
 منع پیام از حضور 
در لیگ برتر والیبال 

  ردپای خواهران دزد 
در سرقت های 230 میلیونی طال

فدراســیون والیبال پس از تشکیل جلسه کمیته 
انضباطی در خصوص ســهمیه خراســان رضوی 
در لیگ برتر، باشــگاه پیام را محکوم به پرداخت 
بدهی ها تا 15 مرداد کرده بود، اما این اقدام تا پایان 
وقت اداری 15 مرداد انجام نشد و حاال فدراسیون 
امتیاز این باشــگاه را برای حضــور در لیگ برتر 

والیبال سلب کرده  است...

فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری گردانندگان باند 
خانوادگی ســرقت در طالفروشــی ها و مجتمع های 
تفریحی این شهر که چهار زن و دو مرد جوان هستند، 
خبر داد. ســرهنگ »اکبرآقا بیگی« در تشــریح این 
پرونده گفت: در پی گزارش کیف زنی های سریالی از 
مشتریان طالفروشی ها و مجتمع های تفریحی مشهد، 
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وقتی که خودمان خبر شدیم
بازسازی 50 منزل آسیب دیده از سیل

 هدیه صنف 
 طال و جواهر مشهد 

به مردم آق قال

در آستانه روز خبرنگارصورت گرفت 

دیدار آیت اهلل علم الهدی 
با خانواده  خبرنگار 

شهید »خزایی«

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

هفدهم مرداد ماه »روز خبرنگار«

.......صفحه 2 

در پی یک اعالم نظر قضایی 

 سود داللی 
 سهام پدیده 

باید مسترد شود

خورشید مرداد ماه بی محابا می تابد و عرق آدم را در می آورد. من، 
سید جواد سیدی به نمایندگی از اتحادیه طال، جواهر و نقره مشهد 
و سید جلیل زهرایی به عنوان عکاس در راه رفتن به آق قال هستیم. 
سر راه در گرگان توقف کرده ایم تا با دوستی دیدار کنیم که در کار 
بازسازی خانه های سیل زدگان دستی دارد و تجربه هایش می تواند 

به دوستان صنف طال و جواهر مشهد...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان 
سازمان صمت استان خبر داد

 تشکیل ۱۴۸ پرونده تخلف در بخش 
خدمات عمومی و دولتی خراسان جنوبی 

از مصرف کنندگان  بازرســی و حمایــت  معاون  قدس: 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از ارسال 
14۸ پرونده تخلف در بخش خدمات عمومی و دولتی با 
هدف سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان خبر 
داد. تهوری گفت: ایــن تعداد پرونده طی ۹ هزار و 33۶ 
بازرسی توســط تیم های تخصصی و گشت های مشترک 

در استان تشکیل شد.
وی در خصــوص ارزش ریالی پرونده هــا بیان کرد: این 
پرونده ها به ارزش ۷ میلیارد و 3۶۸ میلیون و ۷۹۸ هزار 

و ۸3۹ ریال بوده است.
معاون بازرســی و حمایت از مصرف کنندگان ســازمان 
صنعــت، معدن و تجارت خراســان جنوبــی اظهار کرد: 
ایــن طرح از 1۰ تیرماه آغاز شــده و بــه مدت یک ماه 
در خراسان جنوبی اجرا شــده است.وی عنوان کرد: این 
طرح با محوریت بررسی و نظارت بر وضعیت اخذ شهریه 
اماکن ورزشــی، مهدهای کودک ، مــدارس غیرانتفاعی، 
مراکز آموزشــی، دفاتر پیشــخوان دولت، پلیس + 1۰ و 

خدمات صنفی اجرا شد.

همزمان با سالروز شهادت امام محمد باقر)ع( 
 پیکر  شهید »سید ناظرحسین موسوی« 

در مشهد تشییع می شود
قدس: پیکر  شــهید مدافع حرم، ســید ناظرحسین موسوی 
جمعه 1۸ مرداد همزمان با سالروز شهادت امام محمد باقر)ع( 
در مشهد تشــییع و در بهشــت رضا به خاک سپرده خواهد 
شد.مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید پنجشنبه 1۷ مرداد، 
همزمان با قرائت دعای کمیل در بارگاه حضرت ثامن الحجج)ع( 
برگزار می شود.ســید ناظرحسین موسوی، از رزمندگان مدافع 
حرم لشکر فاطمیون در هشتم مرداد در منطقه »بوکمال« به 

دست مزدوران استکبار جهانی به شهادت رسید.

 افتتاح ۱۱ پایگاه انتخاب رشته 
در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: سرپرســت معاونت پرورشی و 
فرهنگی آموزش و پرورش خراســان شــمالی از برپایی 11 
پایگاه انتخاب رشته آموزش و پرورش در سراسر استان خبر 
داد.محمد اکرامی فر در این باره گفت: مشاوره علمی و صحیح 
و مطابق با عالقه و استعداد دانش آموزان امری مهم و حیاتی 
است و  نقش مهمی در تعیین سرنوشت دانش آموزان دارد .

وی از افتتاح 11 پایگاه انتخاب رشــته به محض اعالم نتایج 
اولیه کنکور در شهرستان های استان خبر داد.

خبرخبر

پنجشنبه 17 مرداد 1398 

  6 ذی الحجه 1440 
8 آگوست 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9034 

ویژه نامه 3418  

مزایده
شهرداری باجگیران در نظر دارد نسبت 
به فروش رادیاتورهای مهمانس��رای 
خود از طریق مزای��ده حضوری اقدام 
نماید . جهت کس��ب اطالعات بیش��تر 
05147723211تم��اس                 ش��ماره  ب��ا 

حاصل نمایند .
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
مه��ر جاهد رأس س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه مورخ 
98/5/31 در مح��ل چه��ارراه خی��ام روبروی مس��کن 
و شهرس��ازی پ��الک12 واحد تج��اری ش��ماره7 برگزار 
می ش��ود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور 
آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق 
رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری 
واگذار نمایند. در اینص��ورت تعداد آرای وکالتی هر 
عض��و حداکثر س��ه رأی و هر ف��رد غیرعض��و تنها یک 
رأی خواه��د بود. اعض��ای متقاضی اعط��ای نمایندگی 
ب��ه هم��راه وکیل مورد نظ��ر باید از س��اعت 9 صبح تا 
11 صبح روزهای ش��نبه، یکش��نبه و دوش��نبه 26، 27 
و 98/5/28 ب��ه مح��ل چهارراه خیام روبروی مس��کن 
و شهرس��ازی پالک12 واحد تجاری ش��ماره7 مراجعه تا 
پس از تأیید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز 
ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.

دستورجلس��ه:1- اصالح م��اده 5 اساس��نامه )تمدید 
مدت فعالیت شرکت(

2- اصالح ماده 6 اساسنامه )تغییر مکان شرکت(
3- تصویب اساسنامه تعاونی های مسکن مهر

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد

جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت تعاونی 
مسکن مهر جاهد رأس س��اعت 11 صبح روز پنجشنبه 
م��ورخ 98/5/31 در مح��ل چه��ارراه خی��ام روب��روی 
مس��کن و شهرس��ازی پ��الک12 واحد تجاری ش��ماره7 
برگزار می ش��ود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شود 
جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذی��ل در این 

جلسه حضور به هم رسانند.
اعضای��ی محترم��ی که ام��کان حضور آن ها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به 
موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. 
در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر فرد غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی به هم��راه وکیل 
م��ورد نظر باید از س��اعت 9 صبح ت��ا 11 صبح روزهای 
ش��نبه، یکش��نبه و دوش��نبه 26، 27 و 98/5/28 به 
مح��ل چه��ارراه خی��ام روبروی مس��کن و شهرس��ازی 
پالک12 واحد تجاری ش��ماره7 مراجعه تا پس از تأیید 
وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی ورود 

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

2- تصویب صورتهای مالی سالهای 91 لغایت 97
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 هیئت مدیره

4- انتخ��اب اعض��ا اصل��ی و علی البدل هیئ��ت مدیره 
بمدت 3 سال

5- انتخ��اب بازرس��ان اصلی و علی البدل برای س��ال 
مالی 98

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر جاهد
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آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
)نوبت اول(شرکت تعاونی چندمنظوره عام  کارکنان 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��اء  محت��رم ش��رکت تعاونی 
دع��وت می ش��ود درجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی به 
ط��ور ف��وق العاده)نوب��ت اول( که در روز پنج ش��نبه 
مورخه98/06/07 ر أس س��اعت13:30 درمحل سالن 
اجتماع��ات س��اختمان مرک��زی س��ازمان پایان��ه ه��ای 
مس��افربری ش��هرداری مش��هد تش��کیل می گ��ردد ، 
حض��ور بهم رس��انند.  توضیح��ات :1-در اجرای بند 3 
دستور جلس��ه )انتخاب  بازرس اصلی و علی البدل  (
متقاضیان ، بایستی حداکثرتا تاریخ 98/06/06 ضمن 
ارائه م��دارك الزم کاندیداتوری خود را کتبًا به دفتر 

شرکت تحویل نمایند./
2-اعض��اء محترم��ی که ام��کان حضور آنها در جلس��ه 
مذکور مقدور نمی باشد می تواننداز تاریخ نشر آگهی 
لغایت تاری��خ 98/06/06در س��اعات اداری به همراه 
وکیل م��ورد نظر خود به محل دفتر ش��رکت مراجعه و 
ب��رگ وکالتنامه با تأیید یه ش��رکت را دریافت نماید.
در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یك رأی خواهد بود
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2-طرح وتصویب صورتهای مالی،) حساب سود و زیان 
و ترازنامه منتهی به 97/12/29 ( 

3-انتخاب ب��ازرس اصلی و علی البدل ش��رکت برای 
مدت یکسال مالی

4-طرح وتصویب پاداش هیئت مدیره 
5-طرح وتصویب پاداش بازرس

6-ط��رح وتصوی��ب بودجه پیش��نهادی هیئ��ت مدیره 
برای سال مالی 98

هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره عام کارکنان 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری مشهد
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مزایده
دارد  نظ��ر  در  باجگی��ران  ش��هرداری 
نس��بت به فروش یک دستگاه خودرو 
پیکان مدل 1373 خود از طریق مزایده 
حض��وری اق��دام نمای��د. جهت کس��ب 
اطالعات بیشتر با شماره05147723211 

تماس حاصل نمایند.
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آگهی دعوت مجمع  عمومی  فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن کارخانه خانه سازی مشهد 

تاریخ انتشار:1398/5/17
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن کارخانه خانه س��ازی مش��هد راس س��اعت 17 
روز پنج ش��نبه م��ورخ 1398/5/31 در محل:  بولوار 
امام��ت-  امام��ت 29 پ��الک 97 طبق��ه همک��ف برگزار 
میگ��ردد  ازکلیه اعضای محترم دعوت میش��ود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حضور بهم رس��انند  اعض��ای محترمی که امکان حضور 
آنها در جلس��ه مذکور  مقدور نمی باشد میتوانند حق 
رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی  به فرد دیگری 
واگ��ذار نمایند  در اینص��ورت تعداد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود  اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه 
وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا12 ظهر روزهای 
شنبه یکشنبه دوشنبه مورخه 26و27و 98/5/28 به 
نش��انی فوق مراجعه تا پس از تایی��د  وکالتنامه های 
مزبور توس��ط مقام مج��از ورقه ورود ب��ه مجمع برای 

نماینده صادر گردد 
دس��تور جلس��ه:  1/ اصالح ماده6 اساس��نامه)تمدید 

مدت فعالیت شرکت(
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارخانه  خانه سازی
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پروین محمدی: در مراسمی همزمان با تهران به مناسبت روز خبرنگار 
با حضور مدیرکل بیمه ســالمت خراسان رضوی، مشاور و قائم مقام 
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشــور از تالش و همکاری روزنامه 

قدس و خبرنگاران این مؤسسه فرهنگی تجلیل شد.
در این آیین دکتر ســیدمرتضی وجدان ضمن تبریک روز خبرنگار با 
بیان اینکه نقش خبرنگاران در تغییر نگاه مردم به سمت سبک زندگی 
سالم بسیار بااهمیت است، خاطرنشان کرد: خبرنگاران آموزگاران بی نام 
و نشــان و بی اجر و مزد جامعه هســتند که با افزایش آگاهی مردم 
می توانند نقش مهمی در پیشــگیری از بیماری ها و ارتقای سالمت 

داشته باشند.
دکتر رمزی، مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشور در استان 
نیز به بحث خبر و اطالع رســانی در ارتقای ســالمت، جایگاه خاصی 
داده و افــزود: در دنیــای امروز اطالع رســانی و اخبار صحیح جایگاه 
ویژه ای را به خود اختصاص داده که می تواند ارتقای ســطح »ســواد 

ســالمت« را در پی داشته باشــد.از این رو از رسانه ها انتظار می رود 
فضا را برای کسانی که مشــکل تراشی می کنند، تنگ کرده تا همه 
به سمت قانون گرایی کشیده شوند. وی با اشاره به برنامه های پرونده 
الکترونیک، نسخه نویسی الکترونیک و نظام ارجاع الکترونیک، تصریح 
کرد: امروز برای جلب مشــارکت مردم در تحقق اهداف این برنامه ها 
بیش از همیشه به کمک خبرنگاران نیاز داریم تا بتوانیم در جهت رفع 
مشــکالت جامعه در ارتباط با موضوع سالمت گام برداریم، زیرا برای 
رسیدن به اهداف سالمت، خبرنگاران نقش اساسی دارند و امیدواریم 

ما را در به ثمر رساندن این اهداف یاری کنند.
دکتر وجدان، مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی از پرداخت بخشی 
از مطالبات مؤسسات خصوصی خبر داد و گفت: با پرداخت 43 میلیارد 
تومان توانستیم مطالبات مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی را تا پایان 
۹۷، مطب پزشکان را تا آخر آذر۹۷، درمانگاه های خصوصی و دیالیز 
و شــیمی درمانی را تا پایان دی  ۹۷ و بخش پاراکلینیک بخش های 

خصوصی را تا پایان آذرماه ۹۷ پرداخت کنیم و تا دو ســه روز آینده 
نیز 12 میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از مطالبات بخش های دیالیز و 
شیمی درمانی را تا پایان اردیبهشت ۹۸ پرداخت خواهیم کرد. ضمن 
اینکه توانستیم مطالبات درمانی را به طور کامل و ۷۰ درصد مطالبات 
اردیبهشت ماه مراکز درمانی و داروخانه های استان را به طور کامل و 

۶۰ درصد خرداد را پرداخت کنیم.
وی به ســهم درمان استان اشاره و تصریح کرد: سهم درمان خراسان 
رضوی در سال گذشته هزار و 2۰۰ میلیارد تومان که بیشترین سهم 

پس از تهران بوده است.
وی در پاســخ به پرســش خبرنگار ما؛ باقیمانده مطالباتی که بیمه 
باید به مؤسســات دولتی و خصوصی بپردازد چه میزان است، گفت: 
بــا پرداخت هایی که تاکنون داشــتیم، 2۰۰ میلیارد تومان به بخش 
خصوصی و حدود 2۰۰ میلیارد تومان هم به بخش دولتی بدهکاریم که 
امیدواریم بتوانیم مطالبات باقیمانده را نیز هر چه زودتر پرداخت کنیم.

قدس: علیرضا رزم حسینی در جلسه شورای مدیران در احکامی جداگانه، 
۶ مدیر ستادی استانداری خراسان رضوی و سه مشاور را منصوب کرد.
بر اساس احکام صادر شده، حجت االسالم سید محسن علوی به عنوان 
واعظ  صادق  سید  االسالم  و حجت  فرهنگی  امور  در  استاندار  مشاور 

شهیدی به عنوان مشاور امور روحانیت منصوب شدند.همچنین مهدی 
زین الدینی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با حفظ 
سمت به عنوان سرپرست حوزه استاندار، محمد علی نبی پور به عنوان 
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، محمد رضا شاه پسند به 

عنوان مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری منصوب و معرفی 
شدند.در ادامه احمد قربانی به عنوان سرپرست اداره کل هماهنگی امور 
رفاهی زائران و مصطفی صفایی نیز سرپرست اداره کل امور فرهنگی 

زائران منصوب شدند.
محمد حسین صالحی به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
استان و شکوه میرشاهی نیز به عنوان مشاور و مسئول پیگیری پروژه های 

سرمایه مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی معرفی و منصوب شدند.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی خبر داد
بدهی 400 میلیاردی بیمه سالمت به بخش خصوصی و دولتی

۶ مدیر ستادی و سه مشاور استاندار خراسان رضوی منصوب شدند



هفدهم مرداد ماه »روز خبرنگار«

وقتی که خودمان خبر شدیم
در آستانه روز خبرنگارصورت گرفت 

   دیدار آیت اهلل علم الهدی با خانواده 
خبرنگار شهید »خزایی«

تســنیم: در آســتانه 
بــه  و  خبرنــگار  روز 
پاسداشــت  مناســبت 
مقام خبرنگاران، آیت اهلل 
نماینــده  علم الهــدی، 
ولی فقیه در خراســان 
رضــوی و امــام جمعه 
حضور  با  مشهدمقدس 
در منزل مدافع حرم خبرنگار شهید محسن خزایی با خانواده 

این شهید دیدار و گفت وگو کرد.
محسن خزایی در پانزدهم آذر سال 51 در خانواده ای مذهبی 
که ذاکر اهل بیت)ع( هســتند به دنیا آمد. وی در ســال 74 
به عنوان متصدی صدا فعالیت خود را در صدا و ســیما  آغاز 
کرد و به خاطر شــور و نشاط خاصی که در برنامه های جوان 
ایجاد می کرد و با جوانان ارتباط زیادی داشــت، مدیر باشگاه 
خبرنگاران جوان زاهدان شــد. پس از فعالیت های تخصصی 
و حرفه ای خبر، عشــق دفاع از حرم  او را به ســوریه کشاند؛  
محســن خزایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سوریه 
حین تهیه گزارش در بیســت و دوم آبان 1395 در منطقه 
عملیاتی حلب به شهادت رسید. از این شهید عرصه رسانه دو 

پسر و یک دختر به یادگار باقی مانده است.

مدیرکل اطالعات خراسان رضوی:
  اهالی رسانه مردمی بمانند

و  وزیر  مشــاور  قدس: 
مدیرکل اطالعات استان 
در آستانه روز خبرنگار، 
در دیــداری صمیمی با 
مدیران و اصحاب رسانه 
تأکید  رضوی،  خراسان 
کرد: آمریکا نه توان مهار 

ایران را دارد و نه می تواند از ایران انتقام بگیرد. 
وی در ایــن دیدار به جایگاه رســالت واالی خبرنگاری در 
هدایت افکار عمومی و مدیریت نرم جامعه اشاره کرد و گفت: 
با توجه به فرمایش امیرالمؤمنین به مالک اشــتر، قضاوت 
مردم برای شــما اهالی رســانه مبنای ارزش گذاری است، 
بنابراین توجه به افکار عمومی هم برای شــما خبرنگاران و 
هم برای ما مســئوالن اهمیت دارد. مشــاور وزیر اطالعات 
تأکید کرد: خبرنگاران و اهالی رسانه برای رسیدن به اهداف 
خود، باید مردمی بماننــد و در عین حال امیدآفرینی را به 
عنوان یک اصل فراموش نکنند. وی گفت: رویکرد شــما در 
فعالیت های رسانه ای، باید این باشد که به دنبال راضی بودن 

مردم باشید، نه رضایت ویژه خواران. 
این مقام امنیتی با بیان اینکه مســئوالن از انتشــار اخبار 
نگرانی ندارند، گفت: مهــم درک راهبردی از اخبار و نحوه 
انتشــار آن ها به شکلی اســت که افکار عمومی، متشنج و 
مشوش نشود. وی با اشــاره به بخش های مهم بیانیه رهبر 
معظم انقالب برای گام دوم انقالب، مواجهه با روایت دشمن، 
در نظــر گرفتن منافع ملی در عین حفظ ســالیق جناحی 
و ارائه صادقانه اخبار را از مهم ترین رســالت های خبرنگاران 

دانست. 
مدیر کل اطالعات خراســان رضــوی در بخش دیگری از 
سخنان خود، شکست های راهبردی آمریکا از ایران را تشریح 
کرد و با اشــاره به نگرانی کشورهای حاشیه خلیج فارس از 
افزایش تنش در منطقه گفت: تشــدید دشــمنی ها علیه 
جمهوری اسالمی به خاطر اســتقالل ایران اسالمی است، 
اما ایســتادگی مردم، دشــمنان را به این نتیجه رسانده که 
آمریکا دیگر نه می توانــد ایران را مهار کند و نه می تواند از 
ایران انتقام بگیرد، زیرا ایران در برابر هر خطایی آماده اقدام 

متقابل است. 
وی بــا بیان اینکه مذاکره ایران با آمریکا در مقطع فعلی به 
معنای نادیده گرفتن توان دفاعی و چشمپوشــی از حقوق 
مســلم خود است، افزود: پس از مواضع رهبر معظم انقالب 
در دیدار نخست وزیر ژاپن، دنیا به این نتیجه رسید که ایران 

همچنان اراده دارد در مقابل آمریکا بایستد.
 همچنین ایران در میدان عمل هــم اراده خود را با انهدام 
پهپاد آمریکایی و اقدام متقابل علیه انگلیس نشــان داد. در 
این دیدار چند تن از پیشکســوتان رســانه نیز دیدگاه ها و 
دغدغه های خود را درباره موضوعاتی مانند ضرورت افزایش 
اعتماد عمومی، مشکالت معیشتی خبرنگاران، اهمیت ارائه 
قرائت اول از رخدادهای خبری و اقدامات بایسته در گام دوم 

انقالب مطرح کردند.

ر دیدا

نشست

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد 
 اجرای طرح »ایران ایکاردا«

 در صالح آباد
صاحبی: مدیرجهاد کشاورزی صالح آباد از اجرای طرح »ایران 
ایکاردا« با هدف افزایش 25 درصدی تولید و آموزش صحیح 
زراعت گندم دیم به کشــاورزان خبر داد.مهندس گل حسن 
نعمتــی گفت: طرح ایران ایکاردا  که به اختصار طرح امنیت 
غذایی نامیده می شود با هدف افزایش 25 درصدی میانگین 
تولیــد و انتقال یافته های تحقیقاتی و آموزش اصول صحیح 
زراعت دیم به کشــاورزان اجرا می شود؛ در این طرح زراعت 
گندم دیم محوریت اصلی دارد و حبوبات در تناوب با گندم در 

مراحل بعدی قرار می گیرد.

   ثبت دو وقف جدید در شیروان
شیروان- خبرنگار قدس: دو وقف جدید با نیت کمک به 
مستمندان و عزاداری سیدالشهدا)ع( به ارزش 12۰ میلیون 

تومان در شیروان ثبت شد.
حجت االسالم عظیم آسوده، مدیر کل اوقاف خراسان شمالی 
با اعالم این خبر گفت: وارثــان مرحوم هاجر غالمی 5 هزار 
مترمربــع زمین زراعــی را با نیت عزاداری سیدالشــهدا)ع( 
در روســتای فجرآباد و وارثان مرحوم قاسم کاظم پور 5۰۰ 
متر مربع زمین مسکونی را  با نیت کمک به مستندان واقع در 

روستای دوین شیروان وقف کردند.
وی با اشــاره به ثبت این موقوفه جدید افزود: شمار موقوفات 

چهار ماهه امسال به 27 مورد رسیده است.
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 قدس رسانه منتسب 
jبه امام رضا

حضور اعضای شورای شهر 
در تحریریه قدس

عملکرد خوب روزنامه قدس نقشه 
دشمنان را نقش بر آب کرده است

شهردار مشهد دیروز با حضور در تحریریه روزنامه قدس 
ضمــن خداقوت به خبرنــگاران و مدیران ایــن روزنامه، 

فرا رسیدن روز خبرنگار را تبریک گفت.
محمد رضا کالیی در دیدار با مدیرمسئول وسردبیر روزنامه 
قدس با بیان اینکه به دنبال برند شدن شهر مشهد هستیم، 
افزود: امام رضا)ع( نماد مشهد است و همه باید حول این 
محور مشــهد را معرفی و الگوی کشور کنیم.وی تصریح 
کرد: روزنامه قدس با توجه به اینکه در میان رسانه ها یک 
رسانه شناخته شده و منتســب به آستان آن امام همام 
است، می تواند در این زمینه تأثیر بسیار زیادی داشته باشد.

وی اضافــه کرد: شــهرداری مشــهد ســازمان بزرگ و 
پیچیده ای است که باید برای پیشبرد و توسعه شهر مشهد 
با همدلی دست به دست هم داده و کارها را پیش ببریم، 
زیرا معتقدیم بســیاری از کارها و مسائل مردم با همدلی 
متولیان خدمت رسانی در بخش های مختلف حل خواهد 
شــد.وی ادامه داد: در مشــهد افرادی با سالیق مختلف 
زندگی می کنند که ســعی کرده ایم به همه این سالیق 
توجه کنیم؛ مشارکت همه طیف ها در بهتر کردن شرایط 
زندگی در شهر می تواند موجب افزایش تعلق خاطر همگان 
به مباحث پیرامونی خود شــود که اگر این اتفاق بیفتد 

شهری ایده آل خواهیم داشت .

صبح روز گذشــته جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر 
مشــهد با حضور در مؤسســه فرهنگی قدس این روز را 
به خبرنگاران تبریک گفتند.در این دیدار محمدحســین 
ودیعی عضو هیئت رئیسه، محمدهادی مهدی نیا رئیس 
کمیسیون عمران و شهرســازی و احسان اصولی رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد حضور 
داشتند.محمدهادی مهدی نیا در این دیدار با بیان اینکه 
رسانه ها باید نگاه قاطبه مردم را جدا از گرایش های سیاسی 
پیگیری کنند، گفت: مســائل و مشکالت جز با گفت و گو 
و تعامل حل نخواهد شد.محمدحسین ودیعی نیز اظهار 
داشــت: رسانه ها یکی از بهترین پل های ارتباطی مردم و 
مسئوالن هستند.احســان اصولی هم ضمن تبریک روز 
خبرنگار، اقدامات روزنامه قدس و سایت خبری- تحلیلی 
قــدس آنالین را مثبت ارزیابی کــرد و گفت: به نظر من 
قدس آنالین یکی از مراجعی است که در فضای مجازی 

در همین مدت کوتاه خوش درخشیده است. 

جانشین فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: خبرنگاران 
مرزبانان جبهه فرهنگی هستند.

سرهنگ حســین ابراهیم زاده که با تعدادی از فرماندهان 
ومعاونان مرزبانی اســتان برای تبریــک روز خبرنگار در 
تحریریه روزنامه قدس حاضر شده بودند، با بیان این مطلب 
افزود: تقسیم بندی ملت ها بر اساس مرزهای جغرافیایی 
ویا مرزهای فرهنگی و باورهاست که در حوزه فیزیکی و 
مادی عده ای تحت عنوان مرزبان وظیفه حراست از مرز را 

بر عهده دارند.
وی اظهار داشت: اما در بخش فرهنگی که بروز بیرونی و 
قابل تعریف مشخصی همچون مرز فیزیکی ندارد، فعالیت و 
حفاظت کردن از بنیان های فکری و فرهنگی دشواری های 
خودش را دارد که خوشــبختانه رسانه ها در بحث کالن 
توانســته اند حافظان خوبی باشند و همین نکته مراقبت 
از مرز وجه اشــتراک مرزبانی ناجا با خبرنگاران است که 

هریک در جایگاه خود دارای ارزش وحساسیت است.

در آستانه روز خبرنگار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی به همراه معاونان و نیز پدر شهیدان دهنوی 
و فرزند شهید مدافع حرم حســین محرابی در تحریریه 
قدس حضور یافتند.حجت االســالم حســین معصومی 
گفت: خبرنگاران در ثبت تاریخ دفاع مقدس نقش بسزایی 
دارند. اگر آن ها درعملیات ها، گزارش ها را ثبت نمی کردند، 
امــروز از تاریخ دفاع مقدس چیزی به یادگار نمی ماند.وی 
افزود: آن قدر کار خبرنگاران بزرگ و ارزشــمند است که 
خداوند به قلم شــما و آنچه شما می نویسید، سوگند یاد 
کرده است؛ بنابراین اقداماتی که شما انجام می دهید، نزد 
خداوند ارزشمند است.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خاطرنشان کرد: ما  برای  ادای تکلیف آمده ایم، زیرا در حوزه 
ایثار و شهادت روزنامه قدس کارهای بسیار زیبایی را انجام 
می دهد و اصحاب رسانه که در این راه قلم می زنند، همین 
آثار ارزشمندشــان در روزی که همه ما نیازمند هستیم، 
به یاری شــان خواهند آمد.وی با اشاره به این نکته که در 
این دنیا همه قلم ها، تصاویر، همه قلم به دستان و قلم به 
مزدهای دنیا در برابر نظام ما قرار گرفته اند و تالش می کنند 
نظام و ملت ما را از انقالب دور کنند، افزود: خوشــبختانه 
عملکــرد خوب روزنامه قدس در ایفای این نقش ســبب 
شده همه نقشه های آن ها نقش بر آب شود.حجت االسالم 
معصومی تصریح کرد: این رسالت که بر دوش شما گذاشته 
شده است به برکت خون شهدا و فداکاری ایثارگران است 
و امیدواریم به همه ما این توفیق داده شود.در ادامه فرزند 
شهید مدافع حرم حســین محرابی به قرائت وصیت نامه 
پدرش پرداخت و پدر شــهیدان دهنوی نیز خاطرنشان 
کرد: دیدن خبرنگاران مشــتاق برای یادآوری رشادت ها و 
ایثارگری های هشت سال دفاع مقدس جای قدردانی دارد 
و امیدواریم در هر زمانی این رشــادت ها را یادآور باشید.

 »خبرنگاران«  مرزبانان
 جبهه فرهنگی

                                     

                                     

رسانه ها در شناخته شدن 
میراث فرهنگی نقش بسزایی دارند 

تبریک روز خبرنگار توسط مسئوالن 
نشر فرهنگ رضویشرکت شهرک های صنعتی استان

 شاخصه اصلی روزنامه قدس

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خراســان رضوی گفت: رسانه ها در نشــان دادن و بهتر 
شناخته شــدن میراث فرهنگی خراســان رضوی نقش 
بسزایی دارند.ابوالفضل مکر می فر در آستانه روز خبرنگار 
با حضور در مؤسسه فرهنگی قدس ضمن تبریک این روز 
به اصحاب رسانه، گفت: هرساله فقط یک مورد ثبت آثار 
جهانی را در دســتور کار داریم که اولویت ما ثبت جهانی 

مجموعه توس است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره زمان ثبت جهانی 
توس، اظهار داشت: نمی توان به طور قطع زمان مشخصی 
را اعــالم کرد، اما مطالعات اولیــه، طرح آمایش آن، ثبت 
عکس منظر قدیمی و اقدامات و تمهیداتی که ما را به ثبت 

جهانی نزدیک کند، اندیشیده شده است.
وی همچنین با اشاره به نشــانه های تاریخی موجود در 
محدوده توس، بیان داشت: نشــانه هایی از قبیل بقایای 
اماکن تاریخی پیرامون مقبره فردوسی و اسناد قابل توجه 
در نقش کشــف رود در شــکل گیری اجتماعات بشری، 
بیانگر تمدن چند هزار ساله این منطقه است که نشانه ای 
از درازای تمدن خراســان است. مکرمی فر تصریح کرد: 
به دلیل اهمیت این موضوع، اقدامات همسو چون برج و 
باروی توس، جلو خان توس، ساماندهی مجموعه فردوسی، 
فریز کردن برداشت معادن و جلوگیری از ساخت و سازها 
انجام شده است.وی افزود: این ها مواردی است که کمک 
می کنــد تا ما پرونده ثبت جهانی تــوس را پیش ببریم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
خراسان رضوی همچنین از تالش هایی برای ثبت جهانی 
ســه اثر دیگر در اســتان از جمله آســباد های نشتیفان 
که مطالعات مقدماتی آن انجام شــده اســت، خبر داد. 

معاون پشــتیبانی منابع شرکت شــهرک های صنعتی 
خراسان رضوی با حضور در روزنامه قدس ضمن تبریک 
روز خبرنگار، در خصوص شرایط فعلی شهرک ها و صنایع 
اســتان گفت: امسال سال رونق تولید است و تمام تالش 
ما و سایر دوســتان بر مبنای تحقق این شعار پایه ریزی 
شده است، بنابراین شرکت شهرک های صنعتی نیز طبق 
وظیفه  خود که باید شرایط و زیرساخت ها را برای فعالیت 
شرکت ها و صنایع تولیدی آماده نماید، تمام تالش خود 
را به کار گرفته تا این شرایط برای تولیدکنندگان داخلی 

فراهم شود.
محمد ابراهیم کیان فر افزود: به خاطر اقدامات انجام شده، 
رشــد تولید داخلی خوبی را شاهد هستیم و فقط در سه 
ماهه نخست ســال تولیدکنندگان اســتان 372 درصد 
نسبت به زمان مشابه سال گذشته در بحث صادرات رشد 
داشته اند که این نشانه خوبی در زمینه رسیدن به هدف 

رونق تولید و کسب و کار است.

میثم مرادی، رئیس حوزه هنری خراســان رضوی نیز در 
روزنامه قدس در نشستی با مدیرمسئول و سردبیر روزنامه، 
با اشــاره به سابقه طوالنی فعالیت روزنامه قدس در حوزه 
فرهنگ و فعالیت های ادبی در عرصه رسانه گفت: بسیاری 
از شاعران، ادبا و فعاالن فرهنگی که وزنه های قابل اتکایی 
در عرصه شــعر و ادبیات کشور هستند، در روزنامه قدس 
فعالیت داشــته و این رسانه تریبون آن ها بوده است، این 
ســبب شده روزنامه قدس تأثیرشگرفی در شعر و ادبیات 

کشور داشته باشد.
ایمان شمسایی، مدیرمســئول روزنامه قدس نیز گفت: 
بــه دلیل جنس فعالیتی که حوزه هنری و روزنامه قدس 
دارند همسویی خاصی بین ما و شما وجود داشته و دارد. 
صبغه فرهنگی، هنری و معارفی روزنامه قابل توجه است 
و به همین دلیل مدعی هستیم که وزنه فرهنگی هنری 
روزنامه باالست؛ با اینکه در شرایط سخت برای تهیه کاغذ 
و گرانی های ناشی از آن هستیم اما توجه به اخبار فرهنگی 

و هنری بیشتر مورد توجه واقع شده است.

روز گذشته درآســتانه روز خبرنگار همچنین تعدادی از 
مسئوالن دانشگاه شهید مطهری مشهد، سازمان عمران و 
توسعه رضوی و حمیدرضا یزدانی، مدیرعامل شرکت عمران 
شــهر جدید بینالودپس از دیدار بامدیرمسئول وسردبیر 
روزنامه قــدس  در تحریریه این روزنامه حضور پیدا کرده 
وضمن یاد وخاطره شهید محمود صارمی خبرنگار ایرناکه 
در حادثه حمله تروریستی طالبان در افغانستان به شهادت 

رسید این روز را به خبرنگاران تبریک گفتند.

رضا شیران خراســانی، نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی با اعالم نظر در مورد روزنامه قدس 
و فعالیت آن گفت: روزنامه قدس زمانی شکل گرفت که 
در استان روزنامه ای دیگر فعالیتش را از چندین سال پیش 
آغاز کرده بود که کار را برای این رســانه سخت می کرد، 
ضمن اینکه ایــن روزنامه از ســازمان های نهادی به نام 
آســتان قدس رضوی بود و می بایست تحت شرایط این 
نهاد فعالیت می کرد، با همه این شرایط توانست در مدت 
زمانی کوتاه در سطح ملی و استانی جایگاه بسیار خوبی 
بدســت آورد و سر منشأ جریان های تأثیرگذار زیادی در 

عرصه رسانه های کشور باشد.
وی در ادامه اظهار داشــت: نشــر فرهنگ رضوی یکی از 
شاخص های جدی و اصلی در روزنامه قدس است؛ حتی 
اگر قرار است مطلب اقتصادی یا سیاسی منتشر شود، بر 
مبنای فرهنگ رضوی نگارش شود که اگر این مورد مدنظر 
نباشد قطعاً مخاطب خاصی که دارد از دست خواهد رفت.

تأثیر شگرف روزنامه قدس 
در شعر و ادبیات کشور

 دیدار جمعی از مسئوالن

قدس  در آســتانه هفدهم مرداد، ســالروز شهادت شهید 
محمود صارمی  و روز خبرنگار، مؤسســه فرهنگی قدس  روز 
گذشته میزبان خانواده معظم شهدا،ایثارگران،جانبازان،  مدیران 
و مسئوالن سازمان ها و نهادهای متعددی بود که برای عرض 
تبریک این روز به خبرنگاران و دست اندرکاران این رسانه گرد 

هم آمده بودند.
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روی خط حادهث

شت عمومی بهدا

حیات وحش

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار 
شورای شهر:

  حذف سالک در منطقه رسالت
 نیازمند ساخت ۱۰۰ متر کانال است

فارس: رئیس کمیسیون 
و  پیرامونــی  مناطــق 
کم برخوردار شورای شهر 
مشهد گفت: اعمال ماده 
۹ در منطقه رسالت که 
ما دو ســال پیش آن را 
تشــخیص دادیــم یک 

نیاز فوری بوده و برای ســاخت ۱۰۰ متر کانال نباید برای مردم 
مشکالت زیست محیطی ایجاد شود.

رمضانعلی فیضی ادامه داد: در ســال ۹۶ و ۹۷ به عنوان رئیس 
کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار از منطقه رسالت ۸۲ 
بازدیدی انجام دادیم، با شــهردار وقــت و معاونت عمران وقت 
پیگیری هایی صورت گرفت و بازدید دیگری نیز تازگی داشتیم 
و منجر به انجام پیگیری از طریق منطقه ۳، معاونت عمرانی و 

کمیسیون های تخصصی شورا شد.
وی گفت: پیگیری های صورت گرفته به مصوبه ای انجامید که 
بنا بر آن شهرداری طبق ماده ۹ باید به آن منطقه برود و مسئله 

مالکیت منطقه را حل کند و کانال ایجاد شود.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر 
در تشــریح مشکل منطقه گفت: مشکلی که در منطقه رسالت 
وجود دارد تجمع آب های خاکستری است که از داخل جوی ها و 
جداول به سمت انتهای رسالت ۸۲ تجمع کرده و منجر به ایجاد 
مشکالت زیست محیطی، بهداشتی، منظر نازیبا، بوی بد، پشه 

سالک و بیماری شده است.
فیضی با اشاره به طوالنی شدن این مشکل مطرح کرد: مصوبه ای 
که در دست پیگیری داریم این مشکل را حل می کند و چیزی 
که در جلسه روز گذشته شورا قصد مطرح کردن آن را داشتم، 
این بود که این مسئله مسبوق به سابقه از سال ۹۲ است که قرار 

بوده از آن زمان انجام شود و نشده است.
وی در خصوص راه حل این مشــکل گفت: کانالی باید در عمق 
چهار متری ایجاد شود و از زیر آرامستان که عملیات قطع شده 
اســت، ۱۰۰ متر به سمت شــرق برود تا به قسمت دیگری که 

ساخته شده است، وصل شود.
فیضی ادامه داد: حرف ما ناظر بر این است که وقتی تشخیصی 
توسط نماینده مردم که در بین مردم حاضر است و تسلط بر آن 
منطقه دارد، داده می شود باید توسط مسئوالن شنیده و تسریع 

در پیگیری صورت گیرد.
وی در رابطه با تشریح ماده ۹ بیان کرد: مسیر کانال در رسالت 
۸۲ از یک ملک شخصی می گذرد و مالک رضایت نداشته کانال از 
ملک وی عبور کند و حاضر به مصالحه با شهرداری نبوده که یکی 
از دالیل طوالنی شدن رسیدگی به این موضوع، همین بوده است.
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای شهر 
متذکر شد: اعمال ماده ۹ کارگشایی در شرایط اضطراری به نفع 
مردم اســت و در ماده ۹ در شــرایط اضطراری، شهرداری وجه 
قســمتی از ملک را که قرار بوده کانال از آن عبور کند از طریق 

دستگاه قضایی می پردازد تا کانال ایجاد شود.

  پلنگ تندوره تسلیم مرگ شد
تسنیم: همه تالش های 
دامپزشــکان برای زنده 
نگــه داشــتن پلنــگ 
تندوره بی ثمر ماند و این 
گربه سان زخمی تسلیم 
اســتادیار  مرگ شــد. 
دانشگاه فردوسی مشهد 

در حوزه حیات وحش و دامپزشکی در مورد علت مرگ پلنگ 
زنده گیری شده تندوره گفت: عامل انسانی، زیست پلنگ را 
پایان داد؛ چرا که در داخل دستگاه گوارش این پلنگ موادی 
یافت شده که توسط انسان ها در محیط زیست رها شده بود.

امیر مقدم جعفری اظهار داشت: پلنگ نری که هفته گذشته 
در روستای ارباب زنده گیری شد، حدود هشت سال داشت و 
به دلیل ضعف شــدید به روستا پناه آورده بود و این مهم به 

دلیل این بود که قلمرو خود را از دست داده بود.
وی خاطرنشان کرد: در روســتای ارباب مردم بالفاصله این 
موضوع را به محیط زیســت اطالع دادند و همکاران ما نیز 
پلنگ را زنده گیری کردند و به مشهد منتقل شد، اما متأسفانه 
حیوان وضعیت مناسبی نداشت و تالش ما نیز مثمرثمر نبود. 
مقدم گفت: شاید پیام اخالقی این اتفاق این باشد که مردم و 
شهروندان باید بیشتر از این دوستدار طبیعت باشند و محیط 
زیست را آلوده نکنند. گربه سانان در حیات وحش سرمایه های 
ارزشمندی هســتند و این نحوه برخورد با محیط  زیست از 
ســوی انسان ها به حیوانات نیز آســیب می زند و مخاطرات 
زیادی برای این حیوانات ایجاد می کند. اســتادیار دانشگاه 
فردوسی مشــهد گفت: شــاهد بودیم مردم روستای ارباب 
ســرخس رفتاری بسیار مناسب در قبال این حیوان داشتند 

و بالفاصله محیط زیست را از حضور این پلنگ آگاه کردند.

  ردپای خواهران دزد
 در سرقت های 23۰ میلیونی طال

فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
گردانندگان  دستگیری 
ســرقت  خانوادگی  باند 
و  طالفروشــی ها  در 
مجتمع های تفریحی این 
شــهر که چهار زن و دو 
مرد جوان هستند، خبر داد. سرهنگ »اکبرآقا بیگی« در تشریح 
این پرونده گفت: در پی گزارش کیف زنی های سریالی از مشتریان 
طالفروشی ها و مجتمع های تفریحی مشهد، دستورات الزم برای 
پیگیری پرونده صادر شد. فرمانده انتظامی مشهد افزود: تیم های 
دایره آگاهی کالنتری ۳4 بانوان پلیس مشــهد در این راستا با 
بررسی علمی و سرنخ های به دست آمده توانستند چهار زن که 
از گردانندگان این باند و خواهر هم بودند را شناســایی و تحت 
تعقیب قــرار دهند. وی گفت: پس از شناســایی پاتوق اصلی 
متهمان، ساعت ۶ بامداد روز سه شنبه گذشته با هماهنگی مقام 
قضایی وارد عمل شــده و خانه مسکونی اعضای باند را بازرسی 
کردند. سرهنگ آقابیگی خاطرنشان کرد: مأموران کالنتری بانوان 
مشهد در این عملیات سه خواهر که از عامالن اصلی سرقت ها 
بودند را به همراه دو مرد که از اعضای خانواده آن ها هســتند، 

دستگیر کردند.
در ادامه مأموران کالنتری بانوان مشهد بالفاصله برای دستگیری 
دیگر عضو باند ســرقت وارد عمل شدند و زن جوان را در خانه 
مســکونی اش واقع در شهرک شهید رجایی در حالی دستگیر 
کردند که از راه پشت بام وارد حیاط خانه همسایه شده بود و قصد 
فرار داشت. این مقام انتظامی گفت: تحقیقات پرونده ادامه یافت و 
افسران دایره تجسس کالنتری بانوان دریافتند زن جوانی که سه 
خواهرش دستگیر شده اند و سرکرده باند است به همراه مردی 
که مالخر اموال مسروقه بوده به یکی از شهرهای شمالی کشور 
متواری شــده اند. وی با اشاره به این مطلب که جست وجوهای 
پلیسی برای دستگیری دو متهم فراری پرونده ادامه دارد، اظهار 
داشــت: با بررســی هایی که تاکنون از شاکیان شناسایی شده 
بــه عمل آمده و برابر اظهارات متهمــان، اعضای این باند ۲۳۰ 
میلیون تومان طال ســرقت کرده اند. ســرهنگ آقابیگی گفت: 
مأموران کالنتری بانوان در بازرسی از مخفیگاه این متهمان پنج 
 دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه تبلت، مبلغ ۲ میلیون و

 ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد و دیگر وسایل سرقتی کشف و یک 
دستگاه خودروی پژو 4۰5 را نیز توقیف کردند.

زندان هم چاره کار متهم نشد
 پایان سرقت های سریالی از باغ ویال ها 
خط قرمز: سرپرســت 
خراسان  آگاهي  پلیس 
رضوي گفت: سارقي که 
به تازگي از زندان آزاد و 
مرتکب ۲۲ فقره سرقت 
از باغ ویال ها شده بود، 
دســتگیر و دوبــاره به 
زندان بازگشت. سرهنگ جواد شفیع زاده در تشریح این خبر 
گفت: در پي اعالم چند فقره ســرقت از باغ ویالهاي منطقه 
سد کارده ، شاهنامه و فردوسي مشهد به فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰، موضوع براي بررســي و دســتگیري عامل یا عامالن 

سرقت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهي در پیگیري این 
پرونده اظهارات تعدادي ازمالباختگان را بررسي و با تحقیقات 
علمي به سرنخ هایي دست یافتند که منجر به چهره زني یکي 
از عامالن اصلي این سرقت ها شد. این مقام انتظامی استان 
گفت: با شناسایي این متهم که داراي سوابق کیفري است و 
به موادمخدرصنعتي اعتیاد دارد، کارآگاهان در اقدامي ضربتي  

وارد عمل شده و این فرد را دستگیر کردند.
کارآگاه شفیع زاده افزود: متهم در برابر شواهد و ادله موجود 

تاکنون به ۲۲ فقره سرقت از باغ ویالها اعتراف کرده است.
 سرپرست پلیس آگاهي خراسان رضوي در خاتمه خاطرنشان 
کرد: شهرونداني که باغ ویالهاي آن ها در محدوده سد کارده، 
شاهنامه و فردوسي مشهد مورد سرقت واقع شده، مي توانند 
براي پیگیري شکایت خود هرچه سریع تر به پلیس آگاهي 

خراسان رضوي مراجعه کنند.

یک مقام ارشد انتظامی خبر داد
  انهدام 3۰ باند قاچاق موادمخدر

در خراسان  جنوبی
فارس: جانشین فرمانده 
انتظامی خراسان  جنوبی 
از انهدام ۳۰ باند قاچاق 
اســتان  در  موادمخدر 
از  خراســان  جنوبــی 
ابتدای امســال تاکنون 
خبر داد و گفت: استان 
خراسان  جنوبی از استان های برتر کشور در عرصه مبارزه با 
موادمخدر است. محمدسعید فاضل دادگر پیش از ظهر دیروز 
در جمع خبرنگاران خراســان  جنوبی اظهار داشت: در طرح 
عملیاتی تشــدید مبارزه با موادمخدر در خراســان  جنوبی 

ضربات سنگینی بر پیکره قاچاقچیان وارد شد.
وی افزود: در چند روز گذشــته طــی مبارزه بی امان پلیس 
مبارزه با موادمخدر استان با سوداگران مرگ، توفیقات خوبی 
حاصل شده و منجر به کشف هزار و ۱۷۱ کیلوگرم موادمخدر 

اعم از تریاک، مورفین و سالح جنگی از قاچاقچیان شد.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان  جنوبی تصریح کرد: در این 
عملیات ۸۷ نفر از قاچاقچیان دستگیر و ۱۹ دستگاه خودرو 
نیز توقیف شد. فاضل دادگر یادآور شد: از ابتدای امسال مقدار 
 ۱۶.5 تن موادمخدر در خراســان  جنوبی توســط مأموران
جان بر کف نیروی انتظامی کشــف شده که نسبت به سال 

گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.
وی از توطئه استکبار جهانی در ترویج مصرف موادمخدر در 
کشــور به خصوص خراسان   جنوبی خبر داد و بر عزم جدی 

پلیس در برخورد با قاچاقچیان موادمخدر تأکید کرد.
جانشــین فرمانده انتظامی خراســان  جنوبی گفت: با رصد 
شبانه روزی محورهای مواصالتی مرز شرقی کشور به مبارزه 
 بی امان با ســوداگران مــرگ ادامه داده و اجــازه جوالن به

 برهم زنندگان نظم  و امنیت عمومی نخواهیم داد.
وی از انهدام ۳۰ باند قاچاق مواد مخدر در اســتان خراسان 
 جنوبی از ابتدای امســال تاکنون خبر داد و گفت: اســتان 
خراسان  جنوبی از استان های برتر کشور در عرصه مبارزه با 

موادمخدر است

زاویه تصویر

در حوالی بیمارســتان امام رضا )ع( پشت یک 
چراغ قرمز ترافیک سنگینی شده بود وقتی به 
کانون ترافیک رسیدم متوجه شدم یک راننده، 
خودروی تیبا را وسط خیابان پارک و برای تهیه 
دارو به داروخانه مراجعه و باعث ترافیک در محل 

شده است.

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     .

  کارت عابر بانک نه! فقط نقد
دبستان طبرســی واقع در مسلم شمالی پنج، 
شــهریه کالس اول را به اجبار نقد می گیرند و 
از کارت عابر بانک اســتفاده نمی کنند و فقط 
کارتخوان برای کالس دوم و سوم است. شهریه 
کالس اول در حســاب مدرسه نمی رود و هیچ 

نظارتی هم نیست.
936...3889

  آبسرد کن ها را فعال کنید
آبســردکن های  تمــام  جمعــه  روزهــای 
میدان۱5خرداد تا حرم در بولوارامام رضا)ع(قطع 
است درحالی که هر جمعه راهپیمایی منتظران 
ظهور به سمت حرم برگزارمی شود و بسیاری 
از زائران در این خیابــان پیاده روی می کنند، 
تقاضا می شود حداقل سقاخانه ها)آبسردکن های 

نمادین( شهرداری روشن و فعال باشند.
936...6۱58

  گالیه یک جانباز
مــن جانباز جنــگ تحمیلی هســتم، دارم 
بازنشست می شوم. در این چندین سال خدمت 
به ندرت از بیمه استفاده کردم چون قانونش 
مرتــب تغییر می کرد. حدود دو ســال پیش 
گفتند جانبازان باید در بانک دی در مشــهد 
حساب باز کنند و با حدود ۲۰۰ کیلومتر راه 

به عالوه از کارافتادگی این کار را انجام دادم. پسرم که ۱۲سال است  و از بچگی تشنج می کند، مدارک 
پزشکی و دارویی یک مرحله که حدود 5۰۰ هزار تومان شد را به بنیاد تحویل دادم و بعد ازچند ماه، 
کمتر از ۶۰هزار تومان بانک دی به حسابم واریز کرد؛علت کم دادن مبلغ را از بنیاد جانبازان پرسیدیم، 

گفتند:داروها خارجی بوده و... . آیا همه دولت ها با مبارزان و مدافعان وطن این گونه رفتار می کنند؟
9۱5...۱382

  بودجه نیست!
کتابخانه مســجدالرضا در احمدآباد رضا۳۶ بدون سیستم ســرمایش مناسب است کولرهای آبی 
جوابگونیســت، مراجعه مکررهم به منظور نصب کولر گازی راهگشا نبوده و مسئوالن نبود بودجه 

را مطرح می کنند.
9۱5...7824
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عقیــل رحمانی معاون ســالمت اداره کل 
دامپزشکی خراســان رضوی از اعالم آماده باش 
کامل تیم های شبکه دامپزشــکی استان برای 
جلوگیری از کشتار دام غیرمجاز و برخورد قاطع 

با کشتارکن های دوره گرد در عید قربان خبرداد.
با فرا رســیدن عید قربان، غدیر و آغاز مراســم 
بازگشت حجاج از سرزمین وحی و افزایش کشتار 
دام و از ســویی احتمال بروز برخی بیماری های 
واگیردار، هفته گذشــته دستوری از سوی حوزه 
معاونــت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان صادر 
و به دســتگاه های متولی امر نظارت، ارسال و از 
آن ها خواسته شد تا با توجه به اینکه عرضه دام 
خارج از میادین تعریف شده و در مجاورت شهر 
براساس نظریه دامپزشکی از مصادیق تهدید علیه 
بهداشت عمومی محســوب می شود و می تواند 
موجب بروز برخی بیماری های وابسته و درپی آن 
ایجاد سودجویی های مربوط شود،بنابراین مقتضی 
است با توجه به قانون موجود که شهرداری را در 
ساماندهی مراکز و جلوگیری از عرضه دام موظف 
نموده است، مقرر است به کلیه محل های آلوده 
فــوراً تذکر قانونی در خصوص ممنوعیت عرضه 

دام داده شود. 
از سویی افراد متقاضی کشتار دام و دام ها به مراکز 
مجاز هدایت شــوند. در صورتی هم که کشتار 
غیرمجاز صورت گرفت محموله برای انجام مراحل 
پیش سرد تحویل کشتارگاه صنعتی مشهد قرار 
گیرد و پس از طی شدن مدت مورد نیاز تحویل 

مالک شود.

  اقدامات ترویجی آغاز شده 
از همین رو و برای اطالع از نحوه نظارت اداره کل 
دامپزشکی استان بر کشتار دام در این ایام خاص 
با معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی خراسان 
 رضــوی تمــاس گرفتیم که دکتر رشــتی باف

 دراین باره بــه قدس گفت: اقدامــات ما برای 
جلوگیری از کشــتار دام بــه صورت غیرمجاز و 
خطرآفرین، از چند روز پیش آغاز شــده است. 
در حال حاضرهم به کمک رسانه ها و به صورت 

ترویجی اطالع رسانی ها در حال استمرار است.
وی ادامه داد: هدف این است که مردم و افرادی 
که می خواهند دامی را در اعیاد پیش رو کشتار 
کنند، دام را به کشتارگاه های مجاز منتقل و آنجا 
این عمل صورت پذیرد تا به این واســطه از بروز 

برخی بیماری های خطرناک جلوگیری شود.

  کشتار در معابر موجب آلودگی 
دکتر رشــتی باف تصریــح کرد: بــه حجاج و 
خانواده های آن ها هم اطالع رســانی شــده که 
هشــدار های بهداشتی در زمینه کشــتار دام را 
رعایت کننــد. بازهم در برنامــه داریم که برای 
تک تک خانواده هایی که مســافر سرزمین وحی 
دارند، پیامک های هشداری ارسال شود تا آن ها 

کشــتار احتمالی دام را به جای سطح خیابان به 
مراکز بهداشتی منتقل کنند.

کشتار در ســطح معابر می تواند عالوه بر ایجاد 
آلودگی زیســت محیطی، عــوارض روانی برای 
کودکان، تجمع حشرات و بروز بیماری های مانند 
تب کریمه کنگو، تب مالت، شاربون و ... شود که 

این بیماری ها بسیار خطرناک هستند.

 یک مورد مرگ در پی رعایت نکردن قوانین
معاون ســالمت اداره کل دامپزشکی خراسان 
رضــوی در ادامــه به نمونــه ای از انتقال یک 
بیماری و پایان غم انگیز آن اشــاره کرد و بیان 
داشت: مدتی پیش فردی برای کشتار دام در 
یک مراســم، درحاشیه خیابان اقدام به کشتار 
می کند کــه پس از آن، او مبتــال به بیماری 
تب کریمه کنگو شد و جان خود را از دست داد.

وی که جلوگیری از کشــتار دام غیرمجاز را 
حمایت از سالمت جامعه می داند، ادامه داد: 

کشتار کردن در حاشــیه خیابان ها و مراکز 
غیربهداشــتی تخلف اســت و ما در صورت 
مشاهده با قاطعیت با ماجرا برخورد خواهیم 
کرد. از همیــن رو برای نظارت بر این ماجرا 
تیم های تخصصی تشــدید نظارت بهداشتی 
دامپزشــکی اســتان در اعیاد پیــش رو به 
خصوص عید قربان در سطح استان اقدام به 
گشت زنی خواهند کرد و در صورت مواجهه 
با کشتار غیرمجاز، اقدامات قانونی را معمول 
خواهند داشت. در این زمینه همراهی خوبی 
از سوی دستگاه قضایی، انتظامی و... صورت 

گرفته است.
دکتر رشتی باف افزود: از طرفی شهروندان در 
صورتی که مایل باشــند می توانند دام سبک 
خود را به کشــتارگاه صنعتی مشهد واقع در 
تپه ســالم منتقل کننــد. در روز عید قربان 
تمهیداتــی در نظر گرفته شــده تا به صورت 
رایگان کشــتار دام شهروندان صورت گرفته و 
پس از طی شــدن مدت زمان نگه داری پیش 
ســرد )نگهداری ۲4 ساعته در دمای مناسب( 
برای جلوگیری از شیوع برخی بیماری ها، الشه 

دام تحویل شهروندان خواهد شد.
حتی بــرای راحتی کار و بــاال رفتن ضریب 
اطمینان سالمت دام، در همان محل، دام زنده 
که توســط دامپزشک مستقر سالمتش تأیید 

شده هم عرضه خواهد شد.
عالوه بر کشتارگاه صنعتی مشهد، کشتارگاه های 
طرقبه شاندیز و مرکز فیاض بخش در این ایام 

اقدام به ارائه خدمات خواهند کرد.

آماده باش دامپزشکی برای عید قربان

با کشتارغیرمجاز دام برخورد خواهد شد

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

 میانگین دمای هوا در خراسان رضوی
 ۱۰ درجه کاهش می یابد

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: روند کاهشی 
دمای هوا در مناطق مختلف خراسان رضوی پس از چند هفته 
ماندگاری آغاز شده و تا روز جمعه پایان هفته به میزان ۱۰ درجه 
کاهش خواهد یافت. بیشینه دمای هوای مشهد طی امروز و فردا  

به ترتیب ۳5 و ۳۱ درجه سلسیوس پیش بینی شده است. 
کمینه دمای هوای مشهد نیز طی این مدت از ۲5 به ۱۹ درجه 
کاهش خواهد یافت. وزش باد به نســبت شدید تا شدید همراه 
با گرد و خاک هم در مناطق مختلف خراســان رضوی همراه با 
احتمال خســارت به ویژه در نیمه جنوبی و نوار شرقی خراسان 

رضوی پیش بینی شده است.

پرونده
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پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب مشهد: 
نماینده دادستان مرکز استان خراســان رضوی در دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور گفت: چنان 
چه افرادی با خرید و فروش سهام غیرمتعارف سودهای کالنی به 

نفع خود تحصیل نموده باشند، باید وجوه را مسترد نمایند.
قاضی صادق صفری با بیان این مطلب افزود: در مســئله پدیده 
افرادی به عنوان دالل شناخته می شوند و باید سود عایدی خود 
را به دادگاه مسترد تا به شرکت پدیده تحویل و در زمره سرمایه 

شرکت قرار گیرد.
وی در پاسخ به اینکه چه افرادی به عنوان دالل باید سود عایدی 

را مسترد نمایند، گفت: با توجه به اینکه در فرایند اقدامات خالف 
قانون صورت گرفته در شرکت پدیده، دالالن و افراد سودجو یکی 
از ارکان این مجموعه شناخته می شوند و بعضاً که سرمایه کالنی 
از شــرکت خارج کرده و به نفع خود تصاحب نموده اند و نقش 
عمده ای در رشد کاذب قیمت سهام داشتند، به عنوان دالل سهام 
پدیده شناخته می شوند و به وضعیت آن ها رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان در ادامه تصریح کرد: ماهیت سرمایه گذاری در 
شــرکت پدیده به نحوی بوده است که سرمایه سهامداران باید 
در پروژه هزینه می شــده و به دنبال آن پــس از اینکه پروژه به 
سوددهی رسید افراد به میزان سهام از آن بهره مند شوند، بنابراین 

در این فرایند چنان چه افرادی با خرید و فروش سهام غیرمتعارف 
ســودهای کالنی به نفع خود تحصیل نموده باشند، باید آن را 

مسترد نمایند.

در پی یک اعالم نظر قضایی 

سود داللی سهام پدیده باید مسترد شود



ورزش خراسان بازسازی 50 منزل آسیب دیده از سیل

هدیه صنف طال و جواهر مشهد به مردم آق قال
عباسعلی سپاهی یونسی خورشید مرداد 
ماه بی محابا می تابد و عرق آدم را در می آورد. 
من، سید جواد سیدی به نمایندگی از اتحادیه 
طال، جواهر و نقره مشهد و سید جلیل زهرایی 
به عنوان عکاس در راه رفتن به آق قال هستیم. 
ســر راه در گرگان توقف کرده ایم تا با دوستی 
دیدار کنیم کــه در کار بازســازی خانه های 
سیل زدگان دستی دارد و تجربه هایش می تواند 
به دوســتان صنف طال و جواهر مشــهد که 
می خواهند در اقدامی خداپســندانه به کمک 

سیل زدگان بروند کمک کند.
ساعتی پس از شنیدن تجربه های این چند ماه 
گذشته دوستمان، در آق قال توقف کرده ایم و 
منتظر دو دوست دیگر هستیم که همین حاال 
در کار بازســازی و نماینــده بعضی از خیران 

هستند. 
قادر پیــش از میکائیل می رســد و آن وقت 
می رویم تا تعدادی از خانه های آســیب دیده 
در ســیل بازدیدی داشــته باشیم؛ خانه هایی 
که در حاشیه شــهر آق قال قرار دارند. همان 
خانه هایی که تصاویرشــان را در شروع امسال 
کــم ندیدیم که تا کمر در آب فرو رفته بودند. 
قادر می گویــد: خانه ها تــا 40 روز توی آب 
بودند. او از روزهایی برایمان می گوید که مجبور 
بودند با قایق موتوری در شــهر تردد کنند. در 
کنار نهادهــای دولتی، برخی از خیران هم به 
بازسازی خانه های آسیب دیده کمک کرده اند، 
ولی هنوز خانه های فراوانی هستند که نیاز به 
تعمیر دارند و تعمیر آن ها از توان صاحبخانه ها 

بیرون است.

  اگر خیران نباشند...
یکی از کسانی که برای بازدید خانه اش رفته ایم 
از بیماری اش برایمان می گوید، از این که کارگر 
است و از اینکه بچه اش از زمان سیل هنوز هم 

شب ها دچار کابوس می شود و می ترسد. 
مــرد مرا به کناری می کشــد و می گوید: اگر 
کمــک خیران نباشــد بعضی از ایــن آدم ها 
نمی توانند مبلغ بازســازی خانه خودشان را 

فراهم کنند.
در خانه دیگری با تلویزیون و ماشین لباسشویی 
روبه رو می شوم که گوشه حیاط رها شده اند و 
مشخص است در سیل کوبیده شده اند به جایی 
یا بــرای مدت طوالنی زیــر گل و الی مانده 
بودند. وسایل آن قدر آسیب دیده اند که دیگر 
نمی شود از آن ها استفاده کرد. دوستمان قادر، 
حمام خانواده را نشانمان می دهد که پیش از 

سیل به شــکل ابتدایی ساخته 
شــده اســت و خانواده مجبور 
ابتدایی  از همان حمــام  بودند 

استفاده کنند. 

  بازدید از 10 خانه
چندین خانه را بازدید می کنیم. 
هم خانه هایی که نیاز به تعمیر 
دارند و بعضی از آن ها مربوط به 
خانواده هایی است که سرپرست 
ندارند و هم خانه هایی که جریان 
بازسازی آن ها شروع شده است. 
از جمله به خانه مردی می رویم 

که حاال با کمک خیران خانه اش نو نوار شده ، 
کوچک، اما تمیز و نوساز است.

 مرد خانواده قبل از زلزله اعتیاد داشته است، 
اما دوستان ما کمک کرده اند تا اعتیادش را هم 

ترک کند. او حاال از این بابت خوشحال است.
 حدود 10 خانــه را بازدید می کنیم و قادر و 
میکائیل درباره نحوه بازسازی و مقدار هزینه 
برآورد شــده برای هر خانــه و اولویت ها برای 
شــروع هر خانه توضیح می دهند. سید جواد 
ســیدی بارها بر این نکته تأکید می کند که 
باید کار به بهترین نحو انجام بشــود و اولویت 
با خانواده هایی باشــد که مشکالت بیشتری 

دارند و از عهده پرداخت 
خسارت های وارد شده به 

منزل خود بر نمی آیند.

  بازسازی منازل 
آسیب دیده

پس از بازدید خانه ها در 
گرمای جانفرسا و شرجی 
و بازگشــت از ســفر، با 
اتحادیــه طــال، جواهر 
و نقــره مشــهد تماس 
صحبت های  تا  می گیرم 
باقر معبودی نژاد، رئیس 
اتحادیه را بشنوم. معبودی نژاد ضمن اشاره به 
کمک رســانی صنف طال و جواهــر در واقعه 
زلزله کرمانشاه می گوید: در جریان آن حادثه 
کمک های خوبی توسط صنف طال و جواهر به 

مناطق زلزله زده اهدا شد.
 این بار هم با هم فکری تصمیم بر این شد در 
بازسازی خانه های آسیب دیده سهمی داشته 
باشــیم. وی می افزاید: بــرای اینکه از چند و 
چون ماجرا آگاهی بیشتری داشته باشیم، نیاز 
به بازدید میدانی و برآورد هزینه ها بود که این 
کار توســط سید جواد سیدی به نمایندگی از 

صنف انجام شد.

معبودی نژاد به مشــارکت خوب صنف طال و 
جواهر برای کمک رسانی در روزهای نخست 
سیل اشاره کرد و گفت: آن زمان، نیاز به پتو و 
اقالمی از این دست بود، اما نیاز امروز بازسازی 
منازل اســت که در این راســتا در نظر داریم 
50 منزل را بــا هزینه ای بین 5 تا 6 میلیون 
برای هر خانه بازسازی کنیم، اما امیدواریم این 
تعداد به رقم باالتری برسد؛ چون همکاران ما 

در کارهای خیر همکاری خوبی دارند.
 

  آغاز بازسازی چهار خانه 
در جریان نوشــتن مطلبم خبردار می شوم با 
هزینه ای که برای شــروع کار به دوستان در 
آق قال پرداخت گردیده، بازســازی چهار خانه 
آغاز شده است. این یعنی حال خوب در گرمای 
تابســتان و فراموش کردن سختی سفری که 

عرق ریزانش کم نبود.

فرهنگ و هنر

آموزش ورپورش 

فناوری 

   آماده باش استان برای میزبانی 
جشنواره صدا و سیما

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: استاندار خراسان 
شمالی خطاب به تمامی 
معاونان و مدیران ستادی 
اســتانداری و مدیــران 
دســتگاه های اجرایــی 
برای  کرد:  تأکید  استان 

میزبانی بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما 
در استان باید از ۲۳ مرداد ماه سال جاری آماده باشند.

محمدعلی شجاعی در نشســتی با محوریت بررسی آخرین 
وضعیت اســتان برای برگزاری بیســت و دومین جشنواره 
تولیدات مراکز صدا و ســیمای استان ها، اظهار داشت: بارها 
تأکید کرده ام خراسان شمالی میزبان برگزاری این جشنواره 
است، بنابراین تمامی دستگاه های اجرایی باید برای برگزاری 

هر چه باشکوه تر این جشنواره پای کار بیایند.

استاندار از سرپرست این وزارتخانه درخواست کرد
    توجه ویژه آموزش و پرورش 

به حاشیه  شهرمشهد
حســین پورحسین: 
استانــدار خراسان رضوی 
آموزش نظــام   گفــت: 

 و پرورش جزو شاخص های 
توسعه یافتگی هر کشوری 
و  می شــود  محســوب 
این  کیفیــت  افزایــش 

نظام جزو دغدغه های کشور است که سرپرست این وزارتخانه 
هم آن را مد نظر داشــته است.رزم حسینی در جلسه شورای 
آموزش و پرورش خراسان رضوی که با حضور سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش برگزار شــد، بااشــاره به مشکالت آموزشی 
حاشیه شهر مشهد گفت: با توجه به اینکه ۳0 درصد از جمعیت 
مشــهد در حاشــیه زندگی می کنند در فضاهای آموزشی با 
کمبود روبه رو هستیم.وی با تأکید بر اینکه بخشی از کارها در 
حوزه حاشیه نشینی به آموزش و پرورش و جمعیت این مناطق 
برمی گردد، افزود: امیدواریم سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
به این مســئله توجه ویژه ای داشته باشد تا بتوانیم فضاهای 
آموزشی را در حاشیه شهر مشهد گسترش دهیم.وی اظهار 
امیدواری کرد: با ایجاد شــرایط مناسب، فضاهای آموزشی و 
فرهنگی در حاشیه شهر مشــهد افزایش و به استاندارد کل 
کشــور برسد.سرپرســت وزارت آموزش و پرورش نیز در این 
جلســه گفت: آموزش و پرورش یک لشکر اقتصادی انبوه اما 
خفته و بالقوه اســت که باید برای به فعل درآوردن آن تالش 
کرد.سیدجواد حسینی با بیان اینکه هیچ آموزش و پرورشی با 
اتکای صرف به منابع دولتی موفق نخواهد بود، تأکید کرد: با 
اعتبار دولتی می شود 60 درصد پوشش تحصیلی استاندارد 
در کشــور داشته باشیم.سیدجوادحسینی خطاب به اعضای 
شورای آموزش و پرورش استان گفت: باید ظرفیت های درونی 
اســتان را به فعل دربیاورید تا در کنار بودجه دولتی بتوانید 
به تأمین منابع کمک کنید.وی اظهارداشــت: قول می دهیم 
اگر استان ۳0 درصد اعتبارات عمرانی هر پروژه ای را بپردازد، 
70 درصد آن را وزارتخانه آموزش و پرورش تأمین خواهد کرد.

ر گشت و گذا
آشنایی با جاذبه های گردشگری میان والیت تایباد

   از بهشت سروها تا مزار پیرچکو
مقدم:  کاهانی  مهدی 
تایباد  میان والیت  بخش 
مرکزیت  به  با 1۳روستا 
شهر مشــهدریزه، دارای 
و  گردشگری  جاذبه های 
آثار تاریخی و روستاهایی 
اســت.  زیاد  با قدمــت 

در این نوشــته به طور خالصه 6 روســتای این بخش را که 
بیشتر مورد توجه گردشگران و طبیعت دوستان است، معرفی 

می کنیم .
 روستای جوزقان: در فاصله ۳4 کیلومتری غرب تایباد و 
پنج کیلومتری شهر مشهدریزه در منطقه ای کوهپایه ای واقع 
شــده است. طبیعت بکر و آب و هوای دلچسب این روستا و 
همچنین وجود ســنگ مزارها و آثار تاریخی فراوان، از جمله 
مزار خواجه، این روســتا را به مکانی جذاب برای گردشگران 
تبدیل کرده است. جوزقان دارای پنج اثر تاریخی ثبت شده در 

فهرست آثار ملی است.
روستای حسینی: در ۳۲ کیلومتری جنوب غربی تایباد قرار 
گرفته است. باغ های سرسبز این روستا، کوه های زیبا، وجود 
آســیاب آبی ثبت شده در فهرست آثار ملی و همچنین قرار 
گرفتن در مسیر جاده و نیز منطقه تفریحی »سیرزار« هرساله 

گردشگران زیادی را به این روستا جذب می کند.
- روســتای کهجه: در فاصله 4۲ کیلومتری غرب تایباد واقع 
شده و از مهم ترین جاذبه های گردشگری این روستا می توان 
به درختان سرو قدیمی آن اشاره کرد که در فهرست آثار ملی 
نیز ثبت شده اســت. همچنین وجود تپه تاریخی و باغ های 
سرسبز روستای کهجه، مکان مناســبی را برای گردشگران 

فراهم کرده است.
 روستای شــیزن: در 5۲ کیلومتری غــرب تایباد در دل 
کوه هــای سرســبز و زیبا واقع شــده و همیــن حصارهای 
کوهستانی، دلیلی بر قدمت این روستا است. بندخاکی شیزن، 
چشمه های جوشان این روســتا بخصوص چشمه آب دارو، 
غارصوفه و ســنگ مزارهای شیزن از معروف ترین جاذبه های 

گردشگری این روستا هستند.
 سمنگان: این روستا در 7 کیلومتری مشهدریزه واقع شده 
اســت. تنها مکان جالب توجه گردشگران در این روستا مزار 
»پیرچکو« است که شامل یک غار بزرگ و آبشار است و دلیل 
گزینش نام پیرچکو هم به نظر می رســد همین باشد که از 
ســقف غار آب چکه می کند. به باور مردم روستا محل خروج 

آب، جای یک شمشیر است.
 سوران: این روستا که در فاصله 45 کیلومتری جنوب غربی 
تایباد، در منطقه ای کوهســتانی و زیبا در کناره  رود مرغزار 
واقع شده، به خاطر داشتن سنگ قبور تاریخی و منحصربه فرد 
مشابه قبرستان نشتیفان، معروف است. سوران، بیشترین و 
بلندترین سنگ افراشته های منطقه را در خود جای داده است. 

   منع پیام از حضور در لیگ برتر والیبال 
پس  والیبال  فدراسیون 
از تشکیل جلسه کمیته 
انضباطــی در خصوص 
سهمیه خراسان رضوی 
در لیگ برتر، باشگاه پیام 
را محکوم بــه پرداخت 
مرداد  تــا 15  بدهی ها 
کرده بود، اما این اقدام تا پایــان وقت اداری 15 مرداد انجام 
نشد و حاال فدراسیون امتیاز این باشگاه را برای حضور در لیگ 
برتر والیبال سلب کرده  است.فدراسیون والیبال اعالم کرده در 
بررســی های به عمل آمده از این باشگاه، مشخص شد مجوز 
آن تا تاریخ 97/4/۲0 اعتبار داشــته و مختص فوتبال آقایان 
بوده و بر اثر سهل انگاری مسئوالن سازمان لیگ وقت پذیرفته 
شده  است. حال با توجه به شکایت بازیکنان و کادر فنی علیه 
باشگاه بابت مطالبات فصل پیش، خراسان رضوی اجازه حضور 

در لیگ برتر 98 را نخواهد داشت.

    اعزام بانوان کونگ  فو کار خراسانی 
به مسابقات قهرمانی کشور 

بانــوان کونگ  فــو کار 
اســتان، برای حضور در 
مسابقات قهرمانی کشور 
در رده ســنی جوانان به 

کرمان اعزام می شوند.
در این مســابقات که از 
امــروز تا 19 مــرداد به 
میزبانی کرمان برگزار می شود، ریحانه سادات رونقی در وزن 
45- کیلوگرم، یگانه غالمی در وزن 48- و زهرا باقری در وزن 
51- به مربیگری و سرپرستی اعظم علی اکبری، به رقابت با 

دیگر شرکت کنندگان خواهند پرداخت.

    رقابت نونهاالن اسکواش انتخابی
 تیم اعزامی به المپیاد کشوری 

مســابقات  دوره  یــک 
اســکواش ویژه دختران 
و پسران استان، انتخابی 
تیم اعزامــی به دومین 
دوره مســابقات المپیاد 
استعدادهای برتر کشور 
اســکواش  کــورت  در 
بیرجند برگزار می شــود.علی غنی، رئیس هیئت اســکواش 
اســتان بیان کرد: یک دوره مسابقات اسکواش ویژه دختران 
و پسران 1۳و15 سال استان، انتخابی تیم اعزامی به دومین 
دوره مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور برگزار می شود.

این مسابقات جمعه 18 مرداد در بخش پسران ساعت 9 و در 
بخش دختران ســاعت 16 در محل کورت اسکواش واقع در 

مجموعه ورزشی والیت انجام می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد
    ایجاد ۲۱ سایت ارتباطی جدید

 در نیشابور
ایســنا: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هشــت 
سایت ارتباطی در شهرستان نیشابور و 1۳ سایت جدید نیز 
در روســتاها ایجاد می شــود؛ عالوه بر آن ارتقای پنج سایت 

روستایی نیز انجام خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه سفر خود به نیشابور در 
جمــع خبرنگاران عنوان کرد: با توجه به جمعیت و ظرفیتی 
که در نیشــابور وجود دارد پهنای ارتباط موبایلی حال حاضر 
آن کافی نیست. تصمیمی که گرفته شد، ایجاد هشت سایت 
ارتباطی در داخل شهرستان و 1۳ سایت جدید در روستاست، 

عالوه بر آن پنج سایت روستایی نیز ارتقا می یابند.
وی ادامه داد: ۲4 میلیارد تومان در چهار ماه آینده تخصیص 
داده خواهد شــد تا مشــکالت و مطالباتی که مردم نیشابور 

داشتند، حل شود. 
وی اظهار کرد: یک گروه نرم افزاری در خراسان رضوی در حال 
فعالیت هستند که نتیجه کارشان می تواند ثمرات کشوری به 
همراه داشته باشد. مشکالتی برای آن ها وجود داشت که قرار 
شــد به طور کامل حل شود.آذری جهرمی گفت: با توجه به 
ظرفیتی که در شهرستان برای اشتغال وجود دارد، قرار بر این 
شد که اداره کل ICT استان و مسئوالن محلی و همین طور 
پارک علم و فناوری همنشینی کنند تا راه حل و فرمولی برای 
بحث اشــتغال ایجاد شود. این اکوسیستم باید توسعه یابد تا 

بتواند در خدمت توسعه فناوری ارتباطات قرار گیرد. 

در جریان نوشتن 
مطلبم خبردار می شوم

 با هزینه ای که برای 
شروع کار به دوستان 

در آق قال پرداخت 
گردیده، بازسازی
 چهار خانه آغاز 

شده است
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     در سی و هفتمین دوره
 دانش آموزان خراسان شمالی

 در مسابقات قرآن و عترت درخشیدند

     در بیمارستان مهرگان مشهد برگزار شد
همایش »شیر مادر اکسیر زندگی«

همزمان با هفته جهانی شیر مادر

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان شمالی از درخشش دانش آموزان دختر استان 
در سی و هفتمین دوره مسابقات کشوری قرآن، عترت 
و نماز خبر داد.عباس ســعیدی افزود: سی و هفتمین 
دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر 
سراســر کشــور در بخش آوایی در تــاالر قدس حرم 
مطهر رضوی برگزار شد.وی ادامه داد: فاطمه زراعتکار 
در رشــته حفظ 10 جــزء قرآن کریم مقام ســوم و 
اعظم ایزانلو در رشته حفظ عمومی شایسته قدردانی 
شد.سعیدی بیان کرد: بیش از 70 دانش آموز استان به 
مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز در دو بخش آوایی 
به میزبانی مشهد مقدس و بخش پژوهشی به میزبانی 

استان زنجان اعزام شدند.

   برای نخستین بار
 اجرای طرح قربانگاه توسط 
کمیته امداد خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شمالی از اجرای طرح قربانگاه باهدف کمک به نیازمندان 
به مناسبت عید سعید قربان خبر داد. مجید الهی راد در 
جلسه برگزاری طرح قربانگاه بابیان اینکه به همین مناسبت 
دو پایگاه اصلی در شهر بجنورد برای جمع آوری کمک های 
مردمی دایر می شــود، افزود: همچنین یک پایگاه نیز در 
قالب قربانگاه در روز عید قربان به مردم عزیز استان خدمات 
ارائــه می دهد و خیران می توانند دام های نذری خود را به 
این پایگاه ها تحویل دهند تا زیرنظر سازمان دامپزشکی ذبح 
و به نیازمندان تحویل داده شود.وی به شیوه های پرداخت 
کمک و نذورات از طریق کدهای آسان اشاره کرد و گفت: 
نیکوکاران می توانند با شماره گیری 7#*۳*058*8877* 
کمک هــای خــود را بــه دســت نیازمندان برســانند.

قدس: همزمان با هفته جهانی شــیر مــادر دهم تا 
شانزدهم مرداد همایش »شیر مادر اکسیر زندگی« در 

بیمارستان مهرگان مشهد برگزار شد.
در ایــن همایش که با حضور مادران باردار و شــیرده 
برگزار شــد در مورد فواید شــیر مادر، نحوه صحیح 
شیردهی، مراقبت آغوشــی kmc، نمایش فیلم های 
آموزشی، شیردهی نوزادان با بیماری های خاص، طب 
سنتی و شیر مادر و بازدید از بخش های جراحی زنان، 

زایشگاه و nicu، مباحثی مطرح شد.
در انتها از مادران موفق در امر شیردهی و مادرانی که 
نوزادان بستری در بخش ویژه نوزادان داشته اند و با تمام 
مشکالت موجود اقدام به تغذیه با شیر خود نموده اند، 

قدردانی شد.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 پ ا ك   ب ا ن ك   ا ب ت ك ا ر
 2 ي م ا ن ي   س ر ر ي ز   ا م ي
 3 س   م ه ت ر   س ك ه   ا ب ر و
 4 ت ر و ر   ب ا ي ا   گ س ل   ا
 5   ج ا   ف ك ر   ك م ي ت   ح س
 6 د ب   م خ ا ز ن   غ ر ا م ت  
 7 ر   ف ن ي   ن و ا ر   ن ج م ه
 8 خ ر ك   م ي د  ن ب ا   ر ي م
 9 ت ب و ك   ب ه ر ه   و ر د   د
 10   ا ر ت ق ا   ش د ا ي د   د م
 11 ا ب   ا ر ب و   ا ت ل   ك ر  
 12 ف   ش ن ا   ا ح م ر   پ ن ج ه
 13 ر و ي ي   م ك ي   ا ت ك ا   ا
 14 ن ا و   س ر س ر ه   پ ن ي ر ك
 15 گ ل ه م ن د   ت ا ز ه   ه م ي

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. از معضالت مبتالبه ترافیکي کالن شهرهای 
یک  قورباغه درختي-   .۲ برتري  کشور- 
ادبي-  بیست وچهارم شبانه روز- گردآوري 
ازمابهتران ۳. پیدانشدني- به این پرنده کوکو 
هم گویند 4. رشدکردن- تخمین زدن- مثل 
و مانند 5. تندیس- تیراندازي-دیدني نظامي 
دوره هاي  از   .7 جهل  نشانه-  باالیي-   .6
تحصیلي- کوچک 8. مخفف شاه- گالبي- 
قاره کهن- عددماه 9. پارچه زخم بندي- از 
 ... در   .10 علي»ع«  متقیان  موالي  القاب 
انگار کفتري مي خورد آب- نوعي هواپیماي 
جوانک  گویش  در  »جوان«  مسافربري- 
لندني 11. سر و رمز- پارچه کشباف- چندین 
زمان 1۲. آرامگاه- گیاه سنبل الطیب- دعای 
خداوند  کاشان-  توابع  از   .1۳  زیرلب 
همدم-  بانوي  مصدرجعلي-  پسوند   .14
11الفباي  حرف  بچه مشهد-  تکیه کالم 
بازیکن ملی پوش  انگلیسي 15. سرشب- 
پرسپولیس که  فوتبال  تیم  قبل  سال های 
در  را  آلماني  تیم  چندین  در  بازي  سابقه 

کارنامه دارد

مناسبي  روحي  وضعیت  که  کسي   .1
آواي  صدمه رساندن-   .۲ دستور  ندارد- 
از   .۳ فاصله  حرف  نمودن-  گربه- 
 - همراه  گوشي  تولیدکننده  شرکت های 
یوناني-  دوم  حرف   .4 وزن  مکسر  جمع 
عرصه  بسکتبال-  در  توپ  تصاحب 
مسابقات بوکس 5. شیرزني که در جنگ 
پیامبر»ص«  از  دفاع  به  تنه  یک  احد 
به جاآوردن شعبده باز-   پرداخت- 

لقمان- سرمربی  آموختني  6. چرخنده- 
قطر  و  ژاپن  فوتبال  ملی  تیم های  اسبق 
مبین  دین  به  همسرش  همراه  به  که 
خراسان-  کهن  نام   .7 گرویدند  اسالم 
الفباي موسیقي- »رومي«  ترکي 8.  نیم 
تالش و  سعي  چرخه-   ازهم پاشیده- 

جنگلي-  برگ  و  پرشاخ  درختان  از   .9
مطلبي را به خاطرکسي آوردن 10. نوعي 
مسافرتي-  کیف  قدیمي-  نفتي  چراغ 
روسیاه واقعه کربال 11. آهنینش برسنگ 
نرود- طایفه اي در سریالنکا- نام پسرانه 
فرنگي 1۲. به دست آهن ... کردن خمیر/ 

به از دست برسینه پیش امیر- از روش هاي موقتي 
گوینده  و  معاصر  شاعر  کلیوي-  بیماران  درمان 
برابر-   .1۳ درگذشت  قبل  روز  چند  که  رادیو 
دندان   .14 بلوچستان  و  سیستان  در  دریاچه اي 
چه کسي؟ بی مزه-  و  لوس  خوگرفتن-   سوهان- 

15. محبوس- لقبي که به آمریکا داده اند

   عمودی   افقی
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