
گران فروشی200 درصدی گوجه!

 در بررسی نامحسوس فرماندار  
از وضعیت بازار اطراف حرم  اتفاق افتاد

فرماندار شهرستان مشهد مقدس که به صورت 
میدانــی و برای نظارت برحســن اجرای طرح 
مذکور به خیابان شهید نواب صفوی رفته بود، 
اعــام کرد: با افرادی که به قصد ســودجویی، 
اجنــاس را چنــد برابر قیمت به زائــران  امام 
قاطع صورت  برخورد  هشتم)ع( می فروشــند، 

خواهد گرفت...
.......صفحه 3  .......صفحه 4 

 سینمای دفاع مقدس 
یعنی امید، اقتدار و آینده

کارگردان »اشنوگل« در مشهد عنوان کرد

امور فرهنگی و هنری ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
کمیــل در هفته دفاع مقدس با نمایش فیلم های 
»تنگه ابوغریب«، »هیهات« و »اشنوگل« با عنوان 
پاتوقی در جبهه فرهنــگ انقاب، امکان نمایش 
فیلم های یاد شده را در پردیس سینمایی اطلس 
برای عاقه مندان به سینمای انقاب و دفاع مقدس 

فراهم ساخت...

نـان به نـرخ کیفیت
 پهپاد رادارگریز 

در تربت حیدریه 
رونمایی شد

جانشین نیروی قدس سپاه: 

 دفاع مقدس
 برای ما مکتب 

انسان سازی است

.......همین صفحه

استانداریمیگویدنانواییهاسطحبندیوقیمتهااصالحمیشود

.......صفحه 2 

 رئیس سازمان حفاظت
 محیط زیست کشور:

 دشت مشهد 
سالی ۲۰ سانتیمتر 

نشست دارد

در مراســمی از پهپاد رادارگریز محرم که ســاخته دانش آموزان 
نخبه تربت حیدریه اســت، رونمایی شــد. علی کاظمی، یکی از 
اعضای تیم پنج نفره ســازنده این پهپاد گفت: ساخت این پهپاد 
حدود یک ماه و نیم به طول انجامید.این دانش آموز بســیجی در 

تشریح مشخصات این پهپاد ...

با حضور انبوه و پرشور بســیجیان، رزمندگان، ایثارگران، خانواده 
معظم شهدا و شــماری از امت انقابی و خداجوی مشهد مقدس 
محفل گرامیداشت هفته دفاع مقدس در محل جامعه الحسین)ع( 

رزمندگان مشهد برگزار شد...

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: دشت مشــهد سالی 2۰ سانتیمتر نشســت دارد که علت آن 
برداشت بیش از ظرفیت از آب های زیرزمینی بوده و وظیفه وزارت نیرو 

.......صفحه 2 است که این موضوع را پیگیری کند...

.......صفحه 2 
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 کنگره ملی شعر اربعین 
 به همت  بنیاد کرامت

 امام رضاj برگزار شد

»موکبکلمات«
درحرممطهر

بــه همت بنیاد کرامت امام رضا)ع( و مجمع شــاعران اهل 
بیت)ع(، آییــن اختتامیه همایش ملی »موکب کلمات« در 
سالن همایش های باب الجواد حرم مطهر رضوی برگزار شد.  
این آیین که با حضور اســتادان شعر آیینی کشور ازجمله 
حاج محمود اکبرزاده، اســتاد محمدجواد غفورزاده شفق، 
اســتاد رســتگار، جواد حیدری و نیز حضور معنوی استاد 
ســیدرضا مؤید خراسانی و ستایشــگران و پیرغامان اهل 
بیت)ع( همراه بود، رونمایی از نشان همایش ملی اربعین و 
رونمایی از کتاب »موکب کلمات« ویژه اشعار اربعینی 1۰۰ 
شاعر و آلبوم صوتی »موکب کلمات« ویژه مجموعه صوتی 
1۰ شــاعر با صدای اســتاد بهروز رضوی صورت گرفت. در 
ابتدای این مراسم که همراه با مداحی اهل بیت و سکانداری 
شــاعر توانمند شهرام شکیبا بود، محسن منصوری مسئول 
ستاد اربعین آستان قدس رضوی و مدیرعامل بنیاد کرامت 
امام رضا)ع( گفت: بنیاد کرامت به دلیل مســئولیت داشتن 

در حوزه اربعین ...

امام جمعه موقت مشهد:  
  غفلت از دفاع مقدس، غفلت از 

عوامل عزت است
فارس: امام جمعه موقت مشهد گفت: عزت ما در دفاع 
مقــدس بوده ما نمی توانیم این حادثــه را از یاد ببریم؛ 

چراکه غفلت از جنگ غفلت از عوامل عزت ماست. 
حجت االسام والمسلمین محمدباقر فرزانه در خطبه های 
نماز جمعه این هفته مشهد که در رواق امام خمینی)ره( 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: عوامل عزت و ذلت 
در تاریخ نهفته اســت و تمام عزت ما در دفاع مقدس 
وجود دارد، بنابراین هرچه می توانید یاد شــهدا را زنده 
نگاه دارید، به زیارت قبورشان بروید، تمثال آن ها را نصب 

کنید و ارتباط با خانواده شهدا را قطع نکنید.
وی با اشــاره به پیامدها و تأثیــرات بیعت کانون های 
مقاومت با رهبر معظم انقاب گفت: تأثیر اول بیعت این 
اســت که مبارزه با ظلم بدون رهبری یک اثر دارد و در 
کنار رهبری اثر دیگری دارد به طور مثال وقتی حضرت 
موسی)ع( آمد و مردم دست در دست این رهبر جامعه 

گذاشتند توانستند پیروز شوند.
حجت االسام فرزانه با اشاره به بیانات شهید مطهری و 
اینکه در سال های پیش از انقاب همه علما در زندان به 
ســر می بردند و گمان پیروزی انقاب نمی رفت، تأکید 
کرد: شهید مطهری می فرماید عاملی که درها را به سوی 
ما گشود و موجب شد در دو سال و اندی ایران و انقاب 

پیروز شود، بر محور امام جمع شدن بود.
امام جمعه موقت مشهد گفت: وقتی که ملت های لبنان 
و سوریه ببینند که دست این محور مقاومت در دست 
رهبری اســت این عمل در نزد آن ها عزیز می شــود و 
سرانجام فراهم شدن یک پیروزی اسامی از نوع پیروزی 

57، ایجاد می شود.
وی تأکید کرد: البته نباید از دشمن غفلت کرد، مغرور 
شد و او را دست کم گرفت، بلکه باید همیشه آماده بود.

  پلمب مطب یک پزشک 
در کاشمر به علت گرفتن زیرمیزی

ایسنا:مدیر نظــارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد گفت: به دلیل گرفتن پول زیرمیزی، مطب 
یکی از پزشــکان متخصص زنان و زایمان در کاشمر 
پلمب شــد. علی اصغر انجیدنی بیان کرد: متأسفانه 
یکی از پزشکان شهرســتان کاشمر اقدام به گرفتن 
زیرمیــزی خارج از صندوق بیمارســتان و در مطب 
خود می کرده اســت. پس از گزارش های رسیده نه 
تنها توســط کارشناســان نظارت بر درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی مشــهد این مطب پلمب شــد بلکه 
پزشک متخلف به کمیسیون ماده 11 و ستاد نظارت 

بر تعرفه ها معرفی شد. 
مدیر نظارت بر درمان دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
عنــوان کرد: خط قرمز ما گرفتــن زیرمیزی و مبالغی 
خارج از صندوق بیمارســتان اســت و بــه طور جد با 
متخلفان برخورد می شــود. کمیسیون ماده 11 مربوط 
به کمیسیون سازمان تعزیرات حکومتی است که پرونده 

به آنجا معرفی می شود و احکام الزم را صادر می کنند.

زنان بازرگان خراسان رضوی دست به کار شدند
  نشست تخصصی B2B هیئت های 

تجاری و بازرگانی مشهد و هرات
فیاض: نخســتین نشســت تخصصــی B2B با حضور 
هیئت  های تجاری اتاق تجارت و صنایع زنان والیت هرات 
افغانستان و کانون زنان بازرگان مشهد با هدف شناسایی 
فرصت هــای تبادل فــی مابین ایران و افغانســتان عصر 
پنجشنبه گذشته در محل مؤسسه کرانه حضور در مشهد 
برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما؛ در این نشست تخصصی 
که نماینــده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشــاورزی 
خراسان رضوی، نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق، 
نماینده اتاق مشترک ایران و افغانستان و نماینده گمرک 
در آن حضور داشتند؛ سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی گفت: دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی بر حسب رسالت خود در راستای 
هموارسازی مسیر فعالیت های اقتصادی بانوان تمامی سعی 

و تاش خود را به کار خواهد گرفت.
طاهره طهماسبی از نمایشگاه سایه سار مینو در سال گذشته 
که با حضور بانوان بازرگان استان و نمایندگانی از کشورهای 
خارجی در مشهد برگزار شــد؛ به عنوان نقطه عطفی در 
تعالی تبادالت بازرگانی بانوان یاد کرد و گفت: در 1۰ سال 
گذشته تاش شد تا در حوزه توانمندسازی و اشتغال بانوان 
در قالب نمایشگاه سایه ســار مینو قدم برداشته و یکی از 
ثمرات جــدی و مفید آن همین برگزاری نشســت های 

تخصصی میان بانوان بازرگان ایران و افغانستان است.
رایزن تجاری و اقتصادی کنسولگری افغانستان نیز در این 
نشست اظهار امیدواری کرد که این همکاری های تخصصی 
تجاری نتایج بیشتر و کاربردی تری برای بانوان داشته باشد. 
»حفیظ  اهلل بهار« بر ضرورت البیگری های مسئوالن هر دو 
اتاق بازرگانی بانوان مشهد و هرات با مسئوالن کشورهای 
متبوعشان تأکید کرد و افزود: البیگری و رایزنی برای اصاح 
قوانین مانند کاهش تعرفه ها باید در دستور کار قرار گیرد. 

آذر کیانی نــژاد رئیس هیئت مدیره کانــون زنان بازرگان 
خراســان رضوی نیز در این نشست تخصصی در تشریح 
زمینه سازی برای این چشم انداز به گام نخست اشاره کرد 
و گفت: با مساعدت وزارت امور خارجه تمامی تشکل های 
مردم نهــاد فعال در حــوزه بانوان کشــورهای همجوار را 
شناســایی کرده و پس از شــکل گیری ارتباطــات اولیه، 
نخستین ارتباط با والیت هرات افغانستان کلید خورد و در 

گام بعدی با بانوان کشور ترکیه همراه خواهیم شد.
مریم جامي االحمدي رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بانوان 
افغانستان نیز گفت: تفاهم نامه فی مابین دوساله است اما 
قابل تمدید اســت تا بتوانیم همایش ها و نمایشــگاه های 
بسیاری در دو کشور داشته و این نشست تخصصی نقطه 

آغازین بود.
گفتنی است؛ نشست تخصصی B2Bدر حوزه های گروه 
کشاورزی و صنایع وابسته، زیورآالت و سنگ های قیمتی و 
نیمه قیمتی، گروه مهندسی، عمران، خدمات فنی مهندسی، 
گروه خدمات آرایشی- بهداشتی و گروه پوشاک و طراحی 
لباس برگزار شــد. همچنین نمایشگاهی از توانمندی ها و 
محصوالت تولیدی مانند صنایع دستی، آرایشی و بهداشتی، 
هنری و... در حاشیه این نشست تخصصی از سوی بانوان 

بازرگان مشهد و هرات در معرض دید عموم قرار گرفت.

خبرخبر

عملیات اجرایی توســعه درختکاری و شبکه آبیاری 
در عرصه های کمربند ســبز جنوبی و آیین افتتاح و 
بهره برداری از دو مجتمع ســاماندهی مشاغل شهری 
با حضور رئیس ســازمان محیط زیست، دادیار حوزه 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای 
مرکز اســتان خراسان رضوی، شهردار و سایر مدیران 

شهری انجام شد.
فرزاد بهشــتی، دادیار حــوزه معاونــت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان خراسان 
رضوی در این مراسم ضمن اشاره به اقدامات شهرداری 
مشهد در ایجاد کمربند سبز جنوبی تأکید کرد: با توجه 
به اینکه قرار بود برخی از این اقدامات توســط سایر 
دستگاه  ها انجام شود، متأسفانه این اتفاق آن چنان که 
باید نیفتاده و شــهرداری و شورای شهر مشهد را در 
حفظ حقوق بیت المال و حفظ اراضی ارتفاعات جنوبی 

و ایجاد کمربند سبز در این منطقه تنها می بینیم.
وی با بیان اینکه دادســتانی در رفــع تصرف اراضی 
ارتفاعات جنوبی و ایجاد کمربند سبز در کنار شهرداری 
مشهد است، ادامه داد: انتظار داریم دستگاه های دولتی 
نســبت به وظایف خــود از جمله واگــذاری اراضی 
که در این حوزه اســت اقدام کننــد، عاوه بر این راه 
و شهرســازی نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل 
کند؛چرا که شهرداری به تنهایی نمی تواند به این کار 

بپردازد.
دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادســرای مرکز استان خراســان رضوی تأکید 
کرد: دادستانی در هر شکلی از جمله بحث رفع تصرف 
زمین ها براساس طرح کمربند سبز که شاید برخی از 
دســتگاه ها را هم شامل شــود، با قدرت و قوت اقدام 
خواهد کرد و امیدواریم شاهد فضای سبز پایداری در 

این منطقه باشیم.

قدردانی از شهرداری مشهد 
به دلیل فعالیت های زیست محیطی 

در ادامه عیســی کانتری، رئیس ســازمان حفاظت 
ازمحیط زیســت ضمن قدردانی از خدمات مدیریت 
شهری مشــهد، بیان کرد: نهایت سپاســگزاری را از 
مدیریت شــهری مشــهد دارم که این چنین تاش 
می کند و برای حفظ محیط زیســت این کانشــهر 

می کوشد.
کانتری با تأکید بر اینکه مدیریت شــهری مشهد با 

اقدامات خود حقوق شــهروندی را رعایت کرده و این 
مایه خوشــبختی اســت، اظهار کرد: با وجود حضور 
میلیونی زائران امام هشــتم)ع(، حفظ محیط زیست 
و نظافت و تمیزی مشــهد زبانزد است، ولی متأسفانه 
آلودگی هوا موضوعی است که در کل کشور و به ویژه 
کانشهرها حلقه گمشده محسوب می شود و الزم است 

همه برای بهبود شرایط محیط زیستی تاش کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: برخی از خواص جامعه حقوق 
عامه را از بین برده اند و تنفس سالم، هوای سالم، آب 
ســالم و غیره تنها بخشی از حقوق شهروندی است و 
باید در باالبردن فرهنگ زیست محیطی مردم و زائرانی 

که به این کانشهر می آیند، اقدام شود.
وی ضمن اشــاره به احداث مجتمع های ساماندهی 
مشاغل شهری بیان کرد: البته خوب است در مطالعات 
مکان یابی دقت بیشتری شود تا مورد استقبال مردم نیز 
قرار گیرد. احداث چنین واحدهایی در ابعاد کوچک تر 
در سطح شــهر نیز باید مورد توجه باشد تا موفقیت 

احداث این مجتمع ها تضمین شود.

فضای سبز 19 هزار هکتاری در ارتفاعات جنوبی مشهد 
محمدرضا کایی، شــهردار مشهد نیز در این مراسم 
گفت: 19 هزار هکتار ارتفاعات جنوبی مشهد به مرور 

به فضای سبز تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: توســعه کمربند سبز جنوبی مشهد را 

چه با حضور چه بدون حضــور دیگر ارگان ها، چه با 
همیاری و چه بدون همیاری آن ها به یاری خدا انجام 

خواهیم داد.
کایی با بیان اینکه 9۰۰ هکتار از این اراضی را برای 
امسال هدف گذاری کرده ایم، اظهار کرد: در این رابطه 
هیچ محدودیت بودجــه ای نداریم و به هر میزان که 
اراضی در ارتفاعات جنوبی رفــع تصرف و در اختیار 
شــهرداری مشــهد قرار گیرد، اقدام بــه درختکاری 

خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در این میان تنها مشکل محدودیت 
آب اســت که این مشــکل نیز با اتصال به شــبکه 
جداســازی آب شــرب از آب خام و تصفیه پساب 
برطــرف خواهد شــد. همچنیــن تصفیه خانه های 
فاضاب و شبکه جداســازی آب شرب از آب خام 
که منبع پایداری برای آبیاری فضای ســبز کمربند 
جنوبی است و درختکاری در این منطقه به سرعت 
پیگیری و اجرا خواهد شــد و همان طور که وعده 
داده شــده در 6 ماه دوم سال 9۸ یک تحول جدی 

در این زمینه صورت خواهد گرفت.
شــهردار مشهد با اشــاره به اینکه  از دادستانی برای 
ورود و همراهی شان تشکر می کنم، افزود: اگر همراهی 
دادستانی نبود شاید بخش زیادی از اراضی را از دست 
می دادیم، این کار بزرگ ترین هدیه به مردم مشهد و 

آینده شهر خواهد بود.

کایی اظهار کرد: به هیچ پروژه محیط زیســتی نگاه 
اقتصادی نداریم و عدد و رقم در آن مطرح نیست. اگر 
میلیاردها تومان بدهند تا فضایی را از شهر مشهد برای 
آینده بگیریم، قطعاً مقاومت می کنیم و یا برعکس اگر 
الزم باشد میلیاردها تومان باید بدهیم تا زیست پذیری 
شهر مشهد، فضای سبز، طبیعت و هوای شهر را حفظ 
کنیم، قطعاً همراهی می کنیم؛ چرا که مسئله محیط 
زیست موضوعی نیست که بتوان با مسائل و توجیهات 

اقتصادی آن را بررسی کرد. 
وی زیست پذیری شهر مشهد را مهم ترین هدف خواند 
و افزود: حفظ محیط زیست مشهد موضوعی غیر قابل 
معامله است. همه باید این مهم را بدانند که بزرگ ترین 
داشته ما، شهر مشــهد با اقتصاد قوی و زیارت حول 

محور امام رضا)ع( بوده که زیست پذیر است.
شــهردار مشهد خاطرنشــان کرد: اگر اتفاقاتی چون 
ریزگردها، آلودگی هــوا و آب و غیره به وجود بیاید، 
اختصاص میلیاردها تومان نیز جبران کننده آن نیست، 

پس ذره ای در این موضوع کوتاه نمی آییم.

 کاشت 1/5میلیون اصله درخت در کمربند جنوبی 
مهدی یعقوبی، معاون خدمات شــهری شــهرداری 
مشهد نیز گفت: تاکنون 1/5میلیون اصله درخت در 
قالب پروژه کمربند ســبز در ارتفاعات جنوب مشهد 

کاشته شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی کمربند سبز از سال 74 با 
مشارکت دولت و محیط  زیست آغاز شد و تا سال ۸4، 
حدود49۰ هکتار در این منطقه درختکاری انجام شد.

وی اضافــه کرد: در این مدت بیــش از 3هزار هکتار 
درختکاری انجام شــده و2هزارو 77۰ هکتار کمربند 
ســبز در ارتفاعات جنوبی با حدود 1/5 میلیون اصله 

درخت ایجاد شده است.
یعقوبی اظهار کرد: بر همین اساس با تکمیل و اتصال 
لکه های ســبز ایجاد شده امسال 3۰۰ تا 35۰ هکتار 
توسعه کمربند سبز را خواهیم داشت. قرارداد آن با 19 
میلیارد اعتبار منعقد شده و امیدوارم تا اوایل نیمه سال 

آینده به بهره برداری برسد.
وی همچنین از ســاماندهی  هزار و 4۰۰واحد صنفی 
مشاغل آالینده و مزاحم در سال های گذشته خبر داد 
و گفت: تاکنون 1۰ مجموعه صنفی شــامل خدمات 
خودرویی سبک، سنگین و سنگ فروشان با ظرفیت  

هزار و4۰۰واحد ساماندهی شده اند.

در یک مراسم زیست محیطی مطرح شد
دادستانیدررفعتصرفاراضیارتفاعاتجنوبیدرکنارشهرداریمشهداست
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قدس: در مراســمی از پهپــاد رادارگریز محرم که 
ســاخته دانش آمــوزان نخبه تربت حیدریه اســت، 

رونمایی شد. 
علی کاظمی، یکی از اعضای تیم پنج نفره ســازنده 
این پهپاد گفت: ســاخت این پهپاد حدود یک ماه و 

نیم به طول انجامید .
این دانش آموز بســیجی در تشریح مشخصات این 

پهپاد بیان کرد: پهپاد محــرم با طول بال حدود 2 
متر و طول بدنه یک متر و 6۰ ســانتیمتر، می تواند 
حدود یک ســاعت با برد پروازی حدود 4۰ کیلومتر 
که شعاع عملیاتی آن اســت، پرواز کند. این پهپاد 
می توانــد عملیاتی مختلف از جمله امدادرســانی، 
حمــل محموله، انتقال مهمات و ادواتی ســبک به 
تناســب موتور پهپاد و همچنین گشت، شناسایی و 

فیلمبرداری از مناطق را انجام دهد.
وی افزود: ســاخت کلیه قســمت های بدنه و تمام 
قطعــات موتوری از صفر تا صدش کار بچه های این 
گروه بوده، با توجه به اینکه بدنه از جنســی خاص 
ســاخته شــده که امکان رادارگریز بودن پهپاد را 

ممکن ساخته است.
کاظمی از کوتاه بودن شــعاع محیط باند پرواز این 

پهپاد به عنوان یکی از محسنات آن یاد کرد و ادامه 
داد: پهپاد محرم در حدود کمتر از 5۰ سانتیمتر باند 
قادر است از روی زمین بلند شده و مجدداً بنشیند.

عضو گروه سازنده پهپاد محرم بیان کرد: این پهپاد 
یک پهپاد گشــتی، شناسایی بوده و نوع سوخت آن 
اســتفاده از باتری الکتریکی بوده و می تواند تا یک 

ساعت پرواز را با هر بار شارژ کردن، فراهم کند.

پهپادرادارگریزدرتربتحیدریهرونماییشد



استانداریمیگوید:نانواییهاسطحبندیوقیمتهااصالحمیشود

نان به نرخ کیفیت
هاشمرســائیفر اوضاع نــان چه در بحث 
کیفیت چه قیمت، مورد مناقشه نانوایان، مردم 
و مســئوالن بوده و هســت و احتماالً در آینده 
خواهد بود. در چنین شرایطی تصمیم گیری در 
خصوص باال بردن سطح کیفی نان و قیمت آن 
قطعاً تصمیمی بوده که واکنش هایی از ســوی 
مردم و نانوایان در پی داشــته اســت. داستان 
کیفیت و قیمت نان گویا این بار به شکل دیگری 
در حال به روزرسانی است و چند روزی می شود 
که زمزمه هایی مبنی بر افزایش سطح کیفی نان 
وجود دارد. اتفاقی که خواسته مردم است و آن ها 
بارها در گزارش هایی که منتشــر شــده به این 
موضوع اذعان داشــته و از مسئوالن درخواست 
کردند به موضوع کیفیت نان رســیدگی کنند. 
گرچه این شائبه به وجود آمده که افزایش قیمت 
نان هم در آینده محتمل است و مردم در این باره 

دلمشغولی هایی دارند.

  غصه ای به نام نان
یکی از شهروندان در این خصوص می گوید: چند 
روزی می شــود که خبرهایــی مبنی بر افزایش 
قیمت نان وجــود دارد اخباری که هنوز قطعی 
نشده اما آنچه ما شــنیده ایم این موضوع جدی 

است و اجرایی خواهد شد.
او همچنین عنوان می کنــد: نانوایی های دولتی 
که قیمت نانشان را به قیمت مصوب در اختیار 
مردم قرار می دهند گرچه احساس می شود برخی 
از آن ها چون نمی توانند قیمت را باال ببرند وزن 
چونه خمیرشــان را کمتر می گیرند و این گونه 

سودشان را افزایش می دهند!
شهروند دیگری با ابراز نارضایتی از وضعیت نان در 
برخی از نانوایی های شهر مشهد گفت: کیفیت نان 

در بسیاری از نانوایی ها شرایط 
خوبی نــدارد مــن بارها این 
موضوع را بــه نانوایی ها اعالم 
کرده ام و از آن ها درخواســت 
نمودم به این مشکل رسیدگی 
کننــد و نــان باکیفیت تری 
در اختیــار مردم قــرار دهند 
که آن ها نیز شــاکی شدند و 
اعالم می کنند کیفیت نان به 
آرد آن اســت آردی که به ما 
تحویل می دهند همین است و 

نمی شود با آن معجزه کرد. وی در ادامه می افزاید: 

اگر قرار است افزایش قیمتی 
در بحث نان اتفاق بیفتد ابتدا 
باید کیفیت نانی که به دست 
مردم می دهند اصالح شود این 
ظلم بزرگی در حق مردم است 
که پول بیشتری بدهند و نان 

بی کیفیت تری به خانه ببرند. 
مطلب بعدی ســر و ســامان 
نانوایی های  اوضــاع  به  دادن 
آزادپز اســت که قطعــاً این 
موضوع نیاز به رسیدگی دارد 
و باید نظارت بیشــتری در این خصوص صورت 

بگیرد. قیمت هایی هم که آزادپزها برای خودشان 
دارنــد هم جای بحث دارد که هــرج و مرج در 
موضوع نان به وجود آورده اســت و هر کسی به 
هر نرخی بدون نظارت آنچنانی نان آزاد به دست 

مردم می دهد و کسی نیست به داد مردم برسد!

 نسخه استاندار برای کیفیت نان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری در 
خصوص شــرایط نان و اخباری که در این مورد 
وجود دارد، گفت: همه موضوعات مطرح شده در 
مورد نان چه در مورد قیمت چه در بحث کیفیت 
در حال حاضر با رایزنی که با اتحادیه نانوایان شده 
در حال انجام اســت که بیشتر این مطلب برای 
نانوایی های آزادپز است و تغییر قیمت نان دولتی 

هنوز قطعی نیست.
علی رسولیان همچنین در واکنش به این موضوع 
که آیا قیمت نان آزادپزها افزایش خواهد داشت، 
عنوان کرد: آزادپزها قیمت ها را تاکنون خودشان 
افزایش داده اند و افزایشی در این موضوع نخواهد 
بود آنچه مورد بحث است این است کیفیت نان 
ســطح بندی شــود و قیمت آن ها نیز به همین 
صورت اصالح شــود. تالش ما این است کیفیت 
نانی که به دست مردم می رسد چه در آزادپزها و 
چه دولتی ها افزایش یابد و بر اساس طرحی که 
آقای اســتاندار دارند نظارت متناوبی از مزرعه تا 

سفره بر کیفیت نان مصرفی مردم بشود.

رئیسسازمانحفاظتمحیطزیستکشور:
دشتمشهد

سالی۲۰سانتیمترنشستدارد
مـعــــاون  قــدس:
رئیس  و  رئیس جمهــور 
محیط  حفاظت  سازمان 
زیست کشور گفت: دشت 
مشهد سالی ۲۰ سانتیمتر 
نشست دارد که علت آن 
برداشت بیش از ظرفیت 

آب های زیرزمینی بوده و وظیفه وزارت نیرو است که این موضوع 
را پیگیری کند.

عیســی کالنتری در حاشیه مراسم افتتاح اداره حفاظت محیط 
 زیست شهرستان مشهد افزود: برداشت آب باید در حدی باشد 
که به زمین تزریق می شود، اگر برداشت از آب زیرزمینی بیشتر از 
تزریق آب باشد، این زمین به تدریج خالی می شود که در نتیجه 
فشار باال سبب فرونشست تخلخل ها شده و زمین پایین می رود. 
وی بیان کرد: در دشــت مشــهد در هر روز نزدیک ۰.5 تا ۰.6 
میلیمتر نشســت داریم یعنی دشت مشهد سالی ۲۰ سانتیمتر 
نشســت می کند کــه وزارت نیرو بایــد در مجوزهایی که داده 
تجدیدنظر کند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشوردر 
بخش دیگری نیز در خصوص تعیین تکلیف باغ وحش مشــهد 
گفت: به مدیرکل محیط زیست استان اعالم کردیم که تکلیف 
باغ وحش مشــهد را مشخص کند و قرار شد حداکثر تا سه ماه 
آینده تعیین تکلیف شود. عیســی کالنتری افزود: در یک سال 
گذشته قدم های مثبتی در این خصوص برداشته شده و قرار شد 

باغ وحش مشهد حداکثر تا سه ماه آینده تعیین تکلیف شود.
معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور همچنین درباره تداوم آلودگی هوای شهرها به خصوص 
مشــهد گفت: صنایع خودروسازی صنایعی هستند که به دلیل 
لوس  بار آوردنشــان عنصر شماره یک کشور در تخریب محیط  
زیســت هستند. وی ادامه داد: امروز نه به علت فهم و شعور باال، 

بلکه به علت نیاز مجبوریم محیط زیست را حفظ کنیم.
گفتنی است؛ پنجشنبه گذشــته اداره حفاظت محیط  زیست 
شهرستان مشهد و مجتمع فوالد کاویان فریمان با حضور عیسی 
کالنتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط 
 زیست، مدیرکل سازمان حفاظت محیط  زیست خراسان  رضوی، 

فرماندار شهرستان مشهد و جمعی از مسئوالن افتتاح شد.

رئیسسازمانجهادکشاورزیخراسانرضوی:
ضوابطزیستمحیطیمانعجذب
سرمایهگذاردرحاشیهکشفروداست

ایســنا:رئیس سازمان 
جـــــهاد کـشـــاورزی 
گفت:  رضوی  خراســان 
برای  حاشیه کشــف رود 
ســرمایه گذاری جهــت 
ســاخت گلخانه می تواند 
استفاده شــود، برای ۷۱ 

هکتار متقاضی ساخت گلخانه وجود دارد اما به این علت که این 
رودخانه در سال 9۲ عنوان حفاظتی دریافت کرد، نمی توانیم از 

ظرفیت سرمایه گذار استفاده کنیم.
محمدرضا اورانی افزود: تولید انواع محصوالت کشــاورزی ما در 
استان بیش از ۷.5 میلیون تن است. ما 3هزار و 334 روستا داریم، 
سهم اشتغال بخش کشاورزی ۱9.6درصد بوده و سهم این بخش 
از فضای کسب و کار استان 34درصد است. وی بیان کرد: امروز 
برای نخســتین بار در استان با هدایت و مدیریت استاندار سند 
مشــترکی در حوزه مدیریت و کاهش مصرف آب به نام ســند 
همیاران آب با محوریت دانشــگاه فردوسی داریم تا در یک افق 
مشخص بتوانیم تراز منفی آب در سفره های زیرزمینی استان را 
کاهش داده، به صفر برســانیم و بعد به سمت جبران کسری ها 

حرکت کنیم.

رتبهسومخراسانرضوی
درنامنویسیاربعینحسینی

قدس:معاون هماهنگی 
و مدیریت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: بیش از 
۲4 میلیــون زائر در 6 
جاری  نخست سال  ماه 
به مشــهد مقدس سفر 

کرده اند. محمدصادق براتی اظهار کرد: در  6 ماه نخست سال 
جاری افتخار میزبانــی و خادمی بیش از ۲4 میلیون و 655 
هزار و 569 زائر در مشهد مقدس را داشته ایم که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته این آمار ۲۲.4درصد رشد داشته 

است. 
وی با اشــاره به در پیش بودن رویداد عظیم اربعین حسینی 
افزود: بر اساس آمار تا به این لحظه بیش از یک میلیون نفر در 
سامانه سماح کشوری نام نویسی کرده اند که به ترتیب تهران، 
خوزســتان و خراســان رضوی مقام اول تا سوم را در اختیار 
دارند، بنابراین پیش بینی می شود آمار زائران ایرانی پیاده روی 

اربعین حسینی امسال بیش از 3 میلیون نفر باشد.
وی گفت: با برنامه ریزی های خوبی که در ستاد خدمات سفر و 
ستاد پایانی صفر انجام شده، آمادگی داریم تا به نحو مطلوب و 
شایسته ای در ایام پایانی صفر میزبان خوبی برای زائران بارگاه 

ملکوتی امام رضا)ع( باشیم.

جانشیننیرویقدسسپاه:
دفاعمقدس

برایمامکتبانسانسازیاست
حضور  با  فیاض: احمد
بسیجیان،  پرشور  و  انبوه 
رزمنــدگان، ایثارگــران، 
و  معظم شــهدا  خانواده 
شماری از امت انقالبی و 
مقدس  مشهد  خداجوی 
محفل گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس در محل جامعه الحسین)ع( رزمندگان مشهد برگزار 

شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در این محفل نورانی که شامگاه پنجشنبه 
با قرائت زیارت عاشورا و مداحی و مرثیه سرایی در حسینیه بزرگ 
رزمندگان اســالم آغاز شد؛ جانشین نیروی قدس سپاه با طرح 
این پرســش که چرا هفته دفاع مقدس گرامی داشته می شود 
و ارزش دارد؛ اظهار کرد: به طور طبیعی و فی نفســه؛ جنگ ها؛ 
جای ارزش گذاری و نکوداشت ندارد. ثمره جنگ ویرانی، تخریب 
و نابودی انسان هاست اما باید گفت که ما در مقام جنگ در قالب 
مهاجم نبودیم بلکه در برابر مهاجــم از خود دفاع کردیم. دفاع 
همواره در برابر مهاجم ارزشمند و پربهاست و امری عادی است. 
همچنین در احکام دین مبین اسالم، جهاد فی سبیل اهلل یکی از 
باالترین ارزش هاست. جنگ برای ما محل ظهور و بروز استعدادها 

و قابلیت های فراوانی بود.
ســردار اسماعیل قاآنی با بیان اینکه دفاع ما در اوج محرومیت و 
مظلومیت ما رقم خورد، تصریح کرد: بر حسب ظاهر صدام ملعون 
و حزب بعث به کشــور ما حمله کرده بود؛ آن هم با ۱4 لشــکر 
مکانیزه، زرهی و پیاده و تجهیزات انبوه هوایی، دریایی و زمینی اما 
در واقع هم غرب و هم شرق در قالب ناتو و ورشو از صدام حمایت 
و پشتیبانی کردند. ابتدای جنگ در یکی از اعزام ها از مشهد به 
استعداد سه اتوبوس؛ فقط برای دو اتوبوس سالح انفرادی داشتیم! 
از آنجایی که آن مقطع زمانی رزمندگان از مبدأ، سالح می بردند 
بنابراین گفتیم می رویم و در منطقه بلکه بتوانیم برای آن اتوبوس 
دیگر سالح تهیه نماییم. در طول جنگ حتی یک روز امکانات و 
استعداد نظامی ما به پای دشمن تا بن دندان مسلح نرسید و این 

نکته مهمی است.
این فرمانده ارشد هشت سال دفاع مقدس افزود: باالترین دستاورد 
دفاع مقدس؛ انسان سازی بود و جنگ برای ما مکتب انسان سازی 

شد.
سردار قاآنی با ذکر این نکته که هر آنچه در کالم امام خمینی)ره( 
است ریشه در کالم وحی، روایات و احادیث دارد؛ افزود: امام)ره( 
در برابر رزمندگان اســالم فرمود که من به دست و بازوی شما 
بوسه می زنم. این جمله بی حکمت و بی حساب و کتاب از سوی 
امام)ره( مطرح نمی شود. در هیچ کجای دنیا جنگ و نبردشان؛ 

دفاع مقدس نشده است.
وی در تبیین دیگــر ویژگی دفاع مقدس عنوان کرد: رشــد و 
بالندگی انقالب اسالمی در دفاع مقدس نمایان شد. در حالی که 
مردم در شرایط بد اقتصادی بودند مسئوالن نفت را با بشکه ای ۱۰ 
دالر و کمتر به فروش می رساندند؛ اما مردم ایستادگی و مقاومت 
کردند. اما اکنون در اوج مانور تحریم، فروش نفت ما از بشکه ای 

5۰ دالر پایین تر نیامده است.
جانشین نیروی قدس سپاه خاطرنشــان کرد: عمر جنگ ما با 
استکبار جهانی با عمر 4۰ ساله انقالب یکی است. این گونه نیست 
که فقط هشت سال جنگ بوده باشد. اکنون نیز در حال سپری 
کردن یک جنگ سهمگین، سخت و طاقت فرسا هستیم اما همه 
تهدیدها و توطئه های دشمن با نور والیت و حول محور ولی فقیه 
تبدیل به فرصت شــده است. دشمنان انقالب؛ جنگ را از درون 
خانه های ما در ابتدای انقالب شــروع کردند اما حاال ما جنگ را 
به هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران اســالمی کشانده ایم و 
کارشناسان نظامی و سیاسی نیز به آن اقرار و اعتراف می نمایند. 
اقتدار و هیمنه استکبار جهانی را شکسته ایم. ۷هزار میلیارد دالر 
در منطقه خرج کرده اند و حاال می گویند هیچ چیزی به دســت 
نیاورده ایم اما ما می دانیم که نه تنها چیزی به دســت نیاورده اند 
بلکه هر آنچه در منطقه داشته اند را نیز از دست داده اند. نهضت 
مقاومت جهانی اسالمی که حاال ایستادگی و مقاومت می کند؛ با 
الگوبرداری و اتکا به ایران اسالمی مقاومت و ایستادگی می کند و 

تمام این ها به برکت دفاع مقدس بوده است.

نیشابوریها14۲هزارکتاب
امانتگرفتند

- بــــور نیــشــا
 ۱۰ در  خبرنگارقدس:
بــاب کتابخانــه عمومی 
شهرســتان نیشــابور در 
6 ماهــه اول  ســال 98، 
تعــداد۱4۲ هــزار کتاب 

امانت داده شد.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور اظهار کرد: 
نیشابور با دارا بودن ۱۰ باب کتابخانه عمومی در شهرستان طی 6 
ماهه اول سال توانسته است تعداد ۱4۲ هزار کتاب امانت داده و 
حدود  ۱۷ هزار و ۱9۷ نفر عضو فعال شامل ۱۰ هزار عضو زن و 

۷هزار و ۱5۱ عضو مرد را جذب این مراکز فرهنگی نماید.
محمدرضا مقدم پاشا گفت: در شهرســتان نیشابور ۲۱۰ هزار 
نسخه کتاب با ۱۰4هزار و8۰۰ عنوان در کتابخانه ها موجود است 
که 5هزار و۱۰۰ جلد کتاب جدید به کتابخانه ها افزوده شده است.

مقدم پاشا یادآور شد: از مجموع ۱4۲ هزار جلد کتاب امانت داده 
در ۱۰ باب کتابخانه عمومی شهرســتان، ۲ هزار و 8۰۰ کتاب 
کودک، 9 هزار کتاب کمک درســی و ۱۰5هزار جلد کتاب های 

دیگر به امانت داده شده است.

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

300072305 پیامک کنید.

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.
شماره پیامک:   300072305

محبوبهعلیپور بنا بر گزارش ســازمان بین المللی 
کار، در حــال حاضر کشــور ما رتبه نهــم بیکاری در 
جهان را داراســت. حــال آنکه در چند دهــه اخیر با 
رشــد روزافزون جمعیت دانش آموختگان بیکار؛ بارها 
مسئوالن امر تأکید داشته اند که از دالیل عدم توفیق در 
جذب دانش آموختگان دانشگاهی در بازار کار؛ نداشتن 

مهارت این افراد است.  

 بیکاری 83هزار دانش آموخته خراسانی
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی با 
اشاره به وضعیت اشتغال دانش آموختگان در این استان 
می گوید: هر ساله مرکز آمار ایران آمار و اطالعات موثق 
و قابل اســتناد نیروی کار را منتشــر می کند. در نتایج 
ایــن طرح آمارگیــری، در خصوص وضعیت اشــتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی نیز اطالعاتی منتشر می شود.

محمد سنجری در پاسخ به اینکه نظر شما درباره ضعف 
مهارت های اشــتغال در دانش  آموختگان دانشــگاهی 
چیســت، اظهــار می کند: عــدم مهــارت در بیکاری 
دانش آموختگان دانشــگاهی، یکــی از چندین عامل 
تأثیرگذار و البته یکی از مهم ترین عوامل است؛ چراکه 
وقتی بحث از بیــکاری دانش آموختگان دانشــگاهی 
می شــود، منظور عموم و اکثریت این دانش آموختگان 
هستند، نه درصد محدود نخبگانی که بدون وابستگی 
به نظام آموزشــی رسمی، به طور شــخصی به دنبال 
مهارت آموزی و درجه یک بودن هســتند، زیرا در هر 
کار و رشته ای، اگر بهترین و درجه یک باشی، بی شک 
بیکار نخواهی ماند. البته بیشتر دانش آموختگان حتی 
اگر تئوری رشــته خود را به خوبی فراگرفته باشــند، 
در عرصــه عمل و بــه کارگیــری آموخته های تئوری 
ضعف های زیادی دارنــد و این یعنی عدم مهارت. این 
مسئله ای اســت که برای حل آن راهکارهای مختلفی 
وجــود دارد. از این موارد می توان به چند نکته اشــاره 
کرد؛ چنانکه متولیــان آموزش عالی برای زمان خروج 
دانشــجویان از فضای دانشــگاهی احساس مسئولیت 
کننــد. برنامه های کار و فعالیــت نیمه وقت و پاره وقت 
دانشجویی در محیط های واقعی کار باید طراحی شود، 
رشته های دانشگاهی و برنامه های درسی برای پذیرش 
دانشجو باید متناســب با نیازها و مسائل جامعه پویا و 
به روز شــوند. اگر این پویایی و برنامه ریزی برای کسب 

مهارت های فنی و مهارت های نرم فضای کســب و کار 
همزمان وجود داشــته باشد و اجرا شــود، می توان به 
شاغل شــدن دانش آموختگان دانشگاهی چه در شکل 
مزدبگیری به عنوان بهترین کارکنان واحدهای کسب و 
کار و چه در شکل صاحبان کسب و کار و چه در قالب 

یک کارآفرین امیدوارتر بود.
وی در ادامه خاطرنشان می کند: متأسفانه هنوز در نظام 
رسمی دانشــگاهی ما، عموماً رسالت اصلی را آموزش 
و پس از آن به شــکل خوشــبینانه پژوهش و حرکت 
در مرزهای دانش می دانند و دغدغه زیادی برای زمان 
پس از پایان آموزش دیده نمی شــود. به هر حال اینکه 
دانش موجب برتری می شــود را همگــی قبول داریم 
ولیکن برای دســتیابی به این برتری، باید بتوان دانش 
را کاربردی کرد و در جامعه ســاری و جاری کرد. البته 
فرهنگ و روحیه کار کردن نیز در کنار مسئله مهارت، 
عامل مهمی در بیکاری یا شــاغل شدن افراد از جمله 

دانش آموختگان دانشگاهی است.

 ضرورت چابکی مراکز مهارت آموزی غیررسمی
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی 
همچنیــن درباره تأثیر رونق اشــتغال توســط مراکز 
غیررســمی که در ســال های اخیر رو به فزونی بوده و 
ادعــای مهارت افزایی دارند نیز خاطرنشــان می کند: 
در خصــوص مراکز آموزشــی غیررســمی بــا ادعای 
مهارت آموزی، نخســتین نکته این است که هر جا در 
فضا و ساختارهای رسمی نقص، کمبود یا عقب ماندگی 

وجود داشته باشد و فضای رسمی پاسخگوی نیازهای 
موجود جامعه نباشــد، بدون شــک جریان غیررسمی 
موازی شــکل خواهد گرفت و نمی توان آن را انکار کرد 
و البته فضاهای غیررســمی می توانند با آســیب هایی 
همراه باشــند. وقتی مهارت های خاصــی مورد نیاز و 
تقاضای جامعه است، اینکه مرکزی وجود داشته باشد 
که بتواند این نیاز آموزش مهارتی را پاســخ دهد خوب 
است و نمی توان گفت به شکل سخت و به سرعت باید 
با همه این مراکز آموزشــی غیررســمی برخورد شود. 
البته مراکز رســمی آموزش مهــارت و مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای در این فضا الزم اســت چابک تر، پویاتر 
و به روزتر شــوند، در رأس مدیریتی این مراکز رسمی، 
باید برای رصد و پاســخگویی دائم به نیازهای مهارتی 
روز و همچنین نیازهای مهارتی آینده ارتباط بســیار 
نزدیک با پژوهشــگاه ها و دانشگاه ها وجود داشته باشد 
و حتــی فناوری های روز دنیا دائماً رصد شــده و برای 
پاســخگویی به نیازهای مهارتی آن هــا آمادگی ایجاد 
شود. وقتی مراکز رسمی آموزش مهارت قوی، چابک و 
به روز باشند، به طور حتم جای زیادی برای فعالیت های 

غیررسمی باقی نخواهد ماند.
وی همچنیــن بــه برنامه های دولــت در رفع چالش 
بیکاری اشــاره کــرده و می گوید: به منظور اشــتغال 
دانش آموختگان دانشگاهی طرح های مختلفی از جمله 
کارورزی دانش آموختگان دانشــگاهی و مشــوق های 
بیمه کارفرمایــی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی 
در دســت اجراســت. البتــه طرح مهارت آمــوزی در 
محیط کار واقعی مختص دانشــگاهیان نبوده ولیکن 
دانش آموختگان دانشگاهی نیز می توانند در آن شرکت 
کنند. همچنین با هدف افزایش مهارت های فنی و آشنا 
شــدن دانش آموختگان دانشــگاهی با مهارت های نرم 
فضای واقعی کار، طرح کارورزی اجرا می شــود و برای 
تشویق واحدهای پذیرنده کارورز به جذب و استخدام 
دانش آموختگان به مدت دو سال پس از پایان کارورزی، 
حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت پرداخت می شود. 
در طول مدت ســه ماهــه کارورزی و همچنین دوران 
مهارت آموزی، افراد مشــمول قانون تأمین اجتماعی و 
رابطه کارگری و کارفرمایی نمی شــوند و فرصت خوبی 
بــرای دریافت آموزش مطابق نیاز واحدهای پذیرنده و 

ارزیابی این افراد فراهم می شود.

مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیخراسانرضویدرگفتوگوباقدس:

دانشگاه ها دغدغه دانش آموختگان پس از تحصیل را ندارند
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فضایمجازی: 

  در سفر یکروزه انجام شد
بازدیدوزیرراهازپایانههممرز
ایرانوترکمنستاندردرگز

قدس:وزیــر راه و شهرســازی در ســفر یکروزه به 
خراســان رضــوی از مرزهای مشــترک و پایانه های 

هم مرز این استان با کشور ترکمنستان بازدید کرد.
قرار اســت اواخر مهر ماه ســال جاری کمیســیون 
مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان به ریاست وزیر 
راه و شهرســازی ایران در کشــور ترکمنستان برگزار 
شــود. محمد اســالمی در این بازدید، با قدردانی از 
تعامل و همدلی دســتگاه های شهرستان درگز گفت: 
تعامــل موجــود بین دســتگاه های اجرایــی در این 
شهرستان موجب رونق بیش از پیش ترانزیت در این 

منطقه شده است.

   به همت هالل احمر خراسان شمالی صورت می گیرد

اجرایطرحملی»نذرآب۲«
درخراسانجنوبی

بجنورد-خبرنــگارقدس:مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر خراسان شمالی از اعزام کاروان سالمت این استان 
به خراسان جنوبی برای اجرای طرح ملی »نذر آب ۲« خبر 
داد. محسن نجات درباره این طرح ملی گفت: »نذر آب ۲« 
با هدف رسیدگی به مناطق دچار خشکسالی چهار استان 
خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان 

از سوی جمعیت هالل احمر کشور در حال اجراست.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا کاروان سالمت جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی به استان خراسان جنوبی اعزام 
شده و در منطقه »درمیان« به خدمت رسانی به محرومان 

منطقه می پردازد.

  فرماندار خبر داد
مانهوسملقان۶۶۰میلیاردریال

اعتباراستانیجذبکرد

قدس:فرماندار مانه و سملقان گفت: کمیته برنامه ریزی این 
شهرســتان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 

استان 66۰میلیارد ریال اعتبار جذب کرد.
محمودرضا معموری در نشســت کمیته برنامه ریزی این 
شهرستان اظهار کرد: مانه و ســملقان از اعتبارات بحران 
استان بیشترین سهم را داشته است و با توجه به سیالب های 
خسارت بار امسال، توانستیم برای اجرا و بازسازی برخی از 
پروژه ها اعتبارات خوبی جذب کنیم. وی بیان کرد: متأسفانه 
شهرستان مانه و سملقان از لحاظ زیرساخت ها بسیار عقب تر 
از دیگر شهرستان های استان است که جبران این وضعیت 

نیاز به توجه و تالش بیشتر مسئوالن دارد.
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گمرک
ناظر گمرکات استان خبر داد

  جلوگیری از قاچاق سوخت به شیوه 
باک مازاد

ناظرگمرکات 
استان خراسان 
مدیرگمرک  و  رضــوی 
پنج  در  گفت:  مشــهد 
ماهه ابتدایی سال جاری، 
60 هزار لیتر ســوخت 
قاچــاق به شــیوه هایی 

مانند باک مازاد و... کشف شد. امید جهانخواه اظهار کرد: در 
پنج ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۱۲درصد رشد مســافرورودی از مرزهای زمینی و هوایی به 

استان خراسان رضوی صورت گرفته است. 
در این مدت 6۵۴هزار مسافر به استان وارد و 6۴۵هزار مسافر 

نیز از استان خارج شده اند. 
جهانخواه ادامه داد: در پنج ماهه ابتدایی سال جاری همچنین 
۸میلیون دالر تجارت چمدانی از گمرکات مرزی استان مثل 
ســرخس، لطف آباد، دوغارون و باجگیران صورت گرفته که 
درصد تغییــرات آن تقریبــاً در وزن ۲۸۳درصد و در ارزش 
۱۴۲درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
قاچاق ســوخت  با سهمیه بندی شدن  به ویژه در مورد مرز 
دوغارون و حضور شرکت نفت در این مرز صفری به صورت 
قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده و از طرفی کنترل ها نیز از 
طرف گمرک، مرزبانی و پاسگاه های مرزی  افزایش پیدا کرده 
به طوری که در پنج ماهه ابتدایی ســال حدود 60هزار لیتر 
ســوخت قاچاق به شیوه های مختلف همچون  باک مازاد از 

گمرکات استان کشف و ضبط  شده است.

  رئیس پلیس شهرستان صالح آباد 
معرفی شد

صالح آباد - ابوالحسن 
معارفه  مراسم  صاحبی: 
انتظامی  نیروی  فرمانده 
کالنتــری  رئیــس  و 
با  شهرســتان صالح آباد 
حضــور ســردار تقوی، 
فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی برگزار شد. فرمانده انتظامی خراسان رضوی در بدو ورود 
به صالح آباد، بر مزار شــهدای گمنام این شهرستان حاضر و با 
قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان انقالب اسالمی 

در هشت سال دفاع مقدس در این جلسه حضور پیدا کرد.
در این مراســم که فرماندار، مســئوالن ادارات، نهادها و امامان 
جمعه اهل تشیع و تسنن شهرستان صالح آباد نیز حضور داشتند 
»سرهنگ جواد ابراهیمی« و »سرهنگ دوم معصومی« به ترتیب 
به عنوان فرمانده  انتظامی و فرمانده کالنتری شهرستان صالح آباد 

معرفی شدند و احکام مسئولیت خود را دریافت کردند.
در این مراسم، ائمه جمعه اهل تشیع، تسنن و فرماندار شهرستان 
صالح آباد نیز از خدمات پرسنل نیروی انتظامی شهرستان تجلیل 

و قدردانی کردند.

با تالش مرزبانان خراسان رضوی
 2 سوداگر مرگ دستگیر شدند 

خط قرمز: فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش 
از 6۵ کیلوگرم موادافیونی و دستگیری دو قاچاقچی موادمخدر 

توسط مرزبانان این استان خبر داد.
ســردار ماشــااهلل جان نثار گفت: در راســتای برخورد قاطع با 
قاچاقچیان موادمخدر و جلوگیری از ورود مواد افیونی به داخل 
کشور، مرزبانان این فرماندهی موفق شدند مقادیری موادمخدر را 

کشف و در این رابطه دو قاچاقچی را دستگیر کنند. 
فرمانده مرزبانی اســتان افزود: مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد طی 7۲ ســاعت گذشته با اشراف اطالعاتی و 
نیز رصد شبانه روزی تحرکات مرزی در نقطه صفر مرزی موفق 
شدند 6۵ کیلو و 9۱6 گرم انواع موادمخدر از نوع هروئین، تریاک، 
شیشه و حشیش را کشف و عامالن قاچاق این بالی خانمان سوز 

را دستگیر و برای تشکیل پرونده راهی مراجع ذی صالح کنند.

  دستگیری 15 متجاوز مرزی در سرخس
فــارس: فرمانده هنگ 
از  ســرخس،  مــرزی 
دســتگیری ۱۵ متجاوز 
مرزی توسط مرزبانان این 

شهرستان خبر داد.
قاسمی  حمزه  سرهنگ 
با اعــالم این خبر اظهار 
کرد: ۱۵ متجاوز مرزی طی چند روز گذشــته توسط مرزبانان 
شهرســتان سرخس شناسایی و دستگیر شدند. فرمانده هنگ 
مرزی سرخس بیان کرد: این افراد که تبعه افغانستان بودند به 
صورت غیرقانونی قصد ورود به عمق خاک کشور را داشتند که 
با هوشــیاری مرزبانان گروهان پل خاتون سرخس، شناسایی و 
در نقطه صفر مرزی دســتگیر شدند و از ورود غیر قانونی آن ها 
جلوگیری شــد. وی تأکید کرد: این ۱۵ متجاوز مرزی پس از 
دستگیری و تکمیل پرونده، تحویل مقامات قضایی شدند تا به 
پرونده آن ها رسیدگی شود. قاسمی با اشاره به خطرات امنیتی 
که از ورود افراد بیگانه به خاک کشور وجود دارد، گفت: مرزبانان 
شهرستان سرخس همیشه این آمادگی را دارند تا با کسانی که 

قصد نفوذ از مرزهای کشور را دارند، مقابله کنند.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی خبر داد
 هزار و400 مورد بازرسی

 از صنوف در یک ماه 
باشگاه خبرنگاران: رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی گفت: 
هشت واحد صنفی متخلف در بیرجند در ماه گذشته پلمب شد.
علیزاده بیرجندی، رئیس اتاق اصناف خراســان جنوبی گفت: 
با توجه به شــرایط  حاکم بر بازار، تیم نظارتی به طور مستمر 
بر بازار نظارت می کند. وی بــا بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار 
یکی از اهداف این بازرسی هاست، افزود: جلوگیری از تخلف هایی 
مانند گران فروشی، کم فروشی و دیگر تخلفات احتمالی از دیگر 
اهداف این نظارت هاست. علیزاده بیرجندی با بیان اینکه تیم های 
بازرســی روزانه قریب به ۴۵ مورد بازرســی دارند، ادامه داد: در 
ماه گذشته هزار و ۴00 مورد بازرسی از سطح واحد های صنفی 

بیرجند انجام شده است. 
وی بــا بیان اینکه در این بازدید هــا ۲۳0 اخطاریه کتبی برای 
واحد های متخلف صادر شده است، گفت: همچنین ۱۵ پرونده 
تخلف برای بررســی به تعزیرات ارسال شده است. رئیس اتاق 
اصناف خراسان جنوبی از پلمب هشت واحد صنفی متخلف در 
بیرجند طی ماه گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد هفت مورد 
فک پلمب شــده اند. بنا به گفته علیزاده بیرجندی تخلف اکثر 
واحد های صنفی بیرجند در ماه گذشته، نداشتن پروانه فعالیت 

بوده است.
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دائمحرفازگرانیمیزنند
نمی دانم شــهرداری و شورای اســالمی شهر را چه شــده که دائم  زمزمه گرانی پروانه 
ساخت وساز را می کنند. مگر رکود، بیکاری، گرانی و بدبختی مردم را نمی بینند. به جای 
 اینکه شــرایطی فراهم کنند تا ساخت و ساز آســان و با صرفه شود، دائم حرف از گرانی 

می زنند.
915...1127

آخرکسینبایدتوجهکند؟
لطفاً به شــهردار مشــهد بگویید چه فرقــی میان آن ها و راننــدگان زحمتکش و صبور 
اتوبوسرانی است که شهرداری مشهد و شورای شهر مشهد چند ماه قبل کارانه و مزایای 
خود را بگیرند، ولی کارگران  اتوبوســرانی را از این مزایا محروم کنند؛ آخر کســی نباید 

توجه کند؟
915...5866

 فرماندار شهرســتان مشهد  عقیل رحمانی
مقدس کــه به صورت میدانــی و برای نظارت 
برحســن اجرای طرح مذکور به خیابان شهید 
نواب صفوی رفتــه بود، اعالم کرد: با افرادی که 
به قصد سودجویی، اجناس را چند برابر قیمت به 
زائران  امام هشتم)ع( می فروشند، برخورد قاطع 

صورت خواهد گرفت.

عدمنظارتهاوورودفرمانداری
سید محمدرضا هاشمی در حاشیه اجرای طرح 
برخــورد با متخلفان صنفی اطــراف حرم امام 
رضا)ع( افزود: یکــی از دغدغه هایی که همواره 
زائران امام رضا)ع( داشته و دارند که بارها مواردی 
از تخلفــات صورت گرفته در اطراف حرم مطهر 
رضوی را به فرمانداری منعکس کردند، ماجرای 
عدم نظــارت کافی به رفتار خالف قانون برخی 

کسبه در محل بود.
وی تصریح کرد: در ابتدا بنده شخصاً به صورت 
میدانی چندین مرتبه به عنوان خریدار به برخی 
از میوه فروشی ها، نانوایی ها و... مراجعه و موضوع 
را بررسی کردم که متأسفانه به این یقین رسیدم 
در کنار تعداد زیاد کســبه قانون مدار و منصف، 
هستند افرادی که دست به گران فروشی علنی 

زده اند.
سیدمحمدرضا هاشــمی ادامه داد: از همین رو 
دو هفته پیش طرح تشدید نظارت بر تخلفات 
صنفــی را آغاز و برای اجــرای هرچه بهتر این 
موضوع تمامی بازرسان مربوط را فعال و در حال 
حاضــر آن ها به صورت روزانه از بازارهای اطراف 
حــرم بازدید و تخلفات احتمالی را رصد و اقدام 

قانونی را هم صورت می دهند.

فرمانداردرلباسخریداردرشهر
فرماندار مشهد مقدس اشاره ای به برخی اعمال 
قانون های صورت گرفته در این راستا کرد و بیان 
داشت: بنده به شخصه هفته ای یک روز همراه 
تیم های بازرسی به مناطق اجرای طرح برخورد 
با متخلفان صنفی مراجعــه و روند نظارت ها را 

کنترل می کنم.
در ایــن میان تعــدادی از کســبه اطراف حرم 
شناسایی شدند که متأســفانه قانون را رعایت 

نکرده اند و اقدام به گران فروشی و... کرده بودند.
بر همین اساس به تازگی دو واحد صنفی متخلف 
را هم پلمب کردیم. خوشــبختانه از زمان آغاز 
طرح تشدید نظارت ها، با روند کاهش شناسایی 

تخلف رو به رو شده ایم و این یعنی همان اندک 
متخلفان هم متوجــه قاطعیت در اجرای قانون 

شده اند.

همتشویقهمتنبیه
هاشمی ماجرای تشویق کاسبان منصف را هم 
بیان کــرد و در این باره متذکر شــد: در حالی 
برخــی از متخلفان را اعمال قانون و با قاطعیت 
با آن ها برخورد کردیم که درمقابل کسبه منصف 

و قانون مدار مورد تشویق قرار 
گرفتند .

باز هم از آن دسته از کسبه ای 
که قانــون را رعایت می کنند 
آن هایی  اما  می کنم،  تشــکر 
کــه قصــد ندارند دســت از 
گران فروشی و... بردارند بدانند 
که با قاطعیت با آن ها برخورد 

خواهد شد.
فرماندار مشــهد عنوان کرد: 
اولویت ما در این راستا نظارت 
بر بــازار اطراف حــرم مطهر 
امام رضا)ع( اســت آن هم به 
چند جهت، دلیل اول این است 
که حجم زائران و تجمع آن ها 
در این ایام در منطقه زیاد است، 
از سوی دیگر با فرا رسیدن ماه 
صفر اهمیت این نظارت ها چند 
برابر خواهد شد. چند محور در 
این بازه زمانی از اهمیت ویژه ای 

برای ما برخوردار است، یکی از آن ها قیمت، وزن 
و کیفیت نان اســت؛ در بازرسی ها مشاهده شد 

یک واحد خبازی وزن خمیر را کمتر گرفته بود 
که به متولی واحد تذکر داده شد.

گرانفروشی200درصدیگوجه
هاشمی افزود: موضوع دیگر گران فروشی برخی 
میوه فروشــی ها بود، به عنوان مثال در بررسی 
میدانی پی بردم فرد متخلفی هر کیلوگرم گوجه 
فرنگی را از میدان بار در حدود هزار و ۵00تومان 
خریداری و به جای اعمال سود منطقی و قانونی، 
همــان بار را بیــش از ۲00 
به مشــتری  گران تر  درصد 

فروخته بود!
وی ادامه داد: در کنار برخورد 
قانونــی، حتی فکری کردیم 
تــا در محــل بــازار رقابتی 
ایجاد شــود و بــرای همین 
در برخــی مناطــق اقدام به 
اســتقرار غرفه هایی شد که 
به این واســطه مستقیماً از 
میادین تره بــار گوجه و... به 
محل منتقل شود. این اقدام 
موجب خواهد شد که عامل 
گران فروش دیگر توان رقابت 
با قیمت های عادالنه را نداشته 
باشد و مجبور شود دست از 

تخلف بردارد.

رستورانهایمتخلف
زیرذرهبین

وی در پاسخ به این نکته که آیا برای نظارت بر 
گران فروشی غذا در برخی هتل ها و رستوران های 

اطراف حرم هــم برنامه ای دارید، عنوان کرد: به 
نکته درستی اشاره کردید، نگرانی مردم از همین 
تفاوت قیمت هاست  که چطور می شود در اطراف 
حرم قیمت یک کاال با دیگر مناطق شهر تفاوت 
داشته باشــد، ما در این مسیر تمام تالشمان را 
خواهیم کرد تا این یکسان سازی قیمت ها اجرا 
شــود، در این زمینه اصحاب رســانه می توانند 

کمک بسیار زیادی به ما بکنند.
از طرفی خود مردم هم می توانند ما را یاری کنند 
و وقتی به واحــدی مراجعه و کاالیی خریداری  
و احســاس می کنند که گران فروشــی صورت 
گرفته، از فروشــنده درخواست فاکتور بکنند، 
فروشــنده هم مکلف به این کار است. در ادامه، 
ماجرا از طریق ســامانه ۱۲۴ به اطالع معاونت 
بازرسی سازمان صمت برسد؛ چراکه این عزیزان 
به صورت ۲۴ ســاعته آماده دریافت شکایت و 

رسیدگی آن هستند.

درخواستایجادادارهصمت
برایمشهد

هاشــمی در مورد پیشــنهاد ایجاد اداره صمت 
مشهد به اســتانداری هم گفت: از سویی تشکر 
می کنم از مجموع تیم های بازرســی که با تمام 
کمبــود امکانات پای کار آمدند؛ چراکه شــهر 
مشــهد جمعیتی دارد برابر با ۲۴ استان کشور، 
خیلی از استان ها حدود 700 هزار نفر جمعیت 
دارند ولی در شهر مشهد که جمعیتی چندین 
میلیونی دارد، این عزیزان با تمام محدودیت ها 
بدون وقفه در حال انجام وظیفه اند. همچنین از 
آقای استاندار خواهش کردیم به جهت آنکه ما 
در شهرستان مشهد اداره صنعت،معدن و تجارت 
نداریم و فقط اداره کل وجود دارد، مســاعدتی 
شود تا این اداره مستقل برای شهر مشهد ایجاد 
شود که ایشان هم دستوری در این زمینه صادر 
کرده اند. در حال حاضر هم پیگیر ماجرا هستیم تا 
این اقدام صورت بگیرد. وی در خاتمه عنوان کرد: 
در این طرح دســتگاه قضایی نیز مساعدت های 
قابل تقدیری برای هر چه بهتر اجرا شــدن این 

طرح به عمل آورد که جای تشکر دارد.

در بررسی نامحسوس فرماندار  از وضعیت بازار اطراف حرم  اتفاق افتاد

گرانفروشی200درصدیگوجه!

فرماندار:
خوشبختانهاز

زمانآغازطرح
تشدیدنظارتها،

باروندکاهش
شناساییتخلفرو
بهروشدهایمواین
یعنیهماناندک
متخلفانهممتوجه
قاطعیتدراجرای

قانونشدهاند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
دیروز در مشهد اتفاق افتاد

 هوای ناسالم برای گروه های حساس
قدس: براســاس داده های مرکز پایش آالینده های زیست 
محیطی، هوای جمعه گذشته مشهد با شاخص کیفی ۱۳۸ 

برای گروه های حساس، ناسالم اعالم شد. 
براســاس داده های مرکز پایش آالینده های زیست محیطی 
مشهد، شــاخص کیفی هوای دیروز مشهد با عدد ۱۳۸ در 

شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت.
با توجه به افزایش آالینده ها، دیروز هیچ ایستگاهی در سطح 

شهر هوای پاک نداشت.
ایســتگاه های وحدت، ســجاد، خیــام جنوبــی و طرق با 
شــاخص های ۱60، ۱۵۸، ۱۵۲ و ۱۵۱ در شــرایط ناسالم 
برای تمــام گروه ها بودند. همچنین اداره کل هواشناســی 
اســتان اعالم کرد: با توجه به بررسی نقشه های پیش یابی 
هواشناسی، از ساعات بعدازظهر امروز افزایش سرعت وزش 
باد در سطح استان )در غالب نقاط گاهی وزش باد شدید توأم 
با گردوخاک و گردوغبار با تشدید کاهش کیفیت هوا( پیش 
بینی می شود. دمای هوای امروز شهرستان مشهد نیز حداقل 

۱7 و حداکثر۳۴  درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.
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عقیل رحمانی: بازرســی یک خودروی وانت 
در حاشــیه شــهر و رؤیت یک عدد فشــنگ 
وینچســتر)چارپاره( در آن موجب کشف یک 

سالح غیرمجاز شد.

تیزبینیعواملسپاهوکشفیکسالح
نیمه های شب ســوم مهر ماه گذشته تیم های 
معاونت عملیات ناحیه مقاومت بســیج سپاه 
حضرت مسلم)ع( که اقدام به اجرای تور ایست 
و بازرســی موقت در مناطق آلوده حاشیه شهر 
مشهد کرده بودند، به رفتار راننده یک دستگاه 
وانت پیکان مشکوک و دستور توقف خودرو را 

صادر کردند. پــس از آن ضابطان قضایی اقدام 
به بازرســی خودرو کرده کــه در پی آن یک 
چارپاره )گلوله ســالح وینچستر( کشف شد. 
دلیل نگهداری این گلوله از راننده مورد سؤال 
قرار گرفت که اظهــارات متناقض وی موجب 
شد تا ماجرا از طریق سرهنگ پاسدار کوکبی، 
فرمانده ناحیه مقاومت حضرت مســلم)ع( به 
اطالع قاضی سیدجواد حسینی، معاون دادستان 
ناحیه ۴ مشهد رسید و در پی آن دستور بازرسی 
محل سکونت متهم صادر شد. پس از آن منزل 
مسکونی متهم در حوالی شهرک شهید باهنر 
مورد بازرســی قــرار گرفــت و در پی آن یک 

قبضه سالح وینچستر به همراه مهمات مربوط، 
ســالح سرد و یک عدد پالک خودرو مشکوک 
به ســرقتی کشف شد و پس از تکمیل مراحل 
مورد نیاز، فرد مذکور به همراه ادله جرم راهی 

دادسرا شد.

یکمورددیگروکشفشوکروافشانه
همچنیــن در یکی دیگــر از اقدامات کنترلی 
تیم های گشــت بسیج رضویون حوزه مقاومت 
بسیج ۱۱ حضرت مسلم)ع( در حوالی روستای 
جیم آباد، مأموران به یک دستگاه خودرو ۴0۵ 
مشکوک که پس از توقف آن مشخص شد 6 نفر 

از اتباع بیگانه که به صورت غیرمجاز وارد کشور 
شــده اند در حال انتقال هستند. از سوی دیگر 
خودرو مذکور با هماهنگی قضایی مورد بازرسی 
قرار گرفت که در پی آن از ناحیه متهمان یک 
عدد افشانه فلفلی و شوکر نیز کشف و به همراه 

متهمان تحویل مراجع قضایی شد.

در یک ایست و بازرسی مشخص شد

کشف »چارپاره« لو رفتن ماجرای نگهداری وینچستر

به تعدادی راننده 
کمپرسی نیازمندیم

09380070277-09173153405  
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سازمان مدیریت حمل و نقل
 شهرداری گناباد)نوبت اول(

در نظر داردبرابر ایین نامه مالی شهرداری 
ها و به اس��تناد بند 8 مصوبه ش��ماره 101 مورخ 
16/6/98 شورای اس��امی شهرگناباد نسبت به 
واگذاری کلیه خدمات پایانه مس��افربری اعم از 
تاسیس��ات و اجاره غرفه ه��ا و 5درصد عوارض 
بلیط های مسافری و امور خدماتی میدان میوه و 
تره بار گناباد را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگ��ذار نماید. از متفاضی��ان محترم دعوت می 
گردد جهت دریافت اس��ناد به سازمان مدیریت 
حمل و نقل واقع در خیابان غفاری طبقه فوقانی 
پاس��اژ ش��هرداری مراجعه نمایند.ضمنا اخرین 
مهلت ش��رکت در مزای��ده 10 روز پ��س از درج 

اگهی نوبت دوم می باشد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(   شركت حافظ ثامن )سهامی خاص(
     باعنای��ت ب��ه اینکه در جلس��ه نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398/07/03 حد نصاب الزم 
جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت حافظ ثامن )سهامی 
خاص( به ش��ماره ثبت 15526 و شناس��ه ملی 10380311545 در ساعت 2 بعدازظهر روز چهارشنبه 1398/07/17 در 
محل ش��رکت به نش��انی شهرستان مش��هد بخش مرکزی شهر مشهد محله سناباد خیابان س��ناباد59 )شهید صداقت( 

خیابان سناباد )فلسطین 1 / 23 ( پاک 615 طبقه همکف برگزار می شود.
     از کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی و یا نمایندگان آنها دعوت می شود با همراه داشتن مدارک شناسایی و کارت 

ورود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
     تذکر: سهامداران محترم برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با دردست داشتن برگ سهام از ساعت 9 الی 13 
روز شنبه 13 مهر 98  لغایت دوشنبه 15 مهر 98 به دفتر شرکت واقع در شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد 
محله س��ناباد خیابان س��ناباد59 )شهید صداقت( خیابان س��ناباد )فلس��طین 1 / 23 ( پاک 615 طبقه همکف مراجعه 

نمایند. شایان ذکر است همراه داشتن کارت ورود جهت شرکت در جلسه مذکور الزامی می باشد.
 دستورجلسه : 1. استماع گزارش هیئت مدیره  و گزارش بازرسان

2.  طرح وتصویب صورتحسا ب های مالی سال 1394-1395-1396     3.  تصویب بودجه سال مالی 1397   4.  انتخاب  
اعضای اصلی وعلی البدل هیئت مدیره و بازرسان      5. تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

6. سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی میباشد .
هیئت مدیره
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SJEC فراخوان شناسایی پیمانکار جهت پله برقی با نما نام
مؤسس��ه اجرائی بنیاد توسعه و عمران موقوفات خراسان رضوی در نظر 
دارد جه��ت تأمین پله های برقی پروژه با نمان��ام SJEC در حال احداث 
خود از ش��رکت های ذیصاح و دارای کارت بازرگان��ی، پروانه، طراحی و 
مونت��اژ معتبر دعوت به عمل آورد. لذا ش��رکت هایی ک��ه تأمین کننده 
پل��ه برقی ب��ا نمانام ف��وق می باش��ند می توانن��د مدارک و مس��تندات 
ارزیاب��ی خ��ود را حداکث��ر تا تاری��خ 98/07/11 به دبیرخانه کمیس��یون 
معامات مؤسسه به آدرس بلوار قاضی طباطبایی- قاضی طباطبایی 5 -                                                

نبش 5/1- پاک یک در ساعات اداری تحویل نمایند. 
مؤسسه اجرائی بنیاد توسعه و عمران
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
مص��رف  تعاون��ی  ش��رکت  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
کارکن��ان اموراقتص��ادی ودارای��ی خراس��ان رض��وی 
درروزچهارش��نبه  1398/8/1 س��اعت 17/30 درمحل 
نمازخانه اداره کل واقع درسه راه پاسداران تشکیل 
خواهدش��دازاعضاءمحترم دع��وت ب��ه عم��ل می آید 
راس س��اعت مقرردرمحل مذکورحضوربهم رس��انند.
ام��کان حضورانهادرجلس��ه مقدور  ضمنا"اعضائیک��ه 
نمی باش��دمی توانند کتبًا یک نفرازاعضاء رابه عنوان 
وکیل خودجهت حضوردرجلس��ه باتاییدبازرس معرفی 
نمایند.هم��راه داش��تن کارت عضوی��ت یاشناس��ایی 

معتبرالزامی می باشد
دستورجلسه :

1 - استماع گزارش هیئت مدیره وبازرسان
2 - ط��رح وتصوی��ب صورتهای مال��ی 98-97 )ازتاریخ 

97/5/1 الی 98/4/31 ( برابرتغییرات اساسنامه
3 - تصویب بودجه شرکت جهت سال مالی 99- 98

4- انتخاب هیات مدیره برای سه سال مالی 
5 - انتخاب بازرسان برای یکسال مالی 

محمد سیف زاده رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان دارایی خراسان رضوی
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مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد خبر داد
  اعزام 100 دستگاه اتوبوس برای 

خدمت به زائران اربعین در عراق
مدیرعامــل  قــدس: 
اتوبوســرانی  ســازمان 
مشــهد از اعــزام ۱00 
برای  اتوبوس  دســتگاه 
خدمت به زائران اربعین 
در کشور عراق  خبر داد.

سیدمهدی حسینی پویا 
در همایش توجیهی و آموزشی خادمان زائران اربعین حسینی 
سازمان اتوبوسرانی مشهد بیان کرد: سازمان اتوبوسرانی مشهد 
پنجمین سال است که برای خدمت به زائران اربعین در کشور 

عراق آماده می شود.
وی افزود: در سال جاری نیز تالش شده همکاران جدید اعزام 
شوند اما بنا بر ضرورت تعدادی از همکاران سال های قبل نیز 

حضور دارند.
وی همچنین در خصوص تعداد اتوبوســرانان و اتوبوس های 
اعزامی در اربعین امسال بیان کرد: در اربعین سال جاری ۱00 
دســتگاه اتوبوس به همراه ۲70 نفر از اتوبوسرانان و عوامل 
اجرایی به منظور خدمت رسانی به زائران اربعین به عراق اعزام 

خواهند شد.
به گفته حسینی پویا، این اتوبوس ها در مسیر شوملی به نجف 

به زائران خدمت رسانی می کنند.
وی با بیان اینکه حضور در این سفر و خدمت بزرگ به صورت 
داوطلبانه است، افزود: خدمت به زائران اربعین حسینی ایثار 
بزرگی است؛ چرا که شرایط اربعین در کشور عراق سخت و 

این سفر با یک سفر سیاحتی و زیارتی متفاوت است.



ورزش خراسان کارگردان »اشنوگل« در مشهد عنوان کرد

سینمای دفاع مقدس یعنی امید، اقتدار و آینده
حسین پورحسین   امور فرهنگی و هنری 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه کمیل در هفته دفاع 
مقدس با نمایــش فیلم های »تنگه ابوغریب«، 
»هیهات« و »اشــنوگل« با عنــوان پاتوقی در 
جبهه فرهنگ انقالب، امکان نمایش فیلم های 
یاد شــده را در پردیس سینمایی اطلس برای 
عالقه مندان به سینمای انقالب و دفاع مقدس 

فراهم ساخت.
ســیدامین کاظم زاده، فیلمساز که مسئولیت 
نشست کارگردان فیلم اشنوگل ساخته هادی 
حاجتمند را در حاشــیه نمایــش این فیلم 
برعهده داشت، گفت: سه فیلم تنگه ابوغریب، 
هیهات و اشــنوگل در هفته دفاع مقدس به 
همت امور فرهنگی بســیج ســپاه کمیل در 

سیانس 7 بعدازظهر به نمایش گذاشته شد.
نوع نگاه هادی حاجتمند در ساخت فیلمی به 
نام »اشنوگل« از غواصان دوران دفاع مقدس و 
پس از آن »مدیترانه« درباره فاطمیون، نشانگر 
آن است که فیلمســاز به دور از جریان رایج 
در بسیاری از فیلم هایی که درباره رزمندگان 
دفاع مقدس جلو دوربین رفته است، همانند 
فیلمســازانی چون مرحوم رسول مالقلی پور 
و حاتمی کیا و دیگر فیلمســازانی که نگاهی 
جدی تر به سینمای دفاع مقدس دارند، قدم 
در راهی گذاشته است که باید منتظر ماند و 

کارهای ماندگاری از او را در کارنامه اش دید.
هــادی حاجتمند که فیلــم مدیترانه اش در 
بخش شــاخه های زیتون ســی و هفتمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر این جایزه را به خود 
اختصاص داد اگرچه این بار هم فیلمی درباره 

»مدافعین حرم افغانســتان« با 
توجه به اعتقادات این راهپویان 
مدافع حرم ســاخته اســت و 
می شــود در این بــاره با او به 

گفت وگو نشست، اما وقتی از 
کلمه ای  چند  می خواهم  او 
بــا هــم صحبتی داشــته 
روحیه  همــان  با  باشــیم 
خود خواســته ای کــه از او 
ســراغ دارم، می گوید: من 
حرف هایــم را در فیلم هایم 
می زنم، فیلــم مدیترانه در 
شــرایط اکران قرار دارد و 
امیــدوارم اکــران مطلوبی 

داشته باشد.

هــادی حاجتمند بــر این عقیده اســت 
تنها ســینمایی که آینه دار سینمای دفاع 
مقدس و انقالب اســت سینمای برخاسته 
از داشــته های دفاع مقدس اســت و آرزو 
می کنــد که فیلمســازان به 
دنبال سوژه هایی ناب از این 

سینما باشند.

  رضایت کارگردان 
از » اشنوگل« 

او می گویــد: ســینمای دفاع 
مقدس یعنی امیــد، اقتدار و 
آینده و هــر چند که از اکران 
فیلم اشــنوگل راضی بودم و 
اذیت نشدم، اما انتظارم این بود 

با امکاناتی کــه داریم برای اکران فیلم های دفاع 
مقدس بیشتر از این وقت بگذارند تا فیلم ها بهتر 

دیده شود.

  به سینمای انقالب افتخار کنیم
وی با اشاره به اینکه ما نیازمند مدیران جوان 
و حزب اللهــی و پرانرژی هســتیم که برای 
رضــای خدا کار کنند و در همین خاکریز که 
هستیم سینمای انقالب را آبیاری کنند، گفت: 
سینمای انقالب و دفاع مقدس به معنای جنگ 
و تیر و تفنگ نیست، بلکه سینمایی است که 
باید به آن افتخار کنیم و اکنون مشهد قطب 
سینمای انقالب است و بچه ها با دست خالی 

در این سینما مشغول به کار هستند.
در همین مشــهد چندین فیلــم کوتاه خوب 
در این زمینه ساخته شــده و فیلم مدیترانه را 

ساخته ام و آماده اکران است. 
حاجتمند درباره انگیزه ساخت فیلم اشنوگل 
هم گفت: پس از چند سال که از نمایش فیلم 
اشنوگل گذشته است، تنها می توانم بگویم چرا 
دیگر فیلمسازان این غواصان را نادیده گرفته و 
این ســوژه را جدی نگرفته اند؟ من آنچه را که 
باید بگویم در فیلم گفتــه ام و حرف اضافه ای 

بر آن ندارم. 
کارگــردان فیلم هــای اشــنوگل و مدیترانه 
می گوید: جریــان فیلم دفاع مقدس راه افتاده 
اســت، اگر این جنگ در هر کجای جهان بود، 
ســینمای جهان این اتفاق را با نگاه و فرهنگ 
خودشــان جلــو دوربین برده و دنیــا را با آن 

تسخیر می کردند.

  فلسفه پاسداشت 
حماسه دفاع مقدس 

1. ما ملزم به حفظ یاد و خاطره حماسه دفاع مقدس هستیم 
و این بیش از همه به ســبب دینی اســت که شــهدای این 

حماسه بزرگ و خانواده های آن ها به گردن ما دارند.
2. گرامیداشــت ایثارگری های دوران دفاع مقدس به ما در 
تقویت و تحکیم ارزش های اســالم و انقالب و همچنین در 
افزایش پیوندهای میان نســل های گوناگون، یاری می رساند 
و بــه دفاع مقدس می توان همچون گنجینه ای از ارزش های 

معنوی نگریست.
3. دفاع مقدس نقش بســزایی در بیمه کردن آینده کشــور 
داشــته و از این منظر پشــتوانه امنیــت بین المللی میهن 

محسوب می شود.
4. ایــن دفاع مقدس بود که انقالب ما را به جهان صادر کرد 
و ملت های آزادی خواه جهان را به درهم شکستن ابرقدرت ها 

دلگرم ساخت. 
بنا به آنچه گفته شــد، بر همه سازمان ها و نهادها الزم است 
که هر چه بیشــتر در بازگویی ارزش ها و نشــانه های دفاع 

مقدس بکوشند.
صدا و ســیما به عنوان فراگیرترین رســانه فرهنگی کشور، 
واجد رســالت عظیمی در انتقال ارزش هــای دفاع مقدس 
است که می کوشد در چند محور به آن بپردازد: اول در ایام 

مناسبتی و دیگری ایام عادی.
- در ایام مناسبتی مثل هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، روز 
فتح خرمشهر به تولید و پخش انواع برنامه ها مثل مسابقات، 
برنامه های گفت و گو محور، برنامه های مســتند و گزارشی و 
فیلم و ســریال و نیز ســرودهای خاطره انگیز حماسی اقدام 

می شود.
- صدا و ســیما در بزرگداشــت خاطره دفاع مقدس تنها به 
ایام مناســبتی اکتفا نمی کند و اصــوالً تالش می کند تا در 
همــه اوقات، روح دفاع مقدس و ارزش هــای آن را در متن 
برنامه های خود ساری و جاری سازد. در این زمینه از جمله 
می توان به ســاخت مستندهای فاخر و مستندهای گزارشی 
از زندگی شــهدای دفاع مقدس و نیز تولید آثار داســتانی و 

نمایشی در این خصوص اشاره کرد.

  انتظارات اصحاب رسانه از نهادهای دیگر
واضح اســت که پرداختن به موضوعی چــون دفاع مقدس 
را نمی تــوان تنها به اصحاب رســانه و صدا و ســیما محول 
کرد. در پراکندن عطر دفــاع مقدس در فضای جامعه همه 
ســازمان ها، نهادها و مردم باید به یاری یکدیگر بشــتابند و 
در یک برنامه ریزی منسجم، هدفمند و درازمدت در اجرای 
این مهم بکوشــند. به نظر می رسد به طور مشخص، اجرای 
پیشــنهادهای زیر می تواند در زنده نگه داشتن یاد و خاطره 

حماسه آفرینی های دفاع مقدس مثمرثمر باشد: 
1. ایجاد موزه دفاع مقدس در اســتان: ایــن موزه می تواند 
دربرگیرنــده آثــار و عالئم نقش آفرینی مردم خراســان در 
دوران دفاع مقدس باشــد و مورد بازدید دائمی همه اقشــار 
جامعه بخصوص نســل جوان )دانش آموزان و دانشجویان( 
قرار گیرد. بهتر اســت طراحی این موزه به گونه ای باشد که 
با آراســتگی هرچه بیشــتر در عین قابلیت تبدیل شدن به 
لوکیشــن برخی از برنامه های مناسبتی صدا و سیما و سایر 
اصحاب رسانه را نیز داشته باشد. تأخیر در احداث این موزه 
تا کنون، زیبنده استان خراسان رضوی نبوده است و ضروری 

است مورد مطالبه جدی اصحاب رسانه باشد. 
2. طراحــی نمادهای زیبایــی از دفاع مقدس و شــهدای 
آن بــرای نصــب در میادین مهم مشــهد مقدس و ســایر 
شهرستان های اســتان، به منظور یادبود ارزش های حماسه 
دفــاع مقدس. این عالئم و نمادهــا می توانند به صورت های 
مختلف در برنامه های گوناگون اصحاب رسانه و به ویژه صدا 

و سیما منعکس شوند.
3. تشــکیل کتابخانه و پژوهشــکده تخصصی دفاع مقدس: 
این مرکز می تواند به صورت متمرکز دربرگیرنده تمامی آثار 
مربوط به دفاع مقدس به ویژه آثار مرتبط با خراسان بزرگ ) 
شامل شرح عملیات ها، خاطرات رزمندگان، وصیت نامه های 
شــهدا - عکس های دوران دفاع مقدس و...( باشــد چنین 
مرکزی می تواند مــورد مراجعه محققان و پژوهشــگران و 
نخبگان بــه خصوص برنامه ســازان صداوســیما و اصحاب 
رســانه قرار گیرد و نقش بارزی در نگهداشت و نشر وقایع و 

رویدادهای دفاع مقدس داشته باشد.
4- انتشــار فصلنامــه تخصصی دفاع مقدس بــا محوریت 
نقش آفرینی های مردم شهیدپرور و انقالبی خراسان، گفتنی 
است انتشــار چنین فصلنامه ای از ســوی یکی از نهاد های 
مرتبط در اســتان می تواند گام مؤثری در راستای استمرار 

بخشیدن به فعالیت های مربوط به دفاع مقدس باشد.
5- برگــزاری مســابقات ادبی در زمینه هایی چون شــعر، 
مقالــه و نویســندگی و نیز برپایی نمایشــگاه های عکس و 
نقاشی و همچنین انتشــار کتاب ها با طراحی زیبا و شکیل 
حاوی زندگی نامه شــهدا و خاطرات رزمندگان و ایثارگران و 
آزادگان، از جملــه اقدامات دیگری اســت که می توان برای 
زنده نگه داشــتن یاد و انتقال ارزش هــای دفاع مقدس به 

آن ها اشاره کرد.
6- استان خراســان رضوی به عنوان پایتخت معنوی ایران 
اســالمی، ظرفیت های بی بدیلی در حوزه های دینی، ارزشی 
و انقالبی دارد بــا توجه به محدودیت های اصحاب رســانه 
و همچنین صداوســیما، انتظار می رود مســئوالن اســتان 
حمایت ها و پشــتیبانی های الزم مادی و معنوی را در تولید 
محتوای رسانه ای مثاًل تهیه و تولید آثار فاخر نمایشی )فیلم 
و سریال و مستند( با محوریت دفاع مقدس و شهدای استان 

از صداوسیما و سایر اصحاب رسانه به عمل آورند.
7- بــا توجه به شــرایط امروزی جامعــه و از طرفی ترویج 
روحیه جهــادی، انتظار می رود اصحاب رســانه اســتان با 
دوری از حاشــیه ها و بــه عنــوان یک مرجع قابــل اتکا و 
تأثیرگــذار در جامعــه، در بخــش ترویج فرهنــگ نورانی 
دفاع مقدس و دســتاوردهای آن بــا هم افزایی و هماهنگی 
نمــود  و  تولیــدی و محتوایــی حضــور   در بخش هــای 

فعال داشته باشند.
بدیهی اســت که فعاالن نظام ســلطه و تهاجم فرهنگی هر 
روز از بســترها و ابزارهای نوین در این تهاجم و جنگ نرم و 
نفوذ اســتفاده می نمایند، بنابراین با توجه به توان ارزشمند 
محتوایی و عملیاتی فعاالن رسانه ای استان، مهم است تا در 
حوزه فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی، حضور پرمحتوا 
و فرهنگ ســاز داشته و فعالیت الزم و مؤثر رسانه ای در این 

بخش ارائه نمایند.

  رکابزنی ایثارگر شیرازی
 از مشهد تا کربال

دوچرخه ســوار  قدس: 
ایثارگر شیرازی هر ساله 
به مناسبت گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس، مسیر 
مشهد تا کربال را رکاب 

می زند. 
عبدالرحیم یزدان دوست 
در این خصوص گفت: از ســال 1389 به مناسبت ایام هفته 
دفاع مقدس مسیر شیراز تا مشهد را برای پابوسی امام رضا)ع( 

با دوچرخه طی می کنم.
وی افزود: در این بین یکی دو سالی نتوانستم به مشهد سفر 

کنم و امسال برای هفتمین بار این مسیر را رکاب زدم.
یزدان دوست ادامه داد: از 20 شهریور سال جاری مسیر خود 
را به ســمت مشهد مقدس آغاز کردم و یکم مهر به این شهر 

رسیدم.
وی اضافه کرد: امسال نیز به دلیل همزمان شدن هفته دفاع 
مقدس با ایام محرم، پس از رســیدن به مشهد و زیارت حرم 

امام رضا)ع(، قصد رکاب زدن از مشهد تا کربال را دارم.

  آغاز به کار بیست و ششمین 
المپیاد ورزشی کارکنان بانک ملی

قدس: بیست و ششمین 
المپیاد ورزشی کارکنان 
بانــک ملــی ایــران با 
شرکت هزار و 200 نفر 
از همــکاران ورزشــکار 
زاده  با حضور حســین 
مدیرعامــل و جمعی از 

مدیران ارشد بانک ملی ایران در مشهد مقدس افتتاح شد. 
محمدرضــا حســین زاده در ایــن مراســم گفــت: هدف 
بانــک از برگــزاری ایــن المپیاد ورزشــی ایجــاد روحیه 
همبســتگی، ارتقــای ســطح ســالمت کارکنــان و در 
 نهایــت تقویت قوای روحی و جســمی ســرمایه انســانی 

سازمان است.
مهدی لطیفی، رئیس اداره کل رفاه و درمان بانک ملی ایران با 
ارائه گزارشی از روند برگزاری المپیاد ورزشی بانک، ابراز داشت: 
این المپیاد ورزشی در سطح ادارات و سازمان ها کم نظیر است 
و این ناشی از نگاه هوشمندانه بانک ملی ایران به مقوله ورزش 
و تأثیر آن در سالمت، نشاط، پویایی و بهره وری کارکنان خود 

است. 
شــایان ذکر اســت،  بیش از هزار و 200 ورزشــکار از 31 
اســتان کشــور و در قالب 191 تیم ورزشــی در رشته های 
فوتسال، والیبال، شنا، شطرنج، تنیس روی میز، دوومیدانی، 
بدمینتــون و تیرانــدازی رقابت های خود را آغــاز نمودند. 
 ایــن المپیاد به مدت یک هفته در مشــهد مقــدس ادامه 

خواهد داشت.

  برگزاری همایش 
پیاده روی خانوادگی در مشهد

هیئت  رئیــس  فارس: 
همگانــی  ورزش هــای 
خراسان رضوی گفت: تا 
زمانی کــه وحدت ملی 
را داریــم هیچ ابرقدرتی 
توان مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران را نخواهد 
داشــت.  رضا آذریان در همایش پیــاده روی خانوادگی که با 
حضور رئیس اداره ورزش و آمادگی جسمانی نیروهای مسلح و 
مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد، گفت: ما در دوران 
دفاع مقدس وحدت ملی و وحدت فرماندهی را بدست آوردیم 
و از آن دوران تاکنــون این وحدت وجود دارد و در آینده نیز 

وجود خواهد داشت.
رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی بیان کرد: 
امروز اگر دشــمن توان روبه رو شــدن با ما را ندارد به دلیل 
وحدت نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم ایران با عنوان وحدت 

ملی است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی نیز در این مراسم 
گفت: این ســومین همایش پیــاده روی خانوادگی بود که با 
عنوان صبح نشاط در استان برگزار شد و بسیار خرسندیم که 
استقبال خوبی از آن صورت گرفت و توانستیم جمعه بانشاطی 

را برای مردم ایجاد کنیم.
وی بیان کرد : ورزش همگانی خراسان رضوی جزو استان های 

برتر در کشور است و ما رتبه نخست را در کشور داریم.

درمان

صاحبی: معاون درمان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
کشور در حاشیه بازدید سرزده از صالح آباد، گفت: فاز یک بیمارستان 
شــهدای این شهرستان با تالش دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
به عنوان بیمارستان محلی تا پایان امســال راه اندازی می شود. در 
این مأموریت کاری که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
مسئوالن دانشکده علوم پزشکی تربت جام و رئیس شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان صالح آباد حضور داشتند، دکتر قاسم جان بابایی 
افزود: از نظر فیزیکی ســاخت بنای بیمارستان تقریباً پایان یافته و 
قســمت اعظم تجهیزات و امکانات این بیمارستان هم از وزارتخانه 

تحویل گرفته شده و این روند تا زمان تکمیل و تجهیز کامل ادامه 
دارد. وی خاطرنشــان کرد: فعالً با راه اندازی فاز نخست بیمارستان 
محلی صالح آباد مردم این شهرستان از خدمات اورژانس شبانه روزی 
و خدمات تخصصی سرپایی و دیالیز بهره مند می شوند و در فازهای 

بعدی گام به گام این بیمارستان مجهزتر می شود.
وی یادآور شــد: اقدامات خوبی در دانشکده علوم پزشکی تربت 
جام انجام شده و بیمارستان بســیار قدیمی طالقانی بازسازی 
شــده و به زودی به عنوان بیمارستان زنان و زایمان به مرحله 

بهره برداری می رسد. 

جلیل فخرایی   به همت بنیاد کرامت امام رضا)ع( و مجمع 
شــاعران اهل بیت)ع(، آیین اختتامیه همایش ملی »موکب 
کلمات« در سالن همایش های باب الجواد حرم مطهر رضوی 
برگزار شد.  این آیین که با حضور استادان شعر آیینی کشور 
ازجمله حاج محمود اکبرزاده، اســتاد محمدجواد غفورزاده 
شفق، اســتاد رســتگار، جواد حیدری و نیز حضور معنوی 
استاد سیدرضا مؤید خراســانی و ستایشگران و پیرغالمان 
اهل بیت)ع( همراه بود، رونمایی از نشان همایش ملی اربعین 
 و رونمایــی از کتــاب »موکب کلمات« ویژه اشــعار اربعینی 
100 شــاعر و آلبوم صوتی »موکــب کلمات« ویژه مجموعه 

صوتی 10 شاعر با صدای استاد بهروز رضوی صورت گرفت.
در ابتدای این مراسم که همراه با مداحی اهل بیت و سکانداری 
شاعر توانمند شــهرام شکیبا بود، محسن منصوری مسئول 
ســتاد اربعین آستان قدس رضوی و مدیرعامل بنیاد کرامت 
امام رضا)ع( گفت: بنیاد کرامت به دلیل مسئولیت داشتن در 
حوزه اربعین آستان قدس رضوی در این عرصه فعالیت دارد و 
معتقدیم در سال های اخیر پدیده نجات بخش اربعین توانسته 
فریادرس همگان باشد. الحمدهلل این اجتماع اهل حق سال به 

سال پرشکوه تر برگزار می شود.

وی با اشــاره به اینکه در سال های اخیر رهبر معظم انقالب 
تأکید بسیار داشتند که شعر و شاعر در موضوعات اجتماعی 
وارد شوند، تصریح کرد: هنر، شعر و نوحه از مهم ترین عوامل 
نشر اربعین هستند و باتوجه به اینکه معظم له در حکم تولیت 
آستان قدس رضوی این نهاد را دارای ظرفیت عظیم فرهنگی 
دانستند و براین اســاس که اربعین نیز عرصه نشر فرهنگ 
اهل بیت)ع( است، بنابراین تصمیم گرفتیم در زمینه ظرفیت 

فرهنگی این رخداد تالش داشته باشیم.
منصوری گفت: ســتاد اربعین آســتان قدس رضوی در دو 
عرصه در موضوع اربعین خدمات رسانی دارد. عرصه نخست 

حوزه خدماتی است که با استقرار موکب هایی در این زمینه ها 
فعالیت می کند و در عرصه دوم حوزه فرهنگی اســت که از 
ســال گذشته برنامه های مهم فرهنگی مانند تقدیر و تکریم 
منازل میزبان زائران، تقدیر و تکریم مواکب عراقی، اجرای طرح 
بانی زیارت برای اعزام محرومان، مسابقه بزرگ کتاب خوانی و 

برگزاری کنگره شعر اربعین را در دستور کار دارد.
مدیرعامل بنیاد کرامت امام رضا)ع( با بیان اینکه این برنامه ها 
به صورت کامالً مردمی برگزار می شــود، افــزود: این بنیاد 

مسئولیت پشتیبانی از این برنامه ها را برعهده دارد.
وی افزود: شعر در دستگاه اهل بیت)ع( دارای جایگاه رفیعی 
اســت؛ بنابراین بنا داریم در بنیاد کرامت امام رضا)ع( کمک 

کنیم تا اتفاقات خوبی در این عرصه رخ دهد. 
در ادامه هادی جان فدا، دبیر اجرایی این اختتامیه با ذکر هدف 
از شناسایی و جمع آوری آثار فاخر در مورد اربعین، آثار رسیده 
بــه دفتر همایش را 400 اثر عنوان کرد و گفت: پس از چهار 
مرحله داوری و دقت گروه علمی این همایش که دبیری آن را 
استاد محمدعلی مجاهدی بر عهده داشت، از تعداد 13 اثر در 
این اختتامیه قدردانی به عمل می آید. در این مراسم از شاعران 

و مداحان اهل بیت)ع( نیز قدردانی شد.

کنگره ملی شعر اربعین به همت بنیاد کرامت امام رضا)ع( برگزار شد

 »موکب کلمات« در حرم مطهر رضوی

پس از گذشت چند 
سال از نمایش فیلم، 
می توانم بگویم چرا 

دیگر فیلمسازان 
این سوژه را جدی 

نگرفته اند؟
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حل جدول شماره قبل

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

 1. صدمات- بیماري مننژیت- پشــت سر 
2. نوعي چراغ نفتــي قدیمي- پایان یافته- 
من+شــما  3. باشگاه فوتبال انگلیسي- زاد 
و ولــد 4. عالمت جمع- از لــوازم خواب- 
برداشت ادبي 5. پزشکي- از آثار زیباي استاد 
»شهرام ناظري« به گویش کردي - مسکوك 
طال و نقره ایران قدیم6. گندم سوده- بخش 

فلزي سقف کاذب- زیرخاك کردن مرده
 7. از حاالت ســه گانه آب- جالدادن سطح 
فلزات- حیوان وحشي درنده از خانواده پلنگ 
8. واحدي کوچک در وزن معادل 0/2گرم- 
نفس خسته- ماشین کره گیري- یک ویک 
9. گدایي کردن- نام کوچک »کریســتي« 
جنایي نویس مشهور انگلیسي 10. عکس- 
 اهل کشــوري در اروپاست- آتشدان حمام 
11. رابط سگدســت و میل فرمان خودرو- 
پایاپــاي- مــدرك 12. دوست داشــتن- 
بازسازي شــده- احمق و کــودن 13. زبان 
ناقص- پدر- سال قبل 14. رفقا و دوستان- 
از مصنوعات پرکاربرد شــیمیایي- دل آزار 
کهنه 15. محل گنج- از بیماري هاي مسري 

دستگاه تنفســي که تورم ناحیه گردن از 
نشانه هاي آن است

1. گونــه برجســته- منطبــق بــودن- 
داستان نویس و نمایشنامه نویس اتریشي خالق 
 »بیســت و چهار ساعت از زندگاني یک زن« 
 2. ســمت و جهت- بعضــي- داروفروش 
3. ثمــره- پرنده نجار- مرکز اســتان تازه 
تأســیس البــرز 4. وجــود آن در آب از 
مهم ترین عوامل ایجاد سنگ کلیه به شمار 
مــي رود- قهرمــان آمریکایي برجســته 
تنیس جهــان- لوله تنفســي 5. »توهم« 
بي پایان- مســاوي- پرواز- حرفي ســوار 
برخودش 6. استاندار ایران باستان- سبزي 
 غــده اي 7. ارســال خبر- ســهل انگاري 
8. گریختــن- تاربافتــن- شــهر خربزه 
حــرف  مشــکل-   .9 خراســان رضوي 
 نهــم یونانــي- از انــواع دوگانــه غســل

نـــیــمه فــــعال  آتــشفـــشان   .10
ایتالیــا- دقــت زیــاد و عمیق شــدن در 
 بررســي عملکرد کســي- گرماي شدید 

 11. اوقــات- ازهم پاشــیدن- نوعي پارچــه نخي گلدار 
 12. زورگو- از اناجیل اربعه- ناشنوا   13. زیلوبافي- غذاي آبکي 
14. تکیه دادن- مارکی وطنی در زمینه تولید لوازم خانگی 
– متبسم 15. زبان شــیرین من و شما- رودخانه زیبا و 

خاطره انگیز اصفهان

  افقی

  عمودی

معاون درمان وزارت بهداشت در بازدید از این شهرستان قول داد

راه اندازی فاز نخست بیمارستان شهدای صالح آباد تا پایان امسال 
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