊﹇︀︺︐﹞ ️﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز و︋ 

︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.  ︫️︗ ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹆﹩ را︋ 
١١- ﹡ــ﹢ع و ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥: ﹝︴︀︋ــ﹅ ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـــ                                              

﹝﹢رخ ٢٢/٠۴/٩۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨ -١٢

در ︮ـ﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ـ︐︣ ﹝︐﹆︀︲﹫ـ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀ـ﹟ ٠۵١٣٨٨٠٢٢۶۵                         
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ /ع

۹۸
۰۴
۷۰
۹

 ️︀︻ر ︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︋   ︎﹩︀︀︨ــ﹠  ︫﹤ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ ﹝︪ــ︡ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️︋ 

چشم سوم

هاشم رسائى فر  84 سال پيش و در بحبوحه دستور استبدادى رضا شاه پهلوى 
مبنى بر ممنوعيت حجاب براى زنان ايرانى و سياست هاى تغيير لباس در دوره پهلوى 

اول، مردم مشهد در اعتراض به اين اقدام در مسجد گوهرشاد تحصن كردند.
گرچه اين تحصن در فضايى كامالً آرام برگزار شــد و در مســجدى گرد هم آمده 
بودند كه در همسايگى حرم امام هشتم(ع) قرار داشت، اما سياست هاى مستبدانه 
رضاشاهى اين حق مسلم مردم را برنتابيد؛ در نهايت تحصن بجا و آرام مردم با حضور 
قواى نظامى كه فرمان مستقيم آن را رضا شاه شخصاً صادر كرده بود به خاك و خون 

كشيده شد.
گرچه مردم پس از اين اقدام وحشيانه اجازه دسترسى به كشته ها و زخمى هاى حادثه 
را نداشــتند، اما در آمارى كه بعدها ارائه شد بيش از 1600 نفر از تحصن كنندگان 
به قانون بى حجابى، در مظلوميت كامل كشته و زخمى شدند. بسيارى از روحانيون 
سرشناس مشهد نيز بالفاصله پس از واقعه مسجد گوهرشاد دستگير و زندانى شدند 

تا جنايت رضا شاه در همسايگى امام هشتم(ع) كامل شود.
اعتراضات مردم به سياست هاى رضاخان در مقابله با كشف حجاب كه به قيام ماندگار 
در مقابله با رژيم پهلوى تبديل شد با نام عالمه بهلول گنابادى عجين شده و از اين 

فرد به عنوان طاليه دار و مدافع راستين حجاب در آن زمان نام برده مى شود.
سخنرانى قاطع عالمه بهلول گنابادى در اجتماع زائران و مجاوران در مسجد گوهرشاد 
حرم مطهر حضرت رضا(ع) در مخالفت با سياست هاى ضد اسالمى رضاخان در كشف 
حجاب، نقش تأثيرگذارى در مقاومت مردم در برابر اقدام هاى خصمانه و ضددينى 
رضاشاه و عمال وى داشت. شوراى فرهنگ عمومى كشور به پاسداشت ياد و خاطره 
حركت آزادى خواهانه مردم مشــهد و شــهداى اين واقعه غمبار، 21 تير ماه را در 

روزشمار تقويم كشور به روز عفاف و حجاب نام گذارى كرد.

 فردا روز عفاف و حجاب است

قيام ماندگار مسجد گوهرشاد 84 ساله شد

فردا برگزار مى شود
  اجتماع عظيم مردمى حافظان حريم خانواده

قدس: اجتماع عظيم مردمى حافظان حريم خانواده در مشــهد مقدس 
برگزار مى شود.

اين اجتماع فردا همزمان با ســالروز قيام خونين مردم مشــهد در مسجد 
گوهرشاد عليه تغيير سبك زندگى اسالمى ايرانى برپا خواهد شد.

اجتماع عظيم مردمى حافظان حريم خانواده روز جمعه 21 تير ســاعت
9 و 30 دقيقه از ميدان شهدا به سمت حرم مطهر برگزار مى شود.



نماینده مردم مشهد با اشاره به کم کاری ها در بحث نظارت عنوان کرد

سرنوشت نامعلوم اعتبار  210 هزار میلیارد ی کنترل بازار
علی محمدزاده  نماینده مردم مشــهد در 
مجلس شورای اسالمی گفت: ضعف دستگاه های 
نظارتــی در بحث کنترل قیمت ها، از یک ســو 
چپاول اعتبارات پیش بینی شــده در بودجه و از 

سوی دیگر اجحاف در حق مردم است.
حجت االسالم پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار ما 
و در واکنش به نوســانات قیمت اقالم مصرفی 
خانواده ها در بازار اظهار داشــت: به پیشــنهاد 
دولت در الیحه بودجه سال 98 به منظور مقابله 
با نوســانات قیمتی و جلوگیری از فشار بیشتر 
اقتصادی به مردم، اعتبار 14 میلیارد دالری برابر 
با 210 هزار میلیارد تومان )با احتساب دالر 15 
هزار تومانی( تصویب شــد تا تنها برای مدیریت 
قیمت ها در بازار و به طور خاص کاالهای اساسی 

هزینه شود.
وی در بیان ساده تر موضوع افزود: اگر این مبلغ 
را تقســیم بر جمعیت 80 میلیونی کشور کنیم 
می بینیم ســاالنه 2 میلیون و625 هزار تومان 
سرانه هر ایرانی از اعتبارات است؛ در ابتدا شکل 
هزینه کرد این اعتبار مطرح شد که یا به صورت 
ماهانه و نقدی به خانوارها پرداخت شود و یا صرف 
توزیع کاالهای اساسی با قیمت مصوب شود که 

تصمیم برشیوه دوم شد.

 بالتکلیفی بازار
وی ادامه داد: اما با گذشــت چهار ماه از ســال 
متأسفانه شــاهد بالتکلیفی بازار و افزایش لجام 
گســیخته هر روزه یک کاال هســتیم و معلوم 
نیست نقش دولت و دستگاه های نظارتی در بحث 

مدیریت این منابع و کنترل بازار چیست؟
پژمانفر گفت: بهانه غیرمنطقی دولت این است 
که چون وزارت بازرگانی نداریم مدیریت موضوع 
امکان ندارد، در حالی که تنها یک بهانه بیشــتر 
نیست و می شود با مأموریت دادن به یک معاون 

در دستگاه متولی این مسئله را مدیریت کرد.
وی اظهار داشــت: بر اساس ضوابط تعیین شده 
چون گوشــت با ارز 4200 تومانی وارد می شود 
نبایــد در بازار به 50 هزار تومان برســد، ولی با 
قیمت های بیشــتر از این مبلــغ در بازار عرضه 

می شود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: آنچه 

مسلم است باید تا کنون یک سوم 
اعتبارات صــرف کنترل قیمت ها 
می شد که متأسفانه هیچ نشانه ای 
از اثرگذاری در این حوزه نیست و 
به طور قطع می توان گفت از یک 

سو بیت المال به تاراج می رود 
و از ســوی دیگر مــردم زیر 
فشار شدید اقتصادی ناشی از 
افزایش قیمت ها هستند و این 
اجحاف آشــکار در حق ملت 

است.
بیانگــر  داده  رخ  اتفاقــات 
برنامه ریزی  و  ســوء مدیریت 
اشتباه دولت و به طور خاص 
رئیس جمهور به عنوان رئیس 
شــورای اقتصاد کشور است و 
وقتی دولت به عنوان مجری 
قانون به قانون بی توجه است 
و عمــل نمی کنــد نمی توان 

انتظار ساماندهی اوضاع را داشت. 
حتی بارها در مجلس این مسئله 
مطرح شده و از رئیس قوه مقننه 
خواستار اعمال وظایف قانونی در 
بحث نظارت بــر اجرای قوانین از 
ســوی دولــت در این بخش 
شــده ایم اما به نظر می رسد 
مجلس هم بــه محلی برای 
فریــاد زدن تبدیل شــده و 
هیچ نتیجه دیگری نداشــته 
اســت؛ با این حال امیدواریم 
در نشست ســران قوا درباره 
ایــن موضــوع تصمیم گیری 
تا دســت کم سرنوشت  شود 
14 میلیارد دالر اعتبار در نظر 
گرفته شده مشخص و از تاراج 
آن جلوگیری شود و اگر قرار 
است کاری نکنند به بیت المال 

بازگردانده شود.

 نظارتی بر بازار مشهد نیست
وی افزود: پیگیری موضوع کنترل بازار در مشهد 
این واقعیت تلخ را آشــکار کــرد که نظارتی بر 
بازار وجــود ندارد، چراکه یکی از کارشناســان 
حوزه نظارت ســازمان صمت مدعی شــد یک 
مقام باالدســتی در استان از ورود بیشتر در این 
مسئله جلوگیری کرده و وقتی بیشتر پیگیر شدم، 
مشخص شــد یکی از معاونان استاندار به بهانه 
اینکه ابزار و قدرت الزم را نداریم، از ورود بیشتر 
دستگاه مربوط در امر کنترل بازار جلوگیری کرده 
اســت. البته اســتا ن ها تأثیر چندانی در مسئله 
قیمت ها ندارند و موضوع بیشتر کشوری است تا 
حدودی قابل پذیرش است، اما در هر صورت باز 

هم نشانه ضعف دولت است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی به قدس خبر داد
  کاهش یک درصدی طالق در 3 ماهه 

نخست امسال
علی پور: 17/5  درصد 
پرونده هــای طــالق در 
خراسان رضوی به سازش 

ختم شده اند. 
بهزیســتی  مدیــرکل 
خراسان رضوی با بیان این 
مطلب به خبرنگار ما گفت: 

در سه ماهه نخست سال جاری طالق در استان نسبت به زمان 
مشابه خود در سال گذشته یک درصد کاهش یافته است. البته 
میزان طالق به طور کلی  در سال 97 نسبت به سال96 افزایش 
نشــان می دهد. حمیدرضا پوریوسف افزود: در سال گذشته 27 
هزار زوج متقاضی طالق در مراکز مشاوره ای پذیرش کردیم که 
بیش از 18 هزار طالق در سال گذشته رخ داده است. همچنین 
3500 زوج در ســال گذشته از ادامه روند طالق منصرف شده و 
سازش رسمی را اعالم کرده، 1560 زوج نیز به صورت منفعالنه از 

ادامه روند طالق صرف نظر کردند.
وی درپاســخ به اینکه  بنابر اظهاراتی گویــا زوج های متقاضی 
طــالق به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد برای ثبت طالق 
به سایر استان ها و شهرســتان ها می روند، آیا این قضیه صحت 
دارد، خاطرنشان کرد: پیش از سال 95 که هنوز سامانه تصمیم 
به طورکامل  در خراسان رضوی به اجرا درنیامده بود افراد کمی 
برای ثبت طالق به دیگر مناطق می رفتند، اما از سال 97 براساس 
پژوهش های انجام شده و بنابر آنکه امروزه در تمام شهرستان های 
اســتان و 20 استان دیگر کشور سامانه تصمیم و برنامه مشاوره 

پیش از طالق فعال شده چنین فرضیه ای منتفی است. 
پوریوسف در جمع خبرنگاران با تأکید براینکه مجموعه عللی در 
بروز آسیب های خانوادگی اثرگذار است، گفت: مراکز مشاوره در 
ســال 96  به 199 مرکز می رسید که در سال گذشته به 204 
مرکز افزایش یافت، همچنین میزان مراجعه به مراکز مشــاوره 
86 درصد رشــد داشته که این امر ناشی از افزایش آگاهی مردم 
بوده اســت.  وی با اشــاره به رشــد 10 درصدی همسرآزاری و 
کودک آزاری در خراسان رضوی درسال گذشته، افزود: 360 زن 
خیابانی در مرکز قرنطینه شــدند و 895 مورد پذیرش به مرکز 

بازپروری زنان صورت پذیرفته است.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ادامه داد: تعداد مراکز سرپایی 
در ســال گذشــته 308 مورد بوده که هیچ تغییری نسبت به 
سال های گذشته نداشته، اما  تعداد افراد خدمات گیرنده افزایش 
یافته اســت، همچنین در سال گذشــته 12 هزار و 393 نفر از 

خدمات بستری اعتیاد بهره مند شده اند.

گران فروشی ایرالین های داخلی
jدر آستانه میالد امام رضا

  بلیت پرواز تهران- مشهد
 یک میلیون و 200 هزار تومان شد

قدس: در حالی معاون 
وزیر راه نرخ بلیت پرواز 
را 800  تهران-مشــهد 
هزار تومــان اعالم کرده 
کــه قیمت این مســیر 
پروازی در آستانه والدت 
امام رضا)ع( رکورد یک 

میلیون و 200 هزار تومان را ثبت کرده اســت، یعنی حدود 
400 هزار تومان گران تر از قیمت اعالم شــده رئیس سازمان 

هواپیمایی کشوری.
علی عابدزاده، رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری سه شنبه 
گذشــته با حمایت از شــرکت های هواپیمایی بابت قیمت  
بلیت هواپیما گفته بود:  نرخ بلیت مشهد، از 220 هزار تومان 
آغاز شــده و تا 800 هزار تومان به فروش می رسد. نرخ 200 
هزارتومانی با گذشــته فرقی نکرده و در زمان نرخ گذاری نیز 

بلیت مشهد 190هزار تومان بود.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد:
  کوهستان پارک شادی امسال هم 

تعیین تکلیف نمی شود
شــورای  عضو  فارس: 
اســالمی شــهر مشهد 
گفــت: بعید اســت که 
زائــران  و  مجــاوران 
مشهد در تابستان سال 
جــاری هــم بتوانند از 
ایــن مجموعه تفریحی 

بهره مند شوند.
احســان اصولی با بیان اینکه مالک کوهستان پارک شادی 
بخش خصوصی اســت، افزود: ما بــا بانک دی چندین نوبت 
صحبت کرده ایم و پیشــنهادهایی مانند اجــاره یا جذب و 
مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی داده ایم، اما موافقت 

نشده است.
وی یادآور شد: این امکان برای شهرداری نیست که بخواهد 
ایــن ملک را بخرد یا اجاره کند، اما حداکثر کاری که در این 
مورد انجام شده مخالفت مدیریت شهری با تغییر کاربری آن 

بوده که همچنان هم این مخالفت پابرجا است.

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار 
با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عنوان کرد 

  نیروهای مسلح استان؛
یکپارچه و مخلص

نماینده ولی فقیه  قدس: 
در خراسان رضوی گفت: 
نظامی خراسان  نیروهای 
رضــوی از یکپارچگــی 
اخــالص  بــا  آمیختــه 
و  هســتند  برخــوردار 
کوچک ترین نقطه اشکالی 
نه در یکایک عناصر سپاه و ارتش و نه در خود جریان وجود ندارد.

آیت اهلل علم الهدی در دیدار با سرلشــکر باقری، رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح، ضمن تمجید از زحمات نیروهای مســلح در 
برقراری نظم و امنیت در کشور، اظهار کرد: این مملکت، مملکت 
امام زمان)عج( اســت و فرماندهی سپاه امام زمان)عج(، باالترین 
ارزش برای شماســت. وی به ارتباط و هماهنگی دســتگاه های 
قضایی و امنیتی اســتان اشــاره کرد و گفت: نیروهای نظامی 
خراســان رضوی در بحران هایی که به وجود آمده از یکپارچگی 
آمیخته با اخالص برخوردار بودند و کوچک ترین نقطه اشکالی نه 

در یکایک عناصر سپاه و ارتش و نه در خود جریان وجود ندارد.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی به حاشیه شهر مشهد و 
اقداماتی که برای بازگشت حاشیه نشینان به شهرها و روستاهای 
خود انجام گرفته، اشاره کرد و افزود: مردم در بسیاری از مناطق 
ســال ها کشاورزی و دامداری می کردند و مشکلی برای طبیعت 
ایجاد نشــده بود. وی اضافه کرد: اگر جهاد کشــاورزی و منابع 
طبیعی در برخی مناطق استان در طرح آبخیزداری تجدیدنظر 
کنند و مراتع برای بومیان به شــکل مدیریت شــده آزاد شود، 
بســیاری از روســتاییان از حاشیه شــهرها به روستاهای خود 

بازمی گردند و وضعیت اشتغال و زندگی شان حل می شود.
در ابتدای این دیدار، سرلشــکر باقری گزارشــی از سرکشی به 
مناطق مرزی خراســان رضوی و آمادگی نیروهای مسلح استان 
برای تأمین امنیت مرزهای شرقی کشور ارائه و اظهار کرد: همه 
می دانند جمهوری اســالمی هیچ عالقه ای به درگیری ندارد اما 

ذره ای از آرمان ها و اهدافمان کوتاه نمی آییم.

ســعید کوشــافر  معاون مطبوعاتی وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی ظهر روز گذشته به 
همــراه جمعی از مدیران اســتانی از بخش های مختلف 

مؤسسه فرهنگی قدس بازدید کردند.
در جریان این بازدید که با حضور مدیر مسئول، سردبیر و 
مدیران روزنامه قدس همراه بود، محمد خدادی با کارکنان 

واحد چاپ، بسته بندی و توزیع به گفت و گو پرداخت.
وی همچنیــن در تحریریه روزنامه قدس حاضر شــده و 
در گفت وگو با خبرنگاران و دبیران سرویس های مختلف 
روزنامه درخصوص مســائل مختلف از جمله مشــکالت 
صنفی آن ها به تبادل نظر پرداخت. معاون مطبوعاتی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین با حضور در قدس آنالین 
با بخش های مختلف فعالیت های مجازی مؤسسه فرهنگی 

قدس آشنا شد.
وی در جریــان بازدیــد از قدس آنالیــن در خصوص 
آخرین وضعیت کاغذ مطبوعــات به خبرنگار ما گفت: 
تأکید می کنم قصد شعار دادن ندارم، بنا بر پیش بینی 
ما بایــد ابتدای هفتــه آینده 3000 تــن کاغذ میان 
مطبوعات توزیع شود، اما چون واردات و صادرات مطلق 
نیست و باید مسیرش را در گمرک طی کند، امیدوارم 

که مشکلی پیش نیاید و این اتفاق رخ دهد. 
محمد خدادی در پاســخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
وعده واردات کاغذ بــا ارز یارانه ای برای مطبوعات نیز 
گفت: کاغذ رسیده است، اما کاغذی که صحبت می شود 
کاغذ با ارز 4200 تومان و در دسترس است. وی با بیان 
اینکه تنها تعداد اندکی از کاالها از ارز یارانه ای استفاده 
می کنند، خاطرنشان کرد: نخست باید تالش می کردیم 
تا برای مســئوالن نظام از رئیس جمهور تا معاون اول، 
وزرا، هیئت دولت و سایر مسئوالن این مسئله پذیرفته 
شــود که تخصیص یارانه به کاغــذ همچون اختصاص 

یارانــه به دارو اهمیت دارد و ما توانســتیم این مهم را 
به سرانجام برسانیم.

معــاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
تصریح کرد: نکته دوم این بود که سازو کار واردات کاغذ 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به دستگاه 
تخصصی اش که معاونــت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی است، محول شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه کشــورهای محدودی 
تولیدکننده کاغذ هستند، گفت: نکته سوم این بود که 
خاطرجمع شــویم واردکنندگان کاغذ اقدام های الزم 
بــرای واردات را انجام داده اند، چرا که مقرر شــده بود 
ارز زمانی تخصیص یابد که تبدیل به کاغذ شــود و این 
کار هم انجام شــد. خدادی یادآورشد: اکنون نیاز ارزی 
برای واردات 3000 تن تخصیص یافت اما تأمین نشد. 

در 24 ساعت گذشــته وعده تأمین را هم گرفتیم که 
بتوانیم 2000 تا 3000 تن کاغذ در حجم های کوچک تر 

200 تا 300 تن را ترخیص و توزیع کنیم.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با بیان 
اینکه مقرر شــده 40 هزار تن کاغذ به ارزش 40 میلیون 
یورو با ارز یارانه ای وارد شــده و میــان مطبوعات توزیع 
شــود، تصریح کرد: بنابر اطالعاتی که ســاعتی پیش به 
دستم رسیده است، آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی 
چهارشــنبه )دیروز( تخصیص ارز برای 3000 تن را ابالغ 
کرده است و شخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پیگیر 

واردات هستند.
خدادی گفت: البته نباید فراموش کنیم که همین هفته 
300 تن کاغذ میان مطبوعات توزیع شده و  1350تن هم 

پیش از این توزیع شده بود.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در بازدید از مؤسسه فرهنگی قدس خبر داد

توزیع 3000 تن کاغذ یارانه ای بین مطبوعات در هفته آینده

وقتی دولت به 
عنوان مجری قانون 

به قانون بی توجه 
است و عمل 

نمی کند نمی توان 
انتظار ساماندهی 

اوضاع را داشت

بــرش

روزبازار

خبر

تخلف

گردشگری

ر دیدا

 در  بازدید سفیران کشورهای مشارکت کننده 
در ساخت مدارس  اتباع  عنوان شد

   هزینه 180میلیارد تومانی
برای تحصیل اتباع خارجی

 1 7  : حســین ر پو
کشــورهای  از  ســفیر 
در  مشــارکت کننده 
برای  مدارس  ســاخت 
پناهنده  دانش آمــوزان 
و کمیســر عالــی دفتر 
پناهندگان سازمان ملل 
متحد از یک مدرســه دانش آموزان اتباع خارجی در مشهد 
بازدید کردند. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
جمع سفیران کشــورهای خارجی که برای بازدید از مدرسه 
»معلــم« در آموزش و پــرورش منطقه تبادکان به مشــهد 
آمده بودند، عنوان کرد: در اســتان خراسان رضوی 61 هزار 
دانش آموز تبعه خارجی به صورت رایگان در مدارس مختلف 
تحصیل می کنند و این در حالی است که تنها چهار مدرسه 
با ظرفیت 28 کالس درس با مشــارکت کمیســاریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل متحد ویژه این دانش آموزان در استان 
ساخته شده است. خدابنده افزود: در سال بیش از 180 میلیارد 
تومان برای تحصیل دانش آموزان تبعه خارجی در خراســان 
رضوی هزینه می شود و براســاس آموزه های دینی و ملی و 
تأکیدات مقام معظم رهبری، حمایت آموزشــی و پرورشی 
از ایــن دانش آموزان را به عنوان یکــی از برنامه های خود در 
دســتور کار داریم، اما انتظار داریم سازمان ملل متحد بویژه 
کمیساریای عالی پناهندگان حمایت بیشتری از فعالیت های 

آموزش و پرورش در این زمینه داشته باشد.

بازدید

 استاندار در دیدار معاون وزیر کشور عراق
 اعالم آمادگی کرد

  تأسیس شرکت مشترک ایرانی- عراقی
خراسان  استاندار  قدس: 
رضــوی گفــت: بــرای 
گردشگری  ســاماندهی 
تســهیل  و  زیــارت 
خدمت رســانی به زائران 
در شهرهای زیارتی، آماده 
تأسیس شرکت مشترک 
ایرانی- عراقی هستیم. علیرضا رزم حسینی در دیدار محمد بدر 
ناصر، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور عراق که در محل دفتر 
استاندار برگزار شد، اظهار کرد: برای خدمت رسانی بهتر به زائران 
ایرانی و عراقی در شــهرهای زیارتی دو کشور، باید برنامه ریزی 
ویژه ای انجــام گیرد. وی افزود: این آمادگــی وجود دارد که در 
راستای ساماندهی گردشــگری زیارت و تسهیل خدمت رسانی 
به زائران در شهرهای زیارتی، یک شرکت مشترک ایرانی-عراقی 
تأسیس شود. استاندار خراسان رضوی در ادامه از میزبانی شایسته 
مردم عراق از زائران ایرانی در ایام اربعین حسینی قدردانی کرد و 
گفت: اربعین سال گذشته در فرایند خروج تجهیزات موکب های 
اربعین مشکالتی وجود داشت که درخواست داریم این فرایند در 
سال جاری تسهیل شود. وی بیان کرد: برای تسهیل جابه جایی 
زائران اربعین حســینی در مسیر مرز مهران تا نجف اشرف هم 
باید برنامه ریزی ویژه ای انجام گیرد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر 
کشور عراق هم در این جلسه با ابراز خرسندی از سفر به مشهد 
مقدس و زیارت بارگاه منور امام رضا)ع( گفت: برای رفع مشکالت 
موجود در فرایند ورود تجهیزات موکب های خدمت رسان به زائران 
اربعین حسینی و تسهیل حمل و نقل زائران اربعین در مسیر مرز 

مهران تا نجف اشرف برنامه ریزی های الزم انجام شده است.
وی افزود: برای رفع مشــکالت موجود در مسیر خدمت رسانی 
شایســته به زائران حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در ایام اربعین 

آماده دریافت هرگونه پیشنهاد و نقدی هستیم.
معاون امنیتی انتظامی وزیر کشــور عراق همچنین خواســتار 
تســهیل فرایند ورود و خروج زائران عراقی در فرودگاه شــهید 

هاشمی نژاد مشهد شد.
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گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

    به همت خیریه جان نثاران حضرت زهرا)س( محقق شد

 اهدای 8 سری جهیزیه
به نوعروسان نیازمند

قدس: به همت نیکوکاران خیریــه جان نثاران حضرت 
زهرا)س( در ایام دهه کرامت و والدت ثامن االئمه حضرت 
رضا)ع( هشت سری جهیزیه به نوعروسان محروم مشهدی 
اهدا شد. مسئول روابط عمومی خیریه جان نثاران حضرت 
زهرا)س( با اعالم این خبر گفت: هر سری جهیزیه شامل 
فرش، یخچال، پنکه، اجاق گاز، اتو، ســرویس آشپزخانه، 
رختخواب و دیگر لوازم ضروری اســت که در مراسمی با 
حضــور خیرین در مجتمع فرهنگــی بیت الزهرا)س( به 
نوعروسان نیازمند اهدا شــد.محمد صادق میرمرتضوی 
افزود: عالوه بر اهدای جهیزیه به عروس خانم ها، سبد کاال 

نیز به مددجویان تحت پوشش این خیریه اهدا شد.

   روز گذشته در مشهد انجام شد
امضای تفاهم نامه اقتصادی بین 

استاندار و سروزیر ایالت سند پاکستان

قدس: اســتاندار خراســان رضــوی با ســروزیر ایالت 
سند پاکستان، در زمینه های ســرمایه گذاری، برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی و تهاتر کاال تفاهم نامه همکاری 
مشترک اقتصادی امضا کرد. با امضای این تفاهم نامه گامی 
در راستای توسعه مناسبات بین دو استان خراسان رضوی 
و ایالت سند پاکستان برداشته شد. این تفاهم نامه همکاری 
مشترک توســط علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان 
رضوی و مراد علی شاه، سروزیر ایالت سند پاکستان امضا 
شد. مرادعلی شــاه در این سفر، در خصوص راه های آغاز 
فعالیت های مشترک با خراسان رضوی با مسئوالن استانی 

مذاکره کرد.

   در 3 ماه گذشته محقق شد
 صادرات ۴08 میلیون دالر کاال 

از خراسان رضوی 

قدس: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در ســه ماه گذشته 956 هزار تن کاال به 
ارزش 408 میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای 

هدف صادر شده است.
محمدرضا مس فروش اظهار داشت: واردات استان نیز در 
ایــن مدت 81 هزار تن کاال بــه ارزش 89 میلیون دالر 

بوده است.
وی گفت: اقالم عمده وارداتی اســتان در این دوره نیز 
شامل پنبه، کلرور پتاسیم، ابریشم خام، لوبیا چیتی، لوبیا 
قرمز کوچک، برنج نیمه سفید شده، سولفات آمونیوم، 

قهوه، کنجاله، نخ یک ال، جو و عدس بوده است.

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

300072305 پیامک کنید.

س
قد

 / 
می

اش
 ه

ید
حم

د 
سی

س : 
عک



روی �ط حاد�

�ل و ��ب

�و�ده

�خ�ف

پس لرزه هاى يك تماس بى موقع
  معاون فرهنگى شهردار مشهد

استعفا داد
قدس: شهــردار مشـهد 
فرهنگى  معاون  استعفاى 
و  كرد  تأييد  را  شهردارى 
گفت: مسئوالن بايد هزينه 

اقدامات خود را بدهند.
كـاليـــى  محمدرضــا 
جمــع  در  روزگذشــته 

خبرنگاران در هتل پرديســان مشــهد افزود: در اتفاق جلسه 
سه شنبه گذشــته كه به خبرنگاران توهين شد، مهدى زارعى، 
معاون فرهنگى استعفاى خود را تقديم كرد كه با استعفاى وى 

موافقت كردم.
سه شنبه گذشــته در جريان نشســت خبرى شهردار مشهد، 
خبرنگاران از پاســخگو نبودن معاون فرهنگى شــهردار گاليه 
مى كنند كه كاليى پس از تماس ناموفق يك خبرنگار با معاون 
فرهنگى، خود مبادرت به تماس بــا وى مى كند و وقتى علت 
پاسخگو نبودن زارعى به خبرنگاران را از وى جويا مى شود، زارعى 

لفظى ناشايست را خطاب به خبرنگاران به كار مى برد.
اين در حالى است كه گفت و گوى اين دو از بلندگوى گوشى تلفن 
همراه شهردار براى جمع خبرنگاران حاضر در حال پخش بود و 

زارعى از اين موضوع اطالع نداشت.
توهين معاون فرهنگى شهردارى كه اعتراض فراوان خبرنگاران و 
ارباب جرايد را به دنبال داشت، منجر به عذرخواهى و استعفاى 
زارعى از سمت خود شد كه شهردار مشهد نيز با استعفاى وى 
موافقت كرد. گفتنى است عصر ديروز در حكمى از سوى شهردار 
مشــهد، محمدحســين مصحفى به عنوان سرپرست سازمان 

اجتماعى فرهنگى شهردارى منصوب شد.

  بيانيه بسيج رسانه
خبر ديگرى حاكى است در پى موافقت شهردار مشهد با استعفاى 
معاون هتاك به اصطالح فرهنگى شهردارى به خبرنگاران، سازمان 
بســيج رسانه خراســان رضوى با صدور بيانيه اى ضمن تقدير از 
كاليى، اين اقدام وى را تكريم عملى اصحاب رسانه در دهه كرامت 
دانست. اين گزارش حاكى است، بسيج رسانه به عنوان نهاد صنفى 
حامى خبرنگاران پــس از پيگيرى اين اقدام ضدفرهنگى معاون 
به اصطالح فرهنگى شــهردارى، در واكنش به پذيرش استعفاى 
زارعى توســط شهردار مشهد، تأكيد كرده است: هتك و توهين 
جايگاه رفيع اصحاب قلم و رسانه آن هم در مشهد مقدس موجب 
شرمســارى و تأسف مضاعف شد، اما حالوت اقدام قاطع شهردار 
مشهد در پذيرش استعفاى اين معاون خاطى نمايانگر شجاعت 
نقدپذيرى و شــناخت توجه به جايگاه خطير رســانه ها در عصر 
جديد و تكريم عملى خبرنگاران اســت.در اين بيانيه افزوده شده 
است: مسئولى كه پاسخگو نبوده و ادب و آداب تعامل و مواجهه 
با اصحاب رسانه را نياموخته باشد، اليق جايگاه خطير خدمت در 
نظام اسالمى نيست. بنا بر اين بيانيه، عذرخواهى شهردار و پذيرش 
تغيير در جايگاه معاونت فرهنگى همانند يكى از مهم ترين مناصب 
خدمت در نهاد مديريت شهرى، مى طلبد تا اين رويكرد مواجهه 
توأم با احترام و كرامت با اصحاب رسانه و نيز نقدپذيرى منصفانه، 
الگوى همه مديران بخصوص در خطه خورشيد خراسان رضوى و 

پايتخت معنوى ايران اسالمى باشد.

 علت سقوط هواپيما در كاشمر اعالم شد
شـركت  مديـــر  قدس: 
كاويان پرواز ترشيز خطاى 
سقوط  عامل  را  انســانى 
هواپيمــاى آموزشــى در 
كاشمر اعالم كرد. كاويانى 
گفت: متأسفانه در بهمن  
ســال گذشــته خلبان و 

يكى از دانشــجويان اين فرودگاه كه تنها 25 دقيقه از پرواز دوم 
آن ها گذشته بود به علت سقوط هواپيماى آموزشى جان خود را 
از دست دادند هرچند برخى نقص فنى در هواپيما را علت اصلى 
ســقوط اين سانحه مى دانستند،  اما ســازمان هواپيمايى كشور 
خطاى انسانى را نتيجه نهايى بررســى هاى خود اعالم كرد. وى 
افزود: براساس گزارش نهايى سازمان هواپيمايى كشور كه در پايان 
خرداد امسال اعالم شد، علت اصلى حادثه خطاى انسانى خلبان 
در انجام مانورهاى پروازى شديد، حركات نمايشى و پرواز در ارتفاع 
كم اعالم شده و هواپيما هيچ گونه نقص فنى نداشته است. گفتنى 

است اين حادثه در 26 بهمن  سال گذشته به وقوع پيوست.

 قطع ده ها درخت سرسبز
در پارك جنگلى تربت جام

ايلنا: پارك جنگلى تربت جام در آتش بى توجهى مســئوالن 
منابع طبيعى مى سوزد به گونه اى كه ده ها درخت سرسبز پارك 
جنگلى تربت جام روز گذشته توسط پيمانكار طرف قرارداد منابع 
طبيعى قطع شــد. مدير منابع طبيعى تربت جام در اين زمينه 
گفت: درختان خشك اين پارك به مزايده گذاشته شده است، اما 
با بى توجهى پيمانكار، مجموعه درختان سبز اين پارك نيز قطع 
شده است كه با آن برخورد و كار پيمانكار را تعطيل كرديم و در 
اين باره در دادستانى تشكيل پرونده خواهيم داد. على محمدزاده 
گفت: مســئوليت نظارت بر عملكرد پيمانكار برعهده اداره كل 
منابع طبيعى است و كوتاهى خود را قبول داريم.  كاظمى، معاون 
فرماندار تربت جام نيز در اين زمينه گفت: به صورت جدى پيگير 

اتفاق افتاده در پارك جنگلى خواهيم بود.

زاويه تصوير

پلمب بى اثر !
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  سايت بيمه بسته است
هفت ســال راننده آژانس هستم، اما بيمه 
تأمين اجتماع ى نيســتم. براى بيمه رفتم 
ولى كسى جوابگو نيست، مى گويند سايت 

بسته است! 
935...5311

  سهم ما از تبديل انبار كوكا به پارك، سازه هاى فوالدى است
سال ها چشم انتظار بوديم تا از آلودگى صوتى 
و بصرى انبار كارخانه كوكا خالص شويم، اما 
با انتقــال اين انبار تا آمديم به تبديل آن به 
فضاى سبز دل  خوش كنيم ديديم سهم ما 
همچنان آهن آالت باقى مانده از انبارهاست 
كه گفته شده قرار است تغيير كاربرى داده 
شــود. لطفاً به شــهردار بگوييد چرا سهم 
همسا يه هاى شمالى اين ميدان نبايد گل و 

گياه باشد؟
يكى از اهالى

  موانع فيزيكى خط3 بى آرتى
بــراى خط 3 بى آرتى بهتر اســت به جاى 
موانع فيزيكى از جدول كشى استفاده شود؛ 
مثل ميدان پارك تا ميدان فلسطين، تا هزينه 

كمترى صرف شود. 
915...7218

  جلوى اين آدم ها را بايد گرفت
با تشكر از روزنامه قدس بخصوص بچه هاى 
خط قرمز كه موجب برخورد دستگاه قضا با 
معلم و مديرى شدن كه آن بچه هاى طفل 
معصوم را وادار كــردن به گفتن حرف هاى 
زشــت! من خودم وقتى اين كليپ را ديدم 
باخودم گفتم  اى كاش مى شــد جلوى اين 
آدم هــا را گرفت و واقعاً متأســفم براى آن 
آقايان! معلم ها مسئول هستند و بچه هاى ما 

پيش آن ها امانت اند و بدانند كه آن دنيا بايد پاسخگوى اين كارشان باشند.
991...5091
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عقيل رحمانى  دادســتان مشــهد گفت: 
وقتى شهردارى در پارك جنگلى شهر مجوز 
تجارى صادر مى كند و برخى از مسئوالن هم 
به اسم حمايت از ســرمايه گذارى، از اين امر 
حمايت مى كنند، نتيجه آن دســت اندازى به 

ساير اموال عمومى مى شود.

 مقابل تغيير كاربرى در پارك ملت 
خواهيم ايستاد

غالمعلى صادقى، دادســتان عمومى و انقالب 
مركز اســتان خراســان رضوى با بيــان اين 
مطلب كه انتظار از مســئوالن شهرى توسعه 
بيش از پيش فضاى ســبز شهرى است، عنوان 
كرد: برخى از مسئوالن اظهار كرده اند در حال 
انجام مطالعات براى ساخت پاركينگ در داخل 
پارك ملت هستند، بايد به مردم پاسخ دهند با 
كدام مجوز از حقوق بيت المال، طرح مطالعاتى 
بر خالف حقوق عمومى جامعه تصويب مى كنند 
و مى خواهند قسمتى از پارك ملت را تبديل به 

پاركينگ كنند. 
دادستان مشهد مشكل شهر را در جاى ديگر 
و چيز ديگر دانســت و در اين زمينه هم بيان 
داشــت: مشكل شهر مشــهد در حال حاضر 
توســعه حمل و نقل عمومى اســت نه ايجاد 
پاركينــگ آن هم با تخريب بوســتان ملت؛ 
البته دادســتانى به عنوان مدعى العموم اجازه 
تغييركاربرى حتى به مقدار يك سانت از پارك 

ملت مشهد را نخواهد داد.

 بى توجهى به نياز مردم چرا؟
اين مقام ارشــد قضايى تصريح كرد: مسئوالن 

شــهرى چرا درخصــوص زمان 
راه اندازى خطوط دو و ســه قطار 
شهرى مشــهد به مردم توضيح 
نمى دهند و زمان افتتاح پروژه را 
تعيين نمى كنند و يا چرا نسبت 
به نوسازى ناوگان اتوبوسرانى كه 
امروز فرسوده بودن بخشى از آن 

صداى مردم را در آورده است، توجهى ندارند؟
وى گفت: برخى مديران شــهرى هر جور كه 
بخواهند طرح تصويب و اجرا مى كنند، به نحوى 
كه براى ايجاد چپ گرد شــهيد ناصرى بيش از 
30 ميليارد تومان بودجه تخصيص مى دهند و 
بنا به اعالم خودشان اين كار بار ترافيكى منطقه 
را كاهش خواهد داد در حالى كه گره ترافيكى 

آن محدوده، ورودى به بولوار پيروزى است.

  مجوز هايى كه موجب 
دست اندازى به اموال عمومى شد

قاضى صادقى به برخى از مجوز هايى 
كه مديران شــهرى به اسم حمايت 
از سرمايه گذارى صادر مى كنند هم 
اشــاره و در اين زمينه بيان داشت: 
وقتى شــهردارى در پارك جنگلى 
شــهر مجوز تجارى صادر مى كنــد و برخى از 
مسئوالن هم به اسم حمايت از سرمايه گذارى، از 
اين امر حمايت مى كنند، نتيجه آن دست اندازى 

به ساير اموال عمومى مى شود.
وى ادامــه داد: شــهردارى اعالم كرده اســت با 
جذب سرمايه گذار، مى خواهد مجموعه تفريحى و 
گردشگرى در بوستان خورشيد ايجاد كند، اين در 
حالى است كه از مسئوالن انتظار مى رود نسبت 

به توسعه متوازن شهر مشهد اقدام كنند. هنر يك 
مسئول اين است كه بتواند سرمايه و سرمايه گذار 
را به نقطه اى از شهر هدايت كند كه نياز باشد. به 
عنوان مثال اگر در حاشيه رودخانه حفاظت شده 
كشف رود، پارك خطى ايجاد و سرمايه گذار در اين 
نقطه از شهر هم سرمايه گذارى كرد هنر كرده ايم 
و با اين كار بســيارى از آسيب ها و دغدغه هاى 
مردم آن منطقه را مرتفع و از سويى اشتغال زايى 

در محل ايجاد شده است.
دادستان مركز استان خراسان رضوى ضمن تأكيد 
بر اينكه كوه ها و ارتفاعات جنوب شهر مشهد بايد 
حفظ شــود، ادامه داد: در راستاى پيشگيرى از 
تصرف كوه هاى حاشــيه بولوار نماز، در محدوده 
اراضى زكريا حــدود 30 هكتار زمين با مطالبه 
مردم و پيگيرى دادستانى، توسط راه و شهرسازى 
به شــهردارى واگذار شــد تا روى اين ارتفاعات 
درختكارى صورت پذيــرد و در آينده تبديل به 
فضاى سبز و مورد استفاده عموم مردم قرار بگيرد.
دادستان مشهد در بخشى ديگر از سخنان خود 
گفت: بحمداهللا با تشكيل دادگاه ويژه رسيدگى به 
جرايم اخاللگران كالن نظام اقتصادى در مشهد، 
شاهد كاهش چشمگير تجمعات اعتراضى در شهر 
مشهد هستيم و ان شــاءاهللا با ادامه رسيدگى به 
ساير پرونده هاى كالن اقتصادى به صورت قاطعانه 
در اين دادگاه، شاهد آرامش هرچه بيشتر فضاى 

اقتصادى در جامعه باشيم.

هشدار دادستان عمومى و انقالب مركز استان در پى برخى اقدامات

اجازه يك سانت تغيير كاربرى در پارك ملت را نخواهيم داد

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
 پيش بينى گردوخاك 

و كاهش كيفيت هوا در خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با توجه به بررسى 
نقشه هاى پيش يابى و تصاوير ماهواره هواشناسى، پديده غالب 
طى چهار روز آينده در نوار شرقى، شمال شرقى و نيمه جنوبى 
استان افزايش سرعت وزش باد است كه در برخى ساعات همراه 
با گردوخاك و كاهش كيفيت هوا همراه خواهد بود. همچنين 
طى 48 ساعت آينده در شمال غرب و غرب استان شاهد افزايش 
ابرناكى و در ارتفاعات نيمه شمالى استان احتمال رگبارپراكنده 
وجود دارد و روند افزايش دماى هوا نيز تا اوايل هفته آينده ادامه 
دارد بــه طورى كه دما در اوايل هفته آينده در نقاط گرمســير 

استان به باالتر از 40 درجه سلسيوس نيز خواهد رسيد.

 شهــردار مشـهد 
فرهنگى  معاون  استعفاى 
و  كرد  تأييد  را  شهردارى 
گفت: مسئوالن بايد هزينه 

كـاليـــى  محمدرضــا 
جمــع  در  روزگذشــته 

شـركت  مديـــر 
كاويان پرواز ترشيز خطاى 
سقوط  عامل  را  انســانى 
هواپيمــاى آموزشــى در 
كاشمر اعالم كرد. كاويانى 

ســال گذشــته خلبان و 

خبر
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فضاى مجازى: 

خط قرمز: رئيس ايســتگاه ســوم ســازمان 
آتش نشانى مشــهد از مرگ يك كارگر جوان 
در پى ريزش آوار در زمين گودبردارى شــده 

خبر داد.
محمدجواد ســبحانى گفت: صبح روز گذشته 
حادثه ريزش آوار به آتش نشانى مشهد اطالع 
داده شد كه به دنبال آن عوامل آتش نشانى به 
همراه تجهيزات مربوط به محل حادثه واقع در 

خيابان ناصرخسرو اعزام شدند.
رئيس ايستگاه سوم سازمان آتش نشانى مشهد 
اظهار كرد: محل حادثه قطعه زمينى به مساحت 
تقريبى 300 مترمربع بود كه در آن گودبردارى 

انجام شده و كارگران در حال كار بودند كه به 
دليل رعايــت نكردن اصول ايمنى در عمليات 
گودبردارى و مهار مناســب ديوار مشــترك با 
ســاختمان دو طبقه مجاور، آوار بر سر يكى از 

كارگران ريخته و اين فرد محبوس شده بود.
وى با بيان اينكه آتش نشــانان عمليات خود را 
براى خارج كردن اين فــرد آغاز كردند، افزود: 
در همان لحظه اوليه كارگر حدوداً 38 ساله از 
زير آوار خارج شد كه پس از تحويل به عوامل 
اورژانس و بررسى عاليم حياتى مشخص شد او 
جان خود را در همان دقايق اوليه بروز حادثه از 

دست داده است.

سبحانى گودبردارى غيراصولى و مهار نكردن 
مناسب ديوار مشــترك با ساختمان مجاور را 
عامل بروز اين حادثه دانست و گفت: همچنين 
در مجاورت اين قطعه زمين يك ســاختمان 

دو طبقه مســكونى قرار داشــت كه به دليل 
ريزش ديوار مجاور با محل گودبردارى، عوامل 
آتش نشانى از ساكنانش خواستند تا ايمن سازى 

كامل ساختمان، محل را ترك كنند.

ريزش خروارها خاك روى يك كارگر در مشهد

گودبردارى غيراصولى قربانى گرفت

يك مسئول اعالم كرد
 پديده در انتظار اعالم رأى دادگاه

باشـگاه خبـرنگاران: 
رئيــس هيئــت مديره 
شــركت پديــده گفت: 
پديــده در انتظار اعالم 
رأى دادگاه است تا بتواند 
بار ديگر فعاليت خود را 
به عنوان يك شــركت 
فرهنگى گردشگرى آغاز كند. حسين زارع صفت ادامه داد: 
شركت پديده در تالش اســت تا پس از اعالم رأى دادگاه با 
به دست آوردن رضايت سهامداران و ايجاد تعامل دوباره ميان 
ســهامداران اصلى و پديده، برنامه ريزى دقيق براى تكميل 

پروژه هاى اخير و سرمايه گذارى هاى آينده داشته باشد.
رئيس هيئت مديره شــركت پديده گفت: پس از اعالم رأى، 
پروژه هايى مانند انتقال بورس، بازگشايى نماد مالكيت، ايجاد 

پروژه و سرمايه گذارى هاى آينده پيگيرى خواهد شد.
زارع در خصوص حق و حقوق ســهامداران نيز افزود: سهام و 
حق و حقوق سهامداران به طور كامل به آن ها باز مى گردد، 
ضمن اينكه ما با سهامداران تعامل خوبى ايجاد مى كنيم و به 

كمك آن ها پروژه هاى آينده را پيگيرى خواهيم كرد.
وى در پايان تصريح كرد: شركت پديده در انتظار اعالم رأى از 
سوى دادگاه است و پس از اعالم رأى فعاليت كامل خود را با 

توجه به مفاد اعالم شده از سوى دادگاه آغاز مى كند.

با تالش آتش نشانان مشهدى 
 آتش سركش در انبار ضايعات رام شد

شيفت  فرمانده  قدس: 
ايســتگاه 7 آتش نشانى 
مشهد گفت: آتش سوزى 
گسترده در انبار 4000 
مترى ضايعــات كارتن 
مواد پالســتيكى در  و 
حومه مشــهد با تالش 
30 آتش نشان مهار شد. عصر روز سه شنبه آتش سوزى در 
يكى از انبارهاى جمع آورى ضايعات كارتن و مواد پالستيكى 
واقع در ابتداى جاده چاهشك، خيابان باغبان به آتش نشانى 

گزارش شد.
فرمانده شيفت ايستگاه 7 آتش نشــانى مشهد در اين باره 
گفــت: با اعالم اين حريق به ســامانه تلفنى 125، ســتاد 
فرماندهى آتش نشــانى مشــهد به دليل شدت حريق، 30 
آتش نشان از 6 ايستگاه را به همراه خودروهاى اطفاى حريق 
سنگين روانه محل آتش سوزى كرد. محسن فيروزى اشاره 
به مســاحت حدود 4000 مترى اين انبــار روباز كرد و در 
ادامه افزود: به دليل حجم انبوه كارتن و مواد پالستيكى قابل 
اشتعال در اين انبار، در زمان رسيدن مأموران آتش نشانى به 
محل نزديك به 1000 متر از انبار گرفتار آتش شــده بود 
و امكان ســرايت به كل فضا وجود داشــت كه آتش نشانان 
با محاصره آتــش در كمترين زمان ممكن موفق به اطفاى 

كامل حريق شدند.

برخورد يك توپ جنايتى رقم زد
  دستگيرى عامل قتل در شهربازى 

بجـنـورد - قـدس: 
جانشــين فرماندهــى 
انتـــظامى خراســـان 
شــمالى گفــت: عامل 
نزاع خونيــن منجر به 
بجنوردى  قتل جــوان 
در شهربازى، همراه دو 
تن ديگر از عوامل نزاع دســتگير شدند. سرهنگ حسين 
بدرى اظهار داشت: قاتل فرارى پس از چهار روز، در محل 
اختفايش در باغ هاى اطراف شهر بجنورد توسط كارآگاهان 
پليس آگاهى شناســايى و دستگير شد. وى افزود: جمعه 
شــب گذشــته دو جوان در بوســتان تفريحى شهربازى 
بجنورد بر ســر برخورد توپ حين بــازى به بدن يكى از 

طرف هاى دعوا، وارد نزاعى خونين شدند.
سرهنگ بدرى خاطرنشــان كرد: در اين درگيرى يكى از 
جوانان با ضربه هاى چاقو مجروح و به بيمارســتان منتقل 
شــد، اما عصر روز شــنبه فوت كرد. جانشين فرماندهى 
انتظامى خراســان شــمالى ادامه داد: عامل جنايت كه از 
همان شــب متوارى بود به همراه دو نفــر از عوامل نزاع، 

سه شنبه گذشته شناسايى و دستگير شدند.

رمزگشايى از 10 فقره زورگيرى خيابانى 
  ترمز سرقت هاى 206 سواران 

كشيده شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــى 
دســتگيرى دو ســارق 
و  خيابانــى  خشــن 
رمزگشــايى از 10 فقره 

سرقت خبر داد.
سرهنگ اكبر آقابيگى با 
اعالم اين خبر گفت: مرحله ديگرى از طرح تشــديد مقابله 
با ســرقت هاى خيابانى با محوريت پيگيــرى كيف قاپى و 
سرقت هاى خشن گوشــى تلفن همراه توسط مأموران اجرا 
و در پى آن شناســايى زورگيران 206 ســوار در دستور كار 

مأموران كالنترى مصال قرار گرفت.
فرمانده انتظامى مشهد ادامه داد: تيم هاى تجسس كالنترى 
يادشده در پى تحقيقات گسترده و بررسى سرنخ هاى موجود، 

يكى از عامالن سرقت ها را چهره زنى كردند.
وى خاطرنشــان كرد: در ادامه مأموران كالنترى مصال موفق 
شدند متهم را سوار بر يك دستگاه خودرو پژو 206 شناسايى 
و در اقدامى غافلگيرانه دستگير و به مقر پليس منتقل و مورد 

بازجويى قرار دهند.
متهم وقتى در بن بست مواجهه با شواهد و ادله پرونده قرار 
گرفت لب به سخن گشود و مدعى شد كه با همراهى فردى 
ديگر و با استفاده از سالح سرد دست به اين اقدام مى زده اند.

سرهنگ آقابيگى اظهار داشــت: به همين واسطه مأموران 
كالنترى مصال متهم ديگــر پرونده كه از اتباع خارجه بود را 
هم دستگير كردند. وى ادامه داد: متهمان در بازجويى ها به 
كيف قاپى و سرقت هاى خشن ســريالى اعتراف كردند و از 
سوى ديگر تاكنون 10 مالباخته به كالنترى مراجعه و هر دو 

نفر را شناسايى كرده اند.

دفتر مشــاوره امالك كه ماه هاســت با وجود 
گذاشتن چند بلوكه (به علت تخلف ساختمانى) 
پلمب شده است، هنوز بدون هيچ مشكلى به 

كار خود ادامه مى دهد.
منطقه 2 شهردارى مشهد - محله جانباز 



ورزش خراسان ساعتی با والدین جاویداالثر »حسن جنتی منظری« در سالروز 31 سال فراق

فقط یک کارت عروسی از پسرم به یادگار مانده است
ســرور هادیان: حاج آقا می گوید 30 سال 
اســت مجاور شــده ام فقــط به عشــق امام 
غریــب نواز.حاجیه خانم هــم تأکید می کند: 
اصالتم تهرانیســت و همه اقواممان در تهران 
ســاکن هســتند. حتی دخترها و پسرم اما از 
همان سالی که آقا مرتضی طلبیده شده و شد 
خادم امام رضا )ع(، به خاطر کشیکش به مشهد 

آمدیم و مجاورآقا شدیم.

  از زائر بودن تا مجاور شدن 
حاج آقا حاال از ارادتش و احســاس آرامش در 
کنــار امام رضا)ع( برایــم توضیح می دهد . او 
می گوید: یک بار که مشــهد بودم، در چهارراه 
شــهدا رو به حضرت کردم و گفتم: می شــود 
برایت خدمت کنم. چند روز بعد به حرم رفتم و 
سال 69 بود که لباس خادمی را به من دادند و 

مجاور به جای زائر شدم.

 خانواده ای از شهدا و جانبازان
اینجا منزل خانواده جاوید االثر شــهید حسن 
جنتی منظری است.حاج مرتضی جنتی، پدر 
شهید برایم عکس های داخل دکورخانه را یکی 
یکی معرفی می کند. عکس پسر، دامادبزرگش، 
پدردامادش و ... که همه به شهادت رسیده اند. در 
حاشیه گفت و گوها متوجه می شوم این پدر شهید 
جزو نخستین بسیجی هایی بوده که به جبهه 
اعزام و شیمیایی می شود و حاال سال هاست که 
از جانبازان جنگ است.این پدر شهید توضیح 
می دهد : پســر بزرگم حســین هم دچار موج 
انفجار شد و جزو جانبازان اعصاب و روان است .

بعــد آرام نگاهی به حاجیه خانــم می اندازد و 
می افزاید: همسرم اما شیرزن است، این همه داغ 
دیده و پرستاری من و پسرم را کرده اما در همه 
سال های زندگی محکم کنار من بوده است و 
من به او افتخار می کنم. عروسم هم بسیار خوب 
است و همه این سال ها کنار پسرم با مهربانی 

زندگی کرده است .
حاجیه خانم شهربانو مغالی هم می گوید: پنج 
فرزندم به نام های حسین، حسن، فاطمه، زهرا 
و الهه حاصل زندگی من و حاج مرتضی است. 
حســن برای ســربازی به نیروی هوایی اعزام 
شــد. آن زمان 19 ساله بود و پیش از سربازی 
بــه کارهای فنــی و برقی مشــغول بود. همه 
بچه هایم به جز دختر کوچکم در تهران هستند 
اما ما طلبیده امام رضا)ع( هســتیم و عشق به 

امام مهربانی ها ما را مجاور مشهد کرد.

   شربت شهادت به جای جشن دامادی
او ادامه می دهد: پســرم حســن، متولد 46 و 
سرباز بود . چهار ماه هم بیشتر در خدمت ماند 
و آخرین تماســی که با ما داشت 21 تیر سال 
67 بود که با پدرش صحبت کرد و به یاد دارم 
که حاج آقا گفت، بیا بابا کارهای مراسم دامادی 
را انجام دادیم اما حسن گفت، نیروهای زمینی 
نیاز به کمک دارند و ما از نیروی هوایی به آن ها 
ملحق شده ایم. می دانم خدمتم تمام شده است 
اما اینجا به ما نیاز دارند .حاال سکوتی بین همه 
ما حاکم می شود . می دانم چشم انتظاری مادر 
و پدری که کارت دامادی پسرشان را هم چاپ 
کرده و منتظرهستند پسر دلبندشان را درلباس 
دامادی ببینند، دردناک ترین لحظه زندگی است .

   اسارت در تنگه ابوقریب
پدر شهید حسن جنتی برایم تعریف می کند: 
سربازی حســن تمام شــده بود و در آخرین 
مرخصی ها، دختر دایــی اش را در حرم مطهر 
محرم کردیم و قرار شد برگردد و مراسم دامادی 
را بگیریم. کارت های عروسی را چاپ کردیم اما 
در روزهای آخر جنــگ در تنگه ابوقریب کل 

گردان اسیر شدند.
مادر شــهید با اشــاره به اینکه پسرش همراه 
با لشکر 16 قزوین به اســارت درمی آید، بیان 
می دارد: دوســتان و همرزمانش، پســرم را در 
زندان هــای عراق دیده بودند امــا پس از پایان 
جنگ خبری از پسرم نشد و بعدها او را شهید 
اعالم کردند اما هیچ نشان، پالک و اثری از او به 
ما نرسیده است.پدر شهید جنتی تأکید می کند: 
وقتی نیم ساعت از فرزند تان بی خبرباشید یا از 

مدرسه دقایقی دیرتر برسد چه حالی هستید؟ 
بغض می کند و می گوید: ما 34 ســال است که 
همه روزها، شب ها، ساعت ها و دقایقمان درهمین 
حالت می گذرد. از جگر گوشه مان بی خبریم و 
این سخت است. کارت های عروسی پسرم هنوز 
هســت اما به جای دعوت برای عروسی، خبر 
دادند که حسن جاویداالثر شده است.او بازهم به 
گذشته ها باز می گردد و می گوید: عروسمان پنج 
سال منتظرماند. دختردایی حسن بود و سرانجام 
خودمان رفتیم و گفتیم بیش از این منتظر نمان.

   مهربان و قدردان بود
مادر شــهید از دوران کودکی و جوانی پســر 
شهیدش برایم با لبخند حرف می زند. حسن در 
کودکی خیلی شیطنت داشت مثل بیشتر پسر 
بچه ها از در و دیــوار باال می رفت. بزرگ تر که 
شد مهربانیش از هر ویژگی دیگرش بیشتر در 
خاطرم مانده است. هر وقت کاری برایش انجام 
می دادم تشکر می کرد و وقتی می گفتم پسرم 
من مادرت هستم، وظیفه ام هست که لباست 
را بشــویم یا اتو بزنم مدام عذر خواهی و تشکر 
می کرد.حــاج آقا در پایان این گفت و گو تأکید 
می کند: من، پسرها و دامادم برای رضای خدا، 
امنیت و حفظ ناموسمان به جبهه رفتیم و هیچ 
توقعی از دولت و بنیاد نداریم، فقط امیدواریم 

شرمنده شهدا نشویم.

فرهنگ و هنر
  برگزاری خوشنویسی »ِحصن َحصین«

 در دیار سلسله الذهب 
نیشابور-خبرنگارقدس: 
 در آستانه میالد باسعادت
حضــرت امــام رضا)ع( 
ویژه  برنامه خوشنویسی 
» ِحصــن َحصیــن «، 
گردهمایی کاتبان حدیث 
سلسله الذهب با حضور 

استادان مطرح کشور در محل تکیه ابوالفضلی نیشابور برگزار 
شد.سرپرســت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهار 
کرد: این ویژه  برنامه در راستای عرض ارادت خوشنویسان به 
ساحت آستان ملک پاسبان رضوی برای دومین سال در تکیه 
ابوالفضلی شهرستان نیشابور با اهتمام مؤسسه آفرینش  های 

هنری آستان قدس رضوی برگزار شد.
رمضانعلی بیــات افزود: در ویژه برنامــه » ِحصن َحصین « 
اســتادان، مدرســان و هنرجویان مقطع فوق ممتاز انجمن 
خوشنویسان ایران حدیث سلسله الذهب، احادیث و روایات 
امام هشتم)ع( و القاب ایشان را برای خوشنویسی انتخاب کرده 
و براساس مهارتی که در هنر خوشنویسی دارند، به امر کتابت 
احادیث و القاب ثامن الحجج)ع( پرداخته تا گامی در راستای 

ترویج فرهنگ رضوی بردارند.

  آغاز جشنواره بزرگ صنایع دستی 
در گلبهار

بزرگ  جشنواره  قدس: 
صنایع دستی شهرستان 
حضــور  بــا  چنــاران 
مسئوالن در شهر جدید 

گلبهار افتتاح شد.
فرهنگی  میــراث  مدیر 
چناران، هدف از برگزاری 
این جشــنواره را ایجاد 

زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خالقیت شــهروندان 
و همچنین ایجاد فضاهای الزم برای گسترش اشتغال کوچک 
خانگی و احیای رشته های منسوخ شــده اعالم کرد.محمد 
طاهریــان مقدم ادامه داد: این جشــنواره در قالب 30 غرفه  
صنایع دســتی و سیاه چادر، پخت غذاهای سنتی، موسیقی 
سنتی و عکاسی سنتی برپا شده و تا 23 تیرماه از ساعت 17 
تــا 23 واقع در پارک پرنده گلبهار جهت بازدید عالقه مندان 

دایر است.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی:
  دفترچه های 3 برگی مددجویان

 بی اعتبارشد
پرویــن محمــدی: 
بیمه سالمت  کل  مدیر 
خراسان رضوی از صدور 
32 هــزار و 610 جلــد 
دفترچه بیمه ســالمت 
اقشــار  صندوق ســایر 
کمیته  مددجویان  برای 
امداد خبر داد و گفت: از 

ابتدای سال جاری تاکنون ۵0 درصد مددجویان این کمیته  
زیر پوشش خدمات بیمه ســالمت قرار گرفتند که در قالب 
نظام ارجاع و پزشک خانواده می توانند به 102 پزشک عمومی 
و 13۵ پزشــک متخصص طرف قرارداد مراجعه و از خدمات 

بیمه سالمت برخوردار شوند.
دکتر وجدان در نشســت مشــترک با مدیرکل کمیته امداد 
خراســان رضوی با بیــان اینکه داروخانه هــا، پرتونگاری ها، 
آزمایشگاه ها و مراکز پاراکلینیک،۵2 بیمارستان و 33 درمانگاه، 
مددجویان را پذیرش و خدمات الزم را در قبال ارائه دفترچه 
بیمه سالمت  به آنان ارائه خواهند داد، تصریح کرد: در حال 
حاضر دفترچه های سه برگی مددجویان اعتبار ندارد و فقط 
با دفترچه جدید می توانند از خدمات بیمه سالمت برخوردار 

شوند.
وی بــا تأکید بر اینکه مددجویان برای دریافت دفترچه بیمه 
ســالمت هیچ وجهی نبایــد بپردازند، یادآور شــد: با وجود  
هماهنگی های انجام شــده و تفاهم نامه بین بیمه سالمت و 
کمیته امداد هنوز نیمی از مددجویان برای دریافت دفترچه 
اقدام نکرده اند، در حالی که دفترچه های سه برگی قبلی اعتبار 
ندارد و ممکن اســت مشــکالتی برای مددجویان در زمینه 
دریافت خدمات درمانی به وجود بیاید. مدیرکل کمیته امداد 
خراسان رضوی  نیز در ادامه گفت: نظام بیمه ای تاکنون برای 
1۵6 هزار خانواده تحت پوشــش مستمری بگیر جاری بوده 
و نزدیک به ۸۵ هزار نفر از بیمه شــهری اســتفاده می کنند 
که از ابتدای سال جاری براساس تفاهم نامه با بیمه سالمت، 
مدجویان می توانند با دفترچه بیمه ســالمت از خدمات این 
ســازمان برخوردار شوند و باید  برای دریافت این دفترچه به 

مراکز بیمه سالمت مراجعه کنند.
آسوده با تأکید بر اینکه مددجویان در صورت دریافت دفترچه 
همچنان می توانند به پزشکان قبلی خود مراجعه و از مزایای 
بیمه تکمیلی کمیته نیز برخوردارشــوند، خاطرنشان کرد: 
دریافت دفترچه برای سهولت کار مددجویان و برخورداری از 
خدمات یکسان با سایر بیمه شدگان است  و همچون گذشته 
شاید با شدت بیشــتر کمیته امداد هزینه خدمات بستری، 
اعمــال جراحی، خرید تجهیزات و... را برای مددجویان ادامه 

خواهد داد.

  استقبال 28 هزار نفر از طرح ملی
 کنترل فشار خون در درگز

قدس: رئیس مجتمع آموزش عالی ســالمت و مدیر شبکه 
بهداشــت و درمان درگز گفت: از ابتدای آغاز این طرح ملی 
کنترل فشار خون تاکنون 27 هزار و 611 نفر از افراد باالی 30 
سال ایرانی و غیرایرانی ساکن در این شهرستان در این طرح 

شرکت کردند.
خلیل پاریاب ادامه داد: از مجموع غربالگری انجام شده در این 
طرح تاکنون 1442 نفر با فشارخون باال شناسایی شدند که 
۵۸6 نفر در مناطق شهری ، 10۸ نفر در بخش های نوخندان 
لطف آباد چاپشلو، 4۸0 نفر در شهر درگز و 26۸ نفر در مناطق 

روستایی بودند و از فشار خون باالی خود اطالع نداشتند.

ردمان

حج

  اعزام ۵ هندبالیست خراسانی
به اردوی تیم ملی 

قدس: پنج هندبالیست 
تیم  اردوی  به  خراسانی 

ملی دعوت شدند. 
براساس اعالم فدراسیون 
هندبال، علیرضا حبیبی، 
ســرمربی تیــم ملــی 
هندبــال، 30 بازیکن را 
به اردوی تیم ملی دعوت کرده است.یونس آثاری، محمدرضا 
اورعی، مهرداد صمصامی، مجتبی حیدرپور و امید سرپوشی 

پنج خراسانی هستند که به این اردو دعوت شده اند.
این بازیکنان از روز جمعه 21 تیرماه در محل تاالر فدراسیون 
هندبال حاضر خواهند بود و اردوی تیم ملی تا روز جمعه 2۸ 

تیرماه پیگیری خواهد شد.

  برنز دختران دوچرخه سوار خراسانی
 در مسابقات سرعت 

 قدس:دختران دوچرخه
رضوی  خراســان   سوار 
اسپرینت  تیم  رشته  در 
جوانــان در مســابقات 
قهرمانی کشور در تهران، 
به مقام ســوم دســت 
یافتنــد. تیم خراســان 
رضوی با ترکیب پارمیدا نیکفر و یکتا غالمرضایی در رشــته 
تیم اسپرینت جوانان در مسابقات قهرمانی کشور، به مقام سوم 
دست یافتند.با توجه به سطح باالی آمادگی مشهدی ها، امسال 
تیم خراسان شــمالی نیز با ترکیب یگانه غالمرضایی و لیال 
حیدری و مربیگری و سرپرستی الناز باقری از مشهد راهی این 

مسابقات شدند و رتبه دوم را کسب کردند.

  حضور دوندگان جاده والیت 
در همایش پهلوانی بردسکن

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان بردسکن 
از حضور دوندگان جاده 
والیت در این شهرستان 
در  آن هــا  شــرکت  و 
همایش پهلوانی خبر داد. 
ثانــی در این  دانشــور 
خصوص اظهار کــرد: همایش بزرگ ورزش پهلوانی با حضور 
۵00 ورزشکار، مرشد، پهلوان و پیشکسوت این رشته از سراسر 
کشور در بردسکن برگزار می شود.وی به حضور دوندگان جاده 
والیت در زمان برگزاری این همایش خبر داد و بیان کرد: عصر 
امروز بیش از 17 ورزشکار دونده جاده والیت که به  مناسبت ایام 
دهه کرامت و والدت حضرت رضا)ع( مسیر مشهدـ  شلمچه تا 
مشهدالرضا را آغاز کرده اند، وارد بخش انابد بردسکن می شوند.

از ۲۳ تیر ماه آغاز می شود 
  اعزام 6۵ کاروان خراسان رضوی به حج 
ایسنا: مدیــرکل حج و 
زیارت خراســان رضوی 
کاروان هایی  از  گفــت: 
کــه از اســتان به حج 
 33 می شــود  اعــزام 
کاروان به مشــهد و 32 
به شهرستان های  کاروان 
استان مربوط اســت.جواد شاد اظهار کرد: امسال 6۵ کاروان 
و مجموعاً 906۵ زائر از اســتان به حج اعزام خواهند شد که 
تعداد کاروان های مدینه قبل 3۵ و تعداد کاروان های مدینه 
بعد 30 کاروان اســت.مدیرکل حج و زیارت خراسان رضوی 
تصریح کرد: از مجموع 6۵ کاروان، هشت کاروان اهل سنت 
هستند. پروازها از 23 تیر ماه مصادف با والدت امام رضا )ع( 
آغاز می شــود و تا یک مرداد ادامــه می یابد. 23 پرواز مدینه 
قبل اســت که زائران را به مقصد مدینه منوره می رساند. از 
6 تا 14 مرداد، 21 پرواز صورت می گیرد که مســافران را به 
مقصد فرودگاه جده انتقال خواهد داد.  شاد افزود: پروازهای 
استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی از فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد مشهد انجام می شود. این پروازها شامل 11 کاروان 
و 1610 زائر اســت. پروازهای برگشت از 2 شهریور آغاز و تا 
13 شهریور ادامه می یابد. مجموعاً 44 پرواز برگشت صورت 
می گیرد.وی ادامه داد: امسال کلیه پروازهای حجاج ایرانی با 

هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد. 

همه مهربانی ها
حاال این پدر و مادر شهید به رسم مهربانی شان به همه ما جانمازی متبرک به نام امام 
مهربانی ها هدیه می دهند. مثل همیشه هنرمند خوب نقاش چهره شهدا، آقای منصوب در 
طول گفت و گو چهره شهید جاویداالثر حسن جنتی را روی بوم به یادگار نقش می بندد 
و راوی دفاع مقدس، علیرضا دلبریان با جمالت دلنشین سعی در تلطیف فضا در سالروز 

شهادت دارد و مثل همیشه این برنامه با همراهی پایگاه پایداری همراه بود.
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حسین پورحســین: رئیس اد اره فرهنگ و ارشاد  اسالمی 
مشــهد  گفت: 12 کمیته ویژه، برنامه هــای متنوعی را برای 
برگزاری د هه کرامت انجام می د هند .محمد جواد  استاد ی که به 
مناسبت د هه کرامت د ر گفت وگو با قد س سخن می گفت، افزود : 
آستان قد س رضوی برنامه های شاخص خود ش را د ر گستره 
حرم رضوی برگزار می کند  و جشــن محور است و شهرد اری 
مشهد  هم حضوری شایسته د ر کمک به ایستگاه های صلواتی 
و غیره د ارد .وی با تأکید  بر اینکه بنیاد  بین المللی امام رضا)ع( 
برنامه ویژه ای د ارد ، گفت: جشنواره فرهنگی و هنری موضوعی 
رضوی د ر این ایام برنامه های خاصی را نظیر شب های فرهنگ 
رضوی و جشنواره آوای اراد ت را به اجرا د رمی آورد  و 30 برنامه 
هم توسط کمیته ویژه، فعالیت های فرهنگی و هنری و شب 
شعر را ساماند هی می کنند .وی اعالم کرد : 200 کانون مساجد ، 
نمایشگاه های کتاب با موضوع امام رضا)ع( د ایر کرد ه و مسابقه 
کتابخوانی سبک زند گی رضوی و نمایش های موضوعی را به 

اجرا د رمی آورند .
استاد ی د ر پاسخ به اینکه اد اره فرهنگ و ارشاد  اسالمی مشهد  
د ر این ایام چه برنامه ای د ر د ســتورکار قرار د اد ه است، گفت: 
اد اره فرهنگ و ارشــاد  اسالمی متصد ی فعالیت های فرهنگی 
و هنری نیســت و این هنرمند ان حوزه های مختلف فرهنگی 

و هنری و اد بی هستند  که مجری برنامه ها شناخته می شوند .

وی نقش اد اره فرهنگ و ارشــاد  اسالمی را هد ایت، حمایت و 
نظارت برشمرد  و افزود : اد اره فرهنگ و ارشاد  اسالمی تسهیلگر 
اســت و کار هماهنگی بین د ســتگاه ها را برعهد ه د ارد  و اگر 
موانعی بر سر راه هنرمند ان ایجاد  شود  با استفاد ه از امکانات و 
تعامالتی که با د یگر د ســتگاه ها د ارد ، آن را برطرف می کند  و 
هماهنگ کنند ه ای د ر جهت توسعه فرهنگی و هنری به شمار 
می آیــد . بر این باوریم که فعالیت هــای مرد می و خود جوش 
عملکرد  بسیار چشمگیری د ارد  که باید  این رویکرد  مرد می د ر 
تمام روید اد ها و مناسبت ها مورد  توجه واقع شود  و نقش اد اره 
فرهنگ و ارشاد  اســالمی هم براساس قانون و شرح وظایف، 

تسهیل و نظارت است نه د خالت.
رئیس اد اره فرهنگ و ارشــاد  اسالمی گفت: باید  به این نکته 
مهم توجه نشان د اد  که خود  را خد متگزار هنرمند ان و اهالی 
فرهنگ و هنر و اد ب بد انیم و کمک کنیم که هنرمند ان اید ه ها، 
تولید ات و خد مات فرهنگی و هنری خود  را براحتی د ر اختیار 
مرد م قرار د هند  و د ر همه حوزه ها از جمله هنرهای تجسمی، 
موســیقی نمایش و امثال آن باید  شــرایط خوبــی را برای 
هنرمند ان فراهم ســازیم و بد انیم که ما تولید کنند ه نیستیم، 
برگزار کنند ه هم نیستیم بلکه د ر جهتی حرکت می کنیم که 

امکانات خود  را د ر اختیار آن ها قرار د هیم.
وی د ر مورد  صد ور مجوزها هم گفت: د ر حوزه نمایش و کتاب، 

مجوزها از طرف اد اره کل صاد ر می شود  و اد اره فرهنگ و ارشاد  
مشهد  با کمترین زمان و کمترین حضور فیزیکی ارباب رجوع 
د ر پی آن است.اســتاد ی بر این باور است که رویکرد  توسعه 
اقتصاد  هنر را باید  جد ی گرفت و گفته رزم حسینی، استاند ار 
خراسان رضوی تحت عنوان مثلث توسعه اقتصاد  فرهنگی را 
باید  د ر اولویت برنامه های فرهنگی و ارشاد  اسالمی قرار د اد  و 
از هنر برای خلق ثروت استفاد ه کرد .وی گفت: فرهنگ نباید  
مصرف کنند ه باشــد  بلکه باید  مولد  و ثروت آفرین تلقی شود  
و با پشــتوانه غنی فرهنگی باید  کسب د رآمد  کرد .وی د رباره 
زیرســاخت ها و کمبود های احتمالی د ر حوزه سخت افزاری 
هــم گفت: د ر بخش نگارخانه ها، کمبود هایی وجود  د ارد  و د ر 
جاهایی هم  که سالن های سینما، نمایش و زیرساخت ها کمتر 
با مشــکل مواجه اند  باید  کیفیت را ارتقا د هیم و د ر این رابطه 
طرفیت بخش خصوصی بســیار ثمربخش است و د ر اولویت 

اد اره فرهنگ و ارشاد  مشهد   قرار د ارد .

رئیس اد اره فرهنگ و ارشاد  اسالمی مشهد  د ر گفت وگو با قد س:
اقتصاد  هنر را جد ی بگیریم

7۵78جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. خوگرفتن- پیامبر اکرم»ص« در حدیث 
ثقلیــن از آن بــه عنوان دوچیــز گرانبها 
 که بین مــردم باقی گذاشــتند یادکردند 
2. خالصه مگابایت- آبرومند- پنجمین شهر 
پرجمعیت ترکیــه 3. خودروی ویژه حمل 
بارهــای ســنگین- درون- عنوان عمومی 
ســبزیجات و میوه های تــازه 4. معکوس- 
شــعله آتش- خاندان ۵. محــل نگهداری 
عکس- امتحــان 6. برهنــه- از نیروهای 
چهارگانه ارتش- پسوند نعت فاعلی- قیمت 
بازاری 7. پنج در لهجه بچه زنجان- خیس- 
دشت بی آب و علف- سده ۸. واپسین- تنبل 
جالیزی- سمیع 9. ناتوان- حالت انگشتان 
 باز دســت- صوت درد- هواپیمای عجول 
10. مختــرع تلفــن- بــازی فرنگی- علم 
آموزنده – دل آزار کهنه 11. فیلسوف هلندی 
قرن 1۵ و 16 مولف »مناظرات«- پاکیزگی 
12. ازمابهتران - رکــن- نیروی مقاومتی 
که در برابر حرکت اجسام به وجود می آید 
13. شــعبده بازی- خاندان- نــام دخترانه 
فرنگی 14. نام ها- مهربانــی- زادگاه رازی 

1۵. سرشــیر - انجــام آن ، آســان ترین و 
کم هزینه ترین راه   حل کاهش آلودگی هوا 

و تصادفات در شهرهای بزرگ است

1. درجــه ای در ارتــش- پایتخت کشــور 
این طایفه آســیایی » تاشکند« است- ساز 
تیره 2. عالمت مفعول بی واسطه- جوشی 
که از شــدت تب در لب ایجاد می شــود- 
زنگ بــزرگ 3. نــام دخترانه- ســلطان 
جنگل- اعضا و جوارح بدن 4. شلیک شده 
از تفنــگ - ماالمال- آســمان ۵. درخت 
کوکنار- شــاخه ای از جراحی که بیشــتر 
برای زیبایی انجام می شــود 6. گریختن- 
فریادکشــیدن- فنا و عدم 7. ماه میالدی- 
نت استمرار- ناراست- درخت انگور- رایحه 
و بو ۸. صحبت درگوشی- دسی- سودمند 
9. صوت شگفتی- نفی عرب- حرفی روی 
خودش- صدای دق الباب- دیدار 10. مقابل 
 کهنگی- دشــمنان- خط کش هندســی 

11. لشکر پراکنده و منهزم- آزادی

 12. از دیــن برگشــتگی- پرحرفی- نمونــه کاال 13. 
درخشان- ناز و غمزه- وظیفه 14. لوله باریک- خاضع و 
خاشع- صوت ندا 1۵. سال قبل- مرغ سخنگو - عملی در 

زراعت برای باالبردن راندمان

  افقی

  عمودی
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