
شورای نگهبان، حافظ مردم  ساالری در نظام است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: 

نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در دیدار با 
اعضای نظارت بر انتخابات شورای نگهبان استان، 
با بیان اینکه نظارت شــورای نگهبان، یک فیلتر 
قوی و ارزشمند در ورود به کارگزاری نظام مقدس 
جمهوری اسالمی است، گفت: نکته ای که باید از 
نظر شناخت موقعیت و وظیفه خودتان در این نهاد 

به آن ...
.......صفحه 2 

گل طالیی برای آزادی دانش آموز زندانی
پایان جام رسانه و مهربانی به همت انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی

شاید همیشه فوتبال وســیله ای باشد برای رسیدن 
بــه درآمد های میلیونی و حتی میلیاردی اما این بار 
خبرنگاران و عکاسان ورزشی خراسان رضوی به همراه 
پیشکسوتان فوتبال مشــهد برای آزادی دانش آموز 
زندانی پا به توپ شــدند. دومین دوره جام رسانه و 
مهربانی با حضور چهار تیم خاطره انگیز پیام، ابومسلم، 

دهداری و ...
.......صفحه 4 
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دریافتوجهدرمدارس؛قصهپرغصهخانوادهها
با ورود دادستانی مشهد به یک پرونده 

مدارک علمی نامعتبر 
دو عضو شورای شهر 

لو رفت

.......صفحه 3

.......صفحه 2

راهیابی دو نمایش خراسانی ها 
 در جشنواره تئاتر رضوی

 »باغ خونی« 
و »ویترین« به 
تبریز می روند 

قدس: دو اثر از خراسان رضوی به چهاردهمین جشنواره 
تئاتر رضوی راه یافت.

بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره اسامی آثار پذیرفته شده 
در بخش صحنه ای جشنواره تئاتر رضوی اعالم شد. 

بر این اســاس، نمایش »باغ خونی« به کارگردانی »امیر 
بشــیری« و نمایــش »ویترین« به کارگردانی »ســعید 
صادقی« از خراسان رضوی به این جشنواره راه پیدا کردند.

چهاردهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی ۶ لغایت 
۹ مرداد به میزبانی تبریز برگزار می شود.

نقره داغ والدین در مشهد ادامه دارد

.......صفحه 2 

قدس پیگیری کرد

حملزبالههایعفونی
بهخطرناکترین

شکلممکندرمشهد

با پیگیری دستگاه قضایی و بررسی اصالت مدارک علمی دو عضو 
شورای شهر مشهد مشخص شــد، آن ها از مدارک علمی نامعتبر 
در ســطوح عالیه استفاده کرده اند. چندی پیش اطالعات خامی از 
استفاده دو عضو شــورای شهر مشهد از مدارک علمی نامعتبر به 

دادسرای مشهد ارائه شد. پس از این ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 شماره 9018  
ویژه نامه 3402 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت متالورژی پودر 

مشهد )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 5056

بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام دع��وت 
میش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور                               
ف��وق العاده  ش��رکت متالورژی پودرمش��هد که 
صب��ح روز چهارش��نبه  م��ورخ 1398/07/10 در 
س��اعت 9 درمح��ل کارخان��ه تش��کیل میگردد ، 

حضور بهم رسانند .
دستورات جلسه :

1.  افزایش سرمایه . 
2.  کلی��ه م��واردی که در صالحی��ت و اختیارات 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد . 
هیئت مدیره شرکت متالورژی پودرمشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت دوم شرکت همیاران 

قدس ثامن به شماره ثبت 19606 
به علت به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران 
در  اول   نوبت  عادی   عمومی  مجمع  جلسه  در 
عادی  عمومی  مجمع  جلسه   ،98/04/20 تاریخ 
 5 دوم شرکت ساعت  نوبت  العاده  فوق  طور  به 
درمحل   98/05/17 پنجشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
تشکیل  شهدا  درچهارراه  واقع  کرامت  مسجد 

خواهدگردید.
لذا ازکلیه سهامداران محترم دعوت می شود در 

جلسه مذکور حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-ارائه گزارش هیئت مدیره وبازرس 
2- ارائه پیشنهادهای هیئت مدیره

3-تصویب صورت های مالی و پیشنهاد تقسیم 
سود سهام سال 1397

و                اصلی  مالی  وحسابرس  بازرس  4-انتخاب 
علی البدل برای یک سال منتهی به 98/12/29

ازاشخاص حقیقی وحقوقی )دارای مجوز رسمی 
حسابرسی (که تمایل به کاندیدا شدن در سمت 
حداکثر  است  خواهشمند  دارند  را   4 ردیف 
رزومه   98/05/15 مورخ  اداری  وقت  پایان  تا 
ارائه  به دفتر شرکت  را   و پیشنهاد خود  کاری 

فرمایند .
قابل توجه : ارائه اصل برگ سهم جهت دریافت 

برگ رای الزامی است.
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی 
کامیون داران گناباد )نوبت اول(

بدین وس��یله به اط��الع کلیه اعضا میرس��اند جلس��ه              
فوق در تاریخ پنجش��نبه 98/5/31 ساعت 16درمحل 
هیئت حس��ینی نوقاب برگزار خواهد شد. خواهشمند 
است در جلسه مذکور شرکت ویا وکالی خود را معرفی 
نمایی��د )هر عض��و می تواند ح��د اکث��ر 2 رای وکالتی 

داشته باشد(.
دس��تور جلس��ه. 1_اس��تماع گ��زارش هی��ت مدی��ره 
و بازرس��ان 2_برس��ی وتصوی��ب ص��ورت ه��ای مالی 
س��ال های  ترازنام��ه  وتصوی��ب  87ت��ا97  س��ال های 
مذکور3_انتخاب اعض��ای هیئت مدیره جدید )اصلی 

و علی البدل(
4_انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال 98.

5- پیشنهاد وتصویب بودجه سال 98.
6_پیشنهادوتصویب گزارش تغییرات سرمایه.

7_تعی��ن وتصویب مبلغ��ی جهت باز پرداخت س��هام 
اعضای مستعفی.

8_تعین خط مش��ی جدید و راه اندازی وفعال ش��دن 
شرکت.

9_بررس��ی وتصوی��ب چگونگ��ی تنظی��م تفاه��م نامه                   
راه اندازی انجمن صنفی در محل شرکت.

هیئت مدیره

/ع
98
05
21
0

آگهی مزایده فروش یک قطعه
 زمین تجاری – مسکونی

ش��رکت تعاونی مص��رف فرهنگیان طرقبه ش��اندیز 
به اس��تناد مصوبه مجمع عموم��ی مورخه 96/11/20 
تعاون��ی در نظ��ر دارد ی��ک قطع��ه زمی��ن تج��اری – 
مسکونی خود را از طریق مزایده کتبی به شرح ذیل 

به فروش می رساند:
1( مورد مزایده با متراژ 129/5 متر مربع با حاش��یه 
8/5 مت��ر و کارب��ری تج��اری – مس��کونی ب��ا پای��ه 
کارشناسی 16835000000 ریال واقع در طرقبه بین 
صاحب الزمان 14 و 16 حاش��یه خیابان اصلی و س��ند 

ششدانگ 
2( متقاضیان ش��رکت در مزای��ده می توانند از روز 
انتش��ار تا پایان وق��ت اداری مورخ��ه 98/05/30 
به مدیریت مالی تعاونی به نش��انی طرقبه ش��رکت 
تعاونی نب��ش صاحب الزمان 14 درخواس��ت خود را 

تحویل دهند واسناد مزایده را دریافت نمایند 
3( مهل��ت تس��لیم پیش��نهادها پایان وق��ت اداری 

مورخ 98/05/30
4(  اعضا تعاونی مصرف شرکت کننده در مزایده در 

شرایط مساوی در اولویت می باشند  
5( سایر توضیحات و زمان بازدید در اسناد مزایده 

اعالم گردیده است
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 

طرقبه شاندیز 
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده شرکت آهنگری پودر 

مشهد )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 13374

بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام دع��وت 
میش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی بطور                                                                       
فوق الع��اده  ش��رکت آهنگری پودرمش��هد که 
صب��ح روز چهارش��نبه  م��ورخ 1398/07/10 در 
س��اعت 11درمح��ل کارخان��ه تش��کیل میگردد ، 

حضور بهم رسانند .
دستورات جلسه :

1.  افزایش سرمایه . 
2.  کلی��ه م��واردی که در صالحی��ت و اختیارات 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد . 
هیئت مدیره شرکت آهنگری پودرمشهد

/ع
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فراخوان واگذاری 
مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و 

تامین اجتماعی
به بخش خصوص واجد شرایط

به اس��تناد بن��د 2-4 مصوبه ش��ماره 1682488 مورخ 
96/11/17 ش��ورای عالی اداری، موسسه آموزش عالی 
علم��ی کارب��ردی بهزیس��تی و تامین اجتماع��ی درنظر 
دارد، نسبت به واگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی 
بهزیستی و تامین اجتماعی وابس��ته به وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات 
مربوط��ه و ش��یوه نام��ه جایگزین��ی مراکز وابس��ته به 
دس��تگاه های اجرایی مورخ 97/07/22 و دستورالعمل 
واگذاری مراکز آموزش��ی وابسته به موسسه آموزش 
عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی مصوب 
کمیته راهبردی موسس��ه، م��ورخ 98/03/12 به بخش 
خصوصی واجد شرایط)مؤسسات و مراکز دارای مجوز از 

سازمان و ادارات کل بهزیستی( واگذار نماید.
متقاضیان واجد ش��رایط در اس��تان ها می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر به مراکز علمی کاربردی بهزیستی 
و تامین اجتماعی در استان متبوع مراجعه و یا با شماره 
تلفن ه��ای88551377 021 )س��رکار خان��م قانعی( از 

ساعت 8 صبح الی 15 تماس حاصل نمایند.
متقاضی��ان واج��د ش��رایط حداکث��ر 6 روز از تاری��خ 
98/04/25 لغایت 98/04/31 فرصت دارند درخواست 
مکتوب خ��ود را به مرکز علمی کاربردی بهزیس��تی و 
تأمین اجتماعی گناباد به آدرس : بیدخت- بولوار 
امام خمینی)ره( خیابان ش��هید مفتح- مفتح 5- 

پالک 14- ارائه نمایید.
شماره تماس: 57332242- 051

/ع
98
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1-آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد نوبت سوم
2- آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد نوبت دوم 

تاریخ چاپ : 30 / 4 / 1398
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ش��رکت در س��اعت 15 روز یکش��نبه مورخ 1398/5/20 و جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه  شرکت در ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1398/5/20 در محل میدان شهدا - شهرداری مشهد مجتمع تجاری 
و اداری می��الد طبق��ه اول واحد 29 برگزار می گردد . لذا از کلیه اعضاء محترم ش��رکت دعوت می ش��ود با در دس��ت 
داش��تن ورقه س��هام یا دفترچه عضویت) یا برگه حضور در جلس��ه( جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات به شرح 

ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند .
ضمنًا اعضای که امکان حضور در جلسه را نداشته باشند می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد 
دیگری واگذار نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیرعضو تنها یک رای 

خواهد بود که ضروری است اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر از ساعت 8 تا 13 روزهای
شنبه و چهارشنبه به محل شرکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادرگردد . 
الف ( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :  طرح و تصویب اساسنامه جدید مورد نظر بانک جمهوری اسالمی ایران.

ب(  دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :
1-استماع گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرس شرکت 

2- طرح و تصویب صورتهای مالی حساب سود و زیان ، تقسیم سود و ترازنامه منتهی به پایان سال 1397 .
3- طرح و تصویب حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیر عامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس .

4-طرح و تصویب بودجه سال 1398 شرکت .
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی .

ضمنا داوطلبان بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر 
شرکت مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند .

هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد و نواحی

/ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه 

مشهد
ش��رکت  محت��رم  اعض��اء  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
تعاون��ی دعوت میش��ود در جلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی س��الیانه نوب��ت دوم که در روز چهار ش��نبه 
مورخه1398/05/23 راس ساعت 13.30 در محل 
مس��جد فجر واقع در نیروگاه مشهد –بولوار شهید 

عباسپور برگزار میگردد شرکت نمایند. 
دستور جلسه:

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

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره 
برای  سال مالی98

4- انتخاب عضو اصل��ی و علی البدل بازرس برای 
یک سال مالی منتهی به 29 اسفند 98

توضیح��ات: 1- اعض��اء محترم��ی که ام��کان حضور 
آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند 
از تاریخ نش��ر آگهی لغایت 98/05/15 در ساعات 
اداری ب��ه هم��راه وکیل م��ورد نظر خود ب��ه دفتر 
تعاونی مراجعه و برگ وکالتنامه با تایید شرکت را 

دریافت نمایند.
2- ب��ا توج��ه به انتخ��اب عضو اصل��ی و علی البدل 
ب��ازرس ، اعض��اء محترم��ی که متقاضی  میباش��ند 
میتوانند از تاریخ نش��ر آگه��ی لغایت  98/05/15 
در س��اعات اداری با مراجعه ب��ه دفتر تعاونی فرم 

مربوطه را تکمیل نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان نیروگاه 

مشهد

/ع
98
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22
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قدس: رئیس اداره اکرام ایتام کمیته امداد خراسان 
رضوی گفت: با مشــارکت یک خیــر تهرانی، 40 
فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد 
صالح آباد به شــوق زیارت حرم امام رضا)ع( راهی 
مشهد شدند. حسن اسالمی با اعالم اینکه در قالب 
این دوره اردویی 40 نفر از ایتام و محسنین دختر 
و پسر شهرستان مرزی و محروم صالح آباد به زیارت 
امام رضا)ع( اعزام شدند، افزود: اکنون در شهرستان 

صالح آباد 2۹8 فرزند یتیم و 131 فرزند محسنین از 
خدمات کمیته امداد بهره مند هستند. وی با عنوان 
اینکه زمینه این زیارت با مشــارکت یک نیکوکار 
تهرانی و 15 میلیون تومان اعتبار انجام شد، ادامه 
داد: 825 حامی نیکوکار از ایتام و محسنین حمایت 
می کنند که در زمینه های مختلف به رفع نیاز این 
کودکان اهتمام دارند. اســالمی اهدای کارت هدیه 
150 هزار تومانی به هر فرزند یتیم و محســنین را 

از دیگر برنامه های این سفر زیارتی دانست و افزود: 
زائران زیارت اولی در این اردو بیشــتر به چشــم 
می خورند که ذوقی وصف ناپذیر دارند. رئیس اداره 
اکرام ایتام کمیته امداد خراسان رضوی برنامه های 
این فرزندان یتیم و محسنین که به همراه مادرشان 
به مشهد مقدس سفر کرده اند را زیارت حرم مطهر 
و بهره مندی از فضــای معنوی آن، بازدید از مراکز 

تفریحی و گردشگری و خرید از بازار دانست.

 رضاطلبــی: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراســان رضوی گفت: پیشرفت 
پروژه مجتمع فرهنگی هنری شهرستان زاوه پس از 11 
سال هنوز کمتر از 50 درصد است. جعفر مروارید افزود: 
مجری این پروژه، اداره راه و شهرسازی است و با وجود 
اینکه از 11 سال پیش این پروژه آغاز شده اما به دلیل 
مشکالت بودجه ای، هنوز در حدود 45 درصد پیشرفت 
فیزیکــی دارد. وی ادامه داد: انتظار می رود ســازمان 

مدیریت و برنامه ریزی مساعدت خوبی برای پرداخت 
بودجه برای این پروژه داشته باشد. 

وی در باره اینکه عنوان شده است که اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی فعالیت های انجام شده  تاکنون در این 
پروژه  را غیر اســتاندارد عنوان کرده است، نیز اظهار 
داشــت: در این باره صحبتی مطرح نشده است زیرا 
ما بهره بردار و متولی سیاست گذاری فرهنگی دراین 

مجتمع پس از تکمیل آن هستیم.  

پیشرفت 4۵ درصدی پروژه مجتمع فرهنگی شهرستان زاوه40 فرزند طرح ایتام و محسنین میهمان امام رضا j شدند



نقره داغ والدین در مشهد ادامه دارد

دریافتوجهدرمدارس؛قصهپرغصهخانوادهها
فارس   دریافت وجــه اجباری در مدارس 
دولتی در نقاط مختلف مشهد بین ۵۰ تا ۵۰۰ 
هزار تومان متغیر است و این در حالی است که 
براساس تأکیدهای مکرر مسئوالن آموزش و 
پرورش، دریافت هرگونه وجهی به غیر از وجه 

کتاب و بیمه ممنوع است!
این روزها مــدارس دولتی برمبنــای قانونی 
نانوشــته وجوهــی را بــه عنوان شــهریه یا 
کمک هزینه به مدرسه، به خانواده ها تحمیل 
می کننــد که جایگاه قانونی بــرای آن وجود 
ندارد و سبب شده ثبت نام در مدارس دولتی به 
معضلی برای خانواده ها تبدیل شود؛ حال آنکه 
این موضــوع بخصوص برای دهک های پایین 
درآمدی بغرنج تر است، چرا که توانایی پرداخت 
این شهریه را که برپایه بررسی های میدانی در 
نقاط مختلف شــهر مشهد از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ 

هزار تومان متغیر است، ندارند.
ســری به مدارس دولتی شــهر می زنیم تا از 
نزدیک این موضوع را پیگیر شــویم. دبستانی 
در محدوده میثم شمالی مبلغ ۱۰۰هزار تومان 
برای نام نویســی درخواســت می کند، مدرسه 
ابتدایی دیگری در بولوار شــفا ۵۰ هزار تومان 
برای ثبت نــام می گیرد.سرکشــی به مدارس 
شهری به بزرگی مشهد، آن هم در زمانی کوتاه، 
کاری غیرممکن است، پس به صورت تصادفی 
به هشت مدرسه دیگر در قسمت های مختلف 
شهر می رویم. دبســتانی در محدوده هاشمیه 
۲۰۰هزار تومان از والدین دانش آموزان دریافت 
می کند، خیابان فلســطین هم یک مدرســه 
ابتدایی دارد که ۵۰۰ هــزار تومان می گیرد و 
در محدوده گلشهر نیز دبستانی مبلغ ۸۰ هزار 
تومان را به والدین تحمیل می کند.قصه پرغصه 
دریافت شهریه در مدارس دولتی، چندین سال 
است که موجب شــده مدیران مدارس هنگام 
نام نویســی در قالب کمک بــه تأمین مخارج 
مدرسه، پول هایی را از خانواده ها دریافت کنند و 
این در حالی است که خودشان مدعی هستند 
در سال های اخیر این کمک ها و شهریه ها برای 
اداره بهتــر مدارس اختیاری و داوطلبانه بوده و 
اجباری در پرداخت این هزینه ها نبوده اســت.

حاال امــا مدیــران مدارس 
بــا ذکــر اینکه سیســتم 
سرمایشــی  و  گرمایشــی 
مدرســه نیــاز بــه تعمیر 
دارد، میــز و نیمکت ها باید 
بازسازی شوند یا اینکه سرانه 
نشده  پرداخت  دانش آموزی 
اســت، خانواده ها را ملزم به 
پرداخت این مبالغ می کنند.

غیرازوجهکتابوبیمهدریافتهرگونه
وجهیممنوع!

دبیر ســتاد ثبت نــام مدارس مشــهد گفت: 
در دســتورعمل ثبت نــام که بــه اداره های 
چهل و هفت گانه آموزش و پرورش استان ارسال 
کرده ایم بصراحت ذکر شــده دریافت هرگونه 
وجهی درمدارس به غیر از وجه کتاب و بیمه 

که مبلغ آن مشخص شده، ممنوع است.
رضا صابری اظهــار کرد: مدارس دولتی مانند 
مدارس غیردولتی نیستند که مشمول دریافت 
شهریه شــوند .وی افزود: ما همیشه گفته ایم 
مدارس اگر بخواهند خدمات آموزشی خوبی 
ارائه دهند کــه مورد انتظار و مطالبه اولیا نیز 
هســت، هزینه آن را نه به صــورت اجباری 

اختیاری دریافت  بلکه کامالً 
کنند. اگــر خانواده ها کمک 
و مشــارکت کننــد به تبع 
آن مــدارس نیــز می توانند 
فعالیت های جانبی وخدمات 
فوق برنامه را به دانش آموزان 
ارائــه دهند و معموالً اولیا در 

این امور مشارکت می کنند.
دبیر ســتاد ثبت نام مدارس 
مشــهد ادامه داد: در مجمــوع به غیر از وجه 
کتاب و بیمه، دریافــت هرگونه وجه دیگری 
ممنوع است و اگر مدرسه ای خالف ضوابط و 
قوانین عمل کند اولیا می توانند با شماره تلفن 
۳۲۲۲۲۱۰۳ اداره ارزیابی عملکرد خراســان 
رضوی که در مناطق چهل و هفت گانه اســتان 

فعال است، تماس بگیرند.
صابری تصریح کرد: تاکنون نیز با تعدادی از 
مدارس که اقداماتی مخالف با ضوابط و قوانین 
داشته اند، برخورد کرده ایم و مدیرانی نیز لغو 
ابالغ شده اند و پرونده تعدادی از موارد هم در 
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در دست 
بررســی اســت؛ همچنین اگر در مدرسه ای 
تخلفی انجام شود دســتگاه های نظارتی ما 

ورود پیدا می کنند.

وی افــزود: برخی مدارســی کــه تخلفات 
آن ها بیشتر بوده است به هیئت رسیدگی به 
تخلفات اداری معرفی شده اند و چهار یا پنج 
نفر از مدیران مدارس نیز در این باره لغو ابالغ 
شده و از مدیریت کنارگذاشته شده اند که این 

آمار سال گذشته دو یا سه مورد بوده است.
رئیــس اداره کل ارزیابــی عملکرد مدارس 
خراســان رضوی نیز گفت: در طول فرایند 
نام نویسی مدارس در سال گذشته درمجموع 
۳۵۱6 مورد بازدید انجام شده که بیش از ۴۱ 

درصد کل مدارس استان را شامل می شود.
قوامی نــژاد با بیان اینکه ســال گذشــته 
در مجمــوع ۱6۴۸ فقره شــکایت تلفنی، 
حضوری، پیامکــی و کتبی از تخلف هنگام 
ثبت نام در مدارس اســتان دریافت شد که 
به همه آن ها رســیدگی شده است، گفت: 
امسال نیز روند نظارت بر ثبت نام ادامه دارد 
و مدیران مدارس مکلف به نصب بنر حاوی 
اطالعات الزم درباره شــماره تلفن و سامانه 
مربوط بــه اعالم شــکایات در معرض دید 

مراجعه کنندگان هستند.
وی با اشاره به اینکه امسال گزارشی از تخلف 
دریافت وجه در زمان نام نویســی در مدارس 
استان مشــاهده و دریافت نشده است، بیان 
کرد: بــرای مدیران متخلف در این زمینه به 
ترتیب تذکر شفاهی، تذکر کتبی، توبیخ درج 
در پرونده و در نهایت حکم لغو ابالغ و تغییر 
محل خدمت صادر می شود. این اظهارات در 
حالی اســت همان طور که در ســطور پیش 
اشاره شد، دبیر ستاد ثبت نام مدارس مشهد 
از لغو ابالغ چهار یا پنج مدیر متخلف در سال 

جاری خبر داد!
رئیــس اداره کل ارزیابــی عملکرد مدارس 
خراسان رضوی همچنین در پاسخ به اینکه 
درباره تعداد شکایت ها و برخورد ها با مدارسی 
کــه در ازای دریافت هزینه هــای هنگفت، 
دانش آموزان ساکن خارج از محدوده مدرسه 
را نام نویســی می کنند، به پاسخی خالصه 
اکتفا کرد و گفت: این کار خالف است و آمار 

دقیقی در این مورد نداریم!

 رئیس مجمع نمایندگان استان
 در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

 شناسایی ۹۰ مانع رونق تولید 
در خراسان رضوی

مردم  نماینده   
و  گنـــــاباد 
در مجلــس  بجســتان 
شورای اسالمی گفت: در 
ســه ماهه ابتدایی سال 
جاری نســبت به مدت 
گذشته  ســال  مشــابه 

باوجــود همه تنگناهای مالی و مســائل تحریم، رشــد قابل 
محسوسی در حوزه تولید در خراســان رضوی رخ داده است.

حمید بنایی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشــت: اینکه 
برخی عنوان می کنند استاندار خراسان رضوی تمام تمرکز خود 
را بر اجرای مثلث اقتصادی گذاشــته و از مسائل دیگر استان 
غفلت کرده اســت، صحیح نیســت.وی با بیان اینکه رویکرد 
رزم حسینی در همه مسائل استان فراگیر است، تصریح کرد: در 
حوزه های مختلف از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی، حاشیه 
شهر مشــهد، موضوع زائران، بحث امنیتی و انتظامی مشهد و 
مرزهای خراســان رضوی ، مجمع نمایندگان استان جلسات 
متعددی با استاندار برگزار کرده است.رئیس مجمع نمایندگان 
خراسان رضوی افزود: از طرفی  مهم ترین موضوع کشور در حال 
حاضر مسئله اقتصاد و اشتغال است که باید بیشترین استفاده را 
از ظرفیت بخش خصوصی بــرای حل این موضوع ببریم؛ این 
مسئله در چند سال اخیر در استان مورد غفلت قرار گرفته بود و 
نیمی از منابع بانکی اســتان که بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان 
اســت، صرف تولید در استان های دیگر شده است.وی افزود: از 
آنجا که  بستر مناسب برای تولید و فعالیت اقتصادی در استان 
طی سال های گذشته فراهم نبوده است، تسهیالت بانکی به طور 
کامل جذب نشــده و به ناچار تســهیالت بانک ها خرج سایر 
استان ها شده است.بنایی با اشاره به اینکه سران قوا نیز از طرح 
مثلث اقتصادی اســتاندار اســتقبال و حمایت کرده اند، افزود: 
استاندار خراســان رضوی حتی به صورت حضور ی نیز طرح 
مثلث اقتصادی را برای رهبر معظم انقالب تشریح کرده است که 
ایشان نیز این طرح را مطلوب ارزیابی کرده  و تحقق آن را منوط 
به همکاری و اجماع همه مجموعه ها در استان دانسته اند. وی با 
اشــاره به اینکه نماینده ولی فقیه در استان و همچنین تولیت 
آســتان قدس رضوی نیز از این طرح حمایت ویژه ای کرده اند، 
افزود: با همکاری معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی در 
حدود ۹۰ مورد که در حوزه رونق تولید دســت و پاگیر هستند، 
شناسایی و در جلسه ای با رئیس مجلس شورای اسالمی مطرح 

شد که وی قول مساعد  داد.

معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی:
 برای صادرات درازمدت 

باید برندسازی رخ دهد
قدس: معاون اقتصادی 
استاندار خراسان رضوی 
با بیان اینکه در دنیای 
امروز تولید بدون نگاه به 
مصرف کننده و بازارهای 
جهانی پایــدار نخواهد 
بــود، گفــت: برندهای 
ایرانی در کاالهایی مانند 

صنایع غذایی، پوشاک، زعفران، منسوجات و صنایع دستی 
جایگاه خوبی در بازارهای هدف صادراتی دارند.

علی رسولیان با اشــاره به اینکه هویت نام تجاری در مقام 
یک سرمایه گذاری مهم برای بنگاه اقتصادی ارزش آفرینی 
می کند، اظهار کرد: از نظر مصرف کننده نام تجاری، معرف 
و پایــه و اســاس یک انتخــاب مطمئن اســت؛ از این رو 
توانمندسازی و تقویت نام و نشان تجاری با ایجاد وفاداری 
در مصرف کننده برای بنگاه اقتصادی مزیت رقابتی به وجود 
می آورد. وی با اشــاره به اینکه برای صادرات درازمدت باید 
برندســازی رخ دهد، عنوان کرد: برای حضور در بازارهای 
جهانی و توسعه صادرات باید به سمت برندسازی و ایجاد نام 
و نشــان معتبر حرکت کنیم، زیرا که در دنیای امروز تولید 
بدون نگاه به  مصرف کننده و بازار جهانی پایدار نخواهد بود و 

تولیدکننده باید به سمت جهانی شدن حرکت کند.

  افتتاح نخستین هنرستان پسرانه 
فنی و حرفه ای سمپاد کشور در مشهد

پورحسین: رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و 
دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش در حاشیه بازدید از 
افتتاح نخستین هنرستان پسرانه فنی و حرفه ای سمپاد کشور در 
آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد گفت: این هنرستان برای سال 
تحصیلی ۹۹-۹۸، در رشته های فنی وحرفه ای به صورت ضمیمه 
در هنرستان نمونه دولتی دارالفنون از بین شرکت کنندگان در 
آزمون مدارس سمپاد هنرآموز می پذیرد.فاطمه مهاجرانی با تأکید 
بــر کار عملی و عملیاتی در آمــوزش و ترویج آموزش پودمانی 
افزود: امروزه مسیر مهارتی دارد خوب بنیاد گذاشته می شود و به 
سمت سمپاد مهارتی پیش می رویم.وی تصریح کرد: رشته های 
فنی باید ارتباط پررنگ تری با خوشه های صنعتی استان داشته 
باشند و رئیسان اداره های ســمپاد باید با مدیران شهرک های 
صنعتی استان ارتباط بیشتر و بهتری داشته باشند.رئیس مرکز 
ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت 
آمــوزش و پرورش از قرار گرفتن دروس مهارت حل مســئله و 
تفکر خالق در آینده ای نزدیک در برنامه درسی هنرستان های 

فنی وحرفه ای خبر داد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی: 
  شورای نگهبان، حافظ مردم  ساالری 

در نظام است
قدس: نماینده ولی فقیه در 
خراسان رضوی در دیدار با 
اعضای نظارت بر انتخابات 
شــورای نگهبان استان، با 
شورای  نظارت  اینکه  بیان 
نگهبان، یــک فیلتر قوی 
و ارزشــمند در ورود بــه 
کارگزاری نظام مقدس جمهوری اســالمی است، گفت: نکته ای که 
باید از نظر شــناخت موقعیت و وظیفــه خودتان در این نهاد به آن 
توجه داشته باشید، خطیر بودن این موقعیت و وظیفه است.آیت اهلل 
علم الهدی با اشاره به اینکه شورای نگهبان، حافظ مردم  ساالری در 
نظام اســت ادامه داد: دموکراسی، دروازه وسیعی است دشمن برای 
نفوذ به نظام از آن استفاده می کند، این دروازه نگهبان می خواهد که 
نگذارد دشمن به کشور نفوذ کند؛ شما نگهبان و پاسدار این دروازه 
هســتید که باید جلو نفوذ را بگیریــد.وی با تأکید بر اینکه اگر این 
انقالب و نظام از بین برود، حداقل تا ۱۰۰۰ ســال دیگر صدایی به 
اسم اسالم در مقابل کفر جهانی بلند نخواهد شد، گفت: »تبارشناسی 
عامل نفوذی« در کار شما اهمیت بسیاری دارد که به آن توجه کنید، 
عامل نفوذی، یک انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی نیست، عامل نفوذی 

یک ایرانی با تابلو انقالبی بودن و والیتمداری است که وارد می شود.

 ایجاد اداره کل زبان و ادبیات 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

قدس: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی از ایجاد 
اداره کل زبان و ادبیات فارسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر 
داد. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر ظهر دیروز در نشست اصحاب شعر 
ادب و مفاخر خراسان رضوی که با استاندار این استان در استانداری 
خراسان رضوی برگزار شد،با اشاره به اینکه موضوع ادبیات و شعر جزو 
دغدغه های رهبری است و مستمر به این موضوع تاکید دارند، بیان 
کرد: با اشاره به اینکه مدت زمان کمی از ثبت روز ملی زبان و ادبیات 
فارسی می گذاردچند موضوع را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
پاسداشت زبان و ادبیات فارسی پیشنهاد دادم که طی همین گفت وگو 
قرار شد در وزرات ارشاد اداره کلی با عنوان زبان و ادبیات فارسی ایجاد 
شود و به تبع آن دفاتری هم در استان ها برای پاسداشت زبان و ادبیات 
فارسی شکل بگیرد که بزودی این موضوع در کشور اجرایی می شود.

 پس از 17 سال انتظار
 فاز نخست راه آهن خراسان جنوبی

 به مناقصه گذاشته شد

نخســت  فاز   : ایرنــا 
راه آهن خراسان جنوبی 
)زاهدان - زابل - بیرجند 
- گناباد( و اتصال آن به 
راه آهن بافق - مشــهد 
به طول ۳۲ کیلومتر به 

مناقصه گذاشته شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان جنوبی با 
اعالم این خبر گفت: سال های گذشته پیگیری های متعددی 
درخصوص اجرای این پروژه انجام شده، اما در خراسان جنوبی 
وارد فاز عملیاتی نشده بود.میرجعفریان افزود: پیگیری های 
استاندار در سفرها و دیدارهای مختلف با مقامات کشوری بویژه 
سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر راه و شهرسازی به 
استان منجر به این شد که فاز نخست پروژه وارد مناقصه شود.

وی افزود: برای زیرســازی فاز نخست پروژه راه آهن بیرجند 
- گناباد ۹۱ میلیارد تومان اعتبار توســط شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برآورد شده است.معاون 
استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد که این پروژه در 
بازه زمانی ۱۵ تا ۴۵ روز تعیین تکلیف شود و سرمایه گذاران 

توانمند در مناقصه شرکت کنند.
وی گفــت: ادامه پروژه که در حوزه اســتان های خراســان 
جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان است نیز در 
قالب فاینانس های داخلی یا خارجی و ظرفیت های ســرمایه 
توسعه ای دنبال می شود.میرجعفریان افزود: مهم این بود که 
پروژه راه آهن در خراسان جنوبی استارت زده شود که این مهم 
محقق شــد و امید است عملیات اجرایی آن نیز بزودی آغاز 
شود.راه آهن خراسان جنوبی از ۱۷ سال پیش به عنوان یک 
مطالبه بحق مردم این اســتان در کشور مطرح بوده و اکنون 

پس از سال ها انتظار سرانجام وارد فاز مناقصه شده است.

پیرو پیشنهاد استاندار 
 مرکز  خراسان شناسی تعیین تکلیف 

می شود
قدس: پس از پیشنهاد 
 استاندار خراسان رضوی

 مبنــی بــر تأســیس 
یــا احیای یــک مرکز 
در   خراسان شناســی 
نشســت  در  اســتان 
اصحاب  بــا  مشــترک 
فرهنگ و هنر و مفاخر اســتان، جلسه جداگانه ای تشکیل و 
مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر از تعیین 
تکلیــف این مرکــز در هفته های آینــده داد.مدیر کل دفتر 
اجتماعــی و فرهنگی اســتانداری، در خصوص خروجی این 
جلســه گفت: قرار شد تجربیات اســتان کرمان در خصوص 
ایجاد مرکز کرمان شناسی و تجربیات مرکز خراسان شناسی 
قدیم نیز گرفته شــود تا جمعی از مفاخر که از جمع حاضر 
در جلســه انتخاب می شوند به یک جمع بندی برای ساختار 
مرکزی که قرار است ایجاد شود، برسند.سید حمیدموسوی 
افزود: مشــخص خواهد شد که یا مرکزی جدید ساخته و یا 
همان مرکز قدیم احیا شود؛ در نتیجه قرار شد دو هفته دیگر 
همین جلسه را برگزار کنیم تا دوستان جمع بندی خود را ارائه 

دهند و تصمیم الزم گرفته شود.
گفتنی اســت، در این جلسه سیدمحمد علی گالبزاده، مدیر 
مرکز کرمان شناسی در ســخنان کوتاهی در خصوص روند 

توسعه و ایجاد این مرکز، گزارشی را به جمع حاضر ارائه داد.

علی محمد زاده   یــک مثل قدیمی 
هست که می گوید »آن چیز که عیان است 
چه حاجت به بیان است« به بیان ساده اینکه 
گاهی دیدن یک ماجرا بهتر از هر تفسیر و 
سخنی است.بر همین اساس آنچه در ادامه 
ذکر می شود تنها اندکی شرح موضوع است 
و تصاویر خود بیانگر اتفاق نامعمولی است 

که در شهر مشهد در حال انجام است.
موضــوع تفکیک، حمل و بی خطرســازی 
زباله های عفونی از ســال گذشته جدی تر 
از همیشــه مطــرح و درنهایت تصمیم بر 
این شــد که مطب ها و مراکــز درمانی به 
شیوه ای کامالً اصولی نسبت به جمع آوری 
و تحویــل زباله های خطرنــاک خود اقدام 
کنند و سازمان پســماند مأموریت دفن و 
امحای ایــن زباله ها را دارد.هرچند تصمیم 
گرفته شــده بسیار منطقی و معقوالنه بود 
ولی آنچه این روزها در عمل دیده می شود 
بسیار تأسفبار است و باید متولیان پیش از 
بروز اتفاقات تلخ از ادامه این روند جلوگیری 
کنند.اگر نگاهی به دســتورعمل شــیوه 
جمــع آوری و تفکیک و حمــل این نوع از 
زباله ها بیندازید، خواهید دید این کار باید 
برای زباله های بیمارستانی و مراکز درمانی 
بسته به حوزه کاری و نوع زباله های تولیدی 
در شرایط خاصی انجام شود که استفاده از 
کیسه های زباله مخصوص برای هر نوع زباله 
و حمل زباله های نوک تیز در محفظه های 
نفوذناپذیر و مقاوم و زدن برچسب روی هر 
کیسه که نشانگر نوع محتویات آن باشد و 
باز نکردن بسته ها و چندین و چند دستور 
دیگر از جمله این الزامات است.حال با این 
پیش فرض هــا و الزامات تعیین شــده که 
متولیــان این موضوع در نظام پزشــکی و 

علوم پزشکی به عنوان مجری و ناظر اجرای 
این طرح بخوبی به آن ها واقف هستند، به 
بیان ماجرا می پردازیم.همان گونه که گفته 
شــد ماجرا مربوط به نحوه حمل زباله های 
عفونی در مشهد است و تصاویر گرفته شده، 
نمایانگر بی توجهی کامل به الزامات تعریف 
شده هستند.اینکه وانت پراید با گنجایش 
محــدود برای این موضوع انتخاب شــده، 
خود عالمت سؤالی بزرگ است، که بی شک 
کم هزینه بودن خرید آن اصلی ترین دلیل 
انتخاب این نوع از خودروها از سوی پیمانکار 
است. البته بر اساس شنیده ها قسمت بار این 
دو دستگاه پراید مناسب سازی شده که باید 
کارشناسان این حوزه دراین باره نظر فنی 

بدهند.
اما عمده رفتارهــای مخاطره آمیز مربوط 
به شــیوه رفتار عامالن جمع آوری و حمل 
زباله هاست که یا هیچ آموزشی ندیده اند و 
اگر آموزش فشرده ای دیده اند هیچ الزامی 
به رعایت آن ها ندارند و خیالشــان از نبود 
نظارت هم به نوعی راحت اســت، چراکه 

بدون داشــتن تجهیزات ایمنی شخصی از 
قبیل لباس مخصوص ماسک و دستکش 
اقدام به این کار می کنند.نکته دیگر اینکه بر 
اساس مشاهدات، کارگر در نظر گرفته شده 
برای آنکه بتواند زباله بیشتری در خودرو جا 
بدهد کیسه های زباله ها را سوراخ می کند تا 
هوای داخل آن ها تخلیه شود و در حالی که 
دستکشــی در دســت ندارد، با فشاردادن 
کیســه ها در صدد بارگیری بیشتر است؛ 
این درحالی است که هرلحظه امکان دارد 
سرســوزن آلوده ای به دستش فرو رود و او 
و اطرافیانش را درگیر بیماری عفونی کند.

یا اینکه در مواقعی که خودرو تقریباً پر است 
کیسه های زباله های عفونی را که از مراکز 
درمانی خارج می کند در گوشه ای از خیابان 

یا پیاده رو می گذارد.
 بارها شــیرابه آلوده آن ها در ســطح معبر 
جاری شده است که باز خود این امر نشانه 
بسته بندی غیر اصولی زباله  ها در کیسه های 
نامناسب یا معیوب است.نکته تأسفبار دیگر 
اینکه وقتی قسمت بار خودرو کوچک وانت 

پراید پر می شود، کارگر مربوطه کیسه های 
خطرناک را در قسمت کابین سرنشین جا 
می دهد که می تواند عواقب جبران ناپذیری 
داشته باشد.مسئله دیگر اینکه در مواقعی 
مشــاهده شــده به دلیل پر بودن خودرو 
حمل، کیسه زباله در گوشه خیابان رها شده 
تا در سیســتم جمع آوری زباله شهرداری 
جمع آوری شود که خطرات دیگری به دنبال 
دارد؛ اینکه زباله گردها به سراغ این دسته از 
زباله هــا می آیند و احتمــال خطرآفرینی 
بســیاری دارد و یا اینکه کارگران خدمات 
شهری شــهرداری هم به تصور اینکه زباله 
خانگی اســت در معرض این خطرات قرار 
می گیرند.با تمام این اوصاف به نظر می رسد 
باز قرار است مشــهد در ابتکاری نامعمول 
اولین باشد، چرا که بعید است متخصصان 
ایــن حوزه آنچه را در مشــهد رخ می دهد 
حتی نزدیک به ضوابط فنی بدانند و به طور 
قطع بر اساس آنچه مشاهده شده می توان 
گفت زباله های عفونی به روشی خطرناک در 

مشهد جمع آوری می شوند.

حمل زباله های عفونی به خطرناک ترین شکل ممکن در مشهد

دریافتهرگونهوجهی
درمدارسبهغیراز
وجهکتابوبیمهکه

مبلغآنمشخصشده،
ممنوعاست
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         استاندار خراسان شمالی تأکید کرد 
  مدیران در جذب حداکثری اعتبارات 

سفر رئیس جمهور کوشا باشند

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی گفت: 
سفر رئیس جمهور به این استان دستاورد و مصوبات 
درجذب حداکثری  باید  مدیران  وتمام  داشت  خوبی 
افزود:  باشند.محمدعلی شجاعی  اعتبارات سفر کوشا 
۸۱۱ میلیارد تومان برای تملک دارایی در سفر اخیر 
تأیید شده و همه بدانند کار زمانبندی دارد و برای اجرا 
پیگیری الزم است.وی گفت: ۲۰ هزار میلیارد تومان 
تفاهم نامه امضا شد، بنابراین با آمدن سرمایه گذاران به 
استان، آنان را نپیچانید و برای ایجاد شرایط موردنظر 

سرمایه گذاری، پیگیری داشته باشید.

     ازطریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد
 بیش از25۰۰ زائر از خراسان رضوی 

عازم سرزمین وحی شدند

ایرنا: تعداد ۲۵۳۷ زائر بیت اهلل الحرام تاکنون از طریق 
فرودگاه بین المللی شــهید هاشمی نژاد مشهد عازم 
سرزمین وحی شده اند. مدیرکل فرودگاه های خراسان 
رضوی با اعالم این خبر افزود: شــنبه دهمین پرواز 
حاجیان خراسانی، مشــهد را به مقصد مدینه ترک 
کرد. محمدباقر قاسم زاده گفت: امسال حدود ۱۰ هزار 
و 6۰۰ زائر از اســتان های خراسان رضوی و شمالی 
از طریق فرودگاه بین المللی شــهید هاشمی نژاد به 

سرزمین وحی اعزام می شوند.  
وی اضافه کرد: اعزام زائران تا ۱۴ مرداد ادامه دارد.  

  درهمایش بزرگ پیاده روی معلوالن
 مسئوالن نیشابور در حمایت از 

توان خواهان، ویلچررانی کردند

نیشابور- خبرنگار قدس: همایش بزرگ پیاده روی 
و ویلچررانی ویژه معلوالن همزمان با هفته بهزیستی 
در نیشابور برگزار شد.علی صدر، رئیس اداره بهزیستی 
نیشــابور در این  مراســم گفت: تنها ۳۰ درصد معابر 
شهری نیشــابور برای جامعه معلوالن بهسازی شده 
اســت و برای بهســازی ۷۰ درصد باقیمانده نیازمند 
توجه بیشــتر مسئوالن هســتیم.علی نجفی، شهردار 
نیشــابور نیز در این مراسم گفت: امروز خودم شرایط 
سخت تردد معلوالن در شــهر را تجربه کردم، از این 

رو بزودی اتوبوس ویژه معلوالن راه اندازی خواهد شد.

قدس پیگیری کرد
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روی خط حادهث

آبادی

رپونده

گمرک

فرماندار:
 اهالی ۳۰ روستای شهرستان مشهد 

با مشکل تأمین آب شرب مواجه اند
ایرنا: اهالی ۳۰ روستای 
شهرســتان مشهد برای 
تأمین آب شــرب خود 

مشکل دارند.
فرماندار مشــهد با اعالم 
این مطلب گفت: مکلف 
شــرب  آب  تأمین  بــه 

مردم هســتیم و مردم نیز باید در این فصل در مصرف آب 
صرفه جویی کنند. سید محمدرضا هاشمی به وجود 8۰۰۰ 
انشعاب غیرمجاز آب در روستاهای این شهرستان اشاره کرد 
و افزود: عالوه بر مشترکین غیرمجاز، برخی قالی شویی های 
بدون مجوز نیز در مناطق روستایی از آب شرب برای فعالیت 
خود استفاده می کنند که با همکاری بخشداران و شرکت آب 
و فاضالب روســتایی مشهد در حال برخورد با این تخلفات 

هستیم.
وی تأسیســات آبرسانی روستایی در مشــهد را مربوط به 
دهه نخســت و دوم انقالب دانست و اظهار داشت: ساخت و 
سازهای غیرمجاز چند طبقه در بافت های روستایی اطراف 
مشهد، با تأسیسات آبرسانی آن مطابقت ندارند که این امر 
در ارائه خدمات به مردم این مناطق مشکل ایجاد کرده است.

وی به برخی نارضایتی های هفته گذشته در زمینه تأمین آب 
شرب روستاهای اطراف مشهد اشاره کرد و گفت: تأمین آب 
شرب روستاهای همت آباد و گرجی سفلی از طریق اتصال به 
شبکه آب مشهد انجام شده و تأمین آب روستاهای کاظم آباد 
و گرجی علیــا نیز در مرحله تأمین اتصاالت قرار دارد که در 

هفته جاری این مشکل رفع می شود.
فرماندار مشهد افزود: سه روستای شهرستان نیز به دلیل کم 
آبی با سه تانکر آبرسانی می شد که تعداد تانکرها با مشارکت 
شــرکت آب منطقه ای و بسیج به ۹ دستگاه افزایش یافته و 
یک چاه آب نیز برای تأمین آب این تانکرها در مدار مصرف 

قرار گرفته است.

  مراجعه 1۰۰۰ مصدوم تصادفات 
به پزشکی قانونی خراسان شمالی

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: مدیرکل پزشکی 
شمالی  خراسان  قانونی 
ماهه  گفــت: در ســه 
نخســت ســال جاری 
نفر  تصادفــات، 1۳۳4 
را روانه مراکز پزشــکی 

قانونی اســتان کرد. دکتر بابک سلحشــور افزود: از تعداد 
مصدومین معاینه شده 888 نفر مرد و 446 نفر زن بوده اند.

وی یادآور شد: بررسی آمار شهرستان های استان نشان داد 
بجنورد با 62۹ نفر بیشترین و رازوجرگالن با 6 نفر کمترین 

مراجعه کننده مدعی تصادف را داشته است.
سلحشــور افزود: همچنین شیروان با 265 نفر، اسفراین با 
176 نفر، آشــخانه با 128 نفر، فاروج با 1۰7 نفر و جاجرم 

با 76 نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرکل گمرک مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد
  رشد 1۵۲ درصدی پرونده های قضایی 

در گمرکات خراسان رضوی
طلـبی:  رضا 
گمرکات  ناظر 
خراسان رضوی و مدیر 
مشــهد  گمــرک  کل 
گفت: 77۰ تن حبوبات 
در گمــرکات اســتان 
منتظــر  و  متوقــف 

ترخیص هســتند. امید جهانخــواه در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد، 
۳58 فقــره پرونده قضایی بــه ارزش بیش از 66 میلیارد 
ریال در گمرکات استان تشکیل شده که نسبت به مدت 
مشــابه سال گذشــته از نظر تعداد 152 درصد و از نظر 

ارزش 118 درصد رشد داشته است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 6۰ هزار لیتر 
سوخت قاچاق در گمرکات خراسان رضوی کشف و ضبط 

شده است.

فرمانده انتظامی بردسکن خبر داد
  کشف بیش از یک تن آرد قاچاق 

نـــده    مـا فـر
می  نتظـــا ا
شهرستان بردسکن گفت: 
بیش از 12۰۰ کیلوگرم 
آرد قاچاق از یک دستگاه 
نیسان در این شهرستان 
کشــف شــد. سرهنگ 
عباس نظافتی افزود: در پی تشــدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
مأموران پاسگاه انتظامی شهرآباد این شهرستان هنگام کنترل 
محورهای مواصالتی حوزه اســتحفاظی به یک دستگاه نیسان 
مشکوک شدند. وی اظهار داشت: مأموران پس از توقف خودرو و 
بازرسی بار آن، تعداد ۳۰ کیسه 4۰ کیلویی آرد قاچاق و بدون هر 
گونه مجوز حمل کشــف کردند. وی با اشاره به توقیف خودرو، 
خاطرنشان کرد: در این زمینه دو متخلف دستگیر و با تشکیل 
پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

نقشه باال کشیدن اموال عمومی برمال شد
 کشف زمین خواری ۵۰ میلیونی در گرمه

قدس: فرمانده انتظامی 
شهرستان گرمه از کشف 
زمین خواری 5۰ میلیون 
تومانی در این شهرستان 
و دســتگیری یــک نفر 

متهم خبر داد. 
سرهنگ علیرضا پوربه با 
اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم یک مورد زمین خواری 
اراضی مستثنیات در کالته حصار شهر »ایور«، بالفاصله موضوع 
در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت. وی با 
اشاره به اینکه مأموران در همین زمینه یک نفر متهم را دستگیر 
و به مقر انتظامی انتقال دادند، افزود: متهم اقدام به تصرف 85۰ 
مترمربع از اراضی مستثنیات بدون سند کرده بود که در نهایت 
پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع 

قضایی شد.
ارزش این قطعه زمین 5۰ میلیون تومان برآورد شده است.

  راه فرار سارق تحت تعقیب بسته شد
بجنــورد- خبرنگار 
پلیس  رئیــس  قدس: 
شمالی  خراسان  آگاهی 
از دستگیری سارق فراری 
با ۹ فقره سرقت مغازه در 

بجنورد خبر داد. 
سرهنگ رضا عرب زاده با 
اعالم جزئیات این خبر، گفت: در پي وقوع چندین فقره سرقت 
مغازه در شهرستان بجنورد، موضوع به صورت ویژه در دستورکار 
کارآگاهان پلیس قرار گرفت. وی به نحوه سرقت توسط این فرد 
از مغازه ها اشــاره کرد و افزود: متهم پــس از باز کردن قفل در 
ورودي فروشگاه ها، با شیوه ای خاص وارد مغازه شده و وجوه نقد، 
مواد خوراکي، سیگار و... را به سرقت می برد. این مقام انتظامی با 
اشاره به اینکه در نهایت متهم هنگام گشت زني توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد، خاطرنشان کرد: پس از 
انتقال متهم به مقر انتظامی در بررسی پرونده وی مشخص شد 
این فرد به اتهام سرقت مغازه، از طریق اداره هشتم پلیس آگاهي 

تهران تحت تعقیب است.
رئیس پلیس آگاهی استان خراسان شمالی ادامه داد: متهم در 
بازجویی های فنی و پلیســی به عمل آمده به ۹ فقره سرقت از 
مغازه اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شد.
وی گفت: در همین زمینه یک نفر مالخر نیز دستگیر شد.

  سارقان ریل در مسیر زندان
بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
از  اســفراین  شهرستان 
کیلوگرم   45۰ کشــف 
ریل راه آهن ســرقتی و 
دستگیری دو نفر سارق 
در این شهرســتان خبر 
داد.  ســرهنگ جاوید مهری در تشریح این خبر گفت: در پی 
اعالم خبری مبنی بر اینکه افرادی تعدادی از ر یل  های راه آهن 
شهرســتان جاجرم را در منزلشــان واقع در یکی از روستاهای 
حوالی این شهرســتان مخفی کرده اند، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
این مقام انتظامی افزود: در ادامه مأموران پاسگاه عباس آباد پس 
از شناسایی عامالن این اقدام و با دریافت نیابت قضایی، در یک 
عملیات ضربتی متهمان را که باز هم ســرگرم انتقال ریل های 
راه آهن بودند، دســتگیر کردند. ســرهنگ مهری تصریح کرد: 
متهمان در باز جویی های فنی صورت گرفته توســط مأموران 

پلیس آگاهی به جرم خود اعتراف کردند. 
همچنین در بازرسی از محل اختفای متهمان 45۰ کیلوگرم 
ریل سرقتی متعلق به راه آهن جاجرم کشف و ضبط گردید. 
فرمانده انتظامی اســفراین با بیان اینکــه در این باره یک 
دســتگاه خودرو نیز توقیف و راهی پارکینگ شــد، اظهار 
داشت: متهمان پس از تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 سرعت زیاد 11 رأس گوسفند را تلف کرد
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرســتان 
بجنــورد از برخورد یک دســتگاه نیســان وانــت با گله 
گوســفندان در محور بدرانلو که منجر به تلف شدن 11 

رأس گوسفند شد، خبر داد. 
سرهنگ علی پاکدل با اعالم این خبر گفت: در پی گزارش یک 
فقره تصادف در محور بدرانلو، بالفاصله تیمی از مأموران پاسگاه 

انتظامی بدرانلو برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران در محل و بررسی های به عمل 
آمده مشخص شد یک دستگاه نیسان وانت با گله گوسفندان 
برخورد کرده اســت. این مقام انتظامی تصریح کرد: در این 
حادثه 11 رأس از گوســفندها تلف شدند و به این واسطه 
جاده مسدود شــده بود که مأموران با همکاری چند نفر از 
ساکنان محل جاده را باز و از وقوع حادثه ای دیگر جلوگیری 
کردند. سرهنگ پاکدل خاطرنشان کرد: کارشناس پلیس راه 
حاضر در صحنه علت سانحه را بی توجهی به جلو و تخطی از 

سرعت مطمئن توسط راننده نیسان وانت اعالم کرد.

زاویه تصویر

حمل بار بیش از ظرفیت مجاز

رخ رد رخ
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 درخواست از اتوبوسرانی
با توجه به بازگشایی دوربرگردان حرم مطهر 
واقع در بست شیخ نواب و با توجه به اینکه 
بیشتر مسافران شهرک شیرین و کارمندان 
مسیرشان حرم مطهر است و از آنجایی که در 
بست شیخ نواب اتوبوسی وجود ندارد، لطفاً 

خط 61 را به آنجا انتقال دهید.
9۳8...۲6۵1

  اجحاف اپراتورها به مشترکین
بســته های اینترنتی یکســاعته اپراتورهای 
همراه اول و ایرانسل عالوه بر گرانی و اجحاف 
روزانه، تخلفات دیگری را هم شامل می شود؛ 
یک بسته یک ساعته یک گیگابایتی درهر 
دو اپراتور این طوریه که: نیم ساعت با کیفیت 
بد و پرش و نوسان بین سرعت های مختلف 
عمالً امکان دانلود فایل اینترنتی را از شــما 

می گیرد، در نیم ســاعت دوم نیمی از یک فایل کم حجم را دانلود می کند و 2۰ دقیقه دیگر 
کالً آنتن قایم باشــک انجام می دهد و رأس پایان ساعت بسته، مجدد تمام آنتن پر و کیفیت 
عالی می شود و اینجاست که متوجه می شویم کل شارژ را هم به سرقت برده. این کوچک ترین 
اجحاف این دو اپراتور به مشترکین است البته برای تأیید مطلبم از دو مدل گوشی و در چند 
مکان مختلف شــهر همین نتیجه را گرفتم! در نزدیکی مخابرات سیم کارت ایرانسل مسدود 

می شود!
9۳6...61۵8

 وجود پلیس آب ضروری است
در این وانفســای کمبود آب که مشــکالت 
فراوانی هم برای روســتاهای اطراف مشــهد 
بــه وجــود آورده، برخــی از شــهروندان با 
بی انصافــی واز ســر غرور شــیر آب را برای 
شستن ماشین های خود باز می گذارند و آب 
را هدر می دهند؛ بــه نظر وجود پلیس آب و 

جریمه های میلیونی ضروری است.
91۵...9۲۳۲

 زودتر تخلفت را تمام کن!
اخطارهایی که مأموران واحد نظارت شهرداری به 
مالکان متخلف ساختمانی می دهند برای پلمب 
کار نیســت برای این است که زودتر تخلفت را 
تمام کن تا دســت ما رو نشده . نمونه اش شما 
یکی، دوماه دیگر ســری به همین دستک های 
بی قانونی در ساختمان های بولوار جانباز بزنید و 

ببینید تراس یا بالکن درچه حالی است.
91۵...16۰۰

 از دادستانی متشکریم
از زمانی که دادســتان مشهد دســتور برخورد با سگ گردانی در شهر را صادر کرد این پدیده 

نامتعارف بسیار کم و اندک شده است، ای کاش این روند ادامه داشته باشد.
9۳۳...114۵
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عقیل رحمانی با پیگیری دستگاه قضایی و 
بررســی اصالت مدارک علمی دو عضو شورای 
شهر مشهد مشخص شد، آن ها از مدارک علمی 

نامعتبر در سطوح عالیه استفاده کرده اند.
چندی پیش اطالعات خامی از استفاده دو عضو 
شورای شهر مشهد از مدارک علمی نامعتبر به 

دادسرای مشهد ارائه شد.
پــس از این اقدام بود که بازپــرس پرونده در 
دادســرای عمومی و انقالب مشهد، باتوجه به 
اهمیــت موضوع، روی ماجــرا دقیق و تمامی 

زوایای آن را به دقت مورد کاوش قرار داد.
گــزارش قدس حاکی اســت؛ در حالی که در 
مستندات ارائه شده نمایان بود دو عضو شورای 
شهر مشــهد از مدرکی در سطح کارشناسی 
ارشد بهره برده اند، دستور تحقیقات تکمیلی و 
استعالم اصالت این مدارک از هیئت نظارت و 
ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی صادر شد.

 مدرک نامعتبر دو مسئول شهری!
چند روزی فرایند مراحل بررســی و پاســخ 
اســتعالمات این پرونده قضایی زمــان برد و 
ســرانجام مشــخص شــد مدارک در سطح 
کارشناسی ارشد دو عضو شورای شهر مشهد 
که هــر دو آن ها را از مرکزی به نام ســازمان 
مدیریت صنعتی دریافت کرده بودند، نامعتبر و 

بدون ارزش علمی است.
این نکتــه درحالی پیــش روی مقام قضایی 
قرار گرفت که برای هر دو عضو شــورای شهر 
مشهد مدارک سطح کارشناسی ارشد در رشته 
مدیریت اجرایی صادر شده بود. از سویی هر دو 
نفر در یک سال این مدارک نامعتبر را دریافت و 

از آن بهره برده اند.

ثبت نام در حوزه ورزشی با مدرک نامعتبر!
تحقیقات تکمیلی مقام قضایی همچنین روشن 

کرد آن ها در تبلیغات انتخاباتی هم خود را یا 
دانشجوی دکترا و یا دارای مدرک دکترا معرفی 
کرده اند. از طرفی یکــی از آن ها که در حوزه 
ورزش اســتان نیز فعالیــت می کند، در حین 
طی کردن مراحل ثبت نام حوزه ورزشی مربوط، 
ضمن ارائه مدرک نامعتبر ســطح کارشناسی 
ارشــد، در فرم مربوط عنوان می کند درحال 
حاضر در رشــته مدیریت بازاریابی و در سطح 

دکترا در حال ادامه تحصیل است!
ماجرای استفاده دو عضو شورای شهر از مدارک 
علمی نامعتبــر درحالی لو رفت که در یکی از 
مســتندات دریافت شده که به امضای رئیس 
مرکــز نظارت و ارزیابی آمــوزش عالی وزارت 
علــوم، تحقیقات و فناوری رســیده و خطاب 
آن تمامی رؤســای دانشــگاه ها و هیئت های 
نظارت و ارزیابی آموزش عالی اســتان ها بود، 
اعالم می گردد: حســب اعــالم مدیرکل دفتر 

گسترش آموزشعالی و بررسی های به عمل 
آمده، فعالیت شعب سازمان مدیریت صنعتی 
در حــوزه آمــوزش عالی بــدون مجوز های 
قانونی اســت؛ بنابراین ضرورت دارد موضوع 
اعتبار نداشــتن مدارک صــادره در دوره ها و 
مقاطع تحصیلی ســازمان مدیریت صنعتی 
به همه اداره ها، ســازمان ها و نهاد های دولتی 
و غیردولتی آن اســتان اطالع رسانی شده و 

رونوشتی از آن به این مرکز ارسال گردد.

 تحقیقات قضایی ادامه دارد
باتوجــه به این اوصاف بود که بازپرس پرونده 
دســتور داد تا بررســی های تکمیلی در این 
زمینــه صورت پذیــرد تا به صــورت دقیق 
مشخص شود دو عضو شورای شهر مشهد از 
این مدارک در چه حوزه های دیگری بهره برده 

و به چه منافعی دست پیدا کرده اند.

با ورود دادستانی مشهد به یک پرونده 

مدارک علمی نامعتبر دو عضو شورای شهر لو رفت

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

 روزهای خنک تر
پیش روی مردم خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: گرمای هوا 
که از 1۰ روز گذشــته مناطق مختلف خراسان رضوی را 
فرا گرفته است، از امروز تعدیل خواهد شد. بر این اساس 
بیشــینه دمای هوای امروز و فردا در مشهد به ترتیب به 

۳۹ و ۳8 درجه خواهد رسید.
بیشــینه دمای هوا در خراسان رضوی تا پایان این هفته 

بین ۳7 و ۳8 درجه سلسیوس در نوسان است.
همچنیــن کمینه دمــای هوا در خراســان رضوی نیز از 
روزهای میانی این هفته تعدیل می شــود و در مشهد به 
22 درجه سلســیوس می رســد. برای امروز وزش باد به 
نسبت شدید تا شدید همراه با احتمال خسارت بویژه در 
نواحی جنوبی و جنوب شرقی خراسان رضوی پیش بینی 

شده است.

قاچاقخبر
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 سال سی و دوم  
شماره 9018  ویژه نامه 3402 

در شهـر شماره پیامک: ۳۰۰۰7۲۳۰۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰9۰۳8۳4۳8۰1 

فضای مجازی: 

خط قرمز: دو شرور خیابانی که در منطقه پنجتن مشهد اقدام به برهم زدن نظم عمومی کرده 
بودند، با واکنش سریع پلیس دستگیر شدند. سرهنگ اکبر آقابیگی در تشریح این خبر گفت: 
در تماس تلفنی شهروندان با فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر درگیری دو شرور و راه بندان در 

خیابان پنجتن مشهد، بالفاصله دستورهای الزم برای بررسی موضوع صادر شد. 
فرمانده انتظامی مشهد افزود: مأموران کالنتری پنجتن با حضور در محل، دو فرد شرور که با 
در دست داشتن قمه برای همدیگر شاخ و شانه می کشیدند را در حالی دستگیر کردند که در 

برابر واکنش پلیس هم قصد مقاومت داشتند.
سرهنگ آقابیگی خاطرنشان کرد: از این افرد دو قبضه قمه و یک قبضه اسلحه بادی کشف شد. 
در ادامه متهمان به دادسرا منتقل شدند. این مقام انتظامی در پایان با تشکر از همکاری مردم 
در این زمینه، تأکید کرد: پلیس با افرادی که بخواهند نظم و آرامش شهروندان را خدشه دار 
کنند به پشتوانه حمایت های دستگاه قضایی و همکاری آگاهانه شهروندان فهیم و قانون مدار 

برخورد قاطعانه و قانونی خواهد کرد.

بجنورد- قدس: فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از توقیف یک محموله بار قاچاق 
حامل 42۰۰ نخ سیگار غیرمجاز در این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ یداهلل نوروزی با اعالم این خبر گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با ورود 
کاالی قاچاق و توزیع آن در جامعه، مأموران پلیس آگاهی شهرستان فاروج به همراه 
اکیپی از عوامل سپاه در همین زمینه اقدام به گشت زنی هدفمند در شهرستان کردند.

وی با اشــاره به اینکه مأموران در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک 
دستگاه خودرو ســواری مشکوک شــدند، افزود: پس از متوقف کردن این خودرو و 
بازرســی آن تعداد 42۰۰ نخ انواع ســیگار قاچاق و همچنین تعداد 5۰۰ بسته ناس 

کشف و ضبط شد.
ســرهنگ نوروزی با اشــاره به دستگیری یک متهم، خاطرنشــان کرد: متهم پس از 
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی گردید و خودرو توقیفی 

نیز راهی پارکینگ شد.

 فرمانده انتظامی مشهد خبر داد
اوباش خیابانی در آخر راه 

در اقدام مشترک ناجا و سپاه صورت گرفت
کشف بیش از 4000 نخ سیگار قاچاق



ورزش ��اسان

��ارش بازی

گفت وگوى قدس با دست اندركاران تئاترى كه اين روزها در مشهد روى صحنه است

عشق و انتظار از  زاويه « ديگرى»
سرور هاديان   اين روزها نمايش «ديگرى» 
به نويسندگى احسان روحى و كارگردانى محمود 
كريمى و مسعود ذكاوت در سالن بهار مجموعه 

تئاتر شهر مشهد روى صحنه است.
نمايشــى كه با صحنه اى تاريك و پر از شــمع 
مواجه ايم. نمايشى سراســر از عشق و انتظار دو 
زن و يك مرد. نصرت، مردى مهربان، بازنشسته 
و اهل كرمان كه به عشــق ديار امام رضا(ع) در 
مشهد ساكن شده و به روايت نعيمه عشرت آبادى، 
همســرش در تمام زندگى سراسر از عشقشان 
روزگار را كنار هم گذرانده اند، تنها خأل اين زندگى 
عاشقانه، نداشتن فرزند است و به يكباره حضور 
يك زن به نام مائده و اتفاقاتى كه موجب مى شود، 
تعليق داستان زيباى نمايش، مخاطب را تا انتها با 
خويش، 75 دقيقه ترغيب كند. نمايشى كه در 
سكون و انتظار پيش مى رود و اشاره به جغرافياى 
مشهد و امام رضا(ع) از ويژگى اين نمايش است 
كه براى مخاطب مشــهدى و ساير استان هاى 
كشــور داراى قرابت و آشنايى و همذات پندارى 
است. «ديگرى»، نمايشى مبتنى بر متن و بازيگر 
محور است. حضور بازيگران خوبى مانند پرستش 
سلطانى، نسرين ذبيحى و همچنين حضور خود 
احســان روحى، نويسنده نمايش در قالب ايفاى 
نقش بازنشسته اى با لهجه كرمانى سبب مى شود 
كه تماشاگر نمايش را ترغيب كند و تا انتها سالن 
نمايش را ترك نكند . در بحث كارگردانى، محمود 
كريمى را كه پيش از اين بيشــتر به عنوان يكى 
از طراحان نور خوب صحنه هاى تئاترمى شناسيم، 
بارها و بارها درخشــيده اســت. اين باراو را در 
سومين تجربه كارگردانى مى بينيم. كارگردانى 

كه متفاوت است.

 تعلق خاطر 
نويســنده و بازيگر نقش مرد اين نمايش، متولد 
1361 مشــهد، كارشناس ارشد ادبيات نمايشى 
اســت. وى در گفت و گــو با خبرنگار مــا درباره 
انتخاب اين سوژه مى گويد: ايده و سوژه در ذهن 
يك نويسنده زياد است و شــايد در هر دوره اى 
تعلق خاطرى به يك چيزى موجب مى شود به 
سراغ سوژه اى خاص برود. من معموالً سعى كردم 

خودم را محدود نكنم.
 

 عشق با زاويه ديگر
احســان روحى كه در حوزه اجرا بيش از15 اثر 
صحنــه و در زمينه نويســندگى و كارگردانى 
تئاتر و سينما و در حوزه هاى مختلف اجتماعى، 
كالســيك، كمدى و... در رزومــه خويش دارد، 
مى افزايد: نگاه اوليه مــن در اين نمايش، بحث 
مشهد، جغرافيا و اقليمى است كه در آن زندگى 
مى كنــم و آن را پررنگ ببينــم. بحث معنوى، 

اجتماعى و قصه اى كه در دل 
آن يك پيرنگ يا تم عشق را 
درون خــودش دارد و تالش 
كردم به عشــق از يك زاويه 

جديد بپردازم.
اين نويسنده و كارگردان سينما 
و تئاتر درباره تكنيك نوشتارى 
اين نمايش كه قابليت فيلم نامه 
تراژدى عاشقانه هم دارد ، بيان 
از  مى كند: نمايش« ديگرى» 

تكنيك نوشــتارى در حوزه روايت شناسى است 
كه چندين سال مشغول پژوهش اين نوع تكنيك 

هستم كه خروجى آن، اين نمايش شد.

  از مشهد تا كرمان 
روحى درباره همذات پندارى مخاطب مشهدى و 
غيرمشهدى با آدرس هاى جغرافيايى مشهد مانند 
فلكه آب، خيابانى كه منتج به حرم آقا مى شود و 
امام رضايى بودن آن و انتخاب شخصيت نصرت 
به عنوان يك فرد كرمانى مى گويد: خيلى ازشهرها 
در ذهنم بود اما قرابت و ســبك زندگى مردم و 
ادبيات فولكلورى كه ما بيشتر به جنوب خراسان 
نزديك هستيم، موجب شــد كرمان را انتخاب 
كنم كه گرماى اســتعاره جاده كرمان به مشهد، 

استعاره اى براى تداعى گرماى اين عشق بود.

 شيوه سكون در كارگردانى 
وى درباره شيوه سكون كارگردانى در اين نمايش 
هم مى گويد: به طور قطع درباره كارگردانى به 
ســليقه كارگردان برمى گردد. شــايد اگر من 
خودم نمايــش را كارگردانى مى كردم، ســراغ 
شــيوه و طراحى صحنه ديگرى مى رفتم. اين 
شــكل از كارگردانى هم انتخاب هوشمندانه اى 
بود اما شــايد چون ما به عنوان مخاطب كمتر 
با اين شــيوه مواجه مى شــويم، كمى برايمان 

ناآشناست زيرا با نمايشى كه 
به عنوان آن  كمتر ميزانسن 
تعريفى كه از ميزانسن داريم 
و بــا آن مواجه ايــم، بود.اين 
هنرمند شهرمان خاطرنشان 
مى ســازد: من هم از اين نوع 
كارگردانى استقبال كردم. به 
نظر من تجربه جديدى براى 
من در بازيگرى بود. مخاطب 
شــايد در جاهايى در بحث 
كارگردانى توقع بيشترى داشته باشد اما ما هم 
در بحث بازيگرى ســعى كرديم در بخش هايى 
روى بازى كنترل داشته باشيم تا آن حسى كه 
مخاطب مى خواهد از اثر بگيرد در او ته نشــين 
شود و تصويرهاى اضافى را كم كنيم . به هرحال 
جســارت كردن و به سمت اين نوع كارگردانى 

رفتن كار ساده اى نيست.

 از تئاتر تا سينما
وى در ادامــه با بيان اين نكتــه كه در حال 
حاضر درگير فيلم نامه يك اثرسينمايى جديد 
است ، اظهار مى دارد: تله فيلم قبلى من به نام 
«دانــگل» در مرحله پخش قراردارد و بزودى 
كار بعدى مــن در حوزه ســينما در مرحله 
ســاخت قرار مى گيرد و اجــراى يك نمايش 
را هــم بزودى در برنامه داشــتم و دارم. اين 
كار به ســفارش خود محمود كريمى نوشته 
شــد و از طرفى نقش جذاب و بعد از دوسال 
دوباره به عنوان بازيگر حضور در صحنه تئاتر 
برايم جذاب بود و در اين ســال ها اگر چه مرا 
بيشتر با عنوان نويسنده و كارگردان در فضاى 
هنرى مى شناســند اما بيش از پنج حضور به 
عنوان بازيگرهــم دارم. در اين نمايش نقش 
مرد را دوست داشتم و دلم مى خواست نقش 

«نصرت» در ذهن مخاطب ماندگار بماند.

 «ديگرى» عرض ارادت به امام رضا (ع)
كارگــردان اين نمايش، متولد 1364 مشــهد و 
فوق ديپلم انيميشــن است. محمود كريمى در 
بحث كارگردانى نيز سومين تجربه كار صحنه اى 
خويش را با اين نمايش به اجرا درآورده است. وى 
درباره علت كارگردانى اين نمايش مى گويد: در 
درجه اول يك عرض ارادت خاصى بود كه نسبت 
به مشهد، بخصوص امام رضا(ع) همه ما داريم و 
بــراى من هم، همين حس بــود. كار دلى بود و 
ازطرفى با موضوعيت رضوى برايم اولويت داشت 
و روز ميالد آقا شروع اجراى كار بود. كريمى بيان 
مــى دارد: براى ســال 98 برنامه ريزى كردم كه 
كارهاى متفاوتى را در زمينه كارگردانى، بازيگرى 
و... داشــته باشم و فقط محدود به كار در زمينه 
طراحى نور در تئاتر نباشم. وى درباره شيوه اجراى 
اين نمايش كه سكون بود، نيزمى گويد: اتفاقى كه 
در نمايش نامه درحال رقم خوردن است، انتظارى 
است كه اين آدم ها دارند و به واسطه همين، اين 
انتظار هم در تماشاچى انتقال مى يابد. اين درحالى 
است كه درهر لحظه بازيگران يا شخصيت هاى 
نمايش مى توانند به هم نگاه كنند، صحبت كنند 
و رودرروى هم قرار بگيرند اما ما تماشاچى را هم 
براى اين اتفاق منتظر گذاشته ايم. حتى تا لحظه 

پايانى كه دختر نمايش ما بلند مى شود.

 روايتى بودن را دوست دارم 
كارگردان نمايش «ديگرى » خاطرنشان مى سازد: 
به واسطه طراحى صحنه اى كه براى كار در نظر 
گرفته شده، هركدام از شخصيت ها يك داستان را 
روايت مى كنند. يك داستان ثابت از نگاه شخصى 
خودشان و نمى خواستم آن ها را روبه روى هم قرار 
بدهم و اين روايت گونه بودن آن و داستان گويى 
بودن را دوســت داشتم. وى درپاسخ به آنكه در 
سينما درفيلم «مســافر» كار بهرام بيضايى هم 
با همين شــيوه روايت را ديديم. اما يك روايت 
و درادامــه بازى ها در اين نمايش چرا گاهى اين 
نمايش به سمت نمايش نامه خوانى نزديك مى شود 
، توضيح مى دهد: از اين شيوه چندسالى است كه 
كارگردان هــا به دليل عدم پذيرش مخاطب كار 
نمى كنند. تماشاچى ها معموالً به سمت كارهاى 
خالقانه، داشتن جذابيت هاى بصرى و چينش ها 
رفته اند. اما در اين نمايش درهمان حركت هاى 
كم ، نشستن ها و جزئيات پراز ميزانسن هاست كه 
اين را در اجراى خوب بازيگران مى دانم. در چند 
سال گذشته اگرچه كمتر اين شيوه اجرايى ديده 
شده، اما اين نمايشنامه من را به سمت و سوى 
اين نوع كارگردانى هدايت كرد. نمايش «ديگرى» 
در ژانر درام اجتماعى هرشب از ساعت 20:30 در 
تماشاخانه بهار مجموعه تئاتر شهر مشهد برگزار 

مى شود.

���نگ و ��ر
  نمايشگاه عكس «زندگى در افغانستان» 

در فرهنگسراى غدير 
نمايشگاه عكس «زندگى 
در افغانستان» برگرفته از 
عكس هاى برتر اجتماعى 
و طبيعى از مردم و اقليم 
در  افغانســتان،  كشــور 
فرهنگسراى غدير مشهد 
برپا شد.اين نمايشگاه تا 3 

مرداد ، ساعات بازديد 9 الى 20 در تقاطع بولوار شهيد شيرودى و  
رستمى، نگارخانه فرهنگسراى غدير برپا خواهد بود.

 پويش ملى «فصل گرم كتاب»
پويش ملــى «فصل گرم 
كتاب» با مشاركت كانون 
پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان خراسان رضوى و 
فرهنگسراى خادم الشريعه 
اجرا  قاصدك  بوستان  در 
شــد. معصومه موسويان 

كارشــناس فرهنگى گفت: كانون پــرورش فكرى به عنوان يك 
سازمان متولى در غنى سازى اوقات فراغت، وظيفه دارد تا خدمات 
فرهنگى، هنرى و ادبى خود را در ايام فراغت كودكان و نوجوانان 
عرضه كند.  وى افزود: در اين برنامه مربيان با برپايى ايســتگاه 
كتابخوانى ويژه اعضا و والدين ضمن اجراى فعاليت هاى متنوع 
و خالقانه  كتاب محور مانند؛ شعرخوانى، داستان نويسى، روخوانى 
كتاب، كاردســتى، ســفالگرى و كتاب، نمايش  خالق و كتاب، 
نمايش فيلم و قصه گويى، به معرفى كانون و كتاب هاى پرخواننده 
آن پرداختند.  اين طرح در ايام تابستان و در روزهاى پنجشنبه هر 
هفته از ساعت 17 لغايت 19 در محل فرهنگسراى خادم الشريعه 

واقع در بولوار توس- توس 54 برگزار مى شود. 

 تشكيل انجمن ادبى مهتاب در نيشابور
جلسه انجمن ادبى مهتاب 
نيشــابور در مركز شماره 
سه كانون پرورش فكرى 
نوجوانــان  و  كــودكان 
نيشابور برگزار شد. دكتر 
خداداديان،  ضيا  محبوبه 
دكتراى ادبيات و اســتاد 

دانشــگاه در اين مراسم گفت: هر نويسنده اى در زمان خلق اثر، 
خود را در اوج كار مى بيند و تصور مى كند بهترين شكل ممكن 
را خلق كرده است كه اين روند پس از گذشت زمان رنگ مى بازد 
و در برخورد مجدد با اثر، نكات ضعف آن رخ مى نمايد و در واقع 
بهترين اثر هر نويسنده اى همان است كه هنوز نوشته نشده است.
در اين نشســت 10 نفر از اعضا به خوانش اثر در قالب داستان و 

متن ادبى پرداختند.

ر ��ت و �ذا
  سفر به نشتيفان، شهر قديمى ترين 

آسبادهاى جهان
مقدم:  كاهانى  مهدى 
در  «نشــتيفان»  شــهر 
شــرق خراسان رضوى در 
نزديكى خــواف و خرگرد 
قرار گرفته است. اين شهر 
با آســبادهايش شــهرت 
دارد كــه به عنوان يكى از 

جاذبه هاى تاريخى خراسان رضوى، ساالنه ميزبان صدها گردشگر 
خارجى و هزاران گردشگر داخلى است. 

وجه تسميه نشتيفان كه نزديك به 6 قرن است به اين نام خوانده 
مى شــود، به علت شــدت وزش بادهاى موسمى در آنجاست و 
چون اين منطقه در معرض نيش توفان هاى بســيار شديد بوده، 
آن را نشتيفان ناميده اند. با توجه به اينكه «آس» همان دستگاه 
خردكننده است، بنابراين با توجه به نيرويى كه به وسيله آن آس 
عمــل خردكردن را انجام دهد، نام متفاوتــى مى گيرد. اگر اين 
نيرو باد باشد «آســباد»، آب باشد «آسياب» و اگر حيوان باشد 
«خر آس» ناميده مى شــود. ساختار آسباد از دو قسمت شامل 
يك ساختمان خشت و گلى تشكيل شده كه در قسمت پايين 
آن ســنگ رويين و زيرين و انبار ذخيره غالت وجود دارد و در 
قسمت فوقانى چرخ و پرآسباد با مصالح چوبى است.  آسبادهاى 
نشــتيفان از بزرگ ترين مجموعه هاى خشــتى، گلى و چوب و 
نيز قديمى ترين بنا از اين نوع در جهان اســت كه با تلفيق هنر، 
صنعت و فناورى در خدمت ايرانيان ادوار گذشته بوده است.  در 
خراســان بزرگ، آسبادها از خواف تا نهبندان وجود داشته اند اما 
اكنون به غير از نشتيفان، آسبادهاي خوانشرف در نهبندان تنها 
بازمانده هاى آن هاست. مجموعه آسبادهاى نشتيفان به عنوان آثار 
تاريخى و فناورانه به جا مانده از دست كم 1400 سال پيش در 
ايران هستند كه هنوز هم با اندكى رسيدگى و مرمت چرخشان 

مى چرخد و گندم را براى قوت مردم آرد مى كنند.
در حال حاضر تنها 107 آســباد در روســتاها و شــهرهاى 
شهرستان خواف به صورت پراكنده وجود دارند كه نشتيفان 
با 40 آسباد بيشترين شــمار آسبادها را در خود جاى داده 
اســت كه 6 آســباد از اين تعداد هم اكنون فعال بوده و آرد 

توليد مى كنند.  

پايان جام رسانه و مهربانى به همت انجمن 
خبرنگاران و عكاسان ورزشى خراسان رضوى

 گل طاليى براى آزادى دانش آموز زندانى
شايد  رسائى فر:  هاشم 
هميشه فوتبال وسيله اى 
باشــد براى رســيدن به 
درآمد هــاى ميليونــى و 
حتى ميليــاردى اما اين 
و عكاسان  بار خبرنگاران 
ورزشى خراسان رضوى به 
همراه پيشكسوتان فوتبال مشهد براى آزادى دانش آموز زندانى پا 
به توپ شدند. دومين دوره جام رسانه و مهربانى با حضور چهار 
تيم خاطره انگيز پيام، ابومسلم، دهدارى و هدف گلكار مشهد كه 
متشكل از خبرنگاران،عكاسان و پيشكسوتان اين تيم ها بود، به 
پايان رســيد. از اهداف اين دوره از مسابقات عالوه بر جمع آورى 
كمك هزينه ديه دانش آموز  زندانى، مى توان به آشنايى خبرنگاران 
نســل جوان با چهره هاى قديمى ورزشى شهر مشهد و وفاق و 

همدلى ورزشى هاى استان اشاره كرد.
در مراسم اختتاميه كه با حضور شهردار مشهد و چهره هاى مطرح 
فوتبالى خراسان در محل استاديوم امام رضا (ع) برگزار شد، مبلغ 
45 ميليون تومان با همت خبرنگاران، پيشكســوتان، مجموعه 
تربيت بدنى آستان قدس، شهردارى و شوراى شهر مشهد، يحيى 
گل محمــدى، ميثاقيان، مديران فــرش آرا و آموزش و پرورش 
خراســان رضوى در گلريزان جمع آورى شد كه در جهت هدف 
اوليه اين مسابقات صرف خواهد شد. در مراسم اختتاميه عالوه 
بر قدردانى از شــركت كنندگان در اين مسابقات، از خانواده هاى 
درگذشتگان فوتبال مشهد هم تقدير شد. شايان ذكر است، عوايد 
نخستين دوره اين مسابقات نيز در جهت تكميل و تجهيز يكى از 

مدارس مناطق حاشيه اى شهر مشهد هزينه شد.

 وقف ورزشى
دكتر هاشمى جواهرى، مديرعامل مؤسسه تربيت بدنى آستان 
قدس رضوى به عنوان ميزبان اين رقابت ها در تشريح اهداف 
برگزارى اين مسابقات، به مقوله نذر و وقف ورزشى اشاره كرد 
و با بيان اينكه توســعه فضاهاى ورزشى بايد در زمره اهداف 
عاليه واقفــان و خيران قرار بگيرد، گفــت: نياز امروز جامعه 
جوان ما پرورش روح و جســم توأمان است؛بنابراين رسانه ها 
بايد در جهت گســترش فرهنگ وقف و نذر ورزشى پيشگام 
شــده و با تشريح اين نياز مهم جامعه، خيران را به اين سمت 

سوق دهند.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

نمايشى كه با صحنه اى 
تاريك و پر از شمع 
مواجه ايم. نمايشى 

سراسر از عشق و انتظار 
دو زن و يك مرد

بــرش

در  «نشــتيفان»  شــهر 
شــرق خراسان رضوى در 
نزديكى خــواف و خرگرد 
قرار گرفته است. اين شهر 
با آســبادهايش شــهرت 
دارد كــه به عنوان يكى از 

نمايشگاه عكس «زندگى 
در افغانستان» برگرفته از 
عكس هاى برتر اجتماعى 
و طبيعى از مردم و اقليم 
در  افغانســتان،  كشــور 
فرهنگسراى غدير مشهد 

پويش ملــى «فصل گرم 
كتاب» با مشاركت كانون 
پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان خراسان رضوى و 
فرهنگسراى خادم الشريعه 
اجرا  قاصدك  بوستان  در 
شــد. معصومه موسويان 

جلسه انجمن ادبى مهتاب 
نيشــابور در مركز شماره 
سه كانون پرورش فكرى 
نوجوانــان  و  كــودكان 
نيشابور برگزار شد. دكتر 
خداداديان،  ضيا  محبوبه 
دكتراى ادبيات و اســتاد 
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ميهمان  پذيراى  سنت-  و  رسم   .12
حوادث  مقابل  در  حمايتى  صندوق   .13
چينى  مقدمه   - كار  و  فعل  خسارات-  و 

مورد  خيلى  كه  وسيله اى  جنگجو-   .14
از  شاخه اى  باشد-  قرارنگرفته  استفاده 
اتومبيلرانى 15. باتالق – شهرى در خوزستان 

و در مجاورت رودخانه زهره

1. مريض احوال- كنايه از آدم شيرين گفتار- 
و  صبر   – ايتاليايى  بله   .2 اندوه  و  غصه 
واحدهاى  از   .3 مرتبه  و  دفعه  شكيبايى- 
آمريكايى-   .4 خداوند  سفره-  ارتشى- 
پيشوندى معادل يك دهم- علم تبديل فلزات 
روپوش  نوعى  سماروغ-  و  قارچ   .5 طال  به 
مخصوص زنان عرب 6. بوى پشم سوخته - 
نقيض دروغ- پايتخت مه آلود اروپايى 7. كوزه 
عمو  خواهر  ندا-  چربى- صوت  اثر  سفالى- 
حسرت-  و  دريغ  خانگى-  آسياب   .8
آب   - سرسخت تر  دشمن   .9 انجام شدنى 
ناشنوا- مخترع تلفن- به دنياآمدن 10. كثيف 
و چرك آلود – ابزاركار بنا- زادگاه رازى 11. 

فروشنده سنگ هاى زينتى گران بها- خاك 12. خشنودى- 
واحدى در سطح- شهرى مذهبى در عراق 13. پاراف- مافوق- 
مخفى 14. دعاى زيرلب- نام كتابى از اردشيربابكان - پهلوان 
به چيز  متعلق  و  مربوط  آنچه   – بيمار  بدن  15. حرارت 

ديگرى باشد- به روزبودن در علم رايانه

  افقى

  عمودى

 فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه نيشابور خبر داد

خدمات رايگان 70 دندانپزشك جهادى 
به بيش از 2000 محروم

نيشــابور- خبرنگارقدس: فرمانــده ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه نيشابور از حضور گروه جهادى دندانپزشكى 

صراط الحميد در بخش ميان جلگه نيشابور خبر داد.
سرهنگ پاسدار حسينى گفت: در راستاى ارتقاى سطح 
ســالمت دهان و دندان اقشــار كم برخوردار شهرستان 
نيشابور، گروه جهادى صراط  الحميد از 30 تير الى 5 مرداد 
در سطح روستاهاى بخش ميان جلگه به مدت هفت روز 
آماده ارائه خدمات دندانپزشكى خواهد بود. وى با اشاره به 
استعداد گروه جهادى صراط  الحميد كه متشكل از 70 نفر 
است، خاطرنشان كرد: تيم معاينه اين گروه جهادى  در اين 

مدت اقدام به معاينه بيش از 2000 نفر مى كنند.

 استاندار در ديدار با اصحاب شعر و ادب استان:
هنرمندان و مفاخر، دلبستگى وعشق 

سرزمينى مردم را بيشتر كنند

قدس: اســتاندار خراســان رضوى گفــت: مفاخر و 
هنرمندان مى توانند در هر منطقه دلبســتگى و عشق 
سرزمينى مردم را نسبت به محل اقامتشان بيشتر كنند.

عليرضا رزم حسينى در نشست با اصحاب شعر و ادب 
و مفاخر استان افزود: معتقدم اداره استان بايد در همه 
حوزه ها بويژه در حوزه فرهنگ به  صورت خردمندانه 
صورت بگيرد؛ بنابراين در همين راستا نقش دانشگاه ها 

را در اين حوزه پررنگ تر كرده ايم.
وى گفت: مركز خراســان شناســى را جدى بگيريد. 
اين مركز زيرخاكى هاى فرهنگى را رو خواهد كرد كه 

مى توانند موجب همبستگى شوند.

 يك مسئول در دانشگاه علوم پزشكى مشهد:
بيماران نيازمند به پيوند كبد در صف 

انتظار نمى مانند

قدس: رئيس تيم پيوند كبد و پانكراس دانشــگاه علوم 
پزشكى مشهد اعالم كرد: در حال حاضر در اين دانشگاه، 

صف انتظار گيرنده  پيوند كبد وجود ندارد. 
دكتــر محســن على اكبريــان افــزود: به لطــف نگاه 
انساندوستانه شهروندان، تعداد اهداكنندگان با گيرندگان 
برابر شده و حتى تعدادى كبد اهدا شده به مراكز درمانى 
شيراز ارسال مى شود تا بيماران ديگرى  از مرگ نجات 
پيدا كنند. وى ادامه داد: با روند رشد صعودى در زمينه 
پيوند كبد، اين تعداد در سال گذشته به 68 مورد افزايش 
يافت و امسال هم تاكنون 30 مورد پيوند كبد با موفقيت 

در مشهد انجام شده است. 

رئيس تيم پيوند كبد و پانكراس دانشــگاه علوم قدس: رئيس تيم پيوند كبد و پانكراس دانشــگاه علوم قدس: رئيس تيم پيوند كبد و پانكراس دانشــگاه علوم نيشــابور- خبرنگارقدس قدس: 

 كسب سه مقام توسط سنگنوردان 
خراسان رضوى 

و  نوجوان  سنگنوردان 
نونهال خراسان رضوى 
دوره  ششــمين  در 
سنگنوردى  مسابقات 
يك  كشــور  قهرمانى 
مدال طال و يك مدال 

برنز كسب كردند. 
در اين مسابقات كه در تبريز برگزار شد، ابوالفضل محمدى 
در رده سنى نوجوانان در رشته سرطناب بر سكوى نخست 
ايستاد و سيدسبحان سجادى در رده سنى نونهاالن همين 

رشته به مقام سوم دست يافت.
همچنين در رده سني نونهاالن B، فاطمه سادات رضوى به 

مقام نخست دست پيدا كرد.

 15 مدال براى بانوان وزنه بردار
وزنه بــردار  بانــوان 
خراســان رضــوى در 
دوره مسابقات  دومين 
قهرمانــى وزنه بردارى 
بانوان كشور، 15 مدال 
رنگارنگ كسب كردند. 
هيئــت  رئيــس 
وزنه بردارى اســتان به ايرنا گفت: در اين رقابت ها مرضيه 
قنبرى از خراسان رضوى موفق به كسب سه مدال طال شد 
و بر سكوى قهرمانى بخش انفرادى در رده سنى بزرگساالن 
ايستاد. حسين زاده مقدم افزود: نگين وليان ديگر وزنه بردار 
استان نيز در اين رقابت ها، 6 مدال برنز كسب كرد و مائده 
منصورى و عاطفه عباســى نيز هر كدام موفق به كسب دو 

مدال نقره و يك برنز شدند.
وى اضافه كرد: اين رقابت ها به ميزبانى شهر اصفهان برگزار 

شد.
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