
حال ناخوش احوال نقاشی پیوند دو زوج فیض آبادی در مسجد
هنرمندان شهرمان با انتقاد از گرانی مواد اولیه در گفت و گو با قدس اظهار کردند استقبال مه والتی ها از ترویج ازدواج آسان در بین جوانان

همه می نالند از شرایط موجود. چه پدر و مادری 
که دختــر دم بخــت دارند و آرزویشــان دیدن 
دخترشان در لباس عروسی است، چه آن هایی که 
در حسرت دامادی گل پسرشان مانده اند! ازدواج در 
واقع پیوند دو نفر است برای تشکیل یک زندگی 
در تمام عمر. سهل تر از این مگر می شود؟ ساده تر 

از این چیزی داریم...

 از گذشته های دور تابستان فصل فراغت و کالس های 
آموزشی و هنری بوده و هست. فرصتی که بسیاری 
از خانواده ها این زمان را مغتنم می شــمارند و یک یا 
چند هنر را در برنامه های فراغت بچه ها یشان براساس 
اســتعداد و عالقه  قرار می دهند. امســال با توجه به 
افزایش بی رویه نرخ ها گاهــی زمزمه کاهش تعداد 

هنرجویان به گوش می رسد...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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باِر»باربری«ها به منزل نمی رسد!
 زائر مشهدی 

 شماره عمودهای نجف 
تا کربال را تعویض می کند

خانواده حجاج بخوانند

اعالم ساعت و روز بازگشت 
حاجیان در سایت

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

بررسی گالیه های مردمی و مشکالت صنف »اتوبار« در مشهد

.......صفحه 2 

سرانجام کلنگ 
دوربرگردان 

غیرهمسطح ابوطالب 
به زمین خورد

یکی از زائران پیاده شــناخته شــده مشــهدی قصد دارد شماره 
عمودهای نجف تا کربال را با شبرنگ های تازه نونوار کند.برپایه این 
خبر، عبدالرضا ساالری، پنجاه و نه ساله که بیشتر به نام آقای صلواتی 
شــناخته می شــود، در این باره به خبرنگار ما گفت: پس از بارها 
پیاده روی در مسیر نجف تا کربال کهنگی پالک شماره ها توجهم 
را جلب کرد و بر همین اساس تصمیم گرفتم تا اربعین امسال این 

پالک ها را تعویض کنم...

معاون حج و زیارت خراســان رضوی از ورود نخســتین پرواز 
حجاج اســتان در 31 مردادماه به فرودگاه شــهید هاشمی نژاد 

مشهد خبر داد...

سرانجام عملیات عمرانی احداث دوربرگردان در انتهای بولوار ابوطالب 
مشهد آغاز شد.اگر از مخاطبان روزنامه قدس باشید به خاطر دارید که 

.......صفحه 2 تاکنون در چند گزارش و یادداشت ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ایرنا: رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شیروان 
گفت: بیمارستان امام خمینی)ره( این شهرستان 
بــه زودی به بیمارســتان مادر و کــودک تبدیل 

می شود.
دکتر علــی آرمیده اظهار داشــت: از مــاه آینده 
متخصص زنان و زایمان در بیمارســتان مســتقر 
می شــود و شــرایط به گونه ای خواهد بود که هر 
زمــان بیمــار مراجعه کند، به پزشــک مورد نظر 

دسترسی خواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکــه از ماه آینــده هیچ زایمانی 
بدون کارشــناس مامایی صورت نمی پذیرد، گفت: 

هم اینک در بیمارســتان امام خمینی)ره( شیروان 
بخش ان آی سی یو و  آی سی یوی اطفال فعال است 
 و در کلینیک تخصصی ســه متخصص اطفال و یک 
فوق تخصص فعالیت دارند که هر کدام روزانه 1۰۰ 

کودک را با تعرفه دولتی معاینه می کنند.
وی همچنین از آغاز عملیات ســاختمان   ام آر آی 
بیمارســتان تخصصی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
شــیروان خبر داد و گفت: بــرای این طرح 1۰۰ 
میلیــارد ریال اعتبــار در نظر گرفته شــده که با 
تخصیص به موقع اعتبارات، در دهه فجر امســال 

قابل بهره برداری خواهد بود.

نمایــش  قــدس:  خبرنــگار   نیشــابور- 
»انتظار با بوی نرگس« از نیشــابور با موضوع دفاع 
مقدس به نویسندگی زینت صالح پور و کارگردانی 
مســعود فرهادی به جشــنواره تئاتــر منطقه ای 

میثاق)ترشیز( راه یافت.
 سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور 
اظهار کرد: از مجموع ۸۵ متن نمایشــی رسیده 
به دبیرخانه جشــنواره، ۶4 اثر در مهلت زمانی 
اعالم شــده، فیلم نمایش را بــرای بازبینی به 
دبیرخانه ارســال کردند و بر اساس آرای هیئت 
داوران متشــکل از آقایان  محمد حســن زاده، 

علــی روحی، محســن راه چمندی و احســان 
عاقل، هشــت نمایش از شهرستان های مشهد، 
تربت حیدریه،  زاهدان،  شاندیز،  نیشابور، طرقبه 
یزد، مهدی شــهر سمنان و کاشمر برای اجرا در 

مرحله پایانی انتخاب شدند.
رمضانعلی بیات خاطرنشــان کــرد: مرحله نهایی 
هشتمین جشنواره تئاتر منطقه ای میثاق )ترشیز( 
همزمــان با دهه فرخنده والیت )عید قربان تا عید 
غدیرخم( و بزرگداشــت هفته دولت از 31 مرداد 
تا 3 شــهریور9۸ در شهرستان های منطقه ترشیز 

)کاشمر، خلیل آباد و بردسکن( برگزار خواهد شد.

نیـــشـــابور- خبرنگارقدس: دانش آموزان 
و فرهنگیان نیشــابوری با احراز 9 رتبه برتر کشور 
در جشــنواره نوجوان سالم، برگ زرین دیگری بر 

دفتر افتخارات پرشمار این شهرستان افزودند.
مدیــر آموزش و پــرورش نیشــابور اظهار کرد: 
در ایــن جشــنواره، دانش آمــوزان و فرهنگیان 
این شهرســتان پس از کســب مقام برتر استان 
و راهیابی به مرحله کشــوری موفق شــدند در 
بخش دانش آموزی هفــت رتبه برتر و در بخش 
 فرهنگیــان نیز دو رتبــه برتر کشــور را از آن 

کنند. خود 

مهرآبــادی گفــت: حمیدرضا نجفــی رتبه دوم 
کشور در رشــته نقاشــی ایرانی تذهیب، معین 
نعیــم آبــادی و حمیــد ســالمتی و نیــز علی 
بوژمهرانی رتبه دوم در رشــته روزنامه دیواری 

را کسب کردند.
وی خاطرنشــان کرد: محمدجــواد حبیب بیگی 
از هنرســتان محمودیه رتبه اول کشور در رشته 
نقاشــی ایرانی، یاسمن ســلیمانی از دبیرستان 
شاهدقدســیان رتبه دوم کشور در رشته نقاشی 
ایرانی و مریم ســادات بیات نیــز رتبه دوم در 

نقاشی ایرانی را کسب کردند.

راه اندازی بیمارستان مادر و کودک در شیروان نیشابور برترین  جشنواره نوجوان سالمراهیابی نمایش »انتظار با بوی نرگس« به جشنواره میثاق

چهارشنبه 30 مرداد  1398

  19 ذی الحجه 1440
 21 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9043  
ویژه نامه 3427 

     صفحه 1 خراسان

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

 فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
تابلوسازان مشهد  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
نظارت  کمیسیون  مورخ 98/05/02  اجرای مصوبه  در  و  نظام صنفی(  قانون   22 ماده  تبصره 3  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
ظرف    98/06/02 مورخ  شنبه  روز  از  میشود  دعوت   ، ذیل  شرایط  دارندگان    ، مشهد  شهرستان  تابلوسازان 
ایرانیان اصناف ابتدا درسامانه    ، با مدارک ذیل  تا روزشنبه مورخ 98/06/16 شخصًا  ، حداکثر  مدت 15 روز 

، مراجعه  نام داوطلبین  الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت  ثبت  انتخابات   ( iranianasnaf.ir - سامانه ساران 
و  اقدام   ، ذیل  شرح  به  مربوطه  مدارک  تصاویر  بارگذاری  و  نام  ثبت  به   نسبت    ، صنفی  شناسه  درج  با  و 
و  تکمیل پرسشنامه نام  ادامه فرآیند  ثبت  الذکر، جهت  و تصویر مدارك  ذیل  ارائه  اصل  با  سپس شخصًا 

 ) در مهلت قانونی فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند . 

  شرایط الزم :
1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده
2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

** داوطلبان محترم الزاما« می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیأت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

 فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم خانگی مشهد  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
نظارت  کمیسیون  مورخ 98/05/02  اجرای مصوبه  در  و  نظام صنفی(  قانون   22 ماده  تبصره 3  )موضوع  صنفی 
صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای  بر 
فروشندگان لوازم خانگی شهرستان مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز شنبه مورخ 98/06/02  
ایرانیان  درسامانه  ابتدا    ، ذیل  مدارک  با  شخصًا   98/06/16 مورخ  روزشنبه  تا  حداکثر   ، روز   15 مدت  ظرف 
 ، نام داوطلبین  ( - قسمت  ثبت  اتحادیه ها  الکترونیکی  انتخابات   ( iranianasnaf.ir - سامانه ساران  اصناف 
مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام 
و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه

، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در  ) در مهلت قانونی فوق ( 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند . 

  شرایط الزم :
1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده
2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

** داوطلبان محترم الزاما« می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیأت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از 
ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی مزایده فروش زمین  
مرحله اول )نوبت اول( 

ش��هرداری زو در نظ��ر دارد باس��تناد مج��وز 
شورای محترم اسالمی شهر تعدادی از قطعات 
زمین دارای کاربری مس��کونی با مش��خصات 
من��درج در ش��رایط مزایده بفروش برس��اند 
متقاضیان از روز جهارشنبه مورخ 98/05/30 
لغایت آخروقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 
98/06/12 مهل��ت دارن��د با مراجع��ه به امور 
  sh-zavin.ir قراردادهایا س��ایت ش��هرداری

اسناد مزایده را دریافت نمایند .
آدرس :شهرس��تان کالت - ش��هر زاوی��ن - 

شهرداری زاوین 
تلفن : 13- 34744111 - 051

 علی ایزدیان -شهردار زو 
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بررسی گالیه های مردمی و مشکالت صنف » اتوبار« در مشهد

بار» باربری« ها به منزل نمی رسد !
محبوبه علی پــور  تابســتان فصل اوج 
جابه جایی مستأجران است؛ در این میان نحوه 
حمل ونقل اثاثیه دغدغه جدی شهروندان است. 
بسیاری از مردم همواره از خدمات حمل ونقل 
دلخور بوده و حتی خاطرات ناخوشــایندی از 
آن دارند. اما چرا جابه جایی اســباب منزل به 

دردسری هولناک بدل می شود؟

   تجربیات ناخوشایند
یکی از شهروندان مشهدی با انتقاد از آشفتگی در 
ارائه خدمات باربری ها می گوید: در تماس با دفاتر 
حمل بار، نرخ خدمات را 500-400 هزار تومان 
اعالم کردند، اما وقتی برای حمل اثاث آمدند به 
بهانه اینکه شما طبقه چهارم هستید و یخچال 
شما سایدبای ساید اســت، تقاضای دستمزدی 
حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 500 
داشــته اند. زمانی که اعتــراض کرده و منصرف 
شــدیم هم از منزل خارج نشده و با مغلطه نرخ 
خود را به یک میلیون تومان رساندند که مجبور 

به پذیرش شدیم.
شــهروند دیگری نیز دراین باره اظهار می کند: 
به طور کلــی نظارت بر حوزه حمــل بار کافی 
نیست، گاه شاهد سرقت اموال مردم توسط دفاتر 
غیرمجاز هستیم، چراکه افراد به سادگی خودرو 
حمــل بار خریده و به عنوان اتوبار کار می کنند، 
درحالی که باید تدابیری انجام شود که نشریات 
رسمی و یا سایت های زیرمجموعه وزارت ارشاد 
اســالمی تنها تبلیغات دفاتری را درج کنند که 

عضو رسمی اتحادیه حمل ونقل باشند.
دیگر هم اســتانی ما نیز می گوید: فناوری های 
پیشــرفته به تمام مشــاغل نفوذ کــرده به جز 
صنعت حمل ونقل؛ به طوری که یکی از مشکالت 
و تنش های میان همسایه ها همین قضیه است، 
درحالی که می توان بنابر تجربه کشورهای دیگر 

این قضیه را تسهیل و بار را امن تر منتقل کرد.
وی همچنین می افزاید: بسیاری از دفاتر حمل بار 
از کارگران ساختمانی برای ارائه خدمات استفاده 
می کنند که برخی کم ســن و ناتوان هســتند. 
همچنین چون نرخ این خدمات براساس ساعت 
تعریف شــده، برخی از نیروها وقت کشی کرده و 

زمان بیشتری را صرف می کنند.

 مشکالت اتوبارها
صادق شافع نیا، بازرس هیئت مدیره کانون عالی 
انجمن های صنفی کارفرمایی خراســان رضوی 
درباره مشــکالت اتوبارها می گوید: به دلیل نبود 
متولی واحد، شــاهد فعالیت های موازی در این 

صنف هستیم.
وی اظهار می کند: ضعف مدیریتی بزرگ ترین 

مشکل حمل ونقل است، چرا 
که از اعضای باسابقه و خبره 
صنف حمل بار استفاده نشده 
و تصمیم ها نیز در اتاق های 
در بســته و بــدون حضور 
کارشناسان این حوزه گرفته 
می شــود؛ همچنین مدیران 
و مســئوالن حمل ونقل نیز 
به شــیوه ســنتی انتخاب 
می شــوند؛ با وجود ســابقه 
بیست ساله تشکیل اتحادیه، 
هیچ گاه کارشناســان حمل 
بار در رأس اتحادیه نبودند، 
درنتیجــه به مــوارد متعدد 
مشکالت این عرصه رسیدگی 

کارشناسانه نشده است.
برنامه های  می افزایــد:  وی 
تقویت  بــرای  گوناگونــی 
جایگاه دفاتر مســافرتی به 
دلیل مدیریت ثابت تعریف 

و اجرا شــده، اما تالش چندانی برای فعاالن 
حمل بــار نمی بینیــم، از ایــن رو مدیران 
دفاتــر اتوبار، پیک های موتــوری و کارگران 
زیرمجموعــه هیچ گونه حمایــت بیمه ای و 
بازنشســتگی ندارند و درصورت تمایل باید 
به عنوان خویش فرما بیمه شــوند. همچنین 
خدمات بیمه برای حمل بار به شهرستان ها 
وجود دارد، اما با وجود مذاکرات انجام شده با 
شرکت های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی اجرا 

نشده، چراکه کاالهای قابل حمل 
شــرایط قوانین بیمــه ای مانند 
مکان کارگاه، بسته بندی و میزان 
ارزش کاال و نــام کارگر ثابت را 
بیمه  زیرپوشش  بنابراین  ندارند؛ 

قرار نمی گیرد. 

 فعالیت300 دفتر
مجوز دارد

شــافع نیا، با اشــاره به اینکه 
حدود 300 دفتــر مجاز اتوبار 
اظهار  فعال هستند،  در مشهد 
مجوز  دریافت  بــرای  می کند: 
دفاتر اتوبار در اتحادیه تنها 15 
متــر واحد تجــاری، 150 متر 
پارکینگ، گواهــی عدم اعتیاد 
و سوءپیشــینه می خواهیم، اما 
تجربــه کار و مدرک تحصیلی 
قید نشده که در کمیسیون فنی 

به این نقیصه اشاره کرده ایم. 
همچنین کارگران نیز نیازمند دوره آموزشی 
و یا شــرایط خاصی نیستند، چنانکه به طور 
معمول کارگران ســاختمانی و یا فصلی به 
این عرصه وارد شده و هر دفتری برای خود 
گروهی کارگر را به کار گرفته است، به همین 
دلیل از مزایای رسمی و حقوقی همانند بیمه 

و بازنشستگی برخوردار نیستند.
 این درحالی اســت که بــه طورکلی فعاالن 
کارگری و رانندگان جزو طبقات کم برخوردار 

و در معرض آســیب ها قرار دارند؛ چراکه مرز 
باریکی بین کارگری و گرفتاری در آسیب های 
اجتماعی وجود دارد. همچنین به دلیل دشواری 
این شغل، خبره ترین کارگرهای اتوبار بیش از 
سه چهار سال قادر به کار در این حوزه نیستند. 
جا دارد از شهرداری که فقط با نصب برچسبی 
به دنبال ساماندهی خودروهای حمل بار است، 
پرسید برای رفع مشکالت کارگران و رانندگان 

چه حمایتی وجود دارد؟
این فعال صنعت حمل ونقل تأکید می کند: نرخ 
حمل بار چند سال است تغییر نکرده و در پی 
پیشنهاد ما برای افزایش نرخ، تنها با افزایش 30 
درصدی موافقت کرده اند، درصورت تحقق این 
مسئله نیز این نرخ با روند تورم همخوانی ندارد. 
شــافع نیا در انتقاد از رفتارهای شــهروندان 
می گویــد: امــروزه افراد با داشــتن فقط یک 
خودرو و یک خط تلفن قادرند به عنوان دفتر 
اتوبــار فعالیت کنند، چراکه مــردم به خاطر 
قــدری کاهش قیمت، بــه دفاتر غیرمجاز که 
آگهی هایشــان روی در و دیوار، فضای مجازی 
و حتی جراید رســمی دیده می شود، مراجعه 
می کنند؛ درحالی که هیچ گونه نظارتی بر چنین 

فعالیت هایی وجود ندارد. 
نکته دیگر اینکه مــا در قیمت گذاری حمل 
بار و اســباب بحث کنترات نداریم و ساعتی 
خدمات می دهیــم، همچنین در نرخ گذاری 
شــهرداری و اتحادیه جداگانه نرخ می دهند؛ 
همین امر موجب ناهماهنگی و نشــانه بارز 

موازی کاری است.

 جانباز شیمیایی در مشهد به یاران 
شهیدش پیوست 
قدس:جانباز ۷0 درصد 
دفــاع مقــدس، هادی 
کاظم نژاد پس از تحمل 
32 ســال جراحــت و 
عارضــه شــیمیایی، به 
جمع همرزمان شهیدش 
پیوست. شهید کاظم نژاد 

که به معلمی اشتغال داشت 2۸ مرداد، در سن 50 سالگی در 
بیمارستان فارابی مشهد به مقام رفیع شهادت نائل آمد.مراسم 
تشییع این شهید واالمقام روز گذشته برگزار شد.این رزمنده 
گرانقدر که دو فرزند از وی به یادگار مانده است 20 فروردین 
13۶۶ در عملیات کربالی ۸ در محور شلمچه با استنشاق گاز 
خردل ناشی از بمباران شیمیایی عراق به شدت مجروح شده بود.

   کنگره شهدای سادات
 خراسان جنوبی برگزار می شود

قدس:  فرمانده ســپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: 
کنگره شهدای سادات استان 1۹دی امسال برگزار می شود.

سردار علی قاسمی در دیدار ستاد مردمی و کمیته پشتیبانی 
کنگره شهدای سادات استان با نماینده ولی فقیه در خراسان 
جنوبی افزود: تاکنون چهار جلسه برای برگزاری هرچه بهتر این 
کنگره برگزار شده و طرح ها و بنرهای آن طراحی و آماده چاپ 
است.وی ادامه داد: خراسان جنوبی 2 هزار شهید تقدیم نظام و 
انقالب کرده  است که از این تعداد 140 شهید سادات هستند.

  آخرین روز دهه والیت در بجنورد
 با حرکت کاروان شادی همراه شد

قدس:همزمان با آخرین 
روز دهه والیت و روز عید 
سعید غدیر خم، کاروان 
شــادی غدیر با حضور 
بجنورد،  مردم  گسترده 
در مرکز خراسان شمالی 
بــه راه افتاد.حاضران در 

این کاروان شــادی که از محل میدان شــهید بجنورد به راه 
افتاد، به پاس عید امامت و والیت و اکمال دین، در حالی که 
برنامه های متنوعی چون مولودی خوانی و منقبت خوانی اجرا 
می شد، با حمل پرچم های رنگی شاد، محور مرکزی شهر را تا 

پارک شهر بجنورد پیمودند.
در جمع کاروانیان، که پیشــاپیش آنان نماینده ولی فقیه در 
خراســان شــمالی، جمعی از روحانیان، مسئوالن لشکری و 
انتظامی و مدیران حرکت می کردند، شــمار انبوهی از مردم 
والیتمدار بجنورد اعــم از زن و مرد، پیر و جوان و کودک، از 
عاشقان امامت و والیت حضور داشتند که در این حرکت زیبا و 
نمادین، مراتب ارادت و دلدادگی خود به امام علی)ع( و والیت 

او را به نمایش گذاشتند.

  بیرجند تا چهار سال آینده به راه آهن 
سراسری متصل می شود

قدس: اســتاندار خراسان جنوبی گفت: پروژه اتصال بیرجند 
به ایســتگاه یونسی و شبکه سراســری راه آهن تا چهار سال 
آینده با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود. محمد صادق 
معتمدیان اظهار داشت: هیئت دولت مصوبه بسیار خوبی برای 
خراسان جنوبی داشت که ساخت راه آهن و اتصال مرکز استان 
به شبکه ریلی بود.وی بیان کرد: با تصویب دولت برای اتصال 
بیرجند به شــبکه سراسری راه آهن، در مرحله اول قطعه 32 
کیلومتری از شهرستان بیرجند آغاز می شود و مدیرعامل شرکت 
زیرساخت در آخرین مذاکره،  هفته آینده را برای مرحله نهایی 
تعیین پیمانکار مشخص کرده است. استاندار خراسان جنوبی 
با ابراز امیدواری از اینکه در چند هفته آینده تجهیز کارگاه و 
آغاز عملیات اجرایی را شاهد باشیم، گفت: بیش از ۹0 میلیارد 
تومان اعتبار از محل  منابع دولتی برای این پروژه تعیین شده 
است که انتظار می رود کمتر از دو سال به بهره برداری برسد. 

  زائر مشهدی شماره عمودهای نجف 
تا کربال را تعویض می کند

یکی  محمدزاده:  علی 
از زائران پیاده شــناخته 
دارد  قصــد  مشــهدی 
نجف  عمودهای  شماره 
تا کربال را با شبرنگ های 
تازه نونوار کند.برپایه این 
خبر، عبدالرضا ساالری، 
پنجاه و نه ساله که بیشتر به نام آقای صلواتی شناخته می شود، 
در این باره به خبرنگار ما گفت: پس از بارها پیاده روی در مسیر 
نجف تا کربال کهنگی پالک شماره ها توجهم را جلب کرد و بر 
همین اساس تصمیم گرفتم تا اربعین امسال این پالک ها را 
تعویض کنم.وی ادامه داد: با کمک تعدادی از دوستداران اهل 
بیت)ع( و کسبه مشهد شبرنگ مورد نیاز برای تهیه 4هزار و 
2۶0 پالک شماره که بر عمودهای مسیر ۸0 کیلومتری نجف 
تا کربال نصب می شود، تهیه شده است.ساالری افزود: همزمان 
با عید سعید غدیر این اقدام را به همراه یکی از دوستان آغاز 
کرده تا خدمت کوچکی به زائران پیاده اربعین حسینی بکنیم.

  ضرب و شتم خبرنگار کاشمری
 توسط کارکنان شهرداری 

 فارس: خبرنگار کاشمری
 توسط یکی از کارمندان 
شهرداری این شهرستان 
مورد ضرب و شــتم قرار 
گرفــت. پس از انتشــار 
تصاویر و اخبار مربوط به 
اقدام نامتعارف شهرداری 
کاشــمر در رســانه ها و فضای مجازی در خصوص تخلیه یک 
کامیون ســنگ در حیاط یک واحد مسکونی پس از پلمب آن 
و دستور دادستانی مبنی بر پاک سازی این منزل از سنگ های 
ریخته شده توسط شــهرداری، عوامل شهرداری کاشمر برای 
اجرای دستور دادستان به محل مورد نظر مراجعه کردند.خبرنگار 
یکــی از پایگاه های خبری به محل مراجعــه کرده بود و قصد 
تصویربرداری داشت. کارمندان شهرداری خطاب به مالک منزل 
اعالم کردند تا زمانی که خبرنگار در این مکان باشــد، اقدامی 
انجام نمی دهند.زمانی که مالک ساختمان از خبرنگار درخواست 
کرد محل را ترک کند، یکی از کارکنان شهرداری که در محل 
بود مدعی می شود خبرنگار از وی و خودرو شخصی اش عکس 
گرفته و با او درگیر می شــود که شــرح این درگیری با حضور 
مأمور کالنتری در صورتجلسه ای تنظیم شد.گفتنی است، در 15 
مرداد ماه جاری شهرداری کاشمر در اقدامی نامتعارف در یک 
واحد مسکونی که پیش از این به دلیل تخلف ساختمانی پلمب 
کرده بود، یک کامیون سنگ تخلیه کرد که بازتاب وسیعی در 

رسانه های خبری و فضای مجازی داشت.

  سرانجام کلنگ دوربرگردان 
غیرهمسطح ابوطالب به زمین خورد

قدس: سرانجــام عملیات 
عمرانی احداث دوربرگردان 
در انتهــای بولوار ابوطالب 
مشــهد آغاز شــد.اگر از 
مخاطبــان روزنامه قدس 
باشید به خاطر دارید که 
تاکنون در چند گزارش و 
یادداشت به ضرورت اصالح هندسی دوربرگردان قبل از میدان 
خیام در بزرگراه شهید چراغچی پرداخته ایم و البته این موضوعی 
بوده که از سوی رسانه های دیگر هم مورد توجه بوده و به عنوان 
یک خواسته عمومی مطرح شده است.با این وصف از ماه ها پیش 
مدیران شهری وعده ساخت یک دور برگردان غیر همسطح در 
انتهای بولوار ابوطالب را می دادند و با وقوع هر تصادف خسارتی در 
این نقطه، درخواست ها برای تسریع در اجرای این تصمیم بیش 
از پیش بیان می شــد که سرانجام مدیران شهری به وعده خود 
عمل کردند و عملیات عمرانی این پروژه آغاز شد.معاون عمران، 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در مراسم آغاز عملیات 
اجرایی این پروژه گفت: طبق روال و برنامه ریزی های اواخر سال 
گذشته و ســال جاری، یکی از اقدامات عمرانی و حمل ونقل، 
احداث دوربرگردان ابوطالب شمالی بود.خلیل اهلل کاظمی اظهار 
داشت: در وضعیت موجود خودروهایی که می خواهند وارد بولوار 
ابوطالب شوند، در محل دوربرگردان همسطحی که در بزرگراه 
ایجاد شده تغییر مسیر می دهند که تصادفات منجر  به فوت و 
جرح مربوط به همین دوربرگردان بوده است؛ به گونه ای که در 
طول یک سال گذشته حدود 24 تصادف در این محل رخ داده 
اســت.وی با بیان اینکه دوربرگردان غیرهمسطح ابوطالب 22 
بهمن ماه افتتاح می شود، گفت: این پروژه به سبک تک قوسی 
بتنی ساخته خواهد شد، عرض باند ۹ متر و در محل دور زدن 

به 12 متر  خواهد رسید.

هاشم رسائی فر  همه می نالند از شرایط موجود. چه پدر و مادری که دختر دم بخت 
دارند و آرزویشــان دیدن دخترشان در لباس عروسی است، چه آن هایی که در حسرت 

دامادی گل پسرشان مانده اند! 
ازدواج در واقع پیوند دو نفر است برای تشکیل یک زندگی در تمام عمر. سهل تر از این مگر 
می شود؟ ساده تر از این چیزی داریم؟ چه کرده ایم که آسان ترین سنت دینی و نبوی را به 

درجه ای از سختی رسانده ایم که هفت خان رستم شده برای جوانانمان؟
در جامعه دینی که شرایط تشکیل خانواده برای دختر و پسر در پایین ترین حد یعنی همان 
رضایت طرفین در ابتدا مالک قرار می گیرد چه اتفاقی افتاده که باید هر روز منتظر وقایع 

هنجارشکنی در جامعه باشیم؟
پاســخ تمام موارد و موضوعات مرتبط با این پرسش در دو کلمه خالصه می شود؛ ازدواج 
آسان. اگر به باورسهل گیری در مقدمات تشکیل خانواده برسیم، نه پدر و مادری که دختر 
دم بخت دارند دیدن دخترشــان در لباس عروس برایشــان آرزو می شود، نه والدینی که 
حسرت به دل برای دامادی گل پسرشان مانده اند جوش مجرد ماندن فرزندشان را می زنند. 
باید اعتراف کنیم که هنوز باورهایمان غلط اســت و دسته بزرگی از ما مالک ها را موانع 
ازدواج فرزندانمان ساخته ایم، اما در همین شرایط هستند خانواده هایی که ازدواج آسان و 
سهل را باور دارند. نمونه اش را همین یکی دو روز پیش در یکی از شهرهای استان خودمان 
نظاره گر بودیم. مسجد جامع شهر فیض آباد محل پیوند آسمانی دو زوج جوان مه والتی شد. 
سفره عقد مختصری از هر آنچه برای برپایی مراسمی در شأن الزم بود به همت و همراهی 

بسیجیان پایگاه شهید محالتی و الزهرا مسجد جامع فراهم شد.
امام جمعه شهر هم شد عاقد این دو زوج. به همین سادگی پیوند آسمانی چهار جوان دم 

بخت در فضایی روحانی بسته شد.
مردم هم سنگ تمام گذاشتند. صفر تا 100 هزینه مراسم، هبه خیران به این دو زوج جوان 
بود. مشــارکت مردم بی نظیر در این عقد آسمانی. آقا دامادها و عروس خانم ها هر چهار 
نفرشان مسرور از مراسمی اینچنین بودند. چه حس خوبی داشت این با هم و در کنار هم 
قرار گرفتن، آن هم در ساده ترین و روحانی ترین جشن ازدواجی؛ جشنی که یک بار دیگر 

همین مردم چند ماه پیش با تشکیل زندگی هشت زوج تجربه کرده بودند.

  سهل گیری در ازدواج؛ مقدمه خروج جوانان از بن بست تجرد
نظر امام جمعه شهر فیض آباد را که جویا شدیم، ازدواج را سنت دینی و آسمانی دانست. 
حجت االســالم والمسلمین حسین اســالمی وقوع این پیوند روحانی آن هم در مکانی 
مقدس را مقدمه ای برای متوجه شدنمان به آن قسم از آسمانی بودن پیوند ازدواج عنوان 
کرد و از ترویج ازدواج آسان در جامعه برای سهولت بخشیدن به این امر دینی به عنوان 

راهکاری برای خروج از بن بست موجود در راه ازدواج جوانان یاد کرد.
دکتر اسالمی اشاره ای به نکته ای کلیدی داشت، آن هم اینکه رواج تجمل و متحمل نمودن 
هزینه های ســنگین بر دوش خانواده ها برای ازدواج جوانان به هیچ عنوان تضمین تداوم 
زندگی ها نبوده و نیست، اما اگر تجمل جایش را به مراسمی اینچنین ساده دهد و پایه و 
ستون تشکیل زندگی بر مبنای اعتقادات دینی دختران و پسرانمان گذاشته شود، تردیدی 

نیست که دوام آن تا آخر عمر باقی خواهد ماند.

 استقبال مه والتی ها از ترویج ازدواج آسان در بین جوانان

پیوند دو زوج فیض آبادی در مسجد

در تماس با دفاتر حمل 
بار، نرخ خدمات را 

500-400 هزار تومان 
اعالم کردند، اما وقتی 
برای حمل اثاث آمدند 

به بهانه های مختلف، 
تقاضای دستمزدی 

حدود یک میلیون و 
200 تا یک میلیون و 

500 داشته اند

بــرش

روزبازار

آسمانی اه

گوانگون
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     صفحه 2 خراسان

آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد ) نوبت دوم (
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



روی خط حادهث

ر هشدا

گزارش جلسه

شهری

  در خراسان رضوی، وضعیت ذخایر 
خونی نزدیک به هشدار است

قــدس: ذخایــر خونی 
خراســان رضوی براساس 
موجــود  اســتانداردهای 
هم اکنــون بــرای تمامی 
گروه های خونی به وضعیت 

هشدار نزدیک شده است.
خون  انتقــال  مدیــرکل 

خراســان رضوی گفت: کمبود ذخایر خونــی به دلیل گرمای 
بی ســابقه هوا در تیر و مرداد ماه امســال و کاهش مراجعان به 
پایگاه های اهدای خون، افزایش مصرف باالی فراورده های خونی 
در بیمارستان ها به دنبال افزایش عمل های جراحی انجام شده 
در مشــهد توسط زائران و مجاوران همگام با فصل تابستان رخ 
داده است. دکتر حمیدرضا اسالمی افزود: اداره کل انتقال خون 
خراسان رضوی وظیفه تأمین خون ۶۰ بیمارستان را در سطح 
این اســتان برعهده دارد. سال گذشته ۳۶۶ هزار کیسه خون و 
فراورده های خونی در اســتان تولید و توزیع شده که نسبت به 

سال قبل آن، افزایش 7درصدی داشته است.

رئیس شورای شهر مشهد با تأکید بر تأمین نشدن 
منابع مالی: 

 پرداخت حقوق مکتسبه مردم در بافت 
مرکزی به مدیریت شهری آسیب می زند

شــورای  رئیس  قدس: 
شهر مشهد در مورد الیحه 
دو فوریتی استرداد دعوی 
درخصــوص  مطروحــه 
ابطال مصوبه شورای عالی 
شهرســازی و معمــاری 
کــه دو فوریــت آن رأی 

نیــاورد و به یک فوریت آن رأی دادند، گفت: طرح شــکایت ما 
در حال حاضر در دیوان وجود دارد و به قوت خود باقی اســت 
تا دغدغه هایی که شــورا به ویژه در حقوق مکتسبه مردم دارد، 
رعایت شود. طرح مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی بوده 
و در منطقه اجرا شده، بنابراین اصالح طرح یکسری تبعاتی دارد.
حیدری در حاشیه شصت ونهمین جلسه علنی پنجمین دوره 
شورای اسالمی شهر افزود: باید اول تکلیف حقوق مکتسبه روشن 
شود که از چه منابعی قرار است تأمین شود. اگر تأمین این رقم 
مکتسبه که مبلغ زیادی است، پیش بینی نشود، مدیریت شهری 
آســیب جدی می بیند. طرح دعوای ما به قوت خود باقی است 
تا ببینیم وضعیت حقوق مکتســبه در کمیسیون های شورای 
عالی معماری به چه سمتی می رود. به گزارش ایسنا، وی بیان 
کرد: کمیته حقوقی مشــترک بین ما و شورای عالی معماری و 
شهرسازی تشکیل شده است. شهرداری و شورا نمایندگان خود 
را معرفی کرده و قرار بوده طی دو هفته این کمیته شکل بگیرد. 
چنانچه کمیته تشکیل شد و وضعیت حقوق مکتسبه را مشخص 
کردند، آن  موقع الیحه شهرداری مبنی  بر پیشنهاد پس گرفتن 

شکایت را از دیوان مورد بررسی قرار می دهیم.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: در حال حاضر الیحه شهرداری 
از دو فوریت به یک فوریت تبدیل شده و برای بررسی بیشتر به 
کمیسیون ها ارجاع داده شده تا ببینیم آیا ما هم به نظر شهردار 
می رســیم که شــکایت را پس بگیریم یا پیشنهادات جدیدی 
بدهیم. محمدرضا حیدری که طی دو ســال فعالیت پنجمین 
دوره شــورای اسالمی شهر مشهد، رئیس این شورا بود، در این 
جلسه و در رأی گیری هیئت رئیسه شورا، برای سومین سال در 
این سمت انتخاب و ابقا شد. همچنین حمیدرضا موحدی زاده 
به عنوان نایب رئیس، شهناز رمارم و علیرضا شهریاری به عنوان 
منشی و محمدحســین ودیعی به عنوان خزانه دار شورای شهر 

مشهد با اکثریت آرا انتخاب شدند و سوگند یاد کردند.
اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسالمی شهر مشهد 
در دو سال گذشته نیز همین ترکیب بودند و طی این انتخابات 
تغییری در آن رخ نداد. رئیس شــورای شهر مشهد همچنین 
با اشــاره به برگزاری انتخابات کمیســیون های شورا در هفته 
آینده، گفت: براساس تمایل برخی دوستان برای جابه جایی در 

کمیسیون ها، احتماالً تغییراتی خواهیم داشت.

از شنبه آینده و در منطقه 9 انجام می شود
 ممنوعیت تبادل مالی پارکبانان الیت با مردم 

 قدس: رئیس کمیسیون 
حمل ونقــل و ترافیــک 
مشهد  شــهر  شــورای 
مقــدس گفت: پــس از 
اجــرای موفقیــت طرح 
تبادل  حذف  آزمایشــی 
با  الیت  پارکبانــان  مالی 

مردم در منطقه 9 مشهد، این طرح از شنبه، دوم شهریورماه به 
صورت دائمی در این منطقه اجرایی خواهد شد. 

بهاروند حذف تبادالت نقدی میان شــهروندان و پارکبانان را به 
عنوان یکی از مطالبات شهروندان دانست و گفت: در این زمینه 
با شهروندان هم عقیده هستیم، بنابراین از مرداد ماه سال گذشته 

این طرح به صورت آزمایشی در منطقه 9 اجرایی شد.
وی درخصوص نحوه پرداخت هزینه الیت و شارژ حساب توسط 
شهروندان نیز اظهار داشت: شهروندان می توانند در پارکینگ های 
غیرحاشیه ای و همچنین از طریق بسترهای اینترنتی نسبت به 

 پرداخت های مالی خود اقدام کنند.

  مسافر حامل سیانور
در فرودگاه مشهد، متهم به قتل است

ایرنا: بازپرس ویژه قتل 
عمد دادســرای مشهد 
گفت: یک مســافر زن 
در حالی کــه مقداری 
سیانور به همراه داشت 
این شــهر  در فرودگاه 
بازداشت  و  شناســایی 
شد. قاضی علی اکبر احمدی نژاد افزود: این زن جوان همچنین 
به اتهام قتل در شهرســتان مالیر تحت تعقیب پلیس قرار 

داشت و طبق اطالعات واصله، به مشهد متواری شده بود.
وی گفت: این فرد که با استفاده از نام جعلی قصد عزیمت از 
مشهد به تهران را داشت توسط پلیس در فرودگاه شناسایی 

و دستگیر شد. 
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد افزود: این زن جوان 
متهم به قتل همســر، خواهرشوهر و دوستش با استفاده از 
سم سیانور است. وی در جریان بازپرسی اتهامات را رد کرده 
و مدعی شد، شــوهر و خواهرشوهرش با سیانور خودکشی 
کرده اند و دوستش نیز این سم مهلک را به اشتباه خورده بود. 
وی دفاعیات این فرد را دور از ذهن توصیف و بیان کرد: متهم 
بــرای ادامه تحقیقات به پلیس و مجموعه مرجع قضایی در 

مالیر تحویل می شود.

  تشکیل پرونده تخلف 
برای چارترکننده هواپیما در مشهد 

تخلف  پرونــده  ایرنا: 
بــرای  گـــران فروشی 
بزرگ تریــن  از  یکــی 
هواپیما  چارترکنندگان 

در مشهد تشکیل شد. 
ســیار  شــعبه  رئیس 
حکومتــی  تعزیــرات 
خراسان رضوی گفت: در اجرای طرح برخورد با گران فروشی 
در آژانس های مسافرتی مشهد، یکی از دفاتر مسافرتی مورد 

بازرسی قرار گرفت.
امید جلیلی افزود: طبق اعالم سازمان صنعت، معدن و تجارت 
مبنای قیمت گذاری بلیت هواپیما نرخ نامه آذر ماه سال 97 

است که واحد یاد شده خالف آن عمل کرده است.
وی اظهار داشت: این واحد برای بلیت خردساالن نیز مبلغی 
معادل نرخ بلیت بزرگســاالن دریافت می کرده که این نیز 

تخلف است.
وی با اشاره به حضور نماینده های اداره کل میراث فرهنگی، 
دفاتر آژانس های مسافرتی و بازرسان سازمان صمت استان 
در این بازرسی گفت: پرونده تخلف برای این واحد تشکیل و 

موضوع در حال بررسی است. 

  مهار آتش سوزی 
در محوطه بیمارستان قائمf مشهد 

قـــدس: آتش سوزی 
کاج  درخت  اصله  چند 
بیمارستان  محوطه  در 
قائم)عج( شــهر مشهد 

مهار شد. 
ایــن آتش ســوزی در 
محوطه و قسمت فضای 

سبز بیمارستان قائم)عج( مشهد رخ داد.
سه اصله درخت کاج دچار آتش ســوزی شده و شهروندان 
با کپســول آتش نشــانی اقدام به مهار آن کرده بودند ولی 

شعله های آتش در حال زبانه کشیدن بود.
با حضور آتش نشــانان ایســتگاه های ۳۲ و یک آتش نشانی 

مشهد، این آتش سوزی مهار و اطفا شد.
 این حادثه تلفات جانی نداشــت و علت دقیق وقوع آن در 

دست بررسی است.

 کشف جسد متعفن کارتن خواب در درگز 
قدس: مدیـــر روابـط 
عمومی دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: 
یک  متعفــن  جســد 
گذشت  با  کارتن خواب 
۲۲ روز از مــرگ وی، 
نزدیک بیمارستان امام 
خمینی )ره( درگز کشف شد. حمیدرضا رحیمی افزود: فرد 
متوفی که مردی حدوداً پنجاه و پنج ســاله است به عنوان 
یک بیمار مجهول الهویه با اختالل هوشیاری، پنجم مرداد ماه 
توسط مأموران اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی)ره( 

درگز منتقل شده بود.
وی اظهار داشــت: تمام آزمایش هــای الزم روی این بیمار 
انجام و اختالل هوشــیاری وی نیز درمان شده و با اصرار و 
رضایت شخصی خود بیمار، پس از صورتجلسه توسط پلیس 

بیمارستان، ساعت ۲۳ همان روز از بیمارستان مرخص شد.
وی به ایرنا گفت: با توجه به اینکه بیمار مجهول الهویه بوده و 
پولی همراه نداشت، هزینه بیمارستان توسط بخش مددکاری 
پرداخت شده و موضوع بیرون کردن بیمار از بیمارستان به 

دلیل بی پولی منتفی است.
رحیمی افزود: جسد این فرد که براساس اظهارات خانواده وی 
فــردی معتاد و کارتن خواب بوده، پس از ۲۲ روز مفقودی و 
بی خبری خانواده وی، در کانالی به عمق حدود ۳۰ سانتیمتر 

در اطراف بیمارستان امام خمینی)ره( درگز کشف شد.
وی با تأکید بر اینکه فوت این شخص ارتباطی با بیمارستان 
و اقدامات درمانی انجام شــده برای وی ندارد، اظهار داشت: 
کانال کم عمقی که جسد در آن کشف شده، برای عملیات 

کابل گذاری و انتقال کابل برق به بیمارستان حفر شده بود.
وی گفت: پیکر متعفن و فاســد شده متوفی به خانواده اش 
تحویل و دفن شد، بنابراین جسد را کالبد شکافی نکردند و 

دلیل فوت نیز مشخص نشده است.

قاب حادثه

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     .

 حل مشکل ترافیک باهنر ۱۰ چه شد؟
به نمایندگی از اهالی باهنر ۱۰ از شهردار محترم 
مشهد، ریاست سازمان ترافیک و حمل و نقل 
و ریاست شورای شــهر تقاضای اجرای قانون 
مصوب و حل مشکل ترافیک این کوچه را دارم. 
متأسفانه دســت هایی با وجود قول هشت ماه 
پیش شهرداری منطقه 9 مبنی بر اجرای طرح 
تفصیلی مصوب، سعی در ســرگردانی اهالی 

دارند. پس از ماه ها پیگیری و نامه نگاری از مجاری قانونی، هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
0915---9955

 چاپ کارنامه 5 هزار تومان
چرا آموزش و پرورش رســیدگی نمی کند؟ 
وجه بیمه الزامیســت، مجله رشد که الزامی 
نیســت. از ما ۳۵ هزار تومان دریافت کردند، 
مگر چــاپ کارنامه ورود به مــدارس نمونه 
ناحیه ۵ چقدر می شود؟ ۵ هزار تومان برای 
چاپ یک برگ هزینه می گیرند، اگر کافی نت 

می رفتیم هزینه کمتری پرداخت می کردیم.
0937---8667

علی محمــدزاده  در فرهنگ عامه مثلی 
داریم که »حادثه خبر نمی کند«؛ هرچند در اصل 
این گفته تردیدی نیست اما نکته قابل تأمل این 
است که خود ما به چه اندازه شرایط بروز حادثه 

را مهیا می کنیم.
بی تردید هیچ فردی از روی نقشــه و به عمد 
زمینه ایجاد حادثه بــرای خود و اطرافیانش را 
آماده نمی کند، ولی می توان موارد زیادی را پیدا 
کرد که برخی از افراد ناخواسته و ندانسته شرایط 

وقوع حوادث ریز و درشت را مهیا کرده اند.
با ایــن مقدمه کوتاه در ادامــه می خواهیم به 
نمونه هایی اشاره کنیم؛ متأسفانه تعداد زیادی 
از شهروندان در کمال ناباوری کودکان خود را 
در معرض حوادث جبران ناپذیری قرار می دهند 
و تصور تأسف بارتر اینکه تصور می کنند اسباب 

شادمانی آن ها را فراهم می کنند.
موضوع مربوط به رفتاری است که در سال های 
اخیر به سرعت در حال افزایش است و همگان 
هر روز بارها شاهد آن هستند؛ بیرون آوردن سر 
و باالتنه کودکان از شیشه متحرک روی سقف 

خودروها یا همان سانروف.

 چرا والدین اجازه می دهند؟
شــکی نیســت کــودکان تجربه ســواری 
هیجان انگیز خودرو در حالی که باد با سرعت 
به صورتشان می خورد را دوست دارند و حتی 
بســیاری از بزرگ ترها نیز به  آن عالقه دارند، 
اما ســؤال این اســت چند نفر از والدینی که 
به کودک خود اجازه این رفتار را می دهند از 

خطرات آن آگاهی دارند؟
بزرگ ترهــا به یــاد دارند در ســال های نه 
چندان دور والدین حتــی اجازه نمی دادند 
کودکان دست خود را از خودرو بیرون ببرند 

و همــواره آن ها را از برخورد وســیله نقلیه 
دیگر با دستشان می ترساندند.

اما این روزها و به ویژه عصرهای تابستانی کمتر 
خیابانی پیدا می شود که در آن 
خودرویی نباشــد که کودکی 
سرش را از شیشه روی سقف 
خودرو بیرون نیاورده و غرق در 

لذت کودکانه خود نباشد.
رفتارهــای  از  دیگــر  یکــی 
خطرآفرین مشــابه، نشــاندن 
کــودک خردســال روی پای 
راننده در حین رانندگی است. 
اینکه این رفتار هم مایه شادی 
کودکان اســت و حتی برخی 
از والدیــن هــم از چنگ زدن 

فرزندشان به فرمان خودرو ذوق زده می شوند را 
نیز همه ما می دانیم، ولی همه ما هم با قاطعیت 

تمام باور داریم این دسته از خردساالن فاصله 
ناچیزی با تلخ ترین حوادث دارند. با این وصف 
ضروری اســت به این دسته از شهروندان چند 
نکته را یادآوری کنیم؛ اینکه 
بدانند وقتی کودکان غرق در 
لذت بازی با باد روی ســقف 
خودرو هستند اگر یک حشره 
کوچک با ســرعت به چشم 
آن ها برخورد کند می تواند تا 
آخر عمر عارضه ای را همراه او 
نماید که شاید همان کودک 
وقتی بزرگ تر شد والدینش را 
به خاطر غفلتی که در حق او 

کرده اند نبخشد.
متأســفانه والدیــن توجهی 
نمی کنند ترمزهای ناگهانی یا برخورد وسیله 
نقلیه با خودرو جلویی یا حتی برخورد یک وسیله 

نقلیه از قســمت عقب اگر موجب پرت شدن 
کودک به خارج از خودرو نشود، بی شک از ناحیه 
قفسه سینه، صورت، گردن،  ستون فقرات و... 
دچار آسیب می شــود. البته تصور نکنید برای 
این اتفاقات ســرعت زیادی الزم است، چراکه 
 به گفته کارشناسان تمام این اتفاقات با سرعت

۱۵ کیلومتر بر ساعت هم می افتند.

  یک لحظه غفلت
بی شک این دسته از شهروندان نمی دانند این 
کار موجب می شود در اثر سرعت باد و ناتوانی 
کودک در تنفس درســت، اکسیژن کمتری به 
مغزش برســد که گاهی منجر به بی هوشی و 

کمای وی هم می شود.
دسته دیگر والدین هم نمی دانند که اگر تصادفی 
کوچک رخ دهد، فرزند خردسالشــان که روی 
پایشان نشســته میان خود او و فرمان خودرو 
دچار شدیدترین مصدومیت ها و چه بسا اتفاقی 
ناگوارتر می شود که در این صورت فرد هیچ گاه 

خود را به خاطر این غفلت نخواهد بخشد.
نکتــه قابل تأمل دیگر اینکه به نظر می رســد 
مأموران پلیس راهور هــم می توانند به عنوان 
یک رفتار خطرآفرین با چنین رانندگانی برخورد 
نمایند و حداقل کاری بکنند که والدین برخورد 
پلیس را بهانه ممانعت از انجام این کار توسط 

کودکان خود قرار دهند.

لطفاً به شادمانه های مرگبار کودکان پایان دهید

سانروف؛ پنجره ای رو به مرگ و معلولیت

متأسفانه برخی در کمال 
ناباوری کودکان خود 
را در معرض حوادث 
جبران ناپذیری قرار 

می دهند و  تأسف بارتر 
اینکه تصور می کنند 

اسباب شادمانی آن ها را 
فراهم می کنند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

  دما در خراسان رضوی افزایش می یابد
قــدس: رئیــس اداره پیش بیني اداره کل هواشناســی 
خراسان رضوی گفت: براساس تحلیل نقشه ها و مدل های 
هواشناســی، در پنــج روز آینده آســمان در غالب نقاط 
اســتان صاف و پدیده جوی غالب در سطح استان، وزش 
باد اســت. یحیي قایني پور ادامــه داد: همچنین تا پایان 
هفته دما در سطح استان به طور تدریجی )حدود ۲ درجه 
سلســیوس( افزایش خواهد یافت. وی ادامه داد: براساس 
پیش بینی ها حداقل و حداکثر دما در مشهد طی امروز به 

ترتیب ۱8 و ۳۳ درجه سلسیوس خواهد بود.

حادثه روز
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 شماره 9043  ویژه نامه 3427  
در شهـر شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 090383۴3801 
فضای مجازی: 

عقیــل رحمانی رفقای قدیمی نمک خــورده و نمکدان را 
شکستند و خانه دوستشــان را در یک چشم به هم زدن خالی 
کردند. مدتی پیش یک شهروند مشهدی که مرجوعه ای قضایی 
از دادسرای ناحیه ۲ مشــهد در دست داشت و خطاب آن اداره 
عملیات ویژه پلیس آگاهی اســتان خراسان رضوی بود، به مقر 
پلیس آگاهی مراجعه کرد. طبق روال برای مشاهده و اخذ تصمیم 
انتظامی، دستور مذکور روی میز سرهنگ خسروی، رئیس اداره 

عملیات ویژه قرار گرفت.  

 نقشه خیانت دور از تصور  
بر همین اساس بود که مشخص شد ماجرای سرقتی خاص در 
میان است؛ این گونه بود که دستور داده شد تا کارآگاه بخشی به 
همراه تعدادی از مأموران حرفه ای این اداره به صورت ویژه ای روی 
ماجرا متمرکز و هرچه سریع تر پرونده انتظامی به خط پایان برسد 

و عامل و یا عامالن سرقت دستگیر شوند. 
مأموران اداره عملیات ویژه با سرعت و در نخستین گام، مالباخته 
را دعوت و مســتندات موجود و شرح ماجرا را مورد بررسی قرار 
دادنــد. مالباخته به کارآگاهان گفت: چنــد روز پیش به همراه 
دوستان در خانه مجردی ام  که در حوالی خیابان سناباد واقع شده 
اســت، حضور داشتیم. پس از پایان میهمانی همه خانه را ترک 

کردیم و هر کدام به دنبال گرفتاری هایمان رفتیم. 
چند روزی خانه نبودم و وقتی به آنجا برگشتم، شوکه شدم؛ چرا 
که خانه خالی و تمامی لوازم آن جارو و سرقت شده بود. مالباخته 
که مدعی بود ارزش لوازم ســرقت شده در حدود ۲۰۰ میلیون 
تومان است، عنوان کرد: تنها سرنخی که از سارقان در اختیار دارم 
یک قطعه فیلم چند دقیقه ای از یک دوربین مداربسته است که 

عامالن سرقت سوار یک خودروی ۲۰۶ دیده می شوند. 
تنها سرنخ مالباخته توســط مأموران پلیس آگاهی استان مورد 
بازبینــی قرار گرفت، اما مالباخته خودرو را هیچ کجا ندیده بود، 
همین ماجرا کار ردزنی مأموران را کمی دشوارتر می کرد؛ چرا که 
سارقان هنگام حضور در خانه مجردی، طوری رفتار کرده بودند 

که مشخصات مالک خودرو لو نرود. 

 دستگیری دوستان خائن 
کار کمی پیچیده شد، اما این موضوع هم نتوانست اقدامات فنی 
و دقیق پلیســی را سد کند و درحالی مأموران توانستند هویت 
سرنشینان خودرو مذکور را شناسایی کنند که رد برخی از لوازم 
سرقت شده در ســایت »دیوار« زده شد که سارقان برای فروش 

آن ها در آن فضا اقدام کرده بودند. 
به این واســطه محــل تردد آن ها مشــخص و پــس از انجام 

هماهنگی های قضایی، عملیات دستگیری متهمان آغاز و در پی 
چند عملیات هماهنگ ۶ متهم این پرونده دستگیر شدند. 

 به محض اینکه متهمان دستگیر شده با مالباخته رو به رو شدند، 
پرده از حقیقتی تلخ برداشته شد؛ چرا که سارقان پرونده همان 
دوستان شب نشــین خانه مجردی بودند. در ادامه آن ها اعتراف 
کردند که پس از خارج شدن از خانه دوست قدیمی و اطمینان از 
خالی بودن محل، این نقشه را اجرا و دست به سرقت ۲۰۰ میلیون 

تومانی لوازم منزل زده اند. 
در ادامه محل دپوی لوازم سرقت شده هم کشف و اموال به یغما 
رفته به مالباخته عودت داده شد. بر همین اساس پرونده انتظامی 
تکمیل و برای اجرای قانون به دادسرای ناحیه ۲ مشهد ارسال و 
پس از آن متهمــان مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. در حالی در 
پایان جلسه بازپرسی  متهمان راهی زندان شدند که کشف دیگر 

جرایم احتمالی متهمان همچنان ادامه دارد.

 با دستگیری عامالن سرقت مشخص شد

خیانت 200 میلیونی دوستان قدیمی 

در جاده مشهد - کالت 
 برخورد پراید و کامیون 

دو کشته و دو مصدوم برجای گذاشت



ورزش خراسان 

اطالع رسانی

هنرمندان شهرمان با انتقاد از گرانی مواد اولیه در گفت و گو با قدس عنوان کردند

حال ناخوش احوال نقاشی 
سرور هادیان  از گذشــته های دور تابستان 
فصل فراغــت و کالس های آموزشــی و هنری 
بوده و هســت. فرصتی که بسیاری از خانواده ها 
ایــن زمان را مغتنم می شــمارند و یک یا چند 
هنر را در برنامه های فراغت بچه ها یشان براساس 
اســتعداد و عالقه  قرار می دهند. امسال با توجه 
به افزایش بی رویــه نرخ ها گاهی زمزمه کاهش 
تعداد هنرجویان به گوش می رســد. از این رو به 
سراغ پیشکســوتان هنر نقاشی شهرمان رفتیم 
که سال هاست دارای تجربه در هنر و آموزشگاه 
هستند و به تدریس و انتقال تجربه های چند دهه 

کارشان به نسل های جوان پرداخته اند. 

  هنر و تأثیرات مثبت 
یکی از مدرسان پیشکســوت نقاشی دراین باره 
می گوید: هنوز هم نقاشــی بین هنرها جایگاه 
ویژه ای برای بچه ها و والدینشــان دارد و با توجه 
به اینکه هنــر در همه جهات تأثیر مثبتی روی 
زندگی دارد، هنوزهم با همه مشکالت اقتصادی 
کالس های نقاشــی بخصوص در فصل تابستان 

عالقه مندان زیادی دارد.
اســتاد امیر بیات مختــاری می افزاید: به دلیل 
مباحث اقتصادی و تورم در شهرستان ها نسبت 
به پایتخت، استقبال از یادگیری هنر کمتر است، 
اما بازهم نقاشــی و یادگیــری هنر جزو اولویت 

خانواده ها برای فرزندانشان است.

  افزایش قیمت ها و کاهش هنرجو
این استاد نقاشی شهرمان با اشاره به افزایش نرخ 
بوم و مواد اولیه برای نقاشی، خاطرنشان می کند: 
متأســفانه بیش از 40 درصد مواد اولیه نقاشی 
افزایش داشته و این افزایش و سایر هزینه ها در 
کاهش تعداد عالقه مندان و هنرجویان بی تأثیر 
نبوده اســت. این هنرمند پیشکسوت نقاشی در 
ادامه تصریح می کند: به هرحال برای شکوفایی 

استعداد های جوانان باید راه حل هایی اندیشید.

  حمایت از هنر و هنرجو
یکی دیگر از مدیران و مدرســان نقاشی هم در 
این راستا می گوید: امسال تعداد هنرجویان نسبت 
به سال های گذشته کاهش داشته است. اگرچه 
من آموزش خردساالن را ندارم، اما شواهد نشان 

می دهد با کاهش هنرجویان مواجه شدیم.

طاهره واحدیان با اشــاره به 
اینکه صحبت از اقتصاد هنر 
بسیار مقوله گستره ای است، 
توضیح می دهد: هرکدام از ما 
در هر جایگاهی که قرار داریم، 
حداقل تالشمان را باید انجام 
دهیم برای آنکه بتوانیم هنر 
را به نســل های آینده انتقال 
دهیــم. از این رو من ســعی 
کرده ام اگــر هنرجویی توان 
ندارد،  را  شهریه اش  پرداخت 
به خاطر شهریه ازعالقه اش باز 
نماند و حمایتی که در حوزه 

آموزشی خودم می توانم انجام دهم را دریغ نکنم.
وی تأکید می کند: متأسفانه با افزایش قیمت ها 
حتی هنرمندان نقاش خودشان هم برای خرید 
و تهیه مواد اولیه نقاشــی دچار مشکل هستند. 
وسایل و رنگ ها چند برابر شده و همه این ها برای 
هنرمندی که می خواهد یک اثر هنری خلق کند، 
مشکلی بزرگ است و به همان نسبت قیمت آثار 

نقاشی هم با افزایش بیشتری روبه رو است.

   عشق بهای هنر
مسئول انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی 
هــم در گفت وگو با قــدس درخصوص افزایش 

قیمت ها و حضــور و ادامه راه 
به  می گوید:  نیــز  هنرجویان 
اعتقاد من با افزایش قیمت ها 
در همــه مســائل زندگــی 
مواجه ایــم. دربخشــی با آن 
کنار آمده ایم و با بخشی مدارا 
می کنیم. بخشی را کم می کنیم 
تا به آن چیزهایی که برایمان 

اولویت دارد، بپردازیم.
در  می افزاید:  ضیایی  محمود 
همین راســتا تورم و افزایش 
قیمت ها بر حضور عالقه مندان 
به هنر بی تاثیر نبوده است، اما 
به اعتقاد من نقاشی و هر هنر دیگری عالقه و 
عشق است و کسی که به هنرعالقه مند است از 

گذشته های دور تاکنون بهایش را می پردازد.
وی با اشــاره به این نکته که وســایل، رنگ، 
آبرنگ، مدادرنگی و... همــه با افزایش قیمت 
زیادی مواجه شــده اســت، اظهار داشت: این 
درحالی اســت که بیشــتر هنرجویــان ترم 
تابستانی گروه سنی خردساالن یا دانش آموزان 
هستند که در اوقات فراغت و ماه های تابستان 
در کالس های هنری برای یادگیری نام نویسی 
می کنند و در واقــع خانواده ها هزینه آن ها را 

تقبل می کنند.

  مواد اولیه مناسب برای آموزش 
ضیایــی می گوید: این درحالی اســت که برای 
آموزش نیاز به متریال بســیار مرغوب نیست و 
می توان هزینه ها را کاهش داد تا هنرجو با مشکل 
مواجه نشود، اما به هرحال هنرمند برای تهیه مواد 
اولیه بــا افزایش قیمت ها مواجه که این افزایش 
قیمت سخت است. وی با بیان اینکه والدین به 
طور معمول برای فرزندانشان همه تالششان را 
می کنند، خاطرنشان می سازد: هنوز هم بسیاری 
از خانواده ها ســایرهزینه ها را کم می کنند تا به 
عالیق و یا استعداد فرزندانشان در زمینه هنری 
بپردازند، اما به هرحال افزایش قیمت ها در جهت 
کاهش تعداد هنرجویان بی تاثیر نیست. رئیس 
انجمن هنرهای تجسمی خاطرنشان می سازد: از 
طرفی آموزشگاه ها هم با توجه به سایر هزینه ها از 
قبیل اجاره مکان آموزشگاه، هزینه های آب، برق 
وگاز، عوارض، دستمزد اســتادان و... نمی توانند 
شهریه ها را پایین نگه دارند و متأسفانه در همین 
چند ســال اخیر بارها شاهد تعطیلی بسیاری از 
آموزشگاه های هنری شهرمان بوده و هستیم. وی 
در پایان تأکیــد می کند: به هرحال هنر موجب 
ایجاد حال خوب و نشــاط در افراد می شــود و 
نمی توان اســتعداد های جوانان را نادیده گرفت 
و یا در انتقال تجارب هنرمندان پیشکســوت به 

عالقه مندان و هنرجویان جوان بی تفاوت بود.

گپ و گفت
یک پیشکسوت عکاسی در گفت وگو با قدس:

  دوربین های دیجیتال 
می تواند فریبنده باشد

قــدس آنــــاین- 
ســیدحمید هاشمی: 
جهانی  روز  آگوست،   19
است.  گرفته  نام  عکاسی 
روزی که به تاریخ 1۸۳9 
در تاریــخ جهان و پس از 
نخستین  رســمی  ثبت 

عکس و اختراع دوربین عکاسی نام گرفته است. 
بر همین اساس گفت و گویی انجام دادیم با »محمد اسالمی« که 
متولد یک فروردین 1۳2۸ در مشــهد است و یکی از عکاسان 

پیشکسوت خراسانی. 

  تحصیل و کار چگونه گذشت؟ 
از همان دوران دبستان و به اصرار و اجبار پدرم در مغازه عکاسی 
استاد »محمد خوشرو« که مغازه اش مقابل اداره آموزش و پرورش 
مشهد بود، مشغول کار شدم. شروع کارم با کارهای خیلی ساده 
بود و حتی شاید اصالً قرار هم نبود که عکاسی را یاد بگیرم، اما 
خودم یواشکی فوت و فن عکاسی را با نگاه کردن به کارهای استاد 
فرا می گرفتم. پس از مدتی شاگرد دیگری، همسن و سال خودم 
هم به مغازه آمد کــه »پادو« بود و کارهای متفرقه انجام می داد. 
جمعه ها که اســتاد به مغازه نمی آمد با این پادو می رفتیم و دو 
تایی از خودمان عکس می گرفتیم و کلی خراب کاری می کردیم. 

به تدریج خودم یک دوربین عکاسی »لوبتیل2« خریدم و گاهی 
برای خودم و آشناها عکس می گرفتم تا اینکه حدود سال 1۳4۵ 
یکــی از روزنامه های آن زمان مشــهد آگهی زده بود که عکاس 

می خواهند و من رفتم امتحان دادم و قبولم کردند. 

  پس عکاسی خبری شما از همین زمان شروع شد. 
بله دقیقاً از دهه 40 بود که وارد حرفه عکاسی خبری شدم. 

  و حتماً با همان دوربین آنالوگ لوبتیل۲ و فیلم ۱۲۰ که 
دوازده تایی بود و اصاً مناسب این کار خبری نبود؟ 

 بله دقیقاً همین طور اســت. اما خــب آن زمان هم تقریباً تنها 
دوربین مناسب، همین نوع بود و چاره دیگری نبود. 

  و نخستین آفیش خبری که شما را فرستادند؟ 
متأســفانه نخستین خبری که من را فرستادند تا عکاسی کنم، 
مرگ جوانی بود که جنازه اش در سردخانه بود و من باید می رفتم 
سردخانه بیمارستان و از جنازه اش عکس می گرفتم. یادم هست 
در تمام مدتی که در آن تاریکی اتاق سردخانه و نور کم یک المپ 
بودم مدام فکر می کردم آن جنازه چشــم هایش را باز کرده و مرا 

نگاه می کند و خیلی برای من سخت و ترسناک بود...
آفیش خبری بعدی من مربوط به زلزله کاخک گناباد بود که سال 
1۳4۷ اتفاق افتاد و فکر می کنم حدود 1۵ هزار نفر کشته شدند. 
ساعت ۳ صبح راه افتادیم و ۸ صبح به محل زلزله رسیدیم و شروع 
کردم عکاسی کردن و برگشتم مشهد و عکس ها را چاپ کردم و 
بردم روزنامه. پاسی از شب گذشته بود که آماده چاپ در روزنامه 
شــد و دوباره نزدیک صبح راه افتادم به سمت گناباد تا دوباره از 
منطقه عکاسی کنم و عکس ها را برسانم مشهد تا برای روزنامه روز 

بعد آماده شود و این کار تا یک هفته ادامه داشت.

  توصیه ها و صحبت های پایانی شما؟ 
به عکاســان به خصوص نســل جدیدی که وارد حرفه عکاسی 
می شوند توصیه می کنم هیچ گاه تصور نکنند حرفه ای شده اند و 
همیشه و همچنان تالش کنند یاد بگیرند و عکس ببینند و به یاد 
داشته باشند امروزه دوربین های دیجیتال می تواند فریبنده باشد 
و حس و حال عکاس بودن بدهد، اما واقعیت این نیست و خیلی 

رمز و رازهای عکاسی بر اساس تجربه بدست می آید.

ر گشت و گذا
  دیزباد؛  با سواد ترین روستای ایران

مقدم:  کاهانی  مهدی 
توابع  از  دیزباد  روســتای 
شهرستان نیشابور، پس از 
ماســوله گیالن، زیباترین 
روستای پلکانی ایران است 
و گفته می شود باسوادترین 

روستای ایران است.
دیزباد در ۸0 کیلومتری جاده مشــهد - نیشابور و روی سلسله 
جبال بینالود، در میان رودخانه ها و چشمه های جوشان و باغ های 
سرســبز قرار دارد. روستایی پر از توربین های بادی که وقتی به 
چند کیلومتری آن می رسید، تغییر ناگهانی دما را به خوبی حس 
می کنید و خنکای ناشــی از آب وهوای مطبوع آن، حال و هوای 

روح و جسمتان را عوض می کند.
تاریخ استنادی این روستا که دارای نخستین شبکه برق خصوصی 

کشور نیز است، به سال 9۵ هجری شمسی برمی گردد.
دیزباد روستایی اســت که مردم آن 100 درصد باسواد هستند. 
نخســتین مدرسه روستای دیزباد در سال 1۳12 تأسیس شد و 
ناصرخسرو نام داشــت. این روستا توانسته است نخبگانی را به 
جامعه تحویل دهد که موجب مباهات همه روســتاییان شده و 
در سال 1۳4۸ به عنوان یکی از معدود روستاهای با 100 درصد 

باسواد جهان در یونسکو به ثبت رسیده است.
این روســتا دارای خاک بســیار حاصلخیز و آبی گوارا و غنی از 
امالح مفید و خنک بوده که این موارد در کنار باغداری بســیار 
علمی و اصولی که زاییده ســواد همه اهالی روستا است، موجب 
بازدهی کمی و کیفی باغ ها شــده و محصوالت کامالً ارگانیک و 
درجه یــک را به وجود می آورد، به طوری که بعضی محصوالت 
آن در جهــان در زمــره بهترین ها در شــاخه محصوالت باغی 
ارگانیک اســت. ظرفیت ممتاز روستا از یک طرف و توجه ویژه 
به سالمت و کیفیت محصول از طرف دیگر این منطقه را در رده 
صادرکنندگان عمده گیالس و آلو به بازارهای اروپایی و حاشیه 
خلیج فارس تبدیل کرده و تنوع و کیفیت گیاهان دارویی نیز از 

دیگر سرمایه های طبیعی این روستاست. 
در سال های دور نخستین وسیله روشنی بخش روستای دیزباد، 
مولدی بود که با زغال ســنگ کار می کــرد. با این حال با غروب 
خورشــید و تاریک شــدن هوا، تنها وسیله روشنی بخش مردم 
سوسوی ســتارگان بود. این بود که مردم روستا به فکر افتادند 
تا همانند مردم شــهرهای تهران، تبریز و مشهد فکری به حال 
رفت وآمد در شــب بکنند. کاری که محصــالن و دانش آموزان 
دیزبادی به خوبی از پس آن برآمدند و نخســتین شــبکه برق 

خصوصی روستا را به کار انداختند. 

  موفقیت بدمینتون باز نونهال استان در 
رقابت های کشوری

سی وسومین  رسائی فر: 
دوره مسابقات بدمینتون 
رده  در  قهرمانی کشــور 
سنی نونهاالن به میزبانی 
استان آذربایجان غربی در 
برگزار  ارومیه  شهرستان 
شد. در این مسابقات 1۷2 
ورزشــکار از 26 استان کشــور با هم به رقابت پرداختند که در 
پایان رقابت ها قهرمانان برتر در قسمت یک نفره، دو نفره و تیمی 
مشخص شدند. در این دوره از مسابقات و در رده سنی زیر یازده 
سال محمدمتین قاسمی از خراسان رضوی به مقام قهرمانی رسید 
و در رده ســنی زیر 1۳ســال محمدرضا تقی زاده کلر و سروش 
ســاالری هر دو بازیکن از خراسان رضوی به مقام سوم مشترک 
دست پیدا کردند. ضمن آنکه مربیگری بدمینتون بازان خراسانی را 

مرتضی تقی زاده کلر و مازیار متولی برعهده داشتند.

  برگزاری مرحله نهایی لیگ دسته یک 
کشتی کشور در مشهد

هیئت  رئیــس  قدس: 
کشتی خراســان رضوی 
گفت: مســابقات مرحله 
رده بنــدی و نهایی لیگ 
آزاد  دسته یک کشــتی 
شــهریور  اول  کشــور 
برگزار  مــاه در مشــهد 
می شــود. مسعود ریاضی در این خصوص گفت: تیم های هیئت 
کشتی خراســان رضوی، فالکون الریم جویبار، پاس ارگ کیان 
نکا و آسانسور و پله برقی بهران البرز چهار تیمی هستند که در 
مرحله رده بندی و نهایی لیگ دسته یک کشتی آزاد با هم رقابت 
می کنند. وی افزود: مسابقات تیم اول گروه »الف« با تیم دوم گروه 
»ب« و همچنین تیم اول گروه »ب« با تیم دوم گروه »الف« صبح 
جمعه اول شــهریورماه در سالن ورزشی شهید بهشتی مشهد و 
مسابقات رده بندی و پایانی در محوطه پیشخوان آرامگاه فردوسی 

مشهد برگزار خواهد شد.

  دعوت دوچرخه سواران خراسانی به 
اردوی تیم ملی

قدس: سه دوچرخه سوار از استان خراسان رضوی به اردوی 
تیم ملی دعوت شــدند. »امیرحســین محمــدی« و »عماد 
محمدی« از مشهد و »داوود محمدآبادی« از نیشابور به اردوی 
تدارکاتی تیم ملی استقامت کشور فراخوانده شدند. این اردو 
از 2 تا ۸ شهریور برای اعزام به مسابقات آسیایی کره جنوبی 

برگزار می شود.

خانواده حجاج بخوانند
  اعام ساعت و روز بازگشت حاجیان 

در سایت 
قدس: معاون حج و زیارت خراسان رضوی از ورود نخستین 
پــرواز حجــاج اســتان در ۳1 مردادماه به فرودگاه شــهید 

هاشمی نژاد مشهد خبر داد.
رضــا درگاهی اعالم کرد: پروازهــای کاروان های مدینه قبل 
اســتان از ۳1 مردادماه آغاز و تا 10 شهریورماه ادامه خواهد 
داشت و پروازهای کاروان های مدینه بعد نیز از ۵ شهریورماه 

آغاز و تا 1۷ شهریور ادامه دارد. 
وی افــزود: در مجموع تعداد 11 هــزار و 4۷6 زائر و عوامل 
کاروان استان های خراســان رضوی و شمالی در 46 پرواز از 
فرودگاه های جده و مدینه به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد 
مراجعت خواهند کرد که 6۸ کاروان از خراسان رضوی و 11 
 کاروان از خراســان شمالی را شــامل می  شوند و یک کاروان 
صد و چهل نفره استان نیز از طریق فرودگاه بیرجند به کشور 
وارد خواهند شد. نخستین پرواز برگشت استان با هواپیمایی 
ایران ایر به شــماره 146۷ حامــل 2۵4 حاجی از دو کاروان 
مشــهد مقدس خواهد بود که 2۳ تیرماه مشهد مقدس را به 

مقصد مدینه منوره ترک کرده بود.
مســئول روابط عمومــی حج و زیارت اســتان نیــز اعالم 
 کــرد: خانواده های حجــاج می توانند با مراجعه به ســایت

 haj.iranair.com و بــا وارد کردن نام حاجی یا شــماره 
کاروان، اطالعات مربوط به ساعت و روز بازگشت پرواز حجاج 
را دریافت کنند و یا از طریق سایت hajrazavi.ir اطالعات 

الزم را کسب نمایند.

بیش از 40 درصد 
مواد اولیه نقاشی 
افزایش داشته و 

این افزایش و سایر 
هزینه ها در کاهش 

تعداد عالقه مندان و 
هنرجویان بی تأثیر 

نبوده است

بــرش
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فضای مجازی: 

رایزنی برای جذب زائر و گردشگر از اندونزیمراقب بیماری هزار چهره باشید 

صاحبی: یک دوره کالس یکروزه آشنایی با بیماری های 
مشترک انســان و دام با همکاری دامپزشکی و شبکه 
بهداشــت صالح آباد برای آشنایی دهیاران و شوراهای 

اسالمی روستاها برگزار شد.
مســئول پست دامپزشــکی صالح آباد در خصوص دو 
بیماری مهــم تب مالت و تب کریمه کنگو در دام ها و 
چگونگی ســرایت آن به انسان و روش های جلوگیری 
از شــیوع این بیماری هــا در دام هــا توضیحاتی ارائه 
کرد و گفت: تــب مالت و تب کریمه کنگو از بین ۵0 
بیماری قابل انتقال بین انسان و دام در شمار شایع ترین 
 بیماری هــا قرار دارند و از شــدت، وخامــت و میزان 
مرگ و میر بیشــتری در مقایسه با سایر بیماری های 
مشترک برخوردارند که آگاهی از راه های مقابله با این 

بیماری ها ضروری است.
دکتــر قربانی افــزود: این بیماری همــراه با عالئمی 
همچون تب، دردهای عضالنی و مفصلی، سردرد، عالئم 
گوارشی، بی اشتهایی و ضعف است که به دلیل شباهت 
عالئم به بســیاری از بیماری های دیگر، تب مالت را به 

عنوان بیماری هزار چهره نیز می شناسند. 

بازسازی واقعه تاریخی غدیر خم 

قدس: همزمان با عید سعید غدیر واقعه تاریخی غدیر خم 
در شهرستان جوین با استقبال پرشور محبان اهل بیت)ع( و 

با حضور 2۵0 هنرمند بازسازی شد.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
جوین با بیان این مطلب گفت: بازسازی نمایشی واقعه غدیر 
در مسجد تاریخی آق قلعه جوین با اجرای گروه های نمایشی 

و حضور گسترده مردم صورت گرفت.
محسن سالطینی افزود: فعالیت بازسازی واقعه عظیم غدیر 
از سال 1۳9۳ در شهرســتان جوین آغاز شد و از آن پس 
هر ساله این آیین انجام می شود.شرئیس میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری شهرستان جوین همچنین 
ادامه داد: بازســازی صحنه های غدیر، قرائت خطبه غدیر 
خم و برگزاری مراسم معرفی حضرت امیرمؤمنان علی)ع( 
به جانشــینی پیامبر گرامی اسالم)ص( توسط هنرمندان 
 با هــدف زنده نگه داشــتن ایــن واقعه بــزرگ تاریخی 

انجام شد.
شایان ذکر است، بازســازی نمایشی واقعه غدیر در تعداد 
دیگری از شهرها و روستاهای استان های خراسان بازسازی 

شد.

قدس: مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خراســان رضوی رایزنی هایی را برای جذب 
گردشــگر به اســتان از اندونزی آغاز کرد و در جلسه ای 
با حضور دســتیار مدیر کل آسیا و اقیانوسیه وزارت امور 
خارجه و نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق 
کشور راهکارهای جذب گردشگر از این کشور بررسی شد.
مکرمی با بیان اینکه مشــهد بیشــترین ظرفیت جذب 
گردشــگر را دارد، ادامه داد: ظرفیت مراکز اقامتی استان، 
با کمترین هزینه می تواند در اختیار زائران و گردشگران 
اندونزیایی قرار گیرد. وی گردشــگری سالمت را از دیگر 
ظرفیت های مشهد عنوان کرد و گفت: زیرساخت های الزم 

برای جذب گردشگر سالمت مهیا شده است.
همچنین محمد آزاد، دستیار مدیرکل آسیا و اقیانوسیه 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه خراسان رضوی بیشترین 
ظرفیت جذب گردشگر مذهبی را از اندونزی دارد، افزود: با 
توجه به شرایط خراسان رضوی به ویژه مشهد، می توانیم 
تورهای گردشگری ترکیبی را راه اندازی کنیم. وی افزود: 
اندونزیایی ها که می خواهند به عمره بروند می توانند زیارت 

بارگاه حضرت رضا)ع( را در مسیرشان قرار دهند.
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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

گذشــته همچــون   - معتــزل   .1 
2. سد باســتانی مصر- خوراکی از برنج 
پخته ژاپنی با چاشــنی ســرکه- چهره 
۳. نــژاد من و شــما- واحد شــمارش 
چــک- آغازیدن 4. فلــز چهره - قومی 
که حضــرت هود»ع« برای هدایتشــان 
مبعوث شــد- ریختن پول به حســابی 
۵. چه کســی؟ - راه روشــن- خجسته 
تجدیدشــده   - برانگیختن  گوارش-   .6
پدربزرگ- همراه کوچک- سلســله   .۷
۸. زرشک-  مســابقات دوره ای ورزشی 
دشنام 9. کالم گزافه- درختکاری شده- 
لباس-  انگلیســی 10. الیه درونی  زرد 
پناهگاه- مجموعــه دنباله دار تلویزیونی 
11. آگاهی- کمربند فرضی زمین- قدم 
یکپــا 12. اتحادیه چند شــرکت برای 
تعیین و ثابت نگهداشــتن قیمت کاال یا 
 خدمتی- زاغ و کالغ- ســخت و مشکل 
لقــب  ریزنمــره-  هدررفتــن-   .1۳
امپراطــوران قدیــم ژاپــن 14. صفحه 
تدیــن  اندازهــا-  زیــر  از   اینترنتــی- 

1۵. بســیار عزیز- اســتان خوش آب و 
هوای شمالی

1. بخشــی از خــاک اصفهــان را دربر 
می گیرد - موجودات بســیار ریزدریایی 
که غذای نهنگ ها را تشــکیل می دهند 
2. جنیــن- بنیــان- خوراکی که از دل 
و جگر و روغن و پیاز تف داده درســت 
بــرادر مــادر - میهمانی-   .۳ می کنند 
طاقچه باال 4. سرشــب - مردن- لباس- 
شــکم بند طبی ۵. برابر پارسی»رادیو«- 
زردآلــو نوعــی  بی دفــاع-   شــهر 

6. شــمیم- نام قدیم این شهر خراسان 
رضوی ترشــیز بوده- اشــاره به نزدیک 
چهارچــوب   - نســبیت  پســوند   .۷
عکس- امیــدواری- رنگ بخشــش ۸. 
مصیبــت بــزرگ - گله گلــه 9. بــام- 
گران بهــا- ســوره زنان- بیمــاری 10. 
»مفرد«+»رفیق  اســب-  زیــن  نابینــا- 
کارمنــد« 11. نامــور- آخریــن نازی- 

 بهترین کشــتی گیر همه ادوار ایران و ملقب به پسر 
افسانه ای ایران  12. صوت ندا- ابروی درهم کشیده- 
برای این که- نقیض تند 1۳. خشــکی- تقویم دقیق 
ایرانــی- دریچــه متحــرک دوربین 14. مــاه دوم 
 ســال- حرف چهارم انگلیسی- سقف و پوشش خانه

1۵. ساز زدن- شهر پنیر

  افقی

  عمودی
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