
ديدار آيت اهللا علم الهدى با آيت اهللا العظمى مكارم شيرازىتئاتر مشهد بالنده است
روز گذشته صورت گرفتجواد انصافى، بازيگر و كارگردان نمايش هاى آيينى در گفت وگو با قدس:

 مى گويند شخصيت سياه ها يا اغلب كسانى كه در 
نمايش هاى شــاد بازى مى كنند، غمگين است اما 
ماجرا درباره جواد انصافى، هنرمند خوب كشورمان 
كه اغلب ما او را در چهره و نقش عبدلى در تلويزيون 
مى شناسيم، با اين تعريف متفاوت است و مى توانم 
بگويم او به جاى اينكه غمگين باشد، خيلى عميق 

است. او اين روزها به همراه ...

قدس: آيــت اهللا علم الهدى، نماينده ولى فقيه در 
خراســان رضوى و امام جمعه مشــهد با آيت اهللا 
 العظمى مكارم شيرازى از مراجع عظام تقليد ديدار 

و گفت وگو كرد.
به نقل از پايگاه اطالع رسانى آيت اهللا علم الهدى، 
در اين ديدار، درباره مســائل روز كشــور، مسائل 
فرهنگى و همچنين فعاليت هاى انجام شــده در 

حاشيه شهر مشهد، گفت وگو و تبادل نظر شد. .......صفحه 4 

كوه خـوارى به نام آبـادگرى!
عضو جهاد دانشگاهى مشهد با اشاره به 

كاهش 44 درصدى جمعيت اين قشر: 

زندگى  روستايى 
رو به زوال است

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

گزارشى از تخلفات يك شركت عمرانى در ارتفاعات جنوبى مشهد

.......صفحه 2 

پرونده سرقت سريالى گله هاى گوسفند 
در حاشيه شهر مشهد بسته شد

سارقان احشام 
در دام پليس

آقايان  نماينده
 قوميت گرايى در فرهنگ ما 

جايى ندارد

عضو هيئت علمى جهاد دانشگاهى مشهد گفت: در دهه هاى اخير 
جمعيت جامعه روستايى در خراسان رضوى 44 درصد كاهش يافته 
است.جواد سخدرى در كميته برنامه ريزى شهرستان كاشمر عنوان 

كرد: براساس سند توسعه اقتصادى و ...

دو نفر از باند ســه نفره ســارقان حرفه اى كه به گله احشــام يورش 
مى بردنــد و هر بار تعداد زيادى گوســفند را ســرقت مى كردند ، در 
محاصره مأموران اداره مبازره با جرايم خشــن پليس آگاهى اســتان 

.......صفحه 3گرفتار و شليك پليس پايان اقدامات ...
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سه شنبه 1 مرداد 1398

20 ذى القعده 1440
 23 جوالى 2019 
 سال سى و دوم 

 شماره 9020  
ويژه نامه 3404 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور            
فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارخانه  

خانه  سازی مشهد تاریخ انتشار:1398/5/1
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن کارخانه  خانه سازی مشهد راس ساعت 
10 صب��ح روز پن��ج ش��نبه م��ورخ 98/5/31 در مح��ل 
بول��وار امامت امامت 29 پالک 97 طبقه همکف برگزار 
میش��ود از کلیه اعض��ای محترم دعوت میش��ود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور بهم رس��انند  اعض��ای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند حق 
رای خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
واگ��ذار نمایند در اینصورت تع��داد آرائ وکالتی هر 
عض��و حداکثر  س��ه رای وهرفرد  غیر عض��و تنها  یک 
رای خواهد بود اعض��ای متقاضی اعطای  نمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح تا12 ظهر 
روزهای شنبه یکش��نبه و دوشنبه مورخه 27/26/ و 
1398/5/28 به نش��انی فوق مراجعه تا پس از تایید 
وکالت نامه های مزبورتوسط مقام مجاز ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد 
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصوی��ب صورتهای مالی س��الهای 96و 97 ش��رکت 
ب��ه انضمام گزارش  حسابرس��ی رس��می  3- تصویب 
بودجه پیش��نهادی سال 98 هیئت مدیره   4- انتخاب 

بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی98
5- اخذ تصمیم در خصوص پروژه 114 واحدی شرکت

6- تصویب واگذاری سه بلوک )120واحد( بصورت خود 
مالکی به ش��رکت سایه گستر خراسان   ضمنا داوطلبان 
عضویت در بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار 
ای��ن آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به 

شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
هیئت مدیرهشرکت تعاونی مسکن کارخانه                 

خانه سازی مشهد
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آگهی مناقصه
ش�رکت تعاونی مس�کن کارکنان قطار ش�هری مش�هد در نظر دارد مناقصه ذیل را به                       
ش��رکت های معتبر س��اختمانی که دارای حداقل صالحیت رتبه های 1 و 2 انبوه س��ازی و مجری 
ذیصالح سازمان نظام مهندسی یا حداقل رتبه چهار در رتبه های ساختمان و تاسیسات سازمان 

برنامه و بودجه به شرح ذیل را واگذار نماید.
شرایط مناقصه :

1- شماره مناقصه :110
2- موضوع مناقصه : مناقصه ساخت سفت کاری و نازک کاری بلوک دهم پروژه مجتمع مسکونی

3- نوع مناقصه : دو مرحله ای
4- مهلت دریافت اسناد از تاریخ : 1398/04/31 لغایت 1398/05/16

5- مهلت دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان توسط دبیرخانه تعاونی ساعت 9:30 روز دوشنبه 
مورخه 1398/05/28

6- محل دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان : دبیرخانه تعاونی 33030371-09151247040
7- متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اوراق ش��رایط مناقص��ه م��ی بایس��ت مبل��غ 500/000 ری��ال                                            
) پانص��د هزار ریال ( به حس��اب ش��ماره 5400515575 ن��زد بانک تج��ارت ) واریز طی فیش                      

سه برگی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ( واریز نمایند.
8- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده 3/000/000/000 ریال ) سه میلیارد ریال (

9- توضیح اینکه هزینه انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه  می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
تاریخ انتشار: 1398/5/1

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
مه��ر 68 رأس س��اعت 9 صب��ح روز یکش��نبه م��ورخ 
98/5/13 در محل شرکت به آدرس چهارراه فرامرز، 
مجتمع یاس، طبقه4 واحد 403 با دس��تور جلسه ذیل 
تش��کیل میگ��ردد. ل��ذا از کلی��ه اعضا ی��ا نمایندگان 
محترم دعوت می ش��ود رأس س��اعت مقرر در جلس��ه 

مجمع عمومی شرکت فرمایند.
دستور جلسه:

1- تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی
تذک��ر:1- در صورت��ی ک��ه حض��ور عض��وی در جلس��ه 
مذکور میس��ر نباش��د می توان��د حق رأی خ��ود را به 
موج��ب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار 
خ��ود واگذار نمای��د. در ای��ن صورت هر عض��و عالوه 
ب��ر رأی خ��ود تا 3 رأی ب��ا وکالت و غیرعض��و فقط یک 
رأی با وکالت می تواند داش��ته باش��د. )عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در               
تاریخ های 10 و 98/5/12 در محل ش��رکت از ساعت 9 
ال��ی 11 صبح با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر 
جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر شرکت مراجعه 

نمایند. )این بند جهت شرکت های تعاونی است(
هیئت مدیره شرکت تعاونی مهر 68 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد ) نوبت دوم(
بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��اء محت��رم دعوت 
می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق الع��اده ش��رکت تعاونی مس��کن مه��ر 12 که 
در   1398/05/19 صب��ح  ش��نبه   8 س��اعت  در 
محل مش��هد، مطهری جنوبی14، مسجدالزهراء، 
تشکیل می شود در ساعت مقرر در محل مذکور 
حض��ور به هم رس��انند. طبق م��اده 19 آئین نامه 
اجرای��ی مجام��ع عموم��ی در صورتی ک��ه حضور 
عضوی در مجمع عمومی به عللی میس��ر نباش��د 
می توان��د حق رأی خود را ب��ه موجب وکالت نامه 
به عضو دیگری واگذار نماید و ضمنا تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص 

غیر عضو تنها یک رأی می باشد. 
دستور جلسه:

1. اس��تماع گزارش��ات هیئت مدیره و بازرس��ان
2. ط��رح و تصوی��ب صورت ه��ای عملک��رد مالی 
ش��امل ترازنام��ه مربوط به س��ال مال��ی 1396-

1397 3. ط��رح و تصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی 
برای سال مالی 1398 4. طرح و تصویب، تمدید 
کلی��ه قرارداده��ای اجرای��ی پروژه ه��ا )امانی/
پیمان��ی( 5. انتخ��اب اعضاء اصل��ی و علی البدل 
و بازرس��ان 6. اتخاذ تصمی��م در خصوص اخراج 
اعضاء بدهکار بر اس��اس ماده 17 اساس��نامه 8. 
اتخ��اذ هر گونه تصمیمی ک��ه در صالحیت مجمع 

عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 12
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دعوت مجمع
 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول

 شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی شعب 
استان خراسان رضوی 

ب��ه اط��الع اعض��اء محت��رم م��ی رس��اند جلس��ه مجمع 
عمومی عادی س��الیانه نوبت اول در روز س��ه ش��نبه  
1398/05/22راس ساعت 18 در محل نماز خانه اداره 
رفاه کارکنان بانک ملی ای��ران / امورآموزش رفاهی 
مش��هد مقدس واق��ع در مش��هد بولوار ش��هید صادقی               
)بولوار سازمان آب( با دستورکار جلسات ذیل تشکیل می گردد. 
ل��ذا از کلی��ه اعض��اء محت��رم دع��وت ب��ه هم��کاری 

وخواهشمند است در جلسه حضور بهم رسانند
در ضمن تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای 

خواهد بود .
دس��تور جلس��ه : 1- گزارش هیئت مدی��ره و بازرس 
شرکت تعاونی 2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
داوطلب��ان عضویت در س��مت کاندیدات��وری بازرس 
میتوانند حداکثر یک هفته پس از انتش��ار این آگهی 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان 

بهار در ساعت فعالیت شرکت مراجعه نمایند. 
همچنی��ن اعض��اء متقاض��ی اعط��ائ وکالت ب��ه همراه 
وکی��ل م��ورد نظر خود م��ی توانن��د حداکثر ت��ا تاریخ 
1398/05/20 ب��ه دفت��ر ش��رکت تعاون��ی مراجع��ه و 

اقدامات قانونی را انجام دهند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان                  

بانک ملی شعب استان خراسان رضوی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن مهر 12 مشهد

)نوبت سوم(
اولین جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 12 مش��هد در 
س��اعت 9 صب��ح روز ش��نبه 98/05/19 در 
مح��ل مش��هد، مطه��ری جنوبی 14، مس��جد 

الزهرا تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود 
رأس س��اعت مقرر در مح��ل مذکور حضور 
بهم رس��انند و چنانچه حضور عضوی میسر 
نباش��د می تواند از میان اعضا و یا خارج از 
اعض��ا به نماین��ده تام االختیار خ��ود وکالت 
ده��د ک��ه در این ص��ورت هر عض��و با یک 
وکال��ت از اعض��ای دیگ��ر در جلس��ه حضور 

داشته باشد.
دستور جلس��ه: 1. تغییر ماده 5 اساسنامه 

)تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی(
2. تصویب اساسنامه جدید تعاونی 

هیئ�ت مدیره ش�رکت تعاونیی مس�کن مهر 12 
مشهد
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   آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن  کارخانه  خانه سازی مشهد 

تاریخ انتشار: 1398/5/1
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن کارخانه  خانه س��ازی مش��هد راس ساعت 17 
روز  س��ه ش��نبه مورخ 1398/5/15 در مح��ل بولوار 
امام��ت - امام��ت 29-  پالک 97 طبق��ه همکف برگزار 
میش��ود از کلی��ه اعضای محترم دعوت میش��ود  جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور بهم رس��انند اعضای محترم��ی که امکان حضور 
آنها در جلس��ه مذکور مقدور نمیباش��د میتوانند حق 
رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری 
واگ��ذار نمایند در اینصورت تع��داد آرائ وکالتی هر 
عض��و حداکثر  س��ه رای وهرف��رد  غی��ر عضوتنها یک 
رای خواه��د بود اعضای متقاض��ی اعطای نمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح تا12 ظهر 
روزهای شنبه و  یکش��نبه و دوشنبه  مورخه13/12/ 
و14 /98/5 به نش��انی فوق مراجعه ت��ا پس از تایید 
وکالت نامه های مزبور توس��ط مق��ام مجاز ورقه ورود 

به مجمع برای نماینده صادر گردد
اساس��نامه                                           6 م��اده  اص��الح  جلس��ه:1/  دس��تور 

)تمدید مدت فعالیت شرکت(
 هیئت مدیره

 شرکت تعاونی مسکن کارخانه خانه سازی

/ع
98
05
31
0

کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان سبزوار  )هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(
 آگهی فراخوان اعضاء اتحادیه صنف خدمات هنری ، چاپ و لوازم التحریر به منظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس

در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادیه های صنفی موضوع تبصره3 ماده 22 قانون صنفی، بدینوس��یله از کلیه 
اعضاء دارای پروانه کس��ب از اتحادیه صنف خدمات هنری، چاپ و لوازم التحریر شهرس��تان س��بزوار دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر 
پروانه کسب به همراه کارت شناسایی عکس دار از ساعت 11/30 لغایت 13/30 روز چهارشنبه مورخ 98/05/16 جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره 
و بازرس، شخصا به نشانی میدان صاحب الزمان )نجارآباد(خیابان ارم-دبیرستان نمونه باقرالعلوم)ع(مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از 
بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضا هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.الزم به ذکر است بر اساس تبصره ذیل ماده 13 آئین نامه انتخابات 
اتحادیه های صنفی اعطاء وکالت جهت دادن رأی ممنوع می باشد.)اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف خدمات هنری، چاپ ولوازم 
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مهدی کاهانی مقدم  پروژه ۴۷ هکتاری 
آبادگران که در سال ۱۳۷۷ برابر طرح مصوب 
مسکن و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده 
۵ آغاز به کار کرده و سال های زیادی است که 
در ارتفاعات غربی کوهسنگی مشهد خودنمایی 
می کنــد، درحالی که قرار بــود به عنوان یک 
پروژه گردشگری، با ساخت مجتمع توریستی 
و رفاهی، در خدمت زائران امام رضا)ع( باشــد 
و خدمات ارزان قیمت به آنان ارائه دهد، نه تنها 
به این هدف جامه عمل نپوشانده که تخلف و 
انحراف های متعددی از مفاد موافقت اصولی و 
جواز اولیه داشــته است.آبادگران از پروژه هایی 
اســت که رهبر معظم انقــاب به تخلفات آن 
واکنش نشــان داده و ابراز نگرانی کرده اند؛ »در 
مشــهد، من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب 
شهر که در واقع مرکز تنفس شهر است، دارند 
افرادی آن باال خانه می سازند، هتل می سازند، 
ساختمان های چند طبقه می سازند، این ها بد 

است، این ها غلط است، جرم بدانید این ها را«.
به باور کارشناســان و برخی مسئوالن سابق و 
فعلی خراسان رضوی هم، کوه خواری، خرید و 
فروش های غیر قانونی اراضی بیت المال، تغییر 
کاربری و انحراف پروژه از گردشگری به مسکونی 
و خریــد و فروش هــای متعــدد، از مهم ترین 
اشــکاالت وارده به مجموعه آبادگران است که 
با ظاهری موجه و قانونی انجام شده و می شود. 

آبادگرانمصداقبارزكوهخواری
شــهردار مشهد نیز در نشســت اخیر خود با 
خبرنگاران در این زمینه گفت: آبادگران بدون 
تردید یک پروژه مضر برای مشهد بوده و درست 
اســت که بر اســاس قانون، مصوبات و مجوز 
ساخت وســاز در این منطقه گرفته شده، اما به 
لحاظ فنی ما به آن معترض هستیم و معتقدیم 

مصداق بارز کوه خواری است.
کایی اضافه کرد: شرکت آبادگران که پیمانکار 
پروژه اســت، در عمل به تعهدات خود با توجه 
به مجوزها صادق نبوده؛ این پروژه قرار بوده به 
مجموعه گردشگری تبدیل شود اما به این تعهد 
عمل نشده و ما به این مسئله معترض هستیم و 
حاال اگر سرمایه گذار مسئله را جبران کند، به او 

کمک خواهیم کرد.
نکته  دیگری که شهردار مشــهد به آن اشاره 
می کند، پرداخت نشدن سهم شهرداری و شهر 
مشهد از عوارض ساخت و ساز در این پروژه است. 
هرچند معتقد است که این سهم ۵۵ درصدی 
دریافت نشــده ، قانونی نبوده و شهرداری هم 
اصراری به گرفتن وجــوه غیرقانونی ندارد، اما 
تأکید کرد سهم شهر باید پرداخت شود که در 

این سال ها هنوز هیچ مبلغی 
به شــهرداری پرداخت نشده 

است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه 
پــروژه آبادگران به دلیل ایفا 
نشدن تعهدات، بسیار پیچیده 
است و ســال های سال وبال 
گردن مشــهد خواهــد بود، 
اجتماعی  تأمین  اضافه کرد: 
که از سهامداران عمده پروژه 
اســت، باوجود آنکــه انتظار 
می رود منافع مردم را در نظر 
بگیرد اما ایــن کار را نکرده 

است.

دادسرادرحالتکمیلمستنداتاست
دادستان عمومی و انقاب مرکزخراسان رضوی 
هم در مورد آخرین وضعیت مجموعه آبادگران 
اظهار داشــت: در پرونده آبادگران تخلفاتی از 
ســوی مدیران وقت صــورت گرفته که حوزه 
معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرا در حال تکمیل مســتندات و ارسال 
پرونده به شعب تحقیق برای رسیدگی قضایی 
اســت، همچنین بنا بر اعام سازمان بازرسی 
کل استان، این پروژه مجوزهای الزم در حوزه 

گردشگری و اقامتی را ندارد.
صادقی یادآور شد: البته در حال حاضر، شاهد 
آغاز بلندمرتبه ســازی در حاشــیه بولوار نماز 
توسط مجموعه توس گستر و سایر مجموعه ها 
و تعاونی ها هستیم. انتظار می رود دستگاه های 

مســئول ازجمله مســکن و 
بازرسی  سازمان  شهرسازی، 
استان و شــهرداری، پیش از 
ورود دستگاه قضایی و پیش 
از آنکه این مجموعه ها مانند 
آبادگران به ســمت تخلفات 
غیرمجاز  ساخت وسازهای  و 
و تخریــب ارتفاعات جنوب 
مشــهد ســوق پیدا کنند، 
تمهیدات پیشــگیرانه را در 

دستور کار قرار دهند.

مجوزساختوساز
دروسطمنطقهممنوعه

درعین حال آنچه مسلم است اینکه این پروژه 
با استفاده از حربه و ترفندهای گوناگون از بدو 
تولــد، قانــون را دور زده، همچنان که به گفته 
معاون شهردار مشهد هنوز طرح تفصیلی جدید 
این منطقه، طراحی و تصویب نشده و در طرح 
پیشین، تمام آن منطقه ارتفاعات بوده است )در 
ارتفاعات نیز ساخت وساز غیرمجاز است( اینکه 
چطور یک پروژه توانسته خاف طرح تفصیلی، 
مجوز ساخت بگیرد، از عجایب کارنامه شهرداری 

در دوره های گذشته است.
به عبارت دیگر در وســط منطقه ممنوعه یک 
مجوز صادرشــده از کمیسیونی که مرجع این 
امور اســت و اختیارش دست اداره کل مسکن 

و شهرسازی سابق بوده است.
یکی از ترفندها این بوده که مدیران آبادگران با 
زیرکی، افرادی ازجمله اعضای کمیسیون ماده 

۵ یا معاون فنی عمرانی اســتانداری یا مدیران 
شهرداری را به ســمت هیئت مدیره آبادگران 
منصوب کرده اند. به همین خاطر روند دریافت 
مجوزهایی که به ظاهر ســخت و یا برای پروژه 
متخلفی چــون آبادگران غیرممکن می نموده، 

آسان شده است.
اینک اما به دلیل چشمپوشــی از تخلفات این 
پروژه راه برای آغاز پروژه های متخلف بعدی باز 
شده است و پروژه ای که قرار بوده محل اقامت 
و آســایش ارزان قیمت زائران و مجاوران باشد، 
به مکانی لوکس برای اسکان و تجارت عده ای 

خاص تبدیل شده است.
امروز اگر بتوانید! در آبادگران دور کوتاهی بزنید، 
احســاس می کنید وارد یک شــهرک شده اید 
با مجموعه ای از برج هــای عظیم در مجاورت 
ســاختمان هایی کوتاه با سقف های رنگی که 
تماماً مسکونی است و اغلب به عنوان دفاتر کاری 
یــا آپارتمان های الکچری ســاخته و به مردم 

فروخته شده است. 
فضاهایی چون رســتوران و کافی شاپ نیز در 
مالکیت خصوصی افراد است و میانگین قیمت 
خودروهای پــارک شــده در پارکینگ ها گاه 
میلیاردی اســت، اما کمتریــن اثری از فضای 
گردشــگری همچون امکانــات عمومی مانند 
پارک و پیاده راه و فضاهای نشستن و قدم زدن 

نخواهید دید.
امیدواریم همان گونه که دادستان  مرکزخراسان 
رضــوی اعام کرد، نتیجه تحقیــق و اقدامات 
دستگاه های نظارتی بویژه سازمان بازرسی کل 

کشور احقاق حق مشهد و مردم مشهد باشد.

   آقایان نماینده، قومیت گرایی
 در فرهنگ ما جایی ندارد

 باور تصاویری که در دو روز گذشــته از نزاع دو نماینده استان 
خراسان در صحن مجلس پخش شده و در فضای مجازی دست 

به دست می شود، سخت است.
مردم خراســان از تصاویر زشتی که دو نماینده آن ها در مقابل 
ایران و جهان به نمایش گذاشتند و شأن و جایگاه وکای ملت و 
مجلس کشور را تا این حد تنزل دادند، آزرده خاطرهستند. مردم 
استانی که یکی از ستون های تاریخ چند هزار ساله تمدن ایرانی و 
یکی از مظاهر برادری و زندگی مسالمت آمیز و مأنوس قومیت ها 

و مذاهب مختلف ایرانی و اسامی است.
ماجــرا از تذکر جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت 
جام و تایباد در جلسه روز یکشنبه مجلس آغاز می شود. نماینده 
تربت جام که ظاهراً از سفر جواد کریمی قدوسی به شهر خود و 
سخنانی که مدعی است نماینده مشهد بر علیه او گفته ناراحت و 
عصبانی است، تقاضای تذکر آیین نامه ای می کند و هیئت رئیسه 
تریبون را در اختیار او می گذارد، بدون اینکه بداند موضوع تذکر 

او چیست. 
نماینــده مردم تربــت جام که عضو فراکســیون امید و حزب 
کارگزاران است و زاویه سیاسی تندی هم با قدوسی دارد و مدعی 
است کریمی قدوسی در سفر به شهر او به مردم حوزه انتخابیه اش 
گفته نماینده آن ها انقابی نیســت و برای رد صاحیتش امضا 
جمع کنند، کلمات تند و اظهارات قومیت گرایانه و نژادپرستانه ای 
را بر زبان رانده و به نماینده مشــهد می گوید چه کسی به شما 
شناسنامه ایرانی داده و می افزاید آقای کریمی قدوسی آن زمانی 
که اجداد و بستگان شما به ایران حمله می کردند، ما ایرانی بودیم 
و از ایــران دفاع می کردیم. این اتفــاق در حالی رخ می دهد که 

کریمی قدوسی در صحن مجلس حضور ندارد.
روز بعد اما نوبت به کریمی قدوسی می رسد. او که در مقام جبران 
و پاســخ برآمده در تذکری دیگر شاق طعنه و کنایه را بیرون 
کشیده و متقاباً رحیمی نماینده تربت جام را مورد هجمه قرار 
داده و مدعی می شــود او از دولت وعده گرفته که در صورت رد 
صاحیت، ســفارت کابل را خواهد گرفت و می افزاید: به شــما 
می گویم نه گندم کابل را می خورید و نه عدسی مجلس یازدهم را.

در این اتفاق چند موضوع قابل تأمل و تعمق اســت. چه شده 
که دو تن از نخبگان و کســانی که بایــد عصاره فضائل ملت 
باشند، اینچنین موقعیت و جایگاه ویژه خود و شأن نمایندگی 
و وکالت مردمی از غنی ترین بوم فرهنگی ایران را نادیده گرفته 
و این گونه با کلماتی زشت و ناپسند یکدیگر را در برابر همگان 

خطاب قرار می دهند؟
سؤال این است چرا دو نماینده و چهره سیاسی این گونه مسائل و 
دعوای شخصی خود را به صحن پارلمان که آبروی نظام و انقاب 
اســت و با بودجه بیت المال اداره می شود، می آورند و مسئولیت 

شرعی و قانونی و اجتماعی خودشان را فراموش می کنند؟ 
نماینده مردم مشــهد گفته است که چنان اظهاراتی را در مورد 
رحیمی در حوزه انتخابیــه او بر زبان نیاورده، هر چند در ادامه 
مدعی می شــود آنچه گفته و می گوید برآمده از اعتقاد اوست، 
نگارنده بر این باور اســت که اگر کریمی قدوســی حتی از سر 
اعتقادش هم درباره نماینده مردم شــهری دیگر که در فرایند 
انتخابات نظام جمهوری اسامی تأیید صاحیت شده و مردم او 
را برگزیده اند چنان حرفی را زده باشد، خطایی بزرگ کرده که 
باید بابت آن عذرخواهی کند و حالیت بطلبد؛ زیرا در این ماجرا 
نقش تحریک کننده را داشته است.اما در طرف دیگر هم اظهارات 
قومیت گرایانــه رحیمی و تاش او برای تحریک احساســات 
نژادپرستانه در مردم یک منطقه علیه همکار خود و او را بیگانه 
و مهاجــم خواندن، اقدامی غیر قابل پذیرش و خاف فرهنگ و 
آداب ایرانی و بویژه روحیه مردم خراسان است که از مواهب پر 
برکت فرهنگ رضوی برخوردارند و ضمن اینکه این رفتار با تعالیم 
دینی ملت ایران نیز ناسازگار است. از این رو انتظار می رود این 
نمایندگان در وهله اول از مردم بابت این کارخود عذرخواهی و 
خطایشان را جبران کنند، در غیر این صورت این رفتار در نگاه 
مردم به آن ها تأثیر خواهد گذاشــت.به نظر می رسد الزم است 
هیئت رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به 
صورت جدی به این ماجــرا ورود پیدا کنند تا هم جلو تنزل و 
آسیب به شــأن و جایگاه مجلس در افکار عمومی و نگاه مردم 
گرفته شــود و هم امکانات و بودجه و تریبون مجلس این گونه 
صرف درگیری ها و نزاع های شخصی یا سیاسی و بی ارزش برخی 

نمایندگان نشود. 
آنچه در مجلس رقم خــورد توهین به مردم، مجلس و یکی از 

ارکان نظام اسامی بود و باید جلو تکرار آن گرفته شود.

 آغاز دوره آموزشی 
طرح والیت در مشهد

قدس: بیست و چهارمین 
طــرح  آموزشــی  دوره 
والیت با حضــور ۴۵۰۰ 
از سراسر کشور  دانشجو 

در مشهد آغاز شد.
مســئول طــرح والیت 
سازمان بسیج دانشجویی 
کشــور در حاشیه مراســم افتتاحیه این طرح در حرم مطهر 
رضوی گفت: برای برگزاری این دوره ۴۰ روزه، ۱۳ هزار دانشجو 
از دانشــگاه های مختلف ثبت نام کرده بودند که پس از آزمون 
و مصاحبه ۵۰۰۰ دانشــجوی دختر و پسر برای حضور در این 
طرح برگزیده شدند.حجت االسام امیر ابوالفضل حکمت ارجمند 
افزود: هدف از برگزاری این دوره کادرســازی برای تحقق گام 
دوم انقاب با محوریت ۶ کتاب با موضوعات معرفت شناســی، 
خداشناسی فلسفی، انسان، راه و راهنماشناسی، فلسفه اخاق، 
فلســفه حقوق و فلسفه سیاست اســت.وی بیان کرد: عمده 
مدرســان دوره های آموزشــی این طرح از اســتادان مؤسسه 
آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( هستند.ارجمند گفت: ۳۲۰ 
نفر به عنوان نیرو های برگزارکننده و خادمان طرح و ۶۰۰ نفر نیز 

در قالب مدرسان و خانواده های آنان در این طرح حضور دارند.

  برگزیدگان چهل و دومین دوره 
مسابقات قرآن کریم خراسان رضوی 

معرفی شدند
یافتن  پایــان  با  قدس: 
چهل و  اســتانی  مرحله 
مســابقات  دوره  دومین 
در  خراسان رضوی  قرآن 
بخش برادران و خواهران، 
نفرات برتر ایــن دوره از 
شدند. معرفی  مسابقات 

در بخش آقایان امید حسینی نژاد، علیرضا بیژنی و سید روح اهلل 
لسان طوسی به ترتیب عناوین اول تا سوم این دوره از مسابقات 
در رشته قرائت تحقیق را کسب کردند.در رشته قرائت ترتیل، 
میاد اسماعیلیان، سعید ثنایی و امید رمضانی از مشهد به ترتیب 
رتبه های اول تا ســوم را از آن خود کردند.همچنین در رشته 
دعاخوانی به ترتیب صالح حدادی از طرقبه شاندیز، سجاد نوری 
و حســین نظری از مشهد توانستند مقام اول تا سوم را کسب 
کنند.در رشته اذان، علی سراجی از مشهد، سیداحمد فاطمی پور 
از سبزوار و ابوالفضل رشیدی از کاشمر به ترتیب رتبه های اول تا 
سوم را کسب کردند.در رشته  حفظ کل، محمدرضا جاهدی نیا از 
سبزوار، محمد الئینی و سیدعلی مؤمنیان از مشهد؛دررشته ۲۰ 
جزء، سیدمصطفی ریحانی و حسن حسین زاده از مشهد، علیرضا 
خدا خش از سبزوار؛ در رشته حفظ ۱۰ جزء، محمدحسین نوه 
حاج حسینی، سیدحمیدرضا جاوید شفیعی و حامد صدیق از 
مشهد و در رشته پنج جزء، محمدرضا محمدی از مشهد، ادریس 
کریمی نیا از تربت جام و عبدالوهاب تیمورپور از خواف به ترتیب 
رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.در بخش خواهران معصومه 
صهبایی اســتاد از مشهد، زکیه برزویی از سبزوار و مهری برات 
زاده از قوچان در رشــته ترتیل به ترتیب رتبه های اول تا سوم 
را به خود اختصاص دادند.در رشــته قرائت تحقیق زینب ضیاء 
دوست از سبزوار، فاطمه زهرا ندافی از گناباد و زهرا مهوشیان از 
مشهد موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.همچنین در بخش 
دعاخوانی بنت الهدی شایق از سرخس، سیده مرضیه شریفی از 
مشهد و عفت یزدی از نیشابور به مرحله کشوری راه یافتند.در 
رشــته حفظ کل رؤیا فضائلی، سیده سمانه محروقی و فاطمه 
علی آبادی از مشهد رتبه های اول تا سوم رشته حفظ کل قرآن 
کریم را به خود اختصاص دادند.نجمه ملک پور از چناران، بهاره 
علی آبادی از مشهد و فاطمه فتحی از طرقبه به ترتیب رتبه های 
اول تا سوم را در حفظ ۲۰ جزء کسب کردند. زهره اولیانیا و هانیه 
علیزاده از مشــهد و الهه ســرافرازی از تربت جام در رشته پنج 
جزء؛ فاطمه صالح آبادی از سبزوار، مریم نصیری و اکرم میرزاده از 
مشهد در رشته ۱۰ جزء رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

 عضو جهاد دانشگاهی مشهد
با اشاره به کاهش 44 درصدی جمعیت این قشر: 

 زندگی روستایی رو به زوال است
ایسنا: عضو هیئت علمی 
مشهد  دانشگاهی  جهاد 
گفت: در دهه های اخیر 
جمعیت جامعه روستایی 
در خراســان رضوی ۴۴ 
درصــد کاهــش یافته 
اســت.جواد ســخدری 
در کمیتــه برنامه ریزی 
شهرستان کاشمر عنوان کرد: براساس سند توسعه اقتصادی و 
اشتغال زایی روستایی که با همکاری سازمان جهاد دانشگاهی 
تهیه می شــود، قرار است برنامه توانمندســازی برای حدود 
۱۶۰۰ روستای اســتان در چهار سال آینده و برنامه ششم، 
نوشته و اجرا شود.وی عنوان کرد: قرار است در فاز نخست، این 
پروژه در ۴۶۲ روستا و در ۳۱ دهستان و شهرستان استان اجرا 
شود.مجری طرح سند توسعه اقتصاد روستایی خراسان رضوی 
با بیان اینکه در فاز نخســت این سند، ۷۰ طرح سطح شبکه 
کسب و کار مخصوص شهرستان هاست، گفت: باید ۱8۴8 طرح 
با ۳۶ هزار و 8۲۰ فرصت شغلی به میزان سرمایه گذاری ۱۲۷۶ 
میلیارد تومان ایجاد شود.وی تأکید کرد: هرچند اگر بخواهیم 
نرخ بیکاری اســتان در روستا را از ۱۰.۲ درصد به ۵.۴ درصد 
کاهش دهیم، باید ۱8 هزار و ۳۲۶ شغل تعریف شود، اما در 
فاز یک ۲۳ هزار فرصت شــغلی طراحی شد.سخدری ادامه 
داد: جهت گیری نامناسب الگوی توسعه اقتصادی روستایی، 
افت ســفره های زیرزمینی، انجام طرح های موضعی و اغلب 
موازی در ســازمان های متولی و مؤثر، خألهای برنامه ریزی و 
سیاست گذاری و معضات نهادی از جمله مشکات توسعه 
اقتصاد روســتایی اســت.وی با اشــاره به اینکه در دهه های 
اخیر جمعیت جامعه روستایی از ۷۰ درصد به ۲۶ درصد در 
خراسان رضوی کاهش یافته است، گفت: اگر به همین منوال 
پیش برویم زندگی روستایی به طور کامل مضمحل می شود.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد عنوان کرد: به دلیل 
درآمد کم و مسن شدن جامعه روستایی و... زندگی روستایی 

دچار زوال شده است.

قدس   اگر در دو روز گذشــته گذرتان به محدوده پل فجر مشهد )بویژه در ساعات اول 
شب( افتاده باشد، شاهد ترافیک شدید در مسیر شرق به غرب در این محدوده هستید که 

موجب گایه مسافران و شهروندان زیادی شده است.
هرچند در سال های اخیر دیدن معابر پرترافیک و معطلی غیرعادی در بسیاری از خیابان های 
مشهد امری عادی شده، ولی گاهی عواملی موجب تشدید ترافیک معبر می شوند که برخی 
غیرمترقبه و دسته ای هم عمدی هستند که انجام عملیات عمرانی یا خدماتی در این بخش 

قرار می گیرند.

زمانشناسیفراموششده
همان گونه که در ابتدای مطلب اشاره شد، در روزهای اخیر ترافیک شدید محدوده میدان 
یا همان پل فجر موجب انتقاد بسیاری از شهروندان شده که علت ایجاد این مشکل انجام 
عملیات فنی تعویض درزگیرهای پل است.یک راننده اتوبوس می گوید: عصر روز یکشنبه 
بیش از یک ساعت در ترافیک این محدوده معطل بودم و فاصله بولوار شهید آوینی تا پل 
فجر مانند پارکینگ شــده بود و هیچ شباهتی به یک معبر مهم شهری نداشت؛ بر اساس 
نوشــته نصب شده، گویا تا چند هفته دیگر هم باید این مشکات را تحمل کنیم.شهروند 
دیگری نیز اظهار می دارد: پرسش مهم تمام افرادی که با این صحنه روبه رو می شدند این بود 
که چرا شهرداری در این موقع از سال که اوج سفرها به این شهر است و شلوغ تر از هر زمان 
دیگری است اقدام به چنین کاری کرده است.یکی از کسبه محدوده این پل هم می گوید: 
شلوغی غیرمعمول این مسیر همه چیز را تحت تأثیر قرار داده، حتی زندگی ساکنان کوچه ها 
و خیابان های اطراف را مختل کرده، چرا که برخی از راننده ها برای فرار از ترافیک سعی دارند 
از مسیرهای فرعی ادامه مسیر دهند. ای کاش زمان دیگری برای این کار انتخاب می شد تا 

تبعات آن به حداقل می رسید.

توضیحاتفنی
با این وصف، به طور خاصه گایه شهروندان از زمانبندی نامناسب این اقدام است؛ از این 
رو به منظور انتقال گایه ها و شــنیدن پاسخ متولیان این کار در شهرداری مشهد موضوع 
را با مدیر روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد که البته سخنگوی 
معاونت فنی و عمران هم هست، درمیان گذاشتیم که پیش از هر پاسخی از تمام شهروندان 

و مسافران مشهد به دلیل مشکات حاشیه این اقدام عذرخواهی می کند. 
مجید بخت آزما اظهار می دارد: هرچند به سبب تعطیات تابستانی، این روزها مشهد اندکی 
شلوغ تر است، ولی اگر نگاهی تحلیلی به زمان سفر به مشهد داشته باشیم می بینیم دیگر 
مانند گذشته های دور نیست که ماه هایی از سال شاهد حضور اندک مسافران و زائران باشیم، 
چراکه با توسعه راه ها و افزایش سرانه وسایل نقلیه و به نوعی سهولت سفر، در تمام طول 

سال شاهد حضور زائران زیادی در مقدس مشهد هستیم.بنابراین نمی توان زمان خاصی را به 
عنوان خلوتی معابر شهر پیدا کرد و نکته مهم تر اینکه به تناسب نوع عملیاتی که قرار است 
انجام شــود، زمانبندی مناسب آن صورت می گیرد، به زبان ساده اینکه نمی توان در فصل 

زمستان عملیات بتن ریزی انجام داد.
وی می افزاید: با این توضیح مختصر باید گفت بهترین زمان انجام اقدامات عمرانی در مشهد 
از اواســط خرداد تا آبان اســت و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که در این دوره زمانی 
اولویت های عملیاتی انجام شود.بر پایه بررسی های کارشناسان فنی، بهترین زمان تعویض 
درزگیرها )ژوئن های پل( هنگامی است که سازه در شرایط خاص انبساطی باشد و نمی توان 
در زمســتان آن ها را تعویض کرد. از ســوی دیگر با توجه به میزان استهاک و فرسودگی 

قطعات، اگر تعویض آن ها با تأخیر انجام شود هزینه های بیشتری خواهد داشت.
بخت آزما ادامه می دهد: تعویض درزگیر های چند پل دیگر هم از جمله پل های غیرهمسطح 
دوربرگردان های عباســپور در دستور کار بود که در مدت ۲۰ روز به پایان رسید و به دلیل 
کم ترافیک بودن محور نسبت به محدوده پل فجر با کمترین گایه شهروندان روبه رو بودیم.

وی یادآور می شــود: با این وصف و به منظور رضایتمندی شهروندان و مسافران، بر اساس 
برنامه زمانبندی این پروژه، قرار است در مدت ۲۰ روز تمام درزگیرهای پل فجر در دو مسیر 
رفت و برگشت تعویض شوند. در ۱۰ روز نخست مسیر شرق به غرب در دست اقدام است 
که با دستور معاونت فنی وعمرانی شهرداری با انجام عملیات اجرایی در سه شیفت به دنبال 
انجام سریع تر این پروژه هستیم.وی در پایان با تأکید بر فرصت چند ماهه شهرداری برای 
انجام عملیات عمرانی اظهار می دارد: باید در سال جاری ۳۲۰۰ متر مربع آسفالت معابر و 
اقدامات فنی از قبیل تعویض درزگیرها انجام شود که افزون بر ۲۲۰ میلیارد تومان اعتبار 

برای آن در نظر گرفته شده است.

 قدس گالیه های شهروندان را پیگیری کرد

پس لرزه های ترافیکی تعویض درزگیرهای پل فجر
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     یک مسئول در آموزش و پرورش:
شمار لغو ابالغ مدیران مدارس 

متخلف در مشهد به دو مورد رسید
ایرنا: شــمار لغو اباغ مدیران مدارس به دلیل تخلف 

دریافت وجه غیرقانونی در مشهد به دو مورد رسید. 
محمد قوامی نژاد، رئیس اداره نظارت و ارزیابی عملکرد 
اداره کل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی با اعام 
این مطلب گفت: پرونده پنج مدیر دیگر هم با اســناد 
جمع آوری شــده، در هیئت رسیدگی به تخلفات این 
اداره کل در مرحله بررســی و صدور حکم است و در 
صورت اثبات تخلف با مدیران متخلف برخورد مقتضی 
انجام و در صورت نیاز، حکم لغو اباغ توســط هیئت 

صادر می شود.

     رئیس اداره اکرام ایتام کمیته امداد استان خبر داد

تشرف ایتام و محسنین شهرستان 
jصالح آباد به زیارت امام رضا

مهر: رئیــس اداره اکرام ایتام کمیته امداد خراســان 
رضوی گفت: ۴۰ زائر از ایتام و محســنین شهرستان 
صالح آباد در قالب اردویی ســه روزه از ۲۹ تا ۳۱ تیرماه 
۹8 میهمان امام مهربانی ها بودند.حسن اسامی افزود: 
این زیارت با مشارکت یک نیکوکار تهرانی و با هزینه ای 
افزون بر ۱۵ میلیون تومان انجام شده است.وی با بیان 
اینکه تعداد 8۲۵ حامی نیکوکار از ایتام و محســنین 
حمایــت می کنند، افزود: هم اکنون ۲۹8 فرزند یتیم و 
۱۳۱ فرزند محسنین در شهرستان مرزی صالح آباد از 

خدمات کمیته امداد بهره مند هستند.

     دردو ماه گذشته محقق شد
 خرید ۹0 هزار تن گندم 

در خراسان رضوی
قدس: شــبکه تعاون روستایی از ابتدای فصل برداشت 
گنــدم و آغاز خریــد تضمینی، تاکنــون ۹۰ هزار تن 
گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان خراســان رضــوی را به 
صورت تضمینی خریداری کرده اســت.مدیر ســازمان 
تعاون روســتایی استان گفت: خرید تضمینی گندم در 
این اســتان از دوم خرداد آغاز شده و تا پایان شهریور و 
فصل برداشت گندم ادامه دارد.محسن اسفندیاری افزود: 
تاکنون ۶۰۰۰ تــن دانه روغنی کلزا نیز از کشــاورزان 
خریــداری شــده و همچنین ۶8 درصــد هزینه خرید 
گندم و کلزا در استان به کشاورزان پرداخت شده  است.

  کاهش تعداد کارگران ساختمانی
 بیمه شده در سبزوار

قدس: رئیس اداره تأمین اجتماعی ســبزوار از کاهش تعداد 
کارگران ساختمانی بیمه شده این شهر نسبت به سال گذشته 
خبرداد.حمیدرضا امینیان گفت: در حال حاضر ۳۳۴۰ کارگر 
ســاختمانی دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای در سبزوار از 
مزایای بیمه تأمین اجتماعی برخوردارند، این در حالی اســت 
که سال گذشته این دسته از بیمه شدگان ۳۴۴۴ نفر بودند.وی 
افزود:علت کاهش ۱۰۴ نفری کارگران ساختمانی زیرپوشش این 
نهاد، بازنشستگی، از کار افتادگی و مورد تأیید قرار نگرفتن حرفه 
آن ها از سوی تأمین اجتماعی بوده است، با این حال هیچ کارگر 
ساختمانی در سبزوار که درخواست بیمه داشته باشد در صف 
انتظار بیمه قرار ندارد. وی گفت: ۱۰۰ سهمیه برای زیرپوشش 
قرار دادن بیمه کارگران ساختمانی بدون هیچ محدودیتی وجود 
دارد.امینیان افزود: کارگران ساختمانی با بازدید های سه ماهه 
شناســایی می شوند تا فقط کارگرانی که به این حرفه اشتغال 

دارند زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند.
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راقبت

گزارشی از تخلفات یک شرکت عمرانی درارتفاعات جنوبی مشهد

كوهخواریبهنامآبادگری!



روی خط حادهث

حمل و نقل

شورای شهر

مدیرعامل این شرکت خبر داد
  کلنگ زنی خط ۴ قطارشهری مشهد تا 

پایان ماه آینده
قدس: مدیرعامل شرکت 
قطارشــهری مشــهد از 
کلنگ زنــی خط ۴ مترو 
مشــهد در تابستان خبر 
داد. کیانــوش کیامرز در 
این خصــوص بیان کرد: 
چهارم  خــط  کلنگ  زنی 

مترو مشهد به طور قطع تا پایان شهریورماه انجام می شود.
وی افزود: ۱۴.۵ کیلومتر از مسیر ۱7.۵ کیلومتری خط ۴ با ۱۵ 

ایستگاه، نیازمند حفاری با دستگاه و ساخت تونل است.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد عنوان کرد: هر کیلومتر خط 
قطارشهری با ناوگان و سایر موارد ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد، 
با این حســاب، خط ۴ با نرخ کنونی ارز، حدود ۱۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد. کیامرز عنوان کرد: پیش بینی می شــود 

حفاری تونل خط ۴ حدود پنج سال طول بکشد.
خط ۴ مشهد از خواجه ربیع شروع و پس از عبور از میدان شهدا 

و حرم مطهر تا شهرک شهید باهنر ادامه دارد.

شورای شهر مشهد تصویب کرد
  اختصاص »قطعه بخشندگان حیات« 

بهشت رضاj به اهداکنندگان عضو
شــورای شــهر  فارس: 
مشــهد بــا مصوبــه ای، 
را  ســازمان فردوس هــا 
مکلف کرد در راســتای 
اهدای  فرهنگ  توســعه 
عضو نسبت به اختصاص 
قطعه ای ویژه به نام »قطعه 

بخشــندگان حیات« اقدام کند. بر اساس این مصوبه در جلسه 
علنی دیروز شورای مشهد، ســازمان فردوس ها مکلف شد در 
راســتای توسعه فرهنگ اهدای عضو و قدردانی از اراده استوار و 
تصمیم حیاتی خانواده هایی که بدون هیچ چشمداشتی، اعضای 
بدن عزیزان خود را برای جانبخشی به افراد واجد شرایط دریافت 
عضو اهدا می کنند، نسبت به اختصاص قطعه ای ویژه به نام »قطعه 

بخشندگان حیات« با رعایت چهار تبصره اقدام کند.
گفتنی است؛ براساس تبصره شماره یک و دو این مصوبه مکان 
قطعه مورد نظر توســط ســازمان فردوس ها تعیین می شود و 
همچنین همه هزینه های خدمات عمومی )تغســیل، تکفین و 
تدفین( فردی که عضو وی اهدا شده، رایگان و بر عهده شهرداری 
است. دستورهای جلسه دیروز شــورای شهر بیشتر مربوط به 
تفریغ بودجه سازمان های شهرداری بود که تفریغ بودجه سال 
۱۳۹7 شرکت ترافیک هوشمند الیت پنجمین دستورکار این 

جلسه علنی بود و پس از بررسی تصویب شد.
بر اساس این مصوبه شرکت هوشمند الیت مکلف شد گزارش 
کامل صورت های مالی عملکرد شرکت در سایر شهرها را به همراه 
برنامه های خروج از زیان در مدت سه ماه و در خصوص تحویل 
رایگان پارکینگ های غیرحاشیه و زمین های قابل بهره برداری به 
عنوان پارکینگ به شرکت الیت را در مدت یک ماه و نیز گزارش 
کاملی از آخرین وضعیت شرکت در خصوص قراردادهای موجود 
و در حال انعقاد با سایر شهرها را حداکثر تا پایان شهریور ماه به 

شورای اسالمی شهر مشهد ارائه کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمران 
در خصوص شرکت الیت گفت: هزینه های جاری پارک حاشیه ای 
الیت از درآمد آن باالتر است و در حال حاضر مطالبات ما از پارک 

حاشیه ای الیت حدود ۱7 میلیارد تومان است.
خلیل اهلل کاظمی با بیان اینکه طرح خوداظهاری شهروندان در 
برخی محدوده ها به صورت پیشنهادی راه اندازی و براساس آن 
۲۵ تا ۳۰ درصد تخفیف به شهروند خوداظهار داده می شود، ادامه 
داد: در حال حاضر پارکینگ »آســمان« واقع در ۱7 شهریور در 
نزدیکی حرم، روزانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰جای پارک خالی دارد، چون 
اطراف حرم را نتوانسته ایم مدیریت کنیم تا زائر یا مجاور ترغیب 

به پارک در پارکینگ های اطراف حرم شود.

با تالش پلیس آگاهی خراسان رضوی صورت گرفت
 کشف 29 هزار لیتر محموله سوخت قاچاق 
جانشــین  قرمز:  خط 
فرمانده انتظامی خراسان 
رضــوی از اقدام ضربتی 
پلیس آگاهی استان برای 
کشف ۲۹ هزار لیتر نفت 
سفید قاچاق در حاشیه 

شهر مشهد خبر داد.
ســرهنگ ابراهیم قربان زاده در تشــریح این خبر گفت: در پی 
کســب خبری مبنی بر اینکه فردی ســودجو اقدام به قاچاق 
فراورده های نفتی در سطح گسترده می کند، پیگیری موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت. جانشین فرماندهی 
انتظامی استان خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به اهمیت 
موضوع بالفاصله پرونده به پلیس آگاهی مرکز اســتان ارجاع و 
در این خصوص تیمی زبــده از کارآگاهان پلیس آگاهی مأمور 

رسیدگی به پرونده شدند. 
وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با اشــراف اطالعاتی، محل 
دپوی ســوخت های قاچاق را در انباری واقع در حاشیه مشهد 
شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و همچنین حضور بازرسان 
شــرکت نفت در اقدامی غافلگیرانه وارد محل شــده و ضمن 
دستگیری یک متهم، در بازرسی از این مکان ۲۹ هزار لیتر نفت 
سفید قاچاق کشف کردند.جانشین فرماندهی انتظامی استان 
خراســان رضوی در خاتمه با بیان اینکه کارشناسان ارزش این 
محموله را یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، بیان 
داشت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به 

منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

توسط شبکه دامپزشکی 
  یک تُن شیرخام فاسد 

در سبزوار معدوم شد
ایرنا: یک تُن شــیرخام 
فاسد با پیگیری بازرسان 
شبکه دامپزشکی سبزوار 
در این شهرستان کشف و 

معدوم شد.
رئیس شبکه دامپزشکی 
در تشریح این مطلب به 
خبرنگار ایرنا گفــت: در گزارش های دریافتی درباره جمع آوری 
غیرمجاز شــیرخام در یک واحد گاوداری، کارشناسان نظارت 
بهداشت این شبکه به همراه مأموران انتظامی به این دامداری 
مراجعه کردند. دکتر ولی اهلل جغتایی افزود: بازرســان شــبکه 
دامپزشکی حدود یک تُن شیرخام ترش را از این واحد گاوداری 
کشف کردند که پس از نمونه برداری، براساس نتایج آزمایشگاهی 
غیرقابل مصرف تشــخیص داده و از چرخه مصرف حذف شد. 
پرونده تخلف بهداشتی این واحد تشکیل و به همراه مستندات 

برای رسیدگی به دادگستری شهرستان سبزوار ارسال شد.

  نزاع جمعی در حوالی کاشمر
نزاع  و  درگیری  فارس: 
در  گذشــته  روز  بامداد 
حوالــی خلیل آباد منجر 
به جراحت و مصدومیت 

شدید پنج نفر شد .
این حادثــه در کیلومتر 
۱۲ محــور خلیل آباد به 
بردسکن و در حوالی پاســگاه انتظامی روستای کندر روی داد 
و بر اثر آن پنج نفر مصدوم شــدند که یکی از مصدومان توسط 

امدادگران به مرکز درمانی منتقل شد.

  حمل داروی ممنوعه به شیوه اتوبوسی
معــاون  قرمز:  خــط 
فرماندهــی  عملیــات 
خراسان جنوبی  انتظامی 
از کشــف ۲۹۰۰ عــدد 
قرص غیرمجــاز از یک 

اتوبوس خبر داد.
حســن شجاعی نســب 
اظهار داشت: دوشنبه گذشته مأموران ایست و بازرسی علی آباد 
شهرســتان بیرجند هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک 
اتوبوس مشکوک شده و خودرو را به الین بازرسی هدایت کردند.

 معاون عملیات فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران 
در بازرسی از خودرو ۲۹۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف کردند که 
در این باره متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

با تیزبینی پلیس صورت گرفت
  کشف ۶۰ کیلوگرم تریاک با طعم آهن!

خبرنگاران:  باشگاه 
انتظامــی  فرمانــده 
بردســکن گفــت: ۶۰ 
کیلوگــرم موادمخــدر 
از نــوع تریــاک از یک 
حامل  تریلر  دســتگاه 
ُگنُدلــه آهــن در یکی 
از محور های مواصالتی این شهرســتان کشف شد. سرهنگ 
عباس نظافتی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این 
فرماندهی حین کنتــرل خودرو های عبوری محور طبس به 
بردسکن به یک دستگاه تریلر حامل گندله آهن مشکوک و 
برای بررسی دقیق تر خودرو را متوقف کردند. او افزود: مأموران 
پس از کنترل مدارک خودرو و در بازرســی دقیق مقدار ۶۰ 
کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در بار خودرو جاسازی 
شده بود، کشف کردند. فرمانده انتظامی با بیان اینکه در این 
زمینه یک متهم دستگیر شد، گفت: پرونده  تشکیل و متهم 

برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

زاویه تصویر

خنک شدن به چه قیمتی!

رخ رد رخ
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یکی از شرایط، پرداخت پول است!
لطفاً به مســئوالن آموزش و پرورش بگویید 
صادقانه اعالم کنند برای ثبت نام دانش آموزان 
در مدرســه دولتی باید شهریه پرداخت کرد؛ 
چرا این قدر اصرار به پول نگرفتن دارند؟ کدام 
مدرســه در مشهد است که فقط پول کتاب و 
بیمه بگیرد؟ به هر مدرسه ای برای ثبت نام برویم 

یکی از شرایط، پرداخت وجه است.
915...۰877

قانون ظالمانه
چند شب پیش هنگام برگشت از حرم مطهر 
به منزل سوار اتوبوس های شیفت شب شدم و 
به دلیل اینکه من کارتم شارژ کافی نداشت به 
صورت نقدی کرایه را پرداخت کردم، اما راننده 
بــه جای ۱۱۰۰ تومــان ۱۵۰۰ تومان از بنده 
گرفت و در جواب اعتراض بنده هم گفت قانون 

است؛ همان طور که در روز به جای ۶۵۰تومان ۱۰۰۰ تومان دریافت می کنند.
935...1531
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عقیل رحمانی دو نفر از باند سه نفره سارقان 
حرفه ای که به گله احشام یورش می بردند و هر 
بار تعداد زیادی گوسفند را سرقت می کردند ، در 
محاصره مأموران اداره مبارزه با جرایم خشــن 
پلیس آگاهی استان گرفتار و شلیک پلیس پایان 

اقدامات مجرمانه اعضای باند را رقم زد.
به وقوع پیوســتن چندین سرقت ســریالی از 
گله های گوســفندان در حاشیه شهر مشهد که 
تمامی آن ها به یک شیوه انجام شده بود، موجب 
شــد تا بازپرس نخبه زعیم، رئیس شعبه ۶۰۹ 
دادسرای ناحیه ۶ مشهد مرجوعه ای قضایی را به 
پلیس آگاهی اســتان ارسال و در پی آن دستور 
انجام اقدامات پلیسی برای ردزنی سارقان شب رو 
به کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم خشن پلیس 

آگاهی داده شد.

 سرقت در تاریکی
از همین رو تحقیقات روی مستندات ارائه شده از 
برخی شکات در مرحله اولیه انجام و مشخص شد 
اعضای باند سه نفر و بیشتر سرقت ها را در زمانی 

انجام می دادند که هوا تاریک شده بود.
تمرکز مأموران زبده پلیس آگاهی اســتان روی 
یکی دیگر از سرنخ های موجود در پرونده به این 
نکته اشاره می کرد که سارقان در هر سرقت بین 

۱۰ تا ۲۰ و در برخی از سرقت ها تعداد بیشتری 
گوســفند را به یغما می بردند و در این زمینه از 
یک وانت پیکان برای جابه جایی مال ها استفاده 

می کردند.
اقدامات فنی و پلیسی پس از چند روز روی اندک 
ســرنخ های موجود، سبب شــد تا هویت مالک 
پیــکان وانت که او هم یکــی از اعضای باند بود 
برمال و بسرعت موقعیت تردد او شناسایی و پس 

از انجام اقدامات تعقیب و مراقبتی در یک فرصت 
مناسب دستگیر شود.

با دستگیری مرد جوان، وی لب به اعتراف گشود و 
ماجرای یورش های شبانه شان را به گله ها توضیح 

داد. در ادامه او دیگر اعضای باند را هم لو داد.

 شلیک پلیس راه فرار سارق را بست
از همین رو مأموران برای دستگیری دومین عضو 

باند وارد عمل شده و تصمیم گرفتند تا در یک 
قرار صوری او را به منطقه ای از شــهر بکشانند و 
دستگیر کنند. این ترفند پلیسی اجرا و نفر دوم 
باند سر قرار حاضر و در یک لحظه عملیات پلیسی 
آغاز و زمانی که متهم خودش را در چنگال عدالت 
گرفتار دید، برای رهایی از آن پا به فرار گذاشت 
و به دستور ایست پلیس توجهی نمی کرد؛ به این 
واسطه مأموران با استفاده از قانون به کارگیری 
ســالح ابتدا تیر هوایی شلیک کردند، اما باز هم 
متهم تصمیم به تســلیم شدن نداشت، تا اینکه 
مأموران پای ســارق فراری را هدف گرفته و او را 

زمینگیر کردند.
در ادامه متهم دستگیر و بسرعت به مراکز درمانی 
منتقل شــد. پس از این واکنش قاطعانه پلیس 
مشــهد که منجر به متالشی شدن باند سارقان 
شب رو شد، سومین عضو باند که او هم متواری 
بود، تحت تعقیب قرار گرفت. تحقیقات پلیسی 
برای کشف تعداد دقیق سرقت های صورت گرفته 

توسط اعضای باند شب رو ادامه دارد.

پرونده سرقت سریالی گله های گوسفند در حاشیه شهر مشهد بسته شد

سارقان احشام در دام پلیس

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

300072305 پیامک کنید.

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      0۹03۸3۴3۸0۱

گفت وگوی قدس با رئیس اداره هواشناسی استان
  همه چیز درباره دالیل گرم شدن هوا 

در خراسان رضوی
وحید اکرمی: 
اداره  رئیــس 
پیش بینی هواشناســی 
خراســان رضوی گفت: 
الگوهــای  براســاس 
پیش بینــی از ۱۰ مرداد 
دمای هوای مشــهد به 

صورت چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و حتی به ۳۰ درجه 
ســانتیگراد هم خواهد رسید و به نظر می رسد پس از آن دیگر 

شاهد باال رفتن دما در استان نخواهیم بود.
یحیی قاینی پور درخصوص مانــدگاری طوالنی هوای گرم در 
اســتان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: ماندگاری گرما 
که امسال شاهد آن بودیم در دوره آماری بی سابقه نبوده است. 
ســال 77 و ۹۴ و سال گذشته نیز اتفاق مشابهی مانند امسال 
رخ داده است. این موضوع به گسترش سیستم های دورپیوندی 

هواشناسی مانند ال نینو مرتبط است.
وی بیان داشــت: علت گرم شــدن هوا؛ طوالنی بودن روزهای 
تابستان و باال رفتن انرژی خورشیدی است. ضمن اینکه در این 
فصل سیستم های گرم از عر ض های جنوبی روی ایران گسترش 
پیدا می کنند. وی افزود: همچنین در این فصل شــاهد تقویت 
امواج کم فشار فالت مرکزی هستیم. از سطوح فوقانی نیز تحت 
تأثیر امواج پرارتفاع شمال آفریقا هستیم که نه تنها استان و کشور 

ما، بلکه کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: اما 
انتظار داریم از سه شنبه مقداری از دمای هوا کاسته و به ۳7 تا ۳۸ 
درجه برسد. قاینی پور تأکید کرد: با توجه به نقشه های ارزیابی و 
پیش بینی ها، گرم ترین دوره سال در حال پایان یافتن و هوا رو به 
خنکی است. وی ابراز داشت: گرمای هوای امسال را نمی توان به 
بارش های فراوان بهاری ربط داد. گسترش جریانات گرم جنوبی 
در تابستان امسال سبب شد ماندگاری هوای گرم بیش از پیش 
شود و این هوا مدت زیادی میهمان استان باشد. اما همان طور که 

گفته شد دوره گرم سال در حال پایان است.

خبر

حادثه
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در شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰9۰383۴38۰1 

فضای مجازی: 

خط قرمز: فرمانده انتظامی مشــهد از دستگیری پنج متهم 
پرونده شرارت خیابانی و تخریب خودروهای سواری در منطقه 

سیدی خبر داد.
سرهنگ اکبر آقابیگی در تشریح مرحله دیگری از طرح ارتقای 
امنیت اجتماعی گفت: تیم های گشتی کالنتری سیدی مشهد 
در این عملیات ضربتی، پیگیری پرونده شرارت خیابانی چند 
جوان موتورسوار در حوزه استحفاظی خود را که در آن متهمان 
با اســتفاده از قمه و شمشــیر به پنج خودرو سواری شخصی 

خسارت زده بودند، در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس مشــهد افزود: تیم های دایره تجسس کالنتری 
سیدی در مرحله نخست این عملیات سه متهم پرونده که گویا 
به خاطر تصادف به یکی از مراکز درمانی مشهد مراجعه کرده 

بودند را ردزنی و دستگیر کردند. 
سرهنگ آقابیگی گفت: این متهمان در برابر شواهد موجود لب 
به اعتراف گشــوده و دو همدســت دیگر خود را نیز به پلیس 
معرفی کردند. فرمانده انتظامی مشهد با اشاره به دستگیری دو 
همدســت این افراد گفت: متهمان به مراجع قضایی معرفی و 
تحقیقات پلیسی در این باره تا روشن شدن چگونگی ماجرا ادامه 

دارد. وی در پایان از خانواده ها خواســت در محیطی دوستانه 
نظارت بیشــتری بر فرزندان خود داشته و درباره رفتارهای پر 
خطر و نحوه انتخاب دوست و همنشین آگاهی الزم را به جوانان 

ارائه دهند تا از وقوع چنین آسیب هایی پیشگیری شود.

خط قرمز: فرمانده انتظامي شهرســتان خوســف از تلف 
شــدن ۲7 رأس گوســفند بر اثــر توفان شــدید در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ کاظم صادقي گفت: یکشنبه گذشته با اعالم مرکز 
فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ مبني بر نیاز به امدادرساني بر اثر 
توفان شــدید در یکي از روستاهاي این شهرستان، بالفاصله 

مأموران به محل اعزام شدند.

وي افزود: مأموران با بررســي موضوع دریافتند که دســتگاه 
آب پاش کشــاورزي بــر اثر توفان شــدید، به دیــوار محل 
نگهداري احشام برخورد کرده و موجب فرو ریختن دیوار آغل 
گوسفندان شده است که ۲7 رأس دام تلف و ۱۵ رأس دیگر 

آسیب دیده بودند.
صادقي تصریح کرد: کارشناســان ارزش ریالي خسارت وارد 

شده به دامدار را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس مشهد از دستگیری پنج شرورخیابانی خبر داد

عامالن شرارت در چنگال عدالت

در پی یک رخداد طبیعی  

توفان گله گوسفندان را تلف کرد



ورزش خراسان

مطالعه

جواد انصافی، بازیگر و کارگردان نمایش های آیینی در گفت وگو با قدس:

تئاتر مشهد بالنده است
تکتم بهاردوست   می گـوینـــد 
شخصیت سیاه ها یا اغلب کسانی که در 
نمایش های شاد بازی می کنند، غمگین است اما 
ماجــرا درباره جــواد انصافــی، هنرمند خوب 
کشورمان که اغلب ما او را در چهره و نقش عبدلی 
در تلویزیون می شناسیم، با این تعریف متفاوت 
است و می توانم بگویم او به جای اینکه غمگین 
باشــد، خیلی عمیق است. او این روزها به همراه 
همسرش »فروغ یزدان آشوری« که از قضا طراح 
لباس کارهای او هم هســت، با تئاتــر »ازدواج 
مبارک« میهمان مشهدی هاست. با این هنرمند 

گفت و گویی انجام دادیم که می خوانید:

 شما به عنوان تنها کسی که درجه یک 
هنری تئاتر تخت حوضــی را دارد تا چه 
میزان با تئاتر مشهد آشنایی دارید؟ آن هم 

تئاتر سیاه بازی اش؟ 
این نوع از تئاتر خیلی در مشهد برای مخاطبان 
آشنا نیســت. دلیلش هم این است که همه این 
سال ها تئاتر رو حوضی به معنی واقعی در اینجا 
روی صحنه نرفته است. درعین حال من با تئاتر 
مشهد کامالً آشنا هســتم و هر ساله درخشش 
بیشتر دوســتان و همکاران مشــهدی ام را در 
جشنواره تئاتر فجر شاهدم و همین قضیه نشان از 

بالندگی این هنر در مشهد دارد.

 تئاتــر رو حوضی آیا صرفــاً یک تئاتر 
خنده دار است؟ 

خیــر. تئاتر روحوضــی به جز ایجــاد لحظات 
خنده دار، تئاتری است که قاعدتاً باید تماشاگر را 
به تفکر وا دارد و اگر تئاتر رو حوضی فقط شما را 
بخنداند برای این است که صاحبان اثر هیچ اطالع 
خاصی از کار ندارند و چون اطالع درستی دریافت 
نکرده اند، طبیعتاً حاال هم نمی توانند همان را به 
مخاطب منتقل کنند. ســیاه شخصیت خاص و 
یک سمبل است و از میان مردم برخاسته است. 
او یک اسطوره و فرد صادقی است که می خواهد 
به درجات کمال برســد. پس باید آن را درست 

شناخت و درست بازی کرد. 

 چرا با توجه به قدمت باالیی که سیاه بازی 
در ایران دارد، مثالً حداقل در بین کتاب های 

درسی دانشگاهی جایی ندارد؟ 
دقیقــاً! ما هم بارها درخواســت داده ایم که چرا 
دانشگاه هنر ما چند واحد تئاتر سیاه بازی ندارد. 
مردم و دانشجویان ما فقط در جشنواره های آیینی 
سنتی با این تئاتر آشنا می شوند. ولی کو گوش 
شنوا. هرچند متأسفانه همین جشنواره هم هر 
دو سال یک بار برگزار می شود. اینکه می پرسید 
چرا؟ باید بگویم که مشــکل از مسئوالن ماست. 
آن ها باید ارزش گذاری کنند این تئاتر تنها نمایش 
اصیل ایرانی اســت و من در این خصوص کتاب 
نوشته ام اما کسی توجهی به این هنر اصیل ندارد.

 این فرهنگ ســازی و شناساندن کسی 
مثل عمو نوروز یا حتی همین مبارک را آیا 

باید از مدارس و برنامه هایی که برای بچه ها 
ساخته می شود، شروع کرد؟ 

بلــه موافقم. برای همین اســت کــه ما اکنون 
شــخصیت عمو نوروز را به تلویزیــون آورده ایم. 
شــخصیتی را که بــرای بچه ها چندان آشــنا 
نیست در حالی که بچه های ما بابانوئل را بخوبی 
می شناسند. آن ها بلد بودند کار فرهنگی بکنند 

چرا ما انجام ندهیم. 
شاید به همین دلیل است که ما در هیچ جا حتی 
در پایتخت هم هیچ مکان مخصوصی برای اجرای 

تئاتر سیاه بازی و روحوضی نداریم. 
دقیقاً همین طور است. در حالی که در هندوستان 
که من برای کار پژوهشــی ام به آنجا سفر کرده 
بودم، یک مکان و سالن مخصوص به تئاتر سنتی 
دارند و تماشــاگران می توانند تئاتری را که روی 
صحنه است، به وســیله گوشی ای که در گوش 
دارند، به 6 زبان دنیا که از قضا فارســی هم جزو 
آن ها بود، نمایش را ببینند و بشــنوند. حتی در 
تایلند هم سالن مخصوص تئاتر سنتی شان دارند 

در حالی که در تهران، ما چنین سالنی نداریم. 

 آیــا همه این ها به خاطر این نیســت 
که وضعیت اقتصادی تئاتر ما به ســامان 

نیست؟ 
بدون شک همین طور اســت. چون نه وزارت 
ارشــاد، نه میــراث فرهنگی و نه شــهرداری، 
هیچ کدام حاضر نیستند برای این قضیه هزینه 
کنند. من بارها پیشــنهاد داده ام، اســتقبال 

می کنند ولی حاضرنیستند حمایت کنند. 

 هم اکنون کار تحقیقاتی در دست دارید؟ 
دو کار پژوهشی است که همه کارهایش کاماًل 
با هزینه شخصی خودم انجام شده که یکی از 
آن ها کسبی خوانی است؛ یعنی تمام اشعاری که 
مربوط به مشــاغل مختلف است و در قدیم با 
خواندن این ها مشاغل جلب مشتری می کردند 
و دیگری پرده خوانی است که از تمام دوستان و 
همکاران در شهرهای مختلف خواسته ام که در 
ایــن کار من را همراهی کنند تا کتاب و منبع 
خوبی را به نسل آینده ارائه بدهیم که متأسفانه 

هنوز خیلی پیشروی نداشته است.

فرهنگ و هنر
»پوسترایز« در نگارخانه رضوان

  نمایشگاه آثار طراحی پوستر با عنوان 
»پوسترایز« در نگارخانه رضوان افتتاح شد

در این نمایشگاه طراحی 
پوســتر، آثار دانشجویان 
رشــته گرافیک دانشگاه 
الزهــرا)س( و مؤسســه 
آمــوزش عالــی فردوس 
مشهد به نمایش گذاشته 

شده است.
این نمایشگاه که از ســاعت 18 همه روزه پذیرای عالقه مندان 
اســت، زیر نظر اســتاد فرزاد بحیرایی، آثار دانشجویان مهدیه 
افچنگی، یاسمن افخمی، نازنین اهلل زاده، عادله توحیدیان، فاطمه 
سادات حســینی، فاطمه حیدری، مریم دوزنده، زهرا راسخی، 
فاطمه سلحشــور، مریم شــاپوری، لیال عطاران، الهه مشهدی، 

منصوره قرائی، زینب قریشی نژاد و زهرا قنبری را دربرمی گیرد.
همچنین سیده فاطمه کمالی، هدی لولویی، مژده منوچهری، مینا 
معمار، شقایق نجفی، ریحانه واعظ شهیدی و شهربانو سلمانی از 

دیگر دانشجویان ارائه کننده اثر در این نمایشگاه گروهی هستند.

  کافه کتاب ها در هزار توی موارد قانونی
طبق قانــون در کنار هم 
قــرار گرفتن دو مجموعه 
کتاب فروشی و کافی شاپ 
در کافه کتــاب موجــب 
تداخل صنفی است که به 
عنوان مشکلی جدی برای 
این مجموعه ها تلقی شده 

و حتی موجب تعطیلی برخی از آن ها شده است.
عابس قدسی، مدیر کافه کتاب آفتاب گفت: »هنوز تکلیف کافه 
کتاب ها مشخص نیست. مشــکل مجوز کافی شاپ کافه کتاب 
آفتاب تا حدودی حل شده است. البته پرونده این موضوع هنوز 
در جریان رویه قانونی آن است و فعالً نمی توانم در این خصوص 

صحبت کنم«.
مســئله ای که به نظر نمی رســد حل و فصل آن به چیزی 
بیشــتر از یک جلســه هماهنگی بین اداره ارشاد و اصناف 

مربوط نیاز داشته باشد.

  سومین نشست »شاعر ماه« 
در  کاظمی  محمدکاظم 
ســومین نشست »شاعر 
بانوان  ادبی  انجمن  ماه« 
رضوی »گوهرشاد« که با 
حضور بانوان اهل شــعر 
و ادب و بــا محوریــت 
حکیم ابوالقاسم فردوسی 

در جــوار حرم مطهر رضوی برگزار شــد، با بیان زمینه های 
پیدایش شــاهنامه اظهار داشت: فردوسی روایت های تاریخی 
گردآوری شده پیشینیان را در کتابی تحت عنوان »نامه باستان« 
به نظم درآورده اســت. این اثر شاید پس از فوت فردوسی به 

شاهنامه معروف شده است.
این شــاعر برجسته از شاهنامه به عنوان یکی از قله های شعر 
فارسی نام برد و گفت: این اثر فردوسی عالوه بر بخش هویتی و 
روایتی خود از نظر عناصر شعری و زبانی نیز در اوج کمال است.

همچنین قاسم شاهد، رئیس اداره برنامه های هنری مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با تأکید بر توجه ویژه 
این مؤسســه به ارتقای شعر بانوان، گزارش مختصری درباره 
فعالیت های انجمن های ادبی بانوان رضوی کشور در این محفل 

ادبی ارائه کرد.

سنجش

زیارت

برای نخستین بار در سطح کشور 
  رضایتمندی از پزشکی قانونی 

در خراسان رضوی سنجش می شود
رضایتمندی  میزان  ایرنا: 
مراجعــان از خدمات ارائه 
شده توسط پزشکی قانونی 
اکنون به صورت آزمایشی 
و برای نخســتین بار در 
سطح کشــور در خراسان 

رضوی سنجیده می شود.
رئیس دفتر رســیدگی به شــکایات و ارزیابی عملکرد بازرسی 
پزشکی قانونی خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت: سنجش 
میزان رضایتمندی از خدمات پزشــکی قانونی خراسان رضوی 
از طریق سامانه پیامکی اطالع رسانی به مراجعان از بهمن سال 
گذشته به عنوان آزمایش کشوری در این استان آغاز شده است.

دکتــر ناصر غروبی افزود: بدیــن ترتیب تمامی مراجعان بخش 
معاینات سرپایی که بخش زیادی از پرونده های ارجاعی به پزشکی 
قانونی را در خراسان رضوی تشکیل می دهند، اطالعات الزم را در 

قالب پیامک بر روی خط ارتباطی دریافت می کنند.

  اعزام ۹۰ مددجو سالمند درگزی
 به مشهد مقدس
قدس: رئیس کمیته امداد 
درگز گفت: ۹۰ مددجو بانو 
و سالمند از درگز از طریق 
طرح شوق زیارت به مدت 
دو روز به مشــهد مقدس 

اعزام شدند.
صادق اکبری با اشــاره به 

رایگان بودن این طرح، افزود: این امر با مشارکت سه جانبه خیران، 
کمیته امداد و آستان قدس رضوی انجام شد.

وی با بیان اینکه انتخاب افراد برای این سفر معنوی و زیارتی با 
اولویت بانوان و سالمندان بود، ادامه داد: هزینه این سفر به طور 

کامل توسط آستان قدس رضوی پرداخت شده است.
اکبری با بیان اینکه از ابتدای امســال تاکنــون ۲6۰ مددجو با 
مشارکت خیران، کمیته امداد و آستان قدس رضوی راهی مشهد 
مقدس شده اند، افزود: این اداره به 43۰۰ خانوار در قالب 815۰ 

نفر، تمام خدمات را ارائه می دهد.

  حضور بوکسور خراسانی 
در اردوی تیم ملی

محمد شوریان، بوکسور 
به  رضــوی  خراســان 
اردوی تیم ملی در تهران 
دعوت شد. این بوکسور 
همراه  بــه  خراســانی 
هشت  از  ورزشــکارانی 
استان کشــور به اردوی 
تیم ملی دعوت شده است. وی یکی از بوکسورهای با سابقه 
ایران اســت که بیش از 1۰ ســال سابقه حضور در تیم ملی 

کشورمان را دارد.

  28 مدال طال 
حاصل تالش لیگ شنای خراسان رضوی

مجید مشــتاق عشــق، 
رئیس هیئت شنا، شیرجه 
و واترپلو خراسان رضوی 
قهرمانی  گفت: در حوزه 
در اکثر رده های ســنی 
و در هر ســه رشته شنا، 
شــیرجه و واترپلو عالی 
بودیم. در شــنای هنری نیز شناکاران خراسانی توانستند تمام 
مقام ها و کاپ ها را برای اســتان بدســت آورند. در مســابقات 
استعدادهای برتر کشور در سال گذشته ۲8 مدال گرفتیم که 14 
مدال طال، هشت نقره و هفت برنز حاصل کار تیم استان در این 
رقابت ها بود. این رقابت ها در رده سنی 1۲ تا 14 سال برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خبر داد
  فعالیت 2۰۰ خانه کنکور و مرکز مطالعه 

غیرقانونی در خراسان رضوی
قــدس: مـدیـــرکل 
کتابخانه هــای عمومی 
خراســان رضوی اعالم 
کرد: بیش از ۲۰۰ خانه 
مطالعه  مرکز  و  کنکور 
در این استان به  صورت 
فعالیــت  غیرقانونــی 
می کنند. حجت االسالم علی اکبر سبزیان گفت: تاکنون به 
8۰ مرکز مطالعه و خانه کنکور در اســتان، مهلت 15روزه 
بــرای گرفتن مجوز داده ایم که تعدادی از این مراکز واقع 
در شهرســتان ها و مشــهد اقدام به مراجعه به اداره کل 

کتابخانه های عمومی استان برای دریافت مجوز کرده اند.
وی با بیان اینکه مراکز مطالعه و خانه های کنکور در کشور 
هیچ بانی نداشــت و در نتیجه نظارتی بر آن ها هم صورت 
نمی گرفت، افزود: هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور با توجه به این مسئله، مصوبه ای برای گرفتن مجوز 
و نظارت بر این مراکز و سالن ها تصویب کرد و این مصوبه 

به تمام کتابخانه های عمومی استان ها ابالغ شد.
حجت االســالم ســبزیان بیان کرد: با مجوزدار شدن این 
مراکــز و ســالن ها، هزینه ها براســاس آیین نامه هایی که 
کتابخانه های عمومی ابالغ می کنند، تعیین می شــود و از 
لحاظ امنیتی، اخالقی و تخصصی نظارت بیشتری بر آن ها  

صورت می گیرد.
وی یــادآور شــد: در کتابخانــه عمومی مرکزی مشــهد 
عالوه بر وجود ســالن هایی که تمام مردم می توانند از آن 
اســتفاده کنند، یک سالن مطالعه وی آی پی و یک سالن 
گروهی نیز وجود دارد که بیشتر افراد در مقطع تحصیلی 
کارشناسی ارشد و دکترا از این سالن ها استفاده می کنند.

این مســئول هزینه بخش وی آی پی کتابخانه مرکزی را 
55۰ هزار تومان یعنــی روزی 15 هزار تومان اعالم کرد 
و افزود: ســایر افراد تنها با پرداخــت 3۰ هزار تومان در 
کتابخانه مرکزی عضو می شــوند و از امکانات بین المللی 

آن بهره می برند.

مخاطبان عزیز خرسندیم که ارتباط دوسویه با این 
رسانه در ارسال سوژه از سوی شما خوانندگان 
گرامی، با راه اندازی این ستون به ثمر نشست، 

بنابراین امیدواریم مسئوالن دستگاه های اجرایی با 
پاسخ خود، ما را در این مسیر همراهی کنند. شما 

می توانید از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما 
در تماس باشید.

گشت و گذار 

مهدی کاهانی مقدم  باغرود منطقه ای سرســبز و زیبا با 
انبوهی از جاذبه ها و امکانات رفاهی گردشــگری است که در 
1۲ کیلومتری شمال نیشابور قرار دارد و به دلیل موقعیت بسیار 
عالی از نظرآب و هوا و مشرف بودن به شهر، موجب شده جایگاه 

ویژه ای داشته باشد.
باغرود پوشــیده از درخت و دارای رودی اســت کــه در دره ای 
جریــان دارد، درختانی که در این منطقه زیبا دیده می شــوند، 
عمدتاً درختان میوه از قبیل گردو، چنار، گیالس، ســیب و انواع 
دیگر میوه ها هستند. این طبیعت دوست داشتنی از معروف ترین 
جاذبه های گردشــگری در این شــهر بزرگ است که در مسیر 
رسیدن به این منطقه ییالقی می توانید شاهد روستای زیبای برف 

ریز و برخی دیگر از روستاهای گردشگری نیز باشید.
درآمد اصلی ســاکنان باغرود از راه کشــاورزی است و باغ  های 
سرسبز و خاک حاصلخیز بسیاری در این ناحیه وجود دارد. رونق 
کشاورزی در منطقه موجب شده  عده کمتری به سمت  دامداری 
بروند. عده ای از ســاکنان منطقه نیز در اردوگاه شــهید رجایی 
مشــغول کار هستند که یک پادگان بزرگ نظامی و یک اردوگاه 

بین المللی گردشگری منطقه است.
این اردوگاه که گفته می شــود بزرگ ترین اردوگاه کشور از این 
نوع اســت، دارای امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه، نمازخانه، 
سالن اجتماعات تابستانی، کارگاه های مختلف مهارتی، سینما و 
رصدخانه اســت. از امکانات ورزشی آن می توان به زمین چمن، 
استخر شنا، دریاچه قایقرانی و سایر رشته های ورزشی اشاره کرد. 
ســالن های پذیرایی، درمانگاه، فروشگاه، مهمانسرا و کمپ های 

تابستانی هم از دیگر امکانات این مجموعه است.
سایر جاذبه  های گردشگری این مجتمع شامل سد بزرگ خاکی، 
دریاچه پرورش ماهی، باند پروازی هواپیمای گالیدر، مزارع زعفران، 

زنبورداری، باغ های میوه، فضای سبز و پرورش گل و گیاه است.
 در مســیر و پشــت این اردوگاه نیز روســتاهای دیگری چون 
در بهشــت و برف ریز واقع شده اند که دارای مناظر، زیارتگاه ها و 

مناطقی برای اطراق نیمروزی در فصل تابستان هستند.
روستای برف ریز که در میانه جاده و در سمت غربی قرار دارد، به 
دیده بان شهر نیشابور نیز شهرت دارد. این منطقه برف گیر ترین 
محل است و چشم انداز زیبا و چشمه های آب متعدد و آب و هوای 

بسیار خوب آن موجب شده جزو یکی از مناطق مهم توریستی 
نیشابور در نزدیکی دامنه جنوبی قله بینالود باشد.

مناظر زیبای کوهستانی و کوه های سر به فلک کشیده در شمال 
منطقه نیز همواره پذیرای طبیعت دوستان و کوهنوردان است.

برای رســیدن به باغرود و طبیعت زیبــای آن، در امتداد جاده 
نیشابور به مشهد وقتی به میدان باغرود رسیدید، درجهت شمال 
اتوبانی 1۰ کیلومتری شما را به دروازه باغرود هدایت می کند، به 
طوری که پس از عبور از این دروازه و گذر از کنار اردوگاه شهید 
رجایی، به روستای باغرود وارد شده و بعد جاده خاکی داخل روستا 

به دره باغرود منتهی می شود.

امکانات کامل تفریحی در طبیعت زیبای باغرود
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 سال سی و دوم  
شماره 9020  ویژه نامه 3404 

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰383۴38۰۱ 

فضای مجازی: 

     از ابتدای سال جاری صورت گرفت
 رشد 78 درصدی کمک خیران 
به حوزه سالمت خراسان جنوبی

     مدیر بیمارستان امام رضاj خبر داد 
افزایش 25 درصدی خدمات دیالیز 

در مه والت

  توسط  دانش آموزان ناحیه 2 مشهد محقق شد
 کسب رتبه دوم کشوری 

صحیفه سجادیه و نهج البالغه

صاحبی: کارشناس مسئول اقامه نماز، قرآن و عترت اداره 
آموزش و پرورش ناحیه ۲ مشهد گفت: در سی و هفتمین 
دوره مسابقات کشــوری قرآن، عترت و نماز که در استان 
زنجان برگزار شــد ، دانش آموزان ایــن اداره افتخارآفرینی 
کردند. حجت االســالم والمسلمین مهدی صمیمی ضمن 
قدردانی و اهدای لوح تقدیــر و هدایا به این دانش آموزان، 
افزود : فاطمه رحمانی، دانش آموز دبیرستان عالمه طباطبایی 
در رشته صحیفه سجادیه  و ســینا رشیدیان، دانش آموز 
دبیرستان شاهد فردوسی در رشته نهج البالغه هر دو مقام 

دوم کشوری را کسب کردند.

قدس: با افزایش یک دســتگاه دیالیز در بیمارســتان 
امام رضا)ع( مه والت، خدمات دیالیز در این شهرستان ۲5 

درصد افزایش یافت.
مدیر بیمارســتان امام رضا )ع( مه والت گفت: با توجه 
به افزایش تعداد بیماران و پیگیری های انجام شــده، با 
همکاری بیمارستان نهم دی تربت حیدریه، یک دستگاه 
دیالیز از تربت حیدریه به بیمارستان مه والت افزوده شد.

حســین پوریوســف گفت: در حال حاضر 16 نفر بیمار 
دیالیزی از خدمات بخش دیالیز این بیمارستان بهره مند 

می شوند.

ایرنا: مدیرعامل مجمع خیرین ســالمت خراسان جنوبی 
گفت: خیران از ابتدای امســال یک میلیارد و ۷۰ میلیون 
تومان به مجمع خیرین ســالمت استان کمک کردند که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷8 درصد افزایش یافته 
است. محمود حسینی افزود: اکنون ۲5 پروژه خیرساز در 
استان در دست ساخت است که از این تعداد پنج پروژه در 

یک ماه آینده افتتاح خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین 1۹ تخت بیمارســتانی با هزینه 
۹۰ میلیون تومان با کمک یک خیر تهرانی خریداری و به 

بیمارستان های قاین و درمیان اهدا شد.

7588zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

 – مرغوب  زردآلوی  نوعی  نصب شده-   .1
تشویق کننده ۲. یک حرف و سه حرف- برنا- 
معشوق  سرخ رنگ-  انار   .3 آمیختن  درهم 
و  کدیه   .4 اسب  گردن  موی  محبوب-  و 
فوتبالی  خطای  اعدام-  درخت   گدایی- 
سابق-  شوروی  رهبران  از  من+شما-   .5
خوراک  مستحکم-  قلعه   .6 نمایان 
بی حضور  ضمیر  ترکی-  پدر   ماشین- 
۷.  ابزاری برای انتقال صدا- فیلم یا نمایش 
دوردست-  از  اندک  روشنایی   .8 طنزآمیز 
مهمات سازی  اولیه  ماده  سیاه-   عقاب 
را  کردستان  خاک  از  بخشی   - برادری   .۹
طناب-  مکرر-  حرف   .1۰ می گیرد  دربر 
مرز  و  حد   .11 آمدن  از  نفی  دینداری- 
پیروزی  حرف  مسیحی-   تعیین شده- 
حضرت  زادگاه  مذهبی-  شهر   .1۲
ابراهیم»ع«- معکوس 13. از حبوبات- جمع 
 مکسر غنیمت- حلقه های فلزی به هم پیوسته 

تلویزیونی-  دنباله دار  مجموعه   .14
بودائیان  مقدس  کتاب  سرماخوردگی- 
15. نوعی کاغذ نامرغوب- برگشتن – گیاه 

سمی خرنوب

که  بزرگی  ساعت  فریب-   و  حیله   .1
نصب  یزد  در  نام  همین  به  میدانی  در 
– چنگ زدن ۲. شهیر و اسمی-  شده است 
انتخاباتی  نظرات   - مشکل  و   سخت 
قلب   .4 متن  مقابل   - خجالتی  رویگر-   .3
انگلیسی-  زبان  در  دیروز  مصر-  طپنده 
و  علمی  تربیتی  سازمان   .5 ندا  صوت 
یار  جهت-  و  سمت  متحد-  ملل  فرهنگی 
جونده  عضو  آرایش-  و  زینت   .6  زنجیر 
زرد  خانواده  از  رنگی  فوتبالی-  عدد   .۷
در  زیست کننده  جانور  بژ-  به  نزدیک 
مازنی  پسر  اختالف-  و  فرق  پدر-   .8  هوا 
برگشتن  آمدن-  به دنیا  زیرک-  افراد   .۹
قدرتمند  وزراتخانه  بزرگ-  آرزوی   .1۰ 

11. خیس- پوستین- شاغل در رشته ورزشی پرورش اندام 
1۲. تلخ مزه- جان نثار- بندگاه میان ساعد و بازو 13. نام 
الزام 14. ملی پوش اسبق  دخترانه وطنی- داروی زخم- 
تیم بارسلونا با نام کوچک »داوید«- مارکی سوئیسی برای 
ساعت- این هم سازمان توسعه صنعتی ملل متحد است 
15. سمت نماز- هنر نقاشی روی شیشه- از آخر بخوانید 

»سازتیره« می شود

  افقی

  عمودی
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