
مخاطبان اصلى من نسل جوان هستندروز ملى سينما، هياهو براى هيچ!
گفت وگوى دوستانه قدس با مريم عرفانيان، نويسنده 50 كتاب دفاع مقدسيادداشتى براى هنر هفتم

21 شهريور 1379 و در چهارمين سالى كه جشن 
سينماى ايران به مناسبت 100سالگى ورود سينما 
به ايران برگزار شد، در تقويم ايران اين روز به نام 
روز ملى سينما ناميده شد. مظفرالدين شاه قاجار 
100 سال پيش از اين تاريخ در سال 1279 براى 
نخســتين بار در سفرى به خارج از كشور به اتفاق 

ميرزا ابراهيم خان ...

نوشتن از كســانى كه براى حفظ ارزش ها و دفاع از 
وطن و ناموس كشــورمان صادقانه دفاع كردند، كار 
ساده اى نيست . نوشتنى كه با همه نوشتن ها متفاوت 
اســت. بايد آدم هاى اين قصه واقعى را باور داشت تا 
توانست آن ها را روايت كرد. «مريم عرفانيان» متولد 
1359 در مشهد و كارشناس علوم ارتباطات اجتماعى 

گرايش روزنامه نگارى... .......صفحه 4.......صفحه 4 
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بحران زير پوست دشت هاى استان  
معاون وزير نيرو 

در مراسم امضاى تفاهم نامه اين طرح:

انتقال آب 
از سواحل چابهار تنها 

راه تأمين آب نيست

.......صفحه 2 

2 هزار نفر از خدمات رايگان 

دندانپزشكى بهره مند شدند

خدمت جهادى 
دندانپزشكان 

در كالت
قدس: گروه جهادى دانشگاه علوم پزشكى مشهد با 
حضور در مناطق كم برخوردار شهرستان كالت بيش 
از 2 هزار خدمت دندانپزشــكى را به ساكنان مناطق 
محروم و كم برخوردار اين شهرستان ارائه كردند. مدير 
شبكه بهداشــت و درمان كالت با اعالم اين مطلب 
گفت: پس از انتخاب منطقه و جامعه هدف توســط 
گروه صراط الحميد 50 نفر از دندانپزشكان به  صورت 
داوطلبانه در بيمارستان امام حسن مجتبى(ع) كالت 
به ارائــه خدمات پرداختند. كاظم قلى پور افزود: ارائه 
خدمات پس از معاينه افراد نيازمند، تعيين درمان هاى 
مورد نياز شــامل ترميم، عصب كشى، جرم گيرى و 

كشيدن دندان انجام  شد.

كارشناسان در گفت وگو با قدس درباره فرونشست زمين هشدار دادند

.......صفحه 2 

مدير حج و زيارت استان 
در گفت وگو با قد س خبر داد

شهادت يك مشهدى 
در حادثه كربال

.......صفحه 2
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پنجشنبه 21 شهريور 1398

12 محرم 1441 
12 سپتامبر 2019  
سال سى و دوم  
شماره 9060  
ويژه نامه 3444 
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B پروژه مسکونی کربالیی مهدی طرقبه ای بلوک

بلوک D2  امیریه

شماره نوع کاربریطبقه
قیمت کارشناسی خبره متراژ مفیدشماره واحدبلوک

)مترمربع-ریال(

d22108547,000,000مسکونیدوم

d22048547,000,000مسکونیدوم
d220510047,000,000مسکونیدوم
d220610547,000,000مسکونیدوم
d22079847,000,000مسکونیدوم
d22119547,000,000مسکونیدوم
d221210047,000,000مسکونیدوم
d221310047,000,000مسکونیدوم

d22098547,000,000مسکونیچهارم
d22108547,000,000مسکونیچهارم
d22017247,000,000مسکونیچهارم
d22038047,000,000مسکونیچهارم
d22048547,000,000مسکونیچهارم
d220510047,000,000مسکونیچهارم
d220610547,000,000مسکونیچهارم
d22079847,000,000مسکونیچهارم
d22119547,000,000مسکونیچهارم
d221210047,000,000مسکونیچهارم
d221310047,000,000مسکونیچهارم
d220811047,000,000مسکونیچهارم

شماره نوع کاربریطبقه
بلوک

شماره 
واحد

شماره واحد 
در پالن

حدود 
متراژ مفید

قیمت کارشناسی 
خبره )مترمربع-ریال(

)B مسکونیاول )بلوکB110119445,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB110229945,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB2101310045,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB210249745,000,000
)B مسکونیاول )بلوکB310169745,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB120119445,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB120229945,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB2201310045,000,000
)B مسکونیدوم)بلوکB220249745,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB130119445,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB130229945,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB2301310045,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB230249745,000,000
)B مسکونیسوم)بلوکB330169745,000,000

مزایده) نوبت دوم (
موسس��ه اجرایی بنیاد توس��عه و عمران موقوفات خراسان در نظر دارد واحد های مسکونی مندرج در 
ای��ن آگهی را از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میش��ود در صورت تمایل خرید، 
نسبت به اخذ اسناد مزایده و بازدید ساختمان اقدام نموده و قیمت پیشنهادی خود را برای هر واحد 

حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ آگهی اعالم نماید.

جهت اخذ اسناد و شرکت در مزایده به آدرس مشهد ، قاضی طباطبایی ۵                       
نبش قاضی طباطبایی ۵/1  ، پالک 1 ، دبیرخانه کمیسیون معامالت مراجعه فرمایید.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهرتاریخ انتشار: 98/06/21

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن آزاد پیام اس��کان مهر رأس ساعت 16 روز 
پنجش��نبه مورخ 98/07/04 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفضل )ع( واقع در تقاطع بولوار امامت و آموزگار- 
به س��مت جالل آل احمد برگزار می شود. بدینوس��یله از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلسه 
مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. 

در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هرفرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای ش��نبه و یکش��نبه 
30و98/06/31 و دوش��نبه 98/07/01 ب��ه مح��ل دفت��ر ش��رکت تعاونی واق��ع در بولوار امام��ت – بین امامت 
43و4۵- پالک ۵43-واحد3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی ورود 

به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.  2- تصویب صورتهای مالی سال 97 شرکت.

3- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی س��ال 98 هیئت مدیره .    4- انتخاب بازرس��ان اصلی و علی البدل برای 
سال مالی98.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان 
مهر-تاریخ انتشار: 98/06/21

جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن آزاد پیام اس��کان مهر رأس س��اعت 1۵ روز 
پنجش��نبه م��ورخ 98/07/04 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفض��ل )ع( واقع در تقاطع بول��وار امامت و 
آموزگار- به سمت جالل آل احمد برگزار می شود. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رس��انند. اعضای محترمی که امکان 
حضور آن ها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه کتبی 
به فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هرفرد غیر 

عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی به هم��راه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای ش��نبه و 
یکشنبه 30و98/06/31 و دوشنبه 98/07/01 به محل دفتر شرکت تعاونی واقع در بولوار امامت – بین 
امام��ت 43و4۵- پ��الک ۵43-واحد3 مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز 

ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 1- اصالح ماده 6 اساسنامه ) تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی (
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ) نوبت دوم( 
شرکت تعاونی مسکن مهر شماره یک مشهد شماره ثبت 30753 
به شناس�ه ملی : 10380459853تاریخ انتشار :98/06/21

احترام��ا بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم ش��رکت 
تعاونی مسکن مهر ش��ماره یک مشهد به شماره ثبتی 
307۵3 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده که رأس ساعت: 10 صبح روز جمعه 
مورخ: 1398/07/0۵ در محل پروژه واقع در گلبهار-
بول��وار ام��ام خمینی – ام��ام خمین��ی ۵4- نبش مهرگان 
14- مسجد حضرت معصومه )س (  جهت تصمیم گیری در 
خصوص موارد ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

دس��تور جلس��ه : 1. اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره و 
بازرس   2. طرح و تصویب صورتهای مالی س��ال 97 به 
همراه یادداشتهای سال مالی مذکور   3. تصویب بودجه 
پیشنهادی برای سال مالی 98 شرکت   4. انتخاب 3 نفر 
هیئ��ت تصفی��ه   ۵. انتخاب 2 نفر ناظ��ر هیئت تصفیه   
6. تصمی��م گیری در م��ورد قیمت تمام ش��ده واحدها 

براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 تذک��ر:در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د می تواند ح��ق حضور و اعم��ال رای خود را به 
عض��و دیگر و یا نماین��ده تام الختیار واگ��ذار نماید ، 
عض��و متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خ��ود حداکثر ظرف مدت ی��ک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی از س��اعت 8  صبح ال��ی 2 بعداز ظهر به 
دفتر ش��رکت واقع در مش��هد بول��وار امامت – امامت 
۵8- پ��الک ۵-طبق��ه اول ب��ا هم��راه داش��تن کارت 
شناس��ائی معتب��ر جهت صدور ب��رگ ورود به جلس��ه 
مجم��ع مراجعه نمایند ، الزم به ذکر اس��ت تعداد آراء 
وکالتی هر عضو 3 رای و هر غیر عضو یک رای خواهد 

بود .
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر شماره یک مشهد
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آگهی دعوت مجمع عموم�ی ف�وق الع�اده  ) 
نوبت سوم ( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 

یک مشهد شماره ثبت 30753 به شناسه ملی : 
10380459853 تاریخ انتشار :98/06/21

احتراما بدینوس��یله از کلیه اعضای محترم ش��رکت 
تعاونی مسکن مهر شماره یک مشهد به شماره ثبتی 
307۵3 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق 
الع��اده ش��رکت که رأس س��اعت: 9 صب��ح روز جمعه 
مورخ: 1398/07/0۵ در محل پروژه واقع در گلبهار 
بول��وار امام خمینی-امام خمین��ی ۵4- نبش مهرگان 
14- مسجد حضرت معصومه )س( جهت تصمیم گیری 
در خص��وص موارد ذیل تش��کیل می گردد حضور 

بهم رسانید.
دستور جلسه : 

1. تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت
2. تعیین مکان هیئت تصفیه

 تذک��ر: در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه میس��ر 
نباش��د می تواند ح��ق حضور و اعم��ال رای خود را به 
عض��و دیگر و ی��ا نماینده تام االختیار واگ��ذار نماید ، 
عض��و متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه 
نماینده خ��ود حداکثر ظرف مدت ی��ک هفته از تاریخ 
انتش��ار آگهی از س��اعت 8  صبح ال��ی 2 بعداز ظهر به 
دفتر ش��رکت واقع در مش��هد بول��وار امامت – امامت 
۵8- پ��الک ۵-طبق��ه اول ب��ا هم��راه داش��تن کارت 
شناس��ائی معتب��ر جهت صدور ب��رگ ورود به جلس��ه 
مجم��ع مراجعه نمایند ، الزم به ذکر اس��ت تعداد آراء 
وکالتی هر عضو 3 رای و هر غیر عضو یک رای خواهد 

بود .
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر شماره یک مشهد
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 جناب آقای
 احم�د به�ادری عزیز 
قبولی ش��ما را در آزمون سراس��ری 
دانش��گاه فردوسی مشهد و همزمان 
مصاحب��ه  و  اختصاص��ی  آزم��ون  در 
اس��المی  عل��وم  دانش��گاه  علم��ی 
رضوی در مقطع کارشناس��ی ارش��د 
تبری��ک  خصوص��ی(  رش��ته)حقوق 
عرض نم��وده، توقیفات بیش��ترتان 
را از درگاه ح��ق تعالی خواس��تاریم. 

پدر و مادرت 
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مدير حج و زيارت اســتان خراســان رضوى گفت: حسين خاورى از 
مشهد در شمار افراد جانباخته سه شنبه گذشته در حادثه كربال بوده 
اســت.جواد شــاد در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: حسين 

خاورى...

تفاهم نامه مشترك طر ح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق كشور 
با امضاى اســتانداران خراسان رضوى، خراســان جنوبى، سيستان 
و بلوچســتان و معاون آب  و آبفا وزارت نيرو منعقد شــد. در نشست 

مشترك استانداران ...



کارشناسان درگفت وگو با قدس درباره  فرونشست زمین هشدار دادند

بحران زیر پوست دشت های استان 
محبوبه علی پور بیش از 30 سال است که 
واژه »فرونشســت زمین« به ردیف بحران های 
پرشــمار استان خراســان رضوی افزوده شده 
است. البته واکنش ها به این مقوله نیز همانند 
دیگر چالش های دیرپــا و نوپدید بوده، همان 
واکنش مرسوم انکار، کتمان و پرهیز از شفافیت 
و اطالع رســانی! چراکه بنا بــر اعتقاد مدیران 
متولی نباید مردم را ترساند. به این ترتیب همه 
باید منتظر بمانیم تــا در نهایت آرامش روزی 

زمین ما را ببلعد.

  چرا توجه به فرونشست اهمیت دارد؟
عبارت  اســت  کافــی 
فرونشســت زمیــن در 
در  را  رضوی  خراســان 
جســت وجو  اینترنــت 
تصاویر  صــف  کنیــم. 

هولناک پیش چشم ها رژه می رود.
در همین ارتباط استادیار دانشکده منابع طبیعی 
و محیط  زیست دانشگاه فردوسی در گفت وگو 
با قدس درباره علل فرونشست ها می گوید: در 
سال های اخیر به دنبال نوسانات اقلیمی و از آنجا 
که کشور ما در کمربندی خشک و نیمه خشک 
قرار گرفته شاهد خشکسالی بوده ایم که این امر 
موجب از دســت رفتن منابع آبی شده است. 
همچنین در دهه های اخیر به دلیل مســائلی 
نظیر رشد جمعیت و کشاورزی غیراصولی شاهد 
بهره برداری های بی رویه از منابع آبی زیرزمینی 
بوده ایم که موجب بروز و گســترش نشست ها 
شده است. حال آنکه برگرداندن حیات مجدد 
به این دشــت ها غیرممکن است و ازهمین رو 
از این پدیده تعبیر به »مرگ دشت« می شود. 
همچنین گسترش شکاف های یاد شده عالوه بر 
نابودی دشت ها منجر به از بین رفتن قنوات و 
آسیب به بناها و تخریب زیرساخت هایی همانند 
ریل های راه آهن، جاده ها و خطوط انتقال انرژی 
می شود. عادل سپهر می افزاید: استان خراسان 
رضوی با حدود 6 میلیون جمعیت و پهنه ای به 
وسعت 120 هزار مترمربع از استان های بحرانی 
فرونشست زمین به شمار می رود. چنانکه بنا بر 
بررسی های انجام شــده از سوی دستگاه های 
متعدد 30 دشت این استان در شرایط فرونشست 
قــرار دارند. همچنین در دشــت هایی همانند 
 مشهد، نیشابور، بردســکن و کاشمر این روند
به طور چشمگیری شدت یافته که این قضیه 
در آینده نظام شهری را در این مناطق با چالش 
مواجه خواهد کرد؛ چراکه منجر به از بین رفتن 
کشاورزی شده و بخش زیادی از روستاییان را 

وادار به مهاجرت می کند.

   برداشت بی رویه آب، عامل 90درصد 
فرونشست ها

رئیــس اداره مخاطرات 
زمین شناســي اداره کل 
زمین شناسي و اکتشافات 
نیز  شمال شرق  معدني 
درباره وضعیت گسترش 
فرونشست ها می گوید: در پنج سال اخیر پایش 
دشت های خراسان رضوی را انجام دادیم که بر 
اساس بررسی های نهایی، 6 دشت در این ناحیه 
در مقوله فرونشست ها، بحرانی شناخته شده 
است. البته این ها بنا بر دالیل مختلفی همانند 
وجود گســل ها ایجاد می شــود که در استان 
خراســان رضوی برداشــت بی رویه منابع آبی 
عامل 90درصــد بروز این پدیده محســوب 
می شود و داده های سازمان آب منطقه ای نیز 

این مقوله را تأیید می کند.
شــریفی می افزاید: چنانکه در دشت نیشابور 
یک هزار و 784 حلقه چاه مجاز حفر شده که 

بنا بر گفته کارشناسان محلی به همین میزان 
چاه غیرمجاز وجود دارد. این در حالیســت که 
در پی بروز فرونشست ها نمی توان به طور کامل 
این قضیه را رفع ساخت و این روند ادامه پیدا 
می کند. همچنین این ها موجب از بین رفتن 
آبخوان ها شــده و صدماتی را به ســازه ها وارد 
می سازد. همین پدیده در روستای »کالته نو« 
از توابع بردسکن سبب شده تمام منازل ترک 
خورده و به دلیل وسعت فرونشست در دشت 
بردســکن امکان جابه جایی روستا نیز وجود 
نــدارد؛ چراکه فرونشســت ها در این منطقه 
عوارض سطحی داشته و شکاف هایی بین 20 
ســانتیمتر تا بیش از دو متر ایجاد کرده است. 
بنابراین عوارضشان را باید خطرناک تر از زلزله 
دانست. ناگفته نماند که در صورت از بین رفتن 
آبخوان ها ظرفیت ذخیره آب از دســت رفته و 
ســریع رواناب ها جاری می شــود. ازهمین رو 

سیالبی شدن مناطق ناشی از همین امر است. 
نکته دیگر اینکه تغییر الگوی آبراهی رخ می دهد 

که این مقوله نیز پیامدهای خطرناکی دارد.
 وی در ادامه می افزاید: دشت نیشابور به دلیل 
گستردگی و وجود زیرساخت ها همانند مسیر 
راه آهن، مسیر لوله کشی گاز و... در جایگاه دوم 
اهمیت پس از مشهد قرار گرفته است. حال آنکه 
در منطقه »بشرو« در این دشت، فرونشست ها 
در مسیر راه آهن مشهد به تهران، تهدید جدی 
محسوب می شود. از همین رو در ستاد بحران 
اســتان و جلسات اســتانداری بارها نسبت به 
این قضیه هشــدار دادیم چنانکــه آخرین بار 
یک ماه گذشــته در نشست با معاونت عمرانی 
اســتانداری به این امر اشــاره شد. همچنین 
چند بار به صورت مکتوب به اداره کل راه آهن 
خراسان رضوی هشــدار دادیم و کارشناسانی 
را به محل مورد نظر برده ایم؛ چراکه شــکاف از 

زیر ریل راه آهن هم رد شده است. البته گرچه 
این مجموعه نیز بررسی ها و برنامه هایی انجام 
داده اما با گذشت سه سال هنوز راهکار عملی 
برای این منطقه انجام نشده است. حال آنکه در 
همین مسیر نیز خط لوله نفت قرار گرفته که 
مکرر از سوی شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه خراســان رضوی رصد می شود.

مسئول کارگروه مخاطرات مرکز زمین شناسي 
خراســان رضوی همچنین تأکیــد می کند: 
براساس نوع خاک کیفیت و سرعت نشست ها 
متفاوت است چنانکه در خاک های درشت دانه 
در ظاهر نمودی دیده نمی شــود. برای نمونه 
سراسر دشت جوین در حال فرونشست است در 
حالی که تنها در بخش شمالی این منطقه که 
 خاک ریزدانه دارد، می توانیم عوارض این پدیده

 را در سطح ببینیم. 
همچنین در دشت مشــهد مناطقی از غرب، 
شرق و شمال شرق این شهر در حال فرونشست 
است اما عوارض را بیشتر در شمال و شمال شرق 
واقع در خواجه ربیع و روستای نریمانی مشاهده 
می کنیم. به این ترتیب حدود 520 کیلومتر از 

مناطق شهر مشهد درگیر هستند. 
همچنین فرونشســت ها در دشت نیشابور به 
میزان یک هزار و 479 کیلومترمربع، دشــت 
بردسکن 250 کیلومترمربع، دشت خواف 143 
کیلومترمربع و دشت جوین 224 کیلومترمربع 
عوارض سطحی دارند. این در حالیست که در 
ســایر مناطق نیز به دلیل درشــت دانه بودن 
خاک ها، عوارض سطحی را مشاهده نمی کنیم.

شــریفی در ادامه می گوید: روند فرونشست بر 
اســاس میزان آبی که برداشت می شود و نوع 
خاک می تواند سال ها ادامه یافته تا به تحکیم 
برســد. در دشت مشهد برخی نواحی به درجه 
تحکیم رســیده و نرخ آن کاهش یافته است. 
درحالی که در دشــت خواف که زمانی عوارض 
ســطحی محدودی را شــاهد بودیــم حال، 
شــکاف های چندین متری را می بینیم و نرخ 
نشست همچنان باالست. به هر روی چنانچه 
روند برداشت آب کاهش یابد روند فرونشست ها 
نیز کنترل می شود برای نمونه روند گسترش در 
منطقه ثامن مشهد و فریزی با بستن چاه ها و 
استفاده از سد دوستی کاهش محسوسی داشته 
است. از همین رو نقش فرهنگ سازی در این امر 
حائز توجه است چنانکه در منطقه بردسکن شاهد 
توجه جدی مردم نسبت به این قضیه هستیم.

خبرداد  کشور  معدن  و  صنعت  بانک  مدیرعامل 
 احتمال تملک آساک دوچرخ توسط 

شرکت آتیه سازان دماوند
هادی زهرایی: مدیرعامل 
بانک صنعــت و معدن 
کشور از احتمال واگذاری 
آساک دوچرخ قوچان به 
شرکت آتیه سازان دماوند 
خبر داد.حسین مهری در 
جلسه  برگزاری  حاشیه 
ســتاد اقتصاد مقاومتی 

شهرستان قوچان در خصوص طلب این بانک از آساک دوچرخ 
گفت: بانک صنعت و معدن هیچ گونه طلبی از کارخانه آساک 
دوچرخ قوچان ندارد. شرکت سرمایه گذاری آتیه سازان دماوند 
به عنوان یکی از شرکت های وابسته به بانک صنعت و معدن، بر 
اساس آخرین استعالم انجام شده بیش از 400 میلیارد ریال از 
کارخانه آساک دوچرخ قوچان طلب دارد که با هماهنگی هایی 
که در حال انجام است باید سهامدار یا سهامداران این کارخانه 
اقدام به پرداخت این طلب کنند و اگر این اقدام صورت نگیرد، 
شرکت آتیه ســازان دماوند، کارخانه آساک دوچرخ را تملیک 
می کند و مذاکراتی نیز با افراد برای واگذاری این واحد صنعتی 
بزرگ شهرستان قوچان انجام داده ایم.وی افزود: ابتدا اولویت با 
سهامداران آساک دوچرخ است و اگر این امکان را سهامداران 
این واحد صنعتی نداشته باشند به اجبار شاهد تغییر سهامدار 
و احیای دوباره این واحد صنعتی خواهیم بود.مدیر عامل بانک 
صنعت و معدن کشــور در خصوص حمایت های این بانک از 
ایجاد اشــتغال در شهرستان قوچان نیز گفت: با تفاهمی که 
با مسئوالن ارشد شهرســتان قوچان انجام گرفته است خط 
اعتباری یک هزار میلیارد ریالی برای شهرســتان قوچان در 
نظر گرفته ایم که بانک صنعــت و معدن به عنوان یک بانک 
تخصصی در کنار حمایت از صنایع، به عنوان معین اقتصادی 
شهرســتان قوچان از اقداماتی که منجــر به تولید محصول 
شود حمایت می کند.حســین مهری ادامه داد: بانک صنعت 
و معــدن از روزی که به عنوان معین اقتصادی شهرســتان 
قوچان انتخاب شده تاکنون تأمین اعتبار پنج طرح با اعتباری 
افــزون بر 46 میلیارد ریال را انجــام داده و 25 طرح بزرگ را 
در خراســان رضوی تأمین اعتبار کرده اســت که متأسفانه 
هیچ یک از این طرح ها در شهرســتان قوچان نبوده اســت و 
آمادگی این را داریم که در این شهرســتان با سرمایه گذاران 
بخش خصوصــی چند طرح بزرگ و مانــدگار را اجرا کنیم.

 کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 
در اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی : 

  بیشترین شکایت از مدارس 
مربوط به دریافت وجه است

موارد  بیشــترین  ایرنا: 
اولیای  کــه  شــکایتی 
دانش آموزان در خراسان 
اداره کل  بــه  رضــوی 
آموزش و پــرورش این 
اســتان ارائه می کنند با 
موضــوع دریافت پول از 
سوی مدیران مدارس در 

زمان نام نویسی مرتبط است.کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد 
در اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی با تأیید این 
موضوع گفت: از زمان آغاز نام نویسی مدارس تاکنون یک هزار 
و 187 مورد شکایت درباره عملکرد مدیران مدارس این استان 
هنگام ثبت نام دانش آموزان از سوی والدین مطرح شده است.

مجتبی افشــار افــزود: 596 مــورد از شــکایت های والدین 
دانش آموزان نسبت به دریافت وجه نقد از سوی مدارس است که 
به صورت غیرحضوری و بقیه آن به شکل حضوری در اداره کل 
آموزش و پرورش خراسان رضوی ثبت شده اند.  وی ادامه داد: 
اخذ وجه غیرمجاز به تعداد 685 مورد بیشترین شمار شکایت و 
پس از آن ثبت نام خارج از محدوده به تعداد 180 مورد دومین 
موضوع پرشمار شکایت والدین دانش آموزان در خراسان رضوی 
است.  کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد در اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان رضوی گفت: در این مدت 2هزار و 700 مورد 
بازدید نظارتی نیز از روند ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان 
انجام شــده است.  وی افزود: بر این اســاس 662 مورد تذکر 
شفاهی و 628 مورد آگاهی بخشی به مدیران مدارس در خراسان 
رضوی ابالغ و همه آن ها ثبت شده است.  افشار گفت: همچنین 
در چارچوب بازدیدهای نظارتی از روند نام نویسی دانش آموزان 
در مدارس خراســان رضوی 29 مــورد تعهد کتبی از مدیران 
متخلف برای تکرار نکردن موضوع تخلف اخذ شــد و 9 مورد 
تذکر کتبی نیز برای مدیران متخلف مدارس صادر شده است.

  نیاز 200 میلیارد ریالی برای تکمیل 
فضای آموزشی دانشگاه نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: 18 طرح عمرانی به مساحت 18 
هزار و 600 مترمربع در مجموعه فضای آموزشــی دانشگاه 
نیشــابور آغاز شده که برای تکمیل آن بیش از 200 میلیارد 
ریال مورد نیاز است.حسن صادقی سمرجانی، رئیس دانشگاه 
نیشابور در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امسال 
137 میلیارد ریال برای این دانشــگاه در نظر گرفته شده که 
نسبت به سال گذشته 20درصد افزایش یافته است و از این 
مبلغ 37درصد در 6 ماه نخســت امسال اختصاص یافته که 
امیدواریم با افزایش هزینه های جاری در نیمه دوم امسال این 

میزان دست کم به 80درصد برسد.

  دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 با آیت اهلل علم الهدی

و  فرهنگ  وزیر  قدس: 
ارشاد اسالمی با آیت اهلل 
و  دیــدار  علم الهــدی 

گفت وگو کرد.
در ایــن دیــدار که روز 
گذشــته انجــام شــد 
طرفین در مورد اقدامات 
فرهنگی استان، مسائل فرهنگی جامعه و موضوعات پیرامون 
آن گفت وگو کردند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 

نیز سیدعباس صالحی را در این دیدار همراهی  کرد.

  تردد ناوگان باربری از خراسان رضوی 
در آسیای مرکزی افزایش یافت

ایرنا: تــردد خودروهای 
پایانه  ســه  از  ترانزیتی 
مرزی خراســان رضوی 
به جمهوری ترکمنستان 
و دیگر کشورهای آسیای 
پنــج ماه  مرکــزی در 
گذشته 11درصد نسبت 

به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی با 
اعالم این مطلب  گفت: 64 هزار و 675 دســتگاه کامیون و 
تریلر در این مدت از پایانه های مرزی لطف آباد، ســرخس و 
باجگیران برای حمل محموله های ترانزیتی، صادراتی و وارداتی 
رفت و آمد کرده اند.ابراهیم نصری افزود: بر این اساس امسال 
تاکنون پایانه مرزی لطف آباد 85درصد و پایانه مرزی سرخس 
کمتر از 15درصد مجموع رفت و آمد ناوگان باربری خارجی 

خراسان رضوی را به خود اختصاص دادند. 

  مدیر حج و زیارت استان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

  شهادت یک مشهدی در حادثه کربال 
طلبــی: مدیــر حج و 
زیارت اســتان خراسان 
حســین  گفت:  رضوی 
خاوری از مشهد در شمار 
افراد جانباخته سه شنبه 
گذشته در حادثه کربال 
در  شاد  است.جواد  بوده 
گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: حسین خاوری، فرزند 
سلطانعلی متولد 1367 از مشهد در شمار افراد جانباخته حادثه 
کربالســت. وی افزود: در حال پیگیری های الزم برای انتقال 
جنازه این شهید به مشــهد مقدس هستیم.وی بیان داشت: 
در حال حاضر حدود 15کاروان با جمعیتی در حدود 600نفر 
از خراســان رضوی در کربالی معال حضور دارند که بر اساس 
آخرین اطالعات همه در شرایط صحت و سالمتی قرار دارند.

گفتنی است، سه شنبه گذشــته با ازدحام جمعیت، عده ای از 
زائران در هجوم دسته  های عزادار آسیب دیدند که بیش از 30 

تن در این حادثه شهید و حدود 100 تن مجروح شدند.

 مسئول سابق عقیدتی سیاسی نیروی 
انتظامی خراسان رضوی درگذشت

درود- خبرنگارقدس: 
حسین  حجت االســالم 
مســئول  حکمتی پور، 
پیشین عقیدتی سیاسی 
نیروی انتظامی خراسان 
رضوی سه شــنبه شب 
بــر  درود  در  گذشــته 
اثر ایســت قلبی فوت کرد.امام جماعت مســجد امام حسن 
مجتبی)ع( درود با اعالم این خبر گفت: مرحوم حجت االسالم 
حکمتی پور شــب شــام غریبان از طرف اهالی مسجد برای 

سخنرانی دعوت شده بود.
حجت االســالم غنی آبادی افزود: وی حدود ساعت 20 و 18 
دقیقه سه شنبه شب هنگام آمادگی برای رفتن به منبر دچار 
حمله قلبی شــد که توسط اورژانس 115 به مرکز بهداشتی 
درمانی درود منتقل اما متأسفانه تالش ها برای احیای قلبی 

وی مؤثر واقع نشد و دار فانی را وداع کرد.

  نمایشگاه فروش پاییزه کاالی مشهد
 فردا آغاز می شود

مدیرعامــل  قــدس: 
همیــاری  ســازمان 
خراسان  شهرداری های 
رضــوی از آغــاز به کار 
پاییزه  فروش  نمایشگاه 
مشهد از ساعت 11 روز 
جمعه 22شهریورماه در 
نمایشگاه بین المللی این شهر خبر داد.احمد یزدان پناه گفت: 
بیســتمین دوره نمایشگاه فروش پاییزه مشــهد تا روز 29 
شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.وی با 
اشاره به عرضه انواع نوشت افزار در این نمایشگاه افزود: اصناف 
شرکت کننده در نمایشگاه در زمینه های پوشاک، نوشت افزار ، 
کیف، کفش، مواد غذایی، لوازم منزل، منسوجات، شوینده های 

بهداشتی و... به عرضه کاال خواهند پرداخت.
قدس   تفاهم نامه مشــترک طرح انتقال آب از سواحل چابهار به شرق کشور با امضای 
استانداران خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و معاون آب  و آبفا وزارت 
نیرو منعقد شد. در نشست مشترک اســتانداران استان های شرق کشور با مدیران وزارت 
نیرو که در سالن همایش های شهید هاشــمی نژاد مشهد برگزار شد، تفاهم نامه مشترک 
طرح انتقال آب از سواحل چابهار توسط استاندار خراسان رضوی، استاندار خراسان جنوبی، 
استاندار سیستان و بلوچستان و تقی زاده خامسی؛ معاون آب  و آبفا وزارت نیرو به امضا رسید.

بر اساس اعالم معاون آب و آبفا وزارت نیرو برای این سه استان اجازه برداشت یک میلیارد و 
200 میلیون مترمکعب آب از سواحل چابهار صادر شده است.بر این اساس، میزان تخصیص 
آب استحصالی به استان سیستان و بلوچستان 228 میلیون مترمکعب، خراسان رضوی 110 
میلیون مترمکعب و خراسان جنوبی 60 میلیون مترمکعب خواهد بود.معاون آب و آبفا وزیر 
نیرو در این نشســت گفت: وزارت نیرو پشتیبانی های الزم را از طرح انتقال آب از سواحل 

چابهار به شرق کشور انجام خواهد داد. 
قاســم تقی زاده خامســی با بیان اینکه طرح انتقال آب از دریای عمان تنها راه تأمین آب 
کریدور شرق کشور نیست، افزود: راه هایی نظیر استفاده از پساب و بازچرخانی آب به همراه 
مدیریت مصرف کمک شایانی به مسئله تأمین آب می کند.وی با بیان اینکه وزارت نیرو در 
تخصیص آب انتقال یافته از ســواحل چابهار به شرق کشور دخالت نخواهد کرد، افزود: ما 
صرفاً در حوزه پشتیبانی، حمایت های الزم را از این طرح انجام خواهیم داد و امیدواریم در 

کمترین زمان ممکن اجرایی شود.
وی در ادامه تصریح کرد: از 609 دشــت ایران 405 دشــت ممنوعه است، همچنین 320 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور داریم و آن هایی هم که مجاز هستند بیش از حد مجاز 
مصرف می کنند، عالوه بر این 10 هزار روستای ما آب پایدار ندارند و یا با تانکر آب می برند، 
یا روزی دو ســاعت آب برمی دارند و یا از قنوات آب برداشت می کنند.در ادامه قاضی زاده، 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی در سخنانی گفت: اجرای طرح انتقال آب 
یک فرصت طالیی برای توسعه و آبادانی شرق کشور به شمار می رود و امیدواریم در آینده ای 

نزدیک شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

   10 سال زمان برای رسیدن آب به شرق کشور
اســتاندار خراســان رضوی نیز گفت: با امضای تفاهم نامه انتقال آب از سواحل چابهار به 
اســتان های شــرق کشــور امیدواریم هر چه زودتر عملیات اجرای طرح در سیستان و 
بلوچستان شروع شود تا در ادامه مسیر آب به خراسان جنوبی، خراسان رضوی و مشهد 

مقدس منتقل شود.رزم حسینی افزود: مانند الگویی که پیش از این در خلیج فارس انجام 
شد و اجرای آن سال آینده آب را به فالت ایران خواهد رساند طرح پیش رو نیز با مشارکت 

شرکت های صنعتی و معدنی در مسیر انتقال آب به شرق کشور اجرا خواهد شد.
وی اظهار داشت: این طرح درازمدت است و منابع مالی بسیاری می خواهد، مطالعات اولیه 
طرح به انجام رســیده و ســایت اجرایی در منطقه چابهار در حال برپایی است. براساس 
برنامه ریزی ها و با توجه به نحوه تأمین مالی و شرایط کشور و اینکه بتوان فاینانس ها را در 
این طرح جذب کرد به نظر می رسد رسیدن آب به شرق کشور 10 سال به طول انجامد.

احمدعلی موهبتی، اســتاندار سیستان و بلوچستان در ادامه این نشست با تأکید بر این 
موضوع که نباید برای تأمین آب به آب های زیرزمینی و غیرمتعارف امید داشــت، افزود: 
بنابراین باید به  فکر تأمین آب از دریای عمان باشیم و چنانچه امروز تصمیم منطقی و با 

مطالعه صحیح گرفته شود، مشکل برطرف می شود.

   سند توسعه شرق کشور بر زمین مانده است
در ادامه معتمدیان، اســتاندار خراسان جنوبی، به  هدررفت 500 میلیون مترمکعبی آب 
در این استان اشاره و بیان کرد: صنعت حدود 2درصد آب مصرف می کند، این در حالی 
است که بیش از 32درصد اشتغال زایی دارد.وی گفت: امید است سند توسعه کشور که بر 
زمین مانده است را مد نظر قرار دهیم، همچنین امید است بتوانیم در مجلس کمیسیونی 

با عنوان کمیسیون پیگیری مشکالت شرق کشور را داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو در مراسم امضای تفاهم نامه این طرح:

انتقال آب از سواحل چابهار تنها راه تأمین آب نیست
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فضای مجازی: 

بحرانی که اولویت ستاد مدیریت بحران نیست
مسئول کارگروه مخاطرات مرکز زمین شناسي خراسان رضوی با اشاره به راهکارهایی 
برای کنترل این چالش می افزاید: مطالعات در این زمینه اغلب محلی و پراکنده بوده 
و در واقع هیچ مطالعه نظام مندی را شاهد نبوده ایم. از همین رو در کارگروه پیشنهاد 
کردیم که مطالعات پایه ای را بر اســاس بیش از هشت الیه اطالعاتی برای بررسی 
مسائلی همانند نرخ فرونشست، سرعت گسترش، وضعیت وجود زیرساخت ها و مراکز 
جمعیتی انجام دهیم. دو راهکار را نیز مطرح کردیم، نخست محدودیت در برداشت 
آب و سپس تغییر الگوی کشت به گونه ای که دیگر در دشت جوین چغندر کشت 

نشده و یا کیفیت آبیاری را اصالح کنیم.
شــریفی همچنین می افزاید: به طور کلی اطالعات گرفتن از نهادها و دستگاه های 
متعدد در این امر با دشواری همراه است طوری که اغلب دستگاه ها اعالم می کنند 
که حوزه و الیه مورد بررســی را به خودشان واگذار کنیم. در حالی که ما به دنبال 
اجرای مطالعات متمرکز هستیم. همچنین پیشنهاد کردیم سامانه آنالینی ایجاد شود 
تا نهادهای دولتی و غیردولتی برای انجام طرح ها و پروژه های خویش به این سامانه 
مراجعه کرده و نسبت به وضعیت فرونشســت استعالم انجام شود. حال آنکه این 
پیشنهاد ها را بارها به کارگروه برده ایم و حمایت های چشمگیری را در این کارگروه 
شــاهد بودیم اما همچنان این قضیه از سوی دستگاه هایی همانند ستاد مدیریت 
بحران استان اولویت نیست. در حالی که بررسی 6 دشت یاد شده نیز با بودجه اداره 
زمین شناسی انجام شده و سعی کردیم به دنبال این مطالعات؛ دستگاه های متولی 
را برای بررسی وضعیت 13 دشت دیگر نیز که شرایط بحرانی دارند، مجاب کنیم؛ 
چراکه اجرای این طرح نیازمند بودجه ای 700 میلیون تومانی است. البته هنوز این 
رقم که چندان چشمگیر نبوده را نتوانستیم تأمین کنیم. این در حالیست که سازمان 
زمین شناسی تأمین نیروی انسانی و سرورهای مورد نیاز را متقبل شده و تنها خواسته 
ما پرداخت هزینه انجام بازدیدهای میدانی و تهیه نرم افزارها است؛ چراکه برای خرید 

یک نرم افزار باید 350 میلیون تومان هزینه شود.
وی اظهارمی کند: پیشنهاد دادیم برای مثال در دشت نیشابور در منطقه »بشرو تا 
جیلو« که شکاف عظیم ظاهر شده حصاری قرار داده و تابلوهای هشدار نصب شود 
تا در این فواصل سرعت ها کاهش پیدا کند اما این قضیه جدی گرفته نشد و گفتند: 
نصب تابلوها در استانداردهای تعریف شده نیست و یا اینکه موجب وحشت عمومی 
می شود. در حالی که با نصب تابلوها می توان فرهنگ سازی کرده و مردم را نسبت به 

عواقب این پدیده آگاه ساخت. 

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

300072305 پیامک کنید.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801



روی خط حادهث

محیط زیست

عبور از بحران

تکذیبیه

شهری

  شهروندان مشهدی دیروز
 پس از ۶۷ روز هوای پاک تنفس کردند

کلی  میانگیــن  ایرنــا: 
هوای  کیفیت  شــاخص 
بیســتم  دیروز  مشــهد 
شــهریور ماه پــس از ۶۷ 
روز از آخرین تجربه پاکی، 
نشانگر وضعیت پاک هوای 
تنفسی برای شهروندان این 

کالنشهر است. مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
با اعالم این خبر گفت: ۱۳ تیر ماه امســال آخرین روزی بود که 

ساکنان مشهد هوای پاک تنفس کرده بودند.
 بر این اساس میانگین شاخص کلی کیفیت هوای دیروز مشهد 

۵۰ ای. کیو. آی به معنای وضعیت کامالً پاک است.
تورج همتی افزود: شاخص کیفیت هوا در ۱۱ ایستگاه مستقر در 
سطح شهر مشهد نیز وضعیت پاک را نشان می دهد و هوای ۱۲ 

ایستگاه دیگر در وضعیت سالم قرار دارد.
وی ادامه داد: شایســته است شــهروندان، زائران و مسافران در 
مشــهد با بهره گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده 
نکردن از خودروهای شخصی، نقش مؤثر خود را در جلوگیری از 

افزایش آالینده های هوای این کالنشهر ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد 
  گذر موفقیت آمیز 32 شهر 

خراسان رضوی از تنش آبی تابستان 
مدیرعامــل  قــدس: 
فاضالب  و  آب  شــرکت 
خراســان رضوی از گذر 
شــهر   ۳۲ موفقیت آمیز 
این اســتان از تنش آبی 

تابستان امسال خبر داد. 
گفت:  علوی  سیدابراهیم 

این شــرکت تمام امکانات خود را برای تأمین آب شهروندان در 
تابستان امسال که در مقایسه با سال های پیش از تعداد روزهای 

گرم تری برخوردار بود به کار گرفت. 
به گفته وی شــرکت آب و فاضالب خراسان رضوی با توجه به 
مسئولیت آبرســانی به حدود یک میلیون و 8۰۰هزار مشترک 
در ۷۳ شــهر استان، از تمام امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی 
خود برای تأمین آب شرب مورد نیاز این جمعیت استفاده کرد. 

وي با بیان اینکه 98درصد آب شــرب مورد نیاز ۷۳ شــهر زیر 
پوشش آبفاي خراسان رضوي از منابع زیرزمیني تأمین مي شود، 
بارش هاي ســال جاري را در بهبود ســفره هاي زیرزمیني مؤثر 
ندانست و افزود: به جز قوچان که بخشي از آب شرب شهروندان 
از ســد تبارک تأمین مي شود مابقي شهرهاي استان همچنان 
متکي به چاه هاي زیرزمیني هســتند و همین موضوع ضرورت 
مدیریت مصرف آب توسط مشترکان را دوچندان ساخته است. 

وي از گلبهار، تربت جام، شــاندیز، رضویه، نیشابور و قوچان به 
عنوان شــهرهایي با وضعیت قرمز نام برد که میزان مصرف آب 
شرب در آن ها بیشتر از تولید است ولي با اعمال مدیریت فشار 
شبکه و مصرف در تیر و مردادماه با کمترین تنش مواجه بودند.

  خرید خودروهای سفارشی
برای شهرداری مشهد صحت ندارد

فارس: شهردار مشهد خرید چهار دستگاه پژو پارس سفارشی 
۲۵۰ میلیون تومانی را تأیید نکرد.

انتشار خبر غیررسمی در مورد خریداری چهار دستگاه پژو پارس 
سفارشی با آپشن هایی مانند شیشــه ضدگلوله و با قیمت هر 
دستگاه ۲۵۰ میلیون تومان توسط شهرداری مشهد در فضای 
مجازی، موجب پاسخگویی محمدرضا کالیی، شهردار کالنشهر 
مشهد شد. کالیی در این باره گفت:قطعاً ما چنین خودروهایی 

خریداری نکرده ایم.
 وی ضمن اظهار تعجب از طرح چنین مسائلی در فضای مجازی 
تصریح کرد: شهرداری به طور کلی خودرو خریداری نمی کند و 

خودروهایمان اجاره ای است.

  شهرداری مشهد
 به دنبال استخراج »بیت کوین«

قدس: مدیر امور شورای اسالمی شهر و شهرداری مشهد از 
پیش نویس طرحی در شهرداری برای استخراج فراورده های 
پردازشی رمزنگاری شده به منظور تنوع بخشی به منابع پایدار 

درآمدی و ایجاد منابع جدید و روزآمد خبر داد.   
مریم علیزاده با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه کمیته بررسی 
لوایح شهرداری مشهد سال ۱۳98، بررسی پیش نویس الیحه 
استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری شده )ماینینگ( را 

یکی از دستور کارهای این جلسه عنوان کرد. 
وی ادامه داد: پیش نویس این الیحه در راستای تنوع  بخشی 
به منابــع پایدار درآمدی و ایجاد منابع جدیــد و روزآمد در 
شهرداری، توســط اداره کل درآمدهای عمومی ارائه شد که 
با توجه به دالیل فنی ارائه شــده توسط نمایندگان سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات در خصوص نبود زیرساخت های 
فنی و امکانات مورد نیاز در شــهرداری، کمیته بررسی لوایح 

ضرورتی برای ارسال الیحه به شورا تشخیص نداد.

 در پی اقدامی خداپسندانه
در خراسان شمالی صورت گرفت

 آزادی 14 زندانی در ماه محرم
مـدیرکـــل  قــدس: 
خراســان  زندان هــای 
شــمالی با بیــان اینکه 
امسال ۵۷ زندانی بدهکار 
آزاد  شمالی  خراسان  در 
همزمان  گفت:  شده اند، 
با ایــام محرم  ۱۴ زندانی 

جرایم غیرعمد آزاد شدند.
مجتبی محمدی، مدیرکل زندان های خراســان شمالی گفت: 
کمک بــه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کنار دیگر نذورات 
در مراســم عزاداری ایام محرم، عالوه بر رهایی زندانیان جرایم 
غیرعمد، اثرگذاری بسیاری در پیشگیری از وقوع جرایم می تواند 
داشته باشد. محمدی بر فرهنگ سازی در امر کمک و مشارکت 
خیران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تأکید کرد و افزود: 
سال گذشته یکی از هیئت های عزاداری بجنورد در ایام محرم دو 
زندانی را آزاد کرد که انتظار می رود این امر خداپسندانه توسط 
دیگر هیئت های عزاداری نیز از محل اختصاص نذورات افزایش 
یابد و خیران و نیکوکاران نذورات خود را به سمت آزادی زندانیان 

جرایم غیرعمد استان سوق دهند.
مدیرکل زندان های خراسان شمالی میزان بدهی این ۱۴ زندانی 
را ۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این بدهی با کمک مردم، 
گذشت شاکیان و نیز مشارکت ســتاد دیه پرداخت شده که از 
مــردم مؤمن و نیکوکار و هیئت های عــزاداری انتظار داریم در 
ایام محرم و صفر برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد همکاری 
بیشــتری داشته باشــند. وی  با بیان اینکه امسال ۵۷ زندانی 
بدهکار در خراسان شمالی آزاد شده اند، اظهار کرد: از این تعداد 

۵۵ نفر مرد و دو نفر زن بوده اند.

 کشف لوازم یدکی قاچاق در بجنورد
باشـگاه خبـرنگاران: 
در پی یک اقدام پلیسی 
۲۰8 عدد لــوازم یدکی 
قاچاق  در بجنورد کشف 
سیدالموســوی،  شــد. 
تعزیــرات  مدیــرکل 
حکومتی خراسان شمالی 
گفت: پلیس آگاهی استان سودجویانی که قصد داشتند ۲۰8 
عدد لوازم یدکی قاچــاق را از طریق یک باربری در بجنورد به 

مقصد نهایی برسانند، شناسایی کرد.
سیدالموســوی افزود: ارزش کاال های کشف شده بیش از ۳۱۰ 
میلیون ریال است که گزارش تخلف آن در شعب ویژه تعزیرات 

حکومتی استان برای صدور رأی در حال رسیدگی است.

مرزبانی اعالم کرد
 کاهش قاچاق موادمخدر
   در شرق خراسان رضوی 

ایرنا: فرمانــده مرزبانی 
خراســان رضوی گفت: 
حجم کشفیات انواع مواد 
مخدر از ابتدای امســال 
تاکنون در منطقه مرزی 
دوغارون واقع در شــرق 
درصد  اســتان ۳۰  این 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.
سردار ماشااهلل جانثار در این باره افزود: با تالش گسترده مرزبانان 
در ایــن مدت ۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گذرگاه مرزی 

دوغارون کشف و ضبط شده است.  
وی ادامه داد: افزون بر 9۰ درصد مواد مخدر کشــف شــده از 
نوع موادمخدر صنعتی اســت. فرمانده مرزبانی خراسان رضوی 
گفت: گذرگاه رســمی دوغارون نزدیک ترین مــرز برای ورود 
موادمخدر از ســمت کشور افغانســتان به ایران است، بنابراین 
با تالش شبانه روزی و مســتمر نیروهای مرزبانی با 9۰ درصد 
فعالیت سوداگران مرگ برای ورود مواد مخدر از طریق این مرز 
مبارزه شده است. وی افزود: با وجود نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران، مرزهای شرقی کشور هم اینک یکی از امن ترین 
نقاط کشور است. سال گذشته افزون بر ۲ تن و ۷۰۰ کیلوگرم 
انواع مواد مخدر در مرزهای مشترک ایران و افغانستان در شرق 
خراســان رضوی کشــف و ضبط شد.  خراســان رضوی ۳۰۰ 
کیلومتر مرز با افغانســتان دارد که 9۰ کیلومتر آن در محدوده 

شهرستان تایباد واقع است.

یک مقام قضایی در خراسان شمالی اعالم کرد
  رفع تصرف 19۷ هکتار

 از 304 هکتار زمین تصرف شده
رئیــس کل  فــارس: 
اســتان  دادگســتری 
خراسان شمالی از تصرف 
اراضــی  هکتــار   ۳۰۴
شــهرهای  محدوده  در 
اســتان خبر داد و گفت: 
۱9۷ هکتــار از اراضــی 

تصرف شده در خراسان شمالی باز پس گیری شده است.
حجت االسالم والمســلمین اســداهلل جعفری میــزان اراضی 
تصرف شده داخل محدوده شــهرهای خراسان شمالی را ۳۰۴ 
هکتار اعالم و اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان تا امروز 

۱9۷ هکتار از این اراضی را باز پس گرفت.
وی با اشــاره به برخــی تصرفات غیرقانونی نــوار ۶ هزارو۶۰۰ 
کیلومتری از بستر و حریم رودخانه های استان خراسان شمالی، 
در این باره افزود: درصدد شناســایی و برخورد قاطع و قانونی با 

متخلفان این حوزه هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: مسئوالن برای 
حفظ ارزش ها، عدالت و کرامت اســالمی و جلوگیری از فساد 
بیش ازپیش تالش کنند تا موجبات برقراری قسط و داد و عدالت 

در جامعه فراهم شود.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی استان برای اجرای حکم 
صرفاً باید از مسیر قانونی اقدام کنند و منحصراً طبق رأی 
قاضــی صادرکننده حکم و مجــری آن عمل کنند،دلیلی 
وجــود ندارد برای توقف یا تعویق اجرای احکام، مصوبه ای 
را از طریق نهادهای مختلف اجرایی غیر از دستگاه قضایی 
ازجمله طرح موضوع در شورای تأمین به تصویب برسانند. 
ایــن کار غیرقانونــی و مغایــر با ضوابط اســت و طبعاً با 

دستگاه های خاطی برخورد خواهد شد.

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     .

  یک پیشنهاد به اتوبوسرانی
چرا باید ساکنان شهرک شیرین برای زیارت 
حرم مطهر سه خط اتوبوس عوض کنند در 
حالی که می توان خط ۶۱ و یا خط 8۳/۱ را 
از پایانه مصلی تا شهرک شیرین ادامه مسیر 

داد تا زیارت خوب و آسانی داشته باشیم.
938...2۶51

 سخنان قیصر امین پور به جای بزرگان!
شهرداری به جز کلمات مرحوم قیصر امین پور 
چیز دیگری نیافت که به در و دیوار شهر بزند، 
با وجود ســخنان معصومین)علیهم السالم(، 
علما، شهدا و شخصیت هایی حتی غیرشیعی 

در وصف سید و ساالر شهیدان.
915...113۶

سوژه از شما / پیگیری از ما

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 .

لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

عقیل رحمانی ســه عضو یک باند اشــاعه 
منکر که با انجام تبلیغ ماساژ جنس مخالف در 
فضای مجازی اقدامات مجرمانه خودشان را رقم 
می زدند، در حالی دستگیر شدند که یک حمامی 

هم با آن ها همکاری می کرد.

احساس وظیفه شهروندی و لو رفتن ماجرا
هفته گذشــته گزارشــی مردمی به دادسرای 
انقالب مشــهد واصل شــد کــه در آن یکی از 
شهروندان وظیفه شناس اعالم کرد، چندین نفر 
در اینستاگرام به صورت سازمان یافته ای اقدام به 
اشاعه منکر کرده و در پوشش ماساژ درمانی و... 
به وضوح اعالم کرده اند که آمادگی اعزام نیروی 
ماســاژور برای جنس مخالف را دارند و از سویی 
برای جــذب افراد معلوم الحال اقدام به انتشــار 
تصاویر مستهجن در صفحه مجازی خود کرده اند.

مستندات ارائه شده از سوی جانشین دادسرای 
انقالب مشهد مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه 
به اینکه این گونه اقدامات ضدفرهنگی که موجب 
ایجاد انحراف اخالقی در بین خانواده ها می شود، 
از خطوط قرمز دستگاه قضایی محسوب می شود، 
قاضی دشــتی فدکی از مأموران پلیس امنیت 
اخالقی فرماندهی انتظامی استان خواست تمامی 
اعضای این باند اشاعه منکر را در مشهد شناسایی 

و باند آن ها را مورد ضربه قرار بدهند.
مأموران پلیس بالفاصله پس از کســب دستور 
قضایی اقدامات پوششی خود را کلید زده و برای 
شناسایی محل انجام اقدامات مجرمانه شروع به 

ارتباط گیری با یکی از متهمان کردند.

 جذب نیرو برای اقدامات ضدفرهنگی!
از ســوی دیگر صفحه مجازی آن ها بیشتر مورد 
رصد قرار گرفت و مشخص شد که آن ها در حال 
جمع کردن برخی افراد معلوم الحال زن هستند 
تا به عنوان ماساژور جنس مخالف از آن ها بهره 
ببرند. مأموران که توانسته بودند با یکی از اعضای 

این باند که مرد جوانی بود ارتباط بگیرند در ادامه 
موفق می شــوند به عنوان یک مشتری با او قرار 

بگذارند. نکته تعجب آمیز ماجرا 
این بود که فــرد مذکور قرار را 
در مقابل یــک حمام عمومی 
گذاشــته بــود. همچنین این 
عضو باند مدعی شــده بود که 
حتی برای انجام ماساژ جنس 
مذکر توسط جنس مخالف هم 
نیرو دارد و می تواند آن ها را به 
وی معرفــی کند و ماجرا کمی 
پیچیده تر شــده بــود؛ چرا که 
مأموران پی برده بودند آن ها به 

صورت هماهنگ در حال انجام اقدامات مجرمانه 
در نقاط مختلف شهر هستند.

 همراهی یک حمامی با مجرمان!
طبق قرار گذاشته شده مأموران سروقت در محلی 
که در یکی از مناطق مرکزی شــهر بود حاضر و 
فرد جوان را که انتظار طعمه اش را می کشــید، 

دســتگیر کردند. بررسی های تکمیلی در محل 
مشــخص کرد که متولی حمام عمومی با فرد 
مذکور همــکاری  و هماهنگ 
بوده؛ چرا که پس از بازداشــت 
حمامــی، او اعتراف کرد وقتی 
فــرد مذکور به محــل می آمد 
برخی غرفه هــا را در اختیارش 

قرار می داده است.
در ادامه حمام عمومی با دستور 
مقــام قضایی پلمــب و هر دو 
متهــم به مقــر پلیس منتقل 
شــدند. عامل اصلی به سرعت 
مــورد بازجویی قــرار گرفت و 
ضمن اعتراف به جرم صورت گرفته مدعی شــد 
که برخی افراد معلوم الحال را به حمام مذکور و 
برخی را هم به مکانی دیگر دعوت می کرده است.

از ســوی دیگــر وقتی متهم بازداشــت شــده 
مســتندات پلیس را که گویای ارتباط او با یک 
زن که از اعضای باند بوده را مشاهده کرد، بخش 
دیگری از این اقدام ضدفرهنگی و شرعی شان را 

روی برگه اظهارات متهم مکتوب کرد و معترف 
شــد که او برای زن معلوم الحالی که در یکی از 
مناطق مرکزی شهر ساکن است، مشتری مذکر 
می فرستاده و درصدش را دریافت می کرده است.

با لو دادن محل حضور دیگر عضو باند اشاعه 
فحشا، به ســرعت آن محل هم به محاصره 
پلیــس درآمد و در پی آن مأموران با رعایت 
موازین شــرعی  دیگر عضو ایــن باند را هم 

دستگیر کردند.

 مجرمانی كه الفبای 
ماساژ درمانی را نمی دانستند

در بازرسی از محل ادوات جرم، مقداری مشروبات 
الکلی و مواد مخدر از نوع تریاک کشــف شد. از 
ســوی دیگر تحقیقات پلیس روی ماجرا نشان 
می داد که هیچ یک از اعضای این باند اطالعات 

اولیه ای هم از نحوه انجام ماساژ درمانی ندارند.
در ادامه زن سی وچهار ساله مورد بازجویی قرار 
گرفت و معترف شــد که دیگر عضو بازداشت 
شــده باند، افراد مذکــری را که به هیچ قید و 
بندی پایبند نبودند را شناسایی و برای انجام 
ماســاژ به من معرفی و من هــم از هر کدام از 
آن هــا ۲۰۰ هزارتومان می گرفتم و درصد او را 

پرداخت می کردم.
پس از تکمیل مراحل انتظامی هر سه متهم به 
دادسرای انقالب منتقل و اتهام تحریک و ترغیب 
افراد به فســاد به آن ها تفهیم شــد. تحقیقات 
تکمیلی پلیس برای شناسایی دیگر عوامل دخیل 

در این اقدام مجرمانه همچنان ادامه دارد.

 توسط پلیس امنیت اخالقی خراسان رضوی صورت گرفت

دستگیری باند اشاعه فحشا

پس از تکمیل مراحل 
انتظامی هر سه متهم 

به دادسرای انقالب 
منتقل و اتهام تحریک 

و ترغیب افراد به فساد 
به آن ها تفهیم شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی آسمانی ابری 

برای اکثر مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه به بررسی 
نقشه های آینده  نگری و تصاویر ماهواره ای به تناوب وزش باد و 
گردوخاک پدیده غالب جوی بوده و برای نوار جنوبی و مناطقی 
از غرب استان )از جمله شهرستان سبزوار( وزش باد شدید موقتی 
پیش بینی می شود. ضمن اینکه از امشب تا شنبه در مناطقی از 
استان به خصوص مناطق کوهستانی نوار شمالی استان بر میزان 
ابرناکی آسمان افزوده شده به طوری که جمعه و شنبه در توابع 
شهرستان های درگز، قوچان و کالت نادر رگبار باران و رعدوبرق 

دور از انتظار نیست.
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فضای مجازی: 

هشدار

ایسنا: رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی گفت: به تازگی 
مشــاهده شــده تحت عنوان نام نویســی کارت سوخت، 
پیامک ها و اخبار جعلی توســط مجرمان به کاربران ارسال 
می شود و آنان را به سایت ها یا اپلیکیشن های جعلی هدایت 
می کنند و از این طریق اطالعات محرمانه بانکی و شخصی 

افراد را به سرقت می برند.
ســرهنگ علی محمدپور اظهار کرد: بــه هموطنان توصیه 
می کنیم برای  نام نویســی کارت ســوخت حتمــاً به مراکز 
پلیس+۱۰مراجعــه و هیچ نیازی به اقدام مجازی و اینترنتی 

برای نام نویسی نیست.
  وی در خصوص پیامکی مبنی بر » ثبت نام کارت ســوخت 
مبتنی بر کارت بانکی«،  تصریح کرد: در این روش لینکی به 
صورت پیامک برای افراد ارسال شــده و از کاربر درخواست 
می کند برای ثبت نام کارت سوخت مبتنی بر کارت بانکی به 
آدرس niopde.click  مراجعه کنند که پس از مراجعه به 

این سایت از کاربران اطالعاتی از قبیل کد ملی صاحب خودرو 
و پالک خودرو را درخواست می کنند.

رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی ادامه داد: افراد سودجو با 
دریافت این اطالعات، کاربر را به درگاه بانکی برای واریز مبلغ 
۲ هزار تومــان برای کارمزد ثبت نام هدایت می کنند که این 
درگاه فیشینگ و جعلی بوده و تمامی اطالعات کارت بانکی 

افراد را به سرقت برده و حسابشان را خالی می کنند.
محمدپور با توصیه به کاربران، خاطرنشــان کرد: به این گونه 
پیامک ها تحت هیچ شرایطی اعتنا و اعتمادی نکنند، به هیچ 
عنوان اطالعات شخصی و بانکی خود را در این سایت ها وارد 
نکنند و در صورتی که به هر علت، با ورود به سایت های جعلی 
اطالعات کارت بانکی خــود را درج کردند بالفاصله رمز دوم 

اینترنتی خود را تغییر دهند.
وی اظهــار کرد: مــردم باید اخبار مربوط بــه ثبت نام کارت 
سوخت را تنها از طریق مراجع و سازمان های معتبر پیگیری 

کنند و توجه داشته باشند این قبیل سایت های کالهبرداری 
از کاربران اطالعاتی از قبیل کد ملی، شــماره حساب، شماره 
کارت، رمزهــای اول و دوم، تاریخ انقضا و CV2 کارت بانکی 

را می خواهند.
رئیس پلیس فتا خراســان جنوبی یادآور شد: از شهروندان 
می خواهیم هشــدار های پلیس فتا را جــدی بگیرند و در 
صورت اطالع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای  مجازی 
یا پیام رســان های   موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس  
فتا بــه آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات 

مردمی گزارش کنند.

یک مقام ارشد انتظامی در خراسان جنوبی خبر داد

کالهبرداری با یک پیامک!



ورزش خراسان گفت وگوی دوستانه قدس با مریم عرفانیان، نویسنده 50 کتاب دفاع مقدس

مخاطبان اصلی من نسل جوان هستند
سرورهادیان: نوشتن از کسانی که برای حفظ 
ارزش ها و دفــاع از وطن و ناموس کشــورمان 
صادقانه دفاع کردند، کار ساده ای نیست . نوشتنی 
که با همه نوشتن ها متفاوت است. باید آدم های 
این قصه واقعی را باور داشــت تا توانست آن ها 
را روایــت کرد. »مریم عرفانیــان« متولد 1359 
در مشهد و کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی 
گرایش روزنامه نگاری است . او از نویسنده هایی 
اســت که در زمینه دفاع مقــدس بیش از 50 
کتاب را تألیف کرده اســت .او در بدو گفت وگو 
می گوید: من دنبال آدم های پر ماجرایی می گردم، 
با داستانی که در زندگی شان اتفاق افتاده است، 
اتفاق هایی که سرنوشت نوشته  و من فقط آن ها 

را پیدا و معرفی می کنم.

  از شفایافتگان حرم تا دفاع مقدس
از ورودش به دنیای گســترده دفاع مقدس که 
می پرســم ، می گوید: شــروع کارم با مجله زائر 
و نوشتن داستان های شــفایافتگان حرم بود و 
همزمان با حوزه هنری آشــنا شدم که قرارشد 
مجموعه داســتانی را برای شــهدا بنویســم. 
شوهرخاله ام برادرشهید بود و روایت خبرشهادت 
برادر به پدرش را برای من تعریف کرد که بعدها 
سوژه داستان کوتاهی به نام »جوشقان« شد که 
سال 85 در کتاب »پاییز آن سال ها« که با موضوع 

شهدا بود، به چاپ رسید.
ایــن نویســنده 
کتاب هــای دفاع 
مقدس می افزاید: 
احساس می کردم 
کــه  مســائلی 
بــرای اجتمــاع 
در  می نویســم 
بطن خانواده های شــهدا وجــود دارد و عالوه بر 
آن، آن هــا همه داغ دیده اند و یک جورهایی قلم 
من هم محزون بود و نوشــتن برای دفاع مقدس 
را می طلبید و به این ســمت وسو کشیده شدم. 
وی ادامه می دهد: پس از آن کتاب های »فاتحان 
خرمشــهر«و»از نگاه من « را نوشتم و در بین 50 
اثرم فقط دو اثرغیر دفاع مقدسی دارم. کتاب هایی 
که یکی مجموعه داستان کوتاه و دیگری کتاب 
کودک اســت. بعدها سه کتاب برای روایت فتح 
به نام های سروها ایستاده می مانند، طائرقدسی، 

شوشتری به روایت همسر، نوشتم. 

  تفکرحسینی و کربالیی
ایــن بانوی نویســنده تأکید می کنــد: در بین 
مصاحبه ها با خانواده شهدا عالوه برنقطه مشترک 
صبر و اســتقامت می توان به نوع نگرش و تفکر 
آن ها اشــاره داشت . به خاطر دارم موقع نوشتن 
کتاب »سروها ایســتاده می مانند«، مادر »شهید 

حسن قاســمی دانا« می گفت، ایام محرم و صفر 
همیشه برتن بچه هایم لباس سیاه می پوشاندم. 
همه می پرسیدند این بچه ها که متوجه این لباس 
سیاه نمی شوند و او پاسخش این بود که ازهمین 
االن باید تفکر حسینی و کربالیی بودن در ذهن 
بچه ها نهادینه شود. بعدها پسرش بزرگ  و مدافع 
حرم  حضرت زینب)س( می شود  و به شهادت 
می رسد و همه این ها در تفکر مادران و همسران 

شهیدان نهفته است .

  جایگاه خوب ادبیات دفاع مقدس
 مریم عرفانیان درباره جایگاه ادبیات دفاع مقدس 
در کشــور بیان می دارد : حدود 15ســال پیش 
که من در زمینه دفاع مقدس شــروع به نوشتن 
کردم، بیشــتر نویسنده ها رمان و یا داستان های 
کوتــاه اجتماعی می نوشــتند و خیلی ها از من 
می پرسیدند تو چرا برای دفاع مقدس می نویسی 
و من واقعاً وابســتگی وعالقه خاصی به خانواده 
شــهدا پیدا کرده بودم .اما خوشــبختانه امروز 
ادبیات دفاع مقدس جایگاه خوبی در کشور دارد 
و انتشارات زیادی دغدغه شان دفاع مقدس است 
و نویســنده های زیادی به این سمت و سو روی 

آورده اند.

  سبک شهدا
وی در ادامه با اشاره به این نکته که درسال های85 
تا 89 بیش از 3هزارمصاحبه صوتی و تصویری را 
توانسته از خانواده های شهدا تهیه کند، خاطرنشان 
می سازد : دیدن صبر و استقامت آن ها و خاطراتی 
که به دل می نشست سبب شد که در حال حاضر 
10جلد کتاب را در رابطه با سبک شهدا در دست 

تألیف داشته باشم .

  مدافعان حرم دهه 60 و 70هستند
وی درباره ادبیات دفاع مقدس در بحث شهدای 
مدافع حــرم نیز می گوید: خوشــبختانه امروز 
درباره شهدای مدافع حرم خوب کار می شود و 
این درحالیســت که برای مثال روایت فتح 15 
جلد درهمین خصوص  تألیــف کتاب دارد  و 
من نیز در کتاب های سروها ایستاده می مانند، 
طائر قدسی و به وقت اردیبهشت، به همین مورد 
پرداختم. جــوان دهه60 یا 70 باید چه تفکر و 
دیدگاهی داشــته  باشد که خوشی های دنیا را 
کنــار می گذارد  و می رود. به یاد دارم زمانی که 
جنگ شد رزمنده های کشورمان از اقصی نقاط 
کشــور برای دفاع به جبهه جنوب و غرب دفاع 
رفتند و نگفتند جنگ به ما کاری ندارد. اکنون 
هم حرم حضرت زینب)س( همین حکم را دارد 
که جوان های ما برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( 

می روند . 

  محقق و سندی مکتوب
وی  درباره ویژگی های یک نویسنده ادبیات دفاع 
مقدس تأکید می کند: نویسنده دفاع مقدس یا 
مدافعین حرم باید محقق خوبی هم باشد زیرا 
کتاب یک ســند مکتوب از آن دوران محسوب 
می شــود و باید به منابع و اسناد مختلف رجوع 
کنــد و هرچیزی را ننویســد. نباید یک کتاب 
ایرادهای محتوایی و مباحثی داشته باشد چون 
مبحث عملیات ها و سال شهادت شهدایی که در 

آن کتاب نامشان برده شده است .
وی درپاســخ به این پرســش کــه مخاطبان 
کتاب هــای دفاع مقدس بیشــتر چــه افرادی 
هستند و نحوه برخوردشان با آن چگونه است، 
اظهارمی دارد: خوشبختانه مخاطبان اصلی من 

نســل جوان هســتند و گاهی با آن ها مرتبط 
هســتم  و به خوبی با آثار دفاع مقدس ارتباط  
برقرار می کنند. این نویسنده درباره ویژگی های 
مؤثر کتاب های دفاع مقدس برای ارتباط بیشتر 
با جوانان نســل امروز نیز خاطرنشان می سازد: 
بــه نظر من انتخاب نــام و طراحی جلد کتاب 
تأثیــر زیادی برای مخاطب جــوان دارد و من 
خودم یــک دختر هفده ســاله دارم و می دانم 
جوان هــا، ماجراهای هیجان انگیز و عشــق و 
دوست داشــتن های آن ها برایشان جذاب است 
و آدم هایی که معجزه آســا در این هشت سال 
توانســتند زنده بمانند، قصه های آن ها  دارای 
جذابیت هستند. باید دنبال آدم های پرماجرای 
دفاع مقدس گشت و من همین کار را می کنم 
.آدم هایی که داســتان زندگی شان بی شباهت 
با داســتان ها نیســت ولی درعین حال واقعی 
هســتند، مثل کتاب »تا ابد بــا تو می مانم« که 
قرار است هفته دفاع مقدس توسط انتشارات به 
نشر رونمایی شــود و یا »راهی برای رفتن« که 
سال قبل توسط سوره مهر به چاپ رسید. وی 
درباره آخرین کتابش نیزمی گوید: آخرین کتابم 
که درهفته دفاع مقدس رونمایی خواهد شد »تا 
ابد با تومی مانم«است که توسط »به نشر« به چاپ 
رسیده که درباره همسر سرداراکبر نجاتی است 
و از زبان همسرش خانم مریم مقدس  این کتاب 
را به رشته تحریردرآوردم .در این کتاب به روایت 
ماجرای دختری شانزده ساله پرداختم که شرط 
ازدواج با همســرش، رفتن به خط مقدم است 
و در ادامه داســتان خانواده دختر با این شرط 
مخالفت می کنند و به او می گویند این احتمال 
دارد که  او شهید شود و تو با بچه هایت برگردی 

و ادامه ماجرا خیلی جالب است .

فرهنگ و هنر
  نگارخانه اشراق میزبان »کآشوب«

قدس: نمایشگاه عکس 
»کآشــوب« در مشــهد 

آغاز به کار می کند.
این نمایشــگاه گروهی 
از ســاعت 18 فردا در 
افتتاح  اشراق  نگارخانه 
می شــود. در نمایشگاه 

»کآشــوب« آثار فرامرز بردبار، حمید سبحانی، صادق ذباح، 
ســمیرا غفاریان، حمید سلطان آبادیان، محمود بازدار، امیر 
عنایتی و ســید مهدیا مصباحی به نمایش گذاشته خواهد 
شــد. این نمایشگاه تا 30 شــهریورماه از ساعت 17 تا ۲0 
در نگارخانه اشــراق حوزه هنری خراســان رضوی واقع در 

هاشمیه ۲0 و ۲۲ پذیرای عالقه مندان است. 

  برگزاری شب شعر » نخل های بی سر«
 - ر بــــو نیـــشا
خـبـرنـگارقـدس: 
همزمــان بــا ســالروز 
حضــرت  شهــــادت 
زین العابدین)ع(، مراسم 
آیینــی  شــعر  شــب 
بی ســر«  »نخل هــای 

با حضور شــاعران آیینی مطرح خراســان با اهتمام هیئت 
الزهرا نیشــابور برگزار می شــود. در این شب شعر شاعران 
مطرح خراسان دکتر حسن دلبری، جواد گنجعلی، جلیلیان 
مصلحی، عباس کرخی، خدابخش صفادل،مرتضی آخرتی، 
عباس باقریه، محمد ابراهیــم لگزیان، ایمان کرخی و... به 

شعرخوانی خواهند پرداخت. 
مراسم شــب شعرآیینی » نخل های بی سر « ساعت ۲0:30 
امشب در هیئت الزهرا واقع در بولوار جانبازان، بولوار فیروزه 

مقابل سالن کارگران برگزار می شود.

هنر هفتم
  روز ملی سینما، هیاهو برای هیچ!

حســین پورحسین: 
و  ۲1 شــهریور 1379 
در چهارمین ســالی که 
ایران  ســینمای  جشن 
به مناسبت 100سالگی 
ایران  به  ســینما  ورود 
تقویم  در  شــد،  برگزار 

ایران این روز به نام روز ملی سینما نامیده شد. مظفرالدین 
شــاه قاجار 100 ســال پیش از این تاریخ در سال 1۲79 
برای نخســتین بار در ســفری به خارج از کشور به اتفاق 
میرزا ابراهیم خان عکاس باشی به تماشای فیلم نشست و 
این در حالی بود که فقط پنج ســال از نمایش فیلم توسط 

مخترعان آن »برادران لومیر« نگذشته بود.
نخســتین کســی که برای اولین بار پشــت مغازه آنتیک 
فروشی خود را به نمایش فیلم اختصاص می داد هم صحاف 
باشی نام داشت که سالیان آخر عمرش را در مشهد گذراند 
و در همین شــهر هم درگذشــت. پس از تهران و تبریز، 
مشهدی ها از جمله افرادی بودند که حدود 110 سال پیش 
از این در تاالر اعتبارالســلطنه به تماشای فیلم نشسته اند. 
بزرگ ترین ســینمای خاورمیانه هم در سال 1347 به نام 
دیاموند با ۲ هزار و ۲00 صندلی در مشــهد ساخته شده 
و این در حالی اســت که هرگز ســینمایی در ایران با این 
تعداد ظرفیت صندلی ساخته نشــده است. مشهدی ها تا 
دهه 40 دارای هشــت ســینما به نام های هما، فردوسی، 
ایران، رادیوســیتی یا همان سانترال و متروپل و کریستال 
و شــهرزاد را به یــاد دارند و پس از آن در ســال 1340 
ســینماهای ســعدی و مولن روژ هم به جمع سینماهای 
مشــهد که جملگی در خیابان معروف به ارگ بود، اضافه 

شد و جمع کثیری از مردم سینمارو را پذیرا بود.
در سال های 1347 تا 1350 سینماهای آریا و شهر فرنگ 
هر کدام با هزار و ۲00 صندلی به تعداد سینماهای مشهد 
افزوده شــد. پس از پیروزی انقالب اســالمی برای جبران 
کمبود ظرفیت صندلی سینما در مشهد با افتتاح سینمای 
شــهر قصه در ســال 73 و پس از آن مجتمع های سیمرغ 
، بهمن ، ســینمای مهران و پیروزی بر تعداد ســالن های 

سینما افزوده شد و ظرفیت صندلی ها هم افزایش یافت.
در ســال های اخیر با احداث چند پردیس سینمایی نظیر 
اطلس، گلشــن، ویالژتوریست و افزایش سالن های سینما 
هویزه تعداد ســالن های نمایش از مرز 33 عدد گذر کرد 
اما در عین حال تغییری در ظرفیت سینماها حاصل نشد 
و ســینما هویزه که در ســال 1347 دارای ۲هزار و ۲00 
صندلی بود با افزایش سالن های نمایش نزدیک به نیمی از 
ظرفیت صندلی های خود را از چرخه نمایش کنار گذاشت 
و ساخت پردیس های اطلس، گلشن و ویالژتوریست اگرچه 
موجب افزایش ســالن های نمایش فیلم در مشهد شد، اما 
تنها توانست ظرفیت از دست رفته سالن های افزایش یافته 

پردیس هویزه را جبران کند. 
هم اکنون مشهد با جمعیت چندمیلیونی در مقایسه با 40 
ســال قبل از نظر آمار به تعداد سالن های نمایش فیلم سه 
برابر ســالن های ســال 1357 افزایش را نشان می دهد در 
حالی که از نظر ظرفیــت صندلی، کاهش 50 درصدی را 

شاهد هستیم.
براســاس آخرین خبرها  چند پردیس سینمایی در مشهد 
مراحل پایانی تجهیــزات را می گذرانند که امید می رود با 
افتتاح این پردیس ها بر تعداد صندلی های ســینما افزوده 
شــود و این در حالی است که ســالن سینما تئاتر مشکی 
متعلق به آموزش و پرورش ناحیه یک مشــهد با ظرفیت 
700 صندلی در مراحل بازســازی قــرار دارد و به عنوان 
نخســتین ســینمای کودک و نوجوان در سال جاری به 

چرخه نمایش فیلم اضافه خواهد شد. 
حال در چنین حال و هوایی به مناسبت روز ملی سینما در 
مشــهد و به احترام ایام سوگواری محرم، جشن سینمایی 
در مشهد برپا نخواهد شــد و  در چنین ایامی روز سینما 
را گرامی داشــته و امید که باز هم با گشایش پردیس های 
سینمایی نه تنها بر تعداد سالن های نمایش بلکه بر تعداد 
صندلی های سینما براساس استانداردهای مرسوم در ایران 

نزدیک تر شویم.
حرف آخراینکه روز ملی سینما را در حالی برگزار می کنیم 

که هیاهوی بسیار برای هیچ است.

  نیشابور میزبان مسابقات بسکتبال 
بانوان قهرمانی کشور

 - ر بــــو نیـــشا
رئیس  خبرنگارقدس: 
جوانــان  و  ورزش  اداره 
اظهار  نیشابور  شهرستان 
بسکتبال  مسابقات  کرد: 
بانــوان قهرمانی کشــور 
در رده نوجوانان ســطح 
در مجموعه ورزشی عابدی نیشابور آغاز شد. کاوه آهنگر گفت: 
در این دوره از مســابقات 1۲ تیم از اســتان های کرمان، تهران، 
هرمزگان، آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان، گیالن، خوزستان، 
البــرز، قزوین، فارس و خراســان رضــوی در دو گروه به رقابت 
می پردازند. وی خاطرنشان کرد: دور مقدماتی این مسابقات پنج 
روز و مرحله نهایی در دو روز برگزار می شود و نماینده فدراسیون 
برای شناسایی بازیکنان برتر بر آن نظارت دارد. رئیس اداره ورزش 
و جوانان شهرستان نیشابور تصریح کرد: مسابقات بسکتبال بانوان 
قهرمانی کشور از ۲1 تا 30 شهریور در میدان خیام خیابان میثم 

تمار، سالن شهید عابدی نیشابور برگزار می شود.

  کماندار خراسانی به اردوی تیم ملی 
دعوت شد 

حلیمیان،  ویــدا  ایرنا: 
ورزشکار رشته تیراندازی 
با کمان خراســان رضوی 
بــه اردوی تیــم ملــی 
دعوت شد. رئیس هیئت 
تیراندازی با کمان خراسان 
رضوی گفت: حلیمیان در 
رشــته کامپوند به اردوی 
تیم ملی بانوان دعوت شده است. محمود کریم زاده افزود: اردوی 
تیم ملی تیر و کمان بزرگساالن در دو بخش بانوان و آقایان و در 
رشته های ریکرو و کامپوند از ۲3 شهریور تا یازدهم مهر در سایت 

تیر و کمان مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

  خراسان به دنبال میزبانی مسابقات 
مچ اندازی کشور 

هیئت  رئیــس  قدس: 
بدنســازی و پرورش اندام 
گفت:  رضوی  خراســان 
بیشتر ســمینارهایی که 
برگزار  هیئت  این  توسط 
می شــود، جنبه عمومی 
دارد و بــرای تمام مردم 
مناسب اســت. ســروش پورآزاد در خصوص برگزاری سمینار 
ناگفته هــای رژیم غذایی، مکمل و گیاهان دارویی در تناســب 
اندام، اظهار کرد: با توجه به مشکالت موجود و استفاده نادرست 
برخی از ورزشکاران از دستگاه های مربوط به این رشته ورزشی، 
در نظر داریم ماهانه ســمیناری در این خصوص برگزار کنیم تا 
عالوه بر کسانی که به تازگی وارد این رشته شده اند، ایرادات کار 
با دستگاه برخی از ورزشــکاران نیز برطرف شود. رئیس هیئت 
بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی در خصوص برنامه های 
آینده این هیئت عنوان کرد: یک دوره ســمینار فیتنس در ماه 
آتی برگزار خواهیم کرد. یک دوره کالس مربیگری بدنســازی و 
پرورش اندام درجه 3 در بخش آقایان و بانوان ۲0 تا ۲5 ماه جاری 
برگزار خواهد شــد. همچنین چهارم و پنجم مهر ماه مسابقات 
پرروش اندام قهرمانی اســتان را پیش رو داریم که از فدراسیون 
نیــز میهمانانی حضور خواهند یافت. از دیگر اهدافمان، میزبانی 
مسابقات مچ اندازی کشور در بخش آقایان در فصل زمستان است. 

  نخستین پیروزی بوکسور خراسانی 
در مسابقات جهانی

قدس: بوکسور خراســانی وزن 91 کیلوگرم تیم ملی ایران در 
نخســتین مبارزه خود در رقابت های قهرمانی جهان به پیروزی 
رسید.  رقابت های بوکس قهرمانی جهان از روز دوشنبه گذشته 
با حضور 365 بوکسور از 78 کشور در یکاترینبورگ روسیه آغاز 
شــد و تا 1۲ روز ادامه خواهد داشت. در دومین روز این رقابت ها 
در وزن 91 کیلوگرم محمد شوریان از خراسان رضوی رودرروی 
طارق محمد علی بوکسورعراقی قرار گرفت و به پیروزی رسید. 
بوکســور وزن 91 کیلوگرم کشــورمان در مرحله بعدی با آدام 

هاموری بوکسور ۲4 ساله مجارستانی مبارزه خواهد کرد.
 تیــم ملی بوکــس ایران با ترکیب مســلم مقصودی، ســجاد 
کاظم زاده، سید شاهین موسوی، احسان روزبهانی، محمد شوریان 
و ایمان رمضانپور به ســرمربیگری علیرضا استکی و مربیگری 

همایون امیری به این مسابقات اعزام شده است.
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 مشاهده کرکس مصری کوچک 
در دشت هزارراه رشتخوار

  نمایشگاه عکس »کنگ« 
برپا می شود 

قدس: محیط  بانان رشــتخوار برای نخستین بارموفق به  
ثبت و تصویربرداری پرنده کمیاب کرکس مصری کوچک 

در منطقه پیشنهادی دشت هزارراه این شهرستان شدند.
رئیس اداره محیط زیست رشتخوار با اعالم این خبر گفت: 
کرکس مصری نزدیک ترین گونه به هما اســت که برای 
شکستن تخم های پرندگان بزرگ مانند هوبره یا شترمرغ 

از سنگ بهره می گیرد. 
جواد گلچین افزود: تاکنون پنج بهله پرنده نادر در منطقه 
دشت هزارراه مشاهده شده که با توجه به ظرفیت منطقه، 
پیشنهاد قرار گرفتن دشت هزارراه به عنوان منطقه حفاظت 

شده به اداره کل محیط زیست استان داده شده است.

 صفر؛سهم نیشابور 
از اعتبارات سفر ریاست جمهوری

مهر:رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دســتی نیشابور 
گفت: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به نیشابور، اعتبار 
45 میلیارد تومانی به حوزه میراث فرهنگی اختصاص یافت 
که تاکنون مبلغی دریافت نشده است. اعتمادی طی نشست 
خبری افزود: نیشــابور با دارا بودن جاذبه های گردشگری 
یکی از قطب های گردشگری در شرق کشور است، بنابراین 
مســئولیت میراث فرهنگی و صنایع دستی در شهرستان 
سنگین خواهد بود. وی با اشاره به وضعیت خانه های تاریخی 
نیشابور عنوان کرد: 30 خانه تاریخی در شهرستان ظرفیت 
ثبت ملی را دارند اما بســیاری از این خانه های تاریخی به 

حال خود رها شده و یا در تملک شهرداری قرار گرفته اند.

تسنیم: نمایشگاه گروهی عکس کنگ در محل نگارخانه 
ایرانا مشــهد برپا می شود. نمایشگاه گروهی عکس کنگ 
ویژه عکس های گرفته شده از این منطقه تاریخی و زیبای 
ییالقی اطراف مشــهد برپا می شود. در این نمایشگاه آثار 
عکاســانی همچون مهری عزتی مقدم، ماریا مسعودی، 
محمدعلی گلزار، پریســا بهارستانی، ستاره جهانی، امیر 
البرزی، مرجان اعتماداالســالمی، آال توکلــی زاده، ایلیا 
توکلی زاده، فاطمه متقی، محمد ملک، محمد مدنی، نوید 
تبریزی، علی بیهقی، نیلوفر بیهقی، فرزانه درویش و مهین 
کیانی به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه از فردا تا 

۲7 شهریور از ساعت 17 تا ۲0 دایر است.
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۲. یاری رســاندن- الف وگــزاف- بیماری 
حاد همه گیر به ویژه در نواحی گرمســیری 
3. حیوانات وحشــی – اتاق قطار- اسباب 
 و ادوات 4. دروازه بــان- چهــره – پرنورتر 
5. از یاران خاص و محرم اسرار امام علی»ع« 
- تیراندازی- مارکی باســابقه برای عینک 
آفتابی 6. جواب مثبت دور از ادب- ســقف 
 کشــویی خودرو- گرمســیری – دویدن 
7. از لبنیــات – نمایندگی- مالیات 8.ابزار 
تنظیم ســوپاپ ها و اتصال های پالتین در 
 موتور- چیره دســتی – چهارچوب عکس 
9. نخی که برای یادآوری مطلبی برانگشت 
می بندند- دغلکار- آهنگســاز برجســته 
یونانی کــه اجراهایی به یادماندنی از جمله 
در »آکروپلیس« دارد10. گشــاده و باز- نام 
 دخترانــه وطنی- انیس – خیســی اندک 
11. زمین کشت شده- پایداری برسرپیمان- 
نمایندگان 1۲. خداحافظی- ورزش » زو«- 
حرف نهم یونانی 13. قصه گویی در اماکن 

 عمومی – غیرمجاز شــرعی- سرپوشیده 
14. چندیــن »در«- مجموعــه تلویزیونی 
دنباله دار- خرس چینی15. اثری از »فریتس 
فون اونرو« نمایشنامه نویس و داستان نویس 

آلمانی و از هواداران صلح

1. محکمه- سرگشته و حیران ۲. بی حوصله 
– از انواع سموم نباتی که تولید و واردات آن 
ممنوع اعالم شد- سده 3. فراهم کردن- درد 
و رنج- کثرت آمدوشد 4. استخوانی در پا- 
شکسته شده- میانگین 5. باالآمدن آب دریا- 
 خلق و خوی – درخت انگور- فرمان توقف 
پایتخــت  گوناگــون-  هزارگــرم-   .6
گریــزان 7. ابــزار تنظیم صدای وســایل 
صوتــی و تصویری- کوهی افســانه ای که 
گرداگردجهــان را احاطه کرده و آشــیانه 
سیمرغ در آن واقع شده است- شرم و آزرم 
 8. قاصــد – میوه نارس-  گرامی داشــتن 
9. جملگــی- جنگ و ســتیزه بــا احکام 
الهی- از وسایل پرواز 10. عالمت مفعولی- 
 استان فرنگی- ابزار اتصال رایانه به اینترنت 

11. شــگردها- برهنــه- زاپــاس- فرش مــوس 1۲. از 
 تقســیمات قرآنــی – تکمیل شــده-  عروس آســمان 
 13. خیمه بزرگ - دیدنی نظامی- خبرگزاری دانشجویان ایران 
14. پیامبر- ماده ضدعفونی – پاک شمردن 15. روکشی 

ناتراوا برای جلدکتاب - ناسازگاری

  افقی

  عمودی
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