
 9 زندانی در خراسان جنوبی 
آزاد می شوند

 برای تحقق عینی گفتمان غدیر 
و ظهور امام عصرf تالش کنید

آیت اهلل علم الهدی در مراسم عمامه گذاری ۲۸۰ نفر از طالب مشهدی:آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از محل موقوفات

 مدیــرکل اوقاف و امور خیریه خراســان  جنوبی 
از آزادی 9 زندانــی جرایم غیرعمد به مناســبت 
گرامیداشــت دهه والیت و امامت در راســتای 
اجرای طرح »آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد« 
از محل موقوفات اســتان خبر داد.حجت االسالم 
پرویز بخشــی پور اظهار داشت: در حال حاضر 9 

هزار و 746 موقوفه ...

 آیین عمامه گذاری ۲۸۰ نفر از طالب جوان حوزه ها 
و مدارس علمیه مشهد با حضور نماینده ولی فقیه 
و امام جمعه مشهد در مدرسه علمیه نواب برگزار 
شد. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی سه شنبه 
شــب در این آیین گفت: جریان انقالب که نتیجه 
شــهادت ایثارگران بود و اکنون نیز در بدنه چهل 

ساله انقالب ادامه دارد ...
.......صفحه ۲ .......صفحه 3 

کمبود 60 دستگاه واگن در خط یک قطار شهری
قدس بررسی کرد

طنز تلخ سرنوشت 
کاریکاتورهای 

بوستان بهار!

.......صفحه 4

.......صفحه 3 

رئیس اتحادیه صنف مشاورین 
معامالت امالک مشهد خبر داد

قیمت اجاره 
و خرید 

مسکن
در سراشیبی

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد 
گفت: قیمت اجاره مسکن و خرید آن در این کالنشهر 
از ابتدای تابستان تاکنون نسبت به فصل بهار ۱۰ تا 
۲۰ درصد افت داشــته است. علی مرادزاده افزود: در 
فصل بهار با افزایش قیمت دالر، قیمت مسکن رشد 
قابل مالحظه ای پیدا کرد و این موضوع موجب رکود 
بازار نیز شد. وی اضافه کرد: زمانی که قیمت مسکن 
افزایش یافت، کسانی که پول بیکار داشتند آن را وارد 
بازار مسکن کردند تا بتوانند از طریق خرید و فروش، 
سود بیشتری به دســت آورند و یک تقاضای کاذب 

برای مسکن در بازار ...

معاون عمرانی و حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد

.......صفحه ۲ 

 یک مقام مسئول 
در شهرداری مشهد اعالم کرد

حداقل یک تخلف 
در هر ساخت و ساز!

کاریکاتور، هنری با زبان بین المللی و با جذابیت های بصری است که 
تاریخچه این هنر در ایران به پس از دوران مشروطه می رسد. بعدها این 
هنر به مطبوعات راه یافت و اوج استفاده از کاریکاتور در مطبوعات را 

می توان به دهه 6۰ با مجله طنز گل آقا یادآور شد...

صدور هر پروانه ساختمانی ساخت و ساز در مشهد، حداقل با یک تخلف 
همراه است.مسعود ایاز، مدیر نظارت بر ساخت و ساز ها و کمیسیون 
ماده ۱۰۰ شهرداری مشهد گفت: سال گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ 

.......صفحه 3 شهرداری مشهد...
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٣ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٣ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ 
و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︨ــ︀︻️ ١٢ ︸ــ︣ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١١ در د﹁︐︣ 
﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر، ︋﹢﹜﹢ار ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩، ︗﹞ــ﹢ری ٣٩، ﹇︴︺﹥ اول 
 ﹏ره ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹢︷﹠﹞ ︡﹠ ﹟﹛︀︨ ،︌ ️﹝︨
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ︋︣گ 
﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر  ︻︱﹢︗ ️️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧ــ︊️︋ 

︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١-  ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️  (﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥)
︑︢﹋︣: در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی 
 ﹟در ا .︡︀﹝﹡ ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر وا﹎︢ار﹠︀﹝﹡ ︀ ︣﹍د ﹢︱︻ ﹤︋ ﹤﹞︀﹠︐﹛︀﹋و ︉︗﹢﹞ ﹤︋ د را﹢︠
︀ و﹋︀﹜️  ︣ ︻︱ــ﹢ ﹁﹆︳ ١ رأی︋  ︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫ ﹢د ︑︀ ٣ رأی︋  ــ︣ رأی︠  ︮ــ﹢رت ﹨ــ︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه︋ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه 
︠﹢د در ︑︀ر ﹨︀ی ٩ و ١٣٩٨/٠۶/١٠ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︢﹋﹢ر، از ︨︀︻️ 
٩ ︊︮ ا﹜﹩ ١٣ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀︨︀️ ︮︡ور ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ 

 .︡﹠︋︀ ر﹢︱
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٣ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۶
۶۹
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ( ﹡﹢︋️ دوم ) 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ︫﹞︀ره ﹉ ﹝︪︡ ︫﹞︀ره 

١٠٣٨٠۴۵٩٨۵٣٠٧ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ : ٣۵٣ ️︊︔
ا︐︣ا﹝︃ ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹝︧ــ﹊﹟ ﹝︣ ︫ــ﹞︀ره ﹉ ﹝︪︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊︐﹩ ٣٠٧۵٣ 
د︻ــ﹢ت ﹝﹪ ︫ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹪ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
︊ــ روز ︗﹞︺ــ﹥ ﹝﹢رخ:  ــ︀︻️: ٩︮  ︫ــ︣﹋️ ﹋ــ﹥ رأس︨ 
﹙﹢ار  ١٣٩٨/٠۶/١۵ در ﹝ــ﹏ ︎ــ︣وژه وا﹇ــ︹ در ﹎﹙︊︀ر︋ 
﹞﹫﹠﹩ ﹞ ︩︊﹡-۵۴︣﹎︀ن ١۴-﹝︧︖︡  ﹞﹫﹠﹩-ا﹝︀م︠  ا﹝︀م︠ 
︭﹢ص  ︱ــ︣ت ﹝︺︭﹢﹝﹥ (س)  ︗️ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︠ 

﹛ ر︨︀﹡﹫︡. ﹝﹢ارد ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹪ ﹎︣دد ︱﹢ر︋ 
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ : ١.︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠ــ﹢ص ا﹡﹑ل 

﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ٢.︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹊︀ن  ️﹋︫︣
︑︢﹋ــ︣:در ︮﹢ر︑﹫﹊ــ﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹫︧ــ︣ 
﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ــ﹅ ︱﹢ر و ا︻﹞ــ︀ل رای ︠﹢د را ︋﹥ 
 ، ︡︀﹝﹡ ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر وا﹎ــ︢ار﹠︀﹝﹡ ︀ــ و ︣﹍ــ﹢ د︱︻
︻︱ــ﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
 ــ﹉ ﹨﹀︐﹥ از ︑︀ر ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ︡ه ︠ــ﹢د﹠︀﹝﹡
 ﹤︋ ︣︸ ا﹜ــ﹩ ٢ ︋︺︡از ︊︮  از ︨ــ︀︻️ ٨ ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ
﹙﹢ار ا﹝︀﹝️ – ا﹝︀﹝️ ۵٨-   ︋︪︡﹞ وا﹇︹ در ️﹋︣ د﹁︐︫︣ 
 ﹩︀ک ۵-︵︊﹆﹥ اول ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︀︨ــ﹑︎
﹝︺︐︊︣ ︗️ ︮︡ور ︋︣گ ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ﹝︣ا︗︺﹥ 
﹡﹞︀﹠︡ ، ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ 

٣ رای و ﹨︣ ︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
︪︡﹞ ﹉ ︀ره﹝︫ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︣ه ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨  

/ع
۹۸
۰۶
۷۰
۹

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه 
 ﹡﹢︋️ اول 

دارد  ﹡︷ــ︣  در  ︫ــ︣داری  اــ﹟ 
 ﹩︣ا︢︎ ٢دا﹡ــ﹌ از ﹨︐﹏ و ︑ــ︀﹐ر
︵︣ــ﹅  از  را  ﹋﹢︔ــ︣  ر︨ــ︐﹢ران  و 
﹝︤ا︡ه ، ︋﹥ ︮ــ﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار 
 ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞ .︡︀﹝﹡
در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره 
︑﹙﹀﹟ ۵٧٣٣٢٢۵٠ دا︠﹙﹩ ۵ ( ا﹝﹢ر 

  . ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ، ( ﹩﹛︀﹞
︣دار︋﹫︡︠️   ︫- ﹩︐︠︡﹫︋︣﹫﹞ ︡﹝﹞ 

/ع
۹۸
۰۶
۷۳
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
︫ــ︣داری ︋︀︗﹍﹫ــ︣ان در ﹡︷ــ︣ دارد 
﹡︧︊️ ︋﹥ ا︗︀ره ﹝﹞︀﹡︧︣ا  ︫︣داری 
 ️︗. ︡︀﹝﹡ ︡ه ا﹇ــ︡ام︤ا﹞ ﹅ــ︣︵ از
﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره 
. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٠۵١۴٧٧٢٣٢١١ ︑﹞︀س

︀︗﹍﹫︣ان ︣داری︋   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۶
۵۹
۵

/ع
۹۸
۰۶
۷۳
۰

مناقصه
 ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︬︭︐﹞ ا﹁︣اد ﹤ ﹢رت ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︮﹤ ︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ در ﹡︷︣ دارد  ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ذ﹏ را︋   ︫﹉
 ٣٢۶٢۴٠٨۴ ︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣٢۶٢٣۴٣٠-٠۵١و﹝  ︫︀ ﹫︪︐︣ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥︋  ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
١-︨︀︠️ ﹋﹑ف ﹢︋﹩ ﹝︊﹙﹞︀ن را︐﹩ ٣٠٠د︨️

٢- ︋︣ش، دو︠️ و رو﹥ ﹋﹢︋﹩ ﹝︊﹙﹞︀ن را︐﹩ ٣٠٠د︨️
٣- ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ﹝﹫︤ ︗﹙﹢ ﹝︊﹙﹩ ﹢︋﹩ ٣٠٠ د︨️

۴- ︻﹞﹙﹫︀ت ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ︋︀ ︎﹙﹩ ا︨︐︣ ﹉ ﹝﹢اد ا﹡﹢اع ﹝︊﹙﹞︀ن را︐﹩ ٣٠٠ د︨️
۵- ︻﹞﹙﹫︀ت ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ︋︀ ︎﹙﹩ ا︨︐︣ ﹉ ﹝﹢اد ا﹡﹢اع ﹝﹫︤ ︗﹙﹢ ﹝︊﹙﹩ ﹢︋﹩٣٠٠ د︨️  

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٧ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٧ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ 
و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︨ــ︀︻️ ١۴ ︸︣ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١١ در د﹁︐︣ 
﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر، ︋﹢﹜﹢ار ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩، ︗﹞﹢ری ٣٩، ﹇︴︺﹥ اول 
 ﹏د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ ︀ ﹠︺️ و ﹝︺︡ن︋   ︮﹤﹡︀ ︀﹜﹟ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟︠   ︨،︌ ️﹝︨
︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ︋︣گ 
︻︱﹢︗ ️️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر 

︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١-  ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️  (﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥)
﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی  ︑︢﹋︣: در︮ 
﹥ ︻︱ــ﹢ د︀﹝﹡ ︀ ︣﹍﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫ــ︀ر وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. در  ــ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ︠ــ﹢د را︋ 
︣ ︻︱ــ﹢ ﹁﹆︳ ١ رأی ︋︀  ــ﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻ــ﹑وه ︋︣ رأی ︠﹢د ︑ــ︀ ٣ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫ اــ﹟︮ 
و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د در ︑︀ر ﹨︀ی ٩ و ١٣٩٨/٠۶/١٠ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︢﹋﹢ر، 
از ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ ا﹜﹩ ١٣ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︀︨ــ︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀️ ︮︡ور ور﹇﹥ 

 .︡﹠︋︀ ر﹢︱ ︹﹝︖﹞ ﹤︋ ورود
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ٧ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۶
۶۹
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ١ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ١ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ 
و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/١١ در د﹁︐︣ 
﹝︣﹋︤ی ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹎﹙︊︀ر، ︋﹢﹜﹢ار ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩، ︗﹞﹢ری ٣٩، ﹇︴︺﹥ اول 
 ﹏د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ ︀ ﹠︺️ و ﹝︺︡ن︋   ︮﹤﹡︀ ︀﹜﹟ ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟︠   ︨،︌ ️﹝︨
︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ︋︣گ 
︻︱﹢︗ ️️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر 

︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡. د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١-  ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️  (﹝︀ده ۵ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥)
﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی  ︑︢﹋︣: در︮ 
﹥ ︻︱ــ﹢ د︀﹝﹡ ︀ ︣﹍﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫ــ︀ر وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. در  ــ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ︠ــ﹢د را︋ 
︣ ︻︱ــ﹢ ﹁﹆︳ ١ رأی ︋︀  ــ﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻ــ﹑وه ︋︣ رأی ︠﹢د ︑ــ︀ ٣ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫ اــ﹟︮ 
و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د در ︑︀ر ﹨︀ی ٩ و ١٣٩٨/٠۶/١٠ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︢﹋﹢ر، 
از ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ ا﹜﹩ ١٣ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︀︨ــ︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀️ ︮︡ور ور﹇﹥ 

 .︡﹠︋︀ ر﹢︱ ︹﹝︖﹞ ﹤︋ ورود
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︫﹞︀ره ١ ︠︀﹡﹥ ︮﹠︺️ و ﹝︺︡ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۶
۶۹
۲

             (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁ــ︀ت ﹝︐︭︣﹁﹩ "︻︊ــ︡ا... ر︲﹢ی و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ و ︑︖︀ری را ︋﹥ ﹝︡ت 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊

پايه كارشناسىمتراژ(مترمربع)عنوانرديف
آدرس محل (اجاره ماهيانه)

1
يك واحد آپارتمان 
10,000,000ريال110مسكونى (نوبت اول)

خيابان امام خمينى 14 (كوچه بازارچه سراب) –           
كوچه باغ عنبر - پالك 1 /180

2
يك واحد آپارتمان 
خيابان توحيد - مقابل مسجد حيدريها - پالك 8,000,000415 ريال173مسكونى (نوبت اول)

3
يك باب منزل 

6,500,000 ريال51مسكونى (نوبت اول)
خيابان توحيد - كوچه رضويها3 - شهيد محمدزاده7 - 

يزدانى 6 - پالك23

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋ــ︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ ︎﹞︌ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋

︀﹋️ ﹨ــ︀ی ﹝︤ا︡ه در  ︀︫ــ︡. ︎  ــ︀︻️ اداری روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١١ /٠۶ /١٣٩٨ ﹝﹩︋  ︀︀ن︨  ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︑︀︎  ﹝﹙ــ️︫ 
روز ︨ــ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢ /٠۶ /١٣٩٨ ︨ــ︀︻️ ١١ ︸︣ در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه 

︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸
۰۶
۷۳
۲
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مزایده فروش امالک شهرداری فریمان
ش�هرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی ش��هرداریها و به اس��تناد مجوز ش��ماره 5/1962 مورخه 98/04/30 ش��ورای اسالمی شهر تعدادی از امالک خودرا به ش��رح زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان                         

می توانند از تاریخ چاپ دوم این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط آن در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
توضیحات : 1-مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ چاپ دوم این آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 98/06/13 خواهد بود.      2-آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 98/06/17 می باشد.

3-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده، بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت، رأس ساعت 14:15 روز چهارشنبه مورخه 98/06/20 در محل ساختمان شهرداری فریمان خواهد بود.
4-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات قیمت به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.      5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل استرداد می باشد.

6- تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناسی و هزینه های دفترخانه و انتقال سند و نیز انواع وکالتنامه ها  به عهده برنده مزایده خواهد بود.
7- اطالعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است .      8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، ناخوانا و فاقد سپرده، بدون پاکت، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطله محسوب می گردد.

9- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس حاصل نمایند.

 علیرضا قلی زاده-شهردار فریمان

سپرده شرکت در مزایدهقیمت پایه مزایده )ریال(متراژ )مترمربع(پالک ثبتیمحل ملکوضعیت موجود ملکر

11934191/821،630،470،00081،500،000فریمان- خیابان بسیج – مقابل بسیج 1زمین- مسکونی1

18112300/612،404،880،000120،200،000فریمان- خیابان پایداری 4- جنب ساختمان دارویی نصر- قطعه اول شمالیزمین- مسکونی2

18111299/842،398،720،000119،900،000فریمان- خیابان پایداری 4- جنب ساختمان دارویی نصر- قطعه دوم شمالی زمین- مسکونی3

18110292/12،336،800،000116،800،000فریمان- خیابان پایداری 4- جنب ساختمان دارویی نصر- قطعه سوم شمالیزمین- مسکونی4

180952862،145،000،000107،250،000فریمان- خیابان پایداری 2- جنب ساختمان دارویی نصر- قطعه دوم جنوبیزمین- مسکونی5

1621016/14726،300،00036،300،000فریمان- خیابان امام خمینی 2- پاساژ امین- سمت غربیواحد - تجاری6

ت اول
نوب

معاون عمرانی و حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد خبر داد

کمبود 60 دستگاه واگن در خط یک قطار شهری
علی محمــدزاده   معــاون عمرانی و 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد از کمبود 
60 دستگاه واگن در خط یک قطار شهری خبر 
داد.خلیل اهلل کاظمی در نشســت خبری روز 
گذشــته خود با خبرنگاران گفت: برای تأمین 
واگن خطوط 2 و 3 مشکلی نخواهیم داشت، 
امــا در حال حاضر با کمبود 60 واگن در خط 
یک روبه رو هستیم تا زمان معطلی شهروندان 
در ایستگاه ها کمتر شده و با راحتی بیشتری از 

قطار شهری استفاده کنند.
وی در توضیح بیشــتر مشکل افزود: هر چند 
در گذشــته درخواست خرید این 60 دستگاه 
واگن داده شــده، اما مدتــی پس از آن دولت 
مصوبه ای داشته که واردات واگن قطار شهری 
را ممنوع کرده و باید از تولیدات داخلی استفاده 
شود؛ صنایع داخلی تعهد ساخت 2هزار واگن 
را داده اند که ایــن تعداد برای خطوط  3 و 4 

مشهد استفاده خواهند شد.
وی گفــت: اما مشــکل اصلی این اســت که 
واگن های اســتفاده شــده در خط یک با نوع 
تولیدی در داخل متفاوت است؛ در سفر اخیر 
معاون اول رئیس جمهور موضوع را برای وی 
تشــریح کردیم که جهانگیری با خروج خرید 
این 60 دســتگاه از شمول مصوبه ممنوعیت 
خرید خارجی واگــن موافقت کرده و درحال 
گذراندن مراحل دریافت مجوزهای آن هستیم.

  259 نقطه آب گرفتگی در مشهد
کاظمی درخصوص اعتبار 57 میلیاردی رفع 
نقاط مشــکل آب افتادگی در معابر مشهد هم 
گفت: در بودجه سال 98 که در سال گذشته 
بسته شده، اعتبار 36 میلیاردی برای 40 نقطه 
در نظر گرفته شــده بود، اما در بارندگی های 
ابتدای سال جاری در جمع بندی گزارش های 
فنی دستگاه های مختلف مشخص شد 259 
نقطه در مشــهد مســتعد آب افتادگی است، 
درنتیجه با مصوبه اخیر شورا 57 میلیارد تومان 
اعتبار در نظرگرفته شده تا 159 نقطه از این 
نقاط رفع نقص یا اصالح هندسی شوند و100 
نقطه دیگر در سال آینده در دستور کار خواهند 

بود.
معــاون عمرانــی و حمل ونقــل و ترافیــک 
شهرداری مشهد افزود: متأسفانه بخش قابل 
توجهی از این مشکالت مربوط به اجرای ناقص 
زیرساخت های شهرسازی از سوی پیمانکاران و 
مجریان است که در زمان آماده سازی ها از انجام 
تعهد خود شانه خالی می کنند و دردسرهای 
آن برای شهرداری و شهروندان می ماند؛ نمونه 

عینی آن فاز دوم شهرک مهرگان است.

  کمبود و عمر باالی 
ناوگان حمل ونقل عمومی

معاون شــهردار مشــهد در 
خصــوص مشــکالت حوزه 
حمــل ونقــل عمومی هم 
گفــت: هر چند به نســبت 
ســایر شــهرها از وضعیت 
در  اما  برخورداریــم،  خوبی 
حال حاضر عالوه بر کمبود 
اتوبوس عمر باالی ناوگان هم 

وجود دارد.
وی ادامــه داد: متأســفانه به دلیــل اعمال 
تحریم ها قــادر به تأمین اتوبوس مورد نیاز در 
داخل نیستیم و در حال استفاده حداکثری از 
شرایط موجود هستیم که بازسازی اتوبوس ها 
از آن جمله است؛ از سوی دیگر مجوز انتشار 
200 میلیارد تومان اوراق مشــارکت در حوزه 
حمــل ونقل عمومــی را گرفته ایم، همچنین 
الیحه ای به شورا داده شده تا از امتیاز قانونی 
یارانه 142 هــزار دالری دولــت برای خرید 

اتوبوس های گازسوز استفاده کنیم.

  خبرهای دوچرخه ای تا تعیین تکلیف 
کمربند جنوبی

کاظمی در پاســخ به پرســش های مختلف 
خبرنــگاران توضیحاتی داد کــه در ادامه به 
مهم ترین آن ها اشاره می کنیم.او گفت: در حال 
احصای دغدغه های منتقدان کمربند جنوبی 
و یافتن راه حل موارد مطرح شــده هستیم تا 

به زودی ایــن پروژه تعیین 
تکلیف شود.

 250 از  اظهارداشــت:  وی 
کیلومتر مسیر طراحی شده 
تاکنون  مشهد  در  دوچرخه 
تنهــا 135 کیلومتــر اجرا 
شده که به دلیل ناپیوستگی 
مسیرها و نواقص، دیگر عماًل 
کارایی الزم را ندارد.همچنین 
مشکالت مطرح شده درباره 
قرارداد پیمانکار این طرح در 
نهایت موجب شــد موضوع در مرجع قضایی 
مطرح تا تعیین تکلیف شود.کاظمی با اشاره 
به حادثه تصادف جرثقیل در انتهای هاشمیه 
گفت: طرحی به شورا داده شده تا معابر مختلف 
شهر به مناطق قرمز، زرد و سبز تقسیم شوند 
و هر منطقه به تناســب شرایط خاص آن در 
ساعات خاص برای تردد خودروهای سنگین 
و نیمه سنگین مجاز خواهد بود و در غیر این 

ساعات حق تردد نخواهند داشت.
وی تنهــا راه کاهش مشــکالت ترافیکی در 
محدوده خیابان های عارف و پرســتار را صادر 
نکردن پروانه اشتغال پزشکان در این محدوده 
توسط علوم پزشــکی دانست و خأل قانونی را 
بزرگ ترین مشکل برخورد با چالش ترافیکی 

در این محدوده دانست.
وی گفت: تالش مجریان خط 3 قطار شهری 
این اســت که تا ســال 1400 مسیر شهدا تا 
پایانه مســافربری به بهره برداری برســد و در 

آینده نزدیک دستگاه های حفار خط 3 در دو 
بخش به امامت 49 و پایانه مسافربری خواهند 
رسید و پس از انجام سرویس های فنی مجدد 
به حفاری ها ادامه می دهند.معاون شهردار گفت: 
باید ابتدا زیرساخت های الزم در محدوده هسته 
مرکزی ایجاد و پس از آن این محل برای ورود 
خودروها ممنوع شود، ولی در وضعیت فعلی به 
دلیل اینکه 30 درصد ترددها از محدوده حرم 
مطهر برای عبور است بار ترافیکی آن باالست؛ 
اگر شهروندان با تعیین مسیرهای جایگزین از 
ترددهای عبوری از زیرگذر حرم اجتناب کنند 
وضعیت بهتر خواهد شــد.وی گفت: به دنبال 
حذف رابطه شهروندان با پارکبانان هستیم و 
الیحه ای تا یک ماه آینده به شورا داده می شود 
که بر اســاس خود اظهاری افراد هزینه پارک 
خودرو در حاشــیه معابر از آن ها با احتســاب 
تخفیف تــا 15 درصد دریافت می شــود؛ این 
طرح به صورت آزمایشــی به زودی در منطقه 
9 شهرداری اجرا می شــود.وی گفت: خط 3 
بی آرتی در محدوده میدان توحید تا پل استقالل 
هم با تغییراتی در روش جداسازی مسیر و بدون 
اســتفاده از نرده به زودی اجرا خواهد شــد.

   پیكر مطهر جانباز شیمیایی
 دفاع مقدس در مشهد تشییع شد

قــدس: پیکــر مطهر 
جانباز  کاظم نژاد،  هادي 
70 درصد دفاع مقدس و 
معلم شهید، روز گذشته 
در مشهد مقدس تشییع 
شد.مراسم تشییع پیکر 
مطهر این جانباز دوران 
دفاع مقــدس از مقابل 

حســینیه پیروان دین نبوی به ســمت بارگاه ملکوتی امام 
رضــا)ع( برگزار و پس از طــواف در حرم مطهر رضوي برای 

خاکسپاری به زادگاهش شهرستان خلیل آباد منتقل شد.
در این مراسم، رئیسان بنیاد مناطق یک و 3 مشهد مقدس، 
روحانیون، فرماندهان و نیرو های نظامي و انتظامي، همکاران 
شــهید در آموزش و پرورش ناحیه 6 و تنی چند از مسئوالن 
مشهد مقدس حضور داشتند. جانباز شهید هادی کاظم نژاد 
25 دی 1348 در خلیل آبــاد چشــم به جهان گشــود، 20 
فروردیــن 66 در عملیــات کربالي 8 در محور شــلمچه با 
استنشاق گازخردل ناشي از بمباران شیمیایي عراق به شدت 
مجروح شد و 28 مرداد 1398 به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

 یاد شهدا را در دل هایتان زنده نگه دارید
 نام شهید: 

علی محمد مرادی
تاریخ تولد: 

1357/01/12
 محل تولد: 
 تربت حیدریه

 روستای فهندر
تاریخ شهادت: 1385/05/30

محل و نحوه شهادت: درگیری با اشرار تایباد؛ گروهان سنگان
توصیه شهید: همســنگرانم! همواره بر پدر و مادر احترام 
بگذارید و با تمام وجود به اسالم و میهن اسالمی خدمت کنید. 
با ایمان قوی و اقتدار از مرزهای ایران اسالمی دفاع کنید. یاد 
شهدا را همواره در دل هایتان زنده نگهدارید، زیرا عزت و شرف 
ما در ایثارگری و فداکاری آن عزیزان ســفر کرده ای است که 
هشت سال از میهن اسالمی و ارزش های دینی دفاع نمودند.

  افزایش 47 درصدی
 خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی

تضمینی  خرید  قدس: 
گندم در خراسان رضوی 
با افزایشــی 47 درصدی 
نسبت به ســال گذشته 
به 486 هزار تن رســید.

مدیر عامل شرکت غله و 
خدمات بازرگانی منطقه 

5 با اعالم این خبر گفت: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم 
تاکنــون بیش از 486 هزار تن گنــدم مازاد بر نیاز گندم کاران 
خراسان رضوی خریداری شده است.حمیدرضا نوری با اشاره به 
خرید سال گذشته گفت: کل میزان خرید سال گذشته 332 هزار 
تن بوده است که تاکنون افزایشی 47 درصدی را در این عملیات 
عظیم اقتصادی شاهد بوده ایم.وی افزود: در سال جاری دسترنج 
گندم کاران با احتساب 4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیر 
مفید 17 هزار ریال بوده اســت که با توجه به کیفیت مطلوب 
گندم های خریداری شده، متوسط پرداختی در ازای هر کیلو به 
17 هزار و 260 ریال افزایش یافته است.وی با بیان اینکه تاکنون 
بیش از 94 درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است، اضافه 
کرد: ارزش گندم های خریداری شــده بیــش از 8 هزار و 420 
میلیارد ریال بوده است که تاکنون بیش از 7 هزار و 883 میلیارد 
ریال آن از طریق بانک عامل به حساب  آنان  واریز شده است.

  آیت اهلل علم الهدی در مراسم عمامه گذاری
 ۲۸۰ نفر از طالب مشهدی:

 برای تحقق عینی گفتمان غدیر 
و ظهور امام عصرf تالش کنید

ایرنا: آیین عمامه گذاری 
280 نفر از طالب جوان 
حوزه ها و مدارس علمیه 
مشهد با حضور نماینده 
ولی فقیــه و امام جمعه 
مشهد در مدرسه علمیه 
نواب برگزار شد. نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی سه شنبه شب در این آیین گفت: 
جریان انقالب که نتیجه شهادت ایثارگران بود و اکنون نیز در 
بدنه چهل ســاله انقالب ادامه دارد، ثمره گفتمان غدیر و به 
معنای اجرای رهبری امت با جریان والیت و امامت است؛ وقتی 
این گفتمان پذیرفته شــود، زمینه اجرای آن در تمام دنیای 
مستضعفان فراهم شده و آن روز امام زمان)عج( ظهور خواهد کرد. 
آیــت اهلل علــم الهدی افزود: تمام مشــکالت مــا با جریان 
فرصت طلبی اســت که در مملکت به دنبــال لذت بردن از 
اقتصاد و قدرت است و سیاست معامله با دنیا را پی می گیرد و 
فکر می کند اکنون نوبت چاپیدن آن هاست؛ این اصل اختالف 
ما با آن هاســت.وی ادامه داد: در گذشــته اسالم مانند امروز 
ســرمایه گذاری نکرده بود، ولی امروز در مسیری هستیم که 
خون های فراوانی در راه اســالم هزینه شده است، امام راحل 
خط تداوم غدیر را در این دید که تا انقالبی رخ ندهد جایگاه 
امام زمان)عــج( از قالب خیاالت و تعارفات تجاور نمی کند و 
باید نگاه جدی تری به آن شود. وی خطاب به طلبه های جوان 
ادامه داد: این راه بسیار سخت است و اگر طلبه شده اید که به 
منافعی دست پیدا کنید، بدانید مسیر اشتباهی را آمده اید، زیرا 
این لباس خدمت به امام زمان)عج( اســت و شما باید خود را 
وقف ایشان کنید.امام جمعه مشهد گفت: اگر زندگی رهبری 
و مراجع تقلید را روی هم بریزید به اندازه زندگی یک شاگرد 
سوپرمارکتی هم نمی شود و شما هم اگر با فکر بدست آوردن 
منابع مادی به این سمت آمده اید، مسیر اشتباه و سختی را طی 
کرده اید. آیت اهلل علم الهدی افزود: رفتگرها و نظامی ها لباس 
مخصوص خود را دارند و این لباس نیز لباس کار ماست، یعنی 
ما نوکر امام زمان)عج( هستیم و اگر زمانی تصمیم گرفتید بنا 
به موقعیت، این لباس را از تن درآورید، یعنی در آن لحظات 
شما نوکر ایشان نیستید، پس بیایید نوکر با اخالص باشید.در 
پایان این مراسم نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به اتفاق 
تعدادی از اســتادان حوزه علمیه برای 280 نفر که ملبس به 

لباس روحانیت شدند، عمامه گذاری کردند. 

 به همت اداره های اوقاف و امور خیریه
 و ثبت اسناد چناران محقق شد 

  صدور سند 5 هزار میلیاردی
 مزرعه کاهو موقوفه گوهرشاد آغا

میلیاردی  سند  قدس: 
مزرعــه کاهــو موقوفه 

گوهرشاد آغا صادر شد.
ســند مالکیــت پالک 
305 مزرعه کاهو موقوفه 
گوهرشــاد آغا به همت 
اداره های اوقــاف و امور 
خیریه و ثبت اسناد و امالک شهرستان چناران و حمایت ادارات 
کل اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 
صادر شد.بنابر این گزارش مزرعه کاهو در شهرستان چناران 
واقع شده و وقف بر مسجد گوهرشاد مشهد مقدس است.سند 
این موقوفه در مراسمی در شبستان مسجد گوهرشاد توسط 
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی  به معاون اوقافی، 
حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
تحویل شد.با صدور این سند به مساحت هزار و 380 هکتار و 
ارزش 5 هزار میلیارد ریال تعداد 5هزار و 700 رقبه سنددار شد.

  مشارکت یک میلیارد ریالی
 بانوی نیک اندیش  درساخت دبستان

قدس: بانویی نیکوکار با اهدای یک میلیارد ریال در ساخت 
فضای آموزشی در شهرستان چناران خراسان رضوی مشارکت 
می کند.خانم  بهبهانی بانوی نیک اندیش با اهدای 50 درصد 
هزینه ســاخت یک باب دبســتان یک کالســه در روستای 

مریچگان چناران در کار خیر مدرسه سازی سهیم شد.
این فضای آموزشــی با ســایر فضاهای جنبی درمجموع 2 
میلیارد هزینه دربردارد که بقیه آن از محل اعتبارات اداره کل 

نوسازی مدارس خراسان رضوی پرداخت خواهد شد.

پروین محمــدی  مشــاور رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد در امور اجتماعی از کمک 120 میلیارد 
تومانی خیران و مؤسسات و ســازمان های خیریه مردم 
نهاد استان به حوزه ســالمت خبر داد. دکتر غالمحسن 
خدایی به مناسبت هفته مشارکت ها )30-22 مرداد( در 
گفت و گو با خبرنگار ما با اعالم این مطلب گفت: در حال 

پنج  درمانــگاه،  حاضر 42 
بیمارســتان خیریــه و 30 
مؤسسه حمایتی در خراسان 
می کنند  فعالیــت  رضوی 
که بــرای درمــان و تأمین 
داروی بیمــاران کاردرمانی، 
گفتاردرمانی، توانبخشی و... 
کمک های  نیازمند  بیماران 

ارزشــمندی داشــته اند.وی بــا قدردانی از مشــارکت 
سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمت افزود: در طول سه 
سال گذشته خیران و نیک اندیشان در قالب این مؤسسات 
120 میلیارد تومان به توسعه واحدهای بهداشت و درمان 

و مداوای بیماران نیازمند کمک کرده اند.
 وی یادآور شد: 65 سازمان مردم نهاد تخصصی غیردولتی 

اســتان نیز افزون بر خدمات درمانــی، در زمینه آموزش 
بیماران، تغذیه کودکان به منظور پیشگیری از بیماری ها، 
توانمندسازی خانواده ها برای مراقبت از خود و اشتغال زایی 
فعالیــت داشــته اند و هر یــک از گروه های مشــارکت، 
بیماری هــای خاصی را پیگیری و از بیماران خاص مانند 
دیابت، تاالسمی، هموفیلی، سلیاک، سرطانی و... حمایت 

می کنند به طوری که در حال حاضر انجمن سرطان مشهد 
یکی از بزرگ ترین انجمن هایی است که در حوزه سرطان 

در خاورمیانه فعالیت می کند.

  هیچ بیماری نباید برای درمان خود نگران باشد
دکتر خدایی با اظهار خرسندی از افزایش مشارکت مردم 
در حوزه ســالمت تصریح کرد: خوشبختانه در سال های 
اخیر این رویکرد شکل جدی تری به خود گرفته و شاهد 
افزایش مشــارکت مردم در حوزه سالمت هستیم. با این 
رویکرد، ســازمان های مردم نهاد، خیریه های سالمت و... 
جدی تر وارد عرصه ســالمت شده اند و کمک های مادی، 
معنوی و اجتماعی فراوانی به بیماران نیازمند داشته اند که 

تا کنون به نتایج خوبی هم دست یافته ایم.
 مشــاور رئیس دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد در امور 
اجتماعی با بیان اینکه در شــهر امام مهربانی ها حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( هیچ بیماری نباید برای درمان خود 
نگران باشد و شورای مشارکت های مردمی و مددکاری در 
بیمارستان ها به امور درمانی بیماران نیازمند می پردازند، از 
مردم خواست در زمینه مراقبت از خودشان آموزش ببینند 

و خود مراقبتی را برای ارتقای سالمت انجام دهند.

 مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشكی مشهد به قدس خبر داد

کمک ۱۲۰ میلیارد تومانی خیران و سازمان های خیریه به حوزه سالمت

تنها راه کاهش مشکالت 
ترافیکی در محدوده 

خیابان های عارف و 
پرستار صادر نکردن 

پروانه اشتغال پزشکان 
در این محدوده توسط 

علوم پزشکی است
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روی خط حادهث

حادهث

بازار

تخلف

روز گذشته اتفاق افتاد 
 فرود اضطراری هواپیمای ایرتور

پرواز تهران- مشهد
قدس: پرواز تهران- مشهد 
ایرتور  ایــران  هواپیمایی 
به علــت نقص فنی موتور 
در فــرودگاه مهرآباد فرود 

اضطراری کرد.
مدیــرکل دفتر بررســی 
ســوانح هوایی ســازمان 

هواپیمایی کشــوری با اعالم این خبر گفت: این هواپیما صبح 
دیروز به علت نقص فنی در یکی از موتورهای خود، به فرودگاه 
مهرآباد برگشت. حسین رضایی فر افزود: ساعت ۸ صبح دیروز، 
پرواز ۹۹۴ شــرکت ایران ایرتور که از تهران عازم مشهد مقدس 
بود، در ارتفاع ۱۸ هزار پایی با نقص فنی یکی از موتورها مواجه 

شده و خلبان تصمیم بازگشت به فرودگاه مهرآباد می گیرد.
وی یادآور شد: این پرواز حامل ۱۵۵ مسافر بود که تمام مسافران 
در سالمت کامل هستند. هواپیما نیز در حال حاظر تحت بازدید 

فنی قرار دارد.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک 
مشهد خبر داد

 قیمت اجاره و خرید مسکن در سراشیبی
 ایـرنا: رئیـس اتحـادیه 
صنف مشاورین معامالت 
قیمت  امالک مشهد گفت:
اجاره مسکن و خرید آن 
در این کالنشهر از ابتدای 
تابستان تاکنون نسبت به 
فصل بهار۱۰ تا۲۰ درصد 

افت داشته است. علی مرادزاده افزود: در فصل بهار با افزایش 
قیمت دالر، قیمت مسکن رشد قابل مالحظه ای پیدا کرد و این 
موضوع موجب رکود بازار نیز شد. وی اضافه کرد: زمانی که 
قیمت مسکن افزایش یافت، کسانی که پول بیکار داشتند آن 
را وارد بازار مسکن کردند تا بتوانند از طریق خرید و فروش، 
سود بیشتری به دست آورند و یک تقاضای کاذب برای مسکن 
در بازار به وجود آمد.رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت 
امالک مشهد گفت: با کاهش و تثبیت قیمت دالر، سطح عمومی 
قیمت ها از جمله قیمت مسکن روند نزولی یافت، تب و تاب بازار 
فروکش کرد و تقاضای کاذب برای مسکن از بین رفت. مرادزاده 
ثابت شد، سفته بازان و  بازار مسکن  افزود: وقتی قیمت ها در 
کسانی که پول بیکار داشتند خود را از بازار مسکن کنار کشیدند 
و تقاضا برای مسکن و قیمت آن کاهش یافت. وی ادامه داد: 
اکنون  قیمت مسکن در مناطق مختلف مشهد بین ۱۵ تا ۲۰ 
درصد نسبت به فصل بهار کاهش یافته و این افت قیمت در 
منطقه ۱۲ مشهد یا همان الهیه که بیشترین جهش قیمتی را در 

فصل بهار داشت، بیشتر از سایر مناطق این شهر است.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد گفت: از 
آنجا که بسیاری از موجرین برای تمدید قراردادهای اجاره خود 
به این صنف مراجعه نمی کنند، آمار دقیقی از کاهش نرخ اجاره 
در دست نیست، اما می توان براساس برخی شواهد، کاهش ۱۰ 
درصدی نرخ اجاره را طی تابســتان امسال تخمین زد. مرادزاده 
افزود: اکنون که قیمت مسکن کاهش یافته، با اینکه بازار راکد 
است اما شرایط به نفع کسانی است که برای نخستین بار صاحب 

خانه می شوند و خریدار واقعی هستند.

یک مقام مسئول در شهرداری مشهد اعالم کرد
 حداقل یک تخلف در هر ساخت و ساز!

پروانه  هــر  صدور  ایرنا: 
ساختمانی ساخت و ساز 
در مشهد، حداقل با یک 

تخلف همراه است.
مسعود ایاز، مدیر نظارت 
بر ســاخت و ســاز ها و 
کمیســیون مــاده ۱۰۰ 

شهرداری مشــهد گفت: سال گذشته در کمیسیون ماده ۱۰۰ 
شهرداری مشــهد برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ ملک رأی صادر شد و 
این درحالی است که پروانه های ساختمانی صادرشده 6 هزار و 

۴۰۰ فقره بود.
وی تصریح کرد: یکی از عوامل افزایش تخلفات ساختمانی، به 
روز نبودن قوانین است و هر ساختمانی که پروانه اخذ می کند، 
حداقل یک بار تخلف دارد، چون ضوابط شهرســازی با شرایط 

اقتصادی و نیاز روز جامعه هماهنگ نیست.
مدیر نظارت بر ساخت و ساز ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری 
مشهد گفت: قوانین شهرسازی در کشور بسیار قدیمی است و این 
قوانین باید متناسب با نیاز، شرایط روز جامعه و شرایط اقتصادی 
به روزرسانی شود. ایاز افزود: حفظ و صیانت از حقوق شهروندان 
و نیز جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی آنان توسط 
برخی متخلفان و سودجویان که اقدام به ساخت و ساز های غیر 

مجاز می کنند، از وظایف این مدیریت است.

تریلی های حامل تریاک در تور اطالعاتی  پلیس 
گرفتار شدند

 قاچاق خطي 285 كیلوگرم مواد افیوني 
از جنوب به مشهد

تالش  بــا  قرمز:  خط 
پلیس مبارزه با موادمخدر 
کاروان  رضوی،  خراسان 
حمل موادمخدر متالشی 

شد.
سردار محمد کاظم تقوي، 
فرمانده انتظامي استان در 
تشریح این عملیات ضربتي گفت:  تیم هاي مرکز عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با موادمخدر استان در اقدامي اطالعاتي و نفوذي به 

سرنخ هایي از قاچاق محموله مواد افیوني دست یافتند.
بررســي هاي پلیسي با ردزني هاي گسترده حاکي از آن بود که 
ســوداگران مرگ این محموله را به صورت خطي  به وسلیه دو 
دستگاه تریلر و یک خودرو پژو پارس از استان خراسان جنوبي به 

سمت مشهد حمل مي کنند.
وی تصریح کرد: مأموران مرکــز عملیات ویژه پلیس مبارزه با 
مواد مخدر خراسان رضوي روز گذشته در عملیاتي غافلگیرانه سه 
دستگاه خودرو را قبل از رسیدن به مشهد متوقف کردند. در این 
زمینه پنج سوداگر مرگ  دستگیر و در بازرسي از این خودروها، 
۲۸۵ کیلوگرم تریاک کشف شد. تحقیقات در این باره ادامه دارد.

شک پلیس در چمن بید سبب شد
 كشف ۳ تن تخم مرغ بدون مجوز 

بجنورد-خبرنــگار 
قدس: فرمانده پلیس راه 
یک  توقیف  از  چمن بید 
دستگاه کامیون حامل ۳ 
تن تخم مرغ بدون مجوز 

در این محور خبر داد.
مهربان  هادی  ســرگرد 
گفت: مأموران پاســگاه پلیس راه چمــن بید در حین کنترل 
خودرو های عبوری به یک دســتگاه کامیــون حامل تخم مرغ 
مشکوک شده و خودرو را  متوقف کردند . وی با اشاره به اینکه 
در بازرسی از این کامیون مقدار ۳ تن تخم مرغ بدون مجوز کشف 
و ضبط شد، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای تکمیل 
تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد . فرمانده پلیس راه چمن بید 
همچنین با بیان اینکه کامیون حامل تخم مرغ بدون مجوز به 
پارکینگ منتقل شد، تصریح کرد: متهم بعد از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

  ماجرای پزشک قالبی 
و كالهبرداری 2 میلیاردی در بجنورد! 

بجنـورد- خبـرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
از  شــمالی  خراســان 
با  که  فردی  دستگیری 
معرفی خــود به عنوان 
شــهروندان  از  پزشک 
بیش از ۲ میلیارد و ۵۴۰ 

میلیون ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد. 
ســردارعلیرضا مظاهری گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر 
اینکه فردی با معرفی خود به عنوان دکترای طب سنتی و حقوق 
بین الملل اقدام به تجویز داروهای گیاهی به صورت غیرقانونی 

می کند، ماجرا در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: متهم به شــهروندان و مشتریانش این گونه دلگرمی 
مــی داده که می توانــد در طول مدت یک تــا هفت ماه کلیه 
بیماری های صعب العالج و حتی جسمی و حرکتی را از طریق 
ماساژ درمانی بهبود بخشد. این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان 
کرد: این فرد با اخذ ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال از دو شهروند 
برای درمان فرزندان مبتال به بیماری جسمی و حرکتی، مقداری 
داروی تقلبی تجویز که به جهت تأثیر نداشتن داروها، بیماری 

آن ها تشدید و منجر به جراحی ستون فقرات آن ها شده است.
سردار مظاهری با بیان اینکه برای جلوگیری از اقدامات مشابه این 
فرد در سطح استان، بالفاصله مأموران با شناسایی محل اختفای 
متهم، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی 
منتقل کردند، یادآور شد: در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد 

متهم هیچ گونه مدرک علمی و یا پزشکی ندارد. 

  قاچاقچی مسافرنما  لو رفت 
فــردی  قرمز:  خــط 
کــه قصــد داشــت در 
پوشش مســافر بیش از 
را  حشیش  ۱۵کیلوگرم 
به صورت بین شــهری 
منتقل کند، دستگیر شد.

سرهنگ عباس نظافتی، 
فرمانده انتظامی شهرستان بردســکن با اعالم این خبر گفت: 
مأموران ایســتگاه بازرســی درونه این فرماندهی حین کنترل 
خودروهای عبوری محور طبس- بردسکن به یکی از مسافران 
یک دســتگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شدند. مأموران پس 
از کنترل مدارک این فرد، در بازرسی دقیق از وسایل همراهش 
مقدار ۱۵ کیلو و 6۰۰ گرم حشــیش که در کیف مســافرتی 
جاسازی شده بود را کشف کردند. متهم پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

2 كشته در برخورد اتوبوس با موتورسیکلت
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــي 
نیشابور از برخورد اتوبوس 
با موتورسیکلت و کشته 
شــدن دو نفر بر اثر این 

حادثه خبر داد.
سرهنگ حسین دهقانپور 
در تشریح این خبر گفت: در پي اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰ مبني بر یک فقره تصادف در جاده روستایي »عصمت آباد« 
بخش »زبرخان« شهرستان نیشابور، بالفاصله گشت تصادفات 
به همــراه نیروهای امدادي در محل حاضر شــدند. وي افزود: 
در بررســی های اولیه مشخص شد یک دستگاه اتوبوس با یک 
دستگاه موتورسیکلت به شدت برخورد کرده که در این حادثه 
متأسفانه راکب و ترک نشین موتورسیکلت جان خود را از دست 
دادند. فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور عنوان کرد: علت حادثه 

از سوي کارشناسان پلیس راه در دست بررسي است. 

زاویه تصویر

رنگرزی سنتی

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     .

  برخورد قاطع با یک هنجارشکنی
ضمــن تشــکر از اقــدام قاطع دســتگاه 
قضایی مشــهد در پلمب مرکز پینت بال 
مروج بی حجابی و تشــکر ویژه از شهروند 
وظیفه شناســی که این تخلف را گزارش 
داده است. پیشنهاد می شود برخورد قاطع 
با این گونه رفتارهای هنجارشکن صورت 

پذیرد.
0915---2417

  خیابان حادثه ساز
 سه راه شهید ماژانی در خیابان دهخدای 
شــهر بجنورد بسیار حادثه ســاز است و 
بیشــتر در این مکان تصادف رخ می دهد. 
نمی دانم چرا برای جلوگیری از این اتفاق 

تدبیری اندیشیده نمی شود؟
0915---5624

  آیا این کار اسراف نیست؟
مدتی است شــهرداری منطقه ۱۱ شهرداری 
مشهد اقدام به تخریب و بازسازی جداول آیلند 
میانی بولوار معلم حدفاصل چهارراه ســتاری 
تا میدان دانش کرده اســت و نکته قابل توجه 
اینکه جداول تخریبی هیچ ایرادی نداشتند. اگر 
شهرداری بودجه زیادی دارد، لطفاً در مکان های 
مورد نیاز هزینه کند. آیا این کار اسراف نیست؟

09۳5---6۳98
 

  شبکه های ضعیف
 چرا فرستنده رادیویی و تلویزیونی دوم اسفراین 
EPG ندارد؟ در اکثر شهرستان ها، شبکه هایی 
نظیر سه اچ دی، امید، شما، ایران کاال و رادیونما 
گذاشته اند، ولی صداوسیمای خراسان شمالی 

در این خصوص خوب عمل نمی کند.
0910----25۳9

عقیل رحمانی وقتی راننده یک مســافربر 
شخصی چندین قطعه مســتعمل خودرو را 
همراه مســافرانش دید، به ماجرا مشکوک و 
پلیس را در جریان گذاشت. این کار او موجب 
شــد باند حرفه ای اوراق کــردن خودروهای 

سرقتی متالشی شود.

  وظیفه شناسی که به کمک پلیس آمد
کارش مسافرکشی بود و هم مثل همیشه برای 
تأمین هزینه زندگــی و خرجی چند بچه قد و 
نیم قد راهی خیابان های شهر شد. او می دانست که 
در این روزها به واسطه تعطیلی مدارس و با حضور 
زائران و مسافران در مناطق مرکزی شهر، می تواند 
به راحتی مسافر دربستی بیابد، برای همین هم به 
پایین خیابان رفت تا شاید به خواسته اش برسد. 
چند دقیقه ای در ترافیک، دنده یک و دو نکرده 
بود که حوالی پارک وحــدت دو مرد جوان را 
کنار خیابان مشاهده کرد که به انتظار خودرو 

ایستاده بودند.
آن ها که با خود چندین قطعه مستعمل خودرو 
همراه داشــتند، به مقصد چند خیابان پایین تر 
سوار خودرو شدند. رفتارشان کمی مشکوک به 
نظر می رسید. وقتی هم به مقصد رسیدند و کنار 
خیابان پیاده شدند، تا راننده تاکسی از محل دور 
نشد، به ســمت خانه امن خود حرکت نکردند. 
راننده که آخرین اقدام آن ها را هم از آینه خودرو 
مشاهد می کرد، به سرعت تلفنش را برداشت و 
همین چند نکته را که شاید برای خیلی ها مهم 

نباشد، به پلیس ۱۱۰ اطالع داد.
با اعالم این گزارش بــه پلیس و از طرفی رصد 
مســتقیم تماس های مردمی توســط  فرمانده 

انتظامی مشهد، به سرعت موضوع با دستور ویژه 
ســرهنگ اکبر آقابیگی، در دستور کار کالنتری 
کــوی پلیس قرار گرفــت؛ چراکه مقصد نهایی 

افراد مشکوک در حوالی حوزه 
استحفاظی آن ها  قرار داشت.

راننــده  پلیــس  مأمــوران 
وظیفه شناس را به مقر پلیس 
دعــوت و در این زمینه از او 
سؤاالتی پرسیدند. با توجه به 
توضیحات داده شــده، شک 
مأموران به یقین تبدیل شد 
که آن دو مرد سارق هستند 
و بایــد در حوالــی مکانــی 

که خــودرو را کرایه کرده بودنــد، اقدامات 
مجرمانه خود را رقم زده باشند.

 کشف نخستین ادله جرم
از همین رو جست وجوی تیم های عملیاتی حوالی 
پــارک وحدت آغــاز و در مــدت کوتاهی آن ها 
توانســتند یک دستگاه خودرو 
پراید سرقتی را در حالی کشف 
کنند که برخــی از لوازم آن باز 

شده بود.
تکمیــل این قســمت از پازل 
تحقیقات پلیسی، مأموران را وارد 
مرحله دیگری از عملیات ردزنی 
اعضای باند سرقت لوازم خودرو 
کرد و در این مرحله محل پیاده 
شدن دو سارق مورد تحقیق قرار 
گرفت. حدود سه روز اقدامات فنی پلیس در آن 
مکان ادامه داشت تا اینکه این تالش ها نتیجه داد 

و مشخص شد که دو فرد سارق برای رد گم کنی 
در محل پیاده شده اند و محل اختفای آن ها چند 

خیابان آن طرف تر بوده است.

 کار متهمان سرقت و اوراق خودرو بود
هماهنگی های قضایی بــرای پاتک پلیس به 
محل حضور مجرمان صورت گرفت و مأموران 
در یک چشم به هم زدن وارد خانه امن سارقان 
شــدند و درحالی یک نفر از آن ها را به همراه 
مالخر لوازم ســرقتی دستگیر کردند که آن ها 
سرگرم اوراق کردن یک دستگاه وانت نیسان 

یخچالدار بودند!
با بازرسی خانه توسط  پلیس، مشخص شد حدود 
یک وانت لوازم سرقتی در محل دپو شده که باید 
به واسطه اوراق شدن تعدادی خودرو به آن مکان 

آورده شده باشد.
 پلیــس برای دســتگیری دیگر ســارق تحت 
تعقیب در پاتوق به انتظار نشست. چند ساعت 
بعد آخرین عضو باند هم وقتی درخانه را بازکرد، 

دستبند فوالدی پلیس پایان کارش را رقم زد.
در پایــان ماجرا که با هوشــیاری به موقع یک 
شهروند مشهدی رقم خورد، اعضای باند سرقت 
به کالنتــری کوی پلیس منتقــل و تحقیقات 
تکمیلی برای کشف دیگر سرقت های احتمالی 

آن ها ادامه دارد.

 اقدام به موقع شهروند و اطالع ماجرای مشکوک به پلیس

یک نکته ساده، باند حرفه ای سرقت را متالشی کرد

با بازرسی خانه توسط  
پلیس، مشخص شد یک 
وانت لوازم سرقتی در 
محل دپو شده که باید 
به واسطه اوراق شدن 
تعدادی خودرو به آن 
مکان آورده شده باشد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی آسمانی صاف در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، طی چهار روز آینده آسمان در 
غالب نقاط استان صاف و پدیده جوی غالب در سطح استان وزش 
باد است. به طوری که وزش باد در برخی نواحی )به ویژه مناطق 
جنوبی و نوار شرقی  شهرستان سبزوار( طی ساعات بعدازظهر 
گاهی شدید همراه با گردوغبار پیش بینی می شود. همچنین تا 
پایان هفته دما در سطح استان به طور تدریجی حدود ۲ درجه 

سلسیوس افزایش خواهد یافت.
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فارس: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان  جنوبی از 
آزادی ۹ زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت گرامیداشت 
دهه والیت و امامت در راستای اجرای طرح »آزادسازی 
زندانیان جرایم غیرعمد« از محل موقوفات استان خبر 

داد.
حجت االسالم پرویز بخشــی پور اظهار داشت: در حال 
حاضر ۹ هزار و 7۴6 موقوفه در استان خراسان  جنوبی 
وجــود دارد که بیش از ۵۰ درصد این موقوفات دارای 

کاربری کشاورزی است.
حجت االسالم بخشی پور در ادامه بیان داشت: با عنایت 
به رویکرد جدید ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور 
مبنی بر تقویت کارکردهای خیریه در امور اجتماعی و 
استفاده از ظرفیت های مردمی و خیران برای کنترل و 

کاهش آسیب های جامعه، تالش هایی آغاز شده است.
وی از آزادی ۹ زندانــی جرایم غیرعمد به مناســبت 
گرامیداشــت دهه والیت و امامت در راســتای اجرای 
طرح »آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد« توسط اداره 
کل اوقاف اســتان از محل موقوفــات خبر داد و افزود: 
چهار نفر از این تعداد از زندان بیرجند، سه نفر از زندان 

طبس و دو نفر از زندان فردوس هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان  جنوبی میزان 
بدهی این زندانیان را بیش از ۵۰ میلیون تومان اعالم 
و مطرح کرد: این مبلغ با مشارکت  عموم مردم، خیران 
و عواید موقوفات مرتبط توســط اوقاف استان خراسان  
جنوبی جمــع آوری و به محض اتمــام مراحل اداری،  
زندانیان مذکور به آغوش خانواده هایشان بازمی گردند.

آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از محل موقوفات

9 زندانی در خراسان جنوبی آزاد می شوند



ورزش خراسان قدس بررسی کرد

طنز تلخ سرنوشت کاریکاتورهای بوستان بهار!
ســرور هادیان  کاریکاتور، هنــری با زبان 
بین المللــی و با جذابیت های بصری اســت که 
تاریخچــه این هنــر در ایران به پــس از دوران 
مشروطه می رسد. بعدها این هنر به مطبوعات راه 
یافت و اوج استفاده از کاریکاتور در مطبوعات را 
می توان به دهه 60 با مجله طنز گل آقا یادآور شد. 
بعدها کاریکاتور در تلویزیون هم جای خود را پیدا 
کرد و امروز کاریکاتور برای مردم هنری شناخته 
شده و قابل تأمل است و به دلیل عناصری چون 
جذابیت، عامه فهم بودن و تأثیرگذاری بسیار، هنر 
خوبی برای فرهنگ ســازی شهروندی محسوب 
می شود. شــهری که ســاالنه پذیرای زائران و 
گردشگران خارجی بسیاری است و این در حالی 
است که خوشبختانه مشهد در طول دو دهه اخیر 
جایگاه خوبی در هنر کاریکاتور داشته و درخشش 
هنرمندان شــهرمان در جشــنواره های ملی و 

بین المللی نشان از همین ادعاست. 
در دوره چهارم شــورای اســامی شهر مشهد، 
معاونت فرهنگی اجتماعی وقت با درک صحیح 
از موضوع و ظرفیت ســنجی درســت، اقدام به 
مطالعه و بررسی ده ها هزار اثر کارتون و کاریکاتور 
هنرمندان ایران و دیگر کشــورها کرد و از بین 
آن ها یک هزار اثر برتر و شاخص را با مضامین و 
موضوعات گوناگون انتخاب کرد. سپس با انتخاب 
بوستان بهار واقع در منطقه3، نخستین و تنها باغ 
کاریکاتور ایران و جهان را با طول سه کیلومتر و 

نصب یک هزار اثر، ایجاد و افتتاح کرد .
اقدامی که از جهت بداعــت و جذابیت های آن 
مورد تأیید و تشویق بسیاری از هنرمندان شاخص 
کاریکاتور کشور و صاحب نظران حوزه فرهنگ و 
هنر قرار گرفت و می توانست جزو مقاصد تفریحی 
و گردشگری زائران و مجاوران قرار گیرد و مشهد 
را تبدیــل به کانون رویدادهــای هنر کارتون و 
کاریکاتور کند . اما مدت ها پس از افتتاح، این آثار 
جمع آوری شد و از سرنوشت این آثار اطاعی در 

دست نیست. 

  یک هزار اثر منتخب 
رئیــس حــوزه هنــری 
خراســان رضوی که در 
آن دوران بــه عنوان قائم 
مقــام معاونت فرهنگی- 
شــهرداری  اجتماعــی 

مشهد مشــغول به کار بوده است در گفت وگو 
با خبرنگار مــا در این باره می گوید: ســال 95 
به مدت یک ســال کار مطالعــه روی آثار برتر 
کاریکاتوریست های ملی و بین المللی انجام شد 
و بهترین های آن ها توســط تیمی متشــکل از 
صاحبنظران هنری و کاریکاتوریســت های بنام 

منتخب شد.
میثــم مرادی بیناباج با اشــاره به این نکته که 
از بین بیــش از 10 هزار اثر تعداد یک هزار اثر 
برتر انتخاب شد، می افزاید: این آثار با مضامین 
مختلف فرهنگی، اجتماعی و ضد نظام ســلطه 
و حوزه شهروندی انتخاب و سپس دسته بندی 
و به صورت تابلوهایی آماده شد و با هماهنگی 
شــهردار وقت و معاونت هــای مرتبط در حوزه 
شهرسازی و خدمات شــهری، بوستان بهار به 
عنوان مکانی برای افتتاح باغ کاریکاتور و نصب 

آثار شناخته شد.

  باغ کاریکاتور و یک ظرفیت جدی
وی توضیح می دهد: به اعتقاد من این بوســتان 
دارای ظرفیت ویژه ای بود که می توانست شهرمان 
را به عنــوان یک پایگاه جدی کاریکاتور معرفی 
کند و باغ کاریکاتور به عنوان یک موقعیت دیدنی 
و گردشگری برای انبوه زائران داخلی و خارجی 

مورد استفاده قرار بگیرد.
مــرادی بیناباج اظهار داشــت: پیش بینی هایی 
هم مبنی بر برگزاری رویدادهای مرتبط با هنر 
کارتون برنامه ریزی شده بود. از این رو برنامه هایی 
چــون برگزاری محافل و حتی جشــنواره هایی 
با محوریت کاریکاتور می توانســت در این محل 
برگزار شود. این باغ می توانست ارزش افزوده ای 

برای فعالیت های فرهنگی و هنری ایجاد کند. 

  کاریکاتورهایی که جمع آوری شد
رئیس حوزه هنری خراســان رضــوی با اظهار 
تأسف از جمع آوری یک هزار تابلو کاریکاتور در 
بوستان بهار خاطرنشان می کند: متاسفانه باخبر 
شدیم این باغ کاریکاتور برچیده و حذف شده و 
ســراغی از این آثار نداشتیم و در کمال تعجب 
چندی پیش در حال گذر از روســتای بسکاباد 
در بخش نیمبلوک از توابع قائنات در خراسان 
جنوبی، تعدادی از آن آثار را دیدم که در خیابان 

اصلی روستا نصب شده بود.

  کاری با مطالعات و بودجه 
وی تصریــح می کنــد: البته خوشــحالم که 
مســئوالن دهداری یک روســتا به این فهم 
رســیده اند کــه این آثــار موجــب زیبایی 
روستایشان است و این استقبال را نشان دادند. 
وی اظهار می دارد: واقعاً گله مندیم از مسئوالن 
فرهنگی شهر که با وجود گذشت دو سال، این 

کارها جمع آوری شده است. 
جای تأســف اســت که بــا وجود انجــام کار 
مطالعاتی، تأمین هزینــه از بیت المال و تأیید 
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران کاریکاتور، 
این آثار که موجب ارتقای فرهنگ و هنر شــهر 
بوده و از طرفی مورد تأیید شهردار و سه تن از 
معاونان شهرسازی، خدمات شهرسازی و معاون 
فرهنگی و اعضای کمیسیون فرهنگی شورا بوده، 
جمع آوری شــده و باوجود آن که حتی بودجه 

برایش در نظر گرفته شده است. 

  مشهد و هنرمندان برتر کاریکاتور
وی در ادامــه تأکیــد می کند: ایــن در حالی 
اســت که بســیاری از چهره های بزرگ هنر 
کاریکاتور در مشــهد حضــور دارند. به اعتقاد 
من این اقدامی بود که در دوره شهردار پیشین 
با هدف حذف نمادهــای فرهنگی دوره قبلی 
مشــهد انجام شــد که واقعاً جای تأسف دارد 
کاری که با کارشناســی انجام شد و قرار بر آن 
بــود که ماندگار بماند، امروز بخشــی از آن را 
در روستایی در خراسان جنوبی می بینیم و از 

سرنوشت بقیه آثار هم بی اطاعیم. 
 وی می افزاید: این دغدغه فردی اســت که در 
جریان روند این کار بوده است و موضع مسئول 

حوزه هنری خراسان رضوی نیست. 

 پیگیر این موضوع هستم
کمیســیون  رئیــس 
فرهنگــی و اجتماعــی 
شــورای اســامی شهر 
با  گفت وگو  در  مشــهد 
خبرنگار ما ضمن تشکر 

از پیگیــری روزنامه قدس درباره سرنوشــت 
کاریکاتورها می گوید: از این موضوع بی اطاع 
بودم و با پیگیری ایــن موضوع دریافتم که از 
دی 96 بر اساس درخواستی که شهردار وقت 
منطقه 3 داشته است، قاب های کاریکاتور روی 
فنس هایی نصب می شود که مشرف به پروژه ای 

بوده که در آینده این پروژه اجرا می شده است. 
احسان اصولی می افزاید: این نمایشگاه موقتی 
بوده و نمایشگاه دائمی نبوده است. هرچند این 
کاریکاتورها روی ســرامیک کار شده است و 

قابلیت نمایشگاه دائمی بودن را دارد. 

 ادامه پروژه های عمرانی 
وی خاطرنشان می ســازد: شهرداری منطقه از 
حوزه فرهنگی شهرداری درخواست می کند که 
با توجه به بحث توسعه ای که در آنجا وجود دارد 
این آثار جمع آوری شود و این در حالی است که 
بخشــی از آن نیز در حال حاضر به پارک ویژه 
بانوان متصل اســت که به تازگی افتتاح شده و 
این آثار روی فنس های ارتباطی بین بخشی از 
این پارک قرار داشــته که این آثار باید برداشته  
می شــده اســت که بخش های پروژه  عمرانی 
دیگری از این بوســتان نیز در دست اجرا قرار 

دارد. 

 تابلوها در انبار
وی ادامــه می دهد: ســازمان فرهنگی به دلیل 
فشاری که قرار می گیرد، تابلوها را جمع آوری و 
به انبار منتقل می کند و در حال حاضر بر اساس 
گزارشی که من دریافت کرده ام، این تابلوها در 
انبار خانه سبز نگهداری می شود که عکس های 

آن نیز موجود است. 

 کاریکاتورها در بهار یا وحدت 
این عضو شــورای شهر مشهد تأکید می کند: 
با هماهنگی های الزم با سرپرســت معاونت 
فرهنگی شهرداری درخواست کردم این تابلوها 
در همان بوســتان بهار برپا شود و یا با توجه 
به آنکه موضوعیت این تابلوها بحث فلسطین 
است و فلسطین نیز موضوع وحدت آفرین بین 
امت اســامی است در بوســتان وحدت و در 
مجاورت فرهنگسرای وحدت این نمایشگاه را 

داشته باشیم. 
اصولی در ادامه اظهار می دارد: بر پایه گزارشی که 
مــن دریافت کردم این آثار نفیس و خوب روی 
سرامیک کار شده است و این قابلیت را دارد که 
به مدت طوالنی استفاده شود. وی با اعام اینکه 
در نخستین مناســبت که با موضوع فلسطین 
مرتبط باشد نمایشــگاه تابلوهای کاریکاتور در 
بوســتان وحدت و یا بهار برپا خواهد شد، بیان 
می دارد: به اعتقاد من در بوستان وحدت با توجه 
به موضوعیت این نمایشگاه مناسب تر خواهد بود.

 قول مساعدت
وی در پایان از روزنامــه قدس برای پیگیری 
این ســوژه قدردانی کرد و برای پیگیری و به 
نتیجه مناسب رسیدن تابلوهای کاریکاتور قول 

مساعد داد.

فرهنگ و هنر
  خوشنویسی اشعار »اقبال الهوری« 

در »سرزمین پاکان« 
قــدس: اشــعار »اقبال 
الهوری« شــاعر نــام آور 
مســلمان و احیاگر زبان 
پاکســتان،  در  فارســی 
توسط جمعی از هنرمندان 
حــوزه هنری خراســان 
نمایشــگاه  در  رضــوی 

»سرزمین پاکان« خوشنویسی شد. نمایشگاه فرهنگی »سرزمین 
پاکان« با هدف معرفی ظرفیت های مشــترک ایران و پاکستان 
 و با حضور مجموعه های علمی و هنری در مرکز نمایشگاه های 

حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است. 
این نمایشگاه تا اول شــهریورماه ادامه دارد و در دو نوبت صبح 
و عصر در ســاعات 9:30 الــی 1۴ و 1۷ الی ۲۲ میزبان زائران و 

بازدیدکنندگان است.

  کتاب »اوسنه گوهرشاد«؛ 
در جمع نامزدهای جایزه »شهید اندرزگو«

»اوســنه  کتاب  قدس: 
بخــش  در  گوهرشــاد« 
رمان  و  بلنــد  داســتان 
جمــع  در  بزرگســال 
نامزدهای جایزه شــهید 

اندرزگو قرار گرفت. 
گوهرشاد«  »اوسنه   کتاب 

نوشــته »سعید تشکری« از انتشارات به نشــر از میان 65 کتاب 
داستانی ارزیابی  شده توسط داوران به عنوان یکی از 6 نامزد نهایی 
بخش داستان بلند و رمان بزرگسال جایزه »شهید اندرزگو« معرفی 
شد. این جشــنواره به همت مجمع ناشران انقاب اسامی و با 
حمایت و همکاری مرکز اســناد انقاب اسامی، بنیاد فرهنگی 
خاتم االوصیا، انجمن قلم ایران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 
حوزه هنری انقاب اسامی و مؤسسه فرهنگی شهرستان ادب 
برگزار می شود که برگزیدگان جایزه شهید اندرزگو در آیین ساالنه 
اهدای این جایزه روز یکشــنبه سوم شهریور ساعت1۷ در حوزه 

هنری، معرفی و تجلیل خواهند شد. 

  جشن روز جهانی عکاسی برگزار می شود
قدس: بــه همت انجمن 
رضوی  خراسان  عکاسان 
و  اتحادیــه عکاســان  و 
فیلمبرداران مشهد جشن 
روز جهانی عکاســی در 

مشهد برگزار می شود. 
در ایــن جشــن کــه به 

مناسبت روز جهانی عکاسی ســاعت 1۷ امروز در سالن شهید 
اصغرزاده مجتمــع فرهنگی هنری پارک ملت مشــهد برگزار 
می شود؛ از شماری از پیشکسوتان و عکاسان برجسته خراسان 

رضوی تجلیل به عمل می آید.

  امضای تفاهم نامه ساخت سینما امید 
در خراسان رضوی 

ایرنا: تفاهم نامه ســاخت 
امید«  »سینما  ملی  طرح 
وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی بیــن اداره کل 
اسامی  ارشاد  و  فرهنگ 
و  رضــوی  خراســان 
شــهرداری تربت حیدریه 

امضا شد. 
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 
خراســان رضوی گفت: سازمان ســینمایی با همکاری سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور در نظر دارند با هدف برقراری 
عدالت فرهنگی، طرح »ســینما امید« را در ۲0 شهر کشور اجرا 
کنند. محمدی با اشــاره به شرایط طرح سینما امید افزود: این 
شهرها باید فاقد سالن سینما باشند، زمین مورد نظر برای ساخت 
سینما نیز باید در محدوده شهری و ترجیحاً در بوستان قرار داشته 
و حداقل دارای سه سالن باشد و بر همین اساس در تفاهم نامه ای 
که با شهرداری تربت حیدریه منعقد شد زمینی در محل باغ ملی 

این شهرستان به ساخت سینما امید اختصاص یافت.
وی گفت: تا پایان امسال مردم تربت حیدریه از پردیس سینمایی 

برخوردار خواهند شد.

گوانگون

  مسابقات استانی کبدی ساحلی آقایان 
در کالت برگزار می شود

ایسنا: رئیس اداره ورزش 
و جوانان کات گفت: برای 
مسابقات  بار  نخســتین 
کبــدی ســاحلی آقایان 
خراسان  استان  قهرمانی 
 رضــوی در شهرســتان 

کات برگزار می شود. 
حسن پورافشار با بیان اینکه کات به مهد ورزش کبدی استان 
خراسان شناخته می شود، عنوان کرد: مسابقات کبدی ساحلی 

آقایان قهرمانی استان امروز و فردا در کات برگزار می شود.
وی بیان کرد: در این مسابقات هشت تیم حضور دارند که سه تیم 
از کات و پنج تیم از شهرستان های دیگر استان حضور دارند و 
در مجموع میزبان 100 نفر از ورزشکاران، مربیان و... در رده سنی 

بزرگساالن آقایان خواهیم بود.
رئیس اداره ورزش و جوانان کات با اشــاره به اینکه برای بهتر 
برگزار شدن این مسابقات در سال های بعد نیازمند زمین مناسبی 
هستیم، افزود: هیئت کبدی شهرستان کات با 1۲0 ورزشکار 

یکی از هیئت های فعال است.

  تنها پیست استاندارد اتومبیلرانی
 در مشهد به بهره برداری می رسد

قدس: سرپرست هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری خراسان 
رضوی گفت: امیدوارم در دو ماه آینده پیست فرمول۲ ثامن 
را به نتیجه برســانیم؛ چراکه تنها پیست استانداردی خواهد 
بــود که عاوه بر برگزاری مســابقات کشــوری در چندین 
رشته، می تواند برای نخستین  بار میزبان مسابقات آسیایی و 

بین المللی باشد. 
مهدی ساطین درخصوص زیرساخت های هیئت موتورسواری 
و اتومبیلرانی اظهار کرد: خوشــبختانه در چند ماه اخیر ۸0 
درصد از تنها پیست استاندارد کشور که به نقشه پیست های 
فرمول ۲ شباهت دارد، در مشهد به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: پیست فرمول۲ ثامن االئمه که فقط آسفالت آن 
باقی مانده است، اگر در مسائل مالی و اعتباری با مشکل مواجه 
نشود تا دو ماه آینده افتتاح خواهد شد. امیدواریم با افتتاح این 
پیست ورزشکاران خراسانی نهایت استفاده را ببرند و سطح 

عناوین خود را در مسابقات کشوری ارتقا بخشند.

  بازیکن خراسانی: 
به دنبال طالی مسابقات اسکی آسیا هستم

فارس: اسکی باز المپیکی 
کشــورمان با بیان اینکه 
بــرای کســب طــای 
در  آسیا  اسکی  مسابقات 
هم   گفت:  هستم،  تاش 
اکنون در تیم ملی اسکی 
اســتقامت و رولر اسکی 
حضور دارم و حدود یک سال است که به عنوان مربی در خدمت 

تیم استان نیز هستم.
سیدســتار صید افزود: از سال گذشته در خراسان رضوی بحث 
استعدادیابی در رولر اســکی را راه اندازی کردیم و در این راستا 

دو ورزشکار آقا و دو ورزشکار بانو برای تیم استان انتخاب شدند.
بازیکن و مربی خراسانی اسکی ادامه داد: با تمریناتی که داشتیم، 
تیم رولر اسکی این استان توانست در لیگ بین المللی این رشته 
در تهران بدرخشــد که در ایــن ارتباط عاطفه کریمی و عاطفه 

صالحی توانستند جزو برترین ها قرار گیرند.
وی در خصوص مســابقات پیش رو عنوان کرد: مسابقات رولر 
اســکی کشور ۷ و ۸ مهر ماه در تهران برگزار می شود، همچنین 
در مسابقات زمستانی اسکی 6 مسابقه در پیست های شمشک و 

دیزین برپا می شود.
صید ادامه داد: پس از این رقابت ها نیز مسابقات آسیایی کره را در 
پیش رو داریم که امیدوارم طای این رقابت ها را از آن خود کنم.

  نایب قهرمانی تیم کبدی بانوان استان 
در رقابت های کشوری

قدس: تیم کبدی بانوان خراســان رضوی در یازدهمین دوره 
مسابقات جوانان قهرمانی کشور که به  میزبانی شیراز در حال 
برگزاری بود توانســت عنوان نایب قهرمانی کشــور را کسب 
کند. در این دوره از مسابقات سهیا قربانی به عنوان فنی ترین 
بازیکن مسابقات معرفی شد و همچنین تیم خراسان رضوی 
که متشکل از 1۲ بازیکن بود در مسابقات کبدی کشور رتبه 
دوم را کســب کرد. گفتنی است؛ هفت نفر از 1۲ نفر اعضای 
تیم کبدی خراســان رضوی را دانش آموزان ناحیه ۴ مشــهد 

تشکیل داده بودند.

 حذف کاریکاتورها، عملی غیرفرهنگی
محمدحســین نیرومند، یکی از افرادی که در انتخاب این آثار حضور 
داشته است، به خبرنگار ما در خصوص یک هزار تابلو کاریکاتور در باغ 
کاریکاتور شهرمان می گوید: یکی از بحث هایی که درباره هنر در ایران 
فراموش شــده، آن است که هنر در واقع جنبه موزه ای ندارد و در دنیا 
بخش عمده ای از هنرها وارد زندگی مردم شده و در شهرها، خیابان ها 

و دیوارها دیده می شوند. این هنرمند کاریکاتوریست می افزاید: امروزه همه می دانیم که وجه 
رسانه ای هنری و فرهنگی موجب ارتقای فرهنگ شهروندی می شود و در دنیا هم این موضوع 
بسیار متداول است. وی خاطرنشان می سازد: به اعتقاد من در دوره گذشته شهرداری، این 
کار یک ایده جسورانه ای بود و به این مهم رسیدند که تعداد زیادی کاریکاتور را با موضوعات 
مختلف که عمده آن بحث زیست شهری و فرهنگ شهروندی بود را از آثار کاریکاتوریست های 

بین المللی و ملی برگزینند و نمایشگاهی بزرگ را دایر کنند.
محمدحسین نیرومند اظهار می دارد: در ابتدا من با جغرافیای مکانی آن منطقه موافق نبودم 
و معتقد بودم ممکن است در آن منطقه آثار تخریب شود، ولی ایده درستی که بعدها با آن 
موافق شدم این بود که باید جامعه را با این مباحث درگیر کرد حتی اگر تخریب هم بشود، 
باز هم باید این منطقه ارتقای فرهنگی پیدا کند و ایده درستی بود که این اتفاق هم رخ داد.

این فعال فرهنگی با بیان این نکته که اگر قرار باشد با عوض شدن هر شهردار شاهد این گونه 
اتفاقات باشیم پس فعالیت های فرهنگی بی معنا خواهد بود، بیان می دارد: به نظر من این کار 
خیلی غیرفرهنگی اســت که تمامی آثار برداشته شود و آثار را به هر گوشه ای بفرستند که 

امکان بازگشتش نباشد. 
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در نخستین نشست »هوشمندخبرنگار« عنوان شد
  حق دسترسی آزاد به اطالعات 
از اصول اولیه شهر هوشمند است

یونس  دکتــر   
در  شــکرخواه 
خبرنگاران  با  نشســتی 
حوزه شــهر هوشــمند 
مشهد، حق دسترسی آزاد 
به اطاعــات را از اصول 
هوشــمند  شــهر  اولیه 

دانست. به گزارش قدس آناین،  پدر روزنامه نگاری آناین ایران 
با اشــاره به اهمیت مبحث ارتباطات و توسعه، متذکر شد: هیچ 
شــهری در هیج جای جهان صرفاً با توســعه ارتباطات، شــهر 
هوشمند نشده است؛ بلکه باید راجع به ارتباطاِت توسعه مطالعه 
شود که از حوزه های مورد توجه و مطرح در جهان امروز به شمار 
می رود. شکرخواه افزود: شهر هوشمند به معنای حفظ سرمایه ها 
و هویت شــهر و استفاده از ای.ســی.تی به عنوان تسهیلگر و نه 
نفوذگر است. وی با تاکید بر حق داشتن دسترسی آزاد به اطاعات 
گفت: یکی از اصول اولیه و بنیادین شهر هوشمند، داشتن حق 

دسترسی آزاد به اطاعات است که باید مورد توجه باشد.

پنجشنبه 31 مرداد  1398
 20 ذی الحجه 1440 22 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9044  شماره ویژه نامه 3428  

7612zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. بیــش از ۴00 شــاعر ، عــارف و رجال 
نامی ایران و کشــورهای منطقــه از ۸00 
ســال پیش در ایــن گورســتان تبریز به 
خاک سپرده شــده اند- مشــهد قدیم ۲. 
امــروز عــرب- نمایندگی- حمــام مقتل 
امیرکبیر 3. دستگاهی در موسیقی سنتی 
ایرانی- دریای جداکننده بخش های اروپایی 
 از آســیایی ترکیه- صفت ســیب زمینی 
۴. عنوان عمومی پودررختشویی- حرف دوم 
انگلیسی- سوره11۲ قرآن کریم 5. صفحه 
 اینترنت- پایتخت زیمبابوه- از ادات تعلیل 
 6. ورق- گاز حیاتــی- رختشــوی- درون 
۷. حافظه سخت رایانه  ای- از قاره ها- حیله و 
فریب ۸. پدر- زنگ- حیوانی باربر که به آن 
استر هم می گویند 9. ساح رستم- پایتخت 
تابســتانه دولت ایالتی جامووکشمیر هند- 
مظهر ســردرگمی 10. نام ترکی- گیاهی 
مورد استفاده در پارچه بافی- آهنینش هم 
در ســنگ نرود - واحد شــمارش نان 11. 
 از زیراندازها- نگرانــی و اضطراب- پهلوان 
1۲. دیگــران- تــکان و جنبش- کشــف 
زکریای رازی 13. شــهری در افغانستان- 

 فرهنگ لغات فرانســه- قانــون چنگیزی 
 1۴. عــدد فوتبالــی- حصیر- پافشــاری 
15. قیمت - ورزشــگاه 35 هزارنفری شهر 

مشهد
1. فوالت موجود در این گیاه باعث می شود 
تا مصرف این گیــاه در زمان بــارداری از 
ابزاری  بکاهد-  مــادرزادی  ناهنجاری های 
برای کندن و شــخم زدن زمین کشاورزی 
۲. حیلــه زدن- تخمیــن زدن- فرورفتن و 
ناپدیدشدن خورشــید 3. نان  شب مانده- 
 خوک وحشــی- مهره ســرباز شــطرنج 
۴. حیوان مکار- ســرای مهر و کین- کاخ 
خورشــید درآن واقع شده اســت 5. غصه 
و اندوه- تکیه کام بچه مشــهد- پارچه ای 
که برســر بندند 6. معالجه- واحد شمارش 
احشــام- ناپاکی ۷. ماســت چکیده- نام 
پسرانه وطنی- همســر حضرت ابراهیم»ع« 
۸. معده حیوانات علفخوار- اســتخوانی در 
پا- گرامیداشت 9. فاقد و مبرا- حماسه این 
پادشاه سومریان در 1۲لوح ذکر شده است- 

دریاچــه ای در حمام 10. تقویت امواج رادیویی- شــکم 
خودرو- گیاه خورشــتی 11. گوشــت آذری- خواروبار-
گروه- خاندان 1۲. شــکل گازی آب- آســیب و صدمه- 
صابر 13. میهمان ناخوانــده-  آزاد و رها- خروس جنگی 
1۴. باهوش- مکررشده- جد رستم 15. غمخوار و محرم 

اسرار- جریده ای که هر سه ماه یکبار منتشر شود

  افقی

  عمودی

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