
 مشکالت نبود کنتور مجزا 
برای همسایگان اداره آب طرقبه

 آمار متقاضیان استانی پیاده  روی اربعین 
از مرز ۱۰۰هزار نفر گذشت

معاون امور زائران استانداری خراسان رضوی:قدس بررسی کرد

در روزهای گذشته جمعی از ساکنان مسکن جوانان 
طرقبه با روزنامه قدس تماس گرفته و نسبت به قطع 
مکــرر آب در این منطقه گالیه مند بودند. درهمین 
زمینه تفقدی، یکــی از اعضای هیئت امنای همین 
پروژه گفت : واحدهای ساخته شده به عنوان مسکن 
جوانان پروژه ای است که تعدادی از ساکنان طرقبه در 

قالب شرکت تعاونی ایجاد کرده اند...

 ۱۰۵هزار و ۷۷۶ متقاضی شــرکت در پیاده روی 
اربعین تاکنون از استان خراسان رضوی در سامانه 
سماح نام نویســی کرده اند. معاون هماهنگی امور 
زائران استانداری خراسان رضوی با اعالم این خبر 
گفت: این میزان ثبت نام از شمار ۱۰۰هزار متقاضی 
که تا پیش از این پیش بینی شده بود گذشته است 

و آماده سازی برای میزبانی ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

بالتکلیفی بیمارستان حاشیه شهر در پاسکاری دو وزارتخانه
گفت وگوی قدس با راننده اسکورت بار 

ترافیکی که دچار حادثه شد

 زنده ماندنم 
شبیه معجزه بود

.......صفحه 2 

عضو مجمع نمایندگان استان بااشاره به گذشت سه سال از اهدای زمین توسط آستان قدس عنوان کرد

.......صفحه 2 

 قطع یارانه 
 هزار و 400 نفر را 

به فرمانداری کشاند

عصر شنبه گذشته ویدئویی به سرعت در فضای مجازی دست به 
دست چرخید که در آن تصاویر سقوط بار ترافیکی عظیم الجثه ای 
روی خودرویی ســواری را نشان می داد. بار ترافیکی گویا دیگ 
بخاری بود که برای یکی از کارخانه های قند خراسان از اصفهان 
بارگیری شده بود که به محض رسیدن به دهانه پل شهر گلبهار 
به تاج پل گیر می کند و از روی تریلر حامل آن جدا شده و روی 

خودرویی که اسکورت عقب آن بوده فرود می آید! ...

کارشناس ستاد هدفمندی یارانه های شـهرستان مشهد گفـت: 
ستـــاد هدفمندی یـارانه ها مسئـولیـــت بـررسی تقاضاهای 
افرادی که یارانه آن ها در شــهریور ماه حذف شده است را به 

.......صفحه 2 دفاتر پیشخوان واگذار کرده است...
.......صفحه 4 
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قدس به مناسبت روز جهانی 
سالمندان گزارش می دهد

 سالمندی آری
پیری هرگز

روی نوشته ای که کنار زنگ در مرکز نگهداری سالمندان 
چســبانده اند ســاعات مالقات قید شده اســت. هفته ای 
دوبار و در واقع چهار ســاعت دیدار در هفته! به نظر زمان 
کوتاهی اســت، اما در این فرصت نیــز نمی توان مطمئن 
بود که ســالمندان این مرکز عیادت کننده چندانی داشته 
باشــند. با گذر از در چوبی به ســالن اصلی می رسیم که 
همه اتاق ها و پله ها به آنجا ختم می شود. زن ها منظم دور 
میزی نشسته اند و چند مرد پراکنده اند و بیشتر چشم به 
تلویزیونی دوخته اند که روی دیوار جا خوش کرده است. 
گاهی زمزمه ای آرام شنیده می شود اما طنین غالب همان 
صدای تلویزیون است. مراقبان بی صدا ظرف میوه را روی 
میزها گذاشته و ســالمندانی که توانایی دارند، شروع به 
خوردن می کنند. صدای مخلوط کن از گوشه ای که گویا 
آشپزخانه است، شنیده می شــود. مراقب لیوان آبمیوه را 
روی میز مقابل یکی از زنان می گذارد. مردی منتظر است 
تا مراقبی قطعات میوه را در دهانش بگذارد.مرکز نگهداری 
سالمندان در یکی از محله های اعیانی مشهد قرار گرفته و چند 

سالی است که راه اندازی شده ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 سال سی و دوم  
 شماره 9076  
ویژه نامه 3460 

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ آرد 

︨﹀﹫︡ ︵﹢س(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 
۶٩٣۵

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹁ــ﹢ق د︻﹢ت 
﹝﹫︪ــ﹢د در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢ر︠﹥ 
 ️﹋︣ ــ︀︻️ ١٧ در ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩︫  ١٣٩٨/٠٧/٢٠ در︨ 
﹥ ﹁︣﹞︀ن،   ︋︪︡﹞ ١۵ ︗︀ده ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ،︪︡﹞ وا﹇︹ در

︋︺︡ از ︑︍﹥ ︨﹑م ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١-ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-ا︮﹑ح و ︑︽﹫﹫︣ ﹝︀ده ٢٣ و٣٣ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥

﹥ ︵﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︫︣﹋️ ﹡﹫︤ در﹨﹞︀ن ﹝﹊︀ن در﹨﹞︀ن ︑︀ر در ︨︀︻️ 

.︡١٨ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١-︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢-︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡٣-ا
۴-︋︣ر︨ــ﹩ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ﹝︀﹜ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ و در ︮ــ﹢رت 
︑︀﹫ــ︡ ﹝︖﹞ــ︹، ︑︭﹢ــ︉ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀﹜︀ی 

٩۴،٩۵،٩۶،٩٧
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۴

                 (( ا︵﹑︻﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ))
﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝︐︭︣﹁﹩ "︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ︻︊﹫︡ی و ..." در﹡︷︣ دار﹡︡ ︑︺︡ادی از ر﹇︊︀ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و ︑︖︀ری را 

.︡︀﹝﹡︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ا︗︀ره وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ ︧︀ل از﹊ ︡ت﹞ ﹤︋
آدرس محلپايه كارشناسى (اجاره ماهيانه)متراژ(مترمربع)عنوانرديف

نبش شيرودى 60,000,0005 ريال720يك باب منزل مسكونى 3 طبقه1

خيابان دانشگاه 7 /11 – طبقه اول8,000,000 ريال120يك واحد آپارتمان مسكونى2

خيابان دانشگاه 7 /11 – طبقه زيرزمين8,000,000 ريال120يك واحد آپارتمان مسكونى3

خيابان شهيد اندرزگو12 - مقابل فضاى سبز15,000,000 ريال74يك واحد آپارتمان مسكونى4

خيابان آبكوه - خيابان باباطاهر4,700,000 ريال35يك واحد آپارتمان مسكونى5

خيابان توحيد - كوچه رضويها6,500,000 ريال51يك باب منزل مسكونى6

﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋ــ﹥ اداره او﹇︀ف وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︑︐﹩،︠﹫︀︋ــ︀ن آ︋﹊﹢ه،﹝﹆︀︋﹏ ︎﹞︌ 
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٨۴٣٩۴۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ا︗︀رات ︡وا ﹉ ﹤﹫︀﹡ آ︋︀د،اداره او﹇︀ف ︡︺︨ ﹟︤﹠︋

︀﹋️ ﹨ــ︀ی ﹝︤ا︡ه در  ︀︫ــ︡. ︎  ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣ /٠٧ /١٣٩٨ ﹝﹩︋  ــ︀︻️ اداری روز︫  ︀︀ن︨  ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ︑︀︎  ﹝﹙ــ️︫ 
روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۴ /٠٧ /١٣٩٨ ︨ــ︀︻️ ٨ ︊︮ در ﹝﹏ اداره او﹇︀ف ﹡ ︀︋ ﹉ ﹤﹫︀︱﹢ر ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︤ا︡ه 

︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

/ع
۹۸
۰۸
۵۷
۹

آگهى پذيره نويسى سهام شركت مرغ تخمگذار يگانه نيرو خراسان ( سهامى خاص )
 بشماره ثبت845  و شناسه ملى10380591242

﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۶ و ︑﹀﹢ــ︰ ا︠︐﹫︀ر ︻﹞﹙﹩  در ا︗ــ︣ای ﹝︭﹢︋ــ﹥︮ 
﹡﹞ــ﹢دن ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︋ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه  و ﹡︷︣ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝﹆︣ر ا︨ــ️ ا﹁︤ا︩ ︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از 
 ﹜︀م از ٢٢٫۵١١ ︨ــ︡اد ︨ــ︺︑ ︩︀ل و ا﹁︤اــ︀ل ︋ــ﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ رــ︼ ٢٢٫۵١١٫٠٠٠٫٠٠٠ر﹚︊﹞
١٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀﹜ــ﹩ ︋︀ ﹡ــ︀م ︋﹥ ۴٠٫٠٠٠ ︨ــ﹛ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹡︀م از ︵︡︊︑ ﹅︣﹏ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م 
 داده ﹝﹩ ︫﹢د ︸︣ف ﹝︡ت ︫︭️ روز از ︑︀ر ️﹚﹞ ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ . ﹜︢ا ︋﹥ ︋︧︐︀﹡﹊︀ران﹇ ︉﹢︭︑ رد﹢﹞
ا﹡︐︪︀ر ا﹎ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ️﹋︫︣ ﹏﹞ ﹤︋ ﹩﹠︀ران ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹁︀ز٢ ︠﹫︀︋︀ن دا﹡︩، دا﹡︩ ١۴ ﹇︴︺﹥ ١۵٧٩ 
﹝︣ا︗︺﹥ و ︋﹥  ﹡︧ــ︊️ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︠﹢د ︨ــ︀م ︗︡︡ را ︢︎︣ه ﹡﹢︧﹩ ﹡﹞︀﹠︡ ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
﹝﹠︤﹜﹥ ا﹡︭︣اف از ︢︎︣ه ﹡﹢︧ــ﹩ ︋﹢ده و ﹅ ︑﹆︡م در ︢︎︣ه ﹡﹢︧ــ﹩ ︋﹥ ︨ــ︀﹝︡اران و ︀ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ در 
︢︎︣ه ﹡﹢︧ــ﹩ ︫ــ︣﹋️ ﹋︣ده ا﹡︡ وا﹎︢ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ︋︣ای ︨ــ︀م ︗︡︡ ا﹝︐﹫︀ز ︠︀︮ــ﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ 
﹡︪︡ه ا︨️ ﹝︊﹙︼ ا︨﹞﹩ ︨︀م ﹨﹞︀ن ﹝︊﹙︼ او﹜﹫﹥ ︺﹠﹩١٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ( ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹢اد ١۶۶ و ١۶٩ 

﹐﹥ ا︮﹑ح ﹇︧﹞︐﹩ از ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت ) 
هيئت مديره شركت 

/ع
۹۸
۰۸
۵۷
۰

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۶

تجديد آگهى مناقصه                  
(نوبت اول) شهردارى گناباد 

 ︫ــ︣داری ﹎﹠︀︋ــ︀د در ﹡︷ــ︣ دارد درر︻︀ــ️ 
ــ︣دار︗ ︀️ ر﹁︹   ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀ده ۵آ﹞
﹡﹫ــ︀ز ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و︠︡﹝︀︑ــ﹩ ا﹝﹢ر 
﹝︪ــ︣و﹥:︠︡﹝︀ت روا︋ــ︳ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ،︠︡﹝ــ︀ت 
︊︤،︠︡﹝︀ت ﹝﹢︑﹢ری،︠︡﹝︀ت  ﹡﹍︡اری ﹁︱︀ی︨ 
را︋ــ﹥  اداری  ﹝︣ا︨ــ﹑ت  وار︨ــ︀ل  ﹡︷︀﹁ــ️ 
.︡︀﹝﹡ وا﹎ــ︢ار ︳وا︗︡ ︫ــ︣ا ﹩︮﹢︭︠ ︩︋

 ️︗ ︡﹠﹡ــ﹩ ︑﹢ا﹞ ︳︢ا﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡ــ︣ا﹛
در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ 
 ﹏︮︀ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره ٠۵١۵٧٢٢٢٢٧۶︑﹞︀س ︀و

.︡﹠︀﹞︣﹁
︣دار ﹎﹠︀︋︀د   ︧﹫﹟ زاده︫ 

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹡﹢︋️ دوم)
  نگهدارى و تعميرات تأسيسات مكانيكي و برقي ساختمان ها و محوطهپرديس دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگـاه فردوسى مشهد در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋︀ ر︻︀ــ️ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت و آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ﹝︀﹜﹩ و ﹝︺︀﹝﹑︑﹩ 
.︡︀﹝﹡ ︀ران ا﹇︡ام﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀زش ︻︀﹜﹩ ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی و ︎︦ از ارز﹢﹞︨︧︀ت آ﹣﹞ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و

︪︡﹞ ﹩︨١- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو
﹡︪︀﹡﹩: ﹝﹫︡ان آزادی-︎︣د︦ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩- ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی –﹝︣︡️ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و ︑︃︨﹫︧︀ت

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: نگهدارى و تعميرات تأسيساتمكانيكي و برقي ساختمان ها و محوطهپرديس دانشگاهفردوسي مشهد
٣- ﹝﹏ ا︗︣ا: ︎︣د︦ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو︨﹩ ﹝︪︡       ۴- ﹝︡ت ا︗︣ا: ١٢﹝︀ه ︫﹞︧﹩

۵- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥: ︡ود۴٢ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل
 -۶︡ا﹇﹏ ︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹩: دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑ ️﹫︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ٧ ، در ر︫︐﹥  ا﹝﹢ر ︑︃︨﹫︧︀︑﹩ (اداره ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩)

دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
٧- ﹡︷︀رت ︋︣ ︻︡ه ﹝︪︀ور ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡ه از ︨﹢ی ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

٨- ︫ــ﹫﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ از اداره ︨︀︠︐﹞︀ن و ︑︃︨﹫︧︀ت 
دا﹡︪ــ﹍︀ه واــ︡ ﹇︣ارداد﹨ــ︀ در︀﹁️ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠٧/١۴دا︠﹏ ︎︀﹋️ ﹝︣ و﹝﹢م ︫ــ︡ه، ︑﹢﹏ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر اداری و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و اداره ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و 

.︡﹠︀﹝﹡ ︧︀ت دا﹡︪﹍︀ه﹫︨︃︑
 ︪︡﹞ ﹩︨ا︠︐︭︀︮﹩ اداری و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو ︧︡ــ︀ب ۴٢۵٢٩٩٣٠١ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︋﹠︀م ︻﹢ا  ﹤︋ ا︨ــ﹠︀د ︡︣︠ ️︋︀︋ ︀ل را︧ــ️ ﹝︊﹙︼ ۵٠٠/٠٠٠ر︀︋ ﹩﹞ ٩- ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن

.︡﹠︀﹝﹡ ︤وار
 ️﹁︀در ️﹚﹞ ،ــ﹏، ز﹝︀ن﹞) ︡﹞ا﹨︡ آ﹢︠ ﹏﹝︻ ﹤ ــ︣ا︗ ︳️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ و از︎   ︎﹤ ١٠- ﹝ــ︡ارک ﹝︣︋ــ﹢ط︋ 
︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡). ︡︋﹩ ا︨️ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︗️ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د  ︊﹇︀︺︐﹞ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎و ︋︀ز ﹏﹢︑ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و

﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
١١- ﹡﹢ع و ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︴︀︋﹅ ︋︪﹠︀﹝﹥ ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝﹢رخ ٢٢/٠۴/٩۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

١٢- ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ︣︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨٨٠٢٢۶۵ ︑﹞︀س﹫︲︀﹆︐﹞ ︣︐︪﹫︋ در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت
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فخرایی: مســئول ســتاد بازســازی عتبات عالیات 
خراسان رضوی در نشست خبری که به منظور تشریح 
اقدامات و آمادگی این ستاد در آستانه اربعین حسینی 
برگزار شــد، اظهار کرد:این ســتاد در مراسم اربعین 
امســال ۸3 موکب خدمت رســانی به زائران حسینی 
در پنج نقطه عراق مســتقر می کند که نسبت به سال 
گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.اکبر پارسا با اشاره 
به افزایش ۵۰ درصدی موکب های اســتان افزود: از این 
تعداد 3۶ موکب در کربــال،۱۵ موکب در کاظمین، ۱۱ 
موکب در  نجف، ۶ موکب در سامرا و ۱۵ موکب در مسیر 

نجف به کربال مستقر می شوند.وی اضافه کرد: عالوه بر آن 
دو موکب نیز در مرز شــلمچه، یک موکب در مرز مهران 
و یک موکب هم در مرز دوغارون اســتقرار می یابند.وی 
افزود: کمک های مردم به موکب ها نیز می تواند از طریق 
شماره کارت ۶۰3۷99۷۵9۷۷۷۷۸۸۸ و شماره حساب 
استانی ۰۱۰۰۰۰۰۵۵۰۰9 واریز شوند.وی تصریح کرد: 
در سه ســال گذشــته غیر از کمک های مردم، منبع 
مالی دیگری در اربعین نداشتیم. سال گذشته مجموعاً 
۱3 میلیارد نذورات دریافت شــد که ۷ میلیارد و ۵۰۰ 

میلیون تومان آن نقدی و مابقی غیرنقدی بودند.

قدس: تولیت آســتان قدس رضوی با حضور در منزل 
شهیدان عبدالحسین برونســی و محمود کاوه، دو تن از 
سرداران و فرماند هان دوران دفاع مقدس، با خانواده  این 
اسوه های ایثار و رشادت در مشهد دیدار و گفت وگو کرد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در جمع خانواده 
شهید عبدالحسین برونسی با اشاره به اینکه تشخیص به 
موقع حق و انجام بهنگام وظیفه از ویژگی های شهداست، 
خاطرنشــان کرد: بصیرت، عدالت طلبی، ساده زیســتی، 
مســئولیت پذیری، والیت مداری و شــجاعت مؤلفه ها و 
جلوه هایی از سیره زندگی رزمندگان و شهدای ماست که 

باید آن ها را به نسل جوان و جامعه معرفی کرد.
وی ســیره شهدا را بهترین الگوی ســبک زندگی برای 
نسل جوان دانست و با بیان اینکه در سیره شهدا مظاهر 
و جنبه های مختلف زندگی اســالمی ظهور و بروز دارد، 
عنوان کرد: ســلوک عبادی، معنوی و الهی شهداســت 
که زمینه را برای شــهادت آنان آماده کرده و تمام این ها 
ظرفیت های عظیم فرهنگی است که باید بهتر و بیشتر از 
گذشته از آن ها برای تعالی معرفتی جامعه به ویژه نسل 

جوان بهره ببریم.
تولیت آستان قدس رضوی همچنین با حضور در منزل 

شهید محمود کاوه با بیان اینکه پیشرفت، اقتدار و عزت 
جمهوری اسالمی به برکت رشــادت  و ایثار شهداست، 
اظهار کرد: امروز توفیقات ایران اســالمی مایه دلگرمی و 
الهام برای بسیاری از ملت های جهان است و این از برکات 

خون شهیدان و فداکاری های خانواده شهداست.
وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ابزار ها و رسانه های 
نوین در معرفی سیره شهدا به جامعه، عنوان کرد: صدا و 
ســیما در معرفی رفتار، اندیشه و سبک زندگی شهدا به 
جامعه رسالتی خطیر و مهم بر دوش دارد، شناساندن و 
به تصویر کشیدن زندگی شهدا به عنوان قهرمانان ملی 

ما می تواند غرور ملی، الگوپذیری از شــهیدان و روحیه 
ایستادگی و مقاومت را در جامعه تقویت کند.

حجت االســالم والمســلمین مروی ضمن ارج نهادن به 
تالش های رسانه ای صورت گرفته برای ترویج سیره شهدا، 
گفت: تالش هایی که در ترویج ســیره شهدا انجام شده 
کافی نیســت و باید با اســتفاده از ابزارهای نوین نسبت 
به آشــنایی نسل آینده با زندگی شــهیدان اقدام کنیم، 
همچنین صدا و سیما با تولید فیلم ها و سریال های فاخر 
تلویزیونی می تواند نقشی مؤثر در معرفی شهدا به نسل  

آینده ایفا کند.

تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهیدان برونسی و کاوه دیدار کردخراسان رضوی ۸۳ موکب در عراق ایجاد می کند



گفت وگوی قدس با راننده اسکورت بار ترافیکی که دچار حادثه شد

زنده ماندنم شبیه معجزه بود
هاشم رسائی فر عصر شنبه گذشته ویدئویی 
به ســرعت در فضای مجازی دســت به دست 
چرخید که در آن تصاویر ســقوط بار ترافیکی 
عظیم الجثه ای روی خودرویی سواری را نشان 

می داد. 
بار ترافیکی گویا دیگ بخاری بود که برای یکی 
از کارخانه های قند خراسان از اصفهان بارگیری 
شــده بود که به محض رســیدن به دهانه پل 
شــهر گلبهار به تاج پل گیر می کند و از روی 
تریلر حامل آن جدا شده و روی خودرویی که 

اسکورت عقب آن بوده فرود می آید!
تصاویر حکایت از له شدن خودرو سواری زیر بار 
غــول آهنی بود که از روی تریلر آن افتاده بود، 
با دیدن عکس ها و تصاویر این حادثه آه از نهاد 
هر بیننده ای برمی خاست و در دل دعا می کرد 
کاش راننده ســواری داخل خــودرو تنها بوده 
باشــد و آمار تلفات باال نرود! نیروهای امدادی 
اعم از اورژانس، آتش نشانی و پلیس که به محل 
رسیدند بالفاصله کارشان برای نجات سرنشین 
یا سرنشــینان خودرو سواری شروع شد. هنوز 
کســی به درستی نمی دانست چه اتفاقی برای 
سرنشــینان آن افتاده اســت. تالش بیش از 
دوساعته نیروهای امدادی سرانجام نتیجه داد 
و در کمال تعجب راننده جوان خودرو پراید از 
داخل آهن پاره های ماشــینش درآورده شد با 

حداقل جراحت!
خیلی ها حتی فکرش را هم نمی کردند جنازه 
این جوان 27 ساله سالم از بین آهن پاره های 
ماشــینش خارج شــود چه برســد به اینکه 
فقط دو دســتش قدری آسیب ببیند و دچار 

شکستگی شود.

 خدا زندگی دیگری به من بخشید
کاظم عارف خانی، راننده همان پراید له شده زیر 
آن بار عظیم و چند تنی اســت. او در گفت وگو 
با خبرنگار ما می گوید: دو ساعت و نیم زیر بار 
و ســقف مچاله خودرو محبوس شده بودم. به 
جز یکی دو دقیقه اولیه که چیزی یادم نمی آید 
بقیه زمانی که درگیر حادثه بودم را به یاد دارم.

گرچه چیــزی نمی دیدم اما صــدای مردم و 
نیروهای امدادی را می شــنیدم که همه تالش 

می کردند جان مرا نجات دهند.
خدا را شــکر که زنده ام چــون فکرش را هم 
نمی کردم زنده از این حادثه جان به در ببرم به 
خصوص وقتی که می خواستند دیگ را از روی 
من بردارند فکر می کردم دوباره سقوط می کند 

و این بار کارم تمام است.
کاظم در حالی که به دلیل شدت ضربه ای که به 
قفسه سینه اش وارد شده قدری مشکل تنفسی 

دارد اما همراهی خوبی برای گپ و گفتی چند 
دقیقه ای با ما دارد. 

او جانش را مدیــون نیروهای امدادی از جمله 
اورژانــس، آتش نشــانی و پلیــس می داند و 
قدرشــناس کارکنان و نیروهای بیمارســتان 
طالقانی مشهد است که رسیدگی قابل توجهی 

از او در این یکی دو روزی که میهمان آن هاست 
داشته اند.

او با اشاره به اینکه زنده ماندنش را شبیه معجزه 
می داند، اضافه می کند: وقتــی فیلم حادثه را 
دیدم مطمئن شــدم خدا زندگــی دیگری به 
من بخشیده هنوز باورم نمی شود چگونه من از 

داخل آن ماشین زنده بیرون آمده ام! 
از او در مورد جزئیات حادثه می پرسم، کاظم 
می گوید: من بیشتر از 50 متر از تریلر عقب تر 
حرکت می کردم تریلر که به پل برخورد کرد 
بارش پرت شــد به سمت من و بعد فهمیدم 
که خود تریلر جدا شــده و تا 30 متر جلوتر 
حرکت کرده اســت. هیچ مشکلی به لحاظ 
ایمنی برای بار تریلر وجود نداشت؛ هم مهار 
زنجیر داشت و هم به بدنه تریلی جوشکاری 
شده بود، مشکل کار جایی بود که گویا چند 
وقت پیش زیر پل آسفالت ریزی می شود که 
این موجب شده ارتفاع پل از زمین در حالی 
کــه قباًل 4 متر و 35 ســانتیمتر بوده حدود 
10 ســانتیمتر کاهــش یابد. بــار تریلر هم 
ارتفاعش 4 متر و 30 ســانتیمتر در بارنامه 
قید شده که با همین مشخصات از اصفهان تا 
گلبهار را طی کردیم اما همین اختالف چند 
سانتیمتری به وجود آمده سبب شد تا بار به 

پل گیر کند و پرتاب شود.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان: 
  مصرف سوخت سی.ان.جی 
در خراسان رضوی کاهش یافت

ایرنــا: حجــم مصرف 
طبیعــی  گاز  ســوخت 
فشرده یا »ســی.ان.جی« 
در نیمه نخســت امسال 
در خراسان رضوی نسبت 
به مدت مشــابه پارسال 

6درصد کمتر شد.
مدیر شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: 
نیمه نخست امسال 2۸1میلیون و 4۹2هزار و 420 مترمکعب 

سوخت سی.ان.جی در این استان به مصرف رسید.
علی اصغر اصغــری کمترین میزان کاهــش مصرف در طول 
این 6 مــاه را مربوط به خرداد ذکر و بیــان کرد: در این ماه 
46میلیون و 546هزار مترمکعب ســوخت ســی.ان.جی در 
خراسان رضوی مصرف شــد که نسبت به خرداد ماه پارسال 

یک درصد کاهش داشت.
وی ادامه داد: بیشترین میزان کاهش مصرف گاز طبیعی فشرده 
در خراســان رضوی هم مربوط به شهریور ماه گذشته است. در 
این ماه 44میلیون و 677هزار مترمکعب سوخت سی.ان.جی به 
مصرف رسید اما نسبت به شهریور پارسال 11درصد کاهش نشان 

می دهد.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 
گفت: همچنین حجم مصرف »بنزین یورو چهار« در این استان در 
نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 2درصد بیشتر 
شد. در این مدت 431میلیون و 630هزار لیتر از این فراورده در 

منطقه خراسان رضوی به مصرف رسید. 
وی افزود: بیشــترین میزان افزایش مصرف بنزین یورو چهار در 
خراســان رضوی نیز در خرداد ماه با 37درصد افزایش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته به میزان 71 میلیون و 506 هزار لیتر 
بود. اصغری گفت: بیشــترین میزان کاهش مصرف بنزین یورو 
چهار در خراســان رضوی هم مربوط به اردیبهشت ماه به میزان 
71میلیون و 262هزار لیتر است که نسبت به ماه مشابه پارسال 

25درصد کاهش یافته است.

  قطع یارانه، هزار و 400 نفر را 
به فرمانداری کشاند

رضاطلبــی: 
کارشناس ستاد 
هدفمنــدی یارانه هــای 
شـهرستان مشهد گفـت: 
ستـاد هدفمندی یـارانه ها 
مسئـولیـــت بـــررسی 
تقاضاهای افرادی که یارانه 
آن ها در شهریور ماه حذف 

شده است را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است، از این رو افراد 
از هرگونه مراجعه به فرمانداری برای اعتراض نسبت به قطع یارانه، 

خودداری کنند.
علی مبارکی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: افرادی که 
در شــهریور ماه یارانه آن ها قطع شده است، جهت بررسی این 

موضوع و اطالع از دالیل آن به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
کارشناس ستاد هدفمندی یارانه های شهرستان مشهد افزود: 
افــرادی که در این مرحله یارانه خــود را دریافت نکرده اند دو 
دسته هستند؛ یکی اینکه یارانه آن ها از سوی ستاد هدفمندی 
پس از بررسی شرایط مالی سرپرست خانواده حذف شده است 
که در این صورت با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارائه اطالعات 
هویتی، در ســامانه ای که به همین منظور طراحی شده است 
دلیل این موضوع مشــخص و به آن ها اعالم خواهد شــد و در 
صورتی که فرد نسبت به این موضوع اعتراض داشته باشد، اجازه 
بررسی حســاب های بانکی و دارایی های سرپرست خانواده در 
سامانه ثبت می شود و پس از بررسی این موضوع از طرف دفتر 
ستاد هدفمندی یارانه ها در تهران، نتیجه به سرپرست خانواده 

اعالم می شود.
مبارکی ادامه داد: دسته دیگر افرادی هستند که حساب بانکی 
کــه یارانه افراد به آن واریز می شــود، به دلیل کارکرد پایین از 
طرف بانک ها به صورت یکطرفه مســدود شــده است که این 
موضوع ســبب شده یارانه فرد به حســاب بانکی او واریز نشود 
که در این گونه موارد افراد باید به بانک مراجعه و مشکل حساب 

بانکی خود را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس برخی اطالعات از افرادی که نسبت 
به قطع یارانه خود اعتراض داشته اند تنها بین 4تا 5درصد یارانه 
آن ها مجدداً برقرار شده اســت، تصریح کرد: از 27شهریورماه 
تاکنون افــزون بر یک هزارو400 نفر جهــت اعتراض به قطع 
یارانه هایشان به فرمانداری مشهد مراجعه کرده اند، اما از تاریخ 
12مهرماه تنها این دفاتر پیشخوان هستند که در زمینه قطع 
یارانه پاسخگویی خواهند کرد، اگرچه در حال حاضر نیز تعدادی 

از دفاتر پیشخوان این کار را انجام می دهند .
مبارکی افزود: فرمانداری در حال حاضر تنها در مورد بررسی و 
تفکیک یارانه های خانواده های بد سرپرســت که توسط دادگاه 
نامه ای مبنی بر جداکردن یارانه افراد از یکدیگر ارائه می کنند، 
پاســخگویی و بررسی ها را انجام می دهد و در سایر موارد افراد 

باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.
گفتنی اســت درباره وضعیت ســایر شهرستان های استان نیز 
باوجود تماس با اســتانداری خراســان رضــوی اما هیچ گونه 

پاسخگویی ارائه نشد. 

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی خبر داد 
  برخورد با فراریان مالیاتی 

و متصرفان حریم راه ها و منابع ملی
خبرنگار  بجنــورد- 
کل  رئیــس  قــدس: 
خراســان  دادگســتری 
مصادیق  گفت:با  شمالی 
موارد  و  مالیاتــی  فــرار 
غیرقانونــي  تصرفــات 
اشــخاص در محدوده و 
حریم راه ها و منابع ملی و 
طبیعی با قاطعیت برخورد می شود. حجت االسالم والمسلمین 
جعفری با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف واگذاری های انجام شده 
به 16 دستگاه اداری استان در سال جاری از سوی دستگاه های 
مسئول گفت: دستگاه هایی که در حوزه تغییر کاربری ها وظایف 
ذاتی و قانونی بر دوش دارند، باید وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز 
در اراضی زراعی، کشاورزی و باغات مطابق قانون مربوط تا پایان 

امسال مشخص شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در گفت و گو با قدس: 

  والدین نباید ارتباط خود را 
با دانشگاه قطع کنند

رئیس  محمدی:  پروین 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
مشهد در حاشیه برگزاری 
والدین  ویــژه  همایــش 
دانشجویان ورودی امسال 
ابن ســینا  تــاالر  در  که 
برگزار شد در گفت وگو با 
خبرنگار ما گفت: دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد خانواده ای است با 10هزار فرزند دانشجو که 
ما عالوه بر تربیت علمی و فنی و تخصصی آن ها در قبال مسائل 
فرهنگی، اخالقی، مهارت های اجتماعی و توانمندسازی آنان نیز 

مسئولیت داریم و والدین باید در این زمینه به ما کمک کنند.
دکتر محمدرضــا دارابی در ادامه با اشــاره بــه ویژگی قبولی 
دانشــجویان در دانشگاه مشــهد به خاطر همجواری با مضجع 
شریف ثامن الحجج)ع( افزود: امروز دانشجویان مرحله جدیدی 
از زندگی خود را آغاز نموده اند که نتیجه زحمات و حمایت های 
مادی، معنوی و عاطفی والدینشان بوده و باید ثمره تالششان ارائه 
خدمت دانش آموختگان این دانشــگاه به بیماران و مردم جامعه 
باشد.  دکتر طباطبایی، رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه 
نیز در این همایش در ســخنانی نظــارت خانواده ها را بر رفتار 
فرزندانشــان در دوران دانشجویی ضروری دانست و خاطرنشان 
کرد: والدین نباید ارتباط خود را با دانشگاه قطع کنند؛ زیرا فرزندان 
ما در دوران دانشجویی شرایط بسیار حساسی را سپری می کنند 
از این رو تأمین نیازهای عاطفی و معنوی وظیفه سنگینی است 

که بر دوش والدین است و باید به خوبی انجام دهند.

 احتمال طغیان شپش در مدارس دخترانه
بهاردوست: 
دبستان ها یکی 
که  اســت  از  مکان هایی 
کــودکان زیــادی در آن 
برای  و  می شــوند  جمع 
چندین ساعت در کنار هم 
نشان  هستند.  بررسی ها 
می دهد شیوع انگل شپش 
در میان دانش آموزان دوره ابتدایی و به  ویژه در میان دختران باالتر 
 از سایر مقطع هاست، به گونه ای که بر اساس آمار حدود 3درصد 
دانش آموزان مقاطع تحصیلی هم اکنون ناقل انگل شپش هستند. 
در همیــن خصوص با رضا کشــتی دار، رئیس اداره بهداشــت، 
سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به 

گفت وگو نشسته ایم که می خوانید.

 نقش مربی بهداشت مدارس در شناسایی کودکان ناقل 
یا مبتال و جلوگیری از سرایت آن چیست؟

پیش از پاســخ به پرسش شما بد نیســت این مقدمه را بگویم 
که شــپش هر جا تجمعی باشد وجود دارد و از انسانی به انسان 
دیگر منتقل می شود و مختص به مدارس نیست از طریق کاله، 
لباس و... . هر ســاله با شروع ســال تحصیلی جدید این قضیه 
کمی خانواده ها را نگران می کند ولی به هر شــکل متأسفانه در 
برخی مدارس ابتدایی ما به دلیل اینکه دانش آموزانی هســتند 
که ممکن اســت در این خصوص مراقبت های کمتری داشــته 
باشند وجود دارد. به همین دلیل هر ساله مراقبان سالمت ما با 
توجه به دوره های آموزش و تخصصی که می بینند کار غربالگری 
»پتیکولوز« یا همان شپش را همزمان با شروع سال تحصیلی آغاز 
می کنند. هر چند برای ما پیش از هر برنامه دیگری، پیشگیری در 
اولویت قرار دارد ولی با این حال با برگزاری این دوره های آموزشی 
مربیان سالمت ما آمادگی کامل را خواهند داشت تا با حضور و 
آموزش در مدارس، دانش آموزان را با چگونگی ابتال یا درمان این 
انگل آشنا کنند. پس از این مرحله وارد مرحله شناسایی و درمان 
می شویم و برای کســانی که مبتال هستند با همکاری معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشکی شرایط درمان را آغاز می کنیم که 
تا سال گذشته با قرار دادن شامپوهایی در اختیار خانواده ها این 

بیماری کنترل و درمان می شد.

 امسال هم به همین شیوه پیشگیری و درمان می کنید؟
امسال با توجه به کمبود بودجه احتمال خیلی کمی دارد که مراکز 

بهداشت بتوانند این شامپوها را در اختیار خانواده ها قرار دهند. 

 آیا همه مدارس مربی بهداشت دارند؟
خیــر. همان طور که می دانید ما فقط در مقطع ابتدایی مراقبان 
سالمت را در اختیار داریم که اولویتمان هم مدارس دخترانه است 
چون بیشــترین شیوع این انگل هم در مدارس ابتدایی دخترانه 
اســت. از آنجایی که دانش آموزان ایــن مقطع هنوز نمی توانند 
بهداشت فردی شان را به خوبی رعایت کنند، بیماری در این مقطع 
بیشــتر است. اما در خصوص پاسخ به پرسش شما باید بگویم با 
توجه به محدودیت هایمان در خصوص در اختیار داشتن مراقبان 
سالمت تقریباً ۹0درصد از مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه ما 
از حضور مربی بهداشت بهره مند هستند و مدارس مقاطع دیگر 
تعداد کمتری مربی بهداشت دارند. ولی تقریباً همه مدارسمان در 

همه مقاطع از حضور رابط بهداشت بهره مند هستند .

 پارسال چند درصد از مدارس ناقل انگل شپش بودند؟
سال گذشته هم شیوع شپش در مدارس را داشتیم، دانش آموزان 
مقاطع مختلف هم دختر و هم پسر ناقل این انگل هستند ولی از 
همین تعداد هم بیشتر دانش آموزان دوره ابتدایی دخترانه مبتال 

می شوند که البته قضیه هیچ ربطی به یک منطقه خاصی ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی گفت: مسئله اساسی در مورد ساخت 
بیمارستان 540تختخوابی حاشیه شهر مشهد این است که متولی مشخصی ندارد و 
هر کدام از دو وزارتخانه راه و شهرسازی و بهداشت و درمان دیگری را متولی ساخت و شروع 

این پروژه عنوان می کنند.
حمید بنایی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی و وزارت بهداشت و 
درمان در مورد ساخت بیمارستان 540تختخوابی حاشیه شهر مشهد با وجود اختصاص زمین 

آن توسط آستان قدس رضوی از سه سال پیش، همچنان تعلل می کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی نباید با بهانه گیری اجرای پروژه ها را معطل کنند، به ویژه 
در مواردی از جمله ساخت این بیمارستان که نیاز مبرم و اساسی مردم حاشیه شهر مشهد است 

نباید اتالف وقت صورت بگیرد.
بنایی ادامه داد: در جلسات قبلی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز بر ملی بودن این 
بیمارستان تأکید صورت گرفت و مقرر شد که وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازی سهم 

خود را در این پروژه پرداخت کنند تا ساخت این بیمارستان آغاز شود.
عضو مجمع نمایندگان اســتان خراســان رضوی بیان کرد: مسئله اساســی در ساخت این 
بیمارســتان آن است که متولی مشخصی برای ســاخت ندارد و هر کدام از این دو وزارتخانه 
دیگری را متولی ساخت آن عنوان می کنند و معتقد هستند که باید اختصاص بودجه ابتدا از 
ســمت دیگر صورت بگیرد. از طرفی از وزیر راه و شهرسازی که قول مساعدی مبنی بر اتمام 
پروژه های نیمه تمام بهداشت و درمان در استان خراسان رضوی تا پایان سال را داده است انتظار 

می رود در مورد این بیمارستان نیز ورود جدی داشته باشد.
بنایی ادامه داد: در جلسه این هفته کمیسیون عمران نیز موضوع بیمارستان 540تختخوابی 
حاشــیه شهر مشهد را مطرح خواهم کرد تا دســتگاه های متولی ساخت این بیمارستان به 
کمیسیون فراخوانده شده و سیاست خود را برای ساخت آن مطرح کنند، زیرا این بیمارستان 
تنها متعلق به مشهد نیست و در صورت ساخت و تجهیز آن عالوه بر شهروندان، پاسخگوی 
زائران و مجاوران نیز خواهد بود. از طرفی اینکه آستان قدس رضوی زمین این بیمارستان را از 

سه سال قبل اختصاص داده و ساخت آن همچنان بالتکلیف است، جای سؤال و بررسی دارد.  
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر مشهد ساالنه میزبان زائران زیادی است باید سرانه تخت 
بیمارســتانی آن افزایش پیدا کرده و به استانداردهای این حوزه نزدیک شود، از این رو انتظار 
می رود با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت و درمان و 
خیران ساخت این بیمارستان در سال جاری آغاز شود زیرا پروژه ساخت آن حداقل سه سال 

به طول خواهد انجامید.
بنایی افزود: دولت باید در مسیر بهداشت و درمان به گونه ای گام بردارد که خطری متوجه قشر 
ضعیف و متوسط جامعه برای مراجعه به مراکز درمانی نشود و درمان مردم به هیچ وجه تحت 

تأثیر مشکالت اقتصادی قرار نگیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان بااشاره به گذشت سه سال از اهدای زمین توسط آستان قدس عنوان کرد

بالتکلیفی بیمارستان حاشیه شهر در پاسکاری دو  وزارتخانه

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

می
می

ص
ن 

می
 آر

س :
عک

روزبازار

ارنژی

پیگیری

اقنون

دااگشنه

بهداشت

استان ما2
سه شنبه 9 مهر 1398 
  2 صفر 1441 1 اکتبر 2019 

 سال سی و دوم  
شماره 9076  ویژه نامه 3460 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 

فضای مجازی: 

معاون امور زائران استانداری خراسان رضوی:

آمار متقاضیان استانی پیاده  روی 
اربعین از مرز ۱00هزار نفر گذشت

ایرنا: 105هزار و 776 متقاضی شــرکت در پیاده روی 
اربعین تاکنون از استان خراسان رضوی در سامانه سماح 
نام نویسی کرده اند. معاون هماهنگی امور زائران استانداری 
خراسان رضوی با اعالم این خبر گفت: این میزان ثبت نام 
از شــمار 100هزار متقاضی که تا پیش از این پیش بینی 
شــده بود گذشته است و آماده سازی برای میزبانی از این 
عزیزان در حال انجام اســت. محمدصــادق براتی افزود: 
برپایی 70 موکب در کشور عراق توسط خراسان رضوی 

برای پذیرایی از زائران حسینی قطعی شده است.

معاون اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی:

کمک ۹ میلیاردی به هیئت ها و 
مساجد در طرح شمیم حسینی

قدس: معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی 
گفت: با اجرای طرح »شــمیم حسینی« تاکنون بیش از 
۹میلیارد ریال از محل عواید موقوفات مرتبط در قالب اقالم 
و مواد غذایی به هیئت های مذهبی و مساجد استان کمک 
شده است. حجت االسالم والمسلمین جمال ایزدی افزود: 
این کمک ها برای اجــرای هر چه بهتر مجالس عزاداری 
امام حســین)ع( اهدا شده اســت. گفتنی است؛ بخش 
قابل توجهی از موقوفات اســتان خراسان رضوی مرتبط 

با روضه خوانی، اطعام و تعزیه داری امام حسین)ع( است.

رئیس اداره زندان این شهرستان عنوان کرد

رسیدگی به مسائل قضایی مددجویان 
با حضور قضات در زندان نیشابور

نیشابور- قدس: در راستای رسیدگی به درخواست ها، 
تقاضاها و مسائل قضایی زندانیان، دادستان، قضات محاکم 
کیفری و حقوقی، بازپرســان و دادیاران دادسرای عمومی 
وانقالب شهرستان نیشابور با حضور در زندان به مشکالت 
قضایی مددجویان رســیدگی کردند. رجبی، رئیس اداره 
زندان نیشابورگفت: برابر برنامه تنظیمی از سوی دادستان، 
تعدادی از قضات بازپرســان و دادیــاران در زندان حاضر و 
مددجویان به صــورت چهره به چهره با آنان دیدار کرده و 

مسائل قضایی خود را مطرح و راهکارهای الزم ارائه شد.
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روی خط حادهث

شورا

گزارش کواته

در جلسه شورای شهر تصویب شد
 پرداخت تفاوت بهای تمام شده خدمات 

و کرایه به بخش خصوصی اتوبوسرانی
شــورای  اعضای  قدس: 
شهر در هفتاد و چهارمین 
جلسه علنی شورای شهر 
مجوز  الیحــه  مشــهد، 
پرداخت مابه التفاوت بهای 
تمام شده خدمات و کرایه 
دریافتی از مســافران به 

بخش خصوصی اتوبوسرانی در سال ۱۳۹۸ را تصویب کردند.
طبق این مصوبه به شــهرداری مشهد اجازه داده شد، به  منظور 
جبران و تأمین هزینه های بهره برداری از ناوگان بخش خصوصی 
برای ارائه خدمات مطلوب و باکیفیت به شــهروندان و زائران و 
ایجاد انگیزه در ســرمایه  گذاران و امــکان تداوم فعالیت بخش 
خصوصــی در حوزه حمل و نقل عمومی، نســبت به پرداخت 
مابه التفاوت بهای تمام شده ارائه خدمات هر خط و بهای کرایه 
مصوب دریافتی از مســافران به بخش خصوصی اتوبوسرانی، از 

ابتدای سال ۱۳۹۸، اقدام کند.
براساس تبصره یک این مصوبه، در صورت به کارگیری ناوگان هر 
یک از شرکت های بخش خصوصی در خطوط سازمانی یا خطوط 
سایر شرکت ها، بهای تمام شده هر سفر، معادل میانگین هزینه 

خطوط همان شرکت محاسبه و پرداخت می شود. 
همچنین به شهرداری مشهد اجازه داده شد، در فواصل زمانی ۶ 
ماهه، نسبت به روزرسانی و اعمال بهای تمام شده مزبور با لحاظ 
موارد تعداد مســافر، راننده و ناوگان مؤثر اقدام و در صورتی که 
تغییرات بهای تمام شده )افزایش یا کاهش( مازاد بر ۱۰ درصد 
باشد، پس از اخذ تأییدیه کمیسیون مشترک عمران، حمل و نقل 
و ترافیک و برنامه ، بودجه، فناوری اطالعات و منابع انسانی شورای 

اسالمی شهر، نسبت به اعمال تغییرات اقدام کند.

 رعایت نکردن قانون 3 درصد استخدام معلوالن 
رئیس هیئت مدیره کانون ناشــنوایان خراسان رضوی هم به 
مناسبت روز جهانی ناشــنوایان در این جلسه علنی حضور 
پیدا کرد و به برخی از مشــکالت ناشنوایان از جمله عدم به 
رسمیت شناخته شدن زبان اشاره، نبود تخفیف در هزینه های 
حمل و نقل درون شــهری، عدم اختصــاص وقت کافی در 
برنامه های صداوسیمای اســتانی به ناشنوایان، به رسمیت 
نشناختن حقوق شهروندی افراد معلول و رعایت نکردن قانون 
۳ درصد استخدام معلوالن در دستگاه های اجرایی اشاره کرد.

بر ضرورت اقدامات حمایتی از ناشنوایان تأکید کرد و گفت: در 
تهران هزینه »من کارت« برای حمل و نقل عمومی از ناشنوایان 
دریافت نمی شود اما در مشهد باید ناشنوایان هزینه »من کارت« 
را نیز بپردازند. وی ادامه داد: از شورا و شهرداری مشهد درخواست 

داریم امکانات بیشتری را به جامعه ناشنوایان اختصاص دهند.

قدس بررسی کرد
  مشکالت نبود کنتور مجزا 

برای همسایگان اداره آب طرقبه
علی پــور: در روزهای 
گذشته جمعی از ساکنان 
طرقبه  جوانان  مســکن 
با روزنامــه قدس تماس 
گرفته و نســبت به قطع 
مکــرر آب در این منطقه 
گالیه مند بودند. درهمین 

زمینه تفقدی، یکی از اعضای هیئت امنای همین پروژه گفت : 
واحدهای ساخته شده به عنوان مسکن جوانان پروژه ای است که 
تعدادی از ساکنان طرقبه در قالب شرکت تعاونی ایجاد کرده اند. 
به این ترتیب به تدریج هزینه ساخت حدود45۰ واحد جمع آوری 
شده و این مجتمع در جوار اداره آب این شهرستان ساخته شده 
اســت. وی در ادامه افزود: در سال ۱۳۹2 هزینه اشتراک 4۰۳ 
عضو جمع آوری و توسط شرکت تعاونی مسکن جوانان به حساب 
اداره آب طرقبه واریز شده است. به این ترتیب اداره آبفا همین 
شهرستان در ســال۱۳۹5 در برخی واحدها به ازای حدود 4۸ 
واحد یک کنتور نصــب می کند. به این ترتیب واحدهای چهار 
ســقفی و هشــت واحدی این مجتمع با تقاضای خود کنتور 
مجزا گرفته اند. به هر روی شما تصور کنید که 4۸ واحد چگونه 
قراراست هزینه آب را محاســبه کنند، آن هم در شرایطی که 
برخی ساکنان را مستأجران تشکیل می دهند و این مقوله موجب 

اختالفات بسیاری بین ساکنان شده است.
تفقدی با تأکید بر اینکه تمام اعضا سال ۱۳۹2 هزینه حق انشعاب 
و نصب کنتورها را که حدود 5۰۰ هزارتومان بوده را پرداخته اند، 
خاطرنشان کرد: گرچه از سال ۹۶ مردم در این مجتمع ساکن 
شده اند اما تا سال گذشته هیچ گونه قبضی برای اهالی این منطقه 
صادر نشده بود که با پیگیری های مکرر ساکنان، اداره آب قبوضی 
را با دو شناســه پرداخت با عناوین تفاوت حق انشعاب وآب بها 
صادر کرد، بنابراین برای مشخص شدن این وضعیت به اداره آب 
مراجعه کرده ایم که در پاسخ اظهار کردند: شما سال ۱۳۹2 پول 
واریز کردید و ما نیز سال۱۳۹5 کنتور را نصب کردیم. از همین 
رو مابه التفاوت حق انشعاب قید شده است. این در حالی است که 
پول ساکنان بدون هیچ اطالعی دوسال در حساب های این اداره 
بوده و ازمنافع آن برخوردارشده اند. ازهمین رو ساکنان واحدهایی 
که کنتور مشترک دارند درصدد هستند که اداره آب را وادارسازند 
که کنتورهای آن ها را تفکیک کند ؛ چرا که هزینه این قضیه ۶ 

سال پیش تمام و کمال پرداخت شده است.
خاطرنشان می شود عالوه بر این مورد بنابر اظهارات دیگر ساکنان 
منطقه طرقبه، موارد مشــابه همین مقوله وجود دارد که اغلب 
ســعی شده با مصالحه میان ســاکنان و تعاونی های مسکن به 
صورت موقتی رفع شــود. این درحالی است که به دلیل برخی 
واکنش ها میان مردم این ناحیه، ضروری است که به طور اصولی 
به قضیه نحوه خدمات نهادهــای متولی در مدیریت آب توجه 

شود.

توسط مأموران محیط زیست نیشابور صورت گرفت
 توقیف یک لودر حین تخریب حریم 

و بستر رودخانه 
 - ر بــــو نـیــشا
در  خبرنگارقــدس: 
اجراي مصوبات بیســت 
و  چهارمین جلسه یگان 
حافظان انفال نیشابور با 
یگان  نمایندگان  حضور 
دســتگاه هاي  حفاظت 
اجرایي شهرستان نیشابور، امور اراضي جهاد کشاورزي، حفاظت 
محیط زیســت ،منابع طبیعي و آبخیــزداري و امور منابع آب، 
چهارمین گشت مشترک حفاظت از اراضي ملي در حاشیه کال 
شور نیشابور برگزار شد . در این گشت مشترک یک دستگاه لودر 
که در حال تخریب و تصرف بستر یکي از سرشاخه هاي کال شور 
و تخریب و تصرف اراضي ملي بود، به دستور دادستان عمومي 
و انقالب شهرستان نیشابور و با همکاري مأموران  کالنتري ۱4 
نیشــابور توقیف و به پارکینگ منتقل شد. در همین خصوص 
پرونده تخلف صورت گرفته توسط دستگاه هاي اجرایي مربوط 

تشکیل و در مراجع قضایي در حال رسیدگي است .
شهروندان می توانند در صورت مشــاهد هر گونه دست اندازي  
و تصرف اراضي ملي، ساخت و ســازهاي غیرمجاز در حومه و 
حاشیه شهرو روستاها و حریم جاده هاي شهري و روستایي، تغییر 
کاربری غیرمجاز اراضي کشــاورزي و قطع درختان  و تاغ بري، 
حفاري در محوطه هاي تاریخي و قاچاق اشــیا تاریخي، شکار و 
صید غیرمجاز و نگهداري وحوش، برداشــت مصالح از حریم و 
بســتر رودخانه ها و مسیل ها، حفر چاه غیرمجاز و برداشت آب 
و... از طریق شــماره تلفن 42۶2۶2۸۰ به روابط عمومي یگان 

حافظان محیط زیست شهرستان نیشابور اطالع دهند.

 کشف تلویزیون های قاچاق
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــي 
یک  کشف  از  نیشــابور 
میلیــارد و 4۳۰ میلیون 
ریال کاالی قاچاق در این 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ حسین دهقانپور 
گفت: در پی دریافت خبري مبني بر ورود یک محموله قاچاق 
به وســیله یک دستگاه کامیونت به نیشــابور، بررسي موضوع 
در دســتور کار مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس 
آگاهي شهرستان قرار گرفت . وي افزود: مأموران پس از بررسی 
صحت خبر و شناسایی این کامیونت در ورودي شهر نیشابور، با 

هماهنگی مقام قضایی خودرو موردنظر را متوقف کردند.
این مقام انتظامی گفت: مأموران در بازرسی از این کامیونت ۱4 
دستگاه تلویزیون ال ســي دي قاچاق بدون مدارک گمرکي را 

کشف و در این زمینه یک متخلف را نیز دستگیر کردند.
سرهنگ دهقانپور با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله 
کشف شده را یک میلیارد و 4۳۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، 
خاطرنشــان کرد: متهم دستگیر شــده پس از تشکیل پرونده 

مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.

دامپزشکی استان اعالم کرد
 ضبط ۸۷۰ تن فراورده خام دامی 

غیربهداشتی
باشگاه خبرنگاران: مدیــرکل دامپزشکی خراسان رضوی از 
ضبط بیش از ۸۷۰ تن فراورده خام دامی غیربهداشتی از مراکز 
تهیه، تولید و عرضه فراورده های خام دامی، تشکیل 5۸۹ پرونده 
و... در این استان خبر داد. احمد شریعتی، مدیرکل دامپزشکی 
خراسان رضوی گفت: در این راستا تعداد ۶۹ هزار بازدید از مراکز 
یادشــده طی ۶ ماهه ابتدای امســال انجام شده که در پی آن، 
تعطیلی و پلمب ۱۶ مرکز عرضه فراورده خام دامی در استان در 

گزارش های این اداره کل به ثبت رسیده است. 
وی افزود: در مدت یادشده برای افراد متخلف دراین حوزه 
نیز 5۸۹ پرونده تشکیل و به مراجع قضایی جهت رسیدگی 
ارسال شده اســت. وی با توجه به خطر انتقال بیماری های 
مختلف در اثر عرضه غیربهداشــتی فراورده های خام دامی 
توسط دستفروشان، بیان کرد: با کلیه افرادی که به صورت 
دستفروش و بدون هویت در حاشــیه جاده ها، سطح شهر 
مشهد و به ویژه اطراف حرم مطهر اقدام به عرضه غیر مجاز 
مواد پروتئینی از قبیل گوشــت ســفید و قرمز، ماهی، کله 
پاچــه، جگر و ... کنند، به طور جدی برخورد شــده و پس 
از تشــکیل پرونده برای متهمان، مراتب جهت رسیدگی به 

دستگاه قضایی تسلیم و پیگیری خواهد شد.

در تربت حیدریه رقم خورد
 باند پنج نفره سارقان تیزدست 

در محاصره پلیس
مجرم  چند  قرمز:  خط 
حرفه ای که دست به ۱۹ 
فقره سرقت های گوناگون 
چندیــن  نگهــداری  و 
زده  موادمخدر  کیلوگرم 
بودند، بــا تالش پلیس 
دستگیر شدند. سرهنگ 
علي اکبر سلمانی مقدم، جانشین فرماندهی انتظامي شهرستان 
تربت حیدریه گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت در سطح شهر 
تربت حیدریه، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 

پلیس قرار گرفت. 
کارآگاهان پلیس آگاهي با بررسی دقیق سرقت ها و سرنخ های 
به جامانده، به دو سارق ســابقه دار مظنون و با جمع آوری ادله 
و مســتندات کافی با هماهنگی مقام قضایی، آنان را در اقدامی 

ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند. 
متهمان دستگیر شده در ابتدا منکر هرگونه جرمي شدند ولي 
در مواجه با ادله و مســتندات پلیس بــه ناچار لب به اعتراف 
گشودند و به ۱۹ فقره سرقت شبانه شامل سه فقره سرقت از 
ســاختمان های ناتمام، ۱۰ فقره محتویات خودرو، دو دستگاه 
موتورسیکلت، دو فقره ســرقت وسایل خانه و دو فقره سرقت 
از اماکن خصوصي با همدســتي سه نفر دیگر اعتراف کردند. 
این مقام انتظامی با اشــاره به دستگیری سه همدست این دو 
مجرم در عملیاتی دیگر، عنوان کرد: مأموران در بازرســي از 
مخفیگاه این متهمان مقدار 5 کیلو و 2۰2 گرم انواع موادمخدر 
و مقدار قابل توجهی از وســایل سرقتي شامل باتري خودرو، 
جک، آچارآالت، قطعات خودرو، موتورجوش و سیم و کابل و 

لوازم خانه را کشف کردند.

زاویه تصویر

پلمب های بی اثر

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     .

 مفت فروشی سنگ آهن خواف
چرا سنگ آهن خواف در شــرق خراسان و 
زغال ســنگ در طبس در جنوب خراســان 
مســتقیم  و به صورت فله و مفت به خارج 
صادر و تاراج می شود؟ با توجه به طرح انتقال 
آب دریای عمان به مشهد از مسیر تربت چرا 
کارخانه ذوب آهن در شــهر بــزرگ و بدون 
صنعت تربت حیدریه کــه حدفاصل این دو 

شهراست، ساخته نمی شود؟
936...615۸

 منزل مسکونی یا باغ وحش؟
یک منزل مسکونی در بولوارحر5۸ قراردارد که بیش از ده ها کبوتر ، مرغ و سایر جانوران را در 
منزل نگه می دارد. بوی گند، مگس، فضوالت کبوترها و سایر بیماری ها را در محل ما گسترش 
می دهد، به بهداشت محیط هم گزارش دادیم اما توجهی نشده و حتی بازرسی هم به این منزل 

مراجعت نکرد.
91۰...3695

 گرانی کاغذ و دفتر برابر با ترک تحصیل
دانش آموزان  آینده سازان  کشورهستند ولی  کاغذ و دفتر گران  را نمی توانند بخرند و حتی  خدای  

نکرده  خطر ترک  تحصیل  وجود دارد .
915....29۸6
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عقیل رحمانــی تحقیقــات دو ماهه و 
شــبانه روزی مأموران پلیــس امنیت اخالقی 
فرماندهی انتظامی خراســان رضوی سرانجام 
نتیجه داد و دو کارگاه زیرزمینی که به صورت 
گســترده اقدام به تولید تجهیزات ماهواره ای 
غیرمجــاز می کردند، مورد ضربه قرار گرفت و 

پلمب شد.

 تولید گسترده دیش زیرپوست شهر!
مدتی پیــش اطالعاتی از طریق منابع خبری 
به فرمانده پلیس امنیــت اخالقی فرماندهی 
انتظامی استان منعکس شد که واکاوی آن به 
ماجرای فعالیت اعضای باند تولید دیش های 
ماهواره ای در حوالی شهر مشهد اشاره داشت. 
از ســوی دیگر بررســی های اولیه و اقدامات 
کارشناســی صورت گرفته روی نحوه فعالیت 
عامالن این اقدام توسط سرهنگ »رودهی«، 
رئیس پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی 
استان گواه اقدامات ســازمان یافته مجرمان 
بود؛ چرا که مستنداتی وجود داشت که نشان 
می داد افراد مجرم برخی از محموله های تولید 
شده را با شیوه ای خاص به دیگر شهرستان های 

خراسان رضوی ارسال می کنند.
همین چند نکته کافی بود تا ماجرای فعالیت 
مجرمانه ضدفرهنگی طی گزارشــی دقیق به 
قاضی دشتی فدکی، جانشین دادسرای انقالب 
مشــهد اطالع داده شود. در مقابل هم دستور 
قضایی برای آغاز عملیات پلیســی و متالشی 
کردن این باند صادر و در دســتور کار پلیس 

قرار گرفت.
با وصول دستور قضایی، پرونده به سرگرد »علی 
سرخوش« ارجاع و هدایت تیم های عملیاتی 
پلیس امنیت اخالقی استان برای شناسایی هر 

چه سریع تر مجرمان به وی سپرده شد.

 همه چیز به جاده ابلغ ختم شد
رد زنی های فنی و پلیسی به وسیله چند تیم 
از مأموران به سرعت آغاز و تمامی آدرس های 
احتمالی محل فعالیــت و تردد عامالن تولید 
تجهیــزات غیرمجــاز ماهــواره ای زیر چتر 

اطالعاتی و رصد نامحسوس 
پلیس قرار گرفت.

اقدامات شبانه روزی که  این 
حدود دو ماه به درازا کشید 
موجب شــد چندین نمونه 
از دیش های ماهــواره ای در 
سطح شــهر کشف شود که 
محل ساخت آن ها  در حوالی 
خیابان میرزاکوچک خان بود.

هماهنگی هــای مــورد نیاز 
صورت گرفت و اواخر هفته 

گذشــته یک تیم از مأمــوران پلیس امنیت 
انتظامی اســتان محل  اخالقی فرماندهــی 
شناسایی شده را محاصره و نخستین عملیات 

پلیسی را کلید زنند.
به محض حضــور مأموران در محــل، ادوات 
جرم رؤیت و تنهــا فردی که در محل حضور 
داشــت قبل از هرگونه اقدامی، دستگیر شد. 
پس از دستگیری فرد مذکور و کشف تعدادی 
دیش ماهــواره و ادوات تولید آن، با توجه به 
اینکه احتمال می رفت دیگر همدســتان وی 
از ماجرای عملیات ضربتی پلیس باخبرشوند، 
متهم همان جا مــورد بازجویی قرار گرفت و 
مشــخص شــد مکان اصلی تولید دیش های 

ماهــواره ای در حوالی جاده 
ابلغ  واقع شده و عامل اصلی 
این اقدام هــم در آن محل 

حضور دارد.
به ســرعت آدرس دومین 
کارگاه زیرزمینــی تولیــد 
تجهیــزات ماهــواره ای به 
تیــم دیگــری از مأموران 
امنیــت اخالقی فرماندهی 
انتظامی استان اطالع داده 
شــد و آن ها به محل اعزام 
شــدند، به محضی که عملیات پلیسی آغاز 
شد، ســرکرده باند که متوجه لو رفتن همه 
چیز شــده بود ابتدا قصد داشــت با خودرو 
پژو پارســی که در محل پارک بود از محل 
متواری شــود، اما وقتی راه فرار با خودرو را 
بســته دید از روی یکــی از دیوارها که راه 
فرار زمان احســاس خطر بــود، باال رفت و 

متواری شد.
ســوله شناسایی شــد و به ســرعت مورد 
تفتیش قرار گرفت و دستگاه پرس و ساخت 
دیش ماهواره، تعداد زیادی ورق مخصوص 
تولید دیــش، تعدادی پایه نگهدارنده دیش 
به همراه قالب رنگرزی دیش های ماهواره ای 

از محل کشف و توقیف شد.

 پلمب دو کارگاه و ردزنی یک محموله 
در جاده

در حالــی عامل اصلی این اقدام تحت تعقیب 
پلیس قرار گرفت که با دســتور مقام قضایی 
هــر دو محل پلمب و خودرو فــرد مذکور به 

پارکینگ منتقل شد.
از طرفــی تنهــا متهم بازداشــت شــده در 
بازجویی ها اعترافات تازه ای کرد و به مأموران 
اطالع داد قسمتی از یک محموله تولید شده 
در حال حاضر در بولوار پیروزی انبار شده که 
آنجا هم مورد بازرســی قــرار گرفت و تعداد 
زیادی دیش ماهــواره ، پایه های نگهدارنده و 

ال ان بی از محل کشف و توقیف شد.
هنوز گزارش کشف محموله آخر تکمیل نشده 
بود که اطالعات جدیدی به دســت تیم های 
عمل کننده رسید و این بود که محموله عظیم 
دیگری از دیش های تولید شــده چند ساعت 
قبل از آغاز عملیات پلیسی بار یک نیسان وانت 
شده و به مقصد شــهر کاشمر محل را ترک 

کرده است.
مأموران به سرعت دست به کار شدند و پس از 
هماهنگی های الزم قضایی و همکاری مأموران 
پلیس آگاهی شهرستان کاشمر خودرو یادشده 
در یکی از محورهای منتهی به شــهر کاشمر 
مورد شناســایی قرار گرفت و متوقف شد. به 
همین واسطه این محموله عظیم هم توقیف و 
خودرو به همراه راننده آن برای انجام تحقیقات 

تکمیلی به مقر انتظامی منتقل شدند.
با توجه بــه عمق اقدامــات مجرمانه صورت 
گرفته، تحقیقات ویژه ای برای دستگیری دیگر 
افراد دخیل در ایــن پرونده قضایی همچنان 

ادامه دارد.

در  چند عملیات پلیسی صورت گرفت

کشف دو کارگاه تولید دیش ماهواره در مشهد

به محض حضور مأموران 
در محل، ادوات جرم 
رؤیت و تنها فردی که 
در محل حضور داشت 

قبل از هرگونه اقدامی، 
دستگیر شد

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 وزش باد و گرد وغبار 
پدیده جوی غالب خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشه ها و خروجی مدل های هواشناسی، از امروز ضمن کاهش 
ابرناکی، پدیده جوی غالب در ســطح استان وزش باد است. 
وزش باد در برخی نواحی در ساعت بعد ازظهر گاهی نسبتاً 

شدید همراه با گرد و غبار پیش بینی می شود.

خبر
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خط قرمز: یکی از عامالن اصلی شــرارت، ایجاد رعب و وحشت 
و تخریب شیشه خودروهای شهروندان در خیابان توس مشهد 
دستگیر شد.  رئیس پلیس مشهد با اعالم این خبر گفت:در پی 
گزارش شــرارت و عربده کشی سه شرور خیابانی که در خیابان 
توس ۷5ضمن تهدید شــهروندان، شیشــه خودروهای سواری 
عبوری را هم تخریب کرده بودند و موجب رعب و وحشــت در 
منطقه شــده بودند، دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع 
صادر شد. سرهنگ عباس صارمی ساداتی افزود: به محض حضور 
تیم های گشــتی کالنتری کاظم آباد در محل، دو تن از عامالن 
شــرارت با کمک راننده یک خودرو وانــت پیکانی که پالکش 
مخدوش بود، از محل گریختند. وی خاطرنشــان کرد: نفر سوم 

کــه متهم اصلی پرونده  و در خیابان تنهــا مانده بود، پا به فرار 
گذاشت. مأموران نیز به تعقیب متهم پرداختند. فرد مجرم در این 
کش و قوس برای آنکه پلیس را از تعقیب منصرف کند با تبری 
که همراهش بود چندین بار به به ســمت مأموران حمله ور شد. 
ســرهنگ عباس صارمی ساداتی گفت: در حالی که متهم قصد 
نداشت خود را تسلیم قانون کند، مأموران انتظامی با استفاده از 
قانون به کارگیری ســالح اقدام به شلیک هوایی کرده و مجرم 
خطرناک را وادار کردند تسلیم شود. رئیس پلیس مشهد  تصریح 
کرد:متهم بیست وپنج ســاله در تحقیقات اولیه پرونده اعتراف 
کرد در حالی که او و دوســتانش حالت طبیعی نداشتند، اقدام 
به تخریب شیشه خودروهای سواری  و عربده کشی کردند. وی 

گفت:تاکنون مالکان ۱۱ خودرو که شیشــه های آن ها تخریب 
شده بود برای اعالم شکایت به کالنتری کاظم آباد مراجعه کرده 
و تحقیقات پلیسی برای دستگیری دو متهم فراری و کشف دیگر 
اقدامات مجرمانه آنان ادامه دارد. سرهنگ صارمی در پایان گفت: 
پلیس مشهد با افرادی که بخواهند امنیت و آسایش شهروندان را 

خدشه دار کنند برخورد قانونی و قاطعانه ای می کند.

رئیس پلیس مشهد خبر داد

عربده کش مست با شلیک پلیس تسلیم  قانون شد

بازهم تخلف ساختمانی،  باز هم محله جانباز و 
بازهم در محدوده زیر نظر شهرداری منطقه 2

چند مغازه واقــع در خیابان تالش که به علت 
تخلفات در ساخت و ساز ساختمان آن به ظاهر! 
پلمب شده است همچنان به فعالیت خود ادامه 
می دهند. از این دست پلمب های بی اثر در این 

منطقه زیاد است.



 3هزار و 845 عنوان کتاب 
به دبیرخانه انتخاب کتاب سال رسید

قدس: معاون فرهنگی و 
رســانه اداره کل فرهنگ 
اسالمی خراسان  ارشاد  و 
رضــوی گفــت: 3 هزار 
و845 عنــوان کتــاب به 
شــانزدهمین  دبیرخانه 
سال  کتاب  انتخاب  دوره 

خراســان رضوی رسیده است. افشین تحفه گر با بیان این خبر 
افزود: همزمان با بیست و یکمین دوره نمایشگاه کتاب در آبان ماه، 
شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی نیز برگزار 
می شود. در این دوره تعداد 3 هزار و 845عنوان کتاب چاپ اول 
مربوط به بازه زمانی اول مهر 97 تا اول مهر 98 به دبیرخانه این 
دوره انتخاب کتاب ســال رسیده است که پس از داوری مرحله 

نخست، تعداد یک هزار و 90 عنوان به مرحله دوم راه یافت. 

  راهیابی دو فیلم از گناباد 
به جشنواره فیلم کوتاه هلند

قدس: دو فیلم از فیلمساز 
جوانان  سینمای  انجمن 
گناباد به نهمین جشنواره 
کوتاه  فیلــم  بین المللی 
 Mozi Motion2019

در کشور هلند راه یافت. 
رئیس انجمن ســینمای 

جوان گناباد گفت: فیلم های کوتــاه »منطقه X« و »RED« به 
کارگردانی علی اکبر اسماعیلی به این جشنواره که روزهای 5 تا 
۱3 اکتبر ۲0۱9 مصادف با ۱3 تا ۲۱ مهرماه در کشور هلند برگزار 

می شود، راه یافت. 
محمد برادران با بیان اینکه فیلم  کوتاه »منطقه X« اثری تجربی 
اســت که نگاهی نمادین به مسئله حقوق اجتماعی انسان دارد، 
اظهار کرد: این فیلم اطراف منطقه ای حصارکشــیده را نشــان 
می دهد تا جلو عبور و مرور گرفته شــود، ولی حصار فقط مانعی 
برای انسانیت و آزادگی است و موجودات پلید می توانند به راحتی 
از آن عبور کنند. رئیس انجمن سینمای جوان گناباد ادامه داد: 
فیلم »RED« هم با نگاهی نمادین و نشانه شناســی رنگ قرمز، 

موضوعی اجتماعی را روایت می کند. 
وی افزود: علی اکبر اســماعیلی، کارگــردان و تدوینگر و محمد 

برادران نویسنده این فیلم کوتاه هستند.

ورزش خراسان قدس به مناسبت روز جهانی سالمندان گزارش می دهد

سالمندی آری،  پیری هرگز
محبوبه علی پور  روی نوشــته ای که کنار 
زنگ در مرکز نگهداری سالمندان چسبانده اند 
ساعات مالقات قید شده است. هفته ای دوبار 
و در واقع چهار ساعت دیدار در هفته! به نظر 
زمان کوتاهی اســت، امــا در این فرصت نیز 
نمی توان مطمئن بود که سالمندان این مرکز 
عیادت کننده چندانی داشته باشند. با گذر از در 
چوبی به سالن اصلی می رسیم که همه اتاق ها 
و پله ها به آنجا ختم می شود. زن ها منظم دور 
میزی نشسته اند و چند مرد پراکنده اند و بیشتر 
چشم به تلویزیونی دوخته اند که روی دیوار جا 
خوش کرده است. گاهی زمزمه ای آرام شنیده 
می شود اما طنین غالب همان صدای تلویزیون 
است. مراقبان بی صدا ظرف میوه را روی میزها 
گذاشته و سالمندانی که توانایی دارند، شروع 
به خــوردن می کنند. صــدای مخلوط کن از 
گوشــه ای که گویا آشــپزخانه است، شنیده 
می شود. مراقب لیوان آبمیوه را روی میز مقابل 
یکی از زنان می گذارد. مردی منتظر اســت تا 

مراقبی قطعات میوه را در دهانش بگذارد.

  مرکزی متفاوت
مرکز نگهداری ســالمندان در یکی از محله های 
اعیانی مشــهد قرار گرفته و چند ســالی است 
که راه اندازی شــده، ازهمیــن رو تنوع چیدمان 
و امکانــات ظاهری اش با مراکــزی که پیش تر 
دیده ایم، فرق می کند. اتاق ها خلوت است و روی 
پاتختــی کنار تخت هر ســالمندی چند قلم از 
وسایل دلخواهش گذاشته شده است. زنان بیشتر 
عکس هایی از جوانی خودشان را قرار داده اند. از 
جمع حدود ۲0 نفر ســالمندی که در این مرکز 
نگهداری می شوند، تنها سه چهار نفر هنوز آن قدر 
هوشیار و ســالم اند که گپ وگفتی کوتاه داشته 
باشــند. آقای منبعیان که چندان هم ســالمند 
نیست با جمالت کوتاه پاسخ داده و می گوید: 3۱ 
روز است که اینجا آمدم و پیش از این حدود 5-6 
سالی تنها در خانه ام زندگی می کردم، اما چون از 
تنهایی وحشت داشتم به میل خودم به این مرکز 
آمــدم. االن 76 ســاله ام و دو فرزند هم دارم که 

مرتب سر می زنند. 
وی کــه در روزگار جوانی کارمند بــوده، ادامه 
می دهد: پدران و مادران ما پیر شدند و ما هم پیر 
شدیم. انسان که همیشه جوان نیست، زمانی هم 

افتاده می شود. 
او اضافه می کند: اگر ســالمند بتواند در خانه 
و در جمع خانواده اش خودش را مراقبت کند 
که می ماند، اما اگر نتوانست به مراکز نگهداری 
سالمندان می آید. اینجا هم فضای خوبی است 

و مراقبت می کنند.

  باز هم اینجا بیایید
مرد موهایی کامالً ســپید دارد 
و با دشــواری راه مــی رود برای 
مصاحبه ســراغش می رویم که 
طفــره مــی رود. یکــی از زنان 
سالمند به آرامی می گوید: این 
آقا مهندسه، چون سکته کرده 
اینجــا آورده انــد... بیماری های 
جدید هــم زیاد شــده! مرد با 
طعنه ای نــرم جواب می دهد: با 
این خانم صحبت کنید او کعب 

االخبار است... .
روبه روی اتــاق مدیریت دو خانم ســالمند 
نشســته اند و با هم صحبت می کنند. سالم و 
احوالپرســی می کنیم. خانمی با خوشــرویی 
جواب می دهد و می پرسد: چرا آمده اند؟ مردی 
که برای عیادتش آمده، جواب می دهد: آمدند 
شــما را ببینند. زن سالمند شــاد می شود و 
لبخند می زند و مکرر تشکر می کند. زن آلزایمر 
دارد. وقتی می خواهیم سالن را ترک کنیم با 
مهربانی مادرانــه تأکید می کند: باز هم اینجا 

بیایید.

  خودم خواستم اینجا باشم
کنار تختش عکسی از خودش و یک عروسک 

خرسی گذاشته.
بی هیچ تردیدی تصویر ســیاه و سفید زن 
جوان زیباست. اسمش عزت السادات است 
و می گوید: 86 ساله ام و یک سال ونیم است 
کــه اینجا آمدم از وقتی کــه تازه این مرکز 
افتتاح شده است. من با رضایت خودم آمدم 

بچه هایم نیاورده اند. 

مکث  مدتــی  از  پــس 
اینجا  می دهــد:  ادامــه 
همه خوبنــد و مراقبت 
می کنند. از همه راضی ام. 
اینجا همه با هم خوبیم 
و راحتیم...»بیگانه گر وفا 
است«.  من  خویش  کند 
بعــد به تخــت صورتی 
اشاره می کند و می گوید: 
ایــن تخت من اســت. 
ایــن هم عکــس خودم 
اســت. ۱6 ساله بودم که عروس شدم. یکی از 
همســایه ها عکاس بود این عکس را انداخت، 
بعــد هم رفت آلمان و آنجــا زندگی می کند. 
می گفت: با عکست پولدار شدم، چون عکست 

را به عنوان هنرپیشه فروختم. 
عزت السادات می افزاید: شوهرم پیمانکار بود 
و در شــهرهای مختلف زندگی می کردیم تا 
آمدیم مشهد ماندگار شدیم. مادرم و شوهرم 
مشــهد فوت کرده اند، سه تا پسر داشتم االن 
یکی دارم. پســرم مهندس عمــران بود فوت 
کرده اســت. فامیلی داشتم که آمریکا زندگی 
می کرد. به دیدنم آمد و برایم این عروسک را 
آورد و می گفت: پیش طالع بین و منجم رفته 
و طالع مرا نگاه کــرده؛ گفته اند که من ۱40 
سال زندگی می کنم... نفس عمیقی می کشد 

و لبخند می زند.
او همچنین ادامه می دهد: اینجا که ماندم از 
خانه خودم هم بهتر است. هرچه می خواهم 
دارم. مگر ما چه می خواهیم؟ عزت و احترام 
و محبت! مگر چــه می بریم؟ یک متر کفن 
بیشتر می بریم؟! باید جایی باشیم که راحتی 

و آرامش داشته باشیم.

بعد زمزمه می کند: 
کعبه به دیدار خدا می رویم / او که همینجاست 

کجا می رویم
مادر خودش کعبه اســت بایــد مراقب بود و 
احترام گذاشــت. من از این شعرها زیاد بلدم. 
مدتی ســکوت می کند و بی مقدمه می گوید: 
دنیا ارزش نــدارد. این طور کــه از بچه های 
زمانه فهمیدم پول برایشــان مهم است، اگر 
پول داشته باشــی روی چشم هایشان نگهت 
می دارند، اما اگر پول نداشته باشی نمی خواهند 
حتی نگاهت کنند. من 30 ســال کار کردم و 

حاال اینجایم.
عزت السادات با وسواس عکاس همراهمان را 
راهنمایی می کند و ژســت می گیرد. او ادامه 
می دهد: این عکس ها را می خواهید در روزنامه 
چاپ کنید؟ من ناراحت نمی شوم چون وقتی 
چاپ شود تمام دوســتان و فامیل ها متوجه 
می شوند کجایم، برای دیدنم هجوم می آورند به 
این مرکز...حاال که گوشیم سوخته و هیچ کس 
تلفن نمی زند، اما عکسم که چاپ بشود همه 

می آیند... .
طنیــن  امــا  می خنــدد  عزت الســادات 
خنــده اش تلــخ اســت. زمــان خداحافظی 
دعایمــان کــرده و می گوید: اجرتــان با امام 
 حســین)ع(، الهی خــدا نگهدارتان باشــد. 
زندگی خوب وخوشــی داشته باشید. محتاج 

اوالد و نامرد نشویید.
درمسیر برگشــت به روزنامه؛ تمام شعرها و 
توصیف هایی که از پیری و پیرسالی خوانده و 
شنیده ام در سرم چرخ می خورد. یاد شعری از 

صائب می افتم که:
بدار عّزت موی سفید پیران را / زجای خویش 

به تعظیم صبحدم برخیز

فرهنگ و هنر

نقد
گزارشی از هشتادمین جلسه نقد و پژوهش شعر 

حوزه هنری خراسان رضوی
  »نام من فراموشی است« در بوته نقد

قدس: هشتادمین جلسه 
نقد و پژوهش شعر حوزه 
رضوی  خراســان  هنری 
به بررسی کتاب »نام من 
اثر شاعر  است«  فراموشی 
»بهنام  نیشــابوری  جوان 
داشت .  اختصاص  کیانی« 

مهدی آخرتی نخســتین منتقد این نشســت با اشاره به تکرار 
مضامین عاشــقانه در کتاب »نام من فراموشی است« گفت: این 
کتاب شامل 40 غزل است که بیشتر عاشقانه بوده و به عبارتی 
دچار فقر مضمون و تکرار اســت، همچنین غزل ها گستره وزنی 
باالیی ندارد و بیشتر شاعر از وزن های متداول استفاده کرده است. 
وی با بیان اینکه دایره واژگانی شــاعر نیز چندان وسیع نیست، 
ادامه داد: شاعر در برخی ابیات مسحور موسیقی شعر مثل مراعات 
نظیر، قافیه میانی و... شده که گاهی یک بیت خیلی خوب را به 
زمین می زند، اما با وجود این اثر خوبی است، انتشار آن را تبریک 

می گویم. 

   نوآوری ها و جذابیت های بدیع و فراوان
عباس ســاعی شــاعر و منتقد دوم با اشــاره به اینکه نوآوری و 
جذابیت های فراوان و بدیع این کتاب شایسته تحسین است، بیان 
کرد: »نام من فراموشی است« مجموعه ای موفق است و خوشحالم 
که شاعر این اثر خراسانی است البته برخی ایرادات زبانی در کتاب 
به چشم می خورد و برخی اشعار آن نیز به سبک شاعران هندی 
نزدیک بود. وی افزود: استفاده از تعابیر عامیانه اگر چندگانگی در 
زبان به وجود نیاورد نکته مثبت دیگری در شعر است که در این 

کتاب نیز وجود دارد.

  عالقه شاعر به غزل هندی 
مرتضی آخرتی منتقد دیگری بود که در این جلسه حضور داشت 
و درباره مجموعه »نام من فراموشــی است« اظهار کرد: زبان اثر 
در این مجموعه چندان تازه نیســت، اما سعی شاعر بر این بوده 
که با استفاده از ویژگی های زبانی و نوآوری های مدنظرش مثل 

ترکیب سازی این موضوع را برطرف کند .
وی افزود: ترکیب سازی اگر ساخته و پرداخته ذهن خالق شاعر 
باشد، می تواند از کهنگی زبان بکاهد که در این اثر ترکیب هایی 
مثل ســتاره مرده ترین شــب، درخت مرده  ترین بهار، سینمای 

تنهایی و دختران عواطف به کار گرفته شده است .
آخرتی ادامه داد: شاعر از اسلوب معادله بسیار استفاده کرده است 
که نشان از عالقه شاعر به غزل هندی دارد، همچنین تناسبات 
لفظی و بیان پاردوکسی را در اشعارش به خوبی به کار برده است. 

   انتقاد از کلی گویی های عاشقانه 
محمد کاظم کاظمی، عضو گروه علمی برون مرزی فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی آخرین منتقد این جلسه بود، وی با اشاره به 
بهره گیری شاعر از آرایه های ادبی مختلف در این اثر، گفت: شعرها 
نیز اســتوار بوده و مشخص است شاعر دغدغه زیبایی سخن را 
داشته و مورد توجه قرار داده است، البته برخی اعراب گذاری های 
ضروری در کتاب رعایت نشده که خوانش برخی ابیات را مشکل 
کرده است. کاظمی تصریح کرد: جهان شاعر در این اثر به وسعت 
تکنیک و زبان شاعر نیست و بیشتر شعرها مضمونی عاشقانه دارد 

که فقط از اشتیاق معشوق سخن می گوید. 
وی خاطرنشان کرد: شاعر گرفتار کلی گویی شده است به طوری 
که مصداق بیرونی مشخصی برای شکایت های او از زمانه مطرح 
نشده و مخاطب را با جهان پیرامون خود درگیر نمی کند و فقط 
به بیان دوست داشتن بسنده کرده است؛ بنابراین وضعیت های 
انســانی مختلف در اجتماع و سابقه فرهنگی، تاریخی و تمدن 

حضور پررنگی در این مجموعه ندارند.

  حضور والیبالیست خراسانی 
در جام جهانی والیبال

قدس: پوریا یلی، پشت 
خط زن خراســانی تیم 
ملی برای حضور در جام 
جهانی والیبال عازم ژاپن 

شد. 
ملی پوشان والیبال ایران 
در نخستین دیدار خود 
در چارچوب مســابقات جام جهانی، از ساعت 8:30 امروز به 

مصاف تیم ملی روسیه می روند.
پشت خط   زن خراسانی که به همراه تیم ملی والیبال ایران به 
توکیو سفر کرده است، درباره شرایط تیم ملی گفت: در مدتی 
که فرصت داشتیم و در تهران تمرین کردیم، از نظر بدنی به 
شرایط اید ه آل خود رسیدیم اما به دلیل پروازهایی که داشتیم 
خســته ایم، امیدوارم هرچه زودتر بدن هایمان با شرایط ژاپن 

هماهنگ شود.

  برگزاری مسابقات 
تیراندازی با کمان سنتی در سبزوار

قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان سبزوار 
از برگــزاری یــک دوره 
تیروکمــان  مســابقات 
سنتی در این شهرستان 

خبر داد. 
مجید نصراله زاده با اعالم 
این خبر گفت: مسابقات تیراندازی با کمان سنتی با معرفی 

نفرات برتر در سبزوار به پایان رسید.
وی بیان کرد: این دوره از مســابقات با حضور 30 ورزشــکار 
در دو بخش آقایان و بانوان در محل مجموعه ورزشی شهید 
حقانی سبزوار برگزار شد. رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار 
ادامه داد: در بخش بانوان و در رده سنی جوانان، پریسا احمدی 
اول شد، ثمین بیدخوری و مینا احمدی به ترتیب رتبه های 
دوم و سوم را بدست آوردند و در رده سنی نوجوانان نیز تینا 
ناوی، نرگس بافتنی و یکتا توانایی به ترتیب مقام های اول تا 

سوم را کسب کردند.
وی اضافه کرد: در بخش آقایان و در رده سنی نوجوانان حسام 
ایزی، علی پایمرد و شهریار زارعیان اول تا سوم شدند و در رده 
سنی جوانان نیز اشکان احمدی، یاسین میرحسینی و حسین 

پوربشیر مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

  اشتری در صدر رنکینگ 
تنیس روی میز بانوان کشور

اشتری،  مهشید  قدس: 
پینگ پنگ باز خراسانی 
نخســتین  صــدر  در 
رنکینــگ ملــی بانوان 
بزرگســال کشــور قرار 
گرفت. براساس رنکینگ 
مهشید  شــده،  منتشر 
اشتری از خراسان رضوی با کسب 4هزار و 90 امتیاز مانند دور 
گذشته همچنان صدرنشین بانوان کشور است. شیما صفایی از 
استان همدان که در رنکینگ قبلی در رده هفتم قرار داشت با 
هزار و ۱00 امتیاز کسب شده در دور اول تور ایرانی با مجموع 

۲هزار و 900 امتیاز به رده دوم صعود کرد.
ملیکا کرمی از تهران و فاطمه جمالی فر از استان البرز نیز مانند 

قبل بدون تغییر در رده بندی سوم و چهارم قرار دارند.

  برگزاری مسابقات ورزشی در کالت نادر 
قــدس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانــان کالت 
نــادر گفت: مســابقات 
ورزشــی در هفت رشته 
در کالت نادر برگزار شد.

حســن پورافشار در این 
خصــوص اظهــار کرد: 
برنامه های مختلف ورزشی به مناسبت هفته دفاع مقدس به 
همت هیئت های ورزشــی شهرستان در رشته های فوتسال، 
کبدی، دارت، دوومیدانی، دوچرخه سواری، کشتی چوخه و 
شنا برگزار شد. وی عنوان کرد: این مسابقات با حضور ۲50 نفر 
در رشته های دوومیدانی و دوچرخه سواری در روستای الیین، 
شــنا در اســتخر آموزش و پرورش، کشتی چوخه در بخش 
 زاوین و مســابقات دارت، کبدی، فوتســال در سالن ورزشی 

قره خانی برگزار شد.

پدران و مادران ما 
پیر شدند و ما هم 

پیر شدیم. انسان که 
همیشه جوان نیست، 

زمانی هم افتاده 
می شود
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   معاون سیاسی استاندار خراسان شمالی خبر داد
 اعزام 40 تریلی کمک های مردمی 

برای خدمات رسانی به زائران اربعین

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اســتاندار خراسان شمالی از اعزام 40 تریلی 
حامل کمک های مردمی استان برای خدمات رسانی به 

زائران اربعین حسینی خبر داد. 
دکتــر ولی اهلل حیاتی گفت: چهــار موکب به صورت 
رسمی از سوی استان در عراق مستقر است که از این 
تعداد دو موکب در کربال، یــک موکب در مرز مهران 
و یک موکب در نجف مســتقر بوده و ســه موکب هم 
به صورت افتخاری حضــور دارند. وی از زائران اربعین 
حسینی خواست تا در سامانه سماح نام نویسی کرده و با 

گذرنامه رسمی اقدام به سفر کنند.

   از محل سفر ریاست جمهوری به استان ابالغ شد
 ۱0 میلیارد ریال اعتبار برای اداره 

کل میراث فرهنگی خراسان شمالی 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی از ابالغ ۱0 
میلیارد ریال اعتبار از محل سفر ریاست جمهوری به 
استان خبر داد. حبیب یزدان پناه در نشست خبری به 
مناسبت گرامیداشــت روز جهانی جهانگردی و هفته 
گردشگری، گفت: اختصاص تسهیالت 9درصدی نیز 
از دیگر مواردی بوده که در این ســفر مصوب شد تا به 

سرمایه گذاران این حوزه اختصاص یابد.
وی در ادامه از شناسایی 40 فرصت سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری و صدور هفت مورد مجوز بی نام برای 

سرمایه گذاران بخش گردشگری استان خبر داد.

   مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان خبرداد
 افزایش 30درصدی تولید پسته 

در سبزوار

قدس: برداشت پسته از ســطح ۲هزار و 850 هکتار از 
اراضی باغی شهرستان سبزوار به نیمه راه رسیده است.

مدیر جهاد کشــاورزی ســبزوار گفت: امســال برآورد 
می کنیم سطح تولید پسته نسبت به سال گذشته حدود 

30 درصد رشد یابد و به 5هزار و 600 تن برسد.
منصور برغمــدی افزود: بارش های خوب بهاره و کنترل 

افت از مهم ترین علل این رشد است.
وی گفت: به علت شــوری آب در برخی مناطق جنوبی 
سبزوار و تناســب این محصول با آب و هوای سبزوار از 
سال های دور این محصول به عنوان الگوی کشت منطقه 

انتخاب شده است.

7644zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. سلســله جبالي در شــمال خراسان که 
مرتفع تریــن قلــه اش 3۲00متــر ارتفاع 
دارد ۲. امانت فــروش- از انــواع کودهــای 
شیمیایی- غذاي زمین 3. مخترع ماشین 
بخار- ســماء-رفیق شفیق مهره 4. شکلی 
در هندســه شــامل حداقــل دو نقطــه- 
پایتخت کشور تزارها- سومین شهر بزرگ 
»نیکاراگوئــه« 5. بخشــش و عطا- عیب و 
عار- گــروه 6. ورزش تمرکــز ذهن - نت 
 منفي- حــرف فاصله - صــداي دق الباب 
 7. حاالت- کودک اهل گردش- جمع ماده 
8. زادگاه شعر نو- عکس العمل – میوه تلفنی 
9. سیالب شدید- ایالتی درآمریکا- بی وقفه 
۱0. ســاز شاکي- کفش ســتور- عالمت 
مفعولي- فیلتر ۱۱. کشور هاشمي- صداي 
صاعقه- همه داریم ۱۲. نوشابه گازداری از 
آب ، شکر و عصاره مرکبات- »آب« در گویش 
بچه لندن- جام معــروف ۱3. گل نومیدی 
 - آچــاري در دســت مکانیــک- 365روز 
۱4. اســتخواني در پــا- مقابل شــفاهي- 
پایتخت »کرواسی« ۱5. آهنگساز برجسته 

یوناني که شــهرت و اعتبارش را به خاطر 
ساخت موسیقی فیلم زوربای یونانی بدست 

آورد

۱. نفوذکــردن- از حــرکات زیباي ورزش 
باستاني ۲. زنگ ساعت- مرد بسیار حیله گر- 
معاضدت 3. امتحان چهارگزینه اي- شنونده- 
خودداري از خوردن چیزي 4. جواب مثبت 
 بي ادب- پناهگاه- پادشــاه – دل آزار کهنه 
 - مســابقه ای  دوچرخــه  نوعــی   .5 
دروازه بان- دندان ســاز 6.اقامت گزیدن- 
 صوت نــدا- آخرین تــوان- نیم تنه مردانه 
7. بیابان- برابر فارســی »آرایــه« را برایش 
برگزیدند- آهنگی در دســتگاه شور 8. گاز 
حیات- شرکت کره ای لوازم الکترونیک که 
با تأسیس ال جی منحل شد - چغندر پخته 
9. باهوش- نژاد ما- دستاوردها ۱0. سوداي 
ناله- در ۱0 افقی هم می بینید - تکرار شود 
 اســباب بازي کودکانه اي مي شود- مهریه 
پدربــزرگ-   - کاغــذی  کیســه   .۱۱
تلویزیونــی  تبلیغــات  روش هــاي   از 

 ۱۲. ســرنیزه – غالف شمشیر - مشــرکان- یک و یک 
۱3. دریچه اطمینان- بیماری تورم سرخرگ یا سیاهرگ- 
 قفل کمربند ۱4. نو- دنباله رو- محل هاي جاري شــدن 

۱5. از صنایع دستي ماسوله - لباس پوشیده

  افقی

  عمودی
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