
 برخی فضاهای اقامتی  مشهد  
بدون استانداردهای  آتش نشانی

 ادبیات پایداری
به نگاه زنانه هم نیاز دارد

گفت وگوی قدس با » مریم جهانگشته« نویسنده ادبیات دفاع مقدسدر جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد عنوان شد

مدیرکل آمــوزش و پرورش خراســان رضوی در 
جلسه علنی شورای اســامی شهر مشهد گفت: 
خراســان رضوی با کمبود شدید نیروی انسانی و 
معلم مواجه است و ۱۶هزار نفر کمبود نیرو دارد که 
این میزان از تعداد شاغان خیلی از استان ها بیشتر 
است.  قاسمعلی خدابنده افزود: این مهم نگرانی هایی 

ایجاد کرده بود ولی با تاش ...

بی شک نگاه زنانه نویسندگان زن در عرصه دفاع 
مقدس، سبب افزایش لطافت ادبیات دفاع مقدس 
می شود و از تلخی آن می کاهد و با مخاطب ارتباط 
بیشــتری برقرار می کند. کنار هر مادر یا همسر 
شهیدی که می نشینم رفتن عزیزش به جبهه را 
به علت دفاع از دین، وطن و ناموس می داند. یعنی 

ناموس همردیف آن ها قرار دارد...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 

اعتبارات قطره چکانی برای حاشیه شهر مشهد
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان 

مشهد در گفت وگو با قدس:
صادرات گوجه فرنگی بازار 

را تهدید نمی کند

 قدس در گفت وگو با یک مقام مسئول 
در دادستانی بررسی کرد

 بایدهای پیشگیری از 
وقوع جرم در سرویس مدارس

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

 همزمان با 
آیین بازگشایی مدارس 

 زنگ ایثار و مهر 
به صدا درآمد

در آیین بازگشایی مدارس خراسان رضوی همزمان 
با سراسر کشــور زنگ ایثار و مهر به صدا درآمد. در 
مشهد نیز این مراسم با حضور مشاور وزیر آموزش و 
پرورش، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس و جمعی 
از مسئوالن و نمایندگان شورای اسامی شهر مشهد 
و خیران مدرسه ســاز و رؤسای دستگاه های مختلف 
نظامــی و انتظامی و دولتی برگزار شد.مشــاور وزیر 
آموزش و پرورش در این مراســم که در هنرســتان 
دخترانه سلماسی ناحیه 7 مشهد برگزار شد با تأکید 
بر اینکه توسعه هر کشوری به تربیت نیروی انسانی 
متکی است کلید رمز آن را مهرورزی برشمرد و گفت: 
روز اول مهر اســت اما مهر اول و آخر ندارد و سراسر 
زندگی باید سرشار از مهر باشد.وی پیام وزیر آموزش 
و پرورش را در این مراسم اباغ کرد.مدیرکل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی هم در پیامی سال تحصیلی 
99-98 را با شــعار امیدآفرینی، مشــارکت پذیری و 
مهارت آموزی مــورد توجه قرار داد.وی با اعام اینکه 
بیش از یک میلیون و 290 هزار دانش آموز در خراسان 
رضوی راهی مدرســه می شوند کانون اصلی تعلیم و 

تربیت و آینه آینده جامعه را مدرسه ...

قدسبررسیمیکند

.......صفحه 2 

 وقف مادر شهید مفقوداالثر 
در راستای ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد گفت: با توجه به هزینه هایی که 
خانواده ها برای اول مهر انجام داده اند، سعی کرده ایم که قیمت میوه ها 
روند کاهشی داشته باشد؛ چراکه در این چند روزه عرضه میوه در بازار 

خیلی بیشتر از تقاضا بوده است.... 

تی.......صفحه 2
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان نوبت دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل مشهد
در اجرای مواد 11 و 17 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از کلیه 
میگردد  دعوت  مشهد  اتومبیل  نقاشان  صنف  اتحادیه  معتبر  کسب  پروانه  دارای  اعضاء 
شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوکپی پروانه کسب معتبر به همراه کارت شناسائی 
عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز سه شنبه مورخ  98/07/16 جهت شرکت درنوبت 
دوم انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » حسینیه خضرینیها « واقع در 
خیابان پروین اعتصامی 15 سمت چپ، مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 

ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی انتخاب نمایند .
* شایان ذکر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز یک 

نفر می باشد .   
به  مشهد  اتومبیل  نقاشان  صنف  اتحادیه  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  اسامی   (

ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل مشهد به 
ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف

حسین باغدار کریم آبادی1

امیر باغیشنی2

سعید جالیری3

علی حاجیان سیوکی4

محمدرضا روحی5

نام و نام خانوادگی ردیف 

حسین قلی زاده6

سید هوشنگ نقیبی7

محمد حسین واقعی دشت بیاض8

مهدی وفاجو9

نام و نام خانوادگیردیف
رسول احمدی1
هادی فدائی بكاولی2
محمد واله3

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی 
عادی ساالنه صندوق قرض الحسنه 

شهید رجایی
 بدین وس��یله از کلیه اعضای هیئت امنای 
صندوق قرض الحسنه شهید رجایی دعوت 
می شود جهت برگزاری جلسه مجمع عمومی 
عادی ساالنه صندوق حضور به هم رسانند 
دستور جلسه:1- برگزاری انتخابات هیئت 
مدیره و بازرس2- تصویب تراز مالی سال 

 1397
تاریخ جلس��ه :1398/07/17 رأس س��اعت 
19درمح��ل صندوق قرض الحس��نه ش��هید 

رجایی برگزار می شود
هیئت مدیره صندوق قرض الحسنه

 شهید رجایی
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ب��رگ س��هام از ش��ماره 349511 ال��ی ش��ماره 
349550 ش��رکت آبادانی و الهیه خراسان به 
نام حس��ن رضا نبی فرزند رمضان  به ش��ماره 
شناس��نامه 3 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد .
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت سپهر فدک کوثر )سهامی 

خاص( به شماره ثبت40826و شناسه 
ملی10380566735 )نوبت اول(

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران دعوت به 
عمل می آید در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
ب��ه ط��ور ف��وق الع��اده ش��رکت س��پهر فدک 
کوث��ر به ش��ماره ثبت 40826 و شناس��ه ملی 
10380566735مورخ 1398/07/13 س��اعت 
9 صب��ح ک��ه در محل مش��هد بزرگراه ش��هید 
کالنتری مجتمع آبادگ��ران برج اداری آفتاب 

طبقه نهم برگزار می گردد شرکت نمایند.
دستور جلسه:

1- تعیین مدیران
هیئت مدیره
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هاشم رسائی فر: دیروز مشهد یکی از آلوده ترین روزهایش را در طول 
ســال 98 تجربه کرد. طوری که شــاخص آالینده های معلق در هوا از 
نماد ۱50 هم فراتر رفت و به ۱57 رســید. این شــرایط در حالی رقم 
خورد که عبور شاخص از ۱40 برای گروه های حساس و آسیب پذیر از 
جمله کودکان و خردســاالن شرایط خاص اعام شده و این گروه ها تا 
حد امکان نباید از خانه خارج شــوند. در همین راستا با اینکه روز اول 
مهر بود و روز بازگشــایی مهدهای کودک  در مشهد تعطیل اعام شد 
اما مدارس در تمامی مقاطع باز بود. در مجموع هوای دیروز مشهد در 
شرایط ناسالم و خطرناکی قرار داشت که خیلی از شهروندان مشهدی 

از این وضعیت گایه مند بودند.
گرچه شــاخص آالیندگی هوا دیروز تا ۱57 باال رفت اما به تدریج افت 
داشت و تا بعد از ظهر به زیر ۱25 رسید. با این وجود آنچه مورد سؤال 
است این اســت که اوضاع برای امروز)سه شنبه( به چه شکلی خواهد 

بود؟محمــد عرفانی، معاون پایش و نظــارت اداره کل حفاظت محیط 
زیســت خراســان رضوی درخصوص وضعیت هوای مشهد در دیروز و 
امروز گفت: شــاخص آالیندگی هوای مشــهد دیروز در شروع صبح تا 
۱57 رســید اما به تدریج این شاخص افت کرد و به ۱39 کاهش یافت 
و تــا این لحظه)بعد از ظهر( تا ۱22 هم افت داشــته این یعنی اینکه 

آالیندگی هوا رو به کاهش بوده و مشکلی در این باره وجود ندارد.
وی در مــورد اینکه چقدر احتمال تعطیلی مدارس با شــرایط هوایی 
فعلــی وجود دارد، اظهار کرد: فعًا شــاخص آالیندگی رو به کاهش 
است و با این شاخص بعید می دانم مدارس تعطیل شوند چون شرایط 
نشان می دهد هوا به وضعیت پایداری رسیده مگر اینکه اتفاق دیگری 
بیفتد و شــاخص باال برود که در این شرایط ، جلسه کارگروه اجرایی 
و اضطــراری کاهش آلودگی هوای اســتان تشــکیل و در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد شد.

تجمعصنفتلفنهمراه
بهخاطر»همتا«

قدس: شــامگاه روز گذشــته اعضای صنف بازار تلفن 
همراه مشــهد در اعتراض به طرح ریجســتری و قطع 
شدن سرویس آنتن دهی گوشــی های فروخته شده از 
سوی سامانه همتا برای ســاعاتی در خیابان احمدآباد 

تجمع کردند.
فروشــندگان مدعی بودند در دو روز گذشته دوباره آنتن 
گوشی های فروخته شده به مشتریان، توسط سامانه همتا 
قطع شده که مشکات بی شماری برای آن ها به وجود آورده 
اســت. یکی از فروشندگان به خبرنگار ما گفت: هر روز به 
این خاطر در مغازه ها شاهد جنگ و جدال بین فروشنده 

و مشتری هستیم.

قدس: همزمان با آغاز ســال تحصیلی جدید به همت انجمن 
خبرنگاران و عکاســان ورزشــی خراســان رضوی و همیاری 
ورزشــکاران و پیشکســوتان خیر، دیه یک دانش آموز زندانی 

پرداخت شد. 
به گــزارش روابط  عمومــی »انجمن خبرنگاران و عکاســان 
ورزشــی خراسان رضوی« در پایان دومین دوره مسابقات جام 
رســانه و مهربانی که به میزبانی مجموعه تربیت  بدنی آستان 
قدس رضوی انجام شــد، با همت عالی خبرنگاران، عکاســان، 
پیشکسوتان ورزشی، مســئوالن شهری و استانی مبلغی برای 
کمک به آزادســازی دانش آموزان در بند جمع آوری شــد که 
همزمان با شــروع سال تحصیلی با پیگیری های صورت گرفته 

منجر به پرداخت دیه 300میلیون ریالی یک دانش آموز شد. 
در این امر خیر عاوه بر انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی، 
پیشکسوتان تیم های »ابومسلم«، »پیام«، »دهداری« و »هدف 
گلکار« و ارگان هایی چون شــهرداری و شورای شهر، مؤسسه 
فرهنگی شهرآرا، باشگاه شهر خودرو، باشگاه سبزجامگان پیام، 
هیئت فوتبال خراســان رضوی و آموزش و پرورش مشارکت و 

همیاری داشتند.
گفتنی اســت، ســال قبل هم با گلریزانی که در جام رسانه و 
مهربانی انجام شد، مدرسه ای محروم در ناحیه تبادکان مشهد 
با مبلغ ۱40میلیون ریال به وســایل کمک آموزشی و ورزشی 

تجهیز شد.

با وجود رسیدن شاخص آلودگی به 157 در روز گذشته

پرداختدیهیکزندانیهوایمشـهدروبهبهبوداست
توسطخبرنگارانوعکاسانورزشیخراسانرضوی



قدسبررسیمیکند

اعتبارات قطره چکانی برای حاشیه شهر مشهد
علیمحمدزاده سال هاســت که واژه هایی 
چون بافت فرســوده و حاشیه نشــینی میهمان 
همیشگی نوشته های رسانه ها شده و تنها اتفاق 
متفاوتی که در سال های اخیر افتاده این است که 
واژه ترکیبی »سکونتگاه های غیررسمی« جایگزین 
بافت فرسوده شده اما در واقعیت مشکل همان 

است و هر روز بزرگ تر شده و می شود.
آنچه مســلم اســت نمی توان انتظــار معجزه 
داشت؛ مشــکل ریشه دار و رسوب کرده ای چون 
حاشیه نشینی چند دهه به یکباره و در مدت چهار 
یا پنج سال رفع شود ولی حداقل انتظار بدیهی 
این است که مدیران و متولیان ملی این حوزه به 
همان نسبت سخن گفتن از معضالت جدی این 
حوزه، در زمان عمل هم به همان نســبت همت 
داشته باشند و مقدمات اجرایی شدن شعارهای 

خود را فراهم نمایند.
دلیل و بهانه منطقی برای سخن گفتن از الیه های 
مختلف آسیب های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های فرسوده بسیار 
است و بی شک فردی نیست که از آن ها بی اطالع 
باشــد بنابراین به جای تکرار مطالب بارها گفته 
شده در بحث ضرورت اقدام جدی تر در این حوزه 
در ادامه نگاهی دوباره )و البته تکراری( به موضوع 
الزام اولیه و پیش نیاز اولویت دار هر اقدامی یعنی 

مسئله تأمین مالی داشته باشیم.

  وقتی حاشیه شهر مستقل شد 
با بررسی سوابق اســناد بودجه  ریزی می بینیم 
بحث حاشیه نشــینی هر چند از دو دهه پیش 
در محافل مدیریتی جدی تر از همیشــه مطرح 
می شده اما در عمل حدود یک دهه قبل بود که 
صحبت از تعریف سرفصل خاص برای ساماندهی 

حاشیه نشینی در کالنشهرها مطرح شد.
با این وصف تصور می شد با این تصمیم باید شاهد 
اتفاقات قابل لمس و اســتناد بود ولی با گذشت 
سال ها و با وجود انجام اقدامات خوب نسبت به 
سال های پیشــتر باز هم زخم حاشیه نشینی و 
بافت فرسوده در کالنشهرها همچنان وسیع تر و 
هر سال بر تعداد ساکنان این مناطق افزوده شد.

اما همان گونه که گفته شــد 
نخستین نیاز هر اقدامی تأمین 
منابع مالی الزم برای انجام آن 
است از این رو در این حوزه نیز 
باید اعتبــارات الزم در اختیار 
مجریان طرح ها قرار می گرفت 
که با توجه به خروجی کار در 
چند سال اخیر به نظر می رسد 
مشــکل اصلی عــدم تأمین 

اعتبارات بوده است.

  اسناد آماری
بــرای آنکه از حاشــیه های 
مربوط به قضاوت یا برداشت 
یکجانبه در امان باشــیم از 
رئیــس ســازمان مدیریت 
خراســان  برنامه ریــزی  و 
رضوی خواستیم تا اعتبارات 
تخصیص یافته به حوزه بافت 

فرســوده و حاشیه نشینی مشهد در سال های 
اخیر را اعالم کند.

رضا جمشیدی گفت: در سال 93 هیچ اعتباری 
برای حاشیه نشینی در نظر گرفته نشد.

ســال 94 در بودجه ســاالنه 
اعتبار  ریــال  400میلیــارد 
مصوب شد ولی تا پایان سال 
هیچ رقمی تخصیص نیافت و 
سال 95 مبلغ یک هزار میلیارد 
ریال اعتبار از محل ردیف 66-
550000 مصوب شــد ولی 
تا پایان ســال رقم تخصیص 
یافتــه 533میلیارد ریال بود 
)193میلیــارد ریال از محل 
اسناد خزانه اسالمی و 340 

میلیارد ریال نقدی(.
وی افــزود: در همان ســال 
یــک هــزار و 750میلیارد 
ریال اعتبــار از محل تبصره 
36 قانــون اصــالح بودجه 
95 در نظر گرفته شــد که 
500میلیارد ریال هم از این 
محل تخصیص یافت که در 

مجموع به رقم 533 میلیارد رسید.
وی ادامــه داد: در ســال 96 اعتبار مندرج 
در جدول شــماره 9 قانــون بودجه )اعتبار 
 550000-67 ردیــف  متفرقه(  ردیف های 

با عنوان بهســازی بافت فرسوده و حاشیه 
کالنشــهر مذهبــی مشــهد مبلــغ 750 
میلیارد ریال مصوب شــد که از این میزان 
500میلیارد ریال به صورت نقدی در همان 

سال تخصیص یافت.
جمشــیدی اظهار کرد: در سال 97 اعتبار 
مصــوب برای بهســازی بافت فرســوده و 
حاشیه کالنشهر مذهبی مشهد 300میلیارد 
ریال بود همچنین بهســازی بافت فرسوده 
و ساماندهی حاشیه شهرها و کالنشهرهای 
مذهبــی یک هــزار میلیارد تومــان اعتبار 
مصوب جدا داشــت کــه در مجموع از این 
دو محل 580 میلیارد ریال تخصیص یافت.
وی گفــت: در ســال جاری نیــز یک هزار 
میلیارد ریال برای بهســازی بافت فرسوده 
و ساماندهی حاشیه شهرها و کالنشهرهای 
مذهبی مصوب شــده که امیدواریم تا پایان 
سال رقم قابل توجهی از این مبلغ تخصیص 

یابد ولی تاکنون پرداختی نشده است.
جمشــیدی در پایــان تأکید کــرد که در 
ســال های 93 تــا 98 در قالــب دو طرح 
)طرح مطالعات و ساماندهی سکونتگاه های 
غیررســمی و طــرح مطالعــه و کمک به 
بهسازی و نوســازی بافت فرسوده شهری( 
اعتباراتی در قوانین بودجه ســنواتی برای 
بافت فرسوده و حاشیه نشینی کل  نوسازی 
کشور در نظر گرفته شده که تخصیص آن ها 

بسیار کم و در حد صفر بوده است.

  نتیجه گیری ساده
با ایــن اوصاف و بــا نگاهی بــه پهنه های 
بافت های ناکارآمد شــهری و حاشیه نشینی 
گسترده در شــهری مانند مشهد به خوبی 
می تــوان پیش بینی کرد بــا روند موجود و 
تجویز قطره چکانــی داروی پول برای زخم 
کهنه حاشیه نشینی نباید امیدی به درمان 
آن حتــی در چند دهه دیگر داشــت مگر 
اینکه به قــول معروف تصمیم ســازان این 

حوزه طرحی نو دراندازند... .   

وقفمادرشهیدمفقوداالثر
درراستایترویجفرهنگایثاروشهادت

مهر:همزمان با هفته دفاع مقدس مادر سعید مهرآبادی، شهید 
مفقوداالثر اهل داورزن زمینی را به ارزش 60 میلیون تومان وقف 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کرد. صدیقه مهرآبادی گفت: یک 
ســاعت و نیم آب از موتور عمیق روستای مهرآباد به همراه دو 
جریب زمین را که از مادرم به ارث برده بودم وقف تبلیغ و ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت، امور عام المنفعه و امور مسجد روستای 

مهرآباد از توابع شهرستان کردم.
وی بیان کرد: تا زمانی که زنده هستم تولیت این موقوفه بر عهده 
خودم است. مهرآبادی با بیان اینکه فرزندش در سن 19 سالگی 
در عملیات والفجر یک مفقوداالثر شــد، افزود: ۲9 ســال است 
چشم انتظار بازگشت فرزندم هستم و پدرش چند سال پیش در 

حالی  که در انتظار بازگشت او بود، درگذشت.

همزمانباآیینبازگشاییمدارس
زنگایثارومهربهصدادرآمد

پورحسین: حســین
در آیین بازگشایی مدارس 
خراسان رضوی همزمان با 
سراسر کشور زنگ ایثار و 

مهر به صدا درآمد.
در مشهد نیز این مراسم با 
حضور مشاور وزیر آموزش 

و پرورش، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس و جمعی از مسئوالن 
و نمایندگان شورای اسالمی شهر مشهد و خیران مدرسه ساز و 
رؤسای دستگاه های مختلف نظامی و انتظامی و دولتی برگزار شد.

مشــاور وزیر آموزش و پرورش در این مراســم که در هنرستان 
دخترانه سلماســی ناحیه 7 مشهد برگزار شد با تأکید بر اینکه 
توسعه هر کشوری به تربیت نیروی انسانی متکی است کلید رمز 
آن را مهرورزی برشمرد و گفت: روز اول مهر است اما مهر اول و 

آخر ندارد و سراسر زندگی باید سرشار از مهر باشد.
وی پیام وزیر آموزش و پرورش را در این مراسم ابالغ کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی هم در پیامی سال 
تحصیلی 99-98 را با شــعار امیدآفرینی، مشــارکت پذیری و 

مهارت آموزی مورد توجه قرار داد.
وی با اعالم اینکه بیش از یک میلیــون و ۲90 هزار دانش آموز 
در خراســان رضوی راهی مدرسه می شوند کانون اصلی تعلیم و 
تربیت و آینه آینده جامعه را مدرسه دانسته و عنوان کرده است: 
تمام ارکان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سرچشمه اش 
در مدرسه است و باید با تمام قوا آن را تقویت کرده و از مدرسه 

غفلت نشود.
گفتنی اســت، زنگ بازگشایی مدارس ناحیه یک مشهد توسط 
استاندار خراســان رضوی با حضور مدیرکل آموزش و پرورش، 
سرهنگ مدرسی؛ فرمانده سپاه ناحیه میثم و جمعی از مسئوالن 
استانی در هنرســتان بدیع آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد 

نواخته شد.
اســتاندار خراسان رضوی در مراسم آغاز سال تحصیلی 98-99 
گفت: آموزش و پرورش مکانی برای ایجاد دانایی و توانایی برای 
توسعه کشور به حساب می آید و دولت و مسئوالن عالی رتبه نظام 

بر آموزش و پرورش تأکید دارند.
علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه نظام جمهوری اسالمی با همه 
توان در این راه گام برمی دارد اما موفقیت کامل در این راه مستلزم 
مدیریت پرتالش و جهادی اســت، افزود: همت دست اندرکاران 
آموزش و پرورش و دانش آموزان در راســتای کسب و دانایی به 

شمار می آیند.
وی با اشــاره به اینکه در همه دنیا آموزش و پرورش به سمت 
دانایی و مهارت آموزی گرایش دارد، افزود: هر دانش آموزی پس 
از دانش آموختگی باید روی پای خود بایستد و خودش را اداره 

کند.
استاندار خراسان رضوی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای 
دانش آمــوز و معلم دفــاع مقدس اظهار کرد: 38 ســال پیش 
دانش آموزانی همســن و ســال شــما از آرامش و زندگی خود 
گذشتند تا امروز شما امنیت داشته باشید و بتوانید سرافرازانه 
زندگی کرده و نفس بکشید، شهدا از پا افتادند تا ما بتوانیم زندگی 
کنیم. وی افزود: باید به هر مناســبتی از این سربازان فداکار به 

نیکی یاد کرده و آن ها را سرلوحه و الگوی زندگی قرار دهیم.

بهدلیلکاهشآبدهیچاههایموجود
طرحآبرسانیبهتربتجام
12سالزودترواردمدارشد

قدس: طرح آبرسانی به 
شــهر تربت جام به دلیل 
کاهــش آبدهی چاه های 
موجود 1۲سال زودتر وارد 

مدار بهره برداری شد. 
ایــن طرح بــا 1۲ حلقه 
چاه، یک مخــزن ۲هزار 
مترمکعبی جمع آوری و یک مخزن ۲0هزار مترمکعبی ذخیره آب 
قرار بود برای تأمین آب شرب مورد نیاز شهروندان در سال 1410 
عملیاتی شود.  به گفته مدیر امور آب و فاضالب تربت جام از این 
تعداد چاه 10 حلقه برای مقابله با بحران کمبود آب مورد استفاده 
قرار گرفت که دو حلقه آن در تابستان به شبکه توزیع متصل شد. 
رضا صباغی تأکید کرد: دو حلقه چاه هم برای تأمین آب تابستان 

و پیک مصرف سال 99 تجهیز موقت و وارد مدار خواهد شد. 
وی منابع موجود تأمین آب شهر تربت جام با 31 هزار مشترک 
را ۲9 حلقه چاه با دبی 350 لیتر بر ثانیه اعالم و اظهار کرد: این 

شهر در نقطه سر به سر تأمین آب قرار دارد. 
وی به چالش فرسودگی شبکه ۲۲0 کیلومتری توزیع آب شهر 
تربت جام اشاره و از آمار باالی اتفاقات آب در این شهر خبر داد و 
افزود: از محل مشارکت های مردمی سالی 10 کیلومتر از شبکه 

آب تربت جام اصالح و توسعه می یابد.

باحضوراستاندارخراسانرضویانجامشد
گشایشنخستیندفتراجرایی

طرحجهاداجتماعی)نجات(درمشهد
محبوبهعلیپور: بیان مشکالت و آسیب ها نباید همراه با 
سانسور باشد و باید واقعیت ها را گفت و مقامات عالی را نیز 

در جریان گذاشت.
اســتاندار خراســان رضوی با بیان این مطلب در مراســم 
گشایش نخستین دفتر اجرایی طرح جهاد اجتماعی )نجات( 
گفت: طــرح نجات، یک موضوع اجتماعی به منظور کاهش 
آســیب های اجتماعی حاشیه شهر مشهد اســت. بنابراین 
حرکت در این مســیر بایــد منطقی و همراه بــا آرامش و 

مشارکت مردمی باشد. 
علیرضا رزم حسینی افزود: با اجرای برنامه های اثربخش 
نباید گذاشــت که جمعیت حاشیه نشین کالنشهر مشهد 

افزایش یابد.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی 
نیز در حاشــیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: شهر مشهد 
به لحاظ جمعیت حاشیه نشــین در جایگاه دوم کشــوری 
قرار دارد از همین رو به همراه مدیران تمامی دســتگاه های 
اجرایی نشســت های متعددی برگزار شد که سرانجام طرح 
جهاد اجتماعی شکل گرفت که براساس این طرح قرار است 
در حاشیه شهر مشهد دســتگاه های اجرایی، مردم و دفاتر 
تسهیلگری با مشــارکت یکدیگر برای کاهش مشکالت این 
مناطق، افزایش خدمات به ســاکنان و البته پیشــگیری از 
توسعه حاشیه نشینی تالش کنند. مطابق همین اهداف نیز 
چارت سازمانی تعریف شــده و با تشکیل هشت کمیته در 
واقع تقسیم کاری میان دستگاه های اجرایی انجام شده است. 
سیدحمید موسوی با اشاره به اینکه مرحله نخست این طرح 
در هشت محله از 67 محله کم برخوردار مشهد و با جمعیتی 
بیش از 3۲0هزار نفر اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در یکی 
از کمیته های فعال در ساماندهی این مناطق که مسئولیت 
آن را شهرداری برعهده دارد با بررسی ها و برنامه ریزی هایی 
سعی خواهد شد ضمن پیشگیری از توسعه حاشیه نشینی، 
شرایط را برای افزایش مهاجرت معکوس و بازگشت مهاجران 

به مناطق مبدأ فراهم سازند.
وی دفتر اجرایی طرح جهاد اجتماعی را که در منطقه توس 
مشــهد ایجاد شــده، قلب تپنده و اتاق فکر دانست و گفت: 
کمیته اجرایی این طرح فرمانداری مشــهد بوده و دبیرخانه 
آن نیز اداره کل امور اجتماعی اســتانداری خراسان رضوی 
است. همچنین دستگاه های اجرایی نمایندگانی در این مرکز 

خواهند داشت.

فرماندهقرارگاهمنطقهاینزاجا:
هیچقدرتینمیتواندایرانراتهدیدکند

قــرارگاه  فرمانده  ایرنا:
زمینی  نیروی  منطقه ای 
اسالمی  جمهوری  ارتش 
ایران در شــمال شــرق 
قدرت  هیچ  کشور گفت: 
و نظام سیاسی در جهان 
جمهــوری  نمی توانــد 
اسالمی ایران را تهدید کند. امیر سرتیپ رضا آذریان همزمان با 
هفته دفاع مقدس روز گذشته در جریان بازدید از مرزهای شرق 
خراســان رضوی در منطقه مرزی دوغارون افزود: آمادگی کامل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران سبب شده هیچ گونه تحرکی از آن 
سوی مرزهای شرقی ایران نداشته باشیم. با وجود این رزمندگان 
ارتش در کنار مرزبانان سلحشور تمامی تحرکات مرزی را به نحو 

شایسته رصد می کنند.
وی ادامــه داد: هم  اینــک قدرت رزمی دفاعــی و واکنش 
آفنــدی و پدافندی ارتش جمهوری اســالمی ایران در همه 
ســطوح زمینی، هوایی و دریایی در حد بســیار باالیی قرار 
دارد به گونه ای که توان هر گونه تحرک احتمالی بدخواهان 
و دشمنان انقالب و نظام مقدس جمهوری اسالمی در طول 

مرزهای کشور سلب شده است.  
فرمانده قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در شمال شرق کشور گفت: بر این اساس با قاطعیت تمام 
اعالم می کنیم هر گونه تهدیدی نسبت به کیان میهن اسالمی 
پاسخ برق آســا، کوبنده و گســترده نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی ایران را در پی خواهد داشت. البته هم  اینک با حضور 

نیروهای مسلح شرایطی مطلوب بر مرزهای کشور حاکم است.
وی افــزود: با به کارگیری به روزتریــن و کارآمدترین تجهیزات 
الکترونیکی و اپتیکی همه مرزهای مشترک با کشورهای همسایه 
به طور شبانه روزی زیر  نظر قرار دارند و هیچ گونه تحرکی در این 

محدوده از چشم تیزبین نیروهای مسلح پنهان نمی ماند.

دیدگاه

رئیــس اتحادیه صنف بارفروشــان 
مشهد گفت: با توجه به هزینه هایی 
که خانواده ها برای اول مهر انجام داده اند، سعی 
کرده ایم که قیمت میوه ها روند کاهشی داشته 
باشــد؛ چراکه در این چند روزه عرضه میوه در 

بازار خیلی بیشتر از تقاضا بوده است. 
حیدر ساکن برجی در پاسخ به این پرسش که 

آزاد شــدن صادرات گوجه فرنگی بر افزایش 
قیمت این محصول چــه تأثیری دارد، افزود: 
گوجه فرنگی هایی که به کشورهای دیگر صادر 
می شود عمدتاً از محصوالت تولید شده مازاد 
اســت و در صورتی که صادر نشوند سال بعد 
برای ما مشــکالتی از قبیل کسری کشت به 
وجود می آورنــد این قضیه نه تنها نمی تواند 

تهدید برای بازار داخلی باشد بلکه سودآوری 
ارزی زیادی را هم با خود به همراه دارد و این 
هم به نفع صادرکننــده و هم به نفع اقتصاد 

کلی کشور است.  
وی افزود: صادرات محصوالت اینچنینی فقط 
در کشــور ما مردم را دچار نگرانی می کند در 
حالی که در همه دنیا معمول و مرسوم است 
و به نظر من باید از این امور حمایت شود. این 
محصوالت صادراتی عموماً تولیدات گلخانه ای 
هستند که مصرف داخلی خیلی کمی دارند 
در صورتی که کشورهایی که در فصل سرما 

امکان استفاده از گوجه فرنگی یا مثالً خیار را 
در کشورشان ندارند به خوبی از محصوالت ما 

استقبال می کنند. 
برجی در پاســخ به این پرسش که چرا این 
گوجه فرنگی هــا بــرای تولید رب اســتفاده 
نمی شوند، گفت: گوجه فرنگی های صادراتی 
عموماً به کشورهای آسیای میانه یا پاکستان، 
عراق، افغانستان، روسیه و... فرستاده می شوند 
و دلیل اینکه برای تهیه رب استفاده نمی شود 
این اســت که این گونه گوجه ها فقط قابلیت 

صادراتی دارند. 

رئیساتحادیهصنفبارفروشانمشهددرگفتوگوباقدس:

صادراتگوجهفرنگیبازارراتهدیدنمیکند

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در 
حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از 

طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمايید.

شماره پیامک:   300072305

ایرنا  فرماندار بینالود گفت: فاضالب و رواناب های منازل ۲0 روستا در باالدست رودخانه های 
این شهرستان به صورت مستقیم و یا از طریق خاک نفوذپذیر منطقه به منابع آبی و رودخانه های 

بینالود وارد می شود.
سیدحسن حسینی افزود: از آنجایی که بخشی از آب مشهد از ۲00 چاه دشت سوران و برخی 
قنوات پایین دست این رودخانه ها تأمین می شود موضوع تأمین شبکه جمع آوری فاضالب این 

تعداد روستا دارای اولویت است و باید برای آن ها فکری اساسی کرد.
وی تأکید کرد: برخی از این روستاها دارای چاه فاضالب هستند اما با توجه به نفوذپذیری خاک 
منطقه باز هم این فاضالب در عمل به منابع رودخانه ای و یا احتماالً برخی چاه های آب در این 

شهرستان نفوذ می کند.
فرماندار بینالود خاطرنشان کرد: این موضوع به معنای فقدان سالمت آب شرب مشهد نیست 
و فرایند گندزدایی منابع آب این کالنشهر از طرقبه شاندیز همانند منابع آبی هر شهر دیگری 

پیش از اتصال به شبکه مصرف انجام می شود.
حسینی افزود: هم اکنون فاضالب روستاهای ُزشک، ابرده باال و پایین، حصار سرخ و سرآسیاب 
بــه رودخانه های ُزشــک و کنگ می ریزد و آب این رودخانه ها در پایین دســت در 9 آبخوان 

نگهداری می شود تا به زمین های دشت سوران نفوذ کند و چاه های این منطقه را تقویت کند.
وی ادامه داد: ۲00 چاه برای تأمین آب شرب مشهد در دشت سوران حفر شده است که این 

چاه ها با آبخوانداری صورت گرفته توسط شرکت آب منطقه ای تقویت می شود.
فرماندار بینالود گفت: فاضالب چند روستا نیز به رودخانه های دهبار و کردینه می ریزد و در ادامه 
آب این رودها در بند گلستان نگهداری می شود و این بند نیز تغذیه چند قنات که تأمین کننده 

آب مشهد هست را بر عهده دارد.
حسینی افزود: فاضالب چند روستا نیز به رودخانه های مج و مغان می ریزد که در ادامه وارد سد 
طرق می شود از این رو باید سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری اطمینان بخش فاضالب در این 

۲0 روستا مورد توجه قرار گیرد.

فرمانداربینالودخبرداد

ورودفاضالب۲۰روستایطرقبهشاندیزبهمنابعآبیمشهد!
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همزمانبابازگشاییمدارس
دانشآموزانآسایشگاهمعلوالنذهنی

شهیدبهشتیبدرقهشدند

 قدس:همزمان با بازگشــایی مدارس؛ آیین بدرقه 
دانش آمــوزان آسایشــگاه معلوالن ذهنی شــهید 
بهشــتی در روز اول مهر با حضور رئیس بهزیستی 
مشــهد برگزار شــد. در این مراســم  فرزندان این 
مؤسســه پس از تبرک جســتن از کالم اهلل مجید 
و دریافت شــاخه گل از رئیس بهزیســتی مشهد و 
محمدهادی اشرافی بجستانی، مدیر عامل مؤسسه 
شــکوه مهر راهی کالس های درس شــدند و سال 
جدیــد تحصیلی را در زیر ســایه خداوند مهربان و 

قرآن کریم آغاز کردند.

همزمانباسیوهشتمینسالگردبرگزارمیشود
بزرگداشتاستادشهید

سیدعبدالکریمهاشمینژاددرمشهد

قدس:همزمان با ســی و هشتمین سالگرد شهادت 
ســردار ســرافراز قلم و سخن و دانشــمند فاضل و 
جوانمرد اســتاد شهید ســیدعبدالکریم هاشمی نژاد 
محفل نکوداشــتی از ســوی جمعــی از ایثارگران 

مازندرانی مقیم مشهد برگزار می شود. 
از عموم مردم مشهد دعوت می شود تا در این مراسم 
که ســاعت 19/30 پنجشــنبه چهارم مهر در محل 
حسینیه قاســم بن موســی بن جعفر)ع( به آدرس 
صاحب الزمان 4- منوچهر شمالی 15 برگزار می شود؛ 

حضور به هم رسانند.

مدیرامورباغبانیجهادکشاورزیعنوانکرد
پیشبینیتولید175هزارتنانگور

درتاکستانهایخراسانشمالی

بجنورد-خبرنــگارقدس:مدیر امــور باغبانی جهاد 
کشاورزی خراســان شمالی از تولید 175هزار تن انگور در 
تاکستان های این استان خبر داد. محمدعلی شریکیان گفت: 
انگور بیشترین سطح کشت و میزان تولید در بین محصوالت 
باغی استان را به خود اختصاص داده، سطح تاکستان های 
استان 18هزار و 500 هکتار است که 16هزار و ۲50 هکتار 
آن بارده است. ارقام کشمشی و کالهداری بیش از 90درصد 
سطح کشت و تولید استان را شامل می شود. وی افزود: ستاد 
ویژه بدرانلو برای کنترل بیماری سفیدک دروغی برگزار و با 

اقدامات الزم این بیماری کنترل شده است.



روی خط حادهث

گزارش جلسه

شهری

در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد عنوان شد
 برخی فضاهای اقامتی  مشهد  
بدون استانداردهای  آتش نشانی 

قدس: مدیــرکل آموزش 
و پرورش خراسان رضوی 
در جلســه علنی شورای 
مشهد  شــهر  اســامی 
گفــت: خراســان رضوی 
نیروی  شــدید  کمبود  با 
انسانی و معلم مواجه است 

و ۱۶هزار نفر کمبود نیرو دارد که این میزان از تعداد شــاغان 
خیلی از استان ها بیشتر است.  قاسمعلی خدابنده افزود: این مهم 
نگرانی هایی ایجاد کرده بود ولی با تاش شــبانه روزی در شروع 

سال تحصیلی جدید کاسی بدون معلم نداریم.
وی در عین حال تصریح کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی، 
وجود دانش آموزان عشایر و اتباع کار را سخت کرده اما فعالیت 
مضاعف ۹۰هزار شــاغل در آموزش و پرورش خراسان رضوی 
موجب شده همواره در حوزه تعلیم و تربیت در کشور در رده های 
برتر باشیم. خدابنده افزود: سرانه آموزشی در کشور ما برای هر 
فرد 2/5 مترمربع اســت اما این رقم در خراسان رضوی حدود  
چهار متر و در حاشیه شــهر مشهد کمتر از دو مترمربع است 
و یک میلیون و 2۹۰هزار مترمربع  فضای آموزشــی در استان 
برای رسیدن به میانگین کشور نیاز داریم. وی اضافه کرد: سرانه 
ورزشــی نیز در آموزش و پرورش کشــور ۰/۱7 مترمربع و در 
خراسان رضوی ۰/۱3 مترمربع است که این کمبود نیز موجب 
ایجاد مشکات ساختار قامتی، اسکلتی و سایر مشکات می شود.

رئیس شورای شهر مشــهد نیز در این جلسه با اشاره به هفتم 
مهرماه، روز آتش نشــانی و ایمنی گفــت: در حال حاضر عمده 

فضاهای اقامتی مشهد استانداردهای الزم آتش نشانی را ندارند.
حیدری اظهار کرد: 52 درصد فضای اقامتی کشور در مشهد است 
که عموماً استانداردهای الزم آتش نشانی را ندارند. حیدری افزود: 
البته امکانات زیرساختی نیز باید تجهیز شود و استانداردسازی 
ساختمان های ناایمن نیز باید در دستور کار باشد تا شاهد حوادث 

ناگوار نباشیم.

 مهم ترین مصوبات 
تصویــب الیحــه تشــکیل کمیتــه راهبــردی مطالعات 
توس،تصویــب الیحه تعییــن بهای مبنــای تعرفه صدور 
باربرگ در شهر مشهد،واگذاری عملیات اجرای سازه جانبی 
و معماری فاز اول خط 3 قطار شــهری مشهد نیز از جمله 
مهم ترین مصوبات هفتاد و سومین جلسه علنی شورای شهر 

مشهد بود.

 اظهارات رئیس شورا 
در مورد پرونده شهال وشهردار منطقه 11 

رئیس شــورای شهر مشهد در حاشیه این جلسه در پاسخ به 
خبرنگاران درخصوص آخرین  وضعیت پرونده شــها اظهار 
کــرد: دادگاه تجدیدنظر برگزار ولی حکــم آن تاکنون اباغ 

نشده است.
وی بــا بیان اینکه منتظر اباغ حکم نهایی هســتیم، افزود: 
خوشبختانه تاکنون با تدبیر و درایت مدیریت دستگاه قضایی 
و شورای شهر مشهد، فرایند رسیدگی به پرونده فوق، به دور 

از فضاسازی رسانه ای و در جوی آرام صورت گرفته است.
محمدرضا حیدری همچنین در خصوص برخی ادعاها مبنی 
بر فشار اعضای شورای شــهر برای برکناری شهردار منطقه 
۱۱ گفت: چنین ادبیات و نگاهی به هیچ وجه درســت نیست 
و شــورا هیچ پافشــاری و اصراری در عــزل و نصب مدیران 
شــهرداری ندارد. وی افزود: انتخــاب مدیران و معاونان جزو 
حقوق شهردار است. حیدری همچنین در پاسخ به پرسشی 
درخصوص طرح های آبکوه، قلعه وکیل  آباد و عامل، اظهارکرد: 
پیشتر این طرح ها هرکدام مستقیم زیرنظر شهردار مدیریت 
می شــده ولی پس از تشکیل سازمان بازآفرینی، اجرای طرح 

ذیل این سازمان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: شورای شهر پیشنهاد بازنگری در طرح های 
عامل، آبکوه و قلعه وکیل آباد و یا میدان شهدا را مطرح کرده 
تا بازنگری الزم صورت پذیرد تا مداخله کمتری انجام شود و 

از این طریق شهروندان کمتری درگیر باشند.

ماجرای اقدام مسلحانه در فیروزه چه بود؟
 دستگیری 30 نفر از عامالن 

یک نزاع دسته جمعی 
خط قرمــز: در حالی 
در  دســته جمعی  نزاع 
روســتاهای  از  یکــی 
حوالی شهرستان فیروزه 
بر اثر اختافات قبلی ۹ 
بیمارستان  روانه  را  نفر 
کرد کــه در میان این 
افراد یکی از مأموران وظیفه شناس پلیس مصدوم و تعدادی 

ساح هم توقیف شده است.
ســرهنگ ابراهیم قربانزاده، جانشــین فرماندهي انتظامي 
خراســان رضوي در تشــریح این خبر گفت: بعدازظهر روز 
شنبه گذشته اطاعاتي درباره تشدید اختاف ها بین اعضاي 
یک شــرکت تعاوني در روستاي معدن شهرستان فیروزه به 
فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ اعام شد و با توجه به حساسیت 
موضوع هماهنگي هــاي الزم براي حضور ســریع مأموران 

انتظامي در محل به عمل آمد.
در حالي که پلیس ساعت ۱۶خود را به محل رسانده بود و با 
توجه به شعله ور شدن آتش خشم اختافات، متأسفانه چند 
تن از طرفین درگیري از روی پشت بام ساختمانی با اسلحه 
شــکاري به روی اهالی روســتا و دیگر طرف های نزاع آتش 
گشودند. وی تصریح کرد:در مقابل با اقدام سریع و تیراندازي 
هوایي مأموران انتظامي شهرستان فیروزه، پلیس به این غائله 
پایان داد، اما در این زمینه هشــت تن از اهالي روستا و یکي 
از مأموران انتظامي مصدوم شده که بافاصله به بیمارستان 

نیشابور اعزام شدند.
جانشین فرماندهي انتظامي خراسان رضوي با اشاره به این 
مطلب که مصدومان تحت مراقبت هاي درماني قرار گرفته و 
خوشبختانه حال آنان مساعد است، بیان کرد: پلیس 3۰ متهم 
را در این رابطه دستگیر و از ناحیه عوامل نزاع دسته جمعی 
هشت دستگاه خودرو ،چهار دستگاه موتورسیکلت، چهارقبضه 
اسلحه شکاري و یک قبضه اسلحه جنگي کشف و توقیف شد.

با دستور دادستان شهرستان فیروزه رسیدگي به این پرونده 
آغاز و ۱3 متهم پرونده روانه زندان شدند و تحقیقات از دیگر 

متهمان نیز ادامه دارد.

پلیس کاشمر خبر داد
 دستگیری یک »کنتور دزد«!

خط قرمز: با کشف ۱۹ کنتور سرقتی در شهرستان کاشمر 
و حضور نماینده شــرکت برق در محل جرم مشخص شد 
کنتورها توســط فرد مذکور از نقاط مختلف به سرقت رفته 
است. سرهنگ ابوالقاسم باقري، فرمانده انتظامي شهرستان 
کاشمر در این باره گفت: در پي دریافت گزارش های مردمي 
مبني بر ترددهاي مشــکوک به زیرزمین یک واحد تجاري 
در یکي از خیابان هاي این شهرســتان، تیمــي از مأموران 
پلیس آگاهي وارد عمل شــدند. مأموران پلیس آگاهي این 
فرماندهي پس از کنترل نامحســوس محــل ضمن تأیید 
ترددهاي مشــکوک به محل، با هماهنگي مقام قضایي وارد 
زیرزمین شــده و در بازرسي از این محل تعداد ۱۹ دستگاه 
کنتور برق را که هنوز نصب نشده بود کشف و یک متهم را 
در این زمینه دستگیر کردند. در ادامه رسیدگي به موضوع با 
حضور نماینده شرکت برق مشخص شد کنتورهاي موردنظر 
ســرقت شده است. متهم که در ابتدا منکر هر گونه سرقتي 
بود، پس از انجام بازجویي هاي فني پلیس چاره اي جز بیان 
حقیقت نداشت و به سرقت کنتورهاي برق اعتراف کرد. متهم 
دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر 

مراحل قانونی تحویل مقام قضایي شد.

 شبکه توزیع ماده مخدر هروئین
 در مشهد متالشی شد

اقدامات  با  قرمز:  خط 
ســربازان  اطاعاتــی 
گمنام امــام زمان)عج( 
در  مشــهدمقدس،  در 
گســترده  عملیات  دو 
بانــد  شــبانه روزی،  و 
توزیع کننده ماده مخدر 
هروئین مورد ضربه قرار گرفت و ضمن دستگیری دو نفر از 
قاچاقچیان، محموله ۴5 کیلوگرمی هروئین قبل از توزیع بین 

جوانان، کشف و توقیف شد.
در این راســتا ابتــدا در یکی از اقدامات پیچیــده در بولوار 
بهارســتان، محموله ای به وزن 22 کیلوگرم مورد ضربه قرار 
گرفت و دو متهم دستگیر شدند.در ادامه با اقدامات تکمیلی 
،الباقی محموله در مخفیگاه قاچاقچیان در بولوار توس کشف 
و توقیف شد. اقدامات اطاعاتی برای دستگیری سایر اعضای 

باند در دستور کار مأموران است.

محیط زیست گناباد اعالم کرد
 شکار شکارچیان غیرمجاز 

حین پوست کندن قوچ
برنا: رئیس اداره حفاظت 
محیط زیســت گناباد از 
دستگیری سه شکارچی 
وحشــی  قوچ  غیرمجاز 
در این شهرســتان خبر 
یوســف نژاد  محمد  داد. 
اظهار کرد: مأموران یگان 
حفاظت این شهرستان به دنبال گزارش شکار قوچ وحشی در 
شهر به محل اعامی اعزام که شکارچیان با دیدن مأموران متواری 
شدند. وی ادامه داد: شکارچیان پس از فرار وارد یک گاوداری در 
حومه شهر گناباد شدند و مأموران محیط زیست با کسب نیابت 
قضایی به همراه مأموران انتظامی آنان را هنگام پوســت کنی و 
شست و شوی الشه یک قوچ شکار شده دستگیر کردند. رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست گناباد گفت: از شکارچیان دو قبضه 
ســاح شکاری و مهمات مربوط کشف و ضبط شد. یوسف نژاد 
افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی 
شدند. گفتنی است؛ گستره مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع 
زیســت محیطی گناباد ۴۰7 هزار هکتار اســت و از مهم ترین 
گونه های جانوری این شهرستان می توان به قوچ وحشی، میش، 
کل، بز، تیهو، گربه پاالس، روباه، گرگ و کفتار و انواع خزندگان و 

پرندگان نظیر هوبره و کبک اشاره کرد.

زاویه تصویر

 رفاقت های جدید 
در اولین روز مهر

لی
ض

 فا
مه

فاط
س: 

عک

امور  معاونت  حــوزه  دادیار  عقیل رحمانی 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای 
مرکز خراسان رضوی گفت: یکی از مشکاتی که 
دادستانی مدت هاست به آن ورود جدی داشته، 
ماجرای سرویس مدارس اســت. در این زمینه 
موضوعات فراوانی مانند تخلفات رانندگان، تأخیر 
در سرویس دهی، بروز برخی اقدامات خاف شرع 

و... وجود داشت.

 کوتاهی یک شرکت به جنایت ختم شد!
قاضی بهشــتی توندری 
به تفکیک اشــاره ای به 
بخشی از موضوعات مهم 
پیرامون فعالیت سرویس 
مدارس داشت و در ادامه 

بیان کرد: حتماً شهروندان ماجرای قتل دلخراش 
دانش آموز ده ساله مشهدی را که مدتی پیش به 
وقوع پیوست به خاطر دارند، وقتی مسئله واکاوی 
و از دیدگاه اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
به این موضوع نگریســته شد و دالیل وقوع این 
اتفاق تلخ کنارهم چیده شد، خروجی آن این بود 
که در روز واقعه به خاطر مراجعه نکردن سرویس 
دانش آموز، والدین او مجبور به استفاده از خودرو 
آژانس جایگزین برای حل مشکل تأخیر حضور 
فرزندشان در مدرسه می شوند و اتفاق ناگوار رخ 
می دهد.قاضی بهشتی توندری تصریح کرد: حال 
آنکه باید نظارت ها در حوزه سرویس دانش آموزی 
کافی باشد و شرکت ارائه دهنده خدمات موظف 
باشــد بــه محض خروج یــک راننــده از خط 
ســرویس دهی فوراً راننده جایگزین به خانواده 
دانش آموز معرفی کند. حتی بارها در این باره به 
متولیان امر اخطار داده ایم که خودروهای فعال در 
این راستا باید مجهز به برچسب مخصوص باشند 
تا برای خانواده ها به راحتی قابل تشخیص باشند. 

 آموزش و پرورش استان متولی برخی 
کوتاهی ها

دادیار حوزه معاونت امور اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم دادســرای مرکز خراسان رضوی در 
ادامه با بیان نقاط ضعف ماجرا عنوان کرد: در این 
رابطه و در جلساتی، مشکات رانندگان سرویس 
مدارس سطح شهر شــنیده و مشخص شد در 
کنار اقدامات مؤثری که نهادهای متولی در این 
مسیر انجام داده اند، هنوز چالش های فراوانی در 
این راه وجود دارد که ســر منشــأ آن رانندگان 
خاطی، شــرکت های طــرف قــرارداد و حتی 

آموزش و پرورش هم در این ماجرا دخیل بود.
در همین رابطه بررســی های ما مشــخص کرد 
برخی شرکت های معرفی شده از سوی سازمان 
تاکسیرانی بعضاً قراردادی با رانندگان خود منعقد 
نمی کننــد و علت آن هم این اســت که اگر با 
مشکلی در این مسیر رو به رو شدند، بتوانند راه 

فراری برای خود دست و پا کنند.

 ارسال فهرست بیمه غیرواقعی شرکت ها!
قاضــی فرزاد بهشــتی توندری به پشــت پرده 
یــک تخلف دیگر هم اشــاره و ادامه داد: برخی 
از شــرکت های مزبور که در میان رانندگانشان 
بازنشســته و افرادی که بیمه دارند و یا نیازی به 
بیمه شدن و پرداخت حق بیمه ندارند را شناسایی 
و به جای آن ها نام افرادی دیگر را در فهرســت 
ارســالی به بیمه درج می کنند کــه اصاً راننده 
نیســتند. در ادامه آن ها به افرادی که به صورت 
غیرقانونی برایشان بیمه رد می کنند اعام کرده 
که باید در ازای کار عاوه بر 7/8 درصد حق بیمه 

قانونی، چندین درصد دیگر هم 
به شرکت پرداخت نمایند!

در اینجا هم فهرســت بیمه 
با اســامی غیرقانونی به شعبه 
تأمین اجتماعی ارسال شده و 
هم ارقام دریافت شده به جیب 
شــرکت های متخلف می رود. 
این امر می توانــد از مصادیق 
مجرمانه تحصیل مال از طریق 
نامشروع تلقی شــود. در این 
مسیر انتظار می رود که شعب 
بیمه تأمیــن اجتماعی روی 
فهرست های ارائه شده نظارت 

دقیقی داشته باشد.

 حق راهبری 
که فقط به جیب زده می شود!

این مقام قضایی بیان داشت: به شرکت های فعال 
در ایــن حوزه بابت حق راهبــری و نظارت،3/5 
درصد از مبلغ قرارداد می رسد. در قبال آن موظف 
به ارائه خدمات هستند، فرض کنید اگر راننده ای 
در روز ارائه ســرویس در محل شــرکت حضور 
پیدا نکنــد، باید فرد دیگری به عنوان جایگزین 
از سوی شــرکت به خانواده ها معرفی شود، ولی 
این کار صــورت نمی گیرد و نه تنها این وظیفه 
قانونی صورت نمی گیرد بلکه شرکت ها رانندگان 

را موظــف به پیدا کردن جایگزیــن برای خود 
می نمایند. قاضی بهشتی تصریح کرد: حال اینکه 
این امر مخالف با آیین نامه و دســتورعمل های 
موجود است.  طبق قانون شرکت ها باید نسبت 
بــه معرفی راننــده ای که به هــر دلیلی از خط 
سرویس دهی خارج شده، اقدام نمایند و درمقابل 
هم شــرکت ها به هیچ وجه فردی که هویتش 
ناشناس و تأیید صاحیت نشــده را نباید بکار 
بگیرنــد. دادیار حوزه معاونــت امور اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز خراسان 
رضوی بیان کرد: متأســفانه در قرارداد رانندگان 
و شرکت ها ذکر شده که باید 
حقوق آن هــا حداکثر با پنج 
روز تأخیر پرداخت شــود که 
در عمل این گونه نمی شــود 
و شرکت ها بنا به دالیلی این 

قانون را هم رعایت نمی کنند.
از ســوی دیگر بین آموزش و 
پرورش و تاکسیرانی اختافاتی 
در حوزه نظارتی وجود دارد که 
همین امر موجب ایجاد خأل 
در برخورد با تخلفات و حتی 
نیاز شــده  نظارت های مورد 

است.
وی ادامه داد: در کشــورهای 
دیگــر بیــن خودروهایی که 
وظیفه ســرویس دهی به دانش آموزان را برعهده 
دارند و خودروهای شخصی تفکیک وجود دارد، 
این تفکیک هم در رنگ خودروها دیده می شود 
و هم در عائم نصب شده روی آن ها، اما در این 
رابطه شاهد آن هستیم که برخی شرکت ها حتی 
نظارتی ندارند که برچسب های مخصوص روی 

خودروها نصب شود.

 حاشیه های استفاده راننده های مرد برای 
مدارس دخترانه

قاضی بهشــتی تونــدری به حاشــیه های یک 

کوتاهی دیگر هم اشــاره کرد و در تشــریح آن 
گفت: درحالی که در شــهر مشهد ۶2 شرکت 
فعال در زمینه ســرویس مدارس داریم و حدود 
۶۰ درصد رانندگان آن ها را هم بانوان تشــکیل 
می دهند، بازهم شــاهدیم که سرویس دهی به 
مــدارس دخترانه را برخی رانندگان مرد صورت 
می دهند. در این زمینه شــاهد حاشیه سازی ها، 
حرکات خاف شــئون و... بوده ایم، چرا باید این 
گونه باشــد که با وجود این حجــم راننده زن، 
سرویس دهی به مدارس دخترانه را جنس مخالف 
انجام دهد؟ در این باره اخطارهایی به متولیان امر 
داده ایم و پیگیری ماجرا همچنان از سوی دادسرا 
ادامه دارد، اما در این باره باید آموزش و پرورش هم 
همت بیشتری کند، از طرفی اگر کوتاهی صورت 
بگیرد و مشکلی ایجاد شــود، آن ها پاسخگوی 

ماجرا باشند.

 طرح سپند روی زمین
وی به دســت های پشــت پرده اجرایی نشدن 
طرح سپند اشاره و در این باره عنوان کرد: یکی 
از راهکارهایی که حوزه دادســتانی بر اجرای آن 
تأکید دارد ولی متأسفانه برخی بر اجرای آن اکراه 
دارند، طرح ســپند است. در این طرح خانواده ها 
به راحتی می توانند در لحظه ببینند که سرویس 
مدرســه فرزندشان در کدام خیابان حضور دارد، 
اگر از مسیر اصلی منحرف شود به راحتی امکان 
پیگیری دارند، از طرف دیگر با اجرای این طرح 
دیگر فرزندشــان زود و یا دیرتر مقابل در خانه 
حاضر نمی شــود و ســرما و گرمای بی جهت را 

تحمل نمی کند.

  سرویس مدارس و کاسبی برخی مدارس 
غیردولتی 

وی بــه مــدارس غیردولتی برای اســتفاده از 
ســرویس های غیرمجاز هشــدار داد و در این 
رابطه هم گفت: متأســفانه بررسی های ما نشان 
داد برخی مــدارس غیردولتی چند برابر قیمت 
مصوب از خانواده ها به بهانه سرویس مدارس وجه 
اخذ کرده و در مقابل از رانندگان تأیید نشــده 
استفاده کرده اند، دلیل استفاده از رانندگان دیگر 
هم پرداخت هزینه اندک و کســب کردن سود 

غیرقانونی بود.
بــه آن ها اخطار می دهیم اگر در این رابطه برای 
دانش آموزی مشــکلی ایجاد شــود، مدیران آن 
مدارس باید پاسخگو باشند و حتی طبق قانون 

علیه آن ها اعام جرم خواهد شد.

قدس در گفت وگو با یک مقام مسئول در دادستانی بررسی کرد

بایدهای پیشگیری از وقوع جرم در سرویس مدارس 

طبق قانون شرکت ها باید 
نسبت به معرفی راننده ای 

که به هر دلیلی از خط 
سرویس دهی خارج شده، 

اقدام نمایند و درمقابل 
هم رانندگان به هیچ وجه 
فردی که هویتش ناشناس 
و تأیید صالحیت نشده را 

نباید بکار بگیرند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی جوی نسبتاً پایدار 

در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعام کرد: براســاس 
پیش بینی های انجام شده از امروز تا پایان هفته، جوی نسبتاً 
پایدار همراه با افزایش نسبی دما برای اغلب مناطق استان به 
ویژه نیمه شمالی پیش بینی می شود ضمن اینکه همچنان 
در نیمه جنوبی و بخش هایی از غرب استان در ساعاتی از روز 

وزش باد نسبتاً شدید و گرد وخاک دور از انتظار نیست.

3
سه شنبه 2 مهر 1398
24 محرم 1441 24 سپتامبر 2019  
 سال سی و دوم 
 شماره 9070  ویژه نامه 3454 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 تبعیض در آبیاری درختان
چرا تانکرهای مخصوص آبیــاری درختان 
خیابان شهید فاحی یک فقط سمت شرق 
را آبیــاری می کنــد و از آب دادن درختان 
ســمت غرب خیابان خــودداری می کند؟ 
خواهــش واعتراض ما هم فایــده ای ندارد، 
جالب است که ماشین آب پاش هم هرچند 
وقت کل خیابان را شست وشو می دهد، ولی 

درختان همچنان درحال خشــک شدن هستند، قابل توجه جناب شهردار محترم چون اداره 
ناحیه ۴ منطقه ۱۰ شهرداری هم درمجاورت همین خیابان قرار دارد. 

۹۱5000۱26۴

 مسئوالن؛ شما مدیون خون شهدا هستید
لطفاً با متخلفان حذف نام پربرکت شهید از تابلوهای معابر، برخورد سریع و قاطع انجام دهید. 

۹3500077۹0

 دلیل تعطیلی پمپ گاز خیابان سرافرازان چیست؟
چنــد ماهــی اســت پمــپ گاز خیابان 
سرافرازان به علت نامعلومی تعطیل است. 
حیف از این سرمایه ملی که تعطیل است. 
ضمن اینکــه برای ما جانبــازان گاز زدن 
خودروهای گازی مشکل زیادی به وجود 
آورده و عاجــز از زدن گاز در پمپ هــای 
دیگــر هســتیم. از شــهردار منطقــه ۹ 
خواهشمندیم پیگیر راه اندازی آن باشد . 

۹۱50002۸02

کوچه هایی که باید یکطرفه شوند
کوچه های حر58تا۶۴ به علت عرض کم باید یکطرفه شوند چون ترددهمزمان خودرو وعابرپیاده 

به صورت دوطرفه در کوچه های زیرهشت متر تقریباً غیرممکن شده است.
۹۱000036۹5

معاون استاندار خراسان شمالی تأکید کرد
 ضرورت ترویج فرهنگ دوچرخه سواری 

با فراهم آوردن زیرساخت ها
بجنورد- خبرنگار 
معــاون  قــدس: 
امــور  هماهنگــی 
اســتاندار  عمرانــی 
شــمالی  خراســان 
ضــرورت  بــر 
فرهنــگ  ترویــج 

دوچرخه سواری با فراهم آوردن زیرساخت های الزم تأکید کرد.
رضا رجب زاده در روز جهانی بدون خودرو اظهار داشت: فرهنگ 
دوچرخه سواری باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. وی افزود: 
زیرساخت های الزم برای اینکه شهرهای ماشین محور امروزی به 
پیاده محور تبدیل شوند باید فراهم شود که در استان به ویژه در 
شــهر بجنورد این شرایط برای توسعه فرهنگ دوچرخه سواری 
وجود دارد. وی ادامه داد: با توســعه فرهنگ دوچرخه ســواری 
به عنوان یــک حرکت اجتماعی می توانیم از بروز بیماری هایی 

همچون فشار خون و ناراحتی قلبی جلوگیری کنیم.
رجب زاده با بیان اینکه استانداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی 
می تواند در این مسیر پیشقدم باشد، تصریح کرد: معلولیت تنها به 
معنای نقص یک عضو از بدن نیست بلکه معلولیت می تواند عدم 
توانایی استفاده از امکانات شهری برای گروهی از جمله کودکان، 

معلوالن و سالخوردگان باشد.



ورزش خراسان

وژیه ربانهم

گفت وگوی قدس با » مریم جهانگشته« نویسنده ادبیات دفاع مقدس

ادبیات پایداری به نگاه زنانه هم نیاز دارد
سرور هادیان: بی شک نگاه زنانه نویسندگان 
زن در عرصــه دفاع مقدس، ســبب افزایش 
لطافت ادبیات دفاع مقدس می شود و از تلخی 
آن می کاهد و با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار 
می کند. کنار هر مادر یا همســر شهیدی که 
می نشــینم رفتن عزیزش به جبهه را به علت 
دفــاع از دین، وطن و نامــوس می داند. یعنی 
ناموس هم ردیف آن ها قرار دارد؛ بنابراین بخشی 
از ادبیــات پایداری ما به نــگاه زنانه نیاز دارد.

 برای دفاع مقدس می نویسم 
مریم جهانگشته، نویسنده بیش از ۵۷ کتاب 
در عرصه ادبیات مقاومت و پایداری اســت. او 
که متولد 13۵۵ و کارشناس تألیف و تصنیف، 
کارشناسی امور فرهنگی و ارشد مدیریت است 
فعالیت های فرهنگی اش را از ســال 13۷۵ با 
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی آغاز کرد 
و به عنوان نویسنده داستان های دفاع مقدس 

)بنیاد شهید( از سال  ۷۵ تا کنون است.
وی در عرصه هــای مختلفــی چــون داوری 
نویســندگی  مختلــف،  جشــنواره های 
سایت هایی چون مجردها، سایت آستان مهر 
)آســتان قدس(، انجام نویسندگی برنامه های 
تلویزیونی و مصاحبه هــای تلویزیونی برنامه 

عقیق و بوی سیب فعال است. 
همچنین وی عنوان نویســنده زن در ســال 
1391 از سوی انجمن بانوان ناشر و اهل قلم 
استان خراسان رضوی، نویسنده برتر و کسب 
رتبه سوم داستان کوتاه در جشنواره ما مردم 
مشهد، مقام هشتم کشوری در زمینه داستان 
کوتاه در سال 138۵ ،جشنواره کبوتر حرم و 
قدردانــی از وی در همایش هنر و انقالب در 
سال 139۶و رونمایی کتاب های بسیاری در 
عرصه دفاع مقدس را در پیشــینه کاری خود 
دارد.وی که همکاری با بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش ها را در کارنامه دارد، اولویت نویسندگی 
را ادبیات پایداری می دانــد و در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: آثاری چون کتاب مردان 
آســمانی، نیایش سرخ، کتاب اگر با تو باشم، 
خنده اشــک، فریاد محــراب، کتاب فاتحان 
خرمشــهر، با چشمانم به پابوســت آمده ام و 
روزهای بی قرار و ناگهــان جنگ و مجموعه 
کتاب های جنگ مقدس و همچنین پشت بام 

بهشت از دیگر فعالیت های کاری من است.

 کمی شاعرم
دبیر انجمن ادبی ادبیات راه نو می افزاید: کودک 

زاغی کوچولوی خجالتی را در زمینه 
ادبیات کودک دارم و کمی شاعرم و 
دو کتاب به نام های تو همین حوالی و 
ترانه کبود را نوشتم و سه اثر مذهبی 
به نام های کوی فاطمیه، فرات تشنه 
بود و با چشمانم به پابوست آمدم... از 

دیگر آثارم است. 

   از کانون پرورشی
 تا حوزه هنری 

او که توانست سال 94 نویسنده 
برتر زن در اســتان شود، درباره 
کار حرفــه ای نویســندگی اش 
می گویــد: شــروع کارم از دهه 
۷0 با کانون پرورشــی و فکری 
کودکان و نوجوانان بود و ســال 
۷۵ در ســازمان تبلیغات حوزه 
هنری آموزش های الزم در این 

راه را گذراندم و به صــورت جدی وارد حوزه 
نویسندگی شدم. کتاب های من ارگانی چاپ 
می شود و تاکنون هیچ کتابی از من به صورت 

خصوصی چاپ نشده است. 
مسئول انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج 
هنرمندان استان خراسان رضوی می افزاید: هرچه 
امروز بدست آوردم به واسطه کار برای شهداست، 
حتی ادامه تحصیــل و کار با توکل به خداوند 
متعال و نظر شــهدا انجام شده و خوشبختانه 
دخترم هم اهل قلم و مشغول فعالیت در عرصه 

نویسندگی است.

 تفاوت نگارش در ادبیات پایداری
دبیر انجمن ادبی راه نو اظهار می دارد: به اعتقاد 
من هر نویســنده ای نمی تواند بــه این حوزه 

ورود پیدا کند. نوشتن تاریخ 
کار سختی  شــهدا  شفاهی 
اســت، زیرا شرط وفاداری به 
مطالب مطرح است. به خاطر 
با  دارم پنج ســال مصاحبه 
خانواده شهدا را انجام دادم و 
گاهی دو سال و نیم برای 
جمع آوری مستندات یک 
می گذاشتم  زمان  کتاب 
تــا بــا راوی آن ها همه 
مطالب را درمیان بگذارم. 
زمانی برخــی تاریخ ها با 
هم مغایــرت دارد و برای 
مطمئن بودن از تاریخ ها 
بایــد وقت گذاشــت و 
پیدا  را  مســتندات الزم 

کرد.

 زنان و نگاه لطیف به جنگ 
جهانگشــته با اشــاره به این نکته که نوشتن 
کتاب بــرای دفــاع مقدس تــالش خاصی 
می خواهد، درباره حضــور زنان در این عرصه 
می گوید: متأســفانه در استان ما نویسندگان 
خانم در حوزه دفاع مقدس مظلوم واقع شده اند 
و نیاز به ارزش گذاری بانوان نویســنده در این 

عرصه احساس می شود.
 شــاید گاه تصــور شــود نویســندگان مرد 
موفق ترند، اما واقعیت این است ادبیات پایداری 
در کنار نویسندگان مرد، نیاز به نگاه زنانه هم 
دارد تا مطالب لطیف تر و زیباتر روایت شوند. 
این نویســنده شــهرمان اعالم می کند: این 
درحالی اســت که نقش زنــان را در پیروزی 
جنگ نمی توان نادیده گرفت. در تمام دوران 

دفاع مقــدس زنان در کنار مردان بودند و اگر 
آرامش را برای آن ها فراهم نمی کردند مردان 

امکان حضور در جبهه ها را نداشتند.

 پرورش بزرگان و نقش زنان
عضو شورای عالی ســازمان بسیج هنرمندان 
استان خراسان رضوی تأکید می کند: به اعتقاد 
من بها دادن به نویسنده های زن در حوزه دفاع 
مقدس یک ضرورت اســت و نیز می تواند در 
کنار نویسنده زن در این عرصه یک کارشناس 
نظامی وجود داشــته باشد تا از هر دو دیدگاه 

بهره برد. 
شاید نویســنده های زن در این عرصه تجربه 
حضور در جبهه و لمس آن را نداشته باشند، 
اما نگاه دقیق، نوشــته ای با ساختار و سبک ها 
را برای برقراری ارتباط با مخاطب می دانند و 
کنار همه سرداران و شــهدای بزرگ، مادران 
و همســران بزرگ زندگــی می کردند که در 
پرورش و آرامش آن ها نقش مؤثری داشــتند 
و به راســتی بچه هایی در دامن زنان و مادرانی 

پرورش یافتند که متفاوت بودند.
وی درباره سوژه های کتاب هایش بیان می دارد: 
سوژه ها مرا انتخاب می کنند و به من پیشنهاد 
داده می شــود اما گاهی دلم می خواهد خودم 
براساس داشته هایم بنویسم که بارها در کنار 

سوژه های پیشنهادی این کار را انجام داده ام.

 معرفی دفاع مقدس به جهان
مریم جهانگشــته تأکید می کنــد: ما نیاز به 
کتاب هایی در عرصه ادبیات پایداری داریم که 
جنگمان را به دنیا معرفی کنیم و یادآور شویم 
که ما دفاع کردیم و جنگ به ما تحمیل شد و 

دفاع ما دفاعی مقدس است.

فرهنگ و هنر

ر گشت و گذا
تا آبان ماه فرصت دارید

  به »یوسف خان« سر بزنید 
مقدم:  کاهانی  مهدی 
باغ های فــراوان در کنار 
رودخانه هــای  زیبایــی  
پــرآب و دائمی تبارک و 
اترک که گاه به شــکل 
برکه و گاه آبشــار و سد 
چشــم نوازی می کنــد، 

از مهم ترین ظرفیت هایی اســت که محور گردشگری »دره 
یوســف خان« قوچان را زبانزد می کند. این محور گردشگری 
حدود 20 کیلومتر طول دارد و از روســتاهای متعددی چون 
یوسف خان، برج قارداش، جانان، چاالکی، تبارک و... می گذرد 
و در انتهای راه به روســتای یََدک می رســد.دره یوسف خان، 
از انواع درختان انبوه و ســر به فلک کشــیده چنار، سپیدار، 
گردو، گیالس، بادام، گالبی پوشــیده شده است. جریان آب 
رودخانه ضمن طراوت بخشی به محیط پیرامون، به زیبایی دره 
افزوده است. این دره سرسبز در بهار و تابستان با انواع گل های 
رنگارنگ و گیاهان دارویی و صنعتی پوشــیده می شود. تنوع 
رنگ ها و آب و هوای مطلوب، طبیعت گردان بســیاری را در 

ایام مختلف سال به سوی خود جلب می کند.
اما این زیبایی های طبیعی تنها ویژگی این خطه نیســت که 
بیش از هرچیز مهربانی مردمانش سفر را به کامتان شیرین 
خواهد کرد؛ به دلیل خنکای هوا در این منطقه، بهترین زمان 
برای بازدید از محور گردشگری دره یوسف خان، از خرداد ماه 
آغاز می شــود و تا اوایل آبان زمان برداشت سیب و گردو که 

مهم ترین محصول این روستاهاست، ادامه دارد. 
برای دسترســی به دره یوســف خان باید ۵ کیلومتر قبل از 
قوچان )از سمت مشهد( وارد جاده باجگیران شوید؛ تقریباً در 
همان ابتدای مسیر، محور گردشگری دره یوسف خان از سمت 

راست جاده جدا می شود. 
مسیر تا روستای یدک آسفالت است و از این روستا تا آبشار 

حدود 4 کیلومتر راه خاکی است.
وارد محور گردشــگری دره یوسف خان که شوید، همان ابتدا 
سبزی بیش از تصور باغستانی که رو به روستایی پلکانی قرار 
گرفته نظرتان را جلب خواهد کرد. از روســتای یوسف خان 
بگذرید، رودخانه اترک نمایان می شــود که تا ســد تبارک و 
سپس روستای یدک گاه در موازات جاده همراهی تان می کند. 
برکه و آبشــارهای کوچکی که در مســیر رودخانه و در دل 
کوه های صخره ای به چشم می خورد، گردشگران را وا می دارد 
لحظاتی را کنار جاده توقف کنند و عکسی با این تصاویر ناب 

ثبت کنند.
در ادامه مسیر با نگاه به کوه هایی که گاه شکل موج می گیرند و 
گاه شبیه تابلو نقاشی آبرنگ می شوند، به سد تبارک می رسید 

که آب شرب مردم قوچان از آن تأمین می شود. 
سد تبارک، در فاصله یک کیلومتری روستای یوسف خان و در 
محل تالقی رودهای سوزه و زیرآباد قرار دارد. پس از ایجاد سد 
و به دلیل هوای مطلوب و جاذبه دریاچه پشت سد، روستای 
یوسف خان و سد تبارک در تمام طول سال به ویژه در بهار و 
تابستان پذیرای هزاران گردشگری است که برای گذران اوقات 

فراغت در این ناحیه اتراق می کنند.
پس از تماشــای مناظر پیرامون سد، به راه خود ادامه دهید. 
دقایقی بعد، آرم بزرگ »اهلل« که بر فراز کوه رسم شده، خبر 
از رسیدن شما به روستای یدک می دهد. نشستن کنار جوی 
خروشــان و غرق شدن در زیبایی درختانی که به موازات هم 
قطار شده  و کوچه باغ های سبز این روستا را نقاشی کرده اند، 
یکی از جذابیت های این روستاست. از روستای یدک تا آبشار 

حدود 4 کیلومتر راه خاکی است.
 مردم محلی با تالش فراوان آســتین همت باال زده  و راه را تا 
حدی از سنگ های بزرگی که سیل فروردین با خود به اینجا 
آورده خالی کرده اند؛ می توان با احتیاط از مســیر ناهموار تا 
آبشــار و آرامگاه امامزاده  پیش رفت. اگر از رودخانه به سمت 
چپ ادامه مسیر دهید، پس از اندکی راه در میان باغستان ها 
به سلسله آبشارهایی که طبقه به طبقه روی هم قرار گرفته اند، 
خواهید رسید. بهتر است برای گم نکردن مسیر از راهنمایان 

محلی کمک بگیرید.

  رتبه چهارم بانوان خراسانی
 در مسابقات دوومیدانی کشور

قدس: تیم شهر خراسان 
رضوی در نخستین دوره 
حضور خود در مسابقات 
قهرمانــی  دوومیدانــی 
باشگاه های بانوان کشور، 
موفــق به کســب رتبه 

چهارم شد. 
مرحله نهایی مسابقات دوومیدانی قهرمانی باشگاه های کشور 
که با شــرکت تیم های شهر خراســان رضوی، دانشگاه آزاد 
لرستان، آســان پرداخت زنجان، فوالد مبارکه سپاهان، ترمه 
دستجردی یزد، خاتم اردکان، سلکتور تهران و غفاری تاکستان 
در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار شده بود با جابه جایی 
سه رکورد ملی به پایان رسید.تیم شهر خراسان رضوی که پس 
از ســال ها برای نخستین بار در این رقابت ها حضور پیدا کرد 
بعد از کسب عنوان سوم در دو مرحله قبلی، در مرحله پایانی 
به مقام چهارم بسنده کرد.در مرحله نهایی این لیگ در ماده 
400متر بامانع، جمیله سیفی از خراسان رضوی سوم شد و در 
ماده هفت گانه، سمیرا خجسته از این استان به مقام دوم دست 
پیدا کرد، همچنین در ماده 200 متر نیز حمیده اسماعیل نژاد 
رتبه ســوم و در ماده 800 متر تکتم دستاربندان از تیم شهر 
خراسان رضوی رتبه نخست را از آن خود کردند.در ماده پرتاب 
نیزه، نسترن امیری مهر سوم شــد و در ماده 4 در 400 متر 

امدادی، تیم شهر خراسان رضوی برنز کسب کرد.

  معرفي برگزیدگان مسابقات 
پرورش اندام باشگاه هاي نیشابور 

نیشابور- خبرنگارقدس: 
پرورش اندام  مســابقات 
قهرمانــي  فیزیــک  و 
نیشــابور  باشــگاه هاي 
هفتــه  گرامیداشــت 
دفاع مقــدس با حضور 
و  مسئوالن  ورزشکاران، 
معرفي برگزیدگان در سالن شهید بهشتي به کار خود پایان داد.

علی مختاری، رئیس هیئت بدنسازي و پرورش اندام نیشابور 
اظهار کرد: در رشته پرورش اندام بزرگساالن 9 وزن و جوانان 
دو وزن با هم رقابت کردنــد که در وزن۷۵ کیلوگرم جوانان 
پارســا محســنی کردکالیی مقام اول، در وزن به اضافه ۷۵ 
کیلوگرم جوانان مصطفی خالور مقام اول، در وزن ۶۵ کیلوگرم 
سعید شفیعی مقام اول، در وزن ۷0 کیلوگرم حمیدرضا امین 
مقام اول، در وزن  ۷۵کیلوگرم علی اصغر احســانی نژاد مقام 
اول، در وزن 80 کیلوگرم مجید دوالبی مقام اول، در وزن 8۵ 
کیلوگرم محمدامین امین مقــام اول و در وزن 90 کیلوگرم 
سیدعطاءاهلل سلیمی مقام اول را به خود اختصاص دادند.وي 
خاطرنشان کرد: در وزن 9۵ کیلوگرم فرامرز استواری مقام اول 
و حسین خیرالبشر مقام دوم، در  وزن100 کیلوگرم حمیدرضا 
سعادتی مقام اول و در وزن به اضافه 100 کیلوگرم شرکت کننده 
نداشت .رئیس هیئت بدنسازي و پرورش اندام شهرستان نیشابور 
تصریح کرد: مقام اورال پرورش اندام را آقای علی اصغر احسانی نژاد 

و مقام اورال فیزیک را آقای حمید محمدیان کسب کردند.

  صداوسیمای خراسان رضوی 
در هفته دفاع مقدس

قدس:مدیــرکل صــدا و 
سیمای خراسان رضوی از 
استانی  رسانه  برنامه ریزی 
در هفته دفاع مقدس خبر 
داد و گفت: همزمان با هفته 
دفاع مقدس، این مرکز با 
برنامه های  پخش  و  تولید 
مختلفی یاد و خاطره رشــادت ها و ایثارگری های رزمندگان 
اسالم در صیانت از آرمان های انقالب اسالمی را گرامی خواهد 
داشــت. نصرپور از مستند ۵9-13 ویژه هفته دفاع مقدس در 
هفت قســمت خبر داد و گفت: این مستند به بیان خاطرات 
و شــرایط ویژه جنگی و ابتکارات رزمندگان در موقعیت های 
مختلف می پردازد. از دیگر برنامه مناسبتی هفته دفاع مقدس 
صبح خراسانی از میهمانان و دست اندرکاران نیروهای مسلح 
دعوت می کند و دربــاره برنامه های ویژه این هفته گفت و گو 
می شــود. وی به رادیو نیز اشــاره کرده و اظهار داشــت: در 
برنامه های روتین و مهم رادیو از قبیل صدای زائر، شباهنگام، 
دورتند، همکالسی سالم، سرای زندگی، کرمانجی و دهکده نیز 

به فراخور موضوع به هفته دفاع مقدس می پردازیم. 

متأسفانه در استان ما 
نویسندگان خانم در 
حوزه دفاع مقدس 

مظلوم واقع شده اند 
و نیاز به ارزش گذاری 
بانوان نویسنده در این 
عرصه احساس می شود
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  گشایش نمایشگاه عکس 
»دفاع همچنان باقیست« 

نیشابور- خبرنگارقدس: 
هفته  آغــاز  با  همزمان 
گرامیداشت دفاع مقدس 
»دفاع  عکس  نمایشگاه 
آثار  باقیست«  همچنان 
هنرمندان عکاس مطرح 
نگارخانــه  در  کشــور 

کمال الملک اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیشابور گشایش 
یافت.در این نمایشــگاه 2۵ اثر عکاســی به صورت رنگی و 
سیاه وســفید در ابعاد۷0*۵0 از عکاســان مطرح کشور در 

معرض دید عموم عالقه مندان قرار گرفته است.
این نمایشگاه از 31 شهریور تا 4 مهر 98 از ساعت 1۶ تا 19 

برای عموم عالقه مندان دایر است.

  ارسال 5هزار و 725 اثر به دبیرخانه 
جشنواره سینمایی دفاع مقدس کهربا 

جشــنواره  دبیر  ایرنا: 
هنری و سینمایی دفاع 
مقدس کهربــا گفت: از 
روز 29 بهمن 139۷ تا 
فیلمسازان  شهریور   31
و هنرمندان کشــورمان 
اثــر   ۷2۵ و  هــزار   ۵

ســینمایی به نخستین جشنواره فیلم دفاع مقدس خراسان 
رضوی ارســال کرده اند. جواد فرهنگ نژاد افزود: از این تعداد 
اثر ۵ هزار و 200 اثــر در قالب عکس، ۷2 فیلم نامه و 4۵3 
اثر باقیمانده نیز فیلم های داستانی، پویانمایی و مستند یک تا 
2۵ دقیقه ای هستند.وی ادامه داد: مهلت ارسال آثار تا پایان 
شهریور ماه بود که تا پایان هفته دفاع مقدس دریافت آثار در 
این دبیرخانه تمدید شد.معاون هنری و سینمایی بنیاد حفظ 
و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: مهرماه 
امسال این آثار داوری خواهد شد و آبان نیز جشنواره یاد شده 

برگزار و آثار برتر معرفی می شوند.

        همزمان با آغاز سال تحصیلی
نخستین هنرستان استارتاپی ایران 

در مشهد بازگشایی شد

تسنیم: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با حضور 
معاون شهردار مشهد نخســتین هنرستان استارتاپی 

ایران در مشهد بازگشایی شد.
آل شــیخ در این مراســم گفــت: در این هنرســتان 
دانش آموزان براســاس پروژه هایی که انجام می دهند 
)پروژه محور( آموزش می بینند همان طور که پرورش 
روحیات کار تیمی و خالقیت هم جزو اهداف آموزشی 
در اینجاست.وی افزود: ایجاد هدف ها و چالش ها سبب 
می شود دایره علم ما توسعه پیدا کند، انجام کار تیمی و 

تفکر نقادانه مسائل جدی زندگی ماست. 
آل شیخ گفت: هنرستان استارتاپی »رکاد« الگوی علمی 
کشور است و نگاه همگان به نتیجه و خروجی آن است.

   رئیس کمیته امداد این شهرستان:
یک هزار و ۸00 دانش آموز تحت 

پوشش کمیته امداد نیشابور هستند

نیشابور- خبرنگارقدس: رئیس کمیته امداد نیشابور 
خواســتار حمایت خیران از یک هزار و800 دانش آموز 
تحت پوشــش این نهاد شــد.هادی محمدیان گفت: 
با توجه به آغاز ســال تحصیلی جدیــد و تعداد زیاد 
دانش آموزان تحت پوشش، همچنان نیازمند مشارکت 

مردم و خیران شهرستان نیشابور هستیم.
وی افــزود: نیکــوکاران برای کمک بــه دانش آموزان 
تحت پوشــش کمیته امــداد نیشــابور می توانند به 
صورت حضوری به واحد جذب مشارکت های مردمی 
این اداره مراجعه و یا مبالغ خود را به شــماره حساب 
)0110۷۶9۷49001( بــه شناســه )8802۵4۵49( 
کمیته امداد جشن عاطفه ها نزد بانک ملی واریز نمایند.

  مسئول نمایندگی میراث فرهنگی راز و جرگالن:
 مستندسازي »قورمه و چاپاتي« 

برای ثبت در فهرست میراث فرهنگي 

بجنورد- خبرنگار قدس: مســئول نمایندگی میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رازوجرگالن 
گفت: با پیگیری های به عمل آمده و حضور کارشناسان اداره 
کل میراث فرهنگی استان خراسان شمالی در شهرستان 
رازوجرگالن، کار مستندسازی قورمه و چاپاتی )نان سنتی 
ترکمن( برای ثبت در فهرست آثار میراث ناملموس کشور 
پیگیری شــد.بهادری افزود: در این شهرســتان پیش از 
ایــن نیز 12 اثر با عناوین پوشــاک و پای پوش ترکمن، 
موسیقی مقامی ترکمن، مراسم اق قویون، رقص خنجر 
ترکمــن، آیین پرخوانی ترکمن )به صورت مشــترک با 
استان گلستان(، مهارت پخت نان چلپک و... در فهرست 
میراث فرهنگی ناملموس کشــور به ثبت رسیده است.

763۸جدول
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. دوستدار - بخشــی از خاک خوزستان را 
دربر می گیرد – پاره تن خمپاره

2. خداوند- نام پسرانه آذری- ملخ دریایی
 3. عدد خیطی- افق- کوچک- نوعی حلوا 

4. مکتوب فرستادنی- بازگشت نگاه – نفی 
از آمدن

 ۵. قاصد- دودلی شدید در انجام کاری- تشکر 
فرانسوی

 ۶. آبرو و شرف- ماده بیهوشی- شکار
 ۷. روشی برای طبخ برنج- کمان صورت- 

درک متقابل 
8. قلب قرآن- گوشــی تلفن هوشمند - تیر 

پیکان دار
  9. آب خــورده - شــادی- درس خوانــده 
10. بخل و حسد- قبیله ای در صدر اسالم - 

رئیس
  11. آدمکش- راهنمایی کردن - جهاز عروس 

12. خالی-  بالین- سخت و مشکل
13. ضمیر اتحاد- نیمه گرم- پارچه  نخی- 

قدم یکپا 
 14. پایــان- رنگارنــگ - مــادر بشــریت 
1۵. خشم و تندی- درگاه – یکی اش صدا ند ارد

1. کارش تهیه و فروش انواع لبنیات است- 
گردهم آمدن 

2. بــرد یمنــی- نــام چندتــن از فراعنه- 
توهین کردن

3. میوه نیکو- نصفی- آبگوشت ساده- حرف 
فاصله

4. تحفه و هدیه- کفش چرمی پاشــنه دار- 
بخشش 

۵. ریزنمره- دریچه هوای کاربراتور- مصیبت 
و فتنه 

۶. جار و جنجال- از جنگ افزارها- پس غذا
۷. تن- همســر حضــرت ابراهیــم»ع«- 

زاری کردن
8. صوت ندای بی ادب- راکب موتورسیکلت- 

لنگه در 
9. در تنگنــا افتادن- نامه نــگاری- نیروها 
10. غصب شــده توســط صهیونیست ها – 
کلمه ای کــه در مقام تحقیر کســی به کار 
 ببرند – واحد غیررســمی پول کشــورمان 
11. از مشتقات سنگین نفت- نام همسرگرامی 

حضرت موسی»ع«- بیت
 12. ســوغات گجرات- وســط و بین- نمو 

 13. حــرف مکــرر- میت- ضــروری- مجازات شــرعی 
14. قطرسنج- به دنیاآمدن – ننر و بی مزه

 1۵. حــس ســامعه- نوازنده ، تنظیم کننده ، آهنگســاز 
موسیقی فیلم و موسیقی پاپ ایرانی و سازنده موسیقی فیلم 

»مرسدس« 

  عمودی  افقی
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