
 کارتون؛ انتقال سریع پیام 
با زبان طنز و تصویر است

 انتظار خراسان رضوی 
برای تهیه استاندارد بهداشت آب 10 ساله شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای با انتقاد از دو وزارتخانه: گفت و گو با حسین نقیب به بهانه برگزاری نمایشگاه آثارش در نگارخانه اشراق

در این دوره که مردم حوصله مطالعه متن های طوالنی 
را ندارند، کارتون و کاریکاتور در یک نگاه، مخاطب را 
به خــود جذب می کنند. »حســین نقیب« نقاش، 
طراح و کارتونیست متولد سال 1352 در مشهد و از 
اعضای پاتوق کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی 
و خانه هنرمندان مشهد است. همکاری با روزنامه ها و 

مجالت طنز کاریکاتور و حضور ...

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 
گفت: دو وزارتخانه بهداشت و علوم پس از گذشت 
10 ســال موفق به تهیه استاندارد بهداشتی آب 
نشده اند و با وجود پیگیری های ما هیچ پیشنهاد 
و طرحی برای استاندارد و کیفیت آب ارائه نداده اند.

محمد عالیی در نشســت خبری که به مناسبت 
هفته دولت در استانداری ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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تخریب »باستی هیلز« در دستور کار دادستانی
 قدس از فرصت طلبی دالالن 

در آستانه ماه محرم گزارش می دهد

گرانی، بازار ظروف 
 یکبار مصرف را 
داغ کرده است

.......صفحه 2 

 جمعی از نیروهای جهادی
خانه های خسارت دیده را 

بازسازی کردند

لبخند امید 
در روستاهای 

سیل زده 
از شــهرهای  نیروهای مردمی  از  جمعی  قدس: 
مختلف خراســان در قالب اردوهای جهادی برای 
بازســازی خانه های تخریب شــده به روستاهای 
این اســتان اعزام شــدند.در این اردوی جهادی 
پاسداران،  گروه هایی شــامل دانش آموزان، سپاه 
روحانیــون و جمعی از نیروهای بســیجی حضور 
داشــتند.این اردو با حضور در روســتاهای توابع 
بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر با مشارکت در 
ساخت مسکن روستاییان خسارت دیده از سیل، 
لبخند دوباره ای از امید و عشــق را برای مردمان 
حادثه دیده به ارمغان آوردند.بسیج رسانه خراسان 
رضوی بــا هدف انعــکاس خدمات ایــن اردوی 
جهادی، تور رسانه ای دو روزه با حضور خبرنگاران 
و عکاسان استان را فراهم کردند تا همت و تالش 

این گروه های جهادی را به تصویر بکشند.

پس از گزارش قدس از ساخت و سازهای غیر مجاز در مشهد

.......صفحه 3 

برترین های سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان در مشهد 

مشخص شدند

منطقه پرواز 
ممنوع، تورنادو و 

این بیست و سه نفر

 تب دالر که باال گرفت ســرعت گرانی اجناس در بازار موشک وار 
باال رفت؛ طوری که قیمت ها لحظه ای بود و فروش جنس به مردم 
با کلی منت و احتیاط که نکند جنسی را که اآلن فروختیم دیگر 

نتوانیم با همین قیمت بخریم! ...

.......صفحه 4 
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︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞ن ﹡︷︀رت ︋︣ ︨︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋
    ( ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ )

« ﹁︣ا︠﹢ان ︔︊️ ﹡︀م داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در ﹨﹫︡﹞ ️︣ه / ︋︀زرس ا︑︀د﹥ ︮﹠︿ ︠︡﹝︀ت 
  « ︪︡﹞ و ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی اداری ﹤﹡︀را

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︑︊︭︣ه « ١ »  ﹝︀ده «  ٦ » آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن 
﹝﹢رخ   ﹤︋﹢︭﹞ ا︗︣ای  در  و   (﹩﹀﹠︮ ﹡︷︀م  ﹇︀﹡﹢ن   ٢٢ ﹝︀ده   ٣ ︑︊︭︣ه  (﹝﹢︲﹢ع   ﹩﹀﹠︮ ﹨︀ی   ﹤︀د︑ا
از﹋﹙﹫﹥ داو︵﹙︊︀ن ︻︱﹢️ در   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋ ︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞︨︀ز ︣︋ ﹡︷︀رت  ٩٨/٠٥/٠٢ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ا︑︀د﹥ ︮﹠︿ ︠︡﹝︀ت را︀﹡﹥ و ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی اداری ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ دار﹡︡﹎︀ن 
︑︀ روز  ، ︡ا﹋︓︣  ٩٨/٠٦/١١  ︸︣ف ﹝︡ت ١٥ روز  از روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ، د︻﹢ت ﹝﹫︪﹢د   ﹏ذ ︳︫︣ا
  iranianasnaf.ir ا︮﹠︀ف  ا︣ا﹡﹫︀ن  ا︋︐︡ا در︨︀﹝︀﹡﹥    ،  ﹏ذ ﹝︡ارک   ︀︋  ً︀ ︭︫ رخ ٩٨/٠٦/٢٥﹢﹞ دو︫﹠︊﹥ 
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︀ران ( ا﹡︐︀︋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︑︀د﹥ ﹨︀ ) - ﹇︧﹞️ ︔︊️ ﹡︀م داو︵﹙︊﹫﹟ ، ﹝︣ا︗︺﹥ و ︋︀ درج 
︫﹠︀︨﹥ ︮﹠﹀﹩ ،  ﹡︧︊️ ︋﹥  ︔︊️ ﹡︀م و ︋︀ر﹎︢اری ︑︭︀و︣ ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ، ا﹇︡ام و ︨︍︦ 
︀ً ︋︀ ارا﹥  ا︮﹏ و ︑︭﹢︣ ﹝︡ارك  ذ﹏ ا﹜︢﹋︣ ، ︗️ ادا﹝﹥ ﹁︣آ﹠︡  ︔︊️ ﹡︀م و  ︑﹊﹞﹫﹏ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥  ︭︫
 ، ︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ ﹤﹡︀︠︣﹫︋د ﹤︋ ، ( ق﹢﹁ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ️﹚﹞ در )

   . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ وا﹇︹ در ︨︀ز﹝︀ن ︮﹠︺️ ، ﹝︺︡ن و ︑︖︀رت ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ آدرس ︋﹢﹜﹢ار ︠﹫︀م
    ︫︣ا︳ ﹐زم :

١- ︑︀︋︺﹫️ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان
٢- ا︻︐﹆︀د وا﹜︐︤ام ︻﹞﹙﹩ ︋﹥ ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

٣- ﹡︡ا︫︐﹟ ︨﹢ء ︎﹫︪﹫﹠﹥ ﹋﹫﹀︣ی ﹝﹣︔︣ 
٤- ︻︡م ﹝﹞﹠﹢︻﹫️ ︑︭︣ف در ا﹝﹢ال ﹝︀﹡﹠︡ ︖︣ ، ور︫﹊︧︐﹍﹩ و ا﹁﹑س

٥- ︻︡م ا︻︐﹫︀د ︋﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر
٦- ︻︡م ا︫︐︀ر ︋﹥ ﹁︧︀د                        

﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹤﹆︋︀︨ ︡﹇︀﹁ ︋︣ای ا﹁︣اد ﹜﹚︍د ﹩﹚﹫︭︑ ا﹇﹏ ﹝︡رك ︡ ﹟︐︫٧- دا
٨- ︡ا﹋︓︣ ︨﹟ درز﹝︀ن ︔︊️ ﹡︀م ﹨﹀︐︀د و︎﹠︕ ︨︀ل

﹜٩- دا︫︐﹟ ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ دا
١٠- دا︫︐﹟ و︔︀﹇️ و ا﹝︀﹡️ 

﹝︡ارك ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︗️ ︔︊️ ﹡︀م :
١- ﹨︪️ ﹇︴︺﹥ ︻﹊٤︦×٣ ︗︡︡ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︨︀ل ︗︀ری ( ︎︪️ ﹡﹢︧﹩ ︫︡ه )

٢- دو ︨︣ی ︑︭﹢︣ از ︑﹞︀م ︮﹀︀ت ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن
٣- دو ︨︣ی ︑︭﹢︣ ︎︪️ و رو از ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن

٤-  ﹉ ︋︣گ ︑︭﹢︣ ازآ︣︠﹟ ﹝︡رك ︑︭﹫﹙﹩ ( ︡ا﹇﹏ د︍﹙﹛ ) ︀ ﹎﹢ا﹨﹩ ﹝︺︐︊︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن
٥- ﹉ ︋︣گ ︑︭﹢︣ از ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉ ﹝︺︐︊︣ دا﹛ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ا︮﹏ آن

﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹤﹆︋︀︨ ︣از ا︻︐︊︀ر﹡︀﹝﹥ ا﹁︣اد دارای﹢︭︑ ︋︣گ ﹈ -٦
︀ً ﹝﹩ ︀︋︧️ ﹇︊﹏ از ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ، در ︨︀﹝︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹫︀ن  ** داو︵﹙︊︀ن ﹝︐︣م ا﹜︤ا﹝
ا︮﹠︀ف ︋﹥ ︫︣ح ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ، ︔︊️ ﹡︀م ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ا﹡︖︀م داده و ︨︍︦ ︗️ ادا﹝﹥ ﹁︣آ﹠︡ ︔︊️ ﹡︀م ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ 

﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ، ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت ، ︔︊️ ﹡︀م آ﹡︀ن ︋︭﹢رت ︱﹢ری ، ا﹡︖︀م ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .
︡﹝︀ت   ︠️︣︡﹞ ع ﹝︀ده « ٥ » ﹇︀﹡﹢ن﹢︲﹢﹞ ﹩︀ی ا︗︣ا﹨︀﹍︐︨ا︑︀ق ا︮﹠︀ف و د ،︀﹨ ﹤︀د︑︡ن ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا ** داو︵﹙︉︫ 
﹋︪﹢ری ، در ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ ، ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ا︨︐︺﹀︀ی آ﹡︀ن از ︫︽﹏ ﹇︊﹙﹩ ︠﹢د ، ︎﹫︩ از 
 ️﹫﹨ ︣ش ا︨︐︺﹀︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︫︀ره ︫︡ه ، ︎﹫︩ از ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر در︢︎ ﹩﹝︨︀︋︀ت ا︨️ و ا︻﹑م ر︐﹡︀م در ا﹡ ️︊︔

﹝︡︣ه ا︑︀د﹥ ، ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .
︻﹙﹫︣︲︀ ︨︀﹐ری

 ︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩ا︗︣ا ️﹫﹨ ︦﹫ر

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۴

ا︮﹑﹫﹥ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان ︫︣داری ﹝︪︡ ﹝﹢ر︠﹥ 
٩٨/٧/١٨

د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥: ا︮﹑ح رد︿ ۵ آ﹎﹩  روز﹡︀﹝﹥ 
﹇︡س ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۶/۵ ︋︪﹞︀ره  ٩٠۴٨ 

-﹁︣وش ︀ ﹝︺︀و︲ــ﹥ ز﹝﹫﹟ ︑︺︀و﹡﹩ (﹋﹢ ﹤﹢ض 
﹜﹆﹞︀ن )︋︀ ا﹝﹑ک ﹝︧﹊﹢﹡﹩ ︀ ︑︖︀ری 

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان 
︪︡﹞ ︣داری︫

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۸

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥ ︨︀زان ﹡﹢ر︡︋︹ - ﹡﹢︋️ دوم
 ︭︣︻ ١٧ ️︻︀ ︀زان ﹡﹢ر ︡︋︹ در︨  ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥︨  ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥  ﹢﹜﹢ار ﹁﹊﹢ری، ﹁﹊﹢ری٢٧ ﹝︧︖︡ ا﹝︀م ︧﹟ ﹝︖︐︊﹩(ع)︋   ︋︪︡﹞ ﹏﹞ رخ ١٣٩٨/٠۶/٢٣ در﹢﹞ ﹤︊﹠ روز︫ 
ذ﹏ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ︋︣گ ︻︱﹢︗ ️️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ 

﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
︀ل ﹨︀ی ٨٩ ︑٩٧︀ ﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩︨   ︮︉ ﹢︭︑ ︀زرس ٣. ︵︣ح و ️ ﹝︡︣ه ٢. ارا﹥ ﹎︤ارش︋  ﹫﹨ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١. ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

۴. ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨ ۵. ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی  ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ۶. ا﹡︐︀ب 
︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل  ٧- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا︠︣اج ا︻︱︀ ︋︡﹨﹊︀ر  ٨- ﹡﹢ه ا﹡︐︀ب وا︡  ٩- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی 

︀﹨ ︡وا ️﹫︋﹢︾︣﹞ ﹅ ﹟﹫﹫︺︑ ا︨︀س ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩ داد﹎︧︐︣ی و ︣︋ ︀﹨︡در ︭︠﹢ص ﹇﹫﹞️ ﹎︢اری وا
︑︢﹋︣: ١. در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧ــ︣ ﹡︊︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︋﹥ 
︀ و﹋︀﹜️ و ︾﹫︣︻︱﹢  ﹢د ︑︀ ٣ رأی︋  ︣ رأی︠  ﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه︋   ︮﹟در ا .︡︀﹝﹡ ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر وا﹎︢ار﹠︀﹝﹡ ︀ ︣﹍د ﹢︱︻
﹁﹆︳ ﹉ رأی ︋︀ و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه ︠﹢د ︡ا﹋︓︣ 
︑︀ ︑︀ر ﹉ ﹨﹀︐﹥ ﹝︀﹡︡ه ︋﹥ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۶/٢٣ در ︨ــ︀︻️ اداری ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. در 

.︫︡︀︋ ﹩﹝﹡ ︣︊︐︺﹞ ︀﹨ ️ ︮﹢رت ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︢﹋﹢ر و﹋︀﹜
 ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا ︋︀زر︨ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر ︀ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ︀﹠﹝︲

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک ﹐زم را ارا﹞ ︀م ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹡ ️︊︔ ️︗ ﹤︐﹀﹨
︹︡︋ ︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥ ︨︀زان ﹡﹢ر︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۹

آ﹎ــ﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹡﹢︋️ دوم 
ا︑︀د﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن دو﹜️ 
 ٣ ﹤﹀︮ ٩٨/۶/٣ ــا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ﹋ــ﹥ در ︑︀ر
 (﹤︊﹠︪﹊) ︹﹝︖﹞ ︀پ ر︨﹫︡ه روز ﹤︋ ︡س ︠︣ا︨︀ن﹇

︡︋ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹫︮﹠﹢︨﹫﹙﹥ ا︮﹑ح ﹝﹩ ﹎︣دد. 

/ع
۹۸
۰۶
۹۹
۸

﹤﹫
﹑

ا︮

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  
︫ــ︣﹋️ ︑︺ــ︀و﹡﹩ ﹝︧﹊ــ﹟  ﹋﹙︊ـ﹥ ︨ـ︀زان 

﹡ـ﹢ر ︋ـ︡︹ - ﹡﹢︋️ ︨﹢م
︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ ︨﹢م ︫︣﹋️ 
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٣/٩٨/٠۶  ︀︻١۶:٠٠️ روز︫  ︑︺︀و﹡﹩ در︨ 
در ﹝﹏ ﹝︪ــ︡، ︋﹢﹜﹢ار ﹁﹊﹢ری، ﹁﹊﹢ری٢٧، ﹝︧︖︡ 
ا﹝︀م ︧﹟ ﹝︖︐︊﹩(ع)︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ 
﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹥ 
 ︀ و﹋﹑ی ︠ــ﹢د را از ︋﹫ــ﹟ ا︻︱︀ و ︀ ــ﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡ و﹨
︠ــ︀رج از ا︻︱︀ ︫ــ︣﹋️ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠ــ︡ ( ﹨︣ ︻︱﹢ 
و﹋︀﹜ــ️ ٣ ﹡﹀︣ و ︾﹫ــ︣ ︻︱﹢ و﹋︀﹜️ ــ﹉ ︻︱﹢ را ﹝﹩ 

︑﹢ا﹡︡ دا︫﹥ ︋︀︫︡).
︑︢﹋︣: ا︻︱︀ ︋︣ای دادن و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︀︋︧️ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
و﹋﹫ــ﹏ ︠﹢د ︑︀ ــ﹉ ﹨﹀︐﹥ ﹝︀﹡︡ه ︋ــ﹥ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ 
﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٢٣ در ︨︀︻️ اداری ︋﹥ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︀﹠ــ︡ در ︮ــ﹢رت ا︑﹞︀م ﹝﹙ــ️ ﹝︢﹋﹢ر 

و﹋︀﹜️ ︫﹞︀ ﹝︺︐︊︣ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
 ︡︡﹝︑) ﹤﹞︀﹠︨︀︨د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١- ا︮﹑ح ﹝︀ده ۵ ا

(️﹋︫︣ ️﹫﹛︀︺﹁ ️﹚﹞
︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا ︉﹢︭︑ ٢- ︵︣ح و

٣- ︑︽﹫﹫︣ آدرس د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩
︹︡︋ ︣ه ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋﹙︊﹥ ︨︀زان ﹡﹢ر︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۷

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

﹋︀ر﹎︣ان ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان  ︋﹥ ا︵﹑ع ا︻︱︀ی ﹝︐︣م︫ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ 
﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴ــ﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋ــ️ دوم 
ــ︀︻️ ︊︮١٠:٠٠ روز ﹉ ︫ــ﹠︊﹥  ︫ــ︣﹋️ ﹁ــ﹢ق رأس︨ 
﹝﹢رخ ١٣٩٨/۶/٢۴ در ﹝﹏ ﹡﹞︀ز︠︀﹡﹥ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︋﹠﹫︀د 
︎︥و﹨︪︀ی ا︨﹑﹝﹩ وا﹇︹ در ︣م ﹝︴︣، دور ︋︣﹎︣دان 
︡. ﹜︢ا از ا︻︱︀ی ﹝︐︣م  ﹢ا﹨︫︡  ︣﹎︤ار︠   ︋﹩︨︣︊︵ ️︧︋
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د در ا﹟ ﹝︖﹞︹ ︫︣﹋️ و 
 ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︀ ــ︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر ︠﹢د را ︠﹢اه ︻︱﹢ و﹠︀﹝﹡ ︀
 ︣ ︀ً ﹝︺︣﹁﹩ ﹡﹞ ︣﹨) .︡﹠︀﹉ از ا︻︱︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︻﹑وه︋  ︊︐﹋

رأی ︠﹢د ︡ا﹋︓︣ (٣) رأی و﹋︀﹜️ د﹍︣ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡) 
︀زر︨︀ن ️ ﹝︡︣ه و︋  ﹫﹨ د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

ــ︀ل ١٣٩٧ و ﹡﹢ه  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︨   ︮︉﹢︭︑ ٢- ︵ــ︣ح و
﹢د︗﹥   ︋︉﹢︭︑ -ــ︀ل ﹝︣︋﹢︵﹥   ٣ ﹢د و︥ه︨  ︑﹆︧ــ﹫﹛︨ 
︎﹫︪ــ﹠︀دی ︨︀ل ١٣٩٨    ۴- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص 
﹡﹢ه ا︗︀ره ︀ ﹁︣وش ﹝﹙﹉ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩     
۵- ا﹡︐ــ︀ب روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹇ــ︡س ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان روز﹡︀﹝ــ﹥ 

﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
*** ︑﹢︗﹥: ارا ﹩︍﹋ ﹤︀ ا︮﹏ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︗️ ︫︣﹋️ و 

︀ و﹋︀﹜️ در ﹝︖﹞︹ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡***
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۶
۹۴
۶

ا︮﹑﹫﹥ آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩                  
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف 
﹋︀ر﹎︣ان ︫︣داری ﹝︪︡ ﹝﹢ر︠﹥ ١٧/۶/٩٨

 ﹩﹎ــ︿ ١ آد︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥: ا︮﹑ح رد
︋ــ﹥  ﹝ــ﹢رخ۶/۵/٩٨  ﹇ــ︡س  روز﹡︀﹝ــ﹥ 

︫﹞︀ره ٩٠۴٨
- ︑︽﹫﹫︣ ︋﹠︡ ب ﹝︀ده ١٢ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹎︣ان 
︪︡﹞ ︣داری︫

/ع
۹۸
۰۶
۹۸
۶

/ع
۹۸
۰۷
۰۱
۲

︀ ﹝︺︡ل  ــ︀ل ︑︭﹫﹙ــ﹩ ٩٨-٩٧︋  ــ﹞︀ در︨   ︫️﹫﹆﹁﹢﹞
︻︀﹜ــ﹩ ا﹁︐︀ر ﹝︀︨ــ️. از ز﹞︀ت ﹝︺﹙﹞︀ن د﹜︧ــ﹢ز و 
 ﹟︡﹛︣م د︋﹫︨︣ــ︐︀ن ︠﹢ا︗ــ﹥ ﹡︭﹫︣ا︐﹞ ️ــ︣︡﹞
︵﹢︨ــ﹩ (︗﹠︀ب آ﹇︀ی ﹝﹫︣زاده) و د︋﹫︨︣︐︀ن ا﹝︖︡ی 
( ︨ــ︣﹋︀ر ︠︀﹡﹛ ︠﹫︣آ︋︀دی) ﹋﹞︀ل ︑︪﹊︣ و ﹇︡ردا﹡﹩ 

﹜را دار

فرزندان عزيزمان

پدر و مادر

بالهايت را بگشا، پروازكن. چيزى نيست كه تو را متوقف كند.
محمد و مبينا قلندرآبادى

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه 
 ﹡﹢︋️ دوم 

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

︣دار︋﹫︡︠️   ︫- ﹩︐︠︡﹫︋︣﹫﹞ ︡﹝﹞ 

/ع
۹۸
۰۶
۷۳
۱

بازرسی یک خودرو مشکوک موجب شد
توقیف محموله سنگ معدن غیرمجاز در اسفراین

دبیر ستاد مردمی سی و سومین سالگرد شهید کاوه و شهدای عملیات کربالی ۲ :

امنیت و استقالل امروز مدیون شهیدان است بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از توقیف 
یک دستگاه خودرو حامل 485 کیلوگرم سنگ معدن غیر مجاز به ارزش 
بیش از 38 میلیون ریال در اســفراین خبر داد. سرهنگ جاوید مهری با 
اعالم جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی پاســگاه پرکانلو موفق به 
شناسایی یک دســتگاه خودرو حامل سنگ معدن غیرمجاز از نوع سرب 
شدند.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران این خودرو را در یکی از 
محورهای شهرستان متوقف کردند، افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 
485 کیلوگرم ســنگ معدن از نوع سنگ سرب کشف و ضبط شد.وی با 
اشــاره به اینکه در این رابطه یک نفر متهم نیز دستگیر و بعد از تشکیل 
پرونده به مراجع قضایی تحویل داده، یادآور شــد: خودرو توقیف و سنگ 

معدن کشف شده تحویل اداره صنعت و معدن شهرستان شد.
سرهنگ مهری گفت: ارزش این مقدار سنگ معدن بیش از 38 میلیون ریال 

برآورد شده است.

رضاطلبــی: دبیــر ســتاد مردمــی برگــزاری بزرگداشــت ســالگرد 
 شــهادت شــهید کاوه و شــهدای عملیات کربالی2 گفت: بزرگداشــت 
سی و سومین سالگرد شهادت سردار شهید کاوه و شهدای عملیات کربالی2، 

دهم شهریور ماه در محل مجتمع آیه های مشهد برگزار خواهد شد. 
به گزارش قدس آنالین، ســردارمجید ایافت در نشست خبری که در 
مؤسسه فرهنگی قدس برگزار شد، اظهار داشت: به فرموده رهبر معظم 
انقالب باید تاریخ شــهادت و یاد شــهیدان دفاع مقدس را زنده نگه 

داشت و بزرگداشت سالگرد شهدا کمتر از شهادت نیست.
وی با بیان اینکه امنیت، اســتقالل و زندگی امروز ما مدیون شهیدان 
اســت، ادامه داد: برنامه های سی و سومین سالگرد شهید کاوه عصر 
روز پنجشنبه با رونمایی از المان یادمان جدید شهید کاوه که توسط 
شــهرداری مشهد ساخته شده اســت در قطعه شهدای بهشت رضا 

مشهد آغاز می شود و سپس سرودخوانی توسط گروهی از نوجوانان با 
عنوان فرزند شهید اجرا می شود. سپس این نوجوانان در گروه های پنج 
نفری این سرود را در 20 نقطه تجمعی شهر از جمله فرودگاه مشهد، 
پارک ها و... اجرا خواهند کرد.ایافت افزود: ســپس در همین روز نماز 
مغرب و عشــا در منزل پدری شهید در امام رضا ۶4که پایگاه دائمی 

فرهنگی شهید کاوه است، برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: 10شهریور و همزمان با سی و سومین سالگرد شهید نیز 
مراسمی با حضور خانواده شهید، دوستداران، مشتاقان، حتی گروهی 
از کردها و همرزمان این شهید در محل مجتمع آیه های مشهد برگزار 
خواهد شد و در تاریخ 13شهریور ماه نیز مراسمی با عنوان بزرگداشت 
شــهید کاوه و عملیات کربالی 2 در شــهر بیرجند اجرا خواهد شد. 
خواهر شــهید کاوه نیز در این نشست خبری گفت: محمود کمترین 

تعلقات دنیوی و مادی را داشت.
وی افزود: شــهید کاوه تا جایی که می توانســت به خانواده کمک 
می کرد و والیتمداری، ساده زیستی و کم توقع بودن از ویژگی های 

بارز وی بود.  

صبح فردا در حسینیه امام امیرالمؤمنین)ع( 
مشهد برگزار می شود

بزرگداشت سی وششمین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل العظمی شیرازی)ره(

قدس: به مناسبت فرا رسیدن سی وششمین سالگرد 
ارتحال مرجع مجاهد شیعه مرحوم آیت اهلل العظمی 
شیرازی)ره( مراســم بزرگداشتی صبح روز جمعه 8 
شــهریور ماه  از ســاعت 10 تا 12 در حسینیه امام 

امیرالمؤمنین)ع( مشهد برگزار می شود.
بیــت آیت اهلل العظمی شــیرازی)ره( در اطالعیه ای 
از عموم اقشــار بــرادران ایمانی دعوت کرده اســت  
بــه منظــور تعظیم شــعائر الهی و تجلیــل از مقام 
 شــامخ علم و فقاهــت و مرجعیت در این مراســم 

شرکت فرمایند.



قدسازفرصتطلبیدالالندرآستانهماهمحرمگزارشمیدهد

گرانی، بازار ظروف یکبار مصرف را داغ کرده است
هاشمرسائیفر  تب دالر که باال گرفت 
ســرعت گرانی اجناس در بازار موشک وار باال 
رفت؛ طوری که قیمت ها لحظه ای بود و فروش 
جنس به مردم با کلی منت و احتیاط که نکند 
جنســی را که اآلن فروختیم دیگر نتوانیم با 
همین قیمت بخریم! بلبشویی در بازار حاکم 
بود؛ همه حیران از اینکه قرار است دالر تا کجا 
سرعت بگیرد و اوضاع بازار را به دنبال خودش 
بکشد؟ دالر تا نزدیکی های 18 هزار تومان هم 
رفت، اما پس از آن ســیر نزولی گرفت. گرچه 
ســرعت نزولی شــدنش اصالً با افت قیمت 
اجناس قابل مقایسه نبود، اما از دالر 18 هزار 
تومان بازار ارز نزولی شد تا اکنون که حتی زیر 

11 هزار تومان هم رسیده است. 
بــازار در حالی کاهش حدود 7 هزار تومانی از 
18 تا 11 هزار تومان را تجربه می کند که قطار 
قیمت اجناس انگار قصد ترمز گرفتن ندارد و 
نرخ اجناس در همان سطح زمان دالر 18 هزار 
تومان باقی مانده است. چای شاید آخرین مورد 
از کاالهای مصرفی در سبد غذایی مردم است 
که ســیر نزولی قیمت را تجربه کرد. در بازار 
کاالهای مصرفی نیز روال همین بوده و هست. 

  افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف در 
آستانه ماه محرم

تا آغاز ماه محرم چند روزی بیشتر باقی نمانده؛ 
جالب این اســت که از یک هفته 10 روز قبل 
قیمت ظروف یکبار مصرف به طور عجیبی رو 
به افزایش گذاشته است. ســودجویان با این 
پیش فرض که ظروف یکبار مصرف در محرم 
و صفر زیاد استفاده می شوند، عالوه بر افزایشی 
که در موج گرانی ها داشتند این روزها قیمت ها 
را باز هم باال برده اند که این موجب نارضایتی 

مردم در آســتانه ماه محرم 
شده است.

مســئول یکی از هیئت های 
مذهبــی در ایــن زمینــه 
می گوید: هر ســاله استفاده 
از ظروف یکبــار مصرف در 
دو ماه محرم و صفر افزایش 
می یابد و مــردم برای نذری 
دادن معمــوالً از این ظروف 
اســتفاده می کنند، چاره ای 
هم نیســت! در حسینیه ما 
اگرچه ظروفی غیر از یکبار 
مصرف بــرای دادن غذا به 
عزاداران استفاده می شود اما 

ناگزیر از اســتفاده از لیوان های یکبار مصرف 
برای آب و شربت هستیم. بهای همین لیوان 
از سال گذشته تا کنون حداقل یک و نیم برابر 

هزینه ها  واقعاً  اســت؛  شده 
بــاال می رود.  در این زمینه 
مســئوالن و دســتگاه های 
بیشتری  توجه  باید  نظارتی 
در این خصوص داشته باشند. 
ظروف یکبار مصرف و تهیه 
آن برای عزاداران حسینی و 
مردم نباید به دغدغه تبدیل 

شود.
ســری به بازار برای کنکاش 
در این خصوص می زنیم. به 
عنوان خریدار وارد چند مغازه 
می شــویم؛ قیمت ها با آنچه 
پیــش از آن بود تفاوت دارد. 
نرخ ها در همین یکی دو هفته اخیر مجدد باال 
رفته و حتی برخی از فروشنده ها می گویند باز 

هم گران تر خواهد شد.

 قیمت زمان دالر 18 هزار تومانی کمتر 
از اکنون!

مشتری یکی از فروشگاه ها ضمن گالیه از نبود 
نظارت در بازار به ویژه بازار ظروف یکبار مصرف، 
می گوید: باورتان نمی شــود من همین هفته 
گذشــته برای خرید لیوان یک بارمصرف آمدم 
نرخ چیز دیگری بود، اکنون که دوباره مراجعه 
کردم با افزایش دست کم 20 درصدی اجناس 
مواجهم! این یعنی چه؟ چرا کســی نظارتی بر 
ایــن بازار ندارد؟ اکنون کــه دیگر گرانی دالر و 
افزایش نرخ ارز نداریم که بهانه تولیدکنندگان و 
فروشندگان شود برای گرانی کاال. زمانی که دالر 
18 هزار تومان بود همین ظروف یکبار مصرف با 
اینکه گران شده بود نصف قیمت اآلن را داشت .

 تولیدکننده و دالل مقصر هستند
فروشــنده یکی از فروشگاه های عرضه ظروف 
یکبــار مصرف نیز در مورد گرانی های اخیر در 
این حوزه می گوید: باور کنید ســودی که ما از 
فروش اجناسمان می بریم همان سودی است 
که قبل از گرانی ها بوده اســت، سود اصلی را 
شــرکت های تولیدکننده و دالالن این حوزه 
می برند.ما هم نمی دانیم دلیل گرانی های اخیر 
چیســت. به جای اینکه امروز با ثابت شــدن 
تقریبی نرخ دالر، شاهد کاهش قیمت باشیم اما 
بر عکس همین یکی دو هفته اخیر با باال رفتن 
بها روبه رو شدیم، طوری که خرید امروز با روز 
بعد متفاوت اســت. با این شرایط ما و مشتری 
هستیم که باید تاوان بدهیم و افراد دیگری سود 
ببرند. اگر قرار اســت اتفاقی بیفتد به نظر من 
باید از سرچشمه و جایی که این ظروف تولید 
می شوند و در بازار دالالن با متخلفان برخورد 

شود تا بلکه شرایط درست شود.

جانشیننیرویزمینیارتشدرمشهد:
ارتشامروزدرباالترینسطحآمادگی

خوداست
فخرایــی: جلیــل
فرمانــده  جانشــین 
نیــروی زمینــی ارتش 
ایران  اسالمی  جمهوری 
همایش  اختتامیــه  در 
کارکنــان ممتاز نیروی 
زمینی محــوری ارتش 
در مشهد گفت: دشمن 

برای ناامیدی مردم تالش می کند، اما ما با امید به نصرت الهی، 
مقاومت در برابر مشکالت و اتحاد و همبستگی، به طور قطع 
از مسیرهای سخت عبور می کنیم و موانع از سر راه برداشته 
می شود.امیر سرتیپ نوذر نعمتی افزود: ارتش امروز در باالترین 
سطح آمادگی خود است و در هیچ زمانی به اندازه امروز از نظر 
ابزار و تجهیزات در چنین سطحی از آمادگی قرار نداشته است.
وی گفت: تعهد، ایمان، والیتمداری، بصیرت، مســئولیت و 
خطرپذیری از شــاخصه های نیروهای مسلح ایران و به ویژه 
ارتش است.جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران با اشاره به وضع نیروی انسانی نیروهای مسلح 
هــم گفت: با هدف افزایش کیفیت نیــروی زمینی محوری 
ارتش، 28 طرح از ســال گذشته به اجرا درآمده که دو سوم 
آن مربوط به نیروی انســانی اســت و اکنون در حال ارزیابی 

آن ها هستیم.
در همایش ممتازین نیروی زمینی ارتش در مشهد 370 نفر 
از کارکنان ممتاز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
از یگان های نظامی مختلف سراسر کشور همراه با خانواده های 

خود به مدت یک هفته حضور داشتند.

سرپرستآبوفاضالبروستایی
خراسانرضویدرگفتوگوباقدس:

پیمانکارانحقوقکارگرانراندهند
ازمطالباتشانکسرمیکنیم

طلبی:سرپرست شرکت 
آب و فاضالب روستایی 
خراسان رضوی گفت: در 
صورتی که موضوع عقب 
مطالبات  9 ماهه  افتادن 
افــراد طرف قــرارداد با 
شرکت  این  پیمانکاران 

صحت داشته باشد و مورد یا موارد به صورت کتبی به شرکت 
اعالم شــود، مطالبات آن ها از محل مطالبات پیمانکاران نزد 

شرکت پرداخت خواهد شد. 
ســید ابراهیم علوی در پی انتشــار مواردی از تأخیر بیش از 
نه ماهه در پرداخت حقوق کارگران شرکت های پیمانکار آب و 
فاضالب روستایی  در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: 
شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی فعالیت های 
خــود را از دو شــیوه نیروهــای خود شــرکت و همچنین 

برون سپاری فعالیت ها از طریق پیمانکاری انجام می دهد.
وی تصریــح کــرد: در مــورد نیروهای خود شــرکت، هیچ 
عقب افتادگی درباره حقوق، مزایا و مطالبات مالی دیگر وجود 
ندارد، اما در مورد نیروهای بخش پیمانکاری به تازگی براساس 
گزارش های غیررسمی در شبکه های اجتماعی مواردی اعالم 
شــده که برخی چندین مــاه حقوق دریافــت نکرده اند؛ اما 
هیچ گونه گزارش و شکایت کتبی به این شرکت نرسیده است.

علوی بیان داشت: تا زمانی که این موضوع از طرف نیروهایی 
که با  پیمانکاران این شــرکت قرارداد دارند، به صورت کتبی 
بیان نشود این شــرکت نمی تواند اقدامی انجام دهد، زیرا در 
شــرایط عمومی قرارداد با پیمانکاران قید شــده، اگر به هر 
دلیلی پیمانــکار در پرداخت مطالبات نیروهای زیرمجموعه 
که در فعالیت های مرتبط با شرکت آب و فاضالب روستایی 
مشغول هستند تعلل و تأخیری داشته باشد و این موضوع به 
صورت رســمی از طرف این نیروها اعالم شود، شرکت حق 
دارد مطالبات این نیروها را از محل مطالبات پیمانکاران نزد 

شرکت پرداخت کند.
علــوی گفت:  در دو هفته آینــده بخش اعظمی از مطالبات 
پیمانکاران پرداخت خواهد شــد و انتظار می رود پیمانکاران 
بــرای ادامه فعالیت با شــرکت در آینــده، از ایجاد هرگونه 
بی اخالقی و بی تعهدی در مســائل مختلف از جمله نیروی 

انسانی پرهیز کنند.

درراستایترویجفرهنگ
دینیوتوسعهفرهنگرضویصورتگرفت

رونماییازکلیپهایچندزبانه
باموضوعسبکزندگیرضوی

قدس: در راستای ترویج 
توسعه  و  دینی  فرهنگ 
در  رضــوی،  فرهنــگ 
مراسمی کلیپ های چند 
زبانه با موضوع ســبک 
رونمایی  رضوی  زندگی 

شد.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین اســتاندار خراســان 
رضوی در این مراســم گفت: ترویج فرهنگ و سیره رضوی 
مهم تریــن دغدغه ای اســت که باید مــورد توجه مجموعه 

مدیریتی استان و همه دست اندرکاران قرار گیرد.
محمدصادق براتــی افزود: باید به گونــه ای عمل کنیم که 
وقتی زائری وارد خراســان رضوی می شود، شاهد چهره یک 
استان متفاوت باشد و رسیدن به این هدف تالش بیشتری را 
می طلبد؛ امیدواریم نهاد های عمومی غیردولتی و دستگاه های 
دولتی تالش مضاعفی انجام دهند.وی تصریح کرد: با توجه به 
گســترش شبکه های اجتماعی و حجم زائر ورودی به استان 
انتظار می رود مســئوالن حوزه فرهنگ و ارشاد به تولید این 
کلیپ ها بســنده نکرده و زمینه را به گونه ای فراهم کنند که 
همه زائران با هر زبانی با سیره و فرهنگ رضوی آشنا شوند.

در ادامه این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با 
تأکید بر اینکه زیارت یک سبک زندگی اسالمی ایرانی است 
که جنبه های مختلف اجتماعی، دینی و فرهنگی را شــامل 
می شــود، اظهار کرد: بنا به وظیفه اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در ترویج فرهنگ دینی، این کلیپ های چندزبانه 

رضوی تولید شده است. 
جعفر مرواریــد هدف از تولید کلیپ های چندزبانه ســبک 
زندگــی رضوی را توجه به گفت و گوهای بین فرهنگی و بین 
نســلی برشمرد و افزود: تولید چنین آثار فرهنگی به کاهش 
آسیب های اجتماعی کمک می کند. گفتنی است، این کلیپ ها 
به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو با عناوین مختلفی 
از جمله عشــق و محبت، شوق زیارت، فرصت تغییر، فرصت 

مهربانی و فرصت عاشقی تولید شده اند.

معاونبرنامهریزیوتوسعهمنابعاینوزارتخانه:
نبودنظامبرنامهریزییکیازمشکالت

آموزشوپرورشاست
معاون  پورحســین: 
توســعه  و  برنامه ریزی 
منابــع وزارت آمــوزش 
نبود  گفــت:  پرورش  و 
نظــام برنامه ریزی یکی 
از مشــکالت آموزش و 
این رو  از  پرورش است؛ 
مرکز برنامه ریزی در این وزارتخانه در حال ارتقا و توسعه است.

الهیار ترکمن در نشست هم اندیشی با حوزه معاونت توسعه 
مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش با بیان اینکه برخی از 
مشکالت آموزش و پرورش مدت زیادی است که باقی مانده، 
افزود: برخی از مشــکالت دستگاه تعلیم و تربیت ثبات پیدا 
کرده و برای رفع این مشکل حتماً باید به فرایندها ورود و با 
تحلیل های گوناگون و برنامه ریزی صحیح و تصمیم سازی های 

اصولی مشکالت را حل کنیم.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت آموزش و 
پرورشیادآور شــد: در حال حاضر گفتمان توسعه، حرکت 
آموزش و پرورش بر مدار توسعه و ضرورت استفاده از تفکر 
سیســتمی از اصلی ترین و مهم تریــن برنامه های معاونت 
توســعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش است و این 
مهم بدون ایجاد گفتمان توسعه شکل نمی گیرد؛ تا زمانی 
که به گفتمان توســعه نرسیم هر کاری محکوم به شکست 

است و نتیجه نمی گیرد.

بهزودیانجاممیشود
افتتاحایستگاهپمپاژوخطانتقالپساب

خینعرببهپرکندآباددرآیندهنزدیک
طرح  معــاون  قدس:
و توســعه شــرکت آب 
خراســان  منطقــه ای 
رضــوی گفــت: افتتاح 
و خط  پمپاژ  ایســتگاه 
انتقال پساب خین عرب 
به پرکند آباد در محدوده 
رودخانه کشــف رود، با مشــارکت بخش خصوصی در دست 

اجراست و به زودی افتتاح خواهد شد.
حسین علیمیرزائی با بیان اینکه رودخانه کشف رود به طول 
374 کیلومتر و مساحت حوضه آبریز 16 هزار و 767 کیلومتر 
مربع بزرگ ترین زه کش دشت مشهد است، اظهارکرد: تاکنون 
76 کیلومتر رودخانه کشف رود از پل شاهنامه و چهار کیلومتر 
پس از چرمشــهر رفع تصرف و به شکل سابق در آمد که با 
ایــن اقدام یک هزار و 500 هکتار اراضی بســتر رفع تصرف 

شده است.
وی افــزود: در حال حاضر نیز عملیات اجرایی بازگشــایی 6 
کیلومتر دیگر از طول رودخانه در باال دســت پل شاهنامه در 
دست اقدام است که تا کنون حدود 2 کیلومتر آن اجرا شده 

است.
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با 
اشــاره به اینکه کال سیاسک به طول 4 کیلومتر در محدوده 
روســتای همت آباد و در حاشیه شهر مشهد از سرشاخه های 
منتهی به رودخانه کشــف رود اســت، افزود: این کال دارای 
معضالت زیست محیطی و بهداشتی فراوانی است که عملیات 

ساماندهی آن نیز آغاز شده است.
علیمیرزائی ادامه داد: برای این دو پروژه بیش از150 میلیارد 
ریال هزینه خواهد شــد. از جمله اقدامات دیگر در محدوده 
کشف رود اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال پساب خین عرب 
به پرکند آباد است که با مشارکت بخش خصوصی در دست 

اجراست و به زودی افتتاح خواهد شد.

قدس  مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: دو وزارتخانه بهداشت 
و علوم پس از گذشت 10 سال موفق به تهیه استاندارد بهداشتی آب نشده اند و با وجود 

پیگیری های ما هیچ پیشنهاد و طرحی برای استاندارد و کیفیت آب ارائه نداده اند.
محمد عالیی در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در استانداری خراسان رضوی 
برگزار شد، با بیان اینکه ما در دو سال گذشته هیچ تنش آبی در استان نداشتیم که این 
به عملکرد صادقانه مدیران اســتان در زمینه آب بازمی گردد، اظهار کرد: در هفته دولت 
ســه طرح آبرسانی به شهر سرخس با اعتبار 208 میلیارد ریال )فاز نخست(،  و ایستگاه 
پمپاژ مزرعه نمونه با 22 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.وی میانگین بارش خراسان 
رضوی در سال را 220 میلیمتر اعالم کرد و افزود: این رقم نسبت به آمار میانگین جهانی 
کم است؛ متأسفانه در 60 سال گذشته حجم برداشت از منابع آبی استان روند صعودی 
داشته؛ در بهترین شــرایط باید برای جلوگیری از تنش آبی حداکثر 40 درصد از منابع 
آب تجدیدپذیر برداشــت شــود، در صورتی که در طوالنی مدت این آمار به 146 درصد 
رسیده، یعنی بیشتر از ظرفیت منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم. مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به اینکه متأسفانه به لحاظ کسری مخزن رتبه نخست را 
در کشور داریم، گفت: همچنین طبق آمار ارائه شده یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب 

کسری منابع زیرزمینی داریم.

عالیی با بیان اینکه میزان نشســت دشت های خراسان 25 
میلیمتر است درحالی که حد بحرانی آن یک میلیمتر است، 
اظهار کرد: این آمار بسیار تأسفبار است، یعنی دشت های ما 
25 برابر بیش از حد بحرانی، نشســت دارند، گرچه در این 
زمینه کارهای زیادی انجام شده اما ناتمام مانده است، زیرا 

همه عوامل مؤثر و مسئوالن حوزه آب فعال نبودند.
وی ادامه داد: طبق برنامه همیاران آب به تازگی همه عوامل مؤثر در حوزه آب با دیدگاه های 
مختلف با یکدیگر گفت و گو داشتند؛ براساس سند ایجادی مقرر شد تا سال 1405 کسری 
مخازن آب زیرزمینی به صفر برسد که همکاری استاندار در این زمینه بسیار مؤثر بود، زیرا 
وی و نهاد های مختلف از جمله دانشگاه، قوه قضائیه، روحانیون، کشاورزان، نمایندگان و 

ائمه جمعه و جماعت نقش پررنگی در این تصمیم گیری داشتند.
عالیی با بیان اینکه در کنار داشتن طرح و برنامه، مسئله آب باید دغدغه هر خراسانی شود، 

اظهارکرد: در این زمینه رسانه ها می توانند نقش مؤثری ایفا کنند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت انتقال آب، به نشست 
ساالنه آب های زیرزمینی دشت مشهد اشاره کرد و گفت: با توجه به این رویداد 57 درصد 

روستاهای ما تخلیه شدند و این افراد به شهرها مهاجرت کردند.

مدیرعاملشرکتآبمنطقهایباانتقادازدووزارتخانه:

انتظار خراسان رضوی برای تهیه استاندارد بهداشت آب 10 ساله شد

باورتان نمی شود من 
همین هفته گذشته 

برای خرید لیوان یک 
بارمصرف آمدم نرخ 

چیز دیگری بود، اکنون 
که دوباره مراجعه کردم 

با افزایش دست کم 
20 درصدی اجناس 

مواجهم! این یعنی چه؟ 
چرا کسی نظارتی بر 

این بازار ندارد؟
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مسئول بسیج سازندگی شهرستان خبر داد
اعطای۸۹سریجهیزیهوکمک

جهیزیهدرنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:مسئول بسیج سازندگی 
نیشــابور از اعطای 89 سری جهیزیه و کمک جهیزیه 

در6 ماهه اول سال 98 خبر داد.
غفور خلقی توالیی ارزش ریالی این کمک جهیزیه ها را 

530 میلیون تومان اعالم کرد.
وی گفــت: در جمع آوری و تهیه این تعداد جهیزیه، از 
ظرفیت خیران، حوزه ها و پایگاه های مقاومت بســیج 
استفاده شده است.مســئول بسیج سازندگی نیشابور 
تصریح کرد: ســال گذشــته 173 ســری جهیزیه به 
نوعروسان بی بضاعت شهرستان توسط ناحیه مقاومت 

بسیج سپاه نیشابور اعطا شده است.

    معاون اوقاف و امور خیریه استان عنوان کرد
شرکت2هزارو500دانشآموز

خراسانشمالیدرطرحنشاطمعنوی

بجنورد-خبرنگارقدس: معاون فرهنگی اوقاف و 
امور خیریه خراسان شمالی گفت: طرح نشاط معنوی 
در 35 بقعه متبرکه استان در شهرستان های بجنورد، 
اســفراین و شیروان از 15 تیرماه سال جاری آغاز و تا 
29 مرداد ماه امسال ادامه داشت که درنهایت بیش از 
2 هزار و500 دانش آموز این  شهرستان ها در این طرح 

شرکت کردند.
حجت االسالم علی اکبر صفری افزود: طرح تابستانی 
نشاط معنوی برای سه رده سنی کودکان، نوجوانان و 
جوانان و در دو گروه خواهران و برادران برگزار و در آن 

هزار قلم هدیه به دانش آموزان اعطا شد.

    باپرداخت1/7 میلیارد ریال انجام می شود
ساختمدرسهاستثناییتوسط

یکبانوینیکاندیش

قدس: بانوی خیر مدرسه ســاز نام فرشته های روستا را 
برای مدرسه اهدایی خود انتخاب کرد.

نیک اندیش سعیده دل مرادی با پرداخت یک میلیارد و 
750میلیون ریال در ساخت و تجهیز مدرسه استثنایی 

در شهر جنگل شهرستان رشتخوار مشارکت می کند.
این فضای آموزشی با زیربنای 180 متر مربع درمجموع 
3 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه دربردارد که بقیه از 
محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان پرداخت 

خواهد شد.
گفتنی اســت، این مدرســه به نام »فرشته های روستا« 

نام گذاری خواهد شد.

گفت  وگو

 ناظر گمرکات خراسان رضوی از افزایش  هادیزهرایی
هزینه هــای  ورودی کامیون های غیــر ترکمنی از گمرکات 

خراسان رضوی  به خاک ترکمنستان  خبر داد.
امید جهانخواه در گفت و گو با قدس گفت: متأسفانه همچنان 
برخی از محدودیت ها در گمرکات خراســان رضوی با کشور 

ترکمنستان وجود دارد. 
وی ادامه داد: کامیون های غیرترکمنی باید 110 تا 130 منات 
بابت هزینه های خدمات گمرکی و 80 تا 100 دالر برای عبور 
از پل چهار جو پرداخت کنند و این موضوع به صورت رسمی 
به دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان نیز اعالم شده 

است.
ناظر گمرکات خراسان رضوی در ادامه از کاهش 13 درصدی  
تعداد پرونده های کشفیات قاچاق در گمرکات استان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در پنج ماهه امسال 
188 پرونده قاچاق در گمرکات خراسان رضوی تشکیل شده 
است. وی تعداد کشورهای شریک تجاری خراسان رضوی را 

رو بــه کاهش اعالم کرد و افزود: در پنج ماهه ابتدایی ســال 
گذشــته 81 کشور مقصد کاالهای صادراتی خراسان رضوی 
بوده اند، اما این تعداد در پنج ماهه امسال به 75 رسیده است. 
جهانخواه با بیان اینکه صادرات در خراسان رضوی از ابتدای 
امسال تا پایان مردادماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
از نظر وزنی رشد داشته است، ابراز کرد: میزان صادرات کاالی 
اســتان در این مدت هزار و 518 میلیــون تن با ارزش 647 
میلیون دالر بوده که ارزش دالری کاالهای صادر شده در این 

مدت 30 درصد کاهش داشته است. 
ناظر گمرکات خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت امر ترانزیت 
در حوزه تجارت خارجی، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت 
کنونی در خراســان رضوی در رویه های ترانزیت از مبدأ 50 

درصد و در ترانزیت از مقصد 33 درصد کاهش داشته ایم.

ناظرگمرکاتخراسانرضویخبرداد

افزایش تعرفه کامیون های ورودی به ترکمنستان از گمرکات استان

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از 

طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305



روی خط حادهث

حوادث جاده ای

تسهیالت

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان خبر داد
کاهش23درصدیتلفاتجادهای

درخراسانشمالی
بـجنـورد-خبـرنگار
قــدس:رئیــس پلیس 
راه فرماندهــی انتظامــی 
گفت:  شــمالی  خراسان 
در پنج ماهه ابتدای سال 
جــاری، 63 فقره تصادف 
منجر به فوت داشتیم که 

81 نفــر در این حــوادث جان خود را از دســت دادند و هزار و 
26 نفر مجروح شدند. ســرهنگ علیرضا حسین زاده در جمع 
خبرنگاران استان با اشاره به اینکه امسال نسبت به سال گذشته 
در تعداد تصادف و تلفات 23 درصد کاهش داشتیم، اظهار کرد: 
بیشترین علت تصادف با 25 درصد مربوط به عدم توجه به جلو، 
14 درصد انحراف به چپ، تخطی از سرعت مطمئنه 9 درصد و 

توجه نداشتن به فاصله طولی 4 درصد بوده است.
وی افزود: 55 درصــد فوتی ها در محورهای اصلی و 41 درصد 
در محورهای فرعی داشتیم که حدود 22 درصد تصادفات با 11 
فقــره تصادف و 18 نفر فوتی مربوط به جاده بجنورد به جنگل 
گلســتان، 90 فقره تصادف با 13 نفر فوتی در محور بجنورد به 

فاروج و در محور بجنورد به شیروان هفت نفر فوتی داشتیم.
سرهنگ حســین زاده خاطرنشان کرد: از مجموع 81 نفر فوتی 
امســال، هفت نفر عابر پیاده و 16 نفر موتورســوار بوده که 20 

درصد از فوتی ها را موتورسواران به خود اختصاص داده اند.
وی ادامه داد: از مجموع هــزار و 483 فقره تصادف، 81 درصد 

تصادفات در 30 کیلومتری شهرها اتفاق افتاده است.
رئیس پلیس راه استان در ادامه با اشاره به طرح تابستانی که از 31 
خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، گفت: سال گذشته در مدت 
اجرای طرح تابستانی 413 نفر مجروح و 54 نفر متوفی داشتیم 
که امسال این رقم به 485 نفرمجروح و 32 نفر فوتی رسیده است. 
سرهنگ حسین زاده با اشاره به اینکه افزایش تردد را در شهریور 
ماه خواهیم داشت، افزود: در همین راستا مستلزم حضور پررنگ تر 
پلیس در جاده اســت و در ایام تاسوعا و عاشورا نیز تردد وسایل 

نقلیه سنگین باربری را در جاده ها محدود خواهیم کرد.

اختصاص6میلیاردتومانتسهیالت
بهعشایرسیلزدهخراسانشمالی

بجنورد-خبرنــگار
امور  مدیــرکل  قدس:
عشایری خراسان شمالی 
گفت: 6 میلیــارد تومان 
پرداخت  بــرای  اعتبــار 
عشــایر  به  تســهیالت 
سیل زده خراسان شمالی 

اختصاص یافت. محمدرضا قلی پور در نشست خبری با اصحاب 
رسانه خراسان  شــمالی اظهار داشت: به مناسبت هفته دولت 
25 پروژه با اعتبار 40 میلیارد ریال در حوزه عشــایری استان 
به بهره برداری می رسد. وی با اشــاره به اعتبارات سفر ریاست 
جمهوری در بخش امور عشــایری استان، تصریح کرد: در سفر 
ریاســت جمهوری به استان، 20 میلیارد تومان مصوب شد که 
مبلغ 13 میلیارد تومان آن در ســال جاری و مابقی آن در سال 
آینده ابالغ می شود که برنامه هایی نظیر بهره برداری چهار سایت 
اسکان عشایر، افتتاح بندخاکی میاندشت اسفراین و ساماندهی 
 اســکان عشایر در دســتور کار اســت. قلی پور از تصویب رقم 
6 میلیاردی جهت پرداخت خسارات سیل به عشایر استان در 
مرحله اول خبر داد و بیان داشت: امید است پس از تخصیص این 
رقم، به بازسازی ایل راه های تخریب شده بپردازیم تا راه دسترسی 

عشایر در فصول کوچ به راحتی انجام شود. 

جنجال در عروسی
قاتلفراریدرخوافدستگیرشد

ایرنا:فردی که سه شنبه 
شب گذشته در پی یک 
نزاع در جشــن عروسی، 
نوجوانی را به قتل رسانده 
بود، 10 ســاعت پس از 
دســتگیر  جنایت  وقوع 

شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خواف در این رابطه گفت: مأموران 
انتظامی این شهرستان با اطالع از نزاع گروهی منجر به قتل یک 
نوجوان در یکی از تاالرهای عروسی این شهرستان، به محل اعزام 

و تالش برای دستگیری قاتل فراری را آغاز کردند.
سرهنگ علیرضا حسینعلی زاده ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی 
پس از 10 ســاعت اقدامات اطالعاتی و عملیاتی، عامل فراری 
جنایت را در یکی از رســتوران های شــهر خواف شناسایی و با 

هماهنگی مراجع قضایی وی را دستگیر کردند.
وی با اشــاره به اعتراف این متهم به جرم انتســابی، اختالفات 
شخصی را انگیزه این نزاع و قتل عنوان کرد. متهم پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کراکی ها در محاصره پلیس
باندتهیهوتوزیعموادمخدرصنعتی

درفاروجمتالشیشد
بجنــورد-خبرنگار
پلیس  رئیــس  قدس:
موادمخدر  بــا  مبــارزه 
استان خراسان شمالی از 
متالشی شدن باند تهیه و 
توزیع موادمخدر صنعتی 
و کشف یک کیلو و850 

گرم ماده مخدر صنعتی از نوع کراک خبر داد. 
سرهنگ محمد غالمی در تشریح این موضوع اعالم کرد: در پی 
دریافت خبری مبنی بر اینکه افرادی به صورت کامالً حرفه ای در 
سطح استان اقدام به خرید و فروش موادمخدر صنعتی می کنند، 
موضوع در دســتور کار پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان قرار 
گرفت.  وی در ادامه اظهار داشت: پس از چند روز کار اطالعاتی 
و تعقیب و مراقبت در نهایت باند تهیه و توزیع موادمخدر صنعتی 

در فاروج شناسایی شد.
وی تصریح کرد: بر همین اســاس بامداد چهارشــنبه گذشته 
مأموران پلیس در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند  اعضای 
باند را زمینگیر و در بازرسی از منزل متهم اصلی  پرونده، مقدار 
یک کیلو و نیم موادمخدر صنعتی از نوع کراک کشف و چهار نفر 

سوداگر مرگ را دستگیر نمایند.
ایــن مقام انتظامــی در ادامه بــا اعالم اینکه بانــد مذکور در 
شهرســتان های شــیروان و فاروج دســت به توزیع گسترده 
موادمخدر زده بودند، تصریح کرد: در ادامه یکی دیگر از اعضای 

باند در منطقه ای دیگر همراه با 350 گرم کراک دستگیر شد.
سرهنگ غالمی افزود: پس از تشکیل پرونده، سوداگران مرگ 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان از شهروندان خواست 
درصورت مشــاهده و کســب اطالع از هرگونه موارد مشکوک، 
خرید و فروش موادمخدر، مراتب را از طریق پل ارتباطی مرکز 

فوریت های پلیسی 110به این پلیس اطالع دهند.

پایان اقدامات مجرمانه سریالی در بجنورد
منزلآخر»سارِقمنزل«،زندانشد

فرمانده  قرمــز: خط
انتظامی خراسان شمالی 
ســارق  دســتگیری  از 
حرفــه ای بــا 24 فقره 
ســرقت از منازل شــهر 
سردار  داد.  خبر  بجنورد 
علیرضا مظاهری در این 
زمینه گفت: در پي وقوع چندین فقره سرقت از منازل خالي از 
سکنه در یکي از مناطق حاشیه  شهر بجنورد، بالفاصله موضوع 
در دســتور کار کارآگاهان شعبه مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
استان قرار گرفت.  این مقام ارشد انتظامی در استان با اشاره به 
اینکه کارآگاهان با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی موفق 
شــدند این فرد را مورد شناسایی قرار دهند، افزود: با شناسایی 
محل اختفای این فرد، مأموران در یک اقدام غافلگیرانه پس از 
اعزام به محل مورد نظر، متهم را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
کردند. وی در ادامه با اشــاره به اینکه متهم در تحقیقات به 
عمل آمده به 24 فقره سرقت از منازل خالی از سکنه در شهر 
بجنورد اعتراف کرد، یادآور شــد: در همین راستا یک مالخر 
نیز دســتگیر که در نهایت هر دو متهم با تشکیل پرونده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

رخ رد رخ
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  بهره برداری مجموعه آبی گلشن چه شد؟
چیســت؟  بهره بــرداری  و  افتتــاح  فــرق 
خوشــبختانه مجموعه آبی گلشن گلشهر را 
افتتاح کردند اما متأســفانه هنوز راه اندازی 

وبهره برداری نشده است!
915...0491

  نبود ارتوپد در پزشکی قانونی
بی مدیریتی یعنی اینکه  ملت را از پزشــکی 
قانونی غرب مشهد بفرستی به پزشکی قانونی 
شرق که دکتر اُرتوپد معاینه ات کند. مگرخود 

مرکز غرب دکتر ندارد.
937...8044

  خطر در تاریکی محور کالت
دو کشته دوشنبه شــب و یک زخمی وخیم 
سه شنبه شب حاصل تاریکی محور کالت، حد 
فاصل روستای فرخد. چند کشته دیگر بدهیم 

تا معضل تاریکی منطقه دیده شود.
915....3775

  آسفالت هاشمیه را ترمیم کنید
ممنون از شهرداری که آسفالت شهر مشهد را 
ترمیم می کند اما آسفالت هاشمیه55 سراسر 
خراب است، خواهشمندم روکش کنید چون 

بخشی از ترافیک فکوری را به عهده دارد.
915...6477

عقیلرحمانی  قاضی صادقی، دادستان مرکز 
استان خراسان رضوی ضمن اعالم برخورد قاطع 
با مسببان ساخت »باستی هیلز« مشهد، اعالم 
کرد: تخریب بنای غیرمجاز احداث شده در محل، 

حداقل مجازات متخلفان خواهد بود.
دو روز پیــش یعنی پنجــم شــهریورماه بود 
که ماجرای ســربه فلک کشــیده شــدن یک 
ساخت و ساز مجلل بر پایه پرداخت رشوه به یک 
مدیر خیانتکار در جهاد کشــاورزی شهرستان 
 مشهد را با عنوان»200 میلیون رشوه، سنگ بنای 
باستی هیلز مشهد!« در خط قرمز مشهد منتشر 
کردیم. در آن گــزارش اختصاصی، محمدعلی 
کمــــال زاده، بازپرس پرونده به قدس گفــت: 
»پس از اطالع از ماجرا و انجام بررسی های قضایی 
مورد نیاز، دستور بازداشت مدیــــر پروژه صادر 
شــــد. از همین رو تیم های معاونت اطالعات 
ســــپاه پاسداران موفق شــدند فرد مذکور را 
دســتگیر کنند. در ادامه متهم به شــعبه منتقل 
و مورد بازجویی قرار گرفت و در پــی آن وقتی 
ادلــه قضایی پیش روی او قرار گرفت همه چیز را 
لو داد و مدعی شد: در ازای صدور دســتور خالف 
قانون مدیر مذکور، بــرای او یک خودرو لوکس 

خریده و تحویل او داده است. 
همچنین متهم اظهــار کرد: پس از مدتی مدیر 
مذکور در جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد از 
من خواســــت تا خودرو را پس بگیرم و معادل 
ریالی آن را که در آن ســال حدود 200 میلیون 
تومان بــــود، پرداخت کنم که ایــن اقدام هم 
صورت گرفت. ایــــن مقام قضایی تصریح کرد: 
در ادامه دســتور بازداشت وی هم صادر و مدیر 

متخلف دستگیر شد«.
پس از انتشــار خبر سرپا شدن بنایی که بر پایه 
رشوه  استوار شده و قیمت هر ویالی آن بیش از 

10 میلیارد تومان ارزش دارد، موجی از واکنش ها 
و مطالبه گری در فضای رســانه های مکتوب و 

مجازی ایجاد شد.

 دادستان مشهد: ساخت و سازهای 
غیرقانونی به وضع قبل برخواهد گشت 

از همیــن رو و در ادامه 
پیگیری ها، روز گذشــته 
دادســتان مشــهد بــه 
خبرنــگار قــدس گفت: 
صورت  بــه  کــه  بنایی 

غیرقانونی و غیرمجاز در محل ساخته شده است، 
در هر صورت باید به وضع قبل برگردد.

قاضی غالمعلی صادقی  تصریح کرد: پس اعاده 
مکان به وضع سابق حتمی خواهد بود. حتی برای 
دیگر افرادی که به هر نحوی در این ماجرا دخالت 
داشته اند، این احتمال وجود دارد که تحت تعقیب 
قضایی قرار بگیرند. دادستان مشهد تصریح کرد: 
در این پرونده حداقل مجازات برای عامالن آن، 

تخریب بنای غیرمجاز خواهد بود. از سویی جهاد 
کشاورزی باید به وظیفه و قانون خود عمل کند 
و در ادامه هرکجای مسیر نیاز بود، دادستانی هم 
همراهی خواهد کرد. دادستان مشهد در پاسخ به 
این نکته که برخی اخبار شــنیده شده حاکی از 
آن است که به واسطه قدرت مالی فرد متخلف، 
از تخریب »باستی هیلز« مشهد جلوگیری و به 
جای آن روش های جایگزین اجرا خواهد شــد، 
بیان داشت: به هیچ عنوان این گفته صحت ندارد 

و ُمر قانون در این باره اجرا خواهد شد.

  معاون دادستان: برای اجرای قانون در 
محل در حال برنامه ریزی هستیم

در همین زمینه معاون 
دادســتان مرکز استان 
به  هم  شهرسازی  ویژه 
قدس گفت: هیچ روش 
برای  قانونی  جایگزین 

عدم تخریــب و جلوگیری از اعاده محل به 

وضع سابق وجود ندارد.
قاضی حقدادی تصریح کرد: مطابق دستور 
دادســتانی، اعاده به وضع ســابق محل در 
دســتورکار کمیته صیانت از اراضی حریم 
شــهر قــرار دارد و قطعاً پیگیــری جدی 
خواهیم داشت تا شبهاتی که با شایعه سازی 

برخی همراه بوده، به زودی مرتفع شود.
معاون دادســتان مرکز اســتان  ادامه داد: 
ایجــاد کمیتــه صیانــت از اراضــی حریم 
کالنشهرمشهد در ذیل شورای حفظ حقوق 
بیت المال که از تدابیر شایســته دادســتان 
محترم مرکز استان است، از طرفی  موجب 
تشــدید نظارت دســتگاه های متولی امور 
اراضی بر رفتار یکدیگر شــده که نتیجه آن 
هم جلوگیــری از اعمال نفوذ  و عدم تکرار 
تخلفات و جرایم مشابه مدیران فعلی است.

 از طرفی دیگر ضمن اینکه اجازه حتی یک 
متر تصرف و زمین خــواری جدید به افراد 
سودجو داده نشــده، موجب اعاده به وضع 
ســابق بیش از 4میلیون مترمربع از اراضی 
تصرفی و تغییرکاربری شده است. آمار مورد 
اشــاره در جای خود قابــل تأمل و درخور 

توجه است.
وی در مورد پروژه »باســتی هیلز« مشهد 
هم عنــوان کرد: در رابطه بــا اعمال قانون 
در محل در حال انجام برنامه ریزی هستیم.

معاون دادستان مرکز استان ویژه شهرسازی 
بیان داشت:خســارتی کــه مجتمع ویالیی 
مربوط، به محیط زیست و اراضی کشاورزی 
وارد آورده، به هیچ وجه قابل جبران نیست؛ 
چراکــه تا مدت هــای مدیــدی آن اراضی 
قابلیت بهره برداری به عنوان کشــاورزی را 

نخواهد داشت.

پسازگزارشقدسازساختوسازهایغیرمجازدرمشهد

تخریب »باستی هیلز« در دستور کار دادستانی
آب و هوا

پیشبینیآخرهفتهبارانی
درمناطقشمالیخراسانرضوی

قدس:هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه به بررسی 
نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره، در نوار شمالی استان بر 
میزان ابرناکی آسمان  افزوده شده و امشب برای مناطقی از نیمه 
شمالی اســتان )از جمله شهرستان های قوچان، درگز، چناران، 
کالت نادر و توابع مشــهد مقدس( رگبارهای باران و رعدوبرق 
پیش بینی می شود. ضمن اینکه امروز و فردا با توجه به سرعت 
وزش باد، به خصوص در نوار شرقی استان، عالوه بر احتمال بروز 
خسارت، پدیده گردوخاک و به سبب آن، کاهش میدان دید افقی 

نیز دور از انتظار نیست.

خبر

3
پنجشنبه 7 شهریور 1398 
27 ذی الحجه 1440 29 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9050  ویژه نامه 3434  

درشهـر شمارهپیامک:300072305
ارتباطپیامرسانسروش:09038343801

فضایمجازی: 

نیشابور-خبرنگارقدس:فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور از 
دستگیری عامالن نزاع دسته جمعي در بولوار فضل این شهر خبر 
داد. فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور اظهار کرد: در پي کسب 
اطالعاتي مبني بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعي و مسدود شدن 
بولوار فضل با تهدید سالح گرم توسط عده ای، موضوع به صورت 

جدي در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت .
سرهنگ حســین دهقانپور گفت: پلیس در بررسي هاي صورت 
گرفته و تحقیقات میداني انجام شــده دریافت 10 جوان با سه 
دستگاه خودرو ساعت 1:20 بامداد با یکدیگر درگیر و دو نفر نیز 
در این درگیري مجروح شــده اند، اما طرفین نزاع قبل از حضور 
پلیس از محل متواری شده اند. وی خاطرنشان کرد: با انتشار این 

خبر در رسانه ها از یک سو و ضرورت پیگیري این ماجرا، تحقیقات 
پلیسي ادامه یافت و در ادامه مشخص شد دو مجروح این درگیری 
که با سالح سرد صدمه دیده بودند، به بیمارستان مراجعه و پس از 
مداوا از مرکز درماني ترخیص و هیچ گونه شکایتي نیز نداشته اند .

ســرهنگ دهقانپور یادآورشد: از آنجا که رسانه ای شدن موضوع 
حاشــیه هایي نیز مبنی بر حس ناامني در بین شهروندان ایجاد 
کرده بود، تیم هاي متشکل از کالنتري 13 و پلیس امنیت عمومي 
شهرستان نیشابور به دستور دادستان شهر پیگیر ماجرا شدند که 
در امتداد سرنخی ازماجرا، یکي از طرفین نزاع را چهره زني و مورد 
شناسایي قرار دادند. وی عنوان کرد:مأموران دایره عملیات ویژه 
پلیــس امنیت در ادامه پنج متهم دیگر ماجرا را که یکي از آنان 

اســلحه شکاري داشت را شناسایي و تاکنون سه تن از این افراد 
دستگیر و سه دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

فرمانده انتظامي شهرســتان نیشابور تصریح کرد: تحقیقات 
براي دســتگیري دیگر متهمان و علــت و چرایي این نزاع 

دسته جمعي ادامه دارد.

عامالن نزاع مسلحانه در نیشابور دستگیر شدند

     صفحه 3 خراسان

ع 9
80
67
34

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

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

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

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

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

 علیرضا قلی زاده-شهردار فریمان

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دوم



ورزش خراسان برترین های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان در مشهد مشخص شدند

 منطقه پرواز ممنوع، تورنادو و این بیست و سه نفر
حسین پورحسین سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم کودک و نوجوان که به مرکزیت 
اصفهان در 34 شهر کشور و 143 مکان محروم 
و شــهرهای سیل زده و مرزی به اجرا درآمد در 

مشهد به کار خود پایان داد.
در این جشنواره که از 31 مرداد تا 4 شهریور با 
نمایش هشت فیلم در مجتمع سینمایی سیمرغ 
مشهد به اکران درآمد فیلم های »باغ جادویی« به 
کارگردانی »آنتوان کرینگز و آنودبورن« از کشور 
فرانســه، »پویانمایی بنیامین« ساخته محسن 
عنایتی نوش آبادی، »جزیره گنج« کار حمیدرضا 
نوافی، پویانمایی »جوانمردان« به کارگردانی علی 
احمدی، »این بیست و سه نفر« ساخته مهدی 
جعفری، »اینجا خانه من اســت« کار خیراهلل 
تقیانــی، »منطقه پرواز ممنوع« ســاخته امیر 
داساگر از ایران به نمایش درآمد و در روز پایانی 
نیز فیلم های »غرغرو وارد می شود« به کارگردانی 
»آندرس کونوریه« از کشور مکزیک و »تورنادو« 
ســاخته سیدجواد هاشــمی پایان بخش اکران 

فیلم های این دوره از جشنواره در مشهد بود.

 »دیوار« اولین فیلم بلند با موضوع 
نوجوان

شــهاب ملت خواه، فیلمساز مشــهدی هم که 
در سال 1360 نخســتین فیلم بلند با موضوع 
کودک و نوجوان را در مشهد تولید کرده است 
در گفت وگــو با قــدس گفت: فیلم داســتانی 
»دیوار« اولین فیلم بلند با موضوعیت نوجوانان 
است که پس از انقالب اسالمی به تهیه کنندگی 
بنیاد مستضعفان خراسان بزرگ در مشهد جلو 
دوربیــن رفت. وی کــه کارگردانی این فیلم را 
در مشهد برعهده داشته اســت، اظهار داشت: 
فیلــم »دیوار« نقطه شــروعی برای ســاخت 
فیلم کودک و نوجوان به شــمار می آید که به 
طریقه 16 میلیمتری توسط سیدمحمد قاضی 
فیلمبرداری شد و سیدمجید علوی در آن بازی 
داشت و در سال 61 از شبکه سراسری سیما به 

نمایش درآمد.

 شور و نشاط با جشنواره فیلم کودک
علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد فارابی در مراسم 
اختتامیه جشــنواره بین المللــی فیلم کودک و 
نوجوان که در پردیس سینمایی سیمرغ مشهد 
برگزار شد، گفت: امســال برگزاری جشنواره به 
مدت یک هفته در سراسر کشور شرایط ویژه ای 
برای کودکان فراهم ساخت و فضای شور و نشاط 
با نمایش فیلم های برگزیده به چشــم آمد و ما 
با شعار سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم 
کودک و نوجوان »رؤیای کودکان ســیل  زده را 
بسازیم« با اکران گزیده ای از فیلم های جشنواره 
در مناطــق ســیل زده و محروم کشــور رکورد 
جدیدی از این رویداد بین المللی را در کشور به 

ثبت رساندیم.
وی بــا بیــان اینکه چهــار کارگاه آموزشــی 
ویژه ســینمای کــودک و نوجوان بررســی و 
تحلیل فیلم ها را انجام داده اند، گفت: در بخش 
بین الملل سه تفاهم نامه بین سه جشنواره مهم 
آسیایی حوزه فیلم کودک و نوجوان ایران، روسیه 
و کره جنوبی امضا شد که می تواند زمینه  تقویت و 
تولید فیلم های مشترک و ایده های جوانان ایرانی 
را با سوژه های ناب فراهم ساخته و آن را به نمایش 

درآورد.

 سکوتی که شکسته شد
کارگردان  هاشمی  سیدجواد 
فیلــم تورنــادو هــم در این 
مراســم گفت: 16 ســال بود 
که سینمای کودک و نوجوان 
در ســکوت فــرو رفته و تنها 
خاطره ای از آن باقی مانده بود 
و امسال با برگزاری جشنواره 
در بسیاری از شهرهای ایران 
این سکوت شکســته شد و 
بین المللی  دوباره جشــنواره 
فیلم کــودک و نوجــوان به 

روزهای اوج خود بازگشت.
وی افزود: از فیلم »پیشــانی ســفید« استقبال 
شــد و پرفروش ترین فیلم پاییز 91 شد و حال 
که »تورنادو« را ســاخته ام این فیلم با چاشنی 
بزرگســاالن همراه شــد و در حــال حاضر هم 
فیلم »شــهر رؤیاهــا« را در حوزه کــودکان در 
دســت ســاخت دارم. گفتنی اســت 20 نفر از 
پیشکسوتان و کارشناســان سینمای کودک و 
نوجوان از خراسان رضوی داوری فیلم های اکران 
شده این جشنواره در مشهد را عهده دار بوده اند 
که سه فیلم »این بیســت و سه نفر«، »منطقه 

پــرواز ممنــوع« و »تورنادو« 
رتبه های اول تا ســوم را از آن 
خود کردند. در این مراســم از 
تنی چند از دســت اندرکاران 
جشنواره در مشهد قدردانی و 
لوح یاد بود جشنواره به آن ها 
اهدا شد. گفتنی است میهمانان 
ویژه ایــن مراســم »علیرضا 
تابــش« مدیرعامــل بنیــاد 
سینمایی فارابی، »سیدمحمد 
مهدی طباطبایی نژاد« معاون 
ارزشــیابی و نظارت ســازمان 
سینمایی کشور، »عبداهلل علیمراد« کارگردان و 
انیماتور، »پوران درخشنده« کارگردان سینما و 

»سیدجواد هاشمی« بازیگر و کارگردان بودند.
1۵ نفر از کودکان و نوجوانان مشــهدی که در 
زمینه فیلم سازی و بازیگری در خراسان رضوی 
فعالیت دارند فیلم های اکران شده این جشنواره را 
در مشهد داوری کردند که از دیدگاه آنان سه فیلم  
»بیست و سه نفر« به کارگردانی مهدی جعفری، 
»منطقه پرواز ممنوع« به کارگردانی امیر داساگر 
و »تورنادو« به کارگردانی ســید جواد هاشمی 

رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

فرهنگ و هنر

ر گشت و گذا

  جشنواره تئاتر کوتاه خراسان شمالی
 در خط پایان

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان 
جشنواره  گفت:  شمالی 
تئاتــر کوتاه خراســان 
منبعی  مثابه  به  شمالی 
اســت که مســیرآینده 
را به ما نشــان می دهد.

حســین فرخنده در آیین اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر 
کوتاه خراسان شــمالی، گفت: در دو روز برگزاری جشنواره 
شاهد یک فضایی بانشاط، پویا و جوان بودیم که باید از همه 
دست اندرکاران و مسئوالن انجمن هنرهای نمایشی در استان 

و شهرستان ها قدردانی ویژه ای داشته باشیم. 
وی بیان کرد: اگر بخواهیم آینده تئاتر استان را ببینیم در آینه 
همین جشنواره تا حدودی به آن می رسیم و این جشنواره به 
مثابه منبعی است که می تواند مسیر آینده را به ما نشان دهد. 
فرخنده با اشــاره به رقابت 13 گروه نمایشــی که هشت اثر 
از شهرســتان ها بود، اظهارخوشــحالی کرد که  هنرمندان 
شهرســتانی هم فرصتی برای نشان دادن خود پیدا کردند و 
ادامه داد: امیدواریم با تدبیر انجمن هنرهای نمایشی بتوانیم 
فرصت عرض اندام را عادالنه در شهرســتان ها فراهم کنیم و 

شاهد توسعه متوازن تئاتر در استان باشیم. 
در پایان این مراسم از برترین های جشنواره تجلیل شد.

  شمخال؛ دره ای بهشتی که دلتان 
نمی خواهد از آن خارج شوید

مقدم:  کاهانی  مهدی 
در کناره شــمال شرقی 
کیلومتری  در 80  ایران، 
شــهر قوچان و در مسیر 
منتهی بــه باجگیران  به 
روستایی به نام »شمخال« 
بر می خوریم. این روستای 
کوهپایه ای آغازگر مسیر 
دره  ای سرســبز و کم نظیر به همین نام است که عنوان بهشت 
خراســان را نیز دارد.دره شمخال، بدون شک یکی از زیباترین و 

رازآلود ترین مناطق خراسان رضوی است. 
مهم ترین دلیل اقلیم مناسب این دره الحاق رودخانه های شارک، 
دربادام و شمخال و اضافه شدن چشمه های متعدد در مسیر است 
که موجب به وجود آمدن چشم اندازی منحصربه فرد در منطقه 
شــده است. این رودخانه در نهایت به شالیزارهای انتهای مسیر 

ریخته و آن ها را سیراب می کند.
با گذر چندین ساعته از این تنگه نه تنها خسته نمی شوید، بلکه 
مبهوت همه زیبایی هایی خواهید شد که پشت سر جا گذاشته اید. 
میانگین مسیر دره 18 کیلومتر تخمین زده شده، اما طول واقعی 
پیموده شده قطعاً بیشتر اســت. اوایل دره نوردی سرحال و تازه 
نفس هستید، اما خود را برای یک پیاده روی حدوداً 30 کیلومتری 
آماده کنید. بدون شک زیبایی های خاص این منطقه، دوستداران 
ســفرهای ماجراجویانه را محــو خود خواهد کــرد، اما برنامه 
دره نوردی شمخال در دسته برنامه های طبیعت گردی سنگین 
طبقه بندی شده است؛ به دلیل پر پیچ و خم بودن مسیر، پیشنهاد 
می شود برنامه دو روزه برای پیمودن این دره درنظر بگیرید. شما 
می توانید در ابتدای راه در حمام اول اقامت شــبانه داشته باشید 
که چشــمه های پر آبی در آنجا وجود دارد یا اگر انرژی بیشتری 
داشــتید، کمی جلوتر و در منطقه کبوتر خانه کمپ خود را برپا 
کنید. از حمام اول تا حمام دوم، چهار صخره وجود دارد که قباًل 
نردبانی به آن ها وصل بود، ولی در حال حاضر این نردبان ها وجود 
ندارند ولی شما می توانید با کمی احتیاط و کمک حرفه ای ها از 
این صخره ها عبور کنید.بهترین زمان برای سفر به دره شمخال، 
اواخر بهار و تابستان است؛ زیرا با طبیعتی سرسبز و رودی پرآب و 

هوای بسیار مطلوب روبه رو خواهید شد.

سالمت
رئیس سازمان بیمه سالمت کشور در مشهد گالیه کرد:

 هزینه بیمه سالمت در جیب پولدارها
محمــدی:  پرویــن 
رئیــس ســازمان بیمه 
گفت:  کشــور  سالمت 
امــروز در حالــی برای 
شده،  بیمه  میلیون   3۵
تومان  میلیارد  هزار   18
به صورت رایگان هزینه 
برخی  که  می پردازیــم 

از همین بیمه شــدگان، اتومبیل یک میلیارد تومانی سوار 
می شــوند در حالی که از محرومان اصلی بر سر این سفره 

خبری نیست.
دکتر موهبتی که در اجالس سراســری مدیران ســازمان 
بیمه ســالمت ایران، مســئوالن و دســت اندرکاران حوزه 
سالمت کشور که به میزبانی بیمه سالمت خراسان رضوی 
در مشــهد برگزار شد، ســخن می گفت، از رونمایی پروژه 
رسیدگی الکترونیک به اسناد بستری در خراسان شمالی، 
جنوبی و رضوی خبر داد و افزود: خوشــبختانه با مدیریت 
منابع توانستیم در سال 98 نسبت به سال 96 با کاهش 8 
درصدی هزینه ها، بخش عظیمی از مطالبات ســازمان های 
تحت پوشش را بپردازیم در حالی که خط قرمز ما محرومان 
واقعی هســتند و ما با حفظ منابع باید به فکر جامعه هدف 

)محرومین( باشیم.
وی هــدف از رونمایی و بهره برداری از ســامانه الکترونیک 
بســتری را اســتقرار کامل نظام الکترونیک و اجرای طرح 
رسیدگی به اسناد پزشکی به صورت الکترونیک به منظور 
حذف اســناد کاغذی، کاهش هزینه ها، تسهیل در دریافت 
گزارش های بیمارســتانی، حفظ و نگهداری داده های بیمار 
و... و اســتقرار کامل نظام الکترونیک سازمان بیمه سالمت 
ایران عنوان کرد و یادآور شد: وظیفه سازمان بیمه که یک 
ســازمان حمایتگر و تأمین کننده اســت، تأمین و حمایت 
اجتماعی از توده های مردمی است که ذی نفعان این سازمان 
هســتند؛ بنابراین هرچه صرفه جویی کنیم و از هدر رفتن 

منابع جلوگیری نماییم به نفع بیمه شدگان است.
دکتر موهبتی اظهار امیدواری کرد: با اجرای طرح نســخه 
الکترونیکی که هم اکنون در 1۵0 شــهر انجام می شــود، 
تا پایان ســال در همه بیمارســتان های کشــور رسیدگی 

الکترونیک به اسناد بستری نیز اجرا گردد. 
وی با بیان اینکه نخست قرار بود ۵ میلیون نفر بیمه رایگان 
شــوند، اما بدون کار کارشناسی این رقم به 11 میلیون نفر 
رسید، یادآور شد: در تمام دنیا منابع و مصارف سقف بودجه 
دارند، از این رو باید بیمه رایگان را به محرومینی اختصاص 
دهیــم که نمی توانند از امکانات مراکز خصوصی اســتفاده 
کنند، نه اینکه بیمه رایگان را در اختیار کســانی بگذاریم 
که می توانند به بخش خصوصی مراجعه و بهترین خدمات 

را دریافت کنند.

  جشنواره فرهنگی ورزشی 
»فراغت بانوان با ورزش« در نیشابور 

قدس: سرپرســت اداره 
ورزش و جوانان نیشابور 
گفت: به مناسبت هفته 
دولت جشنواره فرهنگی 
با  بانوان  فراغت  ورزشی 
ورزش در نیشابور پایان 
کاوه  محســن  یافــت. 
آهنگــر در این خصوص اظهار کرد: جشــنواره بزرگ فراغت 
بانوان با ورزش به مناسبت هفته دولت ویژه بانوان شاغل در 
دستگاه های اجرایی نیشــابور در سالن امینی ثانی مجموعه 

ورزشی تختی این شهرستان برگزار شد.
وی افزود: هدف از این جشــنواره افزایش نشاط اجتماعی و 
روحیه ورزشــی در بین بانوان شــاغل است.سرپرست اداره 
ورزش و جوانان نیشــابور گفت: این جشنواره در رشته های 
دارت، هفت سنگ، دال پالن و طناب کشی با همکاری هیئت 
انجمن های ورزشــی، ورزش های همگانی، ورزش روستایی و 

بازی های بومی و محلی در یک روز برگزار شد.

  دختر خراسانی، برنده مدال نقره 
شطرنج المپیاد استعدادهای برتر کشور

ارنواز فخار به  ایســنا: 
مدال نقره انفرادی شطرنج 
برتر  المپیاد استعدادهای 

کشور دست یافت. 
مسابقات شطرنج دومین 
دوره المپیاد استعدادهای 
برتــر ایــران در بخــش 
دختران که با حضور 2۷ اســتان در ســه رشته برق آسا، سریع 
و استاندارد در همدان برگزار شد، تیم خراسان رضوی در رشته 
استاندارد هفتم، در رشته سریع ششم و در رشته برق آسا چهارم 
شد. در بخش انفرادی ارنواز فخار در رشته برق آسا دوم شد و به 
مدال نقره دســت یافت. الزم به ذکر است در نخستین دوره این 
رقابت ها که سال گذشته برگزار شد، تیم دختران خراسان رضوی 

صاحب یک مدال نقره شده  بود. 

 ۱۵ نفر از
 کودکان و نوجوانان 
مشهدی که در زمینه 

فیلم سازی و بازیگری 
فعالیت دارند 

فیلم های اکران شده 
را داوری کردند

بــرش
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قدس: در ایــن دوره که مردم حوصلــه مطالعه متن های 
طوالنی را ندارند، کارتون و کاریکاتور در یک نگاه، مخاطب را 

به خود جذب می کنند. 
»حسین نقیب« نقاش، طراح و کارتونیست متولد سال 13۵2 
در مشهد و از اعضای پاتوق کاریکاتور حوزه هنری خراسان 
رضوی و خانه هنرمندان مشهد است. همکاری با روزنامه ها 
و مجالت طنز کاریکاتور و حضور در جشنواره های داخلی و 
بین المللی همچون جشنواره سراسری »آل سقوط « خراسان 
شمالی 1394، جشنواره بین المللی داعش 1394، جشنواره 
»روزی حالل« بجنورد 139۷، دریافت لوح تقدیر از جشنواره 
سراسری »انســان، جنگل، زندگی« استان مازندران اسفند 
1393، جشنواره بین المللی کارتون و تصویرسازی »آیالن« 
1394و جشنواره بین المللی »جامعه ایمن« شهرداری مشهد 
139۷، راه یافته به مرحله نهایی و نمایشگاه جشنواره کارتون 
»شهر+من« اراک 139۷، برگزیده نخستین جشنواره ملی 
کارتون و کاریکاتور کتاب »کاریکتاب« تهران 139۷، دیپلم 
افتخار از جشنواره  بین المللی »پرو 2018«، نفر دوم هفتمین 
و هشتمین چلگی کارتون ایران - خراسان شمالی 1398و... 

از جمله فعالیت ها و افتخارات این هنرمند مشهدی است. 
به بهانه برپایی نمایشــگاهی از کارتون هــای این هنرمند 
مشهدی در نگارخانه اشــراق حوزه هنری خراسان رضوی، 

گفت وگویی با وی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

 چه مدت است در عرصه کارتون و کاریکاتور فعالیت 
دارید و چطور به این هنر عالقه مند شدید؟ 

از کودکی به نقاشی و طراحی عالقه داشتم تا اینکه با روزنامه 
طنز و کاریکاتور و پس از آن مجالت »گل آقا« و »خورجین« 
آشنا شدم و به سمت کارتون و کاریکاتور گرایش پیدا کردم. 

در مجموع مدت زیادی اســت کــه در این عرصه فعالیت 
دارم اما از ســال 90 به صورت جدی تر و حرفه ای کارتون و 

کاریکاتور را دنبال می کنم. 

 ایده ها و سوژه های خود را برای خلق یک اثر چطور 
انتخاب می کنید؟

مشکالت روز دنیا و دغدغه های جامعه بشری، مهم ترین منبع 
الهام من است. اخبار را رصد می کنم و ناخودآگاه ایده ای به 
ذهنم می رسد و ســعی می کنم به بهترین نحو روی کاغذ 
پیاده اش کنم. تالشــم این است که آثارم ماندگار باشد و به 
اصطالح تاریخ انقضا نداشته و محدود به بازه زمانی خاصی 
نباشد؛ بنابراین معموالً، از نوشته در کارهایم استفاده نمی کنم. 

 مهم ترین ویژگی و وجه تمایز کارتون و کاریکاتور را 
با دیگر هنرها در چه می دانید؟

کارتون به بیان مشکالت جامعه با زبان طنز و تصویر می پردازد 
و در ایــن دوره که مردم خیلــی حوصله مطالعه متن های 
طوالنی را ندارند در یک لحظه حرفش را بیان می کند. درواقع 
خلق یک کارتون از ایده یابی تا اجرا به طور میانگین ســه تا 
چهار ساعت زمان می برد و پس از انتشار نیز خیلی زود و گاه 
در یک نگاه مخاطب را به خود جذب می کند. این سرعت در 
برقراری ارتباط و انتقال پیام را اصلی ترین مشخصه کارتون و 
کاریکاتور می دانم و یکی از دلیل هایی اســت که این هنر را 

بسیار دوست دارم. 

 در مورد برگزاری نمایشــگاه آثارتان در نگارخانه 
اشراق و موضوعاتی که به آن پرداختید، بگویید. 

من در جلسات پاتوق کاریکاتور حوزه هنری خراسان رضوی 

شرکت می کردم و کم کم با راهنمایی هنرمندان باسابقه این 
عرصه همچون محسن اسدی، رضا جنگی و علیرضا پاکدل 
برای اینکه بیشــتر شناخته شوم و آثارم دیده شود تصمیم 
گرفتم نمایشگاهی برگزار کنم البته هزینه نگارخانه ها بسیار 
باال است، اما مسئوالن حوزه هنری خراسان رضوی حمایت 
کردند و توانستم آثارم را در نگارخانه اشراق در معرض دید 
عمــوم عالقه مندان قــرار دهم که در آن حــدود 40 اثر با 
موضوعاتی نظیر آسیب های اجتماعی، فضای مجازی، امنیت، 
جنگ، بالیای طبیعی، محیط زیست و... به نمایش گذاشته 

شده است و تا هفتم شهریور ماه ادامه دارد. 

 به عنوان کالم آخر اگر نکته ای هست، بفرمایید. 
 هنرمند برای خلق یک اثر فاخــر، احتیاج به ذهنی آرام و 
جدا از دغدغه های معیشتی دارد. من اگر امروز حمایت شوم 
و آثارم دیده شــود و به فروش برسد می توانم کارم را دنبال 
کنم، در غیر این صورت ادامه راه، مشکل می شود؛ بنابراین 
از تمامی مســئوالن و مردم می خواهم از هنرمندان بیش از 
پیش حمایت کنند. گفتنی اســت، نمایشگاه کارتون های 
»حسین نقیب« تا تاریخ ۷ شهریورماه ادامه دارد و عالقه مندان 
می توانند برای بازدید از ساعت 1۷ تا 20 به نگارخانه اشراق 
حوزه هنری خراســان رضوی واقع در بولوار هاشمیه، بین 

هاشمیه 20 و22 مراجعه کنند.

گفت و گو با حسین نقیب به بهانه برگزاری نمایشگاه آثارش در نگارخانه اشراق

کارتون؛ انتقال سریع پیام با زبان طنز و تصویر است

7618zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. آلبوم موسیقی اثر انوشیروان روحانی 
، که درسبک سنتی تهیه شده - گوارش 
2. کتــاب مقدس حضــرت داوود»ع«- 
ازانبیای الهی»ع«- فاقــد 3. پیمانی که 
بین بریتانیا و عثمانی در سال 1809 به 
امضا رسید و پایانی بر جنگ های دوکشور 
 شــد – پســوند به جاآورنــده- عدد رمز 
4. بــوی ماندگــی- نیم تنــه مردانه- از 
دندان هــا ۵. برداشــت محصول- خلق و 
خوی- راه رفتن 6. لشکریان- کنده شدن 
هواپیمــا از زمیــن- بســیارگرامی ۷. از 
نمادهــای ملی فرانســه کــه وی را الهه 
یادداشت  برگه  آزادی می دانند- سالک- 
8. آسیب و صدمه- پولی که بابت آزادی 
ثروتمنــد- ضمیراول  بپردازند-  کســی 
 شخص جمع 9. کالم گزافه- ضرر- مجاور 
10. سمت راست- بخشی از خاک اصفهان 
 را دربــر می گیرد- المــپ دوالکترودی 
تــن  از  گرمابــه  در  دیروزعــرب-   .11
بزدایند- موی شاعرانه 12. شروع کردن- 

تعجب خانمانه- صدای دق الباب

  13. تلخ- اقبال و نیکبختی- میانمار قدیم 
 14. ارجح- الهه قدرت یونان باستان- جزیره 
1۵. آدرس- پس از واقعه 1۷ شهریور به 

این نام تغییر یافت

 1. شــهر بادگیرهــا- مختصــر- پنــاه 
2. مــاه پاییزی - به مراددل نرســیده- 
هاتــف 3. از فاصلــه زیــاد- کارخانــه 
منفــی  نــت  ایتالیایــی-   خودروســاز 
 4. دایره ای شکل- پشت سرهم- سمبلیک 
 ۵. طنیــن صــدا- ردپا- درخت ســهی 
6. برخورداری از حقوق ویژه درسیاست- 
مجســمه- دام ۷. از اصول دین اســالم- 
نیم ســال  ام الخبائث-  حاشــیه کتاب- 
تحصیلی 8. تلخ مزه- ناپســند- گاز نادر 
تبلیغاتــی- چه کســی؟ 9. ســنگریزه- 
 گواه- مهره ای در شــطرنج- وجودداشت 
10. شایســته- تــدارک دیــدن- خانه 
تابستانی 11. تنگی نفس- آماس- پسوند 

نعت فاعلی 12. نوعی پارچه لطیف - بازیگرســینمای 
کشورمان با نام کوچک افسر با هنرمندی در »روسری 
آبی«- از حبوبات 13. دشــمن- اشــعه مجهول- قائم 
14. گروهی ســواره که در التزام شــاه باشــند- یار 
 داســتانی ژولیــت- شــیرینی پز و شــیرینی فروش 

1۵. طایفه ای آسیایی- تماشاکردن- واحد 

  افقی

  عمودی

ایثار و شهادت
  موافقت استاندار با راه اندازی

 بنیاد فرهنگی سردار کاوه
قدس: استاندار خراسان 
رضوی گفت: برای انتقال 
ایثار و شهادت  فرهنگ 
به نسل جوان باید تالش 
کــرد و ظرفیت فضای 
مجازی را در مســیر به 

کار گرفت. 
علیرضا رزم حسینی در دیدار با اعضای ستاد مردمی برگزاری 
سی و سومین یادواره شهید کاوه، اظهار کرد: همواره ما باید یاد 
و خاطره شهدا، جانبازان، ایثارگران و کسانی که در راه تعالی 

کشور و اسالم جان خود را فدا کردند، گرامی بداریم.
وی بیان کرد: بزرگداشت ها و یادواره ها برای نسل کنونی است 
تا بدانند زمانی که خاک کشور به تصرف دشمن درآمده بود، 
افرادی بودند با از خودگذشــتگی، جان خود را در راه میهن 

اسالمی فدا کردند.
رزم حسینی خاطرنشان کرد: تصور این موضوع برای برخی 
سخت اســت که یک جوان بیست و پنج ســاله بتواند یک 
لشکر را فرماندهی کند. وی ادامه داد: ما باید ببینیم چگونه 
می توانیم رشادت های شهدا و مفاهیم ارزشمند مرتبط با آن ها 
را به جوانان منتقل کنیم، بــرای تحقق این موضوع باید در 
شــبکه های مجازی فعال شد.گفتنی است استاندار خراسان 
رضوی در این جلسه با پیشنهاد اعضای ستاد مردمی برگزاری 
سی و سومین یادواره شهید کاوه مبنی بر راه اندازی یک بنیاد 

فرهنگی با نام این شهید واالمقام موافقت کرد.
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