
ارائه مشوق براى خوداظهارى 
در استفاده از توقفگاه هاى شهر مشهد

فرهنگ دفاع مقدس بهترين الگو 
براى مقابله با جنگ اقتصادى دشمن است

استاندار خراسان رضوى: با موافقت اعضاى شوراى شهر انجام مى شود 

 با موافقت اعضاى شــوراى اسالمى شهر مشهد به 
منظور ترغيب شهروندان به خوداظهارى در استفاده 
از توقفگاه هاى حاشــيه اى و غيرحاشيه، مشوق هاى 
خاصى نظير اســتفاده رايگان از اين فضاها در نظر 
گرفته شد. رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى 
اســالمى شهر مشــهد در اين باره گفت: به منظور 

افزايش انگيزه ...

دومين نشست شوراى هماهنگى حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس خراســان رضوى در سال 
جارى با حضور استاندار خراسان رضوى و مديركل 
حفظ آثار دفاع مقدس استان در مشهد برگزار شد.
اســتاندار خراســان رضوى در اين نشست گفت: 
امروز كه دشمنان نظام مقدس جمهورى اسالمى 

با اعمال فشارهاى اقتصادى به ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

س
قد

 / 
مى

اش
 ه

يد
حم

د 
سي

ا: 
س ه

عك
 

بازسازى مدارس استان نيازمند 5هزار ميليارد  اعتبار
مدير جهاد كشاورزى مشهد در گفت وگو 

با قدس تأكيد كرد

«باستى هيلز»  مشهد در 
يك قدمى اجراى عدالت

.......صفحه 3 

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوى خبرداد 

.......صفحه 2 

معاون استاندار خراسان رضوى 
در گفت وگو با قدس: 

240 مدير استان 
در محل خدمتشان 

سكونت ندارند

مدير جهاد كشاورزى شهرستان مشهد از اراده حاكميت براى برخورد 
قاطع با ســاخت و سازهاى غيرمجاز صورت گرفته در «باستى هيلز» 
مشــهد خبر داد. وى در زمينه برخــورد با تغيير كاربرى هاى صورت 
گرفته «باستى هيلز» مشهد به قدس گفت: همان طور كه مستحضريد 

شوراى حفظ حقوق بيت المال استان خراسان رضوى ...

.......صفحه 2 

  يك خراسانى برنده جايزه 
«شوخى با نوبل» شد

فارس: عضو هيئت علمى دانشــگاه آزاد اســالمى 
واحد قوچان با اختراع دستگاهى كه قابليت تعويض 
پوشــك نوزادان را دارد، يكى از برندگان بيســت و 
نهمين جايزه «شوخى با نوبل» در حوزه مهندسى 

شد.
پنجشنبه  شب برندگان بيست و نهمين «جوايز شوخى 
با نوبل يا(Ig Nobel Prize)»در دانشگاه هاروارد در 
حالى جوايز خود را دريافت كردند كه در ميان برندگان 
اين جايزه نام يك خراســانى با اختراعى جالب نيز به 

چشم مى خورد.
ايمان فرح بخش كه عضو هيئت علمى دانشــگاه آزاد 
اســالمى واحد قوچان اســت براى اختراع دستگاهى 
كه پوشــك نوزادان را عوض مى كنــد، جايزه بخش 
مهندســى«Ig Nobel Prize» را از آن خود كرده 

است.
(Ig Nobel Prize) به نوعى شوخى با مراسم نوبل 
اســت و به اكتشــافات و اختراع عجيب وغريب و گاه 

سردرگم كننده اهدا مى شود.
جايزه Ig Nobel Prize براى انگيزش و جلب  توجه 

مردم به علم پزشكى و فناورى تعلق مى گيرد.

  15 هكتار از پوشش گياهى منطقه 
حفاظت شده تندوره طعمه حريق شد

قدس: 15 هكتار از پوشــش گياهى منطقه حفاظت 
شده تندوره شــامل 35 اصله درخت ارس و 20 اصله 

درختچه جنگلى در آتش سوخت.
رئيس حفاظت محيط زيســت درگز با اعالم اين خبر 
گفت : پيرو گزارش مردمى مبنى بر وقوع آتش سوزى 
در بخشــى از منطقه حفاظت شده تندوره موسوم به 
على بالغ در ســاعت 14 روزيكشنبه ، مأموران يگان 
حفاظت محيط زيســت درگز بالفاصله به محل اعزام 

شدند.
حسين اصالحى افزود : پس از هماهنگى با ستاد بحران 
شهرستان، نيروهاى منابع طبيعى و آبخيزدارى درگز و 

نيروهاى مرزبانى به يارى محيط بانان شتافتند.
وى گفت: در بررســى هاى اوليه محرز شد با توجه به 
منطقه وقوع حريق، علت و منشــأ آتش سوزى عامل 

انسانى بوده است.
رئيس حفاظت محيط زيست درگز افزود: ارتفاع منطقه 
و وزش باد نيز سبب گسترش آتش شد كه در نهايت 
پس از 6 ساعت تالش محيط بانان و نيروهاى حاضر در 

محل حريق كامالً مهار شد.
اصالحى بــا قدردانى از تالش هاى صورت گرفته براى 
مهار آتش گفت: متأسفانه حدود 15 هكتار از پوشش 
گياهى منطقه حفاظت شــده تندوره شامل 35 اصله 
درخــت ارس و 20 اصله درختچــه جنگلى در آتش 

سوخت.
وى افزود: مردم در صورت مشــاهده آتش سوزى و يا 
تخلفات زيست محيطى مراتب را به نزديك ترين واحد 

محيط   بانى و يا به شماره تلفن 1540 اطالع دهند.

ا�بار

ايرنا  صداى پاى پاييز كم  كم به گوش مى رســد و 
نگرانى ها از باقى ماندن برخى خرابى ها و مشكالت در 
مناطق خسارت ديده از سيل بهار امسال دوچندان شده 
است.  اواخر سال گذشــته و اوايل امسال بارش باران 
در بســيارى از استان هاى كشور سيل به راه انداخت و 
خسارات سنگينى بر جا گذاشت اما در خراسان جنوبى 
با آمادگى قبلى و آگاهى رســانى كه انجام شده بود، از 
بسيارى خسارات احتمالى پيشگيرى شد با اين حال 

سيل در چند شهرستان استان خسارت زد.
ابتــداى خرداد بــود كه بارش هاى رگبــارى در چند 
ساعت تبديل به سيل  خروشان شد و در روستاهايى از 
شهرستان هاى سربيشه، درميان و بشرويه خسارت هاى 
فراوانى بر جا گذاشت كه از مهم ترين آن ها آوار خانه هاى 
نامقاوم بر سر مردم روستاها بود.يكى از روستاهايى كه 
دچار خسارت سيل شد روستاى «شيرگ آقا» سربيشه 
بود كه استاندار در نخستين ساعات وقوع سيل در اين 
روستا حاضر شد و دستور هاى الزم را براى رسيدگى به 
سيل زدگان صادر كرد. 70 چادر اسكان در اختيار اهالى 
اين روســتا قرار گرفت و كار تخليه آب و گل و الى از 
منازل اين روســتا توسط نيروهاى امدادى و 50 نفر از 
جهادگران بسيج سازندگى در دستور كار قرار گرفت كه 

پس از چند روز به اتمام رسيد.
اين بدان معنا نيست كه مشكالت اهالى روستا رفع شده 
باشــد؛ چراكه سيل بخشى از خانه هاى خشت و گلى 
آن ها را با خود برد و بايد به فكر ســاخت خانه باشند 
اما نتيجه بازديدى كه كارشناسان و دست اندركاران از 
اين روســتا داشتند اين بود كه اين روستا ديگر محل 
مناسبى براى ساخت و ساز و جانمايى مسكن نيست 
زيرا ممكن است با بارندگى هاى رگبارى مجدد در خطر 
سيل قرار بگيرد.طرح انتقال روستا به هزار و 500 متر 
آن طرف تر مطرح شد كه عده زيادى از ساكنان روستا 
موافق هستند و تعداد معدودى نيز با اين طرح مخالفت 
مى كنند.يكى از اعضاى شوراى اسالمى روستاى شيرگ 
گفــت: از همان روزهاى اوليه ســيل تاكنون بارها به 
ادارات مختلف مراجعه كرده ام اما هنوز به نتيجه اى كه 
بايد، نرسيده ام وقتى حال و روز مردم روستا را مى بينم 
شرمنده مى شوم كه نتوانسته ام كارى انجام بدهم.على 
اكبر مواليى افزود: روزى نيست كه حضورى يا تلفنى 
با مديران مربوط موضوع واحدهاى مسكونى روستاى 

شيرگ را پيگيرى نكرده باشم.
وى جمعيت ساكن اين روستا را 95 خانوار اعالم كرد 

و گفت: 75 خانوار زير پوشــش كميته امداد هستند 
همچنين 90 درصد منازل اين روســتا قابل سكونت 

نيست و نمى توان خانه ها را تعمير كرد.

محدوديتى براى بازسازى وجود ندارد
اســتاندار خراســان جنوبى در اين باره اظهار داشت: 
براى ســاخت واحدهايى كه در سيل تخريب شده در 
استان هيچ محدوديتى نداريم اما از ناحيه خيلى از افراد 
استقبال نشده است. محمدصادق معتمديان افزود: در 
روستاى «شيرگ آقا» سربيشه بحث جابه جايى يا انتقال 
روستا مطرح است چون در مسيل قرار دارد و ساخت و 
ساز در محيط كنونى خيلى به مصلحت نيست. وى بيان 
كرد: اگر تمامى اهالى روســتا موافق باشند جابه جايى 
انجام خواهد شد در حالى كه تعدادى از اهالى مخالفت 
كرده و نظر به جانمايى مســكن خود دارند. استاندار 
خراســان جنوبى اظهار داشت: راهكار اصلى اين است 
همه اهالى روستا موافق انتقال شوند و تعهد محضرى 
بدهند؛ چراكه انتقال روســتا، امكانات، زيرساخت ها و 
ساير موارد هزينه بر و زمان بر است و مردم اگر همكارى 

نكنند كار پيش نمى رود.

بازسازى پس از جابه جايى 
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى 
درباره منازل خسارت ديده گفت: در اين روستا هشت 
واحد مســكونى 100درصد تخريب شــده بود كه در 
قالب قرارگاه بازســازى، صاحبان آن براى جانمايى و 
دريافت تسهيالت به بانك معرفى شده اند. على اصغر 
آسمانى مقدم افزود: براساس صورتجلسه تنظيم شده 
در فرماندارى شهرســتان سربيشــه، اين افراد متعهد 
شــدند اگر نياز به ديوار ســاحلى يا پشتيبانى داشته 
باشند، خودشان اقدام كنند. وى گفت: از آنجا كه ساير 
اهالى اين روستا خواستار انتقال از اين منطقه به سمت 
باغســتان (هزار و 500 متر فاصله) هســتند اما هنوز 
اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته و منتظر دســتور 
قرارگاه بازسازى در اين خصوص هستيم. وى تصريح 
كرد: تمامى امكانات زيرساختى از جمله آب، برق، گاز 
و ساير امكانات در طرح توسعه فراهم است و به محض 
دريافت موافقت نســبت به ســاخت منازل مسكونى 
متقاضيان اقدام خواهد شــد. روستاى «شيرگ آقا» از 
توابع شهرستان مرزى سربيشه در 70 كيلومترى مركز 
استان خراسان جنوبى و در دامنه كوه مون آباد قرار دارد.

پاييز و سرما در راه است
رسوب مشكالت سيل در «شيرگ آقا»
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فعالیت  ای  مجموعه  در  که  داریم  را  این  افتخار 
را  خداوند  آن رضایت  محترم  ریاست  که  داریم 
همیشه بر رضایت بندگان سرلوحه خود قرار می 
شما  برای  را  افزون  روز  توفیقات  آرزوی  دهد. 

خواستاریم.
شرکت ظفر سیر آرمان

جناب آقای دکتر محمود قراول
 ریاست محترم انجمن و اولیاء 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت 
تعاونی حمل ونقل کامیونداران شهرستان تربت جام

جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت دوم ش��رکت تعاونی 
حمل ونقل کامیونداران شهرس��تان تربت جام ساعت 
درمح��ل   98/7/10 م��ورخ  چهارش��نبه  روز  10 صب��ح 
رس��توران باران  ) شیرمحمدسابق (   بادستورجلسه 

ذیل تشکیل میشود.
 ازکلی��ه اعض��اء محت��رم دعوت میش��ود باب��ه همراه 
داشتن برگ س��هام دفتر چه عضویت وکارت عضویت 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه 

حضور بهم رسانید .
1 -استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان 2-تصویب 

صورتهای مالی سال 97  
3-تصمیم گیری درخصوص خط ومشی اتی شرکت

 ۴-انتخاب بازرس برای یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی حمل ونقل کامیونداران 

شهرستان تربت جام
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده شرکت کشت و صنعت سرچین خراسان 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 605 و شناسه ملی 
10380294888

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم شرکت کشت 
و صنعت س��رچین خراس��ان )س��هامی خاص( دعوت به 
عم��ل می آید ت��ا در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده ش��رکت در س��اعت 10  روز پنجشنبه مورخ 
1398/7/11 در مح��ل مش��هد بزرگراه ش��هید کالنتری                                                                                                            
ح��د فاص��ل میدان جمه��وری اس��المی و جه��اد  مجتمع 
ابادکران برج اداری آفتاب طبقه 9 حضور بهم رسانند

دس��تور جلس��ه: 1/ انتخ��اب بازرس��ین و حس��ابرس 
قانونی شرکت

2/تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی  های شرکت
3/ س��ایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده
رئیس هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت فدک نصیران توس )سهامی خاص( شماره 

ثبت 34169 و شناسه ملی 1038049097
 بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت فدک 
نصی��ران ت��وس دعوت به عم��ل می آید تا در جلس��ه 
مجم��ع عموم��ی ع��ادی بط��ور ف��وق العاده ش��رکت در 
س��اعت 9 صبح روز پنجش��نبه م��ورخ 1398/7/11 در 
محل  مش��هد بزرگراه شهید کالنتری حد فاصل میدان 
جمهوری اس��المی و جهاد  مجتمع آبادگران برج اداری 

آفتاب طبقه 9 حضور بهم رسانند
دستور جلسه: 1/انتخاب بازرسین و حسابرس قانونی 

شرکت
چ��اپ                        جه��ت   کثیراالنتش��ار  روزنام��ه  تعیی��ن   /2

آگهی های شرکت
3/ س��ایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور 

فوق العاده
رئیس هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده شرکت کشت و صنعت فدک  زرین پارس 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 4638 و شناسه ملی 
10380635760

بدینوس��یله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت 
و صنع��ت ف��دک زرین پارس ) س��هامی خاص ( دعوت 
به عمل می اید تا در جلس��ه مجمع عمومی  عادی بطور 
فوق العاده  ش��رکت د رساعت 11 روز پنجشنبه  مورخ  
1398/7/11 د رمحل مشهد بزرگراه شهید کالنتری حد  
فاصل میدان جمهوری اسالمی و جهاد مجتمع آبادگران 

- برج اداری آفتاب  - طبقه 9 حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه: 1/ انتخ��اب بازرس��ین و حس��ابرس 

قانونی شرکت
2/ تعیین روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت

3/ س��ایر موارد در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده

رئیس هیئت مدیره شرکت

/ع
98
07
86
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آگهی مزایده 
ش��رکت تعاونی درودگران مشهد 
در نظر دارد یک دستگاه لیفتراک 
س��هند مدل 1361 با ظرفیت ۴ تن 
و یک دس��تگاه پمپ باد خود را از 
طریق مزایده به فروش برس��اند 
اداری  س��اعت  در  عالقمن��دان   ،
جه��ت بازدید و پیش��نهاد قیمت 
به شرکت تعاونی واقع در مشهد 
بلوار توس ، توس 17 نبش فدک 

8 مراجعه نمایند.  /ع
98
07
86
8

آگهی مجمع عمومی به طورفوق العاده شرکت تعاونی مسکن مهر88 تاریخ انتشار: 98/06/26
جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مهر 88 در ساعت 18 مورخ 1398/07/12 در 
محل میدان ش��هداء خیابان توحید توحید6 مس��جد احمدی برگزار می ش��وداز کلیه اعضاء محترم تقاضا می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات زیر دراین جلس��ه حضور به هم رس��انند اعضای محترمی که امکان حضور آنها در 
جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود رابه موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری محول نمایند که دراین 
ص��ورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای وهر ش��خص غی��ر عضو تنها یک رای خواهد ب��ود متقاضی اعطاء 
نمایندگ��ی ب��ه هم��راه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت 7 تا 12 مورخ  6/28 و 6/29    به محل دفتر ش��رکت گلبهار 
اس��تقالل خی��ام  امام خمینی 5۴ مه��رگان 1۴ مراجعه و پس از تائید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه: 1 - گزارش هیئت مدیره وبازرس 2 - طرح وتصویب صورتهای مالی 92 و 93 و9۴ و95 و96و97 
 3 - طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 98   ۴ - انتخابات بازرس اصلی وعلی البدل برای مدت یک سال 

5 - ف��روش ماش��ین آالت ضایعات 6 - تعیین تکلی��ف اعضای اخراجی 7 - اتخاذ تصمی��م در خصوص ادامه روند کار 
اجرائی پروژه وبدهی های حاصل از اجرای محوطه آسانس��ور و آتش نش��انی وکیل وغیره ,باتوجه به شکایت مطروحه 

در دادگستری ودستور اداره تعاون مشهد وفق نامه شماره60886 / 2 مورخ 98/5/15
ضمنا داوطلبان عضویت در انتخابات ظرف یک هفته ازتاریخ انتشاربه دفتر تعاونی مراجعه نمایند جهت ارائه مدارک 

الزم وتکمیل فرم مربوطه
شرکت تعاونی مسکن مهر 88

/ع
98
07
87
4

برگ سهم ازشماره 13۴۴1 الی شماره 13۴60 
ش��رکت ابادانی,و مس��کن الهیه خراسان بنام 
س��یدمحمد حس��ینی زهرایی فرزن��د مراد به 
ش. ش 27۴ مفق��ود واز درجه اعتبار س��اقط 

است.

/ع
98
07
86
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص��ل ب��رگ تعرفه ی��ک قطعه زمی��ن به پالک 
ثبت��ی 1095 فرع��ی از 26فرع��ی از 192-اصلی 
قطعه 1135صادره از شرکت آبادانی و مسکن 
الهیه خراس��ان مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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98
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

به همت معاونت محروميت زدايى 
آستان قدس رضوى انجام شد

توزيع 24 هزار 
بسته  نوشت افزار 

بين نيازمندان
قدس سرپرســت معاونت محروميت زدايى آســتان قدس 
رضوى از آغاز توزيع 24هزار بســته نوشــت افزار به ارزش 15 
ميليارد ريال ميان نيازمندان حاشيه شهر مشهد، شهرستان هاى 

خراسان رضوى و مناطق سيل زده كشور خبر داد.
حامد صادقى گفت: رســالت اصلى معاونت محروميت زدايى 
آســتان قــدس رضــوى در حــوزه تأمين زيرســاخت ها و 
اشتغال آفرينى است، اما در كنار اين گونه فعاليت هاى زيربنايى 

نبايد از فعاليت هاى حمايتى غافل شد.
وى افــزود: در هميــن راســتا فرايند توزيع 24 هزار بســته 
نوشت افزار به ارزش 15ميليارد ريال در ميان نيازمندان حاشيه 
شهر مشهد، شهرستان هاى خراسان رضوى و مناطق سيل زده 
كشور آغاز شــد. وى با تأكيد بر اينكه در طراحى اين اقالم از 
نقوش ايرانى و اسالمى استفاده شده است، افزود: اين بسته ها 
شامل 16 قلم نوشت افزار از جمله كيف، مداد رنگى و دفتر از 
توليدات مرغوب ايرانى است كه به جهت تكميل چرخه توليد، 
بعضاً توسط كارگاه هاى كارآفرينى آستان قدس رضوى توليد 

شده است.



مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی خبرداد 

بازسازی مدارس استان نیازمند  5هزار میلیارد  اعتبار
نوسازی،  مدیرکل  پورحســین  حسین 
توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی گفت: 
در جریان ســیل ابتدای امسال در شهرستان 
کالت چند مدرســه دچار آسیب شدند که با 
همیاری شــهرداری و فرمانداری تعمیرات آن 
بالفاصله انجام و در چرخه فعالیت قرار گرفته 

است.
جاسم حسین پور در نشست خبری با اشاره به 
اینکه خراســان رضوی به عنوان استان معین 
عملکرد قابل توجهی در جریان ســیل امسال 
داشــته است، افزود: در استان گلستان توسط 
اداره کل نوسازی خراسان رضوی 10 کانکس 
در آق قال مســتقر شد و با کمک دانش آموزان 
و فرهنگیان خراســان رضوی هزار عدد میز و 
صندلی و تجهیزات آموزشی به استان گلستان 

منتقل شد.

30 درصد مدارس استان نیازمند 
بازسازی

وی با تأکید بر اینکه 30 درصد مدارس استان 
نیازمند بازســازی اســت، اما این به آن  معنا 
نیســت که این مدارس ایمنی الزم را ندارند، 
افزود: مدارسی که نیاز به بازسازی دارند از نظر 
استانداردهای روز باید تجهیز شوند و استفاده 
از این مدارس جای نگرانی ندارد و امید است 
با کمک خیران مدرسه ســاز مقاوم سازی این 
مدارس به انجام رسیده و آمار آن کاهش یابد.

وی یادآور شــد: برای ایــن منظور نیازمند 5 
هزار میلیارد تومان اعتبار هســتیم و این در 
حالی اســت که ســرانه فضاهای آموزشی در 
اســتان 2 /2 دهم متر است که تقریباً نصف 
سرانه کشوری به حســاب می آید و جمعیت 
دانش آموزی اســتان از 130 هزار نفر در سال 
گذشته به 140 هزار دانش آموز در سال جاری، 

افزایش را نشان می دهد.

کمبود فضاهای آموزشی در حاشیه شهر
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان عنوان کرد: در حاشیه شهر مشهد با 
کمبود فضاهای آموزشــی روبه رو هستیم از 
این رو با نمایندگان مردم مشــهد در مجلس 
شورای اسالمی در این زمینه جلساتی داشتیم 
که اعتبــار ویژه ای برای رفع مشــکل تراکم 
دانش آموزان در نظــر بگیریم که به اجبار در 
بعضی موارد در هر کالس 40 نفر را شــامل 
می شــوند و این در حالی است که استاندارد 

هر کالس 24 نفر برآورد شــده 
اســت، اما ما از متوسط استان 
 در حاشــیه شهر عقب هستیم .
مشــارکت  درباره  حســین پور 
گفــت:  مدرسه ســاز،  خیــران 
باوجود مشکالت اقتصادی سهم 
مشارکت این خیران در خراسان 
رضوی بســیار ارزشمند و رشد 
قابل مالحظه ای داشــته است و 

در ســال جاری 55 درصد از اعتبارات ساخت 
و توسعه مدارس از طرف خیران مدرسه ساز و 
45 درصد از اعتبارات توسط منابع دولتی، ملی 

و استانی بوده است.

  رکوردشکنی خیران 
در خراسان رضوی

وی با قدردانی از خیران مدرسه ساز، گفت: در 
سال جاری یکی از خیران هفت پروژه را با 11 
هزار مترمربع تا مهرماه به بهره برداری رسانده 
است که در کشور بی نظیر است و خیری دیگر 
به تنهایــی مجموعه ای ورزشــی را با 6 هزار 
مترمربع زیربنا به مدت دو ســال است که در 
دست ساخت دارد و در مهرماه به بهره برداری 

می رسد.
وی افزود: بــرآورد هزینه این پروژه ها بیش از 
50 میلیارد تومان اعتبار دولتی است که این 
هزینه ها توســط خیران پرداخت شده است و 
رقم بی سابقه ای در کشور به شمار می آید که 
خیری به تنهایی بتواند 11 هزار مترمربع زیربنا 

را تکمیل و به بهره برداری برساند.
حســین پور اظهار امیدواری کرد که در مهر 

امســال پرو ژه هــای یاد شــده با 
حضور وزیر آمــوزش و پرورش 
افتتاح شــود.وی آمــار خیران 
مدرسه ساز را از ابتدای تشکیل 
این مجمع، 3 هــزار و 700 نفر 
اعالم کرد و گفت: 4 هزار و 800 
مدرسه به صورت 100 درصد با 
مشــارکت دولتی توسط خیران 
به بهره برداری رسیده است و هم اکنون 400 
خیر به صورت مســتمر بیش از یک مدرسه 
ســاخته اند و بقیه خیران هم در ســاخت و 
هزینه کرد فضاهای آموزشی از سهم دولتی هم 

پیشی گرفته اند.

استان برتر کشور در مدرسه سازی
حسین پور عملکرد اداره کل نوسازی مدارس 
استان را مطلوب دانست و در این زمینه اعالم 
کــرد: با کمک خیران و تــالش همکاران در 
آموزش و پرورش، در 48 ناحیه اســتان 293 
پروژه با زیربنای 145 هزار مترمربع در قالب 
هزار و 204 کالس درس ســاخته شده است 
و در اول مهر امســال به عنوان اســتان برتر 
کشــور در اختیار آموزش و پرورش اســتان 
قــرار می گیرد که از ایــن 293 پروژه، تعداد 
169 پروژه بــا 602 کالس توســط خیران 
ســاخته شده اســت که تعدادی از خیران از 
ایرانیان ساکن در کشــورهای آمریکا، ایتالیا، 
قطر، کویت، پاکستان، امارات متحده و دیگر 
کشورها بوده اند که در این امر خیر مشارکت 
داشــته اند و نمایندگان آن ها بر این پروژه ها 

نظارت دارند.

بی مهری انبوه سازان به مدرسه سازی
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد انبوه سازان 
و مسکن مهر درباره ساخت فضاهای آموزشی، 
گفت: در گلبهار، مهرگان، بینالود و شهرهای 
بزرگی نظیر نیشــابور و ســبزوار انبوه سازان 
توجهــی بــه جانمایــی فضاهای آموزشــی 
نداشته اند و اگر این واحدها در آینده در اختیار 
متقاضیان قــرار گیرد برای ســاکنان آنجا با 
مشکل تأمین فضای آموزشی روبه رو هستیم 
در حالــی که هم اکنون حداقل 2 هزار و 100 
کالس در این گونه شهرک ها و شهرها کالس 

درس الزم است.

حذف مدارس خشتی و گلی
حسین پور تأکید کرد: مدارس خشتی و گلی 
اســتان شناسایی و تخریب شــده است و 9 
کالس درس در این مکان ها در مهر امســال 
آماده بهره برداری اســت و هزار و300 کالس 
درس هم به سیستم های گرمازایی استاندارد 
تجهیز شده و در دو سال آینده تمام مدارس 
اســتان مجهز به گرمایش استاندارد خواهند 

شد.
وی با اشــاره به اینکه در بسیاری از مناطق 
شــهری با کمبود کاربری فضاهای آموزشی 
روبه رو هستیم، افزود: با توجه به جابه جایی 
جمعیت شــهری، در ناحیه یک مشــهد بر 
تعداد دانش آموزان 7 هزار نفر افزوده شده و 
در تبادکان و قاسم آباد و حاشیه شهر مشهد 
عالوه بــر اینکه با کمبود زمیــن با کاربری 
آموزشی روبه رو شــده ایم، افزایش چشمگیر 
جمعیت دانش آموزی را شاهد هستیم و باید 
بر فضاهای آموزشی حاشیه شهر و مناطق و 

نواحی یاد شده افزوده شود.

تحقق هزار و 100 میلیارد تومانی 
کمک های خیران

وی یادآور شد: خیران مدرسه ساز هزار و 100 
میلیارد تومان از تعهدات خود را در راســتای 
مشــارکت و ساخت مدرســه در سال جاری 
محقق ساخته اند و تنها در شهرستان بجستان 
80 کالس درس را تجهیز کرده و در نیشابور 
و اطراف آن 100 واحد آموزشــی تعهد شده 
بود که 80 واحد آموزشی در نیشابور و اطراف 
آن تحویل و 20 واحــد هم در آینده تحویل 

خواهد شد.

معاون استاندار در گفت وگو با قدس: 
  ۲۴۰ مدیر استان خراسان رضوی 

در محل خدمتشان سکونت ندارند
معاون  آنالین:  قدس 
توسعه مدیریت و منابع 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفت: 240 مدیر 
در دستگاه های مختلف 
استان در محل خدمت 

خود سکونت ندارند.
در  موســوی  کوکــب 

گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: بیشترین شهرستان های 
استان خراسان رضوی که مدیران آن ها در مکان خدمتی شان 
اســتقرار و یا به عبارتی سکونت ندارند داورزن، خلیل آباد، زاوه 
و باخرز هســتند. وی تصریح کرد: در شهرستان داورزن 11، 
بردسکن 11، خلیل آباد 40، فیروزه 24، زاوه 24 و باخرز 7 مدیر 
سکونت ندارند. وی در پاسخ به این پرسش که برخی مدیران 
دلیل عدم سکونت را نبود منزل مناسب عنوان کرده اند، اظهار 
داشت: این موضوع صحت دارد و مدیران در برخی شهرستان ها 
به دلیل نبود مســکن مناسب اســتیجاری و منزل سازمانی 
اســتقرار ندارند، اما اینکه عنوان شود مدیر به دنبال خانه های 
اشرافی و بزرگ در این شهرستان هاست صحیح نیست.معاونت 
توسعه مدیریت و منابع اســتانداری خراسان رضوی افزود: بر 
اساس مصوبه وزارت کشور فرمانداران، بخشداران و مدیران کل 
دستگاه های ستادی حتماً باید در منطقه خدمت خود سکونت 
داشته باشند که به دلیل عدم سکونت دو بخشدار در سبزوار و 
خلیل آباد تغییر آن ها به زودی انجام خواهد شد.موسوی بیان 
داشت: در مورد سکونت شهردار کاشمر نیز بر پایه مکاتبه ای که 
نماینده مجلس در این شهرستان با وزارت کشور داشته است، 
نامه ای از این وزارتخانه به دفتر امور شهری و شوراهای خراسان 
رضوی ارسال شــده و در آن شهردار کاشمر بر اساس مدارک 
پیوست نامه ارسالی نماینده از جمله گواهی اشتغال به تحصیل 
همســر و بر مبنای تبصره ذیل ماده 4 دستورعمل 56628 از 
شرایط سکونت در محل خدمت استثنا شده است. وی در مورد 
سکونت استاندار خراسان رضوی نیز گفت: استاندار با خانواده 

در شهر مشهد سکونت دارند.

  تولد نسل تازه مدیران پروازی
 در خراسان رضوی

ســعید کوشــافر: مدیران پروازی یکی از آفت های نظام 
مدیریتی کشور هســتند؛ تا همین چند سال پیش مدیران 
پروازی زیادی در کشور وجود داشتند که هر هفته با هواپیما 
به محل خدمت خود رفته و آخر هفته و تعطیالت را در مرکز 

کشور و کنار خانواده خود می گذراندند. 
همین مسئله موجب شــده بود تا امور بسیاری از استان ها و 
شهرســتان ها هر هفته دچار یک وقفه چند روزه شــود یا در 
تعطیالت معطل بماند. از دیگر سو مدیران پروازی هم به خاطر 
دوری از خانه و خانواده و دل نبستن به محل خدمت آن گونه 
که بایسته و شایسته بود خود را وقف کار نمی کردند و درصدد 
حل مشکالت نبودند، چه بسا مدیرانی که هر هفته در انتظار 
پایان مأموریت اداری بودند تا به نزد خانواده برگردند و عالوه بر 
پر کردن رزومه موفق به کسب مدارج باالتر در پایتخت شوند. 
خراســان رضوی هم از این بالی مدیریتی مصون نبوده است؛ 
زمانی بوده که حتی باالترین مقام اســتان هم در مرکز استان 
اقامت نداشته و هر هفته مجبور به جالی محل خدمت و پرواز به 
سوی مرکز کشور می شد. در مورد مدیران کل نیز شاهد این رویه 
بوده ایم. اما به نظر می رسد در سال های اخیر این قحطی مدیر 
و کمبود مقام مسئول در استان های کشور اندک اندک کاهش 
یافته و اکنون کمتر مدیر درجه یکی را در خراسان رضوی سراغ 
داریم که اگر بومی هم نباشد اما در مرکز استان ساکن نباشد.

این از جمله مطالبات مردمی بوده اســت که در سطح مدیران 
عالی استانی رنگ تحقق به خود گرفته و مردم را از مشکالت آن 
رها کرده است. اما به نظر می رسد اکنون که مدیران درجه یک 
استان دیگر پروازی نیستند گروه جدیدی از مدیران پدید آمده و 
هر روز هم بر خیل این مدیران میانی افزوده می شود.در روزهای 
گذشته خبری داشتیم که 16تن از مدیران شهرستان داورزن 
حاضر به سکونت در محل خدمتی خود نیستند! این در حالی 
است که بهانه ای عجیب برای عدم اسکان انتخاب شده است و 

آن نبود مسکن مناسب است.
 شاید کسانی که به شهر داورزن نرفته اند گمان کنند این شهر 
شبیه به روستایی اســت که همه خانه های آن خشت و گلی 
اســت؛ در حالی که در این شهر می توان بهترین و شیک ترین 
خانه ها را دید و یا اجاره کرد. این موضوع بهانه ای بیش نیست 
مگر اینکه بخواهیم باور کنیم این مدیران خوی اشــرافیگری 
دارند و به کمتــر از قصرها و ویالهای لوکس چند هزار متری 
رضایت نمی دهند.به نظر می رسد مدیرانی که احتماالً آمده اند تا 
یا رزومه پر کنند یا از مواهب انتصاب سود ببرند، در شأن خود 
نمی دانند که با مردم منطقه در یک ســطح زندگی کنند و به 
همین دلیل هرگز تن به اقامت خانوادگی در این شهرستان ها 
نمی دهند.این در حالی است که شهرستان های عمدتاً محروم 
نیاز دارند تا مدیران به صورت تمام وقت در منطقه حضور داشته 
و با تالش های بیشتر زمینه کاهش محرومیت را فراهم کنند. 
مدیری که در این شهرســتان ها ساکن نیست چطور می تواند 
بفهمد مردم چه مشکالتی دارند؟ البته نباید همه تقصیرها را 
هم گردن مدیران میانی انداخت؛ باید سراغ مدیران عالی رفت؛ 
استانداری که فرماندار را انتخاب کرده و بر کارش نظارت دارد، 
فرمانداری که بخشدار را معرفی کرده و مدیر کلی که مدیران 
شهرستانی را پشت میز گذاشته است. باید از آن ها پرسید که 
مالکشــان برای انتخاب این مدیر چه بوده است و چرا باید در 
شهرســتان محرومی که نیاز به رسیدگی دارد آخر هفته فقط 

نگهبان ساختمان اداره باقی بماند.

برگزاری یادواره شهدای عملیات کربالی۲در بیرجند
 مذاکره در طول مبارزه است

قدس: فرمانده سپاه امام 
رضوی  خراسان  رضا)ع( 
گفت: مذاکــره در طول 
مبارزه اســت و اگر قرار 
است عزتمند باشیم راه 
اصلی، مبارزه و استقامت 
است.ســردار ســرتیپ 
پاسدار یعقوبعلی نظری در یادواره شهدای عملیات کربالی2 
با محوریت سردار شهید محمود کاوه و سرداران شهید استان 
خراسان جنوبی در منطقه حاج عمران در بیرجند افزود: اگر 
مذاکره به تنهایی دنبال شود، مسیر ذلت را طی خواهیم کرد.

وی گفت: کسانی که ادامه دهنده راه شهدا هستند امروز باید 
در مقابل جنگ اقتصادی استکبار جهانی ایستادگی کنند و 

مبارزه در مصرف و تولید را در دستور کار قرار دهند.
فرمانده سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی اظهار داشت: برخی 
از ما مسئوالن متأسفانه دشــمن را آن طور که می خواهیم، 
تفســیر می کنیم و ظرفیت های داخلــی را هم نمی خواهیم 
ببینیم در حالی که در راه مبارزه، دشمن را آن طور که هست 

باید بشناسیم و ظرفیت های خود را فعال کنیم.
وی با بیان اینکه مبارزه محدود به کار نظامی نمی شود، گفت: 
این مبارزه باید جامعیت پیدا کند و متصل شود به آنچه شهدا 
پیمودند، آن گاه می توانیم اطمینان داشته باشیم که در مسیر 
رســتگاری قرار گرفتیم.ســردار نظری تصریح کرد: استکبار 
جهانی را نباید آن گونه که جلوه می کند شناخت زیرا واقعیت 
آمریکا همین است که بروز و ظهور پیدا کرده، پهپادش زده 

می شود و در کمال فرودستی سکوت می کند.
استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان این سخن از رهبر معظم 
انقالب که فرمودند امروز کشور ما به بزرگداشت شهدا احتیاج 
دارد، گفت: تهاجم دشمنان در سطح مسائل معنوی مشکل تر 
از حمالت ســخت است و زمانی که شــهدا زنده بودند دفاع 
کردند و امروز هم با هویت و معنویت خودشــان از اســالم و 

هویت کشور دفاع می کنند که مهم است.
معتمدیان اظهار داشت: در چنین یادمان مقدس و گرانقدری 
چه فرصتی مغتنم تر از آنکه بــار دیگر به تبیین آرمان های 

شهدای بزرگ همچون کاوه بپردازیم.

استاندار خراسان رضوی: 
 فرهنگ دفاع مقدس بهترین الگو برای 

مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است
قدس: دومین نشســت 
شورای هماهنگی حفظ 
ارزش های  نشــر  و  آثار 
خراســان  مقدس  دفاع 
رضوی در سال جاری با 
حضور استاندار خراسان 
رضوی و مدیرکل حفظ 
آثار دفاع مقدس استان 

در مشهد برگزار شد.
اســتاندار خراســان رضوی در این نشســت گفت: امروز که 
دشــمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی با اعمال فشارهای 
اقتصادی به دنبال ایجاد نارضایتی عمومی هستند مردم باید 
در جنگ اقتصادی نیز همچون دفاع مقدس استقامت کنند. 

علیرضا رزم حســینی افزود: گرامیداشت دفاع مقدس به این 
دلیل اســت که مردم در این حماسه عظیم با دست خالی به 
فرمان امام خمینی)ره( برای رضای خدا به میدان آمدند و از 
اسالم و انقالب دفاع کردند. رزم حسینی بیان رخدادها و وقایع 
دفاع مقدس را توســط حماسه آفرینان آن ضروری دانست و 
تأکید کرد: فرماندهان خراسانی که در دوران دفاع مقدس با 
یگان های این استان نقش بی بدیلی در دفاع مقدس ایفا کردند 
باید مصادیق از خودگذشتگی و ایستادگی مردم همیشه در 

صحنه کشورمان را در مجامع و محافل عمومی بیان کنند.  
مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
رضوی گفت: از سوی دستگاه های استان بیش از 500 برنامه 
پیشــنهادی به دبیرخانه ستاد ارائه شده که از این تعداد 78 
برنامه به عنوان برنامه های شــاخص از سوی دبیرخانه ستاد 
بزرگداشــت هفته دفاع مقدس اســتان به دستگاه ها برای 

الگوبرداری پیشنهاد شده است.
سردار یوسفعلی زاده خاطرنشان کرد: در بیش از 10هزار نقطه 
از استان خراسان رضوی شامل مدارس، مساجد، دانشگاه ها، 
ادارات و تشکل های مردمی برنامه های گرامیداشت هفته دفاع 

مقدس برگزار خواهد شد.
وی در ادامه تشکیل کمیته نظارت بر کیفیت برنامه های هفته 
دفاع مقدس، حضور پیشکسوتان و مسئوالن در ویژه برنامه های 
هفته دفاع مقدس و ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط 
دستگاه ها در هفته دفاع مقدس تا 15 مهر به دبیرخانه ستاد 
بزرگداشت را خواستار شد و بر ضرورت انجام تبلیغات محیطی 

و نیز تولیدات رسانه ای تأکید کرد.

    ۸۷۵ هزار جلد دفترچه با نرخ دولتی
 به خراسان رضوی اختصاص یافت

قــدس: رئیــس اداره 
بازرگانی داخلی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی گفت: 
در آستانه سال تحصیلی 
جدید به منظور تنظیم 
بــازار 875 هــزار جلد 
دفترچه 40، 60، 80 و 100 برگ با نرخ دولتی به این استان 
اختصاص یافت.حمیدرضا رجوعی افزود: از این تعداد 175هزار 
جلد مربوط به دانش آموزان زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد 
است که 125هزار جلد به کمیته امداد و بقیه آن به بهزیستی 
تعلق می گیرد.وی اظهار داشت: 700هزار جلد دفترچه دیگر 
توسط اداره کل آموزش و پرورش جذب و از طریق مدارس با 
محوریت مناطق محروم و کم برخوردار بین دانش آموزان توزیع 
می شود.به گزارش ایرنا، قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار برای 
هر دفترچه 40 بــرگ 17 هزار ریال، 60 برگ 25 هزار ریال، 
80 برگ 34 هزار ریال و 100 برگ 42 هزار ریال است.استان 
خراســان رضوی دارای یک میلیــون و 230 هزار دانش آموز 

معادل 9درصد جمعیت دانش آموزی کشور است.

هادی زهرایی   معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در حاشیه بهره برداری 
از زمین چمن مصنوعی دانشــگاه صنعتی قوچان در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس در 
خصوص مقاوم سازی ساختمان های قدیمی دانشگاه های کشور گفت: مقاوم سازی فضاهای 
آموزش عالی کشور که عمر آن ها باالی 40 سال است به دلیل آنکه برخی از آیین نامه ها 
در خصوص مقاوم سازی در آن زمان وجود نداشته به همین دلیل ضرورت مقاوم سازی این 
ساختمان ها بسیار مهم است و در شرایط کنونی که اعتبارات مقاوم سازی کافی نیست با 

تغییر کاربری بخشی از نیازها حل می شود. 
محمدتقی نظرپور ادامه داد: در مجموع  5میلیون و 2 هزار مترمربع فضای آموزشی داریم و 
6 میلیون و 8هزار مترمربع فضای کمک آموزشی و رفاهی داریم که در مجموع 12 میلیون 
مترمربع فضا در دانشــگاه های کشور وجود دارد که حدود 20درصد این ساختمان ها که 

قدمت آن ها بیش از 40 سال است، موضوع مقاوم سازی در آن ها بسیار مهم است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ادامه داد: در بخش مقاوم سازی دو نکته 
بسیار مهم است. نکته اول تأمین منابع مالی که بخشی از آن در حال تأمین شدن است 
اما همه اعتبار مورد نیاز برای مقاوم سازی وجود ندارد. نکته دوم، در مقاوم سازی باید فضای 
جایگزین داشــته باشیم تا کاربران این ساختمان ها را جابه جا کنیم و سپس مقاوم سازی 

بنا را انجام دهیم .
نظرپور در خصوص وضعیت ساختمان های دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
دانشگاه فردوسی مشهد وضعیت ساختمانی آن نسبت به خیلی از دانشگاه های قدیمی 
بهتر است و بخش عمده ای از ساختمان های دانشگاه فردوسی مشهد در سایت کنونی این 
دانشگاه پس از انقالب ساخته شده که قدیمی ترین ساختمان این دانشگاه در حال حاضر 
دانشکده ادبیات است که وضعیت خوب و مناسبی دارد و آن دانشکده هایی که در مجموعه 
سایت قدیمی دانشگاه فردوسی مشهد وجود دارند و از آن ها استفاده می کنند باید مراقبت 

بیشتری صورت گیرد و موضوع مقاوم سازی در این ساختمان ها به درستی اجرا شود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس 
در خصوص وضعیت تغذیه و خوابگاه های دانشــجویان در ســال تحصیلی جدید گفت: 
بحث عمده ما در حوزه دانشــجویی این اســت که خدمات را به درستی ارائه کنیم و در 

موضوع تغذیه دانشجویان، در سال گذشته با اعتبار 4 تا 6 هزار تومان می توانستیم تغذیه 
دانشــجویان را فراهم کنیم اما امسال در سال تحصیلی 99-98 تغذیه دانشجویان ما با 
هزینه 8 تا 10 هزار تومان قابل تأمین است و دانشجویان ما حداکثر سقفی که پرداخت 
می کنند 2 هزار تومان است که تأمین ما به التفاوت هزینه تغذیه دانشجویان بخش زیادی 

از اعتبارات دانشگاه ها را به خود اختصاص می دهد.
وی ادامه داد: دانشگاه های ما حدود 20درصد تخصیص عمرانی تعمیرات اساسی را دریافت 
کرده اند در صورتی که انتظار دانشــجویان ما پس از حضور در دانشــگاه ها این است که 
خوابگاه ها و ســلف سرویس آن ها مرتب و آماده باشد اما با این اعتباراتی که بعضاً وجود 
دارد دانشگاه ها نمی توانند به درستی تعمیرات اساسی خوابگاه ها و سلف سرویس ها را انجام 
دهند و محدودیت هایی که در سال جاری در بودجه عمومی کشور داریم همه ما باید به 

درستی این شرایط را درک و همراهی کنیم.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان به صورت 
جداگانه به تغذیه دانشگاه ها کمک کرده است و تالش می کنیم در انتهای شهریور ماه از 
سازمان برنامه و بودجه اعتباری را در اختیار دانشگاه ها قرار دهیم که رقم پیشنهادی ما 
400 میلیارد تومان است که در اختیار وزارت علوم قرار بگیرد تا بتوانیم بخشی از مشکالت 

تغذیه ای دانشگاه ها را برطرف کنیم.

معاون وزیر علوم در گفت وگو با قدس:

20 درصد ساختمان های دانشگاه ها نیازمند مقاوم سازی هستند

روزبازار

گپ

زاوهی 

یادواره

دافع مقدس

اتمدرهس

استان ما2
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شکر

     مدیرکل کمیته امداد خبرداد
توزیع ۷۵ هزار پاکت جشن عاطفه ها 

بین دانش آموزان خراسان شمالی

امداد  مدیــرکل کمیته  بجنورد- خبرنگار قدس: 
خراسان شمالی گفت: بیش از 75هزار پاکت مخصوص 
کمک های جشــن عاطفه ها بین دانش آموزان مدارس 

این استان توزیع می شود. 
مجید الهی راد در نشســت ستاد احسان و نیکوکاری 
استان خراسان شمالی، شعار جشن نیکوکاری امسال 
را »با رنگ مهر رؤیایی بسازیم« عنوان کرد و گفت: این 
جشن امســال در هفته دوم مهرماه در سطح مدارس 

برگزار می شود.
وی به برگزار شــدن جشن عاطفه ها به صورت باشکوه 
تأکید کرد و ادامه داد: زنگ جشن عاطفه ها دهم مهر 

ماه در سراسر کشور همزمان نواخته می شود.

   رئیس بهزیستی این شهرستان عنوان کرد
۱۰ هزار دانش آموز نیشابوری نیازمند 

کمک های خیران

نیشابور- خبرنگارقدس: در حال حاضر حدود 10 
هزار دانش آموز زیر پوشش اداره بهزیستی شهرستان 
نیشابور هستند که از این تعداد 420 دانش آموز دارای 
معلولیت های مختلف هستند که نیاز به حمایت های 
ویژه دارند.رئیس اداره بهزیستی نیشابور در آستانه سال 
تحصیلی جدید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی ســال 
تحصیلی جدید و تعداد زیاد دانش آموزان زیر پوشش 

همچنان نیازمند مشارکت خیران بزرگوار هستیم.
علی صدر افزود: خیــران می توانند کمک های نقدی 
خود را به شماره حساب 2173451735002 و شماره 
کارت 6037991899548352 به نام مشــارکت های 

مردمی بهزیستی نزد بانک ملی واریز نمایند.

   مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:
 ایثارگران مانع تفرقه افکنی 

در جامعه شوند

قدس: مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی گفت: خانواده های شهدا و ایثارگران همانند سابق 
با ایجاد بصیرت افزایی باید وحدت را در جامعه افزایش 

دهند و مانع تفرقه افکنی در جامعه شوند.
حجت االســالم حســین معصومــی در دیــدار بــا 
شمس الملوک مرندی، همسر شهید و مادر شهید حسن 
و محمد یاراحمدی و جانباز 70درصد محمد شــورئی 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: جانبازان و 
آزادگان باید رشادت و فداکاری های شهدا را در جامعه 
زنده نگه دارند تا نســل جوان جامعه بدانند، امنیت و 
آرامش امروز ما به قیمت خون هزاران شــهید بدست 

آمده است.



روی خط حادهث

گزارش جلسه

محیط زیست

با موافقت اعضای شورای شهر انجام می شود 
  ارائه مشوق برای خوداظهاری 

در استفاده از توقفگاه های شهر مشهد
قدس: با موافقت اعضای 
شــورای اســامی شهر 
مشهد به منظور ترغیب 
شهروندان به خوداظهاری 
در استفاده از توقفگاه های 
غیرحاشیه،  و  حاشیه ای 
نظیر  خاصی  مشوق های 

استفاده رایگان از این فضاها در نظر گرفته شد. 
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای اسامی شهر مشهد 
در این باره گفــت: به منظور افزایش انگیزه شــهروندان برای 
خوداظهاری در اســتفاده از توقفگاه های حاشــیه ای و توجه به 
هوشمندسازی توقفگاه های غیرحاشیه ای، به شهرداری مشهد 
اجازه داده می شــود در صورت خوداظهاری اســتفاده کنندگان 
از توقفگاه های مجاز حاشــیه ای دارای حق توقف، در ســامانه 
نرم افزاری شهر من، به عنوان تشویق نسبت به اعمال ۱۰ ساعت 
امکان توقف رایگان مازاد بر نیم ساعت اول در هر ماه و ۳۰ درصد 

تخفیف در حق توقف برای آنان اقدام کند.
بتول گندمی افزود: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 
۶ ماه پس از اباغ قوانین مصوبه، نســبت به هوشمندســازی 
توقفگاه های غیرحاشیه ای تحت مدیریت خود و در نظر گرفتن 

تمهیدات الزم در سامانه نرم افزاری »شهر من« اقدام نماید. 
مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای 
اسامی شهر مشهد در مخالفت با این طرح گفت: دادن مشوق 
امکان توقف رایگان خودرو به شهروندان در مقابله با تشویق آنان 

به استفاده از وسایل نقلیه عمومی است.
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز اظهار 
داشت: این طرح و مشــوق ها به خودروهای دارای بدهی تعلق 
نمی گیرد. خلیــل اهلل کاظمی افزود: هم اکنون از یک میلیون و 
۲۰۰ هزار خودرو در مشهد، ۸۰ هزار خودرو بیش از ۱۷۰ میلیارد 
ریال به شرکت الیت )ساماندهی توقفگاه های حاشیه ای( بدهی 
دارند.در ادامه این نشست طرح مزبور با موافقت اعضای شورای 

اسامی شهر مشهد تصویب شد.

  برگزاری مناقصه برای تأمین ۵۰۰ دستگاه اتوبوس
صــدور مجوز برگــزاری مناقصه محــدود و انعقاد قــرارداد با 
خودروســازان منتخب به منظور تأمین ۵۰۰ دستگاه اتوبوس 
گازسوز شهری از دیگر مصوبات جلسه علنی روز گذشته شورای 
شــهر مشهد بود.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
اسامی مشهد در این باره گفت: طبق این مصوبه به شهرداری 
مشهد اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد خرید اتوبوس 
گازسوز شهری تا سقف ۵۰۰ دستگاه با شرکت های تولیدکننده 
مورد تأیید ســازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، با رعایت 
ضوابــط و مقــررات اباغی مربــوط به طرح نوســازی ناوگان 

اتوبوسرانی اقدام کند.

 رونمایی از اپلیکیشن »شهر من« 
طبق اظهار مدیر سازماندهی شبکه یکپارچه خدمات و کسب و 
کارهای شهری شهرداری مشهد، اپلیکیشن »شهر من« مهرماه 

امسال با مشارکت فعال بخش خصوصی رونمایی می شود.
در این اپلیکیشن کلیه خدمات بخش دولتی، خصوصی و عمومی 
قرار گرفته اســت که تأکید بر اجرا و ارائه خدمات توسط بخش 
خصوصی است و شهروندان می توانند با نصب آن از کلیه خدمات 

در یک آپ بهره ببرند. 

 آخرین وضعیت انتخاب معاون فرهنگی
 تا سرنوشت طرح اطراف حرم

رئیس شورای اسامی شهر مشهد نیز در حاشیه این جلسه گفت: 
معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد به زودی و پس از انتخاب 
گزینه نهایی از میان گزینه های مطرح شده توسط شهردار معرفی 
خواهد شد. محمدرضا حیدری اظهار کرد: شورای شهر مسئله 
ضرورت تعیین معاون فرهنگی را به شهردار یادآوری کرده و وی 
نیز در این خصوص مصمم بوده و در حال انجام بررسی های الزم 
اســت و امیدواریم به  زودی شهردار در این زمینه به جمع بندی 
رســیده و فرد مورد نظر را انتخاب کند.حیدری درباره آخرین 
وضعیت طرح بهسازی اطراف حرم مطهر رضوی، بیان کرد: در 
طرح اطراف حرم مطهر یک مسئله اساسی مطرح شده که آن 

موضوع طرح تاش بوده که در گذشته مبنای عمل بوده است.
رئیس شــورای اسامی شهر مشهد عنوان کرد: طرح بعدی که 
شورای معماری و شهرســازی اباغ کرده، اما با توجه به توقف 
طرح بر مبنای درخواست شهروندان پاسخ آن ها داده شده است، 
به شهرداری ثامن توصیه شده تعهدات جدیدی را بر اساس طرح 

قبلی ایجاد نکنند.

 مقصر ۸۰ درصد آلودگی زیست محیطی 
مشهد مشخص شد

اداره  رئیس  تســنیم: 
محیط زیست، سامت و 
ایمنی شــهرداری مشهد 
گفت: خودروهای دودزا و 
آالینده محیط زیست در 
پنج ماه گذشته ۸۰ درصد 
سهم آلودگی هوای مشهد 

را داشته اند. محمد پذیرا اظهارکرد: از تعداد کل تخلف های زیست 
محیطی صورت گرفته از ابتدای ســال جاری تاکنون، ۱۴ هزار 

مورد مربوط به خودروهای دودزا بوده است.
وی خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۰ هزار دستگاه بدون معاینه 
فنی بودند که اخطار تهیه معاینه فنی به آن ها اباغ شد و بیش 
از ۳ هزار خودرو به دلیل دودزا بودن به تعمیرگاه منتقل شدند 
تا با تعمیرات الزم از ایجاد آلودگی بیشتر در سطح شهر مشهد 

جلوگیری شود.

پلیس به سارقان رکب زد
  دستگیري باند 6 نفره سرقت احشام 

نیشــابور- قــدس: 
انتظامــي  فرمانــده 
از  نیشــابور  شهرستان 
دستگیري  و  شناسایي 
بانــد ۶ نفره ســارقان 
حرفه اي احشــام با ۱۱ 
فقــره ســرقت در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ حســین دهقانپور در این باره 
افزود: در پي گزارش سرقت های سریالی احشام از روستاهاي 
بخش مرکزي شهر نیشابور، پیگیری موضوع به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهي شهرستان قرار گرفت.

در بررســی میداني کارآگاهان پلیس آگاهي از سرقت هاي 
صورت گرفته مشخص شد، سارقان برای اجرای نقشه شبانه 
به محل نگهداری احشام در ســطح روستاها رفته و پس از 

سرقت با خودرو نیسان از محل متواري شده اند.
وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس با اشراف اطاعاتی دو 
متهم را در این زمینه شناســایی و با هماهنگی مقام قضایی 

آن ها را در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتي دستگیر کردند.
ســرهنگ دهقانپور یادآورشــد: متهمان دستگیرشده در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس به ۱۱ فقره سرقت احشام 
از چهار روستاي بخش مرکزي با کمک و همدستي چهار 
نفر دیگر اعتراف و دیگر همدستان متهمان نیز دستگیر و 
دو دستگاه خودرو نیسان حمل احشام سرقتي نیز در این 

رابطه توقیف شد.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشــابورتصریح کرد: همکاري 
برخي شوراها و دهیاران روستاها در زمینه خریداري و نصب 
دوربین هاي مداربسته در روستاها و اتصال دوربین ها به مرکز 
مانیتورینگ پلیس برای پیشــگیري از جرم اقدام کرده و در 
ادامه رویکرد جامعه محوري و پیشگیري اجتماعي این یگان، 
آمادگي ارائه مشاوره رایگان به صنوف و دهیاری ها و... را دارد.

شهروندان مراقب مدارک هویتی خود باشند
 دستگیری جاعالن سیمكارت در مشهد 
تاش  بــا  قرمز:  خط 
پلیــس چهــار نفر که 
شهروندان  اطاع  بدون 
از  بــا سوءاســتفاده  و 
آن ها  هویتــی  مدارک 
اقدام به رجیسترگوشی 
تلفن همــراه و... کرده 
بودند، دستگیر شــدند. سرهنگ امید نودهی، رئیس پلیس 
امنیت عمومی فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت : در 
پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادي در سطح شهرستان 
مشهد مقدس در پوشش موبایل فروشي اقدام به تبلیغ و توزیع 
سیمکارت های رایگان به شــهروندان کرده و با اخذ مدارک 
هویتی آنان، اعمال مجرمانه ای شــامل جعل و رجیســتري 
غیرمجاز گوشی تلفن همراه انجام می دهند، پیگیری موضوع 
در دســتور کار مأموران مرکز اطاعات فضای مجازی پلیس 

امنیت استان قرار گرفت.
با انجام تحقیقات تخصصی و تکمیلی پرونده، یکي از متهمان 
جعل سیمکارت دستگیر و در بازجویی ها معترف شد:حدود 
۳۰۰ کارت ملي را از مشــتریان گرفته و از آن طریق تعداد 
۶۰ سیمکارت صادر کرده است. رئیس پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی اســتان تصریح کرد:تیم مرکز اطاعات 
فضاي مجازي پلیس امنیت عمومي در ادامه پیگیري علمي 
این پرونده، سرکرده باند صدور سیمکارت هاي جعلي و شبکه 
دریافت مدارک هویتي شهروندان و دو همدستش را شناسایي 

و در اقدامي غافلگیرانه آنان را دستگیر کرد.
وی ادامه داد: بررســي هاي اولیه پلیس نشــان مي داد افراد 
دســتگیر شــده در بازه زمانی یک ماهه، تعداد قابل توجهی 
از مدارک هویتی شــهروندان را گرفته و با شــگردي خاص، 
سیمکارت هایي که قباً مورد سوءاستفاده قرار مي گرفته را به 
مشتریان خود بدون پلمب و هولوگرام شرکت تحویل داده اند. 
چهار متهم این پرونده به مراجع قضایی معرفی و از آنان ۶۰ 
سیمکارت مجعول یکي از اپراتورهاي تلفن همراه و ۷۵۰ فقره 
تصویر کارت ملی کشــف و ضبط شد .تحقیقات در این باره 

ادامه دارد.

  دستگیري دو سارق حرفه اي 
موتورسیكلت در نیشابور

نیشــابور- قــدس: 
انتظامــي  فرمانــده 
شهرســتان نیشــابور از 
شناســایي و دستگیري 
حرفــه اي  ســارق  دو 
موتورســیکلت با هشت 
این  فقــره ســرقت در 
شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین دهقانپور گفت: در پی اعام 
چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهر نیشابور، پیگیری 
موضوع به منظور شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی 
در دســتور کار مأموران کانتري ۱۲ جمهوري این شهرستان 

قرار گرفت. 
مأموران با بررســي زمان و مکان سرقت ها و افزایش گشت هاي 
نامحسوس فردی را در حال سرقت موتورسیکلت مشاهده و در 

یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. 
وی خاطرنشــان کرد: متهم دستگیرشــده در مواجهه با ادله و 
مســتندات پلیس به هشت فقره سرقت موتورسیکلت در شهر 
نیشابور با کمک دوستش اعتراف کرد که دیگر همدست متهم 
با هماهنگي قضایي در یک عملیات ضربتي دســتگیر شد. این 
مقام انتظامی یادآورشد: تحقیقات با دستور مقام قضایي به منظور 

کشف سایر سرقت هاي احتمالي دیگر ادامه دارد. 
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: شهروندان از رها 
کردن موتورسیکلت خود بدون قفل، حتي براي لحظه اي کوتاه 

خودداري کنند تا از وقوع این گونه جرایم جلوگیری شود.

زاویه تصویر

زندگی عشایر تپه سرخ اسفراین

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     .

اندکی بودجه صرف طراحی لباس اسالمی شود
اکثریت  قاطع  زنان  حجاب  باورند، ولی  در بازار کشور 
لباس  مناســب  پیدا نمی کنند. اگر کمــی  از بودجه 
 فرهنگی  صرف  طراحی  و دوخت  و توزیع  شلوار، مانتو، 
روسری  زیبا و برازنده  به قیمت  خوب  شود، اثر آن را در 

جامعه  خواهیم  دید.
915...29۸6

  تقاضا از اتوبوسرانی
تقاضا می شود به منظور دسترسی مستقیم ساکنان 
خیابان پورسینا و مهدی آباد، خط۵۹ از میدان مفتح 
تا میدان عسگریه و از طریق خیابان های طباطبایی 

و وحید و المهدی تا متروی نبوت ادامه مسیر دهد.
91۰...3695

  پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیام
احتراماً با عنایت به پیام مردمی نشــریه شماره ۹۰۱۷ مورخ ۹۸/۴/۲۹ جوابیه شهروند 

محترم به حضور ارسال می شود.
پیام شهروند: نزدیک یک سال است آسفالت کشاورز را کنده اند و رفت و آمد ما را مختل 
 کرده اند و هر روز باید خانه را دســتمال بکشــیم. دیگر نمی شود نفس کشید از بس که 

گرد و خاک است. مسئوالن لطفاً رسیدگی کنند.
جوابیه: احتراماً احداث بولوار ۵۰ متری کشــاورز به طــول  هزارو ۴۰۰متر با اعتباری 
افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال به مدت ۱۰ ماه از بهمن ماه گذشــته آغاز شده و به جهت 
کاهش مشــکات مردمی در زمان اجرای پروژه، کل مسیر به ۶ قسمت تقسیم شده که 
عملیات اجرایی آن با وجود معارضات تأسیساتی شرکت گاز، آب و فاضاب، تیرهای برق 
و... در حال انجام بوده و تخریب آسفالت آخر خیابان کشاورز به جهت احداث بولوار برابر 
نقشه و مشخصات فنی از خردادماه آغاز شده و در حال حاضر کانال جمع آوری آب های 
سطحی آن در دست اجرا بوده که به یاری خداوند متعال پس از زیرسازی و جدول گذاری 

تا مهر ماه سال جاری آسفالت خواهد شد.
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عقیــل رحمانی مدیــر جهاد کشــاورزی 
شهرستان مشهد از اراده حاکمیت برای برخورد 
قاطع با ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته 

در »باستی هیلز« مشهد خبر داد.

با متجاوزان به حقوق عامه برخورد می شود
امید طهماسبی زاده در زمینه برخورد با تغییر 
کاربری های صورت گرفته »باستی هیلز« مشهد 
بــه قدس گفت: همان طور که مســتحضرید 
شورای حفظ حقوق بیت المال استان خراسان 
رضوی با مدیریت دادستان محترم وقت آقای 
صادقی و حضور مثال زدنی معاونان ایشــان از 
جمله آقــای حقدادی و با مشــارکت گرفتن 
ظرفیت اجرایــی و قانونی ادارات متولی اراضی 
اعم از ملی، دولتی، موقوفه و اراضی کشاورزی 
و ایجاد هم افزایی در اقدامات حاکمیتی دولت، 
گام های ارزشــمندی در حــوزه حفظ حقوق 
عمومی برداشــته اند. برهمین اســاس در این 
راســتا با متخلفان و متجاوزان به حقوق عامه 

برخوردهای قاطعی صورت گرفته است.

 خألهایی که سرانجامش تصرف 
و قطعه بندی اراضی شد

طهماســبی زاده به سوءاســتفاده برخی افراد از 
خألهای قانونی برای تغییر کاربری اشاره و در این 
باره عنوان کرد: متأسفانه در گذشته برخی خأل ها 
به خصوص در حوزه قانون گذاری و همچنین در 
نحوه  تعامل دستگاه های دولتی وجود داشت که 
به واســطه آن تعدادی از افراد این امکان را پیدا 
کردند تا عاوه بر تصرف قسمت هایی از اراضی 
دولتی، بــا قطعه بندی، ســاخت تفرجگاه های 
شــخصی در اراضی ارزشمند کشاورزی، تغییر 
کاربــری باغات و مزارع، ســودهای کانی را به 

جیب بزنند.
وی تصریــح کرد: از طرفی  این اقدامات زیان بار 
زمینه  تجاوز به حقابه ها و استحصال بی ضابطه  
منابع آبی را برای منافع فردی ایجاد کرد، لیکن 

در حــال حاضر و در چند ســاله  اخیر با اعمال 
قاطع مقررات که خوشبختانه با انعکاس اخبار 
آن از طریــق جراید همراه بود، موجب معطوف 
شدن افکار عمومی به این ماجرا شد؛ به نحوی 
که ماحظه می فرمایند امروز این قبیل اقدامات 
در زمره  مطالبات عمومی قرار گرفته و همچنین 

تا حــد زیادی از ادامه این روند 
ناصواب پیشگیری شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اقدامات شاخص  افزود:  مشهد 
شورای حفظ حقوق بیت المال 
بــا داللت و همراهــی عزیزان 
دســتگاه قضایــی و اداره کل 
اطاعات استان و دیگر دلسوزان 
حوزه های نظارتی و امنیتی که 
با تعامــل ادارات متولی زمین 
در ماه های گذشــته به مرحله 
اجرا درآمد، در ســطح کشور 
مثال زدنی است. البته با توجه 

به حجم گسترده  تغییر کاربری ها  باید اقدامات 
اینچنینی با جدیت بیشتری دنبال شود.

  اراده حاکمیتی در برخورد قاطع 
با »باستی هیلز« مشهد

امید طهماسبی زاده از عزم جدی همه دستگاه ها 
بــرای اعمال قانــون در ماجرای باســتی هیلز 
مشهد)اســاطیر( خبرداد و در ایــن زمینه هم 
بیان کرد: در خصوص برخورد 
کاربری های غیرمجاز  تغییر  با 
حاضر  حال  در  خوشــبختانه 
مقــررات خوبی وضع و تکلیف 
مراجــع قضایــی و اجرایی را 
با متخلفان روشــن کــرده و 
همان طور که عرض شــد این 
قبیــل برخوردها مورد مطالبه 
عامه مردم نیز اســت، بنابراین 
شــهروندان محتــرم مطمئن 
باشــند شــورای حفظ حقوق 
بیت المال که با عضویت دستگاه 
قضایــی و ادارات متولی زمین 
به طور منظم تشکیل می شود، همچنین کمیته 
صیانــت از اراضی ملی و دولتــی هیچ تعارف و 
اغماضی در برخورد با متخلفان و مجرمان ندارند، 

از جمله مجموعه اساطیر که اراده حاکمیت در 
برخورد قاطع با آن قرار گرفته و مطمئن باشید 
در این خصــوص ذره ای از اهداف قانونی عقب 
نخواهیم نشســت و برخورد قانونی با این قبیل 

اقدامات صورت خواهد پذیرفت.

 خروجی اعمال قانون ها اعالم خواهد شد
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مشهد ادامه 
داد:خوشــبختانه رویکــرد مدیریتی جدید در 
حوزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، 
ارتقای سطح کیفی و کمی اقدامات، تقویت بنیه 
تخصصی و لجستیکی و استفاده از فناوری های 
روز )نظــارت ماهــواره ای و الکترونیکی(، مورد 
تأکید و نظر ریاســت محترم ســازمان جهاد 
کشاورزی استان است. در همین رابطه تغییرات 
مثبتی در حال وقوع است که ان شاءاهلل ماحصل 
آن با ورود و حمایت کمیته صیانت از اراضی ملی 
و دولتی، به خصوص حضور ارزشمند سرپرست 
دادســرای زمین و مســکن مرکز استان؛ آقای 
حقدادی با به کارگیری تمام توان دستگاه های 
اطاعاتــی، انتظامی، اجرایی و دولتی، به زودی 
انعکاس اخبار اجرایی و عملی به ســمع و نظر 

مردم عزیز خواهد رسید. 
وی در خاتمه خاطرنشــان می سازد: با توجه 
به قانون حفظ کاربــری اراضی زراعی و باغ ها 
مصوب ۱۳۷۴ ،تغییر کاربــری اراضی زراعی 
و باغ هــا جز در موارد ضروری به تشــخیص و 
 مجوز وزارت جهاد کشــاورزی، ممنوع بوده و

ساخت و ساز بدون مجوز نتیجه ای جز تحمیل 
جرایم ، عوارض گزاف و تخریب مســتحدثات 

غیرقانونی در برنخواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد در گفت وگو با قدس تأکید کرد

»باستی هیلز« مشهد در یک قدمی اجرای عدالت

 اراده حاکمیت در 
برخورد قاطع با 

مجموعه »اساطیر« 
قرار گرفته و در این 

خصوص ذره ای از 
اهداف قانونی عقب 

نخواهیم نشست

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

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 وزش باد در اغلب مناطق خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعام کرد: با بررسی نقشه ها 
و خروجی مدل های هواشناســی، آسمان در غالب نقاط استان 
صاف تا کمی ابری و پدیده جوی غالب وزش باد است. وزش باد 
 در برخی نواحی )به ویژه نواحی جنوب و نوار شرقی( طی ساعات

 بعد ازظهر گاهی شدید پیش بینی می شود. همچنین طی امروز و 
فردا چهارشنبه با تقویت کم فشار حرارتی، افزایش قابل ماحظه 

دما دور از انتظار نخواهد بود.

خبر

3
 سه شنبه 26 شهریور 1398

 17 محرم 1441 17 سپتامبر 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9064  ویژه نامه 3448 

در شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰9۰3۸3۴3۸۰1 

فضای مجازی: 

رحمانی: با هوشیاری نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت 
بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( حدود ۵۳۰ لیتر گازوئیل که در یک 
کامیونت به طرز ماهرانه ای جاسازی و به مقصد شهرهای مرزی 

در حال قاچاق شدن بود، توقیف شد.
چند روز پیش عوامل ســپاه مشهد حین انجام وظیفه سازمانی 
و نظارتی در حاشیه شهر مشهد به یک دستگاه کامیونت که بار 
کابینت همراه داشت مشکوک و در محلی مناسب خودرو مذکور 

را متوقف و قسمت بار آن را مورد بازرسی قرار دادند.
پس از مشاهده رفتار مشکوک دو سرنشین خودرو و بررسی دقیق 

ماجرا مشخص شد، سرنشینان خودرو در پوشش انتقال کابینت 
اقدام به جاسازی تعداد زیادی ۲۰ لیتری گازوئیل کرده اند. 

در حالی که عامان این اقدام برای دور ماندن از نظارت ها شبانه 
اقدام به خروج از شهر مشهد کرده بودند، ماجرا از سوی تیم های 
معاونت عملیات ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
دقیق تر رصد و مشخص شد که ۵۳۰ لیتر گازوئیل ابتدا به یک 
منزل مسکونی در حوالی شهرک شهید رجایی منتقل و در ادامه 
آن ها برای انتقال به محل مراجعه کرده اند. در ادامه ماجرا به اطاع 
قاضی حسینی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و 

انقاب ناحیه ۴ مشــهد رسید و در پی آن دستور توقیف خودرو 
و محموله مذکور صادر شد و همچنین دو متهم تحویل مراجع 

قضایی شدند. تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

قاچاقچیان شب رو سوخت در محاصره مأموران

 530 لیتر گازوئیل قاچاق به مقصد نرسید



ورزش خراسان گزارش قدس از پویشی که آرزوهای بچه های مناطق کم برخوردار را به تصویر کشید

 نگارخانه ای با هزار نقاشی
جلیل فخرایی  نمایشگاه نقاشی »خرگوش 
قرمز« در گالری رادین برگزار شد. این نمایشگاه 
گروهی آثار نقاشــی کودکان است که با حضور 
کودکان و خانواده هایشان تا تاریخ ۲۷ شهریور 

ادامه دارد.
سهیال دیزگلی، مدرس هنر و مدیر برگزاری این 
نمایشــگاه در گفت وگویی به خبرنگار ما گفت: 
این نمایشگاه با انگیزه، امید و رهایی از مشکالت 
برای همه کودکان این ســرزمین کلید خورد و 
داســتان جمع شــدن این نقش ها روی دیوار 

گالری هم شنیدنی است و هم دلگرم کننده.
وی عنــوان داشــت: چند ماه پیــش کمپین 
 دفتر نقاشی در حاشــیه شهر مشهد و مناطق 
کم برخــوردار مانند )بازه شــیخ و عباس آباد( 
شروع به فعالیت کرد که هدف از برگزاری این 
پویش خیرخواهانه، انگیزه دادن به بچه های این 

مناطق کمتر دیده شده بود.
وی اظهــار کــرد: در فراخوانــی که توســط 
کارشناسان هنر و یاوران این طرح انجام شد از 
کودکان پنج تا ۱۰ سال دعوت شد که دفترهای 
نقاشــی از قبل پر شــده خود را به مکان هایی 
از پیش معلوم شــده )سوپر محله ها( برده و به 
جای آن دفتر نقاشی و پاستل هدیه بگیرند که 

خوشبختانه با استقبال این گروه مواجه شدیم.

   دفترهایی پر از تخیالت کودکانه 
وی در مورد تعداد آثار ارسالی عنوان کرد: حدود 
۱۰۰ کودک دفترهای خود را با اشتیاق به این 
مراکــز هدیه کردند و در لحظه گشــایش این 

نمایشــگاه از کودکان حاشیه 
شهر دعوت شد تا برای دیدن 
آثار خودشان به گالری بیایند 
و شــاهد رونمایی نقاشی های 
خــود بر دیوار گالــری رادین 

باشند.
دیزگلــی در ادامــه افــزود: 
کودکان با اتوبــوس از پایین 
شهر به باالی شــهر آمدند و 
برای نخســتین بار با گالری 
رفتــن و گالری دیدن آشــنا 
بــا ذوق  شــدند آنچنان که 
ناشــدنی  وصــف  شــوق  و 
نقاشــی های خودشان را پیدا 
می کردند و به یکدیگر نشــان 

می دادند. وی گفت: به مدد 
مدیر گالــری حمید طالبی، 
دیواری برای نقاشی کشیدن 
داده  اختصــاص  نیز  بچه ها 
شــد و آن ها آزادانه و بی پروا 
روی این دیوار نقاشــی هایی 
کشیدند، نقاشــی از زمینی 
زمین  آبی،  آســمانی  سبز، 
فوتبال، آدم هــای رنگارنگ، 

ورزش و... .
این مدرس هنر در ادامه در 
مورد کیفیت روانشــناختی 
آثــار کودکان، اظهــار کرد: 
بیشــتر نقاشــی هایی که از 
ایــن مناطق جمع شــده با 

مداد رنگی کشیده شده اســت، گویا کودکان 
در این مناطق با هیچ ابزار دیگری آشنا نبودند 
یــا حداقل تا به امروز در دسترسشــان نبود و 
نقاشی ها کوچک، کمرنگ و بدون هیچ آموزشی 

کشیده شده اند.

  هدیه به کودکان
دیزگلــی اظهار داشــت: در ادامه این کمپین، 
دوســتان اجراکننده تصمیــم گرفته اند که به 
جای هر دفتر نقاشی پرشــده، ابزار جدیدتر و 
مورد نیاز این کــودکان عزیز را به آن ها هدیه 
کنند تا هم کودکان با ابزار جدید آشنا شوند و 
هم همه شهر به سمت رهایی و زیبایی کودکانه 
پر بکشــند. وی گفت: این مناطق که بیشتر با 
کمبود امکانات مواجه هستند مورد کم مهری 
و کم توجهی از سوی مسئوالن قرار گرفته اند و 
این کمپین خودجوش سعی در دیده شدن هنر 

این کودکان حاشیه نشین دارد.
وی اظهــار امیــدواری کرد کــه این حرکت 
تلنگــری باشــد بــرای مســئوالن مربوط و 
خانواده های باال و پایین شــهر برای داشــتن 

قلبی مهربان تر و امیدوارتر.
شهناز علیپوری، کارشــناس ارشد هنر پس 
از بازدید از نقاشــی های کــودکان در گالری 
در برداشــت خود؛ بــه نداشــتن اعتماد به 
نفس کافی و دنیــای کوچک کودکی در این 
مناطق اشاره کرد. به گفته او بچه ها با داشتن 
ابزاری متفاوت مثل پاســتل، گواش و آبرنگ 

حرف های راحت تر و آزادتری خواهند زد.

فرهنگ و هنر

ر گشت و گذا

  اکران فیلم مستند کوتاه 
»مرگ روشن«

نیـــشابـــــور- 
خبرنگار قدس: فیلــم 
»مرگ  مســتند  کوتاه 
روشن« با حضور مسعود 
و  نویســنده  دهنــوی؛ 
سرپرســت  کارگردان، 
ارشــاد  و  فرهنگ  اداره 

اسالمی، شــهردار و مدیران شــهری در سالن شهید آوینی 
شهرداری نیشابور اکران شد.

مســتند مرگ روشــن تالشــی برای معرفی آلودگی نوری 
و معضــالت و بحران هایی که نتیجه عــدم کنترل نورهای 

مصنوعی و نورپردازی نامعقول فضاهای شهری است .
نویســندگی و کارگردانی فیلم کوتاه مستند مرگ روشن را 
مســعود دهنوی به عهده دارد و مدیــر تصویربرداری؛ وحید 
بیتوته، دســتیار تصویر؛ غالمرضا رضایــی، تدوین؛ کامران 
جاهدی، صدابردار؛ کامبیز طاهری، مدیر تولید؛ بابک پاکجامه، 
تهیه کننده؛ احمد شــفیعی، نویســنده متن؛ سیده حدیثه 
میرفیضی با روایت سیدحامد میرضا خلیل و برنامه ریزی سجاد 

دهنوی به عنوان عوامل برعهده دارند.

  هدف نمایشگاه »نی نوا« آشنا کردن 
نسل جوان با فرهنگ عاشورایی 

ایسنا: یک استاد نقاشی 
خط گفت: هــدف من 
نمایشــگاه  برگزاری  از 
»نی نوا« آشنا کردن نسل 
جدید و جوان با فرهنگ 

عاشورایی است. 
در  توســلی  محســن 

خصوص برگزاری نمایشگاه تابلو و چیدمان های عاشورایی با 
عنوان »نی نوا« و استقبال از این آثار، اظهار کرد: این نمایشگاه 
به مناسبت ایام محرم است. تعداد کارها ۷۲ تاست و تکنیک 
کلی کارها نیز نقاشی خط است ، ولی سعی شده طرز ارائه کار 
و چیدمان کارها با دیگر نمایشگاه هایی که مخاطبان می بینند 

و آشنا هستند، متفاوت باشد. 
وی ادامه داد: این نمایشــگاه از این جهت با نمایشــگاه های 
دیگر متفاوت است که ما تعدادی از کارها را به نشانه یا نماد 
کشته شدگان یا شهدای گودال قتلگاه روی زمین چیدیم، از 
مدیوم های مختلفی مانند عکس استفاده کردیم؛ همچنین 
یکســری تابلوهایی که بر سر نی رفته به نشانه سرهایی که 
بر نیزه رفتند و کاروانی که به ســمت شــام در حرکت بود، 

وجود دارند. 
وی عنوان کرد: نمایشــگاه »نی نوا« تا ۲8 شهریور ادامه دارد؛ 
اما اســتقبال آن طور که مدنظر ما بوده، صورت نگرفته ولی 
در عین حال بد هم نبوده، چون ما در نمایشــگاه موسیقی، 
افکت هایی مانند شــمع و... داشتیم و افرادی که از نمایشگاه 
بازدید کردند، برایشان جالب بود و همه تحت تأثیر قرار گرفته 

بودند. 

  سفر به زاوین؛ فقط چند روز دیگر 
فرصت دارید

مقدم:  کاهانی  مهدی 
فاصله  در  زاوین  شــهر 
شمال  کیلومتری   ۱۰۰
در  و  مشــهد  شــهر 
۴۵ کیلومتــری مرکــز 
قرار  کالت  شهرســتان 
در  شــهر  ایــن  دارد. 

منطقه ای کوهســتانی قرار گرفته و آب وهوای آن معتدل و 
متغیر است که از شمال و شمال غرب رشته کوه هزارمسجد و 

از شرق کوه های کیه داغ آن را احاطه کرده است.
ارتفاع متوسط این منطقه از ســطح دریا هزار و ۲۰۰ متر و 
از سه محله ســفلی، علیا و محمدآباد تشکیل  شده و ساالنه 
پذیرای جمعیت زیادی از گردشــگران است. ازجمله مناطق 
گردشگری و طبیعی شهر زاوین مجموعه سد و دو آبشار سد 
زاوین، تنگه های زیبا و سرســبز، حمام قدیمی، قلعه کهنه، 
منطقه باستانی بتخواه، النگ و دره های سرسبز و باغات شهر 

زو و... است.
هرچند از تاریخ ایجاد شــهر زاوین منابعی در دست نیست، 
اما با بررســی های به عمل  آمده از سخنان قدما و نیز بناهای 
قلعه کهنه و بتخواه، قدمت آن دست کم به حدود ۱۰۰ سال 

پیش برمی گردد.
طبیعــت زیبا و آب وهوای ییالقي، وجود آبشــارهاي بلند با 
دره هاي تنگ، موقعیــت این منطقه را ممتاز مي کند. وجود 
هشت آبشار و چشــمه هاي خنک و نردبان هاي فلزي تعبیه 
 شده براي رفتن به باالي آبشار، از عواملي هستند که مسافران 
را به طــرف خود جلب مي کند. این منطقه را می توان یکی از 
جاذبه ها و قابلیت های گردشگری مهم خراسان رضوی دانست 
که همه ساله هزاران بازدیدکننده و تورهای طبیعت گردی از 

مناطق مختلف را به سوی خود جلب می کند.
آبشــار و سد زاوین در غرب شــهر زاوین قرار دارد و حدود ۳ 

کیلومتر با آن فاصله دارد.
به این دلیل به این منطقه زاوین گفته می شود که بین دو زو 
قرار گرفته است. تثنیه زو، زوین می شود که بعدها تلفظ آن 
به زاوین تغییر کرده اســت. منطقه زیبای زاوین رودخانه ای 
به همین نام دارد. رودخانه زاوین نیز موجب رویش درختان 
شده و این منطقه را به منطقه ای کوهستانی - جنگلی تبدیل 
و زیبایی آن را دو چندان کرده اســت. مسیر رودخانه دارای 
پوشش گیاهی بسیار غنی و ارزشمند است. هوای کوهستانی 
منطقه هم لطافت خاص خود را دارد و پســتی وبلندی های 
مسیر رودخانه آبشارهای متعددی را در این مسیر پدید آورده 
که فضای سرسبز و بی نظیر و رویش انواع درختان و گیاهان 

جنگلی را موجب شده است.
شــغل اصلی مردم زاوین کشــاورزی و دامداری اســت، اما 
ظریف ترین پارچه های ابریشمی در کارگاه های سنتی زاوین 
بافته می شــود. به کارگیری رنگ های قرمــز، زرد، صورتی و 
سورمه ای در این پارچه ها، پوشاک محلی ترکمن ها، کردها و 

ترک ها را به یک اثر هنری بدیع مبدل ساخته است.
به علت کوهستانی و خنک بودن منطقه، رفتن به این منطقه 

را نباید به فصل پاییز و زمستان موکول کرد.

  قهرمانی تیم غیرت در سوپر کاپ 
قزاقستان با حضور لژیونر مشهدی

قــدس: تیــم غیــرت 
قزاقستان با حضور حسین 
طیبی در ترکیبش قهرمان 

سوپر کاپ قزاقستان شد.
حسین طیبی در خصوص 
شــرایط تیم ملی، اظهار 
کــرد: تــا ۱۰ روز دیگر 
تورنمنت چهارجانبه فوتســال را در روسیه خواهیم داشت که 
حضور تیم های بزرگ در این رقابت ها به آمادگی تیم ملی کمک 

خواهد کرد.
وی ادامه داد: این تورنمنت با حضور تیم های روسیه، قزاقستان، 

آذربایجان و ایران در شهر آستاراخان روسیه برگزار می شود.
طیبی که در تیم غیرت قزاقستان توپ می زند در خصوص شرایط 
تیمش عنوان کرد: حدود دو ماه است تمرینات خود را آغاز کردیم 
و نخستین بازی های تیم را در مستر کاپ اروپا در پرتغال انجام 
دادیم. وی افزود: پس از این مســابقات، بازی های تدارکاتی را در 
روسیه داشتیم و هم اکنون خود را برای رقابت های جام باشگاه های 
اروپا که حدود یک ماه دیگر در مجارستان برگزار می شود، آماده 
می کنیم. فوتسالیست خراسانی تیم ملی ادامه داد: به تازگی نیز در 

سوپر کاپ قزاقستان با غلبه بر حریف خود، قهرمان شدیم.
طیبی تصریح کرد: از لحاظ آمادگی جسمانی شرایط خوبی دارم 
و تالش می کنم فصل خوبی را پشت سر بگذارم و نماینده خوبی 

برای ایران در اروپا باشم.

  مسابقات کشوری ووشو بانوان 
در مشهد آغاز شد 

قهرمانی  مسابقات  ایرنا: 
کشــور ووشــو بانوان در 
بخش ســاندا و تالو آغاز 

شد. 
رئیس هیئت ووشو مشهد 
گفت: ۲8۰ شرکت کننده 
از ۱۲ استان در چهار رده 
ســنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در این مسابقات 

رقابت می کنند.
غالمعلی محمودی محل برپایی مسابقات قهرمانی ووشو بانوان را 
سالن ورزشی کوثر مشهد اعالم و بیان کرد: این مسابقات تا امروز 
ادامه دارد. ساندا یا سانشو به معنی مبارزه آزاد، یک ورزش رزمی 
تن به تن چینی و یکی از پرقابلیت ترین رشته های رزمی است که 
در دســته سبک های ترکیبی رزمی به شمار می رود. این سبک 
ترکیبی از کشتی، کیک بوکس و ژیمناستیک است. تالو به معنی 

اجرای فرم و حرکات نمایشی است.

مدیر فنی تیم فوتبال اترک:
  ورزش خراسان شمالی 

ظرفیت باالیی دارد
بجنــورد - خبرنگار 
تیم  فنی  مدیــر  قدس: 
فوتبــال اترک خراســان 
براساس  گفت:  شــمالی 
ارزیابی انجام شــده، این 
اســتان از اســتعدادهای 
غنی و قابلیت های ورزشی 

بسیار باالیی به ویژه در رشته فوتبال برخوردار است. 
فیــروز کریمی با تأکید بر اســتفاده بهینــه از این ظرفیت به 
بهترین شکل ممکن، اظهار داشت: حمایت های استاندار و مردم 
ورزش دوست استان می تواند موجب شکوفایی این ظرفیت ها و 

درخشش این استعدادها در میادین کشوری شود.
کریمی با اشاره به همسطح بودن تیم های حاضر در لیگ دسته دو 
کشور، خاطرنشان کرد: اترک نیز می تواند به اندازه تیم های رقیب 

خود در دیگر استان ها، شانس برد و صعود داشته باشد.
وی روند تمرینات تیم را بســیار خوب ارزیابی کرد و گفت: چند 
نفر از بازیکنان انتخابی برای تیم اترک سابقه بازی های متعدد در 
لیگ دسته یک کشور را دارند که همین می تواند عاملی برای قرار 

گرفتن تیم در کورس نهایی لیگ باشد.
کریمی یادآور شد: هنوز تیم از نظر آمادگی جایگاه خود را پیدا 
نکرده اســت، ولی ســعی داریم تا مدت زمان باقی مانده تا آغاز 
مسابقات لیگ با گذراندن چند دیدار اولیه، خود را به سطح لیگ 

برسانیم .
مدیر فنی تیم فوتبال دســته دومی اترک خراسان شمالی ابراز 
امیدواری کرد که با حمایت های بی دریغ مدیران ارشد استان و 
پشتیبانی متعصبانه مردم، این تیم در نخستین سال حضورش به 

لیگ دسته یک کشور صعود کند.

کودکان با اتوبوس 
از پایین شهر به 

باالی شهر آمدند و 
برای نخستین بار با 

گالری رفتن و گالری 
دیدن آشنا شدند 

آنچنان که با ذوق و 
شوق وصف ناشدنی 

نقاشی های خودشان 
را پیدا می کردند 
و به یکدیگر نشان 

می دادند

بــرش
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سه شنبه 26 شهریور 1398
 17 محرم 1441 17 سپتامبر 2019 

 سال سی و دوم  
شماره 9064  ویژه نامه 3448  

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

   پنجشنبه برگزار می شود
  کارگاه پژوهشی 

تعزیه هنرملی ایرانیان در نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: همزمان با ایام ماه محرم با 
اهتمام مؤسسه هنرهای نمایشی بابک و همکاری مرکز 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کارگاه 
پژوهشی تعزیه هنرملی ایرانیان برگزار می شود. مسئول 
امور هنری اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور اظهار 
کرد: کارگاه پژوهشی تعزیه هنرملی ایرانیان با حضور دکتر 
اردشیر صالح پور نویسنده، پژوهشگر، کارگردان، مدرس 
تئاتر، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر، عضو هیئت علمی 
مؤسسه فرهنگ و هنر، عضو هیئت انتخاب آثار جشنواره 
نمایش های آیینی و ســنتی روز پنجشنبه در تماشاخانه 

بابک نیشابور برگزار می شود.

   مدیر اداره میراث فرهنگی خبر داد
دیدار گردشگران فنالندی از 

جاذبه های تاریخی و طبیعی درگز 

قدس: گردشــگران فنالنــدی در بازدیــدی دو روزه از 
شهرستان درگز از جاذبه های طبیعی، مزارع و شالیزارهای 
رودخانــه زنگالنلو و درونگر، منطقه نمونه گردشــگری 
چهلمیر و ارتفاعات اهلل اکبر دیدن کردند. مدیر اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شهرستان درگز با 
اعالم این خبر گفت: گردشــگران همچنین با حضور در 
سایت موزه بندیان درگز با پیشینه تاریخی این شهرستان 
آشنا شــدند. محمد مددی افزود: این گروه موتورسوار از 
طریق جســت وجو در فضای اینترنتــی به ظرفیت های 
منطقه پی برده و آن را به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد 

گردشگری خود درنظر گرفته بودند. 

  مدیر شبکه بهداشت و درمان  این شهرستان:
نخستین عمل چشم در بیمارستان 

خلیل آباد انجام شد

قدس آنالین- نوری: مدیر شــبکه بهداشــت و درمان 
خلیل آباد از انجام نخســتین  عمل موفقیت آمیز چشــم 
با حضور متخصص چشــم و کادرمجرب در بیمارســتان  
خاتم االنبیاء)ص( این شهر خبر داد. به گزارش قدس آنالین 
دکتر ســیدمحمد هاشمی ضمن تشــکر از دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد، مســاعدت خیران و پیگیری های نماینده 
شهرســتان در مجلس شورای اسالمی برای راه اندازی اتاق 
عمل چشم پزشکی در بیمارســتان خلیل آباد، اظهار کرد: 
بیمارســتان خاتم االنبیاء)ص( خلیل آباد براســاس چارت 
ســازمانی از چهار بخش داخلی، جراحی، بســتری و زنان 

تشکیل شده که هر بخش دارای هشت تخت است.

7632جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. مارماالد – اســتند فروشگاهی لباس 
- کشــور فراعنه ۲. درجــه ای در نیروی 
دریایی- سرپرســت- ویرایــش ادبی ۳. 
اســت-  برادر مرگ  دیــواره- می گویند 
سوغات گجرات- سفید ترکی ۴. خوردن- 
»خیس«+»یک حرف و سه حرف«- بسیار 
دوســتدار ۵. آخرین رمق- شناســنامه- 
دریغ و حســرت 6. پیمــان تجارت آزاد 
و  تنظیم  ثبتی  اســناد  آمریکای شمالی- 
تحریرشــده - ســاز توخالی ۷. گستاخ-  
محنت کشیده- کالم معتبر 8. احراز شده- 
 مناظر اســت و جمع مرآت- نقطه شروع 
 9. جسر- کیسه چرمی- ابزار خاتم کاری 
پالســتیکی  ظــرف  بخشــیدن-   .۱۰
بــه  اشــاره  ضمیــر  دهان گشــاد- 
مکانــی دور ۱۱. مــدرک دار- آســمان 
عنــاد  و  یکدندگــی   آماده بــارش- 
از  هم عقیــده-  خجســتگی-   .۱۲
خواب افزارها ۱۳. آخرین رمق- از وسایل 
 ورزش ژیمناســتیک- طایفــه- ضروری 
 ۱۴. صفت گربه - مزد ساختمانی- پدربزرگان 

۱۵. چشــم- کلمه ای در مقام دلسوزی- 
گیاهــی از تیره پنیرکیان ، یک ســاله و 
خودرو که گل و میوه و ریشه آن مصرف 

دارویی دارد

۱. بخشی از خاک اصفهان را دربر می گیرد 
- خوشــاب- پارچه مالیدنــی ۲. برجی 
تاریخی اثر خواجه نصیرالدین طوســی- 
لباس نو- دنبالــه رو ۳. نابودی- مباهات- 
جنگ افزار مخرب- دوست داشتن ۴. مادر 
باران- جنگ و جدال- شهر پاالیشگاه گاز 
خانگیــران ۵. آخرین رمــق- بازرگانان- 
نوآور 6. وارسی- کیسه چرمی- یک حرف 
و سه حرف ۷. بلندقامت- مطرود- پوشش 
ســتور 8. از زبان های زنده دنیا- این پول 
را ســابقاً در ســوئیس خرج می کردند- 
نشــان تجارتی 9. همنشین خار- خواهر 
و بــرادر غیراصلــی- بیمــاری حیوانات 
۱۰. نشــانه- خاتمه کار- میــوه مربایی 
۱۱. آقای فرانســوی- خواننــده- پهلوان 
۱۲. زبــان رســمی پاکســتان - یاقوت 

ســرخ رنگ- خانواده موســیقیدان آلمانی ۱۳. الگوی 
 روز - میــان- ســاختمان بلندمرتبه- کیســه کاغذی 
 ۱۴. شــکارچی- قیــد و گرفتــاری- بهبــودی زخم 

۱۵. دوختن- چسباندن- بهار عمر 

 

  افقی

  عمودی

نماهنگ

قدس: آییــن رونمایي از نماهنگ ملی »میهــن دالوران« در 
همایشــی با حضور مدیران مدارس و آموزشــگاه های ناحیه 6 
آموزش و پرورش مشــهد برگزار شد. در این مراسم که جمعی 
از مسئوالن فرهنگی نیز حضور داشتند از عوامل اصلی تولید این 
نماهنگ چون جواد گنجعلی شاعر، مهدی جمالی و کارگردان 

این کلیپ قدردانی شد.
در حاشیه این مراسم نوراهلل جوانشیری، مدیر آموزش و پرورش 
ناحیه 6  مشهد که خود نیز نظارت اصلی روی این پروژه را انجام 
داده، در گفت وگویی به خبرنگار ما گفت: ساخت قطعه ارکسترال 
سرود دانش آموزی با محوریت حماسه و ایمان و با نگرش مذهبی 

اواخر سال تحصیلی 98-9۷ در مشهد کلید خورد.
وی افزود: ســرودن ترانه با کلیدواژه هایی که تالش و کوشــش 
دانش آمــوزان را همراه با نگارهای دینی، مذهبی و ایرانی در دل 

خود داشــته باشــد و تدبیر و امید و نشاط را روایت کند توسط 
شاعر فرهنگی جواد گنجعلی انجام شد. مدیر ناحیه 6 آموزش و 
پرورش مشهد عنوان داشت: برای ساخت قطعه با چند آهنگساز 
مطرح مذاکره شــد و در نهایت پس از شنیدن کارهای ایشان، 
مقرر شــد سرود توسط هنرمند آهنگساز ناصر نجفی با تم ملی 
و حماسی ساخته شود. وی افزود: ملودی کار ساخته و به تأیید 
شورای تخصصی رســید و در استودیوی صدای ماندگار توسط 
مهندس شاه میرزایی ضبط شد. وی گفت: در ساخت این قطعه 
ارکسترال از ســازهای زنده ایرانی زهی و کوبه ای استفاده شده 
است.. ساخت کلیپ نماهنگ نیز براساس سناریویی دقیق توسط 

گروهی حرفه ای به رهبری آقای جمالی در یک ماه تولید شد.
ناظر این پروژه هنری عنوان داشــت: ماحصل کار به لطف خدا 
آن شــد که صداوسیمای خراسان رضوی از این سرود به عنوان 

یک اثر فاخر برای نوجوانان با موضــوع ایران و امید یاد کرده و 
خواستار پخش این قطعه از شبکه استانی است. این نماهنگ با 
۳6 ساعت فیلمبرداری و با حضور بیش از 9۰ دانش آموز ناحیه 

6 به ثمر رسیده است. 

رونمایي از نماهنگ ملی »میهن دالوران« 
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