
زندگى مشترك زوج نيشابورى  از مسجد آغاز شدمشق روزنامه  نگارى در قدس
 به همت ناحيه مقاومت بسيجبرخى از خبرهاى امروز  روزنامه محصول دانش آموزان معارف امام رضا(ع) است

دانش آموزان دبيرستان معارف امام رضا(ع) كه در 
مدرســه روزنامه  نگارى قدس شركت كرده بودند، 
با حضور در مؤسسه فرهنگى قدس، آموزش هاى 
خود را تكميل كردند.مدرسه روزنامه نگارى قدس با 
همكارى دبيرستان معارف امام رضا(ع) در تابستان 
امســال اقدام به برگزارى كالس هاى خبرنويسى، 

گرافيك و عكاسى خبرى ...

 به همــت ناحيه مقاومت بســيج نيشــابور براى 
ســومين بار خطبه عقد دو زوج بسيجى در مسجد 
جارى شد.مسئول معاونت اجتماعى ناحيه مقاومت 
بسيج سپاه نيشابور اظهار كرد: كاربرد مساجد صرفاً 
مكانى براى نمازگــزاردن و انجام برنامه هاى عبادى 
نيست، بلكه مساجد مركزى فعال و پويا، براى انجام 

فعاليت هاى ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2
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بيمارستان هاى  پير مشهد جوان مى شوند؟
معاون استاندار در گفت وگو با قدس خبر داد

كاهش سهم
كاالهاى چينى 

در سبد سوغات زائران

.......صفحه 4

.......صفحه 2 

حجت االسالم كاشف الحسينى 
به خيل شهدا پيوست

جانباز انقالب 
آسمانى شد

عضو پيشــين شــوراى شــهر مشــهد به خيل شــهدا 
علــى محمــد  ســيد  حجـت االســـالم  پيوســت. 
كاشف الحســينى كه در جريــان راهپيمايى 10 دى ماه 
سال 1357 مشــهد دچار ضايعه نخاعى شده بود بامداد 
روز گذشته در بيمارســتان امام رضا(ع) مشهد به جمع 

شهيدان پيوست .
ايــن مبارز انقالبى و جانباز 70 درصد به واســطه حضور 
در جريــان مبــارزات دى ماه ســال 1357 در مشــهد 
آســيب ديده و به درجه جانبازى نائل شــده بود. شهيد 
حجت االسالم سيد محمد على كاشف الحسينى همزمان 
بــا تحصيل در حوزه علميه، شــروع بــه تدريس دروس 
حوزوى كرد و پــس از آن وارد به فعاليت هاى اجتماعى 
شد، وى پس از استخدام در فرماندارى مشهد، در قسمت 
روابــط عمومى فرماندارى حضور يافــت و مدتى هم در 
اســتاندارى به خدمت مشغول شــد، پس از اتمام دوران 
خدمت 30 ســاله اش و بازنشســتگى عالوه بر حضور در 

دوره اول شوراى شهر، در دوره ...

بررسى ايمنى مراكز درمانى درگفت وگو با مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى

.......صفحه 2 

با اقدام خداپسندانه يك خّير

طناب دار 
از گردن مجرم 

برداشته شد

معاون هماهنگى و مديريت امور زائرين استاندارى خراسان رضوى 
گفت: بيش از 53 درصد سبد سوغات زائران استان به محصوالت 
فرهنگى و صنايع دســتى اختصاص دارد. محمد صادق براتى در 
گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشــت: از ابتداى فصل تابستان تا 

پايان تيرماه ، 4 ميليون و 996 هزار نفر ...

.......صفحه 3

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

سه شنبه 8 مرداد 1398

27 ذى القعده 1440
 30 جوالى 2019  
سال سى و دوم  
شماره 9026 

 ويژه نامه 3410   

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف كتاب ،                                                
نوشت افزار و صحاف مشهد

صنفی  های  اتحادیه  وبازرسان  مدیره  هیئت  انتخابات  اجرایی  نامه  آئین   17 و   11 مواد  اجرای  در 
موضوع تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای 
با  شخصًا  میگردد  دعوت  مشهد   صحاف  و  افزار  نوشت   ، كتاب  صنف  اتحادیه  معتبر  كسب  پروانه 
 9 از ساعت  دار  كارت شناسائی عكس  به همراه  معتبر  پروانه كسب  فتوكپی  یا  اصل  داشتن  دست  در 
مدیره  هیئت  انتخابات  دوم  نوبت  در  شركت  جهت   98/05/23 مورخ   چهارشنبه  روز   13 لغایت   صبح 
وبازرس اتحادیه ، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در مشهد - بولوار شهید صادقی ) بولوار سازمان آب(                                                      
- نبش شهید صادقی 13  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر 

اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند .   
نفر                            1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر  مدیره2  هیئت  البدل  علی  اعضاء  تعداد  است  ذكر  شایان   *

می باشد .   
  ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف كتاب ، نوشت افزار و صحاف مشهد به 

ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف كتاب ، نوشت افزار و صحاف مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
سید جواد سید عباسیان9هاشم ازقندی1
علی صادقی10فاطمه ایوبی فر2
یاسر گلمكانی11رضا چنارانی3
محمد علی مجرب12سید مجید حسینی نوروزی4
محمد علی محمدزاده13علی خجسته مهر5
مرتضی محمدی14علی روان6
جواد معصومی نژاد15اسماعیل سعادت توالئی7
محمد رضا میر فرح16نوید سهامی8

نام و نام خانوادگیردیف
محسن روان راز1
حبیب محمودی اربطانی2
حمید مخلص3

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان و تعمیركاران 
باطری ، دینام و استارت مشهد

در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه 
كسب معتبر اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان و تعمیركاران باطری ، دینام و استارت مشهد 
دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسائی 
انتخابات  در  شركت  جهت   98/05/28 مورخ   دوشنبه  روز   12 لغایت   صبح   9 ساعت  از  دار  عكس 
هیئت مدیره و بازرس اتحادیه ، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در مشهد - بولوار شهید صادقی

 ) بولوار سازمان آب ( - نبش شهید صادقی 13  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 
ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 

نفر                          1 نیز  البدل  علی  بازرس  و  نفر   2 مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضاء  تعداد  است  ذكر  شایان   *
می باشد .                          

 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان و تعمیركاران 
باطری ، دینام و استارت  مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان و تعمیركاران 
باطری ، دینام و استارت مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
05
74
6

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

علی اكبر عابدینی7احمد احمدی1

مهدی فخار نوغانی8عباس اخروی2

آرمین كدخدا9سید اكبر اسداله زاده3

خلیل مشهدی10سعید جامی4

محمد مالئی فر11محمدرضا حافظی معصومی5

حمید نیكونام طوسی12مجید سالمیان6

نام و نام خانوادگیردیف

سید مهرداد حسینی ازغندی1

محمدرضا فخار نوغانی2

سعید نخعی3

اصالحیه
آگهی دعوت مجمع عموم��ی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول درج شده در مورخ 1398/4/27 مربوط 
به مجمع مورخ 1398/5/19 شركت تعاونی مسكن 
شماره یک نیروی انتظامی مشهد)در حال تصفیه(
بند3 آگهی مذكور به شرح ذیل اصالح می گردد:

3-عزل هیئ��ت تصفیه و در ص��ورت عزل انتخاب 
هیئت تصفیه جدید برای مدت دو سال

مدیریت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مشهد

/ع
98
05
71
3

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی  عادی 
شرکت خدماتی  شهرک صنعتی گناباد 

احتراما جلس��ه مجم��ع عمومی  عادی ش��ركت خدماتی 
ش��هرک صنعتی گناباد )س��هامی خاص( راس س��اعت  
10صبح روز چهارش��نبه 98/6/6در محل دفتر  شهرک 
صنعتی گناباد تش��كیل می گردد لذا خواهشمند است 
در مح��ل مذكور راس س��اعت مقر ر حضور بهم رس��انید 

دستور جلسه :طرح وتصویب صورتهای مالی عملكرد 1397
اتنخاب اعضای هیئت مدیره برای مدت 2سال 

انتخاب بازرس برای سال مالی 98
سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد 

حسین شرفی مدیر عامل

/ع
98
05
72
5

 معاون رئيس جمهور خبر داد

رونمايى از سند ارتقاى وضعيت زنان و خانواده 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده 
گفت: يكى از مهم ترين رويكردهاى مــا در دولت دوازدهم نگاه برنامه اى 
به حوزه زنان اســت كه ســند ارتقاى وضعيت زنان و خانواده در خراسان 
شمالى رونمايى خواهد شد. دكتر معصومه ابتكار در سفر يكروزه خود به 
خراسان شــمالى در فرودگاه بجنورد و در جمع خبرنگاران استان گفت: 
برنامه هايــى در خصوص كارآفرينى جهت ارتقاى توانمندى حوزه زنان و 
اشتغال، كارآفرينى، اجراى مرحله دوم طرح گفت وگوى خانواده و تاب آورى 
اجتماعى براى اين استان خواهيم داشت كه اميدواريم اجراى اين طرح ها 
اســتمرار يابد. وى در ارتباط با تحقق 30 درصدى حضور مديران زن در 
دولت و استان ها نيز افزود: اين موضوع در حال پيگيرى است و نتيجه آن 
در هفته دولت با ارائه كارنامه اى در اين خصوص نهايى و اعالم خواهد شد.

رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت قرمز مشهد در گفت وگو با قدس:

ورود حجاج و عيد قربان
تأثيرى بر بازار گوشت ندارد

رئيس اتحاديه فروشــندگان گوشت قرمز مشهد گفت: برخالف 
شايعه هاى مطرح شــده درفضاى مجازى، گوشت قرمز با ورود 

حجاج افزايش قيمت نخواهد داشت.
احمد احدى افزود: اين اطمينان خاطر را به همشهريان مى دهيم كه با ورود 
حجاج به كشور با هيچ كمبودى به لحاظ دام زنده روبه رو نخواهيم شد و 
بر خالف شايعه هاى مطرح شــده، گوشت قرمز نيز هيچ افزايش قيمتى 
نخواهد داشت. وى خاطرنشان كرد: به جز ورود حجاج به مشهد، اين شهر 
در تعطيالت تابستان پذيراى زائران زيادى از سراسر ايران و جهان است؛ 
اگر قرار باشد قيمت گوشت قرمز افزايش داشته باشد همين عوامل كفايت 
مى كند، در حالى كه گوشت قرمز با توجه به افزايش قيمت فزاينده اى كه در 

ماه هاى اخير داشته، ديگر ظرفيت گران شدن نخواهد داشت.

 استاندار تعيين كرد

فرصت دو ساله براى ريشه كنى بى سوادى بانوان 
خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شــمالى در نشست شوراى 
برنامه ريزى و توسعه استان بر ريشه كنى معضل بى سوادى بانوان استان تأكيد 
كرد و گفت: در برنامه ريزى دو ساله، عقب ماندگى استان در شاخص سوادآموزى 
زنان جبران خواهد شد. شجاعى در اين نشست كه با حضور معاون رئيس جمهور 
در امور زنان و خانواده برگزار شد، اظهار داشت: فرمانداران بايد شوراى مشورتى 
بانوان در شهرســتان ها را تشــكيل دهند. وى در ادامه خطاب به معاونان خود 
گفت: معاونت سياســى، اجتماعى و امنيتى استاندارى مسئول پاسخگويى به 
طرح  سوادآموزى بانوان، معاونت توسعه مديريت و منابع استاندارى مسئول طرح 
تحصيالت دانشگاهى دختران روستايى، معاونت هماهنگى امور اقتصادى مسئول 
طرح اشتغال زنان و معاونت هماهنگى امور عمرانى مسئول پيگيرى ايجاد محل 

فروش محصوالت توليدى زنان استان در تهران هستند.

 نخستين تجربه نويسندگى و كارگردانى «عاطفه سادات كاهانى »

فيلم كوتاه «مرغ عشق» 
ساخته شد

قدس: توليد فيلم كوتاه « مرغ عشــق » به عنوان نخستين تجربه نويسندگى و 
كارگردانى «عاطفه سادات كاهانى »در انجمن سينماى جوان اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى نيشابور پايان يافت. مسئول انجمن سينماى جوان اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمى نيشابوراظهاركرد: فيلم كوتاه «مرغ عشق» درپرديس سينمايى شهر فيروزه 
نيشابوراكران شد. سليمانى سپهرافزود: داستان فيلم درخصوص اين است كه در 
آســتانه تحويل سال مهندسى جوان كه در كار ساخت وساز است، سخت درگير 
مســائل كارى خود در پروژه مى شود و از سوى ديگر همسر او تالش دارد تا او را 
با مادر پير خود كه چندى است قهربوده، آشتى دهد تا اينكه... . وى خاطرنشان 
كرد:اين فيلم به نويسندگى وكارگردانى عاطفه سادات كاهانى جلوى دوربين رفته 
و بازيگران، سيد مصطفى سيدانى، مانيا رضوى، مرضيه صبورى، سارا بيات، هادى 

سكاكى و... در آن به ايفاى نقش پرداخته اند. 



بررسی ایمنی مراکز درمانی درگفت وگو با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان های  پیر مشهد جوان می شوند؟
علی محمد زاده  »ایمنی« واژه ای اســت 
که با شنیدن آن بســیاری از ما ناخواسته به 
یاد حوادث و بالیای طبیعی مانند سیل، زلزله 
و آتش سوزی می افتیم؛ بویژه آنکه در سال های 
اخیر وقوع چند زلزله ویرانگر و ســیل مخرب 
را در کشــور تجربه کرده ایم و ترســی پنهانی 
وجودمان را می گیرد که آیا شهر و خانه محل 

زندگی مان ایمن هست یا نه؟
حال بــا این پیش زمینه ذهنــی که حاکم بر 
تمام شهروندان است، در هفته های اخیر یکی 
از مدیران شــهری مشهد خبر از ناایمن بودن 
بیش از 30 مرکز درمانی این شــهر می دهد. 
عزیزی مدیرعامل آتش نشانی مشهد می گوید: 
تعداد زیادی از بیمارســتان های مهم مشهد، 
واحدهــای اقامتی، مراکز و پاســاژهای خرید 
متأسفانه تأییدیه ایمنی از سازمان آتش نشانی 
ندارنــد و این، زنگ خطر را به صدا درآورده که 
در آینده شاهد حوادث ناشی از رعایت نکردن 

نکات ایمنی در ساختمان های شهرمان باشیم.
وی در شــرح این موضوع می افزاید: هم اکنون 
از مجموع 3۵ بیمارســتان در مشــهد، تنها 
یک بیمارســتان تأییدیه ایمنی آتش نشانی را 
داراست، ســه بیمارستان در ســال ۹۷ برای 
تأییدیه اقدام کرده اند و 3۱ بیمارســتان دیگر 
تا کنون هیچ اقدامی برای این موضوع نداشته اند 
که بیمارستان های امام رضا)ع( و قائم)عج( از آن 

جمله هستند.

  یک تفسیر عامیانه 
اگر بدون دانســتن نکات فنی حــوزه ایمنی 
بخواهیم تفسیری ساده از این گفته مدیر عامل 
آتش نشانی مشهد داشته باشیم، باید بگوییم 
بیمارستان های مشهد امن نیستند و از جمله 
ســاختمان های با ضریب باالی خطرپذیری 
محسوب می شوند و باید با ترس به این محل ها 
تردد کرد.اما به گفته کارشناسان حوزه ایمنی، 
گزارش نویسی حوزه ایمنی ساختمان ها دارای 
مباحث گوناگونی است و در صورت نبود شرایط 
اســتاندارد در یک بخش، چون تمامی موارد 
گزارش تکمیل نیست اصطالح نداشتن تأییدیه 
ایمنی به کار می رود. بنابراین گفتن نداشــتن 
تأییدیه ایمنی به معنای ناایمن بودن مطلق یک 
محل نیســت، چرا که شاید یک ساختمان به 
لحاظ آتش سوزی ایمن باشد، اما در برابر زلزله 
ناایمن؛ یعنی نه با قاطعیت می توان گفت اینجا 

ناایمن نه می توان گفت ایمن است .
حال با این توضیح مختصر برای اطالع از شرایط 
کلی بیمارستان های مشهد در حوزه ایمنی در 
برابــر حوادث، به ســراغ مدیــران حوزه فنی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفته و گفت وگویی 

انجام داده ایم که در ادامه می خوانید.

  سیستم قدیمی در ساختمان های قدیمی
مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می گوید: 
با قطعیت اعالم می کنیم ساختمان هایی که در 
بخش درمان مشهد در چند سال اخیر ساخته 
شده به طورکامل منطبق با استاندارد های روز 
دنیا هستند و نه تنها نقصی ندارند که در برخی 

موارد از استاندارد های اروپا هم باالترند.
مهندس علی رحیمی مؤمن می افزاید: به عنوان 
مثال اورژانس بیمارســتان امام رضا)ع( دارای 
سیستم های اتوماتیک مهار دود و آتش است 
و درهای ضد حریق به محض وقوع آتش سوزی 
در یک سالن، بســته و از سرایت آن به بخش 

دیگر جلوگیری می شود.
وی ادامه می دهد: بحث اصلی 
و شــاید بهتر اســت بگوییم 
مشــکل، در نحــوه برخورد 
بــا موضــوع اســت، چراکه 
نباید انتظار داشــته باشــیم 
ساختمان هایی قدیمی مانند 
بیمارســتان امام رضــا)ع( و 
قائم)عج( شرایط تعریف شده 
امروزی را داشــته باشــند.بر 
همین اساس ذکر چند نکته 
الزم است؛ نخست اینکه همه 
بیمارستان های قدیمی مشهد 

الزامات ایمنی زمان تأسیس خود را دارند، یعنی 
به جای سیستم اطفای حریق اتوماتیک امروز، 

سیستم دستی اطفا دارند.
رحیمی اظهار مــی دارد: در حال حاضر هیچ 
بیمارستانی در مشهد وجود ندارد که سیستم 
اعالم و اطفای حریق نداشــته باشد و با توجه 
به شــرایط فیزیکــی و عمر بــاالی برخی از 
ســاختمان ها برخی نواقص هم در کار وجود 
دارد که همواره در حال اصالح و تا حد امکان 

به روزرسانی به تناسب شرایط هستیم.

  جلسات بحران در بیمارستان
مدیر فنی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می گوید: 
از مدت ها پیش در بیمارستان ها مدیریت بحران 
داریــم و این مدیران جلســات مختلف برای 
مدیریت در انواع بحــران را برگزار می کنند و 
کارکنان مجموعه هــای مختلف می دانند که 
در زمان وقوع زلزله محل تجمع کجاســت یا 
در زمان آتش ســوزی نحوه اقدام برای خروج 

کارکنان و بیماران را آموزش دیده اند.
رحیمــی می افزایــد: بــر اســاس قوانیــن، 
ساختمان های سازمان های مختلف بر مبنای 
ضوابط فنی و مهندســی تعریف شده همان 
ســازمان ساخته می شوند و به نظام مهندسی 
مراجعــه ای ندارند، اما این بــه معنای نادیده 
گرفتن مباحث فنی ساخت و ساز نیست و حتی 

در بسیاری موارد سختگیرانه تر عمل می شود.
بر همین اســاس بــا قاطعیت می تــوان ادعا 
کرد بیمارســتان های مشــهد از بســیاری از 
ساختمان های شهر ایمن تر هستند، چراکه بر 
طبق ضوابط فنی تعریف شده در علم مهندسی، 

به  و  مراکز خدمات رســان 
طور خاص مراکــز درمانی 
ساخته  مســتحکم تر  باید 
شــوند، چرا که در شرایط 
بحرانــی مأموریــت اصلی 
این مراکــز امداد به دیگران 
اســت نه اینکه خود آن ها 
به نقــاط بحرانــی تبدیل 
در  همچنان کــه  شــوند؛ 
ســال های اخیر هم دیدیم 
داده در  زلزله هــای رخ  در 
کشور بیمارستان ها کمترین 

خسارت را داشتند.

 حذف ساختمان های پرخطر
وی در زمینه میزان خطرپذیری بیمارستان ها 
در برابر زلزله هم می گوید: از چند سال پیش 
بر اســاس طرحی در وزارت بهداشت و درمان، 
همه ساختمان های این وزارتخانه تحت بررسی 
تــاب آوری در برابر زلزله قــرار می گیرند و اگر 
مرکزی ناایمن تشخیص داده شود قطعاً از مدار 

خارج می شود تا بهسازی یا تخریب شود.
وی می افزایــد: یکی از نتایج مطلوب طرح این 
است که مدیران در بخش های مختلف می دانند 
هــر یک از مراکز درمانی تا چه میزانی در برابر 

زلزله مقاوم هستند.
بر همین اساس بیمارســتان های به اصطالح 
پیر مشــهد به دلیــل قدمت بــاال در اولویت 
جایگزینی قرار گرفتند که هم اکنون شــاهد 
حذف خدمت رسانی درمانی در این ساختمان ها 
هستیم. به طور مثال تمام بخش های مستقر 
در ساختمان قدیمی بیمارستان امام رضا)ع( 
به ســاختمان جدید منتقل شــده و اورژانس 
بیمارستان امدادی هم ساخته شده و در آینده 
نزدیک به محل جدید انتقال می یابد، همچنین 
عملیات ساخت بخش های اتاق عمل و بستری 
این بیمارستان آغاز شده و در چهار سال آینده 
تقریباً در ســاختمان قدیمی امدادی خدمت 
درمانی نخواهیم داشت؛ بیمارستان هاشمی نژاد 
نیز در حال جایگزینی اســت. بخش اورژانس 
بیمارستان قائم)عج( ساخته شده و در مرحله 
تجهیز است؛ بیمارستان های شریعتی و طالقانی 
هم شرایط مشابهی دارند، از این رو به استناد 
اقدامات انجام شده نمی توان تصور کرد به ایمنی 

مراکز درمانی توجهی نشده و ناایمن هستند .

 آسانسورهای قدیمی
مدیر فنی دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد در 
خصوص وضعیت ایمنــی تجهیزات و به طور 
خاص آسانسورهای مراکز درمانی هم می گوید: 
آنچه مسلم اســت بخش زیادی از تجهیزات 
سرمایشی و گرمایشــی مراکز قدیمی هم به 
تناســب زمان ســاخت این مراکز، قدیمی و 
به نوعی فرســوده می شــوند که خوشبختانه 
در ســال های اخیر با تخصیص اعتبارات الزم 
گام هــای بلندی بــرای رفع نواقــص در این 

حوزه ها برداشته شده است.
 از جملــه اینکه در حال حاضــر همه مراکز 
درمانی مشهد به ژنراتور های اضطراری مجهز 
و سیســتم های سرمایشــی و گرمایشی هم 
به روزرسانی شــده اند، اما به علت شرایط فنی 
در برخــی موارد اصالح برخــی نواقص مانند 
آسانسورهای قدیمی وجود ندارد و به روزرسانی 
کامل آن ها اعتبــاری بیش از ۱0میلیارد الزم 
دارد کــه با توجه به اولویت های دیگر و میزان 
اعتبارات نمی توان توقع هزینه اعتبارات در این 

حوزه را داشت.

 بازسازی 330 هزار متر مربعی 
مهندس پودینه هم که از کارشناسان مدیریت 
فنی دانشــگاه اســت، می گوید: در سال های 
اخیر 330هزار متر مربع بازســازی و اصالح و 
ساخت اماکن درمانی در زیر مجموعه دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد انجام شــده که تالش 
شده بازسازی ها با ضوابط فنی امروزی باشد و 
حتی در بخش هایی که به دلیل قدیمی بودن 
ســاختمان ها امکان اجــرای روش های جدید 
نبوده، همان سیستم های سنتی تقویت و به روز 
شده تا به استانداردهای امروز نزدیک شوند.وی 
می افزاید: تا پیش از سال ۹0 آتش نشانی هیچ 
دخالتی در بحث ایمنی مراکز درمانی نداشت و 
در آن سال به درخواست دانشگاه علوم پزشکی 
بازدید کارشناسان آتش نشانی از مراکز درمانی 
مشهد آغاز شد. همواره از همکاری آن ها قدردانی 
شــده و به توصیه فنی آن هــا اصالحات الزم 
صورت می گیرد و بر همین اساس در نیازسنجی 
سازمانی، ایمنی از موارد بحرانی شمرده می شود 
تا با دغدغه بیشتری به آن توجه داشته باشیم.

  استاندار خراسان رضوی به عنوان 
»دبیر کارگروه ملی زیارت« منصوب شد

قدس: رئیس دفتر رئیس 
جمهور در حکمی علیرضا 
استاندار  رزم حســینی، 
خراســان رضــوی را به 
عنوان »دبیر کارگروه ملی 
کرد. منصــوب  زیارت« 

دراین   واعظــی  محمود 
حکم آورده اســت: به منظور توســعه، تعمیق زیارت و ترویج 
فرهنــگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور 
فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرســاخت ها در امور زائران در 
مقیاس ملی و بین المللی با عنایت به سوابق ارزشمند جناب عالی 
که از خدمتگزاران و مروجان فرهنگ رضوی هستید، به عنوان 
»دبیر کارگروه ملی زیارت« منصوب می شوید.نظر به اینکه مقرر 
اســت دبیرخانه دائمی کارگروه در آن استانداری مستقر شود، 
انتظار دارد با برگزاری مستمر و منظم جلسات به منظور اتخاذ 
تصمیمات هماهنگ، ساماندهی و تدوین سیاست های راهبردی 
حوزه های فرهنگی، رفاهی، زیربنایی و تســهیل امور زائران در 
مقیاس ملــی و بین المللی گام های مثبــت و مؤثری بردارید.

برخی از خبرهای امروز روزنامه محصول 
دانش آموزان معارف امام رضاj است
  مشق روزنامه  نگاری در قدس

دانش آموزان  قــدس: 
دبیرســتان معارف امام 
رضا)ع( که در مدرســه 
روزنامه  نــگاری قــدس 
شــرکت کــرده بودند، 
بــا حضور در مؤسســه 
قـــــدس،  فرهنگــی 

آموزش های خود را تکمیل کردند.مدرسه روزنامه نگاری قدس 
با همکاری دبیرستان معارف امام رضا)ع( در تابستان امسال 
اقدام به برگزاری کالس های خبرنویسی، گرافیک و عکاسی 
خبری کرد و بیش از ۱00 دانش آموز در این دوره ها،  آموزش 
مقدماتی این دروس را گذراندند. هادی کافی، مدیر مدرســه 
روزنامه نگاری قدس با اشاره به عالقه برخی از این دانش آموزان 
بــه حرفه خبرنگاری گفت: تعدادی از دانش آموزان این دوره، 
هم اســتعداد الزم و هم عالقه زیادی بــه حرفه خبرنگاری 
داشتند که منتخبان آن ها با حضور در تحریریه روزنامه قدس، 
نخستین تجربه خبرنگاری خود را پشت سر گذاشتند و برخی 
از خبرهای این روزنامه در تاریخ هشــتم مرداد، محصول این 
دانش آموزان اســت که زیر نظر دبیران سرویس های مختلف 
روزنامه تولید شــده است.گفتنی اســت، دوره های آموزشی 
مدرســه روزنامه نگاری قدس در سطوح مقدماتی و پیشرفته 
برگزار خواهد شد که شرایط و زمان آن به زودی اعالم می شود.

رئیس  کل دادگستری خراسان شمالی:
  بدون اغماض با متجاوزان حریم 
و بستر رودخانه ها برخورد می شود

بجنورد- خبرنگار قدس: 
رئیس  کل دادگســتری 
دادن  با  شمالی  خراسان 
مدیران  بــه  مهلت هایی 
دســتگاه های مختلــف 
تسریع  خواستار  اجرایی، 
در برخــورد با متخلفان 

و رفع کم کاری های گذشــته شد. حجت االســالم جعفری در 
تبیین بحث آزادسازی و رفع تصرفات غیرقانونی از حریم و بستر 
رودخانه ها و انهار در استان، خاطرنشان کرد: یکی از دالیل اصلی 
ایراد و تشدید خسارت ها، متأثر و بلکه ناشی از ساخت وسازهای 
غیرمجازی بود که سابقاً در حریم و بستر رودخانه ها شکل گرفته 
بود.وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با کسانی که به عمد قصد 
دارند به اعمال مجرمانه خود ازجمله ساخت وسازهای غیرقانونی 
ادامه دهند، با قاطعیت و بدون هیچ اغماض برخورد خواهد کرد.

حجت االسالم سید محمد علی کاشف الحسینی 
به خیل شهدا پیوست

  جانباز انقالب آسمانی شد
پیشــین  عضو  قدس: 
شورای شــهر مشهد به 

خیل شهدا پیوست.
کاشف  حجــت االسـالم 
جریان  در  که   الحسینی 
راهپیمایــی ۱0 دی ماه 
سال ۱3۵۷ مشهد دچار 
ضایعه نخاعی شــده بود بامداد روز گذشته در بیمارستان امام 
رضا)ع( مشــهد به جمع شهیدان پیوست. این مبارز انقالبی و 
جانباز ۷0 درصد به واســطه حضور در جریان مبارزات دی ماه 
ســال ۱3۵۷ در مشهد آســیب دیده و به درجه جانبازی نائل 

شده بود.
شــهید حجت االســالم ســید محمد علی کاشف الحسینی 
همزمان با تحصیل در حوزه علمیه، شروع به تدریس دروس 
حــوزوی کرد و پس از آن وارد فعالیت های اجتماعی شــد، 
وی پس از اســتخدام در فرمانداری مشهد، در قسمت روابط 
عمومی فرمانداری حضور یافت و مدتی هم در استانداری به 
خدمت مشغول شد. پس از اتمام دوران خدمت 30 ساله اش 
و بازنشســتگی عالوه بر حضور در دوره اول شورای شهر، در 
دوره دوم شورای اسالمی شهر مشهد نیز به عنوان دبیر شورا 

انتخاب شده بود. 
شهید سید محمد علی کاشــف الحسینی در نخستین دور 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا به عنوان یکی از ۱۱ 
عضو شورای اسالمی شهر  مشهد به این شورا راه یافت.پیکر 
این شهید گرانقدر امروز -سه شنبه- از محل حسینیه قرآن و 
عترت مشهد به سوی حرم مطهر رضوی تشییع  و در بهشت 
رضا)ع( به خاک ســپرده می شود. خراسان رضوی ۱۷هزار و 
۲۴۹ شــهید، ۴۹هزار و ۱00 جانباز و 3 هزار و 3۹۲ آزاده در 

راه تحقق آرمان های انقالب اسالمی تقدیم کرده است.

حجت االسالم والمسلمین قرائتی تأکید کرد 
  تبلیغات چهره به چهره در بقاع متبرکه

آموزشــی  دوره  قدس: 
کارشناســان  و  معاونان 
کل  ادارات  فرهنگــی 
با  اوقاف سراســر کشور 
ســازمان  رئیس  حضور 
امــور خیریه  و  اوقــاف 
حجــت  االســالم  و 
والمسلمین محسن قرائتی، مفسر بزرگ قرآن کریم در مجتمع 
آموزشــی امامت مشهد آغاز به کار کرد.در ابتدای این همایش 
حجت االسالم والمسلمین دکتر خاموشی، نماینده ولی فقیه و 
رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: استفاده از بقاع 
متبرکه برای کارهای فرهنگی ظرفیت بسیار مهمی است که در 
اختیار این سازمان قرار دارد.وی افزود: یکی از اولویت ها و وظایف 
کارشناسان فرهنگی اوقاف، مطالعه وقف نامه  هاست.، چرا که در 
نیات واقفان یک فرهنگ متعالی و یک چتر معنایی حاکم است.

همچنین حجت االسالم والمسلمین قرائتی با تأکید بر شناخت 
قشر زیارت کننده بقاع متبرکه توسط کارشناسان فرهنگی گفت: 
با در نظر گرفتن تمام شرایط منطقه ای که بقعه متبرکه در آن 
واقع شده است کار فرهنگی باید صورت پذیرد.وی اظهار داشت: 
تبلیغات در بقاع متبرکه باید به صورت چهره به چهره، کوتاه و با 
مشارکت یکدیگر انجام و برای تمام اقشار برنامه های متناسب با 

آن ها در نظر گرفته شود.

   آغاز عملیات اجرایی فاز  نخست
 بهسازی جاده حسن آباد 

 قــدس: مدیرعامــل 
شــرکت شــهرک هاي 
خراســان  صنعتــي 
رضــوي از آغاز عملیات 
اجرایی بهســازی جاده 
از  کــه  آبــاد  حســن 
مواصالتی  مســیرهای 
مهم برای صنعتگران است، خبر داد. مسعود مهدي زاده مقدم 
در این مراســم و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای 
تسهیل عبور و مرور مردم و صنعتگران تفاهم نامه ای سه جانبه 
میان شهرداری مشــهد، شرکت شهرک هاي صنعتی استان 
و راه و شهرسازی خراســان رضوی امضا شد که روزگذشته 
عملیات اجرایی فاز نخست آن آغاز شد.وي افزود: این پروژه با 
اعتباری افزون  بر 6۹ میلیارد ریال که سهم این شرکت 30 
درصد، شهرداری مشهد مقدس ۴0 درصد و راه و شهرسازی 
به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی هم 30 درصد است که 
در مدت هشت ماه اجرا خواهد شد و فاز نخست آن دیروز با 

اعتبار یک میلیارد ریال آغاز شد.

با قطعیت اعالم می کنیم 
ساختمان هایی که در 

بخش درمان مشهد در 
چند سال اخیر ساخته 

شده به طورکامل منطبق 
با استاندارد های روز دنیا 

هستند و نه تنها نقصی 
ندارند که در برخی 

موارد از استاندارد های 
اروپا هم باالترند

بــرش

روزبازار

انتصاب

خبر

ر هشدا

آسمانی اه

خبر

رپوژه

استان ما2
سه شنبه 8 مرداد 1398

 27 ذی القعده 1440 30 جوالی 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9026  ویژه نامه 3410 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

104,000

92,000

90,000

7,500

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله 

تخم مرغ

      مسئول باغبانی جهاد کشاورزی این شهرستان:
 ۱05 تن شیرین  بادیان 
در داورزن برداشت شد

ایرنا: ۱0۵ تن گیاه دارویی شیرین بادیان )انیسون( طی 
سال زراعی جاری در شهرستان داورزن برداشت شد.

مسئول باغبانی جهاد کشــاورزی داورزن با اعالم این 
خبر گفت: امســال ۹۵ هکتار از اراضی این شهرستان 
زیرکشت شیرین بادیان بود که به طور میانگین در هر 

هکتار بیش از یک تن از این محصول تولید شد.
محمدرضــا داورزنی افزود: شهرســتان داورزن از نظر 
سطح زیر کشــت و برداشت گیاه شیرین بادیان، رتبه 
نخست را در خراسان رضوی دارد و هم اکنون ۲ هزار 
و ۵00 هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به 

کشت هزار و 300 نوع گیاه دارویی اختصاص دارد.

     رئیس سازمان صمت استان خبر داد
 کاهش 30 درصدی 

صادرات خراسان شمالی
بجنورد- خبرنگار قدس:  رئیس ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالی از کاهش 30 درصدی 
صادرات اســتان خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست 
سال جاری ۷6 هزار تن محصول به ارزش ۲0 میلیون 

دالر از این استان صادر شد.
رضا فیروزه در نشســت خبری افــزود: صدور برخی 
بخش نامه هــا و ممنوعیت های صادرات از علل کاهش 

صادرات برخی اقالم از جمله سیمان است.
وی گفــت: در این مدت همچنیــن ۱۱ میلیون دالر 
کاال نیز وارد استان شد که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۱00 درصد افزایش داشته است.

    به همت ناحیه مقاومت بسیج 
 زندگی مشترک زوج نیشابوری  

ازمسجد آغاز شد
نیشابور- خبرنگارقدس: به همت ناحیه مقاومت بسیج 
نیشابور برای ســومین بار خطبه عقد دو زوج بسیجی در 
مسجد جاری شد.مسئول معاونت اجتماعی ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه نیشابور اظهار کرد: کاربرد مساجد صرفاً مکانی 
برای نمازگزاردن و انجام برنامه های عبادی نیســت، بلکه 
مساجد مرکزی فعال و پویا برای انجام فعالیت های اجتماعی 
و سیاسی هستند، همانند زمان رسول خدا )ص( که تمام 
 برنامه های اســالمی و اجتماعی از مساجد پایه ریزی شد .
احمد سرچاهی گفت: مساجد از دیرباز تاکنون کارکردهای 
گوناگونی در حوزه های دینی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
داشته اند که برگزاری آیین عقد و ازدواج از جمله آن هاست.      صفحه 2 خراسان

ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ د︻﹢ت   ﹩﹎آ در   :﹤﹫﹑︮ا
در   ﹤﹋ ︨﹢م)   ️︋﹢﹡  )  ١٧  ︣﹞  ﹟﹊︧﹞ ︑︺︀و﹡﹩   ️﹋︫︣
︑︀ر ٩٨/٠٥/٠٧ در روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︀پ ︫︡ه ا︨️ 

︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹫︮ ︤اری ﹝︖﹞︹، ︨︀︻️ ١٦﹎︣︋ ️︻︀︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۷۱
۷

                          (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁ــ︀ت ﹝︐︭︣﹁﹩ "︻︊︡ا...ر︲﹢ی و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ و ︑︖︀ری را ︋﹥ 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊ ︡ت﹞

آدرس محلپايه كارشناسى (اجاره ماهيانه)متراژ(مترمربع)عنوانرديف

بلوار دانش آموز- نبش دانش آموز27-پالك18,000,00053 ريال128يك واحد آپارتمان مسكونى1

بلوار پيروزى- بين پيروزى 18 و 17,000,00020 ريال33يك دربنده مغازه2

﹥ اداره او﹇ــ︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋ــ︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏  ﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋ ︌﹝︎

.︡﹠︀﹝﹡
﹝﹙️ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀ ︀︎︀ن ︨︀︻️ اداری روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝︤ا︡ه در 
روز ︨ــ﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۵ ︨ــ︀︻️ ١١:٣٠ ︸︣ در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن 

﹝︤ا︡ه ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸
۰۵
۷۲
۱

آ﹎︡︖︑  ﹩︡ ﹝︤ا︡ه 
﹠︡ ٢ ﹝︭﹢︋﹥ ﹝﹢رخ ٩٧/١٠/٢۴  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︋ 
 ﹟ا ️︠︡﹫  ︋︣ ︫﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩︫ 
︫︣داری در ﹡︷︣ دارد دو دا﹡﹌ ﹨︐﹏ و 
︑︀﹐ر ︢︎︣ا﹩ و ر︨ــ︐﹢ران و وا︡﹨︀ی 
﹢د وا﹇︹ در   ︠﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹤ ︑︖︀ری وا︋︧︐﹥︋ 
 ﹅︣︵ رت ا︗︀ره از﹢  ︮﹤ ︋﹙ــ﹢ار ﹋﹢︔︣ را︋ 
﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ 
ا﹝﹢ر﹝︀﹜ــ﹩)   )  ۵ دا︠﹙ــ﹩   ۵٧٣٣٢٢۵٠

 . ︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
︣دار︋﹫︡︠️   ︫- ﹩︐︠︡﹫︋︣﹫﹞ ︡﹝﹞ 

/ع
۹۸
۰۵
۷۴
۴

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ٣ ﹠︀ران 
 ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝︧ــ﹊﹟ ﹝ــ︣ ٣ ﹠ــ︀ران د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ︑︀ در 
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︫ــ︣﹋️ ﹋ــ﹥ راس ︨ــ︀︻️ ١۶ ︋︺ــ︡ از ︸ــ︣ روز 
﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۶/٣  ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹠︀ران 
︎︣وژه ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ٣ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ 

﹨﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨﹫﹟ 
٢- ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ︫︣﹋️ 

٣- ︑︺﹫﹫﹟ و ︑﹊﹙﹫︿ ۶۴ وا︡ ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه
︀︨ -۴︣ ﹝﹢ارد ︎﹫︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه

 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝٣︣ ﹠︀ران 

/ع
۹۸
۰۵
۶۳
۲



روی �ط حاد�

��ارش ج��ه

کار و کار��

توسط  شوراى شهر مشهد
 مجوزحفارى تونل خط چهارم قطار 

شهرى صادر شد
قدس: اليحه آغاز عمليات 
چهارم  تونل خط  حفارى 
قطارشــهرى مشــهد در 
روز دوشنبه  علنى  جلسه 
شــوراى شــهر بررسى و 

تصويب شد. 
مصوبه  ايــن  اســاس  بر 

اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد به شــهردارى اجازه دادند 
حفارى مكانيزه تونل خط چهارم قطارشهرى را آغاز كند.

تصويب طرح تهيه 60 واگن باقيمانده ناوگان خط يكم قطارشهرى 
مشهد نيز از ديگر مصوبات جلسه علنى ديروز شوراى شهر بود.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى اسالمى مشهد گفت: 
براى تأمين اين تعداد واگن به قيمت روز 12 هزار ميليارد ريال 
مورد نياز اســت كه تأمين آن در مدت يك سال ميسر نيست؛ 
بنابراين برنامه ريزى شد اين اقدام در مدت چهار سال انجام شود.
گندمى افزود: از اين رو براســاس اين مصوبه شهردارى مشهد 
مكلف اســت با توجه به نياز و ضرورت تكميل ناوگان خط يكم 
قطارشهرى در مدت چهار سال پس از ابالغ قانونى اين مصوبه، 
نسبت به تأمين 60 دستگاه واگن سبك شهرى مطابق يا مشابه 
واگن هاى موجود اقدام كند. وى اظهار داشــت: نگاه اوليه براى 
تأميــن اعتبار مورد نياز اين تعداد واگن به اعتبارات دولتى بود، 
اما اين مهم محقق نشد؛ بنابراين شهردارى مكلف است اعتبارات 
الزم بــراى اجراى اين مصوبــه را از محل الگوهاى تأمين مالى 

غيرنقدى، دولتى و تسهيالت بانكى بلندمدت تأمين كند.
در اين جلسه همچنين سند حقوق شهروندى و شهرنشينى براى 
اجرا به شهردار مشهد اعطا شد. شهردار مشهد گفت: اين سند 
وزين، قابل اجرا و مورد اعتماد اســت، اما براى عملياتى شدن 
آن بايد متمم اجرايى داشــته باشد كه سند وظايف شهردارى 
متمم اجرايى آن است و در معاونت برنامه ريزى شهردارى در حال 
تدوين است. محمدرضا كاليى افزود: تقسيم سند به موضوعات 
خردتر نيز ضرورى است كه بايد قابليت شناسايى عملكردها را 
داشــته باشد. وى اظهار داشت: اگر اين سند به زبان ساده براى 
مردم بيان نشــود و مرجع مطالبه گر براى مردم نباشد، تأثيرى 
نخواهد داشــت؛ بنابراين بايد در معاونت فرهنگى شــهردارى، 
اقداماتى براى راه يافتن اين سند به متن زندگى مردم انجام شود.
رئيس شــوراى اسالمى شهر مشــهد در اين جلسه در واكنش 
به انتقادات آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه هفته 
گذشته، گفت: مطالبى كه توسط آيت اهللا علم الهدى به عنوان يك 
عالم دينى و نماينده ولى فقيه و امام جمعه مشهد مطرح شده، 

دغدغه هايى است كه ايشان و همه ما داريم.
محمدرضا حيدرى افزود: هويت اين شــهر با امام رضا(ع) گره 
خورده اســت و اين امرى جدايى ناپذير است. هزار و 200 سال 
مى گذرد و اتفاقات مهمى در خراسان افتاده است و نه رضاشاه و 
نه محمدرضا شاه نتوانستند به اين هويت خدشه اى وارد كنند؛ 

بنابراين هويت مشهد با امام رضا(ع) پيوندى ناگسستنى دارد.
وى خاطرنشــان كرد: در فضاى تعامــل و گفت وگو و با توجه 
به همين دغدغه ها گفت وگوهايى را با ايشــان و ســاير علما و 
انديشمندان شــهر آغاز كرده ايم و معتقديم اين فضاى تعامل 
مى تواند بسيار مؤثر باشد، چراكه پس از 40 سال بايد در خصوص 

بسيارى از مسائل در داخل شهر به اجماع عمومى برسيم.
وى تصريــح كرد: مبناى عمل مديريت شــهرى در حوزه هاى 
مختلف مسئوليت كارى بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى 
اسالمى كه عدم مغايرت آن ها با شرع و قانون اساسى مورد تأييد 

قرار گرفته، است و تالش مى كند در آن چارچوب عمل كند.

رئيس انجمن اين صنف در گفت و گو با قدس:
 شهردارى مشهد در مورد بيمه كارگران 

ساختمانى براساس قانون عمل كند
رضــا طلبى: 
انجمن  رئيس 
صنفى كارگران ساختمانى 
شهرمشهد گفت: در سال 
رونــق توليــد، وضعيت 
كارگــران  اشــتغال 
ســاختمانى مناســب و 

اميدواركننده است. محمدرضا داورى در گفت و گو با قدس آنالين 
اظهار داشــت: در خراســان رضوى حدود 145 هــزار كارگر 
ساختمانى وجود دارد كه از اين تعداد حدود 75 هزار نفر داراى 
بيمه تأمين اجتماعى كارگران ساختمانى هستند. وى تصريح 
كرد: همچنين در شهر مشــهد نيز 62 هزار كارگر ساختمانى 
شناسايى شده اند كه حدود 40 هزار نفر آن ها از خدمات بيمه اى 
استفاده مى كنند. داورى بيان داشت: در جلسه انجمن كارگران 
ساختمانى كشور قول مساعدت مبنى بر تخصيص سهميه جديد 
به استان ها در مردادماه داده شد كه در صورت عملياتى شدن اين 
موضوع تعداد زيادى از كارگران ساختمانى در خراسان رضوى از 
صف انتظار براى دريافت بيمه تأمين اجتماعى خارج خواهند شد.
وى با بيان اينكه شــهردارى مشهد در مورد بيمه كارگران 
ســاختمانى بايد براســاس قانون عمل كنــد، تصريح كرد: 
كارگران ساختمانى قشــرى مظلوم هستند كه به جز بيمه 
از هيچ حمايت و پشــتوانه ديگرى بهره مند نيســتند و نياز 
اســت دولت و مجلس شوراى اسالمى توجه جدى به آن ها 

داشته باشند.

توسط مرزبانان خراسان رضوى
 ترانزيت 16 هزار ليتر 

سوخت قاچاق لو رفت
فرمانده  قرمــز:  خط 
مرزبانى استان از كشف 
بيــش از 16 هزار ليتر 
سوخت قاچاق در حوزه  
استحفاظى هنگ مرزى 

تايباد خبر داد.
ماشــااهللا  ســردار 
 جان نثــار، فرمانده مرزبانى خراســان رضوى در تكميل 
اين خبر افزود: در راســتاى برخورد قاطع با قاچاقچيان 
و جلوگيرى از خروج ســرمايه ملى از كشــور، مرزبانان 
اين فرماندهى در ايســت و بازرســى هنگ مرزى تايباد 
موفق شدند 16 هزار و 203 ليتر سوخت قاچاق را هنگام 
بازرســى خودروهاى ترانزيتى كشف و چندين نفر را نيز 
در اين باره دســتگير و با تشــكيل پرونده راهى مراجع 

قضايى كنند.
سردار جان نثار اظهار كرد: مرزبانان خراسان رضوى اين مقدار 
ســوخت قاچاق را در 10 روز گذشــته كشف و كارشناسان 
ارزش ريالى اين كشفيات را 899 ميليون و 490 هزار ريال 

برآورد كرده اند.
وى يادآور شــد: قاچاق هر ليتر سوخت به خارج از مرزهاى 
كشــور موجب تزلزل پشتوانه ســرمايه هاى ملى مى شود و 
مرزبانان خراسان رضوى همواره برخوردى قاطع با قاچاقچيان 
ســوخت داشته و هيچ گونه چشمداشتى نسبت به اين گونه 

جرايم ندارند.

حاد ثه اى كه ختم به خير شد
 سقوط جرثقيل 

در يك كارگاه ساختمانى
ايلنــا: ســقوط يك 
دســتگاه تاوركرين در 
يك كارگاه ساختمانى 
در مشهد حادثه جانى 

در پى نداشت.
رئيــس  باقــرى، 
ايســتگاه 47 سازمان 
آتش نشانى مشــهد در تشريح اين حادثه گفت: ظهر روز 
گذشته حادثه سقوط يك دستگاه جرثقيل تاوركرين در 

يك كارگاه ساختمانى به 125 اعالم شد.
وى افزود: پس از اعزام تيم  هاى امدادى مشــخص شــد 
تاور مذكور در محوطه يك كارگاه ســاختمانى به وسعت 
حدوداً 2هزار مترى قرار داشــته كه در زمان وقوع حادثه 
تعطيل بود. با توجه به تعطيلى كارگاه خوشــبختانه بروز 

اين حادثه خسارت جانى در بر نداشت.

 كشف 193 كيلوگرم ترياك
 از بدنه يك كشنده

خط قرمــز: فرمانده 
از  اســتان  انتظامــي 
كاميون  يــك  توقيف 
حامــل  كشــنده 
193كيلــو و 600گرم 

ترياك خبر داد.
سردار مجيد شجاع در 
تشريح اين خبر گفت: مأموران ايست و بازرسي علي آباد 
شهرســتان بيرجند هنگام كنترل خودروهاي عبوري به 
يك كاميون كشنده مشكوك شــده و خودرو را به الين 

بازرسي هدايت كردند.
وي افزود: مأموران در بازرســي از خــودرو 193 كيلو و 
600گرم ترياك كه به طرز ماهرانه اي جاســاز شده بود، 

كشف كردند.
شــجاع تصريح كرد: در اين زمينه خــودرو توقيف و دو 
متهــم نيز با تشــكيل پرونده به مراجــع قضايي معرفي 

شدند.

 انفجار گاز دو نفر را مصدوم كرد
انفجار  اثــر  بــر  ايرنا: 
گاز شــهرى در يكى از 
دو  مشهد،  خيابا ن  هاى 

نفر مصدوم شدند.
عمومى  روابط  مسئول 
و  حــوادث  مديريــت 
پزشــكى  فور يت  هاى 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد در اين باره گفت: اين حادثه 
صبح روز گذشــته در يك منزل مسكونى در حال بازسازى 

واقع در بولوار معلم رخ داد.
محمد عليشاهى افزود: براى امدادرسانى به حادثه ديدگان  دو 
دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 به محل اعزام  و دو مصدوم 

ماجرا به بيمارستان فارابى مشهد منتقل شدند.

در پى يك حادثه رانندگى 
 بى احتياطى راكب موتورسيكلت 

موجب مرگش شد
بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامى 
شهرستان راز و جرگالن 
از وقــوع يــك مــورد 
تصادف فوتى در شــهر 

غالمان خبر داد. 
سرهنگ عبداهللا صادقى 
بــا اعالم جزئيات اين خبر گفــت: در پى گزارش يك مورد 
تصادف فوتى در مركز شــهر غالمان بالفاصله كارشناسان 

پليس راهور به محل مورد نظر اعزام شدند.
وى با اشــاره به اينكه اين حادثه در اثر برخورد يك دستگاه 
موتورسيكلت با يك دستگاه سمند به وقوع پيوسته بود، افزود: 
در اثر اين حادثه راكب موتورسيكلت به علت شدت جراحات 
وارده توســط عوامل امدادى به بيمارستان اعزام كه پيش از 

رسيدن به بيمارستان فوت كرد. 
اين مقام انتظامى تصريح كرد: كارشناسان پليس راهور علت 
اين حادثه را  بى احتياطى راكب موتورســيكلت و ناتوانى در 
كنترل وسيله نقليه و همچنين گردش ناگهانى راننده سمند 

اعالم كردند.

زاويه تصوير

ميوه فروشى سيار!
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 مسئوالن قطار شهرى بخوانند
لطفاً با مسئوالن اجرايى قطار شهرى صحبت 
كنيد كه آيا مى شــود خطى به اسم خط 5 
قطارشهرى از مقصد آرامگاه فردوسى به يكى 
از نقاط داخل شهر گذاشت تا دسترسى بهتر 

و بيشترى به داخل شهر داشته باشيم؟
938...2651

 تكليف اموال ما چه مى شود؟
تكليف ما سهامداران پديده چه مى شود، حاال 
كه عوامل مفسد پديده احكام خود را گرفتند، 
ما سهامداران چه كار كنيم و چگونه پولمان 
را بگيريم، تكليف مال و اموال از دست رفته 

ما چه مى شود؟
935...7733

 يك گاليه
از بانك ملت شعبه سجاد وام با كارمزد مثالً 18درصد گرفتم كه دو ماه تنفس پرداخت داشت، 
پس از 9 ماه حساب من را به بهانه سود مدت پرداخت (همان دو ماه تنفس) خالى كردند بدون 

اينكه هيچ اطالعى داده باشند.
 935...3304

 فكرى براى پارك جنگلى آخر صياد بكنيد
از مسئوالن خواهش مى كنم يك فكرى براى ساعت پارك جنگلى آخر صياد شيرازى بكنند 
آخر به نظر شما ساعت 5 عصر ساعت تعطيليه؟ ما يك جا داشتيم كه آن را هم از ما گرفتند.

915...0836

 شهردارى وقت شناس نيست
از شــهردارى محترم سؤال شــود، چرا در 
ايــام زيارتى امام رضا(ع) اقــدام به تعويض 
روكش آســفالت خيابان بهجــت نموده كه 
سبب ترافيك شديد شــده، چرا شهردارى 
وقت شناس نيست و بيشــتر اوقات موجب 

ترافيك مى شود.
915...4390

 يك پيشنهاد به سرمربى شهرخودرو
از يحيى گل محمدى، سرمربى موفق شهر 
خودرو  مى خواهيم، ســيدجالل حسينى را 
بــراى دفاع تيم جذب كند و همچنين چند 
مهاجم تيم هاى پايه مشهدى به تيم بياورد 
تا با درخشــش و پيشــرفت در تيم اصلى و 
ترانسفر آن ها بخشى از هزينه هاى باشگاه را 

جبران كند.
937...8725
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بجنورد- خبرنگارقدس  در نتيجه اقدام 
خداپسندانه و خيرخواهانه يك خير اصفهانى 
و تالش هاى صورت گرفته از ســوى دستگاه 
قضايى، قاتل جوان اسفراينى از قصاص رهايى 

يافت.
محسن كريمى، دادســتان عمومى و انقالب 
اسفراين از حصول سازش در يك فقره پرونده 
قتل عمد در اين شهرستان خبر داد و در اين 
زمينه گفت: بــه موجب محتويات پرونده، در 
مورخ1391/4/30 يك فقره نزاع و درگيرى در 
شهرستان اسفراين ميان چند نفر رخ مى دهد 
كه در نتيجه آن جوانى به علت اصابت ضربه 

چاقو به قلبش جان خود را از دست داد.
وى افزود: با توجــه به متوارى بودن متهم به 
قتل، جريان دادرســى به طــور غيابى انجام 
مى گيــرد و در ادامه مراحل رســيدگى هاى 
قضايى، سرانجام پرونده با صدور كيفرخواست 
از دادسراى عمومى و انقالب اسفراين به دادگاه 
كيفرى استان ارســال و در مرجع اخير نيز با 
تكميل تحقيقات، حكم غيابى مبنى بر قصاص 
نفس متهم صادر، سپس متهم در سال 1394 

در اصفهان شناسايى و دستگير مى شود.
دادســتان عمومى و انقالب اســفراين گفت: 
براساس بررسى هاى به عمل آمده معلوم شد 
متهــم در طول دورانى كه متــوارى بوده، به 
ظاهر نزد يك كاســب اصفهانى مشغول كار 

و امرار معــاش بوده و همين آشــنايى موجب 
مى شــود تا اين خير اصفهانى پس از آگاهى 
از جريان قتل، براى حصول ســازش و جلب 

مقتول  دم  اوليــاى  رضايت 
پيشقدم شود.

از بحث  افزود: پيش  كريمى 
سازش و به دنبال دستگيرى 
متهم، وى ابتدا از حكم غيابى 
صادره توسط دادگاه كيفرى 
اســتان درخواست واخواهى 
مى نمايد كــه در ادامه با رد 
واخواهى و تأييد حكم بدوى، 

پرونده در مسير اجراى حكم قرار مى گيرد.

 احياى يك سنت حسنه
اين مقام قضايى خاطرنشان 
كــرد: در چنين شــرايطى 
بود كــه مــرد اصفهانى با 
اين دادســتانى گفت و گو و 
پيشنهادهايى را براى سازش 
مطــرح نمود كــه در ادامه 
تمهيداتى صــورت گرفت و 
بــاب مصالحه  از  مذاكراتى 
انجام شــد كه ســرانجام با 

اقدام خداپســندانه اين خير اصفهانى، اولياى 
دم مقتــول در قبــال دريافت مبلــغ 700 
ميليون تومان رضايت بى قيد و شرط خود را 
از محكوم عليه اعالم نمودند و خوشبختانه اين 

پرونده به سازش منجر شد.
كريمى در پايان با تجليل از اقدام نيكوكارانه اين 
خير اصفهانى و مهم تر از آن، اعالم گذشت اولياى 
دم مقتول، حالوت و شيرينى حاصل از گذشت 
را بســيار ماندگارتر از اثرات ناشى از اجراى حكم 
قصاص دانست و اظهار داشت: اين كار اجر معنوى 
وافــرى دارد كه فقط خداوند متعــال مى تواند 
بندگانش را از بركات آن بهره مند سازد و اولياى دم 
مقتول با اين كار خود نشان دادند ارزش هاى بسيار 
باالترى هستند كه با رنگ ايثار و از خودگذشتگى 
به زندگى انســان معنايى دوباره مى بخشــند و 
سرآغازى مى شود براى تولد مجدد و فرصتى براى 
حياتى دوباره و عزت نفس كه اميدوارم با اشاعه اين 
سنت حسنه، خراسان شمالى سرآمد استان هاى 
كشــور در اصالح ذات البين و حصول سازش در 

پرونده هاى قتل باشد.

با اقدام خداپسندانه يك خّير

طناب دار از گردن مجرم برداشته شد

 اولياى دم مقتول در 
قبال دريافت مبلغ 700 

ميليون تومان رضايت 
بى قيد و شرط خود را از 
محكوم عليه اعالم نمودند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

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

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 پيش بينى بارش هاى رگبارى
در نيمه شمالى خراسان رضوى

قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: بارش هاى 
رگبارى بيشتر مناطق استان را فرا مى گيرد.

بر اساس تحليل نقشــه ها و تصاوير ماهواره هواشناسى و با 
توجه به نفوذ جريانات مرطوب خزرى به نيمه شمالى استان، 
امروز احتمال وقوع بارش هــاى رگبارى در برخى نقاط اين 
نيمه، به ويژه نوار شــمالى وجود دارد كه با وزش باد شديد و 

احتمال وقوع رعد و برق همراه خواهد بود.
بر اســاس مدل هاى هواشناســى براى شهرستان ها و توابع 
قوچان، جغتاى، شــرق درگز، چناران و نواحى غربى كالت 
بيشترين احتمال بارش هاى رگبارى و رعدوبرق پيش بينى 
مى شــود. ضمن اينكه تا پايان هفتــه پديده جوى غالب در 
اســتان وزش باد اســت كه در برخى نقاط جنوبى و شرقى 

افزايش سرعت باد با گردوخاك نيز همراه خواهد شد.

سوخت قاچاق لو رفت

اليحه آغاز عمليات 
تونل خط چهارم  حفارى 
قطارشــهرى مشــهد در 
روز دوشنبه  علنى  جلسه 
شــوراى شــهر بررسى و 

مصوبه  ايــن  اســاس  بر 

رضــا طلبى: 
انجمن  رئيس 
صنفى كارگران ساختمانى 
شهرمشهد گفت: در سال 
رونــق توليــد، وضعيت 
كارگــران  اشــتغال 
ســاختمانى مناســب و 

خبر
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قدس: رئيس پليس پيشــگيرى فرماندهى انتظامى خراســان 
رضوى گفت: سرقت هاى مسلحانه در اين استان طى سال هاى 

اخير با حضور نگهبانان مسلح به صفر رسيده است.
سرهنگ محمد بوستانى افزود: بيشترين سرقت هاى مسلحانه 
در خراســان رضوى طى سال هاى 1389 تا 1394 گزارش شده 
است؛ بنابراين كنترل اين ســرقت ها در دستوركار پليس قرار 
گرفت كه در اين راســتا به منظور ارتقاى ضريب امنيت بانك ها 

بسته حفاظتى امنيتى توسط پليس تدوين و اجرا شد.
وى خاطرنشان كرد: با اجراى بسته حفاظتى امنيتى به منظور 
پيشگيرى از وقوع جرايم و با بهره گيرى از توان مؤسسات خدمات 
حفاظتى مراقبتى و  به كارگيرى نگهبانان مســلح از سال 1394 

تاكنون شيب تند كاهش سرقت هاى مسلحانه و به صفر رسيدن 
آن ها را در استان شاهد هستيم.

بوســتانى در ادامه گفت: از سال 1394 تا كنون در نشست ها و 
برپايى جلسات و پيگيرى هاى انجام شده بين دستگاه قضايى و 
پليس پيشگيرى، بانك ها ملزم به اجراى «بسته حفاظتى امنيتى» 
شدند.رئيس پليس پيشگيرى فرماندهى انتظامى استان ادامه داد: 
بسته حفاظتى امنيتى كه حكم پيشگيرى را داراست از اهميت 
بســزايى برخوردار است، چراكه اســتفاده از ظرفيت مؤسسات 
و به كارگيرى نگهبانان مســلح نقش مهمى در كاهش اين گونه 
ســرقت ها داشته است. وى گفت: استفاده از اين طرح در نهادها 
صندوق هاى قرض الحسنه و طال فروشى ها توصيه اكيد مى شود.و واحدهاى صنفى كه نياز به امنيت بيشترى دارند نظير بانك ها، 

رئيس پليس پيشگيرى فرماندهى انتظامى خراسان رضوى:

سرقت هاى مسلحانه در بانك هاى استان به صفر رسيد



ورزش خراسان هشداربهطبیعتگردها

با گروه های بدون مجوز، کوهنوردی نروید
ورزش کوهنوردی از جمله  هاشمرسائیفر
محبوب تریــن ورزش ها در بین اقشــار مختلف 
جامعه اســت. چه آن ها که آماتــور و تفریحی 
کوه روی و کوهنوردی می کنند چه کوهنوردان 
حرفه ای که همیشه برای فتح بلندترین نقاط دنیا 
تالش می کنند و نام و آوازه ای حتی جهانی دارند. 
همــه کوه و طبیعتش را طوری خاص دوســت 
دارند. با این وجود چه حرفه ای های کوهنوردی 
که حسابشان جدا از بقیه است و چه خیل عظیم 
کوه روها و طبیعت دوستان که معموالً در فصول 
خاص به دل کــوه و کمر می زنند تا در جدال با 
ســنگ و صخره به ورزش بپردازند همگی ابتدا 
موظف به رعایت نکات ایمنی هســتند. نکاتی 
که چشمپوشی از آن ها حتی می تواند به قیمت 

جانشان تمام شود.
کوهنوردان حرفه ای البته نسبت به این گونه موارد 
توجیه شــده  و همه چیز را حرفه ای می بینند و 
موظف به رعایت آن هستند و آنچه باقی می ماند 
طیف دوم است، آماتورها و طبیعت گردان. این 
گروه قطعاً حفظ جانشــان در گرو نفراتی است 
که گروهشان را سرپرستی می کنند. موردی که 
متأســفانه کمتر به آن توجه شده و هر کسی به 
خودش اجازه می دهد برنامه ای برای کوهنوردی 
ترتیب دهد، فراخــوان بزند و افرادی را به کوه و 
طبیعت ببرد! در چنین شــرایطی هر اتفاقی که 
بیفتد، چون مجوزی برای فعالیت در بین نیست، 
همان سرپرست قطعاً از زیر بار مسئولیتی که بر 
دوشــش هست، شانه خالی خواهد کرد و دست 
اعضای گــروه از زمین و زمان کوتاه خواهد ماند 
و نمونه این گونه اتفاقات را معموالً هر چند وقت 

یکبار شاهدیم. 

 رشد بی رویه گروه های کوهنوردی
 بدون مجوز

رستمی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه های 
کوهنوردی خراســان رضــوی در این خصوص 
می گوید: متأســفانه با اینکه فعالیت باشگاه های 

کوهنــوردی رصد می شــود، اما 
فعالیت گروه های غیرمجاز بدون 
مجوز بشــدت زیاد شده که بعضاً 
برنامه هــای تخصصــی را برگزار 
می کننــد که به هیــچ عنوان نه 
تخصص آن را دارند و نه به عواقب 

کار واقفند.
وی با اشــاره به ایــن موضوع که 
بــا باالرفتن نرخ ارز و کم شــدن 
مسافرت های خارج از کشور، اقبال 
مردم به کوه روی و طبیعت گردی 
بیشتر شده اســت، اظهار داشت: 
اسم  به  گردشــگری  آژانس های 

تورهای گردشــگری گاهی اوقــات بدون اینکه 
مجوزی در حوزه کوهنوردی داشته باشند، اقدام 
به ثبت نام از مردم می کنند و برنامه کوهنوردی 
برایشــان ترتیب می دهند، آن هــم با دریافت 
هزینه هایی بیشــتر از آنچه عــرف یک برنامه 
کوهنوردی اســت. این در حالی است که آژانس 
گردشــگری نه مجوز الزم و نه تخصصی در این 

کار دارند و در این شرایط 
هر اتفاقی که بیفتد قطعاً 
عواقب آن گریبانگیر مردم 
خواهد شد و آژانس لیدر تا 
جایــی که بتواند از زیر بار 
مسئولیتی که برعهده اش 

بوده، شانه خالی می کند.
 دبیــر انجمــن صنفــی 
باشــگاه های  کارفرمایی 
کوهنوردی خراسان رضوی 
از  برخی  همچنین گفت: 
باشگاه های کوهنوردی هم 
هستند که متأسفانه بدون 
در نظر گرفتن مشــکالتی که ممکن است بعداً 
برایشان ایجاد شود، مجوزی را که برای آن ها صادر 
شده است را در اختیار آژانس های گردشگری یا 
سایرین می گذارند که این هم خالف است و هم 
اینکه اگر حادثه ای اتفاق بیفتد، بدون تردید قانون 
صاحب امتیاز مجــوز را مقصر این جریان تلقی 
خواهد کرد واینجاست که مشکالتی گریبانگیر 

آن ها خواهد شــد که با هیچ پول و رقمی شاید 
نتوانند از پس آن برآیند.

رستمی با اشاره به اینکه حیطه فعالیت هر صنفی 
باید مشخص شود، عنوان کرد: حیطه گردشگری 
چارچوبــی خاص دارد و باید در همان چارچوب 
فعالیت کنــد. همچنین در مــورد کمیته های 
کوهنوردی کــه بعضاً ذیل برخی از فعالیت های 
ورزشــی و تفریحی قرار می گیرند، این جریان 
صادق است. باشــگاه های کوهنوردی نیز از این 
قاعده مستثنا نیستند و باید مجوزدار فعالیت کنند 
و برنامه هایشان چارچوب خاص خودش را داشته 
باشد. در همین راســتا مقام قضایی و دادستانی 
خیلی با جدیت پیگیر این جریان ها هســت تا 

مشکالتی که وجود دارد، رفع شود. 
ابتدا باید نهادهای مربــوط حیطه فعالیت ها را 
مشــخص کنند پس از این است که گروه های 
غیرمجاز شناسایی می شوند و براحتی می شود با 
آن ها برخورد نمود. وقتی حیطه ها مشخص نیست 
همان طور که عنوان شد، تداخل صنفی به وجود 

می آید و مشکالت بیشتر و بیشتر می شود.

فرهنگ و هنر
گرامیداشتاستادکمالالملک

نیشابور-خبرنگارقدس:
با اهتمــام انجمــن کتاب 
استاد  گرامیداشت  سیمرغ 
کمال الملک با حضور جمعی 
از اســتادان هنر نقاشــی، 
فرهنگ  اهالی  و  هنرمندان 
در محل فرهنگسرای وکیلی 

نیشــابور برگزار شــد. رمضانعلی بیات، سرپرست اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیشــابور در این مراســم اظهارکرد: ما افتخار 
مي کنیم در تاریخمــان بزرگاني چون کمال الملک، خیام،عطار، 
فضل و دیگران بودند که چراغ راه ما هستند ومي توانند براي نسل 
حاضر الگویي شایســته باشند. رضا قره باغی، عضو هیئت علمی 
دانشکده  هنر دانشگاه نیشابور در رابطه  با آثار کمال الملک با هنر 
مجسمه سازی گفت: کمک های فراوان محمدغفاری به ابوالحسن 
صدیقی، شاگرد خویش، به حضور اندیشه و دیدگاه کمال الملک 
در آثار و مجسمه های صدیقی اشاره و این را نشانه  تأثیر بسزای 

این نقاش معاصر بر مجسمه سازی دانست.

مرمتبرجبارويارگبلقیس
ملی  پایــگاه  مدیر  قدس:
شهر تاریخی بلقیس از اتمام 
عملیات خواناسازی، اصالح 
و بازســازی آب شســتگی 
آثارمعماری داخــل ارگ و 
مرمت قسمتی از برج باروی 
ارگ ضلع شــرقی مجموعه 

شهر تاریخی بلقیس اسفراین خبر داد. نجفی افزود: هدف از اجرای 
ایــن پروژه، حفاظت و جلوگیری از تخریب و مرمت اضطراری و 

تکمیلی در مجموعه است.
شهر بلقیس یکی از شــهرهای مهم دوره اسالمی و مشتمل بر 
بخش های ارگ، شارستان و ربض با وسعتی افزون بر 200 هکتار 
بوده که از لحاظ قدمت با دوره استقراری متوالی از صدر اسالم  تا 
اواخر صفویه است. ارگ شهر بلقیس که مهم ترین و شاخص ترین 
اثر مجموعه است که از آن می توان به عنوان یکی از بزرگ ترین 

سازه های خشتی در ایران پس از ارگ بم نام برد.

افتتاحنمایشگاهبینالمللی»عکسخیام«
نیشابور-خبرنگارقدس:
ششــمین  برگزیده  آثــار 
جشنواره بین المللی »عکس 
خیام« پــس از برگزاری در 
شــهر خیخون اســپانیا در 
اداره  کمال الملک  نگارخانه 
اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 

نیشابور گشــایش یافت. مسئول انجمن ســینمای جوان اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابوراظهار کرد: آثار برگزیده نمایشگاه 
ششمین جشنواره »عکس خیام« پیش از این در تهران، کرج، قم، 
ایالم، همدان، اراک، اردبیل، قونیه ترکیه، بیلبائو اسپانیا، سبزوار 
و خیخون اسپانیا برگزار شده بود که این سیزدهمین نمایشگاه 
آثار برگزیده جشنواره ششم خیام است. سلیمانی سپهرافزود: آثار 
برگزیده ششــمین جشنواره بین المللی »عکس خیام« 40 اثر از 
کشورهای ایران، ترکیه، هندوستان، لیبی، بالکان، اسپانیا، یونان، 
ویتنام، آمریکا، آلمان، چین، انگلستان، روسیه، عمان و عربستان 
به صورت رنگی و سیاه و سفید است که دارای مضامین مستند 
و اجتماعی هســتند. این نمایشــگاه تا 12 مرداد در نگارخانه 

کمال الملک نیشابور میزبان عموم عالقه مندان خواهد بود.

جشنوارهشعرصلح،دوستیوامید
برگزارمیشود

بجنورد-خبرنگارقدس:مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراســان شــمالی ضمن اعالم برگزاری جشــنواره منطقه ای 
شعرصلح، دوستی و امید در آبان ماه سال جاری در استان گفت: 

باید تراز این جشنواره را باال ببریم. 
حسین فرخنده به اطالع رسانی به موقع و مطلوب این جشنواره 
همچون صدور فراخوان، دعوت از صاحبنظران حوزه شعر و ادب و 
هم افزایی و همکاری را از عوامل مهم در برگزاری باشکوه جشنواره 

شعرصلح، دوستی و امید برشمرد. 

گپ

سالمت

معاون استاندار در گفت وگو با قدس خبر داد
کاهشسهمکاالهایچینی

درسبدسوغاتزائران
معاون هماهنگی 
امور  مدیریت  و 
اســتانداری  زائریــن 
خراســان رضوی گفت: 
بیش از ۵۳ درصد سبد 
به  استان  زائران  سوغات 
و  فرهنگی  محصــوالت 

صنایع دستی اختصاص دارد. 
محمد صادق براتی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
از ابتدای فصل تابستان تا پایان تیرماه ، 4 میلیون و 996 هزار 

نفر به استان خراسان رضوی سفر کرده اند.
وی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۳ میلیون و 89۳ هزار 
نفر نیز به شهر مقدس مشهد وارد شده و از زیارت بارگاه منور 

امام رضا)ع( بهره مند شده اند.
براتی با بیان اینکه تعداد زائران در شهر مقدس مشهد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته در حدود 4 درصد رشد داشته 
اســت، افزود: میانگین حضور زائران در مشهد در سال جاری 
ســه روز است که سال گذشته این حضور در حدود 2.6 روز 

بوده است.
وی بــا بیان اینکه بیش از ۵۳ درصد ســبد ســوغات زائران  
استان خراسان رضوی  به محصوالت فرهنگی و صنایع دستی 
اختصاص دارد، تصریح کرد: در دو حوزه اقتصاد و سوغات زائر 
برنامه ریزی های مناسبی در حال انجام است. معاون هماهنگی 
و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: 
طبق ارزیابی ها سهم کاالهای چینی در سبد سوغات زائران 
اســتان خراسان رضوی و شهر مشــهد کاهش پیدا کرده و 
درصدد هســتیم با برنامه ریزی و ارائه کارهای پژوهشی این 
فرایند ادامه پیدا کند و ســهم کاالی چینی در سبد سوغات 

زائران به حداقل برسد.

در آستانه روز جهانی تغذیه با شیرمادر محقق شد
راهاندازینخستینبانکشیر

دانشگاهعلومپزشکیمشهد
قدس:در آســتانه روز 
جهانی تغذیه با شــیر 
مادر، نخستین بانک شیر 
دانشــگاه علوم پزشکی 
مشهد با هدف استفاده 
نوزادان نارس و بیمار در 
بیمارستان ام البنین)س( 
راه اندازی شد. مدیر اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت: در مواردی که به هر دلیلی شیر مادر بیولوژیک خود نوزاد 
در دسترس نباشد، شیر اهدایی آماده شده در بانک های شیر 
مادران، بهترین گزینه بعدی خواهد بود. فریده فرخی فرخانی 
با اشاره به اینکه بانک شیر مادر، محلی است که به گردآوری و 
فراوری صحیح شیر اهدایی مادران می پردازد، بیان کرد: هدف 
اصلی از ایجاد بانک های شیر مادر، حمایت همه جانبه از تغذیه 

نوزادان و شیرخواران با شیر مادر است.
اول تــا هفتم اوت )دهم تا هفدهم مردادماه( هر ســال هفته 

جهانی تغذیه با شیرمادر نام گذاری شده است.

درخششمعلمزبرخانیدرمسابقات
علمی-تخصصیمعلمانورزشکشور

درود-خبرنگارقدس:
اداره آموزش و  رئیــس 
پــرورش زبرخان گفت: 
اداره  بدنی  تربیت  مربی 
آموزش و پــرورش این 
منطقــه  در ســی امین 
دوره مســابقات علمی- 
تخصصی معلمان تربیت بدنی کشور مقام نخست را در تمام 

بخش های این مسابقات کسب کرد. 
سید مجتبی تاراش افزود: بهروز قدمگاهی، مربی تربیت بدنی 
این منطقه در ســی امین دوره مســابقات علمی- تخصصی 
معلمان تربیت بدنی سراســر کشــور که در شهرستان اراک 
برگزار شده بود، موفق شد در تمام بخش های علمی، انفرادی 

و تیمی این مسابقه مقام های نخست را بدست آورد.

نیشابورمیزبان
مسابقاتکاراتهقهرمانیکشور

نیشابور-خبرنگارقدس:
اداره ورزش و  سرپرســت 
جوانان شهرستان نیشابور از 
برگزاری بیست و چهارمین  
کشوری  مســابقات  دوره 
کاراته ســبک شــوتوکان 
جهانی WSKF با حضور 

600 ورزشکار در تمام رده های سنی در نیشابور خبر داد.
محسن کاوه آهنگر خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات از 
ســطح باالیی برخوردار است و نیشابور میزبان این مسابقات 

خواهد بود.
سرپرســت اداره ورزش و جوانان شهرستان نیشابور تصریح 
کرد: دلیل اصلی انتخاب شهرستان نیشابور و استان خراسان 
رضوی برای این مسابقات، استعداد های بسیار زیاد و مقام های 
ورزشکاران نیشابوری در این مسابقات بوده و نیشابور در این 

دوره از رقابت ها در گروه آقایان، میزبان خواهد بود.

دوخبرازورزشآموزشگاهها
رضوی  خراسان  قدس:
رقابت هــای  قهرمــان 
فوتســال آموزشگاه های 
متوســطه اول پســران 
کشــور شــد. در ایــن 
رقابت ها که با شــرکت 
۳1 تیم از اســتان های 
کشــور برگزار شد، در پایان تیم خراســان رضوی قهرمان و 
تیم های سیستان و بلوچستان و کردستان به مقام های دوم 
وســوم دست یافتند.  خبر دیگر اینکه تیم بدمینتون پسران 
متوسطه اول استان خراسان رضوی در سی و ششمین دوره 
رقابت های دانش آموزان کشــور با شکست دادن تیم فارس، 
توانست بر سکوی اول کشور بایستد. این دوره از مسابقات با 
حضور 21 تیم از سراسر کشور به میزبانی استان گیالن، شهر 

رامسر برگزار شد.

چه حرفه ای های 
کوهنوردی و چه 

خیل عظیم کوه روها و 
طبیعت دوستان که معمواًل 

در فصول خاص به دل 
کوه می زنند  همگی ابتدا 

موظف به رعایت نکات 
ایمنی هستند
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   معاون میراث فرهنگی  استان:    در تابستانه کتاب    سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خبر داد

گشت وگذار

مهدیکاهانیمقدم: روستاهای اطراف سد ارداک که در 
شمال غرب مشــهد قرار گرفته است، به دلیل آب و هوای 
دلنشــین و طبیعت زیبا و بکر، بسترهای منحصر به فردی 
برای گردشگری، طبیعت گردی و کوهنوردی دارند. از جمله 
این روستاها که عموماً کمتر مورد توجه گردشگران بوده اند، 
می توان به روستای سرسبز آبقد اشاره کرد. رودخانه آبقد، 
یکی از رودخانه هایی است که به سد ارداک می ریزد. »آبقد« 
روســتایی پرآب با باغ های خــرم و آب و هوای معتدل و 
خشــک اســت که در جاده امرودک - آبقد و در میان دو 

رودخانه قرار دارد.
در نزدیکی روســتا، دره آبقد با آبشارهای زیبایی وجود دارد. دره 

آبقد توسط رودخانه چناران به وجود آمده است.
در این دره رودخانه باالدست. پیش  از رسیدن به روستا، یکی  دو 

آبشار کوچک ایجاد کرده که مقصد بسیاری از برنامه های سبک 
کوهنوردی است. مسیر رسیدن به آبشار را باید حدود یک ساعت 
درون دره پیــاده طی کنید. ارتفاع دیواره هــای این دره 200 تا 
۳00 متر اســت که شــباهت زیادی به دره اخلمد دارد. ارتفاع 
بلندترین آبشار این دره نیز حدود 8 متر است. وجود آب کافی، 
خاک مناسب و آب و هوای معتدل موجب رشد روزافزون درختان 

ثمردار شده است. 
میوه هایی خوش رنگ و بو که عالوه بر طعم خوشمزه شان، منبع 
درآمدی برای مردم روســتای آبقد هم شده اند. درختانی که در 
کنار آبشار آبقد به وفور یافت می شوند عبارتند از: درخت سیب، 
گیالس، زردآلو و درختان کهنسال گردو که در میان مردم روستا 

از شهرت بسیار زیادی برخوردار هستند.
عالوه  بر گردو، گیالس، هلو و آلو؛ ســیب سرخ، محصول اصلی 

باغ های آبقد است. برای رسیدن به روستای ارداک و آبقد، باید در 
مسیر آرامگاه فردوسی وارد بولوار شاهنامه شوید و از دوربرگردان 
قبل از هارونیه دور بزنید. اندکی که پیش رفتید، تابلو »سد ارداک« 
را خواهید دید. جاده گوارشک را بگیرید و از پشت هارونیه مسیر 
آســفالت را ادامه دهید. از روستای انداد، مسیر دو راهی می شود. 

مسیر سمت راست به آبقد و امرودک منتهی می شود.

»آبشار آبقد«  و زدودن خستگی شهرنشینی

راهاندازیمرکزدرمانیسلولهای
بنیادیندرخراسانشمالی

بجنورد-خبرنگارقدس:
سرپرست دانشــگاه علوم 
پزشکی خراسان  شمالی از 
اجرای فاز دوم و سوم بخش 
ســلول های بنیادین خبر 
داد و گفــت: با اختصاص 
بخش  مناســب،  مــکان 

سلول درمانی در بجنورد راه اندازی می شود. دکتر هاشمی در 
دیدار با معاون پژوهشی و پژوهشگران حوزه سلول های بنیادین 
دانشگاه، اظهار کرد: پس از سفر معاون رئیس جمهور به منظور 
اختصاص اعتبار به مرکز پژوهشی سلول های بنیادین دانشگاه، 

به  زودی فاز دوم و سوم این بخش اجرایی می شود.

کتابفروشیهایخراسانرضوی
درصدرپرفروشترینها

فرهنگی  معاون  قدس: 
اداره کل  مطبوعاتــی  و 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت:  رضوی  خراســان 
دوره  یازدهمیــن  در 
از طریق  یارانــه  اعطای 
استان  کتابفروشــی ها، 

خراســان رضوی با 68 کتابفروشــی فعال خود توانســت با 
۵1 هزار و 626 نســخه کتاب در صدر پرفروش ترین استان 
براساس کتاب قرار بگیرد. افشین تحفه گر افزود: با پایان یافتن 
 طرح »تابســتانه کتاب98« که از 2۵ تیر تا ۳ مرداد اجرا شد، 

1۳ میلیارد و 900 میلیون ریال کتاب به فروش رسید.

انجمنخیرانمیراثفرهنگی
خراسانرضویتأسیسمیشود

قدس:معاون سرمایه گذاری 
اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری 
خراســان رضوی از تشکیل 
انجمــن خیــران میــراث 
رضوی  خراســان  فرهنگی 
خبرداد. احمد دیناری گفت: 

محدودیت اعتبارات برای حفظ و احیای بناهای تاریخی یکی 
از چالش های اساسی است. وی افزود: با توجه به اینکه تعداد 
زیادی از آثار تاریخی ثبت شــده در فهرست آثار ملی و واجد 
ارزش تاریخی و ضرورت توجه بیش از پیش اســت، در جهت  

حفاظت از مواریث فرهنگی، این انجمن تشکیل شده است.
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