
 مقصر آلودگی کشف رود حوزه صنعت است 
اما با کشاورز برخورد می شود

 پیوند ایران و عراق  
از هم گسستنی نیست

معاون دادستان مشهد در واکنش به ماجرای درگیری زائر عراقی:رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

 پــس از تغییر و تحوالتی که در رأس ســازمان 
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی به وجود آمد، 
محمد رضا اورانی سکان مدیریت یکی از مهم ترین 
سازمان های وابسته به مردم آن هم در حوزه تأمین 
مــواد غذایی را برعهده گرفــت. دیروز و همزمان 
با هفته دولت، رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 

خراسان رضوی و تعداد زیادی ...

معاون دادستان مشهد گفت: موضوع تمرد از دستور 
یک زائر عراقی از طرف پلیس به دادستانی اعالم شد 
که از آن ها خواسته شد برای آنکه این زائر از پرواز جا 
نماند و مشکلی برای او ایجاد نشود، پلیس از پیگرد 
قضایی صرف نظر کند. اواخر هفته گذشته تصویری 
از یک بانوی عراقی و یکی از مأموران نیروی انتظامی 

در رسانه ها منتشر شد...
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حاشیه شهر به متن مشهد الحاق شود
قدس از  افتتاح نخستین نمایشگاه گروهی 

عکس درمشهد گزارش می دهد

»نگاه بانان خورشید« 
درقاب  تصویر

امضای754 موافقت نامه برای رونق اقتصاد استان

.......صفحه 4 

آیت اهلل علم الهدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی:

.......صفحه 2 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در پاسخ به قدس:

 طرح افزایش 
رشته های پزشکی 

باید »مسکوت« بماند

نخستین نمایشگاه گروهی عکس با عنوان »نگاه بانان خورشید« در 
نگارخانه شهر مشهد افتتاح شد.این نمایشگاه با مشارکت شهرداری 
مشهد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی صبح 
روز گذشته با حضور مسئوالن مرزبانی خراسان رضوی، شهرداری، 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی و جمعی از 

عکاسان برای یادآوری و پاسداشت ...

.......صفحه 2 
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هاشم رسائی فر: در شــروع هفته دولت، استاندار 
خراســان رضوی بــه قولی کــه روز خبرنــگار به 
خبرنگاران اســتان داده بود عمل کرد و در جلسه ای 
با محوریت هم اندیشی با اصحاب رسانه شرکت نمود.

علیرضا رزم حســینی در این نشســت که با حضور 
جمعی از مدیران اســتانی در محل تاالر شهر مشهد 
برگزار شــد، گفت: در ابتدای کارمان دو مسیر پیش 
رو داشــتیم، یا از طریــق بودجه های دولتی وظایف 
قانونی خود را انجام دهیم یا اینکه درمســیر دوم در 
کنار همه ایــن وظایف، کارهای جدیدی برای برون 

رفت از شرایط اقتصادی موجود پیدا کنیم.
 وی ضمن اشــاره به نام گذاری سال های زیادی از 
سوی رهبر معظم انقالب با موضوع اقتصادی گفت: 
این نکتــه بیانگر اهمیت موضوع اقتصاد اســت که 
اگر در این زمینه تقویت نشــویم، حتماً آسیب پذیر 

خواهیم بود.
اســتاندار خراســان رضوی اذعان کرد: در سال های 
پس از انقالب برای رســیدن به توســعه با موانعی 
از جمله تمرکزگرایی، بروکراســی اداری، انســجام 
نداشــتن ارکان حکومت، نزاع های سیاســی، بزرگ 
بودن دولت، عــدم توجه به فرهنــگ اقتصادی در 
تبلیــغ آموزه هــای دینی، نگاه منفی بــه مجاهدان 
اقتصادی، قوانین مزاحم و تناسب نداشتن اختیارات 

و وظایف با مسئولیت ها روبه رو بوده ایم.
رزم حســینی افزود: هر کشــوری اگر به پیشرفت 
رســیده در آرمان ها و اهداف خود وحدت داشته  و 
اگر ما هم این ویژگی را داشته باشیم، حتماً شرایط 

خوبی را در کشور و استان خواهیم داشت.

تشریح مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی
وی در خصــوص مــدل مثلــث توســعه اقتصادی 
فرهنگی گفت: مدل ما یک مدل مدیریتی است که 
می تواند بسیار در نظام اقتصادی مؤثر باشد، براساس 
این مدل اگر ما سرمایه گذاری را افزایش دهیم عالوه 
بر ایجاد شغل موجب رشد شــاخص های اقتصادی 

خواهد شد.
استاندار خراســان رضوی ضمن بیان اینکه آن طور 
که بایــد در جامعه به فرهنگ اقتصــادی پرداخته 
نشده اســت، افزود: عالوه بر ائمه جمعه که باید در 
زمینه ترویج فرهنگ اقتصادی سعی خود را بکنند، 
خبرنگاران هم باید گفتمان اقتصاد فرهنگی را رایج 

کنند.
رزم حســینی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
خاطرنشــان کرد: امروز با توجه به ســرعتی که در 
انتخاب معین ها صورت گرفت، در نهایت 85 شرکت 
مسئولیت توســعه محلی و توانمندســازی جوامع 
روســتایی را پذیرفته اند که به امیــد خدا به 100 

معین خواهد رسید.
استاندار خراســان رضوی با اشــاره به اینکه شرط 
موفقیــت مدل اقتصــاد مقاومتی، پیگیــری ارکان 
حکومت و مقامات استانی اســت، اضافه کرد: برای 
اینکــه بتوانیم پی در پی فعالیــت معین ها را رصد 

کنیم، یک نهاد مردمــی اقتصاد مقاومتی راه اندازی 
کردیم که خارج از دولت هم قرار دارد.

رزم حســینی اضافه کرد: در مدتی که طرح اقتصاد 
مقاومتی در استان شروع شــده، 754 موافقت نامه 
امضا شــده که پای هر کدام از آن ها را امام جمعه، 
ســرمایه گذار، نماینده مجلس، فرمانــدار و نماینده 

دادگستری امضا کرده اند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش 
اظهــار کــرد: در عیــن حــال در 
ایــن مدت اجرای طــرح اقتصادی 
فرهنگی از پروژه هــای بزرگ مثل 
همیاران آب و مدیریت واحد آب و 
خــاک غفلت نکرده و طرحی جامع 

در این زمینه طراحی کردیم.
رزم حسینی در همین رابطه افزود: 
برای 32 دستگاه تکلیف ساماندهی 
حاشیه شهر مشــهد مشخص شده 
که در همین راســتا برای هشــت 

محله طرح نجات اجرا خواهد شد.
اســتاندار خراسان رضوی گفت: در 
حوزه اقتصاد دنبال توانمند ســازی 
مردم در روســتاها هســتیم البته 
برای این از روستا شروع کردیم که 

مهاجرتی که در جریان است را متوقف کنیم، چون 
تاکنون خدماتی به روستاها برده ایم که نتیجه عکس 

داده و نتوانسته نیاز اشتغال آن ها را تأمین کند.

انتقاد از دستکاری در بودجه زیارت
در این جلســه همچنین مدیران برخی از رسانه های 
فعال اســتان در مورد شــرایط موجود در خراسان 
رضوی به نمایندگی از اصحاب رسانه صحبت کردند.

 ایمان شمسایی، مدیرمسئول روزنامه قدس با اشاره 
بــه موضوع مثلث اقتصادی و اجرایی شــدن آن در 
اســتان خراســان رضوی، گفت: به نظــر این هدف 
در شــرایط فعلی جامعه کار بسیار ارزشمند و قابل 
تحســینی اســت، اما اینکه بخش خصوصی در این 
فقره پــای کار آمده، طبق اصل 44 قانون اساســی 
و ســپردن کار به بخش خصوصی اتفاق خوبی است 
اما پرسش اینجاســت که برای توقعات این بخش و 
مواردی در این خصوص در ادامه پیش خواهد آمد، 

فکری برداشته شده است؟ 
ما نمونــه ای از این اقدام اقتصادی را در زمان دولت 
سازندگی بعد از جنگ دیدیم که ثمرات قابل توجهی 
نیز در پی داشــت اما آفاتی متوجه آن شد که غالباً 
قبل از اجرای طرح دیده نشده بودند و برای برطرف 

کردن آن ها فکری اندیشیده نشده بود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به موضوع زیارت 
اشــاره کرد و افزود: بحث زیارت و توجه به این امر، 
عامل توجه و رشــد اقتصادی استان و مشهد است. 
موضوع زیارت، زائر و اینکه شــهر مشــهد شهر امام 
رضاســت، به همین دلیل  باید توجه ویژه ای به این 
شهر مقدس شود نه اینکه هر سال بودجه اندکی که 

برای زیارت در نظر گرفته می شود، دستکاری شده و 
کمتر از سال قبل در نظر گرفته شود.

توحید آرش نیا، ســردبیر روزنامه شهرآرا نیز با بیان 
اینکه رســانه ها می توانند در موضوع مثلث اقتصادی 
نقش بسزایی ایفا کنند و حتی آن را به نقد بکشند، 
گفت: شهر مشهد و استان بیش از هر چیز دیگری به 
گفت و گو نیازمند اســت، در سطوح 
مختلف و با حضور اقشار مختلف که 
رســانه ها می توانند در همین مسیر 

گام بردارند و نقش ایفا کنند.
جمــال رســتم زاده، مدیــر کانال 
خبری مشــهد فوری هم گفت: 70 
درصــد گالیه مندی ایــن روزهای 
مردم گره های بین بخشی است که 
بعضاً در کار اجرایی دیده می شــود 
که بیان مشکل به نظر می رسد باید 

هر چه زودتر برطرف شود. 
اما در موضــوع مثلث اقتصادی نیز 
بــدون هیچ جهت گیری سیاســی 
باید مثلث اقتصــادی را ریز به ریز 
بررســی کرد تا به نتیجه مورد نظر 
رسید و برای این موضوع از ظرفیت 

رسانه ها نیز بهره مند شد. 
دانا، مدیر رســانه شریعت نامه گناباد نیز با اشاره به 
وضعیت مردم این شهرســتان و اینکه اولویت اصلی 
مردم گناباد مســئله معیشت و اشتغال است، گفت: 
شهرســتان گناباد نخستین شهرســتانی در استان 
خراسان بزرگ بوده که در آن شهرک صنعتی ایجاد 
شــده است اما متأســفانه در حال حاضر بسیاری از 
واحدهای صنعتی آن تعطیل است که  باید برای رفع 

این مشکل فکری اساسی برداشته شود.

پاسخ استاندار به دو پرسش قدس
در ادامه جلسه اســتاندار خراسان رضوی در پاسخ 
به پرســش های مکتــوب خبرنگار قــدس در مورد 
سرنوشــت فرودگاه جدید مشهد و اینکه چرا معاون 

عمرانی استانداری معرفی نمی شود، پاسخ داد.
رزم حســینی در مورد بحث فرودگاه جدید مشهد 
گفت: در مورد فــرودگاه جدید مطالعات اولیه انجام 
شده و در جلســه ای که با حضور ریاست جمهوری 
داشــتیم پیگیر این موضوع نیز شــده ایم که آقای 
روحانی با توجه به دقــت نظری که در این موضوع 
داشــته اند، بررســی آن را به وزیر راه و شهرسازی 
ارجــاع دادند که منتظــر نظر نهایــی وزیر در این 
زمینه هســتیم و بالفاصله بعد از اعالم نظر وزیر به 

رئیس جمهور، آن را رسانه ای خواهیم کرد.
وی در پاســخ به پرســش انتخاب و اعــالم معاون 
عمرانی اســتانداری اظهار داشــت: این موضوع نیز 
از طریق وزارت کشــور در حال بررســی اســت. ما 
پیشــنهادهایمان را بــه وزارتخانه دادیــم و منتظر 
 اعالم نظــر نهایی هســتیم تا معــاون عمرانی نیز 

معرفی شود.

 استاندار در نخستین 
نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه تشریح کرد

 امضای
 754 موافقت نامه 
 برای رونق 
اقتصاد استان
.......همین صفحه 

در حوزه اقتصاد 
دنبال توانمند سازی 

مردم در روستاها 
هستیم البته برای 

این از روستا شروع 
کردیم که مهاجرتی 
که در جریان است 

را متوقف کنیم

بــرش



آیت اهلل علم الهدی در جلسه شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی:

حاشیه شهر به متن مشهد الحاق شود
قدس  نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
ابراز امیدواری کــرد، پس از اجرای طرح های 
فرهنگی در مشــهد و استان، حاشیه شهر به 
متن شــهر الحاق شود و دیگر مشکلی در این 

زمینه وجود نداشته باشد.
روز گذشته در صدوبیست و ششمین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی، ضمن 
تبریک آغاز هفته دولت، گفت: پروژه هایی که 
در هفته دولت افتتاح شده یا می شود، جریان 
روتین کشور و استان است، اما آنچه از نظر ما 
ارزشمند است، ابتکار آقای استاندار در استان 
اســت؛ چرا که مردم اســتان جریان اقتصاد 
مقاومتی را که مقام معظــم رهبری روی آن 
تکیه دارند، لمس کنند که با همت و پشتکار 
آقای رزم حســینی، هرچــه زودتر به نتیجه 

عملیاتی برسد.

 قدردانی از حرکت ابتکاری استاندار
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی با بیان 
اینکه اگر این حرکت ابتکاری انجام نمی شد، 
تحولی در استان شکل نمی گرفت، ادامه داد: 
خراســان رضوی به اســتثنای مشهد، جزو 
اســتان های محروم کشور است، موقعیتی که 
حواشی استان و حتی متن استان دارد، حالت 

محرومیت مردم است.
وی خاطرنشــان کرد: رشد، توسعه اقتصادی 
و بنیه زندگی و معیشــتی مردم در شهرهای 
نیشابور، ســبزوار و تربت حیدریه، هماهنگ با 

توسعه شهری این شهرها نیست.
آیت اهلل علم الهــدی ادامه داد: وضعیت فقر در 
این ســه شهر که بزرگ ترین شهرهای استان 
هســتند، قابل توجه است، پیشرفت شهری با 
وضع مردم متناسب نیســت و به هر شهری 
از اســتان که می رویم محرومیت، مشکالت 

معیشتی و فشار زندگی در 
آن دیده می شود.

کار  بــه  آغــاز  بــه  وی 
شرکت های معین در مناطق 
مختلف استان اشاره کرد و 
گفت: آقای استاندار گفتند 
گام  شــرکت ها  درصد   25
ســوم را شــروع کردند که 
برای ما خیلــی امیدبخش 
اســت؛ امیدواریــم هفتــه 
دولت ســال آینده را طوری 
آثار  کــه  کنیم  برگــزاری 
عملیاتی طــرح را در همه 

استان لمس کنیم.
عضــو مجلس خبــرگان رهبری به مســائل 
فرهنگی اســتان نیز اشــاره و اظهار کرد: در 
مســئله فرهنگی نیز امیدواریم تعبیر »جهاد 

فرهنگی« در جامعه اثر خود را بگذارد.

 پدافند و طرح خوب 
فرهنگی، دو بال توسعه 

فرهنگ
امام جمعه مشــهد مقدس 
افــزود: در فرهنگ باید با دو 
بال حرکــت کنیم، یک بال 
پدافند فرهنگی نســبت به 
که  فرمودند  رهبــری  آنچه 
»با الابالی گــری و ولنگاری 
فرهنگی مخالفیم« و باید از 
بین بــرود و بخش دیگر، باز 
بودن درهای فرهنگ و هنر 
بــه روی جامعه و اســتفاده 
از آن در مســائل پرورشی و 

تربیتی جامعه است.
آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: امیدواریم شــما 
در این موضوع نیز طرح هایی داشــته باشید، 
به خصوص در حاشیه شهر مقرر شد این طرح 

که بناست در هشت محله بر اساس پهنه های 
ستاد هماهنگی حاشیه شهر باشد، با محوریت 

روحانیت اجرا شود.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی ابراز 
امیــدواری کرد: پــس از اجــرای طرح های 
فرهنگی در مشــهد و استان، حاشیه شهر به 
متن شــهر الحاق شود و دیگر مشکلی در این 

زمینه وجود نداشته باشد.

 گفتمان اقتصاد مقاومتی
 باید نهادینه شود

استاندار خراسان رضوی نیز در جلسه شورای 
فرهنگ عمومی استان گفت: گفتمان اقتصاد 

مقاومتی در استان باید نهادینه شود. 
علیرضا رزم حسینی تصریح کرد: با مشارکت 
مســتمر همه ارکان حکومت در استان شاهد 
ثمرات خوبــی به لحاظ توســعه اقتصادی و 

فرهنگی خواهیم بود.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی هم 
در این جلسه گفت: در موضوع حجاب، تکالیف 
قانونی برای دستگاه های نظارتی و اجرایی در 
نظر گرفته شــده است و پیشنهاد می کنم در 
جلسه آینده شــورای فرهنگ عمومی استان 
گــزارش عملکرد عینی و نه تعداد تشــکیل 
جلسات، ارائه شود.حجت االسالم والمسلمین 
پژمانفر افزود: متأسفانه ویترین و مانکن های 
نامناسبی در شهر مشهد مشاهده می شود و 
وقتی به دستگاه های نظارتی گالیه می شود، 
اعالم می کنند بازرسان محدودی برای نظارت 

در اختیار دارند.
وی اظهار داشت:مکرر مردم متدین و شریف 
مشــهدالرضا مراجعه و اعالم می کنند برای 
خرید یک لباس متناسب با شئونات اسالمی 

باید ساعت ها در بازارها معطل شوند.

 آسفالت 11 کیلومتر مربع از معابر 
روستاهای بخش مرکزی مشهد

هزار   52 پــور:  علی 
معابر  آسفالت  مترمربع 
بخــش  12روســتای 
در  مشــهد  مرکــزی 

مراسمی افتتاح شد.
رضا شــیران خراسانی، 
مشــهد  مردم  نماینده 
درحاشیه این مراسم به 

خبرنگار ما گفت: 11 کیلومتر مربع از معابر روستاهای بخش 
مرکزی مشهد آسفالت شد که برای این منظور 434 تن قیر 
رایگان از بنیاد مسکن شهر مشهد دریافت شده ودرمجموع به 

12 روستای بخش مرکزی تعلق گرفت.
وی افزود: روســتاهای کنه بیست، شــامل پاوا، هندل آباد، 
زین الدیــن و فرخ آباد از 32 هزار و 50 متر مربع معادل 264 
تن قیر برای آسفالت برخوردار شدند. همچنین به 6 روستای 
فرخد، قصر، باغ فراگرد، کالکوب، لک لک و شهید کامجو واقع 
در دهســتان تبادکان، 150 تن قیر معــادل 18 هزار و 165 

مترمربع برای آسفالت معابر روستایی اختصاص یافت.
شــیران خراسانی تأکید کرد: فاز بعدی این پروژه ها به میزان 
یک میلیارد تومان از محل اعتباراتی اســت که سال گذشته 
به طور ویژه به حوزه انتخابی مشهد و کالت اختصاص یافته 
است. به این ترتیب 400میلیون تومان به کالت تعلق گرفته 
که صرف ایجاد دو پروژه دیوار ایمنی روســتای ارتکند و پل 
روستای کالو شده است. همچنین از محل همین اعتبار، راه 
میان روستای بازمرگان و ریحان در دهستان میان والیت ایجاد 
شــد و در دهستان مارشک و کوشک آباد در دهستان کارده 
برای نخستین بار عملیات اجرای طرح هادی پیاده سازی شده 
اســت. ترکمنی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان مشهد نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه در سه سطح به اجرای برنامه های 
بهسازی معابر روســتایی اقدام می شود، گفت: از سال 94 تا 
ســال گذشــته 13  هزار و 840 تن قیر معادل یک میلیون 
و450 هزار مترمربع به روستاهای شهرستان مشهد اختصاص 
یافت. ســال گذشــته نیز 3هزار و631 تن قیر نیز به منظور 
اســتفاده در 453 هزارمترمربع از آسفالت روستاهای بخش 
مرکزی شــامل رضویه واحمد آباد به روستاها داده شد. بنابر 
سیاســت گذاری های کالن، سعی شده روند این مسئله روبه 
افزایش رفته و روستاهای کم برخوردار در اولویت قرار گیرند. 

رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی:
    خرید تضمینی گوجه فرنگی
 افزایش قیمت رب را درپی دارد

ایســنا: رئیس انجمن 
 صنایع تبدیلی کشاورزی
 خراســان رضوی گفت:

گوجه  خرید  تضمینــی 
به کاهش قیمت  فرنگی 
رب کمک نمی کند، بلکه 
ســبب افزایــش قیمت 
رب می شــود. علیرضــا 

بوســتانی با بیان اینکه اقتصاد دستوری موجب نابودی صنعت 
تولید می شود و عرضه و تقاضاست که نرخ کاال را تعیین می کند، 
افزود: معجزه اقتصادی در آلمان زمانی رخ داد که مهار قیمت ها 
را پایان دادند، در مورد قیمت گوجه فرنگی نیز متأسفانه به این 
علت که در کشور از نظر کشت برنامه ای مدون نداریم، هر سال 
شــاهد تناوب کشت هستیم. ممکن است یک سال پیاز و یک 
سال سیب زمینی بکاریم، در نتیجه یک سال پیاز و سال دیگر 
سیب زمینی گران می شود. وی یادآور شد: سال گذشته قیمت 
گوجه فرنگی به علت کمبود، بسیار باال رفت که در طول 40 سال 
گذشته بی سابقه بود. قیمت گوجه فرنگی صنعتی به 2هزار و 400 
تومان رســید که در این صورت قیمت گوجه فرنگی تازه خوری 
دو برابر آن خواهد بود. رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: مشکالتی داریم که گاه می گویند قیمت 
گوجه فرنگی ارزان شده اما رب گران است، در حالی که این گونه 
نیست. اگر به تاریخ تولید روی قوطی نگاه کنیم، متوجه می شویم 
که قیمت باالی رب مربوط به زمانی بوده که گوجه فرنگی گران به 
کارخانه رفته؛ امروز که قیمت گوجه فرنگی به نرخ منطقی حدود 
800 تومان رســیده و قیمت تمام شده 500 تومان بوده، بهای 
800 تومان برای کشاورز سود خوبی دارد. وی بیان کرد: متأسفانه 
چون در سال گذشته پول های زیادی بابت فروش گوجه فرنگی 
نصیبشان شد، نرخ های پارسال در ذهنشان است و به وزیر جهاد 
و سازمان کشاورزی فشار آوردند که گوجه فرنگی با این قیمت 
برای ما زیان دارد، در این بخش اشــتباهی شــده و وزیر جهاد 
کشــاورزی در تلویزیون اعالم کرد که می خواهیم نرخ حمایتی 
بگذاریم و گوجه فرنگی را بــه نرخ تضمینی هزار و 150 تومان 
بخریم.بوستانی خاطرنشان کرد: در چند وقت گذشته که گوجه 
به قیمت 800 تومان رسیده، رب را در جاده در وانت ها با قیمت 
10 هزار تومان می فروشند. ما به سازمان بازرسی و نظارت گفتیم 
حاضریم به همه شبکه های توزیع رب 9هزار و 500 تومان بدهیم 
و قیمــت مصرف کننده را 10 هزار تومان بگذاریم تا مردم گران 
نخرند. رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی 
با بیان اینکه قیمت دســتوری گوجه فرنگی  خسارت هایی به 
بار می آورد، عنوان کرد: بهای گوجه فرنگی در حال حاضر 800 
تومان است؛ قصد دارند محصول را به اجبار خریده، به کارخانه ها 
بدهند و کارمزدی کار کنند، در حالی که اگر قیمت افزایش یابد، 

زیانش ابتدا برای مصرف کننده داخلی است.
 اکنون که گوجه فرنگی به قیمت منطقی رسیده، می خواهیم 80 
میلیــون جمعیت را فدای بخش کوچکی کنیم که می خواهند 
محصولشان را زیادتر بفروشند، بنابراین خریدار باید گران بخرد، 

زیرا دو برابر مصرف تولید می کنیم. 

خیر مدرسه ساز خوافی متقبل شد 
  ساخت یک باب نمازخانه 

و توسعه دو کالس  درس
قدس: خیر مدرسه ساز 
خوافی ســاخت یک باب 
نمازخانــه و توســعه دو 
کالس درس را تقبل کرد.
در اقدامی خداپســندانه، 
نیک اندیش محترم آقای 
محسن معتمدی با اهدای 
50درصد هزینه ساخت نمازخانه و توسعه دو کالس در روستای 
برآباد خواف در کار خیر مدرسه سازی سهیم شد.شایان ذکر است، 
برآورد اجرای این دو پروژه درمجموع 4میلیارد و700میلیون ریال 
اســت که 50درصد توسط این فرد نیک اندیش و بقیه از محل 
اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان پرداخت خواهد شد.

 رئیس اتحادیه صنف کفاشان مشهد
 در گفت و گوبا قدس:

  کفش چینی خیلی دربازار جایی ندارد
بهاردوســت: 
اتحادیه  رئیس 
کفاشــان مشهد  صنف 
گفت: متأسفانه در حال 
حاضــر بــازار کفــش 
وضعیت مناسبی ندارد و 
قیمت ها خیلی بیشتر از 
اســت. مــردم  تــوان 

اسماعیل پور مالئکه در گفت و گو با قدس آنالین افزود: در واقع 
ما امســال حدود 100 درصد افزایــش قیمت در این صنف 
داشته ایم؛ این افزایش مربوط به نرخ مواد اولیه است و همین 
قضیه هم صنفان ما را دچار مشکل کرده است. وی در پاسخ به 
این پرسش که چرا تولیدات داخلی به اسم برندهای خارجی 
به فروش می رســد، یادآور شد: گرانی کفش و رکود حاکم بر 
بازار، فروش  را به شکل نیمه تعطیل درآورده است و تهیه یک 
جفت کفش برای مصرف کننده هزینه زیادی دارد. در خصوص 
پرسشــتان هم باید بگویم که بله، گالیه من و همکارانم هم 
همین است، اتحادیه به عرضه  برندها در بازار اصرار دارد؛ اما 
می گوییم چرا خودمان برندسازی نکنیم؟ کفش ایرانی کفش 
خوبی اســت و اگر درباره آن درست تصمیم گیری شود بازار 

خوب جهانی هم خواهد داشت.
پورمالئکه افزود: خوشــبختانه همشــهریان ما درباره کفش 
ایرانی و کیفیت مناسب آن شــناخت پیدا کرده اند و تمایل 
مصرف کننده در صورتی که توان خرید داشته باشد به استفاده 
از کفش ایرانی اســت؛ دیگر مدت هاســت کفش های چینی 
جایی در بازار ایران ندارند. البته منهای کفش های ورزشی که 

هنوز هم بخش بزرگی از آن وارداتی است.

دادستان عمومي و انقالب شهرستان عنوان کرد 
  شكل گیري یگان حافظان انفال 

نیشابور به عنوان الگوي موفق در کشور 
خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: دادستان عمومي 
نیشابور گفت:  انقالب  و 
یــگان حافظــان انفال 
نیشــابور به صورت یک 
الگوي موفق در کشور در 

حال شکل گیري است.
حجت االسالم اکبري مقدم در بیست و هشتمین جلسه یگان 
حافظان انفــال که با حضور نماینــدگان یگان هاي حفاظت 
دستگاه هاي اجرایي شهرستان نیشابور در روستاي عیش آباد 
بخش مرکزی  برگزار شــد، با اشــاره به ضرورت تالش برای 
پیشگیري از وقوع جرم در حوزه انفال و جلوگیري از دست اندازي 
سود جویان به اراضي ملي و انفال افزود: نیروهاي یگان حافظان 
انفال، تالش و فعالیت خود را بیشتر کرده و ضمن هماهنگي و 
همکاري مؤثر با نیروي انتظامي، از ظرفیت دهیاران و اعضاي 
شوراهاي اسالمي روستا ها بهره گرفته و در انجام مأموریت هاي 

محوله همپوشاني بیشتري داشته باشند.

 عضو هیئت مدیره انجمن صنفی 
این شرکت ها در خراسان رضوی:

  سرمایه  گذاری  افراد خارجی  در 
شرکت های حمل ونقل تهدید بزرگی است

هیئت  عضو  ایســنا: 
صنفی  انجمــن  مدیره 
شرکت  های حمـل ونقل 
خـراسان  بیـــن المللی 
رضوی گفــت: با اینکه 
شرکت های حمل ونقــل 
از  معــاف  بین المللــی 
مالیات هســتند، اما اداره مالیات استان به عناوین مختلف از 
شرکت ها مالیات می گیرد.سید قاسم حسینی با بیان اینکه در 
قانون به روشنی بیان شده شرکت های حمل ونقل بین المللی 
معــاف از مالیات هســتند، بیان کرد: این موضــوع در زمان 
استانداری آقای رشــیدیان با حضور مدیرکل امور دارایی در 
شورای گفت وگوی اســتان مطرح و تصویب شد، اما تاکنون 
اجرایی نشده است.وی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده، 
مالیات بر مصرف کننده است، عنوان کرد: یکی از مسائلی که 
با آن درگیر هستیم این است که کاالیی از مسیر ایران عبور 
می کند و برای مصرف در کشــور خارجی است، چرا با اینکه 
شــخص مصرف کننده در یک کشور دیگر است، باید مالیات 
بر ارزش افزوده از شرکت های حمل ونقل بین المللی دریافت 
شــود؟ حســینی عنوان کرد: یکی از خطراتی که به تازگی 
صنف حمل ونقل بین المللی را تهدید می کند سرمایه گذاری 
اشخاص خارجی و خرید شرکت های حمل ونقل بین المللی 
اســت، به این صورت که افرادی خارجی شرکت را خریداری 
کــرده و تعدادی از افراد را به صورت صوری در ســرکار قرار 
می دهند؛ اگر در این هنگام مشکلی از لحاظ باری پیش آید، 
نام شــرکت های ایرانی خدشه دار می شود و به فرد سهام دار 

هیچ گونه انتقادی وارد نیست.

پروین محمدی   رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
با اشاره به طرح افزایش دو برابری رشته های پزشکی گفت: 
تازمانی که زیرســاخت های الزم برای تربیت پزشک دانا 
و حاذق فراهم نشــود طرح افزایش دو برابری رشته های 
پزشــکی کــه در دســتور کار مجلس قــرار گرفته باید 
»مســکوت« بماند.دکتر دارابی در حاشیه برگزاری آیین 
بزرگداشت روز پزشک و داروساز در گفت و گو با خبرنگار 
مــا افزود: وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، 
کمیسیون مجلس و سازمان نظام پزشکی  باتوجه به نبود 
زیرساخت های مناسب و کمبودهای موجود برای تربیت 
پزشک مخالفت خود را با این افزایش دوبرابری اعالم کرده 
و تا زمانی که کار کارشناســی در دولت و مجلس در این 

خصوص نشود، نباید طرح به تصویب برسد.
وی بــا بیان اینکه دانشــجو با خوانــدن مطالب تئوری 
نمی تواند پزشک شود، خاطرنشان کرد: دانشجوی پزشکی 
عالوه بر کسب علم و دانش در زمینه تئوری ،باید بر بالین 
بیمــار نیز درس بیاموزد و تجربه کســب کند تا بتواند با 
تشخیص درســت، روش درمان مناســب را به کارگیرد 
و موفق به درمان بیمار شــود.دکتر دارابــی به برگزاری 
جلسات مشترک با نمایندگان مجلس و نظام پزشکی در 
خصوص این موضوع اشاره کرد و گفت: جلساتی با حضور 
نمایندگان مجلس، دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و نظام 
پزشکی داشتیم و از مجلس شورای اسالمی تقاضا کردیم 
تا آماده سازی زیرســاخت های الزم برای تربیت پزشک 
دانا و کارآمد این طرح را مســکوت نگه دارند و بدون نظر 
کارشناسی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی طرح 

دوبرابری را تصویب نکنند.

 هجمه های غیرمنصفانه
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد به هجمه های 
غیرمنصفانــه به جامعه پزشــکی اشــاره و تصریح کرد: 
هجمــه هایی که علیه جامعه پزشــکی به وجــود آمده 
غیرمنصفانه و غیرعادالنه است و نه تنها به رابطه و اعتماد 
بیمار و پزشــک لطمه می زند بلکه به سالمت جامعه نیز 
آســیب وارد می کند، چرا که اگر جامعه پزشکی تضعیف 
شــود و دیوار اعتماد بین بیمار و پزشــک آسیب ببیند 
به ضرر مردم تمام می شــود.وی از رسانه ها خواست تا با 
فرهنگ سازی و افزایش سواد سالمت مردم به شهروندان 
کمک کنند تا اسیر ملعبه زراندوزان و زورگویان حوزه های 
غیرمجاز پزشــکی قرار نگیرند و بیماران فقط به مراجع 
علمی و  مجاز برای درمان مراجعه کنند.در این آیین که 
جمعه شــب در تاالر ابن سینای مشهد برگزار شد، دکتر 
بیرجندی نژاد، رئیس ســازمان نظام پزشکی به تشریح 
فعالیت های این سازمان پرداخت و از بررسی 835 پرونده 

در واحد انتظامی این سازمان خبر داد.

 اصالح  تمرکز خدمات پزشکی در خیابان 
احمدآباد 

رئیس شورای شهر مشهد نیز مطالبی در خصوص مدیریت 
شهری و ضرورت ارتباط با حوزه سالمت بیان کرد و گفت: 
برای زیســت پذیر شدن جامعه شهری در کنار تالشگران 
حوزه ســالمت هســتیم تا با کمک هم بتوانیم مشکل 

آلودگی هوا و عواملی که به سالمت شهروندان آسیب وارد 
می کند را چاره کنیم.

حیدری افزود: تمرکز خدمات پزشــکی در خیابانی مثل 
احمدآباد مشهد یکی از نارســایی های حوزه برنامه ریزی 
و مدیریت شهری آن اســت، بنابراین تا زمانی که شاهد 
توسعه و توزیع متوازن این خدمات در تمام مناطق شهر 
نباشیم مشکل آلودگی هوا و حمل  و نقل و ترافیک مشهد 
هم حل نمی شــود.وی ادامه داد: قطب های پزشــکی در 
نقاطی محدود از شهر مشهد شکل گرفته و دیگر مناطق 
از این خدمات محروم هستند، بنابراین شهروندان به ناچار 
باید به مرکز شــهر سفر کنند و شاهد تراکم سفر در این 
نقاط هستیم؛ تراکم ارائه خدمات پزشکی در یک محدوده 

مشخص از مشهد مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است.
در پایان این مراســم از 45 نفر از برگزیدگان پزشــکی، 
دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی و پیراپزشکی 
به مناسبت روز پزشک و داروساز  با اهدای لوح تجلیل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشكی مشهد  درپاسخ به قدس:
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 هاشــم رســائی فر: پس از تغییر و تحوالتــی که در 
رأس ســازمان جهاد کشــاورزی خراســان رضوی به وجود 
آمد، محمد رضا اورانی ســکان مدیریــت یکی از مهم ترین 
ســازمان های وابســته به مردم آن هم در حوزه تأمین مواد 
غذایی را برعهده گرفت. دیروز و همزمان با هفته دولت، رئیس 
ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی و تعداد زیادی از 
معاونانش رو در روی نمایندگان رسانه های خبری قرار گرفتند 
تا از حوزه کشــاورزی، دامپروری و سایر موارد با خبرنگاران 
گفت و گو کنند.در این نشست البته اورانی حدود 99 درصد از 
موارد مطرح شده را به تنهایی پاسخگو بود و حتی آخر جلسه 
که یکی از معاونان مصر بود مطلبی را عنوان نماید، اجازه این 
کار را پیدا نکرد. با وجود این، حضور این همه معاون و عوامل 
دست اندرکار در این جلسه چه فلسفه ای داشت، پاسخش را 
فقط رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی می داند.

در این نشســت ابتدا اورانی به گــزارش عملکردی مفصل و 
طوالنی از آنچه در حوزه مدیریتش در استان اتفاق می افتد، 
ارائه داد و زمانی که فرصت پاسخ دادن به سؤاالت خبرنگاران 
رسید، اغلب پاسخ ها کلی بود و به جزئیات پرداخته نشد! تنها 
موردی که تا حدودی بیشتر از بقیه موارد به آن اشاره شد، در 
واکنش به پرسش خبرنگار ما در خصوص اظهار نظر مدیرکل 
محیط زیست استان است که مدعی شده بود جهاد کشاورزی 
فقط به دنبال آمارســازی در اراضی حاشیه کشف رود است و 
در این زمینه همکاری چندانی ندارد. وی گفت: در یک جمله 
بگویم ماده 688 قانون مجازات اســالمی را مطالعه کنید، در 
آن قانون مشخص شــده که کدام دستگاه چکار باید بکند. 
لطفاً قوانین را مالحظه بفرمایید. دوســتان یک ماده قانونی 
اگر پیدا شــد که من به عنوان جهادکشاورزی حتماً باید با 
کشــاورزم برخورد کنم این ادعا را قبول می کنم. در موضوع 

کشف رود دستگاه های مربوط باید متخلفان را مجازات کنند. 
پرسش بعدی این است چرا جلو صنعت گرفته نمی شود که 
فاضالب های خود را راهی رودخانه نکند؟ چرا به جای اصولی 
عمل کردن، حلقه آخر که کشاورز است هدف قرار می گیرد؟ 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در قسمتی از 
صحبت هایش به میزان تولیدات کشاورزی استان اشاره کرد و 
اظهار داشت: در بخش کشاورزی استان افزون بر 7.5 میلیون تن 
بــه ارزش 23 هزار و 400 میلیارد تومان تولیدات وجود دارد 
که از این میزان 43 درصد در زیربخش محصوالت باغی، 35 
درصد در زیربخش محصوالت دامی و 22 درصد در زیربخش 
محصوالت زراعی اســت.وی افــزود: برنامه های هفته دولت 
سازمان جهاد کشــاورزی خراسان با شعار »کشاورزی پایدار، 
رونق تولید، امنیت غذایی« اجرا می شود و در این هفته 280 
پروژه این سازمان با اعتبار هزار و 390 میلیارد افتتاح خواهد 
شد، طرح هایی که موجب بهره مندی 4 هزار و 857 خانوار و 
اشتغال هزار و 202 نفر می شود.رئیس سازمان جهادکشاورزی 
خراسان رضوی بیان کرد: در سال جاری 800 میلیارد تومان 
اعتبار به حوزه کشاورزی تخصیص می یابد که بیشترین اعتبار 
آن در بحث کشت گلخانه ای است. تا پایان سال گذشته 374 
هکتار کشت گلخانه ای داشتیم و این عدد در سال 98 با افزایش 
245 هکتــاری همراه خواهد بود کــه هم اکنون 130 هکتار 
آن در دست اجراســت.اورانی افزود: تا پنج سال آینده تولید 
صیفی جات و سبزی را باید به سمت گلخانه ها هدایت کنیم و 
با توجه به نیازها و درخواست ها، نیازمند 5 هزار هکتار گلخانه 
هستیم. میزان مصرف آب با کشــت گلخانه ای یک دوازدهم 
اســت و مقدار آب مصرفی یک هکتار کشت باز با 12 هکتار 
کشــت گلخانه برابری می کند.رئیس سازمان جهادکشاورزی 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه 239 کیلومتر در حوزه قنوات 

ابالغ شــده است، گفت: در استان 6 هزار و 700 هکتار قنات 
داریم که عمده مالکان آن کشــاورزان کم برخوردار هستند و 
باید در این بخش ســرمایه گذاری ویژه تــری صورت پذیرد.

 آغاز خرید حمایتی گوجه فرنگی 
وی افزود: هشــت استان تولیدکننده گوجه فرنگی هستند و 
خریــد حمایتی این محصول به میزان هزار و 150 تومان به 
ازای هر کیلوگرم با سبد را از نیشابور، قوچان، فریمان و مشهد 
داریم و خواهیم داشت. به کشاورزان تولیدکننده این محصول 
اطمینان خاطر می دهیم که همه محصوالتشــان خریداری 
می شــود و بدون هیچ گونه دغدغه ای حداکثر میزان تولید را 
خواهند داشــت.وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای 
ســیل زدگان، افزود: بیش از 7 هزار کشاورز در سیل نوروزی 
امسال دچار خسارت شــدند و 10 هزار و 400 پرونده برای 
رفع مشکل آنان تشکیل شد، اعتبار 117 هزار میلیارد تومانی 
مصوب شده که تاکنون بیش از 55 میلیارد تومان آن پرداخت 
شده است؛ هر پرونده ای که تأیید شود، بالفاصله وجه آن به 
حساب کشاورز خسارت دیده پرداخت می شود و همه خسارات 
به ســرعت پرداخت خواهد شد.وی تصریح کرد: روند اصالح 
فرایندهای صدور مجوز به خصوص در بحث گلخانه ها با تأکید 
ویژه اســتاندار خراسان رضوی از 150 روز به 20 روز کاهش 
یافته و سازمان های جهادکشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی 
اســتان حمایت الزم را از کشــاورزان در سه مرحله کاشت، 
داشــت و برداشت خواهند داشت و در تمامی این مراحل در 

کنار آنان خواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

مقصر آلودگی کشف رود حوزه صنعت است 
اما با کشاورز برخورد می شود
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عضو شورای شهر درگفت وگو با قدس خواستار شد
  استفاده از ظرفیت اقتصاد زائر
برای کمک به حاشیه شهر مشهد

طلبی: رئیس 
کمـیســیون 
اسالمی  شورای  اقتصادی 
دلیل  گفت:  مشهد  شهر 
حاشیه  گسترش  و  ایجاد 
شهر مشهد، سیاست های 
خورده  شکست  اقتصادی 

دولت و مجلس طی سال های گذشته است، زیرا اگر سیاست های 
اقتصاد درستی در روستاها و شهرهای کوچک برنامه ریزی و ایجاد 
اشتغال و تأمین درآمد پایدار برای ساکنان این مناطق مدنظر قرار 
می گرفت، از مهاجرت آن ها به مناطقی نظیر حاشیه شهر مشهد 
جلوگیری به عمل می آمد. احمد نوروزی تصریح کرد: براساس 
مصوبات ستاد بازآفرینی، مقرر شده یک نظم مدیریتی در موضوع 
حاشیه شهر مشهد ایجاد شود و شهرداری مشهد متولی اصلی 
موضوع حاشیه شهر باشد و هر سازمان و مجموعه ای که در این 
قسمت تمایل به همکاری داشته باشد تنها از طریق شهرداری آن 
را اجرا کند و با دفاتر و گروه های تسهیلگر که در حاشیه شهر مشهد 
مستقر خواهند شد، هماهنگی و همکاری داشته باشد که در صورت 
اجرای آن از سوی سازمان ها و دستگاه ها ، بخش قابل توجهی از 

موازی کاری ها در حاشیه شهر مشهد حذف خواهد شد.
عضو شورای شهر مشهد گفت: در دفاتر تسهیلگری که با مشارکت 
خود مردم موضوع حاشــیه شــهر را دنبال خواهند کرد، مسائل 
اجتماعی به عنوان نخســتین اولویت مطرح خواهد شد و مسائل 
اقتصادی، توانمندسازی افراد، بحث کالبدی و سکونتگاه ها و خدمات 
بــرق، آب و گاز در این منطقه از جملــه اولویت های بعدی دفاتر 
تسهیلگری اســت. نوروزی تأکید کرد: باید از ظرفیت اقتصاد زائر 

در راستای توجه به مسائل حاشیه شهر مشهد کمک گرفته شود.

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن 
و ساختمان خراسان رضوی:

 دلیل موفق نبودن انبوه سازان
 واقعی نبودن حمایت دولت است

قدس: نایب رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه ســازان مسکن و 
ساختمان خراسان رضوی گفت: در حقیقت دلیل اصلی موفق 
نبودن انبوه سازان، تحقق نداشتن واقعی حمایت دولت است که 
در درجه اول از محدودیت منابع بانک ها و دولت و در درجه دوم 

از ضعف برنامه ریزی در کشور ناشی می شود.
مهــدی جــوادی تصریح کرد: بــه بیان دیگر هــر چه میزان 
حمایت دولت )در خصوص پرداخت تســهیالت بانکی، کاهش 
عوارض شــهرداری، مالیات، ثبات در قیمت ها و...( شــرایط را 
برای ساخت و ســاز انبوه سازان مســاعدتر کند به همان میزان 
ساخت مسکن انبوه نیز افزایش می یابد. وی گفت: به طور کلی 
راهکارهایی همچون همکاری، مشارکت و تالش سیاست گذاران 
و دولتمردان برای اصالح قوانین و مقررات و انجام اقدامات الزم 
برای تسهیل و امنیت فعالیت انبوه سازان و سرمایه گذاران مسکن، 
تشویق حرفه ای سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاران 
و انبوه ســازی مسکن، همکاری در اعمال سیاست های کنترلی 
بر ورود ســازندگان غیرمتخصص، تســهیل صدور پروانه های 
ساختمانی، قوانین تشویقی از جمله معافیت های مالیاتی برای 
سرمایه گذاری خصوصی در بخش مسکن، ایجاد امنیت و ثبات 
برای تســهیل ســرمایه گذاری بلندمدت و وجود یک ساختار 
قانونمند و نظارت مناسب به منظور ترغیب بیشتر سرمایه گذاران 

و... بر رشد این حوزه تأثیر بسیاری می گذارد.

2 کشته در پی تیراندازی در رشتخوار
 فردی ناشناس یک خانواده را قتل عام کرد

رشتخوار  فرماندار  ایرنا: 
حـــادثه  درخـــصوص 
تیرانــدازی در یکــی از 
روستاهای این شهرستان 
توضیــح داد: در جریان 
تیرانــدازی یــک فــرد 
ناشــناس، دو عضو یک 

خانواده به قتل رسیدند و عضو دیگر آن مجروح شد. 
خالقداد عرب افزود: ســاعت ۲ بامداد جمعه گذشــته یکی از 
اهالی روستای فتح آباد با مشاهده فردی ناشناس روی پشت بام 
منزلش، با فریاد دیگر اعضای خانواده را از موضوع باخبر می کند 
و در همین لحظه فرد ناشــناس با شلیک گلوله، وی را از پای 
درآورده و متواری می شود. وی ادامه داد: یکی از برادران مقتول 
بالفاصله قاتل مسلح را تعقیب می کند اما او نیز با شلیک چند 
گلوله از ناحیه پا زخمی می شود. برادر سوم خانواده نیز در جریان 

تعقیب فرد ناشناس در اثر اصابت گلوله به قتل می رسد.
فرماندار رشتخوار گفت: در نهایت طی این حادثه دو عضو بیست 
وپنج و هجده ســاله این خانواده به قتل رسیده و برادر بیست و 
هشــت ساله آن ها مجروح شد که درحال حاضر در بیمارستان 
تحــت مداوا قرار دارد. وی افزود: براســاس تشــخیص اولیه از 
بررسی پوکه های فشــنگ به جا مانده در صحنه قتل احتمال 
می رود سالح فرد ناشناس کالشینکف باشد. مأموران انتظامی 
و کارآگاهان پلیس اعزامی از مشــهد و همچنین مقام قضایی 
از لحظات نخســت وقوع این جنایــت در محل حضور یافته و 
تحقیقات برای شناسایی و دستگیری ضارب با جدیت ادامه دارد.  

در پی واژگونی یک خودرو
 قاچاق سوخت جان دو نفر را گرفت

خط قرمز: بر اثر واژگونی 
ســواری پژو 405 حامل 
راننده  ســوخت قاچاق، 
چهل و شش ساله و پسر 
شانزده ساله اش در آتش 

سوختند .
سرهنگ جواد شاهزهی، 
رئیس پلیس راه شهرســتان نهبندان در تشریح ماجرا گفت: با 
اعالم مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر واژگونی خودرو 
405 در فاصله 43 کیلومتری نهبندان به سمت زاهدان، بالفاصله 
نیروهای امدادی و کارشناســان پلیس راه به محل حادثه اعزام 
شدند. وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده 
کردند، خودرو 405 حامل بنزین قاچاق واژگون و دچار حریق 
شــده که بر اثر این حادثه، راننده چهل وشش ساله پژو و پسر 
شانزده ساله اش دچار سوختگی کامل شــده و جان خود را از 
دست داده اند. سرهنگ شاهزهی بیان کرد: دلیل بروز این حادثه 

عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه اعالم شده است.

در حومه مشهد رخ داد
 ۶ کشته و مجروح 

در پی برخورد پژو با دیوار 
خط قرمز: افسر نگهبان 
آتش نشــانی مشــهد از 
انجام عملیات امدادرسانی 
آتش نشانان به مصدومان 
برخورد  رانندگی  سانحه 
سواری پژو 405 با دیوار 
در محور مشهد به چناران 
خبر داد.  آتشپاد سوم ایوب خجسته افزود: جمعه گذشته در پی 
تماس تلفنی با سامانه 1۲5 و اعالم سانحه برخورد شدید سواری 
405 با دیوار و محبوس شدن سرنشینان در داخل خودرو، ستاد 
فرماندهی بالفاصله گروه امداد و نجات ایســتگاه 3۶ را به محل 

حادثه در جاده مشهد به چناران حوالی ناظریه اعزام کرد. 
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر مشهد افزود: آتش نشانان 
به محض حضور در محل مشاهده کردند، بر اثر شدت برخورد 
این خودروی سواری با دیوار، متأسفانه راننده وسیله نقلیه در دم 
جان باخته و پنج نفر دیگر از سرنشینان به شدت مجروح و در 
داخل خودرو محبوس و گرفتار شده اند که بالفاصله نجاتگران با 
استفاده از تجهیزات ویژه اقدام به رهاسازی محبوسان از داخل 

وسیله نقلیه کردند. 

رخ رد رخ
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بویتعفندرمحدودهدانشآموز
مســئوالن اداره آب و فاضالب مشهد! شب ها از 
ساعت 11 به بعد در محدوده دانش آموز4 و۶ بوی 

تعفن فاضالب زیاد است، لطفاً رسیدگی کنید.
915...1533

نقشههایعجیبتقسیماتکشوری
با وجود پیگیری های متعدد در مورد تصحیح نقشه های تقلبی، عجیب وغیرمجاز تقسیمات کشوری 
که در شبکه های مختلف سیما پخش می شــود و مرز استان های خراسان رضوی، یزد و خراسان 
جنوبی را متفاوت نشــان می دهند، صدا و سیما هیچ گونه جواب و تالشی برای جبران اشتباهش 
نمی کند! این درحالی است که به راحتی می شود به سایت وزارت کشور، مجری قانونی تقسیمات 
کشــوری مراجعه کرد و نقشه استاندارد و قانونی تقسیمات کشــوری را مشاهده و تصحیح کرد. 

93۶...۶158

پاسخاتوبوسرانیمشهدبهیکپیام
در پاسخ به پیام شــهروند محترم مندرج در 
شــماره 9019 مــورخ 98/04/31 با موضوع: 
»پیشنهاد به اتوبوســرانی، یک خط 1۲ بود 
کــه از بولوار وکیل آباد عبور می کرد و روزهای 
پنجشــنبه و جمعه سالمندان را به پابوس آقا 
امام رضا)ع( می برد؛ پیشنهاد می شود خط 11 

را تا حرم امتداد دهید، دعای خیر همراهتان«. باستحضار شهروند محترم می رساند با توجه به 
تراکم ترافیک هســته مرکزی شهر، امکان برقراری خط از هر نقطه شهر به حرم مطهر مقدور 
نیســت، بنابراین شهروندان محترم  باید با استفاده از خطوط موجود جهت تبادل سفر به حرم 
مطهر برنامه ریزی الزم را مبذول دارند؛ الزم به توضیح است در حال حاضر خطوط 10، 11 و خط 
یک قطار شهری از بولوار وکیل آباد، دسترسی شهروندان عزیز را به خطوط 1 و 3 اتوبوس های 

تندرو )BRT( و حرم مطهر را ایجاد نموده است.

معاون دادستان مشهد گفت:  عقیل رحمانی
موضوع تمرد از دستور یک زائر عراقی از طرف 
پلیس به دادستانی اعالم شد که از آن ها خواسته 
شد برای آنکه این زائر از پرواز جا نماند و مشکلی 
برای او ایجاد نشــود، پلیــس از پیگرد قضایی 

صرف نظر کند.

تالشمعاندانبرایموجسواری
اواخر هفته گذشته تصویری از یک بانوی عراقی 
و یکی از مأموران نیروی انتظامی در رســانه ها 
منتشر شــد. در این میان رســانه های وابسته 
و معاند که از هر وســیله ای بــرای ضربه زدن 
به رابطه دوستانه و حســنه ملت ایران و عراق 
سوءاستفاده می کنند، دوباره دست به کار شدند 
و سعی کردند این بار از یک اتفاق که در پی یک 
سوءتفاهم رخ داده بود، یک مسئله سیاسی ایجاد 
کنند و موجب خدشــه دار شدن رابطه دوستی 

جدایی ناپذیر بین دوملت شوند. 
در این تراژدی شــوم رسانه های معاند و وابسته 
در اقدامی هماهنگ، آتشبار رسانه ای را سمت 
پلیس هدف گرفته تا به آن واســطه نوکری و 
سرســپردگی خود را به اربابان نشان دهند و از 

طرفی ضربه خود را به هر دو ملت زده باشند.

پلیسگالیهمند،دعوتبهگذشتشد
در حالــی که تالش رســانه ای معاندان باز هم 
بی ثمــر ماند، روز گذشــته قاضی ســیدجواد 
حسینی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای 
ناحیه 4 مشهد به خبرنگار قدس گفت: روز واقعه 
که چند روز پیش بود، از سوی پلیس فرودگاه 
تماسی با بنده گرفته شــد و اعالم شد، دو نفر 
از مأموران نسبت به رفتار یکی از زائران عراقی 
گالیه مند هســتند و در این زمینه خواســتار 

پیگیری شدند.
معاون دادســتان مشهد تصریح کرد: در همان 
زمان بنده به آن ها اعالم کردم با توجه به اینکه 
افراد مورد اشــاره مسافر هستند و زمانی هم تا 
فرا رســیدن وقت پرواز به ســمت موطنشان 
باقی نمانده، درصورت امــکان از اعالم گزارش 
و پیگیری قضایی از ســوی مأمــوران مذکور 
خودداری و به نوعی گذشت شود تا آن ها بتوانند 

سر موقع به کشور خود برگردند.

هیچشکایتیازسویزائراننشدهاست
قاضی حسینی ادامه داد: چه در آن زمان و چه 

در حال حاضر هیچ گونه شکایت و یا پیگیری 
از سوی زائران عراقی مبنی بر ضرب و جرح به 

دستگاه قضایی منعکس نشده است.
معاون دادستان در همین زمینه به نحوه ایجاد 
درگیری در فرودگاه مشهد اشاره و در این رابطه 
هم عنوان کرد: طبق بررسی های ما مشخص شد 
که در ایست و بازرسی خانم ها، یکی از مسافران 
در مقابل انجام وظیفه مأمــوران مقاومت و به 
آن ها توهین کرده و در ادامه خانم عراقی با یکی 
از مأموران درگیر می شــود. برهمین اساس هم 
مأموران از این نکته گالیه و ماجرا را به دستگاه 

قضایی منعکس کردند. 

باسوءاستفادهگرانبرخوردقاطعمیشود
وی همچنین به موج سواری های احتمالی برخی 
افراد وابســته هم واکنش نشــان داد و در این 
باره هم هشــدار داد: این گونه نیست که رابطه 
دوستانه و حسنه دو ملت به این آسانی ها مورد 
خدشه قرار بگیرد، از سویی اگر افرادی در داخل 
کشور بخواهند از این ماجرا سوءاستفاده و دست 
به اقدامات مجرمانه ای بزنند، بدانند که دستگاه 
قضایــی با تمام توان و قــدرت با آن ها برخورد 

قانونی و قاطع خواهد کرد.

پاسخناجا:درصورتنیازفیلمماجرا
منتشرخواهدشد

از ســوی دیگر روز گذشــته خبری به نقل از 
سردار نوریان، معاون اجتماعی نیروی انتظامی 

در رســانه ها منعکس شد که در آن خبر آمده 
بود: در فرودگاه مشــهد و در حالی که زائران 
و مســافران مشغول انجام امور مربوط به سفر 
بوده اند، یکی از چهار زائر زن بحرینی مســافر 
نجف بیهوش و اورژانس فرودگاه به  سرعت برای 

امدادرســانی به ایشان حاضر 
می شود.

 وی افزود: در پی این مسئله، 
پلیس فرودگاه برای نظم بخشی 
تجمع کننده  مــردم  امور،  به 
در اطراف زائــر بحرینی را به 
متفرق شــدن دعوت می کند 
که در این میــان، یک بانوی 
عراقی بدون اطالع از موضوع 
و بدون هیچ دلیلی به یکی از 
مأموران پلیس حمله می کند 
و می کوشد  به صورت او سیلی 

بزند که از واکنش پلیس  به این مسئله و تالش 
او برای جلوگیری از سیلی خوردن چنین تلقی 
می شود که پلیس، زائر  عراقی را ضرب و جرح 
کرده اســت. سردار نوریان با اشاره به واکنشی 
بودن این رفتار مأمور پلیس فرودگاه در مقابل 
رفتار غیرمنتظره زائر  عراقی اضافه کرد: بعد از 
این ماجرا، مراتب دلجویی از این بانوی عراقی و 
همسرش در مشهد و همچنین با اعزام مقامات 
کنســولگری ایران در نجف به منزل ایشــان 

صورت پذیرفت. 
معاون اجتماعی نیروی انتظامی با بیان اینکه 
به دستور فرماندهی نیروی انتظامی، این پرونده 

همچنان در داخل  در دســت بررســی است، 
اطمینان داد چنان که کوچک ترین سهوی در 
این ماجرا متوجه پلیس باشد، با مأمور خاطی 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ساالنه میلیون ها 
زائر از کشــورهای مختلف 
منطقه  به  ویژه عراق به ایران 
ســفر می کنند و با احترام 
باز  می گردند.  کشورشان  به 
اتفاقاتی از این دست کاماًل 
نادر است. البته تالش خواهد 
شد همچون گذشته، حتی از 
بروز چنین امور ناخواسته ای 
 جلوگیری شــود. ســردار 
نوریان در پایان با اشــاره به 
اینکه فیلــم این حادثه نزد 
پلیس موجود اســت،  اعالم 
کرد: در صورت اصرار رسانه های معاند و مغرض 
بر سوءاستفاده از حادثه فرودگاه مشهد، نیروی 

انتظامی آمادگی انتشار این فیلم را دارد.
***

با توجه به فضاســازی رســانه های معاند در 
آن ســوی مرزها که این بار هم مانند ســال 
گذشته و در نزدیکی فرا رسیدن ایام اجتماع 
بــزرگ و پرشــور اربعین حســینی صورت 
گرفته است، پیشنهاد می شود همان طور که 
ناجا اعالم داشــته فیلم این حادثه نزد آن ها 
موجود است، نسبت به انتشار آن قبل از دیگر 

سوءاستفاده های احتمالی اقدام شود.

معاون دادستان مشهد در واکنش به ماجرای درگیری زائر عراقی:

پیوندایرانوعراقازهمگسستنینیست

معاوندادستانمشهد:
چهدرآنزمانوچه

درحالحاضرهیچگونه
شکایتیازسویزائران
عراقیمبنیبرضربو
جرحبهدستگاهقضایی

منعکسنشدهاست

بــرش

آب و هوا
  وزش باد؛ پدیده جوی غالب 

خراسان رضوی تا آخر هفته
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی، تا اواخرهفته جاری تغییر قابل 
مالحظه ای در وضعیت جوی استان رخ نخواهد داد و کماکان 
پدیده جوی غالب وزش باد است. به طوری که در برخی نقاط 
جنوبی و شرقی استان در ســاعات بعدازظهر وزش باد شدید 

موقتی توأم با گردوخاک دور از انتظار نیست.
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یکشنبه 3 شهریور 1398

 23 ذی الحجه 1440 25 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9046  ویژه نامه 3430  

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 090383۴3801 

فضای مجازی: 

آگهی دعوت مجمع عادی سالیانه نوبت اول )بطور فوق العاده(
اتحادیه بازرگانی شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت در استان خراسان

تاریخ انتشار یک شنبه 98/6/3
مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول اتحادیه روز یک شنبه مورخه 98/6/24 ساعت10:30 در محل اتحادیه 
واقع در خواجه ربیع خیابان یوس��ف زاده نبش یوس��ف زاده 6  تش��کیل خواهد شد . خواهشمند است موضوع 
را در جلس��ه هیئ��ت مدی��ره آن تعاونی مطرح و یک نفر نماینده به منظور ش��رکت در مجمع مذکور تعیین و به 
این اتحادیه کتبا معرفی نمایند که در موعد مقرر با همراه داشتن معرفی نامه کتبی راس ساعت تعیین شده 

در جلسه حضور بهمرساند
)دستور جلسه(: 1 ( قرائت گزارش هیئت مدیره و هیئت بازرسان اتحادیه 

2 ( طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی س��ال 1397 اتحادیه ش��امل : عملکرد ، ترازنامه ، حساب سود 
و زیان ، تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی اتحادیه .

3 ( تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 
4 ( طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص استفاده از تسهیالت بانکی 

5 ( انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت 3 س��ال و انتخاب بازرس��ان اصلی و علی البدل 
برای یکسال مالی

ضمن��ا چنانچ��ه آن تعاونی داوطلب معرف��ی نماینده برای کاندیدات��وری عضویت در هیئت مدی��ره و یا هیئت 
بازرسی اتحادیه می باشند در خواست می شود از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت یک هفته نماینده واجد 

شرایط خود را به همراه مدارک ذیل به دفتر اتحادیه معرفی نمایند 
1 ( صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مبن��ی بر انتخ��اب نماین��ده حقیقی ب��رای کاندیدات��وری در هیئ��ت مدیره یا                       

بازرسی اتحادیه 
2 ( تکمی��ل ف��رم ثب��ت نام توس��ط نماین��ده حقیقی داوطل��ب جه��ت کاندیداتوری ب��ه انضمام ی��ک برگ کپی                           

کارت ملی
هیئت مدیره

/ع
98
06
81
1

آگهی دعوت به مجمع عمومی  عادی  سالیانه  شرکت زیره پاک کنی زرین )سهامی خاص(

 ثبت شده به شماره 7631
در ساعت 9 صبح روز یکشنبه  مورخ 1398/6/17 در محل  دفتر این شرکت واقع در چهارراه لشکر -  ساختمان 
یلدا-  طبقه 4  تشکیل میگردد از کلیه سهامداران محترم دعوت میگردد اصالتا یا وکالتا در این جلسه حضور 

بهم رسانند.  دستور جلسه:
1/ انتخاب هیئت مدیره وبازرسان شرکت 

2/تصویب گزارش سود و زیان عملکرد سال مالی 1397 
3/ اتخاذ تصمیم در مواردی که در صالحیت مجمع باشد

هیئت مدیره شرکت زیره پاک کنی زرین

/ع
98
06
79
9

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم  اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت در                 
استان خراسان  شماره ثبت 3876 تاریخ انتشار : روز یک شنبه مورخه 98/6/3 

باتوجه به عدم برگزاری مجمع فوق العاده نوبت اول بعلت به حد نصاب نرس��یدن اعضا حاضر جلس��ه مجمع عمومی 
ف��وق الع��اده نوب��ت دوم اتحادیه در روز ش��نبه مورخه 1398/06/24 راس س��اعت 10 در مح��ل اتحادیه واقع در             
خواجه ربیع نبش یوس��ف زاده 6 برگزار خواهد ش��د . از کلیه نمایندگان محترم تعاونیها دعوت میش��ود با همراه 
داشتن معرفی نامه مصوب هیئت مدیره در جلسه مجمع شرکت نمایند . نمایندگان تعاونی هایی که امکان حضور 
آنان در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به دیگری واگذار نمایند در 

اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر فرد غیر عضو 1 رای خواهد بود. 
)دستور جلسه( : 1-افزایش یا کاهش سرمایه اتحادیه    2-تصمیم گیری در خصوص انحالل یا ادامه فعالیت اتحادیه  

هیئت مدیره

/ع
98
06
81
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آگهی مزایده )نوبت دوم(
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری به 
صورت اجاره یکباب مغازه واقع در خیابان شریعتی جنب تاکسی بیسیم از طریق برگزاری 
مزای��ده عموم��ی با قیمت پایه اجاره مبلغ 7/000/000 ریال و ضمانت ش��رکت در مزایده 
مبل��غ 6/500/000 ری��ال اقدام نماید. لذا از کلیه افراد واجد ش��رایط  دعوت می ش��ود 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه 

نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/05/27 لغایت 98/06/13 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/06/13 
زمان بازگشایی پاکات 98/06/14 در محل دفتر شهردار تایباد 

ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 4/000/000 ریال می باشد .
ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم 

می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 
تلفن 54536525 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد

/ع
98
06
55
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آگهی تجدید مزایده )نوبت دوم(
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک 
قطعه زمین به مقدار48/90 مترمربع زمین واقع در پش��ت پارک خرمشهربا قیمت پایه 
هر متر مربع مبلغ 5/000/000 ریال و ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 12/300/000 ریال 
از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه افراد متقاضی دعوت می شود 
جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه 

نمایند .
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/05/27 لغایت 98/06/13 

مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت 14 مورخ 98/06/13 
زمان بازگشایی پاکات 98/06/14 در محل دفتر شهردار تایباد 

ش��هرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد . 
محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم 

می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتربا شماره 
تلفن 54535524 -051  تماس حاصل نمایند . 

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد

/ع
98
06
56
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ورزش خراسان قدس از  افتتاح نخستین نمایشگاه گروهی عکس درمشهد گزارش می دهد

»نگاه بانان خورشید« درقاب  تصویر
سرور هادیان نخستین نمایشگاه گروهی 
عکس با عنــوان »نگاه بانان خورشــید« در 

نگارخانه شهر مشهد افتتاح شد.
این نمایشگاه با مشارکت شهرداری مشهد و 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
رضوی صبح روز گذشــته با حضور مسئوالن 
مرزبانی خراسان رضوی، شهرداری، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی خراسان رضوی و 
جمعی از عکاسان برای یادآوری و پاسداشت 
مرزبانان این خطه در نگارخانه شــهر مشهد 

افتتاح شد. 
در این نمایشــگاه گروهی، عکس و آثار قدیر 
وقاری شــورچه، حسین کام شــاد، شرمین 
نصیری، اسحاق ریگی، حمید سلطان آبادیان، 
مهدی عقیقی، حمید سبحانی، مهدی وقاری 
شورچه، رضا رادپور، شهرام شهنواز و مجتبی 

بیهقی به نمایش گذاشته شد.

 پاسداشت و حراست شبانه روزی 
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در افتتاحیه 
این نمایشــگاه گفت: مرزبانی در خراســان 
رضوی در طول 835/5 کیلومتر مستقر با دو 
کشور همسایه ترکمنستان و افغانستان است.

ســردارجان نثار افــزود: مرزبانی فعالیت ها و 
مأموریت ها شــبانه روزی اســت و مرزبانان با 
چشــمان بیدار از مرزهای مقدس جمهوری 
اســالمی ایران به ویژه از مرزهای ســرزمین 
خورشــید نگهبانــی، پاســداری، حفاظت و 
حراســت می کنند و به لطف وعنایت خداوند 
امنیت را در مرزها شاهد هستیم و اجازه هیچ 
گونه تعرضی را به مرزهای مقدس کشورمان و 

همچنین خراسان رضوی نخواهیم داد. 
وی ایــن نمایشــگاه را ثبــت تصویــری از 
مأموریت های مرزبانی و اســتقرار مرزبانان در 
مرزهــا اعالم کرد و افزود: در این نمایشــگاه 
می توان بخشــی از فعالیت ها و نقش مرزبانی 
را مشــاهده کــرد و این در حالی اســت که 
مرزبانی دارای بخش های گوناگونی در بحث 

مأموریت هاست.

  نمایشگاهی برای الگوی ملی 
ســردارجان نثار ضمــن ابراز خرســندی از 
نمایشگاه عکس مرزبانی،  برگزاری نخستین 
اظهار داشت: امیدواریم این نمایشگاه الگویی 
ملی باشد و از همه کســانی که در برگزاری 
این نمایشــگاه همکاری داشــتند و لحظاتی 
از مرزبانی را مستندســازی کردند، قدردانی 
می کنم.فرمانده مرزبانی خراســان رضوی در 

پاســخ به پرســش خبرنگار ما 
درخصوص تأثیــر هنر در ثبت 
و نشان دادن تالش های مرزبانی 
به مردم، گفت: هنــر می تواند 
در نشــان دادن این فعالیت ها 
بســیار مهــم باشــد و این در 
حالی است که حتی برای خود 
من و نیروهــای مرزبانی که در 
حــال مأموریت و مــدام با این 
بحث مرتبط هستیم، تأثیرگذار 
و بســیار ملموس بود و به طور 
قطع برای مردم این اثرگذاری به 

مراتب بیشتر است. 

  مرزها نماد ملی
معــاون اجتماعی مرزبانی خراســان رضوی 
نیز در ادامه این مراسم، گفت: این نمایشگاه 
حاصل تالش سه روزه جمعی از عکاسان برتر 
خراسان رضوی به دعوت فرماندهی مرزبانی 
استان خراســان رضوی است که برای بازدید 
و ثبت عکس از حوزه استحفاظی مرزهای این 

استان در تایباد و درگز حضور یافتند.
ســروان بیهقی بیان داشــت: در عکس های 
این نمایشــگاه سعی شده است بخش اندکی 

از فعالیت هــای مرزبانان 
در  کشــور  سلحشــور 
به  میهن  حفظ حریــم 
شود  گذاشــته  نمایش 
و امیدواریــم ایــن آغاز 
فصل تازه ای از همراهی 
و همــکاری بیشــتر و 
نزدیک تر نیروهای نظامی 
و انتظامــی با هنرمندان 

عکاس باشد.

  ضرورت یادآوری 
خدمات مرزبانان 

مســئول برگــزاری این 
نمایشگاه در گفت وگو با 
خبرنگار مــا گفت: بنا به اهمیت مرزبانی این 
ضرورت را احســاس کردیــم که فعالیت ها و 
مأموریت هــای مرزبانی را برای مردم به تصور 
بکشــیم. از این رو در فراخوانی از30 عکاس 
برتر و بنام شهر و استانمان دعوت کردیم که 

11 نفر به این دعوت پاسخ دادند.
قدیر وقاری شــورچه خاطرنشان ساخت: در 
نخستین گام، 11 عکاس در سه روز عکاسی 
در دو مرز دوغارون و لطف آباد - درگز فعالیت 

24 ساعته مرزبان را ثبت کردند.
عضو انجمن عکاسان خراسان در ادامه تعداد 
آثار عکاســان را 150 اثر اعــالم کرد و بیان 
داشــت: از بین این 150 اثر، 50 اثر انتخاب و 

در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.

  نگاهی فراملی 
مسئول نمایشگاه »نگاه بانان خورشید« تأکید 
کرد: با مساعدت مسئوالن مرزبانی امیدواریم 
این نمایشگاه را به زودی به صورت فرا استانی 
و ملی و حتی بین المللی داشــته باشــیم و 
شــرایط برگزاری این موضــوع را به عنوان 

جشنواره فراهم سازیم.
الزم بــه ذکر اســت نمایشــگاه »نگاه بانان 
خورشید« از روز گذشته افتتاح و تا پنجشنبه 
هفتم شــهریور ماه از ساعت 9 تا 12 و 17 تا 
19 در نگارخانه شــهر واقع در میدان شهدا، 
ساختمان تاالر شهر به صورت رایگان میزبان 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان است.
همچنین نشست نقد و بررسی آثار نمایشگاه 
پنجشنبه، هفتم شــهریور ماه از ساعت 17 
تا 19 با حضــور ابراهیم بهرامی، قدیر وقاری 
شورچه، موسی حاجی نژاد و شرمین نصیری 

برگزار خواهد شد.

فرهنگ وهنر
  »منطقه پرواز ممنوع«

 به سانس فوق العاده رسید
فارس: یــک روز پیش 
از اکران، فیلم سینمایی 
»منطقه پــرواز ممنوع« 
در مشــهد به ســانس 
فوق العاده رسید. این فیلم 
ســی ودومین  قالب  در 
جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای کــودکان و 

نوجوانان اصفهان، قرار است در مشهد نیز اکران شود.
»منطقه پرواز ممنوع« پیش از این در جشنواره اصفهان نیز 
با اســتقبال نوجوانان و خانواده ها همراه شده بود و توانسته 
بود به سه ســانس فوق العاده برســد.این فیلم امروز ساعت 
20 در ســینما سیمرغ مشــهد اکران می شود، عالقه مندان 
با رجوع به ســایت سینما تیکت می توانند بلیت تهیه کنند. 
فیلم ماجراجویانه »منطقه پرواز ممنوع« روایتگر داستان سه 
نوجوان اســت که در حین آماده  شدن برای مسابقه ساخت 
پهپاد، با پیدا شدن یک یوزپلنگ در حوالی محل زندگیشان، 
وارد مســائل و درگیری های مختلف و مهیجی می شوند.این 
فیلم به نویسندگی و کارگردانی امیر داسارگر و تهیه کنندگی 
حامد بامروت نژاد اســت و هــادی حجازی فر، محمد فیلی، 
متین پاکزاد، متیــن کرمانی، علیرضا اکبری، علی ذکریایی، 
زین العابدین تقی پور و بهار نوحیان از جمله بازیگران آن هستند.

  خوشنویسان نیشابوری آزمون دادند
نیشابور- خبرنگارقدس: 
130هنرمند خوشنویس 
نیشــابوری در آزمــون 
انجمــن  خوشنویســی 
ایــران  خوشنویســان 
کردند.سرپرست  شرکت 
انجمن خوشنویسان اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان نیشابور اظهار کرد: آزمون 
انجمن خوشنویســان ایران در محل مجتمع امور هنري اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشــابور با حضور سرپرست، مدیر 
اجرایی و بازرس شــعبه انجمن خوشنویسان و نماینده اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور برگزار شد و130هنرمند از 
خوشنویسان نیشابوری هنر خویش را در معرض آزمون قرار 
دادند.علی دربهشــتی گفت: در این آزمون که در 6 ســطح 
خوشنویســی برگزار شــد، 89 هنرمند در مقاطع مقدماتی، 
متوســط، خوش، عالی، ممتاز و 41 هنرمند در خط تحریری 
شرکت نمودند که اوراق امتحانی این هنرمندان برای تصحیح 
به تهران ارسال شده اســت و مدارک قبولی از سوی انجمن 

خوشنویسان ایران صادر خواهد شد.

  تجلیل از هنرمندان رشته هنری 
عکاسی در تربت جام 

قدس: مراسم تجلیل از 
هنری  رشته  هنرمندان 
عکاسی شهرستان تربت 
اداره  مــکان  در  جــام 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برگزار  شهرســتان  این 
ابتدا حســین  شــد.در 

حیدربیگی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت جام از 
هنر عکاسی به عنوان یک فعالیت تأثیرگذار در اجتماع یاد کرد.
در این مراسم از چهار نفر هنرمند پیشکسوت رشته عکاسی 
نجیب اهلل غمخوار احمدی، مشــیرابراهیم طاهر، سید جلیل 
حسینی زهرائی و محمدصادق صحرایی تجلیل به عمل آمد.

 

 تفرج در طبیعت زیبای شارک 
و زیارت امامزادگان

مقدم:  کاهانی   مهدی 
بســیاری  گفتــه  بــه 
قوچــان  مورخــان،  از 
پایتخــت  نخســتین 
اشــکانیان بوده اســت. 
هزارمســجد،  کوه های 
آالداغ و شــاه  جهان از 

قله های معروف این شــهر است و به همین دلیل چشمه ها 
و رودهای بســیاری در آن جریان دارند. شــاهرگ یا شاَرک، 
روستایی است از توابع بخش باجگیران که در 45 کیلومتری 

شمال قوچان و در نزدیکی جاده باجگیران واقع شده است.
شرایط مطلوب آب و هوایی، آبشار و رودخانه دائمی، سرسبزی 
و چشــم اندازها و طبیعت زیبای آن، سبب جذب گردشگران 
بســیاری به این روســتا شده اســت. به خصوص آنکه بنای 
امامزادگان علی بالغ و امام عبدالرحمن نیز می تواند انگیزه ای 
برای عزیمت گردشگران مذهبی به این منطقه باشد.رودخانه 
دربادام که از روســتای شارک سرچشمه می گیرد و در مسیر 
جاده ترانزیتی قوچان - باجگیران بعد از روســتای امام قلی 
قرار دارد، پس از عبور از روســتای دربــادام، وارد دره زیبای 
دربادام شــده و در انتها پس از ترکیب با رود شمخال و عبور 
از منطقه درونگر در شهرســتان درگــز، به بخش لطف آباد و 
سپس به دشت قره قوم در کشور ترکمنستان منتهی می شود.

زیارتگاه علی بالغ در مکانی باصفا و خوش آب و هوا قرار دارد 
که برای رســیدن به آن باید در مسیر قوچان به درگز حرکت 
کنیــد؛ پس از عبور از گردنه های تیوان در نزدیکی دره زیبای 

درونگر، جاده ای 6 کیلومتری به زیارتگاه منتهی می شود.
در طول سال میزبان زوار بی شماری از شهر ها و مناطق مختلف 
خراسان اســت و مردم، برای ذبح گوسفند نذری خود به این 
مکان می آیند. زیارتگاه همچنین دارای آب بسیار گوارا و خنک 
است که مسافران به هنگام خروج، مقداری از آن را برای تبرک 

با خود می برند.
قداســت این مکان آن طور که در تابلو سردر زیارتگاه نصب 
کرده انــد، به خاطر اقامت کوتاه مدت امام رضا)ع( در مســیر 
حرکت به خراســان تا رســیدن به مرو بوده و آبی که در این 

مکان جاری شده نیز به برکت قدم آن حضرت بوده است.
زیارتگاه امامزاده عبدالرحمن)ع( نیز در ســمت چپ حاشیه 
جاده اصلی واقع شده و در سمت راست آن کوه بسیار بلند و 
صافی قرار گرفته که نمای بسیار قشنگی به حرم امامزاده داده و 

مورد استقبال بسیاری از کوهنوردان قرار گرفته است.

ر گشت و گذا

  مسابقات بدمینتون جام والیت 
در نیشابور

خبرنگارقدس:  نیشابور- 
مسابقات بدمینتون دوبل 
آقایــان رده ســنی آزاد 
جام والیت در نیشــابور 

برگزارشد.
بــه گــزارش خبرنــگار 
قدســاین مســابقات با 
حضور 9 تیم برتر اســتان خراسان رضوی از شهرستان های 
نیشابور، مشهد و تربت حیدریه در سالن اختصاصی بدمینتون 

شهید منوچهر سلطانی شهرستان نیشابور برگزار شد.
در پایان مقام اول به جــواد غریب و علی اکبریان اختصاص 

یافت.

  پایان مسابقات پرس سینه 
 خراسان رضوی در مشهد

هیئت  رئیــس  قدس: 
پــرورش  و  بدنســازی 
رضوی  خراســان  اندام 
پرس  مســابقات  گفت: 
لــوازم  بــدون  ســینه 
باشــگاه های خراســان 
رضوی در مشهد برگزار 
شد. ســروش پورآزاد افزود: مسابقات پرس سینه بدون لوازم 
باشگاه های خراسان رضوی با حضور 163 ورزشکار با شرکت 
22 تیم از 9 شهرســتان در ســالن »شهید حاتمی« مشهد 
برگزار شد.وی بیان کرد: در پایان این مسابقات در رده سنی 
نوجوانان، باشگاه های »حسن«، »بیتو کالسیک« و »هیئت 
جوین« و در رده سنی جوانان، باشگاه های »حسن«، »بهراد« 
و »هیئت ســبزوار« به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب 

کردند.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی  ادامه 
داد: در رده سنی بزرگساالن نیز باشگاه های »حسن«، »بیتو 
کالسیک« و »کاپ تربت حیدریه« و در رده سنی پیشکسوتان، 
باشگاه های »مردان آسمانی«، »شهدای اتوبوسرانی« و »امید 

آزادشهر« به ترتیب اول تا سوم شدند.
گفتنی است؛ نفرات منتخب با نظر کمیته فنی به مسابقات 

قهرمانی کشور در کردستان اعزام می شوند.

  برگزاری مسابقات شطرنج 
سریع آزاد کشوری

هیئت  رئیــس  قدس: 
شطرنج خراسان رضوی 
گفت: مسابقات شطرنج 
کشــوری  آزاد  ســریع 
مســابقات شــطرنج  و 
قهرمانی استان در مشهد 

برگزار شد. 
رضا پاشانجاتی، رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی، گفت: 
این مسابقات با حضور 41 نفر از چهار استان و دو کشور ایران 
و افغانستان در خانه شطرنج مشهد برگزار شد. رئیس هیئت 
شطرنج خراسان رضوی  تصریح کرد: نفرات برتر این مسابقات 
به عنوان تیم استان برای شرکت در مسابقات کشوری از 6 تا 

12 مهرماه اعزام خواهند شد. 

  درخشش جوجیتسو کاران خراسانی 
در المپیاد استعدادهای برتر

رقابت هــای  قــدس: 
دوره  دومین  جوجیتسو 
المپیــاد اســتعدادهای 
درخشش  با  کشور  برتر 
خراســان  ورزشــکاران 

رضوی به پایان رسید.
این مســابقات با حضور 
208 شرکت کننده از 15 استان در سه استایل فایت، نه وازا و 
کاتا )نمایشی و کالسیک( در سالن امام)ره( مجموعه ورزشی 
آزادی استان گلستان برگزار شد.در این دوره از مسابقات در 
استایل نه وازا، تیم خراسان رضوی چهار طال، یک نقره و یک 
برنز را کسب کرد، همچنین تیم استان در استایل فایت، چهار 

برنز را از آن خود کرد.
گفتنی اســت، خراســان رضوی، خراسان شــمالی، تهران، 
مازندران، زنجان، اصفهان، آذربایجان شرقی، قم، چهارمحال 
و بختیاری، کرمان، گلستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، 

کردستان و مرکزی 15 استان حاضر در این رقابت ها بودند.

این نمایشگاه حاصل 
تالش سه روزه جمعی 

از عکاسان برتر خراسان 
رضوی به دعوت 

فرماندهی مرزبانی 
استان خراسان رضوی 

است که برای بازدید 
و ثبت عکس از حوزه 

استحفاظی مرزهای این 
استان در تایباد و درگز 

حضور یافتند
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      رئیس این دانشگاه:

مجوز رشته های جدید برای دانشگاه 
آزاد اسالمی سبزوار صادر شد

ایرنا: با هدف گسترش رشته های کاربردی در دانشگاه آزاد 
اسالمی مجوز راه اندازی دو رشته جدید »مدیریت کسب 
و کارهای کوچک« و »مدیریت مالی« در دانشــگاه آزاد 
اسالمی سبزوار صادر شد.رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ســبزوار با بیان این مطلب گفت: این رشته ها در مقطع 
کارشناسی ارشد راه اندازی شده است و از مهرماه امسال 
دانشجو می پذیرد. سعیدی اصل افزود: دانش آموختگان 
رشته »مدیریت کسب و کارهای کوچک« در زمینه مسائل 
مالی، بازاریابی، زنجیره تأمین و مدیریت بنگاه از ظرفیت های 
مناســبی برای تأسیس شــرکت برخوردار خواهند بود.

        سوم تا پنجم شهریور ماه

 ۸0 فعال اقتصادی ترکمنستان 
در مشهد نمایشگاه برپا می کنند

قدس: بیش از 80 نفر از تولیدکنندگان، تجار و فعاالن 
اقتصادی اســتان آخال کشور ترکمنســتان در مشهد 
نمایشگاه اختصاصی برپا می کنند.رئیس دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور گفت: این نمایشگاه 
از سوم تا پنجم شهریور ماه در محل نمایشگاه بین المللی 
مشهد برگزار خواهد شد.غالمعباس ارباب خالص افزود: 
در این نمایشگاه تولیدات مختلف کشور ترکمنستان نظیر 
صنایع نفت، گاز، بنزین، محصوالت ساختمانی، صنایع 
تبدیلی کشاورزی، دامپروری، محصوالت لبنی، صنایع 
پالســتیک و پروپیلن، مبل و دکوراسیون ارائه می شود.

   مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:

بناهای اضطراری تاریخی شهرستان ها 
مشارکتی مرمت و احیا می شود

قدس: مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری خراسان رضوی گفت: به دلیل کمبود اعتبار 
آمادگی داریم مرمت و احیای بناهای اضطراری تاریخی 
در استان را با مشارکت مالکان و متولیان موقوفه انجام 

دهیم.
ابوالفضل مکرمی فر عنوان کرد: در ســال جاری هشت 
بنای تاریخی را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان واگذار خواهیم کرد و تالش می کنیم 9 بنای دیگر 
نیز به این بناها افزوده  شود و در مجموع 17 بنا در استان 

خراسان رضوی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

7614zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. چیره شــدن- فرشــته موکل بر مهر و 
 محبــت در ایران باســتان - صــوت تنفر 
 2. برادر شــیرازی – ابزار گفت وگو – لعب 
3. بخشی از گوشــت کمر گاو – خواهر و 
برادر ناتنی- حیوان بیمار 4. پیامبران-پسر 
سیامک فرزند چهارم آدم»ع«- نوعی وانت 
محصول شــرکت ایران خــودرو 5. عالمت 
 جمع – لوله تنفســی - نام دخترانه ایرانی 
6. بهره و فایــده- صاحب ادعا- میوه نیکو 
7. از نزوالت آســمانی- ضربــه ای به توپ 
در فوتبــال- عالمــت 8. دوختــن پارگی 
فرش- شــاخه ای از ورزش شــنا- پیامبر 
9. ثابت شــده- مــاه میــالدی- پدرتازی 
خنــده دار-  نمایــش  وزن-  واحــد   .10
 همســر کمبوجیــه اول و مــادر کورش 
11. نوعی ســبزی خوردن- بازداشــتن- 
دشنام دادن 12. روحانی دین هندو – عرصه 
جنگ و درگیری - کوزه ســفالی 13. شهر 
باستانی بین النهرین – چندین اصل- گیاهی 
 خــاردار که چرم را بــا آن دباغی می کنند 
14. رایحه و بــو- الفبای نابینایان- همدم 

و همنشــین 15. رود ادبی- قصاب معدوم 
صبرا و شــتیال – نام دیگــر گل محمدی

1. دیشب صدای تیشــه از بیستون نیامد 
/ شــاید بــه خــواب شــیرین ... 2. تکان 
و جنبــش- حشــره خونخــوار- مقتــل 
امیرکبیر- قومــی اروپایی 3. از ســطوح 
باالی آمــوزش زبان انگلیســی- غزوه ای 
که بر ضد کافران شــمال عربستان صورت 
 گرفــت- از انــواع دوگانــه جریــان برق 
4. مفرد - راه فرار- از سیســتم های پخش 
تصاویر تلویزیونی- رنگ موی فوری 5. گل 
شــهادت- کرانه- گــوارا 6. قاعده حداکثر 
چندگانگی در شیمی- سرزمین- شکیبایی 
7. مهره ای در شطرنج- فلز چهره-  رئیس 
حزب دموکرات مسیحی ایتالیاکه 5 دوره 
نخست وزیراین کشــور بود 8. پایه ها- بام 
جهــان- نوعــی کفــش  مردانــه چرمی 
بی پاشــنه 9. »جــوان« در گویش جوان 
لندنی- پیشــوند معــادل ده- ماه محبت 
10. مــزه فــوری- به بلوغ رســیده- پرتو 

مجهول 11. بهار عربی- صــوت تنبیه- ماه نو 12. مایه 
 حیات- پسوند آغشــتگی- جایگزین- گیج و سرگشته 
13. دیلم- سمیع- ســتاره کم پیدا 14. رهاشده- واحد 
شمارش مغازه- خویشاوندی- پسوند شباهت 15. سنگ 
زینتی آبی رنگ سوغاتی خراسان رضوی که در نوع خود 
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