
 تعریض جاده دسترسی
 به جمعه بازار مشهد کلید خورد

 ارتش ایران
 مستقل ترین نیروی نظامی جهان است

آیت اهلل علم الهدی در هفدهمین همایش تجلیل از کارکنان نیروی زمینی ارتش:گزارش های قدس به ثمر نشست

موضوع انتقال جمعه بازار از مکان قبلی به مکان 
فعلی در انتهای بولوار پنجتن در حالی اتفاق افتاد 
که فضا برای بازار و پارکینگ به میزان قابل توجهی 
افزایش یافــت و همه از این بابــت ابراز رضایت 
داشتند، اما مشکلی بزرگ در این بین وجود داشت 
کــه نارضایتی خیلی از مراجعه کنندگان را در پی 

داشت، آن هم معضل ...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: ارتش 
جمهوری اسالمی ایران مستقل ترین نیروی نظامی 
در جهان است.آیت اهلل سید احمد علم الهدی روز 
گذشته در هفدهمین همایش تجلیل از کارکنان 
نیروی زمینی ارتش در مشــهد افزود: این ارتش 
مقدس نیرویی اســت که فرماندهی آن با حجت 

خدا یعنی فرماندهی کل قواست...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 

زمینه سازی ثبت جهانی توس وآسبادهای نشتیفان
معاون اجرایی منطقه 9 شهرداری مشهد:

دومین پارکینگ 
غیرمجاز محدوده 

باغ وحش به زودی 
پلمب می شود

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

 معاون سازمان صنعت
 معدن و تجارت استان با اشاره 

 به نبود قطعه عنوان کرد

 معطلی
 23 هزار خودرو 

در پارکینگ  
ایران خودرو

خراسان
همزمــان با هفتــه دولت و طبــق طرحی که 
اســتانداری خراســان رضوی برای پاسخگویی 
مدیران ارشد اســتان به رسانه ها در نظر گرفته 
است، مقرر شده با هماهنگی های الزم، در هفته 
دولت هر روز مدیران یکی از دستگاه های اجرایی 
خراسان رضوی در محل استانداری حاضر شده 
و در نشســتی با خبرنگاران به پرسش ها و موارد 
مورد نظر نمایندگان رســانه های خبری پاســخ 
دهند. گویا این موضوع پس از پایان هفته دولت 

نیز ادامه پیدا ...

مدیرکل میراث فرهنگی استان در گفت وگو با قدس خبرداد

.......صفحه 4 

قدس بررسی می کند

آمادگی انجمن 
صنایع تبدیلی برای 

کاهش قیمت رب

گاهی مواقع اتفاقاتی در شهر رخ می دهد که باور ماجرای رخ داده 
ســخت است، اما مواردی هم وجود دارد که بخش ناپیدا و ناگفته 

ماجرا دردآورتر می شود...

.......صفحه 3 
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    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (
»  فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 

اوراق کنندگان اتومبیل مشهد  «
به استناد تبصره »  1 « ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/05/02 کمیسیون نظارت بر 
سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف اوراق 
کنندگان اتومبیل شهرستان مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 
ظرف مدت 15 روز ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/06/20 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا در سامانه ایرانیان 
 ، داوطلبین  نام  ثبت  قسمت   -  ) ها  اتحادیه  الکترونیکی  انتخابات   ( ساران  سامانه   -  iranianasnaf.ir اصناف 
مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام 
و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه                       
، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در  ) در مهلت قانونی فوق ( 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان 
اصناف به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

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

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی مناقصه شرکت صنایع چوب آستان قدس رضوی
موضوع مناقصه: خرید ام دی اف خام

مدت زمان شرکت در مناقصه: حداکثر 3روز بعد از درج آگهی
محل در یافت اس��ناد مناقصه و تحویل پیشنهادات: مشهد کیلومتر 8جاده 

کالت، شرکت کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی
تلفن: 05132624084

مدت تحویل کاال از زمان اعالم برنده مناقصه: 10 روز.
مقدار شرح کاال ردیف

108ورق  ام دی اف خام 16میل به ابعاد 366*183سانتیمتر  1
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی              
کامیون داران گناباد )نوبت دوم(

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضا میرساند جلسه فوق 
در تاریخ پنجش��نبه 98/6/21 ساعت 16درمحل هیئت 
حس��ینی نوقاب برگزار خواهد شد. خواهشمند است 
در جلس��ه مذکور ش��رکت وی��ا وکالی خ��ود را معرفی 
نمایی��د )هر عض��و می تواند ح��د اکث��ر 2 رای وکالتی 

داشته باشد(.
دس��تور جلس��ه. 1_اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدیره 
و بازرس��ان 2_بررس��ی وتصوی��ب صورت ه��ای مالی 
س��ال های  ترازنام��ه  وتصوی��ب  87ت��ا97  س��ال های 
جدی��د                 مدی��ره  هیئ��ت  اعض��ای  مذکور3_انتخ��اب 

)اصلی و علی البدل(
4_انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال 98.

5پیشنهاد وتصویب بودجه سال 98..
6_پیشنهادوتصویب گزارش تغییرات سرمایه.

7_تعیی��ن وتصوی��ب مبلغی جهت باز پرداخت س��هام 
اعضای مستعفی.

8_تعین خط مش��ی جدید و راه اندازی وفعال ش��دن 
شرکت.

9_بررس��ی وتصوی��ب چگونگ��ی تنظی��م تفاه��م نامه                   
راه اندازی انجمن صنفی در محل شرکت.

هیئت مدیره  
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معاون اجرایی منطقه 9 شهرداری مشهد در واکنش به پیگیری قدس:

دومینپارکینگغیرمجازمحدودهباغوحشبهزودیپلمبمیشود
علی محمد زاده   گاهی مواقع اتفاقاتی 
در شــهر رخ می دهد که باور ماجرای رخ داده 
سخت اســت، اما مواردی هم وجود دارد که 

بخش ناپیدا و ناگفته ماجرا دردآورتر می شود.
برای بیان مصداق عینی این ادعا می خواهیم 
روایتی مستندگونه و به زبان عامیانه از ماجرایی 

داشته باشیم که این روزها درگیر آن هستیم.

آغازماجرا
اگر از مخاطبان روزنامه قدس باشید بی تردید 
به خاطر دارید که دوشــنبه هفته گذشته در 
گزارشــی با عنوان »درآمدزایــی غیرقانونی 
در پارکینگ وکیل آباد« بــه موضوع فعالیت 
غیرقانونی دو پارکینگ در محدوده باغ وحش 
مشهد پرداختیم که نه تنها مجوزی نداشتند 
بلکه مبلــغ 5هزار تومان از هر خودرو دریافت 

می کردند که با هیچ تعرفه ای همخوان نبود.

واکنشسریعشهرداری
پس از انتشــار ایــن گزارش بــود که باخبر 
شــدیم عوامل اجرایی شــهرداری منطقه 9 
یک پارکینگ را که قسمت میدان مقابل باغ 
وحش قرار دارد، پلمــب و متولی آن را ملزم 
به دریافت مجوزهای الزم کرده اند.اما بر اساس 
گزارش های رسیده باخبر شدیم پارکینگ دوم 
که در گذشته متعلق به کوهستان پارک بوده 
و همچنان در مالکیت این مجموعه اســت به 
صورت اجــاره به فرد دیگری واگذار شــده و 
مجوزی از سازمان ترافیک ندارد و همچنان به 

فعالیت خود ادامه می دهد.
الزم به ذکر است که هفته گذشته هم تالش 
ما برای گفت و گو با فــرد مورد نظر بی نتیجه 
مانــد، بنابراین روز گذشــته مجدد به محل 
مراجعه کردیم کــه در بدو ورود به پارکینگ، 
همان پیرمردی که هفته گذشــته هم حضور 
داشت مشغول راهنمایی خودروها به داخل بود  
و وقتی از او قیمت را پرســیدیم، گفت: 5هزار 

تومان است و زمان ندارد.

حاشیهدرحاشیه
پــس از ورود بــه داخل پارکینــگ بالفاصله 
به قســمت خروجی مراجعه کردیم و از فرد 

مســتقر در محل خواستیم 
یکی از متولیــان پارکینگ 
را به ما معرفی کند. دقایقی 
بعــد جوانی حاضر شــد و 
وقتی از وی پرســیدیم آیا 
مجوزی برای فعالیت دارید، 
وی گفت: بله مجوز داریم و 
شهرداری منطقه9 در جریان 

است .
نکته قابل توجه اینکه یکی 
ترافیکــی  کارشناســان  از 

منطقه 9 شهرداری هم همراه ما بود که وقتی 
اظهارداشت چنین مجوزی از ناحیه آن ها صادر 
نشــده، جوان مورد نظر مدعی شد پارکینگ 
تحت مدیریت فرد دیگری است و او بیشتر از 

آن اطالعی ندارد.
حاشیه قابل ذکر این گفت و گو زمانی رخ داد 
که به وی گفتیم، چــرا 5هزار تومان دریافت 
می کنید که باز خود را بی خبر نشــان داد و 
گفت: ما بر اســاس تعرفه کار می کنیم. وقتی 
از وی خواســتیم برای اثبات این ادعای خود 
چنــد تراکنش آخر دســتگاه کارتخوانش را 

و  نپذیرفت  دهــد،  نشــان 
بــرای پــس گرفتن  حتی 
برگــه ورودی از خبرنگار ما 
فیزیکی  درگیری  نزدیک  تا 
پیــش رفت و فــرد دیگری 
کــه از قبل داخل خودرویی 
بیرون از پارکینگ نشســته 
بــود، از خودرو پیاده شــده 
و راه خودرو روزنامه را ســد 
کرد تا مبادا قبض بدون مهر 
و نام و نشــان آن ها از محل 
خارج نشود.بخش دردناک ماجرا این است که 
احتمال ارتکاب هــر تخلفی در هر جامعه ای 
وجــود دارد، ولی اینکه متخلفان آشــکارا و 
با قدرتنمایــی به تخلف خــود ادامه دهند، 

بی تردید غیرمعمول است.

وعدهپلمب
بخش دیگر پیگیــری دیروز از حوزه متولیان 
نظارتــی بود. با معــاون اجرایــی منطقه 9 
شهرداری مشــهد تماس گرفتیم و خواستار 
ارائــه توضیحاتی در این باره شــدیم که وی 

گفــت: این پارکینــگ هم در صــورت ارائه 
ندادن مدارک قانونی در چند روز آینده پلمب 
خواهدشــد.ذبیحی افزود: پارکینگ روبه روی 
باغ وحش مشــهد هفته گذشته پلمب شده 
و پیمانــکار آن در حال انجــام مراحل اداری 
دریافت مجوزهای الزم اســت و به پارکینگ 
کنار بــاغ وحش هم اخطار داده شــده تا در 
مهلت تعیین شده در اخطاریه، مدارک الزم را 
ارائه نماید، در غیر این صورت پلمب می شود.

حامــی  همــواره  شــهرداری  گفــت:  وی 
ســرمایه گذاری ویا فعالیت در حوزه خدمات 
متنوع شهری بوده و هست و یکی از حوزه هایی 
که خواهان ورود بیشتر فعاالن هستیم حوزه 
ترافیکی است که یکی از مهمترین بخشهای 

آن ایجاد فضای پارکینگی است.
ذبیحی ادامه داد: اما شــرط اولیه هر فعالیتی 
رعایت ضوابط اســت و  در ایــن مورد هم از 
متولیان این دو پارکینگ خواســته شــده بر 
اســاس ضوابط قانونی ابتدا مجوزهای الزم را 
ارایه و بر طبق تعرفه های قانونی فعالیت نمایند 
کــه در صورت عدم رعایت هر کــدام از این 
بخشها از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری می شود.

معاون حج و زیارت خراسان رضوی تشریح کرد 
 آخرین خبرها از بازگشت حجاج

قــدس: معــاون حج 
خراســان  زیــارت  و 
طبق  گفــت:  رضــوی 
انجام  برنامه ریزی هــای 
شــده، همــه حجــاج 
در ســال جاری  ایرانی 
با هواپیمایــی ایران ایر 

به کشــور برمی گردند که پروازهای برگشت کاروان های حج 
استان از 31 مرداد آغاز و تا 17 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
رضا درگاهی افزود: در طول این مدت 11 هزار و 476 حاجی 
و عوامل کاروان های خراســان رضوی و شمالی با 46 پرواز از 
فرودگاه های جده و مدینه منوره به فرودگاه شهید هاشمی نژاد 

مشهد منتقل خواهند شد.
وی یادآور شــد: 9 هزار و 910 حاجــی در قالب 69 کاروان 
از خراســان رضوی به حج تمتع سال جاری مشرف شدند و 
بحمداهلل در حج سال جاری تاکنون هیچ زائر فوتی نداشته ایم 
و حجاج استان در سالمت کامل هستند.معاون حج و زیارت 
استان افزود: از هم اکنون آسیب شناسی در حوزه های مختلف 
برای ارتقای خدمات به حجاج در دستورکار قرار گرفته است؛ 
این طرح با مشارکت حاجیان امسال در فرایند ارزیابی عملکرد 

و خدمات حج و زیارت اجرایی خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
رضوی در گفت و گو با قدس عنوان کرد 

  احتمال افزایش 50درصدی
 بلیت اتوبوس در اربعین

بهاردوست: 
کـل  یــر مـد
راهداری و حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی 
گفت: هنوز نرخی برای 
بلیــت اربعین امســال 
اعالم  اتحادیه  توســط 

نشــده اســت، ولی با توجه به اینکه همه اجناس و خدمات 
دست کم ۲0 درصد افزایش قیمت داشته اند و از آنجایی که هر 
ساله اتوبوس ها یک سر خالی می روند یا برمی گردند، احتماالً 
افزایش قیمتی حدود 50 درصــد را برای بلیت های اربعین 

خواهیم داشت.
ابراهیم نصری با بیان اینکه تا به امروز اعالم شده چهار پایانه 
مرزی خســروی، مهران، چذابه و شلمچه محل تردد حدود 
۲/5 میلیون زائر خواهد بود، افزود: برای پذیرایی و اعزام این 
میزان زائر از ظرفیت و فعالیت 136 شرکت مسافربری داخلی، 
سه شرکت مسافربری بین المللی دارای قرارداد منظم با عراق، 
4 هزار و 300 دســتگاه ناوگان عمومی جــاده ای )اتوبوس، 
مینی بوس و ســواری کرایه(، 8هزار و 500  راننده حرفه ای، 
13 پایانه مســافربری عمومی، ۲70 دفتر آژانس مسافرتی و 
51 دفتر فروش بلیت در شهر)مشهد( و تلفن پنج شماره ای 
38086 برای خدمات فروش بلیت، 35 باب راهدارخانه و  36 
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی بهره می بریم . زائران اربعین 
با ناوگان جاده ای، ریلی و هوایی متناســب با افزایش حجم 

تقاضای سفر جا به جا می شوند.
وی ادامه داد: تســهیالتی نیز برای ورود اتباع افغانستانی به 
کشور و انتقال آنان از مشهد به مرز شلمچه پیش بینی شده 
اســت تا از ســودجویی افراد مجهول الحال در دریافت کرایه 
حمل و نقــل و تأمین ناوگان خارج از شــبکه حمل و نقل 
جاده ای مســافر جلوگیری شود که برای بهبود امور نیازمند 

همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط هستیم.
راهــداری و حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی ادامه داد: 
الزم اســت زائران اربعین به یکسری نکات هم توجه کنند، 
مثالً اینکه برای دریافت بلیت ســفر یا تهیه ناوگان دربستی 
تنها به شرکت های مسافربری مستقر در پایانه های عمومی 
مراجعــه و از هرگونــه ارتباط با افراد غیرمســئول اجتناب 
نمایند؛ بلیت سفر را درصورت امکان به صورت غیرحضوری 
 و از طریق ســامانه های معتبــر www.safar7۲4.comو
 www.payaneh.ir  تهیــه کنند و در انتها اینکه هرگونه 
شکایت و پیشنهاد خود را از طریق پل های ارتباطی )سامانه 
پیامکی 10005۲5 و تلفن 3851950۲ ســتاد حمل و نقل 

مسافر پایانه مسافربری امام رضا( منعکس نمایند.

  تفاهم نامه های معین اقتصاد مقاومتی 
شهرستان رشتخوار منعقد شد

قدس:همزمان با دومین 
در  دولــت  هفتــه  روز 
جلسه ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی خراسان 
تفاهم نامه های  رضــوی، 
معین اقتصــاد مقاومتی 
رشــتخوار  شهرســتان 
منعقد شــد.بر اســاس 

تفاهم نامه منعقد شده، شــرکت فوالد قائم امید نور به عنوان 
معین اقتصــاد مقاومتی منطقه 11 مثلث توســعه اقتصادی 
فرهنگی خراســان رضوی، مسئولیت توســعه محلی بخش 
جنگل شهرستان رشتخوار را برعهده گرفت.همچنین در قالب 
تفاهم نامه ای دیگر، مجتمع سنگان خواف به عنوان معین اقتصاد 

مقاومتی شهر سنگان خواف انتخاب شد

 آیت اهلل علم الهدی در هفدهمین 
همایش تجلیل از کارکنان نیروی زمینی ارتش:

  ارتش ایران مستقل ترین
 نیروی نظامی جهان است

ایرنا: نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی گفت: 
ارتش جمهوری اسالمی 
ایران مستقل ترین نیروی 

نظامی در جهان است.
احمد  ســید  آیــت اهلل 
علم الهدی روز گذشــته 
در هفدهمیــن همایش 
تجلیل از کارکنان نیروی زمینی ارتش در مشــهد افزود: این 
ارتش مقدس نیرویی اســت که فرماندهی آن با حجت خدا 
یعنی فرماندهی کل قواست، این فرماندهی از ناحیه معنویت و 

اتصال به امام زمان)عج( صورت می پذیرد.
وی اظهار داشت: پنتاگون اگر قوی ترین ارتش جهان است اما 
اسیرترین جریان و قدرت نظامی دست صهیونیست هاست که 
حتی برای ملت آمریکا نیز خدمت نمی کند.امام جمعه مشهد 
ارتش ایران را ســپاه امام زمان)عج( خواند و گفت: این سپاه و 
نیرو در زمان ظهور حضرت ولی عصر)عج( تشــکیل نمی شود، 
بلکه پیش از ظهور و برای تأمین وسایل و اسباب ظهور تشکیل 
می شود و  امروز نگاه همه مسلمانان در سراسر جهان به ارتش 
ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان رزمندگان بدر، 
احد و احزاب است.در این همایش از 350 نفر از کارکنان ممتاز 

نیروی زمینی ارتش در سراسر کشور قدردانی شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین در مراسم افتتاح 
بیست و هفتمین جشنواره سراسری فرهنگی هنری دانشجویان 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در مشهد گفت: در شرایط امروز 
و جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی دشمنان، دانشگاه فنی 
و حرفه ای می تواند محقق کننده عینی اقتصاد مقاومتی باشد.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی افزود: دانشگاه فنی و حرفه ای در 
جهش و توسعه نظام، کشور و جامعه به ویژه در شرایط موجود 
اقتصادی می تواند نقشی بی بدیل ایفا کند.وی اظهار داشت: این 
نهاد مقدس می تواند نیروی توانمند انسانی داخلی را در بهره وری 
مطلوب قرار دهد.بیست و هفتمین جشنواره سراسری فرهنگی 
هنری دانشجویان دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور که از سوم 

شهریور در مشهد آغاز شده است، به مدت سه روز ادامه دارد.

گزارش های قدس به ثمر نشست
  تعریض جاده دسترسی

 به جمعه بازار مشهد کلید خورد
انتقال  موضــوع  قدس: 
جمعــه بــازار از مکان 
قبلی به مکان فعلی در 
انتهای بولوار پنجتن در 
حالی اتفاق افتاد که فضا 
پارکینگ  بــازار و  برای 
به میــزان قابل توجهی 
افزایش یافــت و همه از این بابت ابراز رضایت داشــتند، اما 
مشکلی بزرگ در این بین وجود داشت که نارضایتی خیلی از 
مراجعه کنندگان را در پی داشت، آن هم معضل راه دسترسی 
به جمعه بازار شهید شوشــتری بود؛ به ویژه در انتهای بولوار 
پنجتن منتهی به پل روی کشف رود. در این مدت انتقادهای 
زیادی چه از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و چه مردم بر 
ســر این موضوع وجود داشت. روزنامه قدس در همین راستا 
سلســله گزارش هایی را منتشــر کرد که در آن ها قول هایی 
برای حل این مشــکل از سوی مسئوالن داده شده بود. گویا 
پس از این مدت، این قول ها به مرحله اجرا نزدیک شــده و 
عملیات اجرایی بهسازی مسیر دسترسی به جمعه بازار آغاز 
شده است.در همین زمینه غالمرضا غالمی، شهردار منطقه 
چهار مشهد گفت: برای رفع معضالت این پروژه که مربوط به 
مسیر دسترسی و ترافیک این محدوده است، ضمن استفاده 
از پیشنهادها و نظرات کارآمد، از طریق هماهنگی و همکاری 

بین بخشی با سازمان های مرتبط اقدام شده است.
وی اظهار داشــت: مســیر دسترســی به جمعه بازار شهید 
شوشتری از میدان پنجتن تا این بازار ۲ کیلومتر است که به 
دلیل عرض کم و سطح نامناسب احتیاج به تعریض و بهسازی 
دارد.غالمی خاطرنشان کرد: با پیمانکار و مشاور طرح جلسات 
متعددی گذاشته شد و اکنون طرح در محدوده منطقه 4 با 
تعریض پل کشف رود و صرف اعتبار 40 میلیارد ریال در حال 
اجراست.شهردار منطقه 4 مشهد اضافه کرد: برای اجرای این 
پروژه، پل دیگری به فاصله دو متری پل موجود طراحی شده 
که شامل مسیر سواره رو و یک خط اضطراری است.غالمی در 
پایان تصریح کرد: در جلسه ای که با حضور نمایندگان اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، مطالبات عمومی شهرداری 
مشهد و سازمان ساماندهی مشاغل شهری در خصوص مسیر 
دسترسی جمعه بازار شهید شوشتری برگزار شد، مقرر گردید 
نقشه های ارائه شده از سوی مشاور پروژه تعریض و بهسازی 
مسیر دسترسی )حدفاصل پل کشف رود تا جمعه بازار( تأیید 

نهایی و پس از آن عملیات اجرایی آغاز شود.

   گشایش نمایشگاه اختصاصی 
تولیدکنندگان ترکمنستانی در مشهد

رسائی فر: نمایشگاه اختصاصی تولیدکنندگان استان آخال 
ترکمنســتان عصر دیروز با حضور جمعی از مســئوالن دو 
کشور ایران و ترکمنستان در مشهد افتتاح شد.ارباب خالص، 
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور 
در مراسم افتتاح این نمایشــگاه گفت: مراودات بین ایران و 
ترکمنســتان همواره شرایط خوبی داشته است، در سه سال 
اخیر این مراودات بیشــتر شده است که این مهم در مباحث 
تجاری و اقتصادی نمود بیشــتری هم داشــته است و اتفاق 

ویژه ای است.
مس فروش، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی نیز با اشاره 
به تولیدات خوبی که استان در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
دارد، اظهار داشت: استان در تولیدات محصوالتی مثل زعفران، 

پسته، انار و گوشت قرمز شرایط ویژه ای دارد.
احمد قربان اف، معاون استاندار آخال ترکمنستان هم گفت: 
با توجه به رابطه دیرینه دوستی بین ایران و ترکمنستان، این 
روابط همچنان در حال گسترش است؛ برگزاری این نمایشگاه 

نمونه ای از این ارتباط نزدیک اقتصادی است.

هاشم رســائی فر   همزمان با هفته دولت و طبــق طرحی که استانداری خراسان 
رضوی برای پاسخگویی مدیران ارشد استان به رسانه ها در نظر گرفته است، مقرر شده با 
هماهنگی های الزم، در هفته دولت هر روز مدیران یکی از دســتگاه های اجرایی خراسان 
رضوی در محل استانداری حاضر شده و در نشستی با خبرنگاران به پرسش ها و موارد مورد 
نظر نمایندگان رسانه های خبری پاسخ دهند. گویا این موضوع پس از پایان هفته دولت 
نیز ادامه پیدا خواهد کرد و هر هفته مسئوالن دستگاه های باقیمانده تا آبان ماه رو در روی 
اصحاب رســانه قرار خواهند گرفت. دیروز قرعه نخستین نشست از سلسله نشست های 
خبری در استانداری خراسان رضوی به نام مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت خورد.

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صمت خراسان رضوی در این نشست گفت: 5 هزار 
و 7۲8 پروانه بهره برداری تا تیرماه سال جاری داده شده که 1۲7 مورد عملکرد چهار ماهه 
سال جاری اســت؛ ۲0 هزار و 3۲4 میلیارد تومان سرمایه گذاری این پروانه ها و اشتغال 

حاصل شده از این تعداد واحد صنعتی 199 هزار و ۲80 نفر است.
وی به برنامه های ســازمان صمت در حوزه صنعت اشاره و خاطرنشــان کرد: تعدادی از 
واحدهای صنعتی ما یا فعالیت ندارند و یا با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی فعالند؛ منطق 

حکم می کند بر تکمیل واحدهایی که نیمه راکد هستند تمرکز کنیم.

احتمالبحرانیشدنشرایطآبصنعتدرآینده
مس  فروش همچنین در خصوص وضعیت مصرف آب در صنایع اظهار داشت: معتقدیم در 
حوزه آب، سهم بخش صنعت و تولید که 1.۲ درصد در سطح ملی بوده، نسبت به کشورهای 
پرآب و کم آب بسیار فاصله دارد و کم است. با این شرایط چنانچه همین گونه پیش برویم 
بی تردید در آینده دچار مشکل می شویم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در ســال گذشــته 5هزار و ۲00 مورد از ۲۲0 هزار واحد صنفی تعطیل و 
مجوزشــان ابطال شــده و در ســال جاری 3 هزار و 500 پروانه جدید صادر شده است.

آماربازرسیوتخلفات
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تعداد بازرسی ها 
در ســال جاری بیش از 194 هزار مورد بوده که 5.9 درصد نسبت به سال گذشته رشد 
داشــته است، گفت: تعداد واحدهای متخلف 1۲ هزار و 797 مورد گزارش شده که 8.5 
درصد نسب به سال پیش رشد داشته است.ارزش ریالی تخلفات 10 هزار و 337 میلیارد 
ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گشته یک هزار و 100 درصد افزایش داشته است.

رضا شجاعی افزود: در بازرسی  از 56 قلم کاال، ۲6 مورد افزایش قیمت و ۲8 قلم کاهش 
و دو مورد بدون تغییر گزارش شــده است که از این میان بیشترین افزایش قیمت را در 
چای با 83 درصد و آجرگری و بیشــترین کاهش را در پیاز زرد و گوجه فرنگی داشتیم 
که 16 مورد با دســتور دادستانی پلمب شدند، از آن تعداد 9 مورد تقلب، چهار مورد در 

حوزه خوراک دام و سه مورد در حوزه احتکار بوده است.وی همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما مبنی بر اینکه دیده شــده در برخی از فروشگاه ها قیمت درج شده روی کاال 
مخدوش شــده است، آیا بازرسی ســازمان به این مورد نیز ورود پیدا کرده است، اظهار 
داشت: در این مورد بازرسی سازمان با جدیت پیگیر بوده و هست که در یکی از مواردی 
که دو ماه پیش در خصوص یکی از تولیدکنندگان رب و کنســرو، درج قیمت مخدوش 
شده بود، بازرسی ورود پیدا کرد و منجر به پلمب انبار های آن ها شد؛ پرونده این موضوع 

نیز در حال رسیدگی است.

23هزارخودرومعطلقطعه!
ابراهیم ناصری، معاون امور صنایع سازمان صمت خراسان رضوی به  مزایای تحریم ها اشاره 
کرد و گفت: گرانی ارز و تحریم ها ســبب شده عمده افراد به  صنعت داخل روی آورند و 
به این ترتیب زمینه رونق تولید ایجاد شــود.وی ادامه داد: 1۲.5 درصد واحدهای تولیدی 
خراسان رضوی تعطیل بوده که از این تعداد 71۲ واحد راکد هستند و حدود هزار واحد 
تولیــدی زیر ظرفیت خود کار می کنند.ناصری در خصوص تعداد خودروهای موجود در 
پارکینگ گفت: ۲3 هزار خودرو در پارکینگ های ایران خودرو است؛ بیشتر این خودروها 
405 بــوده و به دلیل نقص قطعه در پارکینگ هســتند که عمده این قطعات مربوط به 
قطعات برقی و الکترونیک است.معاون امور صنایع سازمان صمت خراسان رضوی همچنین 
در خصوص آمار تولیدات ایران خودرو در سال های اخیر و امسال بیان کرد: آمار تولید در 
چهار ماهه اول سال جاری 30 هزار و 873 دستگاه خودرو بوده که در مقایسه با دو سال 
گذشته افت داشته است؛ به طور مثال در سال 97 در چهار ماه نخست 41 هزار و 7۲0 
دستگاه در کل سال 91 هزار و 36 دستگاه تولید شد، با این توضیح که میزان کل تولیدات 

در سال 96 طبق آمار 163 هزار و 530  خودرو بوده است.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به نبود قطعه عنوان کرد

 معطلی 23 هزار خودرو در پارکینگ  ایران خودرو خراسان 
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حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت 
خراسان رضوی از ابتدای مهر ماه

قدس: مدیرعامل مخابرات خراســان رضوی گفت: از 
ابتدای مهرماه قبوض کاغذی تلفن ثابت حذف و کارکرد 

به صورت پیامکی به مشترکان اعالم می شود.
حسن اروجی افزود: این تصمیم توسط شرکت مخابرات 
ایران مبنی بر چاپ نشدن قبوض تلفن ثابت از ابتدای 
مهرماه در کشور گرفته شده، از این رو قبض های  تلفن 
ثابت مشترکان در استان نیز از زمان اعالم شده از طریق 
پیامک اطالع رســانی خواهد شد.وی گفت: مشترکان 
تلفن ثابت در اســتان از این پــس می توانند با تماس 
رایگان با شماره تلفن ۲000 از مبلغ کارکرد تلفن ثابت 

خود مطلع شده و آن را پرداخت کنند.

 پسته به  زودی وارد
 بازار بورس می شود

 فارس :فرماندار تربت حیدریه با اشاره به اینکه پسته 
بــه زودی وارد بازار بورس می شــود، بر ضــرورت ورود 
زعفران و ابریشم به بورس بین الملل تأکید کرد.رستمی 
گفت: بازار ســهام مکانی برای تأمین مالی فعالیت های 
مولد اقتصادی و رشــد اشــتغال در جامعه است؛ این 
موضوع به عنوان وجه تمایز اصلی آن از بازارهای رقیب 
مطرح می شود.وی یادآور شد: عالوه بر اینکه زیره از بهار 
سال جاری وارد بورس شد، پسته نیز به زودی وارد این 
بازار می شود، البته به نظر می رسد بعضی از محصوالت 
در بورس کاال  مانند زعفران و ابریشــم باید وارد بورس 

بین المللی شوند.

جشنواره ملی فرهنگی هنری 
دانشگاه های فنی و حرفه ای

ایرنا: بیست و هفتمین جشــنواره سراسری فرهنگی 
هنری دانشــجویان دانشــگاه های فنی و حرفه ای روز 

گذشته در مشهد آغاز شد.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی در این 
مراســم گفت: این جشــنواره با حضور 464 دانشجوی 
دختر و پســر منتخب از سراسر کشور در مشهد برگزار 

شده است.
محسن حداد  همچنین در ادامه اظهار داشت: دانشجویان 
شــرکت کننده در ۲8 رشته در قالب پنج بخش شامل 
آوایی، معارف، هنری، ادبی و پژوهش و فناوری با یکدیگر 

رقابت می کنند.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر
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روی خط حادهث

اقنون

هفته دولت

نشست خبری

با حکم قضایی صورت گرفت
 خلع ید متصرفان شیرخوارگاه 

هالل احمر مشهد
مجمـوعـــه  قــدس: 
هالل احمر  شــیرخوارگاه 
خراسان رضوی در مشهد 
کــه از پیــش از انقالب 
میزبــان رشــد و پرورش 
هزاران کودک بی سرپرست 
و در سال های اخیر تصرف 

شده بود، با پیگیری جمعیت هالل احمر استان، سازمان بازرسی 
خراسان رضوی و با حکم قضایی به بیت المال بازگشت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی با اعالم این خبر 
گفت: شیرخوارگاه این جمعیت واقع در ابتدای بولوار شاهد مشهد 
با حدود ۱۴ هزار مترمربع زمین و بنا، تجهیزات و حتی تعدادی 
خودرو، توسط یکی از مدیران عامل  پیشین جمعیت هالل احمر 

استان به  صورت غیرقانونی تصرف شده بود.
مجتبی احمدی افزود: این مجموعه به بهانه نگهداری از ایتام و با 
ایجاد مؤسسه ای به مدیریت یکی از نزدیکان مدیرعامل پیشین 
هالل احمر استان و انجام مکاتبه ای غیرقانونی با اداره ثبت اسناد 

و امالک استان به نام این فرد ثبت و به وی واگذار شده بود.
وی ادامه داد: گزارش ســازمان بازرســی خراسان رضوی و نیز 
پیگیری هالل احمر استان در دوره جدید، منجر به طی مراحل 
قانونی و صدور حکم اولیه و نهایی قضایی در الزام به بازگشت این 

مجموعه به بیت المال شد.

فرماندار در گفت وگو با قدس خبر داد
  افتتاح ۱۱۷پروژه در شهرستان مشهد 

همزمان با هفته دولت
رضاطلبــی: 
ر  ا نـــد مـا فـر
مشهد گفت:۱۱۷پروژه با 
بــر  افــزون  اعتبــاری 
تومــان  ۲۳۲میلیــارد 
همزمان با هفته دولت در 
شهرستان مشهد افتتاح و 

به بهره برداری خواهد رسید. سیدمحمدرضا هاشمی در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار داشت: این پروژه ها از محل بودجه های ملی، 
استانی، منابع داخلی دستگاه ها و تسهیالت بانکی، برنامه ریزی و 
به پایان رسیده اند که ۳۷ پروژه با اعتبار ۱۵۸میلیارد تومان در 
سطح شهر مشهد، ۶۶پروژه با اعتبار ۵۸میلیارد تومان در بخش 
مرکــزی، ۹پروژه با اعتبار ۵میلیارد تومان در بخش احمدآباد و 
۱۳پروژه با اعتبار ۹میلیارد تومان در بخش رضویه طی این هفته 

افتتاح خواهند شد. 
وی افزود: از جمله این پروژه ها می توان به پروژه شــرکت آب و 
فاضالب مشــهد با اعتبار  ۳۷میلیارد تومــان  و  پروژه هایی در 

زمینه جهاد کشاورزی، برق منطقه ای و دامپزشکی  اشاره کرد.
وی یادآور شــد: ۳۵ تا ۴۰درصــد از پروژه های هفته دولت در 

شهرستان مختص به حاشیه شهر مشهد است.

شهردار شهر دّرود با تأکید بر ممنوعیت ارائه 
خدمات به متصرفان:

نمی گیریم  تهدیدهای کوه خواران را جدی 
شهـــر  شــهردار  مهر: 
توریســتی درود گفــت: 
در حضور  خوبی  افزایش 
در  عــرب  گردشــگران 
ولــی  داشــته ایم  درود 
درود  در  ظرفیت ســازی 
وجود ندارد و گردشــگر 

صرفاً برای طبیعت به درود سفر می کند.
رامین زمانی در نشســت خبری با خبرنــگاران اظهار کرد: 
حضور گردشــگران عرب در درود افزایش خوبی داشته است 
ولی ظرفیت سازی در درود وجود ندارد و گردشگر فقط برای 
طبیعت به درود ســفر می کند. این درحالی اســت که شهر 
مناطق دیدنی بســیاری دارد و کاســبان بازاری فقط از این 

گردشگران سود می برند. 
وی افزود: با توجه به نیاز شــهر درود، کلنــگ پد فرود بالگرد 

اورژانس هوایی چهارشنبه این هفته به زمین خواهد خورد.
وی در رابطــه با زمین خواری در شــهر درود ابراز کرد: در درود 
زمین خواری نداشته ایم و شاید بعضی اوقات در کوهسارها افرادی 
که مالکیــت دارند به این مناطق بولــدوزر می برند. همچنین 
تعدادی از باغداران در حریم رودخانه ساخت و ساز داشته اند که با 
سیل اخیر کامالً تخریب شده ولی باز هم ساخت دیوار و خاکریز 

انجام می شود.
زمانــی گفت: در بحــث زمین خواری و کوه خواری شــکایتی 
نکردیم و به مالکان هم پاســخگویی صورت نمی گیرد. در این 
زمینه تهدیدهای زیادی شدیم ولی نمی گذاریم با سوءاستفاده 

از پروانه های غیرمجاز صادر شده، از آب، برق و گاز بهره ببرند.

با تالش پلیس مشهد
  باند »تهرونی« متالشی شد 

خط قرمز: سه زن و دو 
گردانندگان  جوان،  مرد 
باند سرقت هاي حیله گرانه 

در مشهد بودند.
ســرهنگ اکبر آقابیگي،  
مشهد  انتظامي  فرمانده 
پرونده  این  تشــریح  در 
گفت: گزارش سرقت هاي سریالي در فاصله چند روز از مغازه هاي 
هسته مرکزي شهر مشهد، پلیس را بر آن داشت که طرح ویژه اي 
براي شناسایي و دستگیري عامالن این سرقت ها در دستور کار 

خود قرار دهد.
تیم هاي دایره تجسس کالنتري بانوان در این مأموریت ضربتي به 
سرنخ هایي دست یافتند که نشان مي داد سه زن جوان متهمان 

اصلي پرونده هستند.
وی تصریــح کرد: با کســب این اطالعات، اکیپ هاي گشــت 
نامحســوس کالنتري بانوان وارد عمل شدند و پس از کنترل و 
مراقبت هاي میداني هر سه نفر را در حالي که از چند فروشگاه 
سرقت کرده و وسایل مسروقه را داخل صندوق عقب یک خودرو 

پژو پارس گذاشته بودند، شناسایي کردند.
متهمان که متوجه حضور پلیس در یک قدمي خود شده بودند، 
از صحنــه گریختند اما مأموران کالنتــري بانوان با ردزني هاي 
گســترده مخفیگاه آنان را شناسایي و پس از هماهنگي با مقام 
قضایي، ســه زن و دو مرد که از گردانندگان باند سرقت بودند 

را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی مشهد تصریح کرد: در بازرسي از محل ۶ دستگاه 
گوشي تلفن همراه، ۳۵ عدد شلوار زنانه، ۲۴ عدد مانتو مارک،۳۲ 
دســت لباس بچه گانه و ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان وجه نقد 

کشف شد.
تحقیقات از متهمان پرونده که از اســتان تهران براي سرقت به 
مشــهد آمده اند، در حالي ادامه دارد که تاکنون پنج شــاکي با 
شناسایي متهمان مدعي شده اند اعضاي باند ۲۰ میلیون تومان 

لباس و وسایل از مغازه هاي آن ها به سرقت برده اند.

اختفای الشه های شکار در پوشش گیاهی
  شکارچی غیرمجاز تیهو در تربت جام 

دستگیر شد
اداره  رئیس  قرمز:  خط 
زیست  محیط  حفاظت 
تربت جام گفت: مأموران 
یگان محیط زیست این 
شهرســتان در ارتفاعات 
مشــرف به معدن گلبانو 
یــک نفــر شــکارچی 
غیرمجاز را دســتگیر کردند. محمدجواد علیپور اظهار کرد: در 
پی گشت و کنترل عرصه های طبیعی تربت جام، مأموران یگان 
محیط زیست این شهرستان در ارتفاعات مشرف به معدن گلبانو 
به یک نفر شکارچی غیرمجاز برخورد کرده اند که در مسیر قنات 
معدن اقدام به شکار غیرمجاز چهار قطعه جوجه تیهو با استفاده 

از یک قبضه سالح ساچمه زنی کالیبر ۱۲ کرده بود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام بیان کرد: شکارچی 
که متوجه مأموران محیط زیست شده بود ابتدا اقدام به مخفی 
کردن پرندگان شکار شده در البه الی گیاهان اطراف قنات کرده 
که در بررســی محل، تعداد چهار قطعه الشه تیهو نابالغ کشف 

و ضبط شد.
وی خاطرنشــان کرد: شکارچی دستگیر شده جزو شکارچیان 
غیرمجاز سابقه دار است که پس از دســتگیری، آالت و ادوات 

شکار وی ضبط و به مقامات قضایی تحویل داده شد.
علیپور افزود: صرف نظر از اقدام این شکارچی دستگیر شده به 
جهت شکار پرندگان نابالغ که برای نوشیدن آب به قنات آمده 
بودند، قانون گذار برای خاطیان عالوه بر جزای نقدی، تا سه سال 

حبس تعیین کرده است.

با تالش مرزبانان خراسان رضوی صورت گرفت
  کشف بیش از ۱۱ هزار لیتر سوخت 

قاچاق در یک هفته
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراسان  استان  مرزباني 
رضــوي  از خروج بیش 
از ۱۱ هزار لیتر سوخت 

قاچاق خبر داد.
سردار »جان نثار« فرمانده 
خراسان  استان  مرزباني 
رضــوي در ایــن خصوص بیان داشــت: با هــدف  برخورد با 
قاچاقچیان سوخت و جلوگیري از خروج سرمایه ملي از کشور، 
مرزبانان این فرماندهي در هنگ مرزي و مرزبانی درجه یک تایباد 

موفق به کشف مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق شدند.
وی در تکمیــل این خبر افــزود: مرزبانان هنگ مرزی تایباد با 
اجرای ایست و بازرســی در مسیر خودروهای ترانزیتی، موفق 
شدند بیش از ۱۱ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۶۰۴ میلیون 

و ۵۱۵ هزار ریال را در یک هفته  گذشته کشف نمایند.
این مقام انتظامی با اشاره به تجسس دقیق مرزبانان در ایست و 
بازرسی های مرزی اظهار داشت: مرزبانان این فرماندهي در یکی 
از این عملیات ها موفق شدند چند قاچاقچي سوخت را شناسایي 
و از ناحیه آن ها ۱۱ هزار و ۲۳۳ لیتر ســوخت قاچاق کشف و 

متهمان را راهی مراجع مربوط نمایند.

jمهارآتش سوزی در بازار امام رضا  
ایسنا: آتش نشانی مشهد 
از مهار آتش سوزی پست 
برق در بازار امام رضا)ع( 

خبر داد.
رضــا حیــدری، مدیر 
سازمان  عمومی  روابط 
آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری مشهد با اعالم این خبر اظهار کرد: شنبه 
شــب گذشــته درپی تماس تعدادی از کســبه بازار امام 
رضا)ع( با آتش نشــانی مبنی بر مشاهده دود از درون یکی 
از جعبه های برق در داخل این بازار بالفاصله آتش نشــانان 
از ایســتگاه عملیاتی مجاور به محل حادثه اعزام شــدند و 
به ســرعت حریق این پست برق رامهار کردند. مدیر روابط 
عمومی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
مشهد ادامه داد: پس از آن عملیات تخلیه دود و ایمن سازی 

محل توسط آتش نشانان صورت گرفت.

زاویه تصویر

بدون شرح

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     .

 مسیر 2 تندرو را به پایانه امام رضا)ع( انتقال دهید
 لطفــاً جــای یکــی از خطــوط پایانــه 
امام رضا)ع( را با مســیر ۲ تندرو در پایانه 
انقالب عــوض کرده و از آنجایی که مردم 
خیابان عبــادی و همچنین بــا توجه به 
اینکه در پایانه شهدا خطی برای رفتن به 
پایانه امام رضا)ع ( وجود ندارد و مسافران 
سرگردان می شوند، خواهشمندیم مسیر ۲ 
تندرو را به پایانه امام رضا)ع( انتقال دهید.

938...265۱

  برخورد بد در ورودی اخلمد با مسافران
سبب تأسف و ناراحتی است که دهیار روستای 
اخلمد دو کارگر کم صبر و عصبانی را گذاشته 
ورودی روســتا برای پول گرفتــن که با مردم 
برخورد ناشایست دارند . نمونه اش جمعه گذشته 
ساعت تقریباً ۱۲ ظهر چنان با یک راننده آژانس 
که مسافر داشت به خاطر برداشت اشتباه راننده 
درگیر شدن و فحاشی و یقه گیری کردند که اگر 
وســاطت مردم و کوتاه نیامدن راننده نبود، چه 

بسا درگیری خونینی پیش می آمد.
9۱5...۱600
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عقیل رحمانی وقتی بازار ارز متالطم شــد، 
اکثر واحدهای تولیدی برای آنکه بتوانند ادامه 
فعالیت دهند، درخواست افزایش قیمت نهایی 
محصول را داشــتند، اما امروز سندی به دست 
روزنامه قدس ارســال شــد که طــی آن ادعا 
می شــود، انجمن صنایع تبدیلی کشــاورزی 
خراســان رضوی برای کاهش قیمت رب اعالم 
آمادگی کرده اما سازمان صمت استان هنوز به 

نامه مذکور واکنش مؤثری نشان نداده است. 

 اعالم آمادگی کاهش قیمت رب 
آن روزی کــه قیمــت تمام شــده گوجه 
فرنگی و قوطی برای بســته بندی محصول 
نهایــی واحدهای تولیدی رب ســربه فلک 
گذاشــت و از حدود ۴ هــزار و ۵۰۰ تومان 
بــه حدود ۱۲ هزار تومــان و از آنجا رکورد 
حدود ۱۸ هزار تومان را هم شکســت، داد 
تمامی کارخانه های تولیدی درآمد که دیگر 
برای ما صرف نمی کند محصول نهایی را با 
قیمت قبل بفروشیم. این گفته هم منطقی 
بود؛ چرا که عوامل متعددی ســد راه تولید 
محصول با قیمت گذشــته شده بود. برای 
همیــن انجمن صنایع تبدیلی کشــاورزی 
خراســان رضوی در گذشــته پیگیری های 
فراوانی برای حل مشکل واحدهای تولیدی 
تحت نظرش انجام داد که برخی از آن ها با 
تأیید سازمان صمت خراسان رضوی منجر 

به افزایش قیمت هم شد.
حال که امــواج حاصل از بی ثباتــی ارز و... 
در کشــور کمی آرام تر شــده، ظاهــراً این 
انجمــن در تاریــخ ۹۸/۵/۱۵ مکاتبــه ای با 
ســازمان صمــت خراســان رضــوی انجام 
داده و اعــالم کــرده اســت: »احترامــاً در 
 خصــوص قیمــت منــدرج روی محصول

رب گوجه فرنگــی مــوارد زیر قابــل طرح و 
گزارش است«.

الــف: مســتحضرید کــه قســمت اعظــم 

رب گوجه فرنگی موجود در بــازار مربوط به 
محصول تولیدی تا پایــان خردادماه جاری 
اســت که گوجه فرنگی مصرفی برای تولید 
از گوجه گران قیمت )هر کیلو ۲۰ هزار ریال( 
محصــول جیرفت تأمین شــده و بعضاً هم 
محصول استحصالی سال گذشته از گوجه با 

قیمت هر کیلو تا ۲۳هزار ریال است.
ب: گرچه محصول گوجه فرنگی کشــاورزان 
خراسان هم به تدریج در حال نزدیک شدن 
به عرضه اســت، اما مقدار آن در حال حاضر 
بســیار محدود بوده و در حدی نیســت که 
بتواند خوراک خطوط تولید کارخانجات رب 

استان را تأمین کرده و موجب کشف قیمت 
شود، زیرا تعداد اندکی از کارخانجات فقط در 
ساعاتی از روز با استفاده از این گوجه، تولید 
آزمایشی و تست دستگاه های خود را شروع 
کرده اند، بنابراین این مقــدار گوجه، گرچه 
ارزان تر از قیمت ســال گذشــته است ولی 
نمی تواند مبنایی برای قیمت گذاری باشد و 
مشخص نیست وقتی همه کارخانجات تولید 
رب را آغــاز کنند قیمــت گوجه فرنگی چه 

مبلغ خواهد شد.
ج: با وجود واقعیت اشاره شده، انجمن صنایع 
تبدیلی کشاورزی اســتان خراسان آمادگی 

دارد در اقدامی همانند سال گذشته با هدف 
کمک به اقتصاد خانواده های مصرف کننده 
از یــک ســو و از طرف دیگر ایجــاد انگیزه 
تولید کارخانجات رب بــرای جذب حاصل 
دسترنج کشــاورزان زحمتکش، رب گوجه 
فرنگی در بســته بندی قوطی ۸۰۰ گرمی را 
به قیمت هر قوطی ۱۰۰ هزار ریال در اختیار 
هایپرمارکت ها، فروشگاه های تعاونی مصرف 
کارگری و کارمندی، فروشگاه های زنجیره ای 
و اماکن توزیع مستقیم محصول قرار دهد و 
با درج قیمت مصرف کننده ۱۲۰ هزار ریال 
در خدمت هدف آن ســازمان محترم برای 

کنترل و تعدیل قیمت این فراورده باشد.

حق پاسخگویی برای صمت محفوظ است  
با این حال طبق اظهارات مسئوالن انجمن 
صنایع تبدیلی کشــاورزی خراسان رضوی 
ظاهراً بعد از گذشت چند روز از ارسال این 
نامه، هنوز از سوی ســازمان صمت استان 

اقدامی در این جهت صورت نگرفته است.
البته بدیهی اســت نباید یکطرفه به قاضی 
رفــت و طبق اخالق رســانه ای و حرفه ای، 
حق پاســخگویی برای صمت محفوظ بوده 
و روزنامه قــدس آمادگی دارد، در روزهای 
آینده صحبت و پاسخ طرف مقابل را نیز به 

سمع و نظر مردم برساند.
از این رو از ســازمان صمت انتظار می رود 
در خصــوص این ادعا، پاســخ و توضیحات 
خود را ارائه نماید تا ضمن رفع شائبه ها، هر 
چه زودتر حقیقت ماجرا برای افکار عمومی 

آشکار شود. 

قدس بررسی می کند

آمادگی انجمن صنایع تبدیلی برای کاهش قیمت رب

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
 پیش بینی افزایش محسوس دما 

در خراسان رضوی
و  نقشــه ها  قــدس: 
مدل های پیشیابی نشان 
روز  چهــار  در  می دهد 
آینده پدیــده غالب در 
سطح اســتان وزش باد 
است که در بخش هایی از 
نوار شرقی، نیمه جنوبی و 

جنوب شهرستان سبزوار وزش باد گاهی شدید توأم با گردوخاک 
پیش بینی می شود. ضمن اینکه طی امروز در بیشتر نقاط استان 
دما به طور نســبی افزایش می یابد. فردا نیز تغییرات دمایی در 
ســطح استان نامنظم و بسیار اندک و در روزچهارشنبه در اکثر 
نقاط استان دما چند درجه ای افزایش و در روز پنجشنبه تغییرات 

دمایی در سطح استان بسیار اندک خواهد بود. 

خبر
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فضای مجازی: 

خط قرمز: باند ســرقت ۷ میلیاردي طــال و جواهرات از منازل 
مسکوني در نیشابور متالشي شد.

سرهنگ حسین دهقانپور، فرمانده انتظامي نیشابور گفت: در پی 
گزارش چند فقره سرقت طال و جواهرات از خانه هاي مسکونی، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی نیشابور قرار 
گرفت. در بررسی های اولیه کارآگاهان پلیس آگاهي مشخص شد 
متهمان با اطمینان از خالي بودن خانه هاي مسکوني، در مواردي 
گاو صندوق ها را نیزشکســته و پس از سرقت طال و جواهرات با 
یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ از محل های سرقت متواري شده اند.

فرمانده انتظامي نیشابور تصریح کرد: مأموران انتظامي در ادامه 

تحقیقات فني و پلیسي خود متوجه شدند چند فقره سرقت طال، 
جواهرات و ارز در محدوده شــهر »خرو« بخش زبرخان در مسیر 
جاده نیشابور به مشهد به شیوه مشابه و با پالک سرقتي صورت 

گرفته است.
کارآگاهــان پلیس آگاهي با رد زني هــاي اطالعاتي  و پیگیري 
سرنخ هاي موجود، دو تن از عامالن سرقت ها را چهره زني و مورد 

شناسایي قرار دادند.
وی بیان داشت: پلیس نیشابور با اخذ نیابت قضایي متهمان را در 

یکي از استان هاي غربي کشور دستگیر کرد.
متهمان بیست ونه و سی و یک ساله در مواجهه با ادله و مستندات 

پلیس تاکنون به ۶ فقره سرقت طال و جواهرات از گاو صندوق ها 
و خانه هاي مســکوني در بخش زبرخان و خیابان شایسته شهر 

نیشابور به ارزش تقریبي ۷ میلیارد ریال اعتراف کرده اند.
تحقیقات براي کشف دیگر ســرقت هاي احتمالي از متهمان با 

هماهنگی مقام قضایی ادامه دارد.

پایان فرار مجرمان حرفه ای در غرب کشور

بازکردن گاوصندوق هم برای سارقان طال کاری نداشت!



ورزش خراسان مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان در گفت وگو با قدس خبرداد 

زمینه سازی  برای ثبت جهانی توس وآسبادهای نشتیفان

سرور هادیان: ایجاد بازارچه های دائمی، ثبت 
جهانی مجموعه توس و آسبادهای نشتیفان از 
اولویت هــای کاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری استان خراسان 
رضوی است. مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی در پاسخ 
به پرسش خبرنگار ما درباره برپایی بازارچه های 
دائمی برای هنرمندان شهرمان گفت: در حال 
حاضر در استان 63 بازارچه خوداشتغالی داریم، 
اما این بازارچه ها فصلی هستند. تالشمان برآن 
است بازارچه های خوداشــتغالی دائمی را در 

مجموعه های فرهنگی استان ایجاد کنیم. 
ابوالفضــل مکرمی فــر افزود: درحــال حاضر 
اقدامات طراحی و مشــاوره ای آن انجام شده 
است و امیدواریم به سرعت این مهم به مرحله 
اجرا برســد.وی خاطرنشان ســاخت: یکی از 
این بازارچه های دائمــی در مجموعه آرامگاه 
فردوســی خواهد بود و همچنین در نیشابور، 
گناباد، ســبزوار این اقدامات به صورت متوالی 

و متناوب انجام خواهد شد. 

   فعالیت 9هزار و 600 هنرمند در حوزه 
صنایع دستی 

وی در پاسخ به این پرسش که درحال حاضر 
با هنرمندان پیشکسوتی مواجه ایم که در انزوا 
نشسته اند و آیا طرح اولویت بندی حضور این 
هنرمندان را در دست اجرا دارید، بیان داشت: 
هم اکنون بیش از 9 هزار و 600 هنرمند داریم 
که دارای پروانه کسب یا پروانه هنری در حوزه 

صنایع دستی هستند که 3 هزار و 
800 نفر بیمه هنرمندی هستند.

وی ادامــه داد: همچنین در دو 
مجموعــه مرکــز آفرینش های 
هنری ســنتی در خانه ملک و 

مصال حدود 100 نفر از این 
هنرمنــدان مشــغول به کار 

هستند.. 
مکرمی فر با اشــاره به اینکه 
بسیار  هنرمندان  گذشته  در 
محدود بودنــد، تصریح کرد: 
در ابتــدای ســال گذشــته 
تعداد هنرمندانی که در این 
مجموعه ها مشــغول به کار 
بودند به هفت نفر می رسید 
که خوشبختانه درحال حاضر 
بیــش از 100 نفر در این دو 
مجموعه مشــغول بــه کار 

هستند.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری استان خراسان رضوی توضیح داد: 
این اهتمام وجود دارد که همه این هنرمندان 
را دور هم جمع کنیم و بازارچه هایی را در همه 
شهرستان های استان برپا سازیم تا با انسجام 
در کنار هم قرار گیرند تا هم مردم از دیدن آثار 
این عزیــزان لذت ببرند و هم میزان بهره وری 

هنر این هنرمندان افزایش یابد.
وی دربــاره توافــق حضور هنرمنــدان زن 
سرپرست خانوار کمیته امداد با سازمان میراث 

فرهنگی نیز گفــت: با کمیته 
انجام  را  گفت وگوهایــی  امداد 
داده ایم و در این راستا با تعاون 
روســتایی اقدامات اجرایی این 

توافق را نیز آغاز کردیم.

 هزینه های گران برخی 
از اقامتگاه های بومگردی

دربــاره  همچنیــن  وی 
هزینه هــای گــران برخی 
بومگردی  اقامتگاه هــای  از 
در اســتان بــه خبرنگار ما 
بومگردی  گفت: هزینه های 
متناســب بــا درجــه آن 
اقامتگاه تعیین می شود که 
درجــه 1، 2 و 3 دارد. اگــر 
قیمت ها باالســت، به دلیل 
ارائه خدمات بیشتر است، در 
حالی که اسکان قیمت ها بسیار مناسب است. 

مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان خراســان رضوی درباره 
ثبت جهانی آثار خراسان گفت: هرساله فقط 
یک مورد ثبت آثار جهانی را در دســتور کار 
داریم، اما ثبت و شماره موقت را برای خراسان 
داریم که اولویت ما برای این ثبت، ثبت جهانی 
مجموعه توس اســت.ابوالفضل مکرمی فر در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره زمان ثبت 
جهانی توس، خاطرنشان ساخت: نمی توان به 
طور قطع زمان مشــخصی را اعــالم کرد، اما 

مطالعــات اولیه، طرح آمایش آن، ثبت عکس 
منظــر قدیمی و اقدامات و تمهیداتی که ما را 
نزدیک به ثبت جهانی ســازد، اندیشیده شده 

است.

 تمدن چندین هزار ساله در توس
وی همچنین با اشــاره به نشانه های تاریخی 
موجــود در محــدوده تــوس بیان داشــت: 
نشــانه هایی از قبیل بقایــای اماکن تاریخی 
اطراف مقبره فردوسی و اسناد قابل توجه نقش 
کشف رود در شــکل گیری اجتماعات بشری، 
بیانگر تمدن چندین هزار ســاله این منطقه 
است که نشانه ای از درازای تمدن در خراسان 
است.مکرمی فر تصریح کرد: به دلیل اهمیت 
این موضوع، اقدامات همسوی این قضیه انجام 
شــده اســت، اقداماتی چون برج و باروتوس، 
جلو خان توس، ساماندهی مجموعه فردوسی، 
فریز کردن برداشــت معــادن، جلوگیری از 
ساخت و سازها و... که همه این موارد به ثبت 
جهانی توس کمک می کند تا ما پرونده ثبت 

جهانی توس را پیش ببریم.
مدیــرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان خراسان رضوی همچنین 
از تالش هایی برای ثبت جهانی ســه اثر دیگر 
خبر داد و اظهار داشت: برای ثبت جهانی سه 
اثر دیگر نیز در حال تالش هســتیم از جمله 
آسباد های نشتیفان که با محوریت آسبادهای 
نشتیفان انجام خواهد شد و مطالعات مقدماتی 

آن نیز انجام شده است.

فرهنگ وهنر

شب شعر

   اختتامیه دهمین جشنواره کاریکاتور 
»جوان ایرانی« برگزار می شود

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: بــه دلیل تقارن 
تقویم جشنواره سراسری 
کاریکاتــور  و  کارتــون 
بــا  ایرانــی«  »جــوان 
اول  دهه  عزاداری هــای 
محرم، این رویداد هنری 
آبان ماه امســال برگزار 

می شــود.رئیس حوزه هنری خراسان شــمالی با بیان اینکه 
جشنواره کارتون و کاریکاتور همواره تقویم ثابتی داشته و در 
تابستان برگزار می شد، تصریح کرد: به دلیل اینکه اختتامیه 
جشــنواره بر اســاس این تقویم مقارن با دهه اول محرم بود، 
جشنواره در نیمه اول آبان ماه برگزار خواهد شد.وحید نمازی 
افزود: 10 ســاله شدن جشنواره کارتون و کاریکاتور را دلیلی 
دیگری برای تغییر زمان برگزاری دانست تا بر اساس آن فرصت 
بیشتری برای گنجاندن بخش ها و اتفاقات ویژه تر داشته باشیم. 

  نمایشگاه نقاشي »رنگ عشق« 
در نگارخانه کمال الملک

نیشابور- خبرنگارقدس: 
همزمان با بزرگداشــت 
نمایشــگاه  هفته دولت 
عشق«  »رنگ  نقاشــي 
آثــار گروهی هنرمندان 
نیشــابوري در نگارخانه 

کمــال المـلک  اداره 
فرهنگ وارشاد اسالمی نیشابور گشایش یافت.

مســئول امور هنری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور 
اظهار کرد: نمایشــگاه طراحی و نقاشــي »رنگ عشق« آثار 
هنری گروهی هنرمندان نیشــابوري که در آن40 اثر نقاشي 

در ابعاد 50*35 سانتیمتر برپا شده است.
آتشــی به تکنیک، ســبک و موضوع این نمایشــگاه اشاره 
کرد و گفت: این نمایشــگاه داراي تکنیک سیاه قلم، پاستل 
و مدادرنگی و با ســبک رئالیسم و نیز با موضوع های چهره، 

طبیعت، طبیعت بی جان و خط گرافیک است.
این نمایشگاه تا 7 شهریور98 هر روز از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 

20 در محل نگارخانه کمال الملک نیشابور دایر است.

 تکذیب شایعه لغو اجرای یک تئاتر
 در مشهد

قــدس: اداره کــــل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی شایعه 
لغو اجرای تئاتر»گسل« 
تهیـــه کنندگی  بــه 
»امیرحسین رضایی« را 
در مشــهد تکذیب کرد.

معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی در این باره گفت: اجرای تئاتر »گسل« در 
ســالن خورشید مشهد لغو نشــده، به طوری که این برنامه 
نمایش به مدت دو هفته اجرا شده است.محمدرضا محمدی 
افزود: دست اندرکاران تئاتر »گسل« بدون گرفتن مجوز از این 
اداره اقدام به استفاده از یک گروه موسیقی برای اجرای آهنگ 
در کنار نمایش کرده بودند که این بخش به عنوان تخلف گروه 

نمایشی تذکر داده شد.

هفتمین محفل طنز نارنجک برگزار شد
  طنزسرایی شاعران بازنشسته 

فخرایــی:  جلیــل 
شــعر  محفل  هفتمین 
طنز نارنجک به مناسبت 
هفته دولــت با موضوع 
نقد دولت به ویژه درباره 
مشکالت بازنشستگان با 
روحبخش  پرویز  حضور 

شــاعر طنزسرای پیشکســوت خراســانی و جمعی دیگر از 
طنزسرایان خراسان به همت حوزه هنری خراسان رضوی در 

سینما هویزه مشهد برگزار شد.
در ایــن برنامه، اســتاد پرویز روحبخش از پیشکســوتان و 
افتخارات طنز خراسان درباره چگونگی ورودش به وادی شعر 
و ادبیات گفت: دبیر ادبیات در کالس ســوم دبیرستان نمره 
انشــایم را 19 می داد و می گفت اگر 20 می خواهی کلمه ها 
و ترکیب هــای تــازه کتاب را بنویــس و حفظ کن و همین 
خواندن ها و نوشتن ها زمینه آشنایی من با اخوان ثالث، نصرت 
رحمانــی، فروغ فرخزاد، ایرج میرزا و... را فراهم کرد و پس از 
آن فعالیتم را در این عرصه با خبرنگاری در نشریات اطالعات، 
طنزپردازی در روزنامه دیواری دبیرستان شهریار و گویندگی 
در برنامه نوجوان رادیو و بعدها حضور در برنامه شــب چراغ 
ادبی تلویزیون، همکاری با نشریه گل آقا و نگارش کتاب هایی 
مثل »نوشخند«، »شــطحیات کارمند الشعرا و غزلواره های 

مهتاب االدبا«، »قند مکرر«، »جلوه دوست« و... دنبال کردم.
وی در ادامه، قطعه شــعری کوتاه درباره بازنشستگان که 20 
سال پیش در نشریه گل آقا به چاپ رسانده بود را برای حضار 

خواند: 
در کوچه دخل من نوشته بن بست 

در کوچه خرج پای مخلص بشکست 
امروز که شاغلم چه وضعی دارم 

ای وای ز روزی که شوم بازنشست
هفتمین محفل طنز نارنجــک با اجرای مصطفی صاحبی و 
شعرخوانی جمعی از طنازان خراسانی از جمله فرامرز اکبری، 
هاشم پاســدار، عالیه رجبی، مجتبی فدایی، محمد رضایی، 
برهان طبســی، نوید کریمی، محمدحسین رحیمی، دلیری 

صالح، محمد نیک و مهدی خداپرست ادامه یافت.
عمده اشعار این شب شعر به نقد دولت با بیانی طنازانه به ویژه 
در مورد مدیران بازنشسته   چسبیده به میز مدیریت، مشکالت 
بازنشستگان، جوان گرایی، طرح تحول سالمت، مسکن مهر و... 

اختصاص داشت که با استقبال مخاطبان همراه بود.
در ادامه قدردانی از جمعی از شــاعران بازنشسته خراسان و 
پذیرایی حضار با شیرینی نارنجک حسن ختام این محفل طنز 

ادبی بود. 

  قهرمانی دختران هندبالیست 
سبزواری در مسابقات منطقه ای کشور

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان سبزوار 
تیم هندبال  قهرمانی  از 
در  ســبزوار  دختــران 
هندبــال  رقابت هــای 
جوانان دختر منطقه یک 
کشــور خبر داد. مجید 
نصراهلل زاده با اعالم این خبر گفت: رقابت های هندبال جوانان 
دختر منطقه یک کشــور در دو روز به میزبانی گرگان برگزار 
شد.وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور پنج تیم سبزوار، 

مشهد، گلستان، بجنورد و شاهرود برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار تصریح کرد: در پایان این 
دوره از مسابقات تیم هندبال دختران سبزوار مقام قهرمانی را 
از آن خود کرد، همچنین تیم های مشهد و گلستان به ترتیب 

مقام های دوم و سوم را نیز کسب کردند.

  قهرمانی پیشکسوتان استان 
در مسابقات تنیس روی میز کشور

پیشکســوتان  قدس: 
تنیس روی میز خراسان 
رضــوی در مســابقات 
پیشکســوتان کشور که 
به مدت دو روز در تهران 
برگزار شــد با کسب دو 
مــدال طــال و دو نقره 
قهرمان این رشــته شــدند. در این دوره از مسابقات، در رده 
ســنی باالی 65 سال، غازی آذری از خراسان رضوی قهرمان 
شــد و در رده سنی باالی 60 ســال، جلیل محمدزاده مقام 
دوم را کسب کرد.در رده سنی باالی 40 سال نیز رمضانعلی 
گلســتانی رتبه نخست را کسب کرد و عباسعلی عسگری به 

مقام دوم دست یافت.

  تفتیان نخستین سهمیه المپیک
 خراسان رضوی را کسب کرد

مرد  سریع ترین  قدس: 
ایران سهمیه حضور در 
بازی های المپیک توکیو  

2020 را کسب کرد.
حســن تفتیــان که در 
اردوی تدارکاتــی کمپ 
زیر  پاریــس  اینســپ 
نظر اونتانون گای، مربی فرانسوی اش در حال انجام  تمرینات 
آماده ســازی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان است، 
در مســابقات دایموندلیگ پاریس و در رقابت های حاشیه ای 
ماده 100متر با ثبت زمان 10/03 ثانیه ضمن کســب عنوان 
قهرمانی، سهمیه حضور در بازی های المپیک 2020 توکیو 
را کســب کرد.این بهترین رکورد تفتیان از ســال 2018 در 
مسابقات رسمی و دومین سهمیه دوومیدانی کشورمان برای 
المپیک آینده است که این  بار از سوی یک ورزشکار خراسانی 
به ثبت رسید.نخستین ســهمیه دو و میدانی ایران را احسان 
حدادی در ماده پرتاب دیســک در مســابقات دایموندلیگ 
قطر کسب کرده بود. در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی 
دوومیدانی، حسن تفتیان با 26 پله سقوط در رده پنجاه و نهم 
دو 100متر قرار گرفته بود که این سقوط در رنکینگ جهانی، 
نگرانی هایی را درباره شرایط بدنی اش به وجود آورد، ولی کسب 
این سهمیه و رکوردی که به ثبت رسید، نشان داد تفتیان در 

ماه های گذشته تالش زیادی داشته است.

  والیبالیست های خراسانی در جمع 
هشت تیم برتر المپیاد کشور

نونهاالن  تیــم  قدس: 
پســر خراســان رضوی 
در مرحلــه مقدماتی و 
گــروه هشــتم المپیاد 
استعدادهای برتر کشور 
کرمانشــاه،  تیم های  با 
خراسان شمالی و گیالن 
هم گروه شــد و توانســت با پیروزی در هر سه دیدار خود با 

کسب 9 امتیاز به عنوان سرگروه راهی مرحله دوم شود.
تیم خراســان رضوی  در مرحله دوم از ســد نماینده بوشهر 
گذشت و در نهایت با قبول شکست مقابل قزوین در مرحله 
یک هشتم متوقف شده و با قرار گرفتن در جمع هشت تیم 

نخست این دوره از رقابت ها به کار خود پایان داد.

هرساله فقط یک مورد 
ثبت آثار جهانی را در 
دستور کار داریم، اما 

ثبت و شماره موقت را 
برای خراسان داریم که 

اولویت ما برای این ثبت، 
ثبت جهانی مجموعه 

توس است

بــرش
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فضای مجازی: 

ایرنا: ســازمان های مردم نهاد مشــهدی پویشــی به نام 
»سقا« را آغاز کرده اند تا به مردم مظلوم یمن آب برسانند.

مدیرعامل مؤسسه »عهد همدلی« با بیان این مطلب گفت: 
پویش مردمی »سقا« با هدف مشارکت در طرح آبرسانی به 
مردم یمن توسط مؤسسه عهد همدلی، متشکل از مجمع 
تشکل های مهدوی خراســان راه اندازی شده تا مشارکت 
مردمی برای این مهم رقم زده شود.حســین یاری منش 

افزود: مردم برای مشارکت در پویش مردمی »سقا« می توانند با مراجعه به سایت پویش 
سقا به آدرس اینترنتی »helpforyemen.ir« مراجعه و در این خصوص اقدام کنند.

عطار نیشابوری ثبت جهانی می شودفراخوان پویش تشکل های مشهد برای آبرسانی به مردم یمن
قدس: با توجه به جایگاه و شــخصیت عطار نیشــابوری، 
این شــاعر و عارف بزرگ، ثبت جهانی می شود.مدیر گروه 
فرهنگ کمیســیون ملی یونسکو ایران  با اعالم این مطلب 
گفت: تاکنون 35 تن از مشــاهیر کشور را در فهرست آثار 
یونسکو به ثبت جهانی رسانده ایم.مستکین با اشاره به اینکه 
اکنون جزو سه کشور جهان در حوزه ثبت بیشترین تعداد از 
مشاهیر هستیم، افزود: حدود سه شخصیت ممتاز و برجسته 

از مشاهیر ایران را در فهرست قرار داده ایم تا به ثبت جهانی برسد که فریدالدین عطار 
نیشابوری و ابوریحان بیرونی از آن جمله هستند.

7615zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. پایه ها- از شاغلین استان های شمالی کشور 
– مفرد 2. قافله ساالر- کارگر کشتی-»هوا«ی 
فرنگی 3. پسرک چوبی پرطرفدار کارتونی- 
واحد تنیس- لگد 4. وای اگر زیرخاکســتر 
پنهان شــود – عنوانی در ســپاه پاسداران 
معادل تیمســار- دستخوش سکوت و وقفه 
شــده 5. حرف مکرر- تاالر بــزرگ- کتاب 
»خاک های نرم کوشــک« به بیان خاطرات 
همسر و دوستان این سردار بزرگ می پردازد 
6. کالم خنده دار-محرر و نویسنده  - نوعی 
آچار 7. از تقسیمات ارتشی- مهیا- پیمودن 
8. رختشــوی- خاک کوزه گری- چاشــنی 
سرخرنگ- سهل و ساده 9. طایفه کم حرف- 
بازیکن اســبق تیم فوتبال استقالل و زننده 
سریع ترین گل شهرآورد تهران در ثانیه 47 
- ماه مبارک 10. ظرف فلزی یا پالســتیکی 
چهارگوش حمل مایعات- شهری در سوئیس 
– ســنگریزه 11. پرندگان مأمور برهالکت 
ابرهه و ســپاهیانش- بریدن شاخه های زاید 
درختان- »چدن«بی پایان 12. ای کاش- ابزار 
ترسیم زاویه 90 درجه- شهر نیروگاه 13. از 

زیراندازها- بــدی- مکانی در جنوب آرامگاه 
»خواجه عبدا…انصاری« که هراتیان در این 
میدان از شــهر دفاع کردند 14. به جا آوردن- 
زیبایی- گیاه علفی پایا با شــیرابه سمی اما 
مفید 15. ســاز مثنوی-کربن مورد استفاده 

در ساخت مداد- نوعی نمایش سنتی ایرانی

1. دولت شــهر یونان باســتان - نام قدیم 
ایــن شــهر »ورتپاتکان« به معني شــهر 
یا ســرزمین »ورتپات« بوده 2. دســتگاه 
تکثیر لوح فشــرده- رهبر نیم قرن مبارزات 
اســتقالل و وحدت ایتالیا 3. تعظیم کردن 
- روش– از اپراتورهــای کم فــروغ ارائــه 
 دهنده خدمــات تلفن همراه کشــورمان 
 4. پدرتــازی- جامه پاره- تــرس و هراس 
5. پست و فرومایه- به دنیا آوردن- ویرایش 
ادبی- پاره کردن 6. بسیار نورانی- طبیعی- 
ضمیر احترام آمیز7. دوســتدار- فلز چاپ- 
کاغذخیاطــی 8. کدوتنبــل- از پرتوهای 
ســه گانه- آواز باد- قدم یک پا 9. شترکش 
عرب- ســوغات گجرات- ابزار تزریق 10. 
زراعت- مساوی- شمشــیرزن 11. ضمیر 

غایب- رهرو- تلخ- شــرم و حیا 12. یک بیست و چهارم 
شبانه روز- دستگاه گوارش- برطرف کردن 13. خبرگزاری 
قرآنی ایران- واحد بزرگ زمان - نهی از گرفتن 14. پادشاه 
مسلمان ایالت میسور هند که بارها اشغالگران انگلیسی را 
شکست داد - از پرندگان خوش آواز 15. فراورده ای که از 
تفکیک کراتین فسفات در ماهیچه ها با یک سرعت ثابت 

تولید مي شود- روغن مالی کردن

  افقی

  عمودی

گشت وگذار

مهدی کاهانی مقدم:در گذشته تمامی راه هایی که از شرق، 
جنوب و جنوب شرق به مشهد می رسیدند، در منطقه طرق 
در جنوب شهر به هم می پیوستند. راهی که نیشابور را از طریق 
چشمه چنار و دهسرخ به نوغان )مشهد امروزی( متصل و نیز از 
این مسیر عبور می کرد، به همین دلیل امام رضا)ع( نیز با عبور از 
منطقه ُطرق به نوغان آمدند.این مسیر که در قدیم به راه »کهنه 
فاضل« معروف بود، اکنون در نزدیکی روستای »ِده ِغیبی« در 
فاصله 15 کیلومتري مشهد و در جنوب منطقه ای به نام آسیاب 
فاضل یا کالته فاضل قرار دارد.این اثر تاریخي، قدیمي ترین جاده 
توس به نیشابور و متعلق به دوران پیش از اسالم است و از آثار 
به ثبت رسیده ملی ایران به شمار می آید.پله هاي به جاي مانده از 

این راه تاریخی که به پله هاي حضرت معروف هستند، براي عبور 
هودج، پالکی، عماری، کالسکه و کجاوه در محل تالقی جاده و 
کوه به صورت پلکاني تراش خورده تا عبور و مرور با سهولت 
بیشتري صورت گیرد.  راه کهنه فاضل، گذرگاهی است سنگی 
با عرض 2 تا 6 متر که با ایجاد برش هایی در صخره ها پدید آمده 
و در جاهایی که شیب تپه ها و صخره ها تند بوده، پلکان های 
عریض و کم ارتفاعی در آن تعبیه شده است.این راه که بنا به 
روایات، مسیر عبور امام هشتم)ع( بوده است و راهی بوده که در 
قدیم امام رضا)ع( و همراهانشان از آنجا به نوغان و سناباد آمدند 
و تا دوره قاجار مورد استفاده بود، اما پس از آن با فراگیر شدن 
وسایل نقلیه جدید و ساخت جاده های نو، به تدریج متروکه شد.

زائرانی که برای زیارت حرم مطهر به مشهد می آمدند، در این 
مکان خود را آماده می کردند. برای رسیدن به روستای ده غیبی 
باید از خروجی جنوب غربی مشهد، پس از عبور از مقابل پلیس 
راه و شهرک طرق، حدود 10 کیلومتر به سمت نیشابور حرکت 
کنید که در سمت راست تابلو و جاده روستا خودنمایی می کند.

قدمگاه امام رضاj و اصحابش در راه »کهنه فاضل«
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