
نرخ جديد نان در نانوايى هاى آزادپز مشهد 
به زودى اعالم مى شود

شيوع  شيوه جديد 
كالهبردارى

يك فروشنده لوازم خانگى كه طعمه شيوه جديدى 
از كالهبردارى شــده بود، در حالى حسابش مسدود 
شــد كه 600 ميليون تومان موجودى داشت و تنها 
تقصيرش كم دقتى بود! خريد وفروش كاال در فضاى 
مجازى دركنار تمامى خوبى ها و محاسنى  كه مانند 
كوتاه شدن رفت وآمدها، پيدا كردن مورد دلخواه در 

هر موقع ...

 رئيس اداره بازرگانى داخلى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوى گفت: نرخ هاى جديد 
براى نانوايى هاى نيمه يارانه اى (آزادپز) در مشهد 
توسط كميسيون آرد و نان استان در حال بررسى 
است و به زودى اعالم مى شود. حميدرضا رجوعى 
افزود: بر اســاس تصميم جديد دولت نانوايى هاى 

آزادپز به نانوايى هاى ...
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قرقيزستان، دروازه ورود خراسان به «اوراسيا»
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همزمان با آغاز سال تحصيلى 
و با استقرار 270 پست استقرار 
مأموران پليس صورت مى گيرد

دانش آموزان 
در حلقه حفاظتى 

«راهور»
سرپرســت پليس راهنمايى و رانندگى خراســان 
رضوى گفت: 270 پســت استقرار مأموران پليس 
راهور براى روان ســازى ترافيــك در روزهاى اول 
مهر ماه در اطراف مدارس حاشــيه معابر خراسان 
رضوى ايجاد مى شود.سرهنگ حميدرضا دهنوى 
افزود: تعداد 97 پســت ثابــت از اين تعداد مربوط 
به شهر مشــهد است و با توجه به تقارن آغاز سال 
تحصيلــى با ماه محرم و نيز حضور تعداد زيادى از 
آخرين مسافران نوروزى در شهر مشهد پيش بينى 
مى شود شــاهد روزهاى پرترافيكى در اين ايام در 
شهر مشهد باشــيم.وى ادامه داد: بر همين اساس 
طرح ويژه اى براى شيوه مديريت ترافيكى شهر در...

قدس فرصت هاى گسترش ارتباطات منطقه اى را بررسى كرد

.......صفحه 2 

خبر

قدس:مشاور وزير و مدير كل اطالعات استان در جمع 
رؤساى دانشگاه ها و مسئوالن نهاد نمايندگى ولى فقيه 
در دانشگاه ها با تشــريح ابعاد مختلف عمليات روانى 
دشمن عليه جمهورى اســالمى تأكيد كرد: دشمن 
طى ماه هاى گذشته با تمركز بر نقاط قوت جمهورى 

اسالمى به 6 محور، هجوم سرسام آورى داشته است.
مدير كل اطالعات خراسان رضوى اولين نقطه اى كه 
دشمن روى آن تمركز گسترده داشته را «مسئله توان 
جمهورى اسالمى براى عبور از تحريم ها» عنوان كرد 
و گفت: رئيس جمهور آمريكا چند مرتبه در شهريور 
ماه مدعى شد كه ايرانى ها زير تحريم از حال رفته اند. 
جان بولتون كه كنار گذاشته شد، چند بار مدعى شد 
كــه مردم ايران براى امرار معاش و درمان خودشــان 
نيازمند غرب و اروپا هســتند. اين در حالى است كه 
آن ها خودشــان درك مى كنند كه ايران محكم تر از 
قبل ايستاده است.  وى قدرت يارگيرى ايران در عرصه 
بين المللى خصوصاً ارتباط با چين و روســيه را ديگر 
حوزه مورد تمركز دشمن برشمرد و گفت: آمريكايى ها 
در اين زمينه تالش مى كنند با تفرقه افكنى اين ظرفيت 
را ساقط كنند.  مدير كل اطالعات درباره سومين حوزه 
مورد تأكيد آمريكا تصريح كرد: گفته مى شود ايران توان 
بالمالحظه اى براى تهديد رژيم صهيونيستى دارد و هر 
ضربه اى كه بخواهد به رژيم صهيونيستى مى زند چرا 
كه ايران از نگاه تهديدات رژيم صهيونيســتى جزيره 
امن است لذا دشــمن از اين موضوع به شدت نگران 
است. وى چهارمين محور را نياز شديد آمريكا و شخص 
ترامپ براى مذاكره با ايران دانست و ادامه داد: مادامى 

كه ما مقاومت كنيم نياز آمريكا برطرف نشده است. 
مشاور وزير اطالعات درباره اتفاقات اخير نبرد در يمن 
نيز گفت: پنجمين حوزه مورد تمركز دشمنان، نفوذ 
منطقه اى ايران است. غربى ها اذعان دارند كه انصار ا... به 
عنوان هم پيمان ايران قدرتى دارد كه موشكش 1200 
كيلومتر آن طرف تر به تاسيسات نفتى سعودى اصابت 
كرده و دنيا بــراى آن ها كف مى زنند. اين نقطه قوت 
جمهورى اســالمى است كه هم پيمانانش در منطقه 

چنين قدرتى دارند. 
مدير كل اطالعات استان ششمين عرصه قدرت ايران را 
توان و قدرت اداره رهبرى در جمهورى اسالمى دانست 
و گفــت: آمريكايى ها مى گويند رهبــرى ايران در هر 
ميدانى كه حاضر شده، پيروز صحنه را ترك كرده است. 

اين مقــام امنيتى در ادامه از ســخنان خود به نقاط 
ضعف ايران از نگاه دشمن اشاره كرد. وى چالش هاى 
اقتصادى را ناشــى از سوء مديريت و وجود دست هاى 
ناپاك دانســت و ضمن اشاره به گسترش حس عدم 
اعتماد به نظام گفت: دشمنان القا مى كنند كه نظام به 
بن بست سياسى رسيده است. آن ها مدعى هستند در 
ايران، رهبران فاقد محبوبيت هستند. اما اين كه كشور 
در يك و نيم ســال اخير توانسته بحران ها را مديريت 

كند، خالف اين گفته را ثابت مى كند. 
مدير كل اطالعات اســتان در ادامه دو راهبرد اصلى 
دشــمن را تجزيه ايران و تضعيف انديشه آخرالزمانى 
جمهورى اســالمى دانســت و اضافه كرد: جدا كردن 
ثروت نفتى از توان علمى و توان بســيج افكار عمومى 

از اهداف دشــمن بــوده و در صورت عــدم امكان به 
دنبال ايجاد مخاصمه قومــى و طايفه اى و در نهايت 
اگر نشــد تجزيه عاطفى و معنوى را دنبال مى نمايند. 
اين مقام امنيتى افزود: دومين راهبرد دشمن تضعيف 
انديشــه آخرالزمانى در جمهورى اســالمى است كه 
اخيراً كارشناسان آمريكايى به صورت مبسوط به آن 
پرداخته و عنوان شــده كه سياستمداران غربى بايد 
ديدگاه آخرالزمانى مقامات ايران را جدى بگيرند زيرا 
اين همان اتفاقى است كه روند تصميم گيرى تهران 

را هدايت مى كند .
مديــر كل اطالعات اســتان در بخــش ديگرى از 
ســخنان خود سياسى بودن فضاى دانشگاه ها فارغ 
از جناح بندى هاى سياسى، اولويت بالندگى علمى 
و نخبه پــرورى، حمايت از ارزش هــاى انقالبى و 
جلوگيرى از خيمه زدن دشــمن بر روى مطالبات 
صنفى دانشجويان را از جمله اقدامات ضرورى در 
دانشــگاه ها برشــمرد و ادامه داد: دشمن به دنبال 
ترويــج ســاختار شــكنى در قالب آزاد انديشــى 
مى باشــد. دشــمن به دنبال تقرب به تشكل هاى 
سياسى و بهره بردارى از آن ها مى باشد كه بايستى 
از آن ممانعت شود. حفظ و حراست از سرمايه هاى 
انســانى و جامعه نخبگانى از ديگر محورهاى مورد 

تاكيد مدير كل اطالعات بود. 
در ابتداى اين هم انديشــى، رؤســاى دانشــگاه ها و 
مســئوالن نهاد نمايندگى مقام معظــم رهبرى در 
دانشگاه به ايراد نقطه نظرات و تحليل آخرين وضعيت 

دانشگاه هاى استان پرداختند.

 مدير كل اطالعات خراسان رضوى:

بالندگى علمى و نخبه پرورى در اولويت كارى مراكز دانشگاهى باشد

رئيس اتحاديه طال و جواهر 
در گفت وگو با قدس تشريح كرد

ورود فراوان ارز 
از هرات دليل ارزانى 

دالر در مشهد
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فرمانده انتظامى خراسان شمالى اعالم كرد
  كاهش 52 درصدى جان باختگان 

حوادث جاده اى 
بجنــورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى اســتان 
خراســان شمالى با اشــاره به اينكه در شهريور ماه سال 
جارى جان باختگان حوادث جاده اى 52 درصد نســبت 
به مدت مشــابه سال گذشته كاهش داشته است، گفت: 
تالش براى آرامش و امنيت مسافران و شهروندان با جديت 
بيشترى در دستور كار قرار دارد. سردار عليرضا مظاهرى 
با اشاره به اينكه پايان شهريور ماه با اوج مسافرت ها مواجه 
هستيم، اظهار كرد: خوشبختانه در سطح محورهاى استان 
عوامل انتظامى و پليس راه با قدرت پاى كار هستند و براى 

كاهش حوادث رانندگى تالش مى كنند.
وى با اشاره به اينكه خوشــبختانه از ابتداى سال جارى 
تاكنون در حوزه جان باختگان حوادث رانندگى 18 درصد 
كاهش داشتيم، افزود: در سال گذشته نيز با تالش تمام 
كاركنان در حوزه هاى برون و درون شــهرى خوشبختانه 
توانستيم در بحث كاهش تصادفات و كاهش مجروحان 
و جان باختگان رتبه برتر را كسب كنيم. فرمانده انتظامى 
اســتان با اشــاره به اينكه در شــهريور ماه سال جارى 
جان باختگان حوادث جاده اى 52 درصد نسبت به مدت 
مشابه كاهش داشته اســت، گفت: تالش براى آرامش و 
امنيت مسافران و شهروندان با جديت بيشترى در دستور 
كار قرار دارد. ســردار مظاهرى در پايان ضمن قدردانى از 
عملكرد كاركنان  انتظامى استان در حوزه برقرارى نظم و 
امنيت در ايام مختلف سال به خصوص ايام محرم، يادآور 
شد: با توجه به اينكه در اين ايام اكثر مردم در حال سفر 
هستند و زمينه ســرقت نيز فراهم است،بنابراين انتظار 
مى رود تا با اجراى طرح هاى الزم از بروز جرايمى همچون 

سرقت پيشگيرى شود.

  ابزارهاى دوره نو سنگى 
در داورزن كشف شد

ايرنا: ابزارهاى سنگى با پيشينه 7 هزار سال در شهرستان 
داورزن اســتان خراسان رضوى كشف شــد. رئيس اداره 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى داورزن گفت: 
اين ابزارها كه در تپه اى در اين شهرستان شناسايى شده، 
مربوط به دوره نوســنگى و اين تپه نيز كارگاه ابزارسازى 
بوده اســت. محمد عبداهللا زاده ثانى افزود: مطالعه بيشتر 
روى اين ابزارهاى سنگى با كمك ابزارشناسان و باستان 
شناســان متخصص در پژوهشگاه باستان شناسى كشور 
انجام مى شــود. وى اظهار كرد: با شناسايى اين ابزارهاى 
سنگى، پيشينه حضور انســان در شهرستان داورزن از 6 

هزار به حدود 7 هزار سال افزايش مى يابد.

دبير انجمن هاى ادبى استان 
در گفت و گو با قدس:

  خراسان رضوى يكى از استان هاى 
هدف گردشگرى ادبى است

جليل فخرايى: همزمان با روز شــعر فارســى بر آن 
شــديم تا نقش انجمن هاى ادبى را در گفت و گويى با 
دبير انجمن هاى ادبى استان خراسان رضوى در پيشبرد 

مفاهيم و مضامين شعرى در اين استان بررسى كنيم.
حميد عشقى با اشاره به اينكه انجمن هاى ادبى سابقه 
طوالنى در ادبيات ما دارند، مى گويد: نقش ارزنده و مفيد 
انجمن هاى ادبى با وجود بعضى نقدها كه وارد مى دانم، 

بسيار پررنگ است.
وى ادامه مى دهد:فعاليت هاى انجمن هاى ادبى مى تواند 
ضامن شكوفايى و پويايى فضاى فرهنگى و ادبى جامعه 
امروز ما باشــد و قطعاً نقش بسيار ارزنده اى در بارورتر 
كردن اين حوزه دارند اما متأسفانه در اين راستا مشكالت 
و ضعف هايى در انجمن هاى ادبى وجود دارد كه موجب 

عدم نتايج مطلوب اين نهادهاى مردمى شده اند.
وى اضافه مى كند: مثالً نداشتن متولى مشخص براى 
نظارت، حمايت، هدفمندكردن آموزش وتدوين سند 
راهبردى موجب شده نتايج خوبى حاصل نشود. البته 
بــر اين باورم كه حمايت ها بايد موجب تســهيل امور 
انجمن ها شود چون از گذشــته تاكنون انجمن هايى 
بوده اند و يا در حال حاضر فعال هســتند كه مستقًال 
كارها و امور خود را پيگيرى مى كنند و حاضر نيستند 

زير چتر نهادهاى دولتى باشند.
عشقى تصريح كرد: انجمن هاى ادبى به عنوان نهادهايى 
كه حكم «تاريخ شفاهى ادبيات» را دارند در هر يك از 
شهرها و حتى روستاهاى كشور ظرفيت هاى بسيارى 
بــراى شــكوفايى دارند كه متأســفانه اين ظرفيت ها 
كمتر كشــف مى شوند، بنابراين توجه به ابعاد مختلف 
فعاليت هايشــان در جهــت انتخــاب و پرداختن به 
موضوعات و بسترهاى بومى محلى مى تواند بسيار مفيد 

واقع شود.
دبير انجمن هاى ادبى اســتان خراسان رضوى با اشاره 
به ضعف هاى انجمن ها در حال حاضر مى گويد: توجه 
نكردن به ادبيات كــودك و نوجوان يكى از مهم ترين 

ضعف هاست.
وى ادامه داد:همچنين نداشــتن مكان مشخص براى 
برگزارى گردهمايى ها، برخــوردارى كم ازكتابخانه و 
فقرمنابع در حوزه ادبيات، حمايت نكردن از پروژه هاى 
تحقيقى و تأليفى باارزش انجمن ها و... مى توان به ديگر 

ضعف ها اشاره كرد.
وى اظهار داشت: امروز خراسان رضوى با ثبت بيش از 
160 انجمن ادبى در حوزه شعر و داستان، مقام نخست 
را در كشور داراست كه البته با پيشينه ادبى اين استان 
از ديرباز تاكنون دور از انتظار نيســت. خراسان رضوى 
يكى از استان هاى هدف گردشگرى ادبى است وشاعران 
و نويســندگان زيادى مشتاق حضور در جلسات ادبى 

هستند .
وى تصريــح كــرد: با توجه بــه تعاملى كــه با چند 
اســتان داشــتيم به زودى ميزبان تورهاى ادبى ساير 

شهرستان هاى كشور خواهيم بود.

ا�بار�� 

محبوبه على پور: در روزهاى گذشته ابوالحسن حقيقى، 
معاون مقطع دبستان آموزش و پرورش خراسان رضوى 
از برگزارى درس شاهنامه خوانى به طور آزمايشى در 32 
مدرسه در برخى پايه هاى تحصيلى به خصوص در مقطع 

ابتدايى خبر داد. 
در همين ارتباط دكتر عليرضا قيامتى، شاهنامه پژوه و يكى 
از مشاوران طرح ياد شده با اشاره به روند بررسى و تدوين 
اين ايده به قدس مى گويد: مطابق تفاهم نامه هاى صورت 
گرفته براساس سند چشم انداز تحول بنيادين آموزش و 
پرورش، هفته اى دو ساعت به آموزش شاهنامه در مدارس 
اختصاص مى يابد. البته به دليل اهميت و اثرگذارى اين 
قضيــه در روند اجراى طرح ياد شــده عالوه بر توجه به 
بخش ادبيات كودك، مســئله مشــاركت و هم انديشى 
استادان شــاهنامه پژوه نيز اهميت داشت. ازهمين رو از 
ديدگاه هاى اســتادان بنامى همانند دكتر كزارى، دكتر 

خالقى مطلق، دكتر ياحقى، دكتر راشــد محصل، دكتر 
ســرامى و دكتر خطيبى بهره مند شديم. به اين ترتيب 
پس از سه ماه جمع آورى نظرات شاهنامه پژوهان و فعاالن 
ادبيات كودك طرح موضوع شــد. از اين رو در قراردادى 
با كانون پرورشــى خراسان رضوى ، مقررشد با همكارى 
كارشناســان خبره ادبيات كودك داستان هاى شاهنامه 
انتخاب و تدوين شود. همچنين از آنجا كه اين طرح قرار 
است در مقطع پيش دبستانى دوم و پايه چهارم ابتدايى به 
اجرا درآيد، در مدت 20 جلسه مربيان و معلمان آموزش 
و پرورش با روند آموزش شاهنامه و كودك آشنا خواهند 

شد.

  طرحى براى نخستين بار
وى با تأكيد بر اينكه شهر مشهد الگوى پيوستگى نمادهاى 
معنوى و ملى ماست، مى افزايد: طرح شاهنامه خوانى كه 

براى نخســتين بار در كشــور به اجرا درخواهد آمد در 
راستاى تقويت همين پيوستگى اســت. به اين ترتيب 
شــاهنامه كه تا امروز حداقل در استان خراسان رضوى 
اغلب در جامعه نخبگانى و دانشگاهى ما محدود شده، به 
عرصه هاى عمومى تر جامعه نيز وارد خواهد شد؛ چراكه 
در ساير استان ها همانند لرستان و كهگيلويه و بويراحمد 
شاهنامه جدى تر در متن زندگى افراد حضور دارد. بنابراين 
مى طلبد كه در شهر فردوسى نمادهاى اين اثر حماسى 
پررنگ تر ديده شــود. به هر روى از بهترين بسترها براى 
تحقق اين قضيه، ورود شاهنامه به دنياى كودكان است. 

دكتر قيامتى همچنين خاطرنشان مى كند: از آنجا كه در 
شاهنامه داستان ها در خدمت تأكيد بر مفاهيم اخالقى 
ذكر مى شــود از همين رو در طرح شــاهنامه خوانى نيز 
سعى شده بر پيام ها و آموزه هاى اخالقى برگرفته از اين 
اثر حماسى توجه شود؛ چراكه نخستين پيام هاى شاهنامه 

بر محور مســائل اخالقى و انســانى همانند مردمدارى، 
خردورزى، دانش اندوزى و پرهيز از رذايل اخالقى است. 
در واقع همان پيام هايى كه مكرر در آموزه هاى دينى بر 
آن ها تأكيد شده در فرهنگ ايرانى نيز مى توان ديد؛ چراكه 
اين عناصر از هم جداشدنى نيستند. به هر روى در انديشه 
فردوسى باورها و انديشه هاى نيك و انسانى جايگاه خاصى 
دارد و او بــه عنوان يكى از ارادتمندان خاندان عصمت و 
طهارت(ع) بهتريــن و آموزنده ترين مفاهيم را با مبانى 

فرهنگ ايرانى درآميخته است.
همچنين به طراحــان اين برنامه توصيه كردم كه نقش 
خانواده را نيز در ايــن موضوع پررنگ تر در نظر بگيرند. 
چنانكه در قســمت هايى از شــاهنامه به نقش مادرانى 
همانند فرانك، ســيندخت و جريره اشــاره مى شود كه 
نجابــت، دانايى و اخالق گرايى از شــاخصه هاى آن ها به 

شمار مى آيد.

يك شاهنامه پژوه در گفت وگو با قدس عنوان كرد

تقويت پيوند مفاهيم معنوى و ملى  با اجراى شاهنامه خوانى در مدارس
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مديركل آموزش و پرورش استان عنوان كرد

كمبود 16 هزار معلم  
در خراسان رضوى

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى با اعالم  اين خبر كه در سال 
تحصيلى 99-98، يك ميليون و 300 هزار دانش آموز در اســتان سال 
تحصيلى جديد را آغاز مى كنند گفت: 90 هزار همكار فرهنگى در 9 هزار 
كالس درس كار تدريس اين دانش آموزان را بر عهده دارند. قاسمعلى 

خدابنده در نشست ...

بازار ارز چند هفته گذشته را با روند كاهش قيمت سپرى كرده، به 
نحوى كه آرامش نسبى در اين بازار حاكم است، برخى از كارشناسان 
بازار ارز علت اين آرامش را در سياســت هاى دولت و بانك مركزى 
مى دانند كه با هزينه باال و ســركوب نرخ ارز ميســر شــده است. 

درهمين خصوص با ...

در داورزن كشف شد



قدس فرصت های گسترش ارتباطات منطقه ای را بررسی کرد

قرقیزستان، دروازه    ورود خراسان به » اوراسیا«
هاشم رسائی فر   سفر اخیــر وزیر کشور و 
استاندار خراسان رضوی به کشور قرقیزستان 
با توجه به اهدافی که برای آن مطرح شــده، 
گسترش مناسبات مختلف بین طرف قرقیز و 
خراسانی ها را در پی خواهد داشت البته با این 
پیش فرض که شرایط کامالً مهیا شود؛ شرایطی 
که حتی در نشســت رحمانــی فضلی و رزم 
حسینی با ایرانیان فعال در حوزه تجارت و بازار 
قرقیزستان در بیشکک از سوی آن ها مطرح و 
برای حل و فصل آن ها پیشنهادات و قول هایی 

داده شد.
بــا وجود این و با توجه به اینکه به زودی ایران 
وارد مجمع اقتصادی اوراســیا خواهد شد این 
فرصت برای خراســان رضوی به وجود خواهد 
آمد که عالوه بر قرقیزستان با پنج کشور دیگر 
عضو در مجمع اقتصادی اوراسیا یعنی بالروس، 
قزاقســتان، روسیه، تاجیکســتان و ازبکستان 
بر سر مســائلی از جمله مبادالت اقتصادی و 
تجاری در ارتباط مســتقیم باشــد. بازار 300 
میلیونی که مجمع اقتصادی اوراسیا پیش روی 
ما قرار خواهد داد فرصتی اســت که در صورت 
برنامه ریزی درست می توان برداشت های زیادی 
از آن داشت و به اهداف قابل توجهی دست یافت.

 سهم 75 درصدی خراسان رضوی
 از صادرات ایران به قرقیزستان 

معاون  رســولیان،  علی 
هماهنگی امور اقتصادی 
خراســان  اســتانداری 
رضوی در خصوص آنچه 
در حال حاضر از مراودات 
بین خراســان رضوی و شــهرها و استان های 
قرقیزســتان وجود دارد،به قــدس گفت: در 
شــرایط فعلی چیزی در حــدود 75درصد از 
مراودات تجاری ایران با قرقیزســتان از کانال 
تجار و فعاالن اقتصادی خراسان رضوی صورت 
می گیرد که بــرای مثال در چهار ماهه ابتدای 
ســال جاری رقمی در حدود 11 میلیون دالر 
صادرات از خراســان رضوی به قرقیزســتان 
صورت گرفته است. گرچه با وجود ظرفیت هایی 
کــه وجود دارد این آمار و ارقام قابلیت افزایش 

خیلی بیشتری دارد.
وی در ادامــه افزود: در حــال حاضر بیش از 
200 فعــال اقتصادی از خراســان رضوی در 
حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت دارند که 
با افزایش ظرفیت ها می شــود در آینده سهم 
خوبی از بازار 4 میلیارد دالری قرقیزستان را در 
اختیار بگیریم. این موضوع نیاز به مرتفع سازی 
چند مورد است نخست اینکه قرقیزستان عضو 
سازمان تجارت جهانی اســت و برای واردات، 
تعرفه های باالیی را اعمــال می نماید که این 
خود به خود موجب می شــود که صادرکننده 
رغبت کمتری نسبت به صادرات به این کشور 
داشته باشد این موضوع با توجه به رسمی شدن 

عضویت ایــران در مجمع 
اقتصادی اوراسیا تا حدودی 
حل خواهد شد و تعرفه ها 
به شدت پایین خواهد آمد.

عنوان  همچنین  رسولیان 
کــرد: موضــوع بعدی که 
این است که  مطرح است 
پس از سقوط پرواز مشهد 
به بیشکک و تعطیل شدن 
خطوط پرواز بین مشهد و 
خراسانی ها  تردد  بیشکک 
به بیشــکک و برعکس به 

شدت سخت شــده و باید برای سفر از دوبی، 
قطر، ترکیه و... اقدام شود و برای بیشتر شدن 
مراودات بین خراســان رضوی و قرقیزســتان 
چاره ای جز برقراری خطوط هوایی نیست. این 
موضوع البته با پیگیری وزیر کشور و استاندار 
خراســان رضوی در حال حصول نتیجه است 
و شرکت هوایی متقاضی برقراری خط هوایی 
هم مشخص شده و با جدیت در حال پیگیری 
است. برای شــروع نیز در نظر داریم اگر خط 
هوایی برقرار شــود در آذرماه نمایشگاهی در 
بیشکک برگزار کنیم.سومین مطلب مشکالتی 
در حوزه حمل و نقل ریلی است که نتوانسته ایم 
از ایــن طریق تاکنــون محصوالتمــان را به 
قرقیزستان صادر نماییم و همواره با مشکالتی 
مواجه بوده ایم که در این مورد  پیگیر هستیم 
تا با همراهی وزارت راه و شهرسازی تسهیلگری 
حداقــل در مبحث تردد واگن هــای امدادی 
اتفاق بیفتد و این مشــکل نیز مرتفع شــود.

  ارتقای صادرات خراسان رضوی به 
قرقیزستان تا 10 برابر

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی اظهار داشت: برطرف شدن 
موانعی که در حال حاضر وجود دارد می تواند 
رقم صادرات خراسان رضوی به قرقیزستان را تا 
10 برابر فعلی افزایش دهد. این کشور کشش 
صــادرات در حوزه های مصالح ســاختمانی، 

موادغذایی،  شیمیایی،  صنایع 
منســوجات و اقالمــی از این 
دست را دارد و می توان حبوبات 
خوب و گوشت را از قرقیزستان 
وارد کرد. ضمن اینکه پرداختن 
به این قضیه که قرقیزســتان 
توانمنــدی در حوزه  کشــور 
درمان نیســت که با توجه به 
زیرساخت های  شــدن  فراهم 
الزم برای سفر مردم این کشور 
به مشــهد، می شود از ظرفیت 
گردشگری ســالمت نیز بهره 
قابل توجهی برد، گرچه برای گردشگری زیارت 
هم با اینکه اهل تســنن بیشتر در قرقیزستان 
زندگی می کنند اما تجربه نشان داده مردم این 
کشور عالقه مندی خاصی به سفر به مشهد و 
زیارت امام رضا)ع( دارند که اگر پرواز مشهد به 
بیشکک راه اندازی شود و مسئله صدور ویزا در 
فرودگاه حل شود در این زمینه هم قابلیت های 

زیادی هست که می شود آن ها را ارتقا داد.

  35 کشور مورد هدف صادراتی 
خراسان رضوی

رســولیان با اشــاره به این موضوع که کشور 
قرقیزستان بدون تردید تنها کشور هدف برای 
خراســان رضوی در گســترش روابط تجاری 
و اقتصادی نیســت و نخواهد بود، گفت: بازار 
قرقیزستان بازار بزرگی نیست اما تجربه خوبی 
می شود برای گسترش روابط با سایر کشورها 
برای اســتان ما. بیشــترین هدف مد نظر ما 
در شــرایط فعلی پس از عضویت در اوراسیا، 
رسیدن به بازار روسیه و سایر کشورهای عضو 
این مجمع است. خراسان رضوی در حال حاضر 
با 35 کشــور اهداف صادراتی دارد که این رقم 
تا 92 کشــور نیز قابل افزایش است بی شک با 
توجه به شرایط تحریمی نگاه ویژه به کشورهای 
همســایه و ظرفیت هایی که در این خصوص 
وجود دارد و مراوداتی که می شود با استان های 
این کشورها برقرار نمود مد نظر است که افق 

خوبی را پیش روی اقتصاد و تولید استان قرار 
خواهد داد.

  حضور در اوراسیا فرصتی مناسب برای 
تجارت استان و کشور

دبیر  ابراهیمــی،  فیروز 
خانه صنعــت، معدن و 
رضوی  خراسان  تجارت 
با اشــاره به قطعی  نیز 
شــدن حضور ایران در 
جمع کشورهای مجمع اقتصادی اوراسیا گفت: 
از نیمه دوم امســال به احتمال زیاد به شکل 
عملی حضور ایران در مجمع اقتصادی اوراسیا 
قانونی می شود که ورود به آن سبب خواهد شد 
تا جمعیــت 300 میلیون نفــری به ظرفیت 
توسعه صادرات ما افزوده شود که این در واقع 
فرصت خیلی مناســبی برای ما بــا توجه به 
برداشته شدن تعرفه های گمرکی این کشورها با 
ورود ایران به جمع آن ها خواهد شد. به گمانم 
این فرصت بسیار مناسب و میمونی برای ما به 
ویژه در خراســان رضوی خواهــد بود که در 

همسایگی اغلب این کشورها قرار داریم.
وی در ادامه اظهار داشت: برقراری خط هوایی 
بین بیشکک و مشهد که در گذشته هم وجود 
داشــته بزرگ ترین اتفاقی اســت که می تواند 
در ایــن مبحث بیفتد و ســطح روابط تجاری 
و اقتصــادی را بین ما و آن ها به ســطح قابل 
قبولی افزایش دهد؛ چراکه با این اتفاق زمینه 
حضور فعاالن اقتصادی ایران در قرقیزستان و 
برعکس تسهیل پیدا می کند ضمن اینکه کمک 
بزرگی در بحث توســعه گردشگری در استان 
ما به خصوص در مباحث گردشگری سالمت 
خواهد بود. هرچند در این مورد باید حواسمان 
جمع باشد که یکسری آسیب هایی هم داریم و 
نهادهای نظارتی باید مواظب باشند گردشگرانی 
که از قرقیزستان وارد مشهد می شوند گرفتار 
دام دالالنی که بعضاً در حوزه سالمت و درمان 
فعالیت می کنند نیفتند و موجب نشــود این 

فرصت از دست برود.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراســان 
رضوی همچنین اظهار داشــت: سبد سوغات 
یکی از مواردی اســت که باید بــه آن توجه 

بیشتری شود. 
مــا در حال حاضر 2هزار کارگاه فعال در حوزه 
انگشترسازی در مشهد داریم که با تجدیدنظر 
در خصــوص قانون خروج 3کیلو نقره به جای 
150 گرم برای هر نفر مســافر مثل کاری که 
برای سنگ ها انجام می شود می توانیم شاهد 
تحول بسیار بزرگی در حوزه سنگ های زینتی و 
قیمتی در استانمان باشیم. ضمن اینکه مباحثی 
همچون زعفران و زرشک به عنوان محصوالتی 
که خارجی ها بــه آن ها توجه زیادی دارند نیز 
می تواند رونق خاصــی در این بخش به وجود 

آورد.

 رئیس اتحادیه طال و جواهر 
در گفت وگو با قدس تشریح کرد
  ورود فراوان ارز از هرات
 دلیل ارزانی دالر در مشهد

بهاردوست: 
بــازار ارز چند 
با روند  هفته گذشته را 
ســپری  قیمت  کاهش 
کــرده، به نحــوی که 
آرامش نسبی در این بازار 
از  برخی  اســت،  حاکم 
کارشناسان بازار ارز علت 

این آرامش را در سیاست های دولت و بانک مرکزی می دانند 
که با هزینه باال و سرکوب نرخ ارز میسر شده است. درهمین 
خصوص با باقر معبودی نژاد، رئیس اتحادیه طال و جواهر مشهد 

به گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

 دالیل آرامش دالر در روزهای اخیر چیست؟
 دلیل افزایش قیمت ها همیشــه در بازار دالر به خاطر وجود 
تهدیدها و تحریم هایی اســت که برای کشــورمان به وجود 
می آید و همین مســائل موجب تقاضای خرید بیش از اندازه 
مردم می شود و چون در این مواقع عرضه از تقاضا کمتر است 
سبب افزایش قیمت می شود. ولی اکنون که این آرامش وجود 
دارد به دلیل این است که در مسائل سیاسی آرامش به وجود 
آمده اســت و از آن گذشــته چون در بازار جهانی با کاهش 
قیمت اونس طال مواجه هســتیم در ایــن بازار کمی آرامش 

داریم و حتی حدود 3درصدی هم کاهش داشته ایم.
ولــی ماه محرم از یک طرف و از طــرف دیگر هم ترازی بازار 
عرضه و تقاضا و نبود حباب قیمتی موجب این آرامش در بازار 

دالر در روزهای اخیر شده است.

 چرا همیشه در مشهد دالر از بقیه نقاط کشور
 ارزان تر است؟

 همسایگی با کشور افغانستان و مراودات و صادراتی که با این 
کشور و به خصوص شهر هرات وجود دارد و از آنجایی که دالر 
به طور مستقیم از این شهر به مشهد وارد می شود و از طرفی 
هم چون همیشــه عرضه دالر از تقاضایش بیشتر است همه 
این ها دست به دســت هم می دهد تا دالر در مشهد از بقیه 

نقاط کشور ارزان تر باشد.

 دالر مشهد از افغانستان تأمین می شود؟
بله چون مراودات ما بیشتر با افغانستان است.

 دالر فقط از افغانستان وارد مشهد می شود یا از جای 
دیگری هم وارد می شود؟

 برخی از کشــورهای شوروی ســابق مانند ترکمنستان هم 
هستند که به این کشورها صادرات داریم و طبیعتاً دالر اول 

وارد خراسان و به خصوص شهر مشهد می شود.

 آیا دالر هرات بر بازار کشــور هم تأثیر دارد یا فقط 
مشهد را تحت تأثیر قرار می دهد؟
 تأثیر دالر هرات بر همه کشور است.

 چرا دالر هرات بر کاهش یا افزایش قیمت تأثیر دارد؟
همــان طور که گفتم عرضه و تقاضا با این افزایش یا کاهش 
قیمت ها ارتباط مستقیمی دارد و زمانی که اجناسی وارد کشور 
می شود طبیعتاً به دالری مازاد بر ارز نیمایی نیاز دارد و چون 

باید از بازار تأمین شود سبب این افزایش و کاهش می شود.
 آیا دالر مشهد هم بر بازار هرات تأثیر دارد؟

چون این کشور برای ورود و خروج ارز محدودیتی ندارد خیر، 
دالر ما تأثیری بر بازار هرات ندارد.

15 مهر ماه  و برای نخستین بارانجام می شود 
 برگزاری روز جهانی »پنبه« در کاشمر

کل  اداره  معاون  قدس: 
روغنی  دانه های  و  پنبه 
کشاورزی  جهاد  وزارت 
گفــت: روز جهانی پنبه 
برای نخســتین بار 15 
مهرماه در کاشمر برگزار 
می شود.مسعود حکیمی 

در نشســت هماهنگی و برنامه ریزی برای همایش ملی پنبه 
در کاشمر، گفت: پنبه محصول راهبردی کشور است و یکی از 
برنامه های مهم دولت در سال های اخیر اجرای طرح پنبه بوده 
که به این منظور اقداماتی در زمینه دســتیابی به ارقام مورد 
نظر با همکاری مؤسسه تحقیقات کشور و واردات بذر انجام 
شده و در برخی برنامه ها از جمله توسعه برداشت ماشینی آن 

پیشرفت هایی به دست آمده است.
او ادامه داد: امسال بیش از ۸0 هزار هکتار از کشتزارهای کشور 
به کشت پنبه اختصاص یافت که نسبت به پارسال 15درصد 
افزایش نشان می دهد. معاون اداره کل پنبه و دانه های روغنی 
وزارت جهاد کشاورزی گفت: گرچه کشت پنبه در سال های 
قبل به دلیل نوسان های قیمت کاهش چشمگیر داشته، اما 
با اجرای برخی سیاســت ها، پیش بینی می شود امسال بیش 
از 200هزار تن پنبه در کشــور برداشت شود.حکیمی افزود: 
در ۶0درصد اراضی سطح زیر کشت پنبه در کشور از بذرهای 
اصالح شده استفاده می شود و به منظور حمایت از پنبه کاران، 
پارسال به ازای هر هکتار 30 میلیون ریال کمک هزینه کشت 
و تولید به آنان پرداخت شــد که این رقم امسال به بیش از 
50 میلیون ریال رســیده است.گفتنی است، در حاشیه این 
همایش یکروزه، نمایشگاه جانبی دستاوردهای پنبه، تجهیزات 

و مکانیزاسیون و تحقیقات برگزار می شود.

 رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی
 در ستاد مرزبانی استان:  

  امنیت مردم مرهون رشادت های 
مرزداران است

مجمع  رئیــس  قدس: 
نمایندگان استان خراسان 
رضــوی گفــت: همین 
که مردم بــه راحتی و با 
امنیت در آرامش زندگی 
دهنده  می کنند،نشــان 
آن اســت که یک عقبه 
ســنگین و دلگرم پشــت این موضوع است.حجت االســالم 
والمسلمین پژمان فر با حضور در ستاد مرزبانی استان در دیدار 
با فرماندهی مرزبانی استان ضمن عرض تسلیت ایام محرم و 
قدردانی از مرزداران برای امنیت به وجود آمده در مرزها، افزود: 
رشادت ها، جان نثاری ها و تحمل مشکالتی هست که در اینجا 
امنیت خودنمایی می کند، همین امنیت را مدیون رشادت های 
مرزداران هستیم.وی یادآور شد: ما باید تک تک مشکالت در 
مرز را پیگیری کنیم و بعضی از آن ها به تصمیم کالن و ملی 
نیاز دارد مثل تقویت موانع فیزیکی و... که به لطف حضور رهبر 
معظم انقالب )مدظله العالی( در آینده نه چندان دور حل خواهد 
شد.سردار جان نثار، فرمانده مرزبانی استان نیز با ارائه گزارشی 
از وضعیت مرزهای اســتان عنوان کــرد: حضور نمایندگان و 

مسئوالن در مرزبانی موجب تجدید روحیه مرزداران می شود.

 ۶۰۰ مدرسه برخوردار خراسان شمالی 
میزبان جشن عاطفه ها

خبرنگار  بجنــورد- 
کمیته  مدیرکل  قدس: 
امداد خراســان شمالی 
استان  در  امسال  گفت: 
۶00 مدرســه برخوردار 
عاطفه ها  جشن  میزبان 

می شوند. 
مجید الهی راد در حاشیه دیدار با مدیر کل آموزش  و پرورش 
اســتان و جمعی از خیران با بیان اینکه مرحله دوم جشــن 
سراســری عاطفه ها با رویکرد تأمین نیازهــای دانش آموزان 
بی بضاعت و نیازمند برگزار می شــود، افزود: مرحله دوم این 

جشن در 10 مهرماه همزمان با سراسر کشور برپا می شود.
وی عنوان کرد: کمک های جمع آوری  شده در هر مدرسه برای 
کمک به دانش آموزان نیازمند همان مدرســه اهدا می شود و 
در مدارس برخوردار نیز این کمک ها به سایر آموزشگاه های 

روستایی و یا حاشیه شهرها منتقل می شوند.
الهی راد خاطرنشان کرد: برای مشارکت دانش آموزان در این 
جشن بیش از 75هزار پاکت بین مدارس استان توزیع می شود 
که این پاکت ها در روز چهارشــنبه 10 مهرماه جمع آوری و 

کمک های اهدایی بین محرومان توزیع می شود.

 آبفای روستایی خراسان رضوی
 پس از چاپ گزارش قدس:

  مشکل بی آبی روستای کالکوب 
حل می شود

قدس: در پی چاپ گزارشــی با عنوان »روســتاهای حاشیه 
مشهد در انتظار عملی شدن وعده ها« در تاریخ 9۸/۶/17 که 
به تشریح بخشی از مشکالت روستاهای اطراف شهر مشهد 
پرداخته شد؛ شرکت آبفای روستایی خراسان رضوی در راستای 
همین مقوله، در پاره ای توضیحات در خصوص مشکالت آب 
آشــامیدنی در برخی روســتاهای یاد شده خاطرنشان کرده 
است: روستای کالکوب با یک هزار و 272 نفر جمعیت و 2۶۶ 
مشترک در بخش مرکزی واقع شده است و آب شرب روستا 
از دو حلقه چاه تأمین می شود و در بازدید چندین کارشناس 
آبیاری متأســفانه منابع آبی در این روســتا آبدهی بیشتری 
نمی تواند داشته باشــد بنابراین امور آب و فاضالب روستایی 
مشهد کمبود آب را با تانکر آب جبران کرده و پیگیر هستیم 
تا کمبود آب در صورت امکان از آب شــهری جبران شــود. 
در ضمن روستای شهید کامجو زیر پوشش این امور نیست.

رشد جمعیت روستایی
توضیح قدس: ضمن ســپاس از متولیان آبفای روســتایی 
خراسان رضوی به سبب احساس مسئولیت در برابر نیازهای 
هم اســتانی های گرامی، باید اشاره شــود که آمار یک هزار و 
272 نفری جمعیت روســتای کالکوب مربوط به سرشماری 
سال1395 بوده و مطابق شواهد و اظهارات ساکنان این روستا در 
سال های اخیر جمعیت این روستا به بیش از 4 هزار نفر می  رسد. 
همچنین شایسته است نسبت به وضعیت روستای کامجو نیز 
شفاف سازی شده و متولی این امر مشخص شود؛ چراکه مطابق 
سخنان ساکنان روستای کامجو این منطقه از آب شهری نیز 
بی بهره اســت. به هر روی مطابق سیاســت های کالن کشور 
بحث مشکل کم آبی روستاهای مجاور شهر مشهد با پرداخت 
اعتبارات قابل مالحظه ای تا ماه های آینده رفع خواهد شــد.

   طرح یاریگران زندگی در مدارس 
خراسان شمالی اجرایی می شود

بجنورد- خبرنگار قدس: 
معاون سیاســی، امنیتی 
اســتاندار  اجتماعــی  و 
گفت:  شــمالی  خراسان 
طرح یاریگران زندگی در 
20درصد مدارس خراسان 
شمالی در راستای مبارزه 
با مواد مخدر از اول مهر در مدارس متوسطه اجرایی می شود.

دکتر ولی اهلل حیاتی در جلســه کمیته توسعه مشارکت  های 
مردمی استان بر ضرورت بسیج تمام امکانات و ظرفیت ها برای 
طرح مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: باید با اجتماعی 

کردن پدیده مقابله با مواد مخدر گام های بلندی برداشت. 
وی افــزود: هرچند توفیقات خوبی در حــوزه مقابله، درمان 
و کمپ هــای نگهداری انجام شــده اما بایــد تمرکز دامنه 
فعالیت های ما بر حوزه پیشــگیری باشد و اینجا نقش نظام 

آموزش و پرورش بسیار حائز اهمیت است.

علی محمد زاده: سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی گفت: 270 پست 
اســتقرار مأموران پلیس راهور برای روان سازی ترافیک در روزهای اول مهر ماه در اطراف 
مدارس حاشیه معابر خراسان رضوی ایجاد می شود.سرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: تعداد 
97 پســت ثابت از این تعداد مربوط به شــهر مشهد اســت و با توجه به تقارن آغاز سال 
تحصیلی با ماه محرم و نیز حضور تعداد زیادی از آخرین مسافران نوروزی در شهر مشهد 
پیش بینی می شود شاهد روزهای پرترافیکی در این ایام در شهر مشهد باشیم.وی ادامه داد: 
بر همین اساس طرح ویژه ای برای شیوه مدیریت ترافیکی شهر در این ایام در نظر گرفته 
شده که با همکاری شــهروندان امیدواریم سال تحصیلی جدید با کمترین زحمت برای 
دانش آموزان و شهروندان آغاز شود.وی با اشاره به برخی تخلفات رانندگان سرویس مدارس 
هم اظهار داشت: سال گذشته 13 هزار و 195 مورد تخلف سرویس مدارس در استان اعمال 
قانون شد که حدود ۶ هزار تخلف از این تعداد مربوط به مشهد بود.با این حال خوشبختانه 
در زمینه تصادف ســرویس مدارس از اســتان های موفق در کشور هستیم به طوری که 
پارســال تصادف جرحی و فوتی در این حوزه نداشــتیم و فقط ۶ فقره تصادف خسارتی 
ثبت شد.سرپرست پلیس» راهور« خراسان رضوی افزود: رانندگان سرویس های مدارس 
باید دارای کارت صالحیت و پایبند به قوانین باشند.دهنوی همچنین بر ضرورت آموزش 
مباحث ترافیکی به دانش آموزان تأکید کرد و گفت: همایش همیاران پلیس نیز از 11 مهرماه 
همزمان با هفته ناجا در استان آغاز می شود، این طرح نقش مهمی در کاهش تصافات دارد 
به طوری که از ســال ۸۶ تاکنون آمار فوتی های تصادفات در کشــور حدود 10 هزار نفر 
کاهش یافته است که بی شــک همیاران پلیس سهم قابل توجهی از این موفقیت دارند.

 سهم 5۶ درصدی عابران پیاده در تلفات 
وی با بیان اینکه عابران پیاده در تلفات تصادفات درون شهری سال گذشته استان سهم 
5۶درصدی را به خود اختصــاص دادند، افزود: بیش از 45درصد عابران پیاده متوفی در 
تصادفات دارای سن بیش از 40 سال بوده و سهم کودکان در تلفات سوانح رانندگی نیز 
کمتر از 5درصد بوده است.وی اظهار داشت: با توجه به آسیب پذیری بیشتر بزرگساالن در 

تصادفات، آموزش همگانی در مساجد و سایر اجتماعات از اول مهر ماه اجرایی می شود.
وی ادامه داد: طرح جامع کاهش تصادفات نیز ابتدای امسال در این استان تدوین شد و 

بر اساس بررسی های صورت گرفته از ابتدای سال جاری تاکنون آمار تصادفات در استان 
نسبت به مدت مشابه پارسال ۶درصد کاهش داشت.سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی 
خراســان رضوی گفت: هم اکنون 450 دســتگاه دوربین نظارتی و ثبت تخلف در شهر 

مشهد فعال است.

 چند خبر و توصیه
دهنوی از جابه جایی 270 دســتگاه خودرو متوقف شده در معابر اطراف حرم در روزهای 
تاسوعا و عاشورا برای سهولت تردد عزاداران خبر داد.وی همچنین گفت: یکی از طرح های 
پلیس راهور برخورد با تخلفات ساکن است)از قبیل توقف در محل های ممنوعه( و مواردی 
که سبب اختالل در عبور و مرور می شود. سرپرست پلیس راهور خراسان رضوی به والدین 
در روز اول مهر توصیه کرد: اگر قرار اســت در روزهای اول مهر خودشان دانش آموزان را 
جابه جا کنند عجله و شتاب نداشته باشند و در مقابل مدارس توقف نکنند؛ چراکه منجر 

به ایجاد ترافیک می شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلی و با استقرار 27۰ پست استقرار مأموران پلیس صورت می گیرد

دانش آموزان در حلقه حفاظتی » راهور«

از نیمه دوم امسال به 
احتمال زیاد حضور 

ایران در مجمع 
اقتصادی اوراسیا قانونی 

می شود که ورود به 
آن سبب خواهد شد تا 

جمعیت 300 میلیون 
نفری به ظرفیت توسعه 
صادرات ما افزوده شود

بــرش

روزبازار

اقتصاد

کشاورزی

مرزبانی

نیکوکاری 

بازاتب

پیشگیری

استان ما2
چهارشنبه 27 شهریور 1398
  18 محرم 1441 18 سپتامبر 2019 

 سال سی و دوم  
شماره 9065  ویژه نامه 3449  

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸3۴3۸۰1 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

104,000

87,000

89,000

7,500

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

    رئیس اتحادیه قنادان مشهد خواستارشد

 تحقق وعده ها برای تأمین 
شکر در بازار

ایسنا: رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان مشهد 
گفت: در ســطح بازار با کمبود شکر مواجه هستیم و 

امیدوارم شرکت مادر تخصصی به داد ما برسد.
محمد فرزانی در خصوص وضعیت بازار شــیرینی در 
مشــهد اظهار کرد: در حال حاضر بازار سنگین است و 
مواد اولیه گران شــده و در سطح بازار با کمبود شکر 

مواجه هستیم.
وی افزود: در حال حاضر شکر توسط خود دولت گران 
شده است و کیلویی ۶50 تومان افزایش قیمت داشته، 
در زمینه تحویل شــکر نیز خلف وعده ای نسبت به ما 

صورت گرفته که امیدواریم تا فردا تحویل داده شود.

   از ابتدای امسال تاکنون اتفاق افتاد

7۰ فقره آتش سوزی در منابع طبیعی 
استان خراسان رضوی  

قدس: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی خراســان 
رضوی گفت: در ۶ ماه نخســت امسال در مجموع 70 
فقره آتش ســوزی در مراتع و جنگل های استان اتفاق 
افتاده که در ۸50 هکتار از این اراضی رخ داده اســت. 
ســرهنگ امین رمضانیان گفت: با توجــه به افزایش 
پوشش مراتع استان بر اثر بارندگی های مناسب امسال 
و نگرانی از وقوع آتش ســوزی در این مناطق اقدامات 
پیشــگیرانه به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: 95درصد از آتش سوزی هایی که در استان رخ 
می دهد مربوط به افراد طبیعت گرد و 5درصد باقیمانده 

نیز عوامل غیرانسانی است.

  رئیس اداره بازرگانی داخلی سازمان صمت: 

نرخ جدید نان در نانوایی های آزادپز 
مشهد به زودی اعالم می شود

ایرنا: رئیــس اداره بازرگانی داخلی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی گفت: نرخ های جدید 
برای نانوایی های نیمه یارانه ای )آزادپز( در مشهد توسط 
کمیسیون آرد و نان اســتان در حال بررسی است و به 

زودی اعالم می شود.
حمیدرضا رجوعی افزود: بر اساس تصمیم جدید دولت 
نانوایی های آزادپز به نانوایی های نیمه یارانه ای تغییر نام 

یافته و آرد به نرخ دولتی دریافت می کنند.
وی اظهار داشت: نانوایی های نیمه یارانه ای در مشهد پس 
از ابالغ نرخ نامه های جدید ملزم به رعایت نرخ های جدید 

خواهند بود.



روی خط حادهث

مسکن

حمل و نقل

 ۱۹۴ هزارخانه 
در خراسان رضوی خالی است

ایرنــا: معــاون آمــار 
ســازمان  اطالعــات  و 
مدیریــت و برنامه ریزی 
خراســان رضوی گفت: 
آخریــن  براســاس 
سرشماری، ۱۹۴ هزار و 
در  مسکونی  واحد   ۴۶۰

این استان خالی از سکنه است. مجید نعیمی افزود: از این 
تعداد ۱۰۷ هزار و ۵۳۵ واحد در شهرستان مشهد قرار دارد 

که ۹۳ هزار و ۲۳۸ واحد آن مربوط به شهر مشهد است.
رئیس اداره اقتصاد مســکن و مهندسی بازآفرینی شهری 
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز درباره تصمیم 
دولت مبنی بر ساماندهی وضعیت خانه های خالی گفت: به 
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی اعمال سیاست های انقباضی 
برای واحدهای مســکونی خالی از سکنه در حال بررسی و 
اقدام اســت. تورج غالمشــاهی افزود: در حال حاضر برای 
ساماندهی خانه های خالی در کشــور، اتخاذ سیاست های 
انقباضی از جمله مالیات های تکلیفی می تواند اثرگذار باشد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معامالت امالک مشهد نیز 
در این باره اظهار داشت: اخذ مالیات از صاحبان خانه های 
خالی تأثیر زیادی در بهبود وضعیت مسکن کشور ندارد، 
اما خالی از فایده هم نیســت. علی اصغــر مرادزاده افزود: 
وزارت امــور اقتصادی و دارایی هر ســال برای بنگاه های 
اقتصادی از جمله صاحبان خانه، معافیت های مالیاتی در 
نظــر می گیرد، بنابراین در صورتی که خانه های خالی نیز  
مشمول مالیات شــوند، مالک خانه براساس درآمدی که 
از خانه بدســت می آورد، می تواند از معافیت های مالیاتی 
بهره مند شود.  وی اظهار داشت: خانه های خالی در کشور 
یا خانه های خالی مسکن مهر در نقاط دورافتاده و مناطق 
کمترتوسعه یافته هستند که متقاضی ندارند یا خانه های 
خالی گران قیمت و متعلق به افراد متمولی است که اجاره 
آن ها بیش از ۱۰۰ میلیون ریال اســت و به دلیل گرانی 

اجاره کسی متقاضی آن ها نیست.
وی گفــت: در صورتــی که دولت بــرای خانه های خالی 
مالیــات وضع کند، فقط ۴ یا ۵ درصد تأثیر روانی بر بازار 
مسکن می گذارد و قدری به عرضه بیشتر مسکن در بازار 
کمــک کرده و از احتکار مســکن یا خانــه اندوزی افراد 

جلوگیری می کند.

 همزمان با آغاز سال تحصیلی 98-99
در مشهد صورت می گیرد

  اجرای طرح سرویس دهی ویژه 
در ایستگاه های پر تراکم دانش آموزی

قدس: همزمــان با آغاز 
ســال تحصیلــی جدید 
ناوگان اتوبوسرانی مشهد 
بــرای ســرویس دهی به 
دانش آموزان و دانشجویان 
آماده خدمت رسانی است.

براساس این طرح که از 
سوی ســازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد در ایستگاه های 
پرتراکــم دانش آموزی اســت، ســرویس دهی ویــژه ای به 
دانش آموزان انجام می شود. به طوری که همزمان با تعطیلی 
مدارس سرفاصله حرکتی اتوبوس ها کاهش و در ایستگاه هایی 
که اتوبوس های عبوری پاسخگوی نیاز دانش آموزان نیست، 
یک اتوبوس در ایســتگاه مســتقر و فقط بــه دانش آموزان 

سرویس دهی می دهد.
الزم به ذکر است، اعزام این اتوبوس ها در صورتی که ناوگان 
عبوری پاسخگو نباشند انجام و تداوم آن بستگی  به استقبال 

دانش آموزان دارد.

  دایی سارق
خواهر زاده اش را هم به کار گرفت!

خط قرمز: نگهبان خائن 
راه پای دزدها را به یک 
پروژه ساختمانی باز کرد.
سرهنگ محمد طبسي، 
جانشــین فرماندهــي 
انتظامي مشهد گفت: در 
سرقت هاي  گزارش  پي 
سریالي مصالح ساختماني از یک پروژه ساختماني  در مشهد 
دســتورات الزم براي پیگیري سریع موضوع صادر شد. تیم 
دایره تجســس کالنتري شهید نواب صفوي در پیگیري این 
پرونده با بررسي دقیق سرنخ هاي موجود و همچنین تصاویر 
ضبط شده از طریق دوربین هاي مداربسته به اطالعاتي دست 
یافت که حکایت از حرکات و رفتار مشکوک یکي از نگهبانان 

این پروژه ساختماني داشت. 
وی ادامه داد: تحقیقات پلیســي از مظنون پرونده آغاز شد و 
این فرد که از چند سال قبل در این  محل مشغول کار بوده 
در برابر شواهد و ادله غیرقابل انکار ناچار به بیان حقیقت شد و 
گفت: با همدستي برادر و خواهرزاده اش مرتکب سرقت مصالح 
ساختماني مي شده اند و جوان سی و شش ساله دیگري نیز 
که با خودرو سواري  پراید درحمل میلگرد و وسایل سرقتي 

همدستشان بوده را نیز به پلیس معرفي کرد.
تیم دایره تجسس کالنتري شــهید نواب صفوي مشهد در 
مرحله نهایي این عملیات سه متهم دیگر پرونده را دستگیر 

کرد و تحقیقات  پرونده ادامه دارد.

پلیس اعالم کرد
  دستگیری عامل انتشار کلیپ های 

ضد اخالقی در اینستاگرام 
بجنورد- قدس: رئیس 
فتا خراســان  پلیــس 
دستگیری  از  شــمالی 
عامل انتشار کلیپ های 
نامتعــارف در شــبکه 
اجتماعی اینستاگرام در 

بجنورد خبر داد. 
سرگرد یوسف شــاکری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پــی رصد و پایش صورت گرفته در فضای مجازی توســط 
کارشناسان پلیس فتا مشخص شد فردی با ایجاد صفحه ای 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به بارگذاری کلیپ های 
تصویری با محتویات نامتعارف و غیراخالقی کرده که بالفاصله 

با دستور مقام قضایی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه در بررســی های انجام شده مشخص 
شــد این پیج در حال حاضر ۴ هزار و ۶۴۹ نفر دنبال کننده 
دارد و به صورت گسترده در حال فعالیت است، تصریح کرد: 
در نهایت با تالش کارشناســان پلیس فتا و با انجام اقدامات 
اطالعاتی عامل اصلی شناسایی و برای تکمیل تحقیقات به 

پلیس فتا دعوت شد.
این مقام انتظامی ادامــه داد: فرد مورد نظر در تحقیقات به 
عمل آمده به فعالیت غیرمجاز و انتشار کلیپ های نامتعارف 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام اعتراف کرد.

در یک هفته صورت گرفت
  جلوگیری از قاچاق ۹ هزار لیتر سوخت 

فرمانده  خط قرمــز: 
مرزباني استان خراسان 
رضوي از کشف مقادیر 
قابل توجهي ســوخت 
مرزبانان  توسط  قاچاق 

این استان خبر داد.
سردار جان نثار، فرمانده 
مرزباني استان خراسان رضوي در تشریح این خبر بیان کرد: 
در راستاي جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت از مرزهای 
اســتان و برخورد با فعالیت قاچاقچیان ســرمایه های ملی، 
مرزبانان این فرماندهي در هنگ مرزي تایباد موفق به کشف 

مقادیري سوخت قاچاق شدند.
سردار جان نثار در تکمیل این خبر گفت: مرزبانان خراسان 
رضوي با هوشــیاری کامل و نظارت مســتمر بر نوار مرزی 
کشور، موفق شــدند بیش از ۹ هزار لیتر سوخت قاچاق به 
ارزش ۵۲۷ میلیــون و ۲۱۳ هزار ریال را در طی یک هفته 

کشف نمایند.
فرمانده مرزباني خراسان رضوي در پایان با اشاره به افزایش 
چشمگیر کشفیات در حوزه سوخت های قاچاق گفت: این 
افزایش کشفیات نشــان از دقت مرزبانان استان در برخورد 
با خودروهای ترانزیتی و بررسی دقیق وسایل نقلیه عبوری 
از نوار مرز اســت. بحمداهلل مرزبانان استان خراسان رضوی 
همواره در تالش اند تا مرزهای استان عاری از هرگونه قاچاق 

سوخت و خارج کردن سرمایه های ملی باشد.

رخ رد رخ
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  مگر محرم فقط 10روز است؟
شهرداری مشهد چند روز بعد از آغاز ماه محرم 
پرچم های مشکی که نشانه عزاست را در برخی 
مکان ها نصب کرد و سه روز بعد از عاشورا هم 
اقدام به جمع آوری پرچم هــا کردند. گویا ماه 

محرم فقط ۱۰ روز بوده است!
۹۱5...3660

  نوبت ها 15دقیقه ای پر می شود
االن یک هفته است که برای گرفتن نوبت از بیمارستان فارابی تالش می کنم  ولی بی نتیجه است 
تا ساعت ۷ که جواب نمی دهند از ساعت ۷ تا ۷:۱۵ مشغول است و بعدش هم می گویند نوبت ها 

پرشده؛ آخر برادر من شما اگر تو این یک ربع یکسره هم شماره بدهید، به ۵۰ هم نمی رسد.
۹۱5...77۴6

  برای محله مهرآباد قدمی بردارید
آقای شهردار برای محله نابرخوردار مهرآباد و باز 
شدن افسانه ای بولوار کرامت مهرآباد و تأمین 
پارکی برای بیش از۵هزار خانواده، قدمی بردارید 

تا نام نیکی از این دوره شهرداری به جا بماند.
۹۱5...۹۱7۱

  پارکینگ به جای زمین فوتبال
زمین فوتبال کنار پارک رجا با وجود آســفالت انتهایش هنوز بالتکلیف است به تازگی شهرداری 
قســمتی از آن را پارکینگ کرده درحالی که هر روزجمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان درآن 
فوتبال بازی می کنند. تقاضا می شود این زمین با دروازه های بیشتری تجهیز شود تا نوجوانان به جای 

آلودگی به موادمخدر و آسیب های اجتماعی به ورزش سرگرم شوند.
۹36...6۱58

عقیل رحمانی یک فروشنده لوازم خانگی که 
طعمه شیوه جدیدی از کالهبرداری شده بود، در 
حالی حسابش مسدود شد که ۶۰۰ میلیون تومان 

موجودی داشت و تنها تقصیرش کم دقتی بود!

 چاقوی دو لبه ای به نام فضای مجازی!
خرید وفــروش کاال در فضای مجــازی درکنار 
تمامی خوبی ها و محاسنی  که مانند کوتاه شدن 
رفت وآمدهــا، پیدا کردن مــورد دلخواه در هر 
موقع از شبانه روز و... دارد، اما معایب خطرناکی 
هم می تواند داشته باشد که اگر حواسمان به آن 
نباشــد، مطمئناً این چاقوی دولبه به ما آسیب 
خواهد رســاند. این آســیب ها گاهی هدف قرار 
گرفتن حریم خصوصی افراد و دسترسی مجرمان 
به تصاویرخانوادگی و سرانجام آن بازی با آبروی 
کاربر فضای مجــازی خواهد بود یا این کاربر به 
شیوه های مختلفی طعمه کالهبرداران این فضا 
شده و در نهایت خسارت های مالی گاهی تا چند 

صد میلیون تومانی به او وارد می شود.
در این باره بارها دســتگاه قضایــی و انتظامی 
هشدارهای الزم را به شهروندان داده اند و هر بار با 
تولد شیوه جدید کالهبرداری در فضای مجاز آن 
را به اطالع مردم رسانده اند، اما باز اگر آمار ورودی 
پرونده های قضایی و انتظامی مورد بررسی قرار 
گیرد، شاهد نمونه هایی از این گونه کالهبرداری ها 
خواهیم بود. پس می توان گفت اطالع رسانی یک 
بال کاهش جرایم مرتبط با فضای مجازی است 
و دیگر بال این ماجرا هوشیاری شهروندان است.

 حساب واسط و اقدامات مجرمانه
از طــرف دیگر بــه محض آنکه با دســتور 
دســتگاه قضایی بانک ها موظف شــدند تا 
رمزهای یکبار مصرف را برای انتقال وجه در 
اختیار مشتریان خود قرار بدهند و خروجی 
آن جلوگیری از بسیاری از کالهبرداری های 
تلفنی و ... شد، مجرمان فضای مجازی دوباره 
دست به کار شدند و روش جدیدی هرچند با 

ریسک باال را اجرا کردند.

در ایــن روش ابتــدا کالهبــردار بــه یکی از 
فروشگاه های سطح شــهر مانند لوازم خانگی، 
ورزشــی، صوتی و تصویــری و... مراجعه و برای 
خرید یک کاال با فروشنده صحبت و پس از توافق، 
کالهبردار پرده دوم نقشه حیله گرانه اش را به اجرا 
می گذارد و شماره کارت بانکی فروشنده را اخذ 
و اعالم می کند تا چند ساعت دیگر وجه کاال را 

یکی از دوستان به حساب شما 
واریز می کند.

در مرحله بعدی فرد مجرم که 
در یکی از ســایت های خرید و 
فروش کاال و واسطه گر، آگهی 
دروغین فروش کاال زیر قیمت 
واقعــی درج کرده و یا فردی را 
با روش های خاص باز هم برای 
کالهبــرداری تلفنــی و... پای 
دستگاه عابربانک کشانده، وجه 
بیعانه کاالیی که وجود ندارد را 
به کارت نفر سوم که فروشنده از 

همه جا بی خبر باشد واریز و به سرعت به فروشنده 
مراجعه و مدعی می شود، وجه خرید به حساب 
شما واریز شده است؛ پس از آن کاال را  بی دردسر 

تحویل و از محل متواری و پس از آن کاال را زیر 
قیمت جای دیگری می فروشد!

 جبران خسارت فقط به خاطر بی دقتی!
در نمونه ای مشــابه از این موضــوع، صبح روز 
گذشته یک جوان مشهدی با مراجعه به شعبه 
۲۰۱ دادسرای مشهد در تشریح نحوه ماجرا به 
»بازپرس سالم اندای« گفت: چند 
روز پیش چشــمم به یک آگهی 
فروش طوطی کاسکو در »دیوار« 
افتاد، قیمت فروش را آگهی دهنده 
مناسب زده بود، برای همین هم 
با او تمــاس گرفتم و قرار شــد 
۲میلیون تومان به عنوان بیعانه 
بــه کارت او بریزم تا ادامه معامله 

انجام شود.
وقتی پول را واریــز کردم، مانند 
مجازی  کالهبرداری هــای  همه 
دیگر فرد کالهبردار جواب تماس 
مــن را نداد، پیگیر ماجرا شــدم و پی بردم پول 
من به حســاب فردی در تهران واریز شده که با 
 حمایت دستگاه قضایی حساب مذکور که حدود

۶۰۰ میلیون تومان موجودی داشــت، مسدود 
شــد. پس از آن مأمــوران با صاحب حســاب 
تماس گرفتند و مشــخص شد او یک فروشنده 
با اعتبار در پایتخت اســت که فرد کالهبردار با 
شیوه حساب واســط، اقدام مجرمانه اش را رقم 
زده اســت. فروشنده که فرد آبروداری بود وفقط 
از حسابش برای کالهبرداری استفاده شده بود، 
جبران خسارت کرد اما عامل اصلی ماجرا که از 
نفر سوم یعنی فروشنده لوازم خانگی خرید کرده 

بود ، متواری شده است!

 پلیس فتا: حساب واریزکننده وجه 
با خریدار یکی باشد

ســرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتا 
خراســان رضوی در این رابطه به شــهروندان 
توصیه کرد: این شیوه کالهبرداری مدتی است 
از سوی مجرمان در حال استفاده است، یکی از 
راه هایی که می تواند تا حد زیادی جلو این اقدام 
مجرمانه را بگیرد این است که آخرین حلقه که 
معموالً فروشندگان هستند، زمانی که می خواهند 
کاالیی را تحویل این گونه افراد بدهند ابتدا رسید 
انتقــال وجه را با هویت فرد خریدار تطبیق داده 
و مطمئن شوند که صاحب حساب واریز کننده 
وجه با خریدار یکی اســت. وی تصریح کرد: اگر 
هم فردی برای این گونه خریدها مراجعه می کند، 
حتماً به او اعالم کنند انتقال وجه باید از حساب 
شخص خریدار صورت بگیرد. رئیس پلیس فتا 
استان ادامه داد: کاربران فضای مجازی هم قبل 
از دیدن فیزیکی یک کاال هیچ وجهی را پرداخت 
نکنند، از طرفی دقت کنند که وجه واریزی فقط 

به حساب شخص فروشنده واریز شود.

فرد دیگری معامله کرد، حساب 600 میلیونی نفر سوم مسدود شد! 

شیوع  شیوه جدید کالهبرداری

هنگام تحویل کاال در 
اینگونه موارد  ابتدا 
رسید انتقال وجه با 
هویت فرد خریدار 

تطبیق داده و مطمئن 
شوند که صاحب حساب 

واریز کننده وجه با 
خریدار یکی است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی وزش باد شدید 

با احتمال خسارت در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با توجه به بررسی 
نقشــه های آینده نگری و تصاویر ماهواره ای، از اواســط امروز بر 
سرعت وزش باد افزوده شده به طوری که برای مناطقی از استان 
) به خصوص نوار شرقی، جنوب شــرق و بخش هایی از غرب( 
وزش باد شدید همراه با گردوخاک با احتمال کاهش کیفیت هوا 
و بروز خسارت پیش بینی می شود. همچنین ساعات بعدازظهر 
شاهد افزایش میزان ابرناکی آسمان خواهیم بود. از لحاظ دمایی 
نیز روند افزایش دمای هوا تا پنجشنبه اوایل وقت ادامه داشته و به 

طور موقت روزهای پایانی هفته هوا خنک تر می شود.

حادثه روز
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 سال سی و دوم  
شماره 9065  ویژه نامه 3449  

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0383۴380۱ 

فضای مجازی: 

خط قرمز: سرپرست معاونت عملیات آتش نشانی مشهد از 
نجــات یک نفر در پی انفجار توأم  بــا ریزش آوار یک منزل 
مسکونی در منطقه خواجه ربیع  توسط آتش نشانان خبر داد.

آتشپاد دوم محمدجواد ســبحانی با بیان این مطلب افزود: 
دوشنبه شب گذشته در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر وقوع انفجار و ریزش آوار در منزل مســکونی 
در منطقــه خواجه ربیع، بالفاصله آتش نشــانان و نجاتگران 
ایســتگاه های ۲۹، ۸ و ۳۸ آتش نشانی شهر مشهد به محل 

حادثه در خیابان مهر مادر اعزام شدند. 
این مقام مســئول در آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: 
آتش نشانان و نجاتگران به محض حضور در محل مشاهده 
کردند منزلی یک طبقه به دلیل نشــت گاز شهری دچار 
انفجار توأم با ریزش آوار شده که یک نفر از ساکنان منزل 
که مردی حدوداً چهل ساله بود، زیر آوار گرفتار شده است 
که آتش نشان ها با استفاده از تجهیزات ویژه پس از دقایقی 
عملیات، محل فرد محبوس شده را که دچار جراحت نیز 

شــده بود شناســایی و او را از زیر آوار رهاسازی کرده و 
برای انتقال به مراکز درمانی تحویل تکنسین های اورژانس 

حاضر در محل دادند.

پای نشت گاز در میان است 

انفجار منزل مسکونی در مشهد 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 64 مشهد

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
مهر ش��ماره 64 مشهد راس س��اعت 13 روز پنجشنبه 
م��ورخ 1398/07/11 در محل دفتر ش��رکت ، واقع در 
بلوار دانشجو ،نبش دانشجو 30 پالک 1 واحد 2 برگزار 
می ش��ود ، از کلیه اعضای محترم   دعوت      می  شود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این 
جلس��ه حضور به ه��م رس��انند . اعض��ای محترمی که 
امکان حضور آن ها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد 
می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه کتبی 
به فرد دیگری واگ��ذار نمایند ، در این صورت تعداد 
آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگ��ی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 
صبح تا 13 بعدازظهر روزهای 8 ، 9، 10مهر ماه 1398به 
محل دفتر ش��رکت به نش��انی فوق مراجع��ه تا پس از 
تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ی 

ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
دس��تور جلس��ه : 1- اصالح ماده 5 اساسنامه ) تمدید 

مدت فعالیت شرکت (
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64
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)) آگهی مزایده- نوبت اول((
ش��هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری 
به صورت اجاره ساختمان تاالر خوشبختی شهرداری از طریق برگزاری مزایده عمومی با 
قیم��ت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 28/000/000 ریال و ضمانت قرارداد 100/000/000ریال 
و ضمانت شرکت در مزایده مبلغ 36/000/000 ریال اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد 
شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک 

شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/06/27لغایت 98/07/13

مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 14 مورخ98/07/13
زمان بازگشایی پاکات 98/07/14در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم 
مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شود.
محل تحویل اس��ناد مزای��ده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم                   
می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل 

نمایند. 
 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد  
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 »بالتکلیفی مدیریتی« در سومین 
سینمای پرفروش کشور

تســنیم: نزدیــک به 
یک مــاه از اســتعفای 
حسن کریمی، مدیریت 
پردیس سینمایی هویزه 
می گــذرد، اما همچنان 
این  مدیریت  وضعیــت 
ســینمایی  پردیــس 

نامشخص است. 
موضوع تغییر مدیریت و اینکه قرار است در نهایت چه کسی 
سکاندار سومین سینمای پرفروش کشور شود، ذهن مسئوالن 

فرهنگی و هنردوستان مشهدی را مشغول کرده است. 
این سینما در مشهد به اصلی ترین سینما در نظر هنردوستان 
و سینماگران مشهدی تبدیل شده و پایگاه و جایگاه برگزاری 

انواع جشنواره ها و رونمایی فیلم ها بوده است. 
این روزها مدیریت پردیس سینمایی هویزه در یک بالتکلیفی 
عجیب به ســر می برد و اصالً تکلیف هیچ یــک از مدیران، 
ســینماگران، سیاســت گذاران و خالصه همه آن هایی که 
با سینما ســر و کار دارند با این موضوع در کالنشهر مشهد 
مشخص نیست! این اتفاق نیاز به تدبیر و درایت فوری و جدی 

از سوی مسئوالن دارد. 

 تجلیل از شاعران آیینی
قدس: مراســم تجلیل 
از چنــد شــاعر آیینی 
مذهبــی  هیئت هــای 
برگزار  مقدس  مشــهد 

می شود. 
مدیر اجرایی این مراسم 
گفت: جلســه تجلیل و 

قدردانی از شــعرای مذهبی مشهد امشب در محل حسینیه 
و خیریه مرحوم حاج غالمحسین حسن نژاد واقع در آیت اهلل 

صدوقی )چهنو( یک، ساعت 21برگزار خواهد شد.
ابوالفضــل رئوف افزود: این مراســم از ســوی هیئت امنای 
حسینیه و خیریه مرحوم حسن نژاد، هیئت بنی هاشمی نوغان 
و با مشارکت شورای هیئت های مذهبی مشهد مقدس، هیئت 
پرچمداران حسینی و انجمن های ادبی مشهد مقدس برگزار 

خواهد شد.

ورزش خراسان مدیرکل آموزش و پرورش استان عنوان کرد

کمبود 16 هزار معلم  در خراسان رضوی
حسین پورحسین: مدیرکل آموزش و پرورش 
خراســان رضوی با اعالم  این خبر که در ســال 
تحصیلــی 99-98، یک میلیــون و 300 هزار 
دانش آموز در استان سال تحصیلی جدید را آغاز 
می کنند گفت: 90 هزار همکار فرهنگی در 9 هزار 
کالس درس کار تدریــس این دانش آموزان را بر 

عهده دارند.
قاسمعلی خدابنده در نشست خبری با اصحاب 
رســانه با بیان اینکه در شــرایط فعلی 60هزار 
دانش آموز به جمعیت دانش آموزی استان اضافه 
شده است، افزود: بیشترین افزایش دانش آموز در 

نواحی یک، هفت و تبادکان بوده است.

   200مدرسه روستایی بدون دانش آموز
وی با بیان اینکه استان خراسان رضوی با همیاری 
مجمع خیرین مدرسه ســاز در ساخت، تجهیز و 
توسعه مدارس پیشتاز کشور است به این نکته هم 
اشاره داشت که در مناطق رضویه و عشایرنشین 
و بعضی از روستاها در سطح استان 200 کانکس 
به دلیل کمبود فضای آموزشی وجود دارد و این 
در حالی اســت که در بعضی از روستاهای خالی 
از ســکنه 200 مدرسه خالی از دانش آموز است 

و ساخت و سازها هم بستگی به اعتبارات دارد.

  لباس فرم دردسر آموزش و پرورش
وی درباره لباس فــرم دانش آموزان گفت: 200 
شــرکت در این ارتبــاط نام نویســی کرده اند و 
قیمت ها اعالم شده است و بین 5 تا 8 درصد از 
کل هزینه تهیه لباس به حساب آموزش و پرورش 
واریز و کل مبلغ واریزی به دانش آموزانی که قدرت 
خرید ندارند پرداخت می شــود و 400 میلیون 
تومان هم برای خرید کتاب این دانش آموزان در 
نظر گرفته شده است و ساماندهی لباس یک شکل 
جز دردسر چیزی برای آموزش و پرورش ندارد و 
اگر خانواده ها خود لباس مورد نظر را تهیه کنند 

استقبال می کنیم.

خدابنــده تعــداد دانش آمــوزان 
مدارس شبانه روزی را 55 هزار نفر 
در استان برشمرد و افزود: در سال 
6 میلیارد تومان از ستاد یارانه به 
شبانه روزی  آموزشگاه های  سرانه 
کمک می شود و مدارس استثنایی 
هم توســط خیران مورد حمایت 

قرار دارند و وزارتخانه هم پای کار است.

  نام نویسی سلیقه ای دانش آموزان
 توسط مدیران

وی در پاســخ به خبرنگار قدس درباره دریافت 
مبلغ اضافه از دانش آموزان در زمان نام نویســی 
و پذیــرش دانش آموزان خاص در مدارس خاص 
گفت: در این مدارس گاهــی 700 نفر ثبت نام 
کرده اند در حالی که ظرفیت مدرسه کمتر از آن 
است و در شــرایط مساوی که امتیاز دانش آموز 
برابر است افرادی پیشقدم می شوند که به مدرسه 
مورد نظر کمک کنند و این مسئله اگرچه مورد 
تأیید ما نیســت اما مدیر مدرســه برای تأمین 
هزینه ها گاهی دست به انتخاب می زند که این 
آسیب برای آموزش و پرورش است و اتفاق خوبی 

به حســاب نمی آید در حالی که 
در مدارســی هم مدیرانی خدمت 
می کنند که حتــی هزینه لباس 
فرم، دفتر و کتــاب دانش آموز را 
از جیب خود پرداخــت کرده اند 
ما دنبال این هستیم که کیفیت 
آموزشــی عادالنه ای را در آموزش 

و پرورش داشته باشیم.

  کمبود 16 هزار معلم
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی از 
کمبود 16 هــزار نیروی انســانی در آموزش و 
پرورش استان ســخن گفت و افزود: از 53 هزار 
کالس درس 16 هــزار کالس معلــم ندارند که 
راهکارهایی برای جبران آن اندیشیده شده است؛ 
در این ارتباط جذب نیروهای حق التدریســی و 
سربازمعلم در دســتور کار قرار گرفت که این ها 
آموزش هــای اولیه را می بیننــد و راهکار دیگر 
هم به کارگیری نیروی خدمات آموزشــی است 
که مجوز آن صادر شده اســت و 3 هزار و 250 
نیروی خدمات آموزشی به اضافه 3 هزار و 500 
ســربازمعلم و 780 نیروی تازه وارد دانشــگاه 

فرهنگیان به چرخه آموزش ورود پیدا می کنند 
و با به خدمت گرفتــن بیش از یک هزار نیروی 
حق التدریسی بازنشسته آموزش و پرورش کمبود 
معلم جبران شده و از نیروهای هنرجوی فنی و 

حرفه ای هم در این ارتباط استفاده خواهد شد.

 راه  اندازی »من کارت« دانش آموزی
خدابنده درباره سرویس مدارس هم گفت: با 63 
شرکت قرارداد بسته شده که با نظارت تاکسیرانی 
ســرویس مدارس را پیگیری می کنیم وی ادامه 
داد: در نشســتی با شــورای شهر مشهد در پی 
آن هستیم که من کارت دانش آموزی با تخفیف 
50درصدی را برای اســتفاده از اتوبوس و مترو و 
با هدف فرهنگ سازی استفاده از وسایل عمومی 

برای دانش آموزان فراهم سازیم.

 برگزاری کالس های فوق برنامه 
خارج از ساعات آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه این 
نشست خبری در پاسخ به خبرنگار قدس درباره 
گنجاندن کالس های زبان انگلیسی، آموزش رایانه 
و فوق برنامه گفت: براساس سند درس ملی ساعات 
مشخصی برای دروس هر پایه مشخص شده است 
و مدارس موظفند بر این اساس زمانبندی دروس 
را در کالس تنظیم کنند و خارج از این چارچوب 
اگر قرار اســت کالسی برگزار شود باید به عنوان 
کالس فوق برنامه تعیین شود که در زمانی به جز 

زمان درس ملی باشد.
گفتنی است، در ادامه این نشست 47 کامیونت 
و وانت بار با اقالم ورزشــی و بهداشتی به ارزش 
یک میلیارد و 800 میلیون تومان برای توزیع در 
47 منطقه، ناحیه و شهرستان های دارای جمعیت 

دانش آموزی باال به مراکز یاد شده اعزام شدند.

فرهنگ و هنر

ر گشت و گذا
  ماخونیک؛ 

روستای لی لی پوت های ایران
مهدی  کاهانی مقدم: در 
فاصلــه 142 کیلومتری 
شهرستان بیرجند و 78 
کیلومتری شهر سربیشه 
در خراســان جنوبــی، 
روستایی قرار دارد که به 
لی لی پوت های  سرزمین 

ایران شهرت دارد؛ سبک زندگی مردمش، معماری خانه ها، 
آداب و رســوم، باورهای عجیب و غریــب و انزوای چندصد 
ســاله اش، آن را به یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان 

مبدل کرده است.
در حال حاضر نســل کوتاه قدهای ماخونیــک تقریباً رو به 
پایان است و تنها چند نفر از کهنساالن این روستا با چنین 
قد و قواره ای زندگی می کنند ولی تاحدود 50 ســال پیش 
همه اهالی این روســتا قدهای کوتاهی داشتند؛ تا جایی که 
خانه های آن ها نیز متناسب با جثه هایشان ساخته شده است.

قدمــت ایــن روســتا امــا ظاهــراً چند هزار ســاله اســت. 
سنگ نوشته هایی در نزدیکی ماخونیک به دست آمده که این 

ادعا را اثبات می کند.
ماخونیک منطقه ای گرم و خشــک در دل کوه ها و دشت های 
بی آب و علف است. زندگی اهالی آن نیز به سختی رقم می خورد. 
آنجا نه امکان کشاورزی هست نه مرتع و دیمی وجود دارد؛ تنها 
می توان به سختی دامداری کرد؛ هرچند برای دام ها هم خوراک 
کافی یافت نمی شود. از دیرباز مهم ترین پوشش گیاهی روستا 
و خوراک اصلی مردم، محصول درختان پراکنده عناب، شلغم، 
گندم، جو، پسته و بنه کوهی بوده که مردم از کوه های اطراف با 
دقت تمام جمع آوری می کرده اند. رفت وآمد به بیرون از روستا 
هم کار آسانی نبوده و همه این ها موجب شده بود که از تغذیه 
مناســبی برخوردار نباشند و این شاید یکی از دالیلی باشد که 
قد مردم روســتا در گذشته بسیار کوتاه بوده است. دلیل دیگر 
شاید نژاد خاص افراد بوده باشد چون این کوتاهی قد اختصاص 
به یک طایفه خاص به نام طایفه غالم محمدرضا بخش داشته 
است. ولی به مرور زمان با مطرح شدن بیشتر روستا در منطقه، 
ازدواج ها و بهتر شدن تغذیه اهالی آن، نسل کوتاه قد از بین رفت.

در حــال حاضر حدود 200 خانه قدیمی در این روســتا دیده 
می شود که خیلی کوچک اســت. این خانه ها حدود 1.5 تا 3 
متر و 3 در 5 متر طول و عرض دارند. سقف خانه ها از 1.5 متر 
بیشــتر نمی شود. خانه ها در دامنه کوه و تودرتو ساخته شده و 
در دل زمین جای گرفته است. تنها یک پنجره کوچک دارند و 
برای ورود به آن ها باید تا کمر خم شوی. مصالح اصلی خانه ها، 

سنگ، کاهگل و چوب است.
معمــاری خانه های روســتای ماخونیک، از هیچ گونه شــکل 
هندسی خاصی پیروی نکرده، با این حال، معماری ویژه ای دارد؛ 
زیرا نصف خانه در زیرزمین ساخته شده تا در تابستان و زمستان 

از گزند گرما و سرما در امان باشد.
یکی دیگر از دالیل معروفیت روستای ماخونیک، آداب و رسوم 
و فرهنگ مردمان این روســتا بوده است؛ ساکنان این روستا تا 
50 ســال پیش به طور کل، چای نمی نوشیدند، شکار نکرده و 
گوشت نمی خوردند؛ آن ها همچنین تاکنون سیگار نکشیده و 
نمی کشند. از دیگر رسوم این مردم، شیطان دانستن تلویزیون 
بود و آن را به خانه های خود راه نمی دادند. شــاید این رسوم با 
ورود گردشگران و توریست ها دستخوش تغییر شده و برخی از 
آن ها از بین رفته باشــد، اما این چیزی از عجیب بودن روستا 

نمی کاهد.
در روســتای ماخونیک همچنین آثار تاریخی بسیاری مانند؛ 
ســنگ ســیاه ماخونیک، بنای برج و قلعه، بــرج گل انجیر و 
منزل ســرگردونی نادر مرده وجود دارد که به ارزش تاریخی و 
گردشگری این روستا افزوده و بازدیدکنندگان بسیاری را به این 

منطقه جذب کرده است.

  برگزاری مسابقات اسکیت آلپاین 
در خراسان رضوی

هیئت  رئیــس  قدس: 
اســکیت خراسان رضوی 
گفت: مســابقات اسکیت 
آلپایــن برای نخســتین 
بار در خراســان رضوی و 
در 12 رده ســنی برگزار 
می شــود. محمــد عجم 
درخصوص دومین دوره مسابقات استعدادهای برتر کشور اظهار 
کرد: خراسان رضوی در بخش دختران، در رشته اسکیت سرعت 
با ســه طال و دو نقره به عنوان قهرمانی دست یافت و در رشته 
فری استایل نیز با کسب دو نقره و دو برنز در جایگاه چهارم ایستاد. 
وی افزود: در بخش پســران نیز اسکیت بازان خراسان رضوی در 
رشته فری استایل با کسب یک مدال نقره، رتبه سوم را از آن خود 
کردند. عجم در خصوص لیگ رول بال کشور عنوان کرد: براساس 
تقویم فدراسیون، مرحله نهایی لیگ برتر رول بال کشور در مهرماه 
برگزار می شود. این رشته ترکیبی از رشته های هندبال، بسکتبال 
و اســکیت است. وی ادامه داد: این لیگ متشکل از دو گروه پنج 
تیمی اســت که تیم استان در گروه خود در رده دوم قرار دارد و 

امیدواریم به جمع چهار تیم برتر صعود کند.

  دوچرخه سوار تهرانی به سبزوار رسید  
قدس: وحید حاج امیری 
دوچرخه ســوار تهرانی و 
جانباز دفــاع مقدس که 
قصد دارد مســیر تهران 
به مشــهد را رکاب بزند 
امروز به سبزوار رسید. این 
جانباز دفاع مقدس برای 
چهارمین ســال پیاپی است که در آستانه هفته دفاع مقدس به 
منظور گرامیداشت یاد و خاطره برادر شهیدش امیر حاج امیری 
و شهدای دفاع مقدس مسیر 900کیلومتری تهران به مشهد را 
با دوچرخه رکاب می زند. وی پس از پیمودن حدود 670کیلومتر 
با دوچرخه به ســبزوار رسید و مورد اســتقبال اعضای هیئت 

دوچرخه سواری این شهرستان قرار گرفت.

  قهرمانی دختران فوتبالیست در 
تورنمنت کافا با حضور خراسانی ها

دخـــــتران  قــدس: 
فوتبالیست ایران با حضور 
دو ورزشــکار از خراسان 
رضوی، قهرمان تورنمنت 

کافا شدند. 
تیم ملی فوتبال نوجوانان 
آخرین  در  ایــران  دختر 
دیدار از تورنمنت آسیای مرکزی، موسوم به کافا مقابل میزبان به 
میدان رفت و به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران با شکست سه 

بر دو ازبکستان، عنوان قهرمانی این تورنمنت را بدست آوردند.
الهه افشاردوست و نادیا فالح از خراسان رضوی در این رقابت ها در 

تیم ملی فوتبال زیر 15 سال بانوان کشور حضور داشتند.

  گود  زورخانه تایباد  در مکان استیجاری
هیئت  رئیس  ایســنا: 
ورزش هــای پهلوانــی و 
زورخانــه ای تایباد گفت: 
پس از گذشــت دو سال 
تنها  مــداوم  پیگیــری 
باشگاه ورزش های پهلوانی 
ایــن  در  زورخانــه ای  و 

شهرستان سال گذشته در یک مکان استیجاری افتتاح شد. 
محمد حقیقی اظهار کرد: این ورزش باســتانی و ملی در تایباد 
محروم اســت و با همــکاری منطقه ویژه اقتصــادی دوغارون، 
شهرداری تایباد و اداره ورزش و جوانان راه اندازی شد، اما به دلیل 

نبود مرشد تا پنج ماه در تعطیلی به سر می برد. 
وی بیان کرد: با توجه به تعطیلی پنج ماهه باشــگاه و به دلیل 
عدم پیشینه این ورزش در شهرستان، تمامی ورزشکاران در حد 
مبتدی بوده و تاکنون در هیچ مســابقه ای شرکت نکرده و فعاًل 
مشغول تمرین هستند تا برای شرکت در مسابقات استانی آماده 
شوند. او با اشــاره به مهم ترین مشکالت این ورزش باستانی در 
تایباد، عنوان کرد: نداشــتن ملک ثابت برای باشگاه و نیز مرشد 
بومی از مشــکالت عمده این ورزش در تایباد به شمار می رود. 
اکنون با پیگیری های انجام شــده توســط فرماندار سابق این 
شهرستان توانستیم یک مرشد از کاشمر جذب کنیم که او نیز 

مشکالتی مانند اسکان خانواده و تأمین شغل دارد.  

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی طرح ساب )سفرهای ارزان قیمت برنامه ریزی 
شده( را یکی از راهکارهای دولت برای توزیع سفر اعالم کرد 
که طی ســال جاری در استان اجرایی خواهد شد. ابوالفضل 
مکرمی فر افزود: ساب، طرحی کشوری است که ستاد مرکزی 
خدمات سفر کشور به ارگان های دست اندرکار، از جمله اداره 
میراث فرهنگی استان ها ابالغ کرده و از آنان خواسته در قالب 
این طرح یکسری امتیازها و تخفیف هایی را برای آسان کردن 

سفرهای مردم برنامه ریزی کنند. وی زمان آغاز این بسته سفر 
آسان و برنامه ریزی شــده را غیر از فصول پیک گردشگری 
اعالم کرد و گفت: این طرح احتماالً از مهرماه آغاز می شود و 
هدف آن ترغیب مردم به سفر در فصول پاییز و زمستان است. 
مکرمی فر ادامه داد: در جلســه استانداری و در جلسه میثاق 
برای کاهش هزینه اقامت و حمل ونقل مســافران در فصول 
خلوت سال، طرحی ریخته شد که امسال اجرایی خواهد شد. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 

رضوی گفت: ارائه تســهیالت بانکــی ارزان قیمت به دفاتر 
خدمات مسافرتی و جهانگردی، برقراری پروازهای برنامه ای 
و غیربرنامه ای از مبادی مختلف به مقصد مشــهد به منظور 
ایجاد بازار رقابتی و ارزان تر شــدن هزینه سفر، ایجاد راهکار 
همکاری های بیشتر میان اماکن اقامتی ارزان قیمت دولتی و 
دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی و واگذاری تأسیسات 
گردشگری دولتی و سایت های گردشگری به بخش خصوصی 

از جمله اقدامات توزیع سفر در قالب طرح ساب است.

»ساب« راهکار دولت برای توزیع سفر
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    مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خبرداد
بیماران قلبی بیشترین مأموریت 
اورژانس شهری خراسان شمالی

بجنــورد- خبرنگار قدس: رئیس ســازمان اورژانس 
پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
خراســان شــمالی گفت: در پنج ماهه نخســت امسال 
714 مأموریت شهری برای نجات بیماران قلبی به ثبت 
رسیده است. دکتر تقی دولت آبادی اظهار داشت: در این 
مدت 577 مأموریت جــاده ای برای نجات بیماران قلبی 
به ثبت رسیده اســت. وی تعداد مأموریت اورژانس برای 
نجات بیماران سکته مغزی را 33 مأموریت شهری و 25 
مأموریت جاده ای عنوان کرد. دکتر دولت آبادی خاطرنشان 
کرد: مأموریت شهری مربوط به عارضه تنفسی 308 مورد 

و مأموریت جاده ای 256 مورد بوده است.

   در مراکز بهداشتی انجام می شود
 مشاوره و آزمایش رایگان و محرمانه 

ایدز در مشهد

قدس: آزمایش اچ.آی.وی به طــور رایگان و در کمتر از 
20 دقیقه در مشهد انجام می شود. رئیس مرکز بهداشت 
خراســان رضوی گفت: به دلیل اهمیــت کنترل ایدز و 
بیماری های آمیزشی، چند مرکز مشــاوره بیماری های 
رفتاری و عفونی در مشهد راه اندازی شده که در این مراکز، 
مشاوره و آزمایش اچ.آی.وی به شکل کامالً محرمانه انجام 
می شود. دکتر قلیان اول افزود: در صورت تشخیص مثبت 
آزمایش افراد، دیگر آزمایش های تأییدی انجام شده و در 
صورت تأیید نهایی خدمات درمانی و تشــخیصی بعدی 
به ویژه ارائه دارو بــدون دریافت وجه در اختیار فرد قرار 

می گیرد. 

  معاون فرماندار بشرویه خواستار شد
 معرفی فرهنگ ایثار و شهادت 

در هفته دفاع مقدس

بشرویه ـ خبرنگار قـدس: معاون فرماندار بشرویه 
خواســتار معرفی فرهنگ ایثار و شهادت در هفته دفاع 
مقدس شد. مجید کیال از دستگاه های اجرایی خواست 
از فرصت هفته دفاع مقدس برای معرفی دستاوردهای 
انقالب و فداکاری های رزمندگان در هشــت سال دفاع 
مقدس اســتفاده کنند. امام جمعه بشــرویه نیز گفت: 
مشــکالت و کمبودهایی که کشــور با آن روبه رو است 
به دلیل فاصله گرفتن بســیاری از دولتمردان از والیت 
فقیه است. حجت االسالم والمسلمین معلمی تأکید کرد: 
وظیفه امروز ما در هفته دفاع مقدس، معرفی انقالب و 

دستاوردهای آن است.
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محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. برابــر فارســي »تخــت روان« را برایش 
برگزیده اند- کاله ایمني موتورسوار 2. شب 
مهتابي- صد مترمربع- قهرمان ایرانی سابق 
جودوی جهان 3. نام در گویش آذري- تاي 
جامه- ضمیري در زبــان عربي- از طوایف 
ایراني 4. هدررفتــن- پیش افتاده- مخفف 
خــوب- صداي پنچــري 5. شــاخه اي از 
اتومبیلرانــي- خنکــي- بخــش ورودي 
ساختمان 6. مســاوي- مانع- این پول در 
 ســفر تایلند به کارتــان مي آید- پژوهش 
7. بسنده نیســت- عضوگزش 8. از القاب 
موالي متقیان علي»ع«- از تیم هاي باشگاهي 
 سري آ ایتالیا 9. میوه آبدار- معاون دادستان 
 10. رموز- یکصدویازده- پاره کردن- برهنه 
11. واســطه احضارارواح- قطار زیرزمیني- 
مي گویند ســالمتي مــي آورد 12. انتها- 
مایــه آبادانــي- زمینــي که ني فــراوان 
 درآن روییده باشــد- ورزش مفــرح آبــي 
13. آینده- طنین صدا- پوستین- آخرین 
 نازي 14. بهانه بي جا- به دنیاآوردن- آهنگر 
15. ناخالص- روســتایي از توابع خوشاب 

در خراسان رضوی که در سردر ورودی آن 
نوشته: »به باغ عناب و انگور خوش آمدید«

1. طوفاني مهیب که در سال 2005 سواحل 
نیواورلئان آمریکا را درنوردید- سپاسگزاري 
 2. مایــه آرامــش روح - قــرن - صوت ندا 
 3. شهر بي دفاع- خطاي فوتبالي- چه وقت؟

- مدفن حضــرت عبدالعظیم حســني- 
رودخانه مرزي 4. کمتر- سمت چپ- عنوان 
فیلمي از »جیمزکامرون« محصول 2009 که 
 نامزد دریافت چندین جایزه اسکار هم شد 
 5. سخن چین- دورکردن- بناي فروریخته 
6. آب شرعي- توگوشي- تکیه کالم بچه مشهد 
 7. نزدیک تر- آنچه درباره اش نزاعي نیست 
 8. بازدهــی - محــل اســتقرار پاپ رهبر 
مســیحیان جهان 9. پایــان غم انگیز یک 
فیلم یا نمایشــنامه- برجوانان عیب نیست 
10. مسرور- تعجب خانمانه- دوست داشتن 
11. یاري دهنــده در تأمیــن هزینه هــاي 
زندگي را گویند- افسر و دیهیم- مجسمه 
الهــه خورشــید یونــان باســتان که در 

ورودي بنــدري به همیــن نام قرارداشــته 12. اتوبوس 
هوایي- نشاني- فارسي زبان 13. خنک- کاله انگلیسي- 
 ســاز موردعالقــه مولوي- تنبــل و تن پــرور- بیماري 
14. ویتامین جدولي - جلو- سوبسید 15. شاغل در رشته 

ورزشي تنیس- از انواع غسل
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