
حکم متفاوت قاضی د اد گاه عشق آباد  طبس 

یاد گیری قرآن به جای حبس

یاد گیــری قرآن کریــم به جای حبــس، مجازات 
جایگزینی بود  که قاضی د اد گاه عشق آباد  طبس برای 
سه جوان محکوم د ر نظر گرفت.حسن زاد ه، ریاست 
د اد گاه عمومی عشــق آباد ، سه متهم نوجوان زیر ۱۸ 
سال را که بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم د انسته 
و از آنجا که جرم آنان د ر د رجه ۶ قرار د اشت، هر کد ام 

از نامبرد گان را به پرد اخت...
.......صفحه 3 

بانوی آزاد ه ایرانی د ر همایش بنت الخمینی از چهارسال اسارتش گفت

بازخوانی روایت »من زند ه ام«
همایــش بنت الخمینی با روایتگری آزاد ه ســرافراز 
خانم معصومه آبــاد  و خوانش کتاب »من زند ه ام« د ر 
 آستانه 2۶ مرد اد ، سالروز بازگشت آزاد گان به میهن 
برگزار شــد . اسارت یعنی د لتنگی، لحظات سخت و 
ند انستن آنکه هر لحظه قرار است چه اتفاقی رخ د هد . 
اسارت سخت تر می شود  وقتی یک سلول، یک د ریچه 

و 40 ماه انتظار برای یک د ختر ...
.......صفحه 4 
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.......صفحه 2 

 معاون شهرد ار مشهد 
با اشاره به گالیه شهروند ان و 

زائران وعد ه د اد 

راه اند ازی 
سه کیوسک 

 نرخ د هی تاکسی 
د ر اطراف حرم

معاون ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهرد اری مشهد  از 
فعالیت نخستین کیوسک نرخ د هی تاکسیرانی مشهد  د ر 
اطراف حرم مطهــر خبر د اد .خلیل اهلل کاظمی گفت: یکی 
از گالیه هــا و د غد غه های زائران و مجاوران د ر مشــهد  از 
چند گانگی قیمت ها د ر بخش تاکسی ها بود ه و هست که 
متأسفانه تعد اد  معد ود ی از رانند گان بد ون رعایت تعرفه ها 
موجب این انتقاد ها هستند .وی افزود : هرچند  میزان تخلفات 
به نسبت تعد اد  تاکسی و حجم مسافری که روزانه د ر مشهد  
جابه جا می شود  ناچیز است، اما به سبب جایگاه این شهر و 

حضور زائران از نقاط مختلف ...

بیتوجهیبهبخشنامهوزارتکشوردرروستاهاادامهدارد

.......صفحه 2 

 رئیس سازمان آتش نشانی
د ر گفت و گو با قد س:

2هزارو1۶۵
ساختمانناایمن

درمشهدوجوددارد

 حاشیه  مرگ 
 هفت توله ببر 

د ر باغ وحش مشهد 

.......صفحه 4 

د یروز بود  که معاون رئیس سازمان محیط زیست از تلف شد ن 
هفت  قالد ه ببر د ر باغ وحش مشــهد  خبر د اد  و د ر همان خبر 
بــه نقل از وی آماد ه بود  که د لیل تلف شــد ن هنوز مشــخص 
نیســت. آنچه د ر این موضوع قابل اتکا و اعتناست این است که  
یکی د و روز قبل هفت قالد ه توله ببر د ر باغ وحش مشهد  تلف 
شد ه اند  اما اینکه جریان این اتفاق چه بود ه کسی د ر این زمینه 

اظهارنظری رسمی ند اشته است ...

.......صفحه 3 

 رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی 
خراسان شمالی د ر گفت و گو با قد س:

 ۹۰ د رصد  بیماران سرطانی 
زیر خط فقر هستند 

بجنورد  - خبرنگار قد س: رئیس انجمن حمایت از 
بیماران ســرطانی خراسان شمالی گفت: واژه سرطان 
بحران زاســت و د ر جســم و روح و روان انسان تأثیر 

می گذارد  و زند گی انسان ها را د گرگون می کند . 
سید  حمید  حریری اظهار د اشت: آمار سرطان نه تنها 
د ر خراسان شمالی بلکه د ر سراسر د نیا رو به رشد  است 

وهمه جوامع بشری را نگران کرد ه است.
وی افزود : متأسفانه استان خراسان شمالی د ر سرطان 
گوارش نسبت به اســتان های د یگر پیشی گرفته و د ر 
ســرطان مری رتبه د وم کشوری و د ر سرطان معد ه د ر 
آقایــان د ر رتبه باالیی قرار د اریم که این موضوع نگران 
کنند ه اســت.وی به قد س گفت: اکنون 2 هزار و ۷4۷ 
بیمار مبتال به سرطان د ر انجمن عطوفت تشکیل پروند ه 
د اد ه اند  و تحــت د رمان قرار د ارنــد .وی افزود : بیماران 
سرطانی د ر حقیقت بیمارانی هستند  که با بیشترین د رد  
و آالم برای اد امه زند گی مبــارزه می کنند  اما به د لیل 
سنگین بود ن هزینه های د ارویی،از تأمین هزینه های آن 
عاجز ماند ه اند .حریری افزود : روزانه ۸ تا ۱0 میلیون تومان 
د ر انجمن عطوفت برای این بیماران هزینه می شود  که 
تمامی این هزینه ها توسط خیران استان تأمین می شود .

حریری اد امه د اد : متأســفانه ۹0د رصد  بیماران انجمن 
عطوفت از قشر ضعیف جامعه و زیر خط فقر هستند  و 
د اروهایی که پزشکان آنکولوژی برای این بیماران تجویز 
می کنند  د اروهای خارجی و وارد اتی است که قیمت های 
باالیی د ارند .رئیس انجمن حمایت از بیماران سرطانی 
استان خراسان شمالی با ابراز تأسف از پایین آمد ن سن 
مبتال به سرطان گفت: اکنون د ر این انجمن کود ک د و 
ساله تا بیمار ۹0 ساله مبتال به سرطان د اریم که با این 
بیماری د ست  به  گریبان هستند .وی تصریح کرد : البته 
سرطان یک بیماری چند  عاملی است و عواملی همچون 
جوش، اضطراب، اســترس، استفاد ه از کود  شیمیایی و 

سموم آفات نباتی نیز تأثیرگذار است.

بیشترینمراجعان،بخشاعصابوروان
خبر د یگری حاکی است، مد یر د اخلی بیمارستان امام 
رضا )ع( اعالم کرد : بیشترین مراجعه کنند گان به بخش 
اعصاب و روان بیمارستان امام رضا )ع( را مبتالیان به 
اختالالت خلقی تشــکیل می د هند .الهام منصوریان 
افزود : هفت پزشــک متخصص اعصاب و روان و ســه 
روان شــناس بالینی د ر د و بخش اعصاب و روان زنان و 

مرد ان خد مات ارائه می د هند .

خبر
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حضوراعضایهیئتمدیرهبنیاد»کهبد«درروزنامهقدس

آغازعملیاتساختبزرگترینتقاطعدرشمالشرقکشور

درگیريمنجربهقتلجوان27سالهدرجاجرم

استاندار:بازارآبدرخراسانراهاندازیشود

قد س: جمعــی از اعضای هیئت مد یــره بنیاد  
نیکوکاری حمایت از بیماران جذامی د ر مشــهد  
»کهبد  مهــر آفرینان آریا« به مناســبت ایام  روز 
خبرنگار از روزنامه قد س بازد ید  کرد ند  و با اعضای 

تحریریه به گفت و گو نشستند .
مد یرعامل بنیاد  خیریــه »کهبد « د ر این بازد ید  
با اشــاره به وجود  350 بیمار جذامی د ر مشهد  

اظهار د اشت: از گذشته های د ور، استان خراسان 
محل زند گی تعد اد ی از بیمــاران جذامی بود ه 

است.
مجتبی ضرابی با اشاره به فعالیت این بنیاد  تصریح 
کــرد : بنیاد  »کهبــد « از ســال ۱3۸5 به صورت 
حرفه ای با هد ف حمایت از جذامی های اســتان 

شروع به فعالیت کرد ه است.

قد س: معاون اقتصاد ی شهرد ار مشهد  از برگزاری 
آییــن کلنگ زنی تقاطع چهارســطحی آزاد گان 
همزمان و هم نام با سالروز ورود  آزاد گان به کشور، 

با اعتباری بالغ بر 2هزارمیلیارد  ریال خبر د اد .
اژد ر اژد ری عنوان کرد : با توجه به توســعه شــهر 
مشهد ، مد یریت شهری د ر راستای شفاف سازی و 
استفاد ه از ظرفیت کلیه پیمانکاران کشور، موضوع 
برگزاری مناقصــه پروژه تقاطع چهار ســطحی 
آزاد گان واقع د ر مید ان نمایشگاه را د ر د ستور کار 

معاونت اقتصاد ی شهرد اری مشهد  قرار د اد . 
اژد ری با اشــاره به اینکه خد مــات د هی پروژه 
چند  ســطحی آزاد گان نه تنها شامل حال شهر 
مشــهد  می شود  بلکه شهرســتان بینالود  را هم 

د ربرمی گیرد ، تصریــح کرد : پروژه تقاطع چند  
ســطحی آزاد گان به عنوان بزرگ ترین تقاطع 
چند  سطحی د ر شمال شرق کشور، اتصال چهار 
محور بزرگ شهری شــامل بولوار نمایشگاه به 
میثــاق، بولوار امام علــی )ع( به بولوار مهد یه و 
د و چپ گرد  بولوار امام علی)ع( به سمت وکیل 
آباد  و بولوار مهد یه به بولوار میثاق نیز د ر سطوح 

باالیی ایجاد  خواهد  کرد .
اژد ری گفت: مد ت زمان ساخت این پروژه د و سال 
برآورد  شــد ه است که با توجه به توانایی پیمانکار 
مربوط امید واریم شاهد  کاهش بازه زمانی، خد مت 
رسانی هرچه سریع تر و تســهیل د ر رفت و آمد  

شهروند ان باشیم. 

فرماند ه  جانشــین  قد س:  - خبرنگار  جاجرم 
انتظامي شهرســتان جاجرم از وقــوع یک فقره 
د رگیــري د ر یکــی از روســتاهای توابع بخش 
سنخواست که منجر به فوت جوان 2۷ ساله شد  

خبرد اد . 
سرهنگ »سید  جواد  عطارد ی« با اعالم جزئیات این 
خبر گفت: با اعالم خبری مبنی بر وقوع یک مورد  
د رگیري د ر »روستای قلی« بالفاصله مأموران پلیس 
آگاهی و انتظامی شهرستان جاجرم به محل مورد  

نظر اعزام شد ند .
وی با اشــاره به اینکه با بررسی های به عمل آمد ه 
مشخص شــد  علت این د رگیری اختالفات قبلی 
بود ه است، افزود : د ر اثر این د رگیري یک نفر د ر د م 
فوت شد ه است.وی با تأکید  بر اینکه افراد  ضارب 
بالفاصله بعد  از د رگیری از محل متواری شــد ند ، 
خاطرنشــان کرد : این افراد  با تالش مأموران مورد  
شناســایی و پروند ه قضایی تشکیل و تحقیقات 

پلیس برای د ستگیری آن ها اد امه د ارد .

ایسنا: اســتاند ار خراسان رضوی گفت: باید  بازار 
آب د ر خراسان راه اند ازی شود  و تا زمانی که این 
اتفاق د ر اســتان رخ ند هد ، قد ر آن را نمی د انیم و 

مشکل صنعت و خد مات نیز حل نمی شود . 
علیرضا رزم حســینی د ر جلسه ستاد  فرماند هی 
اقتصاد  مقاومتی اســتان، اظهار کرد : باید  بازار 
آب د ر خراســان راه انــد ازی شــود  و تا زمانی 
کــه این اتفاق د ر اســتان رخ ند هد ، قد ر آن را 
نمی د انیم و مشــکل صنعت و خد مات نیز حل 

نمی شود . 
وی افــزود : بهــره وری هر متــر مکعب آب د ر 
حــوزه صنعــت ۸۶ هــزار تومــان و د ر حوزه 
کشــاورزی ۸۶0 تومان اســت، کــد ام اولویت 

د ارد ؟ نمی خواهیم کشــاورزی را تعطیل کنیم، 
سیاست ما این نیست، بلکه برای تقویت اقتصاد  
کشــاورزی حرکت می کنیم، بنابراین باید  بازار 

آب را راه بیند ازیم. 
رزم حســینی با بیان اینکه هد ف ما هماهنگی 
و انســجام د اخلــی بــرای توســعه و آباد انی 
بیشــتر اســت، عنوان کرد : بخش عمد ه ای از 
فعالیت مد یران د ر این مد ت د ر بخش توســعه 
منطقه ای بود ه و کاماًل مســلط هستند ، ما نیز 
پیگیری خواهیم کرد . اگر د ر هر کاری پشتکار 
و پیگیری وجود  د اشــته باشد ، می توانیم بخش 
عمد ه ای از مشــکالت را د ر مناطق حل کنیم و 

این استمرار خواهد  د اشت. 



 تسنیم: نماینده مردم مشهد در 
مجلس معتقد است: فرهنگسراهای 
مشــهد ایــن روزها از مســیر و 
کارکرد اصلی خود خارج شده اند. 
حجت االســام پژمانفر، در زمینه 

وضعیت و کارکرد فرهنگسراهای مشهد اظهار داشت: هر 
جامعه ای نیازهایی دارد که این نیازها در قالب های مختلف 
باید تأمین شوند؛ یکی از موضوعات مهم، عرصه خدمات 
فرهنگی اســت که در قالب های هنری و سبک زندگی 
و موضوعات دیگر باید پاســخ داده شود.وی تأکید کرد: 
امروز فرهنگسراها با توجه به گزارش های رسیده از مسیر 
اصلی خود خارج شده اند و گاهی فضای فرهنگسرا از آن 
خدمات خالی شده و برنامه های عمومی مثل کاس خط، 
نقاشی و موسیقی برگزار می شود؛ این یک اشتباه بزرگ و 

یک رفتار خاف سیاست پایه گذاری فرهنگسراست.

قدس: مدیــر عامل ســازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
مشهد از برگزاری دوره آموزشی 
تبلیــغ ویژه غدیر بــا همکاری 
مجمع نکوداشت غدیر خبر داد. 

محبی گفت: ما توفیق داریم در شهری خدمت می کنیم 
که متعلق به امام رضا)ع( اســت. بسیاری از شهروندان 
شهرهای دیگر آرزو دارند شرایطی داشته باشند تا بتوانند 
خادم زائران حضرت رضا)ع( باشند.وی ادامه داد: نوسازی 
ناوگان در دستور کار سازمان تاکسیرانی، شورای شهر 
و  از دغدغه های شخص شهردار مشهد بوده و ما برای 
نخستین بار در کشور توانستیم مصوبه ای را از شورای 
شــهر برای خارج کردن ماشــین های فرسوده از شهر 
بگیریم، به همین منظور توانستیم وامی از بانک دریافت 
کنیم که بسیاری از سود آن را شهرداری پرداخت می کند.

بجنــورد- خبرنگارقــدس: 
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان 
شــمالی از آغاز عملیات مرمت و 
بازســازی کمپینگ در روستای 
هدف گردشــگری اسفیدان خبر 

داد.حبیب یزدان پناه اظهار داشت: عملیات تعمیر، مرمت 
و بازسازی کمپینگ گردشــگری روستای اسفیدان با 

اعتبار یک میلیارد و 630 میلیون ریال آغاز شده است.
وی افزود: این پروژه در قسمت های سوئیت های اقامتی، 
نمازخانه، سرویس های بهداشتی، رستوران، سنگ فرش، 
اجرای دیوار محوطه و ساخت و نصب در ورودی اجرایی 

می شود.
وی تصریح کرد: پس از اتمام مرمت و تکمیل کمپینگ 
گردشگری اسفیدان، این پروژه به بخش خصوصی واگذار 

خواهد شد.

بی توجهی به بخشنامه وزارت کشوردر روستاها ادامه دارد

ساخت و ساز غیرمجاز و اخطار به 180 دهیار
ایرنا   بخشداری مرکزی مشهد به بیش از 
۱۸0 دهیار این شهرستان در خصوص گزارش 
ندادن ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها 

اخطار داد. 
ابوطالب ســرابیان با بیان این مطلب افزود: از 
اســفند ماه سال گذشــته به بخشداران اباغ 
شده بود مطابق اعام وزیر کشور به استانداران، 
ماهانه همه ســاخت و ســازهای غیرمجاز در 
روســتاهای زیرمجموعه خود را به بخشداری 

گزارش دهند.
وی گفت: بخشــداری هم با صــدور اباغیه 
جدیــدی به دهیاران این بخش هشــدار داد 
گزارش ندادن توســط دهیاران در روستاها به 

و  ســاخت  نبود  منزله 
ســاز غیرمجاز در آن ها 
تلقی خواهد شد و از این 
پس در صورت مشاهده 
غیرمجاز  و ساز  ساخت 

در روستاهای یاد شــده دهیار و دیگر دست 
اندرکاران روستا مسئول شناخته می شوند. وی 
ادامه داد: دهیاران باید با شناســایی ساخت و 
ســازهای بدون پروانه و غیرمجاز نســبت به 
تشکیل پرونده برای این تخلفات و ارائه آن ها 

به کمیسیون ماده ۹۹ اقدام و تا ۱۵ شهریور ماه 
پیش رو سیاهه این قبیل ساخت و سازها را به 

بخشداری ارسال کنند.
شهرســتان 3.۵ میلیون نفری مشهد در سه 

بخش مرکزی، رضویه و احمدآباد ۵66 آبادی 
و روســتا دارد که ۲۴0 پارچه از این روستاها 
با حــدود ۴00 هزار نفــر جمعیت در بخش 
مرکزی این شهرســتان قرار دارند و بیشــتر 

ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق روستایی 
شهرستان مشهد مربوط به روستاهای چسبیده 
و واقع شــده در حریم این کانشهر در بخش 

مرکزی روی می دهد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 
  امروز دشمنان به اقتدار 

جمهوری اسالمی ایران اعتراف می کنند
 

بجنورد-خبرنــگار 
قدس: جانشین فرمانده 
پاســداران  ســپاه  کل 
انقــاب اســامی بــا 
درماندگی  بــه  اشــاره 
دشــمنان در ۴0 سال 
ملت  برابر  در  گذشــته 

ایــران، گفــت: دشــمن امــروز بــا تعــرض به دوســتان 
انقــاب بــه رویارویی غیرمســتقیم بــا ایران می پــردازد. 
دریــادار علی فدوی، در آیین تودیع و معارفه فرمانده ســپاه 
جواداالئمه)ع(خراسان شمالی اظهار داشت: امروز دشمنان نیز 
به اقتدار جمهوری اسامی ایران اعتراف می کنند و به همین 
دلیل پس از گذشــت 3۱ سال از جنگ تحمیلی جرئت یک 
شلیک به سمت ایران را ندارند.وی در ادامه با اشاره به وضعیت 
اقتصادی جامعه گفت: وضعیت اقتصادی فعلی جامعه در شأن 
مردم نیســت و نشان دهنده آن است که در مسائل اقتصادی 
پای کار نبوده ایم.وی تأکید کرد: اگر در مسائل اقتصادی هم 
پای کار بودیم وضعیت کشور باید بهتر از شرایط فعلی می بود.

در این آیین ازســردار سید حســن مرتضوی، فرمانده سپاه 
جواداالئمه )ع( خراســان شمالی تکریم و سرهنگ ابوالقاسم 

چمن به عنوان فرمانده جدید منصوب شد.

 یک مسئول با انتقاد ازمدیران سابق شهری
 تربت حیدریه عنوان کرد:

  تخریب بناهای تاریخی
 و ساخت مراکزتجاری

بافت  مدیــر  فــارس: 
با  تربت حیدریه  تاریخی 
بیان اینکه مسیر تاریخی 
و قدیمی جاده ابریشــم 
در تربــت حیدریــه باید 
احیا شود، گفت: در تاش 
هستیم با تأمین اعتبار ۷ 

میلیارد ریالی پل این مســیر را دوباره احیا کنیم.مرتضی شبان 
با بیان اینکه از گذشته نام این شهرستان در برنامه سوم توسعه 
جزو شهرهای دارای ارزش بافت تاریخی نبوده، اظهار داشت: در 
سال های اخیر با تاش فراوان و مستندسازی توانسته ایم، تربت 
حیدریه را به عنوان دهمین شهرســتان بــه لحاظ ارزش بافت 
تاریخی در خراسان رضوی ثبت کنیم و همچنین با ورود مشاور 
و مجری، به اجرای فاز اول طرح های بازسازی این بافت بپردازیم.

وی بیان کرد: متأسفانه با وجود ۲۱ میلیارد ریال اعتبار که برای 
انجام مطالعات بافت مصوب شده بود، فقط بخشی از آن محقق 
شد.شبان اضافه کرد: متأسفانه اعتماد به تخصیص بودجه اصاح 
بافت به این شهرســتان به این دلیل که در گذشته اعتبارات در 
سرفصل دیگری هزینه شده از بین رفته است، اما در حال تاش 
هســتیم تا این اعتماد مجدداً بازگردد.مدیر بافت تاریخی تربت 
حیدریه ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد متنفذ که در گذشته نام 
بنایی ثبت شده در فهرست آثار ملی را از این فهرست خارج کرده  
بودند، به  تخریب آن پرداخته اند.شبان افزود: متأسفانه در گذشته 
رویکرد مسئوالن شهری در تربت حیدریه تخریب بناهای تاریخی 

و ساخت مراکز تجاری به جای آن بوده است.

   زندگی به سبک اطلسی ها
قدس: یادواره ای متفاوت 
از شهدای مدافع حرم در 
کوهســنگی  مجموعه 
شد.»به  برگزار  مشــهد 
سبک اطلسی ها« عنوان 
ایــن یادواره بــود که با 
و  مسابقه  اجرای سرود، 
روایتگری برای عموم مردم اجرا شد.خانواده های شهید عطایی، 
شهید دانایی، شهید سخندان، شهید جهانی، شهید حریری، 
شهید محمدی و شهید اسدی در این مراسم شرکت داشتند و 
دختر شهید مرتضی عطایی به بیان خاطره ای از پدر پرداخت.

وی عنوان کرد: شهید مرتضی عطایی ارادت خاصی به حضرت 
زینب)س( و امام حسین)ع( داشت. 

ایشان هنگام اعزام به سوریه گفته بود از حضرت زینب)س( 
خجالت می کشد که سر در بدن دارد درحالی که امام حسین 

)ع( بی سر هستند.
دختر شهید عطایی ادامه داد: پدرم در روز عرفه سرش از بدن 
جدا شد.در پایان مراسم هدایای متبرک حرم های کربا، نجف 

اشرف و امام رضا)ع( به خانواده ها اهدا شد.

  ساخت ۳۵۰ مسکن 
برای محرومان در بشرویه 

بشــرویه ـ خبرنــگار 
مقدم،  آسمانی  قـدس: 
مدیر کل بنیاد مســکن 
در  جنوبــی  خراســان 
وضعیت  بررسی  جلسه 
ساخت مسکن محرومان 
بشرویه از سفر معاون اول 
رئیس جمهور در هفته دولت به استان خبر داد و گفت: افتتاح 
مســکن محرومان از برنامه های دکتر جهانگیری خواهد بود. 
فرماندار بشرویه نیز ساخت 3۵0 واحد مسکن برای محرومان 
این شهرســتان را یک فرصت دانســت و افــزود: با کمک و 

همیاری دهیاران می توان این مهم را به سرعت دنبال کرد. 
علی شــفیعی اظهار داشت: تاکنون از ســهم 3۵0 واحدی 
بشــرویه، پرونده ۲6۵ مورد تأیید و برای آغــاز به کار آماده 
شــده اند و ۱6۴ نفر هم تسهیات ۴0 میلیون تومانی خود را 

دریافت کرده اند.
وی به دهیاران تأکید کرد: هر مشکلی را که سبب پیش نرفتن 
کار اســت با اینجانب هماهنگ کنید تا در اسرع وقت برای 
رفع آن اقدام شــود. در پایان مدیر کل بنیاد مسکن استان از 
خبرنگار قدس وصداوسیما که در جریان سیل اطاع رسانی 

خوبی داشته اند قدردانی کرد.

 امام جمعه تربت جام:
 جامعه به روزنامه نگار متخصص

 و متعهد نیاز دارد
امام جمعه  صاحبــی: 
به  تربت جام  شهرستان 
پاس گرامیداشت جایگاه 
خبرنگار بــا محمدعلی 
حیدرزاده، پیشکســوت 
خبــری تربت جــام که 
فعالیت  قرن  نیم  حدود 
و تاش خالصانه رسانه ای داشت، دیدار و از وی قدردانی کرد.

حجت االسام والمســلمین طاهری با حضــور در منزل این 
پیشکسوت، گفت: رسانه ها باید فراجناحی باشند و درزمینه 
تولید محتوا و تحلیل مطالب فعالیت جدی داشــته باشند تا 
مخاطب خود را به درستی در مسیر اطاعات صحیح خبری 

هدایت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: اعتبار و اعتماد در صورتی در رسانه به 
وجــود می آید که افرادی که در رســانه کار می کنند در کار 
خود تخصص الزم را داشته باشند و به همین خاطر است که 
باوجود پیشرفت های فراوان در فناوری ارتباطات، اکنون بیش 
از گذشته به روزنامه نگار متخصص، مسئول و متعهد نیاز است.
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     نماینده مردم مشهد در مجلس:
فرهنگسراها از مسیر و کارکرد 

اصلی خود خارج شده اند

     مدیر عامل تاکسیرانی خبرداد
 دوره آموزشی »تبلیغ غدیر« 

برای تاکسیرانان مشهد 

  مدیرکل میراث فرهنگی عنوان کرد
آغاز عملیات مرمت و بازسازي 
کمپینگ گردشگري  اسفیدان 

گفت وگو

 علی محمدزاده معاون سازمان حمل ونقل 
و ترافیک شهرداری مشهد از فعالیت نخستین 
کیوسک نرخ دهی تاکسیرانی مشهد در اطراف 
حرم مطهر خبر داد.خلیل اهلل کاظمی گفت: 
یکی از گایه ها و دغدغه های زائران و مجاوران 
در مشــهد از چندگانگی قیمت ها در بخش 
تاکســی ها بوده و هست که متأسفانه تعداد 
معدودی از راننــدگان بدون رعایت تعرفه ها 
موجب این انتقادها هستند.وی افزود: هرچند 
میزان تخلفات به نسبت تعداد تاکسی و حجم 
مسافری که روزانه در مشهد جابه جا می شود 
ناچیز اســت، اما به سبب جایگاه این شهر و 
حضور زائران از نقاط مختلف کشــور بازتاب 
همین موارد اندک هم زیبنده این شهر نیست.

 پرهیز از مجادله رانندگان با مسافران
ترافیک  معــاون ســازمان حمل ونقــل و 
شــهرداری مشــهد ادامه داد: بــه منظور 
ســاماندهی و نظارت بیشــتر، مقرر شد در 
برخی از نقاط پرتردد و به طور خاص هسته 
مرکزی شهر کیوسک های ویژه ای ایجاد شود 
که مانند فرودگاه نرخ مصوب مســیرهای 
مختلف را به مســافران اعــام نماید تا از 
مجادله رانندگان با مســافران بر سر قیمت 

کرایه پرهیز شود.
کاظمی اظهار داشــت: نخستین کیوسک 
در ابتدای خیابان شــیرازی ایجاد شــده و 
برنامه ریزی برای ایجاد ســه ایستگاه دیگر 
در حال انجام اســت؛ با این حال در صورت 

بررسی نتایج نهایی و ارزیابی مثبت آن، این 
کیوســک ها در ســایر نقاط شهر هم ایجاد 

خواهند شد.

 شهروندان و زائران تخلف ها 
را گزارش کنند

وی در پایــان از شــهروندان و زائران بارگاه 
ملکوتی امــام رضا)ع( خواســت در صورت 
مشــاهده تخلفات حوزه تاکســیرانی موارد 
را به شــماره تلفن ۱3۷ شهرداری یا شماره 
تلفن 33۴۴۸۱۵0 واحد بازرســی و نظارت 

تاکسیرانی مشهد گزارش دهند.

معاون شهردار مشهد با اشاره به گالیه شهروندان و زائران وعده داد

راه اندازی سه کیوسک نرخ دهی 
تاکسی در اطراف حرم 

     صفحه 2 خراسان

آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد ) نوبت اول (
شهرداری فیض آباد به استناد صورتجلسه شماره 89 مورخه 97/7/21 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی شهرداری را بشرح ذیل از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند باتوجه به شرایط ذیل پیشنهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در پاکت در بسته و الک و مهر شده 

تا تاریخ 98/6/5به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
شرایط:قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشدشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
 برنده مزایده موظف اس��ت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی ش��هرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به ش��هرداری مراجعه در غیر اینصورت س��پرده واریزی شرکت در 

مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد     بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد    بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود 
زمین های مورد نظر فاقد سند ثبتی میباشد و کلیه هزینه ها و مراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد 

سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شد در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب 0105966014003 نزد بانک ملی واریز گردد

زمین های مورد نظر فاقد پروانه ساخت میباشد.
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سپرده شرکت در مزایدهقیمت کل به ریال متراژکاربریموقعیت محل زمین ردیف

210/33731/948/40036/597/420مسکونیقطعه شماره دوبلوار بعثت1

215/75757/282/50037/864/125مسکونیقطعه شماره سه بلوار بعثت2

221/20785/260/00039/263/000مسکونیقطعه شماره چهاربلوار بعثت3

395/801/385/300/00069/265/000مسکونیقطعه شماره پنجبلوار بعثت4

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
دوم سال 1398 شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

کارخانجات تولیدی قطعات اتومبیل ایران
بدینوس��یله از اعض��اء محترم ش��رکت تعاونی دعوت 
م��ی ش��ود در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی )نوب��ت 
دوم( ش��رکت تعاونی راس س��اعت 9 صب��ح روزجمعه 
98/06/08 درمحل مسجد اس��کندری ، واقع دربلوار 

قره نی حضوربهم رسانند. 
دستورجلس��ه :  1-قرائ��ت گ��زارش هیئ��ت مدی��ره 

وبازرسان درخصوص عملکرد سال 97 
2-تصویب صورتهای مالی سال 1397 

3-اتخاذ تصمیم در مورد تقس��یم س��ودیا زیان سال 
 1397

4-اتخاذ تصمیم درمورد ادامه کار فروش��گاه تعاونی 
مصرف

5-تصویب بودجه سال 1398 
6-ط��رح وتصویب گ��زارش تغییر س��رمایه در س��ال 

 1397
7-انتخاب بازرسان اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی

8-تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های 
تعاونی 

بخشی زاده رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مصرف قطعات اتومبیل ایران 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
ش��ماره 2 کارکن��ان داروخانه ها و مؤسس��ات داروئی 
مش��هد رأس س��اعت 9 صبح روز یکشنبه 98/06/03 
در محل دفتر تعاونی واقع در نبش عبادی 80 پالک 3 
برگزار میگردد. از کلیه اعضاء محترم دعوت میش��ود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
اعضایی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور 
نمیباشد میتوانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
کتب��ی به فرد دیگ��ری واگذار نماین��د در این صورت 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر فرد 

غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاضی نمایندگی به هم��راه وکیل مورد نظر 
باید از س��اعت 9 تا 11 روزهای چهارش��نبه، پنجشنبه، 
ش��نبه 30، 98/5/31 و 98/06/02 ب��ه مح��ل بل��وار 
فردوس��ی نبش مهدی 4 پالک 6 طبقه سوم مراجعه تا 
پ��س از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز 

ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- اصالح حوزه عملیات تعاونی ماده 4 اساسنامه
2- اصالح شرایط اختصاصی ماده 12 اساسنامه

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول        تاریخ انتشار:98/5/23
 شرکت تعاونی مسکن شماره یک نیروی انتظامی مشهد )در حال تصفیه(

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول ش��رکت تعاونی س��اعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 98/6/10در محل وکیل آباد 64 خیابان بنفشه-بنفشه 9 مسجد و حسینیه 
امیرالمومنین با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گردد.از کلیه اعضا و سهامداران محترم تعاونی )اعم از زمین یا واحد مس��کونی تحویل گرفته یا نگرفته(دعوت می شود با همراه 

داشتن مدارک مثبته عضویت و سهامداری جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش نماینده مدیریت  تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد    2-تمدید مدت تصفیه شرکت
3- عزل هیئت تصفیه و درصورت عزل، انتخاب هیئت تصفیه جدید برای مدت دو سال    4-انتخاب ناظر تصفیه

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت 
هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با وکالت و غیر عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود در تاریخهای 
7 و 98/6/9 به نشانی: مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی واقع در بلوار خیام- روبروی خیام 20 - طبقه پنجم اتاق 509 از ساعت  8 الی 12 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر 

جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
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روی خط حادهث

گپ

 خرید و فروش مواد اسیدی
 باید ضابطه مند شود

چنــد روز پیش در خبرهای حوادث بود که ســه نفر)یک زن و 
دو مــرد( از اعضای یک خانواده بیرجندی بر اثر بی احتیاطی در 
استفاده از مواد لوله بازکنی)اسید( دچار مسمومیت شده و جان 
خود را از دست دادند. در این حادثه پنج نفر از آتش نشانان نیز در 

جریان عملیات امداد و نجات مسموم شدند.
این افراد برای جرم گیری لوله فاضالب، مقداری اســید را داخل 
لوله ها ریختــه بودند که دقایقی بعد از آن، گاز متصاعد شــده 
ناشــی از فعل و انفعاالت شیمیایی درون چاه، چهار نفر اعضای 
این خانواده را در زیرزمین ساختمان چهارطبقه محل سکونتشان 
دچار مسمویت کرد که متأسفانه سه نفر از آنان قبل از رسیدن به 

بیمارستان جان باختند.
این حادثه دلخراش در حالی اتفاق افتاد که در سایه نبود آموزش 
و اطالع رســانی های الزم، بســیاری از مردم برای جرم گیری و 
لوله بازکنی، از انواع و اقسام محلول های اسیدی استفاده می کنند 
که به راحتی در بیشتر ســوپرمارکت ها و فروشگاه های شهر به 
فروش می رســد و حتی افراد حرفه ای لوله بازکنی که برچسب 
آگهی های آن ها تمام در و دیوار شهر را پوشانده نیز کارشان را با 
استفاده از محموله های اسیدی که همیشه به همراه دارند، انجام 
می دهند. البته درمقابل باال بودن هزینه استخدام این لوله بازکن ها، 
در دسترس بودن مواد لوله بازکنی در فروشگاه های شهر، موجب 
شــده است تا شــهروندان به محض برخورد با مشکل گیربودن 
لوله های فاضالب منازلشــان، ابتدا خود نسبت به خرید اسید و 
لوله بازکنی اقدام کنند و چنانچه در این کار موفق نبودند، به ناچار 

دست به دامان لوله بازکن های حرفه ای شوند.
این در حالی اســت که با توجه به اتفاقــات متعدد و گوناگونی 
که طی این ســال ها شاهدش بوده ایم، اسید و مواد اسیدی باید 
ضابطه مند و تحت شرایطی خاص عرضه و به افراد واجد شرایط  
فروخته شود. بسیاری از مردم نه نام انواع اسید ها را می دانند و نه 
از کارایی و خطرات آن آگاهی الزم را دارند، فقط می دانند که این 

ماده شیمیایی سوزاننده و ویرانگر است.
چندی پیش به دنبال وقوع برخی اتفاقات در سطح کشور، طرح 
تشــدید مجازات اسیدپاشی در مجلس مطرح شد، اما پیشنهاد 
محدود کردن خرید و فروش اسید به تصویب نرسید و نمایندگان 
مخالف در مورد عملی نبودن این پیشنهاد گفتند، نمی توان به طور 
قطع خرید اسیدی را که هم مصارف صنعتی و هم نیمه صنعتی 
دارند، محدود کرد. تردیدی نیست که نبود هیچ ضابطه ای در این 
خصوص، زمینه ساز بروز حوادث مختلفی است و مادامی که برای 
ارتقای ســطح آگاهی مردم اقدامی صورت نگیرد، ما باید شاهد 
وقایع ناگواری شــبیه به آنچه در بیرجند رخ داد، باشیم. درعین 
حال با وضع موجود انتظار می رود خود مردم در استفاده از مواد 
اســیدی و لوله بازکن ها نهایت دقت و وسواس را به خرج داده و 
متوجه باشند که این محلول های شیمیایی و خطرناک همیشه 
بهترین راه حل نیستند و تجربه ثابت کرده که محلول های لوله 
بازکن قوی، خطرات و خسارات بیشتری نسبت به فوایدشان دارند. 
در بیشــتر این محصوالت، مواد تشــکیل دهنده سولفوریک یا 
هیدروکسید سدیم است که هر دو مواد برای انسان بسیار سمی 
هستند. در صورتی که فردی این مواد را ببلعد، آسیب های طوالنی 
مــدت به مری و معده و در برخی موارد حتی مرگ دور از انتظار 
نیســت. عالوه بر این، مواد لوله بازکن اسیدی موجب آسیب به 
لوله های فاضالب می شود و بیشتر از اینکه رفع گرفتگی لوله را 
انجام دهند، سبب پوسیدگی، خرابی و نابودی لوله های پالستیکی 
و آهنی فاضالب می شــوند و یا هنگامی که اسید به داخل لوله 
ریخته می شود، گازهایی تولید می کند که بسیار خطرناک، سمی 

و کشنده است و شما ناخواسته این گازها را تنفس می کنید.
بدترین قسمت در مورد پاک کننده های شیمیایی یا لوله بازکن های 

اسیدی این است که به ندرت مشکل اصلی را برطرف می کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی در گفت و گو با قدس:
 2هزار و۱۶۵ ساختمان ناایمن

در مشهد وجود دارد
رضاطلبــی: 
سازمان  رئیس 
خدمات  و  آتش نشــانی 
ایمنی شــهرداری مشهد 
در شــهر مقدس  گفت: 
مشهد افزون بر ۲ هزار و 
165ســاختمان ناایمن و 

بدون اســتاندارد های الزم در حوزه آتش نشانی وجود دارد که 
اغلب آن ها مکان های اداری، تجمعی و عمومی هستند. 

امیر عزیزی اظهار کرد: در شــهر مقدس مشهد افزون بر ۲ هزار 
و 165ســاختمان ناایمن و بدون اســتاندارد های الزم در حوزه 
آتش نشانی وجود دارد. وی با بیان اینکه اغلب این ساختمان ها 
اداری، تجمعی و اماکن عمومی هستند، تصریح کرد: در رده بندی 
اولیه ای که انجام شده است در سه سطح ساختمان های تجاری، 
مســکونی و عمومی بررســی هایی صورت گرفته و به زودی با 
کمک دادستانی اقدامات پیشــگیرانه ای برای استانداردسازی 
این ســاختمان ها انجام خواهد شد. رئیس سازمان آتش نشانی 
شهرداری مشهد بیان داشت: در شهر مقدس مشهد 15ساختمان 
ناایمن و پرخطر با اولویت بســیار باال وجود دارد که از آن جمله 
می توان به بازارهای قدیمی،مجموعه تجاری زیست خاور، سرای 
عزیز اهلل اف و سه برج مسکونی که به دلیل خطر باال حتی یک 
پایگاه موقت آتش نشــانی در مجاورت آن ها ساخته شده است، 
اشاره کرد.  عزیزی افزود: همچنین از ۳5 بیمارستان شهر مشهد 
تنها یک بیمارستان مجوز ایمنی را گرفته و سه بیمارستان نیز 
پرونده اولیه را برای دریافت مجوز ایمنی تشــکیل داده اند. ۳1 
بیمارســتان دیگر اگرچه ممکن است گواهی ایمنی یکساله را 
دارا باشند، اما برای به روزرسانی امکانات و خدمات ایمنی خود 
مراجعه نمی کنند که به نظر می رســد دغدغــه الزم برای این 

موضوع را ندارند. 

حکم متفاوت قاضی دادگاه عشق آباد طبس 
 یادگیری قرآن به جای حبس 

باشــگاه خبرنگاران: 
به  کریم  قرآن  یادگیری 
مجازات  حبــس،  جای 
جایگزینی بود که قاضی 
دادگاه عشــق آباد طبس 
برای سه جوان محکوم در 

نظر گرفت.
حسن زاده، ریاست دادگاه عمومی عشق آباد، سه متهم نوجوان 
زیر 1۸ سال را که بزه انتسابی به آنان را محرز و مسلم دانسته و 
از آنجا که جرم آنان در درجه 6 قرار داشت، هر کدام از نامبردگان 
را به پرداخت 1۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم 
کرد. وی همچنین در اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسالمی و از 
باب تتمیم و تکمیل مجازات صادره، هر کدام از خالفکاران را به 
گذراندن یک دوره سه ماهه یادگیری و فراگیری قرآن کریم پس 

از قطعیت رأی ملزم کرد.
این ســه مجرم ملزم به حضور در مؤسسه قرآن و عترت شهر 
عشق آباد و دریافت گواهی از آن مؤسســه و ارائه آن به دادگاه 
شدند. صدور احکام جایگزین حبس از مهم ترین دستاورد قانون 
جدید مجازات اسالمی در سال ۹۲ است که دست قضات را برای 

صدور حکم هایی غیر از حبس باز گذاشته است.

یک مقام قضایی خبر داد
  متالشی شدن باند کالهبرداری
 ۳۳ میلیاردی در خراسان شمالی

ایرنا: دادستان عمومی و 
انقالب بجنورد از متالشی 
شــدن باند کالهبرداری 
۳۳ میلیــارد ریالــی و 
احتمال گســترش ابعاد 
پرونده به دیگر شــهرها 

خبر داد.
مسلم محمد یاران در تشریح این خبر گفت: متهمی که در این 
رابطه دستگیر شده، در دادسرا اقرار صریح کرده است و همچنین 

احتمال افزایش مبلغ کالهبرداری نیز وجود دارد.
وی اظهار داشــت: همدســتان این متهم با عنوان فروش ارز و 
دالر طعمه های خود را شناســایی و روند کار را برای او تسهیل 

می کردند.
دادســتان عمومی و انقالب بجنورد در ادامه اظهار داشت:  این 
پرونده زوایای مختلفی دارد و ممکن است عالوه بر بجنورد، ابعاد 
کالهبرداری آ ن ها به شهرهای دیگر نیز رسیده باشد و رقم آن 

نیز افزایش پیدا کند.
مســلم محمد یاران در ادامه گفت: پرونده در دادسرا در دست 
بررسی و تحقیقات مقدماتی است و ممکن است برخی زوایای 

تاریک دیگر ماجرا در پیگیری های بعدی مشخص شود.

 کشف ۳۵ هزار قرص غیرمجاز
 از یک اتوبوس

اتوبوس  قرمــز:  خط 
حامل قرص های غیرمجاز 
انتظامی  مأموران  توسط 
شهرستان تربیت حیدریه 

توقیف شد.
اکبر  علــي  ســرهنگ 
انتظامي  فرمانده  کیاني، 
شهرستان تربت حیدریه گفت: مأموران انتظامي ایستگاه بازرسي 
شــهید »شیردل کامه« حین کنترل خودروهاي عبوري به یک 
دستگاه اتوبوس که به سمت مشهد در حرکت بود، مشکوک شده 

و آن را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از این اتوبوس، ۳5 هزار عدد قرص 
خارجي غیرمجاز که داخل چند کارتن در اتوبوس جاسازی شده 

بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان تربت حیدریه به دستگیری و معرفي 
یک متهم در این رابطه به مراجع قضایی اشاره و به شهروندان 
توصیه کرد، از مصرف خودسرانه و غیراصولي قرص و دارو بدون 
نظر پزشک متخصص خودداري کنند تا قرباني افراد سودجو که 

براي طمع خود دست به هر اقدامي مي زنند، نشوند.

 تولد نوزاد عجول صالح آبادی در آمبوالنس
دختری  نوزاد  صاحبی: 
که برای بــه دنیا آمدن 
قدری عجله داشت، اجازه 
نداد مادرش به بیمارستان 
برسد و در مسیر چشم به 

جهان گشود.
رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرســتان تربت جام با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: به 
دنبال اعالم یک امدادرسانی، تیم امداد و نجات پایگاه »کله مل« 
این شهرستان به روستای کالسرخ شهرستان صالح آباد اعزام که 
در پی آن با مادر بارداری مواجه و در کمترین زمان ممکن وی را 

به بیمارستان تربت جام اعزام کردند.
علی کاظمی افزود: در مسیر راه و با توجه به شرایط پیش آمده، 
با تالش نجاتگران جمعیت هالل احمر تربت جام و همراه بیمار ، 

مادر ۲۸ ساله کودک خود را در آمبوالنس به دنیا آورد.
وی با اشــاره به سالمت کامل مادر و نوزاد پس از زایمان عنوان 
کرد: مادر و نوزاد با شرایط سالمت پایدار به بیمارستان سجادیه 

تربت جام تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی تربت جام خبر داد 
 رشد 70 درصدی سرقت های اینترنتی

خط قرمز: فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان تربت جام 
از انجام سرقت های اینترنتی به میزان یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیون تومان طی پنج ماهه اخیر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هوشنگ کیانی با بیان این مطلب  گفت: سرقت های 
 اینترنتی در شهرســتان تربت جام نســبت به سال گذشته

۷۰ درصد افزایــش  یافته و پلیس فتا نســبت به جرم های 
اینترنتی بسیار حســاس و با مجرمان برخورد جدی خواهد 
داشت. وی افزود: کار پلیس هوشمندانه است و در چارچوب 
قانون حرکت می کند و با افرادی که بخواهند امنیت اجتماعی 
را مختل کنند، برخورد جدی خواهد کرد. هرچند در عرصه 
امنیتــی با همکاری خوب مردم توانســته ایم به  خوبی عمل 
کنیم و امنیت شــهر را مدیون زحمات و همکاری نیروهای 

انتظامی و مردم هستیم . 

زاویه تصویر

آبشار چهل میر درگز

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     .

 مشکل برای مردم آرامگاه فردوسی
لطفاً اتوبوس های خط ۲۰۲ را برای خط  های 
دیگر به صورت کمکی نفرستید و با توجه به 
طوالنی بودن خط ۲۰۲ مشــکل برای مردم 

آرامگاه فردوسی به وجود می آید.
9۳8...2۶۵۱

 تقاضا برای دسترسی به مترو
متأســفانه با تغییرمحل جمعه بازار، اهالی 
شرق مشــهد هیچ گونه دسترسی به این 
جمعه بازار سابق خود ندارند. تقاضا می شود 
خط 5۹متعلق بــه بولوارحر و خیابان های 
پورسینا و مهدی آباد و مفتح شرقی)جمعه 
بازار سابق( ازمیدان مفتح تا انتهای خیابان 
نبوت نبش مترو نبوت ادامه مســیر دهد تا 
مردم ایــن مناطق به جمعه بــازار و مترو 

دسترسی داشته باشند.
9۱0...۳۶9۵

 2میلیون برای انتخاب رشته!
لعنت بر غول کنکور؛ چرا که مؤسســات کنکور 
فقط برای انتخاب رشته ۲ میلیون تومان به صورت 
نقدی طلب می کنند. بهتر نیست با حذف کنکور 
ده هــا میلیون تومان پولی که برای هر شــخص 
صرف مؤسسات کنکور می شود، خرج اشتغال و 

ازدواج دختران و پسران این مرز و بوم شود؟ 
9۱۵...7۱09

 آنتن دهی خواف بدتر شده
چندی قبل نماینده مردم خواف و رشــتخوار به 
خاطر مشکالت پوشش دهی ضعیف تلفن همراه 
در حوزه خواف و رشتخوار، پای وزیر را به مجلس 
کشــاند و وزیر یک کارت زرد از مجلس گرفت. 
متأســفانه از آن زمان وضعیــت تلفن همراه در 
خواف به مراتب بدتر شده است، ظاهراً همچنان 

قرار است مردم در آتش بی مهری ها بسوزند.
9۱۵...422۳
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عقیل رحمانی جوان شــروری که ســال 
گذشته پس از مست کردن در پارک باهنر به 
شهروندانی که او و دوستانش را نگاه می کردند 
حملــه و در پی آن یک ضربه چاقو به پشــت 
جوانی زده بود، با تالش مأموران عملیات ویژه 
پلیس آگاهی استان دســتگیر و به سرپنجه 

عدالت سپرده  شد.

 حمله به مردمی که فقط نگاه کرده بودند!
۲۴ آبان ماه ســال گذشته بود که خبر حمله 
چند فرد شرور به شــهروندان در پارک باهنر 
مشــهد را در خط قرمز منتشــر و در تشریح 
چگونگی آن ماجرای وحشت آفرین اشاره شد: 
چنــد روز پیش پنج رفیق قدیمــی دور هم 
جمع شدند تا برای یکی از دوستانشان جشن 
تولدی برپا کنند. آن ها پس از تهیه کیک تولد و 

مشروبات الکلی راهی پارک باهنر شدند.
وقتی افراد شــرور کیک تولــــد را در میان 

پارک برش زدنــد، برخی از 
آن ها مشروبات الکلی مصرف 
کردنــد. در همین حین بود 
کــه تعــدادی از اعضای باند 
شرارت، قطعاتی از کیک را به 
سر و صورت هم کوبیدند. در 
حالــی که این رفتار در میان 
پارک توجه برخی از رهگذران 
را به خود جلب کرده بود، افراد 
شــرور با چاقو و زنجیری که 
به ســمت  همراه داشــتند 
شــهروندانی که آن ها را نگاه 

می کردند حمله ورشدند. رهگذران که وحشت 
زده بودند، با شنیدن صدای نعره های دلهره آور 

آن ها، هر کدام به سمتی فرار کردند.

 اوباش مســت کــه زنجیر و چاقــو روی هوا 
می چرخاندند راه فرار یکی از شــــهروندان را 
بســتند و در یک لحظه یکی از 
مخالن امنیت عمومی، چاقویی 
را از پشــت به بدن مرد جوان 
فرود آورد و او را به شــــدت 

مجروح و نقش بر زمین کرد. 
از  پس  مست  عربده کش های 
مجروح کردن این شهروند، به 
خودروهای پارک شده حاشیه 
بولــوار باهنر هم یورش برده و 
به آن ها هم آســیب رساندند. 
اقدامات مجرمانه آن ها به حدی 
در منطقه ایجــاد ترس کرده 
بود که حاضران در محل ســعی می کردند به 
هر زحمتی که شده از محل فرار کنند. اوباش 
مست پس از آن از محل متواری شدند. کمی 

بعد با حضــور پلیس و انجــام اقدامات اولیه، 
پرونده ای در شعبه ۲۰۳ دادسرای مشهد مطرح 
و مأموران پس از کسب دستور قضایی توانستند 
در مدت کوتاهی چهار نفر از اعضای باند شرارت 
را دستگیر کنند. تحقیقات قضایی نشان می داد 
که عامل اصلی و فردی که ضربه سختی را بر 
پیکر شهروند مشهدی فرو آورده بود، به مکان 

نامعلومی گریخته است.

 پایان فرار یک شرور خطرناک در پنج تن
پس از آن با دستور مقام قضایی پرونده برای 
شناســایی عامل این وحشت آفرینی در شهر 
و انجــام اقدامات علمــی و تخصصی به اداره 

عملیات ویژه پلیس آگاهی استان ارجاع شد.
به محــض وصول پرونده ســرهنگ کارآگاه 
»خســروی« رئیس اداره عملیات ویژه پلیس 
آگاهی استان دســتور داد تا یکی از مأموران 

زبــده این اداره روی ماجــرا تمرکز کند و رد 
متهم فراری را شناســایی کنــد. این کار هم 
صورت پذیرفت و کارآگاه »رشید« مستندات 
پرونده را دوباره روی میز کنار هم چید. نتیجه 
اقدامات فنی و پلیسی در این چند ماه گاهی 
به شناسایی محل اختفای متهم ختم می شد، 
اما عامل شــرارت به ســرعت مکان حضور 

خودش را تغییر می داد.
تعقیب پلیســی و فرار متهم همچنان ادامه 
داشت تا اینکه مأموران در حین رصد شبانه 
محل هــای احتمالی تــردد متهم پی بردند 
که شــرور فراری برای استراحت به خانه ای 
در حوالی بولوار پنچ تن مشــهد رفته و آنجا 

حضور دارد.
ایــن گونه بود کــه موضوع به رئیــس اداره 
عملیات ویژه اطالع داده شد. پس از آن نیروی 
کمکی برای بستن تمامی راه های فرار متهم به 
محل اعزام و با اجرای یک عملیات هماهنگ و 

غافلگیرانه، سرکرده باند شرارت دستگیر شد.
در حالی عملیات دقیق مأموران اداره عملیات 
ویژه پلیس آگاهی اســتان موجب شــد این 
پرونده شــرارت هم بسته شود که تحقیقات 
پلیسی نشان می داد، متهم پرونده ای هم تحت 
عنــوان انجام اعمال منافی عفــت در دادگاه 
کیفری مشــهد دارد و از آن جهت هم تحت 

تعقیب بوده است.

عملیات ویژه پلیس آگاهی استان، به فرار نه ماهه یک شرور پایان داد

دستگیری عامل اصلی ایجاد رعب و وحشت در پارک باهنر

متهم پرونده ای هم 
تحت عنوان انجام 

اعمال منافی عفت در 
دادگاه کیفری مشهد 

دارد و از آن جهت هم 
تحت تعقیب بوده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

 کاهش دما و افزایش سرعت وزش باد
قدس: اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و مدل های هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده با تقویت 
جریانات مرطوب و خنک شــمالی ضمــن ادامه کاهش دما و 
افزایش سرعت وزش باد، در نیمه شمالی استان افزایش ابرناکی 
و در پاره ای نقاط به ویژه شمال غرب رگبار پراکنده باران دور از 
انتظار نخواهد بود. در نواحی جنوبی و شرقی پدیده جوی غالب 
وزش باد گاهی شدید خواهد بود. حداقل و حداکثر دمای مشهد 

هم به ترتیب 1۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
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خط قرمز: سانحه رانندگی در جاده قدیم مشهد به نیشابور جان 
سه نفر را گرفت و 6 نفر را هم مصدوم کرد. 

آتشــپاد دوم محمدجواد سبحانی، سرپرست معاونت عملیات 
سازمان آتش نشانی مشهد گفت: ظهر روز گذشته در پی تماس 
مردمی با ســامانه 1۲5 مبنی بر وقوع تصادف رانندگی بین دو 
دســتگاه خودروی وانت مزدا و پژو ۲۰6 در جاده قدیم مشهد 
به نیشابور و گرفتار شــدن افراد در داخل هر دو خودرو، ستاد 
فرماندهی بالفاصله گروه امداد و نجات ایســتگاه شماره ۹ را به 

هشت کیلومتری مشهد اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: نجاتگران 

آتش نشانی پس از حضور در محل مشاهده کردند تصادف شدید 
رخ به رخ بین دو خودروی سواری به وقوع پیوسته که منجر به 
محبوس شدن ۹ نفر از سرنشینان هر دو وسیله نقلیه در میان 
آهن پاره های خودروها شده که بالفاصله تیم های امداد و نجات 
آتش نشانی با استفاده از تجهیزات ویژه اقدام به رهاسازی افراد 
محبوس شده کرده و 6 نفر از مصدومان را تحویل تکنسین های 

اورژانس حاضر در محل دادند.
آتشــپاد دوم ســبحانی ادامه داد: در این حادثه سه نفر از 
سرنشــینان هر دو وسیله نقلیه بر اثر شدت جراحات وارده 
در دم فوت شــده بودند که پیکر آن ها پس از رهاسازی از 

درون خودروها برای انتقال به پزشکی قانونی تحویل عوامل 
انتظامی حاضر در صحنه شــد. این گزارش می افزاید، علت 
دقیق وقوع این سانحه دلخراش رانندگی توسط کارشناسان 

پلیس راهور استان در دست بررسی است.

در حوالی مشهد 

تصادف رخ به رخ، جان سه نفر را گرفت



ورزش خراسان

جشنواره

بانوی آزاده ایرانی در همایش بنت الخمینی از چهارسال اسارتش گفت

بازخوانیروایت»منزندهام«
با  بنت الخمینی  همایــش  هادیان:  ســرور 
روایتگــری آزاده ســرافراز خانــم معصومه آباد 
و خوانش کتــاب »من زنده ام« در آســتانه 26 
 مــرداد، ســالروز بازگشــت آزادگان به میهن 

برگزار شد. 
اسارت یعنی دلتنگی، لحظات سخت و ندانستن 
آنکه هر لحظه قرار اســت چــه اتفاقی رخ دهد. 
اســارت سخت تر می شود وقتی یک سلول، یک 
دریچه و 40 ماه انتظار برای یک دختر هفده ساله 
داوطلب هالل احمر باشد. چند روز، چند ساعت و 
دقیقه انتظار و بی خبری و اضطراب یک دختر و 
خانواده ای که سال ها بی خبر از فرزندشان هستند.

ازداوطلبیهاللاحمرتاپزشکی
دکتر »معصومــه آباد« متولد آبــادان از جمله 
بانوان رزمنده دالور و شــجاعی است که در سن 
17 ســالگی در دوران جنگ تحمیلی به اسارت 
درآمد و به مدت چهار سال در زندان های بعثی 
اسیر بود. وی به همراه سه بانوی دیگر با نام های 
فاطمه ناهیدی، شمسی )مریم( بهرامی و حلیمه 
آزمــوده، 23 روز پس از آغاز جنگ تحمیلی در 
جاده ماهشــهر به آبادان حیــن انجام مأموریت 
هالل احمر، توسط نیروهای عراقی محاصره شده 

و به اسارت آن ها درآمدند. 

ازتهرانتاآبادان
وی گفت: برای وضع حمل خانم برادرم در تهران 
بودم که خبر جنگ را شنیدم و بی محابا به آبادان 
برگشــتم و به هالل احمر و فرمانــداری رفتم تا 
آمادگی خودم را برای کمک اعالم کنم. دوره های 

امداد و نجات را گذرانده بودم. 
وی افزود: همان روزها بود که دریافتم بچه های 
شیرخوارگاه که از قبل با آن مجموعه آشنا بودم، 
نیاز به انتقال از آبادان به جای امن را دارند. بچه ها 
ترســیده بودند و با هماهنگی آن ها را به شیراز 

انتقال دادیم. 

انفجارواسارت
وی ادامه داد: در راه برگشــت به آبادان بودم که 
صدای انفجاری آمد و آمبوالنس ما که متعلق به 
نیروی دریایی خرمشهر بود، مورد اصابت کاتیوشا 
قرار گرفت. تابلو 12 کیلومتری جاده ماهشهر به 
آبادان را به خاطر دارم و دکتر هادی عظیمی که 
از ناحیه چشم آســیب دید و صورتش پر خون 
شد. میرظفر جویان یکی از برادرهای تکاور نیروی 
دریایی هم به شدت آســیب دید و شهید شد. 
من و خانم شمسی بهرامی عقب ماشین نشسته 
بودیم و حالمان خوب بــود. تعداد زیادی تکاور 
عراقی با کاله های قرمز به ما حمله کردند، شیشه 

ماشین را شکستند و در را باز کردند.

ژنرالزنایرانی
گفتند پیاده شــوید و می خواستند ما را بازرسی 
بدنی کنند. زبانشان را متوجه نمی شدم. بین آن ها 
جواد زبان فارسی می دانست و به سراغمان آمد 
و گفت: باید تفتیش شــوید تا اسلحه و نارنجک 
زیرمقنعه و جیب هایتان نباشد. گفتم ما نیروی 
هالل احمرهســتیم نــه نظامــی. جیب هایم را 
برگرداندم تــا درون آن را ببیند. نامه مأموریت 
من را که به عنوان نماینده فرمانده جهت انتقال 
بچه های شیرخوارگاه انتخاب کرده بودند را دیدند 
و بالفاصله به بغداد بیسیم زدند و گفتند ژنرال زن 

ایرانی را گرفته ایم. 
این بانوی آزاده گفت: آنجا حس کردم در قاموس 
دشمن، یک دختر هفده ساله چقدر می تواند ابهت 
داشته باشد و سعی کردم از همان لحظه تا امروز 
آن را حفظ کنم. به خاطر دارم که دکتر عظیمی 
گفت، بگویید دختر من هستید و تمام این دوران 
همین را گفتیم. دکتر هم در سلول کناری ما بود. 
ما را به زندان های مختلف و مخوف بغداد منتقل 
کردند و در سلول من و شمسی بهرامی بودیم و 
دو خانم دیگر به نام های حلیمه آزموده و فاطمه 

ناهیدی که به اسارت درآمده بودند.

یکرؤیایصادقه
وی خاطرنشان ساخت: به زندان که رفتیم همه 
این چهار ســال، صبح یک کاسه   آش شوربا که 
شــامل برنج و کمی عدس بود و یک عدد نان به 
ما می دادند. یک شــب خواب دیدم که به جای 
حکمت که جوانی ســیاه و قوی پیکر بود و هر 
روز از دریچه به ما غــذا می داد، مادرم از دریچه 
برایــم 40 قرص نان کنجدی گــرم آورده و من 

اصرار داشتم که بیشتر نان بدهد و مدام می گفتم 
مادر غذایمان کم است و من گرسنه ام اما مادرم 
تکرار کرد ماهی یک نان فقط بخور. آن زمان که 
بیدارشــدم و برای بچه ها خوابم را تعریف کردم، 
متوجه تعبیر خوابم نبودم اما درست بعد از 40 

ماه من آزاد شدم و به وطن بازگشتم.
بعد از مدتی از عراقی ها خواســتیم که ما را در 
صلیب ســرخ نام نویســی کنند اما آن ها جدی 
نمی گرفتنــد، ما هم تصمیــم گرفتیم اعتصاب 
غــذا کنیم و این کار را هــم کردیم و بعد از 22 
روز اعتصــاب از حــال رفتم و در بیمارســتان 
 به هوش آمــدم، دیدم آن ها به ما ســرم وصل 
کرده بودند. عراقی ها ناچار شدند که با مالقاتمان با 
صلیب سرخ موافقت کنند. ما را نام نویسی کردند 
و به هر کدام از ما یک شماره که کد اسارت بود 
دادند و همانجا به ما اجازه دادند که نخستین نامه 
را برای خانواده هایمان بنویسیم ولی تنها در دو 
کلمه و من نوشتم )من زنده ام. بیمارستان الرشید 
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یکپروازبرایتبادلاسرابهایران
بعد از اعتصاب غذا و دیدار با نمایندگان صلیب 
ســرخ، طبق قانون ژنو ما به اردوگاه برده شدیم 
و بعد از ماه ها با یک پرواز حدود هشــت ساعت 
ما را بــرای تبادل به فرودگاه آنکارا فرســتادند. 
بعد به فــرودگاه تهران آمدیم و با اســتقبال و 
مصاحبه صداو سیما مواجه شدیم و بالفاصله ما 
را به بیمارستان ســرخه حصار بردند و سه روز 
در قرنطینه بودیم. آن زمــان به خانواده هایمان 
 اطالع دادند و خواهر و برادرهایم را در بیمارستان 

از پشت شیشه دیدم.

هنوزهمنگراناسارتم
وی در پایان تأکید کرد: من بعد ها درس خواندم 
و پزشــک شــدم، 2 هزار و 700 نوزاد را به دنیا 
آوردم و بیمارانم را ویزیت می کنم. در دانشــگاه 
تدریس می کنم و به یاد بچه های شــیرخوارگاه 
آبادان که به شــیراز انتقالشــان دادم، 30 دختر 
 بین دو تا هفت ساله را در مؤسسه خیریه طلیعه 
مهر طاها نگهداری می کنم و ازدواج کردم و فرزند 
دارم، اما پس از گذشــت این همه سال هر روز 
که بیدارمی شوم نگرانم که مبادا همه این ها خواب 

باشد و من هنوز هم در اسارت باشم.

میهماناندیگر
ســید مجتبی احمدی مدیرعامــل هالل احمر 
خراســان رضوی نیز در این مراســم گفت: در 
آستانه 26 مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان، این 
مراسم جهت یادآوری رشادت های آن ها برگزار 
شــد. مدیرخانه آزادگان استان خراسان رضوی 
نیز گفت: امــداد و امدادگری بخش پنهان دفاع 
مقدس است که نجات بخشی و روح بخشی به 
خانواده های مفقودین کار بسیار سختی بود که 
این وظیفه را آن ها برعهده داشتند. عرفانی تصریح 
کرد: 42 هزار آزاده و 40 هزار مفقوداالثر در جنگ 
تحمیلی که فقط 27 هزار از آ ن ها کد اســارت 
را از صلیب ســرخ گرفته و امضا و نامه داشتند و 
این آمار یعنی بقیه در مفقوداالثری بسر بردند. در 
ادامه این همایش، کتاب من زنده ام تألیف دکتر 
معصومه آباد برای عالقه مندان توسط این بانوی 
آزاده امضا شد و همچنین از تعدادی از آزادگان 
ســرافراز جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 

تجلیل شد.

فرهنگ و هنر
  تئاتر »توهم« روي صحنه رفت

 - ر بــــو نیـشـــا
خبـــــرنگارقدس:  
همزمان با دهه فرخنده 
والیت اعیاد سعید قربان 
نمایش  غدیرخــم،  تــا 
کمدی »توهم« برداشتي 
آزاد از اثر میشل ریب به 

قلم و کارگرداني یلدا دهجوریــان در محل تاالر ادیب اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشــابور روي صحنه رفت. در این 
نمایــش بازیگران صاحبنام نیشــابوري مجتبي توکلي، امیر 
ساالري، علي زرگراني، یلدا دهجوریان، سما قنبري و زینب 

محمداوي به ایفای نقش می پردازند.
نمایش کمدی» توهم « نگاهي دارد به شــایعات و توهمات 
ذهني مردم که موجب مي شود اتفاقات عجیب و دور از ذهن 

و در برخي موارد ناگوار رخ دهد.

  افتتاح نمایشگاه صنایع دستی
و هنرهای تجسمی در قوچان

میراث  مدیــر  قدس: 
دستی  صنایع  فرهنگی، 
و گردشــگری قوچان از 
صنایع  نمایشــگاه  آغاز 
هنرهــای  و  دســتی 
عید  از  قوچان  تجسمی 
قربان تــا عید غدیر خم 

خبر داد.
جواد رجبی با اعالم این خبر افزود: این نمایشــگاه به مدت 
یک هفته از عیــد قربان تا عید غدیر با همکاری مؤسســه 
فرهنگی و هنری اندیشــه وران برگزار شده است. وی ادامه 
داد: این نمایشگاه در قالب 12 غرفه برگزار شده و مهم ترین 
صنایع دستی عرضه شــده در این نمایشگاه، شامل نقاشی 
روی ســفال و چرم و معرق و حجم سازی است. وی با بیان 
اینکه نمایشــگاه های صنایع دســتی فرصتــی برای عرضه 
محصوالت تولیدی هنرمندان اســت، افزود: ایجاد یک بازار 
فــروش برای کمک به اقتصاد خانوار هنرمندان و صنعتگران 
عرصه صنایع دســتی از دیگر اهداف برگزاری نمایشگاه های 
صنایع دستی اســت. رجبی یادآور شد: از دیگر کارکردها و 
اهداف برگزاری نمایشــگاه های صنایع دستی، ترویج سبک 

زندگی بومی محلی و اصیل ایرانی اسالمی است.

  افزایش ۱۰ درصدی شرکت کنندگان 
جشنواره کتابخوانی رضوی 

بـجـنورد- خبرنگار 
مدیرکل  قـــــدس:
خراســان  کتابخانه های 
تعداد  گفــت:  شــمالی 
ن  گا کت کنــــــند شر
کــــتابخوانی  جشنواره 
خــــراسان  در  رضوی 

شــمالی نسبت به سال گذشــته افزایش 10درصدی داشته 
است.

علی محمد جهانی افزود: ســال گذشته و در هشتمین دوره 
جشــنواره کتابخوانی رضوی در ســطح استان، 32 هزار نفر 
شــرکت کرده بودند که این رقم در سال جاری به 35 هزار 

نفر رسید.
وی اظهار داشت: 20 درصد شرکت کنندگان در این جشنواره 
از شهرستان فاروج بودند که کتابخانه های شهرستان با انجام 
فعالیت های فرهنگی میزان مشــارکت را بــاال برده اند، این 
درحالی است که شهرستان فاروج هفت کتابخانه فعال دارد.

وی تعداد شرکت کنندگان شهرستان فاروج در این رقابت ها 
را، 7 هزار نفر عنوان کرد و گفت: این شهرســتان نسبت به 
جمعیت خود، از شهرستان های برتر کشور در این جشنواره 
بوده است. وی افزود: نهمین دوره این جشنواره با 12 عنوان 
کتاب و در سه رده سنی کودکان، نوجوانان و بزرگساالن به 

صورت مکتوب، آنالین و پویش برگزار شد.

تلنگر
  حاشیه مرگ هفت توله ببر 

در باغ وحش مشهد 
که  بود  دیــروز  قدس: 
ســازمان  رئیس  معاون 
تلف  از  زیســت  محیط 
شدن هفت  قالده ببر در 
باغ وحش مشهد خبر داد 
و در همــان خبر به نقل 
از وی آماده بود که دلیل 

تلف شــدن هنوز مشخص نیست. آنچه در این موضوع قابل 
اتکا و اعتناســت این است که  یکی دو روز قبل هفت قالده 
توله ببر در باغ وحش مشهد تلف شده اند اما اینکه جریان این 
اتفاق چه بوده کسی در این زمینه اظهارنظری رسمی نداشته 
است. فقط مهدی رستمی، مدیر باغ وحش مشهد در واکنش 
به این موضوع تلف شدن توله ببرها در زمان زایمان را دلیل 

این اتفاق دانسته است.
در گفته های رستمی در این خصوص عنوان شده است: هفت 
توله یک ماده ببر در هنگام زایمان تلف شدند و این اتفاق نادر 

نیست و عموماً در حیات وحش نیز رخ می دهد.
وی با بیان اینکه این ماده ببر برای اینکه به فرزندان خود شیر 
ندهــد یک پای توله خود را بالفاصله بعد زایمان بلعید، ادامه 

داد: عموماً این اتفاق در بین نژاد ببر ها شایع است.
نکته جالب توجهی که در اظهارات رســتمی وجود دارد این 
است که با همه این شرایط می شود توله ببرها را بعد از تولد 
از اینکه دچار مرگی اینچنینی شوند، نجات داد. وی می گوید: 
اگر در زمان زایمان بالفاصله توله ببر را از زیر دســت و پای 

مادر نجات دهیم، احتمال زنده ماندن زیاد است.
با علم به این موضوع و با توجه به اینکه زمان زایمان ببر مادر 
تقریباً مشخص بوده است چرا اقدامات الزم در این خصوص 

صورت نگرفته است، جای سؤال و تردید دارد؟
شــایان ذکر است، در جهت پیگیری این موضوع با مدیر کل 
و مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان خراسان 
رضوی تماس گرفتیم که موفق به صحبت با آن ها نشــدیم و 

تماس ما بی پاسخ ماند.

  پایان نخستین دوره مسابقات 
سنگنوردی در سبزوار 

اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان ســبزوار 
از برگزاری نخستین دوره 
در  سنگنوردی  مسابقات 

این شهرستان خبر داد.
مجید نصراله زاده با اعالم 
این خبر گفت: نخستین 
دوره مسابقات ســنگنوردی سبزوار در محل دیواره سنگنوردی 

واقع در سالن حجاب مجموعه شهید مشکانی برگزار شد.
وی افزود: این دوره از مسابقات با شرکت بیش از 30 ورزشکار در 

رده سنی نونهاالن و جوانان سبزواری برپا شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان ســبزوار هدف از برگزاری این دوره 
از مسابقات را توسعه و ترویج فرهنگ ورزش سنگنوردی در بین 
رده های سنی مختلف برای شرکت در مسابقات استانی و کشوری 
عنوان کرد. گفتنی است، در پایان این دوره از مسابقات به نفرات 

برتر هر رده سنی حکم قهرمانی اهدا شد.

  برگزاری مسابقات فوتوالی در مشهد
فوتوالی  مسابقات  قدس: 
بــا  رضــوی  خراســان 
از  تیــم  حضور هشــت 
به  استان  شهرستان های 
میزبانی مشهد برگزار شد.

در این دوره از مســابقات 
تیم های جوین، خواف الف 
و ب، چناران، مشــهد، بخش احمد آباد مشهد و رضویه مشهد 
حضور داشتند که در پایان تیم خواف ب و تیم چناران به ترتیب 
اول و دوم شدند و تیم های مشهد و خواف الف به صورت مشترک 

به مقام سوم دست یافتند.

  پایان مسابقات کشتی فرنگی نونهاالن 
استان در قوچان

قدس: رقابت های کشتی 
خراسان  نونهاالن  فرنگی 
تیم  بــا قهرمانی  رضوی 
نیشابور در قوچان به پایان 

رسید.
فرنگی  کشتی  مسابقات 
با حضور  استان  نونهاالن 
14۹ کشــتی گیر در 12 وزن از 17 شهرستان روز دوشنبه 21 
مرداد ماه در قوچان برگزار شــد. در این دوره از مسابقات مهدی 
کاظم آبادی از نیشابور، امیرحسین پروانه و امیررضا برزنونی هر دو 
از مشهد و امیرحسین بیات ترک از نیشابور به ترتیب در اوزان 35، 

3۸، 41 و 44 کیلوگرم به مقام قهرمانی دست یافتند.
ابوالفضل احمدی از فریمان، محمدامین عارف خانی و علی حسین 
آبادی از فیروزه و محمدجواد رحمانی از مشهد نیز در وزن های 
4۸، 52، 57 و 62 کیلوگرم بر سکوی نخست رقابت های کشتی 
قهرمانی فرنگی نونهاالن خراسان رضوی قرار گرفتند. همچنین 
مهدی شوره ای و امیررضا عشقی از نیشابور، حسین کسرایی از 
سرخس و حمیدرضا سیدآبادی از فیروزه هم در اوزان 6۸، 75، 

۸5 و 100 کیلوگرم مقام نخست این رقابت ها را کسب کردند.
گفتنی اســت؛ پیش از این نیز مسابقات کشــتی آزاد نونهاالن 
خراسان رضوی هجدهم مرداد ماه جاری در قوچان برگزار شده 

بود.

بجنورد شناسي در »کنگره مفخم« 
بجـــنـــــورد- 
خبرنگارقدس:  مدیرکل 
خراسان  فرهنگی  میراث 
شــمالی گفــت: کنگره 
مفخم با هــدف بجنورد 

شناسی برگزار می شود.
حبیــب یزدان پناه ســه 
محور این کنگره را مسابقات عکاســی، خاطره نویسی و آزمون 
آنالین برشمرد و افزود: عالقه مندان می توانند آثار خود را تا یکم 
شهریورماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. وی تصریح کرد: 
طبیعت و اماکن گردشگری بجنورد، جاذبه های توریستی، فرهنگ 
و رسوم اقوام، موسیقی، سوغات و صنایع دستی بجنورد از جمله 

موضوعات مسابقه عکاسی است.
وی گفت: همچنین عالقه مندان می توانند خاطرات خود درباره 
شهر بجنورد یا روستاها و مکان های گردشگری این شهر را برای 

شرکت در مسابقه به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

فرهنگ و زندگی4
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فضای مجازی: 

 مؤسسه فرهنگی قدس 
یک دانشگاه معارف و انسان ساز 

ساخت نخستین هنرستان کاردانش 
هنرهای ایرانی اسالمی در مشهد

قدس: مدیرآموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد در مراسم 
تجلیل روز خبرنگار گفت: سال هاســت که بنگاه های 
خبرپراکنی هر زمان که دوست داشته باشند در راستای 
برای تشویش اذهان عمومی دست به هر کاری می زنند 
و افکار عامه را مهندسی می کنند، بنابراین ما هم نباید از 
این قافله عقب بمانیم. روحانی نیا با قدردانی از ابوالحسن 
صاحبی، خبرنگار روزنامه قدس به سبب پوشش اخبار 
و رویدادهای مهم تعلیم و تربیت افزود: روزنامه قدس 
یکی از روزنامه های موفق و مؤثر و منتســب به بارگاه 
قدس رضوی اســت و به جرئت می توان گفت که این 
مؤسسه فرهنگی یک دانشگاه معارف و انسان ساز است. 
در ادامه مراســم، از سعید محمدزاده کارشناس روابط 

عمومی این اداره قدردانی کرد.

آغـــاز پرواز های 
مشهد - دوشنبه

قدس: مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: پرواز 
منظم مســافربری میان مشهد و دوشنبه، پایتخت کشور 
تاجیکستان با هواپیماهای شرکت هواپیمایی تاجیک ایر 
آغاز شد. محمدباقر قاســم زاده گفت: این پروازها  روزهای 
سه شنبه و جمعه هر هفته با استفاده از هواپیمای بوئینگ 
767 در مســیر رفت و برگشت مشــهد - دوشنبه انجام 
 می شود. وی تصریح کرد: پیش از این در خرداد ماه پروازهای 
مشــهد - دوشنبه از سوی »شرکت هواپیمایی وارش« نیز 
برقرار شده بود. مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: 
پیش از این دو شرکت  هواپیمایی »آسمان و تاجیک ایر« در 
مسیر رفت و برگشت مشهد - دوشنبه و همچنین تهران - 
دوشنبه برنامه پرواز مسافربری داشتند که از سال گذشته 

متوقف شد.

قدس: همایش سومین سال انتخاب مشهد به شهر جهانی 
گوهرسنگ ها با حضور مسئوالن و دست اندرکاران برگزار 
شد. سلطانی، دبیرمشهد شهر جهانی گوهرسنگ ها گفت: 
بعد از انتخاب مشهد به عنوان شهر جهانی گوهر سنگ ها 
با بخش خصوصی گفت و گو کرده و به درستی نیز از این 
ظرفیت بهره مند شویم. وی ادامه داد: قبل از انتخاب مشهد 
به عنوان شهرجهانی گوهرسنگ ها، موزه ای در این زمینه 
نداشتیم اما بعد از معرفی مشهد، سه موزه گوهرسنگ در 
مشــهد ایجاد و راه اندازی شــده است. وی گفت: ساخت 
نخستین هنرســتان کاردانش هنرهای ایرانی اسالمی با 
هم افزایی اداره کل آموزش و پرورش استان اجرایی شد و 
مهرماه سال جاری دانش آموزان تحصیل را در این مدرسه 

آغاز خواهند کرد.

7606جدول
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. بانوي نقاش ایرانی ســاکن فرانســه که 
بیشترآثارش را به کاخ موزه نیاوران تقدیم 
کرد- سریع ترین جانور روي زمین که مي تواند 
 با ســرعت 135کیلومتر درســاعت بدود 
شــاعرانه-  مــوي  اخطــاراداري-   .2
ســرهم کردن قطعات رایانــه 3. تاکنون- 
روزگار قدیــم- منفــک 4. نشــانه- ... اول 
چون نهــد معمار کــج / تا ثریــا مي رود 
دیوارکــج- رویه و روند- وحشــي و درنده 
 5. فلز سرچشمه- لغت نامه- کاغذ ضخیم 
6. سنگواره- پرستار- بندري در شبه جزیره 
کریمه 7. بخیل- مزرعه آخرت- میوه دوسره 
۸. نوعي پرتغال ســرخ رنگ- جمع برات- 
اندوخته کردن ۹. دعــاي زیرلب- درختي 
که از چــوب آن تیر و نیزه مي ســاختند 
- دوســتداران 10. رهایي- زخمي کردن- 
درخشان 11. شهر قالیچه- گسترده- مایه 
آباداني 12. »سپس« در گویش »بچه بغداد«- 
اسباب زحمت- ترس و واهمه- آبروفروش 
ترحم طلــب 13. مــادر ترکــي- جالل و 
 جبروت- مارکي براي ســاعت سوئیســي 

 14. کشــور مقاومت- نظــرات- مصایب
15. ستاره پروین- اسبابي براي اندازه گیري 

نیروي محرکه الکتریکي

1. تهمت زدن- شــاعر معاصر و موسیقي 
ســازمان   .2 »ارغنــون«  خالــق  پــژوه 
کــودکان ملــل متحــد- مشــت و مال 
 دادن خمیــر- کرســي وعــظ و خطابــه 
 3. آدم ماشــیني- ادیب و شاعر- بي درنگ 
4. جاي پا- نوعي زردآلوي مرغوب- برداشت 
محصول- یازده 5. دنباله رو ســوزن- میان 
 تهــي- گــذرگاه درون شــهري خودروها 
6. عصبانیت- ظرف مشــبک- چهارچوب 
عکس 7. گل ســرخ - نام قدیم فردوس- 
 نابرده ... گنج میسر نمي شود- زبان کوچک 
نشــان  آن  آز- چشــیدن  و  ۸. حــرص 
از   .۹ دیواربلنــد  اســت-  باتجربگــي  از 
نوشــت افزارها- روشــني و فروغ- واحدي 
لحظــه  و  دم  قنــد-  شــمارش   بــراي 
10. روز تــازي- حرف نهــم یوناني- بازار 

11.درخت پرشاخ و برگ و سرسبز شهري- طلوع کردن- 
پیشــوندنداري 12. بنابراین- پرچم و بیــرق - زردپي- 
میوه تلفني 13. دســت کشــیدن روي چیــزي- واجب 
شــمردن امري- آرایش ســینمایي 14. نیستي- پارچه 
ماهیگري- سوره صدم قرآن کریم 15. بردگان روم باستان 
که بایستي در قفس با حیوانات وحشي مبازره مي کردند- 

پایتخت »سنت کیتس و نویس«

  افقی

  عمودی
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