
كسادى بازار، عطارى ها را به سمت فروش موادمخدر سوق داده است!درخشش خراسانى ها با «ويترين» در جشنواره تئاتر رضوى
رئيس اتحاديه با اشاره به پلمب130واحد صنفى:در چهاردهمين دوره محقق شد

خراسانى ها در چهاردهمين جشنواره سراسرى 
تئاتر رضوى افتخارآفرينى كردند.

هيئــت داوران ايــن جشــنواره، آراى خود در 
بخش هاى مختلف را اعالم كردند كه در نهايت 
هنرمندان خراســانى حاضر در اين جشنواره با 
نمايش «ويترين» موفق به كســب اين عناوين 

شدند...

نبود محدوديت قانونى در صدور پروانه كســب 
براى عطارى ها و صنوف فروشــندگان گياهان 
دارويى در مشــهد موجب شــده كه برخى از 
آن ها بــراى تأمين دخل و خرج خود به فروش 
موادمخدر و داروهاى شــيميايى غيرمجاز روى 
آورند. رئيس اتحاديه صنف فروشندگان گياهان 

دارويى مشهد در ...
.......صفحه 3 .......صفحه 4 

اداره كل شهرسازى امضاهاى طاليى را تعطيل كند

در پايان جلسه داورى جشنواره 
هنرى رضوان مطرح شد

رونق اقتصاد هنر 
با آرايه هاى رضوى

.......صفحه 2

هشدار رئيس كميته صيانت از حريم كالنشهر مشهد

.......صفحه 3 

ضرورت به روزرسانى برنامه هاى 
مركز پايش آالينده هاى مشهد

قدس: مديركل حفاظت محيط زيســت خراسان 
رضوى بر ضرورت بازنگرى و به روزرسانى برنامه هاى 

مركز پايش آالينده هاى مشهد تأكيد كرد.
تورج همتى كه در جلسه راهبردى با حضور نماينده 
اســتاندارى خراسان رضوى، معاون خدمات شهرى 
و محيط زيست شهردارى مشهد و كارشناسان سه 

دستگاه در مركز پايش آالينده هاى زيست محيطى 
اين كالنشهر سخن مى گفت، اظهار داشت: الزم است 
شهردارى هر چه سريع تر براى به روزرسانى و كنترل 
داده هاى همه ايستگاه هاى سنجش كيفيت هواى 
مشهد اقدام و از توان تخصصى كارشناسان محيط 
زيست استان نيز حداكثر استفاده را كند؛ از اين رو 
برنامه جامع پايش به عنوان نقشه راهى براى تدوين 
برنامه هاى اجرايى توسط كارگروه هاى مربوط، ساز 
و كار و چارچوب ســاختارى تازه اى را براى تكليف 

اجراى مصوبات اين برنامه به دســتگاه هاى ذ ى ربط 
پيش بينى كند. يعقوبى، معاون خدمات شــهرى و 
محيط زيســت شهردارى مشهد نيز در ادامه گفت: 
ببراساس گزارش هاى دريافتى از ابتداى سال جارى 
نسبت به همين بازه در سال گذشته از 17 روز هواى 
پاك به 26 روز و روزهاى سالم از 97 روز به 106 روز 
افزايش يافته و برخالف سال گذشته كه در اين بازه 
18 روز هواى ناســالم را تجربه كرده بوديم درسال 

جارى آمار هواى ناسالم  به صفر رسيده است.

بسيج همه دستگاه هابراى حل 
مشكالت گلستان شهر بجنورد

بجنورد-خبرنگار قدس: معاون هماهنگى امور 
عمرانى اســتاندار خراسان شمالى گفت: مجموعه 
گلســتان شهر بجنورد مى تواند با الگوهاى مناسب 
توســعه شــهرى شــكل گيرد. رضا رجب زاده در 
جلسه بررسى مشكالت اين مجموعه اظهار داشت: 
موضوعات گلستان شــهر بجنورد در اين مدت به 

طور ويژه پيگيرى شد كه ماحصل اين پيگيرى ها، 
واگذارى آن به شهردارى بجنورد بود. 

وى ايرادات ساختارى اين مجموعه را آماده نبودن 
زير ســاخت ها و دورى از شهر برشمرد و افزود: اين 
موضوع بايد براى مديران دستگاه هاى اجرايى متولى 
تجربه اى باشــد تا براى تصميمات پيش رو تدابير 
ويژه ترى اتخاذ كنند تا مجموعه شهرى با مشكالت 
مواجه نشــود. رجب زاده با تأكيد بر اينكه در تمام 
امور بايد پيوست هاى مختلف رعايت شود، تصريح 

كرد: در فاز نخســت حل مشكالت گلستان شهر 
بجنورد، مديريت شهرى آن تعيين تكليف شد، اما 
يك دستگاه اجرايى به تنهايى نمى تواند تمام امور را 
انجام دهد. وى خاطرنشان كرد: گلستان شهربجنورد 
يك مجموعه با هزينه هاى مختلف است كه نيازمند 
همكارى همگان براى كاهش مشكالت آن هستيم. 
رجب زاده از راه و شهرسازى و آب منطقه اى خواست 
تا مشــكالت مرتبط با حــوزه كارى خود را در اين 

منطقه سريع تر برطرف كنند.

در مراسم انعقاد تفاهم نامه بين وزارت بهداشت 
لبنان و دانشگاه علوم پزشكى عنوان شد

مشهد؛  قطب 
گردشگرى سالمت

.......صفحه 4
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قــدس  عصــر روز گذشــته و همزمان بــا غروب 
سالروز شــهادت ابن الرضا(ع) حضرت امام محمد تقى 
جواداالئمــه(ع) هــزاران عزادار در حــرم مطهر رضوى 

اجتماع كرده و به سوگوارى پرداختند. 
عزاداران جواد االئمه(ع) در ميدان شهداى مشهد گرد هم 
آمدند و در قالب دسته هاى عزادارى از خيابان شيرازى به 

سمت حرم مطهر رضوى حركت كردند.
همزمان با ســالروز شــهادت امام جــواد(ع) خادمان و 
خادمياران رضوى نيز در قالب دســته هاى عزادارى در 

حرم مطهر رضوى عزادارى كردند.
در بخش ابتدايى اين مراسم مداحان و ذاكران اهل بي ت(ع) 

به نوحه خوانى پرداختند.

عصر روز گذشته و همزمان با 
غروب سالروز شهادت نهمين 

امام همام انجام شد

تشرف عزاداران 
جواد االئمه  به 
حرم مطهر رضوى
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شنبه 12 مرداد 1398

1 ذى الحجه 1440
 3 آگوست 2019  
سال سى و دوم  
شماره 9029 

 ويژه نامه 3413   

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام  شركت توسعه امیدیادگاران ماندگار 

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 33224             
شناسه ملی 10380484113  نوبت دوم

 ب��ه موج��ب ای��ن آگهی بعلت ع��دم حص��ول حدنصاب 
دارن��دگان س��هام درمجم��ع عموم��ی ع��ادی صاحبان 
سهام ش��ركت درنوبت اول مورخ 98/4/25 ، ازكلیه 
س��هامداران ش��ركت وی��ا نماین��دگان قانون��ی آن��ان 
دع��وت بعمل می آید، جهت ش��ركت در مجمع عمومی 
ع��ادی س��الیانه صاحبان س��هام ش��ركت"نوبت دوم" 
منتهی به س��ال مالی 1397رأس س��اعت  9 صبح  روز                              
پنج شنبه مورخه98/05/31 كه درمحل مجتمع آیه ها  
واقع درمش��هد اتوبان ش��هیدكالنتری حدفاصل میدان 

جمهوری وجهاد تشكیل می گردد حضوربه هم رسانند.
دستورجلسه عبارتست از: 1- استماع گزارش عملكرد 
هیئ��ت مدی��ره ش��ركت    2- گزارش ب��ازرس قانونی 
شركت   3- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود 

وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند97 
جه��ت  الب��دل  عل��ی  و  اصل��ی  ب��ازرس  انتخ��اب   -4

سال1398
5- تعیین روزنامه كثیراالنتشارمحلی

6- سایرمواردی كه درصالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره شركت توسعه امیدیادگاران ماندگار

/ع
98
05
90
2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت اول
 شركت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد و حومه 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی تولیدی و توزیعی پروفیل مشهد و 
حومه راس ساعت 9 صبح روز یكشنبه مورخ 98/6/10 در محل دفتر شركت واقع در خیابان آخوند 
خراسانی بین 7 و 9 پالک 905 طبقه سوم برگزار می گردد. لذا از عموم اعضا دعوت می نماید راس 
موعد مقرر در جلس��ه مذكور با همراه داش��تن كارت ملی حضور به هم رس��انند و یا وكالی خود را 
حداكث��ر طی 7 روز كاری از تاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��ركت، به منظور احراض هویت 
وكی��ل )نماینده عضو( و م��وكل )عضو( و تایید وكال��ت نامه جهت حضور در جلس��ه معرفی نمایند، 
بدیهی اس��ت تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر 3 رای و ش��خص غیر عضو تنها 1 رای خواهد بود. 
ضمن��ا كاندیداهای هیئت مدیره و بازرس��ی حداكثر 7 روز كاری از تاریخ انتش��ار این آگهی مهلت 

دارند تا با مراجعه به دفتر شركت تعاونی ثبت نام و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397
3- طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1398 

4- طرح و تصویب تغییرات سرمایه 
5- تصمی��م گی��ری در مورد اخذ تس��هیالت از بانک ها و موسس��ات اعتباری و اش��خاص حقیقی و 

حقوقی 
6- پیگیری و اجرای شهرک كارگاهی جاده كالت و واگذاری به داوطلبین عضو و غیر عضو

7- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 98
 هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجم�ع عموم�ی ع�ادی ب�ه ط�ور 
فوق العاده ) نوبت اول ( شركت تعاونی مسکن مهر 

شماره یک مشهد شماره ثبت 30753 به شناسه ملی 
: 10380459853تاریخ انتشار :98/05/12

احترام��أ بدینوس��یله از كلیه اعضای محترم ش��ركت 
تعاونی مسكن مهر ش��ماره یک مشهد به شماره ثبتی 
30753 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده كه رأس ساعت: 10 صبح روز جمعه 
مورخ: 1398/06/15 در محل پروژه واقع در گلبهار-
بلوار ام��ام خمینی – امام خمین��ی 54- نبش مهرگان 
14- مسجد حضرت معصومه )س (  جهت تصمیم گیری در 
خصوص موارد ذیل تشكیل می گردد حضور بهم رسانید.

دس��تور جلس��ه : 1. اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و 
ب��ازرس   2. ط��رح و تصویب صورتهای مالی س��ال 97 
به همراه یادداش��تهای سال مالی مذكور   3. تصویب 
بودج��ه پیش��نهادی برای س��ال مالی 98 ش��ركت   4. 
انتخ��اب 3 نف��ر هیئت تصفی��ه   5. انتخ��اب 2 نفر ناظر 
هیئت تصفیه   6. تصمیم گیری در مورد قیمت تمام شده 

واحدها براساس نظریه كارشناس رسمی دادگستری
 تذك��ر:در صورتیكه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د می تواند ح��ق حضور و اعم��ال رای خود را به 
عض��و دیگر و یا نماین��ده تام الختیار واگ��ذار نماید ، 
عض��و متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خ��ود حداكثر ظرف مدت ی��ک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی از س��اعت 8  صبح ال��ی 2 بعداز ظهر به 
دفتر شركت واقع در مشهد بلوار امامت – امامت 58- 
پالک 5-طبقه اول با همراه داش��تن كارت شناس��ائی 
معتبر جهت صدور برگ ورود به جلس��ه مجمع مراجعه 
نمایند ، الزم به ذكر است تعداد آراء وكالتی هر عضو 

3 رای و هر غیر عضو یک رای خواهد بود .
هیئت مدیره تعاونی مسكن مهر شماره یک مشهد

/ع
98
05
91
1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  ) نوبت اول ( 
شركت تعاونی مسکن مهر شماره یک مشهد شماره 
ثبت 30753 به شناسه ملی : 10380459853 

تاریخ انتشار :98/05/12
احترام��أ بدینوس��یله از كلیه اعضای محترم ش��ركت 
تعاونی مسكن مهر ش��ماره یک مشهد به شماره ثبتی 
30753 دع��وت م��ی ش��ود در جلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق العاده ش��ركت كه رأس ساعت: 09:30 صبح روز 
یكش��نبه مورخ: 1398/05/27 در محل دفتر تعاونی 
واق��ع در مش��هد-بلوار امامت -امام��ت 58- پ 5- 
طبق��ه اول  جهت تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل 

تشكیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : 

1. تصمیم گیری در خصوص انحالل شركت
2. تعیین مكان هیئت تصفیه

 تذكر:
در صورتیكه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د            
می تواند حق حضور و اعمال رای خود را به عضو دیگر 
و ی��ا نماینده تام الختیار واگذار نماید ، عضو متقاضی 
اعط��ای نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده خود 
حداكثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از 
س��اعت 8  صبح الی 2 بعداز ظهر به دفتر شركت واقع 
در مش��هد بلوار امامت – امام��ت 58- پالک 5- طبقه 
اول ب��ا هم��راه داش��تن كارت شناس��ائی معتبر جهت 
صدور برگ ورود به جلسه مجمع مراجعه نمایند، الزم 
به ذكر اس��ت تعداد آراء وكالتی هر عضو 3 رای و هر 

غیر عضو یک رای خواهد بود .
هیئت مدیره تعاونی مسكن مهر شماره یک مشهد
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آگه�ی دع�وت مجم�ع عمومی ع�ادی بطور                                                                                              
فوق العاده)نوبت اول( ش�ركت تع�اونی 

مسک�ن شماره 4 شهرداری مشهد                                               
تاریخ انتشار:   12 / 5/  1398 شماره : 2371  /4 
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق الع��اده )نوبت 
اول(  شركت تعاونی مسكن شماره 4 شهرداری مشهد 
درساعت 16 روز  شنبه مورخ   26/ 5 / 1398 در محل 
دفتر ش��ركت  واقع در مشهد- بلوار شهید دستغیب 
– دس��تغیب 13 كوچه اول دست راست پالك 17 طبقه 
دوم برگزار میش��ود. از كلیه اعضای محترم تقاضا می 
ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در 
این جلس��ه حضور بهم رسانند.  اعضای متقاضی اعطاء 
نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر خود باید از ساعت 
9 ت��ا 12 روزهای یكش��نبه )98/5/20( و چهار ش��نبه 
)98/5/23( ب��ه آدرس فوق مراجعه تا پس از تأیید 
وكالتنامه های مزبور توس��ط مقام مج��از، ورقه ورود 
ب��ه مجمع برای ف��رد نماینده صادر گ��ردد. كه در این 
صورت تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر س��ه رأی و 

هرشخص غیرعضو تنها یك رأی خواهد بود.
 دستور جلسه :

1- اتخ��اذ تصمیم در خصوص تعیین تكلیف  پنج بلوک 
)76 واحد ( باقی مانده پروژه مسكن مهر گلبهار

هیئ�ت مدیره 
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آگهی تجدید مزایده ) نوبت اول(
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز ش��ورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 
ب��ه صورت اجاره مق��دار 9 متر مربع زمین واقع در پارک ملت جهت احداث مغازه فروش 
خواروبار از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره هر متر مربع مبلغ 300/000 
ریال و ضمانت شركت در مزایده 2/000/000 ریال اقدام نماید . لذا از كلیه افراد واجد 
ش��رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و كسب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند . 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/05/10 لغایت 98/05/30 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/05/30 
زمان بازگشایی پاكات 98/05/31 در محل دفتر شهردار تایباد 

ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی كه برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
مح��ل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایب��اد می باش��د . متقاضیان محترم                    

می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 
تلفن 54536525 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاونی مصرف بسیجیان مشهد و حومه 

بن��ا به دعوت هیئت مدیره جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه به طور فوق العاده نوبت اول ش��ركت تعاونی 
مصرف بسیجیان مشهد و حومه راس ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1398/6/11 در محل میدان شهدا ساختمان 
اداری و تجاری طوس طبقه دوم واحد 18 برگزار می گردد لذا از عموم اعضا دعوت به عمل می آید راس ساعت 
مقرر با همراه داش��تن كارت ملی و دفترچه عضویت حضور به هم رس��انند و یا وكیل خود را تا حداكثر 7 روز 
كاری از تاریخ نش��ر آگهی با مراجعه به دفتر ش��ركت واقع در میدان شهدا از ساعت 16 الی 19 به منظور احراز 
هوی��ت وكیل )نماینده عضو( و موكل )عضو( و تایید وكالت نامه و دریافت برگه ورود به جلس��ه مجمع عمومی 
معرفی نمایند در این صورت هر عضو می تواند حداكثر 3 رای با وكالت و غیر عضو فقط 1 رای با وكالت داشته 
باش��د. ضمنا كاندیداهای هیئت مدیره و بازرس��ی نیز حداكثر 7 روز كاری از تاریخ انتش��ار این آگهی مهلت 

دارند با مراجعه به دفتر شركت و ارائه مدارک الزم ثبت نام نمایند.
دستور جلسه :1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسی 

2- طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه سال 1398 
4- طرح و تصویب تغییرات سرمایه 

5- تصمیم گیری در مورد پرداخت سهام اعضای مستعفی
6- اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد عقود اسالمی با بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی 

7- اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری 
8- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 

9- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای سال مالی 98
/ع هیئت مدیره شركت تعاونی و مصرف بسیجیان مشهد و حومه
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اســتاندار خراسان رضوى در ديدار مشترك وزير بهداشت لبنان و 
هيئت همراه بر ضرورت همكارى هاى بين وزارت بهداشت لبنان و 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد تأكيد كرد. عليرضا رزم حسينى در اين 
ديدار كه تفاهم نامه گردشگرى سالمت بين وزارت بهداشت لبنان و 

دانشگاه علوم پزشكى مشهد ...

جلســه داورى و انتخاب آثار برگزيده فراخوان جشنواره هنر رضوان 
وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى پنجشنبه 
گذشته در نگارخانه رضوان برگزار و 16 اثر حائز دريافت جايزه شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، دبير نخستين دوره جشنواره رضوان در حاشيه 

جلسه داورى نهايى آثار رسيده...

0چهار

س
قد

س:  
عك



در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین وزارت بهداشت لبنان و دانشگاه علوم پزشکی عنوان شد

مشهد ؛ قطب گردشگری  سالمت
پروین محمدی  استاندار خراسان رضوی 
در دیدار مشترک وزیر بهداشت لبنان و هیئت 
همراه بر ضرورت همکاری هــای بین وزارت 
بهداشت لبنان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

تأکید کرد.
علیرضا رزم حسینی در این دیدار که تفاهم نامه 
گردشگری سالمت بین وزارت بهداشت لبنان 
و دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد نیز منعقد 
شــد، تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا 
در راســتای انتقال تجربه، توسعه گردشگری 
سالمت، صادرات تجهیزات پزشکی و خدمات 
درمانی و بیمارستانی همکاری های دوجانبه با 

لبنان داشته باشیم.
وی با اشاره به حضور ساالنه ۳۰ میلیون زائر 
ایرانی و ۳ میلیون زائر خارجی در مشهد اظهار 
کرد: حضور میلیون ها زائر ایرانی و خارجی در 
مشهد سبب شــده برای ارائه خدمات به این 
حجم زائر، زیرساخت های درمانی بسیار خوبی 

در استان ایجاد شود.

 یک فرصت مطلوب برای لبنان
جمیــل جبق، وزیر بهداشــت لبنــان هم با 
قدردانی از میزبانی و استقبال خوب استاندار 
و مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی مشهد از 
هیئت  لبنانی، اظهار داشــت: با بازدیدهایی 
کــه از صنعت داروســازی ایران داشــتیم و 
پیشــرفت هایی که در زمینــه دارو و فناوری 
مشــاهده کردیم این موقعیت را یک فرصت 
مطلوب برای لبنان می دانیم تا در این زمینه 
بویژه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکاری 

داشته باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این 
دیدار به تشریح موقعیت چشمگیر این دانشگاه 
پرداخت و اظهار کرد: این دانشگاه با سابقه ۷۰ 
ساله و هفت دانشکده، ۹۰۰ عضو هیئت علمی 
و ۹ هزار دانشــجو، بزرگ ترین دانشگاه علوم 
پزشکی در شرق کشور است که تمام رشته ها 
و مقاطع در این دانشــگاه در حوزه پزشــکی 

آموزش داده می شود. 
دکتــر محمدرضا دارابــی افــزود: در حال 
حاضر ۲۵۰ دانشــجوی خارجی از کشورهای 
لبنان، بحریــن، عراق، کویت، افغانســتان و 
دیگرکشــورهای حوزه خلیج فــارس در این 

دانشگاه مشغول تحصیل هستند.
وی اظهار امیدواری کرد، انعقاد تفاهم نامه میان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت 

لبنان موجب افزایش حضور 
دانشــجویان لبنانی در این 
زمینه هــای  در  دانشــگاه 
علمی، تحقیقاتی، بهداشتی 
و درمانــی و تقویت ارتباط 

بین دو کشور شود.

  مجوز پذیرش 
 گردشگر سالمت

 برای 12 بیمارستان 
در حاشیه این دیدار رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در گفت و گو با خبرنگار ما در 
خصوص وضعیت گردشگری 

ســالمت و پذیرش و درمان بیماران خارجی 
در این دانشــگاه گفت: در حــال حاضر ۴۰ 
بیمارســتان در خراسان رضوی در بخش های 
دولتی و خصوصی فعالیت می کنند که از این 
تعداد ۱۲ بیمارستان مجوز پذیرش گردشگر 

سالمت را دارا هستند.
وی افزود: ارائه خدمات مطلوب و پیشــرفته 
پزشکی در مشهد موجب شده ساالنه بیماران 
زیادی از کشــورهای شیعه نشــین در مراکز 

درمانی این شهر بستری و درمان شوند. 
دکتر دارابــی در خصوص نتایــج این دیدار 
و بازدید وزیر بهداشــت لبنــان از امکانات و 
تجهیزات و میزان آمادگی این دانشــگاه برای 
همکاری با وزارت بهداشت لبنان تصریح کرد: 

با توجه به برنامه های دقیق 
آزمایشگاهی در زمینه کنترل 
غذا و دارو، شیوه های آزمایش 
موادغذایی  میکروب شناسی 
و... و استفاده از امکاناتی که 
در این دانشــگاه وجود دارد، 
همچنیــن تجاربــی که در 
زمینه تولید، توزیع و مصرف 
دارو و انتقال دانش مهندسی 
بافت پوست که نتیجه سال ها 
این  دانشــمندان  تحقیــق 
دانشگاه بوده )دانش جدیدی 
که ارزش هر سانتیمتر مربع 
آن بیش از ۵۰ دالر است( و 
گســترش درمان های جراحی قلب، ارتوپدی، 
زیبایی و... در مراکز درمانی مشهد، ما آمادگی 
داریم تا با آموزش کارشناسان لبنانی تجربیات 

خود را به آن ها انتقال دهیم.
 وی ادامه داد: وزیر بهداشــت لبنان نیز ابراز 
عالقــه کرد تا بــرای ایجاد یک آزمایشــگاه 
مرکزی به منظور ســالمت آب، غذا و دارو و 
دیگر بخش ها و تخصص ها در لبنان از تجارب 
و تخصص کارشناســان این دانشگاه استفاده 
کنند.وی با اشــاره به اینکه کشور لبنان هم 
پیشــرفت های خوبــی در زمینــه آموزش و 
بهداشــت و درمان دارد، اظهار امیدواری کرد: 
باهمکاری دوجانبه و ارتباط دوسویه، از تجارب 
وزارت بهداشــت لبنان نیز برای این دانشگاه، 

بهره مند شده و شاهد گسترش بیشتر مبادالت 
علمی با این کشور باشیم. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بازدید 
وزیر بهداشت لبنان و هیئت همراه از امکانات 
دانشگاه علوم پزشــکی مشهد و کارخانه های 
داروســازی تهران اشــاره و یادآورشد: بنا به 
اظهار وزیر بهداشت لبنان، کشورمان به مرحله 
پیشرفته ای رســیده و داروهای بیوتکنولوژی 
ســیناژن، آریو ژن و ســامان دارو مورد توجه 
وزارت بهداشــت این کشور قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: در مشهد نیز با تفاهم نامه ای که 
در خصوص گردشگری سالمت به امضا رسید، 
همکاری های مستمری در صنعت داروسازی 
و انتقال تجربیات متخصصان این دانشــگاه و 

تبادل دانشجو و... خواهیم داشت.

 آمریکا و انگلیس پس از ایران
وی بابیان اینکه باوجود فشــارها وتحریم ها، 
ایران در ســال ۲۰۱8 بهترین رشد علمی را 
در دنیا داشــته و در خاورمیانه رتبه نخست و 
باالتر از ترکیه را بــه خود اختصاص داده که 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این ارتقا نقش 
مهمی داشته است، اظهار کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد در رتبه بندی شانگهای رتبه 
۱۵۱ تا ۲۰۰ جهان را دارد که آمریکا، انگلیس 
و اســپانیا در این رتبه بندی پس از ایران قرار 

گرفته اند.
وی تصریح کرد: در ایران نیز با رقابت سنگینی 
که با دانشــگاه تهــران دارد باالتــر از همه 
دانشگاه های کشور است و در رتبه بندی تایمز 
عمالً در کنار دانشــگاه تهران قرار گرفته و در 

آسیا رتبه ۱۵۰ را دارد.
دکتــر دارابی بــه جاذبه های مشــهد برای 
گردشگری سالمت اشاره کرد و گفت: افزون 
بر برکت وجود بــارگاه منور حضرت رضا)ع(، 
موقعیــت علمی، وجود امکانات آموزشــی و 
درمانی و تجهیزات پزشکی همچنین ارزانی 
و سهولت دسترسی به این امکانات در مشهد 
عامل مهمی برای ارتقای گردشگری سالمت 

به شمار می آید.
وی تصریح کرد: هزینه های درمان در کشــور 
ما بین یک سوم تا یک دهم کشورهای منطقه 
است و با اینکه مسئله تحریم ها به اقتصاد ایران 
فشار زیادی وارد کرده، نظارت درمان ما سبب 
شده خیل عظیمی از زائران و بیماران خارجی 

به مشهد بیایند.

قدس در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد 
  استخراج بیت کوین؛ 

حاشیه هایی پررنگ تر از متن
محبوبه علی پور: »کابل 
ماینر با مهر اســتاندارد 
مصرف  برای  مناســب 
تمام ماینرها به خصوص 
هزار  باالی ۲  ماینرهای 

وات ...«
»راه انــدازی مزرعه های 

استخراج بیت کوین ... ســاخت انواع کانکس ثابت و سیار و 
ساخت مزرعه...« 

»بیت کوین شما رو به بهترین قیمت به صورت نقدی، حضوری 
و... خریداریم« و... . این ها بخشــی از آگهی هایی است که در 
روزهای اخیر و به دنبال باال گرفتن تب بازار ارزهای دیجیتال و 
جریان واکنش ها در سایت های بازاریابی می بینیم. بی شک این 
تبلیغات آن قدر وسوسه کننده هستند که افراد دارای حداقل 
امکانات اقتصادی را نیز به این بازار بکشــاند. به گفته یکی از 
خبره های این حوزه، برخی تبلیغات و حواشی ارزهای یادشده، 
یادآور ترغیب پینوکیو به کاشتن درخت سکه است، درحالی 

که قضیه خیلی پیچیده است.

  رؤیای درخت سکه
براســاس اطالعاتی که در یکی از آگهی های فضای مجازی 
منشر شده، شرکتی که بیش از ۱۵ سال است در حوزه واردات 
دستگاه های انرژی پاک فعالیت می کند، حال به پیش فروش 
دستگاه های استخراج بیت کوین می پردازد که البته این مقوله 
در سایت رسمی این شرکت قید نشده است. برای آگاهی از 
وضعیت فروش دستگاه های یاد شده با این شرکت وارداتی که 
شعبه های متعددی در کشور دارد، تماس گرفتیم که چنین 
پاسخ می دهند: دستگاه هایی که قیمت آن ها کمتر از۱۰ تا۱۱ 
میلیون تومان قید می شــوند به هیچ وجه مناسب نیستند و 

بیشتر دست دوم هستند.

  فقر قوانین شفاف
حســین قدمگاهی با اشــاره به ظرفیت های بالقوه این حوزه 
می گوید: در کل دنیا این صنعت هنوز نوپا محســوب شده و 
کمتراز یک دهه است که به عنوان صنعت و یا کسب  وکار به 
آن توجه می شود. درنتیجه همواره در مقابل آن سیاست های 
متفاوتی دیده می شود، چنانکه برخی به محدود کردن توجه 
دارند و بخشــی دیگر ورود به این عرصه را تشــویق می کنند. 
می توان با اجرای آزمایشی این صنعت، نقاط ضعف و قوت آن را 
شناسایی کرد، چرا که این عرصه قابلیت هایی دارد که می توان از 
این فرصت بهره اقتصادی برد. امروزه در این زمینه با دو چالش 
روبه رو هستیم؛ نخست اینکه بیشتر دستگاه های استخراج بیت 
کوین به طور قاچاق وارد می شــوند. همچنین برق از عناصر 
مؤثر در استخراج ارز دیجیتالی است که با وجود دستگاه های 
قاچاق که به وفور وارد شده و به کار گرفته می شوند، با گذشت 
زمان ممکن اســت مناطقی از کشــور با کمبــود برق مواجه 
شــود. گفته می شود این دستگاه ها حدود ۲ هزار مگاوات برق 
مصــرف می کنند که حدود ۳ درصد مصرف برق کل کشــور 
بوده و رقم چشــمگیری محسوب می شــود. بنابراین انتظار 
می رود دولتمردان نگاهی عمیق به این قضیه داشــته باشند.

  پدیده ای نوین و واکنش هایی هیجانی 
رضا قربانی، فعال حوزه فناوری های مالی نیز با تأکید بر اینکه 
بهتر اســت عنــوان »ارزهای رمزگذاری« گفته شــود، ادامه 
می دهد : امروزه در دنیا بحث در این حوزه همراه با هیجان هایی 
است، چرا که برای نخســتین بار صحبت از ارز و پولی است 
که بانک ها پشت آن نیستند. تا امروز عادت داشتیم مقوله ای 
که به عنوان پول می شناسیم، توسط دولت ها چاپ و منتشر 
شــده و حتی اگر چاپ نشده و در قالب خدمات الکترونیکی 
عرضه می شود، با پشتوانه دولت ها باشد. ازهمین رو در انتقاد به 
ارزهای رمزنگاری شده به این قضیه اشاره می شود، حال آنکه 
شبکه آدم ها و گروه هایی که پذیرفتند از این ابزار به عنوان پول 
استفاده کنند، پشتوانه این گونه ارزها محسوب می شوند.قربانی 
با تأکید بر قابلیت هــای این صنعت ادامه می دهد: باید توجه 
داشت به طور کلی ظرفی داریم که حد مشخصی مظروف را 
در خود جا می دهد. عده ای در مواجهه با ابزارهای نوین انتظار 
دارند تمام امور به وسیله این گونه ابزارها تسهیل و حل شود، 
اما همیشه چنین نیســت و این گونه تصورات، اصل قضیه را 
دچار مشــکل می کند. ازهمین رو به افرادی که قصد ورود به 
عرصه ارزهای رمزگذاری را دارند توصیه می کنم تا زمانی که به 
آگاهی کامل در این حوزه نرسیده اید به هیچ وجه وارد نشده 
و فعالیــت نکنید، زیرا وقتی بدون دانش و اطالعات ورود پیدا 
می کنند دچارمشکل می شوند. امروزه حواشی این صنعت به 
شدت پررنگ تر از اصل قضیه است، چراکه این حوزه تغییرات 
فراگیــری را رقم می زند که جدی ترین مســئله آن، کاهش 

تمرکزگرایی و تأکید بر افزایش توزیع شدگی در جهان است.

  فضای غبارآلود
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم مشهد درمجلس 
نیــز می گوید: به طور کلی قضیه ارزهای دیجیتالی موضوعی 
گسترده است که باید از جنبه های گوناگون به آن توجه شود. 
امروزه بسیاری بدون دقت نظر در پی ورود به این مقوله هستند 
و استفاده از ارزهای دیجیتالی را فرصتی برای حل چالش های 
جامعه نظیر محدودیت مبادالت ارزی می دانند. این درحالی 
است که بهره گیری از ارزهای دیجیتالی درحال حاضر به دلیل 
وجود ابهاماتی پرشــمار و فضای غبارآلود، چندان منطقی به 
نظر نمی رسد و نمی توان یقین داشت که این قضیه در کاهش 
چالش ها مؤثر باشــد، چرا که هنوز مسائلی مانند مالکیت در 
این موضوع مبهم مانده و مشخص نیست در مقابل هزینه ها و 
مبادالتی که صورت می گیرد چه ضمانتی وجود داشته و اگر 
اختالل و تخلفی روی دهد، قرار است چه کسانی پاسخگو باشند.

آیت اهلل سیدمحمدرضا علم الهدی: 
 زهد، استقامت و ساده زیستی

 عالمه بهلول را شگفتی روزگار کرد
جامعه  عضــو  قدس: 
مدرســین حوزه علمیه 
قم، گفــت: آنچه بهلول 
را  اعجوبــه روزگار کرد، 
استقامت  بي نظیر،  زهد 
مانند، ساده زیستي  بي 

و ایمان خالصانه او بود.
آیت اهلل سید محمدرضا علم الهدی، پنجشنبه شب گذشته در 
آیین چهاردهمین سالگرد ارتحال عالمه بهلول گنابادی)ره(، 
افزود: عالمه بهلول گنابادی)ره( با تأســی به مکتب ائمه)ع( 
در دفاع از ارزش های اسالمی سر از پا نمی شناخت و به هیچ 
عنوان دل به دنیا نمی بست، چون دنیا را گذرگاه می دانست. 
وی در زهــد و تقوا و پاکدامنــی طبق فرمایش رهبر معظم 

انقالب از شگفتی های روزگار ما بود. 
وی تصریح کرد: بهلول در پاسداری از ارزش های اسالمی در 
دوران پهلوی مرارت های زیاد را تحمل کرد، سال های متمادی 
را در افغانستان در تبعید و زندان به سر برد؛ زمانی که از ورود 
به کشور منع شده بود باز هم در کشورهای عربی مانند عراق 

علیه اقدامات خصمانه ستمشاهی سخنرانی می کرد.
وی با اشــاره به کرامات ایــن عالم بزرگ گفت: عالمه بهلول 
از چهار سال پیش از فتنه شــام و عراق و سرنگونی صدام و 
عزیمت دوباره زائران به کربال، این مسائل را پیشگویی و نوید 
آن را داده بود که این ها نتیجه ارتباط قوی این عالم ربانی با 

خداوند بود. 

  ورود خودرو به روستاهای گردشگری 
طرقبه پولی می شود

فارس: بخشدار طرقبه از 
دریافت بهای خدمات در 
ورودی های روســتاهای 
طرقبــه  گردشــگری 
خبــر داد و گفت: عواید 
دریافــت بهای خدمات، 
صرف ارائــه خدمات در 

حوزه های مختلف به گردشگران می شود.
محمد قربانی افزود: دریافت بهای خدمات از گردشگران ابتدا 
در روستاهای کنگ، کردینه و جاغرق انجام و به  زودی در سایر 

روستا های هدف گردشگری منطقه طرقبه آغاز خواهد شد.
بخشدار طرقبه تصریح کرد: با ورود حجم گسترده گردشگران 
به روستاها، ییالق ها و مسیر های رودخانه ای، یکی از معضالت 
این مناطق زباله و پســماندی اســت که پس از بازگشــت 
گردشــگران در این مناطق به جا می ماند. از لحاظ قوانین و 
مقررات، جمع آوری زباله در خارج از محدوده و حریم شهر  ها 
و در حریم روستاها بر عهده بخشداری هاست؛ ما به روستا ها 
اعالم کردیم این وظیفه در مســیر رودخانه ها و روســتاهای 
گردشگری به خود این روستاها و دهیاری های آن ها تفویض 
شود و برای اینکه خدمات بهتر و مناسب تری به گردشگران 

ارائه دهند، بهای ارائه خدمات برایشان تعریف کردیم.
وی در خصوص میزان مبالغی که از خودرو ها در ورودی های 
روســتاها دریافت می شــود، اظهار کرد: ما به  دهیاران ابالغ 
کردیــم بــرای خودرو های ســواری ۵ هزار تومــان و برای 
خودرو های ســنگین همچون مینی بوس و اتوبوس ۱۰ هزار 

تومان دریافت شود.

  آقای وزیر ! 11 ماه گذشت، خواف 
همچنان فرماندار ندارد

بای:  ابراهیم  خواف- 
بدون  روزهای  درحالی 
شهرستان  در  فرماندار 
می شود  سپری  خواف 
که انگار پایتخت نشینان 
در خواب فــرو رفته اند 
و هــر روز تعلل در این 

قضیه سبب عقب ماندگی بیشتر خواف می شود.
اگرچه خواف شهرستانی محروم با مردمانی مظلوم است که 
از بی برنامگی، عقب ماندگی ها و مشکالت فراوانی رنج می برد، 
اما قطعاً حضور نماینده عالی دولت در مسئولیت فرمانداری 
می تواند در پیگیری و تسریع روند اجرای پروژه های عمرانی 

بسیار مؤثر باشد.
به دنبــال پیگیری هــای انجام شــده، اطــالع یافتیم حکم 
فرماندارشهرستان خواف در وزارت کشور بالتکلیف مانده است.

با توجه به طوالنی شدن روند انتخاب فرماندار و بالتکلیفی این 
کرسی مهم در شهرستانی که بار مشکالتش روز به روز بیشتر 
می شود و نیازمند توجه ویژه است، این سؤال پیش می آید به 
چه علت اعطای حکم فرماندار از سوی وزارت کشور این مدت 

زمان طول کشیده است؟ 
رســانه ها در این مدت حضور نداشــتن نماینــده دولت در 
فرمانداری خواف را به عنوان یک دغدغه مهم مردم انعکاس 

داده اند، اما آنچه به جایی نرسیده فریاد است.
جای بسی تأسف است که خطیب توانای نماز جمعه به این امر 
اشاره و نارضایتی مردم در این زمینه را از تریبون نماز جمعه 
بارها اعالن داشتند، ولی در وزارت کشور هیچ گونه ترتیب اثری 

صورت نگرفته است.
آقای رحمانی فضلی مگر وظیفه شما نیست، پس از گذشت 
۱۱ ماه، به داد مردم محروم این منطقه برســید؟ صبر مردم 

هم حدی دارد.
براساس ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، فرمانداری 
یک شهرستان نمی تواند بیش از چهار ماه با سرپرستی اداره 
شود؛ چرا در فرمانداری خواف خالف قانون عمل می شود و اگر 
در این زمینه قانون تغییراتی داشته است لطفاً ابالغ نموده تا 

مردم در جریان قرار گیرند، در غیراین صورت تخلف تا کی؟
به  هرحال نزدیک به یک سال است که روزهای بدون فرماندار 
در خواف سپری می شود و این شهرستان از نداشتن معاونت 
فرمانداری و بخشدار مرکزی نیز رنج می برد و هر روز تعلل در 
این قضیه سبب عقب ماندگی بیشتر این شهرستان می شود. 
بنابراین ضرورت دارد وزیر کشور هر چه زودتر حکم فرماندار 
این شهرستان را امضا کند تا صندلی فرماندار خواف بیش از 

این خالی نماند .

 هزینه های درمان
 در کشور ما بین 

یک سوم تا یک دهم 
کشورهای منطقه 

است، همچنین نظارت 
درمان ما سبب شده 

خیل عظیمی از زائران 
و بیماران خارجی به 

مشهد بیایند

بــرش

روزبازار

گزارش

شست زبرگدا

گردشگری

زاوهی
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فضای مجازی: 

۹0 درصد خسارت سیالب های اخیر 
ناشی از تصرفات غیرمجاز است

بجنورد-خبرنگار قدس: مدیر عامل آب منطقه ای 
خراسان شمالی گفت: ۹۰ درصد خسارات سیالب های 
اخیر استان مربوط به تصرفات غیرمجاز بود که در این 
راستا تصرفات غیرمجاز حریم رودخانه های استان آزاد 

شد.
مهندس ســید عقیل مرتضوی در نشســت خبری و 
بازدید از سد گلمنده اظهار داشت: این سد با ظرفیت 
ذخیــره ۲8.۷ میلیون متر مکعــب اکنون ۷۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد. تاکنون برای ساخت آن ۱۲۰ 
میلیارد تومان هزینه شــده و تا پایان این طرح ۲۰۰ 

میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز داریم.

آیین استقبال از دو دانش آموز 
افتخارآفرین خراسان رضوی در مشهد

قدس: آیین اســتقبال از دو دانش آموز افتخارآفرین 
خراســان رضــوی در المپیادهای جهانی شــیمی و 

زیست شناسی برگزار شد.
این آیین در فرودگاه شــهید هاشــمی نژاد  با حضور 
جمعی از مســئوالن اداره کل آموزش و پرورش استان 

خراسان رضوی برگزار شد.
امیررضا باقری دلویی و علــی یزدی زاده، دانش آموزان 
دبیرســتان نمونه هاشمی نژاد شــماره یک آموزش و 
پرورش ناحیه ۴ مشهد توانستند به ترتیب مدال نقره 
المپیاد جهانی شیمی و نقره رشته زیست شناسی این 

رقابت ها را از آن خود کنند.

 امام جمعه جدید فیض آباد
 معرفی شد 

رسائی فر: حجت االسالم دکتر حسین اسالمی به عنوان 
امام جمعه جدید  شهر فیض آباد معرفی شد. 

از ســوی شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعه کشور 
حجت االسالم اسالمی به عنوان امام جمعه شهر فیض آباد 
انتخاب و در مراســمی با حضور حجت االسالم ایزدی، 
مسئول شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در خراسان 
رضوی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان 
مه والت معارفه شــد. در این مراسم همچنین از حضور 
هشت ساله حجت االسالم میری، امام جمعه سابق این 
شهر قدردانی شــد. گفتنی است، دکتر اسالمی پیشتر 

به عنوان امام جمعه موقت گناباد فعالیت داشته است.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)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 امگا
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

پیگیری

 هادی زهرایی چندی پیش روزنامه قدس 
گزارشــی در خصوص ورود پساب شهرک 
صنعتی شماره یک قوچان به محیط زیست 
و گالیــه اهالی چند روســتای در محدوده 
خروج این پســاب به چاپ رساند. در همین 
زمینه خبرنگار ما برای پیگیری این موضوع 
با معاون پایــش و نظارت اداره کل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی گفت وگویی را 

انجام داده است.
محمد عرفانی معاون پایش و نظارت اداره کل 
حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
یکی از ماهیت های تأســیس شــهرک های 
صنعتی، تمرکز واحدهای صنعتی و تولیدی 
است تا یک تصفیه خانه واحد بتواند فاضالب 
ایــن واحدهــا را مدیریــت و تصفیه کند و 
واحدهای صنعتی که در شهرک های صنعتی 
مستقر می شوند با عقد قراردادی که با شرکت 
شهرک های صنعتی منعقد می کنند، باید با 
رعایت برخی استانداردها فاضالب خود را به 

شبکه اگو شهرک متصل کنند.
وی ادامه داد: شــرکت شهرک های صنعتی 
باید واحدهای صنعتی و تولیدی را رصد کند 

که آیا فاضالب ورودی از واحدهای صنعتی و 
تولیدی با استانداردهای اعالم شده مطابقت 
دارد یا خیر؟ که اگر این اســتانداردها رعایت 
نشود، ابتدا اخطاریه اول سپس اخطاریه دوم و 
سرانجام جهت اقدامات قانونی به اداره محیط 
زیســت معرفی می شــود و تاکنون در این 
خصوص شاهد اقدامات شرکت شهرک های 
صنعتی نبوده ایم که این امر ســبب می شود 
خروجی تصفیه خانه غیر اســتاندارد شــود 
و براســاس اطالعــات دریافتــی خروجی 

تصفیه خانه بیش از ظرفیت آن است.
وی در خصوص نقش محیط زیست در این 
موضوع گفت: اقدام قضایی اســت که دولت 
علیه دولت نمی تواند اقدام کند و باید موضوع 
مناقشه در دفتر حقوقی و بازرسی استانداری 

رسیدگی شود.
 موضوع تصفیه خانه شهرک صنعتی شماره 
یــک قوچان را در دفتر حقوقی و بازرســی 
استانداری منعکس کرده ایم و جلسه ای نیز 
در اوایل ســال ۹۷ برگزار شد که مجموعه 
شــرکت شــهرک های صنعتی و واحدهای 

تولیدی اقداماتی را باید انجام دهند. 

  آبیاری فضای سبز شهرک با آب چاه
محمــد عرفانی تصریح کــرد: تصفیه خانه 
شهرک صنعتی شــماره یک قوچان دارای 
نوســان است و فاضالب غیر استانداردی که 
در محیط رها سازی می شود، بر اساس قانون 
متولیانی داریم و کشــاورزانی که نسبت به 
کشت محصول خود با پساب اقدام کنند، باید 
با نظارت و محوریت استانداری، وزارت نیرو و 
دانشگاه علوم پزشکی نسبت به رصد موضوع 
و اعمال قانون اقدام کنند و حتی اگر پساب 
شهرک صنعتی استانداردهای محیط زیست 
را دارا باشد، باید استانداردهای ثانویه جهاد 
کشاورزی را نیز رعایت کند. کشاورزانی که 
در آن منطقه از این پســاب برای کشاورزی 

استفاده می کنند، بعید می دانیم که این مسیر 
قانونی راطی کرده باشند و متولیان امر باید 

پیگیر این موضوع باشند.
معــاون پایش و نظــارت اداره کل حفاظت 
محیط زیســت خراســان رضوی ادامه داد: 
شرکت شــهرک های صنعتی باید با پساب 
تصفیه خانه فضای ســبز شهرک صنعتی را 
آبیاری کند و جای ســؤال است که با پساب 
اســتاندارد تولیدی خود چرا فضای ســبز 
شهرک را آبیاری نمی کند و از چاه های آب 
شــهرک برای آبیاری فضای ســبز استفاده 
می کنــد؟ با یک راهبری می توانند با رعایت 
استاندارد این پساب را در داخل خود شهرک 

استفاده کنند .

قدس دالیل پساب غیر استاندارد شهرک صنعتی قوچان را پیگیری کرد

کم کاری شرکت شهرک های صنعتی 
برای نظارت بردفع فاضالب صنایع



روی خط حادهث

استعفا

زنگ خطر

  شهردار نیشابور استعفا داد
نیشابور  شــهردار  ایرنا: 
اعالم کرد: به دلیل اینکه 
شــرایط همــکاری ام با 
شورای اسالمی شهر که 
در آغاز کارم بر آن تاکید 
داشــتم، مهیا نمی شود، 

استعفا کردم.
علــی نجفی افزود: یکی از مهم ترین شــرایط من به هنگام 
پذیرش شــهرداری نیشابور مداخله نکردن شــورا در امور 
اجرایی شهرداری بود که در سال اول حضورم در شهرداری 
نیشــابور این روند به نحو قابل قبولی توسط اعضای شورای 

شهر رعایت می شد.
وی بدون اشــاره به اسم فردی خاص ادامه داد: متأسفانه از 
سال دوم مداخله های برخی از اعضای شورای شهر در امور 
اجرایی شهرداری با وجود تذکرهای متعددی که داده شد، 

افزایش یافت.
شهردار نیشابور گفت: همچنین در قانون، امکان تفویض اختیار 
شورا به شهردار برای انجام معامالت متوسط پیش بینی شده 
 است که برابر تفویض اختیار شورای شهر نیشابور این مبلغ تا
5 میلیارد ریال افزایش یافت، اما بهمن ماه ســال گذشــته 
تعدادی از اعضای شورای شهر با بیان این مطلب که با توجه 
به تفویض اختیاری که صورت گرفته، شهرداری گزارش های 
الزم را به شورا نمی دهد، درخواست لغو این اختیار را کردند.

نجفــی افــزود: در همــان زمان اعــالم کردیــم از همه 
قراردادهایی که توســط شهرداری بســته شده یک نسخه 
به شــورای شــهر ارســال می کنیم تا اینکه دو هفته قبل 
زمانی که مــن در مأموریت بــودم این موضوع در شــورا 
دوباره مطرح شــد و چهارشنبه گذشــته در جلسه علنی 
شــورای شهر نیشــابور لغو این اختیارات به تصویب رسید. 
 وی اضافــه کــرد: با لغو اختیــار انجام معامالت تا ســقف 
5 میلیارد ریال، عماًل به عنوان شهردار نیشابور دیگر اختیار 
هیچ هزینه کــردی را ندارم به طوری کــه حتی اگر برای 
شــهرداری بخواهم خودکاری را خریــداری کنم، باید ابتدا 

مجوز شورای شهر اخذ شود.
شــهردار نیشــابور گفت: با وضعیت موجود دیگر نمی توان 
شــهری مانند نیشابور با جمعیت 260 هزار نفری که نقاط 
بحرانی و حادثه خیزی دارد را مدیریت کرد از سویی من هم 
به دنبال یدک کشــیدن اسم شهردار نبودم و اگر اختیاری 
نداشته باشــم، ترجیح می دهم در آن مسند حضور نداشته 
باشم، به همین دلیل استعفای خود را صبح پنجشنبه تقدیم 

ریاست شورای اسالمی شهر نیشابور کردم.

رئیس اتحادیه با اشاره به پلمب130واحد صنفی:
 کسادی بازار،عطاری ها را به سمت 

فروش موادمخدر سوق داده است!
محدودیت  نبود  ایرنا: 
قانونی در صدور پروانه 
کســب برای عطاری ها 
و صنوف فروشــندگان 
در  دارویــی  گیاهــان 
مشــهد موجب شــده 
که برخی از آن ها برای 

تأمین دخل و خرج خود به فروش موادمخدر و داروهای 
شــیمیایی غیرمجــاز روی آورند. رئیــس اتحادیه صنف 
فروشــندگان گیاهان دارویی مشــهد در حاشیه اجالس 
ساالنه صنوف فروشندگان گیاهان دارویی این شهر گفت: 
سال گذشته ۳۳0 مورد بازرسی مشترک توسط بازرسان 
اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی با اداره نظارت 
بر اماکن نیروی انتظامی در ســطح صنوف مشهد انجام 
گرفت که از این تعداد ۱۷0 مورد منجر به دادن اخطار و 
۱۳0 مورد به دلیل عرضه  داروهایی شــیمیایی غیرمجاز 
و مواد مخدر مانند ترامادول در مشهد مهر و موم شدند.

سیدحسن بخارایی افزود: ســال گذشته همچنین 2۸0  
واحد صنفی غیرمجاز شناســایی و به اتاق اصناف معرفی 
شــدند که از این تعداد ۸0 واحد به دلیل فقدان مراجعه 
برای دریافت پروانه کســب، پلمب شدند. وی اضافه کرد: 
قانــون، صدور پروانه کســب برای فروشــندگان گیاهان 
دارویی را محدود نکرده، بنابراین از یک طرف تقاضا برای 
دریافت پروانه زیاد اســت و از سوی دیگر به دلیل تعداد 
زیاد شــاغالن در این صنف آن ها درآمد زیادی ندارند و 
برای تأمیــن دخل و خرج خود به فــروش موادمخدر و 

داروهایی شیمیایی روی می آورند.
دریافــت پروانه کســب فروشــندگی گیاهــان دارویی 
مستلزم داشتن شــرایطی از جمله برخورداری از حداقل 
مدرک دیپلم و گذراندن چهار ترم آموزشــی در دانشگاه 
آزاد اســالمی و کســب نمره الزم در آزمون ورودی این 
اتحادیه اســت. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان 
دارویی مشــهد گفت: سال گذشــته ۳0 مورد شکایت از 
مراجعه کنندگان به صنوف فروشــنده گیاهان دارویی در 
مشــهد به اتحادیه ارسال شــد که از این تعداد 20 مورد 
اختالف برطرف و ۱0 مورد به دادسرای انقالب ارجاع شد.

بر سر گرفتن وام سیل زدگان
 خانه دهیار روستای سست اسفراین 

به آتش کشیده شد!
خط قرمز: توسط افرادی 
از اهالی روستای سست 
از توابــع بخش مرکزی 
بهانه ای  به  و  اســفراین 
واهی، امــوال دهیار این 
روســتا به آتش کشیده 

شد.
بخشدار مرکزی شهرستان اسفراین ضمن تأیید این حادثه گفت: 
پس از جاری شدن سیل در اوایل سال، تعداد ۷6۳ نفر از ساکنین 
روستاهای این شهرستان متحمل خسارت های زیادی شدند که 
براساس اولویت های یک، دو و سه مشخصات خسارت دیدگان در 

سامانه جامع سجاد بنیاد مسکن ثبت شدند.
وی گفت: در مرحله اول تعداد ۱۸0 نفر جهت دریافت تسهیالت 
و یا کمک های بالعوض دولت معرفی  شده اند و تالش خواهیم 

کرد مابقی نیز بر اساس اولویت های اعالم  شده، معرفی شوند.
هادی مصــرزاده افزود: بــا توجه به اینکه تعــداد ۱۳0 نفر از 
آسیب دیدگان سیل از ساکنان روستای سست هستند و تعداد 
60 نفر براســاس اولویت اعالم  شده به بانک های عامل معرفی  
شده اند، بعضی از اهالی این روستا مدعی شده اند که افراد معرفی  
شده جهت دریافت وام و یا کمک، از اقوام و آشنایان و نزدیکان 
دهیار بوده که این ادعا مورد تأیید نیست و عده ای به این دلیل 
واهی به منزل دهیار روستا رفته  و بخشی از اموال وی را به آتش 

کشیده و خساراتی به وی وارد کرده اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی خبرداد
 پایان فرار سه قاچاقچی مسلح 

فارس: فرمانده انتظامی 
خراسان  جنوبی گفت: باند 
موادمخدر  قاچاق  مسلح 
ســال های  طــی  کــه 
استان های  در  گذشــته 
خــراســان جنـــوبی، 
سیستان وبلوچســتان، 
کرمان و یزد فعالیت داشــتند، منهدم شد.سردار مجید شجاع، 
فرمانده انتظامی خراســان  جنوبی گفت: از ابتدای سال  جاری 
تاکنون ۱6 تن انواع موادمخدر در استان کشف و بیش از ۳0 باند 
قاچاق موادمخدر در استان مورد رهگیری و شناسایی قرار گرفته 
است.وی با اعالم اینکه بیشتر موادمخدر از مرزهای جنوب  شرقی 
وارد کشور می شود،ادامه داد: در سال  جاری بیش از دو هزار نفر 
از قاچاقچان موادمخدر دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، این میزان دستگیری 6درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی خراســان  جنوبی از کشــف دو هــزار و ۱56 
کیلوگرم مواد مخدر طی هفته گذشته در سطح استان خبر داد 
و در این رابطه توضیح می دهد: این مقدار مواد طی 25 عملیات 
کشف و 65  قاچاقچی در این رابطه دستگیر و 2۳ دستگاه خودرو 

توقیف شده است.
ســردار شــجاع اعالم کــرد: باند مســلح قاچــاق موادمخدر 
که در ســال های گذشــته در اســتان های خراســان جنوبی، 
سیستان وبلوچستان، کرمان و یزد فعالیت داشتند، در استان های 
خراسان  جنوبی و یزد مورد هدف قرار گرفت و متالشی شد. در 
این خصوص ۱4 نفر دستگیر که در میان آن ها رابطین اشرار و 
سه قاچاقچی مسلح حضور دارند. در پی این اقدام ۱6۷ کیلوگرم 
ماده مخدرشیشه در یزد و ۱2۷ کیلوگرم از همین نوع ماده مخدر 

در طبس کشف شد.
وی از افزایش دو برابری کشــف ماده مخدر شیشــه از ابتدای 
امســال تاکنون خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
49۷ کیلوگرم شیشــه در استان کشف شده که نسبت به سال 

گذشته دو برابر افزایش داشته است.

پایان غم انگیز یک تفریح 
 آشنا نبودن  با فن شنا

مرگ جوان بیست ساله را رقم زد
معــاون  قرمز:  خــط 
فرماندهــی  اجتماعــی 
انتظامی خراسان شمالی 
از مرگ یک جوان بیست 
ساله به خاطر آشنا نبودن 
با فنون شــنا در چشمه 
»گاکول« بخش مانه خبر 
داد. سرهنگ محسن عربی با اعالم این خبر گفت: در پی اعالم 
یک مورد غرق شدگی در چشمه »گاکول« از توابع بخش مانه، 
بالفاصله مأموران انتظامــی و عوامل امدادی به محل موردنظر 
اعزام شدند.وی با اشاره به اینکه در بررسی ها مشخص شد که فرد 
بیست ساله ای به همراه برادر و دو نفر از دوستانش برای شنا به 
چشمه می روند، افزود: این جوان که با فنون شنا آشنایی نداشته 
بود، دچار غرق شدگی و در نهایت جان خود را از دست می دهد.

توسط پلیس این شهرستان صورت گرفت 
کشف 1/5 تن سنگ معدن در اسفراین  

خط قرمز:  فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از کشف بیش از 
یک تن و 505 کیلوگرم سنگ معدن غیرمجاز در این شهرستان 
خبر داد.  سرهنگ جاوید مهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: 
مأموران انتظامی در راســتای طرح عملیات مبارزه با استفاده 
غیرمجاز از معادن، در عملیاتی ویژه موفق به کشــف یک تن و 

505 کیلوگرم سنگ معدن شدند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این مقدار سنگ معدن بدون 
صاحب در محلی به صورت دپو شده کشف شد، خاطرنشان کرد: 
در بررســی به عمل آمده ارزش سنگ معدن مکشوفه بیش از 

۱20 میلیون ریال برآورد شده است.

 قاچاقچیان مواد در مرز زمینگیر شدند
خط قرمز: فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف 
بیش از ۳0 کیلوگرم مواد افیونی توسط مرزبانان هنگ مرزی 

و مرزبانی درجه یک تایباد خبر داد.
ســردار جان نثار، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در 
این خصوص گفت: در راستای جلوگیری از ورود موادمخدر و 
برخورد قاطع با قاچاقچیان، مرزبانان این استان موفق شدند 

۳۳ کیلوگرم موادمخدر را کشف و ضبط نمایند.
وی در ادامــه خاطرنشــان کرد: مرزبانان هنــگ تایباد در 
مسیرهای ورود احتمالی قاچاقچیان کمین کرده و در نهایت 
با آن ها درگیر شــده و دو قاچاقچی را دستگیر کردند که از 

آن ها ۳۳ کیلوگرم هروئین فشرده و تریاک کشف شد.

زاویه تصویر

موتور یا تاکسی!

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 تغییر ساعت شروع به کار قطارشهری
ساعت شروع به کار قطارشهری همان 5:۳0 
مناسب تر بود. چرا که خیلی از افراد به ویژه 
کارگران در همین ساعت سر کار می روند. 
از مسئوالن قطار شهری مشهد تقاضا داریم 
ساعت شروع به کار این سیستم حمل و نقل 

عمومی را به حالت قبل بر گردانند.
0915....5652

 مدارس پاپ!
تا زمانی که مدارس )پاپ( وجود داشــته باشد یعنی مدارسی که معلمان و دانش آموزان 
آن بــا )پارتی و پول( به آن راه می یابند، دیگــر نمی توان به تربیت متخصص متعهد امید 

داشت!
915...7109

 آسفالت توس 63 چه شد؟
شهرداری منطقه 2 جواب اجرای آسفالت توس 
6۳ را بــا جزئیــات می داند و به شــهروند عزیز 
پاسخ می دهد. بعد چطور در حدود دوکیلومتری 
ساختمان مرکزیشان در خیابان عبدالمطلب ۱۱ 
غفوری ۸ چندین ساختمان سه، چهار و پنج طبقه 

بدون پروانه و غصب زمین ها ساخته می شود؟
915...1600

 ضایعاتی ها را جمع کنید
توس ۱4/۷5 ده متری گلستان جنب پالک9 
ضایعاتی ها و افرادمعتــاد رفت وآمد غیرمجاز  
دارند. منطقه مسکونی موجب بوی بعد وهوای 
کثیف برای اهالی و بچه ها شده؛ شهرداری آمد 
عکس گرفت و رفت. دو یا سه ماه گذشته دیگر 
خبری نشد ما شــرمنده بچه هایمان شدیم با 

هرکجا تماس گرفتیم جوابگو نبودند.
915...4594

 نه پارک داریم نه فضای سبز
منطقــه آخر ایثارگران نه پارک و نه فضای ســبزی برای بازی بچه هــا دارد در صورتی که بعد از 
صدمتری نرســیده به پارک حجاب چند تا پارک نزدیک به هم وجود دارد، این انصاف نیست، به 

داد ما هم برسید.
915...2688

 برخورد با ارباب رجوع خوب نیست
فرمانــده نیــروی انتظامی خراســان رضوی، 
به کالنتری ها نظــارت دارید؟ کــه چطور با 
ارباب رجوع برخورد می کنند؟ پیشنهاد می کنم 
مثل بعضی از بانک ها دستگاه اعالم رضایت از 
دریافت خدمت در کالنتری ها نصب کنید؛ مردم 

را بدبین نکنید؟
937...8044
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حقدادی،  مهــدی  قاضی  عقیل رحمانی 
رئیس کمیته صیانت از حریم کالنشهر مشهد 
در حالی که به اداره کل راه و شهرسازی استان 
برای عمل به وظایف خود هشــدار داد، گفت: 
چندین هزار رأی کمیسیون ماده ۱00 در مورد 
ساخت وسازهای غیرمجاز وجود دارد که هنوز 

اجرا نشده است.
قاضی مهدی حقدادی صبح پنجشنبه گذشته 
در همایش بررسی آسیب ها و نقش مشارکتی 
دستگاه های متولی در صیانت از حریم کالنشهر 
مشــهد که در تاالر شورای شــهر برگزار شد، 
عنوان کرد: برخورد با فســاد درون سازمانی و 
ریشــه دار را مقام معظم رهبری در ابالغی به 

ریاست محترم قوه قضائیه تأکید ورزیدند.

 راه و شهرسازی انجام وظیفه نکند، 
برخورد می کنیم

وی افزود: سه سال است که طرح جامع تعیین 
تکلیف نشــده و ایراداتی به طرح جامع مشهد 
وارد شده و آن مشکالت را مطرح کرده ایم، اما تا 
به امروز برای حل آن موارد اقدام مؤثری صورت 

نگرفته است.
این مقام قضایی ضمن اشــاره به این نکته که 
کلیه دســتگاه ها در این رابطــه نگرانی دارند، 
هشــدار داد: در همین مکان تکلیف می کنم، 
پیش از آنکه دســتگاه قضایی به این موضوع 
ورود جدی و قاطع داشــته باشد، اداره کل راه 

و شهرسازی خراسان رضوی 
به وظایفش عمــل کند و 
کنار  را  طالیــی  امضاهای 
بگذارد و فوراً تکالیف مقرر 
نســبت به طــرح جامع را 
انجام دهند. حقدادی ادامه 
داد: دستگاه های متولی باید 
برای جلوگیری از بروزبرخی 
مشکالت اقدامات پیشگیرانه 
را معمول بدارند و این رویه 
از وظایف سازمانی آن هاست؛ 
برخــی  در  چــرا  اینکــه 
دستگاه ها این اهرم نظارتی 
اعمال نشده و باید دستگاه 

قضایی برای مبارزه با هر تخلفی وارد عمل شود، 
جای سؤال دارد، چرا باید دستگاه قضایی برای 
جبران کاهلی برخی متولیان امر به موضوعی 
وارد شــود! بازهم تأکید می کنم پیشگیری از 

وقوع جرم وظیفه ذاتی تمام دستگاه ها بوده تا با 
اجرایی شدن و زایل کردن آن، بسترهای تخلف 

امکان جوالن و رشد نداشته باشند.

  ایجاد کمیته صیانت از حریم یعنی 
بی کفایتی دستگاه مسئول

رئیــس کمیته صیانت از حریم مشــهد بیان 
داشــت: ایجاد کمیته صیانت و ورود دستگاه 
قضا به تکالیف اصلی سازمان ها یعنی بی کفایتی 
دســتگاه متولی، از همین رو 
اجازه تصرف  دستگاه قضایی 
یک وجب از زمین های حریم 

شهر را نخواهد داد.
اقدامات  بــه  وی اشــاره ای 
مؤثر این کمیتــه کرد و در 
این زمینــه گفت: در همین 
رابطه با تالش کمیته صیانت 
ازحریم شــهربیش از  هزار 
تصرف شــده،  زمین  هکتار 
تغییر کاربری داده شده و به 

وضع سابق اعاده شد.
هر دســتگاهی بایــد وظیفه 
نظارتی خود را به خوبی انجام 
دهد، پس به آن ها هشدار می دهیم گلوگاه های 

فساد را بخشکانند.
قاضی حقــدادی ادامه داد: بــرای برخورد با 
دستگاه هایی که در این راستا کوتاهی می کنند 

برنامه ریزی و نظارت های نامحســوس را هم 
آغازکرده ایم، بازهم هشــدار می دهم متولیان 
امر با کاهلی در انجام وظیفه موجب نشوند تا 

دستگاه قضایی به ماجرا ورود کند.
رئیس کمیته صیانت از حریم کالنشهر مشهد 
تصریح کرد: هدف اولیه از تشــکیل دادسرای 
ویژه شهرســازی در مرکز اســتان، تشخیص 
چالش های پیش رو، خألها و معضالت داخل 

وخارج سازمانی بود.
از جمله مشکالت درون ســازمانی هم نحوه 
پاسخگویی شــهرداری به شهروندان ، تعیین 
تکلیف و حل و فصل اختالفات شــهرداری با 
شــهروندان و پروژه های شــهری و... است، در 
این زمینه اقداماتی صورت گرفته و حتی برخی 
تخلفــات که به صورت کامالً حرفه ای  صورت 

می گیرد، درحال رد زنی است.

 هزاران رأی قلع و قمع بر زمین مانده
رئیــس کمیته صیانــت از حریم مشــهد و 
سرپرست دادسرای ویژه زمین و مسکن مرکز 
اســتان عنوان کرد: در حال حاضر هزاران رأی 
کمیســیون ماده ۱00 وجــود دارد که هنوز 
اجرایی نشــده، از سویی شاهد هستیم بیشتر 
سازه هایی که در حریم شهر مشهد بنا می شود 
از استحکام مناسب برخوردار نیستند. حتی در 
این میان روی رفتــار برخی مأموران اقدامات 
کنترلی داریم تا به این واســطه جلوی برخی 

سوءاستفاده های احتمالی هم گرفته شود.
حقــدادی در رابطه با وجود برخی تخلفات در 
دهیاری ها بیان کرد: تا بــه امروز ما در زمینه 
نظــارت روی فعالیت دهیاری هــا ورود جدی 
نداشته ایم، اما گزارش هایی از نهادهای نظارتی 
به ما واصل شده که گویای وجود برخی تخلفات 
توسط دســتگاه های ناظر بر دهیاری ها بوده 
اســت. این تخلفات در صورتی که ازبین نرود، 

قطعاً منشأ فساد خواهد بود.

 خرید و فروش زمین توسط شورای 
روستا به جای مبارزه با تخلف!

وی ادامــه داد: از طرفــی فلســفه تشــکیل 
دهیاری هــا این بود که آن ها روی ســاخت و 
سازهای غیرمجاز نظارت داشته باشند،اما سؤال 
اینجاست که چرا باید شورای یک روستا و حتی 
برخی دهیاران مشــاور امالک داشته باشند؟ 

صالحیت آن ها را چه کسی تأیید کرده است؟
درهمین زمینه هم حراست، دفتر فنی و دفتر 
روستایی استانداری با دغدغه و نظارت دقیق 
وظیفــه خود را انجام نداده، چرا که تا به امروز 

گزارشی در این رابطه ارائه نشده است.
از طرفــی در ایــن باره چند ابهــام وجود دارد 
که دســتگاه قضایی حتماً بــه آن ورود خواهد 
کرد و آن هم مســائل مالی دهیاری ها و صرف 

هزینه های مربوط و مکان آن هاست. 
وی بیــان داشــت: درگذشــته اگــر جهاد 
کشــاورزی قصد اجرای قانون را داشــت در 
میــان راه تنها بود، اما امــروز دیگر این گونه 
نیست. هرچند در حال حاضر دستگاه قضایی 
 ســنگینی کوتاهی ها، تســامح و... اداره کل 
راه وشهرســازی استان و ســایر دستگاه های 
متولــی امور اراضی را به دوش می کشــد. از 
سوی دیگر نهادهای نظارتی مستقیم فقط به 
صدور چند بخشنامه، تشکیل جلسات بی فایده 
و... بســنده کرده، اما ما از آن ها می خواهیم با 

جدیدت بیشتری انجام وظیفه کنند.

هشدار رئیس کمیته صیانت از حریم کالنشهر مشهد

اداره کل شهرسازی امضاهای طالیی را تعطیل کند

در حال حاضر دستگاه 
قضایی سنگینی 

کوتاهی ها، تسامح 
و... اداره کل راه 
وشهرسازی استان 

و سایر دستگاه های 
متولی امور اراضی را 

به دوش می کشد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی وزش باد در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه های هواشناسی از عصر امروز تا سه شنبه  تغییر و افزایش 
قابل مالحظه گرادیان فشار هوا، موجب افزایش شدت وزش باد 
در غالب نقاط اســتان خواهد شد. به طوری که طی این مدت 
گاهی وزش باد در سطح استان شدید توأم با گردوخاک و احتمال 

بروز خسارت پیش بینی می شود.
طبق مدل های پیش یابی، وزش باد فردا در نواحی غربی و طی 
روز دوشنبه در نیمه جنوبی و نوار شرقی استان از شدت بیشتری 

برخوردار خواهد بود.
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ورزش خراسان در پایان جلسه داوری جشنواره هنری » رضوان« مطرح شد

رونق اقتصاد هنر با آرایه های رضوی
احمد فیاض  جلســه داوری و انتخاب آثار 
برگزیده فراخوان جشنواره هنر رضوان وابسته به 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
پنجشنبه گذشته در نگارخانه رضوان برگزار و 16 

اثر حائز دریافت جایزه شدند.
بــه گزارش خبرنــگار ما؛ دبیر نخســتین دوره 
جشنواره رضوان در حاشیه جلسه داوری نهایی 
آثار رسیده، با تشریح اهداف برگزاری این جشنواره 
اظهار کرد: در زندگی روزمره ما، فاصله زیادی بین 
فرهنگ مصرف با هویت واقعی اسالمی - ایرانی 
به وجود آمده و این فاصله موجب شده تا حوزه 
صنعت نسبت به دریافت و به کارگیری آرایه های 
آیینی و مذهبی در محصوالت صنعتی با حوزه 

هنر تا حدودی غفلت بورزد. 
مهدی یک پســر افزود: از جمله اهداف برگزاری 
این جشنواره کاهش این فاصله و پیوند پررنگ 
میان صنعت و آرایه های آیینی و مذهبی مانند 
آنچــه در هنــر و معماری حــرم مطهر رضوی 
مشــاهده می شود، اســت که می تواند تغییرات 
شــگرفی را در حوزه پیونــد صنعت و فرهنگ 
اســالمی- ایرانی به وجــود آورد. هویت بصری 
مبتنی بــر آرایه های آیینــی و مذهبی در کنار 
کیفیت می تواند رضایتمندی مشتریان محصوالت 
مصرفی را در عرصه معنوی نیز به همراه داشته 
باشــد. به کارگیری این آرایه هــا در محصوالت 
تولیدی آســتان قدس رضوی یکی از مهم ترین 

اهداف برگزاری این جشنواره است.
وی خاطرنشــان کرد: با این نگرش، مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با حمایت 
گــروه تولیدی نان قدس رضوی و مشــارکت و 
همفکری استادان دانشگاهی و کارشناسان صنعت 
از زمستان سال گذشته به صورت خالقانه و برای 
نخستین بار اقدام به طراحی جشنواره هنر رضوان 
کرد. پس از نوروز امسال فراخوان منتشر شد و تا 
پایان مهلت فراخوان در 24 تیر ماه سال جاری 

406 اثر توسط دبیرخانه جشنواره دریافت شد.
وی افزود: در این مدت با حضور در دانشگاه های 
مختلف مانند هنر اصفهان، شیراز، تبریز، تهران، 
مشهد و... جلسات تخصصی در جمع هنرمندان 
برگزار شــد تا در ارائه محتوا، مسیر مطلوب تری 
تعیین شود. در مجموع و با عنایت امام رضا)ع( با 
وجود برگزاری نخستین دوره جشنواره، 60 درصد 
آثار بنا به تأیید هیئت داوران از سطح کیفی بسیار 

مطلوب و قابل رقابتی برخوردار بودند.
وی با اشــاره به ترکیب داوران افزود: نگاهی به 
اسامی داوران مشــخص می کند که تیم داوری 
از مجرب ترین و حاذق ترین هــا در حوزه هنر و 
گرافیک هستند. البته داوری مرحله ای بوده است 
و از 406 اثر رسیده، به ترتیب 261 اثر و سپس 

70 اثــر و در نهایــت 16 اثر 
منتخب و نامزد دریافت جایزه 
شده که به زودی در اختتامیه 

جشنواره معرفی خواهد شد.

  آشنایی صنعت و افکار 
عمومی

داور جشنواره هنر رضوان نیز 
در گفت و گو بــا خبرنگار ما از 
عنوان  به  موضوع جشــنواره 
یکی از مهم ترین دغدغه های 
هنرمندان انقالبی و متعهد یاد 

کرد و گفت: تبلور هویت اسالمی- ایرانی در حوزه 
اقتصاد هنر و صنعت از جمله اهداف جشــنواره 
است. مسعود نجابتی خاطرنشان کرد: آرایه های 
معماری و هنری زیــادی در حرم مطهر رضوی 
تجمیع شده و استفاده از آن ها در حوزه اقتصاد 
هنر و محصوالت صنعتی تاکنــون مورد توجه 
واقع نشده است. احیا و به کارگیری این نمادها 
و نشان ها در محصوالت تولیدی و صنعتی حرکت 
بسیار ارزشمندی است که از زوایای مختلف قابل 

بررسی است.
مدرس دانشگاه تهران و عضو انجمن گرافیک و 
خوشنویسی ایران اظهار کرد: نقوش به کار رفته 
در معماری حرم مطهر رضوی و نیز سایر اماکن 
مذهبی میراث ارزشمندی است که به دست ما 
رســیده و به کارگیری آنان دارای حکمت است. 
بازنگری این مفاهیم حکمت آمیز و آشنایی صنعت 
و افکار عمومی با این مفاهیم در این جشــنواره 

مدنظر است.
این داور برجسته جشنواره های هنری داخلی و 
خارجی افزود: مناسب سازی چرخه رنگی به کار 

رفته در معماری حرم مطهر با 
محصوالت صنعتی و تولیدی 
بسیار تحول آفرین خواهد بود. 
چگونگی تناسب و میزان حد 
و اندازه آن برعهده هنرمندان 
اســت و داوران بــه این مهم 
توجــه ویــژه ای داشــته اند. 
همچنین باید اندیشیده شود 
که فلسفه و حکمت آفرینش 
بــه کارگیری ایــن نقوش در 
معماری های اسالمی چیست .

وی در ادامــه بر الگوســازی 
جشــنواره تأکید کرد و گفت: این جشنواره به 
شــرط اســتمرار و تقویــت در دوره های بعدی 
می تواند الگوی مناسبی برای سایر اماکن مذهبی 

و حرم های دیگر باشد.
نجابتی درباره داوری و کیفیت آثار رســیده نیز 
افزود: آثار رســیده با توجه به سختگیری داوران 
به لحاظ طراحی صنعتی، گرافیک، رنگ و تطبیق 

آن با محتوا از کیفیت فاخری برخوردار است.
چهره منتخب هنر انقالب در سال 93 در پاسخ 
به این پرســش خبرنگار ما که آیا مشابه چنین 
جشنواره هایی در سایر کشورهای پیشرو صنعتی 
و یا اســالمی وجود دارد و اصوالً آیا به کارگیری 
آرایه هــای مذهبی و آیینــی در حوزه صنعت و 
محصوالت تولیدی آنان وجود دارد؛ توضیح داد: 
بله! بسیاری از کشــورها حتی به مرحله تولید 
نیز رســیده، اما باید توجه داشــت که نگاه آنان 
صرفاً اقتصادی و بر اســاس اصل هزینه- فایده 
است و با نگاه این جشــنواره که فرهنگ سازی 
و معنویت آفرینی اســت، تفاوت دارد. در غرب و 
سایر کشورهای اسالمی، شکوفایی اقتصاد هنر بر 

اساس سود طراحی می شود و به عبارتی استفاده 
ابزاری از معنویت می شود.

  سوغات متبرک رضوی
نجابتی از سوغات متبرک رضوی به عنوان نیاز 
ضروری زائران نام برد و تصریح کرد: آستان قدس 
رضوی با برگزاری چنین جشنواره هایی و حمایت 
و پشــتیبانی از آن، می تواند پیشــگام در غنای 
سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ رضوی باشد. این 
تغییرات می تواند از محصوالت تولیدی آســتان 
قدس رضوی گرفته تا صنعت مد و پوشاک و... را 
دربر گیرد و در ادامه سایر مدیران صنعت و حوزه 

هنر نیز الگوبرداری نمایند.

  حرکت بر مدار معنویت و اقتصاد هنر معنوی
دکترای طراحی صنعتی از انسام فرانسه و یکی 
از پنج داور این جشنواره نیز به خبرنگار ما گفت: 
این رویــداد از این جهت که گرافیک به صورت 
تخصصی مــورد ارزیابی قرار می گیرد، بســیار 
ارزشمند است. نیلوفر شادمهری با اشاره به روند 
داوری خاطرنشان کرد: داوری ها بسیار تخصصی 
برگزار شــد. البته با توجه به اینکه دور نخست 
برگزاری جشنواره است؛ بنابراین توقع و انتظار ما 
باید منطبق بر همین امر باشد. عضو هیئت علمی 
گروه صنعتی دانشگاه هنر تهران افزود: هنرمندان 
با توجه به الهام و دریافت روحانی خود از مشهد 
مقدس و به ویژه آستان قدس رضوی، آثار خود 
را ارسال کرده که بسیار ارزشمند است. نمادها و 
نشانه های معماری اسالمی - ایرانی در آثار به کار 
گرفته شده و ترکیب خاص برای رسیدن به تغییر 
سبک زندگی و حرکت بر مدار معنویت و اقتصاد 

هنر  معنوی   مشاهده می شود.

فرهنگ و هنر
  درخشش خراسانی ها با »ویترین« 

در جشنواره تئاتر رضوی
در  خراسانی ها  قدس: 
جشنواره  چهاردهمین 
رضوی  تئاتر  سراسری 

افتخارآفرینی کردند.
ایــن  داوران  هیئــت 
خود  آرای  جشــنواره، 
در بخش هــای مختلف 

را اعالم کردند که در نهایت هنرمندان خراســانی حاضر 
در این جشــنواره با نمایش »ویترین« موفق به کسب این 
عناوین شدند: سعید صادقی؛ رتبه دوم کارگردانی، کیوان 
صباغ؛ مقام دوم نویسندگی، زینب مشعل دار؛ رتبه نخست 
بازیگری زن، ســعید صادقی؛ مقام نخســت بازیگری مرد 
و رضا عرفانی؛ مقام دوم بازیگری مرد. این جشــنواره در 

تبریز برگزار شد.

  »ماه پری بانو« روی صحنه می رود
بانو«  پری  »ماه  نمایش 
در فرهنگسرای ترافیک 
بــه روی صحنه خواهد 

رفت. 
بــه  نمایــش  ایــن 
نویسندگی و کارگردانی 
علی حریــری، از امروز 

در فرهنگســرای ترافیــک به روی صحنــه خواهد رفت. 
به گزارش ایســنا، در این نمایــش بازیگرانی چون احمد 
فخر، محمود بدخشــان، علیرضا کبریایی، زینب چوپان، 
پارناس ســفیدگر، شادی کمالی، ســهیال قربانی مینایی، 
مریم یزدان دوست، ســجاد داوری، ایمان قهرمان، مهدی 
علیانی، محسن حبیبی و حبیب شجاعیان به ایفای نقش 

می پردازند. 
در خالصه داســتان این نمایش آمده است: در زمان های 
گذشــته ســلطان که بــرای سرکشــی از وضعیت مردم 
به همراه ســیاه با لباس مبدل به شــهر می رود و گرفتار 

ماجراهایی می شود.
»ماه پری بانو« تئاتر کمدی موزیکال است که از ساعت 20 
در فرهنگسرای ترافیک مشهد آماده اجراست. عالقه مندان 
برای رزرو بلیت می توانند به ســایت مشهد گیشه مراجعه 

کنند.
فرهنگســرای ترافیک مشهد در بولوار دانشجو، دانشجوی 

29 واقع شده است.

ر گشت و گذا

  جلوه گری کم  نظیر طبیعت 
در روستای درکش

مقدم:  کاهانی  مهدی 
روســتای درکــش بــا 
جنگلــی  طبیعتــی 
بــا  کوهســتانی،  و 
چشمه سارها و آبشارهای 
حاشــیه  در  مصفــا 
غنی تریــن ذخیــره گاه 

جنگل های بلوط شــرق کشور قرار گرفته و به عنوان یکی از 
دل انگیزترین جاذبه ها و کم  نظیرترین جلوه های گردشگری 
روستایی خراسان شمالی در دامنه  رشته کوه آالداغ، مشهور 
به کوه »یامان داغی« قرار گرفتــه و به دلیل قرار گرفتن در 

طول دره، به دره کش یا درکش معروف شده است.
درکش از خاص ترین روســتاهای گردشــگری خراسان 
شمالی اســت که در فاصله 30 کیلومتری جنوب غربی 
شهر آشــخانه از توابع شهرســتان مانه و سملقان قرار 

دارد. 
وجود باغ هــای میوه، انواع گیاهان دارویی و شــفابخش، 
گونه های مختلفی از حیات وحش و چشم اندازهای بکر و 
دلپذیر، جلوه ای خاص و بی مانند به این تفرجگاه بخشیده 
اســت. از دیگر جاذبه های روســتای توریســتی درکش، 
می تــوان به آثار تاریخی باارزشــی چون »قزلــر قلعه« و 
سردابه هایی زیبا، ارتفاعات و کوه های سر به فلک کشیده 
و نیز سرچشــمه های پر آب و درختــان جنگلی مناطقی 
چون آبشار کنگره زو، چشمه جنگلی ییالق، چشمه گلزار 
و سرچشمه سردار، دره سرسبز کندریزو، دره حلقه همراه 
با آن چشمه ها و آبشارها و جنگل های فراوانش و در نهایت 
مناطق ییالقی گولک، نرگسلو و تیغ بل با پوشش جنگلی 

سرسبزشان اشاره کرد. 
در ایــن روســتا آن قدر رنگ می بینید و ســبزی مزارع و 
باغ هــای مختلف که پــس از مدتی فکــر می کنید یک 
کارت پستال جلو رویتان اســت که از زاویه های مختلف 

تماشایش می کنید.
ایــن روســتا دارای طبیعتــی جنگلی و کوهســتانی با 
چشمه ســارهای بســیار و تنها جنگل بلوط منطقه شرق 
کشور با باغ های میوه متنوع و فراوان،انواع گیاهان دارویی، 
حیات وحش منحصر به فرد، آثار و تپه های تاریخی متعدد 
و محیط زیبا و فرح بخش است و همه ساله عده زیادی از 
دوســتداران طبیعت از شهرها و روستاهای اطراف به این 

مکان سفر می کنند. 
در جنوب روســتای درکش، کوه آالداغ با ارتفاع 2 هزار 
و 455 متــر و دره کنداب قــرار دارد. رودخانه درکش 
)زوهاور( از میانه این روســتا )کــه در دره جای گرفته( 

عبور می کند.
منطقه درکش به شــدت کوهستانی است. از کوه  که باال 
بروی بین دره های بزرگ و کوچک، چندین چشــمه  آب 
خنک پیدا می شود. جنگل های درِکش و دره خالدار یکی 
از مســیرهای ثابت بعضی کوهنــوردان و عالقه مندان به 

پیاده روی در این منطقه است. 
رویش گیاهــان دارویی در فصل بهار همچون آویشــن، 
کاکوتی و گون موجب می شــود تا تعــداد زیادی از افراد 
ســاکن در این استان با وجود راه های سخت بین تپه ها و 
راه های آسفالت نشده، برای جمع آوری این گیاهان به کوه، 
تپه، جنگل و مراتع این منطقه ســفر کنند. در گذشــته، 
برای هر دردی همیشــه گیاهی بود که از دل و کمر کوه 
و دشــت درِکش چیده شده بودند. متأسفانه سیل و قطع 
درختان جنگل، تصویر روســتا را در چند ســال اخیر به 

شدت تغییر داده است.

  مدال طالی رقابت های جهانی 
برای کشتی گیر خراسانی 

قدس: ســهیل یوسفی، 
آزادکار  کشــتی گیر 
خراســان رضــوی مدال 
طالی مســابقات جهانی 
بلغارســتان را از آن خود 
کرد. این آزادکار وزن 92 
کیلوگرم تیم ملی کشتی 
خراســان رضوی به مدال طالی رقابت های جهانی دست یافت. 
در دور نخست مســابقات جهانی در بلغارستان با نتیجه 10 بر 
صفــر حریف ایتالیا و در دور بعد با نتیجه 12 بر 2 حریف ترک 
خود را شکست داد. یوسفی در مرحله یک چهارم نهایی حریف 
هندی اش را با نتیجه 12 بر 2 مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی 
راه یافت و با پیروزی 6 بر 3 در مقابل کشتی گیری از ارمنستان، 
راهی دیدار نهایی شــد. او در دیدار پایانی کشتی گیر روس را با 
نتیجه 3 بر یک شکســت داد و به مدال طال دســت یافت. این 

رقابت ها در شهر صوفیه بلغارستان برگزار شد.

  مسابقات کشوری کاراته در نیشابور
نیشابور- خبرنگارقدس: 
بیســت و چهارمیــن دوره 
کاراته  کشــوری  مسابقات 
ســبک شــوتوکان جهانی 
WSKF باحضور مسئوالن 
و بیــش از 400 ورزشــکار 
در تمــام رده های ســنی 
در ورزشگاه انقالب نیشابور برگزار شــد. سرپرست اداره ورزش 
و جوانان شهرستان نیشــابور اظهار کرد: ورزشکاران و تیم های 
شرکت کننده از استان های فارس، خوزستان، لرستان، مازندران، 
گلستان، سیستان وبلوچستان، تهران، سمنان، کرمان، قزوین، 
اردبیل، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی 
حضور داشتند. کاوه آهنگر خاطرنشان کرد: این دوره از مسابقات 
از ســطح باالیی برخوردار بود و نیشابور افتخار میزبانی بیست و 
چهارمین دوره مسابقات کشوری کاراته سبک شوتوکان جهانی 

WSKF را داشت.

در بازدید سرمربی و بازیکنان تیم فوتبال 
»شهر خودرو« رقم خورد 

  پنجشنبه فوتبالی دختران همدم
هاشم رسائی فر پنجشنبه 
بعدازظهر بچه های همدم روز 
متفاوتی را تجربه کردند. برای 
آن ها در هفته شاید چندین و 
چند میهمان سرشناس بیاید، 
اما تجربه میزبانی فوتبالیست ها 
و مربیان آن ها را کمتر داشتند. 
دختران همدم پنجشنبه گذشته از سرمربی و چند بازیکن تیم 

فوتبال شهرخودرو میزبانی کردند.
یحیی گل محمدی، سرمربی شهر خودرویی ها با همان شخصیت 
آرام و قابل احترامی که از او ســراغ داریم به همراه بازیکنانی از 
جمله روح اهلل باقری، یونس شاکری، امین قاسمی نژاد و سعید 
صادقــی در کنار حمید مطهری و مجتبی سرآســیایی همگی 
میهمان دختران همدم بودند. قرار گرفتن در کنار دخترانی که 
شاید در ظاهر با مشکالت جسمی و حتی ذهنی دست و پنجه 
نرم می کنند، اما قلب هایی دارند پر از احساس و مهربانی آن هم 
برای دقایقی ســرمربی و بازیکنان تیم فوتبال شهر خودرو را به 
واکنش وا می داشــت و آن ها نیز حال خوشــی داشتند از اینکه 

دقایقی را در کنار دختران همدمی سپری می کردند.
بــازی فوتبال که یک طرفش بازیکنان شــهر خــودرو بودند و 
طرف دیگر یحیی گل محمدی و دختران فوتبالیســت همدم، 
گرچه نمادین بود اما به اندازه چند مســابقه رســمی هم برای 
شهرخودرویی ها به یادماندنی شد و هم اینکه دختران مؤسسه 
خیریه همدم از اینکه در کنار فوتبالیســت های شهرشان بازی 
کردند حسی خاص و خوشایندی داشتند.  تکتم و گروه همخوانی 
دختران همدم آن قدر سرودشان را خوب اجرا کردند که می شد 
به وضوح احساس خوش در کنار همدمی ها را در چهره تک تک 
شهرخودرویی ها دید. در پایان حضور حدود دو ساعته کادر فنی و 
بازیکنان شهر خودرو در مؤسسه همدم، گل محمدی با تمجید از 
زحمات بانیان و دست اندرکاران این مؤسسه، گفت: پیش از اینکه 
به اینجا بیاییم خودم نمی دانستم اینچنین جایی برای دختران 
بی سرپرست و آن هایی که مشکالت جسمی و ذهنی دارند، وجود 
دارد. من فقط یک چیزهایی شنیده بودم، اما وقتی به اینجا آمدم 
و استعدادهایی که بچه ها دارند را دیدم تحت تأثیر قرار گرفتم. وی 
افزود: این نشان می دهد افرادی که دچار مشکالت جسمی و حتی 
ذهنی هستند اگر به درستی پرورش داده شوند و محیطی ایجاد 

شود، حتماً استعدادهایی که دارند شکوفا خواهد شد. 
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  پلمب دو سالن ورزشی 
در نیشابور 

دو ســالن  قــدس: 
ورزشی حجاب و کوثر 
در مجموعه ورزشــی 
شهرســتان  بانــوان 
نیشابور با حکم قضایی 
سرپرست  شد.  پلمب 
اداره ورزش و جوانــان 

نیشابور گفت: زمین این مجموعه متعلق به ستاد اجرایی 
فرامین حضرت امام)ره( اســت که از 15 ســال پیش طی 
توافقاتــی در اختیــار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته و 
این سالن های ورزشــی در آن ساخته شده است. محسن 
کاوه آهنگر افزود: از مدت ها پیش بحث های مالکیتی این 
مجموعه مطرح بوده تا اینکه سال گذشته مقرر شد مبلغ 
15 میلیارد ریال بابت آن پرداخت شــود تا سند آن به نام 
وزارت ورزش و جوانان ثبت شــود. وی گفت: روزانه 700 
ورزشکار از این  سالن های ورزشی استفاده می کنند که نقش 
مهمی در ورزش نیشابور دارد. از لحظات اولیه این موضوع را 
از طریق اداره کل پیگیری کردیم و موضوع به اطالع شخص 
وزیر ورزش رسیده است که امیدواریم این موضوع حل شود. 

 دورهمی خیران برای کمک مالی 
به پروژه بیمارستان آنکولوژی ناظران 

از  نفر   400 قدس: 
خیــران در حمایت 
سرطانی  بیماران  از 
گذشته  پنجشــنبه 
بیمارستان  در پروژه 
تختخوابــی   200
ناظران  آنکولــوژی 

مشــهد گردهم آمدنــد و کمک هــای خیرخواهانه 
خود را برای تکمیل و خرید تجهیزات پزشــکی این 

بیمارستان اهدا کردند. 
مدیرعامــل انجمــن خیریه حمایت از بیمارســتان 
سرطانی مشهد در جمع خیران گفت: این مرکز در 
زمینی به مســاحت 18 هزار مترمربع و با زیربنای 
29 هزار مترمربع در 6 طبقه توســط خیران ساخته 
شــده که تاکنون 750 میلیارد ریال هزینه شــده 

است. 
به گفته مهندس افراســیابی، قرار است بخشی از این 
بیمارستان از جمله اورژانس و پذیرش در آذرماه سال 

جاری به بهره برداری برسد.

توجه ویژه  برای ساخت 
کتابخانه  مرکزی نیشابور

قدس:   نیشــابور- 
معــاون اداری و مالی 
اداره کل کتابخانه های 
خراســان  عمومــی 
انجمــن  در  رضــوی 
عمومی  کتابخانه های 
نیشابور گفت: با توجه 

به اهمیت شهرستان نیشابور و کتابخانه های آن در مجموعه 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، حمایت همه جانبه را 

می طلبد.
مهدی اصالحی خاطرنشان کرد: این مسئله از اولویت های 
کاری اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اســت و 
خواهش ما از نیشابوریان عزیز و مسئوالن این است که 

نگاه به این پروژه یک نگاه جدی و ارزشمند باشد.
سعید شیبانی فرماندار نیشابور هم گفت: با توجه به آغاز 
عملیات ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان، ضروری است 
جلسات انجمن به صورت مرتب برگزار شود و اعضا پیگیر 
مراحل ساخت کتابخانه و دریافت کمک های خیرین و 

اعتبارات تخصیص یافته باشند.

  معاون کتابخانه های عمومی استان خواستار شد   پنجشنبه گذشته صورت گرفت      با حکم قضایی انجام شد
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