
بهره بردارى ازنخستين سينماى كودك و نوجوان در مشهداختتاميه چهل و دومين دوره مسابقات قرآن كريم در خراسان رضوى
رئيس امور سينمايى اداره  كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى خبر دادبا حضور حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتى برگزار شد

اختتاميــه چهــل و دوميــن دوره مســابقات 
قــرآن كريــم خراســان رضــوى با ســخنرانى 
حجت االسالم والمسلمين قرائتى و تجليل از نفرات 
برتر در آستان مقدس امامزادگان ياسر و ناصر(ع) 
طرقبه برگزار شد.حجت االســالم والمســلمين 
محسن قرائتى در اين مراسم گفت: هر كارى كه 

مسلمان و مؤمن انجام دهد و ...

سالن سينما و تئاتر آموزش و پرورش خراسان رضوى 
حدود 20 سال پيش در منطقه كم برخوردار مشهد 
توســط مهندس مشكى بنا شد و در آستانه افتتاح، 
مهندس مشكى بر اثر تصادف درگذشت. در چهلمين 
روز فوت مهندس مشكى اين سالن با نام سينما تئاتر 
مهندس مشكى به بهره بردارى رسيد. اين سينما با 

ظرفيت حدود 700 صندلى...
.......صفحه 4.......صفحه 2

س
قد

 / 
ت

بيا
د 

حي
: و

س
عك

هويت رضوى مشهد بايد حفظ شود
عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد: 

به جاى انتقال آب 
از درياى عمان 

فكرى براى ضايعات 
آب كشاورزى كنيم

.......صفحه 2 

.......صفحه 3

رئيس قوه قضائيه 
در خراسان رضوى مطرح كرد

كاركنان 
دستگاه قضا؛ 

افسران اجراى 
عدالت 

در جامعه
رئيس قوه قضائيه كه به مشــهد سفركرده است صبح روز 
پنجشنبه ضمن بازديد سرزده از دادسراى ناحيه 2 عمومى 
انقالب مشــهد، در محل دادگســترى كل استان خراسان 
رضوى نيز با شــمارى از قضات و كاركنان دستگاه قضايى 
ديدار و عصر پنجشنبه نيز در نشستى با استادان و فعاالن 

حقوقى استان حضور يافت.
به گزارش خبرنگار ما، رئيس قوه قضائيه در ديدار با قضات و 
كاركنان دستگاه قضايى استان با اشاره به سختكوشى عرصه 

قضا و قضاوت گرى و ...

آيت اهللا علم الهدى با اشاره به پيوند جريان هاى قدرت و ثروت براى سودجويى:

.......صفحه 2 

قطار شهرى مشهد
 به ميدان شهيد 

كاوه رسيد

عضو هيئت علمى دانشگاه فردوسى مشهد گفت: به جاى انتقال 
آب از درياى عمان بايد فكرى براى ضايعات آب كشــاورزى كرد.
عادل ســپهر افزود: ما در استان خراســان رضوى نزديك به يك 

ميليارد متر مكعب آب تلف شده براى ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه 5 مرداد 1398

24 ذى القعده 1440
 27 جوالى 2019  
سال سى و دوم  
شماره 9023 

 ويژه نامه 3407   

     صفحه 1 خراسان

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

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
چادردوزان و تولیدکنندگان تزئینات داخلی خودرو مشهد  «

به استناد تبصره » 1 « ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
نظارت  اجرای مصوبه مورخ 98/04/04 کمیسیون  در  و  نظام صنفی(  قانون  ماده 22  تبصره 3  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
چادردوران و تولیدکنندگان تزئینات داخلی خودرو شهرستان مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود شخصًا 
از روز دوشنبه مورخ 98/05/07 ظرف مدت 15 روز، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 98/05/21 با مدارک ذیل ،  
ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت 
ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با درج شناسه صنفی،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به 
شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل 
پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد، 

واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

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

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
خرازی، عطریات و لوازم ورزشی مشهد  «

به استناد تبصره » 1 « ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/04/04 کمیسیون نظارت بر 
سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خرازی، 
از روز دوشنبه مورخ  لوازم ورزشی شهرستان مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود شخصًا  عطریات و 
98/05/07 ظرف مدت 15 روز، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 98/05/21 با مدارک ذیل ،  ابتدا در سامانه ایرانیان 
اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه 
و با درج شناسه صنفی،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس 
شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت 
قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد، واقع در سازمان صنعت، 

معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .
شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی مجمع عمومی فوق العاده موسسه 
حفاظتی و مراقبتی رضوان نظم توس

 بشماره ثبت 4080
بدینوسیله از کلیه س��هامداران موسسه حفاظتی 
و مراقبت��ی رض��وان نظم ت��وس دع��وت بعمل می 
آید در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده موسس��ه 
که در س��اعت 3 بعد از ظهر روز چهارش��نبه مورخ 
ش��انزدهم مردادماه 1398 در محل دفتر موسسه 
واق��ع در مش��هد ح��د فاص��ل می��دان راهنمایی و 
س��ه راه فلس��طین پالک 88 برگزار میشود شرکت 

فرمایند.
دس��تور جلس��ه :   1- ورود ش��ریک جدید و نقل و 

انتقال سهام
2- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 

فوق العاده می باشد.
هیئت مدیره موسسه حفاظتی و مراقبتی

رضوان نظم توس 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی                     
بطور فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار   

کارکنان توزیع برق مشهد )نوبت اول(
به شماره ثبت 9853

جلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده نوبت 
اول ش��رکت تعاون��ی اعتب��ار کارکن��ان توزیع برق 
مشهد در س��اعت 15 روز سه شنبه 1398/05/22 
در مح��ل نمازخان��ه حوزه س��تادی واق��ع در بلوار 
خیام تشکیل می گردد. بدینوسیله از کلیه اعضای 
محترم دعوت می گردد جهت اتخاذ تصمیم نس��بت 
ب��ه موضوع��ات ذی��ل در ای��ن جلس��ه حض��ور بهم 

رسانند.
چنانچ��ه حض��ور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د 
می توان��د ب��ا وکال��ت کتبی، ف��رد دیگ��ری را جهت 
ش��رکت در جلس��ه مجم��ع معرف��ی نمای��د. در این 
ص��ورت هر عضو می تواند وکالت س��ه نفر دیگر از 
اعضا و ه��ر فرد غیرعضو نی��ز می تواند وکالت یک 
نفر از اعضا را بعهده داشته باشد. از کلیه اعضایی 
که تمایل به کاندیداتوری در سمت هیئت تصفیه 
و ناظر تصفیه را دارند دعوت می ش��ود، حداکثر تا 
یک هفته پس از انتش��ار آگهی، نسبت به تکمیل 

فرم مربوطه اقدام نمایند.
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

هیئت مدیره تعاونی اعتبار
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آگه�ی مجم�ع عموم�ی ع�ادی بص�ورت 
فوق العاده موسسه حفاظتی و مراقبتی 

رضوان نظم توس بشماره ثبت 4080
بدینوسیله از کلیه س��هامداران موسسه حفاظتی 
و مراقبت��ی رضوان نظم توس دعوت بعمل می آید 
در جلسه مجمع عمومی عادی موسسه که در ساعت 
5 بع��د از ظه��ر روز چهارش��نبه م��ورخ ش��انزدهم 
مردادم��اه 1398 در مح��ل دفت��ر موسس��ه واق��ع 
در مش��هد حد فاص��ل میدان راهنمایی و س��ه راه 
فلسطین پالک 88 برگزار میشود شرکت فرمایند.

دستور جلسه : 
1- گ��زارش هیئ��ت مدی��ره از عملکرد س��ال مالی 

1397
2- ط��رح و تصوی��ب صورتحس��اب های مالی س��ال 

1397
3- تصمیم گیری در خصوص سود سال مالی1397
4- انتخ��اب پن��ج نف��ر عضو هیئ��ت مدی��ره برای 

یکسال
5- انتخاب یکنفر بازرس برای یک سال مالی

6- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی عادی 
می باشد

7- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
هیئت مدیره موسسه حفاظتی و مراقبتی

رضوان نظم توس
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آگهی دعوت از سهامداران شرکت 
رعد کیمیا توس )سهامی خاص( به 
شماره ثبت 17763 و شناسه ملی 

1038333318
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت رعد 
کیمیا توس دعوت بعمل می آورد که در جلسه 
مجمع عموم��ی فوق العاده ش��رکت که در روز 
پنجش��نبه 98/5/17 س��اعت 10 صبح در محل 
دفت��ر مرک��زی ش��رکت واق��ع در کیلومتر 40 
جاده فریمان شهرک صنعتی کاویان صنعت 20  

پالک 6 تشکیل می شود شرکت نمایند.
دستورجلسه مجمع فوق العاده

1- انحالل شرکت
هیئت مدیره

/ع
98
05
51
1

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی وکرایه سواری مشهدوحومه
مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی تاکسیرانی مش��هدوحومه درساعت8 صبح روز یکش��نبه مورخ98/5/20 درمحل 
تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی برگزار میگردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت مینماید راس موعد مقرر در جلسه 
مذکورباهمراه داش��تن کارت ملی حضور بهم رس��انند و یا وکالی خود را حداکثر طی 7 روزکاری از تاریخ نشر آگهی با 
مراجعه به دفتر شرکت ، به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو( و موکل )عضو( و تأیید وکالت نامه جهت حضور 
در جلسه معرفی نمایند . بدیهی است تعدادآراء وکالتی هر عضو 3 رای وشخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 

دستور جلسه :1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسین حقیقی و حقوقی . 
  2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1397    3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1398   

-طرح و تصویب تغییرات سرمایه     5-تعیین سقف جهت استرداد سهام اعضای مستعفی
6-پرداخت پاداش عملکرد س��ال 1397 به اعضاء هیئت مدیره وبازرسین حقیقی برابردستورالعمل مصوب در مجمع 

عمومی 95/06/29  
7- تصمیم گیری درمورد اخذ تسهیالت از بانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی 

8- ارزیابی س��هام)تقویم س��هام(   9-تصمیم گیری درخصوص اعضای فاقد شرایط اختصاصی درراستای اجرای بند1  
ازماده 17  اساسنامه شرکت

  10-طرح درخواست تعدادی از سهامداران در خصوص فروش ساختمان میدان امام خمینی
  11-انتخاب روزنامه محلی جهت درج آگهی ها 12-انتخاب بازرس��ین اصلی و علی البدل  حقیقی و حقوقی ش��رکت برای 

سال مالی 98
هیئت مدیره

/ع
98
05
59
1



آیت اهلل علم الهدی با اشاره به پیوند جریان های  قدرت وثروت  برای سودجویی:

هویت رضوی مشهد باید حفظ شود
تسنیم   آیت اهلل ســید احمــد علم الهدی 
ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه مشــهد 
در جــوار بارگاه منور رضوی با اشــاره به روز 
زیارتی امام رضا)ع( گفت: مأمون بنا داشت به 
اسم خالفت ایشان را به خراسان منتقل کند، 
اما یکی از ویژ گی های امام هشتم این بود که 
تهدید را مبدل به فرصت می کردند و ایشــان 
این توطئه را مبدل به هجرت کردند؛ هجرتی 
که مبدأ توسعه امامت و والیت در تمام پهنه 
نظام اسالمی آن روز شــد. چرا در میان ائمه 
معصومین)ع( به زیــارت حضرت رضا)ع( این 

میزان توصیه شده است؟
 اول روضــه خــوان حضرت رضــا)ع(، خود 
ایشان بودند؛ ایشان می فرمایند: هر کس من 
را زیــارت کند، با یک زیــارت ثواب هزار حج 
بــه وی می دهند و این فرمایش خود حضرت 
اســت. ائمه اطهار)ع( پیش بینــی می کردند 
مرکزیت اسالم از مدینه و حجاز سلب می شود 
و قبــه االســالم در ایران خواهد بــود؛ این را 
پیامبر پیش بینی کردند و در آن روز باید همه 
مسلمانان جهان به این مرکز توجه کنند؛ برای 
ایــن مهم به زیارت امام رضا)ع( تأکید شــده 
اســت تا مســلمانان جهان متوجه این نقطه 
انقالبی مدافع دین و صف اول در جبهه مقابله 
با استکبار بشــوند.امام جمعه مشهدمقدس 
گفت: مشهد به فرموده امام بزرگوار مرکز ایران 
اســت؛ یعنی نقطه ثقلی است که تمام اتکای 
انقالب اســالمی به امام رضا)ع( است و مورد 
توجه همه مسلمانان جهان است؛ این مشهد 
کانون قبه االسالم و متعلق به امام رضا)ع( است 
و هویت این شهر به ایشان تعلق دارد؛ عزیزان 
ما در مدیریت شهر بدانند این شهر، شهر امام 
رضاست و هویت این شهر باید به عنوان امام 

هشتم)ع( محفوظ بماند.
وی افــزود: برادری که مســئولیت مدیریت 
شهری را عهده دار است باید توجه کند هویت 
امام هشتم حفظ شود نه به عنوان شهری که 

از ســویی گردشگر دارد و از 
سوی دیگر شهروند، مجاور 
و گردشــگر؛ این هــا تعبیر 
ضد امام رضا)ع( اســت؛ این 
شــهر گردشــگر ندارد، زائر 
امام رضا)ع( دارد. چه  کسی 
می گوید برای گردشگری به 
این شهر آمده؟ ما اینجا زائر 

داریم نه گردشگر.
اظهار  الهــدی  علم  آیت اهلل 
داشــت: آقایــی از مدیران 
شهری گفت این شهر شهروند 
دارد و باید مطالباتشان تأمین 
و نشاط و شادی داشته باشند 

و باید آزادی هایی وجود داشته باشد چون این ها 
شهروند این شهر هستند؛ ایشان که این حرف 
را زد یک برادر شهید و جانباز داشت؛ به او گفتم 

برو به منزل و از مادرت بپرس 
که شهروند این شهر است یا 
مطالبه  رضا)ع(؟  امام  مجاور 
این شهر از امام رضا)ع( مقدم 

بر سایر مطالبات است.

 جریان قدرت و ثروت 
به دنبال سودجویی در 

مشهد هستند
وی گفت: بنده شفاف بگویم؛ 
جریان های قــدرت و ثروتی 
هستند که برای سودجویی 
در این شــهر آمده اند و فکر 
کــه 32  شــهری  کرده اند 
میلیون زائر داخلــی و 4 میلیون زائر خارجی 
دارد، بهتریــن جا برای ســودجویی و مرکز 
عیاشی است؛ بنابراین آمده اند شادی جوان را 

بهانه کرده اند تا یک سلسله حرکات ناهنجار 
و مراکز منکر غیرشــرعی برای سود و درآمد 
نامشروع خود ایجاد کنند و شهروند مشهدی 
را جلو می اندازند. فکر نشــاط جوان هستید؟ 
اگر واقعاً فکر شادی جوان هستید دست این 
آقا پســر 22 ســاله و دختر خانم 18 ساله را 
در دســت هم بگذارید تــا زندگی آرام بخش 
شروع کنند و نشاط و شــادی آن ها به اندازه 
یک میلیون کنسرت و حرکات ناهنجار بیشتر 
می شود. جوان مشهدی به تو آقای مسئول پیام 
دارد و می گوید زندگی و ســرمایه و اشتغال و 
کارم را درست کن. با دوتار زدن و سنتور زدن 
می خواهید جوان را شاد کنید؟ با این حرف ها 
هویت این شهر زیر سؤال می رود. به این مسئله 
مدیران شهری توجه کنند که امام رضا)ع( از 
این شهر قابل حذف شدن نیست و مردم این 

اجازه را نمی دهند.

 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: 
 به جای انتقال آب از دریای عمان 

فکری برای ضایعات آب کشاورزی کنیم
هیئت  عضــو  قدس: 
علمی دانشگاه فردوسی 
مشــهد گفت: به جای 
انتقال آب از دریای عمان 
باید فکری برای ضایعات 
آب کشاورزی کرد.عادل 
سپهر افزود: ما در استان 
نزدیک  رضوی  خراسان 

یک میلیارد متر مکعب آب تلف شــده برای ضایعات بخش 
کشاورزی داریم که حدود 2 میلیارد دالر هزینه آن می شود، 
حال سؤال ما از آب منطقه ای این است؛ چرا سراغ حذف این 

ضایعات نمی رویم؟
وی گفت: طرح شیرین ســازی آب دریای عمان و انتقالش 
که قرار اســت 2۵۰ متر مکعب در ســال آب را انتقال دهد، 
چیزی حــدود 4 میلیارد دالر هزینــه دارد؛ تقریباً ۶۰ هزار 
میلیارد تومان، اگرچه پیش بینــی برخی 12۰ هزار میلیارد 
تومان است. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیمای خراسان رضوی سخن 
می گفت، افزود: اگر مطالعات زیست محیطی، مطالعات مربوط 
به بحث های مدیریت اکوسیســتم، اقتصادی - اجتماعی، و 
تأثیرات اجتماعی حاصل از این پدیده در نظر گرفته نشــود، 

قطعاً سبب تشدید خیلی از مسائل خواهد شد.
مدیر عامل آب منطقه ای خراســان رضوی نیز در این برنامه 
گفت: قیمت نهایی آب شــیرین شــده از دریــای عمان به 
مشهد حدود 2/۵ تا 3/۵یورو است.محمد عالیی افزود: بخش 
خصوصی قرار است این طرح را حدود سال 14۰۵ تا 141۰ 
اجرایی کند.وی گفت: تأکید ما در آب منطقه ای این است که 
آب شــرب بتوانیم تأمین کنیم و این آب انتقال داده شده از 
دریای عمان بیشتر برای استفاده در بخش خدمات وصنعت 
باشد.عالیی تصریح کرد: در این طرح تا مطالعات کامل و جامع 

انجام و تصویب نشود، اجرا نخواهد شد.

 استاندار خراسان رضوی
 در دیداربا  معاون وزیرراه خواستار شد
  تعیین تکلیف بهسازی بافت 

پیرامون حرم مطهر رضوی  
استانـــدار  تســنیم: 
در  رضــوی  خراســان 
دیدار با معــاون وزیر راه 
خواستار  شهرســازی  و 
تکلیــف طرح  تعییــن 
بهســازی بافت پیرامون 
حرم مطهر رضوی شــد 
و گفت: انتظــار می رود 

با تســریع در فرایندهای اجرایی، زمینه تکمیل طرح مذکور و 
رفع مشکالت پیش روی پروژه های سرمایه گذاری بافت اطراف 
حرم مطهر رضوی فراهم شود.علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: 
محوریت فعالیت های بازآفرینی در حاشیه شهر و سکونتگاه های 
غیررسمی با شهرداری مشهد است و دیگر دستگاه های اجرایی 
هم در این زمینه مشارکت خواهند کرد.وی افزود: مطابق ماده 
۶ قانون عرضه و تولید مســکن، اراضی بالاستفاده در اختیار 
نهادهای دولتی و دســتگاه های اجرایی بــه الگوی بازآفرینی 
شهری اختصاص می یابد.استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه 
تفویــض اختیارات ملی به مدیران اســتانی فرایند بازآفرینی 
شهری و بهسازی بافت های ناکارآمد را سرعت می بخشد، ادامه 
داد: وزیر راه و شهرســازی برای اختصاص 3۶۰ میلیارد تومان 
اعتبار حوزه بازآفرینی به خراســان رضوی وعده داده است که 
در صورت تحقق این مهم، اقدام های پایداری انجام خواهد شد. 

 قطار شهری مشهد
 به میدان شهید کاوه رسید

خط  مسافرگیری  ایرنا: 
دوم قطار شهری مشهد از 
میدان طبرسی تا میدان 
شــهید کاوه در ابتدای 
بولوار پیــروزی از امروز 
شــنبه پنجم مرداد ماه 
می شود.مدیرعامل  آغاز 
شرکت بهره برداری قطار 

شهری مشهد با اعالم این خبر گفت: مرحله نخست خط دوم 
قطار شــهری به طول 8 کیلومتر از طبرسی تا میدان شهدا 
اسفند ســال۹۵ بهره برداری شــد و اردیبهشت سال ۹۷ نیز 
این خط با امتداد تا میدان شــریعتی به خط یک متصل شد.

وحید مبین مقدم افزود: مرحله دوم این خط از میدان شریعتی تا 
میدان شهید کاوه نیز آماده بهره برداری است و از امروز مسافرگیری 
در این مســیر آغاز می شود.وی اظهار داشــت: ایستگاه های 
الندشــت و کوهســنگی نیز به صورت گذری مورد استفاده 
قرار می گیرند و قطار در این ایســتگاه ها توقف نخواهد داشت.

 با حضور حجت االسالم والمسلمین
 محسن قرائتی برگزار شد 

 اختتامیه چهل و دومین دوره 
مسابقات قرآن کریم در خراسان رضوی 

اختتامیه چهل و دومین 
دوره مســابقات قــرآن 
کریم خراسان رضوی با 
حجت االسالم  سخنرانی 
و  قرائتی  والمســلمین 
تجلیــل از نفــرات برتر 
مقــدس  آســتان  در 
امامزادگان یاســر و ناصر)ع( طرقبه برگزار شد.حجت االسالم 
والمسلمین محسن قرائتی در این مراسم گفت: هر کاری که 
مســلمان و مؤمن انجام دهد و دشمن را عصبانی کند عمل 

صالحی است و حکومت آخرالزمان در دست صالحان است.
وی تأکید کرد: رهبر معظم انقالب پیام رئیس جمهور آمریکا 
را رد کردند و گفتند که صحبت با این مرد ارزشی ندارد و این 
امر موجب عصبانیت ترامپ شد؛ پس عمل رهبر عزیز عمل 

صالحی بوده است.
حجت االسالم والمســلمین قرائتی تصریح کرد: موشک های 
سپاه عامل عصبانیت آمریکاست پس سپاه عمل صالحی انجام 
می دهد. هر کاری که موجب عصبانیت دشــمن شود چه در 
عرصه ورزشی، هنری، قرآنی، اختراعات و نوآوری ها، مسابقات 
علمی، راهپیمایی ها و همه و همه نوعی عمل صالح اســت و 
هر وقت آمریکا از ما عصبانی و ناراحت بود بدانید آدم صالحی 
هستیم.مفسر و معلم قرآن در ادامه بیان داشت: حرکت دورانی 
و درجا زدن اصالً مناســب مسلمانان نیست، حفظ، تجوید، 
روخوانی و تفســیر قرآن بسیار عالی و مفید است اما ما باید 
مزه و طعم واقعی آیات روشنگر قرآن را بچشیم، می  شود در 
کوتاه ترین زمان یک آیه قرآن را با معنی آن خواند و فهمید و 
این مطلب نیاز به زمان زیادی ندارد و بهانه ای بیش نیست که 

فرصت نداریم را مطرح کنیم.
وی تأکید کرد: مسلمانان و مؤمنان نسبت به امر به معروف و 
نهی از منکر به ویژه در مورد عفاف و حجاب بی تفاوت نباشند 

و در این مورد با اعتقادات محکم و راسخ برخورد کنند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
نیز گفت: این دوره از مسابقات با حضور 3۵2 نخبه قرآنی در 
دو بخش آقایان و بانوان از 2۶ تا 3۰ تیر در مشهد برگزار شد.

حجت االســالم ایزدی با بیان اینکه نفرات برتر این مسابقات 
به مرحله مقدماتی مسابقات کشوری در قم اعزام می شوند، 
افزود: مرحله نهایی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم 

در شهر اصفهان برگزار می شود.
در پایان این مراسم از ۶۹ برتر این مسابقات در بخش خواهران 

و برادران تجلیل شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در مشهد:
 برای اجرایی کردن سند تحول بنیادین

 به کمک همه دستگاه ها نیازمندیم
حســین پورحسین: 
مشــاور وزیر آموزش و 
سند  اجرای  در  پرورش 
گفت:  بنیادیــن  تحول 
تربیت  و  تعلیم  دستگاه 
برای اجرایی کردن سند 
تحول بنیادین به کمک و 
مشارکت همه دستگاه ها 
نیاز دارد. رضا مددی که در اجالس رؤســای ادارات آموزش و 
پرورش اســتان خراسان رضوی سخن می گفت، افزود: درک 
مشترک و همگرایی جهت اجرای سند تحول بنیادین بسیار 
مهم است، اما درک تعلیم و تربیت رسمی کشور امری مهم  تر 

است.
وی یادآور شد: با وجود سند تحول بنیادین، مسیر راه آموزش 
و پرورش کشــور مشخص است و این راه در نهایت به تحول 
اساسی در این بخش منجر می  شود. مددی تصریح کرد: مبانی 
نظری ســند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی 
و عمومی کشــورمان مشتمل بر فلسفه تربیت در جمهوری 
اسالمی ایران، فلسفه تربیت رسمی و عمومی و رهنامه نظام 
تربیت رســمی و عمومی در جمهوری اسالمی ایران است و 
فراتر از این موارد امروز سند تحول بنیادین نقشه راه تعلیم و 

تربیت کل کشور است.
وی ادامه داد: نخستین پیام سند تحول بنیادین، چرایی فلسفه 
تربیت جامعه است و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقالب 
نظام فکری ما باید متوجه تعلیم و تربیت بومی ایرانی اسالمی 
باشد.وی اظهار کرد: تربیت رابطه تنگاتنگی با مقوله فرهنگ 
و جهان بینی آن جامعه دارد و جهان بینی ما الهی و توحیدی 
است و تربیت ما نیز در همین راستاست.مددی افزود: دولت 
موظف است ســند تحول بنیادین را اجرایی کند و با تغییر 
دولت ها جهت گیری و اهداف کلی و اصلی آموزش و پرورش 
نباید تغییر کند و باید ثابت بماند و در این میان سند تحول 
بنیادیــن حکم چتری را دارد که دولت ها را در گذراندن روند 

تغییرات در آموزش و پرورش راهبری می کند.
رضا صابری توالیی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش 
استان نیزدر این جلسه گفت: مجموعه اقدام ها، برنامه ریزی ها، 
تمهید مقدمات برای شروع یک سال تحصیلی خوب و استمرار 
آن جهت کسب نتیجه مطلوب مفهوم »طرح مهر« است که 
همه ســاله در ابتدای سال تحصیلی اجرا می شود.وی افزود: 

بحث طرح مهر نماد مدیریت در آموزش و پرورش است.
صابــری توالیی تصریح کــرد: آموزش و پرورش خراســان 
رضوی در ســال تحصیلی ۹۹-۹8، نزدیک به 4 درصد رشد 
دانــش آموزی و همچنین بیش از 2 درصد رشــد کالس را 
خواهد داشــت.وی عنوان کرد: تا آغاز ســال تحصیلی ۹8، 
تحویل یک هزار کالس درس، تخریب و بازســازی مدارس 
خشتی و گلی و تعویض و ارتقای سیستم گرمایشی یک هزار و 
2۰۰ کالس درس از جمله اقدام های آموزش و پرورش استان 

در حوزه فضا، مکان و تجهیزات خواهد بود.
در ادامه جلسه ایرج سعادتمند، سرپرست معاونت پژوهش، 
برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان 
رضوی گفت: در ســال تحصیلی ۹۹-۹8، نزدیک 1۶ هزار و 
۶۰۰ نفر نیروی انسانی کمبود خواهیم داشت که با برنامه ریزی 
و سیاســت های گوناگون سعی خواهیم داشت این کمبود را 
جبران نماییم و امید می رود با اتخاذ تدابیر الزم و به موقع در 
ابتدای سال تحصیلی هیچ کالس درسی بدون معلم نداشته 

باشیم.

عزیزان ما در مدیریت 
شهر بدانند این شهر 
شهر امام رضاست و 

هویت این شهر باید به 
عنوان امام هشتم)ع(

 محفوظ بماند
این مشهد کانون قبه 

االسالم و متعلق به امام 
رضا)ع( است و هویت این 

شهر به ایشان تعلق دارد

بــرش

روزبازار

خبر

ر دیدا

خبر

خبر
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)تومان(

7,450

43,900

8,200

8,000

4,000

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر900 گرمی

   گرامیداشت  سالگرد   نخستین 
نماز جمعه کشور در درود

درود- خبرنگارقدس: در 23 ذی القعده، روز زیارتی 
امام رضا)ع(؛ همزمان با فرارســیدن ۵ مرداد، سالروز 
اقامه نخستین نماز جمعه کشور در درود گرامی داشته 

شد.
در این مراسم که با حضور رئیس و اعضای ستاد نماز 
جمعه و جمعــی از مردم پس از قرائت دعای ندبه در 
کنار مزار نخستین روحانی شهید مدافع حرم خراسان 
رضوی، حجت االسالم سیدهادی علوی نسب و در جوار 
بقعه متبرکه امامزادگان عین علی و زین علی شهر درود 
برگزار شد، شرکت کنندگان با قرائت فاتحه و ذکر صلوات 
خاصه حضرت امام رضا)ع( این روز را گرامی داشتند.

  افتتاح چهار مدرسه خیرساز 
»ایران من« در خراسان شمالی

قدس: مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
خراسان شــمالی گفت: چهار باب مدرسه خیرساز با 
عنوان مدارس »ایران من« در روســتاهای این استان 
افتتاح شد.امین فالح افزود: این مدارس در قالب تعهد 
ســاخت 1۰۰ مدرسه توسط کارآفرینان اتاق بازرگانی 
ایران با همکاری مؤسسه خیریه »مهر گیتی« در حال 
اجراست که سهم خراسان شمالی از این تعداد، چهار 
مدرسه روستایی بوده است.وی تصریح کرد: دو مدرسه 
ایران من در روستای سوخلی مانه و سملقان و حیدرآباد 
راز و جرگالن و دو باب مدرسه دیگر در روستای خندقلو 

بجنورد و روستای دشت گرمه به بهره برداری رسید.

  نام گذاری خیابانی 
در سبزوار به نام »کلیدر«

قدس آنالین: رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری 
شــورای اسالمی شهر ســبزوار گفت: خیابانی در شهر 
ســبزوار به نام »کلیــدر« اثر محمــود دولت  آبادی از 
نویسندگان معاصر این شــهر نام گذاری شد.به گزارش 
قدس آنالین، مسعود پســندیده اظهار داشت: خیابان 
تازه تأسیس سهراب4 در سبزوار معروف به گل افشانی 
به نام »کلیدر«؛ رمان طوالنی و فاخر فارسی اثر محمود 
دولت آبادی نام گذاری و به تصویب شورای اسالمی شهر 
سبزوار رسید.وی خاطرنشان کرد: استفاده از نام شهدا، 
مشاهیر و مفاخر در نام گذاری معابر و میدان ها؛ ارج نهادن 

به شخصیت معنوی و علمی بزرگان است.

شهری

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801

یادداشت

محمد قاضی زاده  پنجشنبه گذشته وزیر 
بهداشــت در مراسمی، ســخنی در خصوص 
ارتباط ســالمت روانی جامعه و گریه کنندگان 
مناســبت های مذهبی گفت که به عنوان یک 
ایرانی مســلمان، نمی توان از این سخِن گران، 

ساده عبور کرد.
ســعید نمکی در این همایش پزشکی اظهار 
داشت: »بحث ســالمت روان موضوعی بسیار 
مهم است که باید به طور جدی به آن بپردازیم. 
... ما 14 تولد در شــیعه داریم با 13 وفات، اما 
همیشــه دلمان می خواهد گریه کنیم و ضجه 
بزنیم. باید این فضای غم انگیز را شکست و آن 
را تعدیل و تلطیف کرد. این افســردگی عامل 
خودکشی و بسیاری از خشونت های اجتماعی 

است. باید روان های پریشان را دریابیم«. 
آقای وزیر! شما فرمودید »ما 14 تولد در شیعه 
داریم با 13 وفات«؛ اما حاال که به حساس ترین 
مبحث دلدادگی  اشــاره کردید و در ضمن آن، 
شهادت امامان را به وفات تنزل دادید! بگذارید 
چند نکته را بگویم. شما حضرات زینب، علی 
اکبر، عباس بن علی، قاسم بن الحسن، علی اصغر، 
ســکینه، رقیه، ام  البنین و بسیاری عزیز دیگر 
را از قلم انداخته اید. عالوه بر اینها »ُمِصیَبٍه َما 
أَْعَظَمَها َو أَْعَظَم َرزِیََّتَها فِی اْلِْساَلِم َو فِی َجِمیِع 
َماَواِت َو الْْرض« را فقط یک مورد شمردید!  السَّ
در صورتی کــه شــهادت اباعبداهلل الحســین 
)علیه السالم( تنها یک شهادت نیست و به عدد 
قابل شماره نبوده و همه ما تمام سال، سوز و داغ 

این مصیبت سترگ را در سینه داریم. 
آقای وزیر! »گفته اید همیشه دلمان می خواهد 
بگرییم«! اما انگار کالم امام صادق )علیه السالم( 
را توجــه نکردید کــه فرمود: »امام حســین 
علیه الســالم دائماً بــه زّوار و گریه کنندگان و 
اقامه کنندگان عزایش نظر رحمت دارد«. آری 

ما همیشــه دلمان می خواهــد بگرییم، چون 
همیشــه می خواهیم در دایره رحمت حسین 
و اهل بیت )علیهم السالم( بمانیم. آری همیشه 
هوای گریه داریم، چون دلی که عاشق اهل بیت 
)علیهم الســالم( شــد، روزی و ســاعتی، داغ 
حســین و فاطمه و علی و ... را از یاد نمی برد 
و کافیست لحظه ای توفیق حضور در مجالس 
اهل بیت )علیهم السالم( یابیم تا سیل اشک بر 
چشمانش جاری شــود. اما این گریه ِ بی امان، 
نه تنها سالمت روان ما را به مخاطره نینداخته 
و ما را به خودکشی وانداشته که اتفاقاً برخالف 
ســخن شــما، دل و روح مان را جــال داده و 
زندگی بخش  مان بوده است. اثبات این حقیقِت 
روشن، نیاز به آزمایشگاه و بودجه و ارز و رانت 
و ... هم ندارد، کافی  است کمی دل را صادقانه 
راهی و با مصیبت های اهل بیت )علیهم السالم( 
همنوا شوید تا صفای روح و جان را پس از تکراِر 
ذکر »حســین؛ آرام جانم« بــا تمام وجودتان 
حس کنید. خالصه آنکه اگر سخن این عاشقان 
را باور ندارید و ســالمت روح را تنها با حساب 
عقل و ابزار عقلی می سنجید، روایات معتبری 
که در خصوص آثار و برکات گریه بر اهل بیت 
از امامان معصوم )علیهم السالم( به ما رسیده را 
یادآوری می نمایم، شاید نور کالم این عزیزان، 
نادرستی سخنی که گفتید را آشکار ساخت. یا 
شما را به کردار بزرگان دین که همواره عامل و 
توصیه کننده به گریه بر اهل بیت )علیهم السالم( 
بودند ارجــاع می دهم. تقریباً عالمی از عالمان 
دین نمی شناســیم، مگر گریه بر حســین و 
اهل بیت )علیهم السالم( را باالترین فضیلت ها 
برمی شــمردند و بر عمل به آن اصرار داشتند. 
حتــی فراتر از آن، امام خمینی )قدس ســره( 
که به درستی گریه بر حسین )علیه السالم( را 
عامل ترس دشمنان و پیروزی بر آن ها قلمداد 

می کردند و می فرمودنــد: »این محرم و صفر 
اســت که اســالم را زنده نگه داشته« و خود 

همواره گریان بر این مصیبت عظمی بودند. 
نگارنده قصد ندارد به وزیر بهداشــت-که اتفاقاً 
اخیراً کارهای خوبــی در جهت مبارزه با رانت 
و برخورد با فســاد از ایشــان دیدیــم- برای 
این موضوع تاخته و آن را مستمســکی برای 
توهین و افترا قرار دهد، به ویژه آنکه ایشان در 
اظهارنظری دیگر، گفته خود را اصالح نموده اند، 
اما آنچه هدف این نوشتار است، ارائه نقدی در 
دایره انصاف و بدون هرگونه قضاوت عجوالنه و 
اشاره به ناصوابی سخنی است که دل میلیون ها 
عاشــق و دلباخته ســاحت قدســی اهل بیت 
)علیهم الســالم( را رنجاند. از این رو پرســش 
اساســی ما از آقای نمکی این است؛ آقای وزیر! 
آیا برای گفته خود دلیــل منطقی هم دارید؟ 
آنچه مسلم است، افرادی سمت خودکشی رفته 
یا روان پریش اند که از مسائل و مناسک مذهبی 
به دور هســتند وگرنه فردی که ارتباط مفید و 
مؤثری با امور مذهبــی دارد و خدا و اهل بیت 
)علیهم السالم( را در زندگی خود ناظر می داند، 

همواره از یک نقطه امید و اتکال قوی بهره مند 
بوده و تحت هیچ شرایط طاقت فرسایی چنین 

خطایی مرتکب نمی شود. 
آیا آمار دقیقی برای این بیان شتاب زده دارید؟ 
تا به حال چند فقره خودکشی به خاطر شرکت 
در روضه امام حسین )علیه السالم( یا گریه مداوم 
بر آن حضرت در مجامع قانونی ثبت شده!؟ اگر 
چنین سخنی درست باشد چرا بیشترین آمار 
افســردگی و خودکشی مربوط به جوامع غربی 
و تفکرات و ایسم های پوشالی است! چرا پدران 
و مادران ما که عمــر خود را در روضه حضرت 
گذرانده اند، نشــانه های افســردگی و پوچی را 

ندارند! 
اما ســخن پایانی با وزیر بهداشت! آقای نمکی، 
عالوه بر اینکه منتظر ارائه پاســخ های منطقی 
و آمارهای روشــن تان هستیم، ما دلسوختگان 
حسینی، برادرانه و دلســوزانه به شما کارگزار 
و مســئول محترم، تذکر می دهیم از هر گونه 
ســخن و رفتاری که غیرت دینی افراد جامعه 
را جریحه دار می کند بپرهیزید و در مسیری که 

خشنودی دشمن را در پی دارد گام برندارید.

در پاسخ به سخنان وزیر بهداشت درخصوص ارتباط سالمت روانی جامعه با گریه در مراسم مذهبی

چرا بیشترین آمار افسردگی در جوامع غربی است؟
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با حضور استاندار خراسان رضوى 
عمليات ساخت باند دوم 

بزرگراه 75مترى رضويه آغاز شد
قدس: با حضـور استاندار 
خراسان رضوى و جمعى از 
مسئوالن شهرى، عمليات 
و  نخست  باند  بهســازى 
ســاخت باند دوم بزرگراه 
75 مترى رضويه آغاز شد.

محور 75 مترى رضويه به 
طول 10 كيلومتر و عرض آن 39 متر است. حجم عمليات خاكى 
اين پروژه 185هزار مترمكعب و حجم آسفالت پروژه نيز 67 هزار 
تن پيش بينى شــده  اســت. زمان اجراى پروژه، 12 ماه در نظر 
گرفته شده و برآورد اوليه اعتبار اين پروژه نيز 34 هزار ميليارد 

تومان است.
استاندار خراسان رضوى در اين مراسم گفت: اراده مسئوالن در 
بخش هاى مختلف بر محور كار و تالش براى مردم استوار است 
و همه مديران اراده كرده اند در اين مســير وحدت خود را حفظ 
كنند؛ در اين بين اگر هم اختالف سليقه اى وجود داشته باشد، 
با هدف دستيابى به پيشــرفت و توسعه، اختالف ها به وحدت، 

همدلى و همزبانى تبديل مى شود.
عليرضا رزم حسينى اظهار كرد: وقتى هدف همه مسئوالن، كار 
براى مردم، آن هم در زير ســايه وحدت باشد، بى ترديد اتفاقات 

مباركى در نقاط مختلف استان خراسان رضوى رخ خواهد داد.
استاندار خراســان رضوى تصريح كرد: مشهد مقدس به دليل 
وجود مضجع شريف حضرت رضا(ع) نه تنها متعلق به مردم اين 
كالنشهر، بلكه به رهبر معظم انقالب، نخبگان، شهدا و تمامى 
مردم ايران تعلق دارد؛ بنابراين همه ما بايد براى آبادانى و توسعه 

اين خطه تالش كنيم.
خليل كاظمى، سرپرست معاونت فنى و عمران شهردارى مشهد 
نيز در اين مراسم اظهار داشت: اين پروژه كه در نقطه محرومى 
قرار گرفته است، براى شهروندان به شهرستان ميامى و بخش 
رضويه شهرســتان مشهد دسترســى جديدى ايجاد مى كند.
عمليات ساخت اين پروژه 35 سال پيش آغاز شده، اما تاكنون 

هيچ اقدامى براى آن انجام نشده بود.

  قطع 114 درخت
 در منطقه گردشگرى خيام و عطار نيشابور

ســازمان  رئيس  فارس: 
سيما، منظر و فضاى سبز 
گفت:  نيشابور  شهردارى 
فرد يا افراد ناشــناس در 
اقدامى دردناك طى چند 
شب گذشته 114 درخت 
را در نيشابور قطع كرده اند.

محمد خفاجه گفت: متأســفانه نمى دانم چه فرد يا افرادى و با 
چه هدفى شــب ها شروع به  شكســتن و قطع درختان منطقه 

گردشگرى خيام و عطار كرده اند.
وى تصريح كرد: متأسفانه اين فرد يا افراد  در چند شب گذشته 

114 درخت بين 3 تا 12 ساله را شكسته و از بين برده اند.
خفاجه ادامه داد: وقتى كسى به علت ساخت ساختمان قصد قطع 
درخت دارد در كميسيون ماده هفت، به سختى برخورد و پيگيرى 
مى كنيم و تا جايى كه امكان داشــته باشــد درخت را جابه جا 
مى كنيم و اگر سن درخت از حدى گذشته باشد درخت ميراثى 
محسوب مى شود و اصالً قطع نمى شود چون شناسنامه هاى شهر 
هستند. وى ادامه داد: از روز نخست موضوع را از نظر حقوقى و 
انتظامى پيگيرى كرده ايم و در حال دنبال كردن موضوع از طريق 

حراست نيز هستيم.

معاون استاندار در گفت و گو با قدس آنالين:
 راهدارى خراسان رضوى به وضعيت 

جاده نيشابور- كاشمر رسيدگى كند
رضاطلبــى: 
سـرپـرســـت 
معاونت عمرانى استاندارى 
گفت:  رضوى  خراســان 
اداره راهــدارى موظف به 
مرمت و بازســازى جاده 

كاشمر به نيشابور است. 
وحيد قربانى در گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشــت: جاده 
كوهسرخ به نيشــابور جزو جاده هاى شمال به جنوب خراسان 
رضوى است و از حيث مسائل مرتبط با زيارت و گردشگرى جزو 

محورهاى تأثير گذار در استان است.
وى تصريح كــرد: اگرچه در حال حاضر به دليل محدوديت در 
منابع امكان اصالح هندسى، دو بانده شدن يا ترانزيت كاال بين 
اســتانى براى اين جاده وجود ندارد، اما راهدارى استان بايد در 
حوزه بازسازى و مرمت توجه ويژه اى به اين محور داشته باشد، 
زيرا ساالنه زائران و گردشگران زيادى به دو شهرستان كاشمر و 
نيشابور سفر كرده و از اين محور كه يك جاده كوهستانى است 

نيز استفاده مى كنند.
سرپرســت معاونت عمرانى استاندارى خراســان رضوى افزود: 
راهــدارى نبايد به اين محور بى توجهى كنــد، زيرا وظيفه اين 
ســازمان نگهدارى از راه هاى استان است و اين محور نيز عالوه 
بر مســير تردد زائران و گردشــگران، محور مواصالتى بين دو 
شهرستان برجسته استان است و نبايد آن را از تعهدات خودش 
خارج كند. قربانى بيان داشت: با توجه به نارضايتى كه از كيفيت 
اين جاده از سوى شهروندان ارائه شده است، راهدارى استان را 

موظف به بازسازى و مرمت اين محور خواهيم كرد.

در مشهد عنوان شد
 گرفتارى هزار و 310 نفر در دام فساد 

اقتصادى يك پدر و پسر
باشـگاه خبـرنگاران: 
بازرســى  مديركل دفتر 
ويژه مبارزه با پولشويى و 
فرار مالياتى سازمان امور 
مالياتى گفت: يك پدر و 
پسر در يكى از استان هاى 
شــخص  كشــور 840 
حقيقى و 470 شــخص حقوقى را درگير فساد اقتصادى خود 
با محوريت فرار مالياتى كرده اند. هادى خانى در نشست شوراى 
گفت وگوى بخش خصوصى و دولت در مشــهد گفت: در اين 
پرونده 2هزار وكالت نامه براى واردات، صادرات، كارت بازرگانى 
اجاره اى، افتتاح حســاب اجاره اى، ثبت شــركت هاى صورى، 
همچنين 6 هزار تا 7 هزار ميليارد تومان كتمان درآمد شناسايى 
شده است. او تصريح كرد: بيشتر اشخاص حقيقى گرفتار در اين 
فساد، افرادى بودند كه فقط براى رفع مشكالت اقتصادى خود 

اقدام به افتتاح حساب هاى خرد كرده بودند.
خانى گفت: امروز حســاب هاى اجاره اى در كشــور غوغا كرده 
اســت، بيش از 500 ميليون حساب بانكى در ازاى 80 ميليون 
نفر جمعيت كشور وجود دارد كه اين زنگ خطر است. كنترل 
اين موارد فقط از دست ســازمان امور مالياتى برنمى آيد، بلكه 
عزم ملى مى طلبد. وى گفت: تمركز اين ســازمان بر داللى ها و 
سوداگرى هاســت، اين تصور كه فقط چند توليدكننده را پيدا 
كرديم و از آن ها ماليات مى گيريم، اشــتباه است كه نمونه بارز 
آن براى رد اين تفكر، مقابله سازمان با داللى در حوزه سكه و ارز 
است. خانى ادامه داد: شايد در ظاهر وظيفه سازمان امور مالياتى 
درآمدزايى براى دولت باشد، اما روح مأموريت اين سازمان انتظام 
بخشــى به اقتصاد كشور است. ما ماليات نمى گيريم كه جيب 
دولت را پر كنيم، بلكه ماليات مى گيريم تا نظم اقتصادى را برقرار 

و سالمت و شفافيت اقتصادى ايجاد كنيم.

در يك حادثه جاد ه اى 
  برخورد اتوبوس و خاور

23 نفر را راهى بيمارستان كرد
 مديــر روابط 
مـــى  عمـــو
گفت:  مشــهد  اورژانس 
تصادف اتوبوس با خاور در 
به  مشهد  نيشابور  محور 
36 مصــدوم بــر جاى 

گذاشت.
محمدعليشاهى، مدير روابط عمومى اورژانس مشهد گفت: ساعت 
3:05 روز گذشــته در تماسى با اورژانس 115 مشهد، تصادف 
اتوبوس با خاور در جاده نيشابور -  مشهد نرسيده به  بينالود اعالم 
شد. مدير روابط عمومى اورژانس مشهد ادامه داد: به واسطه اين 
تماس به سرعت سه دستگاه آمبوالنس و يك دستگاه اتوبوس 
آمبوالنس توسط مركز ارتباطات فرماندهى عمليات به محل اعزام 
و با توجه به نوع حادثه  پليس راه، نيروى انتظامى و هالل احمر نيز 
در جريان واقعه قرار گرفتند.وى بيان كرد: همكاران اورژانس115 
مشهد با انجام ترياژ ســريع، اقدامات اوليه را در صحنه حادثه 
بــه  مصدومان ارائه كردند كه از مجموع 36 مصدوم اتوبوس كه 
تعدادى نيز از اتباع خارجى بودند، 23 نفر را به بيمارستان انتقال 

دادند و 13 نفر ديگر در محل، درمان سرپايى شدند.

حادثه در حوالى شهرك صنعتى 
  برخورد شديد 206 با ستون برق 

يك كشته بر جاى گذاشت
نگهبان  افســر  فارس: 
مشهد  شهر  آتش نشانى 
گفــت: برخورد شــديد 
206 با ســتون برق كه 
صبــح روز گذشــته رخ 
داد، يك كشــته و يك 
مجروح بر جاى گذاشت. 
سر آتشيار مرتضى باقرى گفت: بامداد روز گذشته در پى تماس 
تلفنى شهروندان با سامانه 125 مبنى بر وقوع حادثه شديد ناشى 
از برخورد يك دســتگاه خودرو سوارى 206 با ستون برق فشار 
قوى در شهرك صنعتى توس در حومه مشهد، ستاد فرماندهى 
آتش نشانى بالفاصله گروه نجات ايستگاه شماره 36 و پيشگيرى 
از حريق ايستگاه شماره 19 را به محل حادثه در جاده حسن آباد 
وكيلى اعزام كرد. افســر نگهبان آتش نشانى شهر مشهد ادامه 
داد: با حضور نجاتگران آتش نشانى در محل، مشخص شد يك 
دســتگاه خودرو 206 به علت نامعلومى پس از انحراف از مسير 
خود به شدت با ستون برق فشار قوى برخورد كرده و متأسفانه 

راننده اين وسيله نقليه كه يك آقا بود در دم جان باخت.
وى بيان كرد: همچنين ديگر سرنشــين اين وسيله نقليه كه 
خانمى ميانسال بود به شــدت مجروح و درون خودرو محبوس 
بود كه بالفاصله تيم هاى امداد و نجات آتش نشــانى با استفاده 
از تجهيزات ويژه، فرد مصــدوم را از البه الى آهن پاره ها نجات 
و تحويل تكنســين هاى اورژانس حاضر در محل دادند. سپس 
جســم بى جان راننده را كه به طرز دلخراشى بين ستون برق و 
خودرو گير كرده بود، رهاسازى شد. علت دقيق وقوع اين سانحه 

رانندگى توسط عوامل راهور در دست بررسى است .

 60 هكتار از منطقه حفاظت  شده 
گرفتار در آتش

ايسنا: رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان قوچان از 
آتش سوزى 60 هكتار از عرصه هاى طبيعى منطقه حفاظت شده 

دربادام  شهرستان  قوچان خبر داد.
رحمان حســين زاده عنوان كرد: اين آتش سوزى  توسط مردم 
به فرمانده يگان حفاظت  محيط  زيســت اعالم شد، اما به دليل 
اطالع رســانى نكردن موقعيت دقيق آتش و سخت گذر بودن 
منطقه، ســه تن از مأموران ســاعت 20 به شــرق منطقه و با 
تجهيزاتى اندك همچون بيل و آتش كوب، ســاعت 6 صبح روز 

بعد آتش را مهار كردند.
به احتمال قوى دليل وقوع حادثه ســهل انگارى گردشگران يا 
چوپانان منطقه در محل اتصال منطقه گردشــگرى شمخال با 
دربادام بوده و به دليل وزش باد حجم آتش گسترش يافته است.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان قوچان از نابودى 
21 اصله درخت اُرس قديمى با قدمتى افزون بر 200 ســال و 
25 اصله ساير درختان بومى منطقه و گونه هاى گياهى متفاوتى 
از جملــه درمنه، گون و... در جريان اين حادثه خبر داد و تأكيد 

كرد: ميزان خسارت مالى در محيط زيست قابل برآورد نيست.

احمد فياض رئيس قوه قضائيه كه به مشهد 
سفركرده است صبح روز پنجشنبه ضمن بازديد 
سرزده از دادسراى ناحيه 2 عمومى انقالب مشهد، 
در محل دادگسترى كل استان خراسان رضوى 
نيز با شمارى از قضات و كاركنان دستگاه قضايى 
ديدار و عصر پنجشنبه نيز در نشستى با استادان 

و فعاالن حقوقى استان حضور يافت.
به گزارش خبرنگار ما، رئيس قوه قضائيه در ديدار 
با قضات و كاركنان دستگاه قضايى استان با اشاره 
به سختكوشى عرصه قضا و قضاوت گرى و پس از 
استماع گزارش عملكرد دادگسترى استان و ساير 
گزارش هاى نمايندگان دستگاه قضا؛ بر ضرورت 
كاهش ورودى پرونده هاى قضايى تأكيد نمود و 
اظهار كرد: كاهش پرونده هاى محاكم قضايى از 

برنامه هاى تحولى نظام قضايى كشور است. 
آيت اهللا ســيد ابراهيم رئيســى خاطرنشان 
كــرد: تالش براى كاهــش ورودى پرونده ها 
به دادگسترى ها و طراحى برنامه هاى مدون 
بــراى ارتقاى نظام اخالقــى جامعه نيازمند 
سيستم چند ضلعى است تا نتيجه بخش باشد 
و در اين راســتا تمام بخش هاى قوه قضائيه، 
دادســتان ها، رؤســاى كل با هميارى ساير 
دستگاه هاى ادارى كشور موظف به تالش در 

راستاى كاهش پرونده ها هستند.

  منتظر تهران نباشيد 
رئيس دستگاه قضا خاطرنشان كرد: برنامه ريزى 
جامع و پيگيرى بايد به جريان فراگير تبديل شود 
و منتظر دستورعمل از تهران نباشيد و خالقيت و 
ابتكار به خرج دهيد. گاهى در استان ها خالقيت ها 
و ابتكارات مفيدى رقم مى خورد و در عين حال 
دســتورعمل ها و بخشنامه هاى مركزى نيز بايد 
مورد توجه قرار گيرند. همچنين واقعى ساختن 
آمار امرى مهم اســت و نظام آمارى بايد اصالح 

شود. آمارزدگى امرى ناصواب است. 
وى افزود: اســناد رســمى بايد بــه عنوان يك 
موضوعى از نظامات اجتماعى باشد، اين نظم در 
اسناد است، اما اگر در جامعه، حاكم نكنيم تثبيت 
مالكيت نخواهد شد و حقوق افراد ضايع مى شود 
و عوارضى دارد كه قابل تحمل نيست و در شرع 
نيز به اين تأكيد شده است. نظام بخشى به اسناد 
مالكيت بايد پيگيرى شود. اراده افراد محترم اما در 
نظامات اجتماعى؛ حاكميت براى اين اراده؛ نظمى 
را تعريف مى كندكه با مبانى فقهى منافاتى ندارد. 
ميدان دادن به اسناد رسمى با تكيه به حق اراده 

مردم جزو برنامه هاى تحولى سيستم قضاست.

 از زندان ها بازديد كنيد تا ببينيد آنجا چه 
خبر است

آيت اهللا رئيسى تصريح كرد: يكى از سياست هاى 
مهم دســتگاه قضا؛ كاهش جمعيت ورودى به 
زندان ها و نرخ كيفرى جامعه است. زندان ها بايد 
براى افراد شــرور و مخالن نظم و امنيت جامعه 
باشد، اما فردى كه در پرونده هاى مالى دچار عسر 
و حرج است و ندارد كه بدهد، با استنكاف متفاوت 
است؛ جايش در زندان نيست. البته گاهى دست 

قاضى بسته اســت اما اگر دست قاضى باز باشد 
بايد از زندانى كردن پرهيز نمايد و بازداشت كردن 
راهكار نيست. اينكه تأكيد مى نمايم گاهى براى 
سركشى به زندان ها رفته، به همين دليل است تا 
با شرايط زندان ها از نزديك آشنا شويد. زندان ما 

صرفاً براى زندانى شدن نيست، 
بلكه بايد تربيت و اصالح شود. 

 ساختار ناسالم دستگاه قضا 
بايد از بين برود

وى با تأكيد بر ارتقاى سالمت 
نظــام ادارى كشــور بويژه در 
سيستم قضا، عنوان كرد: همه 
كســانى كه در يــك پرونده 
مرتبط هستند از جمله ضابط، 
قاضى، وكيل، كارمند دفترى 
و... نماينده دســتگاه قضايى 

محسوب مى شوند؛ بنابراين هيچ گونه ناسالمتى 
را براى دســتگاه قضا نمى پذيريم و برخورد ما 
بسيار شديد خواهد بود، آن هم براى پيشگيرى 
كه مقدم بر درمان است. زمينه هاى لغزش در 
دستگاه قضا بايد از بين برود و پيشگيرى بايد 
كرد. ساختارهاى ناســالم در دستگاه قضا كه 

زمينه ساز فساد است بايد اصالح شود. 
وى با طرح اين پرسش كه آيا برخورد با نيروهاى 
ناســالم و افشاى آنان تضعيف يا تقويت دستگاه 
قضايى اســت؟ دراين باره گفــت: صريح اعالم 
مى كنم كه نگاه و سياست ما در اين زمينه تقويت 
دستگاه قضايى را در پى دارد. به مردم اطمينان 
مى دهيم كه با سرمنشــأهاى فساد در سيستم 

قضايى برخورد مى شود.

 پرسش هاى پرونده پديده پاسخ داده شود
رئيس قوه قضائيه با تشكر از قضات پرونده پديده 
خاطرنشــان كرد: به افكار عمومــى و نظريات 
نخبگان جامعه بايد احترام گذاشــت. در پرونده 
پديده سؤاالت افكار عمومى نسبت به پرونده بايد 
تبيين شود، چراكه پرسش هايى مطرح است. همه 
را البته قاضى نبايد پاسخ دهد، بلكه رسانه ملى و 
اصحاب رسانه بايد كمك حال باشند. به هر حال 

ابعاد اين ماجرا تبيين شود و عالوه بر آن سازمان 
بايد به گونه اى طراحى شــود كه در ساير احكام 

كالن نيز شفاف سازى شود.
وى از قضات و كاركنان دستگاه قضايى به عنوان 
افسران اجراى عدالت در جامعه نام برد و درباره 
پيشنهاد تعطيلى پنجشنبه هاى 
دادگســترى، گفت: با تعطيلى 
نيستيم،  موافق  پنجشــنبه ها 
چــون چهارشــنبه تبديل به 
پنجشــنبه خواهد شد! اولويت 
رســيدگى به پرونده هاى مردم 
اســت. مادامى كه كار و پرونده 
است نمى شــود پنجشنبه ها را 
تعطيل كــرد. البته بايد نيروى 
انســانى و قضات تقويت شوند. 
نياز باشــد جمعه هــا نيز براى 
رســيدگى به پرونده ها سر كار 
مى آييم. ان شاءاهللا اگر زمانى پرونده ها كم شود 

در آن صورت تدبيرى انديشيده مى شود.

 قرار نبود شورا ها حقوق بگير شوند!
وى درباره شــوراهاى حل اختــالف اظهار كرد: 
شوراهاى حل اختالف مورد تأييد و تأكيد دين، 
شرع و بناى تقويت است، لكن 6 ماه وقت اصالح 
قانــون داريم كه دو ماه آن مانده اســت. اصالح 
شــوراهاى حل اختالف را پيشنهاد خواهيم داد. 
شــوراى حل اختالف قرار بود افتخارى باشد نه 
حقوق بگير. چرا كاركنان شوراهاى حل اختالف 
رسمى و حقوق بگير شدند در حالى كه اين قرار 
از ابتدا نبود، بنابراين بايد تغيير وضعيت داد. در 
عين حال؛ قانون، بخشى از رسيدگى ها را بر عهده 
شورا گذاشت و بازنگرى آن در حال بررسى است.
آيت اهللا رئيســى با اشاره به ســال رونق توليد 
و حمايــت از ســرمايه گذارى افــزود: امنيــت 
سرمايه گذارى و رونق توليد در پرتو مبارزه با فساد 
و مفســدان اقتصادى است. سازمان بازرسى كل 
كشور موظف است دفتر حمايت از سرمايه گذارى 
را فعال نمايد و درصدد حل مشكل كارآفرينان 
باشد. بسترهاى فساد مورد توجه مسئوالن قضايى 
قرار گيرد. مراقب باشيم تا تسهيالت اشتغال زايى 

و كارآفرينى دســت دالالن قرار نگيرد تا توليد 
ملى متوقف شود. خصوصى سازى بايد اجرا شود، 
چون دولت نمى تواند متصدى باشــد و اقتصاد 
دولتى منجر به اين وضعيت شده است. اما نحوه 
خصوصى سازى ها محل اشكال دارد كه اعتراض 

رهبرى را در پى داشت.
رئيس دســتگاه قضا همچنين در نشست عصر 
پنجشــنبه خود با اســتادان و فعاالن حقوقى 
خراسان رضوى در خطاب به حاضران اظهار كرد: 
وكيل، كارشــناس دفاتر اسناد و قاضى كسانى 
هســتند كه در احساس عدالت و آرامش جامعه 
نقش دارند. شــما همه دانش آموختگان حقوق 
هســتيد، آموزش نقش مهمــى دارد و تربيت 
به معناى اميال و تمايالت عالى نفسانى انسانى در 

سالم سازى جامعه نقش بسيارى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: هر وكيلى اگر دفاع ناحق 
كند دريافت مال نارواست. هركس بر غير مسير 
حق عمل كند، بيــن همه بخش ها ناهمخوانى 
ايجاد مى كنــد. در گام دوم انقالب مى خواهيم 
دستگاه قضايى تراز اول داشته باشيم، اما براى اين 
كار نيازمند فعاليت هاى متفاوت هستيم و همه 

شما بايد در ايجاد اين نگاه تحولى سهيم باشيد.

 حق الوكاله ها شفاف شود
رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه نهادهاى مرتبط 
بايد در حوزه اصالحات وكالت و كارشناسى هاى 
قضايى گام بردارند، اظهار كرد: مؤسسات حقوقى 
بايد ســاماندهى شــوند، تعرفه هاى حق الوكاله 
بايد شفاف سازى و واقعى سازى شوند تا مردم و 
سازمان هاى ادارى بدانند كه چه مقدار بايد هزينه 
بپردازند و اين ها از جمله كارهايى است كه بايد 

به سرعت به آن ورود پيدا كرد.
وى كارشناســى دقيق قضايــى را راهى براى 
كمك كردن به قاضى در اجراى عدالت عنوان 
و بيان كرد: كارشناسى قضايى دقيق مى تواند 
كمك جدى به اجــراى عدالت كند به همين 
دليل هرچه دقيق تر باشند كارسازتر است، اما 
متأسفانه گاهى كارشناسى ها داراى تناقض هاى 
بسيارى هستند و امكان دارد از يك ملك، پنج 
نظر كارشناســى بيرون آيد كه اين موضوع به 

هيچ وجه صحيح نيست.
آيت اهللا رئيســى دربــاره هزينه هاى دادرســى 
اظهار كرد: موافق باال رفتن هزينه هاى دادرسى 
نيستيم، با مسئوالن دولتى در ميان گذاشته ام كه 
هزينه هاى دادرسى را بايد كاهش داد و دسترسى 
به عدالت را بايد آسان كرد. به همكاران هميشه 
گفته ام اگر كســى پول نداشت تا وكيل بگيرد و 
لسان حقوقى نداشت تا بتواند احقاق حق كند؛ 
دستگاه بايد يارى بخش باشد، اگر غير از اين باشد 

دستگاه تراز نيست.
وى تأكيد كرد: ما نبايد دو بار شــاهد نقض رأى 
باشيم، بلكه نقض آرا بايد به حداقل برسد و برخى 
دادگاه هاى تجديدنظر در واقع تأييد نظر باشد، در 
مقدمات بايد كار درست صورت گيرد مانند اينكه 

اليحه وكالت را نگاه كنند تا كامالً واقعى باشد.

رئيس قوه قضائيه در خراسان رضوى مطرح كرد

كاركنان دستگاه قضا؛ افسران اجراى عدالت در جامعه

شوراى حل اختالف 
قرار بود افتخارى باشد 

نه حقوق بگير، چرا 
كاركنان شوراهاى 

حل اختالف رسمى و 
حقوق بگير شدند؟

بــرش

زاويه تصوير

پياده رو در قرق نمايشگاه هاى اتومبيل

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 پاييز زود رس درختان در 600 دستگاه
گرمــاى هوا اگرچه طى روزهاى گذشــته در 
مشــهد افزايش يافته و مى تواند عاملى براى 
برگ ريزان درختان باشــد، اما اين موضوع در 
منطقه 600 دستگاه مشهد پاييز زود رس را در 
دومين ماه تابستان رقم زده و انگار در روزهاى 
ميانــى پاييز در اين منطقه قدم مى زنيد. وفور 

برگ هاى زرد در زير درختان و معابر اين منطقه حس ناخوشايندى را به عابران منتقل مى كند. از 
مسئوالن شهردارى خواهشمنديم سرى به 600 دستگاه به عنوان يكى از ذخاير فضاى سبز مشهد 

بزنند تا اين موضوع را از نزديك ببينند شايد تدبيرى بينديشند. 
915...1312

 شهردارى كوچه هاى بن بست را فراموش نكند
من از اهالى كوچه بهشتى 7 هستم كه بن بست 
اســت. تا مدت ها كه شــهردارى براى نظافت 
كوچه برنامه اى نداشــت، درحــال حاضر هم 
عوامل جمع آورى زباله داخل كوچه نمى آيند، 
اين اقدامات در حالى اســت كه عوارض و... را 
هميشــه پرداخت كرده ايم. چنــد روز پيش 
قسمتى از آســفالت كوچه نشست كرد، ولى 

هيچ كس براى ترميم آن اقدامى نمى كند. شهروندان با پرداخت عوارض وظيفه خود را انجام مى دهند، 
اما شهردارى چرا كوتاهى مى كند؟

915...8489
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مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 پيش بينى افزايش دما تا روز دوشنبه

قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: بر اساس نقشه ها و 
تصاوير ماهواره هواشناسى در چهار روز آينده آسمان استان غالباً 
صاف تا كمى ابرى (در پاره اى از نقاط شــمالى و غربى گاهى با 
افزايش ابرناكى) و همچنان پديده جوى در ساعت هاى بعدازظهر 
بيشتر وزش باد است كه در مناطق جنوبى و جنوب شرق استان، 
وزش باد شــديد لحظه اى همراه بــا گردوخاك نيز پيش بينى 
مى شود. ضمن اينكه در يكشنبه و دوشنبه افزايش نسبى دما در 

اكثر نقاط استان دور از انتظار نيست.

سر آتشيار مرتضى باقرى گفت: بامداد روز گذشته در پى تماس 

 با حضـور استاندار 
خراسان رضوى و جمعى از 
مسئوالن شهرى، عمليات 
و  نخست  باند  بهســازى 
ســاخت باند دوم بزرگراه 

 مترى رضويه به 

ســازمان  رئيس 
سيما، منظر و فضاى سبز 
گفت:  نيشابور  شهردارى 
فرد يا افراد ناشــناس در 
اقدامى دردناك طى چند 
 درخت 

رضاطلبــى: 
سـرپـرســـت 
معاونت عمرانى استاندارى 
گفت:  رضوى  خراســان 
اداره راهــدارى موظف به 
مرمت و بازســازى جاده 
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تصويرى كه مشاهده مى كنيد متعلق به خيابان 
ملك الشعراى بهار در نزديكى چهارراه بيسيم است 
كه نمايشــگاه داران پياده رو را با خودروهاى خود 

مسدود كرده اند.   



ورزش رئیس امور سینمایی  و سمعی بصری اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

بهره برداری ازنخستین سینمای کودک و نوجوان در مشهد
حسین پورحسین سالن ســینما و تئاتــر 
آموزش و پرورش خراســان رضــوی حدود 20 
سال پیش در منطقه کم برخوردار مشهد توسط 
مهندس مشــکی بنا شد و در آســتانه افتتاح، 
مهندس مشــکی بر اثر تصادف درگذشــت. در 
چهلمین روز فوت مهندس مشکی این سالن با نام 
سینما تئاتر مهندس مشکی به بهره برداری رسید. 
این سینما با ظرفیت حدود 700 صندلی با تجهیز 
امکانات نمایش فیلم های سینمایی و آپارات های 
حرفه ای در زمان افتتاح، توانســت اوقات فراغت 
دانش آموزان را پوشش دهد و با برگزاری جشنواره 
فیلم دفاع مقدس، میزبان هنرمندان ســینما از 
جمله عزت اهلل انتظامی، آزیتا حاجیان و بسیاری 
از دست اندرکاران سینمای دفاع مقدس از جمله 

مرحوم رسول مالقلی پور باشد.
اکنون پس از ســال ها بهره برداری از این سالن 
برای برگــزاری همایش و اجتماعات فرهنگی و 
هنری، به همت آمــوزش و پرورش ناحیه یک 
مشهد بهسازی، به روزرسانی تجهیزات استاندارد 
و نمایش فیلم در دســتورکار قرار گرفته است تا 
سینما مشــکی به جایگاه اصلی اش در رابطه با 

نمایش فیلم و نمایش بازگردد.
در حاشیه بازدید رئیس امور سینمایی و سمعی 
بصــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
کارشناس مسئوالن این حوزه و آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشــهد که با حضور مدیر آموزش و 
پرورش و معاونان توســعه مدیریت و پشتیبانی، 
پرورشی و تربیت بدنی و مسئوالن انجمن اولیا و 
مربیان ناحیه یک آموزش و پرورش مشهد برای 
بهره گیری از امکانات سینما تئاتر مشکی برگزار 
شد با سیدرضا خاتم پور، مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه یک مشهد و سیدحجت طباطبایی، رئیس 

امور سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی به گفت وگو نشستیم.

مدیر آمــوزش و پرورش در ایــن رابطه گفت: 
سالن سینما تئاتر مشکی قابلیت بسیار ممتازی 
برای تحت پوشش قرار دادن جمعیت میلیونی 
منطقه و حاشیه شهر مشــهد را دارد و عالوه بر 
این، مکان بســیار مناســبی برای اوقات فراغت 
دانش آموزان دیگر مناطق نظیر تبادکان است که 
بیشترین دانش آموزان مشهد را به خود اختصاص 
داده و نیازمند توجه ویژه ای به پرورش و رشــد 
استعدادهای فرهنگی و هنری هستند. خاتم پور 

با بیان اینکه ردیف بودجه ای برای بازسازی سالن 
سینما مشکی اختصاص یافته است، همیاری از 
متولیان امور تســهیل در به روزرسانی تجهیزات 
سینمایی را خواستار شد و افزود: سینما مشکی 
در زمان بهره برداری با بهترین امکانات صوتی و 
نصب دو دستگاه آپارات حرفه ای 35 میلیمتری 
از بهترین کیفیت مطلوب صــدا و تصویر برای 
نمایش برخوردار بوده که با تغییر امکانات نمایشی 
از آپارات به امکانات دیجیتال و کمبود فیلم های 
ســینمایی 35 میلیمتری عمالً امکان استفاده 
از تجهیزات قبلی میســر نیست و باید امکانات 

نمایشــی صوتی و تصویری به صورت استاندارد 
روز ارتقا یابد و این نیازمند مشــارکت متولیان 
امور ســینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی است تا 
بتوانیم در این زمینه گره گشای نمایش فیلم های 
سینمایی در سالن سینما مشکی که به همین 

منظور تأسیس شده، باشیم.
مسئول امور سینمایی و سمعی بصری اداره کل 
فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی نیز در گفت وگو با 
قدس گفت: با توجه به موقعیت بسیار ارزشمندی 
که سالن سینما مشکی با ظرفیت کامالً مناسب 
برای استفاده مردم و دانش آموزان دارد، پیشنهاد 
می کنیم این ســینما با توجه به جمعیت باالی 
دانش آموزی مشــهد به عنوان سینمای کودک 
و نوجــوان نام گذاری شــود تا عــالوه بر اینکه 
آموزش و پــرورش مأموریت پر کــردن اوقات 
فراغت دانش آموزان را به انجام می رساند، بتواند 
با نمایش فیلم های سینمایی روز همزمان با دیگر 
مجتمع های سینمایی مشــهد، به عنوان مرکز 

فرهنگی مردم عادی نیز فراهم سازد.
طباطبایی با اعالم اینکه تجهیز ســینماهای در 
دست آماده سازی در مشهد را در دستورکار قرار 
داده ایم، افزود: در صورت موافقت با پیشنهاد امور 
سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی برای اختصاص 
ســالن سینمای مشکی به ســینمای کودک و 
نوجوان، تجهیز سینما مشکی را به پیشرفته ترین 
سیستم های نمایش فیلم دیجیتال و صدای دالبی 
منطبق با استانداردهای جهانی با کیفیت یکسان 
صدا و تصویر در اولویت برنامه های امور سینمایی 
اســتان قرار خواهیــم داد. وی در پایان گفت: با 
قابلیت خوبی که سالن سینما مشکی از نظر مکان 
و ظرفیت باال دارد، اولویت تجهیز سینما مشکی را 

برای بهره برداری مدنظر قرار خواهیم داد.

فرهنگ و هنر
  »پدران« روی صحنه می رود

نمایش »پدران« در سالن 
اصلی تئاتر شــهر روی 

صحنه می رود.
به  »پــدران«  نمایــش 
نویسندگی و کارگردانی 
مهدی فرشیدی ســپهر 
افشین  تهیه کنندگی  و 

نیک آئین از یکشــنبه 13 مرداد ماه ساعت 20:30 در سالن 
اصلی تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

نمایش »پدران« داستان هشت دختر نوجوان است که بر لبه 
باریِک عادت ها و عرف اجتماعی با پدرهایشان روبه رو می شوند. 
مجموعه تئاتر شهر مشهد در پارک ملت، مجتمع فرهنگی و 

هنری امام رضا)ع( واقع شده است.

  ششمین محفل طنز »نارنجک« امروز 
در مشهد برگزار می شود

طنز  محفل  ششــمین 
»نارنجک« از سوی حوزه 
هنری خراســان رضوی 

برگزار می شود.
محفل شعر طنز و فکاهه 
»نارنجــک« این بــار با 
موضوع ازدواج و مسائل 

روز با حضور طنزپردازان خراســان در ســینما هویزه مشهد 
برگزار می شود. 

این برنامه با اجرای مصطفی صاحبــی و با موضوع ازدواج و 
مســائل روز، ساعت 17 امروز شــنبه 5 مردادماه در پردیس 
سینمایی هویزه مشهد برپا می شود و حضور در آن برای عموم 

عالقه مندان آزاد و رایگان است.

  کتابخانه عمومی »شهدای ابویسان« 
در شهرستان جغتای افتتاح شد 

بــا حضــور جمعی از 
کتابخانه  مســئوالن، 
شــهدای  عمومــی 
ابویســان  روســتای 
به  جغتای  شهرستان 

بهره برداری رسید.
مــردم  نماینــده 

شهرستان های سبزوار، جغتای، خوشاب، داورزن و جوین 
در مجلس شــورای اســالمی در این مراسم گفت: منطقه 
ما بــه کار فرهنگی با عنوان زیربنای توســعه یافتگی نیاز 
دارد و از مردم و مســئوالن روســتای ابویسان که در این 
زمینه پیشقدم شدند و با تالش های فرهنگی خود موجب 
درخشــش نام روستا و شهرســتان در کشور شدند تشکر 

می کنم.
رمضانعلی سبحانی فر ادامه داد: کار فرهنگی مردم ابویسان 
 آتش بــه اختیاری مد نظــر رهبر معظم انقالب اســت. 
حجت االســالم علی اکبر سبزیان، مدیرکل کتابخانه های 
عمومی خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت: امروز 
شــاهد نهادی شدن کتابخانه شــهدای روستای ابویسان 
هســتیم و این کتابخانه از چندین دهه پیش شــروع به 
فعالیت کرده است و مردم با حضور  در متن کار و فعالیت 
این کتابخانه سبب درخشش نام کتابخانه و روستای خود 

در کشور شدند.

خبر
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد 

  افتتاح هزار کالس درس 
تا ابتدای مهرماه 98 

قدس: با حضور معاون 
و  امنیتــی  سیاســی، 
اســتاندار  اجتماعــی 
جلسه  رضوی  خراسان 
و  آمــوزش  شــورای 
برگزار  اســتان  پرورش 

شد.
مدیرکل آموزش پرورش خراســان رضوی در این جلسه 
گفت: تالش برای تسریع و تسهیل نام نویسی دانش آموزان 

در اولویت امور آموزش و پرورش استان قرار دارد.
قاســمعلی خدابنده افزود: در ســال گذشــته در آموزش 
و پرورش اســتان در حدود 2 هــزار و 114 پایگاه اوقات 
فراغت تابستانی مشغول به فعالیت بودند که خوشبختانه 
تعداد این پایگاه ها در تابســتان ســال جــاری به 2 هزار 
و500 پایگاه افزایش یافتــه و این پایگاه ها در زمینه های 
قرآنی، فرهنگی، هنری، آموزشــی، ورزشی و ادبی فعالیت 
 می کنند و اردوگاه ها، کانون ها و دارالقرآن های وابســته به 
آموزش و پرورش همگی در تابستان فعال هستند؛ چراکه 
اعتقاد داریم مدرسه در تابستان تعطیل می شود اما تربیت 
تعطیل نمی شــود.خدابنده تصریح کرد: با همکاری اداره 
کل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی و 
همچنین کمک و مشــارکت خیریــن نیک اندیش، تعداد 
570 پروژه را در ســال جاری در دســت اجرا داریم و به 
امیــد خدا حدود هزار کالس درس را تا ابتدای مهرماه98 

به افتتاح و بهره برداری خواهیم رساند.
وی اظهار کــرد: با توجه به کمبود 16 هــزار نفر نیروی 
انسانی در دستگاه تعلیم و تربیت استان، تالش های زیادی 
صورت گرفت و خوشــبختانه افزایش قابل مالحظه ای در 
سهمیه دانشــگاه فرهنگیان و همچنین جذب استخدامی 
مــاده 28 در اســتان داشــته ایم و امیدواریم بــا اتخاذ 
راهکارهای مناسب بتوانیم این کمبود را مثل سال گذشته 

برطرف سازیم.
خدابنده گفت: در حدود 8 هزار فرهنگی، متقاضی نقل و 
انتقاالت در استان هستند و در سامانه نام نویسی کرده اند 
و برای نخستین بار این فرایند به صورت شفاف در سامانه 
برای همه قابل رؤیت خواهد بود.مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی در پایان از برگزاری سی و هفتمین دوره 
مســابقات قرآن، عترت و نماز با حضــور بیش از 2 هزار 
دانش آموز سراســر کشــور و همچنین برگــزاری اردوی 
 ملی دانش آموزان عشــایر در هفته های آینده به میزبانی

آموزش و پرورش استان خبر داد.

  والیبالیست خراسانی  
در جمع سه رقمی های جهان

جهانــی  فدراســیون 
والیبــال )FIVB( در 
گزارشــی با اشــاره به 
صعودکننده  تیم  چهار 
نیمه نهایــی  بــه 
رقابت هــای قهرمانــی 
جوانــان جهان 2019 
در بحرین نوشــت: پس از برزیل، روســیه و ایتالیا،  ایران 
چهارمیــن تیمی بود که با برتری ســه بر صفر )18-25، 
25-14 و 25-18( برابــر بحریــن )میزبان( راهی مرحله 
نیمه نهایی مسابقات شد. ایران با درخشش پوریا یلی )15 
امتیاز(، مرتضی شــریفی )14 امتیاز( و امیرحسین توخته 
)10 امتیاز( خســارات بازی برابر ایتالیا را جبران کرده و 
به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله نیمه نهایی شد.

در پایان این بازی پوریا یلی بازیکن خراسانی تیم ملی جوانان  
توانست با کسب 15 امتیاز و در مجموع با 104 امتیاز به دایره 
بازیکنان باالی 100 امتیاز بپیوندد. لوسیانو پالونسکی از تیم 
آرژانتین با 125 امتیاز صدرنشین است و ماکسیم ساپوژکوف از 

تیم روسیه با 119 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.

  حضور کامبیز محکم 
در اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان

ســومین مرحله اردوی 
آمادگی تیم ملی فوتبال 
نابینایان  نفــره  پنــج 
جهت اعزام به مسابقات 
آســیا 2019  قهرمانی 
تایلنــد با حضــور یک 
ورزشــکار خراسانی در 
کرمان برگزار می شود. کامبیز محکم از خراسان رضوی در 
این اردو  حضور خواهد داشــت. گفتنی اســت؛ این اردو از 
8 تا 16 مرداد ماه در مجموعه ورزشــی فرهنگی نابینایان 

کرمان برگزار می شود.

  مهاجرت محجوب تأیید نشده
معاون  زارعــی،  امیــر 
اداره  ورزشــی  امــور 
جوانــان  و  ورزش  کل 
خراســان رضــوی در 
مهاجرت  بــه  واکنش 
محجــوب،  جــواد 
خراســانی  ملی پــوش 
جودوی ایران به کانادا گفت: هنوز مراجع قانونی مهاجرت 

ایشان به خارج از کشور را تأیید نکرده اند. 
وی در خصوص صحبت های محجوب و گالیه از مسئوالن 
یادآور شــد: محجوب را دوســت دارم اما این صحبت ها 
خالف واقع اســت. به عنــوان یکی از مســئوالن ورزش 
اســتان، وظیفه ای که در قبال او چــه در المپیک قبل و 
چه در المپیک بعدی به عهده ماســت را انجام می دهیم و 
امیدواریم محجوب دوباره به دنیای جودو برگشته و بتواند 
شــرایط روحی و جســمی خود را بهبود ببخشد. در حال 
حاضر محجوب به نوعی تمام شــرایط و جوانب را بررسی 
می کند تا به ایران برگردد یا نه. حضور محجوب در کشور 
دیگر مســتلزم این مهم است که بتواند خواسته های آن ها 
را برآورده کند. امیدواریم این قهرمان پس از بررســی ها، 

دوباره پرچم ایران را در مسابقات به اهتزاز درآورد.
امیدواریم شــرایط این ورزشکار به گونه ای پیش برود که 
دوباره به این رشــته ورزشــی برگردد. ما هــم از این امر 
اســتقبال و تمام شرایط را در استان و کشور برای حضور 

دوباره ایشان آماده می کنیم.

  پایان مسابقات هندبال 
استعدادهای برتر با قهرمانی برزین

مسابقات هندبال نونهاالن 
استان خراسان رضوی با 
برزین  تیــم  قهرمانــی 

مشهد  به پایان رسید.
مسابقات هندبال قهرمانی 
نونهاالن )اســتعدادهای 
برتر( اســتان خراســان 
رضوی، دیروز به میزبانی مشهدمقدس برگزار شد. در پایان این 
مسابقات تیم هندبال برزین مشهد، فدک مشهد و سبزوار به 

ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را کسب کردند.

گشت و گذار

مهدی کاهانی مقدم  پاژ، روستای محل تولد حکیم ابوالقاسم 
فردوسی، شاعر و حماسه ســرای بزرگ ایرانی در 15 کیلومتری 
شمال شرقی مشــهد در تقاطع جاده کارده و کالت نادری واقع 
شده است. زادگاه فردوسی، روستایی سرسبز است که از باغ های 
انگور پوشیده شده و حدود 500 متری شمال پاژ یا پاز بر بلندای 
تپه ای با قدمت نامعلوم، در جلگه قدیم خراســان قرار گرفته، اما 
خرده سفال و کاشی های رنگارنگ کشف شده از این منطقه، نشان 
از تاریخ کهن آن دارد. در میانه روســتای پاژ دو تپه باســتانی به 
چشم می خورد که به آثار و بقایای پاژ قدیم مربوط هستند و مؤید 
پیشینه تاریخی این منطقه در سده های نخستین پس از اسالم تا 
قرن دهم هجری قمری اســت. پاز یا پاژ در لغت به معنای هدیه 
است که فرد دارای رتبه و مقام به فرد دیگر همتراز خود می دهد. 
به استناد متون تاریخی و ادبی بر جای مانده، حکیم حماسه سرای 
ایران در سال 329 یا 330 هجری قمری در همین روستا چشم 
به جهان گشود و در سن 30 سالگی نظم شاهنامه را آغاز و پس 
از صرف 35 سال، اشعار حماسی خود را به نام شاهنامه به پایان 

رسانید و به روایت مشهور سال 416 هجری قمری به دیار باقی 
شتافت. روستای فعلی پاژ 800 هکتار مساحت دارد که از مجموع 
آن حدود 4 هکتار به بخش مسکونی اختصاص یافته است. بخشی 
از فضای مســکونی روستا در میان آن و بقیه روی تپه ای موسوم 
به قلعه بلند قرار دارد؛ مکانی که به نظر می رسد در گذشته محل 
اصلی و هســته مرکزی دهکده پاژ بوده است. در فاصله تقریبی 
500 متر از تپه اولی، تپه دیگری دیده می شود که به قلعه کهنه 
پاژ معروف است. در اردیبهشت سال 1389 نخستین گمانه زنی 
باستان شناســی به منظور بازشناسی علمی روستای قدیمی پاژ 
انجام شــد که منجر به شناسایی قلعه ای بزرگ به اندازه تقریبی 
45 در 65 متر و ارتفاع 12 متر در میانه روستای کنونی پاژ شد. 
بر پایه اسناد موجود، بنیاد این قلعه در سده های نخستین دوره 
اســالمی بوده و اواخر دوره قاجــار نیز چندین خانه روی بقایای 
تاریخی آن ســاخته شده است. از جمله این خانه ها منزلی است 
که در ســمت شرق قلعه و بلندتر از دیگر ساختمان هاست. بنابر 
اظهارنظر معتمدین روســتای پاژ، خانه یاد شده حدود 90 سال 

پیش به دستور کدخدای روستای پاژ به نام کریم اله اسدی، توسط 
 یک اســتادکار مشهدی ساخته شده اســت؛ این خانه یک اتاق 
ســه در به اندازه تقریبی 3 در 5 مترمربع، با دیوارهای خشــتی 
و گلی و گچ اندود دارد که به عنوان تنها فضای نشــیمن آن هنوز 
باقی مانده وهمین خانه که اکنون به خرابه ای تبدیل شده به اشتباه 
به نام خانه فردوسی به گردشگران معرفی می شود، در حالی که از 
ظاهر و حتی مصالح به کار رفته در ساخت آن می توان بسادگی 
فهمید که این بنا کمتر از 100 سال عمر دارد. روستای پاژ تاکنون 
از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت ملی نرسیده 
و به دلیل عدم رسیدگی، بناهای موجود در این روستا اکنون به 

خرابه ای تبدیل شده است.

»پاژ« زادگاه حکیم توس
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1. روز تولــد خواجه نصیرالدین طوســی 
بــه این نام نهــاده شده اســت- زهرآلود- 
نصیحت کننده  2. بــه وجودآوردن- انزجار 
- برای تهیه آن به آب نمک در حال جوش , 
سرکه سفید و بعنوان چاشنی به سیر و فلفل 
احتیاج داریم 3. رؤســا- قارچ و سماروغ- 
سالن بزرگ 4. ماه پرتابی- انتها- راه فرار- 
پایداری برسر پیمان 5. صندوق حمایت از 
کودکان ملل متحد- نومید- پول سامورایی 
6. الفبای موسیقی- زمان مرگ- هدایتگر 
خــودرو 7. الهه جنگل یونان باســتان- از 
وسایل آزمایشــگاهی برای برداشتن حجم 
مشخصی از مایعات- تقویت امواج رادیویی 
8. به یکباره- مخ- عدل و قسط- طالیه دار 
الفبــا 9. درخت زبان گنجشــک- جزیره- 
 از جوایــز بین المللــی صنعــت ســینما 
10. قطعــه ای ضربی در دســتگاه شــور- 
نابــودی- تکیه دادن 11. گشــاده و باز- از 
وسایل ورزش باستانی- دورگه 12. صندلی 
راحتی- بخش و حصه- کمان- استخوانی 
برقــرار- خواهــان  پــا 13. دالوری-   در 

14. سرباز نیروی دریایی- از وسایل پرواز- 
 زمینــی که نی فراوان در آن روییده باشــد 

15.  نقیض خنده – مقصود - خرابی

1. مغازه لبنیات فروشی- ابزار شکار بومیان 
استرالیا 2. گل شــب بو- پرنده ای از دسته 
کبک ها با گوشــتی خوشمزه- ضربه ای در 
والیبال 3. درودگری- پاندول- از پســران 
حضرت یعقوب)ع( و جــد اعالی حضرت 
موســی»ع« 4. مــدارج ورزش تکوانــدو  - 
دریاچــه ای در ترکیه- بزه و گناه- خون بها 
 5. آب بنــد- پایــان کاری- فرمــان توقف 
6. خیال پــردازی-  بــالی ناگهانی- میوه 
نیکــو 7. بی باک - ترســو- احتماال اکنون 
دردست شماســت 8. طی طریق- پایین- 
جملــه قرآنی – هــزار عــرب 9. گل زیبا 
 و خوشــبو- پرنــده شــناگر- بــاور قلبی

10. پسوند مصدرجعلی – از مواد اولیه این 
 نوشابه آب پنیر و تفاله میوه هاست- گذشتن 
11. پســوند صفت تفضیلی- آن که به داد 
مظلوم برســد- ساز شاکی 12. قلمه گیاه- 

گیاه سرشــویی- زهرآلود- پــرواز 13. صاحب و دارنده- 
نیست و نابودشده- طول 14. بنگاه تبدیل انواع ارزها- ماه 

نو- حاال 15. سرگشتگی- اطاعت

  افقی

  عمودی

ایرنا: مدیرکل میراث 
صنایــع  فرهنگــی، 
دســتی و گردشگری 
شــمالی  خراســان 
گفت: بزودی عملیات 
اجرایی بازارچه دائمی 
سه  در  دستی  صنایع 

شهر اســتان همزمان با سفر معاون رئیس جمهور به این 
استان آغاز می شود. حبیب یزدان پناه اظهار داشت: هدف 
از ساخت این بازارچه ها، عرضه محصوالت صنایع دستی 
بدون واســطه است و غرفه های آن هم با قیمت اندک در 

اختیار هنرمندان صنایع دستی قرار می گیرد.
به گفتــه وی  بازارچه های دائمی در شــهرهای بجنورد، 

شیروان و آشخانه ساخته می شود.

ایسنا: مدیر گروه زنان 
و مامایی دانشگاه علوم 
گفت:  مشهد  پزشکی 
کاهش  منظــور  بــه 
هزینه های فرزندآوری 
بــرای بیمارانــی که 
دارند،  باروری  مشکل 

دولــت برای هر بیمــار یک میلیون و 700هــزار تومان 
یارانه اختصاص داده اســت. نیره خادم غیابی اظهار کرد: 
به زوجینی که در مســیر بارور شدن با مشکالتی مواجه 
هستند، پیشنهاد می شود به مراکز ناباروری مراجعه کنند 
تا ضمن بررسی های الزم،  متحمل هزینه های گزاف مطب 
پزشکان نشوند و عالوه براین، در روند درمان نیز بتوانند از 

بسته حمایتی دولت استفاده کنند.

مجمع  عضو 
نماینــدگان 
استان خراسان رضوی 
گفت: این اســتان دو 
فعلی  تعــداد  برابــر 
پرستار، در این بخش 
نیرو نیــاز دارد. بهروز 

بنیادی اظهار داشت: در جلساتی که در کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شورای اسالمی درباره کمبود سرانه پرستار 
در کشور برگزار شد، توافقاتی برای جذب پرستار در سال 
جاری صورت گرفت. وی با بیان اینکه مجوز جذب 20 هزار 
 پرستار در سراسر کشــور گرفته شده است، تصریح کرد: 
وزیر بهداشــت و درمان اعالم داشته در فصل پاییز آزمون 

جذب این پرستاران در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

   عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با قدس:مدیر گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد   مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 بازارچه دائمی صنایع دستی 
در خراسان شمالی ایجاد می شود

یارانه یک میلیون و 700 هزار تومانی 
دولت برای درمان ناباروری

 آزمون جذب 20 هزار پرستار 
در پاییز برگزار می شود
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