
 حضور تاجران غیر ایرانی بدون ویزا 
در دوغارون

 از چند بی سیم معیوب 
تا جنگ الکترونیک

نخستین فرمانده جنگال سپاه خراسان در گفت وگو با قدس روایت می کندمعاون استاندار با اشاره به موافقت دولت با تبدیل دوغارون به منطقه آزاد :

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار خراســان 
رضوی گفت: دولت با تبدیل منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون به منطقه آزاد موافقت کرد.علی رسولیان در 
گفت وگو با قدس آنالین با بیان اینکه ارتقای منطقه 
ویژه اقتصادی دوغارون به منطقه آزاد در هیئت دولت 
به تصویب رسیده است، تصریح کرد: با پیگیری های 

استاندار خراسان رضوی...

واحد مخابرات و الکترونیــک )جنگال( یگان های 
رزم در دوران دفــاع مقدس- که بیشــتر با عنوان 
بی سیمچی ها شناخته می شوند- نقش بسیار مؤثری 
در مدیریت جنگ داشته است به گونه ای که برخی 
از کارشناســان نظامی از آن به عنوان رکن چهارم 
جنگ یــاد کرده اند. جنــگ الکترونیک یا جنگال 

)کوتاه شده جنگ الکترونیک( ...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

آلودگی، هوای پیش دبستانی ها را نداشت
طرح توزیع لوازم تحریر خوب اجرا نمی شود

الگوهای غربی 
در نوشت افزار دولتی!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

مراسم رژه نیروهای مسلح در 
شهرهای استان های خراسان 

برگزار شد

دفاع را گرامی 
 می داریم 
نه جنگ را

همزمان با سراسر کشور و در نخستین روز از هفته 
دفاع مقدس مراسم رژه نیروهای نظامی و انتظامی 
در شهرهای استان های خراسان برگزار شد. در این 
مراســم، یگان های نمونه نیروهای مسلح خراسان 
رضوی اعــم از ارتش، ســپاه، انتظامی، مرزبانی و 
بسیج مردمی از مقابل جایگاه رژه رفتند و قدرت و 
آمادگی دفاعی باالی خود را به نمایش گذاشــتند.
مراســم رژه یگان هــای نمونه نیروهای مســلح 
جمهوری اسالمی ایران مستقر در خراسان رضوی 
صبح دیروز همزمــان با آغازیــن روز هفته دفاع 
مقدس در بولوار نماز مشــهد برگزار شد. استاندار 
خراســان رضوی در این مراســم گفت: دشــمن 

می خواهد اعتقاد و ایمان مردم را نسبت ...

گزارش قدس از آالیندگی این روزهای مشهد

.......صفحه 3 

در گفت و گو با رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه شورای شهر بررسی شد

آیا صدور 
پروانه ساختمان 

گران می شود؟

.......صفحه 2 
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     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان فرماندهی 
انتظامی خراسان رضوی تاریخ انتشار :  1398/07/01

جلس��ه مجم��ع عمومی فوق العاده نوبت دوم تعاونی مس��کن ش��ماره 4 کارکن��ان فرماندهی انتظامی خراس��ان رضوی 
درس��اعت 17 روز س��ه ش��نبه مورخه 1398/07/16 درمحل میدان امام خمینی جنب بیمارستان ثامن االئمه ، مسجد 

امام خمینی برگزار میشود. 
اعضاء متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت 9 تا 13 روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه به 
مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورق��ه ورود به مجمع برای فرد 
نماینده صادر گردد که در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای 

خواهد بود.  دستور جلسه : 1-تمدید مدت فعالیت تعاونی مطابق با بند 6 اساسنامه شرکت تعاونی 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 4 کارکنان فرماندهی انتظامی خراسان 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد  «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/06/07 کمیسیون نظارت بر 
هتل  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  ازکلیه  بدینوسیله  مشهد  صنفی  سازمانهای 
آپارتمان داران و مهمانپذیران شهرستان مشهد دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز چهارشنبه مورخ 
98/07/03  ظرف مدت 15 روز ، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 98/07/17 شخصًا با مدارک ذیل ابتدا درسامانه 
ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران )انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، 
مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل  اقدام 
و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه                                                 
، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در  ) در مهلت قانونی فوق ( 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

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

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

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
مدیریت  قانون   »  5  « ماده  موضوع  اجرائی  دستگاههای  و  اصناف  اتاق  ها،  اتحادیه  کارکنان  شدن  داوطلب   **
خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش 
از ثبت نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در                        

هیئت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن مهر شماره پنجاه 
و هشت مشهد شماره ثبت: 31115 تاریخ انتشار: 

98/7/1
جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت 
تعاونی مس��کن مهر ش��ماره پنجاه و هش��ت مشهد در 
س��اعت 8 روز دوش��نبه م��ورخ 1398/7/15 در محل 
بلوار فردوس��ی- خیابان تعاون- تعاون 3- پالک 33 
برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوع��ات زیر در این 
جلسه حضور بهم رس��انند. اعضای محترمی که امکان 
حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باشد می توانند حق 
رأی خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیرعضو تنها یک 

رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از س��اعت 9 تا 11 روز یکشنبه 98/7/14 
ب��ه مح��ل دفت��ر ش��رکت مراجع��ه ت��ا پ��س از تأیی��د 
وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ورود به 

مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:  1- تمدید مدت تصفیه

2- انتخاب سه نفر هیئت تصفیه
3- انتخاب یک نفر ناظر هیئت تصفیه

ضمن��ًا داوطلب��ان عضوی��ت در هیئت تصفیه ش��رکت 
موظفند از تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی حداکثر به مدت 
ی��ک هفته جه��ت ثبت ن��ام به دفت��ر ش��رکت تعاونی 

مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
هیئت مدیره

/ع
98
08
10
6

از  قسمتی  راهسازی  شرکت  یک 
در  را  پروژه خود  عملیات خاکی 
استان خراسان جنوبی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار می نماید.
جهت اطالعات بیشتر تماس بگیرید.

09023018025 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت خراسان

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول س��اعت 18:00 مورخ 1398/07/29 با دس��تور جلس��ه ذیل در 
مس��جد غدیربابا علی واقع در بلوار س��ازمان آب بلوار ارش��اد 1/16  برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی 

دعوت می شود جهت اخذ تصمیم در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت
2- استماع گزارش حسابرس قانونی

3- تصویب صورتهای مالی سالهای 1395 و 1396 و 1397
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

5- انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

7-  افزایش سرمایه شرکت
تذکر :  در صورتیکه حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگ��ر ی��ا نماینده ت��ام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و اعضای 

غیرعضو فقط یک رأی با وکالت  می توانند داشته باشند
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت خراسان
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تجدید آگهی مناقصه 
شهرداری گناباد )نوبت اول(

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد دررعای��ت 
ماده 5 آیین نامه مالی ش��هرداریها  نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری  امورخدم��ات ش��هری)رفت و 
روب،  جم��ع آوری وحم��ل زبال��ه های س��طح 
ش��هر (به بخ��ش خصوصی اق��دام نماید .لذا 
ش��رکتهای خدماتی واجد الشرایط می توانند 
از تاریخ درج آگه��ی نوبت دوم حداکثرظرف 
مدت10روزنسبت به دریافت اوراق مناقصه 
وارای��ه پیش��نهاد اق��دام وی��ا جهت کس��ب 
اطالعات بیش��تر  با ش��ماره  05157222276 

واحد امورمالی تماس حاصل فرمایند 
 حسین زاده شهردار گناباد 

آق��ای ندیم غالمی همس��ر ش��ما خانم حلیمه 
مرادی بموجب حکم دادگاه شعبه 18 تصمیم 
ب��ر مطلقه نم��ودن خ��ود را دارن��د از طریق 
نش��رآگهی به شماابالغ میش��ود ظرف مدت 
7 روز ب��ا همراه داش��تن مدارک به نش��انی 
مش��هد خیابان رس��الت نبش رس��الت 14/1 
دفتر طالق 14 مش��هد مراجعه نمایید در غیر 
اینصورت همسرشما میتواند به صورت یک 

طرفه خود را مطلقه نماید.
سر دفتر طالق شماره ی 14 مشهد - حسین فتوحی
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بشرویه-خبرنگار قدس: امام جمعه بشرویه گفت: مبارزه 
جبهه حق با باطل از ابتدای خلقت بشر بوده و خواهد بود 
و کســانی که به گمان خود مســائل سیاسی را پیگیری 

نمی کنند با دشمن همسو می شوند.
حجت االسالم والمسلمین معلمی در نخستین روز از هفته 
دفاع مقدس در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع 
مقدس؛ پاسداران و بسیجیان با اشاره به پیروزی های جبهه 
حق بر باطل و پیروزی های رزمندگان اسالم در هشت سال 
دفاع مقدس افزود: ملت ایران اسالمی در طول هشت سال 
دفاع مقدس با تمام توان و از خود گذشتگی در مقابل جبهه 
باطل ایستادند و شهدای عزیزی را در راه حق تقدیم اسالم 
و انقالب کردند و امروزه این شهدا هستند که مسیر بر حق 

نظام مقدس جمهوری اسالمی را تعیین می کنند.

وی ضمن توصیه به بســیجیان، مدیران و اقشار مختلف 
مــردم برای بصیرت افزایی هم گفت: ملت مؤمن و انقالبی 
ایران اسالمی در طول 40 سال از پیروزی انقالب در تمام 
صحنه ها از دستاوردهای مختلف به خصوص تأمین امنیت 
داخلی و خارجی حمایت کرده و از رهبری جامعه اسالمی 
پیروی داشته و دارند و در فتنه ۸۸ هم نشان دادند که هیچ 
گروه و فرقه فتنه انگیزی نمی تواند کوچک ترین خدشه ای 
به وحــدت و والیت پذیری این  ملت وارد کنــد.در ادامه 
این نشست سرهنگ دوم پاسدار مهدی حسنی، فرمانده 
ناحیه مقاومت بســیج سپاه شهرستان بشرویه هم ضمن 
تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: در این هفته با 
برنامه ریزی هایی که در کمیته های سیزده گانه تدوین شده 

بیش از 160 برنامه را برگزار خواهیم کرد.

ایرنا: معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد 
گفــت: دســتورعمل ســیما و منظر شــهری برای 
ســاختمان های بلندمرتبه )گــروه د( در پروانه های 
ساخت وســاز قرار گرفت تا ســیمای این کالنشهر 

ضابطه مند شود. 
محمدرضا حسین نژاد افزود: با این اقدام مردم کمتر 

به کمیته ها و جلسات مختلف کشانده می شوند.
وی اظهــار کرد: بیــش از 600 هزار ســاختمان در 
مشــهد وجود دارد ،بنابراین ســامان یافتن سیما و 
منظر شهری اقدامی تدریجی است و به یکباره اتفاق 

نمی افتد.
وی گفت: بــرای سامان بخشــی به ســیما و منظر 
ساختمان های احداث شده نیز بسته های تشویقی در 

دست تدوین است.
حســین نژاد همچنین اظهار داشــت: تالش می شود 
سیما و منظر ساختمان ها مطابق با معماری ایرانی- 

اسالمی و متناسب با موقعیت مکانی بنا باشد.
معاون شهرســازی و معماری شهرداری مشهد افزود: 
این طرح به ویژه در مناطق اطراف حرم مطهر رضوی 
پیگیری می شــود تا نمای ســاختمان ها متناسب با 

شأن بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( باشد.
شــایان ذکر است، شهر مشــهد در زمینه برج سازی 
و صدور پروانه ســاختمان های بلندمرتبه دارای رتبه 
دوم کشــور اســت به طوری که اکنون افزون بر 30 
ســاختمان و برج بیش از 20 طبقه در این کالنشهر 

وجود دارد.

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سیاســی، امنیتی و 
اجتماعی استاندار خراسان شمالی خبر داد: تاکنون 4هزار 
و 130 زائر اربعین حســینی در سامانه سماح برای اعزام 
نام نویسی کرده اند.ولی اهلل حیاتی اظهار کرد: سال گذشته 9 
هزار و ۸3۸ زائر در مراسم راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی 
حضور یافتند و پیش بینی می شود امسال بیش از ۵0درصد 

سال گذشته اعزام زائر داشته باشیم.
وی با بیان اینکه امسال در جابه جایی زائران اربعین حسینی 
افزایش کرایه نخواهیم داشت، تأکید کرد: نام نویسی زائران 
اربعین حسینی در سامانه سماح برای بهره مندی از خدمات 
بیمه ای الزامی است و زائران بدانند مرز مهران محل عبور 
اســت و باید با گذرنامه معتبر حضور داشته باشند.معاون 
سیاسی استاندار خراسان شــمالی در ادامه سخنان خود 

افزود: امســال شاهد اســتقرار یک موکب با نام شهدای 
خراسان شمالی در مرز مهران با پشتیبانی مردم و ادارات 
شهرســتان های شــیروان، فاروج و رازوجرگالن خواهیم 
بود که باید در 13 تا 30 مهر ســال جاری در مرز مهران 
مستقر باشــند.ولی اهلل حیاتی تصریح کرد: برای نخستین 
بار یک موکب از خراســان شــمالی با نام موکب حضرت 
فاطمه الزهرا)س( در نجف اشــرف مســتقر می شود که 
مردم و مجموعه اداری شهرســتان های اسفراین و جاجرم 
پشــتیبان این موکب خواهند بود.حیاتی گفت: دو موکب 
با نام های »اصحاب خراســان شمالی« با پشتیبانی مردم 
شهرســتان بجنورد و »قمر بنی هاشم« با پشتیبانی مردم 
شهرستان های گرمه و مانه و سملقان در بازه زمانی 16 تا 

2۷ مهر سال جاری باید در کربال مستقر شوند.

امام  جمعه بشرویه عنوان کرد
بی توجهی به مسائل سیاسی همسویی با دشمن است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری: 
سیمای شهری مشهد ضابطه مند می شود

معاون استاندار خراسان شمالی خبر داد
نام نویسی 4هزار و ۱۳۰ زائر اربعین در سامانه سماح

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

 ابالغیه تغییر ساعت کار ادارات
و سردرگمی شهروندان مشهدی
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در آغازین روزهای سال تحصیلی جدید و با مصوبه ستاد تنظیم بازار 
کشور و با تخصیص سهمیه استانی، 1۵ میلیون دفترچه دانش آموزی 

دولتی در سراسر کشور توزیع شده است..



طرح توزيع لوازم تحرير خوب اجرا نمى شود

الگوهاى غربى در نوشت افزار دولتى!
على پور در آغازين روزهاى سال تحصيلى 
جديد و با مصوبه ســتاد تنظيم بازار كشــور 
و با تخصيص ســهميه اســتانى، 15 ميليون 
دفترچه دانش آموزى دولتى در سراسر كشور 
توزيع شــده است. گرچه با اين رويه و تعيين 
قيمت هاى مصوب موجب شده عرضه هدفمند 
ايــن محصــوالت كنترل شــده و راه را براى 
سوءاســتفاده ها محدود كند، اما همين دفاتر 
توزيع شده نيز به دليل برخى بى توجهى ها در 

روند توليد وعرضه مورد انتقاد قرار گرفته اند.

  كيفيت نداشتن دفترچه ها
مؤسســه  مديرعامل  بهــروش،  محمدرضا 
ضريح آفتاب با اشــاره به ايــن گونه موارد 
مى گويد: در حال حاضر ما به عنوان مباشر، 
توزيــع 900 هــزار دفتر دولتى دراســتان 
خراســان رضوى را برعهــده داريم. اين در 
حالى است كه دفاتر يادشده با وجود قيمت 
مناسب از كيفيت مطلوبى برخوردار نيستند. 
چنانكه دفتر 100 برگ را با منگنه دوخت 
زده اند و استحكام كافى ندارد. جلدهاى اين 
دفاتر نيز بدون اليه پوشــاننده بوده و رنگ 
مى دهد. همچنيــن از كاغذهاى 50 گرمى 
استفاده كرده اند كه استحكام و قوام مناسب 
را نداشــته و با چند بار پاك كردن ورق ها 

توسط دانش آموزان، پاره مى شود. 

  غفلت از الگوهاى ملى و اسالمى
وى با اشاره به غفلت از الگوهاى ملى و اسالمى در 
طرح جلد محصوالت يادشده، مى افزايد: به دليل 
جذابيت انيميشن هاى خارجى، در طرح هاى خود 
اغلب از اين گونه مصاديق اســتفاده كرده اند. در 
واقع 15 ميليون دفترچه توليد شده اما توجهى 
به ارزش هاى ملى و اســالمى ما نداشته اند. اين 
درحالى است كه با وجود برخوردارى از يارانه هاى 
دولتى مى توانستند پيام هاى فرهنگى و آموزشى 
را به دانش آموزان منتقــل كنند. چنانكه براى 
نمونه، كلى هزينه براى تشويق به حجاب مى شود 

و نهادهاى پرشمارى در اين زمينه فعال هستند 
و همچنين مكرر از سوى دشمنان درهمين باره 
تحت فشار قرار مى گيريم اما چرا براساس طراحى 
مناسب دفاتر خود، به دانش آموزان ارزشمندى 
ايــن وظيفه الهى را آگاه ســازى نكنيم . به اين 
ترتيب شــاهديم كه در توليد اين دفاتر نظارتى 
وجود نداشته و گويا تنها سعى كرده  اند با توليد 
و توزيع شــتابزده، قضيه اقتصادى و در دست 
گرفتن بازار عرضه نوشت افزار را درنظر بگيرند. 
به هر روى اگر به جاى ســهميه اى كه به استان 
خراسان رضوى اختصاص يافته، توليد موردنظر را 

به استان ما واگذار مى كردند، با وجود قابليت هاى 
موجود مى توانســتيم در اين زمينه مشــاركت 
داشته باشــيم. چنانكه درحال حاضر مؤسسه 
ضريح آفتاب 600 هزار دفتر با كيفيت قابل قبول 
توليد كرده است. در واقع ضمن اشتغال نيروهاى 
اســتان خراســان رضوى، بر توليد وعرضه اين 
كاالها نظارت جدى تر مى شد. همچنين گرچه 
ذائقه برخى افراد به دنبال طرح هاى انيميشن هاى 
خارجى است اما رســالت ما به عنوان متوليان 
فرهنگى تفاوت مى كند، بــه خصوص آنكه ما 
صدها شخصيت علمى و فرهنگى داريم كه در 

جهان زبانزد خاص وعام هستند.

  كسر 130 هزار دفتر سهميه اى 
بهــروش درادامــه تأكيد مى كند: بــه ما اعالم 
كردند حواله 900 هزار دفتر به شــما ارائه شده 
درحالى كه اين ميزان را براســاس دفتر40 برگ 
درنظر گرفته اند. چنانكه  حواله 400 هزار دفتر 
را براى تحويل از اصفهان در اختيار داريم كه به 
ما حدود230 هزار دفتر داده اند. زمانى كه تماس 
گرفتيم چرا آمار ما كم شــده، جواب مى دهند  
دفاتر 100 برگ 2/5 برابر، 80 برگ دو برابر و60 
برگ 1/5 برابر محاسبه شده است. در واقع 130 
هزار دفتر كمتر به ما اختصاص داده اند. البته ما 
مكاتباتى با دستگاه هاى متولى داشته و حتى به 

سازمان صنعت ومعدن اطالع داده ايم.

   ابالغيه تغيير ساعت كار ادارات
و سردرگمى شهروندان مشهدى

بــه دنبال مصوبه هيئت دولت و ابالغ بخش نامه وزارت كشــور 
در خصوص شــناور شدن ساعت كارى ادارات، استاندار خراسان 
رضوى هم در ابالغيه اى به دستگاه هاى اجرايى و بانك هاى شهر 

مشهد اجازه داد كه ساعت كارى كارمندان را تغيير دهند.
در ابالغيه اســتاندار آمده اســت: با توجه به آغاز سال تحصيلى
99-98 و به منظور مديريت تقاضاى سفرهاى شهرى و كاهش 
زمان ناشــى از ترافيك سنگين در معابر اصلى و شريانى مشهد، 
تمامى دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى اين شهر مجاز هستند 
از روز دوشنبه (امروز) تا پنجشــنبه يازدهم مهرماه، زمان ورود 
كاركنان خود به محل كار را حداكثر تا ســاعت 8:30 به صورت 
شناور (با جبران كسر ساعت حضور صبح در انتهاى ساعت ادارى 
همان روز) به گونه اى كه موجب اختالل در پاسخگويى به ارباب 

رجوع و نيز افزايش هزينه ها نشود، تغيير دهند.
در حالى كه در مصوبه هيئــت دولت هدف از اجراى اين طرح، 
سهولت كار والدين تا تثبيت نقل و انتقال دانش آموزان به مدارس، 
عنوان و اختيار و ابتكارعمل به اســتاندارى ها تفويض شــده تا 
متناسب با شرايط هر منطقه برنامه ريزى مناسبى صورت گيرد؛ 
اما از آنجايى كه در ابالغيه استاندار خراسان رضوى، اين اختيار 
عمالً به تك تك دســتگاه هاى اجرايى و بانك هاى شهر مشهد 
واگذار شــده است، بايد منتظر ســردرگمى، بالتكليفى، اتالف 
وقت و مشــكالت ديگر براى شهروندان مشهدى و مراجعان به 
دستگاه هاى اجرايى و بانك هاى شهر باشيم؛ چراكه هر دستگاهى 
مختار شده اســت در بازه زمانى ياد شده ساعت كارى كاركنان 
خود را تغيير دهد و يا به اين مصوبه عمل نكند و در صورت اجراى 
مصوبه، اين تغيير ساعت كارى مى تواند از رويه ثابت و مشابه هيچ 

دستگاه ديگرى تبعيت نكند.
در اين وضعيت بــه خاطر نبود امكان اطالع رســانى همگانى، 
شــهروندانى كه نياز به مراجعه به بانك ها و ادارات مختلف شهر 
دارند، دچار سردرگمى مى شوند و نمى دانند در ساعات اوليه صبح 
مى توانند به كار خود برسند يا خير؛ در عمل آنچه اتفاق مى افتد 
جــدا از اينكه فالن بانك يا اداره چه تصميمى در اين باره گرفته 
است، مراجعه نكردن درصد بيشترى از مردم به ادارات و بانك ها 
در بــازه زمانى 7 تا 8,5 صبح و معطــل ماندن تعدادى ديگر از 
مراجعان پشت درهاى بسته بانك ها و اداراتى است كه اين ابالغيه 

را به اجرا گذاشته اند.
عــالوه بر اين، ترافيك اول صبح به ســاعت 8,5 به بعد منتقل 
مى شود و چون با شروع به كار بيشتر كسبه شهر همزمان است، 
شلوغى و ترافيك شديدترى را در معابر شهر شاهد خواهيم بود كه 
اتالف وقت شهروندان و آلودگى هوا، از بديهى ترين تبعات ناشى 
از آن است. به اين مشكالت همچنين مى توان بيكارى كاركنان 
برخى ادارات و بانك ها در 1,5 ساعت منتقل شده به آخر ساعات 
ادارى (براساس مصوبه هيئت وزيران) را افزود كه ناشى از همان 

نبود وحدت رويه و اطالع رسانى همگانى خواهد بود.
به اعتقاد نگارنده، اســتاندار محترم بايد در ابالغيه خود، تمامى 
دستگاه هاى اجرايى و بانك ها را ملزم به تغيير ساعت كارى در دو 
هفته اول مهرماه مى كرد؛ در اين صورت تنها با اعالم يك خبر در 
رسانه ها، تكليف شهروندان روشن و جلو مشكالت احتمالى به ويژه 

سردرگمى و اتالف وقت شهروندان نيز گرفته مى شد.

مدير كل سياسى استاندارى خراسان رضوى: 
  ساعات كار بيمارستان ها، مراكز درمانى 

و اورژانس در ابتداى مهر تغيير نمى كند
اطالعيه  براساس  قدس: 
استاندارى خراسان  رضوى 
ساعات كار بيمارستان ها، 
مراكز درمانــى، خدمات 
اورژانس  و  امدادرســانى 
مانند روال ســابق بوده و 
در هفتــه اول مهر تغيير 

نخواهد كرد. مديركل سياسى استاندارى خراسان رضوى با اعالم 
اين مطلب گفت: دستورعمل تغيير ساعت كارى كارمندان تا 11 
مهر سال جارى بر اساس مصوبه هيئت وزيران و دستور استاندار 
خراسان رضوى به تمام دستگاه هاى اجرايى و بانك هاى مشهد 
ابالغ شد. پيرو اين دستورعمل به اطالع مى رساند كه ساعات كار 
بيمارستان ها، مراكز درمانى، خدمات امدادرسانى و اورژانس مانند 

روال سابق خواهد بود. 
محمدعلى نبى پور افزود: دستورعمل تغيير ساعت كارى كارمندان 
در ابتداى مهر به منظور مديريت تقاضاى ســفرهاى شهرى و 
كاهش زمان ناشــى از ترافيك سنگين در معابر اصلى و شريانى 

شهر مشهد به تمامى دستگاه هاى اجرايى ابالغ شد.

مديركل بنياد شهيد خراسان رضوى: 
  تكريم ايثارگران 

وظيفه همه مسئوالن است
بنياد  مديــركل  قدس: 
شــهيد و امور ايثارگران 
گفت:  رضوى  خراســان 
مجلــس،  نماينــدگان 
فــداكارى و جانفشــانى 
شــهدا و ايثارگــران را با 
و  شــبانه روزى  تــالش 
روحيه انقالبى پاس بدارند. حجت االســالم حسين معصومى در 
ديدار حجت االسالم نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشهد و كالت 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: 17هزار و 226 شهيد، 49 هزار و 
186 جانباز و 3هزار و 393 آزاده استان خراسان رضوى جانفشانى 
و از خودگذشتگى كردند، يعنى اين جمعيت عظيم جانشان را 
براى امنيت و اقتدار ايران اسالمى فدا كردند تا آحاد مردم ايران 

اسالمى در آرامش زندگى كنند.
مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان رضوى با بيان اينكه 
ترويج فرهنگ ايثار و شــهادت و تكريم ايثارگران وظيفه همه 
مسئوالن است، خاطرنشان كرد: جامعه ايثارگرى زير پوشش بنياد 
خراسان رضوى 308 هزار نفر است و بدون ترديد خدمت رسانى 
به اين جمعيت بزرگ وحدت و تالش شبانه روزى همه مسئوالن 
را مى طلبد. در اين ديدار نصراهللا پژمانفر، نماينده مردم مشــهد 
و كالت در مجلس شــوراى اســالمى كه خود از جانبازان دفاع 
مقدس به شمار مى رود ضمن تشكر از اقدامات ارزشمند مديركل 
شهيدخراسان رضوى، در ارتباط با پيگيرى رفع مشكالت  بنياد

جامعه ايثارگرى در كشور و استان قول مساعد داد.

استاندار خراسان شمالى: 
  زائران اربعين حسينى نبايد به دليل 

نبود برنامه ريزى دچار مشكل شوند
بجنــورد- قــدس: 
شمالى  خراسان  استاندار 
مديــران  بــه  خطــاب 
دستگاه هاى اجرايى گفت: 
حســينى  اربعين  زائران 
نبايــد بــه دليــل نبود 
مشكل  دچار  برنامه ريزى 
شــوند بنابراين بايد با آسيب شناسى سال گذشته اعزام زائران با 

نظم بهترى برگزار شود.
محمدعلى شجاعى در همايش خادمين و دست اندركاران اربعين 
حسينى استان اظهار كرد: مراســم پياده روى اربعين حسينى 
كه امروزه گســتره جهانى يافته به خواسته عميق معنوى مردم 
ايران شــكل گرفت و در ادامه با نگاه بلند رهبر معظم انقالب و 
توجه مسئوالن كشورى به يك حركت عظيم براى امت اسالمى 
تبديل شده است. دكتر شجاعى تأكيد كرد: تمامى متوليان امر 
بايد بتوانند بر اســاس برنامه  ريزى و با آسيب شناسى مشكالت 
سال هاى گذشته امســال راهپيمايى عظيم اربعين حسينى را 
منظم تر از گذشته برگزار كنند تا زائران به دليل بى نظمى و هجمه 
جمعيتى دچار مشكل نشــوند. وى تصريح كرد: صدا و سيما و 
تمامى رسانه هاى استان براى اطالع رسانى به زائران براى رعايت 
موارد قانونى پاى كار بيايند و همچنين يك تيم خبرنگارى براى 

پوشش خبرى و اطالع رسانى از استان اعزام شود.
دكتر شجاعى در پايان ســخنان خود ابراز اميدوارى كرد: امروز 
شاهد رشــد 300درصدى پروازهاى استان هستيم و گام بعدى 
اســتان برقرارى پرواز به عتبات عاليات و در ادامه مكه مكرمه از 

فرودگاه بجنورد است.

  جايزه صنايع دستى ازبكستان
 به بانوى تربت حيدريه رسيد

تســنيم: جايزه 2 هزار 
دالرى جشــنواره صنايع 
دستى ازبكستان به بانويى 

از تربت حيدريه رسيد. 
نرگس قائمى، كه چندى 
پيــش بــه نمايندگى از 
گالرى درخــت زندگى از 

اين شهر در رشته «خراطى چوب» در نخستين جشنواره و نمايشگاه 
صنايع دستى كشور ازبكستان شركت كرده بود؛ مورد قدردانى قرار 

گرفت و جايزه 2هزار دالرى اين رويداد را از آِن خود كرد.

معاون استاندار با اشاره به موافقت دولت با تبديل 
دوغارون به منطقه آزاد در گفت وگو با قدس خبر داد 

  حضور تاجران غير ايرانى بدون ويزا 
در دوغارون

طلـبى:          رضـا 
معاون هماهنگى 
اســتاندار  اقتصادى  امور 
گفت:  رضوى  خراســان 
دولت با تبديل منطقه ويژه 
اقتصــادى دوغــارون به 

منطقه آزاد موافقت كرد.
على رســوليان در گفت وگو با قدس آنالين با بيان اينكه ارتقاى 
منطقه ويژه اقتصادى دوغارون به منطقه آزاد در هيئت دولت به 
تصويب رسيده است، تصريح كرد: با پيگيرى هاى استاندار خراسان 
رضوى و نمايندگان استان در مجلس شوراى اسالمى طرح تبديل 
منطقه ويژه اقتصادى دوغارون به منطقه آزاد مورد موافقت هيئت 

دولت قرار گرفت.
معاون هماهنگى امور اقتصادى خراســان رضوى افزود: در حال 
حاضر ارتقاى منطقه اقتصادى دوغارون و ســرخس به منطقه 
آزاد بايد در مجلس شــوراى اسالمى مطرح و در صورت موافقت 

نمايندگان عملياتى خواهند شد.
رسوليان با بيان اينكه اين مناطق تجارى- صنعتى خواهند بود، 
ادامــه داد: در صورت تصويب نهايى اين دو منطقه آزاد، مزاياى 
اقتصادى خوبى در حوزه سرمايه گذارى، صادرات، واردات و حضور 
تاجران خارجى نصيب اســتان خواهد شد به طورى كه تاجران 
خارجى بدون ويزا امكان حضور در اين مناطق را خواهند داشت.

معاون اقتصادى استاندار خراسان رضوى همچنين در خصوص 
بانك هايى كه در اســتان فعاليت دارند اما از ارائه آمار و اطالعات 
اجتناب مى كنند و بخش زيادى از منابع آن ها در خارج از استان 
هزينه مى شــود، گفت: مكاتبه اى با بانك مركزى صورت گرفته 
است كه در صورت ادامه اين روند اسامى آن ها به زودى در اختيار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت.
وى در مورد وضعيت شــركت پديده و انتخــاب مديرعامل آن 
نيــز اظهار كرد: چند گزينه بــراى مديرعاملى اين مجموعه در 
حال بررســى هستند و به محض نهايى و قطعى شدن در چند 
روز آينده، رئيس كل دادگســترى اســتان فرد انتخاب شده را 

اطالع رسانى خواهد كرد.
رسوليان در مورد وضعيت سهامداران پديده نيز افزود: عملياتى 
شدن رأى پرونده پديده در حال انجام است و اگرچه ممكن است 
كمى زمانبر باشد اما تا پيش از پايان سال وضعيت سهامداران به 

طور شفاف مشخص خواهد شد.

خبر

هادى زهرايى   همزمان با آغاز ســال تحصيلى جديد 
يكــى از دغدغه هــاى خانواده ها تهيه نوشــت افزار براى 

فرزندانشان است.
اين روزها كه به مراكز فروش نوشت افزار مراجعه مى كنيم يك 
سؤال توسط خانواده ها پرسيده مى شود كه دفترچه با قيمت 

مصوب داريد؟ 
خبرنگار ما براى پيگيرى پاســخ اين پرسش به سراغ رئيس 
اداره بازرگانى داخلى اداره كل صنعت، معدن و تجارت خراسان 

رضوى رفته و گفت وگويى را انجام داده است.
حميدرضا رجوعى در گفت وگو با قدس گفت: با توجه به توليد 
دفترچه ها با كاغذى كه با ارز دولتى در كشــور توليد مى شود 
تاكنون 900 هزار جلد دفترچه براى شبكه دانش آموزى استان 
تخصيص داده شــده است كه توسط آموزش و پرورش جذب 
و از طريق نواحى و مــدارس اقدام به توزيع بين دانش آموزان 
خواهد شــد و با توجه به اينكه اين ميزان دفترچه نسبت به 
ســرانه دانش آموزى ما عدد كمى است، مقرر شده با محوريت 
مناطق محروم و كم برخوردار، اين دفترچه ها توسط آموزش و 

پرورش توزيع شود.
وى ادامه داد: تعداد 175 هزار جلد دفترچه به طور مســتقل 
براى دانش آموزان زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى 
خراسان رضوى تخصيص داده شده است كه بين دانش آموزان 

زير پوشش اين دو نهاد توزيع مى شود.

رجوعى تصريح كرد: تعداد يك ميليون و 300 هزار دانش آموز 
در خراسان رضوى داريم و با سهميه دفترچه هايى كه تاكنون 
تخصيص يافته، ســرانه هر دانش آموز كمتر از يك جلد است، 
بنابراين با توجه به ســهميه اختصاص داده شــده به استان 
كميســيون تنظيم بازار تصميم گرفته اســت اين سهميه با 
محوريت مناطق كم برخوردار و محروم توزيع شود و شناسايى 
و متولــى اين مدارس و اين مناطق، آموزش و پرورش اســت 
و نيازى به مراجعه والديــن دانش آموزان به آموزش و پرورش 

مناطق نيست و مدارس اين دفترچه ها را توزيع مى كنند.
وى ادامه داد: اين محدوديت در كل كشور وجود دارد و در حال 
حاضر كاغذ با ارز نيمايى وارد كشور مى شود و به وفور دفاترى 
كه از اين كاغذها توليد شده اند در بازار موجود است و آن چيزى 
كه با ارز دولتى به صورت كاال توليد مى شود در كشور نسبت به 

ضريب جمعيت دانش آموزى تخصيص داده شده است.

 گران فروشى 170 ميليون ريالى نوشت افزار 
در شهرستان مشهد 

رضا شجاعى، معاون نظارت و بازرسى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراســان رضوى نيز در خصــوص نظارت بر بازار 
فروش نوشــت افزار به خبرنگار ما گفت: هر ساله با نزديك 
شدن فصل بازگشايى مدارس طرح نظارتى اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت استان از يكم شهريور ماه تا دهم مهرماه آغاز 

مى شــود كه در اين مدت در شهرستان مشهد 900 مورد 
بازديد از محل هاى توزيع نوشــت افزار انجام كه 42 پرونده 
تخلف بــه ارزش 170 ميليون ريال در حوزه نوشــت افزار 

تشكيل و به تعزيرات حكومتى معرفى شده اند.
وى ادامــه داد: قيمــت كاالهــا در بــازار از مركز پخش تا 
خرده فروشــى متغير اســت و تنوع وزن، جلد، خط و ابعاد 
نوشت افزار موجب شده است قيمت هاى متفاوتى را در بازار 
شاهد باشــيم و براى آنكه توزيع نوشت افزار با يك نظم در 
كل اســتان به فروش برسد، صنعت و معدن استان با كمك 
اتحاديــه براى 78 قلم كاالى پرمصرف، قيمت حداكثرى را 
معين كرده است و فروش اين قلم كاالها با قيمتى بيش از 
قيمت اعالم شــده اتحاديه قابل قبــول نخواهد بود و مردم 
مى توانند شكايت هاى خود را از طريق سامانه تلفنى 124 و 
يا سامانه پيامكى 30008124 به اطالع ما برسانند و نتيجه 

نيز به آن ها اعالم خواهد شد.

رئيس اداره بازرگانى داخلى اداره كل صمت خراسان رضوى در گفت وگو با قدس خبر داد

توزيع يك ميليون جلد دفترچه دولتى  در مدارس

على محمدزاده  رئيس كميسيون برنامه، بودجه، فناورى 
اطالعات و منابع انسانى شــوراى شهر مشهد گفت: اليحه 
جديد عوارض صدور پروانه ســاختمانى در كميســيون ها و 

كارگروه هاى تخصصى شورا در حال بررسى است.
بتول گندمى در گفت وگو با خبرنگار ما و در پاســخ به اين 
پرســش كه در روزهاى اخير اظهارنظرهاى متفاوتى مبنى 
بر احتمال افزايش عوارض پروانه هاى ســاختمانى در مشهد 
شنيده مى شود، اظهار كرد: ذكر اين نكته در ابتدا الزم است 
كه آنچه گفته شده تنها برداشت خود افراد از نتيجه موضوعات 
مطرح شــده در اين حوزه است. برخى از اين افراد به دعوت 
شوراى شهر در جلسات بررسى اين اليحه شركت كرده اند و 
برداشت هاى خود را از اين مسئله بيان مى كنند. وى ادامه داد: 
بر اساس مصوبات اجرايى در حال حاضر شهر مشهد به منطقه 
درآمدى تقسيم شده و مبناى محاسبات عوارض ساختمانى 
در بخش پروانه يا موضوعات ديگر هر كدام از مناطق با توجه 
به شرايط همان منطقه تعريف شده است. بنابراين در چند 

سال گذشته و با اجراى اين مصوبه برخى ايرادات آن آشكار 
و مورد نقد فعاالن و كارشناسان و حتى شهروندان عادى قرار 
گرفت كه در نهايت تصميم بر آن شــد شهردارى مشهد به 
منظــور واقعى تر كردن عوارض دريافتى اليحه جايگزينى را 

تهيه و به شورا ارائه نمايد.
گندمى اظهار كرد: سرانجام در 28 خرداد سال جارى اليحه اى 
از سوى شهردارى به شــورا ارائه شد كه يكى از اصلى ترين 
ويژگى هاى اين اليحه تقسيم پهنه شهر مشهد به 150 منطقه 
است تا مبناى محاسبات عوارض صدور پروانه ها هر چه بيشتر 
به عدالت نزديك تر باشد. وى افزود: به منظور منطقى بودن 
ارقام اعالمى سعى شده تا در زمان بررسى دفترچه درآمدى 
مناطق مختلف در كميســيون هاى شــورا از كارشناسان و 
فعاالن ساختمانى از قبيل انبوه سازان دعوت شود تا نظرات 
خود را بيان كنند؛ چراكه ايراد اصلى به تقســيم بندى قبلى 
اين بود كه در هر منطقه اى از مناطق پنج گانه تعريف شــده 
محدوده هايى وجود دارد كه هيچ تناسبى با كل منطقه ندارد 

بــه طور مثال در منطقه يك درآمدى در محدوده منطقه 9 
شهردارى خيابان هايى وجود دارد كه به لحاظ قيمتى بسيار 
با شرايط قيمتى منطقه متفاوت است و نمى توان با يك معيار 

محاسباتى مشترك پروانه ها يا عوارض آن ها را محاسبه كرد.
گندمى در پايان گفت: به طور قطع هدف از اين اليحه افزايش 
تعرفه ها نيست؛ چراكه هم اكنون هم اگر بخواهيم با اعداد مبنا 
(عدد پى مناطق) در برخى از مناطق عوارض دريافت كنيم 
6برابر مى شود بنابراين بر خالف برخى شايعات مطرح شده، 
شوراى شهر به دنبال واقعى كردن عوارض پرداختى از سوى 

شهروندان است.

در گفت و گو با رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر بررسى شد

آيا صدور پروانه ساختمان گران مى شود؟
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  مدير كل كار مطرح كرد
صدور مجوز براى 80 استارتاپ 

در خراسان رضوى

ايلنا: مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراســان 
رضوى گفت: در اســتان بيش از يك ميليون و 200 
هزار نفر جمعيت كارگــرى، بيش از يك هزار و 200 
تشكل كارگرى و كارفرمايى و 100هزار بنگاه اقتصادى 

وجود دارد. 
محمد ســنجرى در تشــريح اين خبر اظهار كرد: از 
طرفى، تعداد اســتارتاپ ها در استان در حال افزايش 
است و تاكنون 80 استارتاپ و شتاب دهنده موفق به 

اخذ مجوز شده اند.
وى ادامه داد: آمادگى كامل داريم تا در زمينه آشنايى 
آنان با قوانين موجود در روابط كار، جلسات مشترك 

توجيهى و آموزشى برگزار كنيم.

 معاون بهداشت و درمان بنياد خراسان رضوى:
همسران جانبازان

پرستاران شهداى زنده اند

قدس: معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران 
خراسان رضوى گفت: همسران جانبازان پرستاران گمنامى 

هستند كه زحمت و تالش آنان ستودنى است.
محمدجواد غالمپور در سفر به گناباد با خانواده شهيدان 
عبدالرحيم ميرمحرابــى، پوررضا و جانبــاز 25درصد 
علــى جوانبخت دلويى ديدار و ضمن گراميداشــت ياد 
و خاطره شــهدا بااشــاره به اينكه همســران جانبازان،
پرستاران شهداى زنده هستند، گفت: اميدواريم شرايط 
بهتر در خصــوص پرداخت هزينه  هــاى درمانى و ارائه 
خدمات درمانى به خانواده هاى شهدا و ايثارگران فراهم 
شود. وى كه با هدف بررسى عملكرد بنياد شهيد گناباد به 

اين شهرستان سفر كرده بود.

  براساس مصوبه استاندارى
صادرات گوجه فرنگى 

از خراسان رضوى آزاد شد 

قدس: بر اســاس مصوبه اخير استاندارى خراسان رضوى 
صادرات گوجه فرنگى به كشورهاى ديگر آزاد شد.

نماينــده مردم فريمان در مجلس ابراز اميــدوارى كرد: با 
صادرات گوجه فرنگى از خراسان رضوى مشكل كشاورزان 
رفع شود.  سيداحسان قاضى زاده هاشمى اظهار كرد: سطح 
زير كشــت گوجه فرنگى در استان بسيار باالست و اين امر 
موجب كاهش شــديد قيمت اين محصول و متضرر شدن 
كشاورزان شده بود از اين رو تصميم بر آن شد كه صادرات 
اين محصول آزاد شــود. از چندى پيش با توجه به كاهش 
چشمگير قيمت گوجه فرنگي و زيان وارد آمده به كشاورزان 
خريد حمايتي اين محصول بــه ازاي هر كيلو يك هزار و 

150 تومان با سبد و تحويل درب كارخانه آغاز شده است.



در كارگروه اجرايى و اضطرارى كاهش آلودگى هواى استان مصوب شد
مهدهاى كودك و پيش دبستانى ها امروز تعطيل شدند

قدس:مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى گفت: با توجه به پايدارى هوا 
و وزش محدود باد، پيش بينى اعضاى كارگروه اجرايى و اضطرارى كاهش آلودگى 
هواى استان اين است كه از انباشت آالينده ها درسطوح پايينى جو تا حدى كاسته 
شده و به تدريج روند نزولى آلودگى هوا را در سطحى محدود در كالنشهر مشهد 
شاهد خواهيم بود و براين اساس مهدهاى كودك و پيش دبستانى ها امروز اول مهر 

ماه تعطيل خواهند بود.
تورج همتى افزود: براســاس مصوبه اين كارگروه كه شب گذشته با حضور اعضاى 
كارگروه مربوط برگزار شد، اول مهر ماه با كمى كاهش غلظت آالينده هاى هوا، تداوم 

وضعيت ناسالم هوا براى گروه هاى حساس پيش بينى مى شود.
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مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى:
 مديريت باغ وحش مشهد پاسخگوى 

رفع مشكالت زيست محيطى نيست
مديــركل حفاظت  ايرنا: 
خراسان  زيســت  محيط 
رضوى گفــت: بروز برخى 
اتفاقــات و مشــكالت در 
حوزه حفاظت از گونه هاى 
در  جانــورى  ارزشــمند 
باغ وحش مشــهد نشان از 

ضعــف جدى در اجراى برنامه ها و آيين نامه هاى اجرايى در اين 
مجموعه دارد كه بايد مشخص شود.

تــورج همتى تصريح كرد: راه حل و عــالج اين وضعيت در اين 
اســت كه باغ وحش بايد پروانه دامپزشكى اخذ كند، دامپزشك 
مورد تأييد مستقر نموده و تفكر مديريت باغ وحش، حفظ حقوق 

حيوانات و اجراى دقيق برنامه هاى زيست محيطى باشد.
وى اظهار كرد: تكميل بررسى ها، اطالعات و تحقيق درباره كم 
وكيف اجراى پروتكل هاى زيست محيطى ابالغ شده به باغ وحش 
مشهد در حال انجام است زيرا معتقديم اجراى برنامه هاى ابالغى 
در حفاظت از گونه هاى جانورى اين مجموعه تأثير مســتقيم و 

جدى دارد.
مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى در ادامه با بيان 
اينكه تحقيقات تكميلى براى مــرگ هفت توله ببر باغ وحش 
مشهد ادامه دارد، گفت:علت عدم اعالم نتايج بررسى هاى كميته 
حقيقت ياب درباره تلف شدن هفت توله ببر در باغ وحش مشهد 
در خرداد ماه امسال، تداوم بررسى ها و تحقيقات در اين زمينه 
است. همتى افزود: با هدف پيگيرى و تحقيقات همه جانبه در اين 
زمينه، كارگروه ساماندهى باغ وحش با حضور نماينده تام االختيار 
دادســتان، مديركل حفاظت محيط زيست استان، كارشناسان 
مربوط و نماينده سمن هاى محيط زيست استان تشكيل شده 

است.

از اواسط مهرماه انجام مى شود
  كاهش چهار ساعته اجراى طرح 

ترافيك هسته مركزى شهر 
قدس: معــاون عمران، 
حمــل و نقل و ترافيك 
از  مشــهد  شــهردارى 
كاهــش چهار ســاعته 
اجراى طرح ترافيك در 
هســته مركزى شهر از 
اواسط مهر ماه خبر داد.

خليل اهللا كاظمى در اين خصوص گفت: با توجه به كاهش 
حجم ترافيك در نيمه دوم ســال در هســته مركزى شهر، 
ساعت اجراى طرح ترافيك با تأييد پليس راهور چهار ساعت 

كاهش خواهد يافت.
وى افزود: بر اين اساس ساعت اجراى طرح ترافيك از اواسط 
مهــر ماه 8 صبح تا 20 خواهد بود، اين در حالى اســت كه 

ساعت اجراى طرح در تابستان 7 صبح الى 23 است.

  افزايش 30 درصدى ترافيك در نيمه اول مهر
معاون عمران، حمل و نقل و ترافيك شــهردارى مشهد به 
تمهيدات ويژه ترافيكى مهرماه و آغاز سال تحصيلى جديد 
اشاره و اضافه كرد: هر ساله همزمان با مهرماه و آغاز سال 
تحصيلى شــاهد افزايش 25 تا 30 درصدى ترافيك معابر 
اصلى شهر هستيم و الگوى ترافيكى كه در تابستان شرق به 
غرب است به سمت غرب به شرق از انتهاى بولوار وكيل آباد 

به مركز شهر تغيير مى كند.
كاظمى تصريح كرد: بر همين اساس بهينه سازى زمان بندى 
چراغ هاى فرماندهى تقاطع ها از سوى مركز كنترل ترافيك 
در دســتور كار قرار گرفته و از فردا زمان بندى چراغ هاى 

فرماندهى تقاطع ها با توجه به همين الگو انجام مى شود.
وى همچنين به ترافيك ســنگين روزهاى ابتدايى مهرماه 
اشــاره و اظهار كرد: با توجه بــه اينكه برخى از والدين در 
روزهاى ابتدايى سال با خودرو شخصى اقدام به جابه جايى 
دانش آمــوزان خود به مدرســه مى كنند، شــاهد ترافيك 
سنگين در معابر مجاور مدارس هســتيم، بنابراين از اين 
دسته از شهروندان تقاضا مى شود از توقف خودرو در مقابل 
مدارس خــوددارى و حداقــل 300-200 متر عقب تر از 
مدارس توقف كننــد . وى افزود: توقف در حريم تقاطع ها 
ممنوع و در صورت توقف توسط دوربين هاى ثبت تخلفات، 

اعمال قانون خواهند شد.

معــاون عمران، 
حمــل و نقل و ترافيك 
از  مشــهد  شــهردارى 
كاهــش چهار ســاعته 
اجراى طرح ترافيك در 
هســته مركزى شهر از 

 شهردار بجنورد انتخاب شد
بجنورد-خبرنــگار 
قــدس: در يكصــد و 
جلســه  پانزدهميــن 
اسالمى  شوراى  رسمى 
موضوع  با  بجنورد  شهر 
هادى  شهردار،  انتخاب 
زارعــى بــا 9 رأى تمام 

اعضاى شوراى شــهر بجنورد، شهردار جديد مركز خراسان 
شمالى شد.

مهدى خاكشور و سيد حسين نقيب به عنوان دو كانديداى 
ديگر اين پست در ارسال نامه اى به رئيس شوراى شهر اعالم 

انصراف كرده بودند.
گفتنى است، زارعى تاكنون مسئوليت معاونت مسكن شهرى 

بنياد مسكن خراسان شمالى را بر عهده داشت.

بجنورد-خبرنــگار 
در يكصــد و 
جلســه  پانزدهميــن 
اسالمى  شوراى  رسمى 
موضوع  با  بجنورد  شهر 
هادى  شهردار،  انتخاب 
 رأى تمام 

رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى:
 وضعيت امنيتى استان 
در حد مطلوبى قرار دارد

كل  رئيس  قرمز:  خط 
خراســان  دادگســترى 
نشســت  در  رضــوى 
مشــترك با مسئوالن و 
قضات دادگاه هاى تجديد 
نظر و كيفرى يك استان 
گفت: بحمداهللا وضعيت 
امنيتى اســتان به ويژه در ايام دهــه اول محرم مطلوب بود و 
مشــكل امنيتى خاصى به وجود نيامد. رئيس شوراى قضايى 
خراســان رضوى با اشاره به حجم باالى پرونده ها و سختى كار 
در دستگاه قضايى خاطرنشان كرد: با وجود تنگناهاى موجود، 
قضات و كاركنان دســتگاه قضايى استان به ويژه در دادگاه هاى 
تجديدنظر با جديت، سعه صدر و صميميت موجود نسبت به 
اجراى سياست هاى ستاد دادگسترى استان اهتمام جدى دارند 
كه به سهم خود از زحمات همه همكاران محترم تقدير و تشكر 
مى نمايم. غالمعلى صادقى با تقدير از حمايت هاى مســئوالن 
عالــى قضايى به ويژه رئيس قوه قضائيــه از اقدامات مجموعه 
قضايى استان خراسان رضوى، افزود: ما آمادگى داريم نظرات و 
پيشنهادات سازنده همكاران به ويژه در حوزه پيشگيرى از وقوع 
جرم را به مسئوالن عالى قضايى منعكس كنيم . وى با اشاره به 
سياست هاى دستگاه قضايى استان در موضوع كاهش جمعيت 
كيفرى گفت: قضات بايد با صدور قرارهاى هوشمندانه، به موقع 
و به جا نسبت به كنترل جمعيت زندانيان اقدام نمايند. گفتنى 
است، در ابتداى اين جلسه حجت االسالم والمسلمين ميان بندى، 
سرپرست دادگاه هاى تجديدنظر استان با تبريك انتصاب آقاى 
صادقى به سمت رئيس كل دادگسترى استان، گزارشى از روند 

رسيدگى به پرونده ها ارائه داد.

هاشم رسائى فر سال كه به نيمه مى رسد 
معموالً با خودش ســوغات افزايش ســطح 
آاليندگى هوا را به همراه دارد ، به خصوص در 
كالنشهرى مثل مشهد كه در زمره شهرهاى 
آلوده كشور قرار دارد. اين اتفاق در شرايطى در 
چند روز اخير براى مشهد واقع شده كه يكى 
دو روزى مى شود شاخص آاليندگى هواى اين 
شــهر در شرايط ناسالم و خطرناك براى افراد 
آســيب پذير قرار دارد. شاخصى كه عدد 140 
را كه مستند براى تعطيلى مدارس است را رد 

كرده و به 141 نيز رسيده است. 

 گرد وغبار كشورهاى همسايه 
در ريه مشهد

هواشناســى  مديــركل 
خراسان رضوى در همين 
با  گفت وگو  در  خصوص 
خبرنگار قدس مى گويد: 
آلودگى فعلى ناشــى از 

گرد و غبار است و شيميايى نيست. به گفته دكتر 
محســن عراقى زاده، ذرات معلقى كه در هواى 
شهر مشهد ديده مى شود منشأ آن از سه منطقه 
از جمله صحراى قره قوم در كشور تركمنستان 
است كه به دليل ناپايدارى هايى كه در اين منطقه 
به وجود آمــده و گردو خاك ايجاد كرده  مانند 
ســال هاى اخير به سمت ايران و ابتدا شهرهاى 
مــرزى و بعد مشــهد حركت كــرده و موجب 
آلودگى هوا شده است. مورد بعدى ناشى از گرد 
و غبارى اســت كه از هرات و كشور افغانستان 
نشــأت مى گيرد و در نهايت گرد و خاكى كه از 
كوير اطراف مشهد و مركز كشورمان برمى خيزد 
به مشهد و ساير شــهرهاى استان نيز مى رسد 
و مشكالت ناشــى از افزايش ذرات معلق هوا را 
در پــى دارد. وى همچنين اظهار كرد: وضعيت 
موجود براى شــهر مشهد موقتى است و پايدار 

نيست.
وى در خصوص وضعيت هواى استان در روزهاى 
پيــش رو عنوان مى كنــد: در روزهــاى آينده 
پيش بينى مى شود دماى هوا بين 4 تا 5 درجه 
كاهش داشته باشد كه در بسيارى از نقاط استان 

محسوس خواهد بود.

 افزايش 20 درصدى تردد وسايل نقليه 
درون شهرى در مشهد

معــاون پايش و نظــارت اداره كل حفاظت 
محيط زيست خراســان رضوى نيز درباره 

وضعيت هواى مشــهد در روزهاى گذشته 
مى گويد: آلودگى هواى مشــهد در روزهاى 
گذشــته ناشــى از گرد وغبار اســت و اين 
موجب شــده تا ميــزان ذرات معلق در هوا 
افزايش يابد و شاخص آاليندگى به وضعيت 

ناسالم برسد.
محمد عرفانى مى افزايد: آنچه بايد بيشــتر 
به آن توجه داشــت اين اســت كه با شروع 
مــدارس از فردا(امــروز) حداقل 20 درصد 
بر ميزان تردد وســايل نقليه درون شهرى 
در مشــهد افزوده خواهد شد كه فقط يك 
قلم از آن ها 17 هزار خودرويى هســتند كه 
به عنوان ســرويس مدارس به دانش آموزان 

خدمات دهى خواهند كرد.
وى در پاســخ به اين پرسش كه سرنوشت 
تهيه ســياهه انتشــار آلودگى هواى مشهد 
بــه كجــا انجاميــد و اينكه قرار بــود اين 
سياهه تا شــروع مهرماه نهايى شود، يادآور 
مى شــود: ســياهه انتشــار آلودگى هوا در 
حال حاضر توســط دانشگاه صنعتى شريف 
در حال پيگيرى اســت و به جاهاى خوبى 
رســيده اما آنچه مسلم است يك ميليون و 
400خودرويى كه روزانه 2 ميليون و 500 
هزار ليتــر بنزين مصــرف مى كنند و يك 
ميليــون ليتر گازوئيلى كه مورد اســتفاده 
قرار مى گيرد در كنار وجود ايستگاه راه آهن 

در داخل شهر، فرودگاه مشهد، فعاليت 70 
درصد صنايع اســتان در مشهد و سيستم 
نيروگاهى كه توليــد برق مى كند از عوامل 
اصلى آالينده شــهر مشــهد هســتند كه 
براساس سياهه انتشــار آلودگى هوا ميزان 
و تناژ آن در بخش هاى مختلف مشــخص 

خواهد شد.
 معاون پايــش و نظــارت اداره كل حفاظت 
محيط زيست خراســان رضوى در واكنش به 
اين موضوع كه دليل نهايى نشدن اعالم سياهه 
با وجود اينكه اول مهرماه براى اين موضوع در 
نظر گرفته شده بود، ياد آور مى شود: ديتاها و 
منابع مورد نظر براى هر بخش در حال دريافت 
هستند كه به محض تكميل اين ديتاها مراحل 
پايانى كار انجام خواهد شد كه اكنون هم كار 
به جاهاى خوبى رسيده هر چند شايد تأمين 
هزينه هــاى مالى مــورد نياز هم بخشــى از 

موضوعات باشد.

 احتمال تعطيلى مدارس  مشهد
در صورت تداوم آلودگى

عرفانــى در واكنش به 
اين مطلــب كه ميزان 
آاليندگى هواى شــهر 
مشــهد روز يكشــنبه 
(ديــروز) به عدد 141 

رســيد كه اين ميزان بيشــتر از عدد 140 
اســت كه براى افراد آسيب پذير خردسال و 
بزرگســال خطرناك بود و دليل اصلى براى 
تعطيل شدن مدارس است. وى در پاسخ به 
امكان اينكه مدارس مشهد در شروع مهرماه 
به اين دليل تعطيل شود وجود دارد؟ اظهار 
مى دارد: آنچه مسلم است آاليندگى هوا در 
شهر مشهد وجود دارد و قطعاً روز اول مهر 
با افزايش آاليندگى شــيميايى نيز مواجه 
خواهيم شــد اما بعيد مى دانم اين اتفاق در 
روز اول مهر بيفتد گرچه اگر شــرايط براى 
روز دوم مهــر مــاه به همين منوال باشــد 
در ايــن مورد تصميم گيرى خواهد شــد و 

احتمال تعطيلى شايد وجود داشته باشد.

گزارش قدس از آاليندگى اين روزهاى مشهد

آلودگى، هواى پيش دبستانى ها را نداشت

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصــوص اين مطلب به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
 پيش بينى كاهش دما براى امروز 

در خراسان رضوى
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: طى امروز 
به ويژه در نواحى شــمالى و مركزى اســتان دما به شــكل 
محسوسى كاهش و از روز سه شــنبه تا  پايان هفته جارى 

دماى هوا در سطح استان روند افزايشى خواهد داشت .
بر اين اساس پيش بينى حداقل و حداكثر دماى هوا شهرستان 
مشهد مقدس براى امروز دوشنبه به ترتيب 13 و 27 درجه 

سلسيوس خواهد بود.

در حد مطلوبى قرار دارد

رفع مشكالت زيست محيطى نيست
مديــركل حفاظت 
خراسان  زيســت  محيط 
رضوى گفــت: بروز برخى 
اتفاقــات و مشــكالت در 
حوزه حفاظت از گونه هاى 
در  جانــورى  ارزشــمند 
باغ وحش مشــهد نشان از 
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محبوبه على پور    براى داشــتن شــهرى پويا و بدون فقر همه به هم نيازمنديم و 
مى توانيم با هم بى نياز باشيم.

مشــاور راهبردى شهردار مشهد در امور توانمندسازى و سياست گذارى حاشيه شهر در 
گفت  وگو با قدس گفت: براى عملكرد بهتر و كاربردى تر در حاشيه شهر مشهد، نيازمند 

اطالعات دقيق تر و شناسنامه جمعيتى براى مناطق كم برخوردار هستيم.
دكتر مسعود درودى افزود: مشهد به نسبت جمعيت، وسعت و تعميق روزافزون مسائل 
متعددش داراى بيشترين پهنه هاى كم برخوردار و پيرامونى شهرى در كشور است كه بر 
پايه داده هايى كه ســازمان بازآفرينى شهرى شــهردارى استخراج كرده، در هشت پهنه 
شهرى داراى 69 محله در مناطق كم برخوردار و سكونتگاه هاى غيررسمى است كه يك 

سوم جمعيت اين شهر را به خود اختصاص داده است.

 علل ظهور مناطق كم برخوردار
وى درباره علل ظهور مناطق كم برخوردار در شهر مشهد گفت: علت 
بنيادين اين مسئله توسعه نامتوازن منطقه اى است و اين مسئله در 
كنار مســائل ديگرى چون تمركزگرايى و ايجاد قطب هاى صنعتى 
كشــور، عدم تعادل جمعيت در يك ناحيه جغرافيايى و در نهايت 
جاذبه شــغلى و رفاهى مناطق توســعه يافته در برابر دافعه محل 

سكونت، روند رشد حاشيه نشينى در كشور و به طور ويژه در مشهد را تشديد كرده است. 
وى در ادامه بيان داشــت: شهر مشهد هم به عنوان دومين كالنشهر ايران مطرح است و 
هم به مثابه مهم ترين شهر شرق ايران؛ گردش سرمايه و سطح قابل توجه زيرساخت هاى 
شهرى و فرصت هاى شغلى بيشتر نسبت به شهرهاى پيرامونى، موجب شده است كه به 
يكى از مهاجرپذيرترين شهرهاى كشور در ساليان اخير مبدل شود. از سوى ديگر بحران 
آب و افول اقتصاد و اشتغال روستايى و در نهايت فقدان يك سياست گذارى و برنامه ريزى 
مبتنى بر توزيع هوشــمند منابع نيز روند مهاجرت به مشــهد را در منطقه شرق كشور 
تشديد كرده است. وى با عنوان اينكه سازمان بازآفرينى شهرى وظيفه ساماندهى مناطق 
كم برخوردار و سكونتگاه هاى غيررسمى را به عهده دارد، تصريح كرد: در حال حاضر 29 
دستگاه و سازمان درگير مسئله حاشيه نشينى مشهد هستند. در همين زمينه فرماندهى 
ســاماندهى حاشيه شهر از اواخر سال گذشته به شهردارى مشهد سپرده شده است. اما 
آسيب بزرگى كه وجود دارد مسئله موازى كارى و اقدامات پراكنده دستگاه ها در مواجهه 
با مسائل حاشيه شهر است. در اين حوزه در تالشيم با تدوين يك سند راهبردى با نگاه 
اجتماعى و فرهنگى، نقش دستگاه ها را در ساماندهى مناطق كم برخوردار و كاهش مسائل 
آن مشــخص كنيم.مشاور شــهردار در امور حاشيه شهر مشهد در خصوص رفع مسائل 
اجتماعى اين مناطق اظهار داشت: عالوه بر اين وزارت كشور هم مبادرت به ايجاد دفاتر 
تسهيلگرى اجتماعى در مناطق حاشيه اى شهر كرده است. تاكنون چهار دفتر تسهيلگرى 
با رويكرد اجتماعى توســط استاندارى خراسان رضوى اقدام به فعاليت كرده اند و وظيفه 
دارند بر اساس دستورعمل هاى ابالغى؛ شناسايى توانمندى و نسبت قومى مردم مناطق و 

شناسايى و بررسى زمينه هاى سرمايه گذارى در مناطق را انجام دهند. 

 راه اندازى پويش «با هم بى نيازيم»
مشــاور راهبردى شهردار با تأكيد بر رويكرد توانمندســازى از اقدامات شهردارى مشهد 
در اين راســتا خاطرنشان كرد: در چند ماه گذشــته تالش كرديم تا رويداد كارآفرينى 
دانش آموزى را بر بســتر فناورى اطالعات ذيل پويش «با هم بى نيازيم» برگزار كنيم كه 
نتايج و اثرات خيلى خوبى را بر دانش آموزان مورد نظر داشت به طورى كه ايده هاى اين 

دانش آموزان تا 50 ميليون تومان حمايت مالى دريافت كرد.
درودى همچنين بيان داشــت: در تالشــيم كه در ماه هاى آينده با همكارى شهردارى 
مشهد، وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و سازمان فنى و حرفه اى كشور «كنسرسيوم 
توانمندسازى مناطق كم برخوردار مشهد» ايجاد شود. هدف از ايجاد اين كنسرسيوم فراهم 
كردن بسترهاى ايجاد زنجيره هاى ارزش شغلى براى ايجاد محيط كسب و كار نيمه پايدار 
با افق 5 الى 10 است و از اين طريق افراد مستعد و داراى انگيزه اين فرصت را داشته باشند 
تا در مسير اشتغال زايى به كار گرفته شوند. در اين كنسرسيوم همچنين تالش مى شود 
تا استارتاپ هاى مهم كشور ابزارهاى مالى، ارتباطى و لجستيكى خود را به منظور ارتقاى 

شاخص هاى اقتصادى و به عبارت ديگر معيشتى شهروندان مناطق كم برخوردار در راستاى 
تحقق مسئوليت اجتماعى شان به كار گيرند. به نظر مى رسد اين كنسرسيوم مى تواند به 
مدلى براى همكارى هاى فرابخشى در استان تبديل شود. ما به اين باور رسيديم كه براى 

داشتن شهرى پويا همه به هم نيازمنديم و مى توانيم با هم بى نياز باشيم.

 استفاده از تجربه هاى موفق داخلى و بين المللى
وى به تجربه هاى موفق داخلى و بين المللى در زمينه رفع مســائل حاشيه شهر هم 
اشــاره كرد و گفت: همواره در برخورد با مسئله حاشيه نشينى بايد به خاطر داشته 
باشــيم كه جز با مشــاركت بدنه اجتماعى اين مناطق نمى توان به رشد و تغيير در 
منطقه اميدوار شــد. تجربه ها و داده هاى علمى مختلف بين المللى در كشــورهايى 
چون بنگالدش، ويتنام، شــيلى، كلمبيا، آفريقــاى جنوبى، غنا، نيجريه، مكزيك و... 
نشان داده اســت كه در مدل هاى مداخله اى كه مشاركت اجتماعى مناطق حاشيه 
تحريك به همكارى و همگرايى شده است شاهد مداخالت موفق تر و محسوس ترى 
بوده ايم. در مقابل، مداخالتى كه با رويكرد دستورى و متمركزگرا تدوين و اجرا شده 
از موفقيت هاى كمترى بهره برده اســت. بنابراين هر نوع مواجهه سياست گذارانه با 
مناطق پيرامونى شــهر مشهد بايد مبتنى بر مشاركت اجتماعى محالت هدف باشد؛ 
در اين زمينه ما ظرفيت هاى خوبى را همچون شــوراى اجتماعى محالت داريم كه 

مى تواند مشاركت اجتماعى در اين مناطق را تسريع و به نوعى بهينه سازى نمايد. 
دكتــر درودى در ادامه به رويكردهاى اصلى شــهردارى مشــهد در مواجهه با مناطق 
كم برخوردار اشــاره كرد و گفت: شهردارى مشــهد در مواجهه با مناطق كم برخوردار دو 
رويكرد را به طور همزمان دنبال مى كند: نخســت رويكرد «محدودسازى» است؛ در اين 
رويكرد تالش مى شــود تا از گسترش مناطق پيرامونى و كم برخوردار جلوگيرى به عمل 
آيد؛ اين محدودسازى ناظر به اجراى پروژه هايى است كه مناطق شمالى و شرقى شهر را 
كه داراى بيشترين تراكم محله هاى كم برخوردار است در برمى گيرد. همچنين در تالشيم 
تا در اين مناطق موتورهاى محرك توســعه را شناسايى و بر اساس راهبردى كه تدوين 
مى شود شاهد ايجاد مجتمع هاى بزرگ مقياس در شمال و شمال شرقى باشيم. دومين 
رويكرد «توانمندسازى و پايدارسازى» است كه در اين رويكرد كه بيشتر وجه اجتماعى 
اقتصادى دارد با مدل كار اجتماعى و در نهايت بهبود وضعيت معيشتى و فرهنگى مناطق 
كم برخوردار تالش خواهد شــد تا شــاخص هاى پايدارى در اين مناطق ارتقا پيدا كند و 
متعاقباً تاب آورى محيطى و زيستى مناطق پيرامونى از وضعيت بحرانى خارج شود. در اين 
رويكرد تمامى شهروندان اين حق را خواهند داشت تا ارتقا پيدا كرده و مسير درست ايجاد 

يك زندگى سالم و به دور از آسيب هاى اقتصادى و اجتماعى را تجربه نمايند. 
وى در پايان تأكيد كرد: شهردارى مشهد در تالش است تا در چارچوب پارادايم «بهبود 
زيســت كالبدى و روانى شهروندان» حاشيه شهر مشهد را به متن آن پيوند بزند و براى 
مناطــق كم برخوردار و پيرامونى نويدبخش خلق فضاهاى زيســتى مناســب ترى براى 

شهروندان اين مناطق بوده و در نهايت زندگى بخش باشد.

مشاور شهردار مشهد در گفت وگو با قدس خبر داد

تدوين سند راهبردى براى ساماندهى مناطق كم برخوردار 

 برخورد سوارى و اتوبوس
جان يك زن را گرفت 

خــط قرمــز: رئيس 
ايستگاه 9 آتش نشانى و 
خدمات ايمنى شهردارى 
مشهد گفت: در پى اعالم 
وقوع سانحه رانندگى بين 
يك دستگاه اتوبوس بين 
شهرى و خودرو سوارى 
MVM در جاده مشــهد به فريمان يكى از سرنشينان وسيله 
نقليه در دم فوت كرد و ديگر سرنشــين اين خودرو به شــدت 
مجروح شد. على محمد كاظمى گفت: روزگذشته در پى اعالم 
وقوع ســانحه رانندگى بين يك اتوبوس بين شهرى و خودرو 
سوارى MVM در جاده مشــهد به فريمان، ستاد فرماندهى 
بالفاصله آتش نشانان و نجاتگران ايستگاه هاى 39 و 9 آتش نشانى 
مشهد را به محل حادثه اعزام كرد. رئيس ايستگاه 9 آتش نشانى 
و خدمات ايمنى شهردارى مشــهد خاطرنشان كرد: نيروهاى 
امدادى آتش نشــانى به محض حضور در محل مشاهده كردند 
در پى اين تصادف شــديد يكى از سرنشينان اين وسيله نقليه 
فوت كرده و ديگر سرنشــين اين خودرو به شدت مجروح شده 
كــه نيروهاى امدادى با اســتفاده از تجهيزات تخصصى ضمن 
رها ســازى افراد گرفتار از درون خودرو، به ايمن ســازى محيط 
حادثه پرداختند . گفتنى است، هر دو سرنشين اين وسيله نقليه 
خانم بوده  و علت دقيق اين حادثه توسط كارشناسان مربوط  در 

دست بررسى است.

 ويزيت نيازمندان به جاى يك سال حبس 
قدس: يك پزشــك در خراســان جنوبى به ارائه 500 ساعت 
خدمات عمومى رايگان براى نيازمندان محكوم شد. پزشكى كه 
به دليل قصور پزشكى از جنبه عمومى جرم به يك سال حبس 
محكوم شده بود، از سوى قاضى با مالحظات تخفيف از جمله 
ندامت، حسن سابقه و اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم 
با دو درجه تخفيف، به 500 ساعت ارائه خدمات عمومى رايگان 
به عنوان جايگزين حبس محكوم شد. براساس اين حكم با توجه 
به حرفه متهم، اين پزشك بايد امور پزشكى همچون معاينه افراد 

نيازمند و بى بضاعت را انجام دهد.

در تايباد به وقوع پيوست
 پايان درگيرى مسلحانه قاچاقچيان 

سوخت با يك كشته
باشــگاه خبرنگاران: 
درگيرى مســلحانه بين 
دو گــروه از افــراد فعال 
در حــوزه قاچاق خريد 
و فروش ســوخت، يك 
گذاشت.  بر جاى  كشته 
درگيرى مسلحانه مذكور 
بنــا به داليلى نامشــخص در محدوده گمــرك دوغارون بين 
فروشندگان غيرقانونى سوخت رخ داد. يك نفر از مجروحان اين 
تيراندازى حين عمليات درمانى در بيمارستان خاتم االنبيا تايباد 
جان باخت و مجــروح ديگر براى اقدامات درمانى به اتاق عمل 
منتقل شد. سه مجروح ديگر اين درگيرى مسلحانه نيز در اتاق 
مراقبت هاى ويژه بيمارستان تايباد بسترى هستند كه وضعيت 

برخى از اين افراد وخيم است.

  گرگ ها گله گوسفندان را 
تار و مار كردند 

باشــگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان شيروان از 
حمله پنج قالده گرگ به يك گله 300 رأسى گوسفند در يكى 
از روستا هاى اين شهرستان خبر داد. سرهنگ مسعود وحيدى 
گفت: در پى اعالم خبرى مبنى بر اينكه پنج قالده گرگ گرسنه 
در منطقه اى به نام «شخرى» در حوالى شهرستان شيروان به 
يك گله 300 رأســى حمله كرده و تعدادى  از گوســفندان را 
دريده اند، بالفاصله مأموران به محل مورد نظر اعزام شدند. وى 
افزود: با حضور مأموران انتظامى در صحنه مشخص شد كه تعداد 
پنج قالده گرگ گرســنه به يك گله 300 رأســى حمله كرده 
و تعداد 100 رأس از گوســفندان را دريده اند. فرمانده انتظامى 
شهرستان شــيروان به دامداران منطقه هشدار داد: با توجه به 
نزديكى فصل پاييز و كاهش دما، ضمن نگهدارى احشــام در 
مكان هاى حفاظت شده ، از نگهبان توانمند براى حفاظت از گله 

در برابر سارقان احتمالى و حيوانات وحشى استفاده كنند



دافع مقدس نخستینفرماندهجنگالسپاهخراساندرگفتوگوباقدسروایتمیکند

از چند بی سیم معیوب تا جنگ الکترونیک
احمدفیاض:واحد مخابــرات و الکترونیک 
)جنگال( یگان های رزم در دوران دفاع مقدس- 
که بیشــتر با عنوان بی ســیمچی ها شناخته 
می شوند نقش بسیار مؤثری در مدیریت جنگ 
داشته است به گونه ای که برخی از کارشناسان 
نظامــی از آن به عنوان رکن چهارم جنگ یاد 
کرده اند. جنگ الکترونیک یا جنگال )کوتاه شده 
جنگ الکترونیک( اصطالحی نظامی و بیانگر 
کاربرد الکترونیک و امواج الکترومغناطیس در 
نبردهاست و شــامل ارتباطات رادیویی، ایجاد 
اختالل در ارتباطات رادیویی دشــمن و شنود 
)استراق ســمع( گفت وگوهای دشمن است. 
اکنون نیروهای مســلح جمهوری اســالمی 
ایــران در این حوزه با اتکا بــر توان داخلی به 
پیشــرفت های خیره کننده و شــگرفی نائل 
شــده که از حوزه این گفتار خارج است)مانند 
پهپادهای فوق پیشــرفته الکترونیک(، اما بد 
نیست بدانیم این تکنولوژی برتر و پیشرفت های 
حاصله در حوزه جنگ های الکترونیک از ابتدای 
انقالب و با تأســیس سپاه پاسداران در شرایط 
نابرخوردار و فقر مطلق تجهیزاتی بدست آمد تا 
آنجا که اکنون دنیا متحیر و مستأصل مانده و 
ایران در حوزه جنگ الکترونیک دست برتر در 

منطقه را از آن خود نموده است.
 به همین بهانه و در گرامیداشــت هفته دفاع 
مقدس گفت وگویی با عباس فکوری از نخستین 
فرماندهان مخابرات سپاه خراسان بزرگ)مخوال 
یا جنگال( - حد فاصل ســال های 58 تا 61 - 

داشته که در ادامه مشروح آن می آید.

جنابفکوریوضعیتمخابراتسپاه
خراسانبزرگپسازپیروزیانقالباسالمی
وباتوجهبهشــرایطانقالبچگونهبود؟

به نکته ظریفی اشــاره کردید. در ابتدا باید به 
تفاوت سپاه ابتدای انقالب و ارتش اشاره ای کرد. 
ســپاه  نهاد مردم پایه ای بود که همان ابتدای 

انقالب برای مقابله با ضدانقالب 
تأسیس شد و در حوزه تجهیزات 
اصطالحــاً صفر کیلومتــر بود، 
اما ارتش با پیشــینه 50 ســاله 
در  داشت.  مناســبی  تجهیزات 
مشــهد ابتدا در باشگاه افسران 
سابق، کنار باغ ملی مستقر و بعد 
از مدت کوتاهی به محل ساواک 

قدیم در میدان فلســطین انتقال داده شدیم. 
حتی از ســاده ترین تجهیزات الکترونیکی نیز 
برخوردار نبودیم. تنها با یک آمپلی فایر و چهار 

بلندگو، سیستم داخلی را راه اندازی کردیم. 
سپس چند بی سیم کارکرده معیوب متعلق به 
شهربانی وقت که کارایی نداشت به ما تحویل 
دادند. هنوز ابتدای انقالب بود و شهربانی ها که 
عمدتاً وابستگان و عوامل رژیم گذشته بودند، 
چندان راضی به همــکاری با ما نبودند. البته 
به تدریج جذب انقالب شده و تغییر به وجود 
آمد. حتی همان محل میدان فلسطین نیز آنتن 

لوپردیک وجود داشت که حدود 
1/5 متر از کابل آن توسط عوامل 
ســاواک بریده شده بود تا امکان 
بهره برداری نباشد. بی سیم ها همه 
شکسته شده بود و مرکز تلفن را 

به کلی تخریب کرده بودند.

اقدامــاتاولیهشــماو
دوستانتاندراینشرایطدشوارچهبود؟

آقای دکتر اکبری فوق دیپلم برق داشت و من 
دیپلم تنها. شروع کردیم به فراگیری و آموزش. 
بی ســیم یک کیلو واتی به عــالوه هزارواتی 
تامســون یا همان لوپردیک جهتی)مثلثی( 
چرخان ساخت فرانسه و بی سیم تامسون 300 
وات، کل تجهیزات الکترونیکی ما را شــامل 
می شد که آخری برای ارتباطات بی سیمی با 

شهرستان ها استفاده می شد.
 یک دســتگاه یک کیلو وات نیز برای ارتباط 
خارجی اســتانی و تهران در اختیار داشتیم. 

روزی اکبری بــرای تنظیم آنتــن از نردبان 
فلزی باال رفت، گفت که مواظب باشیم، چون 
مخاطره آمیز بود باید خیلی دقت می کردیم. 
از تهران دستگاه خیلی صدا زد و دست بردار 
نبود، فراموش کردم و گذاشتم روی قدرت آخر 

تا ببینم تهران چه می خواهد.
 آن باال اکبری متوجه می شود که پیچ گوشتی 
به شدت داغ شده و قبل پرتاب شدن، از همان 
باال خودش را پایین انداخت!. خالصه امکانات 
حداقلــی و بســیار ضعیف بود. آقــای ایزدی 
نیز متصدی)باســیم( مرکز تلفــن بود. ضمن 
اینکه عوامل رژیم گذشــته آنجا زندانی بودند 
و تحت شــرایط امنیتــی و حفاظتی خاصی 
مشغول به کار شده و سیســتم ها را راه اندازی 
کردیم.با تشــکیل لشــکر 5 نصر و ســازمان 
یافتن ســپاه خراسان بزرگ، اوایل سال 1360 
تشــکیالتی به عنوان گردان مخابرات تعریف 
شــد و مرکز پیــام و مخابرات بــه فرماندهی 
شــهید میررفیعی و سردار افراسیابی به عنوان 
جانشین گردان آغاز به کار کرد. کار تخصصی 
ایــن گردان ها نیز شــنود مکالمات دشــمن، 
تجهیز سیســتم های پیشــرفته مخابراتی و 
دستگاه های رمز مخابراتی و جنگ الکترونیک 
بود. در این دوران با وزارت مخابرات نیز بیشتر 
هماهنگــی و ارتبــاط  گیری صــورت گرفت.

برایتنویرافکارعمومی،دشمندرحوزه
مخوالازچهتجهیزاتیبهرهمندمیشد؟

 مصداق تجهیزات دشمن همین عبارت که تا 
بن دندان مسلح، حمایت و پشتیبانی می شد 

در حالی که ما در تحریم بودیم.
 در حوزه جنگ الکترونیک، تجهیزات بسیار 
ویــژه ای به عراق داده شــده بــود. از جمله 
رمزکننــده مدرن و آنالوگی کــه در آن زمان 
جزو پیشرفته ترین رمز کننده ها بود که شرکت 

راکال انگلیس آن را ساخته بود.

فرهنگ و هنر

ورزش خراسان

اجتماعی

مراسم رژه نیروهای مسلح در شهرهای 
استان های خراسان برگزار شد

دفاعراگرامیمیداریمنهجنگرا
قدس:همزمان با سراسر 
کشور و در نخستین روز 
مقدس  دفــاع  هفته  از 
مراســم رژه نیروهــای 
نظامــی و انتظامــی در 
اســتان های  شهرهای 

خراسان برگزار شد. 
در این مراسم، یگان های نمونه نیروهای مسلح خراسان رضوی 
اعم از ارتش، سپاه، انتظامی، مرزبانی و بسیج مردمی از مقابل 
جایــگاه رژه رفتند و قدرت و آمادگی دفاعی باالی خود را به 

نمایش گذاشتند.
مراسم رژه یگان های نمونه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران مستقر در خراسان رضوی صبح دیروز همزمان با آغازین 

روز هفته دفاع مقدس در بولوار نماز مشهد برگزار شد.
اســتاندار خراســان رضوی در این مراســم گفت: دشــمن 
می خواهد اعتقاد و ایمان مردم را نسبت به آرمان های انقالب 

اسالمی تضعیف کند. 
علیرضا رزم حســینی در مراســم رژه نیروهای مســلح به 
مناســبت آغاز هفته دفاع مقدس که مشهد برگزار شد، با 
بیان اینکه ملت ایران، ملت صلح جویی اســت، خاطرنشان 
کرد: در طول تاریخ، ایران شــروع کننده هیچ جنگی نبوده 
و امروز هم قرار نیســت جنگ را گرامی بداریم بلکه دفاعی 
را گرامــی  می داریم که به دلیل ایســتادگی در برابر تجاوز 

دشمنان، مقدس است.
وی اظهار کرد: همان طور که در دوران دفاع مقدس همدلی 
و همگرایی وجود داشت امروز هم باید با جنگ های اقتصادی 
مقابله کنیم، بنابراین ضــرورت دارد که در این جنگ هم به 

فرهنگ دفاع مقدس بازگردیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه دفاع مقدس یک دفاع 
مردمی بود، خاطرنشــان کرد: اگر امروز با همراهی اقشــار 
مختلف جامعه به ســمت اقتصاد مردمــی برویم، می توانیم 
تحریم ها را کنار بگذاریم و بیش از پیش در راستای شکوفایی 

اقتصادی گام برداشته شود. 

 اگر دشمن خطا کند اقتدار دفاعی ایران را می بیند
فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
هم در این مراسم گفت: 
میدان  مقــدس  دفــاع 
ایثارگری ملت شهیدپرور 

ایران اسالمی بود.
سردار سرتیپ یعقوبعلی 
داشــت:  اظهار  نظــری 
همان گونه که رهبر معظم 
انقالب فرمودند دفاع مقدس گنجی است که سال ها باید بنا 
بر نیازها و شــرایط از آن برداشت کرد، دفاع مقدس عالوه بر 
حفظ نظام، تولید فرهنگ داشت و این فرهنگ سال ها برای 

این ملت قابل استفاده است.
فرمانده سپاه امام رضا)ع(  همچنین  با بیان اینکه آنچه امروز 
به عنوان اقتدار نظام مقدس اســالمی می بینیم مدیون دفاع 
مقدس و شهدای عزیز این نظام چهل ساله است، اذعان کرد: 
اگر در دفاع مقدس مجبور بودیم برای حراست از این نظام و 
ارزش های اعتقادی ایستادگی کنیم، امروز این مرزها گسترش 
یافته؛ چرا که افراد دیگر با تأسی به این دوره، این مسئولیت 
را در دنیا برعهده گرفته اند و سبب شده اند امروز جبهه ای در 

عرصه و مناطق مختلف جهان داشته باشیم.

 مراسم رژه نیروهای مسلح در خراسان شمالی 
از  گزارش خبرنــگار ما 
بجنورد هم حاکی است، 
در نخستین روز از هفته 
دفاع مقدس مراسم رژه 
نیروهای مسلح همزمان 
در  کشــور  سراســر  با 

بجنورد آغاز شد.
در این مراســم مسئول 
بســیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه امام رضا)ع( گفت: 
آمریکا اتاق جنگ را در وزارت خزانه داری خود تشــکیل داده 
است و ما نیز باید با برنامه ریزی و مقاومت در برابر این جنگ 
اقتصادی بایستیم و مردم ما که همیشه و در تمامی دوران ها 
در کنار نظام بوده اند، در این مقطع نیز نظام را تنها نخواهند 
گذاشت.ســردار علی اکبر گرمه ای با بیان اینکه ملت در این 
۴0 سال بی نظیر عمل کرده است، اظهار داشت: رزمندگان، 
ایثارگران و شهدا تربیت شده مکتب عاشورا بودند و در هشت 
ســال جنگ تحمیلی جانانه جنگیدند و حتی یک وجب از 

خاک کشور را از دست ندادند.

حضورچهارداورخراسانی
درآزمونبینالمللی

قــدس: چهــار داور 
از خراســان رضــوی 
بــه آزمون گزینشــی 
بین المللی دعوت شدند. 
بر این اســاس حمید 
متین؛ داور بین المللی 
فوتبال ساحلی، انسیه 

مافی نژاد؛ کمک داور بین المللی فوتبال بانوان، حدیثه مهدوی؛ 
کمک داور ملی فوتبال بانوان و مرتضی منصوریان؛ داور ملی 
فوتبال ایران، به آزمون گزینشــی بین المللی دعوت شدند.

نایبقهرمانیپسرتکواندوکار
خراسانیدرمسابقاتکشوری

قدس: پسر تکواندوکار 
قوچانی در مســابقات 
خردســاالن  قهرمانی 
کشــور به مقام نایب 

قهرمانی رسید. 
بیست و هفتمین دوره 
قهرمانی  رقابت هــای 

خردساالن کشور در گروه پسران با حضور 278 تکواندوکار 
از 30 استان کشور در فدراسیون تکواندو برگزار شد.در این 
دوره از مســابقات، ایلیا جهان دوســت در وزن منفی ۴0 

کیلوگرم از قوچان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.

فرهنگوزندگی4
دوشنبه 1 مهر 1398

 23 محرم 1441 23 سپتامبر 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9069  ویژه نامه 3453 

شمارهپیامک:300072305
ارتباطپیامرسانسروش:0۹03۸3۴3۸0۱

فضایمجازی: 

همهچیزدربارهفتوواک۱3۹۸
قدس:نشســت »همه چیز درباره فتوواک 1398« به همت 
پاتوق عکس حوزه هنری خراســان رضوی و با همکاری کانون 
گسترش عکاسی در مشهد برگزار می شود. نمایش عکس های 
فتوواک )عکاســی خیابانی و شــهری( منتخب ایران و جهان 
در ســال های 2011 تــا 2018، اعالم کارگاه های عکاســی 
خیابانی و نام نویســی آنالین فتوواک از جمله برنامه های این 
نشست است که ساعت 17 امروز یکم مهرماه در حوزه هنری 
خراســان رضوی )بین هاشــمیه 20 و 22( برگزار می شــود.

دکتر اردشیر صالح پور در نیشابور:
تئاترایرانزاییدهتعزیهاست

نیشابور-خبرنگارقدس:
کارگاه پژوهشــی تعزیه 
هنرملی ایرانیان با حضور 
هنرمندان و مسئوالن در 
تماشاخانه بابک نیشابور 
برگزار شد.رئیس اتحادیه 
نمایشــگران  بین المللی 
ایران  یونیمای  عروسکی 

در کارگاه پژوهشی تعزیه هنرملی ایرانیان در نیشابور اظهار کرد: 
در واقعه کربال حقیقتی به نام حق را می خواســتند به تاریکی 
ببرند و ما چون عدالت خواه هســتیم به همین دلیل هرساله 
مراســم تعزیه خوانی را اجرا می کنیم تا دادخواهی را یادآوری 
کنیم. دکتر اردشــیر صالح پور گفت: تنها هنر نمایشی دنیای 
اسالم که ریشه در اسطوره های ایرانی و اسالمی دارد، تعزیه است.

نویسنده، پژوهشگر، کارگردان و مدرس تئاتر کشور با اشاره به 
اینکه تئاتر ایران زاییده تعزیه است، تصریح کرد: تعزیه از سوگ 
نگاشته ها از دوره شاه طهماســب به وجود آمد که کتاب های 
نوشته شده توسط محتشم نقش مهمی در تعزیه داشته است.

گفتنی است در این مراسم از تمبر یادبود دکتر اردشیر صالح پور 
به عنوان یــک چهره نامدار فرهنگی و هنری رونمایی شــد.

رونماییازکتاب
»منعاشقشعرگفتنموقتیکه...«

خبرنگار بشــرویه-
رونمایی  آییــن  قدس: 
کتاب »من عاشــق شعر 
گفتنم وقتی کــه...« به 
قلم سید روح اهلل فریدونی 
هنری  حــوزه  به همت 
خراســان جنوبی برگزار 

شد.در مراســم رونمایی از تازه های نشر حوزه هنری خراسان 
جنوبی کــه با حضور رئیس حوزه هنری کشــور و جمعی از 
هنرمندان و مســئوالن در بیرجند برگزار شد از تازه ترین آثار 
مکتوب واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری خراسان جنوبی 
همچون کتاب »من عاشق شعر گفتنم وقتی که...« اثر سید روح اهلل 
فریدونی از هنرمندان شهرستان بشرویه رونمایی شد.این کتاب 
دربرگیرنده اشعاری در قالب رباعی با موضوعات آزاد، اجتماعی 
و عاشقانه است.گفتنی است فریدونی در چندین جشنواره ملی 
و استانی شعر حائز مقام های اول تا سوم شده است و در سال 
گذشته مقام نخست جشــنواره ملی شعر رضوی و همچنین 
جشــنواره استانی شــعر فجر را به خود اختصاص داده است.

   یک استاد دانشگاه:
عملیاتایجادموزهبجستانبا

مشارکتشهرداریسرعتمیگیرد
قدس:مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری خراســان رضوی گفت: عملیات مرمت 
و احیای خانه تاریخی رحیمی بجســتان انجام شــده 
و هم اکنون در حال اجــرای طراحی داخلی این موزه 
هستیم که مشارکت شهرداری می تواند سرعت بیشتری 
به این کار بدهد.  مکرمی فر در نشست مشترک با معاون 
فرماندار، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر بجستان، 
با بیان این مطلب افزود: موزه ها نقش مهمی در پذیرش 
و ماندگاری گردشگران دارند. همچنینمعاون فرماندار 
بجستان برای هر گونه همکاری با میراث فرهنگی در 

جهت احیای این آثار اعالم آمادگی کرد.

   رئیس اداره میراث فرهنگی نیشابور:
اهدایدودستگاهماشینتایپ

قدیمیبهموزههایخراسانرضوی
قدس:رئیس گروه موزه های اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از اهدای دو 
دستگاه ماشین تایپ قدیمی به موزه های این اداره کل 

خبر داد.
محمدرضا پهلوان گفت: این دستگاه های ماشین تایپ 
توســط نازنین بیضاوی از عالقه منــدان حوزه میراث 

فرهنگی به واحد موزه های استان اهدا شد.
وی ادامــه داد: عالقه مندان با اطمینان خاطر چنانچه 
وسایل قدیمی، اسناد و آثار مردم شناسی دارند، به اداره 
کل میراث فرهنگی استان اهدا کنند تا به بهترین شکل 

ممکن در موزه های استان جانمایی شوند.

     مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی:
مردمفریبافرادسودجودرباره

بیمهسالمترانخورند
بجنــورد-خبرنگارقدس: مدیرکل بیمه ســالمت 
خراسان شمالی گفت: برخی افراد و شرکت های سودجو 
بــا سوء اســتفاده از نام و عنوان بیمه ســالمت از مردم 
کالهبــرداری و با وعده ارائه بیمــه تکمیلی و پرداخت 
هزینه های درمانی، وجوهی را از مردم دریافت می کنند.

دکتر رعنایی اظهار داشــت: شــهروندان به اظهارات و 
وعده های متقلبانه ســودجویان و کالهبــرداران توجه 
نکنند و مراتب را به سامانه ارتباطی 1666 اطالع دهند.

وی تصریح کرد: مردم استان باید برای دریافت دفترچه 
بیمه سالمت همگانی، صرفاً به32 دفتر پیشخوان طرف 

قرارداد دولت در استان خراسان مراجعه کنند.

7637جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. کشوری در جنوب غرب آفریقا به مرکزیت 
»ویندهــوک« - آشکارشــدن – پســوند 
شــباهت 2. نامی دخترانه- آهنگر انقالبی 
عصر ضحاک - سده 3. عالم- دلداری دادن- 
 پارچــه یا کاغــذی که بر چیــزی پیچند
۴. حیوان عظیم الجثه- گله گله- تلفظ سریانی 
نام امام علی»ع« 5. لحظه- محل پهلوگیری 
 کشــتی ها- گرداگرد اماکــن مقدس- فرد
 6. شهر خون و قیام- زادگاه رازی- آرزومند 
7. آخرین دین آســمانی- نداری- خوب و 
خوش 8. رتبه ها- یاری رساندن است و سوره 
110 قرآن کریم - افشره 9. جیحون- کتف و 
شانه- پرده ای که از تخته های بلند و باریک 
ساخته شود 10. طایفه ای در سریالنکا- آب 
ناشــنوا- صوت ندا 11. مروارید درشــت- 
سرشــت و باطن- ظرفی دوجــداره برای 
نگهداری طوالنی مدت آب جوش- باالآمدن 
آب دریا 12. خراب شــده- چندین دایره- 
آوای گربه 13. زبان- شیون و زاری - سقف 
فروریخته 1۴. مفرد- موی بلند جلوی سر- 
مشهور 15. بانوی کشته شده در راه خدا – 

مقیمان کره خاکی

1. یکی از دوجنس - رنگ و لون- ســازی 
زهی شبیه سه تار با هشت تار که با سر ناخن 
نواخته می شود 2. نام پسرانه آذری- بهشت 
شداد- خطرکردن 3. ناممکن- سنگدلی- 
امپراتــوری آلمانی که هیتلر آخرینش بود 
۴. سخنان بیهوده- خوراکی مجردی- نوای 
آگاه کردن مسلمین از وقت نماز 5. شهری 
در هنــد و مرکــز دینی عمــده هندوان- 
 الفبای حیات- اسباب زندگانی- چه وقت؟

 6. یــک کوتــاه- بســیارگرامی- صفحه 
الکترونیکــی- خداوند درگویش بچه لندن 
7. دنبالــه رو- از جریان های دوگانه ســیم 
بــرق شــهری- ییالقی زیبــا و دیدنی در 
تهــران 8. حرکت زیر حروف – یک چهارم 
ســال- ورقــه آلومینیومی 9. ســتمکار- 
قــرارگاه- از ســرپوش ها 10. می گوینــد 
جواب های اســت- روز رستاخیز- اجاره- 
سرمای شــدید 11. صوت شگفتی- سیم 
اتصال زمین- صد مترمربع- اهل شــهری 
اســت در آذربایجان شــرقی 12. پایتخت 
 پــرو- ســکه زن- دریاچــه ای در حمــام

13. یــار کلیــد- پرنده آوازه خــوان بومی 

جزیره ای به نام خودش – پیامبر نقاش خالق ارژنگ
 1۴. شیوع بیماری- حشره چسبنده- منشی و دبیر

 15. شــکل غلط رایج شــده برای ســکته قلبی- تنبل 
جالیزی- رود آرام

عمودیافقی

قاب حماسه

یادیازسنگرسازان

مکانعکسبرداري: منطقه عملیاتی والفجر8
منطقهومحورعملیاتي: خسروآباد، فاو

عکس:سلیمان خزائی
خاطرهعکــس:جمعی از رزمنــدگان درحال 
مســتحکم کردن سنگر ضد شــیمیایی دشمن 

هستند .

همایششهرکتخصصی
ازدواجدرمشهد

فخرایی: نخســتین همایش »شــهرک ازدواج« در مشهد 
برگزار می شود. مدیر اجرایی این همایش گفت: ازدواج جوانان 
همیشــه یکی از موضوعات اصلی و اساسی در نهاد خانواده 
اصیل اسالمی و ایرانی است که غفلت از آن مشکالت زیادی 
را فرا روی خانواده ها به عنوان زیر بنای جامعه اسالمی، نهاد 

حکومتی و نظارتی و متولیان امر قرار داده است.
شــکرریز اظهار داشت: با توجه به آمارهای موجود در مشهد 
مبنی بر باال بودن میزان ازدواج و طالق، این شــهر به عنوان 
نخستین حوزه برگزاری همایش انتخاب شد.وی افزود: یکی 
از مهم ترین اهداف شهرک ازدواج نگاه ویژه به تشکیل خانواده 
و استحکام بخشیدن به اساس و بنیان آن است.وی ادامه داد: 
از ایــن رو شــهرک ازدواج در فضا و محیطی دائمی با هدف 
تأمین نیازهای مســتقیم مردمی در شرایطی کامالً رقابتی 
شــامل آموزش، خدمات، کمک های اقتصادی و مسافرتی و 

جهزیه تشکیل شد. 
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