
 همه چیز درباره تهیه نذری
 بهداشتی و سالم

 تمهیدات ویژه استان برای خدمت رسانی
به زائران خارجی سفر اربعین

همه ساله با فرا رسیدن محرم به ویژه دهه اول، بازار 
نذری دادن و نذری خوردن داغ می شــود. ســنت 
پســندیده و حسنه ای که ریشــه ای دیرینه و کهن 
دارد و مختــص به دین اســام و ایام محرم و صفر 
نیست و در ســایر ادیان نیز دیده می شود. در عین 
حال از آنجایی که نذری دادن و نذری خوردن به طور 

مستقیم با نظام سامت ...

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری 
خراســان رضوی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته 
شده برای سفر اربعین، گفت: برنامه ریزی شده است 
که اتفاقات سال گذشته در مورد زائران خارجی تکرار 
نشود.محمد صادق براتی در جلسه ستاد اربعین استان 
اظهار کرد: سال گذشته به دلیل حضور گسترده اتباع 

خارجی در مرزهای دوغارون .... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

قطار تا ۱۴۰۰ به بیـنالود می رسد
پلمب پنج عمده فروشی برنج درمشهد

مبارزه با گران فروشی 
ادامه دارد

انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر

ساختمان های بی کیفیت  
تهدیدی برای مشهد است

با 7 کیلومتر ریل گذاری
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پیگیری قدس به نتیجه رسید

 قیمت رب 
رنگ باخت

 پس از چهار ماه هشــدار به عامان گران فروشی برنج های دولتی در 
بازار و توجه نکردن آن ها، ســرانجام پنج عمده فروش برنج در مشهد 
شناسایی و مأموران سپاه ناحیه مقاومت بسیج حضرت مسلم)ع(، حکم 

پلمب واحدها را اجرا کردند...
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  شماره 9054  
ویژه نامه 3438 

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی(

»آگهی ثبت نام«
       ب��ا عنای��ت به م��اده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان اتحادی��ه های صنفی)موضوع 
تبصره3ماده22قان��ون نظ��ام صنف��ی(و در اجرای مصوب��ه مورخ97/01/20 کمیس��یون نظارت بر س��ازمانهای 
صنفی شهرس��تان سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلب��ان عضویت در هیئت مدیره و ب��ازرس اتحادیه صنف 
لباس فروش��ان،تریکو و کش��باف شهرستان س��بزوار دارندگان شرایط ذیل،دعوت میش��ود از روز سه شنبه 
مورخ 98/06/12ظرف مدت 15 روز حداکثر تا روز س��ه شنبه مورخ 98/06/26 با مدارک ذیل،ابتدادرسامانه 
ایرانیان اصنافiranianasnaf.ir -س��امانه س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،با درج شناسه 
صنفی،نس��بت ب��ه ثبت نام وبارگذاری تصاویر مدارک مربوط به ش��رح ذیل،اقدام و س��پس ب��ا ارائه اصل و 
تصوی��ر م��دارک ذی��ل الذکر،جهت ادام��ه فرآیند ثبت ن��ام و تکمیل پرسش��نامه)در مهل��ت قانونی فوق(به 
دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن 

و تجارت شهرستان سبزواربه آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران   2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3-نداشتن سوءپیشینه 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 حداق مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8-حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتادوپنج سال   9-داشتن پروانه کسب معتبر دائم    

  10-داشتن وثاقت و امانت
مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس4*3جدید پشت نویسی شده

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

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

6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت درهیئت مدیره اتحادیه
*داوطلب��ان محترم الزاما می بایس��ت قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان 
اصناف به ش��رح ف��وق الذکر، ثبت ن��ام الکترونیکی را انجام داده و س��پس جهت ادامه فرآین��د ثبت نام به 

دبیرخانه هیئت اجرایی مراجعه نمایند.
*داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاه های اجرایی موضوع ماده5قانون مدیریت خدمات 
کش��وری، درانتخابات هیئ��ت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به اس��تعفای آنان از ش��غل قبلی خود، پیش 
ازثبت نام در انتخابات اس��ت و اعالم رس��می پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده پیش از شروع به کار در 

هیئت مدیره اتحادیه الزامی است.
*اس��کن اصل م��دارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه و مدرک تحصیلی هن��گام ثبت نام 

الزامی می باشد.
بهشتی نسب-رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم        تاریخ انتشار:98/06/12
 شرکت تعاونی مسکن شماره یک نیروی انتظامی مشهد )در حال تصفیه(

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 98/06/30در 
محل وکیل آباد 64 خیابان بنفشه-بنفشه 9 مسجد و حسینیه امیرالمومنین با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.

از کلیه اعضا و س��هامداران محترم تعاونی )اعم از زمین یا واحد مس��کونی تحویل گرفته یا نگرفته(دعوت می ش��ود 
با همراه داش��تن مدارک مثبته عضویت و س��هامداری جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلسه در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش نماینده مدیریت  تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد

 2-تمدید مدت تصفیه شرکت
3- عزل هیئت تصفیه و درصورت عزل، انتخاب هیئت تصفیه جدید برای مدت دو سال 

4-انتخاب ناظر تصفیه
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا س��ه رای با وکالت و 
غیر عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود در تاریخهای 27 و 98/6/28 به نشانی: مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی واقع در بولوار خیام- روبروی خیام 
20 - طبق��ه پنجم اتاق 509 از س��اعت  8 الی 12 با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت ص��دور ورقه ورود به 

مجمع حضور یابند.
 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
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آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر88

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاونی مسکن مهر88 ساعت 17 مورخ 1398/6/27 
در میدان ش��هدا توحید 6 مس��جد احم��دی برگزار 
می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات 
زی��ر در این جلس��ه حض��ور بهم رس��انند . اعضای 
محترم��ی ک��ه امکان حض��ور آنها درجلس��ه مقدور 
نم��ی باش��د می توانند ح��ق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنام��ه کتب��ی به فرد دیگری مح��ول نمایند که 
در ای��ن صورت تعدادآراء وکالتی هر عضو حداکثر 
سه رای وهرش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
بود متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
وکیل م��ورد نظر خود باید از س��اعت 7 تا 12 مورخ 
24 و 25 ش��هریور به محل شرکت گلبهار استقالل 
خیام امام خمینی 54 مهرگان 14 مراجعه تا پس از 
تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد
دستورجلسه :

1 -تصمیم درخصوص  تمدید مدت شرکت 
2 - تصمیم در خصوص تغییر آدرس شرکت 

شرکت تعاونی مسکن مهر 88
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
تاریخ انتشار98/6/12

جلس��ه مجمع عموم��ی عادی ش��رکت تعاون��ی فیروزه 
تراش��ان خراسان راس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 
98/6/26 در نمازخان��ه بازار امام رضا )ع( با دس��تور 
جلس��ه ذیل تش��کیل می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضا یا 
نمایندگان محترم دعوت می ش��ود راس ساعت مقرر 

در جلسه مجمع عمومی شرکت فرمایند.
 دس��تور جلس��ه :1-اس��تماع گ��زارش کتب��ی هیئ��ت 
مدی��ره از عملکرد س��ال 97   2-ارائه گزارش بازرس 
از عملک��رد س��ال 97  3- طرح و تصوی��ب صورت های 
مالی س��ال 97 شامل عملکرد س��ود و زیان و ترازنامه   
4-ط��رح و تصویب بودج��ه پیش��نهادی هیئت مدیره 
برای س��ال 98  5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 
برای مدت یک س��ال مالی   6- انتخاب اعضای اصلی و 

علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 
تذکر: 1-در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور 
میس��ر نباش��د می توان��د ح��ق رای خود را ب��ه موجب 
وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار خود 
واگ��ذار نماید .در این صورت هر عض��و عالوه بر رای 
خ��ود ت��ا 3 رای با وکال��ت و غیر عضو فق��ط یک را ی با 
وکالت می تواند داش��ته باش��د .عضو متقاضی اعطای 
نمایندگ��ی می بایس��ت ب��ه هم��راه نماینده خ��ود در 
تاریخه��ای 20 الی 7/25 در محل بازار رضا از س��اعت 
16 الی 20 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت 
اخذ تاییدیه ورود به مجمع به آقای  مهری نژاد مدیر 
عامل مراجع��ه نمایند .  2-با توجه به انتخابات هیئت 
مدیره / بازرس��ان افرادی که تمایل به کاندیداتوری 
س��مت هیئت مدیره بازرس��ان دارند ظرف یک هفته 
از تاریخ انتش��ار آگهی می بایست با آقای مهری نژاد 

مدیر عامل مراجعه نمایند.
هیئت مدیره
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آگهی مناقصه - مرحله اول )نوبت دوم(
شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه جدول گذاری معابر محله محمدآباد زاوین را 

به شرکتهای دارای رتبه5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل واگذار نماید:
1-قیمت براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1398 .

2-اعتبار اجرای پروژه از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای ) اسناد خزانه اسالمی( 
به مبلغ کل 2/000/000/000 ریال می باشد . 

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 100/000/000 ریال بعنوان س��پرده ش��رکت در مناقصه 
الزامی است 

4-جه��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ 98/06/05 لغایت 98/06/23 ب��ه واحد عمران 
شهرداری مراجعه نمایند . 

5-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 98/06/24 می باشد. 
6-متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت www.sh-zavin.ir   و یا با 

شماره تلفن 13- 34744111 - 051 تماس حاصل فرمایند . 
آدرس : شهرستان کالت - شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج

علی ایزدیان - شهردارزو
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احمــد فیــاض: در دومیــن روز از ماه محــرم و طبق 
روال چنــد ســال اخیــر، اجتمــاع بــزرگ »لبیــک یا 
 حســین«؛ عصر دیروز در شــهرک شــهید رجایی مشهد 
برگزار شــد.به گزارش خبرنگار ما، در این اجتماع باشــکوه 
عظیم مردمی که خانواده شــهید حججی نیز در آن حضور 
داشــتند، امام جمعه قم با تبیین فلسفه عاشورا به لبیک یا 
حسین)ع( اجتماع پرشکوه مردمی اشاره نمود و اظهار کرد: 
شعار لبیک یا حسین)ع( منحصر به عاشورا نیست بلکه تداوم 
و تکرار آن در دوران پس از عاشورا به مراتب اهمیت بیشتری 

دارد و در ادامه همان لبیک 72 تن روز عاشوراست.
آیت اهلل ســید محمد سعیدی خاطرنشــان کرد: لبیک یا 
داعی اهلل که در زیارت خوانده می شود و یا لبیک یا حسین)ع( 

یعنی اگر در حوادث عاشورا حاضر نبودیم اما امروز در دفاع 
از حریم امامت و والیت آماده هستیم. این تجمعات در واقع 
لبیک حقیقی به امام حســین)ع( است که ندیده اما لبیک 
گفته می شود.تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه)س( 
افزود: لبیک یا حسین)ع( هنگامی بیان می شود که دو جبهه 
حق و باطل شکل گرفته باشد و در دفاع از جبهه حق علیه 
باطل فریاد می شود. به عبارتی معنای آن این است که وقتی 
دین خــدا و ارزش هایی به خطر می افتد امت حزب اهلل پای 
کاراســت. لبیک یا حسین)ع( اعام حضور در دفاع ازحریم 
امامت و والیت اســت و به عبارتی بیان آماده باش است.وی 
تصریــح کرد: این در واقع ادای تکلیف الهی اســت و آگهی 
استخدام برای دریافت پست و مقام نیست. حد و مرز لبیک 

یا حسین به یک زمان و مکان خاصی منحصر نمی شود.امام 
جمعه قم با بیان ســیره رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان 
حرم افزود: پیکر مطهر یکی از شهدای واالمقام مدافع حرم 
مدتی در خاک ســوریه نزد داعش بود. همسر این شهید به 
مســئوالن پیام داد که اگر تحویل جنازه همسرش مستلزم 
دادن امتیاز به دشمن است هرگز راضی نیستم. این اعتقاد در 
امتداد حماسه آفرینی های عاشوراییان است. آیت اهلل سعیدی 
با ذکر این نکته کــه در دفاع از حریم امامت و والیت نباید 
به دیگران نگاه کرد، گفت: هر صحنه عاشــورا یک درس و 
عبرت است. در حوادث عاشورا برخی ها به خاطر مادیات از 
دفاع والیت و امامت عقب نشــینی کردند. امروز پرچم دفاع 
از حضرت ولی عصر)عج( و نایب بر حق ایشان امام خامنه ای 
بر دوش شما امت حزب اهلل است. لبیک یا حسین بیان اقتدا 
به امامت و والیت اســت.این اجتماع با مداحی حاج صادق 

آهنگران ومرثیه سرایی و سینه زنی پایان یافت.

صاحبی: وزیر کشور با صدور حکمی ولی قلیچی را به عنوان 
نخستین فرماندار شهرستان تازه تأسیس صالح آباد منصوب 
کرد. قلیچی پیش از این به مدت یک  ســال سرپرســتی 

فرمانداری شهرســتان چناران را به عهده داشته است. وی 
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی و ارتباطات و 
کارشناسی ریاضی کاربردی و در کارنامه وی 23 سال سابقه 

خدمت و فعالیت اجرایی مشاهده می شود.مشاور استاندار، 
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان 
شــمالی، معاون سیاســی امنیتی و اجتماعی فرمانداری 
چناران، رئیس اداره اطاع رسانی و روابط عمومی اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی از مهم ترین سوابق اجرایی 

نخستین فرماندار صالح آباد است. 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

هاشم رسائی فر: شهردار و اعضای شورای شهر طرقبه 
در نشستی رسانه ای با حضور نمایندگان رسانه های خبری 
در مورد آنچه که این روزها در حوزه مدیریت شهری این 

شهر در حال انجام است، به گفت و گو نشستند.
علیرضا خــادم پیر در ابتدا در گزارشــی به آنچه که 
در حال حاضر برای بهبود شــرایط شــهر طرقبه در 
حال انجام اســت، پرداخت و بــه طرح هایی از جمله 
ســاماندهی بولوار امام خمینی)ره( شهر،ساخت بولوار 
امام رضــا)ع( از ابتدای دو راهی شــهرهای طرقبه- 
شــاندیز و پروژه هایی در بحث ساخت پارکینگ اشاره 
نمود که باید منتظر ماند و دید کدام یک از این موارد، 
که شهردار طرقبه حتی زمان هم برای اتمام آن ها در 

نظر گرفته بود، اجرایی خواهد شد.
شهردار طرقبه در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در مورد 
وجــود معارض در پروژه بولوار امام رضا)ع( -تنها ورودی 
شهر طرقبه- که ترافیکی زیادی به خصوص در روزهای 
تعطیل دارد، گفت:در مســیر این پروژه حدود 165 هزار 

مترمربع ملک وجود دارد. در این پروژه قرار اســت بولوار 
35 متری به بولوار 100 متری تبدیل شود که در همین 
راســتا ما باید 65 متر اضافه خریداری کنیم. وی ادامه 
داد: از 165 هزار مترمربع، حدود 90 هزار مترمربع آن با 
اعتبار افزون بر 300 میلیارد خریداری شده است که به 
عنوان فاز نخست بولوار امام رضا)ع( نام گذاری شده است 
و حدود 75 هزار متر مربع آن باقی مانده که در دســتور 

کار قرار گرفته است. 
خادم پیرافزود:با این شــرایط باید عنــوان کنیم که 
هیــچ گونه معارضی وجود نــدارد و اماک مورد نظر 
بــا رضایت صاحبان آن ها یا خریداری شــده یا اینکه 
به نوعی با آن ها تهاتر شــده اســت، تنها معارضی که 
 در ایــن قضیه وجود داشــت، با اعمال مــاده 8 مبلغ 
4 میلیارد و 900 میلیون تومان همین چند روز پیش 
به حساب دادگستری برای این موضوع ریختیم تا در 
ادامه مشکلی به وجود نیاید.وی تصریح کرد: تا 18 ماه 

آینده این بولوار افتتاح خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر قدس مبنی بر 
اینکه با توجه به وجود ساخت و سازهایی که در برخی 
از نقاط رودخانه ای در طرقبه به خصوص رســتوران ها 
در داخل بســتر و حریم رودخانه انجام شــده است و 
این خطرات زیادی  مانند بارندگی های ابتدای ســال 
می تواند به وجود آورد، اظهار داشت: در همان ابتدای 
سال ســتاد بحران تشکیل شــد و از تمام رودخانه ها 
بازرســی کردیم که مشخص شد اینچنین مواردی در 
حوزه شهر طرقبه حتی یک مورد هم وجود ندارد! در 
دو سه سال گذشــته فقط یک رستوران وجود داشت 
که آن مــورد تملک قرار گرفت. چند پل هم که روی 
رودخانه توســط مردم بسته شده بود و غیر استاندارد 
بود برچیده شد تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

در این نشســت همچنین مواردی از جمله حریم شهر 
طرقبه و لزوم رعایت آن از ســوی مسئوالن شهری شهر 
مشــهد از زبان ثابت، رئیس شــورای شهرستان طرقبه 

شاندیز و غامی رئیس شورای شهر طرقبه مطرح شد. 

تا 18 ماه آینده

پر ترافیک ترین مسیر مشهد - طرقبه 100 متری می شود

jاجتماع بزرگ لبیک یا حسین

نخستین فرماندار شهرستان صالح آباد مشخص شد 

با حضور خانواده شهید حججی و سخنرانی آیت اهلل سعیدی برگزار شد

jاجتماع بزرگ لبیک یا حسین
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پیگیری قدس به نتیجه رسید

قیمت » رب« رنگ باخت
هاشم رسائی فر  افت  قیمت گوجه فرنگی 
در پی افزایش تولید این محصول در مزارع  سبب 
شد تا همگان فکر کنند  قیمت تمام شده  تولید 
رب گوجه فرنگی با کاهش مواجه شود. درچنین 
شرایطی طبیعتاً باید قیمت رب در بازار با کاهش 
رو به رو می شــد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد تا 
اینکه انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان 
رضوی در نامه ای به ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت اســتان برای توزیــع رب 800 گرمی به 
قیمت 10 هزارتومان در فروشگاه ها اعالم آمادگی 
کرد. با این اعالم آمادگی گویا ســازمان صنعت ، 
معدن و تجارت خراســان رضوی نسبت به این 
موضوع واکنشی نشان نداد تا اینکه روزنامه قدس 
در گزارشی با انتشار نامه انجمن صنایع تبدیلی 
کشاورزی خراسان رضوی این موضوع را رسانه ای 
کرد. پس از انتشــار این گزارش، گویا رسیدگی 
به درخواســت انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی 
خراسان رضوی در دســتور کار سازمان صمت 
استان قرار گرفته و حاال شرایطی به وجود آمده 
تا قوطی های رب 800 گرمی با قیمت 10 هزار 
تومان در فروشگاه ها توزیع شده و به دست مردم 

برسد.
        

  انتشار گزارش قدس و افزایش روند 
رسیدگی به یک درخواست

مدیره  هیئــت  رئیــس 
انجمن صنایــع تبدیلی 
کشاورزی خراسان رضوی 
در این باره به قدس گفت: 
پیش از اینکه نامه انجمن 
برای سازمان صمت تهیه شود، چند باری حتی 
تلفنی موضوع توزیع رب با قیمت پایین تر در بازار 
را نیز با دوستانمان در سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی مطرح کردیم، اما جواب 

محکمی در این خصوص نگرفتیم.
علیرضا بوســتانی افزود: پــس از اینکه بصورت 
کتبی این موضوع را اعالم نمودیم و تا وقتی که 
از طریق روزنامه قدس منتشر نشده بود، همچنان 
روند به کندی پیش می رفت تا اینکه درخواست 
انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی 
رسانه ای شد و پس از آن بود که با سرعت قابل 
مالحظه ای این موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامــه داد: در حال حاضر با همکاری انجمن 
صنایع تبدیلی کشــاورزی خراســان رضوی و 
سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان شرایطی 
به وجود آمده اســت کــه رب با قیمت 9 هزار و 
500 تومان در اختیار فروشــگاه ها قرار گیرد تا 
آن هــا با همان قیمت 10 هــزار تومان به مردم 

عرضه نمایند.
رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنایع تبدیلی 
کشــاورزی خراسان رضوی در خصوص کیفیت 

رب عرضه شــده در این طــرح گفت: کیفیت 
ایــن رب در ســطح درجه یک قــرار دارد و در 
کارخانه هایی با برند های معتبر تولید می شود، 
از ایــن بابت خیال مردم راحت باشــد و نگرانی 
نداشته باشند که قیمت کاهش پیدا کرده، حتماً 
کیفیت هم افت داشته است؛ به هیچ عنوان این 

گونه نیست.
وی یاد آور شد: افت قیمت هم در شرایط فعلی 
طبیعی اســت؛ چون قیمت خرید گوجه فرنگی 
که ماده اصلی تهیه رب اســت کاهش داشته به 
همین دلیل ربی که در حال حاضر تولید می شود، 
قیمت تمام شده اش برای تولیدکننده پایین تر از 
قیمت هایی است که با گوجه باالی 2هزار تومان 

قبل از خرداد ماه تولید می شد.

   گالیه هایی از جنس نبود نظارت
بوســتانی با اظهار گالیه از نبود نظارت در بحث 
میزان کشت گوجه فرنگی در سال های مختلف 
عنوان داشــت: آنچه که در حال حاضر در بحث 
تولیــد گوجه فرنگــی وجــود دارد و در تولید 
محصوالت دیگر هم دیده می شــود، طوری که 
سال گذشته مزارع کمتری نسبت به امسال زیر 
کشــت گوجه رفت و نتیجه آن باال رفتن قیمت 
آن تا 2هزارو400 تومان در هر کیلو رســید که 
این خود سبب گرانی و افزایش قیمت رب شد، 
در حالی که امسال مزارع زیادی زیر کشت گوجه 
فرنگی رفت و قیمت گوجه تولیدی کشــاورز به 
یک ســوم سال گذشته کاهش پیدا کرده است، 
این نوسان های قیمتی در گوجه فرنگی موجب 

افزایش و کاهش قیمت رب طبیعتاً می شود.
رئیس هیئــت مدیره انجمــن صنایع تبدیلی 
کشــاورزی خراســان رضوی همچنین صدور 
بخش نامه هایــی کــه به قولی یک شــبه صادر 

می شوند و به یکباره جلو صادرات یک محصول 
را می گیرد، یکی دیگــر از دالیل هرج و مرج در 
بازار دانســت و اظهار داشت: متأسفانه به یکباره 
می بینیم بدون اینکه منطق و برنامه ای پشت یک 
تصمیم وجود داشته باشد، بخش نامه هایی صادر 
می شود که مثالً جلو صادرات رب را می گیرد، این 
یعنی آقایان برنامه ای ندارند که صادرات را ممنوع 
می کنند؛ چرا که اگر صادرات مدیریت شود، نه 
صــادر کننده ضرر می بیند و بازار مقصدش را از 
دست می دهد، نه نوسان های قیمتی داخل کشور 
را شاهدیم، نه اینکه کشاورز بالتکلیف می ماند که 
امسال به طور مثال گوجه فرنگی کشت کند یا نه.

  دالیل تأخیر در عرضه رب 
10 هزارتومانی در بازار

معاون امــور بازرگانی و 
توســعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
نیزدر  رضوی  خراســان 
توضیح ایــن موضوع که 
چرا سازمان صمت تاکنون به درخواست انجمن 
صنایع تبدیلی کشاورزی استان در مورد تعدیل 
قیمــت رب گوجه فرنگی توجهــی نکرده بود، 
گفت: ما از همان ابتدا در این مورد اعالم آمادگی 
کردیم، آنچه وجود داشت این بود که ابتدا نرخی 
کــه انجمن به ما داده بود 11 هزار و 500 تومان 
بود و با بررســی های صورت گرفته و آنالیزی که 
انجام شد، دیدیم باز هم جا برای کاهش قیمت 
وجود دارد که در نهایت به این نقطه رســیدیم 
هــر قوطی رب با قیمت 9 هــزار و 500 تومان 
در اختیار فروشــگاه ها قرار بگیرد و در نهایت به 
قیمت 10 هزار تا 10 هزار و 500 تومان به دست 

مشتری برسد. 

   عرضه رب در فروشگاه های شهر
علــی غفوری مقــدم افزود: مورد نخســت که 
تعدیــل قیمت از 11 هــزار و 500 تومان تا 10 
هزار تومان بود به ســرانجام رسید. مورد بعدی 
که مد نظر سازمان صمت بود، درج قیمت روی 
 محصول بود که این موضوع نیز برای جلوگیری از 
سوء اســتفاده های احتمالی بود و  با اجرا شدن 
این مورد در حال حاضر شرایط برای عرضه این 
رب در بازار فراهم شده است و حتی در یکی دو 
فروشگاه عمده شهر مشهد رب 10 هزار تومانی 
در دســترس مردم قرار گرفته است و به تدریج 

در تمام شهر برای مردم قابل خرید خواهد بود.
وی در واکنــش بــه ایــن موضوع کــه دلیل 
تأخیریکماهه از زمان اعالم آمادگی انجمن صنایع 
تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی تاکنون برای 
توزیع رب 10 هزارتومانی از سوی سازمان صمت 
چه بوده اســت، اظهار داشت:این تاریخ یکماهه 
نبوده است، بلکه از زمانی که انجمن این موضوع 
را مطرح کرد ما آن را در ستاد تنظیم بازار مطرح 
کردیم که بنا به همان دالیل بحث قیمت و درج 
آن ، پیگیــر موضوع بودیم، تا اینکه دو روز پیش 
این شرایط فراهم شــد و در حال حاضر کار در 
حال انجام است. ضمن اینکه این بحث هم وجود 
داشــت که الزاماً توزیع این رب از طریق ما نباید 
حتماً انجام می شد، دوستان انجمن خودشان هم 
می توانستند این کار را انجام دهند، فقط می ماند 

مباحث نظارتی که آن هم قابل انجام بود.

  اطـالعیـه مهم دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد به مناسبت ایام ماه محرم

دادســرای  قــدس: 
عمومی و انقالب مشهد 
با تســلیت  ایــام ماه 
اطالعیه ای  در  محــرم 
اعــالم کرد: بــا توجه 
وســیع  هجمه های  به 
دشــمنان و معاندیــن 

نظام در راســتای کمرنگ کردن مکتب و فرهنگ عاشورا 
که پیام هایی از جمله مقاومت و انتظار و بصیرت و... از دل 
آن به جهان اسالم صادر و سبب بیداری اسالمی گردیده 
اســت و همچنین حضور میلیون ها زائر و عزادار در قالب 
دسته جات و هیئت های مذهبی در مشهد الرضا می طلبد 
دســتگاه های اجرایی و سازمان های مســئول اقدامات و 
تمهیــدات الزم به منظور تســهیل فعالیــت هیئت های 
مذهبی در دســتور کار خویش قرار دهند. مطالبه جدی 
مردم از دستگاه های خدمات رســان از جمله شهرداری، 
ایجاد فضای آیینی متناســب با جایگاه و شــأن این شهر 
مقدس و همــکاری و هم افزایی بــا هیئت های مذهبی، 
دسته جات، ایســتگاه های صلواتی و... به منظور برگزاری 

پرشور مراسمات مذهبی است.
انتظار مي رود هیئت های مذهبي و دسته جات عزاداري به 
عنوان یکي از اصیل ترین رســانه هاي مکتب تشیع نسبت 
به برپایي عزاداري مطلوب با اهتمام به پیام هاي عاشــورا 
چون امر به معروف و نهي ازمنکر، دفاع از والیت و امامت، 
آزادي و آزادگي، اهتمــام جدي به برپایي نماز اول وقت، 
عفاف و حجاب و با حضور در مساجد وتکایا، مرثیه خواني، 
نوحه خواني، شــبیه خواني، ســینه زني و برداشتن پرچم 
سرخ حســیني و... با بهره گیري از معارف اسالمي توسط 
مبلغــان و مداحان و نوحه خوانان حضرت ابا عبد اهلل )ع( 
از پدیده هایــي همچون قمه زني، اســتفاده از زنجیرهاي 
تیغ دار، نصب شمائل منتسب به ائمه اطهار)ع( و استفاده 
از آالت موســیقي و ریتم هاي نامناسب که زمینه ساز ارائه 
چهره اي خشن و وهن آمیز براي مذهب تشیع گشته است 
بر اســاس فتاواي مراجع عظام تقلید به ویژه رهبر معظم 

انقالب )مد ظله العالی( جداً اجتناب نمایند.
نیــروي انتظامي نیز با اســتفاده از همکاری مســئوالن 
هیئت هــا ضمن ایجاد امنیت و فراهــم کردن فضاي امن 
براي عزاداران حســیني در صورت مشــاهده شیوه هاي 
غیر متعــارف و اقداماتي از قبیل قمه زنــي، زنجیرزني با 
زنجیرهاي تیغ دار، ایجــاد آلودگي صوتي، نفوذ گروه های 
انحرافــی در هیئت های مذهبی کــه موجب وهن مذهب 
شــیعه و مخالف فلسفه قیام امام حســین)ع( است، باید 
با عامالن برخــورد الزم و قانوني معمول و متخلفان را به 

دستگاه قضایي معرفي نمایند.

   رژه هر روزه تصاویر متناقض اجتماعی 
در شهر

علیپــور: هــرروز که 
مـی گــذرد، تــــصاویر 
متنــــاقض بیشــتری 
درآدم هــا و محــــیط 
فـــمان می بینیم.  اطرا
خـــانه های بزرگ تر اما 
خانواده هــای کوچک تر 

و البته آدم هایی تنهاتر، جایگاه اجتماعی، شغلی و اقتصادی 
باالتر اما ناتوان تــر در همدلی و همراهی، دانایی افزون تر اما 
بی پناه تر و منزوی تر، جلوه گری هــای معنوی پررنگ تر اما 
باورهــای دینی محوتر و... هرقدر هم کــه تقال می کنیم تا 
تصاویر اطراف شفاف و زالل باشد، اما این تصاویر متناقض هر 
روز پررنگ تر و چشمگیرتر احاطه مان می کند. چنان که چند 
روز پیش برای آگاهی از وضعیت برنامه های عمرانی، همراه 

گروهی به روستاهای مجاور مشهد رفتیم. 
دورترین فاصله این آبادی ها به 50 کیلومتر هم نمی رسید، اما 
چنان در حجم محرومیت غرق بوده اند که تصور می کردیم 
کیلومترها با بافت شهرمشــهد این کالنشهر معنوی، فاصله 
دارنــد. جالب تر اینجا بود که در مســیر ده ها کارخانه تولید 
ایــزوگام وجود داشــت، اما جدی ترین مشــکل اهالی این 
روستاها نبود جاده آسفالته مطرح می شد. به تازگی نیز یکی 
از هموطنانمان تماس گرفت و خاطرنشان کرد: در روستای 
»مهدی آبــاد« بخــش »درزآب« زندگی می کنیــم که در60 
کیلومتری مشــهد و در نزدیکی ســد »ارداک« قرار دارد. در 
نزدیکی ما کارخانه تولید آب معدنی به کار مشغول است، اما 

اهالی این روستا برای تهیه آب در مضیقه هستند.
باورکردنش ســخت اســت، اما اگر به مناطق حاشــیه ای 
شهر مشــهد و روستاهای همجوار آن ســر بزنیم؛ با وجود 
محرومیت های انکارناپذیر، تعداد بی شماری دفاتر خیریه را 
می بینیم که در همین سال های اخیر ایجاد شده اند. همچنین 
در آخرین تصویر متناقض در رسانه ها می خوانیم که »باستی 
هیلز مشــهد« با وجــود حدود 32 کاخ مجلــل  در منطقه 

شاهنامه نیز لو رفته است. 
بد نیســت بدانیم که درهمین منطقه شــاهنامه، بسیاری 
از ســاکنان کم برخــوردار برای ســاخت منازلی 50 متری 
گرفتاردر چرخه های بی فرجام بروکراسی اداری و مجوزهای 
قانونی پایان نیافتنی هستند، به طوری که نهادهای قانونی! 
با هوشــمندی تمام، هرلحظه درحال رصد ساخت وساز این 
خانواده ها هستند تا مبادا فردی قانون گریز متری تخلف کرده 

و آجری را بی مجوز بچیند!

مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:
  عزاداری صحیح با دوری کردن 

از خرافات محقق می شود
ین  نـــال س آ قـــد
-رضــاطلبی:  مدیرکل 
تبلیغات اســالمی استان 
خراسان رضوی گفت: در 
استکبار جهانی  با  مقابله 
بایــد پیرو مکتــب امام 
حســین )ع( بود و راه و 
سیره این مکتب را ادامه داد واز طرفی به منظور عزاداری درست 
و صحیــح باید به طور ویژه از پدیده شــوم خرافات دوری کرد. 
حجت االســالم هادی صاحبقرانی در گفت وگو با قدس آنالین 
اظهار داشت: در ماه محرم، بیش از 3 هزار مبلغ از سوی سازمان 
تبلیغات اســالمی استان خراسان رضوی به شهرها و روستاهای 
استان جهت برگزاری درست و صحیح مراسم عزاداری اعزام می 

شوند. 
وی تصریح کرد: مبلغان موضوع ترویج تفکر عاشــورا و عزاداری 
صحیح را با هدف گفتمان خانواده و تحقق بیانیه گام دوم انقالب 
مدنظر خواهند داشــت و آگاه ســازی مردم در زمینه قیام امام 
حسین)ع( و شعور حسینی را ارائه خواهند کرد. حجت االسالم 
صاحبقرانی افزود: همچنین امســال بیــش از 6هزار هیئت در 
خراسان رضوی مراسم عزاداری را بر پاخواهند کرد که انتظار می 
رود با برپایی درست مراسم سوگواری و عزاداری امام حسین)ع( 
فلسفه واقعی قیام امام حسین)ع( علیه استکبار را به تمام جامعه 

نشر و گسترش دهند.
وی افــزود: از طرفی هیئت های مذهبــی، مبلغان و مداحان در 
برگزاری مراســم عزاداری در ماه محرم مراقب پدیده گسترش 
خرافات نیز باشــند؛ زیــرا برخی به بهانــه عزاداری،خرافاتی را 
 وارد مراســم ســوگواری امام حســین )ع( می کنند و درصدد 
بدعت گذاری در این مراســم ها هستند که به منظور عزاداری 
درست و صحیح باید به طور ویژه از آن ها دوری شود ومسئوالن 
هیئت هــا و مبلغان تذکرات الزم را بــه این گونه افراد بدهند تا 

عزاداری ها آلوده به پدیده شوم خرافات نشوند.

در جلسه ستاد اربعین استانداری خراسان رضوی 
مصوب شد

  تمهیدات ویژه برای خدمت رسانی 
به زائران خارجی سفر اربعین

قدس: معاون هماهنگی 
و مدیریــت امــور زائران 
استانداری خراسان رضوی 
با اشــاره به تمهیدات در 
نظر گرفته شده برای سفر 
اربعین، گفت: برنامه ریزی 
شــده اســت که اتفاقات 

سال گذشته در مورد زائران خارجی تکرار نشود.
محمد صادق براتی در جلسه ستاد اربعین استان اظهار کرد: سال 
گذشته به دلیل حضور گسترده اتباع خارجی در مرزهای دوغارون 

و میرجاوه، پذیرایی خوبی از زائران خارجی انجام نگرفت. 
وی افزود: خوشبختانه جلسه خوبی هفته گذشته در ستاد مرکزی 
اربعین با نماینده وزارت خارجه برگزار شد که امیدواریم با اجرایی 
شدن مصوبات آن، امسال بتوانیم به نحو مطلوب و شایسته ای از 

زائران خارجی پذیرایی کنیم.
وی افزود: بر اســاس مصوبه جلسه ســتاد اربعین، وسایل نقلیه 
حامل زائران پاکســتانی با اسکورت از مسیرهای مشخص شده 
تردد خواهند کرد تا برخی از مشــکالت سال گذشته از جمله 

ناهماهنگی ها را شاهد نباشیم.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی 
ادامه داد: در اســتان برای زائران پاکســتانی به ویژه کسانی که 
وضعیت مالی مناسبی ندارند، امکانات و تسهیالت ویژه ای درنظر 

گرفته شده است.
براتــی در بخش دیگری از ســخنان خود در ارتبــاط با خروج 
تجهیزات موکب ها و وسایل نقلیه از مرز خاطرنشان کرد: فهرستی 
از این وســایل  باید به گمرک اســتان اعالم شــود اما تاکنون 

شهرداری فهرست خود را به مراجع ذی ربط ارائه کرده است.
وی بیان کرد: بر اســاس اعالم ستاد مرکزی اربعین، تجهیزات 
مواکب و وسایل نقلیه از خراسان رضوی همانند سنوات گذشته از 

مرز مهران و شلمچه خارج خواهد شد.

  دیدار فرمانده مرزباني 
با خانواده شهید »امیر نامدار«

مرزباني  فرمانده  قدس: 
رضوی  خراســان  استان 
در رأس هیئتی به دیدار 
خانواده شهید »امیر نامدار« 

رفت.
ســردار جــان نثــار به 
بازگشــت  مناســبت 
 مادر شــهید امیر نامــدار از مکه مکرمه در دیــدار با وی گفت: 
امام حسین)ع( سرور و ساالر شهیدان است و قطعاً فرزند شما که 
با تأسی از سیره  حسینی خدمت کرد، شهید شد و با امام حسین 

)ع( محشور خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: شهدای مرزبانی و شهدای مدافع وطن به 
تعبیر رهبر معظم انقالب )مدظله العالی( مظلومند؛ زیرا نیروی 
مرزبانی و شهدای مدافع وطن چون در نقاط صفر مرزی خدمت 
می کنند، دیده نمی شوند و این وظیفه  ماست که با گرامیداشت 
خانواده شــهدا، شهیدانی را که فدای امنیت وطن شده اند را یاد 
کنیم. حجت االسالم و المسلمین علیرضا رامیار، رئیس عقیدتی 
سیاســی مرزبانی اســتان نیز در این دیدار بیان داشت: خانواده 
محترم شــهدا آن قدر گرامی اند که  درحالی که فرزندانشــان، 
همسرانشان و پدرانشان را در راه تأمین امنیت ایران اسالمی فدا 

کرده اند، خود را مدیون این نظام می دانند. 
وی در پایان خطاب به مادر شهید نامدار گفت: شما به عنوان مادر 
شهید مدافع وطن بسیار نزدیک تر به اتفاقات ماه محرم هستید و 
این ایام را بسیار بهتر درک می کنید؛ زیرا شما هم گوشه ای از درد 
حضرت فاطمه زهرا )س( را با تقدیم فرزندتان در راه وطن درک 
کرده اید. گفتنی است در پایان این دیدار فرمانده مرزبانی استان 
به رسم یادبود به خانواده شهید مرزبانی»امیر نامدار« هدایا و لوح 

سپاسی اعطا کرد.

تدبیرپروژه عمرانی

قطارتا۱۴۰۰بهبینالودمیرسد
سعید کوشــافر: مدیرعامــل 
شــرکت شــهر جدیــد بینالود 
گفت: ممکن اســت قطار زودتر 
از گلبهار به بینالود برســد؛ چرا 
که فقط ۷کیلومتــر ریل گذاری 
الزم دارد. حمیــد رضا یزدانی در 
گفت وگو با قــدس آنالین اظهار 
داشت: در بینالود کارهای زیادی 

برای جمعیت پذیری انجام شده و پروژه های زیرساختی و روبنایی زیادی دردست اجراست. 
همچنین به مســئله حمل ونقل ساکنان درشهر جدید بینالود توجه ویژه ای شده است. هم 
اکنون 14سرویس حمل ونقل اتوبوسی داریم که به شهروندان خدمات ارائه می کنند. یزدانی 
درخصوص راه اندازی خط ریل باس شهر جدید بینالود هم گفت: معتقدیم که اگر قرار است 
خط ریلی به شهر جدید بینالود برقرار شود، باید ایستگاهی داخل شهر داشته باشد. به همین 
دلیل مطالعات ساخت ایستگاه درشــهر جدید بینالود انجام شده و وزیر راه وشهرسازی هم 
درجریان بازدید از گلبهار بر این نکته تأکید داشــتند. درحال حاضر مشغول تهیه نقشه های 
تملک هستیم و با ۷ کیلومتر ریل گذاری که از ایستگاه ابومسلم منشعب می شود، قطار حومه ای 
این شهر راه اندازی خواهد شد. وی درخصوص زمان راه اندازی این خط ریلی نیز اظهار داشت : 
با توجه به اینکه مجری این پروژه راه آهن است، ما نمی توانیم زمانی تعیین کنیم، اما کاری که 
برعهده شهر جدید بینالود بوده، یعنی تملک و تهیه نقشه های تملک تا پایان سال انجام خواهد 

شد. درعین حال باید گفت که از لحاظ فنی امکان اجرای آن درکمتر از دوسال ممکن است.

اختصاص۴هزارو8۰۰تنکاالیاساسیبرای
هیئتهایمذهبی
ایســنا: معاون امور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی 
گفــت: 2هزارو400 تــن برنج، 
800 تن گوشت، 400 تن مرغ 
و هزارو200 تن شــکر به عنوان 
سهمیه برای هیئت های مذهبی 

استان در نظر گرفته شده است. علی غفوری مقدم با بیان اینکه 2هزارو400 تن برنج هندی 
به عنوان ســهمیه هیئت های مذهبی و نذورات برای ماه های محرم و صفر اعالم شــده 
است، عنوان کرد: تصمیم گیری شد که این میزان برنج بین هیئت های مذهبی مشهد و 
شهرستان ها توزیع شود که این برنج از نوع هندی و به مبلغ هر کیلو 6هزارو500 تومان در 
اختیار هیئت ها قرار خواهد گرفت. وی افزود: گوشت نیز با ارز نیمایی تأمین شده و قیمت 
آن بسته به نوع قطعه یعنی ران، سردست و سایر قطعات بین 52 تا 55 هزار تومان متغیر 
است. باید قطعات تعیین تکلیف شده و ریز قیمت ها تعیین شود. 800 تن سهمیه برای 
استان در نظر گرفته شده و باید آن را در طول محرم و صفر برای هیئت های کل استان 
در نظر بگیریم. وی ادامه داد: 400 تن مرغ منجمد نیز در نظر گرفته شده، اما با توجه به 
اینکه در حال حاضر قیمت مرغ گرم متعادل است، هر زمان که نیاز به توزیع مرغ منجمد 

بود، برنامه ریزی آن انجام خواهد شد.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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۲۲تا۲۹شهریور
 نمایشگاه پاییزه

 در مشهد برگزار می شود

قدس: معاون امور ســازمان صمت خراسان رضوی از 
برگزاری نمایشگاه پاییزه از 22 تا 29شهریور در مشهد 

خبر داد. 
مقــدم گفت: در این نمایشــگاه کاالهای مــورد نیاز 
دانش آموزان مانند کیف، کفش و نوشــت افزار توزیع 

می شود. 
وی افزود: کاالهای عرضه شــده در این نمایشگاه 15 
تا 25درصد کمتر از فروشــگاه های شهر قیمت گذاری 
می شوند تا خانواده ها بتوانند لوازم مورد نیاز دانش آموزان 
را با قیمت مناسب تری خریداری کنند. ساعت بازدید 
 از این نمایشــگاه 16 تا 22 و در روز جمعه 10 تا 22 

است.

معاوناستاندارخراسانرضوی:
حرکت در مسیر قانون رویکرد 

اساسی ستاد انتخابات استان است

قدس: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراسان رضوی رویکرد ستاد انتخابات استان را حرکت 
در مســیر قانون و بی طرفی اعالم کرد و گفت: تالش 
خواهیم کرد تا بستر حضور گسترده مردم در انتخابات 

پیش رو فراهم شود. 
حســن جعفری در جلسه ستاد انتخابات استان افزود: 
دشمن تمام تالش خود را برای پمپاژ یأس و ناامیدی 
در جامعه به کار گرفته؛ بنابراین اهمیت انتخابات سال 

جاری بر کسی پوشیده نیست.
وی افزود: رویکرد ما در ستاد انتخابات استان عالوه بر 
حرکت در مسیر قانون، بی طرفی کامل اعضای این ستاد 

در انجام وظایف است.

انتقادرئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهر
ساختمان های بی کیفیت  تهدیدی 

برای مشهد است

اقتصادی، ســرمایه گذاری و  قدس: رئیس کمیســیون 
مشارکت های شورای شــهر مشهد گفت: اگر ما بتوانیم با 
اطالع رسانی صحیح درک درستی از اهمیت انبوه سازی در 
صنعت ساختمان برای مردم ایجاد کنیم، دیگر شاهد وجود 
ساختمان های بی کیفیت و پر ضرر برای مردم نخواهیم بود. 
احمد نوروزی با بیان اینکه گاهی افراد تصور می کنند، چون 
اســکلت ساختمان را از بتن یا فلز طرح ریزی کردند، دیگر 
ساختمان از استحکام الزم برخوردار است، افزود: این تصور 
اشتباهی است که متأسفانه بسیار رایج شده است. وی با بیان 
اینکه انبوه سازی به معنای ارزان تر تمام شدن هزینه ساخت 
و ساز نیست، افزود: نکته بسیار مهم در این زمینه کیفیت 

مصالح و ساخت حرفه ای در صنعت ساخت و ساز است.

استان ما



روی خط حادهث

اقچاق

گزارش جلسه

 گزارش 6 ماهه طرح جامع 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز تدوین می شود

سیاســی،  معاون  قدس: 
اجتماعی و امنیتی استاندار 
خراســان رضــوی گفت: 
ماهــه طرح  گــزارش 6 
جامــع مبارزه بــا قاچاق 
کاال و ارز اســتان تدوین و 
منتشر می شود. جعفری در 

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، با بیان اینکه مبارزه 
با آســیب های اجتماعی یک ضرورت غیرقابل انکار است، ادامه 
داد: نباید اجازه دهیم که از یک طرف تولید و ســرمایه گذاری 
دچار خدشه و از طرف دیگر، نسل جوان با آسیب های اجتماعی 

درگیر شود. 
وی با اشــاره به اینکه نقاط آســیب زا در حوزه قاچاق کاال و ارز 
احصا و راهکارهای حل آن ها شناسایی خواهد شد، اظهار کرد: 
در کمیسیون ویژه مرز موضوع ساماندهی مرز دوغارون در دستور 
کار قرار دارد و بناست ورودی و خروجی مرز مشخص و دستگاه 

»ایکس ری« در این مرز مستقر شود.

در جلسه روز گذشته شورای شهر صورت گرفت
  عذرخواهی عضو هیئت رئیسه

از مردم بابت کمبود اتوبوس 
قدس: عضو شورای شهر 
مشهد گفت: امیدواریم تا 
پایان این دوره از شــورا، 
ســه ایســتگاه از خط ۳ 
به  قطار شــهری مشهد 

بهره برداری برسد.
موحدی زاده  حمیدرضا 

روزگذشــته در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه علنی شورای 
شــهر مشــهد اظهار داشــت: امیدواریم تا پایان دوره شورا، 
ایستگاه های شهدا، باب الجواد و پایانه در خط ۳ به بهره برداری 
برسد. به دنبال این هستیم تا رضایت شهروندان را از 6۵.66 

به ۷۰ درصد برسانیم. 
وی در ادامه افزود: در برنامه عملیاتی ۱۳۹۷تا۱۴۰۰ قرار اســت 
سهم حمل ونقل عمومی از حدود ۳۹ درصد به ۴۷ درصد، سهم 
ما از پسماند شهری از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد و سرانه فضای سبز 

شهری از ۱۵.۷ مترمربع-نفر به ۱۸ مترمربع-نفر برسد.
نایب رئیس شورای اسالمی شــهر مشهد همچنین در بخش 
دیگری بر همکاری خوب دولت با مدیریت شهری تأکید و بیان 
کرد: با این وجود در بدنه وزارت کشور و مجلس شورای اسالمی، 
دیدگاه و اراده ای برای تقویت شــوراها و بازگشت اختیارات به 
شهرداری ها وجود ندارد. موحدی زاده همچنین با تأکید بر حفظ 
هویت مذهبی شهر مشــهد با محوریت بارگاه نورانی حضرت 
امام رضا)ع( افزود: این موضوع نباید مغایر با پرداختن به ســایر 
ظرفیت های شهر باشد.  نباید تا بحث دیگری مطرح شود، متهم 

شویم به گرفتن هویت شهر، این کار چه سودی دارد؟
وی گفت: برای نوسازی بافت فرسوده مشهد باید عزم ملی وجود 
داشته باشد ،بنابراین نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر 
امام رضا)ع( محتاج چنین عزمی برای عملیاتی کردن وعده هاست. 
افزون بر ۴ هزار هکتار بافت فرســوده در سطح مشهد و اطراف 
این کالنشهر پراکنده است که باید ساماندهی و نوسازی آن به 
صورت جدی مورد توجه همه ارگان ها و طرف های مســئول و 

مرتبط قرار گیرد.  

 آمادگی برای خرید اتوبوس 
عضو هیئت رئیســه شورای اسالمی شهر مشــهد بر آمادگی 
شــهرداری این کالنشهر برای خرید اتوبوس تأکید و بیان کرد: 
به دلیل وضعیت موجود مشکالتی در این خصوص وجود دارد، 
بنابراین از شــهروندان مشهدی عذرخواهیم که مجبورند زمان 

بیشتری در ایستگاه ها معطل اتوبوس باشند.
شهناز رمارم در جلسه روز گذشته شورای شهر مشهد با موضوع 
بررسی الیحه تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان اتوبوسرانی این 
کالنشــهر که مورد تصویب نیز قرار گرفت، افزود: شهروندان از 
وضعیت سامانه سرمایشی و گرمایشی اتوبوس های درون شهری 
هم گالیه زیادی دارند ،بنابراین تجهیز ناوگان اتوبوسرانی مشهد 
باید مورد توجه قرار گیرد تا تمهیداتی برای رفع مشــکالت آن 

اندیشیده شود.
معاون اداری مالی سازمان اتوبوسرانی مشهد نیز در این جلسه 
گفت: بازسازی ۳۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده و تجهیز آن ها به 

سامانه سرمایشی تا بهمن ماه امسال به پایان می رسد.
سهیل امین الشریعه افزود: سال آینده نیز در بخش اتوبوس های 
ســازمانی اتوبوسرانی مشــهد همه اتوبوس ها مجهز به سامانه 

سرمایشی خواهند شد.

   ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه ساالنه آتش نشانی
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشــهد نیز در نشست شورای 
اسالمی این شهر گفت: در مدت  سه سال اخیر برای ارائه خدمات 
آتش نشانی و مأموریت های این سازمان در حریم کالنشهر مشهد، 

۴۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
آتشــپاد دوم امیر عزیزی افزود: راهکار قانونی مشخصی برای 
اخذ این مطالبات و خدمت رســانی در حریم شــهر مشــهد 
وجود ندارد. هم اینک بهای خدمات آتش نشانی به شهروندان 
براســاس اســتقرار و مأموریت های درون شهری مشهد است. 
برای تعیین بهای خدمات آتش نشانی در مأموریت های حریم 
شــهر، پارامترهای مختلفی مطرح و فهرست بهای خدمات در 
این مناطق توسط مشاور در دست تهیه است. در ادامه نشست 
شورای اسالمی شهر مشهد، تفریغ بودجه سال گذشته سازمان 
آتش نشانی این کالنشهر از حیث منابع و مصارف هر یک به مبلغ 
هزار و ۴۵۰ میلیارد و ۷۹۱ میلیون و ۴۷۷ هزار ریال مصوب شد. 

یک مقام ارشد انتظامی خبر داد
  زمین خواری 2 هکتاری در بجنورد

فرمانده  قرمــز:  خط 
خراســان  انتظامــی 
و  شناسایی  از  شــمالی 
دستگیری دو زمین خوار 
بجنورد  شهرســتان  در 

خبر داد.
سردارعلیرضا مظاهری در 
تشــریح این خبر گفت: در پی رصد اطالعاتی مبنی بر تصرف 
اراضی ملی توسط افرادی سودجو در شهرستان بجنورد، موضوع 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران مبارزه با جرایم اقتصادی 
پلیــس آگاهی قرار گرفــت. وی افزود: با اســتفاده از امکانات 
اطالعاتی، تحقیقات میدانی و جمع آوری مدارک و مســتندات 
مشخص شد، بخشی از اراضی ملی به مساحت ۲ هکتار توسط 
این افراد به صورت غیرقانونی تصرف و به مبلغ ۳ میلیارد ریال 
فروخته شده است. این مقام ارشد انتظامی در استان تصریح کرد: 
تیم رســیدگی کننده پرونده پس از اطمینان از صحت و سقم 
موضوع با هماهنگی مقــام قضایی هر دو عامل زمین خواری را 
شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آن ها را دستگیر کردند. در 

ادامه متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند .

باز هم توجه نکردن به جلو حادثه ای تلخ را رقم زد
  مرگ زن وشوهر 

در پی واژگونی خودرو پژو پارس 
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
واژگونــی  از  جاجــرم 
یک خودرو پــژو پارس 
و جان باختــن دو نفــر 
به  در محــور جاجــرم 

سنخواست خبر داد.
سرهنگ مهدی اسماعیلیان با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پــی اعالم خبری مبنی بر وقوع یک مــورد واژگونی خودرو در 
محور جاجرم- سنخواســت بالفاصله کارشناسان پلیس راه به 

همراه عوامل انتظامی و امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشــاره بــه اینکه در اثر این حادثه راننــده خودرو در دم 
فوت می کند، افزود: یکی از سرنشــینان آن نیز بعد از انتقال به 
بیمارستان جان باخت و سرنشین دیگر نیز به شدت مجروح شد.
همچنین سرهنگ اسماعیلیان اظهار داشت: متأسفانه در این 
حادثه پدر و مادر خانواده جان خود را از دســت داده و کودک 

خردسال به علت جراحات وارده در بیمارستان بستری شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان جاجرم در پایان با اشاره به اینکه 
کارشناســان حاضر در صحنه علت این حادثه را توجه نکردن 
به جلو از ســوی راننده اعالم کردند، از رانندگان عزیز خواست 
تا با رعایت نکات ایمنی حین رانندگی از بروز این گونه حوادث 

دلخراش پیشگیری کنند.

 خرده فروش پلیس را دید، مواد را بلعید!
خط قرمز: جانشــین فرماندهی انتظامی مشهد از دستگیری 

متهمی خبر داد که موادمخدر صنعتی را با دیدن پلیس بلعید.
ســرهنگ محمد طبسی در تشــریح این خبر گفت: تیم های 
گشت کالنتری شهید نواب صفوی مشهد در اقدامی اطالعاتی 
به سرنخ هایی از توزیع موادمخدر صنعتی توسط جوانی سی وپنج 
ساله دست یافتند. وی افزود: مأموران انتظامی در این عملیات 
ضربتی پس از کنترل و مراقبت های پوششــی متهم ســی و 
پنج ســاله را در حالی که با خودرو پژو سفید رنگ برای توزیع 
موادافیونی به یک پارکینگ در حوزه استحفاظی کالنتری شهید 
نواب صفوی آمده بود، پــس از هماهنگی با مقام قضایی برای 
دستگیری او وارد عمل شــدند. سرهنگ طبسی گفت: متهم 
به محض مشــاهده پلیس اقدام به بلعیدن بسته های کوچک 
موادمخدر کرد، اما مأموران انتظامی مانع ادامه این کار شــدند. 
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی از داخل خودرو سواری پژو ۸۱ 
گرم موادمخدر صنعتی و یک دستگاه ترازوی دیجیتال مخصوص 
توزین موادافیونی کشــف شد و با توجه به اینکه متهم مقداری 
موادمخدر نیز بلعیده بود، بالفاصله به مرکز درمانی انتقال یافت و 
تحت مراقبت های ویژه پزشکی قرار گرفت. تحقیقات درباره این 

پرونده ادامه دارد.

 رودست پلیس به عامل 21 فقره سرقت
جانشــین  قرمز:  خط 
فرمانده انتظامی خراسان 
شــمالی از دســتگیری 
با ۲۱  ســابقه دار  سارق 
فقــره ســرقت قطعات 
خودرو و موتورسیکلت در 

بجنورد خبر داد. 
ســرهنگ حســین بدری گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر 
اینکه فردی با اســتفاده از تاریکی هــوا با حضور در مکان های 
خلوت اقدام به سرقت قطعات خودرو و موتورسیکلت می کند، 
بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت. وی 
با اشاره به اینکه کارآگاهان با تشدید اقدامات پیشگیرانه و انجام 
گشت زنی های هدفمند موفق شدند محل حضور متهم را مورد 
شناســایی قرار دهند، افزود: با اعزام مأموران به محل موردنظر، 

سارق حرفه ای دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه این فرد در بازجویی های به 
عمل آمده به ۲۱ فقره ســرقت قطعات خودرو و موتورسیکلت 
اعتراف کرد، افزود: متهم در نهایت بعد از تشــکیل پرونده برای 

انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

  کشف 30 تیر جنگی از یک منزل
خط قرمز: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری مرد جوانی خبر 
داد که پارکینگ خانه مسکونی اش را پاتوق خالفکاران خطرناک 
سابقه دار کرده بود. سرهنگ اکبر آقابیگی با اعالم این خبر گفت: 
مأموران در پی کســب اطالعاتی مبنی بر رفت وآمد مشکوک 
افرادی ناشناس به یک خانه مسکونی، به موضوع حساس شدند.

وی افزود: با توجه به احساس ناامنی اهالی این منطقه و اهمیت 
موضوع، دستورات الزم برای پیگیری سریع پرونده صادر شد.

وی گفت: تیم های دایره تجســس کالنتری ۱۴ مشهد در این 
عملیات ضربتی پــس از کنترل و مراقبت های پوششــی و با 
هماهنگی مقام قضایی منزل مســکونی موردنظر که پارکینگ 
آن پاتوق خالفکاران ســابقه دار بود را بازرسی کردند. پلیس در 
بازرسی از محل ۳۰ عدد فشنگ، ۱۱ عدد پوکه فشنگ، ۳6 برگ 
تراول چک جعلی ۵۰ هزار تومانی، سه جلد شناسنامه جعلی، 

یک دستگاه اره چکشی و یک دستگاه جوش کشف کردند.

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     .

 سروصدای سگ ها مردم را عاصی کرده
چرا پلیس با شهروندانی  که سگ در منزل 
نگهداری می کنند برخورد نمی کند؟ ســرو 
صدای این سگ ها همسایه ها را عاصی کرده 

است.
 915...0877

  مسئوالن پول الیت می دهند؟
مسئوالنی که همیشه تمام قد از الیت حمایت 
می کنند، شــاید خودشــان پولی بابت الیت 
پرداخت نمی کنند! الیت نیم ساعت اول مثاًل 
رایگان است، ولی از نیم ساعت دوم به بعد سوبله 

چوبله جبران نیم ساعت اول را می کنند!
938...6021
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عقیل رحمانی پس از چهار ماه هشــدار به 
عامالن گران فروشــی برنج های دولتی در بازار و 
توجه نکردن آن ها، سرانجام پنج عمده فروش برنج 
در مشهد شناسایی و مأموران سپاه ناحیه مقاومت 
بسیج حضرت مسلم)ع(، حکم پلمب واحدها را 

اجرا کردند.

  توقیف محموله برای برخی متخلفان
درس عبرت نشد

چند ماه از ورود ســپاه ناحیه مقاومت بســیج 
حضرت مســلم)ع( بــه ماجــرای گرانی برخی 
کاالهای بااهمیت و پُرمصرف شهروندان مشهدی 
می گذرد. در این زمینه سلسله اقدامات متعددی 
با دستور مستقیم جانشین سرپرست دادسرای 
انقالب مشــهد در حاشیه شــهر مشهد صورت 
گرفت. مناطقی تحت رصد شبانه روزی نیروهای 
ســپاه قرار گرفت که محل امنی شده بود برای 
برخی متخلفان تــا کاالهایی مانند برنج، روغن، 
شــکر و... دولتی و یارانــه را به انبارهای مخفی 
و... منتقل و آنجا دپو کنند و پس ازآن با اجرای 
نقشه های سودجویانه و با شیوه ای خاص، موجب 

گرانی این دست کاالها در کف بازار شوند.
اما رصدهــای مدام و اقدامــات پیاپی نیروهای 
معاونت اطالعات ســپاه ناحیه مقاومت بســیج 
حضرت مسلم)ع( که با همراهی خوب شهروندان 
صورت می گرفت، موجب شــد تا چندین طرح 
و نقشه گران فروشی پیچیده توسط سودجویان 

برمال و برخورد قانونی با آن ها صورت گیرد.
در همین راســتا چند روز پیش نیروهای سپاه 
مشــهد پی بردند که پنج عمد ه فروش برنج در 
مشــهد که در گذشته هم سابقه تکرار تخلفات 
گران فروشی داشــتند، بازهم اقدامات خزنده و 
مخفیانه خود را آغاز کرده تا آرامش بازار برنج را 
برهم زده و از مواج شــدن آن، ماهی طمع خود 

را صید کنند.
به ســرعت این اطالعات خام روی میز فرمانده 
ناحیه مقاومت حضرت مســلم )ع( قرار گرفت و 
برهمین اساس بود که سرهنگ پاسدار کوکبی 

بــرای رصد اطالعات اولیــه و مهم این موضوع، 
به صورت پوششــی و میدانی همراه با تیم های 

معاونت اطالعات ناحیه مذکور 
راهی فاز یک و دو مصلی و پس 

از آن به بازار حافظ رفتند.
در پی چندین ساعت کنترل 
نامحســوس و خریــد کاال در 
پوشــش مشــتری مشخص 
شــد که متولیــان اداره پنج 
عمده فروشی برنج در مکان های 
مورد اشاره، برنج های پاکستانی 
را که با ارز دولتی وارد کشــور 
شده را چندین هزار تومان در 
هر کیسه گران تر به خریداران 

می فروشند.

  پلمب پنج غرفه عمده فروشی 
پس از جمع آوری مســتندات این اقدام خالف 
قانون، ماجرا به قاضی دشــتی فدکی، جانشین 
دادسرای انقالب مشهد اعالم و در مقابل دستور 

پلمب واحدهای متخلف صادر شد.
با ورود مأموران سپاه مشهد به پنج عمده فروشی 

برنج و بازرســی آن ها، در مجموع  بیش از ۱۲۰ 
تن برنج گران که عامالن این اقدام هر کیسه آن 
را  بین ۹۵ تا ۱۰۵ هزار تومان 
به عمده فروش ها می فروختند، 

کشف و توقیف شد. 
این اقدام ســودجویان موجب 
می شد وقتی برنج ها به دست 
خرده فروشــی و پس از آن به 
مردم برسد، هرکیسه آن بیش 
از ۱۲۰ هــزار تومــان قیمت 

بخورد.
در ادامــه یک تیــم از معاونت 
بازرســی ســازمان صمــت و 
پلیس نظارت براماکن عمومی 
فرماندهی انتظامی استان هم در محل حاضر و 
پس از طی شــدن روال قانونی، تمامی مکان ها 

پلمب شد.

  نوعی فک پلمب 
ن و دستور بازداشت متخلفا

پس از ترک محل از ســوی تیم های عملیاتی، 
دوباره اطالعاتی به مأموران سپاه رسید که گویای 

این بود که برخی از متخلفان با روشی خاص که 
در حکم فک پلمب محســوب می شد، وارد دو 
فروشگاه شده اند. برهمین اساس دستور بازداشت 
هر دو غرفه دار صادر و افراد مذکور تحت تعقیب 

قرار گرفتند.

 اتهام اخالل در نظام اقتصادی
 در انتظار متخلفان

در این زمینه ســرهنگ پاسدار کوکبی، فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج ســپاه حضرت مسلم)ع( 
به قدس گفت: درگذشته طبق دستورجانشین 
محترم سرپرســت دادســرای انقــالب، فقط 
محموله هایــی را که افــراد ســودجو اقدام به 
گران فروشــی آن کرده بودند توقیف و در ادامه 
محموله ها برای آنکه مستقیم به مصرف کننده 
واقعی برســد و مقابل سودجویی ها گرفته شود، 
فقط در بازارهای هــدف عرضه و هزینه فروش 
قانونی محموله به مالک آن عودت داده می شد؛ با 
اجرای این تدبیر دقیق قضایی در بازار نتایج خوبی 
مانند کنترل قیمت برنج پاکستانی را شاهد بودیم. 
وی تصریــح کرد: اما در ادامه برخی از متخلفان 
دســت به تکرار اقدامات سودجویانه زده و برنج 
دولتی را گران تر در بــازار فروختند و این اقدام 
موجب شــد تا با دســتور مقام قضایی فاز دوم 
اقدامات ما آغاز شــود و این بار محل تخلف آن 
دســته از افرادی که تکرار گران فروشی داشتند، 

پلمب شد.
سرهنگ پاسدار کوکبی افزود: با توجه به تصمیم 
و اعالم مقام قضایی، در صورتی که بازهم برخی 
افراد تکرار تخلف داشــته باشند، پس از پلمب 
محــل، پرونده ای تحت عنوان اخــالل در نظام 

اقتصادی برای آن ها تنظیم خواهد شد.

پلمب پنج عمده فروشی برنج درمشهد

مبارزه با گران فروشی ادامه دارد

این اقدام سودجویان 
موجب می شد وقتی 

برنج ها به دست 
خرده فروشی و پس 

از آن به مردم برسد، 
هرکیسه آن بیش از ۱2۰ 
هزار تومان قیمت بخورد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 هوای خنک در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با بررسی نقشه ها و 
خروجی مدل های هواشناسی، آسمان در غالب نقاط استان صاف 
تا کمی ابری و پدیده جوی غالب در سطح استان وزش باد است. 
وزش باد در برخی نواحی )به ویژه نواحی جنوب و نوارشــرقی( 
طی ســاعات بعد از ظهر گاهی شــدید پیش بینی می شــود. 
همچنین روز چهارشنبه با تقویت جریانات خنک شمالی، ضمن 
کاهش نسبی دما، شاهد افزایش ابرناکی در نیمه شمالی و شمال 

غرب استان خواهیم بود.
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ایرنا: فرماندار بینالود )طرقبه شاندیز( گفت: براساس اعالم مرکز 
بهداشت، علت مسمومیت 6۰۰ نفر در یکی از محالت روستای 
ابرده این شهرستان، وجود نوعی باکتری به نام »کلی فرم مدفوعی« 

در یکی از منابع فرعی آب بوده است.
سیدحســن حسینی در تشــریح ماجرا افزود: میزان »کلی فرم 
مدفوعی« در آب آشــامیدنی در حالت استاندارد باید صفر باشد، 
اما براســاس اعالم مرکز بهداشت مبتنی بر آزمایش های صورت 
گرفته در ۱۰۰ میلی لیتر نمونه آزمایشگاهی،۷.۲ واحد از این عامل 

باکتریایی دیده شد.
وی ادامه داد: دلیل احتمالی این آلودگی باکتریایی، تخلیه فاضالب 
در رودخانه ابــرده و ورود آن به منبع فرعی آب در حوزه قلندر 
اســت.  فرماندار بینالود گفت: از ظهر جمعه هشــتم شهریور تا 
ساعت ۱6 یکشنبه گذشته 6۰۰ نفر با عالئم مسمومیت خفیف 

همچون تب، اسهال و استفراغ  به مراکز درمانی منطقه مراجعه 
کرده که با ســرم تراپی و تزریق دارو به صورت ســرپایی درمان 
شــده اند. هم اکنون هیچ موردی از عالئم مسمومیت در منطقه 

گزارش نشده و این موضوع به طور کامل مهار شده است.
فرماندار بینالود بر روند تأمین آب شــرب روستای ابرده و هفت 
روســتای دیگر منطقه از منابع آبی پاکیزه و کامالً سالم دشت 
سوران تأکید و بیان کرد: رستوران های واقع در این محدوده که به 
مخازن سپتیک مجهز هستند، باید در ساعاتی مشخص فاضالب 
خود را بــا تانکر از مخازن خارج کــرده و در نقاط ایمن تخلیه 
کنند. احتمال می رود در این میان یک رستوران مرتکب تخلف 
شــده و فاضالب خود را در رودخانه تخلیه کرده باشد.  براساس 
توضیحاتی که ذکر شــد احتمال می رود این مخازن با فاضالب 
یکی از رستوران ها آلوده شده باشد. البته بالفاصله این منبع آبی 

فرعی از مدار خارج شد.  
حســینی گفت: با این یافته های آزمایشــگاهی موضوع انتشار 
آلودگی و عامل مســمومیت از حجاجی که تازه وارد شهرستان 
شده اند، کامالً منتفی است و هم اکنون با اقدامات دادستانی به 
دنبال یافتن رستوران و عوامل آلوده کننده آب هستیم. فرمانداری 
نیز خواستار برخورد شدید با آلوده کنندگان منابع آبی است که به 

طور غیرعمد مرتکب آن شده اند.  

فرماندار بینالود خبر داد

آلودگی باکتریایی عامل مسمومیت 600 نفر در ابرده 



ورزش خراسان گپ و گفتی با تصویرگرمشهدی کتاب کودک 

تصویر، بهترین ابزار ارتباط با دنیای کودک است
ســرور هادیان  فاطمــه ســادات نیازی، 
کارشناس تاریخ، دانشــجوی کارشناسی ارشد 
روابط بین الملل و مشاور عالی انجمن هنرهای 
تجسمی مشهد اســت. او سال هاست در حوزه 
هنر نقاشی به خصوص تصویرگری کتاب کودک 

مشغول به کار است.
وی هنــر را ودیعه خدادادی می داند و می  گوید: 
به اعتقاد من هنر را خداوند در وجودم به ودیعه 
گذاشــت، اگرچه در بحث هنر، بخشــی از آن 

اکتسابی و بخشی ذاتی است. 

  استعداد و مسیر صحیح 
ایــن هنرمند شــهرمان 
هفــت  از  می افزایــد: 
متوجه  سالگی خانواده ام 
در من  اســتعداد  ایــن 
با  توانایی  این  شــدند و 
گذراندن کالس های نقاشــی زیرنظر استادانی 
چون صدرسادات، سنگســتانی، طالبی، خوش 
صفت وضیایی، باســط راد و... در مسیر صحیح 
قرار گرفت. در نمایشــگاه های مختلفی حضور 
پیدا کردم و دبیری جشــنواره های زیادی را نیز 
برعهده داشتم. حمایت صادقانه همسرم که او هم 
هنرمند است، مشوق جدی برای ادامه کارم شد.

  اولویتم تصویرگری کودک
وی درباره ســایر هنرهایی کــه در آن فعالیت 
دارد، توضیح می دهد: به هنرهای صنایع دستی 
و مدرن هم اشــراف دارم و به رشته های هنری 
چون نقاشــی، تذهیب، تصویرسازی، عکاسی، 
معرق، چرم، ورق طال، هنرهــای مدرن و... نیز 
عالقه مندم، اما تمرکز بیشتر من روی تصویرگری 
کــودک اســت. تصویرگری کــودک برای من 
همیشه جذابیت خاصی داشته است، زیرا دنیای 

کودکان پاک و بی آالیش است. 

  ارتباط با دنیای نسل جدید 
فاطمه ســادات نیــازی درخصــوص حضور 

درعـــرصـه  جـــــدی اش 
تصریح  کــودک  تصویرگری 
می کنــد: بیش از 10 ســال 
کار  فضــا  ایــن  در  اســت 
می کنم. به اعتقاد من تصویر 
بهترین چیزی اســت که با 
دنیای کــودک ارتباط برقرار 
می کند. یــک تصویرگر باید 
ابتدا این دنیــا را حس و به 
آن ورود پیدا کرده تا بتواند 
با دنیای کودک ارتباط برقرار 

کند.

  نسلی با هوش 
وی در پاسخ به این پرسش که یک تصویرگر 
خودش دوران کودکی را گذرانده اســت، آیا 
می تواند با همان همذات پنداری تصویرگری 
موفق باشــد، بیان می دارد: تنها به این حس 

نمی توان بســنده کرد، زیرا 
ما با نسل جدیدی مواجه ایم 
باهوش  بســیار  اتفاقــاً  که 
تفاوت های  آن ها  هســتند. 
دوران کودکی  با  بســیاری 
مــا دارنــد، پس بایــد در 
را  مهم  ایــن  تصویرگــری 

لحاظ کنیم.

  دنیای گسترده هنر 
تصویرگری 

تأکید  هنرمند  بانــوی  این 
می کند: به اعتقاد مــن تصویرگری فقط هنر 
نقاشــی نیست، بلکه دارای دنیای گسترده ای 
است. یک تصویرگر باید مباحث روان شناسی 
بــرای کودکان، مباحث  برنامه ریزی  کودک، 
 آموزشــی به روز و...را کامل بدانــد تا بتواند

تأثیرگذار باشد.

  جایگاه مشهد، بضاعت ها، تنگناها 
وی دربــاره اینکه چرا تاکنون مشــهد به عنوان 
یکی از کالنشــهرها هنوز نتوانسته است جایگاه 
خودش را در بحث نشر کتاب کودک به خصوص 
تصویرگری کودک باوجود بضاعت های بســیار 
هنرمندان مان، کســب کند، توضیح می دهد: ما 
هنرمندان بسیار قدر و صاحب سبکی در شهرمان 
داریم باید این باور را آن ها داشته باشند. از طرفی 
به اعتقاد من تا زمانی که به هنر فقط به چشــم 
اقتصاد نگاه شــود، نمی توان توقع اتفاقات خوب 
را در این حوزه داشت. وی خاطرنشان می سازد: 
اگرچه نمی توان نســبت به مباحث اقتصاد هنر 
بی تفاوت بود، اما هنگامی که کار خوب و ارزشمند 
باشــد، به طور قطع راه خودش را پیدا می کند و 
مباحث درآمدزایی را هم برای هنرمند به همراه 
خواهد داشــت، ولی در همــه هنرها نمی توان 

مباحث مالی را اولویت قرار داد.

  حضور در نمایشگاه های بین المللی 
وی در ادامه خاطرنشــان می ســازد: امیدوارم با 
برنامه ریزی هایــی که در بحث هنــر داریم، به 
زودی با برپایی نمایشگاه های هنری بین المللی 
حضور موفق جوانان با اســتعداد شهرمان را در 
این نمایشگاه ها شاهد باشیم. درحال حاضر نیز 
پیگیر برگزاری نمایشگاه های بین المللی به صورت 

جدی هستیم.

  حمایت از استعدادهای جوان 
و ایده های نو

وی بــا اشــاره بــه این نکتــه که بــا برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی می توان زمینه حضور 
هنرمندان مشهدی را در این مجامع به وجود آورد، 
تصریح می کند: در این راستا شرایط تبادل بین 
هنرمندان با سایر کشورهای جهان به وجود می آید 
و انجمن هنرهای تجسمی مشهد این ظرفیت را 
دارد از اســتعدادهای جوانــان وعالقه مندان به 
 هنرهای مختلف که دارای ایده های نو هستند، 

حمایت کند.

فرهنگ  و هنر
  شب های محرم و جوشش چشمه شعر 

ماه  رســیدن  فرا  ایرنا: 
محــرم و تکرار داســتان 
فریادهــای ســرخی که 
قرن هــا پیــش از خاک 
تفتیده کربال برخاســت، 
چشمه شــعر هر شاعری 
را به جوشش وا می دارد و 

غلیان احساســات او در قالب کلماتی که نوای مظلومیت، غربت 
و شــجاعت حسین)ع( را بازگو می کند در شب های پرشور شعر 
خراسان رضوی تجلی می یابد. اوج دلدادگی شاعران اهل بیت)ع( 
را می توان در شب های شعر این دیار، خاصه در ایام محرم و صفر 
مشاهده کرد. شب های شعر به ویژه در حرم مطهر رضوی آنچنان 
پرشور برگزار می شود که اگر گذار هر مؤمنی به آنجا بیفتد، بعید 

است حضور در این محافل را از دست بدهد.
مســئول اداره شــعر و ادب اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراسان رضوی درباره شب های شعر و شاعران آیینی این استان 
گفت: در ماه های محرم و صفر امســال 1۲0 شب شعر با حضور 

پرشور شاعران آیینی در این استان برگزار می شود.
ملیحه بذری افزود: ۷0 انجمن شــعر و ادب در شهرستان های 
خراســان رضوی فعالیت دارند که در ایام محرم و صفر هفته ای 
یک بار مراسم شب شعر با رویکرد شعر آیینی را برگزار می کنند.

وی اضافه کرد: ۵0 انجمن شعر و ادب در مشهد فعالیت دارند که 
آن ها نیز طی ایام محرم و صفر هفته ای یک بار شــب شعری را 
برگزار می کنند. مسئول انجمن ادبی رضوی مؤسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی هــم گفت: این انجمــن یکی از 
بزرگ ترین انجمن های والیی کشور است که تقریباً ربع قرن سابقه 
فعالیت دارد و از ابتدای فعالیت خود تاکنون دوشنبه شب های هر 
هفته در یک ســاعت مشخص، جلسه این انجمن در قالب شب 
شعری با حضور شاعران آیینی در محل صحن جمهوری اسالمی 

حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شده و تاکنون ادامه داشته است.
قاسم شاهد افزود: هم اکنون شاعران پیشکسوتی نظیر غفورزاده، 
محمد نیک، ســاالری ثانی، منوری، کاظمی و سرساالری عضو 

شورای انجمن ادبی رضوی هستند.

پرمدال ترین شناگر بازی های پاراآسیایی جاکارتا:
  برای کسب سهمیه المپیک در چهار 

ماده شنا تالش می کنم  
قــدس: پرمدال تریــن 
بازی هــای  شــناگر 
پاراآسیایی جاکارتا گفت: 
تالشــم براین اســت که 
بتوانم در هــر چهار ماده  
رشته شــنا، یعنی 100 
متر قورباغه، ۵0 متر آزاد 
و 100متر کرال سینه و پشت برای المپیک ۲0۲0 سهمیه کسب 
کنم. شــاهین ایزدیار در ارزیابی از وضعیت خود برای شــرکت 
در مســابقات قهرمانی جهان که 1۸ شهریور در انگلیس برگزار 
می شــود، اظهار کرد: با تمرینات خوبی که در یک سال گذشته 
داشتم از شــرایط بدنی خوبی برخوردارم و رکودهایم نسبت به 
بازی های پاراآسیایی جاکارتا افزایش پیدا کرده است. وی گفت: 
یکی از مشــکالتی که برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان 
وجود دارد این اســت که مسابقات از 1۸ شهریور در لندن آغاز 
می شــود و ما 1۶ شهریور راهی این رقابت ها می شویم؛ بنابراین 
چون زمان کمی برای تنظیم غذا، خواب و شــرایط آب و هوایی 
داریم این مســئله از نظر روانی بدون شــک روی عملکردم در 
مســابقات تأثیرگــذار خواهد بود.  ای کاش چنــد روز زودتر به 
مسابقات می رفتیم تا مشکلی از نظر خستگی مسیر و همچنین 

تطابق آب و هوایی نداشتیم.

ملی پوش خراسانی بسکتبال با ویلچر:
  هدفمان حضور در جمع سه تیم برتر 

پارالمپیک است
ملی پــوش  فــارس: 
خراســانی بســکتبال با 
ویلچــر گفــت: هدفمان 
حضور در جمع ســه تیم 
پارالمپیــک ۲0۲0  برتر 

توکیو است. 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
ایران پس از حضور در تورنمنت میتسوبیشی ژاپن موفق شد با 
پیروزی برابر رقبای اصلی خود در راه کسب سهمیه پارالمپیک، 

به قهرمانی برسد.
حسن عبدی تنها بازیکن خراسانی حاضر در تیم ملی بسکتبال با 
ویلچر در خصوص تورنمنت ژاپن گفت: این مسابقات چهارجانبه، 
همه ســاله با حمایت مالی شرکت میتسوبیشی در کشور ژاپن 
برگزار می شود که در این دوره شاهد نخستین حضور تیم ملی 
ایران در مسابقات بودیم و در نهایت موفق به کسب قهرمانی در 
این مســابقات شدیم و تیم های استرالیا، ژاپن و کره جنوبی هم 

مقام های بعدی را کسب کردند.
وی افزود: سطح تورنمنت با توجه به حضور تیمی مانند استرالیا 
که سابقه قهرمانی مســابقات پارالمپیک و سومی جام جهانی 
را در کارنامــه دارد، به همراه قدرت های اصلی آســیا یعنی ژاپن 
و کره جنوبــی در کنار تیم ملی ایران کــه قهرمان آخرین دوره 

مسابقات پاراآسیایی است، بسیار باال بود.

  تیم فلوربال استان بر سکوی نخست 
قهرمانی کشور ایستاد

قدس: تیم فلوربال پسران 
زیر 1۶ ســال خراســان 
رضــوی در دومین دوره 
برتر  المپیاد استعدادهای 
کشــور به مقام قهرمانی 

دست یافت. 
سرپرست انجمن فلوربال 
هیئت انجمن های ورزشــی خراسان رضوی گفت: تیم خراسان 
رضوی در مرحله پایانی مسابقات، تیم خراسان جنوبی را شکست 
داد و قهرمان شــد. مریم کدخدایی افزود: اعضای تیم خراسان 
رضوی را در مسابقات کشوری فلوربال امیرعلی ابراهیمی، سعید 
اخالقی، مرتضی داوری، مهرشــاد ناجی، امیرمحمد ســاالری، 
مهدیار علیپور، بهنام باقرزاده، مرتضی جهانگیری، متین حسینی، 

معین سرایی، امیر علوی نژاد و علی اختری تشکیل می دادند.
وی ادامه داد: این رقابت ها به میزبانی شــهر ســاری از هفتم تا 
یازدهم شهریور برگزار شد. مربیگری تیم خراسان رضوی را پژمان 

نجار و سرپرستی این تیم را محمدامین علیپور برعهده داشتند.
ورزش فلوربال از سال 1۹۵۸ میالدی در آمریکا آغاز و نخستین 
فدراسیون ورزشی فلوربال نیز در سال 1۹۸1 میالدی در کشور 

سوئد تأسیس شد.
این رشــته ورزشــی در ایــران از ســال 1۳۸۹ زیر نظر هیئت 

انجمن های ورزشی شروع به فعالیت کرد.

اگرچه نمی توان 
نسبت به مباحث 

اقتصاد هنر بی تفاوت 
بود، اما هنگامی که 
کار ارزشمند باشد، 
به طور قطع راهش 

را پیدا می کند

بــرش

توصیه اهی زپشکی
  همه چیز درباره تهیه 

نذری بهداشتی و سالم
احمد فیاض: همه ساله 
با فرا رسیدن محرم به ویژه 
دهه اول، بازار نذری دادن و 
نذری خوردن داغ می شود. 
سنت پسندیده و حسنه ای 
کــه ریشــه ای دیرینه و 
کهــن دارد و مختص به 

دین اســالم و ایام محرم و صفر نیست و در سایر ادیان نیز دیده 
می شود. در عین حال از آنجایی که نذری دادن و نذری خوردن به 
طور مستقیم با نظام سالمت و امنیت غذایی ارتباط دارد؛ بنابراین 
ضروری است از سوی هیئت های عزاداری، نذری دهندگان و نیز 
نذری خورندگان نکات بهداشتی و اصول استاندارد تغذیه مورد 
رعایت و توجه جــدی قرار گیرد. به همین بهانه گفت وگویی با 
دکتر مهدی افضل آقایی، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد 
بیمارستان رضوی و عضو انجمن فوق تخصص گوارش و کبد ایران 

و آلمان انجام شد که با هم می خوانیم.

 چه توصیه هایی برای امنیت بیشتر غذایی و سالمت 
عزاداران حسینی پیشنهاد می شود؟

آنچه در ابتدا اهمیت دارد بحث استفاده از ظروف پالستیکی است. 
عمده غذاها و نوشــیدنی ها گرم است و اگر این ظروف در دمای 
باالی 40 درجه استفاده شود )مانند چای( ماده ای به نام استایرن 
ترشــح می کند )به همین دلیل به این ها ظروف پلی استایرنی 
می گویند(. این ظروف به دلیل آزاد شــدن مونومرهای ســمی 
اســتایرن می توانند عامل ابتال به حدود ۷0 نوع سرطان باشند. 
به ویژه آنکه برخی از ظروف پالســتیکی به صورت زیرزمینی و 
غیراستاندارد و به دور از نظارت های سختگیرانه بهداشتی ساخته 
شده که توصیه می شود تا حد امکان از این ظروف استفاده نشود. 

ظروف گیاهی یا کاغذی می تواند جایگزین بهتری باشد.

  بنا بر فرهنگ دیرینه خراســانی ها، بیشترین نذری 
 در این روزها، شــله مشــهدی و حلیم است. در زمینه 
پخت و پز ایــن نذری های محبوب چه راهکارهایی ارائه 

می نمایید؟
برخی از مواد مصرفی این نذری ها در صورت استفاده زیاد می تواند 
برای سالمتی بدن مضر باشد. نمک، چربی ها و یا شکر )در حلیم و 
شربت ها( نمونه های بارز این مواد مصرفی هستند. متأسفانه دیده 
می شود خیلی از آشپزها سعی می کنند غذای چرب تری درست 
کنند. شــله چرب یا آبگوشــت چرب هر فردی را برای خوردن 
وسوســه می کند. توصیه می شود این مواد به صورت متعادل در 

پخت و پز استفاده شود.

 دیگر نظرات پیشگیرانه شما در ارتقای نظام سالمت در 
این موارد چیست؟

نذری دهندگان به ویژه آشــپزها باید دارای کارت سالمت بوده و 
از لحاظ بیماری های عفونی پایش شوند. گاهی مشاهده می شود 
برخی افراد در هیئت ها برای کمک روی سفره ها پا می گذارند که 
به لحاظ بهداشتی و سالمت گوارش صحیح نیست. همچنین به 
نذری دهندگان توصیه اکید می شود با رعایت نکات مطروحه از 
مواد مصرفی اســتاندارد و مطمئن که سالمتشان تضمین شده 
است، استفاده نمایند. مثالً در بحث گوشت، کیفیت و بهداشتی 

بودن آن بسیار اهمیت دارد.

 چه توصیه های برای استفاده کنندگان از مواد غذایی 
نذری دارید؟

بیمارانی که دچار مشکالت قلبی عروقی، فشارخون و یا دیابت 
هستند بهتر است با احتیاط بیشتری از نذری ها مصرف کنند، 
از حجم غذا بکاهند و از نوشابه پرهیز نمایند. بهترین نوشیدنی 
جایگزین دوغ غیر گازدار اســت. از غذا و نوشیدنی داغ اجتناب 

کنند که داغی یکی از عوامل ایجاد سرطان است.

  در انتها اگر مطلب ناگفتنی دیگری دارید، بیان کنید.
از موارد مهم که این روزها دیده می شود استفاده از نذری ها پس 
از دو ساعت است. مثالً شله یا حلیم از ظهر برای شب و یا حتی 
روز بعد اســتفاده می شود. پس از دو ساعت امکان رشد باکتری 
و عوامل بیماری زا به شدت افزایش می یابد. باید در یخچال و یا 
روی شعله آتش نگهداری شود تا زمینه رشد باکتری فراهم نشود.
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فضای مجازی: 

علی محمدزاده: بی تردید اگر از اشــخاص مختلف در هر 
گوشه ای از ایران بخواهی شعری در ارتباط با محرم بخواند 
این بیت مشفق کاشــانی را خواهد خواند که »باز این چه 
شورش است که در خلق عالم است // باز این چه نوحه و چه 

عزا و چه ماتم است«. 
آنچه مســلم اســت برخی رفتارها و خرده فرهنگ ها و یا 
خاطرات عمومی به دلیل تکرار زیاد در حافظه ها می ماند و 
آرام آرام به یک نماد یا نشانه تبدیل می شود. برهمین اساس 
ناخواسته منتظر تکرار رفتارهایی هستیم که به آن ها عادت 
کرده ایم و اگر تغییری در شکل موضوع صورت بگیرد، گویی 

برایمان غریبه است.
بــا این مقدمه در ادامه به مصــداق عینی یکی از تغییرات 
صورت گرفته در شــهر مشهد اشاره می کنیم که با اندکی 
حاشــیه هم همراه بوده اســت. موضوع مربوط به تابلوها 
و بنرهای نصب شده در شــهر مشهد است که با ظاهری 
کامالً متفاوت از عادت های گذشته تبلیغات محیطی محرم 

را ارائه کرده اند. ذکر این نکته هم الزم است که آنچه در ادامه 
می خوانید فقط بیان اظهارات شهروندان است و اظهارنظری 

یک جانبه یا بیان دیدگاهی تک بعدی نیست.

   ماهیت مهم تر از ظاهر
یکی از اهالی بولوار امامت می گوید: مانند همیشــه در چند 
روز مانده به ماه محرم چهره شــهر تغییراتــی دارد و با آغاز 
محرم شــهر به یکباره رنگ وبوی محرم می گیرد که امسال 
هم این اتفاق افتاد و تغییر قابل توجه آن نصب بنری با زمینه 
ســبزتیره و نوشــته ای از قیصر امین پور بود. محمدیان که 
فرهنگی بازنشسته است، می افزاید: ذائقه هم نسل های من که 
در میانسالی به سر می بریم با جوانان امروزی متفاوت است، 
به برخی چیزها حس نوستالژی داریم و به دلیل تداعی برخی 
خاطــرات دوران جوانی حس خاصی به بعضی نمادها داریم 

و دوســت داریم همیشه پارچه های  سیاه را ببینیم که روی 
آن نوشــته شده »باز این چه شورش است...« اما منطق حکم 
می کند برای پیشرفت باید تغییر کرد، ولی باید با رعایت تمام 
جوانب کار صورت بگیرد. بنابراین به نظر می رسد آنچه اهمیت 
دارد حفظ ماهیت موضوع است نه ظاهر ماجرا و با اینکه نقدی 
به رنگ انتخاب شده دارم، ولی به نظر من متناسب با روحیه 

نسل جوان امروزی است.

   تغییر همیشه با انتقاد همراه است
شهروند دیگری می گوید: تصمیم مدیران شهری برای تغییر 
شیوه تبلیغات محیطی اتفاق خوبی است و مانند تمام تغییرات 
بی تردید با انتقاداتی همراه بوده، ولی باید بپذیریم که عادت 
کردن به یک رفتار تکراری نوآوری را از بین می برد. مجیدی 
می افزاید: من بسیاری از آثار قیصر امین پور را مطالعه کرده ام 
و می دانم بســیاری از جوانان امروز اشــعار او را در قالب های 

 مختلف شــنیده اند و دوست دارند در حالی که شاید ندانند 
شاعر آن شعر قیصر است. با این حال استفاده از قالبی جدید 
بــرای بیان موضوعی مانند محرم و عاشــورا را به فال نیک 
می گیرم. یک طلبه جوان هم می گوید: بهتر بود شــهرداری 
مشــهد در انتخاب رنگ زمینه بنرها و خط اســتفاده شده 
دقت بیشتری می کرد، ولی اینکه خواسته اند با نوآوری آیین 
سنتی محرم را تبلیغ کنند، امر مثبتی است و بی تردید اندک 
ایرادهای وارده هم در سال های بعد رفع خواهد شد. وی که 
خود را احمد معرفی می کند، می افزاید: یکی از تأکیدات ویژه 
در حوزه تبلیغ اســتفاده از ابزار مناسب با شرایط مخاطبان 
اســت که به نظر می رسد به این نکته توجه شده و حتی اگر 
جشنواره ای برای انتخاب ســروده هایی برای نصب در شهر 
برگزار شود، این تصمیم شهرداری می تواند به انگیزه ای برای 
شعرای جوان تبدیل شود تا بیشتر توان خود را برای شعرهای 

آیینی بگذارند.

سایه روشن های  نوآوری شهرداری مشهد در تبلیغات محیطی محرم
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1. به پایان رساننده- نوعی تلویزیون قدیمی- 
دیوار غیرقابل نفوذ – خودداری کردن ۲. ابزار 
تنظیم صدای لوازم صوتی و تصویری- نمایش 
 عمومی فیلم – مارکی سوئیسی برای ساعت 
۳. زادگاه حضــرت ابراهیم»ع«- آبگوشــت 
 پخته شــده با گوشــت بز- ناپسندشمردن 
4. پسوند شباهت- موضعی که در آن آفتاب 
کمتر بتابد- زمان و هنگام- تعجب خانمانه 
۵. عنصر مورد استفاده در ساخت المپ های 
الکتریکــی- گل زیبای نوروزی ۶. حقیقت 
و نهاد چیــزی- حاصل کار اســتاد نقاش 
۷. تداول- کشــور قوم ژرمن- ماه پاییزی 
۸. ترمز چهارپا- لقب شــاهان سلجوقی- 
ناراست ۹. مثل و مانند- بسیار شک کننده- 
کاغذپوستی 10. نباتی- پرستاری و نوازش 
 بیمــار 11. گوســفند اســپانیایی- قربت 
1۲. ضمیر همیشه غایب- سخنان بیهوده- 
سرزمینی قدیمی در بخش میانی رود دجله 
 و کوهســتان های مجاور آن - »قوم« بی سر 
1۳. کشــوری در خــط مقــدم جبهــه 
مقاومــت- ضــرر و زیــان- جــواب آن 

هوی اســت 14. ســرگرد ســابق- اسب 
 موردعالقه خســروپرویز- ســید و ســرور 
1۵. هدیه کردن- »الکتریسیته« در گویش 

بچه کویت- نیرو و قدرت

1. طالــب- مرتفع ترین رشــته کــوه دنیا 
معروف بــه بام دنیا ۲. رنگارنــگ- گمان- 
حیــوان مــکار ۳. پارچه مشــبک- مأمور 
و عامل شــدن- عــدد فوتبالــی 4. تکــرار 
یک حرف- بافنده- اشاره به نزدیک- نظرات 
و عقایــد ۵. مقابل باز- ندامتگاهی در تهران 
۶. خوراکی ایتالیایی متشــکل از الیه های 
ســه گانه پاســتا ورقه ای ، سس مخصوص 
 و پنیرپیتــزا- نام دخترانــه وطنی- تردید 
۷. بزرگتر- ازهم پاشیده شدن- برگزیده ۸. از 
ضمایر مفعولی - فرشته- گیاه سرشویی ۹. امر 
به بلند شدن می کند - مرکب چوبی میت- 
کج و مایل 10. پول ژاپنی- ترازو- پایتخت 
جمهوری دموکراتیک کنگو 11. یار بی زبان- 
کلمه ای فرانسوی که در فارسی تداعی کننده 
خیاط خانه اســت 1۲. پرنده آش سردکن – 

درس خوانده- چهارچوب عکس – شیره خرما 1۳. چروک 
پیشانی - پذیرایی بیش از حد معمول از کسی- وسنی 
 14. بدون آگاهی قبلی- زمــان مرگ- خرس درختی 
1۵. از رهبران شوروی سابق که پس از لنین برسر کار 
آمد- بازیکن بوشهری سابق تیم فوتبال استقالل تهران 
با نام کوچک »مهدی« که ســال قبل از دنیای فوتبال 
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