
 تعهدنامه داران پدیده 
به دادگاه فراخوانده خواهند شد

 گل هایی که با ویلچر
به »قدس« آمدند

گزارشی از یکی از باصفاترین بازدیدهای روز خبرنگارنماینده دادستان مشهد:

نماینده دادستان مرکز اســتان خراسان رضوی در 
دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام 
اقتصادی کشور گفت: تعهدنامه داران شرکت پدیده 
شاندیز به زودی به دادگاه فراخوانده می شوند. قاضی 
صادق صفری با بیان این مطلب افزود: در بخشی از 
حکم دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران در 

نظام اقتصادی کشور شعبه ...

در یکــی از باصفاتریــن بازدید های مناســبتی روز 
خبرنگار؛ شماری از معلوالن ضایعه نخاعی خراسان 
رضوی به مؤسســه فرهنگی قدس آمده و به یاوران 
رســانه ای خود یادآور شــدند که »ما نیز شهروندی 
 چون شــما هســتیم پس با حمایت، پشــتیبانی
و فرهنگ سازی همیشگی خود قفل تبعیضات ناروا و 

محرومیت توانخواهان را بشکنید«...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 
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مترو خط 2 در ایستگاه پایانی
 حکم 6 ماه حبس

 برای متهم پرونده صادر شد 

 ماجرای 78 تن 
 چای آلوده رفع 

توقیف شده در خط آخر!

 در هفتمین جلسه
 از سلسله نشست های 

گفتمان توسعه شهری عنوان شد

 انتقاد از بلند مرتبه سازی 
در اطراف حرم رضوی 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 همزمان با شهادت
 امام محمد باقر)ع( انجام شد

بدرقه 
شهیدی 
دیگراز 

فاطمیون
پیکر شــهید ســیدناظر موســوی از شــهدای 
لشــکر فاطمیون در حرم مطهر رضوی تشــییع 
 شــد.ظهر دیــروز همزمان باســالروز شــهادت
 امــام محمد باقــر )ع(  وپس از برگــزاری نماز 
عبادی سیاســی جمعــه در حرم مطهــر رضوی، 

نمازگزاران و مردم شهیدپرور...

با حضور معاون اول رئیس جمهور چند طرح عمرانی و تولیدی در مشهد وچناران بهره برداری شد 

.......صفحه 2 

 با اکران مستند»تنها میان طالبان« 
در مشهد مطرح شد

 خـطر 
 تقویت داعش 
در افغانستان

کارشناس مسئول معاونت بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی 
گفت: پس از بررســی مجدد پرونده 78 تن چای آلوده در دادســرا و 
دادگاه کیفری مشــهد، طبق اطالعات به دست آمده برای عامل این 

اقدام در نهایت حکم 6 ماه حبس تعزیری ...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سوژه از شما / پیگیری از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نمایيد.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پيامک:   300072305

شنبه 19 مرداد 1398 

 8 ذی الحجه 1440
 10 آگوست 2019 

 سال سی و دوم  
 شماره 9035  
ویژه نامه 3419 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی و مجمع 
عمومی فوق العاده 

جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده 
ش��رکت فوالد گستر خواف به ش��ماره ثبت ۵39 و 
شناس��ه ملی140030۵8884  به ترتیب در ساعت 
10 و 12 صب��ح روز پنجش��نبه تاری��خ 1398/۵/31 
در محله شهرس��تان خواف ش��هرک صنعتی خرگرد 
ش��رکت عدل ترابران طبقه دوم تشکیل می گردد 
لذا از کلیه س��هامداران دعوت می شود در ساعت 

و روز مقرر حضور به هم رسانند .
ضمنا کس��انی که تمایل به کاندیداتوری در هیئت 
مدیره و بازرس شرکت دارند الزم است حداکثر تا 
تاریخ 98/۵/27 حضوری به دفتر ش��رکت مراجعه 

و فرم مربوطه را اجرا نمایند.
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی :

1-اس��تماع گ��زارش هی��أت مدی��ره در خص��وص 
عملکرد مالی 

2- استماع گزارش بازرس 
3- تصویب ترازنامه و حس��اب سود و زیان ساالنه 

و تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرس
4- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسین

۵- س��ایر مواردی ک��ه در صالحی��ت مجمع عمومی 
عادی باشد.

 دستور مجمع عمومی فوق العاده :
1-افزایش سرمایه 

2- س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 
فوق العاده باشد.

 هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فوالد گستر خواف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت تعاونی مصرف کارگران مؤسسه های فرهنگی 

آستان قدس رضوی
به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف کارگران 
مؤسس��ه های فرهنگی آستان قدس رضوی می رساند 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت فوق رأس 
ساعت 9/30 صبح روز یک شنبه مورخ 1398/6/3 در 
محل نمازخانه س��اختمان بنیاد پژوهش��های اس��المی 
واق��ع در ح��رم مطه��ر، دور برگردان بس��ت طبرس��ی 
برگ��زار خواهد ش��د. ل��ذا از اعض��ای محت��رم تعاونی 
مص��رف دع��وت می ش��ود در ای��ن مجمع ش��رکت و یا 
نماینده تام االختیار خود را خواه عضو و یا غیر عضو کتبًا 
معرفی نمایند. )هر یک از اعضا می توانند عالوه بر رأی 

خود حداکثر )3( رأی وکالت دیگر داشته باشند( 
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- ط��رح و تصویب صورتهای مالی س��ال 1397 و نحوه 
تقس��یم سود ویژه س��ال مربوطه   3- تصویب بودجه 
پیش��نهادی سال 1398    4- تصمیم گیری در خصوص 
نحوه اجاره یا فروش ملک دفتر مرکزی شرکت تعاونی     
۵- انتخ��اب روزنام��ه ق��دس ب��ه عن��وان روزنام��ه 

کثیراالنتشار
*** توجه: ارائه کپی یا اصل کارت ملی جهت شرکت و 

یا وکالت در مجمع الزامی می باشد***
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارگران 
مؤسسه های فرهنگی آستان قدس رضوی 
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 )) اطالعیه آگهی مزایده ((
 موقوفه غیرمتصرفی "کوکوش خانم" درنظر دارد رقبه اقامتی خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . 

آدرس محلپایه کارشناسی متراژ)مترمربع(عنوانردیف

1
مجتمع اقامتی 12 واحدی 
فاقد پروانه گردشگری و 

اتحادیه
شهید حنایی 12 – شیخ طوسی 9 – پشت هتل هرند20/500/000/000  ریال540

متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیاب��ان آبکوه،مقابل پمپ بنزین 
سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات  غیرمتصرفی مراجعه و یا با شماره تلفن 091۵31۵9024  تماس حاصل نمایند.

مهلت ش��رکت در مزایده تا پایان س��اعت اداری روز یکش��نبه مورخ 27 /0۵ /1398 می باش��د.  پاکت های مزایده در روز 
دوش��نبه مورخ 28 /0۵ /1398 س��اعت 12 ظهر در محل اداره اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای کمیس��یون مزایده بازگشایی 

خواهد شد.  
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آگهی مزایده فروش زمین  )نوبت اول(
 به اطالع ش��هروندان محترم می رس��اند  با عنایت به مجوز شماره 
۵0/22۵ مورخ 97/0۵/1۵ شورای محترم اسالمی شهرکدکن ، این 
ش��هرداری در نظر دارد نس��بت به فروش 2 قطعه زمین مسکونی 
) تقریبا2۵0 متر مربع ( در کوی عطار خیابان ش��قایق یک با قیمت 
کارشناس��ی هر مت��ر مرب��ع 1/000/000 ریال و قطع��ه تجاری محله 
در چه��ار در بن��د ) ۵0 متر مربع ( در حاش��یه بل��وار عطار با قیمت 

کارشناسی هر متر مربع 2/400/000 ریال اقدام نماید . 
لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت اطالعات بیشتر و در یافت 
اسناد مزایده از تاریخ انتشار تا پایان روز 98/0۵/31 به شهرداری 

کدکن ) امور مالی ( مراجعه نمایند . 
 شهرداری کدکن 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده نوبت اول 
 شرکت تعاونی اعتبار تاکسیرانی مشهد

مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی اعتبارتاکس��یرانی مشهد درساعت8 صبح روز چهارشنبه مورخ98/06/20 درمحل 
تاالر عدل واقع در میدان امام خمینی برگزار میگردد . لذا از کلیه اعضاء دعوت مینماید راس موعد مقرر در جلسه 
مذکورباهمراه داش��تن کارت ملی حضور بهم رس��انند و یا وکالی خود را حداکثر طی 7 روزکاری از تاریخ نشر آگهی با 
مراجعه به دفتر شرکت ، به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو( و موکل )عضو( و تأیید وکالت نامه جهت حضور 
در جلس��ه معرفی نمایند . بدیهی اس��ت تعدادآراء وکالتی هر عضو 3 رای وشخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
ضمنا" متقاضیان کاندیدای هیئت مدیره وبازرسی حداکثر 7 روز کاری ازتاریخ انتشار این آگهی بادرداست داشتن 

مدارک  مورد نیاز جهت تکمیل فرمت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع درمیدان امام خمینی مراجعه نمایند.
دستور جلسه :1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس حقیقی

2-طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سالهای 1393 تا 1397    3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1398
4-طرح و تصویب تغییرات سرمایه    ۵- طرح وتصویب تابرابری سهام

6- تصمیم گیری درمورد اخذ تسهیالت از بانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی 
7- انتخاب روزنامه محلی جهت درج آگهی ها    8-انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره

9-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  حقیقی شرکت برای سال مالی 98
هیئت مدیره
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آگهی دعوت
بدینوس��یله از کلی��ه صاحب��ان س��هام ش��رکت 
س��هامی خاص بین المللی تجارت قاره ثبت شده 
به شماره 980۵ ثبت شرکت های مشهد و شماره 
161692 ثبت تهران و شناسه ملی 10102043240 
دع��وت میگ��ردد ت��ا در س��اعت 10 صب��ح روز 
چهارش��نبه 98/۵/30 در مرک��ز اصلی ش��رکت 
واق��ع در خیاب��ان انق��الب خیابان به��ار مجتمع 
اداری به��ار طبق��ه دوم پ��الک 14 به کدپس��تی 
1۵6183994۵ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده حضور بهمرسانند. 
دس��تور جلس��ه: انتخاب اعضای هیئ��ت مدیره 
و س��مت های آن��ان و مدیرعامل و ح��ق امضاء و 

بازرسان
هیئت مدیره
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آگهی تجدید مزایده ) نوبت دوم(
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 شرکت در مزایده 2/000/000 ریال اقدام نماید . لذا از کلیه افراد واجد 
ش��رایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند . 
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/0۵/10 لغایت 98/0۵/30 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/0۵/30 
زمان بازگشایی پاکات 98/0۵/31 در محل دفتر شهردار تایباد 

ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که 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 ۵4۵36۵2۵ -0۵1  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی- شهردارتایباد
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با حضور معاون اول رئیس جمهور چند طرح عمرانی و تولیدی در مشهد وچناران بهره برداری شد 

مترو خط 2 در ایستگاه پایانی
هاشــم رســائی فر   معاون اول رئیس 
جمهور در سفری دو روزه به خراسان رضوی 
چند طرح عمرانی و تولیــدی را افتتاح کرد. 
اسحاق جهانگیری که صبح پنجشنبه گذشته 
وارد مشهد شده بود در همان ابتدای سفرش 

راهی شهرستان چناران شد. 
جهانگیری در چناران کارخانه تولیدی زرین 
فرم را که با ســرمایه گذاری ارزی 6 میلیون و 
100 هزار یورو و در قالب ســه خط تولیدی 
ساخته و موجب اشتغال 66 نفر شده است، به 

بهره برداری رساند.
خط تولید نوشــیدنی در بسته بندی قوطی و 
شیشه هم با دو خط فعال و ظرفیت تولید ۲۸ 
هزار بطری و ۴۸ هزار قوطی در ساعت دومین 

طرحی بود که با حضور وی بهره برداری شد.
جهانگیری همچنین خط تولید دی اکســید 
شــرکت بهار رز چناران را در شهرک صنعتی 

این شهرستان افتتاح نمود. 

  بهره برداری از 2 هزار و 500 طرح 
عمرانی و اشتغال کمیته امداد

در ادامه روز نخســت سفر معاون اول رئیس 
جمهور به خراســان رضوی، وی در مراســم 
بهره بــرداری از ۲ هزار و ۵00 طرح عمرانی و 
اشتغال کمیته امداد امام)ره( خراسان رضوی 
کــه با حضور وزیر اقتصــاد و دارایی و رئیس 

کمیته امداد برگزار شد، شرکت نمود.
مرتضی بختیاری، رئیس کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( در این مراســم گفت: برنامه های 
توانمندســازی  برای  امداد  اشــتغال کمیته 
مددجویان بر اساس برنامه پنج ساله ششم این 
است که هر سال ۷0 هزار شغل ایجاد کند، در 
بودجه ۹۸، ۳ هزار و ۵00 میلیارد تومان برای 

این منظــور در نظر گرفته 
شده است.

 پایان پروژه
 خط  2 قطار شهری

ســفر  برنامه  اصلی تریــن 
اسحاق جهانگیری به مشهد 
اتمــام پروژه خــط ۲ قطار 
شــهری و افتتاح رسمی آن 
بود که دیروز با حضور معاون 
اول رئیس جمهوررســماً به 

بهره برداری رسید.
در ایــن مراســم همچنین 

دستور آغاز عملیات اجرایی خط ۴ قطار شهری 
مشهد از منطقه خواجه ربیع تا شهرک شهید 

رجایی صادر شد.

 توافق ساخت قطار 
 برقی تهران- مشهد

 با کشور چین
اول رئیس جمهور در  معاون 
این مراســم گفت: کالنشهر 
تهــران،  از  پــس  مشــهد 
بزرگ ترین شــهر در کشور 
اســت که به دالیل متعدد 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و مذهبــی می تواند نمادی 
جمهوری  مدیریــت  آثار  از 
اسالمی در تمام کشور باشد. 
در این راستا مشهد از هر نظر 

می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه راه حل مسائل ترافیکی، 
محیط زیست و مسائل اقتصادی شهروندان، 

حمل ونقل عمومی اســت، تصریــح کرد: با 
بررســی های انجام شــده در شهرهای بزرگ 
مانند تهران، مشهد و... ده ها و گاهی صدها هزار 
خودرو در طول روز از حومه شهر به داخل شهر 
می آیند؛ بنابراین قطار شهری می تواند از ورود 

بخش زیادی از این خودروها جلوگیری کند. 
جهانگیری گفت: در سفری که رئیس جمهوری 
چین به تهران داشتند توافقی مبنی بر ایجاد 
قطار برقی برای مســیر تهران -مشهد صورت 
گرفت که بیش از ۲ میلیــارد دالر هزینه آن 
است. گفتنی است، عملیات از طرف چینی به 
کندی انجام می گیرد که باید به سرعت آن را 

برطرف کنیم.

 سال ۱۴00 زمان پایان خط 3
 قطار شهری مشهد

شهردار مشهد هم در این مراسم گفت: طول 
مترو مشــهد حدود ۸۳ کیلومتر اســت که با 
افتتاح ایستگاه کاوه، نیمی از آن به بهره برداری 
می رسد؛ باید گفت ارزش این طرح به قیمت 

امروز ۳ هزار و ۳00 میلیارد تومان است. 
محمدرضا کالیی ادامه داد: برنامه ما این است 
تا ســال 1۴00 خط ۳ را در قطعه ۴ به پایان 

برسانیم. 
اســتاندار خراســان رضوی نیز در این مراسم 
گفت: خراسان رضوی دارای بارگاه امام رضا)ع( 
بوده که مهم ترین سرمایه اجتماعی و معنوی 
محسوب می شود، به همین اعتبار باید استانی 

نمونه در همه ابعاد باشد.
علیرضا رزم حسینی افزود: شاید تنها استانی 
باشــیم که نمایندگان مجلــس آن صداها و 
سلیقه های متفاوتی دارند اما برای امام رضا)ع( 
و شهر مشهد برای آبادانی مشهد همراه شده اند.

  اختتامیه مسابقات قرآن نیروی زمینی 
ارتش در مشهد 

اختتامیه  آیین  قدس: 
نوزدهمین دوره مسابقات 
کریم  قرآن  سراســری 
خواهران  و  خانواده هــا 
زمینی  نیروی  شــاغل 
بارگاه  جــوار  در  ارتش 
علی بن موســی الرضا)ع( 

برگزار شد.در این مراسم معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش ضمن قدردانی از برگزارکنندگان مسابقات قرآنی گفت: 
دریای عظیم قرآن کریم فرصت سعادتمندی را در بین مردم 
فراهم ســاخته و باید از معارف بلند آن بهره برده و با انس با 
قرآن از دریای عظیم آن اســتفاده کنیم و به تدبیر در آیات 
قرآن بپردازیم.امیر ســرتیپ علی جهانشاهی گفت: به برکت 
خون شــهیدان و تمســک به قرآن و اهل بیت)ع( امروز به 
معنویت باالیی در ارتش دســت یافته ایم که ما را در رسیدن 
به اهداف و انجام مأموریت های ســازمانی مصمم کرده است.

در نوزدهمین دوره مســابقات سراسری قرآن کریم ۳۵0 نفر 
از فرزندان،  همســران و خواهران شاغل نیروی زمینی ارتش 
به مدت چهار روز در رشــته های اذان،  حفظ،  قرائت،  ترتیل و 

تفسیر به رقابت پرداختند.

همزمان باسالروزشهادت امام محمد باقر)ع( انجام شد
  بدرقه شهیدی دیگراز فاطمیون

شــهید  پیکر  قدس: 
موســوی  ســیدناظر 
لشــکر  شــهدای  از 
حــرم  در  فاطمیــون 
تشــییع  رضوی  مطهر 
شد.ظهر دیروز همزمان 
شــهادت  باســالروز 

 امام محمد باقر )ع(  وپس از برگزاری نماز عبادی سیاسی 
جمعه در حرم مطهر رضوی، نمازگزاران و مردم شهیدپرور 
مشــهد پیکر شهید سیدناظر موســوی را تشییع کردند.
شهید موسوی ساکن محله مهاجرنشین گلشهر مشهد بود 
که هشــتم مرداد سال جاری، در حین پاک سازی مناطق 
آزاد شــده بوکمال در سوریه بر اثر انفجار مین به  شهادت 

رسید.
پیکر این شهید لشکر فاطمیون پس از تشییع و طواف در حرم 
حضرت رضا)ع( و اقامه نماز، در گلزار شهدای بهشت رضا)ع( 

به  خاک سپرده شد.

به بهانه روز خبرنگار انجام شد 
 ادای احترام اهالی رسانه

 به شهدای بهشت ثامن
اهالی  از  جمعی  قدس: 
خبــر همزمان بــا روز 
شهدای  گلزار  خبرنگار، 
حرم  در  ثامن  بهشــت 
را  رضــا)ع(  امام  مطهر 
غبارروبی کرده و این روز 
را در ایــن مکان مقدس 
گرامی داشتند.فرمانده سپاه امام رضا)ع( در جمع خبرنگاران 
حاضر در این مراســم گفت: وظیفه رســانه ها بیان و انتقال 
واقعیات مبتنی بر حقایق اســت و بدیهی اســت آنچه اتفاق 

می افتد بخشی از حقیقتی است که می بینیم.
سردار یعقوبعلی نظری افزود: به طور مثال حقیقت تقابل ما با 
دنیای استکبار ورای اتفاق ها و رخدادهاست که به مرور زمان 
دیده خواهد شد و اصحاب رسانه با توجه به اتفاقاتی که خواهد 
افتاد و برتری هایی که جبهه حق بر اســتکبار در صحنه های 
مختلف پیدا خواهد کرد، اخبار آن را به آگاهی مردم خواهند 
رساند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیز در 
این مراسم با گرامیداشت سالروز شهادت شهید صارمی و روز 
خبرنگار گفت: وظیفه اصلی نهادهای دولتی و ارشاد، تکریم 
شأن خبرنگاران است.جعفر مروارید افزود: بیمه خبرنگاران و 
کمک به حل مسئله کاغذ از موضوعاتی است که در طول سال 
پیگیر آن هســتیم و امیدواریم بتوانیم با کمک خود اصحاب 

رسانه در فضای تبیین مفاهیم انقالب اسالمی موفق باشیم.
در ادامه این مراســم اهالی رســانه پس از حضور در بهشت 
ثامن و غبارروبی مزار شــهدا در صحن آزادی زیارت عاشورا 
را قرائــت کرده و ســپس به زیــارت امام رئــوف حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند.

      استاندار خراسان شمالی:
    ایجاد صنایع تبدیلی

 استان را متحول خواهد کرد
بجنــورد- خبرنگار 
اســتاندار  قــدس: 
با  شــمالی  خراســان 
اهمیــت  بــر  تأکیــد 
گفت:  کشاورزی  حوزه 
تبدیلی  ایجاد صنایــع 
از  را  اســتان  می تواند 
تمــام لحاظ متحــول کند و نباید از این مســئله غفلت 
شود. محمدعلی شجاعی در نشستی با حضور رئیس اتاق 
بازرگانی استان و رئیســان کمیسیون های تخصصی این 
اتاق اظهار داشت: یکی از ضعف های استان نبود فراوری 
محصوالت کشاورزی است و از آنجایی که صنایع تبدیلی 
یکی از پیشــران های اقتصادی محسوب می شود، ایجاد 
آن در استان ضرورت دارد.وی افزود: در خراسان شمالی 
منتظر کمک دیگران برای حل مشــکالت خود هستیم، 

در حالی که توانمندی های خود را نادیده می گیریم.

  آغاز طوالنی ترین پیاده روی اربعین
 از جوار بارگاه منور رضوی 

پیاده  کاروان  قــدس: 
انصارالحسین)ع( از جوار 
رضوی،  منــور  بــارگاه 
ســفر ۷۳ روزه خود را 
به سمت کربالی معلی 
کاروان  ایــن  کرد.  آغاز 
کاروان  طوالنی ترین  که 
پیاده اربعین اســت، ظهر دیروز، پس از تشرف به بارگاه منور 
رضوی و شرکت در نماز جمعه، سفر پیاده به سمت کربالی 
معلــی را آغاز کرد. مدیر کاروان پیاده انصارالحســین)ع( در 
گفت وگو با قدس گفت: آیین بدرقه این کاروان، صبح جمعه 
در قالب برگزاری دعای ندبه در مجتمع بقیة اهلل مشهد واقع 
در شهرک شــهید رجایی مشهد انجام شد که سخنران این 
مراسم حجت االسالم والمسلمین فرازی نیا بود. علی حقیرپور 
افــزود: اعضای این کاروان پس از شــرکت در نماز جمعه و 
زیارت بارگاه منور رضوی، ظهر دیروز در نخستین منزل، در 
حسینیه حضرت زهرا)س( مشهد میزبان آیت اهلل رئیسی بودند 
و از رهنمودهای ریاست قوه قضائیه بهره گرفتند. وی افزود: 
حرکت اصلی این کاروان ۹۵ نفره صبح شــنبه و همزمان با 

حرکت کاروان ابی عبداهلل)ع( از مکه به طرف کربالست. 
حقیرپور با اشــاره به اینکه این کاروان برای نوزدهمین ســال 
متوالی از مشــهد راهی کربال می شود، خاطرنشان کرد: کاروان 
انصارالحسین)ع( در طول مسیر از استان های خراسان رضوی، 
خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان در 
ایران و 6 استان در عراق عبور می کند و اربعین در کربال حضور دارد.

هادی زهرایی   معاون اول رئیس جمهور همچنین در شورای اداری خراسان رضوی 
و ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: ما درباره مسائل این استان حساس هستیم، چرا که خراسان 
رضوی اســتانی مهم و بزرگ ترین استان کشور است و مســائل آن، مسائل ملی است.

جهانگیری با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند، 
اظهار داشت: پس از تهران، مهم ترین نقطه ای که دولت برای حل مشکل آن تمرکز پیدا 

کرده حاشیه نشینی در مشهد و همچنین بافت فرسوده این شهر است.
وی تأکید کرد: ما محدودیت زیادی در منابع بودجه داریم و از مدیران دولتی انتظار می رود 

به دنبال راه جدیدی برای درآمدهای جدید باشند. وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت 
منابع، هیچ هزینه بریز و بپاشــی از ســوی هیچ مدیر دولتی قابل قبول نیست و حتی 

سفرهای خارجی مدیران باید با دقت توسط استاندار رصد شود.

  بیشترین نرخ بیکاری در سرخس وچناران
مدیرعامل ســازمان اقتصادی رضوی هم در ادامه این جلسه گفت: آستان قدس رضوی با 
پذیرش مسئولیت توسعه منطقه ای شهرستان های سرخس و چناران، در اجرای الگوی مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی استان مشارکت کرده است.رضا فاطمی امین افزود: شهرستان های 
سرخس و چناران بیشترین نرخ بیکاری در استان را دارند و برای رفع این مشکل به سمت 
طراحی صندوق های تخصصی و ارائه وام های اشــتغال زایی و کارآفرینی به مردم رفته ایم.

  وزیر جوان ما می خواهد رئیس جمهور شود اما...
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی هم در این جلسه گفت: باوجود تذکر چند باره به 

وزیر ارتباطات اما در شهر مشهد آنتن های تلفن همراه پاسخگو نیست. 

حجت االسالم پژمانفر اظهار داشــت: در این زمینه طرح سؤال شده است. وزیر جوان ما 
می خواهد رئیس جمهور شود؛ مشکلی ندارد اما اکنون وزیر ارتباطات است و باید به جای 

مسائل تشریفاتی، خدمات اولیه را انجام دهد. 

  حرف های جنجالی یک نماینده
ســخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در این جلسه خطاب به معاون اول رئیس 
جمهور، گفت: انتقاد من از دولت آقای روحانی نیســت، بلکه بحث من بررسی عالمانه و 
نقادانه دولت ها در ۴0 ســال گذشته کشور است. چرا آسیب های اجتماعی از روز پیش 
بیشتر می شود و هر دولتی که انتخاب شد، برنامه ای جدید و بدون توجه به برنامه قبلی 
نوشت و اجرا کرد؟ حســین مقصودی ادامه داد: امروز خراسان رضوی مظلوم واقع شده 
اســت. بیکاری در آن بیداد می کند، اگر آمار فعاالن اقتصادی درســت باشد، امروز نباید 
بیکاری داشــته باشیم. آمار را باید از اداره کار و بیمه پرسید که هر روز مراجعان دریافت 
بیمه بیکاری افزایش پیدا می کنند. با مصوبات تکراری و با جلساتی که هیچ نتیجه عملیاتی 
ندارند به جایی نمی رسیم.وی ادامه داد: اختیار استاندار خراسان رضوی را به عنوان پایلوت 
در ابعاد مختلف افزایش دهید؛ عدم تنفیذ اختیار به استاندار یعنی ادامه راه های دولت های 

گذشته و در نتیجه افزایش بیکاری و... .
مقصودی افزود: با وجود اینکه خراســان رضوی از نظر وســعت، استانی بزرگ محسوب 
می شــود و جمعیت باالیی دارد، تنها ۵ درصد بودجه کشــور را داراســت. امروز فعاالن 
اقتصادی به دلیل افزایش مالیات های شما، باید مالیات بیشتری پرداخت کنند و اگر به 
شهرک های صنعتی مراجعه کنید، می بینید این شهرک ها قبرستانی شده از صنعتگران و 

کارآفرینانی که به خاطر مالیات و بروکراسی اداری نمی توانند قد علم کنند.
وی یکی دیگر از مشــکالت استان را بودجه زیارت دانست و گفت: بودجه زیارت در سال 
گذشته، 1۵ میلیارد تومان مصوب شد، اما یک ریال هم تخصیص داده نشد. در سال ۹۸ 
هم تا کنون هیچ تخصیصی از بودجه زیارت نداشته ایم.عضو مجمع نمایندگان خراسان 
رضوی به  یکی از روستاهای اطراف مشهد اشاره و خاطرنشان کرد: در روستای کالته علی، 
وزارت امور خارجه و مؤسسات دولتی و مسکن و شهرسازی در داخل قبرستان این روستا 
و قنات ۳00 ســاله این روستا برج های 1۵ طبقه ساخته اند، بدون اینکه حقوق مردم را 
بدهند؛ مردم این روستا ۲0 سال است که از این دستگاه به آن دستگاه می روند تا حق و 
حقوق خود را بگیرند و سازمان بازرسی حق را به آن ها داده، این حق را برای آن ها بگیرید.

مقصودی ادامه داد: در هیئت دولت مصوب کردید تمام شهردارانی که از دولت طلب دارند 
تهاتر کنند، شهرداری مشهد بدهی خود را داده، اما به جای تشویق، تنبیه شده است.

وی با تأکید بر اینکه نمی خواهیم بودجه به استان بیاورید، گره ها را باز کنید، عنوان کرد: 
راه آهن سبزوار ۲0 سال است که به  خاطر تنها ۴۸ کیلومتر مانده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس بیان کرد: در خراسان رضوی سیل آمد، اما این استان را 
به عنوان استان سیل زده معرفی نکرده و برای آن بودجه ای در نظر نگرفتند.

جهانگیری در شورای اداری خراسان رضوی:

بریز و  بپاش های مدیران پذیرفتنی نیست

در سفری که 
رئیس جمهوری چین 

به تهران داشتند 
توافقی مبنی بر ایجاد 

قطار برقی برای مسیر 
تهران -مشهد صورت 

گرفت که بیش از
2 میلیارد دالر

هزینه آن است
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     نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:
رسانه ها  دیده بان  جامعه  دینی 

هستند

بجنورد- خبرنگار قدس: نماینده ولی فقیه در خراسان 
شمالی گفت: خبرنگاران و رســانه ها دیده بان جامعه 
دینی هستند. آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی با گرامیداشت 
فرارســیدن روز خبرنگار، افزود: رهبر معظم انقالب در 
بیانیه گام دوم انقالب خطاب به جوانان تعبیری با این 
مضمون دارند، محاصره رســانه های بیگانه را بشکنید 
کــه در اجرای این مهم، خبرنگاران و اهالی رســانه و 
مطبوعات در صف نخســت قرار دارند.وی اضافه کرد: 
همان طور که در جنگ فیزیکی و سخت هم روزی امام 
راحل دستور داد محاصره آبادان را بشکنید و رزمندگان، 
محاصره این شهر را شکستند، امروز هم باید محاصره 
رسانه ای دشمن شکسته شود.وی ادامه داد: در آن زمان 
ما در بحث نظامــی محاصره بودیم و با فرمان رهبری 
محاصره شکســته شــد؛ امروز هم در جنگ نرم باید 
محاصره تبلیغاتی رسانه های بیگانه شکسته شود تا دنیا 

نتواند حقایق ایران و انقالب را سانسور کند.

  معاون استاندار خراسان جنوبی خواستار شد
 پاسخگویی مسئوالن

 به مطالبات مردم و خبرنگاران

قـــدس: معاون استاندار خراسان جنوبی خواستار 
پاسخگویی مســئوالن به مطالبات مردم و خبرنگاران 
شد و گفت: منافع ملی و ارزش های اسالمی تنها خط 
قرمزهای نظام هستند.ناصر خوش خبر در مراسم جشن 
ویژه خبرنگاران که در محل باغ تاالر شوکت آباد بیرجند 
برگزار شــده بود، با اشاره به مشکالت خبرنگاران بیان 
کرد: نیاز است با ارتباط بهتر بین مسئوالن و خبرنگاران 
در راســتای رفع مشکالتشان چاره اندیشی شود.وی با 
بیان اینکه توسعه همه جانبه جامعه نیازمند همکاری 
گروه های مرجع و نخبگان با دولت است، افزود: مدیری 
که با نگاه مثبت در راســتای مطالبــات قانونی مردم 
گام برمی دارد نگران نظارت خبرنگاران و نقدکنندگان 
نیست.وی با بیان اینکه خبرنگاران تأثیرگذارترین نقش 
را در حوزه خودباوری، شفاف سازی و آگاه سازی جامعه 
دارند، افزود: هیچ نهادی نمی تواند به اندازه خبرنگاران با 

سیاهی ها، تیرگی ها و عدم شفافیت ها مقابله کند.

    مشاور وزیر کشور در شورای اداری خراسان شمالی:
 تالش کنید

 اعتبارات استان  برگشت نخورد

بجنورد - خبرنگار قدس: مشــاور وزیر کشور در امور 
روحانیت با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی در سفر 
ریاست جمهوری و کاروان دولت تدبیر و امید به خراسان 
شــمالی، اعتبارات خوبی به این استان اختصاص یافته، 
اظهار داشــت: تالش کنید تا اعتبارات برگشت نخورد و 
اگر این طور عمل نشــود به مردم خیانت کرده اید و باید 
پاسخگو باشید.حجت االســالم داوود نمازی در شورای 
اداری خراســان شــمالی افزود: مدیران بار مسئولیت 

سنگینی بر عهده دارند و باید جهادی عمل کنند.
وی گفت: مدیرانی که رفتار و عملشــان در کار صادقانه 
باشــد، در بین مردم به خوبی می درخشند و مردم خود 
عمل مدیران پای کار با مدیرانی که اهل عمل نیستند را 

تشخیص می دهند.
حجت االسالم نمازی گفت: دولت تالش خراسان شمالی 
را برای پیشــرفت مشاهده می کند و برای ارتقای آن در 

توسعه استان گام برمی دارد.

نیکوکاری

شهری

  اتوبوسران مشهدی دالرهای گمشده 
زائر عراقی را به صاحبش رساند

اداره  قدس:کارشــناس 
ســازمان  عمومی  روابط 
گفت:  مشهد  اتوبوسرانی 
اتوبوسران مشهدی مبلغ 
یــک هــزار و ۵00 دالر 
اصلی اش  به صاحــب  را 

بازگرداند.
مهدی پوراکبر گفت: روز گذشته اتوبوسران امانتدار خط 10 مبلغ 
یــک هزار و ۵00 دالر را به  صاحب اصلی اش که زائر عراقی بود، 
بازگرداند. کارشــناس اداره روابط عمومی ســازمان اتوبوسرانی 
مشــهد ادامه داد: این اقدام زیبا توســط همکار خوب ما، آقای 

محمدحسن رمضانی انجام شد.

 در هفتمین جلسه از سلسله نشست های
 گفتمان توسعه شهری عنوان شد
  انتقاد از بلند مرتبه سازی 

در اطراف حرم رضوی
قدس:هفتمین جلســه 
از سلســله نشست های 
گفتمان توسعه شهری با 
موضوع »بلندمرتبه سازی 
در شهر مشهد، بایدها و 
نبایدها« در شورای شهر 

مشهد برگزار شد. 
محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورا در این نشست با بیان اینکه در سابقه مشهد مخالفان و 
موافقان بسیاری همیشه موضوعات مربوط به بلندمرتبه سازی 
را به چالش کشــیده اند، گفت: یکــی از معضالتی که امروز 
بلندمرتبه ســازی را در مشــهد تبدیل به تابو کرده، نحوه 
ســاخت و ساز ســاختمان های بلند در بافت پیرامون حرم 
اســت، فرم ســاخت بناهای بافت ثامن به نحوی است که 
اجازه تصویرســازی اصولی و تصمیم گیری منطقی را از ما 
گرفته اســت.محمدهادی مهدی نیا با تأکید بر این نکته که 
ســاختمان های بلند اطراف حرم رضوی به لحاظ فرم و نما 
هیچ سنخیتی با آنچه هویت و شخصیت فضای پیرامون این 
مکان مذهبی اســت، ندارد، افزود: این مهم موجب شده هم 
طرح نوســازی ثامن و هم مفهوم بلندمرتبه سازی در مشهد 

ضربه بخورد.
وی ادامه داد: این ادله موجب شده امروز نه بتوانیم به خوبی از 
محاسن بلندمرتبه سازی دفاع کنیم و نه امکان سخن گفتن 
اصولی از مضرات آن مهیاست.مهدی نیا خاطرنشان کرد: در 
موضوع بلندمرتبه سازی عالوه برآنکه باید بتوانیم به مکان یابی 
و نقطه بهینه اجرای آن بپردازیم باید فکری برای بازطراحی 
فرم، نما و حجم بنا های بلند شهر بکنیم تا از سنخیت الزم 
در این شهر برخوردار بوده و بوم گرایی نزدیک به شهر مشهد 

در آن رعایت شود.
دکتر دیسفانی نیز در این نشست با ارائه یک تحقیق جامع از 
مکان یابی برای بلند مرتبه سازی در شهرهای مختلف دنیا به 
این نتیجه رسید که یکی از الگوهای مکان یابی برای بلندمرتبه 
سازی، نگاه توسعه حمل و نقل محور است و در توضیح آن 
گفت: یکی از نقاط مهم و حیاتی برای جانمایی بناهای بلند 
مرتبه در شهر های مختلف دنیا در مجاورت ایستگاه های مترو 

یا مراکز جامع شبکه حمل و نقلی است.
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روی خط حادهث

گزارش یک نشست

حمل و نقل

حیات وحش

قاضی زاده هاشمی تأکید کرد
  نیاز حاشیه شهر مشهد

به 3 هزار تخت بیمارستانی
پورحسین:  حســین 
نماینــده مردم مشــهد و 
کالت و عضو هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در 
نشستی صمیمی با اهالی 
منطقه قاســم آباد مشهد، 
آن ها  پرســش های  بــه 

پاســخ گفت. قاضی زاده هاشمی در پاسخ به پرسشی در رابطه 
با دوتابعیتی بودن مسئوالن گفت: طبق قانون جرم است و باید 

براساس قوانین با این موارد برخورد شود.
عضو هیئت رئیســه مجلس اجرای کارت ســوخت خودروها 
را در شــرایط فعلی  توجیه پذیر دانســت و افزود: ما مخالف 
سهمیه بندی بنزین هســتیم اما در عین حال موافق اجرایی 
شدن کارت سوخت هم هستیم و باید از این طریق جلو قاچاق 
ســوخت گرفته شود و آن ها که سوخت را به صورت قاچاق از 
این طریق تأمین می کنند، شناسایی شوند. اطمینان می دهم 
مجلس اجازه ســهمیه بندی سوخت را نخواهد داد و آن ها که 

بیش از حد متعارف مصرف باال دارند، شناسایی می شوند.
قاضی زاده هاشمی با اعالم این خبر که 3 هزار تخت بیمارستانی 
در مناطق کم برخوردار و حاشــیه شهر مشهد مورد  نیاز است، 

گفت: 6 منطقه برای ساخت بیمارستان شناسایی شده است.
وی در پاســخ به کنایه یکی از شــهروندان که در شــرایط 
انتخاباتی نمایندگان برای جلب نظر مردم در مساجد به ایراد 
سخن می پردازند و در موارد دیگر از مردم بی خبرند، گفت: 
12 سال است که توفیق نمایندگی مردم مشهد و کالت را 
در مجلس شورای اســالمی دارم و نمایندگان هفت روز در 
یک ماه را می توانند در جمــع مردمی که نمایندگی آن ها 
 را بر عهده دارند، حاضر شوند در حالی که در همین مشهد 
هزار و800 مسجد شناخته شده فعال وجود دارد و 50 روستا 
هم در کالت هســت که تنها به چند مورد آن می شود ورود 
پیــدا کرد و همه می دانند که هنوز وقت زیادی برای رقابت 
انتخاباتی پیش رو مانده اســت. سیدامیرحسین قاضی زاده 
هاشمی درباره مسکن مهر هم گفت: بلوک های مسکن مهر 
تکمیل شده و حتی در شهرک گلبهار، مسکن مهر و مسکن 

مازاد وجود دارد اما کسی متقاضی آن نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی مطرح کرد
  انتقاد از لغو مکرر پروازهای بجنورد 

راه  مدیــرکل  قدس: 
و شهرســازی خراسان 
شــمالی از لغــو مکرر 
فــرودگاه  پروازهــای 
بجنورد انتقاد کرد و آن 
را از مشــکالت اساسی 

استان عنوان کرد.
علیرضا مصطفــی زاده، به مناســبت روز خبرنگار با حضور 
در دفتر ایرنا اظهار داشــت: متأسفانه لغو پروازهای فرودگاه 

بجنورد، بعضاً سبب به هم خوردن برنامه ها می شود.
وی افزود: فرودگاه زیرســاختی اســت که انتظار می رود 
سبب توســعه باشد اما در این اســتان بعضی اوقات، لغو 
پروازها ســبب مشکالتی می شــود. وی با اشاره به اینکه 
شــمار لغو پروازها در فرودگاه بجنورد زیاد اســت، افزود: 
باید قبول کنیم که فرودگاه بجنورد دچار مشکالتی است 

و برای رفع آن باید برنامه ریزی شود. 
مصطفی زاده درباره ایرادهای فرودگاه بجنورد گفت: نیاز است 
وضعیت فرودگاه فعلی و اساساً امکان سنجی مکان فرودگاه 
در خراسان شمالی به مطالعه گذاشته شود یعنی امکان سنجی 
مکان فرودگاه به متخصصان مشــاوره مکان یابی و طراحی 

واگذار شود و این اقدامی است که تاکنون انجام نشده است.

  نگهداري غیرمجاز بره آهو
به دادگاه ختم شد
نیشابور/خبرنگارقدس: 
رئیــس اداره حفــاظــت 
از  نیشابور  زیست  محیط 
یک  غیرمجاز  نگهداري 
منزل  در  آهو  بره  رأس 
 مسـکــوني در روســتاي
ابو سعدي نیشابور خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابوراظهار کرد: براساس 
گزارش مردمي مبني بر نگهداري غیرمجاز یک رأس بره آهو در 
منزل مسکوني در روستاي ابو سعدي نیشابور، بالفاصله یگان 

حفاظت محیط زیست وارد عمل شد.
محمدمهدی نوربخش افزود: پس از هماهنگي با مقام قضایي 
بالفاصله مأموران یگان حفاظت محیط زیســت نیشــابور با 
همراهي مأموران کالنتري 12 نیشابور به محل مراجعه کردند.

 وی خاطرنشــان کرد: پس از بازرســي از این منزل یک رأس 
بره آهو که به صورت غیرمجاز نگهداري شده بود کشف و ضبط 

و فرد متخلف به مراجع قضایي معرفي شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشــابور تصریح کرد: 
براساس مصوبه جدید شــوراي عالي حفاظت محیط زیست 
 کشــور جریمه نگهداري غیرمجاز و یا اتــالف هر رأس آهو 

200 میلیون ریال تعیین شده است.

با دستگیری هفت شرور مسلح
  باند »اسحاق« متالشی شد

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان جنوبی 
از کشــف 655 کیلوگرم 
مرفیــن و دســتگیری 
هفت نفر از اشرار مسلح 
در درگیری پلیس با باند 
در  موادمخدر  ترانزیــت 
شهرستان سربیشه خبر داد. سردار مجید شجاع در تشریح این 
خبر اظهار داشت: با دریافت اطالعاتی مبني بر اینکه کاروانی از 
قاچاقچیان مســلح قصد دارند محموله سنگین موادمخدر را از 
مرزهای شرقی به مرکز کشور به صورت مسلحانه حمل کنند، 

تعقیب و دستگیری اشرار پیگیری شد.
با شناسایی محل تردد کاروان مسلح موادمخدر، تیم های ویژه 
مبارزه با اشرار به مناطق کویری شهرستان سربیشه اعزام شدند 

و منطقه مزبور را به صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند.
وی گفت: مأموران نیمه شب چهارشنبه گذشته هنگام کنترل 
محورهای مواصالتی، خودرو لندکروز حامل موادمخدر و اشرار 
مســلح را که به صورت چراغ خاموش در یکــی از محورهای 
فرعی شهرستان سربیشــه تردد می کرد، شناسایی و با عالئم 
هشداردهنده به راننده دستور ایست دادند که سرنشینان خودرو 

به محض مشاهده مأموران به سوی آن ها تیراندازی کردند.
سردار شجاع بیان کرد: اشــرار مسلح با آتش پرحجم مأموران 
پلیس زمینگیر شدند و با برتری عملیاتی پلیس ضمن رها کردن 
خودرو، با اســتفاده از تاریکی شب و کوهپایه ای بودن منطقه 
متواری شــدند. اشرار مسلح با همکاری سرنشینان دو دستگاه 
خودرو سواری که خودرو حامل موادمخدر را اسکورت می کردند، 
قصد داشتند از مهلکه درگیری متواری شوند که با اقدام سریع 
و قاطع پلیس سه نفر از اشرار مسلح و چهار نفر از تیم اسکورت 

آنان در بیابان های اطراف دستگیر شدند.
این مقام ارشــد انتظامی بیان کرد: یکی از افراد دستگیر شده 
معروف به »اســحاق« که از سرکردگان معروف حمل و ترانزیت 
موادمخدر در شــرق کشور اســت در درگیری با مأموران مورد 

اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد.
وی تصریح کرد: مأموران در بازرسی از خودرو لندکروز متعلق به 
اشرار مسلح، 655 کیلو مرفین، یک قبضه سالح نیمه سنگین، 

چند تیغه خشاب و مقادیری مهمات جنگی کشف کردند.

  درگیري مسلحانه در بجنورد 
بجنورد/خبرنگارقدس:  
جانشین فرمانده انتظامي 
اســتان خراسان شمالی 
از درگیري مســلحانه با 
اسلحه شکاری در بجنورد 
که منجر به مجروح شدن 

یک نفر شد خبر داد. 
سرهنگ حسین بدری با اعالم جزئیات این خبر گفت: پنجشنبه 
گذشته با اعالم خبری مبنی بر وقوع یک مورد درگیري مسلحانه 
در حاشیه پارک »دوبرار« شهرستان بجنورد، بالفاصله مأموران به 
محل مورد نظر اعزام شدند. وی با اشاره به اینکه با بررسی های به 
عمل آمده مشخص شد علت این درگیری اختالفات و درگیری 
قبلی بوده، افزود: در اثر این درگیري یک نفر به شــدت مجروح 
که بالفاصله توسط عوامل امدادی به بیمارستان انتقال داده شد.

جانشــین فرمانده انتظامی استان با تأکید بر اینکه افراد مسلح 
شناسایی شده اند، خاطر نشان کرد: تالش پلیس برای دستگیری 

آنان آغاز شده است.

باند دزدی از موبایل فروشي ها دستگیر شدند
 سرقت67 دستگاه موبایل در یک حرکت!

نیشـابـور/ قــدس: 
انتـظامـــي  فـــرمانده 
شهرســتان نیشــابور از 
شناســایي و دستگیری 
 باند ســه نفره ســرقت

از  ریالــي  میلیــارد   2
موبایــل  مغازه هــاي 
فروشي در این شهرستان خبر داد. فرمانده انتظامي شهرستان 
نیشابوراظهارکرد: در پی گزارش ســرقت از یک مغازه موبایل 
فروشــي در یکی از خیابان های شهر نیشابور، تیمی از مأموران 
کالنتري 11 طالقاني به همراه کارآگاهان پلیس آگاهی پیگیری 
موضوع را در دســتور کار قرار دادند. سرهنگ حسین دهقانپور 
گفت: در بررسی هاي به عمل آمده مشخص شد سارقان شبانه 
با نفوذ به داخل این مغازه تعداد 67 دستگاه گوشي تلفن همراه 
و دو دســتگاه تبلت به ارزش 2 میلیارد و 250 میلیون ریال را 
سرقت کرده اند. وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی با اشراف اطالعاتی یکي از متهمان را که از 
سارقان سابقه دار بود، در شهر مشهد شناسایي و تیم رسیدگي 
کننده به پرونده با اخذ نیابت قضایــي این فرد را در یک اقدام 
غافلگیرانه دستگیر و به منظور تحقیقات بیشتر به پلیس آگاهي 
نیشــابور انتقال دادند. این مقام انتظامی یادآور شد: متهم در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به چهار فقره سرقت 
مغازه موبایل فروشــي در شهرستان هاي ســبزوار، بجنورد و 
آشخانه با همدستي دو نفر دیگر اعتراف که دیگر همدستان 
متهم نیز در عملیات هایي جداگانه دســتگیر شدند. فرمانده 
انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: تحقیقات از متهمان 

به منظور کشف سایر سرقت هاي احتمالي دیگر ادامه دارد.

 کشف جنازه پیرمرد از میان آتش
بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد 
اظهار داشت : پیرمرد هشتاد ساله بجنوردی درآتش سوزی منزل 

مسکونی در خیابان امام رضا )ع( جان خود را از دست داد.
ســرهنگ علی پاکدل گفت: شــامگاه روز چهارشنبه گذشته 
به دنبال تماس شــهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110، 
بالفاصله مأموران انتظامی و عوامل آتش نشــانان به محل اعزام 
شدند.  وی ادامه داد: با حضور مأموران مشخص شد که قسمتی 
از یک ساختمان مسکونی دچار آتش سوزی و بخشی از این واحد 
مسکونی کامالً آتش گرفت به طوری که هنگام رسیدن  پلیس و 
آتش نشانان، دود و شعله های آتش از پنجره های این منزل خارج 
می شد. همسایگان اعالم کردند که مردی سالخورده در این واحد 
مسکونی زندگی می کند که احتمال می رود درداخل دود و آتش 

گرفتار شده باشد.
پاکدل ادامه داد: به سرعت جریان برق و گاز منزل قطع و پس از 
ایمن سازی محل حادثه در واحد مسکونی با تجهیزات مخصوص 
باز شد. درحالی که آتش رو به محار شدن می رفت آتش نشانان 

جسد سوخته پیرمردی حدوداً هشتاد ساله را در محل یافتند.

زاویه تصویر

دامدار صالح آبادی پای چرخ شیر

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     .

 معطلی بدون دلیل در یک بیمارستان
به بیمارستان چشم پزشکی خاتم االنبیا که 
مراجعه می کنید ازصبح ساعت 6یا7 که وارد 
بیمارســتان می شوید تا ساعت ۴بعد ازظهر 
بدون دلیل معطل هستید؛شماره اینترنتی 
یا تلفنی رزرو شده از روز قبل،ولی صف های 
طوالنی با چهارصف بــرای پرداخت،با یک 
نفرمسئول!. ازطرفی این قدر طبقه باال وپایین 

می فرستند پیش انترن ها تاساعت ۴بعدازظهر تا خود دکتر ببیند، حتی اگر کسی بخواهد فقط 
نخ بخیه اش را بکشد.

903...0084

  قبرستان قدیمی مه والت در انتظار پارک
قبرســتان قدیمی شهرستان مه والت فیض آباد را پنج سال اســت برای پارک خراب کردند، 

بودجه اش هم آمده، اما هیچ اقدامی نکردند، خواهشاً پیگیری کنید.
937...0847

 راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند
 لطفــاً راهنمایی و رانندگی رســیدگی کند. پــارک دوبل والدین جلو دبیرســتان دخترانه

امام حسین)ع( ابتدای سناباد ساعت 2 ظهر موجب ترافیک شدید می شود.
915...7501

  تقسیمات عجیب در یک برنامه سیما
درشبکه های مختلف ســیما بخصوص برنامه 
سالم صبح شبکه3و برنامه های مختلف شبکه 
خبر از نقشه تقسیمات کشوری عجیب وغریبی 
استفاده می کنند. مثالً شهرستان فردوس را به 
خراسان رضوی اضافه کردند وشهرستان طبس 
راهم به استان یزد و نقشه خراسان رضوی و یزد 
را دو برابر اندازه واقعی کشیدند! بارها تذکردادم 

و پیامک زدم حتی لینک سایت تقسیمات کشوری و سایت وزارت کشور را برایشان فرستادم، بلکه 
نگاهی به نقشه واقعی ایران بیندازند و آن را تصحیحش کنند، اماهیچ اقدامی نشد.

936...6158

  تونل اهلل اکبر درگز را تکمیل کنید
این همه بودجه درکشور صرف تکمیل پروژه ها 
می شود یک بودجه هم برای تکمیل پروژه تونل 
اهلل اکبر درگزاختصاص بدهند تا توی این جاده 
مرگ، کشته و تلفات ندهیم. نماینده ما که اصاًل 
توجهی به این پروژه نمی کند ازمسئوالن اداره 
راه خواهشمندیم به فکرتکمیل این پروژه باشند 

و برای جان مردم ارزش قائل بشوند. هر سال چندین کشته می دهیم، به داد مردم برسید.
935...7054
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کارشــناس مسئول معاونت  عقیل رحمانی
بازرسی ســازمان صمت خراسان رضوی گفت: 
پس از بررســی مجدد پرونده 78 تن چای آلوده 
در دادسرا و دادگاه کیفری مشهد، طبق اطالعات 
بدست آمده برای عامل این اقدام در نهایت حکم 

6 ماه حبس تعزیری صادر شده است.

محموله عظیم چای و اعتراض سازمان صمت
مهدی مقدسی در تشریح ماجرا به قدس گفت: 
اردیبهشت ماه ســــال 97 بود که در یک اقدام 
هماهنگ و مشــترک بین ســــپاه ناحیه حر 
مشــــــهد، معاونت بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجــــارت و پلیس اطالعات و امنیت 
عمومی خراســــان رضوی، محموله عظیم چای 
غیرقابل مصرف د ر مشهد کشف و با دستور قاضی 
خدابخشــی، سرپرســت وقت دادسرای انقالب 

مشهد توقیف شد. 
وی تصریح کرد: پــس از توقیف محموله چای 
که حدوداً 78 تن وزن داشــت و در حاشیه شهر 
مشهد در یک انبار دپو شــده بود، بررسی های 
کارشناســی ما روی موضوع به دقت انجام و از 
سویی نظر کارشناسان حوزه چای هم اخذ و در 
پی آن مشخص شد که محموله قابلیت مصرف 
انسانی ندارد. از همین رو بود که پس از طی شدن 
مراحل مورد نیاز، پرونده تخلف صورت گرفته به 

تعزیرات حکومتی مشهد ارسال شد.
مهدی مقدسی ادامه داد: پرونده هم طبق روال 
موجود به یکی از شعب تعزیرات حکومتی ارجاع 
و رســیدگی به تخلف صورت گرفته در دستور 
کار قرار گرفت. این ماجرا ادامه داشــت تا اینکه 
در حدود 8 ماه بعد )97/10/2( رأی شعبه بدوی 
تعزیرات حکومتی مبنی بر برائت مالک محموله 

صادر شــد. با توجه به این نکته بود که از سوی 
مدیرکل وقت ســازمان صمت، بــه رأی صادره 
اعتراض و موجب شد تا پرونده به یکی ازشعبات 

تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ارسال شود.

 ورود دادستانی به ماجرا
مجدد پرونده در آن مرجع رسیدگی و پس از آن 
اعتراض ما پذیرفته و اعالم می شود که صالحیت 
رســیدگی به پرونده در اختیار حوزه دادستانی 
مرکز استان بوده و باید پرونده به آن مرجع ارسال 

و در آنجا رسیدگی شود.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی اشاره ای به ماجرای ارجاع پرونده 

به دستگاه قضایی کرد و در این رابطه گفت: در 
مقابل پرونده 78 تن چای آلوده به دادسرای مرکز 
استان ارسال و ابتدا در حوزه معاونــت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادســرای عمومی و 
انقالب مرکز استان توسط قاضی بهشتی توندری 
به دقت مورد بررســی قرار گرفــت و پس از آن 
پرونده به دادســرا ارســال و فرایند دیگر آن نیز 

طی شد. 
وی به مراحل آخر رسیدگی به پرونده رفع توقیف 
78 تن چای غیرقابل مصرف در دستگاه قضایی 
اشاره و در این باره گفت: حال پس از طی شدن 
مراحل قضایی، اطالعاتی واصل شد که مشخص 
کرد عامل دپوی 78 تن چای غیرقابل مصرف در 

دادگاه کیفری 2 مشهد به 6 ماه حبس تعزیری 
محکوم شــده است. از ســوی دیگر با توجه به  
قوانین موجود، فرد خاطی می تواند در مدت زمان 

مشخص به این رأی نیز اعتراض کند.

 تبرئه در تعزیرات
 تا محکومیت در دستگاه قضایی!

درحالی کارشــناس مســئول معاونت بازرسی 
ســازمان صمت روند طی شــده این پرونده را 
تشــریح کرد که چند نکته در این زمینه وجود 
دارد که باید برای نمونه های مشابه در نظر گفته 
شــود. اول اینکه در زمان اعــالم رأی پرونده در 
شعبه بدوی اعالم شده بود: »با التفات به نتیجه 
آزمایشات و بررســی های اداره کل استاندارد و... 
رأی برائــــت نامبرده)مالک محموله( را صادر و 
اعالم می نماید«.  حال آنکه نتیجه آزمایشــات و 
اعالم نظر اداره کل استاندارد به وضوح آلوده بودن 

محموله را تأیید و آن را اعالم کرده بود.
در ثانــی چــرا باید محموله ای کــه مصرف آن 
می تواند سالمت جامعه را به خطر بیندازد به این 
آسانی رفع توقیف شود؟ از طرفی چگونه دستگاه 
قضایــی در مدت زمان کوتاهــی به این نتیجه 
رسید که عامل این اقدام مجرم است و برای وی 
حکم محکومیت صادر کرد، اما پس از هشت ماه 

رسیدگی در تعزیرات حکومتی این گونه نشد!

حکم 6 ماه حبس برای متهم پرونده صادر شد 

ماجرای 78 تن چای آلوده رفع توقیف شده در خط آخر!

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
  افزایش دمای هوا در خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراســان رضوی پیش بینی کرد: با نفوذ 
جریانات شمالی و نسبتاً خنک روی استان خراسان رضوی، 
انتظار داریم طی امروز و فردا در غالب نقاط استان دمای هوا 
به طور نسبی افزایش و از روز دوشنبه تا پایان هفته مجدداً 
دمای هوا در سطح استان شکل کاهشی خواهد داشت. ضمن 
اینکه وزش باد در چند روز آینده در سطح استان پدیده غالب 
اســت که در بخش هایی از نوار شرقی، نیمه جنوبی و جنوب 
شهرستان سبزوار موجب خیزش گرد و خاک نیز خواهد شد. 
بر این اســاس هوای امروز مشهد صاف تا کمی ابری بعضی 

ساعات افزایش سرعت وزش باد خواهد بود.

پرونده
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 سال سی و دوم  
شماره 9035  ویژه نامه 3419 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 

فضای مجازی: 

پایگاه اطالع رسانی دادسرای عمومی و انقالب مشهد: 
نماینده دادستان مرکز استان خراســان رضوی در دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور گفت: 
تعهدنامه داران شرکت پدیده شاندیز به زودی به دادگاه فراخوانده 

می شوند.
 قاضی صادق صفری با بیان این مطلب افزود: در بخشی از حکم 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
شــعبه مستقر در مشــهد، در خصوص پرونده پدیده نسبت به 

تعهدنامه داران تعیین تکلیف شده است.
وی تصریح کرد: به موجب آن کلیه تعهدنامه داران باید به حالت 
ســهامداری برگردند و با توجه به اینکه منشــأ تعهدی که در 
اختیار تعهدنامه داران است همان سهام است و هیچ وجه تمایز 
یا مزیتی نسبت به سایرین جهت تعلق تعهدنامه به آنان وجود 

ندارد، بنابراین دادگاه در حکم صادره برای تعهدنامه داران تبدیل 
وضعیت به سهامداری را پیش بینی کرده است.

نماینده دادستان مرکز استان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشور با بیان اقدامات انجام شده در 
این رابطه تصریح کرد: در همین راستا دستوری مبنی بر بررسی 
سازوکار جهت اجرای این قسمت از حکم دادگاه صادر شده که 
به زودی طی پروسه مشخص، به تعهدنامه داران اعالم خواهد شد 

که جهت تبدیل وضعیت به مرجع قضایی مراجعه نمایند.
وی در ادامه عنوان کرد: ضمناً در حکم دادگاه در خصوص افرادی 
که اصرار بر اجرای مفاد تعهدنامه داران دارند پیش بینی شده است 

که آن ها باید در این باره به خود متهمان مراجعه نمایند.
شایان ذکر است، در بازه زمانی آذر ماه سال 93 تا بهمن ماه سال 
 9۴، شــرکت پدیده شاندیز اقدام به خرید سهام متعلق به تعداد

 63 هزار و525 نفر از سهامداران )معادل ۴7 درصد از کل سهامداران 
 آن دوره( نموده اســت و در قبال آن، برگ تعهد مشخصی را با 
در نظر گرفتن 30 درصد سود سالیانه و در سررسید هشت ماهه، 
در اختیار فروشندگان سهام قرار داده است، درحالی  که شرکت 
به دلیل شرایط ویژه ای که تاکنون داشته، موفق به تسویه حساب 

با این گروه نشده است.

نماینده دادستان مشهد:

تعهدنامه داران پدیده به دادگاه فراخوانده خواهند شد



ورزش خراسان

کواته ... کواته

با  اکران مستند »تنها میان طالبان« در مشهد مطرح شد

خطر تقویت داعش در افغانستان
مهر: محسن اسالم زاده کارگردان مستند »تنها 
میان طالبان« در مراســم اکران خصوصی این 
فیلم در مشهد درباره دالیل ساخته شدن این 

مستند سخن گفت.
اســالم زاده در مراسم اکران مستند »تنها میان 
طالبان« که به مناســبت ســالگرد شــهادت 
دیپلمات های ایرانی در مزارشــریف در مشهد 
بــه نمایش در آمد از خطــر تقویت داعش در 
افغانستان، در صورت صلح تحمیلی و همکاری 
طالبان با آمریکا ســخن گفت و ضمن تحلیل 
وضعیت امروز افغانســتان بیان کرد: قطعاً باید 
جنگ در افغانستان پس از چند دهه پایان یابد 
تا مردم مظلوم این کشــور طعم صلح و آرامش 
را بچشــند، ولی ترس من از این است که اگر 
طیف دیپلمات طالبان زیاد با آمریکایی ها نشسته 
و مذاکره کند، امکان دارد بدنه نظامی طالبان، 
جذب داعش شوند. حتی این می تواند طرحی 
آمریکایی باشــد برای احیای پروژه شکســت 

خورده انتقال داعش به افغانستان.

  انگیزه و چگونگی ساخت مستند
اسالم زاده در تشریح انگیزه و چگونگی ساخت 
مستندش یادآور شد: به دلیل سؤاالتی که داشتم 
و اینکه بیشتر کتاب ها و منابع پاسخ مناسبی به 
سؤاالتم نمی دادند، ضمن پیگیری های چندین و 
چندباره سرانجام سال ۹۳ توانستم ۱۵ روز در 
میان طالبان حضور پیدا کنم. قصد من در این 
مستند به هیچ عنوان جانبداری از طالبان نبوده، 
اما در آن زمان می خواســتم بگویم طالبان به 
عنوان یک گروه جدی در افغانستان جغرافیا دارد 
و نمی شود نادیده اش گرفت. گفته ای که هر چند 
در آن روزها توسط اکثر رسانه ها کتمان می شد، 

ولی با گذشت زمان ثابت شد که درست است.
وی افزود: به واقع طالبان گروه تکفیری نیست، 
بلکه بر اســاس آنچه که به تصویر کشیده شده 

اســت، طالبان هم جزئی از 
جنگ داخلی افغانستان است. 
البته این طور نیست که بتوان 
از عملکــرد آن ها دفاع کرد، 
چون متأســفانه آمار تلفات 

غیرنظامی همچنان باالست.
بــه  اشــاره  ضمــن  وی 
جبهه گیری قاطع طالبان در 
مقابل داعش گفت: در سال 
هایی که داعــش در عراق و 
سوریه قدرتمند بود، طالبان 
برای بیعت از سمت داعش، 
به شــدت تحت فشــار قرار 
گرفته  بود، ولــی در نهایت 
ایــن کار را نکــرد اما برخی 
را  ایــن موضوع  تحلیلگران 

سانسور کرده اند و این طور القا می کنند که عماًل 
طالبان با داعش و القاعده هیچ تفاوتی ندارند.

این مستندســاز که ســابقه حضــور فعال در 
افغانستان را دارد درباره وضعیت فعلی افغانستان 
و مذاکرات صلح آمریــکا و طالبان عنوان کرد: 
تحلیــل مــن از مجموعه وقایع آن اســت که 
آمریکایی ها هم به جهت مشکالت داخلی و هم 
به جهت انتخابات پیش رو به شــدت نیاز دارند 

که با تمام کسانی که در جبهه 
مخالفشــان هستند، از جمله 
طالبان، عکس یادگاری بگیرند.
اسالم زاده با بیان اینکه طالبان 
یک بدنه سیاسی و دیپلماتیک 
و یک بدنه نظامی دارد، گفت: 
همیشــه درگیری بین این ها 
بوده اســت. با تکیــه بر این 
جریان، امروز ترس من از این 
اســت که اگر طالبان زیاد با 
آمریکایی ها نشسته و مذاکره 
کند، امکان دارد بدنه نظامی 
طالبان جذب داعش شــوند. 
حتــی ایــن می تواند طرحی 

آمریکایی باشد.

  آمریکایی ها به دنبال 
به راه انداختن جنگ مذهبی 

وی ضمن اشاره به آثار بیش از چهار دهه جنگ 
در افغانستان، اضافه کرد: سال گذشته در برخی 
مناطق، شــرایط به نحوی بود که مردم با خطر 
قحطی روبه رو بودند. این جنگ، جنگی بسیار 
وحشتناک و خانمان سوز است، اما خوشبختانه 
جنگ مذهبی نیست، ولی آمریکایی ها به دنبال 

به راه انداختن جنگ مذهبی در افغانستان بوده و 
هستند. آن ها می دانستند طالبان حنفی مذهب 
و ضد تفکر وهابی داعش هســتند، ولی قصد 
داشتند با حربه هایی بدنه طالبان نیز به داعش 

بپیوندد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

  »تنها میان طالبان ۲« را می سازم
اسالم زاده با بیان اینکه مستند جدیدی با عنوان 
»تنها میان طالبان ۲« در دست ساخت دارد که 
پس از مراحل تدوین به نمایش گذاشته می شود، 
افزود: در آن فیلم به صورت جدی تر وارد قضیه 
شــده و نکات متفاوت تری نســبت به جریان 
طالبان و مسائل افغانستان در آن ارائه شده است.

  شهید صارمی مردمی بود
در ادامه این برنامه اهلل  مدد شاهسون تنها بازمانده 
واقعه کشتار دیپلمات های ایرانی در کنسولگری 
ایران در مزار شریف، ضمن گرامیداشت تجلیل 
از شخصیت شهید صارمی، خبرنگار شهید این 
حادثه گفت: شــهید صارمی پیوسته در جمع 
مردم بود و مسائل خیلی دقیق را از داخل مردم 

افغانستان کشف می کرد.

  روایت بی واسطه 
در مورد نگرش طالبان

مســتند »تنها میان طالبان«، ساخته محسن 
اســالم زاده در سال ۱۳۹۴، روایت بی واسطه در 
مورد نگرش طالبان به مسائل مختلفی از جمله 
سیاست، مذهب و قومیت اســت. اسالم زاده با 
مقام های والیتی طالبان در اســتان »هلمند« و 
همچنین با یکی از اعضای شورای رهبری و چند 
نفر از وزرای طالبان از جمله رئیس کمیسیون 
اقتصادی، رئیس کمیســیون نظامی و معاون 
کمیسیون فرهنگی که همه از مسئوالن طالبان 

بودند، گفت و گو کرده است.

فرهنگ و هنر
  گشایش ششمین دوره نمایشگاه 

بین المللی عکس خّیام
ششــمین دوره  قدس: 
نمایشــگاه بین المللــی 
عکس خیــام در گالری 
گلســتانه عصــر دیروز 
این  یافــت.  گشــایش 
نمایشگاه که با همکاری 
مؤسســه تحقیقــات و 

مطالعات عکاسی آبگینه البراتوار نیلیا، گالری گلستانه برگزار 
شــده تا ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ به نشانی چهارراه بی سیم، جهاد ۳ 

پالک ۱۹ دایر است.

  نمایش »کلومردگان« در سبزوار 
یـش  قــــدس: نـما
»کــــــلومردگان« بــه 
نویســندگی حســــن 
کی قبادی و کارگردانی 
فر،  مصطفی حمیــدی 
روی صحنه اســت. این 
نمایش اقتباســی آزاد از 

واقعه تاریخی سلسله سربداران است.
 در ایــن نمایــش بازیگرانی چون حســین غایبی،حســین 
شمس آبادی، بهروز دادور، وحید مکاری، مهدی جلینی، فرزانه 
فرهبد، احسان افچنگی، حمید گردشی، مهدی عابدی، مهرداد 
علوی، محمد رحمتی، مصطفی عامری، مهدی دلبری، آبتین 

حمیدی فر به ایفای نقش می پردازند.

  کسب سه مقام کشوری توسط 
پاورلیفترهای خراسان رضوی 

ورزشــکاران  قــدس: 
خراســان  پاورلیفتینگ 
تک  مسابقات  در  رضوی 
قهرمانی  لــوازم  با  لیفت 
باشــگاه های کشــور در 
ســنی  مختلف  رده های 
سه مقام تیمی به دست 
آوردند. رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام خراسان رضوی 
گفت: ورزشــکاران این استان در مســابقات تک لیفت با لوازم 
قهرمانی باشگاه های کشور که در قم برگزار شد یک مقام قهرمانی 

و دو عنوان نایب قهرمانی کسب کردند.
سروش پورآزاد تصریح کرد: پاورلیفتر های این استان در رده سنی 
جوانان بر سکوی قهرمانی ایستادند و در رده های سنی نوجوانان 
و بزرگساالن نایب قهرمان شــدند. مسابقات تک لیفت با لوازم 
قهرمانی باشگاه های کشــور پانزدهم تا هفدهم مرداد ماه در قم 

برگزار شد.

  حضور یک خراسانی در اردوی انتخابی 
تیم ملی رولر اسکی

قــدس: اردوی آمادگی 
و انتخابــی تیم ملی رولر 
یک  با حضــور  اســکی 
ورزشــکار خراســانی در 

تهران برگزار می شود. 
اردوی آمادگی و انتخابی 
تیم ملی رولر اســکی با 
حضور یک ورزشکار خراسانی از ۲۲ مردادماه تا 7 شهریور ماه در 
تهران برگزار خواهد شد. آرمین جمال وطن از خراسان رضوی به 

این اردو انتخابی دعوت شده است.
گفتنی است؛ این اردوی انتخابی در مجموعه ورزشی آزادی تهران 

برگزار می شود.

  لیگ واتر پلو کشور با حضور 
نماینده خراسان رضوی 

قدس: رئیس هیئت شنا، 
شیرجه و واترپلو خراسان 
رضوی گفت: مرحله اول 
لیگ واتر پلو پســران زیر 
۱7 سال کشــور با رتبه 
خراسان  نماینده  ســوم 
رضوی در گــروه خود به 
پایان رسید. مجید مشتاق عشق در این خصوص اظهار کرد: این 
دوره از مســابقات در دو گروه پنج تیمی برگزار شد که نماینده 
اســتان در گروه خود با تیم های یــزد، آزادی، اصفهان و کرمان 
به رقابت پرداخت. رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو خراسان 
رضوی بیان کرد: در این دوره از مســابقات تیم آبمیوه سجاد به 
عنوان نماینده خراسان رضوی در لیگ واترپلو رده سنی زیر ۱7 
ســال حضور داشت که با دو پیروزی و دو باخت در جایگاه سوم 
گروه خود قرار گرفت. مشتاق عنوان کرد: یونس رئوف، از خراسان 

رضوی به عنوان بازیکن اخالق این دوره از رقابت ها انتخاب شد.
گفتنی اســت؛ دور بعدی این رقابت ها در آبان ماه ســال جاری 

برگزار خواهد شد.

  اخبار کوتاه از صالح آباد
* مســابقات مفهومی قرآن همراه با بازی و ســرگرمی ویژه 
کودکان و نوجوانان در محل بوستان شهدای گمنام برگزار شد. 
* افتتاح یک پیش دبستان و دبستانی در صالح آباد با نام ریحانه 
و با رویکرد قرآنی وعلمی که برای سال تحصیلی جدید در همه 
پایه های ابتدایی نام نویسی می کند مورد استقبال صالح آبادی ها 

قرار گرفته است. 
* جشــنواره موسیقی آوای ارادت »با همت و هماهنگی بنیاد 
فرهنگی امام رضا )ع( و با حضور و هنرمندی دبیر جشــنواره 
موســیقی استاد »عزیز تنها« در ســالن 7 تیر اداره آموزش و 
پرورش صالح آباد اجرا شد و از پیشکسوت موسیقی مقامی این 

شهرستان استاد احمدخان نورزایی تجلیل شد. 
* تیم والیبال فرهنگیان اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
صالح آباد به سرپرستی و همت حیدر اسدی )رئیس اداره( رتبه 
نخست مســابقات والیبال ادارات تبادکان و نواحی هفت گانه 
آموزش و پرورش خراســان رضوی را کسب کرد و بر سکوی 

نخست ایستاد. 

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   30007۲305

محسن اسالم زاده 
كارگردان مستند 

»تنها میان طالبان« 
در مراسم اكران 

خصوصی این فیلم 
در مشهد درباره 

دالیل ساخته شدن 
 این مستند 
سخن گفت

بــرش

در سبزوار
  هزینه مراسم روز خبرنگار 

صرف آزادی زندانیان شد
 ۱7 مراسم  هزینه  ایرنا: 
مــرداد روز خبرنگار در 
ســبزوار صــرف آزادی 
غیرعمد  جرایم  زندانیان 
شــد. رئیس اداره زندان 
 ســبزوار گفت: در اقدام 
خیــر خواهانــه، کانون 

خبرنگاران این شهرســتان با مشارکت خیران اقدام به آزادی 
سه زندانی جرایم غیرعمد کردند.

محمد بسکابادی افزود: هم اکنون ۴۸ زندانی جرایم غیرعمد 
در شهرستان  های سبزوار و جوین برای رهایی از زندان چشم 
انتظار کمک  های خیران و افراد نیکوکار هســتند. وی اظهار 
داشــت: این تعداد زندانی با بدهی حدود 7۰ میلیارد ریال در 
ارتباط با پرداخت مهریه، نفقه و محکومیت مالی غیر عمد در 
زندان به سر می برند. رئیس اداره زندان سبزوار گفت: از محل 
کمک های جشن گلریزان امسال ۱۳ زندانی جرایم غیر عمد 
در شهرستان های سبزوار و جوین آزاد و به آغوش خانواده  های 

خود بازگشتند.

نیکوکاری

مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی خبر داد
  پرداخت 90 درصدی مطالبات پزشکان 

در طرح نسخه الکترونیکی
خبرنگار  بجنــورد- 
کل  مدیــر  قــدس: 
خراسان  ســالمت  بیمه 
پرداخــت  از  شــمالی 
۹۰ درصــدی مطالبــان 
پزشــکان اسفراین که در 
طرح نســخه نویســی با 

 ایــن اداره کل همــکاری داشــته اند خبــر داد و گفت: طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی به صورت پایلوت در استان کرمان آغاز 
 شده بود که این طرح به صورت آزمایشی در شهرستان اسفراین 
اجرایــی شــد. دکتر محســن رعنایــی در نشســت خبری 
هــدف از اجــرای این طرح را آســان ســازی رونــد پذیرش 
بیمــاران، ارتقــای خدمــات بــه بیمــاران و جلوگیــری از 
 هدررفــت منابــع و ایجــاد پرونــده الکترونیکی بــرای بیمار 
عنوان کرد. وی اظهار داشت: طرح نسخه نویسی الکترونیکی در 
ســال جاری نیز در بجنورد مرکز استان اجرایی خواهد شد و به 
مرور در سایر شهرستان ها نیز پذیرش بیماران الکترونیکی خواهد 
شد. وی در ادامه جلسه از پرداخت ۱۴۰ میلیارد ریال از مطالبات 
مؤسسات طرف قرارداد خود در بخش دولتی و خصوصی خبر داد 
 و گفت: از این مبلغ 7۵ میلیارد ریال در بخش دولتی و دانشگاه،

 ۳6 میلیارد ریال در بخش روســتایی و عشــایری، ۲۹ میلیارد 
 ریــال در بخش خصوصی ومابقی نیز مربوط به طرح پزشــک 

خانواده است.
رعنایی اظهار داشت: از مجموع این میزان 7۵ میلیارد ریال به بخش 
 دولتی و دانشگاهی، ۲۹ میلیارد ریال مربوط به بخش خصوصی،
بــه بخــش روســتایی و عشــایری   ۳6 میلیــارد ریــال 
خانــواده  پزشــک  طــرح  بــه  مربــوط  نیــز  مابقــی   و 

پرداخت شد.
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فضای مجازی: 

گزارش

احمــد فیــاض: در یکــی از باصفاترین 
بازدید های مناســبتی روز خبرنگار؛ شماری 
از معلــوالن ضایعه نخاعی خراســان رضوی 
به مؤسســه فرهنگی قدس آمده و به یاوران 
رســانه ای خود یادآور شــدند کــه »ما نیز 
شهروندی چون شما هستیم پس با حمایت، 
پشــتیبانی و فرهنگ سازی همیشگی خود 
قفل تبعیضات ناروا و محرومیت توانخواهان 

را بشکنید«.
به گــزارش خبرنگار ما، در ایــن بازدید که 
به منظور ابــراز قدرشناســی از تالش های 
خبرنــگاران روزنامــه قــدس در پیگیــری 
مطالبات جامعه معلوالن اســتان خراســان 
رضوی و مشهد مقدس و تبریک روز خبرنگار 
صورت پذیرفت؛ رئیس هیئت مدیره انجمن 
معلــوالن ضایعه نخاعی اســتان با اشــاره 
به مطالبــات توانخواهــان در جمع اعضای 
هیئت تحریریه روزنامــه قدس گفت: عالوه 
بر مشکالت ســخت افزاری در سطح جامعه 
مانند فقدان مناسب سازی سازه ها؛ معلوالن 
بــه لحاظ نرم افزاری به ویــژه در حوزه های 
بهداشــت روح و روان نیز مســتلزم حمایت 
هستند و آگاه سازی جامعه در این زمینه بر 

عهده رسانه است.
  قدردانی از تالش های 
خبرنگاران روزنامه قدس

نسا خوش نیت با تشکر از تالش های خبرنگاران 
روزنامه قدس خاطرنشــان کــرد: خبرنگاران 
روزنامه قدس حتی در روستاها و پا به پای ما در 
جهت کارآفرینی معلوالن همگام شده و پوشش 

خبری مطلوبی داشتند که این وظیفه شناسی 
در نهایت به همان تقویت روح و روان توانخواهان 
منجر شده و عامل انگیزشی به حساب می آید. 
نقش حمایت های رســانه غیرقابل انکار است. 
اینکه بــا گزارش های خبری؛ جامعه می ببیند 
که معلوالن بر خالف برچسب زنی شماری از 
افکار عمومی مبنی بر ناتوانی؛ می توانند با تحقق 
شعار »ما می توانیم« در عرصه های کارآفرینی، 
فرهنگی، علمی، ورزشــی، هنــری و... خوش 

بدرخشند؛ جای سپاس و تشکر دارد.
وی افزود: تفاوت ما با شــهروندان ســالم تنها 
در حــد ویلچر و چرخی اســت کــه روی آن 
نشســته ایم و در ســایر عرصه ها هیچ تفاوتی 
نداشته، بلکه گاهی در برخی از حوزه ها موفق تر 
عمل کرده ایم. رشــد زندگی ماشــینی سبب 
افزایش حوادث غیرمترقبه، جاده ای، ساختمانی 
 و... شــده، بنابراین خدای ناکــرده این ضایعه 
نخاعی شــدن می تواند برای هــر فردی اتفاق 
بیفتد. ما نیــز شــهروندیم و خواهان عدالت 

اجتماعی.

  مناسب سازی ناوگان حمل و نقل 
در مناطق كم برخوردار

صادقی مرمری نیــز از اعضای هیئت مدیره 
انجمن بر ضرورت مناسب سازی ناوگان حمل 
و نقل عمومی در مناطق کم برخوردار شــهر 
مشهد تأکید کرد و گفت: بسیاری از اعضای 
انجمــن حمایت از معلــوالن ضایعه نخاعی 
مشهد در مناطق حاشیه و کم برخوردار شهر 
ســکونت دارند؛ بنابراین اولویت های مناسب 

سازی مانند مناسب ســازی ناوگان اتوبوس 
شــهری این مناطــق باید مدنظــر تصمیم 

گیری های مدیریت شهری قرار گیرد.

  معلولیت، ناتوانی نیست
ســردبیر روزنامه قدس نیز در جمع شماری 
از معلوالن ضایعه نخاعی استان ضمن تشکر 
از حضور معلوالن استان در مؤسسه فرهنگی 
قدس اظهار کرد: »معلولیت«، واژه ای اســت 
که بیشــتر در ذهن ما به معنای یک ناتوانی 
معنی می شــود و می تواند مشکالتی را برای 
فرد معلــول ایجاد کند، امــا معلوالن معزز، 
بارها این را به اثبات رسانده اند که معلولیت، 
شاید محدودیت هایی داشته باشد، اما ناتوانی 
نیست. معلوالن در کنار محدودیت های خود 
از توانمندی های گوناگونی برخوردار هستند 
که در صورت ایجاد بستر مناسب به شکوفایی 
می رســند. امیر جلیلی نژاد با اشــاره به فقر 
مناسب سازی نظام شــهری برای معلوالن، 
خاطرنشــان کرد: گرچــه اقدام های مفیدی 
در حوزه مناســب سازی شهر مشهد به نفع 

معلــوالن صورت پذیرفته، اما ناکافی اســت 
و هنوز در حوزه هایی نظیر مناســب سازی 
حمــل و نقل عمومی، معابر شــهری، مراکز 
خرید، تجاری و... نیازمند تالش های بیشتری 

در خور شأن و مقام توانخواهان هستیم.
ســید حبیب قاآنی، ســردبیر قدس آنالین 
خراســان رضوی نیز در این دیدار با تشــکر 
از حضــور معلــوالن اظهــار کــرد: موضوع 
مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن، 
ســالمندان و کودکان، از ســال ها پیش در 
دســتورکار مدیران استانی و شــهری قرار 
گرفتــه و اقداماتی -هر چند کم و ناقص- در 
این زمینه صورت پذیرفته اســت، اما به نظر 
می رسد این ضرورت در جامعه احساس شده 
و ارگان های مســئول، در حــال برنامه ریزی 

برای بهبود این شرایط هستند.
گفتنی اســت در این بازدید از احمد فیاض 
خبرنــگار روزنامه قدس و قــدس آنالین به 
عنوان فعال و یاور رسانه ای در حوزه معلوالن 
توسط اعضای هیئت مدیره انجمن حمایت از 
معلوالن ضایعه نخاعی قدردانی به عمل آمد.  

گزارشی از یکی از باصفاترین بازدیدهای روز خبرنگار

گل هایی که با ویلچر به »قدس« آمدند

7603zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. رئیس- ناامید - جعبه حروف ســربی 
چاپخانــه ۲. براثــر پرخــوری عــارض 
 شــود- خرابــه- ضربــه ای در والیبــال 
۳. خزنــده گزنــده- کلرورآمونیم- زبانی 
۴. بیماری تنفســی خطرنــاک- غصه و 
اندوه- ســاز شــاکی- این پول در تایلند 
 رواج دارد- لحظــه ۵.- همگی- جدامانده 
6. گریختــن- خــودداری کــردن- چه 
وقت؟- از حماســه های هندوان 7. به جا 
 آوردن- افــراد زیــرک- خطــاب کننده 
۸. نقل کننده- پرداخت صفحه نقاشــی - 
نوعی دوچرخه مسابقه ای ۹. استان باران- 
عدد دورقمی- شکر و سپاس ۱۰. از آخر 
بخوانید خسارت معنی می دهد- رودخانه 
 پــرآب اروپایــی- میمنت- یــک و یک 
۱۱. منابع مالی و هزینه های تعیین شده 
ساالنه کشــور- زخمی ۱۲. بو و رایحه- 
واکنش تکرارشونده عصبی- نت استمرار 
- بنیان- نپذیرفتن ۱۳. دنبال دســتاویز 
است- روزنامه پرتیراژ چاپ سوریه- امر از 
آمدن ۱۴. تیم فوتبال قدرتمند ایتالیایی- 

 آهــوی ترکــی- گوشــه زمیــن فوتبال 
۱۵. محنت- نوعی روسری زنانه قدیمی- 

خانه قدیمی در حال فروریختن

۱. کاشف آمریکایی موج اف ام- منطقه ای 
مورد مناقشــه هند و پاکستان ۲. رویه- 
پایتخت اشکانیان- نوشته ها ۳. از غزوات 
- اقبال با کمی جابجایــی- رادیو و دریا 
هردو دارند ۴. خاندان - مرغ ســعادت- 
تاثیرگذارتریــن شــخص در فرهنــگ و 
اندیشه چینی ۵.- فکس- قریب 6. غوزه 
پنبه - نقاش فرانســوی قــرن ۱۹ خالق 
»ناهار در چمنــزار«- باالبرخودرو- ضمیر 
اول شــخص جمع 7. وســطی- از اشکال 
متقارن هندســی- ســاز تیره ۸. ماه دوم 
قالی- خاورزمین  و   ســال- شــهرگالب 
۹. رفیق شفیق- از آفات گیاه گوجه فرنگی- 
بهانه بی جا ۱۰. درخت زبان گنجشــک- 
میوه نیکــو- ترتیب توالی گوشــه ها در 
 موســیقی- پهلــوان ۱۱. ناگزیــر- عامه 
۱۲. برابــر فارســی ســیلندر – ســوره 

 مردم- بزکوهی ۱۳. چادر- گله گله- پایتخت ســوئیس 
۱۴. پســران- اســتانی در ترکیه که در گذشته به آن 
ســیهان می گفتند- عرصه مسابقات بوکس ۱۵. دختر 

گرامی امام حسین)ع(- از مقامات محلی کشور 

  افقی

  عمودی
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