
 بعد از شهادت 
متوجه فعالیت های خیریه  او شدیم

 به کارگیری همه ظرفیت ها 
برای خدمت رسانی به زائران اربعین

آیت اهلل علم الهدی در شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی تأکید کرد گفت وگو با خانواده سرباز شهید مرزبانی »حجت کاظمی«

فقــط 20 روز از خدمت ســربازی اش مانده بود. در 
زاهدان خدمــت می کرد. در شــرایط آب و هوایی 
سخت، کمین و مرزبانی کار هر سربازی نیست، طاقت 
می خواهد. اما هربار کــه مرخصی می آمد یا تماس 
می گرفتم، در پست کمین بود، می گفت: مامان نگران 
نباش، من مرد شــدم. شهید حجت کاظمی یکی از 

11مرزبانی بود...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در صد و بیست و 
هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان گفت: 
از همه ظرفیت ها برای پذیرایی از زائران در دهه آخر 
صفر و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی استفاده 
شود.آیت اهلل سیداحمد علم الهدی افزود: الزم است که 
مسئوالن نسبت به حل مشکالت پیش روی خادمان 

اربعین حسینی و دهه پایانی ... .......صفحه 2 .......صفحه 4 
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اخذ مالیات  290 میلیاردی یک شرکت  از دولت!
ابتکاری تأمل برانگیز در شیوه قانون نویسی

افزایش نرخ کرایه 
 سرویس مدارس 
به شرط ترافیک!

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در نشست مدیران بنیاد مسکن 
خراسان رضوی عنوان شد

 اختصاص اعتبار
400 میلیاردی 

برای طرح هادی 
در روستاها

فردا روز ملی روستا است. این موضوع سبب شد تا مدیرکل 
بنیاد مسکن خراســان رضوی و معاونانش دور یک میز با 
خبرنگاران بنشینند و از شرایط اوضاع موجود در این حوزه 
بگویند.ســیدرضا موسوي نیا با اشاره به اینکه 3هزار و 280 
روستا در استان خراسان رضوی وجود دارند که 27درصد از 
جمعیت استان را در دل خود جای داده اند، گفت: با توجه 
به نیازسنجی که انجام شده عمده ترین فعالیت هایی که بنیاد 
مسکن در سال های اخیر داشته برای روستاییان بوده است تا 
بیشترین خدمات دهی به روستاها انجام شود.مدیرکل بنیاد 
مسکن خراسان رضوی اظهار کرد: میزان ساخت و بازسازی 
مسکن روستاییان در سال های گذشته 142هزار واحد بوده 
است که از این میزان 117هزار واحد آن در سال های اخیر و 

با توجه به سیاست هایی ...

کار دنیا برعکس شده است

.......صفحه 3 

 پایانه مسافربری 
 راه ابریشم 

جابه جا می شود؟ 

به زبان ســاده می توان گفت تعریــف قواعد رفتاری عمومی تحت 
عنوان قانون، برای پایان دادن به تفاسیر و خواسته های فردی است 
و این قانون گذاری در اشکال مختلف بروز می کند که یکی از آن ها 
در حوزه شهرنشــینی و از ســوی پارلمان شهری یا همان شورای 

شهر است...

رئیس کمیسیون  عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد 
در بازدید از پایانه مسافربری راه ابریشم گفت: تجمیع سرویس دهی 
اتوبوس های برون شــهری از مبدأ مشــهد به اقصی نقاط کشور و 

.......صفحه 3 همچنین اتوبوس های درون شهری...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

بار بی تدبیری بر دوش دانش آموزان
مهدی کاهانی مقدم: بار دیگر با شــروع ســال تحصیلی 
جدید، دغدغه ای قدیمی خودنمایی کرده است؛ تبعات ناشی 
از حمل کوله پشتی های سنگین برای دانش آموزان؛ مشکلی 
که چندین سال است توسط پزشکان، کارشناسان سالمت 
و رسانه ها به مسئوالن مربوط گوشزد می شود اما هنوز گوش 
شنوایی پیدا نشده است. این یادداشت نیز چندمین نوشته 
نگارنده در این زمینه در طول این سال هاســت که هر بار از 
زوایای مختلفی ســنگینی و غیراستاندارد بودن کوله پشتی 
دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد هایی هم برای 

رفع این مشکل مطرح کرده است.
اینکه سنگینی کیف مدرسه، یکی از اصلی ترین دالیل بروز 
آسیب های ستون فقرات، مفاصل و دردهای شدید در نواحی 
گردن، دســت ها، کتف، پشت و پاها است و موجب فشار به 
قلب و ریه ها می شود و برخی تبعات آن تا پایان عمر، مبتالیان 
را تحت تأثیر خواهد داشــت را بارهــا گفته ایم و با توجه به 
شعارهای مسئوالن آموزش  و پرورش، مشخص است که آن ها 
نیز تمامی این تذکرات ما و پزشکان را شنیده اند؛ اما پرسشی 
که بی پاسخ  مانده است، چرایی بی تفاوتی در برابر این مشکل 
و به ثمر ننشستن هیچ  یک از طرح های تدوین  شده در چند 

سال گذشته مثل برنامه جامع »کوله پشتی سالم« است. 
وســایل و کتاب های تحمیلی کمک آموزشــی و بی توجهی 
مدیران و معلمان در تنظیم برنامه هفتگی کالسی، در کنار 
نبود میز و نیمکت های استاندارد و برنامه های مناسب ورزشی 
از جمله مسائلی است که مشکالت ساختار قامتی دانش آموزان 
را تشدید می کند.برای رفع این مشکل، هرچند پیشنهاد های 
فراوانی مطرح  شده و چه  بسا در همان برنامه کوله پشتی سالم 
وزارت بهداشت، مدنظر قرار گرفته اما آنچه مهم به نظر می رسد 
و بار مالی نیز برای آموزش  و پرورش ندارد، صدور بخش نامه ای 
مبنی بر الزام مدیران و معلمان به رعایت برنامه ریزی مناسب 
درسی به  منظور کاستن از حجم کتاب، دفتر و احیاناً وسایل 
کمک آموزشی در کوله پشتی دانش آموزان است.پیش  از این 
در همین ستون پیشنهادی مطرح کردم که مدیران مدارس 
با نصب کمد، کشو یا فایل های کوچک در کالس های درس 
و اختصاص هر کشو به یک دانش آموز، باید از جابه جایی لوازم 
و وسایل اضافه دانش آموزان جلوگیری کنند. این پیشنهاد هر 
چند مورد استقبال قرار گرفت و حتی قرار شد پس از اجرای 
آزمایشی در چند مدرسه، به سایر مدارس نیز تعمیم پیدا کند 
اما تاکنون هیچ خبری از این تصمیم حداقل در مدارس مشهد 
منتشر نشده است.در همین حال چند روز پیش رئیس اداره 
ســالمت نوجوانان، جوانان و مدرسه با هشدار درباره عوارض 
کوله پشتی سنگین برای سالمت دانش آموزان و اینکه استفاده 
از کوله پشتی نامناسب، سبب بروز مشکالت اسکلتی و قوس 
بیش  از حد کمر می شود و اینکه والدین در انتخاب و خرید 
کوله پشتی باید دقت بیشتری انجام دهند؛ ظاهراً پرونده این 
مشکل را برای سال جاری بست و تلویحاً بر این نکته تأکید 
کرد که آموزش  و پرورش امسال هم قرار نیست در رویه خود 
تغییری ایجاد کند.از ســوی دیگر چون والدین تنها مسئول 
خرید کوله پشــتی استاندارد هســتند و در عین  حال توان 
کاستن از بار آن را ندارند، مشکالت مربوط به ساختار قامتی 
دانش آموزان همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند تا شاید 
روزی فرد یا افرادی دلسوز پیدا شوند و چاره ای برای سالمت 

آینده سازان این مرز و بوم بیندیشند .

یادداشت

 ابوالحسن صاحبی: در حالی یک سال از شهرستان 
شدن صالح آباد می گذرد که در حوزه شهری این شهر، 
تغییر و تحول خاصی در حد یک شهرستان ایجاد نشده 
و هنوز مشکالت بخش بودن صالح آباد پابرجاست و گویا 
شهرداری دچار نوعی روزمرگی شده است.این موضوع 
که این روزها با گالیه ها و اعتراض شهروندان صالح آبادی 
مواجه شده حاکی از آن است که حال شهر و شهروندان 

این شهرستان دورافتاده چندان مساعد نیست.
یک شهروند صالح آبادی در گفت وگو با قدس می گوید: 
اکنون که فصلی جدید برای صالح آباد آغاز شده و یک 
امام جمعه و فرماندار دلسوز، توانمند و جهادی فعالیت 
خــود را در این شــهر آغاز کرده، ایجــاب می کند که 
شــهرداری و شورای شهر هم در حوزه شهری، آستین 
همت باال بزنند تا مردم حالوت شهرســتان شــدن را 

بچشند. 
شــهروند دیگری هم می گوید: چــرا صالح آباد با وجود 
شهرســتان شــدن و جمعیت زیــاد اعم از ســاکنان 
بی بضاعت، مسافران، ســربازان و همچنین افرادی که 
توانایی ســاخت حمام در منزل ندارند گرمابه عمومی 
نــدارد؟ و چــرا زباله های عفونی و خانگی شــهر دفن 
بهداشــتی و اصولی نمی شــود و توســط زباله گردها، 
پرندگان و باد در شــهر و اطراف شــهر در زمین های 
کشــاورزی پراکنده و به حال خود رها شده که موجب 

انتقال انواع بیماری ها می شود؟!
وی خاطرنشان می کند: چرا ساخت و سازهای صالح آباد 
ایمن سازی نمی شود و تذکر و نظارتی در کار نیست و 

حتی یک مورد هم قلع و قمع نشده به طوری که بیش 
از 90درصد ساخت و سازها با گل و آهک انجام می شود 
که با توجه به زلزله خیز بودن اســتان، این مشکل یک 

فاجعه است!
یک خانــم صالح آبادی هم می گوید: پارک های شــهر 
و وســایل شــهربازی  آن ها، اندک و مخروبه است و به 
حال خود رها شــده و چندان توجهی به نیاز کودکان 
و تقاضای مکرر والدین نمی شــود و همچنین سرویس 
بهداشتی و یک دستگاه آبسردکن در شهر بیشتر وجود 
ندارد، شــهرداری برای ترافیک و ساخت پارکینگ در 

شهر چه اقداماتی انجام داده است؟
جمعــی از مردم روســتای مهدی آباد هم نســبت به 
فعالیت کارخانه بدون مجوز شن شویی اعتراض دارند و 
می گویند: یک طرف کارخانه کوه است و این روستا هم 
کاماًل در مسیر باد قرار دارد، از گرد و غبار این کارخانه 
بیمار شده ایم و مشــکل تنفسی گرفته ایم و زراعت به 
ویژه سبزی هایمان خشک و بی حاصل شده و همچنین 
بانوان باید همیشــه جارو و خاک انداز دستشان باشد و 

رفت و روب کنند.

پاسخ های شهردار 
شــهردار صالح آباد در واکنش به مشکالت شهروندان 
این موضوع را ضعف روابط عمومی شــهرداری قلمداد 
می کند و می گوید: در سال اول خدمتم، روابط عمومی 
همه فعالیت های شهرداری را با عکس در فضای مجازی، 
کانال هــا و گروه های تلگرامی اطالع رســانی می کرد و 

مردم کارها را می دیدند اما اکنون حراســت از این کار 
جلوگیــری کرده و خودم هم وقت ندارم و نمی رســم! 
بنابراین مردم از فعالیت ها بی خبرند و به همین سبب 

روز به روز بر نارضایتی آن ها اضافه می شود.
میثم حســین آبادی که به تازگی بــا دادن آدرس یک 
لینک در اینستاگرام از مردم خواسته تا ارتباط مستقیم 
با وی داشته باشند، می افزاید: اکنون حمام های عمومی 
در کشــور در حال جمع آوری هســتند و مسافران هم 
بحــث اقامتی دارند کــه موضوع دیگری اســت و در 
مجموعه هر دستگاه اقامتی دوش و حمام در نظر گرفته 
شده ولی ضرورت گرمابه عمومی را باید مطالعه، مکاتبه 
و نیازسنجی کنیم و در صورت نیاز، مجوز آن را باید از 

استانداری بگیریم.
وی در خصــوص ســاخت و ســازهای غیراصولی، 
غیرمهندســی و ناایمــن هم تأکیــد می کند: پلیس 
ساختمان شهرداری، دیگر حریف متخلفان نمی شود، 
لــوازم بنایی متخلفان را جمع می کننــد، اما دوباره 
تخلف ها از ســر گرفته می شــود، تنها کار شهرداری 
هشــدار و اخطار و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 

100 است.
شــهردار صالح آباد یادآور می شــود: یک عده اشخاص 
معلوم الحالی هســتند که متأسفانه با سنگ های بزرگ 
وسایل شــهربازی را می شکنند و خراب می کنند و ما 
یکی دو بار وســایل را تعمیر و تجهیز کرده ایم. بعد به 
افزایش قیمت ها برخوردیم و اکنون تولیدکننده وسایل 
شــهربازی پیدا کرده ایم که جنس وسایلشــان بسیار 

محکم اســت که حتی آدم های بــزرگ هم می توانند 
استفاده کنند، با سازمان همیاری ها هماهنگ کردیم و 
کارهای اداری اش دارد انجام می شود تا یک بسته بزرگ 
را خریداری کنیم و نمونه هایش هم مشخص شده و با 

شرکت مورد نظر هم در نمایشگاه گفت وگو کرده ایم.
میثم حسین آبادی خاطرنشان می کند: یک سرویس 
بهداشــتی در پارک شــهدای گمنام ســاخته ایم و 
آبســردکن هم همانجــا جانمایی شــده و چون از 
چهارراه شهر، سه دقیقه پیاده روی بیشتر ندارد فعاًل 
کافی به نظر می رســد و جایی دیگر در شــهر برای 

جانمایی وجود ندارد! 
وی یادآور می شــود: در طبقــه منفی مجتمع تجاری 
شــهرداری، مکانی برای پارکینــگ خودروها در نظر 
گرفته ایم، زمینی هم در چهارراه برای پارک عموم خالی 
گذاشته ایم و با عقب نشینی فضای شهرداری هم 700 
تا 800 میلیون تومان از زمین شــهرداری به نفع مردم 

برای معابر گذاشــته ایم که فضای بسیار مناسبی برای 
پارک خودروهاست. 

وی می گویــد: پــروژه کارخانه شن شــویی در مراحل 
اولیه صدور مجوز محیط زیســت است و مراحل نهایی 
آن زمانبر اســت و یکی دو ســال فرصت الزم دارد اما 
کارهای اولیه انجام شــده، محیط زیســت کارخانه را 
بازدید و بازرسی کرده و جواب استعالم را مثبت اعالم 

کرده است.
وی دلیل آســفالت نشــدن برخی خیابان ها و معابر را 
تعمیرات اساسی کارخانه آســفالت شهرداری قلمداد 
می کند و می افزاید: نزدیک به سه ماه است که تعمیرات 
اکیپ ماشــین آالت را انجام می دهیم و با این افزایش 
قیمت ها واقعاً تعمیرات کارخانه ای مثل کارخانه آسفالت 
وحشتناک است اما به زودی حدود 25هزار متر نهضت 

آسفالت سازی آغاز می شود.

شهروندان در گفت وگو با قدس انتقاد کردند

صالح آباد؛ شهری با امکانات بخش!

دررود- خبرنگار قدس: امام جمعه اسحاق آباد زبرخان 
در خطبه های نماز جمعه گذشته از دومسئولیتی بودن 

بخشدار این بخش انتقاد کرد.
 حجت االســالم علیرضا زارعی گستره بخش زبرخان، 
جمعیت زیاد و مشــکالت عدیده این بخش را از دالیل 
وجود فــردی توانمند و مدیر در این منطقه ذکر کرد و 

گفت: می طلبد که یک بخشدار پای کار در منطقه حضور 
داشته باشد و درد مردم، کمبودهای منطقه به خصوص 
کشــاورزان و دامداران و مشکالت جوانان را بشنود. وی 
افزود: مگر قحط  الرجال اســت که یک فرد را همزمان 
در فرمانداری شهرستان و بخشداری زبرخان مسئولیت 

بدهند که نتواند به مشکالت بخش زبرخان برسد.

ایرنا: ورزشــکاران سبزواری در ۶ ماه نخست امسال، 
307 مدال کشوری و استانی در رشته های انفرادی و 

گروهی کسب کردند.
رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار گفت: از این تعداد 
مدال، 79 مورد آن کشــوری است که ورزشکاران در 
بخش زنان و مردان در رشته های دوومیدانی، کاراته، 
شطرنج، رزمی و ســایر رشته ها نصیب خود کرده اند.

مجید نصراهلل زاده افزود: در این مدت ورزشکاران این 
شهرستان ۶3 مدال بین المللی هم کسب کرده اند که 
بیشــتر این ورزشــکاران در قالب تیم های باشگاهی 

سایر استان ها و یا با هزینه شخصی به تورنمنت های 
بین المللی اعزام شده اند.

انتقاد امام جمعه اسحاق آباد از دومسئولیتی بودن بخشدار زبرخان

ورزشکاران سبزواری ۳0۷ مدال در 6 ماه کسب کردند

یکشنبه 14 مهر 1398

 7 صفر 1441
 6 اکتبر 2019 

 سال سی و دوم  
شماره 9080 
 ویژه نامه 3464 

صفحه 1 خراسان    1398/07/14

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

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
مهر ش��ماره 64 مش��هد راس س��اعت 13 روز دوشنبه 
م��ورخ 1398/07/29 در محل دفتر ش��رکت ، واقع در 
بلوار دانشجو ،نبش دانشجو 30 پالک 1 واحد 2 برگزار 
می ش��ود،از کلیه اعضای محترم دعوت می شود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه 
حض��ور به هم رس��انند . اعض��ای محترمی ک��ه امکان 
حضور آن ها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می 
توانن��د حق رای خ��ود را به موجب وکال��ت نامه کتبی 
به فرد دیگری واگ��ذار نمایند ، در این صورت تعداد 
آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر فرد غیر 
عضو تنها یک رای خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای 
نمایندگ��ی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 
صبح ت��ا 13 بعدازظهر روزه��ای 23 ، 24، 25 مهر ماه 
1398ب��ه محل دفتر ش��رکت به نش��انی ف��وق مراجعه 
ت��ا پس از تایی��د وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام 
مجاز ورق��ه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر 

گردد .
دستور جلسه : 1- اصالح ماده 5 اساسنامه 

) تمدید مدت فعالیت شرکت (
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64

/ع
98
08
77
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
آبسان صنعت ) سهامی خاص (  به شماره ثبت 
10240 مشهد و شناسه ملی 10380259675

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم دعوت می شود 
در جلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده که در س��اعت 9 
صب��ح روز یکش��نبه 1398/07/28 در مح��ل اصل��ی 
ش��رکت واقع در مش��هد ، کیلومتر 45 جاده فریمان ، 
ش��هرک صنعتی کاوی��ان ، بلوار صنع��ت ، صنعت 12/1 

پالک 15 تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه  : افزایش سرمایه شرکت

هیئت مدیره شرکت
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98
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آگهی مزایده 
ش��رکت صنای��ع آه��ن و ف��والد ت��وس 
)س��هامی خاص( در نظ��ر دارد یک قطعه 
زمین به مس��احت 2662/88 متر مربع 
واق��ع در طرقب��ه، طرقدر 23، ش��هرک 
نگی��ن، جن��ب منبع آب به ش��ماره 314 
فرع��ی از 21 اصلی بخ��ش 6 را از طریق 
مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی به 
فروش برس��اند. متقاضی��ان می توانند 
ضمن بازدید از محل قیمت پیش��نهادی 
خ��ود را حداکثر تا تاریخ 1398/07/25 
از طریق پست به آدرس، مشهد، بلوار 
فرامرز عباس��ی، مجتمع بازارگاه، طبقه 
سوم، کدپس��تی 9197977349 ارسال 

نمایند.
ضمنًا شرکت، در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار می باشد.
/ع شرکت صنایع آهن و فوالد توس 

98
08
79
5



ابتکاریتأملبرانگیزدرشیوهقانوننویسی

افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس به شرط ترافیک!
به زبان ساده می توان گفت  علیمحمدزاده
تعریف قواعد رفتاری عمومی تحت عنوان قانون، 
برای پایان دادن به تفاسیر و خواسته های فردی 
است و این قانون گذاری در اشکال مختلف بروز 
می کند که یکی از آن ها در حوزه شهرنشینی و از 
سوی پارلمان شهری یا همان شورای شهر است.

یکی از اصول اولیه قانون نویســی این است که 
تا حد ممکن جامع و مانع باشــد یعنی در عین 
شمولیت باال مانع تفسیرپذیری و یا وارد نمودن 

نقد بنیادین به اساس آن باشد.
با ایــن مقدمه مختصر و اندکی کلــی در ادامه 
می خواهیم به یک موضوع روز اشاره کنیم که به 
نظر نگارنده برخی از قواعد حاکم بر قانون گذاری 

و قانون نویسی را نادیده گرفته است.

سرویس های حاشیه ساز مدارس 
ســرویس و لباس فــرم مــدارس از زمانی که 
میهمانان ناخوانده فرایند آموزش کشور ما شدند 
همیشه با حاشــیه های متعددی همراه بوده و 
هستند که بارها به ابعاد مختلف آن اشاره شده 
اســت اما این بار می خواهیم بــه موضوع قواعد 
مدیریتی این حوزه نگاهی متفاوت داشته باشیم.

تابستان امسال هم مانند هر سال پس از بررسی 
کارشناســان مربوط، مصوبه ای در شورای شهر 
مشهد به تصویب رسید که بر اساس آن نرخ کرایه 

سرویس مدارس به تفکیک مشخص شده بود.
به ادعای متولیان نرخ سال جاری نسبت به سال 
گذشــته 19درصد افزایش داشت و با ابالغ این 
مصوبه به مجریان آن، فرایند انتخاب پیمانکار و 

در ادامه ثبت نام رانندگان آغاز شد.

 نارضایتی پنهان 
سال تحصیلی جدید آغاز شــد و دانش آموزان 
و والدین آن ها به تصور اینکه ســرویس رفت و 
آمد آن ها مهیاســت راهی مدرســه شدند و بر 
اساس روال هر ســاله که در چند روز اول سال 
تحصیلی اندکی ناهماهنگی وجود دارد نیامدن 
سرویس برخی از دانش آموزان در مناطقی از شهر 
طبیعی به نظر می رسید ولی با گذشت هفته اول 
مشخص شد داستان چیز دیگری است و مربوط 
به نارضایتی تعــدادی از رانندگان از نرخ تعیین 

شده است.
بی شــک پیش از آنکه بخواهیم به ظاهر ماجرا 
بپردازیم الزم اســت به این نکته اشاره کنیم که 
چرا شرکت های پیمانکار و متولیان آن در آموزش 
و پرورش پیش از ســال تحصیلی نسبت به این 
موضوع چاره اندیشــی نکردند و به قول معروف 
دعواهای پشت پرده خود را به نتیجه نرسانده اند 

تا با آغاز مــدارس از دانش آموزان و والدین آن ها 
به عنوان گروگان بــرای افزایش کرایه های خود 

استفاده نکنند.

 ضعف قانون و قانون نویس 
آنچه در این بین باید اندکی بیشتر مورد نقد قرار 
بگیرد اینکه بر اساس تعریف کلی از قانون که در 

ابتدا ارائه شد این پرسش مطرح 
اســت که چرا همان قانون اول 
)مصوبه شــورای شهر( با در نظر 
گرفتن مجموع شرایط اجتماعی 
و اقتصادی و هر چیز دیگری که 
در این موضوع دخیل است تدوین 
نشــد تا از بروز این مشــکالت 

جلوگیری کند؟
یا اینکه اگــر تصویب کنندگان 
آن معتقدند مصوبه ایرادی ندارد 
چرا شرکتی را که با اطالع از آن، 
پای قــرارداد تأمین خودرو برای 

سرویس مدارس را امضا کرده ملزم به اجرای آن 
نمی کنند مگر این شرکت ها در مشهد نیستند و 
از وضعیت حاکم بــر اجتماع بی خبرند که حاال 
مدعی شده اند نرخ مصوب شورا کم است و باید 

افزایش یابد.

 نوآوری حاشیه ساز 
با این وصف پس از اعتراض عده ای از رانندگان، 
در نهایت هفته گذشــته موضــوع در کارگروه 
ماده 18 در استانداری خراسان رضوی مطرح و 
اعضای شرکت کننده در این کارگروه با افزایش 

10درصــدی برخــی از ســرویس های مدارس 
موافقت کردند کــه بی تعارف باید گفت نوآوری 
تصمیم گیران این حوزه است که در کمتر از چند 
ماه از مصوبه کارشناسی شده قبلی شورای شهر 

به نوعی آن را تغییر می دهند.
البته به گفته رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل 
و ترافیک شورای شهر مشهد نرخ کرایه سرویس 
مــدارس به جز مســیر های 
افزایش نخواهد  پرترافیــک، 

یافت.
مجتبی بهاروند در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: کارگروه 
ماده 18 با درخواست تعدادی 
از رانندگان سرویس مدارس 
برای افزایش مجدد نرخ کرایه 
مخالفت  مدارس  ســرویس 
کرده بود، جلسه ای با حضور 
نمایندگان استانداری، آموزش 
و پــرورش، انجمــن اولیا و 
مربیان، پلیس راهور، نماینده شرکت های مجری 
سرویس مدارس و تاکسیرانی شهرداری مشهد 

برگزار شد تا این موضوع بررسی شود.
وی می افزایــد: در این جلســه مقرر شــد که 
مسیرهای پرترافیک از سوی مدارس به آموزش 
و پرورش و پس از آن به سازمان ترافیک و پلیس 
راهور ارائه شــود و در صورت تأیید مســیرهای 
پرترافیک، نرخ کرایه ســرویس مدارس در این 

مسیرها، 10درصد افزایش خواهد یافت.
بهاروند در پاســخ به این انتقاد کــه این امر به 
نوعی نسخ ضمنی مصوبه شورا و به نوعی بدعت 

محسوب می شــود، می گوید: پس از انجام تمام 
فرایند تعریف شــده، در نهایت باید الیحه آن به 
شورا ارســال و در صحن علنی تصویب شود تا 

قابلیت اجرا داشته باشد.
رئیس کمیســیون عمران، حمل ونقل و ترافیک 
شورای شهر مشهد درباره ترغیب بیشتر رانندگان 
برای پیوستن به ناوگان ســرویس مدارس هم 
می گوید: رانندگانی که تا پایان مهرماه نســبت 
به دریافت برچسب و مجوز تاکسیرانی و تمدید 
آن اقدام کنند از تخفیف ۵0درصدی تاکسیرانی 
بهره می شوند. محمود قراول، رئیس اداره انجمن 
اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش هم در 
گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: متأسفانه مباحث 
اقتصادی حاکم بر جامعه بر بخش های مختلف 
اجتماع تأثیر داشته و سرویس مدارس هم اندکی 
تحت تأثیر بوده و در بخش هایی دچار مشــکل 

شده ایم.
وی می افزاید: با این حال به منظور حذف دغدغه 
رانندگان معترض، تصمیم بر آن شد که ابتدا به 
مدارس اطالع رسانی شود تا مسیرهای پرترافیک 
خود را اعالم نمایند که موارد اعالمی در آموزش 
و پرورش بررسی و فهرست نهایی به پلیس راهور 
ارائه می شــود و پیش از انجــام این فرایند هیچ 

شرکتی مجاز به افزایش کرایه ها نیست.

 پس لرزه های تصمیم لرزان 
در پایــان ذکر این نکته الزم اســت که به نظر 
می رســد باید منتظر نابســامانی و اعتراضات 
دوباره ای در حوزه سرویس مدارس پس از نهایی 

شدن این تصمیم اخیر باشیم. 
به بیان ساده اینکه وقتی ترافیک معیار افزایش 
کرایه باشــد آن گاه دو راننده که در یک مدرسه 
سرویس دهی می کنند و مسافت مشابهی را طی 
می کنند یکی از آن ها بــه دلیل قرار گرفتن در 
فهرســت پرترافیک ها 10درصد بیشتر عایدش 
می شود و دیگری با همان نرخ قبلی باید کار کند 
که بی شک آن زمان آن ها هم اگر مدعی افزایش 
نرخ نشــوند حداقل خواهان جابه جایی سرویس 
خود با دیگری هستند تا با چند دقیقه معطلی 
بیشتر پول بیشــتری هم نصیبشان شود و تازه 
پس از اجرای این تصمیم اخیر موجی از تفسیر و 
نقدهای شخصی رانندگان به راه می افتد که یک 
نتیجه حتمی دارد و آن هم سرگردانی دانش آموز 
و والدین اوســت. با این وصف به نظر می رســد 
تعیین ترافیک به عنوان معیار قانون نویسی سنگ 
بنای کج دیواری اســت که معلوم نیست امسال 
و ســال های بعد بر سر چه تعداد از خانواده های 

دانش آموزان خراب خواهد شد. 

مردانروزهایجنگراباشعارتکریمنکنیم
مواقع  برخــی  علیپور:
در فضا و شــرایطی قرار 
می گیریــم که نــه توان 
لبخنــد داریم و نه قدرت 
گریســتن و مــن چند 
سالی اســت که وقتی به 
دلیل برنامه های رسمی و 

تعریف شده به دیدار ایثارگران و جانبازان می روم همین احساس 
را دارم، دیگر حتی اشتیاق نمایش عکس ها و فیلم هایی که با این 
افراد داشته ام مرا به وجد نمی آورد؛ چراکه در قاب این تصاویر هر 
ساله سیمای مردان روزهای جنگ و غیرت تکیده تر شده و لبخند 

نمایشی من تصنعی تر.
مرد زمان جانبازی 24 ساله بوده و حال تمام موهایش سفید شده 
و دل خوشــی از روزگار و مردمانش ندارد، اما همچنان مغرور و 
صبور است. مردمان هم نسل و هم عصر او آدم های شگفت آوری اند. 

گالیه می کنند اما سرافکنده و عاجز نیستند. 
او با اظهار دلخوری از برخی برنامه های نمایشی دیدار با جانبازان 
می گوید: فقط برای دوربین ها می آیند، برای همین تا یک سال و 

یک برنامه دیگر خبری از هیچ کدامشان نیست. 
مرد که 40 ســالگی را رد کرده و سال هاست در مرکز نگهداری 
جانبازان خدمت می کند، می گوید: همه کسانی که اینجا فعالیت 
می کنند بخشی از جامعه ایثارگری اند، من خودم 7 ساله بودم که 
پدرم شهید شد. اینجا کار می کنم چون معتقدم شاید با احتمال 
یک در هزار یکی از این جانبازها همسنگر و رفیق پدرم بوده است. 
وی ادامه می دهد: آدم های اینجا با تمام آدم های این زمانه فرق 
می کنند و هنوز رنگ و بوی سال های جنگ و همدلی را می دهند. 
این ها خواسته و ناخواسته در زمانی گرفتار شده اند که دیگر در 

تاریخ این ملت تکرار و تجربه نمی شود.
مرد با اشــاره به اینکه چندین فرصت کاری داشته ولی اینجا را 
انتخاب کرده است، می افزاید: اینجا برای من امن ترین نقطه در 
روزگار امروز ماست؛ چراکه به واقع حرمت متقابل هم را رعایت 
می کنیم. جانبازان ما را به چشم مراقب نمی بینند و ما آن ها را به 
عنوان فردی که نیازمند کمک است، محسوب نمی کنیم. ما اینجا 
خانواده ایم و هر کدام بخشی از خاطرات هم به حساب می آییم. 

آرزوهای ما در وجود همدیگر شکل گرفته است. 
می گویند: 3میلیون و 400 هزار جانباز در کشور وجود دارند 
که 9هزار نفر جانباز قطع نخاعی محسوب می شوند. همچنین 
گفته می شــود که میانگین سنی جانبازان دفاع مقدس 6۵ 
سال است. به این ترتیب بیشتر افرادی که در روزهای جنگ 
تحمیلی به درجه جانبازی نائل شــده اند کمتر از 3۵ سال 
داشــته اند. به تعبیری روشن تر در حال حاضر 9هزار جانباز 
قطع نخاعی بیش از 33 سال است که روی تخت ها و ویلچرها 
نشسته اند تا همه ما بی هیچ دلنگرانی روزهای زندگی را به 
دلخواه و برای رســیدن به هزار و یک آرزو ســپری کنیم و 
به قول خودمان »ســهم مان را از زندگی بگیریم«. البته خدا 
کند سهم ما از زندگی به قیمت غفلت ما از آدم هایی نباشد 
که سهمشان را بی دریغ به دیگران بخشیده اند بدون آنکه به 

دنبال سهم خواهی از سفره های گوناگون باشند.

رئیساتاقاصناف
درگفتوگوباقدسخبرداد

رشدصدورپروانهکسبدرمشهد
رضـاطلـبی:
اتــاق  رئیــس 
اصنــاف مشــهد گفت: 
شهرک صنعتی مخصوص 
رضویه  بخش  در  صنوف 
ایجاد خواهد شــد که در 
حال حاضــر مکان یابی و 

مطالعات اولیه آن در حال انجام است.
محمود بنانژاد در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: صدور پروانه 
نســبت به ابطال پروانه در 6 ماهه ابتدایی ســال جاری در شهر 
مشــهد روند مثبت و در حدود 2۵درصد است، به طوری که در 
این مدت حدود 3هزار و 400 پروانه در اتحادیه های مختلف صادر 

و 2هزار و 700 پروانه نیز باطل شده است.
وی در مورد فعالیت های اتاق اصناف مشــهد در بخش رضویه 
بــه عنوان معین اقتصادی این منطقه نیز تصریح کرد: در حوزه 
اشتغال زایی و به ویژه قالیبافی در این منطقه که از ظرفیت خوبی 
برخوردار است اقدامات خوبی انجام شده و سرمایه گذارانی برای 
ایجاد اشتغال در این حوزه اعالم آمادگی کرده اند که تعدادی از 

آن ها نیز فعالیت خودشان را آغاز کرده اند.
بنانژاد ادامه داد: همچنین در نظر داریم شهرک صنعتی مخصوص 
صنوف در این منطقه ایجاد کنیم که در حال حاضر مکان یابی و 
مطالعات اولیه آن در حال انجام اســت که با تحقق این موضوع 

اشتغال خوبی در این منطقه ایجاد خواهد شد.
وی در مورد توزیع شکر در شهر مشهد نیز بیان داشت: شکر به 
اندازه کافی موجود و در حال حاضر نیز در حال توزیع اســت و 
مشکل خاصی بابت این موضوع وجود ندارد اما اگر شهروندان با 
هر گونه تخلف درباره این کاال و کاالهای دیگر مواجه شدند موارد 

را به تلفن 124 اطالع دهند تا مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: اما در حوزه تولید نبات و آبنبات، شیرینی، آبمیوه 
و بستنی که مثالً در حوزه نبات و آبنبات ماهیانه در حدود 2هزار 
و ۵00 تن شکر مصرف می شود با مشکالتی مواجه هستیم که 
بخشی از شکر مورد نیاز آن ها توسط سهمیه های تخصیص داده 

شده تأمین می شود. 
بنانژاد در مورد قیمت رب گوجه فرنگــی نیز اظهار کرد: انتظار 
می رود با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی، قیمت رب نیز در 

تولیدات جدید کارخانه ها کاهش پیدا کند.

آیتاهللعلمالهدیدرجلسهشورایفرهنگ
عمومیخراسانرضویتأکیدکرد

بهکارگیریهمهظرفیتهابرای
خدمترسانیبهزائراناربعین

ولی فقیه  نماینده  قدس:
در خراسان رضوی در صد 
و بیست و هفتمین جلسه 
شــورای فرهنگ عمومی 
از همه  اســتان گفــت: 
ظرفیت ها برای پذیرایی از 
زائران در دهه آخر صفر و 

خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی استفاده شود.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی افزود: الزم است که مسئوالن نسبت 
به حل مشکالت پیش روی خادمان اربعین حسینی و دهه پایانی 

صفر بیش از پیش کوشا باشند.
وی با قدردانــی از تالش های معاونت زیارت اســتانداری برای 
خدمت رســانی به زائران اربعین حسینی گفت: از دستگاه های 
متولی می خواهم تا همه ظرفیت ها را برای خدمات رسانی بهتر به 

زائران اربعین و دهه پایانی صفر به کار گیرند.
وی با بیان اینکه ســتاد اربعین خراسان رضوی امسال کارهای 
درخشانی را در منطقه انجام می دهد، گفت: ما آمادگی الزم برای 
خدمت رســانی شایسته در مرزها و کشــور عراق را برای زائران 

اربعین داریم. 
معاون زیارت اســتانداری هم در این جلســه با ارائه گزارشــی 
از فعالیت های انجام شــده این معاونت برای اربعین و دهه آخر 
صفر امســال گفت: کمیته های دوازده گانه از ماه های گذشته در 
استانداری تشکیل و قرار شد در اربعین تغذیه بیش از ۵۵4هزار 
نفر در روز در مرزهای ورودی و کشــور عراق بر عهده این ستاد 
باشد. براتی افزود: در حوزه اسکان هم  روزانه پذیرای 120هزار نفر 
هستیم و تاکنون بیش از 1۵9هزار نفر در سامانه سماح از خراسان 

رضوی برای حضور در اربعین نام نویسی کردند.

بهمنظورارائهخدمتبهزائرانپیادهاربعینحسینی
کاروانخادمانهاللاحمر

خراسانرضویبهکربالاعزامشد
خادمان  کاروان  ایرنــا:
خراســان  هالل احمــر 
رضوی بــرای خدمت به 
زائران شــرکت کننده در 
اربعین حسینی به همراه 
تجهیزات بــه کربال اعزام 

شد. 
جمعیــت  مدیرعامــل 
هالل احمر اســتان گفت: این کاروان شــامل دو تیم درمانی و 
تجهیزات امدادی مورد نیاز به منظور ارائه خدمت به زائران پیاده 

اربعین حسینی است. 
سیدمجتبی احمدی افزود: در همین ارتباط یک دستگاه اتوبوس 
آمبوالنسی، دو دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه تریلی به همراه 
تجهیزات امدادی و بهداشــتی مورد نیاز جمعه شب گذشته از 

مشهد به سمت کربال حرکت کردند. 
وی ادامه داد: 1۵7 نیروی امدادی، درمانی و کادر اداری هالل احمر 
خراسان رضوی نیز به منظور استقرار در دو محل مشخص در حد 

فاصل نجف تا کربال سفر خود را آغاز کردند. 
احمدی اضافه کرد: امســال نخستین سالی است که مسئولیت 
کامل امداد و درمان زائران اربعین حسینی به هالل احمر واگذار 
شده است و در این راستا تمام خدمات پزشکی و پرستاری توسط 

نیروهای اعزامی هالل احمر به زائران ارائه می شود. 

معاونآبخیزداری
ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداری:

۵۰درصدقناتهایخراسانرضوی
خشکشدهاند

آبخیزداری  ایسنا: معاون 
اداره کل منـابع طبیــعی 
و آبخیـزداری خــراسـان 
 رضـوی گفـت: به  دلیـل 
خشکسالی های چند دهه 
گذشته بیش از ۵0درصد 
شهرستان های  قنات های 
و  شده  خشک  استان 
سفره های آبی زیرزمینی در تمامی دشت ها افت شدیدی داشته 
همین  در  اقلیم  تغییر  دلیل  به  افزود:  روشندل  محمد  است. 
خشکسالی ها باران هایی با شدت زیاد داشته ایم که موجب تشکیل 
خارج  محدوده  از  استفاده  بدون  و  شده  سیالب ها  و  رواناب ها 

می شوند. 
وی ادامه داد: خارج شدن سیالب و رواناب ها از محدوده و کنترل 
نشدن در باالدست موجب شد قنات ها کامالً خشک و از سویی 

شاهد خسارت های بسیاری در پایین دست باشیم. 
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
خراسان رضوی اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوانداری را یکی 
از اساسی ترین راهکارها برای کنترل رواناب ها و حفظ منابع آب، 
خاک و گیاه دانست و افزود: کنترل رواناب ها در باالدست موجب 
می شود به ســیالب فرصت نفوذ دهیم تا ضمن احیای پوشش 
گیاهی در عرصه های باالدســت، موجب تغذیه ســفره های آب 

زیرزمینی به خصوص قنات ها شود. 
روشــندل اظهار کرد: در همین راســتا در سال گذشته از محل 
صندوق توســعه ملــی برای اجــرای طرح های آبخیــزداری و 
آبخوانداری در کشور اعتباراتی در نظر گرفته شد که این اعتبار 
برای استان خراسان رضوی 28 میلیارد و 700 میلیون تومان بود. 
وی یادآور شد: در سال گذشته از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی و استانی در ۵6 حوزه حدود 113 پروژه مکانیکی آبخیزداری 

و 8هزار هکتار عملیات احیای پوشش گیاهی و... انجام شد. 
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
خراســان رضوی بیان کرد: اجرای این طرح ها موجب شــد در 
بارندگی های ابتدای سال گذشته بیش از 300 میلیون مترمکعب 
اســتحصال آب را از طریق طرح های آبخیزداری و آبخوانداری 

استان داشته باشیم. 
روشــندل همچنین گفت: تاکنون بیش از 800 ســازه خاکی، 
گاویونی و سنگ مالت در استان اجرا شده که با توجه به برآورد 
انجام شــده حجم این مخازن بیش از 100 میلیون مترمکعب 
است.  وی اظهار کرد: اگر در سال سه مرتبه سیل داشته باشیم 
در طول ســال بیش از 300 میلیون مترمکعب از سیالب ها در 
استان ذخیره می شود و موجب تقویت سفره های آبی زیرزمینی و 

منابع پایین دست خواهد شد.

هاشمرسائیفر  فردا روز ملی روستا است. این موضوع سبب شد تا مدیرکل بنیاد مسکن 
خراسان رضوی و معاونانش دور یک میز با خبرنگاران بنشینند و از شرایط اوضاع موجود در 

این حوزه بگویند.
سیدرضا موسوي نیا با اشاره به اینکه 3هزار و 280 روستا در استان خراسان رضوی وجود دارند 
که 27درصد از جمعیت اســتان را در دل خود جای داده اند، گفت: با توجه به نیازسنجی که 
انجام شده عمده ترین فعالیت هایی که بنیاد مسکن در سال های اخیر داشته برای روستاییان 

بوده است تا بیشترین خدمات دهی به روستاها انجام شود.
مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی اظهار کرد: میزان ساخت و بازسازی مسکن روستاییان 
در سال های گذشته 142هزار واحد بوده است که از این میزان 117هزار واحد آن در سال های 

اخیر و با توجه به سیاست هایی که وجود داشته، ساخته شده است.
مجید معصومی، معاون عمران روســتایی بنیاد مسکن خراسان رضوی نیز اعالم کرد: تکلیف 
دولت اجرای طرح هادی در 2هزار و ۵96 روستا است که تهیه و اجرای آن بر عهده ماست و 
برای 97درصد از این تعداد، طرح هادی تهیه شده است. ضمن اینکه در 830 روستا طرح هادی 

اجرا شده که 34درصد از مجموع روستاهای مشمول این طرح را شامل می شود. 
وی همچنین به اعتبار 40 میلیارد تومانی ســال جاری بــرای اجرا و مطالعه طرح هادی در 
روستاهای استان اشاره کرد و افزود: از این میزان بودجه، 33 میلیارد به اجرای طرح برای 127 

روستا و 7/۵ میلیارد تومان به مطالعه طرح ها اختصاص خواهد یافت.
معصومی در ادامه به بحث سنددار کردن خانه های روستایی پرداخت و عنوان کرد: پس از برنامه 
دوم توسعه و تاکنون که بحث سنددار کردن خانه های روستایی مورد توجه واقع شده، تعداد 

212هزار جلد سند برای خانه های روستایی در سراسر استان صادر شده است.
حســن حسینی، معاون بازسازی بنیاد مسکن خراســان رضوی در این نشست با ارائه آمار و 
ارقامی از بازسازی هایی که به ویژه در حوزه مسکن روستایی صورت گرفته است به مهم ترین 
بخش این نشست پرداخت و گفت: 486 واحد مسکونی روستایی در استان وجود دارند که بر 
اساس آخرین سرشماری 1۵1هزار واحد آن ها مقاوم و 33۵هزار واحد مقاومت کافی را ندارند. 
از سال 84 که قرار به مقاوم سازی مسکن روستایی شد سهمیه هر سال خراسان رضوی 1۵هزار 
واحد بوده است که تاکنون 117هزار واحد در مجموع از مسکن روستاییان استان مقاوم سازی 
و بازسازی شده اند. وی در پاسخ به پرسش قدس درباره اینکه گفته می شود برخی از واحدهای 

مسکونی روستاییان خسارت دیده در جریان سیل سال 96 به خصوص در روستای ژرف هنوز 
تکمیل نشده است، اظهار کرد: تمام واحدهای مسکونی خسارت دیده در سال 96 که بر اثر سیل 
در شهرســتان کالت آسیب دیدند بازسازی شده اند و عملیات ساخت آن ها در بهار 97 کامل 

شده است و به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد.
همچنین بهروان فر، معاون بازسازی مسکن شهری بنیاد مسکن استان گفت: عمده فعالیت ما در 
شهرهای زیر 2۵هزار نفر است که در استان ۵8 شهر را شامل می شود که در قالب مسکن مهر 
2هزار و ۵2 واحد را شروع کرده ایم و از این تعداد یک هزار و 8۵7 واحد تحویل شده، 728واحد 
در دست اجراست، یک هزار و 267 نفر انصرافی داشته ایم و 28 واحد بدون متقاضی بوده اند که 
بر سر واگذاری آن ها با بهزیستی شهر عشق آباد نیشابور به توافق رسیدیم. در مجموع این طرح 
98درصد اجرا شده است. وی در مورد اجرای طرح اقدام ملی مسکن در خراسان رضوی افزود: 
100هزار واحد از واحدهای مســکن طرح اقدام ملی مرتبط به بنیاد مسکن است که 6هزار و 

300 واحد از این تعداد به استان ابالغ شده ولی هنوز این موضوع قطعی نیست.

درنشستمدیرانبنیادمسکنخراسانرضویعنوانشد
اختصاص اعتبار400 میلیاردی برای طرح هادی در روستاها

پس از اعتراض عده ای 
از رانندگان، در نهایت 

هفته گذشته موضوع در 
کارگروه ماده 18 مطرح 
و با افزایش 10درصدی 
برخی از سرویس های 
مدارس موافقت کردند

بــرش

روزبازار

تلنگر
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 مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی:
افزایشدوبرابریمصرفگازوئیل

درخراسانرضوی

قدس: مدیر شــرکت ملی پخــش فراورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی گفت: در 6 ماه نخست امسال 
429میلیون و 891هزار لیتر نفت گاز یورو چهار در این 

منطقه به مصرف رسید.
علی اصغر اصغری افزود: در 6 ماه نخست امسال بدون در 
نظر گرفتن مصرف نیروگاه ها، 429میلیون و 891هزار 
لیتر نفت گاز یورو چهار در این منطقه به مصرف رسید.
وی ادامه داد: مصرف نفت گاز »گازوئیل« یورو چهار در 
نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال در 

منطقه خراسان رضوی 109درصد افزایش یافت.

 مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان:
اعضایهیئتنظارتبرانتخابات
درخراسانرضویمعرفیشدند

ایرنا: مســئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در 
خراســان رضوی گفت: »حجت االســالم محمدحسین 
محرابــی، غالمعلی صادقی، ابوالفضل غفاری، ســیدامیر 
شوشتری و محمدکمال سرویها« پنج عضو هیئت مرکزی 
نظارت بر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 

در این استان هستند که احکام آنان ابالغ شده است. 
محمدکمال سرویها افزود: نخستین جلسه هیئت مرکزی 
نظارت استان خراسان رضوی این هفته برگزار خواهد شد و 
سخنگو نیز انتخاب و معرفی می شود. وی ادامه داد: اعضای 

هیئت های شهرستانی نیز تقریباً مشخص هستند.

 در چهل و دومین دوره مسابقات رقم خورد
درخششنخبگانقرآنیخراسانرضوی

درمسابقاتکشوریقرآنکریم

قدس:هفت عنوان برتر در مرحله کشوری چهل و دومین 
دوره مســابقات قرآن کریم توســط نخبگان قرآنی استان 
خراسان رضوی کسب شد. در چهل و دومین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم در بخش برادران، در رشته حفظ کل، 
رضا گلشاهی و محمد خاکپور موفق به کسب رتبه ممتاز 
شدند. در رشته حفظ 20 جزء سعید قره داشی و در رشته 
حفظ 10 جزء قرآن کریم حمیدرضا جاوید شفیعی و علی 

سبزه به رتبه عالی دست یافتند.
در بخــش قرائت تحقیق علیرضا بیژنی و مختار دهقان به 

ترتیب عناوین ممتاز و عالی را کسب کردند.



روی خط حادهث

حمل و نقل

هفته انجا

زوم

 موضوع اعتراض راننده 100 دستگاه 
اتوبوس درون شهری مشهد چه بود؟

مدیرعامــل  قــدس: 
اتوبوســرانی  ســازمان 
با  مشــهد  شــهرداری 
اشــاره به خارج نشدن 
حــدود 100 دســتگاه 
از  یکــی  اتوبــوس 
خصوصی  شــرکت های 

از توقفــگاه بــرای خدمات رســانی گفت: مشــکالت و 
اختالف هــای داخلی ســهامداران با شــرکت خصوصی 
 دلیــل خــارج نشــدن اتوبوس هــای ایــن شــرکت از 

توقفگاه است.
سیدمهدی حسینی پویا افزود: دیروز حدود 100 دستگاه از 
اتوبوس های یکی از شرکت های اتوبوسرانی بخش خصوصی 
به دلیل مشــکالت داخلی سهامداران با این شرکت از خارج 
کردن اتوبوس ها از توقفــگاه و فعالیت در خطوط خودداری 

کردند.
وی ادامه داد: سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد پیگیر 
موضوع برای به حداقل رســیدن مشــکالت اســت و بر 
همین اســاس خطوطی که این اتوبوس ها در آن فعالیت 
خود را متوقــف کرده بودند را با اتوبوس های ســازمانی 
 تقویت کرد تا مشــکلی برای سرویس دهی به شهروندان 

پیش نیاید.

استاندار خراسان رضوی:

 نیروهای مسلح 
در دل مردم جای دارند

قدس: استاندار خراسان 
رضــوی با بیــان اینکه 
نیروهای مســلح کشور 
جــای  مــردم  دل  در 
دارند، گفــت: اگر امروز 
جمهوری  مقدس  نظام 
اســالمی در آن ســوی 

مرزها طرفــداران و وفادارانــی دارد، در نتیجه نفوذ در دل 
آن هاست.

علیرضا رزم حسینی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای 
مســلح که به مناســبت هفته نیروی انتظامی در محل 
مرکــز آموزش ثامن االئمه)ع( برگزار شــد، اظهار کرد: بر 
ما واجب اســت که همواره یاد و خاطره شهدا، جانبازان 
و رزمندگانی که در راه امنیت کشــور از خودگذشــتگی 

کردند را گرامی بداریم.
وی با اشــاره به اینکه در این ایــام باید خدمات مهم نیروی 
انتظامی را بازتعریف کنیم، افزود: امروز امنیت خراسان رضوی 
با عنایت امام رضــا)ع( و تالش نیروهای نظامی و انتظامی، 

امنیتی پایدار و کم نظیری است.
وی از امنیت به عنــوان باالترین نعمت یاد کرد و گفت: 
امنیــت امروز کشــورمان به برکت اقتدار، تیزهوشــی و 
مدیریت فرماندهی معظم کل قوا و خادمی همه سربازان 
در نیروهای مســلح رقم خورده اســت و باید قدر آن را 

بدانیم.

 پایانه مسافربری راه ابریشم 
جابه جا می شود؟ 
قدس: رئیس کمیسیون  
حمل ونقــل  عمــران، 
شــورای  ترافیــک  و 
شهر مشــهد در بازدید 
مســافربری  پایانــه  از 
گفــت:  ابریشــم  راه 
ســرویس دهی  تجمیع 

اتوبوس های برون شهری از مبدأ مشهد به اقصی نقاط کشور 
و همچنین اتوبوس های درون شهری در این پایانه، معضالت 
ترافیکی و آلودگی هوای بسیاری را برای شهر ایجاد کرده که 

باید چاره اندیشی شود.
بهاروند خاطرنشان کرد: به همین منظور احداث پایانه های 
مسافربری مختلف در غرب و شرق مشهد در دستورکار قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه شهرداری در حال بررسی است تا مکان 
فعلی پایانه راه ابریشــم را تغییر کاربری دهد و این پایانه 
به مکان جدید خود منتقل شــود، افزود: در محل جدید 
کاربری های مختلــف اعم از اتوبوس های برون شــهری، 
درون شهری، تاکســیرانی و مترو پیش بینی شده که گام 
مؤثری در جهت رفاه حال شهروندان مناطق کم برخوردار 

مشهد خواهد بود.

یک مقام انتظامی استان اعالم کرد
 ارائه خدمات مضاعف 

پلیس امنیت عمومی در هفته ناجا 
خط قرمز: رئیس پلیس 
انتظامی  عمومي  امنیت 
افزایش ساعت  از  استان 
کاري اداره مهاجــرت و 
گذرنامه ، اداره نظارت بر 
اماکــن عمومي و پلیس 
امنیت اخالقی در هفته 
ناجــا به منظور تکریم ارباب رجــوع و ارائه خدمات مضاعف به 
شــهروندان خبر داد.  سرهنگ امید نودهی در تشریح این خبر 
گفت: با فرارسیدن هفته ناجا و کنگره عظیم اربعین حسینی، 
واحدهاي مختلف پلیس امنیت عمومي استان خراسان رضوی 
از جمله اداره مهاجرت و گذرنامه، اداره نظارت بر اماکن عمومی 
و پلیــس امنیت اخالقی در دو نوبت صبح و بعدازظهر خدمات 
مضاعف به شــهروندان ارائه مي دهنــد. وی اظهار کرد: پلیس 
مهاجرت و گذرنامه، اداره نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت 
اخالقی همه روزه در طول هفته ناجا از ساعت 14 تا اذان مغرب 

آماده ارائه خدمت به مردم عزیز خواهند بود.
رئیس پلیس امنیت عمومي خراســان رضوی تصریح کرد: این 
تسهیالت شامل پاســخگویي به استعالمات در حوزه صنوف و 
اماکن و همچنین خدمات رســاني گســترده به زائران اربعین 

حسینی و مراجعان اخذ گذرنامه است.
سرهنگ نودهی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل خیل عظیم 
زائران برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، اداره مهاجرت و 
گذرنامه واقع در خیابان پیروزی 2/2 روز جمعه نیز از ساعت 8 تا 

هنگام اذان ظهر خدمات گذرنامه ای ارائه می کند.

 بانوی مرگ مغزی 
به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

فارس: مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد از اهدای عضو یک بانوی پنجاه و دو ساله مرگ 
مغزی شده خبرداد و گفت: اهدای اعضای این بانو موجب نجات 

جان چهار بیمار شد.
ابراهیم خالقی اظهار کرد: در نهصدو سی و نهمین عمل اهدای 
عضو از اهدا کننده مرگ مغزی، »زهره بیک محمدی«، پنجاه 
و دو ســاله که از بخش جراحی اعصاب بیمارستان قائم )عج( به 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه 
مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و 
رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی 

اهدای عضو قرار گرفت.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد خاطر نشــان کرد: کبد مرحومه زهره بیک محمدی در 
بیمارستان منتصریه به جوانی  بیست ویک ساله ساکن روستای 
مراوه تپه اســتان گلستان پیوند شــد و به بیمار زندگی دوباره 

بخشید .
وی گفت: همچنین قرنیه های زنده یاد محمدی نیز جهت پیوند 

به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
خالقی اظهار کرد: قسمتی از پوست این فرد نیز جهت پیوند به 

بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.

در خراسان شمالی صورت گرفت
  توقیف 126 خودرو 

حین انتقال دام غیرمجاز
خبرنگار  بجنــورد- 
دســتگاه   12۶ قدس: 
خودرو حامل دام زنده و 
یا فراورده های خام دامی، 
در ۶ ماه اول سال به علت 
نداشتن مجوزهای الزم، 
مواصالتی  محورهای  در 

خراسان شمالی توقیف شده است. 
کارشناس مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 
در تشریح ماجرا اظهار کرد: دامپزشکی استان در راستای صیانت 
از سرمایه های دامی، جلوگیری از انتقال بیماری ها و پیشگیری از 
مخاطرات بهداشتی، از خروج غیرمجاز دام و فراورده های دامی از 

استان جلوگیری و طبق قانون با آن برخورد می کند.
ابراهیم تقوایی گفت: در این بازه ۶ ماهه ابتدایی سال،  ۵۳ رأس 
دام سنگین، ۹۳8 رأس دام سبک، 2۵۳ کندوی زنبورعسل، 40 
هزار و 200 قطعه جوجه یکــروزه، 2 هزار و ۵00 قطعه پولت 
تخم گذار، ۵ هزار و ۵00 قطعه مرغ زنده، ۹ سر اسب و هفت سر 
االغ که بدون مجوز دامپزشکی در حال حمل به مقاصد مختلف 

بودند، در محورهای استان شناسایی و توقیف شده است.  
وی افزود: امسال قاچاق دام در استان شناسایی و گزارش نشده 
و تخلف های مزبور، حمل بدون مجوز و یا تخلیه در محلی غیر از 

مقصد اعالم شده در بارنامه بوده است.
وی گفت: کدرهگیری که برای حمل دام صادر می شــود، برای 
رانندگان متخلف غیرفعال شده  و این خاطیان دیگر نمی توانند 

نسبت به جابه جایی دام اقدام کنند.  
کارشناس مسئول قرنطینه اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی 
خاطرنشان کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، ساالنه 200 تا 
۳00 هزار رأس دام ســبک و حدود 7 هزار تا 10 هزار رأس دام 

سنگین بدون اخذ مجوزهای الزم از استان خارج می شود.

بی احتیاطی پایان غم انگیزی داشت
واژگونی مرگبار پراید در محور»آق تپه«

خــط قرمــز: رئیس 
پلیس راه خراسان شمالی 
از وقوع یک مورد واژگونی 
خودرو پرایــد در محور 
»آق تپه« با دو کشــته و 

یک مجروح خبر داد.
علیرضــا  ســرهنگ   
حســین زاده با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی اعالم یک 
مورد واژگونی در محور »آق تپه« در شهرستان بجنورد بالفاصله 
کارشناسان پلیس راه به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر 

اعزام شدند.
وی با اشاره به اینکه در اثر این حادثه دو نفر در دم کشته شدند، 
افزود: یک نفر نیز به شدت مجروح که توسط عوامل امدادی به 

مراکز درمانی منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه برابر اعالم نظر کارشناسان 
حاضر در صحنه، علت این حادثه بی احتیاطی و عدم توانایی در 
کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مجاز اعالم شده 

است.

زاویه تصویر

بدون شرح

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     .

 ارجاع مشتریان به یک داروخانه خاص!
داروخانه22بهمن علوم پزشکی مشهد می گوید فالن دارو را نداریم و بدون تقاضای مشتری، 

ارجاع می دهد به  یک داروخانه خصوصی خاص!
935...9020

 گرانی نان قبل از تشکیل جلسه
به رئیس اتاق اصناف مشهد بفرمایید بیشتر نانوایی ها قبل از اینکه شما جلسه و کارگروه تشکیل 
بدهید قیمت ها را افزایش دادند مگر اینکه بخواهید باز شما قیمت نان را بیشتر کنید! چون ما مردم 
عادت کردیم هر وقت مسئوالن مصاحبه کردند، به هم ریختگی، افزایش قیمت و یا کمبود اتفاق افتاد.

915...1600
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عقیــل رحمانی در بررســی های دقیق 
ضابطان دســتگاه قضایی و کارشناسان اداره 
کل امورمالیاتی خراســان رضوی روی چند 
ســرنخ، پرده از اقدامات پیچیده و ســازمان 
یافته یک مافیای حرفه ای که به کالهبرداری 
شبکه ای،جعل و استفاده از سندمجعول، فرار 
مالیاتی گســترده، قاچــاق کاال و ارز، تضییع 
حقوق دولت و... اقدام کرده بودند، برداشته شد 
و ماجرا به صورت ویژه ای در دســتگاه قضایی 

مورد پیگیری قرار گرفت.

 شرکت صوری و جنایت مالیاتی!
در بررســی های صــورت گرفته از ســوی 
کارشناســان و ســربازان گمنام اداره کل 
اطالعات خراسان رضوی، کارآگاهان پلیس 
آگاهی و کارشناسان اداره کل امور مالیاتی 
اســتان که در پی اجــرای مصوبه کارگروه 
شناســایی و وصول بدهی هــای مالیاتی و 
بود،  گرفته  بازرگانی صــورت  کارت هــای 
ســرنخ هایی از یک تخلف عظیم و سازمان 
یافته بدست آمده که هر چه کارشناسان در 
آن دقیق تر می شــدند، عمق فاجعه صورت 

گرفته بیشتر مشخص می شد.
وقتــی ابعاد دیگری از ماجرا که در پوشــش 
یک شرکت کاغذی به صورت کامالً حرفه ای 
و پیچیده صــورت گرفته بود،مــورد تأمل و 
واکاوی قرار گرفت نمایان شد که افراد سودجو 
با جمــع آوری و اجــاره غیرقانونی کارت های 
بازرگانی، افراد مختلــف از آن ها برای مقاصد 

مجرمانه سوءاستفاده کرده اند.
از همین رو گزارشــی مفصــل از این خیانت 
آشــکار به سیستم اقتصادی کشــور در 11 
صفحه تنظیم و به دادســری ناحیه 2 مشهد 
ارســال و پس از آن این موضوع که از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود، به شعبه 201 بازپرسی 

ارجاع شد.
در ادامه گــزارش مذکور به دقت توســط 
قاضی »ســالم اندای« مورد مطالعه قضایی 
قرار گرفت. به این واســطه مشخص شد که 
شرکت کاغذی که توسط چند برادر هدایت 
می شــد، ماهیت اجرایی نداشته و به هیچ 
عنــوان فعالیت اقتصادی نــدارد. همچنین 
آن شــرکت نه کاال تولید و نه خدمتی ارائه 
می کند و اصاًل اشتغال زایی هم ندارد؛ کارش 
ارتبــاط گیری با برخی مودیــان مالیاتی و 

صــادر کــردن فاکتورهای 
صــوری در ازای دریافــت 

پول است.

 دور زدن قانون خیلی 
شیک و مجلسی

گویای  تکمیلــی  تحقیقات 
ایــن بــود که نکتــه اصلی 
ماجرا از اینجا بــه بعد رقم 
می خــورد، آن هم زمانی که 
با همکاری مدیران شــرکت 
کاغذی و مشــتریان ویژه و 
صدور فاکتورهای غیرواقعی، 
پول هــای کالن از حســاب 
دولــت خــارج و بــه جیب 

متخلفان واریز می شد.
روش اجــرای ســناریوی مجرمانه هم به این 
صــورت بود کــه مودیان مالیاتــی در موعد 
رســیدگی به پرونده های مالیاتی شــان، این 
اسناد غیرواقعی را به اداره مالیات ارائه و مدعی 
می شدند که مالیات خرید پرداخت شده است. 
از سویی آن ها می دانستند که طبق ماده 17 
قانــون مالیات برارزش افــزوده )مالیات هایی 
که مودیــان در موقع خریــد کاال یا خدمت 
بــرای فعالیت های اقتصادی خود به اســتناد 
صورتحســاب های صادره موضوع این قانون 
پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های 
وصول شــده توسط آن ها کســر و یا به آن ها 
مسترد می شــود( اضافه مالیات پرداختی در 

خریــد کاال و... از حســاب 
دولت برداشت و به حساب 
واردکننده واریز خواهد شد و 
دور زدن قانون اینجا صورت 
می گرفت و ارقامی که حق 
آن هــا نبود و اصــالً کاالیی 
برای آن وارد کشــور نشده 
بــود را از دولــت اخذ و در 
حساب مالیاتی خود منظور 
می کردنــد و تضییع حقوق 

دولت را رقم می زدند.
از ســوی دیگر این اقدامات 
از مصادیق  صورت گرفتــه 
قانون مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز محســوب می شد؛ چرا 
که در ماده یک قانون مبارزه 
بــا قاچاق کاال و ارز هرگونه فعلی با ترک فعل 
که موجب نقص در تشریفات قانونی مربوط به 
ورود و یا خروج کاال و ارز شود، قاچاق محسوب 

می شود.

 فرار مالیاتی گسترده 
یکی دیگر از نتایج اقدامات مجرمانه این پرونده 
تو در تو و پیچیده، فرار مالیاتی گسترده برخی 
واحدهای تولیدی بود زیرا آن ها به جای صدور 
فاکتورهای فروش واقعی، اسناد مربوط را به نام 
خریدار غیرواقعی یعنی شرکت کاغذی صادر 
و با سوءاســتفاده از کد اقتصادی آن شرکت 
صوری دیگر اعمال غیرقانونی را رقم می زدند، 

حال آنکه اگــر واقعیت ماجرا رقم می خورد و 
فروش واقعی واحد تولیدی مشخص می شد، 

امکان فرار مالیاتی وجود نداشت.
در پی چندین روز بررسی دقیق ماجرا توسط 
مقام قضایی همچنین مشخص شد که اعضای 
این باند ســازمان یافته برای دست اندازی به 
بیت المال اقدامات مجرمانه دیگری هم نظیر 
کالهبرداری شــبکه ای، جعل و اســتفاده از 
سندمجعول، فرار مالیاتی گسترده، قاچاق کاال 
و ارز، تضییع حقــوق دولت موضوع ماده 24 
قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد، 
مشارکت در تحصیل مال نامشروع به صورت 
ســازمان یافته با سوءاســتفاده از کارت های 
بازرگانی و شــماره اقتصادی ســایر مودیان 

مالیاتی را رقم زده اند.

 باال کشیدن 289 میلیارد توسط شرکتی 
که مظلوم نمایی می کرد!

تحقیقات موشــکافانه صورت گرفته حاکی از 
آن بود که یکی از واحدهای تولیدی شناخته 
شده در حاشیه شهر مشهد با همکاری مدیران 
شرکت کاغذی بیش از 28۹ میلیارد تومان را 
با شیوه مذکور به جیب زده و موجب تضییع 
حقوق دولت و به نوعی ســرقت از بیت المال، 

کالهبرداری و... شده اند.
این حجم از مســتندات موجب شــد تا مقام 
قضایی دستورات ویژه ای در این باره صادر کند. 
پس از صدور دســتورات مذکور مشخص شد 
که بیش از 2۵0 شرکت دیگر هم در این شیوه 

غارت بیت المال سهیم بوده اند.
در حالی نام یکی از واحدهای تولیدی شناخته 
شده در این پرونده باال کشیدن چند صدمیلیارد 
تومانی به میان آمد که حدود یک سال پیش 
مدیران همان مجموعه به بهانه مشکالت پیش 
روی تولید و عدم تــوان رقابت با دیگر رقبا و 
دیگر بهانه های واهی تعدادی از کارگران خود 
را تعدیل و بارها مدیران استانی را تهدید کردند 
که اگر وام چند ده میلیاردی به مجموعه تزریق 

نشود، واحد تولیدی تعطیل خواهد شد.

کار دنیا برعکس شده است

اخذ مالیات  290 میلیاردی یک شرکت  از دولت!

تحقیقات موشکافانه 
صورت گرفته حاکی 

از آن بود که یکی 
از واحدهای تولیدی 

شناخته شده در حاشیه 
شهر مشهد با همکاری 

مدیران شرکت کاغذی 
بیش از 289 میلیارد 

تومان را با شیوه مذکور 
به جیب زده است

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 افزایش دما در خراسان رضوی

هواشناسی  قدس: 
رضوی  خراســان 
اعالم کرد: براساس 
و  نقشــه ها  تحلیل 
مدل های پیش یابی 
در  هواشناســی، 
چهــار روز آینــده 

پدیده جوی غالب در ســطح اســتان وزش باد است که 
در مناطقــی از نیمه غربی و جنوبی اســتان در ســاعات 
بعدازظهر افزایش ســرعت وزش باد تــوأم با گردوخاک 

پیش بینی می شود. 
ضمن اینکه طی امروز و فردا شــاهد افزایش ابرناکی در 
سطح اســتان خواهیم بود که بارشی را به همراه نخواهد 

داشت. 
همچنین دمای هوا طی روزهای یکشــنبه و به خصوص 
دوشنبه در غالب نقاط استان به طور محسوسی نسبت به 

دیروز افزایش خواهد یافت. 

خبر
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خط قرمز: نخستین جلسه ستاد پیشگیری و 
رسیدگی به جرایم انتخاباتی به ریاست رئیس 
کل دادگستری استان خراسان رضوی در مشهد 
برگزار شد. روابط عمومی دادگستری خراسان 
رضوی اعالم کرد: متعاقب دســتورعمل نحوه 
تشکیل و رسیدگی به جرایم انتخاباتی صادره 
از ناحیه رئیس قوه قضائیه با محوریت برگزاری 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی 
و نخستین میان دوره ای پنجمین دوره انتخابات 
مجلس خبرگان رهبری در اســفند ماه 1۳۹8 
و در راســتای اجرای ماده ۶7 قانون انتخابات 
مجلس شورای اسالمی مصوب 78/۹/7؛ جلسه 

ستاد مذکور در استان خراسان رضوی با حضور 
اعضا و نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله 
استانداری، شــورای نگهبان، نیروهای نظامی، 
انتظامی و امنیتی و رســانه و به ریاست قاضی 
غالمعلــی صادقی در مجتمــع قضایی والیت 

مشهد برگزار شد.
براساس بخش نامه ریاســت  قوه قضائیه و در 
اجرای ماده ۶7 قانون انتخابات مجلس شورای 
اســالمی که مقرر می دارد: »تشکیالت قضایی 
در حوزه انتخابیه به منظور پیشگیری از وقوع 
جــرم، ضمن هماهنگــی با ناظرین شــورای 
نگهبــان و هیئت اجرایی، اقدامــات الزم را در 

محدوده مقررات معمول می دارد«.  این ســتاد 
اقدامات قانونی الزم در سطح استان را به انجام 
خواهد رســاند.  همچنین طبق این بخش نامه 
ســتاد موصوف موظف است ســایر موادی که 
دربرگیرنده جرایم انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی اســت از قبیل: مواد ۵۵، ۵8،۵7، ۵۹، 
۶۵،۶1 و ۶۶ قانون مذکور و فصل هشتم قانون 
مجازات اســالمی، در سه مرحله قبل و حین و 
پس از برگزاری انتخابــات را مالک عمل قرار 
داده و ضمن تشــکیل هرچه ســریع تر ستاد 
پیشگیری استانی و شهرستانی با هماهنگی و 
برنامه ریزی مناسب، منسجم و اثربخش نسبت 

به پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام نماید و با 
قید تسریع، برخورد قانونی به عمل آورد. گفتنی 
است، پایش و رصد مداوم و مستمر اقدامات و 
فعالیت های انتخاباتی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات 
پیشگیرانه با هدف پیشگیری از جرایم انتخاباتی، 
ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، ارشاد و راهبری 
ستادهای استانی و شهرستانی، توجیه، ارشاد 
و انذار تشــکل ها، احزاب، گروه ها و ستادهای 
انتخاباتی و اطالع رســانی مناسب با هدف ارتقا 
آگاهی های عمومی در زمینه پیشگیری از بروز 
جرایم و تخلفات انتخاباتی به عنوان بخش هایی 

از وظایف این ستاد ذکر شده است

با حضور رئیس کل دادگستری خراسان رضوی صورت گرفت

برگزاری نخستین جلسه ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی 



 آغاز اکران 6 فیلم جدید 
در سینماهای استان

فیلم   6 اکــران  قدس: 
جدیــد در ســینماهای 
مشهد از روز گذشته آغاز 
شــد. »درخونگاه« فیلمی 
ســیاوش  کارگردانی  به 
سال  محصول  اســعدی 
فیلم  این  اســت.   1396
در سال 1397 در سی و 

هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده است.
درخونگاه روایتگر داســتان زندگی مردی به نام رضاست که در 
اوایل دهه 60 ایران را به قصد کار به مقصد ژاپن ترک کرده است.

در این اثر سینمایی بازیگرانی چون امین حیایی، ژاله صامتی و 
پانته آ پناهی ها حضور دارند.

این فیلم در پردیس ســینمایی هویزه، اطلس و ویالژتوریست 
در حال اکران است. »ســال دوم دانشکده من« محصول 1396 

تازه ترین فیلم رسول صدرعاملی است. 
این فیلم روایتگر مهتاب و آوا دانشجویان سال دوم دانشکده است 
که به اتفاق تعدادی دیگر از همکالسی هایشان برای یک سفر چند 

روزه دانشجویی از تهران به اصفهان می روند.
در این فیلم سها نیاســتی، فرشته ارسطویی، علی مصفا، پدرام 
شریفی، بابک حمیدیان، ویشکا آسایش، شقایق فراهانی و نیلوفر 

خوش خلق به ایفای نقش می پردازند.
این فیلــم هم اکنون در پردیس ســینمایی اطلــس، هویزه و 

ویالژتوریست در حال اکران است.
فیلم ســینمایی »شــاه کش« به کارگردانی وحیــد امیرخانی و 
تهیه کنندگی عباس نادران است که از هفته گذشته اکران آن در 
سینماهای مشهد آغاز شده است، این فیلم دومین اثر سینمایی 
وحید امیرخانی است. در این اثر سینمایی بازیگرانی چون مهناز 
افشــار، هادی حجازی فر، مهدی کوشکی، علیرضا کمالی، فرید 

سجادی حسینی، پیمان مقدمی و مجید صالحی حضور دارند.
»ماجرای نیمروز: رد خون« دنباله فیلم سینمایی ماجرای نیمروز 
به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی سید محمود 
رضوی محصول سال 1397 است. این فیلم در سی و هفتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و با نامزدی در 12 رشته این 

جشنواره، توانست سه سیمرغ بلورین بدست آورد.
روایت کلی این فیلم دربــاره اتفاقات بعد از پایان جنگ ایران و 
عراق در ســال 1367 و عملیات مرصاد است. نیروهای امنیتی 
ایران متوجه حضور نفوذی های سازمان مجاهدین خلق در جبهه 
می شوند. با ارسال دو مأمور امنیتی به بغداد می خواهند پیش از 
شروع عملیات فروغ جاویدان، عباس زریباف فرمانده این عملیات 

را ترور کنند، اما داستان طور دیگری رقم می خورد.
در این فیلم بازیگرانی چون جــواد عزتی و هادی حجازی فر به 

ایفای نقش می پردازند.
»کروکودیل« به کارگردانی مسعود تکاور در دو سینمای اطلس و 
هویزه به نمایش گذاشته شده است. در این فیلم بازیگرانی چون 
کوروش تهامی، اندیشه فوالدوند، حسین مهری، الهه حصاری، 
رضا یزدانی، علیرضا مهران، رامین پرچمی، افســانه چهره آزاد و 
رامتین خداپناهی حضور دارند. این فیلم که یک فیلمی با فضایی 
حادثه ای است، داستان چند جوان است که می خواهند از مسیری 

سریع اما پر خطر، همه چیز را یک شبه بدست بیاورند، اما ...

ورزش خراسان گفت وگو با خانواده سرباز شهید مرزبانی »حجت کاظمی«

بعد از شهادت متوجه فعالیت های خیریه  او شدیم
ســرور هادیان فقــط 20 روز از خدمت 
سربازی اش مانده بود. در زاهدان خدمت می کرد. 
در شرایط آب و هوایی سخت، کمین و مرزبانی 
کار هر سربازی نیست، طاقت می خواهد. اما هربار 
که مرخصی می آمد یا تماس می گرفتم، در پست 
کمین بود، می گفت: مامان نگران نباش، من مرد 

شدم.

  شهادت توسط گروه تروریستی 
شهید حجت کاظمی یکی از 11مرزبانی بود که 
مظلومانه توسط گروهک تروریستی جیش العدل 

به شهادت رسید.
در هفته گرامیداشت ناجا به ســراغ خانواده ای 
می روم که هنوز به فراق و نبود پسر سربازشان، 

عادت نکرده اند.
مادر شــهید، 41 ساله است، او می گوید: حجت 
پسر اول من بود. 6مهر1376 در مشهد متولد شد. 
آن زمان پدرش در شــهرداری پاکبان بود و من 
هم خانه دار هستم. دو پسر کوچک ترم سجاد و 
محمدجواد هم متولد سال های 81 و 83 هستند. 
بی بی زهرا سیداحمد اسالمی می افزاید: حجت، 
پســر متدین، ســاده و خوش قلبی بود تا پایان 
مقطع راهنمایی درس خواند. اول دبیرستان بود 
که یک روز از مدرسه آمد و به من گفت، مدرسه 
نمی روم. هرچه اصرار کــردم درس ات را بخوان 
تا آینده ات خوب باشد، گفت نه. دلم می خواهد 
سر کار بروم. بعد ها متوجه شدم به دلیل شرایط 
نامناســب اقتصادی خانواده، درس را رها کرد و 

مشغول کار شد. 

  پسری که حامی بود
این مادر شهید توضیح می دهد: در سنی که همه 
بچه ها از پدر و مادرشــان خواسته های متفاوتی 
دارنــد، اما حجت به من گفــت، نمی توانم تاول 
دست های بابا را ببینم که دو شیفت کار می کند 
تا هزینه زندگی و اجاره خانه را بدهد. باید کمکش 
کنم. از همان روزی که به مدرسه نرفت، هر روز 
سرکار می رفت. ابتدا مشــغول به کار گچ کاری 
ساختمان شد و هر شب خسته می آمد، می گفت، 
این دســتمزد امروزم مامان، از بابا برای خرجی 
خانه دیگر پول نگیر. بابا اجاره خانه و قسط هایمان 

را بدهد، کافی است.

  مادیات برایش معنا نداشت 
حاال این مادر شــهید 19 ســاله، بغض می کند 
و ادامه می دهد: حجت بســیار دســت و دلباز و 
مهربان بود. بعد ها در یک ســوپرمارکت نزدیک 
حرم شیفت شب تا صبح کار می کرد و حقوقش 
روزی 25 هــزار تومان بود و هیــچ پولی برای 
خودش نگه نمی داشــت. هرچه می گفتم لباس 

و... برای خودت بگیر، می گفت این خرجی خانه 
است. اگر خودم برایش ژاکت و 
یا لباسی می خریدم، بعد از چند 
نیست.  ژاکتش  می دیدم  وقت 
می گفت:  می پرســیدم،  وقتی 
دوستم سردش بود و لباس گرم 
الزم داشت. می گفتم مادرجان 
خودت چی؟ می گفت مامان دل 

به مال دنیا نداشته باش.
حاال مادرشــهید برایم از سال 
95 کــه حجت بــرای خدمت 
ســربازی ابتــدا در بیرجند و 

ســپس به زاهــدان مــی رود، می گوید: حجت 
گفت، 18 ســاله شدم و باید به ســربازی بروم. 
گفتم صبر کــن. گفت باید بروم. شــرایط آب 
وهوایی بیرجنــد و بعدها زاهدان ســخت بود، 
اما هیــچ گاه او از این وضعیــت گالیه نمی کرد 
 که مبــادا من و پــدرش غصــه بخوریم. فقط 
یک بار که در حیاط خانه با دوستانش از کمین 
و سختی های ســربازی تعریف می کرد، شنیدم. 
صدایش کردم و گفتم، پس چرا مامان جان این ها 
را به من نمی گویی؟ گفت، مگرشــما شنیدی؟ 
آن ها را شــوخی کردم. چون دوستانم از سختی 
محل خدمتشان تعریف می کردند، من هم یک 

چیزی گفتم.
حاال مادر ادامه می دهد: اما بعد ها فهمیدم سربازی 

در آن منطقه بسیار سخت بوده است.

  تولد و شهادتش جمعه بود
او به گذشــته باز می گــردد و از نام »حجت« که 
برایش برگزیده شــد، می گویــد: زمانی که من 
حجت را بــاردار بودم در ماه آخر بارداری ام تمام 
بدنم جوش هــای زیادی زده بود. دکترها گفتند 
که باید بچه ام را سقط کنم و این بیماری بچه را 
دچار اختالالت ژنتیکی می کند، اما من و همسرم 
نمی خواستیم این اتفاق بیفتد. در آخرین لحظه به 
دکتری که استاد پزشک من بود، رفتم و گفت این 

بیماری سرخجه نیست و از گرمی است، خدا دنیا 
را به من داد. وقتی به دنیا آمد، 
ســالم بود. او روز جمعه به دنیا 
آمد و همان جا بر زبان پدرش 
نام حجت جاری شد و اسمش 
را حجت گذاشتیم و جمعه هم 

به خاک سپردیمش.
مادرشهید برایم تعریف می کند: 
در مراسمش یکی از مادرهای 
و خیلی  آمــد  هم خدمتی اش 
گریه می کرد و به من گفت، االن 
به جای حجت تو پسر من باید 
شهید می شد.  مادر شهید کاظمی اظهار می دارد: 
دهم اردیبهشــت قرار بود به مرخصی بیاید و تا 
بیست وپنجم بماند، بعد هم تا آخر خدمتش در 

زاهدان باشد.

  شهادت 11 مرزبان 
می گویند روز 6 اردیبهشت96 زمان کمین بوده 
است. نوبت یکی دیگر از سربازها بوده، ولی مادر 
آن سرباز بیمار بود و نمی توانست به کمین برود. 
حجت داوطلبانه قبول کرده است که به جای او 

سر پستش حاضر شود.
درحین تعویض شــیفت بین میل مرزی 99 و 
100 در کمین تروریست های جیش العدل گرفتار 
شدند و عناصر این گروهک تروریستی، 11مرزبان 

را با اسلحه گرینف به رگبار گلوله بستند.
مادر شــهید حجت 19 ســاله از خبر شهادت 
پســرش برایم این گونه تعریف می کند: ساعت 
10 صبح بود. یکی از طرف پاســگاه به ما زنگ 
زد و گفت: از هم خدمتی های حجت هستم. اگر 
می شود شــماره عموی بزرگش را به ما بدهید. 
تعجب کردم و پرسیدم: چیزی شده است؟ گفت: 
می خواهم احوالشان را بپرسم. من از دوستانشان 
هســتم. دل نگران بودم با خــودم گفتم، نکند 
مشکلی برای حجت پیش آمده باشد. پدرش را 
بیــدار کردم و جریان را به او گفتم. هر دو نگران 

بودیم، اما همســرم سعی داشــت مرا آرام کند. 
هرچــه تالش کردیم با دوســتان هم خدمتی و 

پادگان او تماس بگیریم، نشد.

  خبر شهادت پسرم
بعد از چند ساعت عموی حجت خبر شهادتش را 
به ما داد. من هنوز هم باور نمی کنم که حجت به 
شهادت رسیده باشد و همیشه در بهشت رضا در 

مزارش می نشینم و با او صحبت می کنم.
او به خاطره ای از حجت اشاره می کند و می گوید: 
یک بار گفت: مامان هم خدمتی هایم می گویند 
خواهر خیلی خوب و مهربان اســت. کاش من 
یک خواهر داشــتم. گفتم، ان شاءاهلل سربازی ات 
که تمام شــد، دامادت می کنم و خودت صاحب 
دختر می شــوی، خندید. من فکر دامادی اش را 
داشــتم.20 روز از خدمت پســرم مانده بود و او 

آخرین بار گفت، مامان پسرت مرد شده است.

  یاور و مهربان بود
پدر شهید هم می گوید: حجت، پسر مهربانی بود 
و او به خاطر کمک به من و خانواده اش درس را 

رها کرد و مشغول به کار شد.
داوود کاظمی با بیان اینکه هیچ گاه جز مهربانی و 
ادب و احترام از او چیزی ندیدم، تصریح می کند: 
حجت بسیار متدین و بااخالق بود و همه فامیل و 
دوستان و همسایه ها از رفتار او تعریف می کردند.

پدر شــهید که در حال حاضر در بخش خدمات 
اســتانداری مشغول به کار اســت، خاطرنشان 
می کند: حجت در سوپر کار می کرد و به سربازی 
که رفت، صاحبکارش که خبر شهادت حجت را 
شنید، آمد و یک میلیون تومان کارت هدیه به من 
داد و گفت برای حجت هرکاری کنم، کم است 
او بسیار بچه خوب و با اخالقی بود. حجت قبل از 
سربازی جزو بسیج بود و بعد از شهادتش متوجه 
بسیاری از فعالیت های خیرخواهانه او در روستا از 

طرف بسیج شدیم. 

  امنیتی به ژرفای جانفشانی 
آرام کردن این مادر و پدرها کار راحتی نیست و 
گریه های آن ها هم تا ابد باقی است، اما می توان 
با قدردانی از همه ســربازان و مرزبانانی که برای 
امنیت ما در طول شــبانه روز از جانشــان مایه 
می گذارند، دل خانواده های شــهدای مرزبانی را 

کمی التیام بخشید.

هنر هفتم
 بجنورد قهرمان مسابقات 

پاورلیفتینگ خراسان شمالی
بجنــورد - خبرنگار 
مســابقات  قــدس: 
قهرمانی  پاورلیفتینــگ 
خراســان  باشــگاه های 
برتــری  بــا  شــمالی 
ورزشــکاران بجنورد به 

کار خود پایان داد. 
این دوره از مســابقات به مدت دو روز و در 11 وزن مختلف 
در چهار رده نوجوانان، جوانان، بزرگســاالن و پیشکسوتان 
برگزار شد که پس از رقابتی ســخت و نزدیک، باشگاه های 
مکث پاور، میثم و هیربد، همگی از بجنورد به ترتیب عناوین 
اول تا سوم را از آن خود کردند. سعید هاشمی، رئیس کمیته 
پاورلیفتینگ خراسان شمالی در حاشیه این مسابقات اظهار 
کــرد: در بخش انفرادی این مســابقات نیز در رده نوجوانان 
رضا باغجری، جوانان و بزرگســاالن محمدرضا شکری و در 
رده پیشکسوتان محمدرضا روحانی نفرات برگزیده شناخته 

شدند.

 نایب قهرمانی تربت حیدریه 
در مسابقات جودو بانوان استان

رقابت هــای  قــدس: 
نوجوانــان  قهرمانــی 
جودو خراســان رضوی 
نایب  با  بانوان  در بخش 
حیدریه  تربت  قهرمانی 
در مشــهد بــه پایــان 

رسید. 
در این دوره از مســابقات، شــرکت کنندگان در 10 وزن به 
مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم مشــهد قهرمان شــد 
و تیم تربــت حیدریه به مقام دوم دســت یافت. همچنین 
تیم های ســبزوار و باشگاه ضربان مشهد به صورت مشترک 

سوم شدند.
تیــم تربت حیدریــه که با هدایــت الهام فریــادی در این 
مســابقات حضور پیدا کرد، عاطفه رنجبر با کســب عنوان 
قهرمانی و نشــان طالی وزن 70- کیلوگرم توانســت جواز 
حضور در رقابت های کشوری را بدست آورد و در اوزان 57- 
و 52- کیلوگــرم نیز نرگس رنجبری و مبینا محمودزاده در 

جای دوم ایستاده و به نشان نقره دست یافتند.

 ورود رشته ورزشی اسکواش 
به مدارس خراسان شمالی

 - د ر بــجـــنـــو
قدس:  خــــبرنگار 
سرپرست معاونت تربیت 
آموزش  و سالمت  بدنی 
و پرورش خراسان گفت: 
اسکواش  ورزشی  رشته 
راه  به مدارس  به زودی 

خواهد یافت.
مهدی خطیب زاده افزود: در جلسه ای که با اداره کل ورزش 
و جوانان در راســتای راه اندازی ورزش اسکواش در مدارس 
منعقــد گردید، مقرر شــد این رشــته در افتتاحیه المپیاد 
ورزشی درون مدارس استان معرفی شود و طرح خط کشی 
اسکواش باز در مدارس در کالبد طرح حیاط پویا اجرا شود.

 حضور چهار تیرانداز خراسانی 
در اردوی تیم مستعدین کشور

تیرانداز  چهــار  قدس: 
حضور  برای  خراســانی 
استعدادیابی  اردوی  در 
تیراندازی  فدراســیون 

انتخاب شدند. 
در این دوره از مسابقات 
56 ورزشکار مستعد در 
دو رشــته تفنگ و تپانچه دختران و پســران توسط کمیته 

استعدادیابی این فدراسیون شناسایی شدند.
در بین نفرات دعوت شــده به این اردو، ســحر لطفی نیا از 
باشگاه ایرانیان نیشابور در رشته تفنگ دختران، آیناز عرب 
محقی و عارفه جانگداز در رشــته تپانچه دختران و ســعید 
پورباقری در رشــته تپانچه پسران از خراسان رضوی حضور 
دارند. گفتنی اســت پس از تمرینــات و رکوردگیری ها، 10 
ورزشکار برتر هر ماده برای اردوی آماده سازی مرحله دوم که 

در اسفندماه برگزار می شود، دعوت خواهند شد.

یار مهربان
  ساخت کتابخانه عمومی خیرساز 

در نیشابور آغاز شد
نـیـــشابـــــور- 
آیین  خبرنگارقــدس: 
کلنگ زنی و آغاز عملیات 
ساخت یازدهمین کتابخانه 
عمومــی نیشــابور با نام 
مرحومــه فهیمه زینلی با 
حضور فرماندار شهرستان 

نیشــابور، نمایندگان مردم نیشابور و فیروزه در مجلس، اعضای 
شورای اسالمی شهر و خانواده مرحومه زینلی برگزار شد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نیشابور در این مراسم 
اظهار کرد: نیشابور صاحب 10 کتابخانه عمومی نهادی است و با 
ساخت کتابخانه عمومی خیرساز فهیمه زینلی، نیشابور صاحب 

11 کتابخانه عمومی خواهد شد.
محمدرضا مقدم پاشا افزود: غرب شهر نیشابور کتابخانه عمومی 
ندارد و امید اســت با ساخت این کتابخانه در غرب شهر شاهد 
رونق فرهنگی بیشتر این منطقه باشیم. سعید شیبانی، فرماندار 
شهرستان نیشابور هم ضمن قدردانی از خانواده مرحومه زینلی، 
عنوان کرد: بی شک دعای خیر کسانی که با کتاب انس خواهند 
گرفت سالیان سال همراه این خانواده خواهد بود. گفتنی است 
زمین کتابخانه عمومی مرحومه فهیمه زینلی توسط شهرداری 
نیشــابور به اداره کل کتابخانه های عمومی واگذار شده است و 

خانواده زینلی هزینه ساخت بنای کتابخانه را تقبل کرده اند.

رونمایی
  ۵ عنوان کتاب از انتشارات 
دانشگاه بجنورد رونمایی شد  

بجنورد- خبـــرنگار 
قــدس: در یازدهمین 
نمایشگاه کتاب خراسان 
شــمالی برای نخستین 
باز از پنــج عنوان کتاب 
دانشــگاه  انتشــارات 
شــد.  رونمایی  بجنورد 

کتاب »بازی های تقویت هــوش هیجانی در کتاب یادگیری 
زبان انگلیسی« با تألیف مجید الهی شیروان، سمیرا رحمانی 
و مهــران برادران کاشــی، کتاب با عنــوان »نظریه و عمل 
شــبکه های یادگیری« با تألیف دکتر حســین اسکندری، از 
جمله کتاب های رونمایی شده به شمار می رود. براساس این 
گزارش؛ کتاب »مدل سازی و روش های حل برنامه ریزی عدد 
صحیح« با تألیف دکتر حسین کریمی، مهندس زهرا داستانی 
و مهندس محدثه محمدی، کتاب »یادگیری کلمات آکادمیک 
به صورت کاربردی«؛ مؤلفان مجید الهی شــیروان و محبوبه 
خبوشانی و کتاب »اصطالحات آمریکایی و بریتانیایی« برای 
درس کاربرد اصطالحات ویژه دانشــجویان زبان انگلیسی در 
مقطع کارشناســی با تألیف دکتر محمدرضا قربانی از جمله 

این کتاب ها هستند.
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   رئیس دانشگاه علوم  پزشکی مشهد: 
فروش صندلی پزشکی وجود 

خارجی ندارد

ایسنا: رئیس دانشگاه علوم  پزشکی مشهد درخصوص 
سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی در این دانشگاه، 
گفت: چیزی به نام سهمیه فرزندان هیئت علمی وجود 
ندارد، اما اگر فرزند یکی از اعضای هیئت علمی به طور 
مثال در رشــته پزشکی دانشــگاه زاهدان قبول شده 
باشد و پدرش عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد باشد، 
می تواند با همان رشته منتقل شود. شاید آمار ما در این 

زمینه در سال 15 نفر بیشتر نباشد. 
محمدرضــا دارابی در خصوص فــروش صندلی های 
رشته های پزشکی نیز عنوان کرد: چیزی به نام فروش 

صندلی پزشکی وجود خارجی ندارد.

  هفته ای برای کودکان شهرمان
۱7 برنامه متنوع در 

فرهنگسرای»کودک و آینده«

قدس: فرهنگســرای »کودک و آینده« به مناسبت فرا 
رســیدن هفته ملی کودک، 17 عنوان برنامه متنوع را 

برای شهروندان به ویژه کودکان تدارک دیده است. 
»رویداد شــهر جعبه ای«، »بازی هــای تعاملی و بومی 
محلی«، »کارگاه های فرزندپروری«، »ســالن بازی های 
حواس پنج گانه« و »ســاعتی با مدیــران« از برنامه های 
شاخصی اســت که از 13 تا 21 مهرماه در دست اجرا 
دارد. همچنین برنامه های دیگری شامل نمایش فیلم 
»تپلی و من« در ســینما کودک را از 15 تا 17 مهر ماه، 
کارگاه »تحلیل فیلم« همچنین کارگاه »استعدادیابی« را از 
16 تا 18 مهرماه برای شهروندان به اجرا در خواهد آورد. 

   رئیس گروه موزه های اداره کل میراث استان:
لوح ثبت جهانی حوله بافی ُخراشاد 

رونمایی می شود

ایرنا: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان جنوبی گفت: همزمان با برگزاری همایش ملی روز 
روستا و عشایر، لوح ثبت جهانی حوله بافی ُخراشاد بیرجند 
رونمایی می شــود. حســن رمضانی افزود: 15 مهر آیین 
رونمایی از لوح ثبت جهانی حوله بافی با حضور وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون صنایع دستی 
این وزارتخانه در روستای ُخراشاد بیرجند برگزار خواهد شد. 
خراشاد در 25 کیلومتری جنوب شرقی بیرجند واقع شده و 
پارچه بافی یا توبافی در این روستا ریشه تاریخی دارد. توبافی 
خراشاد سال 95 ثبت ملی و بر اساس اعالم شورای جهانی 

صنایع دستی آذر ماه سال 97 به ثبت جهانی رسید. 
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ك ا م ي و ن ت   م ا ت ا د و ر
 2 ا   ا و ج ا   م   ك و ت ا ه ي
 3 ل و س م ي   ن ي ا   ا ل   ا ش
 4 ا ل و   ن ي ك ل س و ن   س ب ب
 5 ب ر ا ب   ك و ي ت ه   ت ر ي ا
 6 ر م   ا ك   ل و ث   ن ر   ت ب
 7 گ   پ ر ا گ   ن ن گ ا و ر   ا
 8   گ ر ف ت ا ر   ا ر ت م ا س  
 9 پ   چ ي د م ا ن   گ ن ب د   ت
 10 ي ن   ك ي   س ا ق   ي و   ب و
 11 ش ا ن س   م ت ر ت ب   ن ا د ر
 12 د و ل   ن ي ا گ ا ر ا   ب ل ي
 13 س ي   ن ي   ن ي ل   و ا ر ي س
 14 ت ر ا ب ر ي   ل   ك ا ك ا   ت
 15 ي ا د ا و ر ي   پ ا ر و ز ن ي
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1. چشــمه ای بهشتی- تساوی شطرنجی 
- واســطه احضار ارواح 2. مردن- رئیس 
و باالســر- پسوند شباهت 3. از تقسیمات 
ارتشــی- فایق- تکه پارچه 4. آب ترکی- 
 بالــش- حــرص و طمــع- فاقــد و مبرا 
5. امتحان چهارجوابی- کســی که زیاده 
 از حد پول خرج می کند- شــهر زعفران 
6. بی باک- پرده دری- بر هر درد بی درمان 
دواست 7. »سوابق« درهم ریخته- رنگی از 
خانواده سبز- مغز سر 8. روشنی و فروغ- 
نوعی کشتی باری و مسافری- قلمه گیاه- 
از سیســتم های پخش تصاویر تلویزیونی 
9. شهر تولد رازی- جمع و خرج  مجموع 
محل های  درآمد و هزینه  یک بنگاه- شهر 
چاقــو 10. دنبالــه رو- آموختنی لقمان- 
مفتــاح 11. میوه پرخاصیت گرمســیری 
بومی هند و پاکستان- درگاه – حجاب و 
پوشش 12. دوستی- کفش چهارپا- بزه و 
جرم- برکت یافتن 13. فلوی مغناطیسی- 
 ساده ترین ساز بادی برنجی- جوجه تیغی 
14. تکــرار یک حرف- پســندیده- لوله 

ســفالی آب 15. ایراد بی جا- فارسی زبان 
- کســی  که  حکمی  را بــا آواز بلند فریاد 

می زده

1. ایــن عنصــر در ســاخت المپ های 
قدیمــی بــه کار می رفــت- از چهارعمل 
اصلــی ریاضیــات- آشــامیدنگاه 2. اهل 
مالیدنی-  پارچــه  آبــادی- دربــه در 3. 
مســیحی- غرش ابر 4. کبوتر صحرایی- 
کیلوگــرم  ســه  ازا-   دشــنام دادن- 
ســروصدای   - زنانــه  تن پوشــی   .5
 جمعیــت- تکه بریده شــده از گوشــت

6. مخروطی شــکل- خــوردن روزانه یک 
عــدد از این میوه انســان را از مراجعه به 
پزشــک بی نیاز می کند 7. پس از ساخت 
 می آیــد- حرفی روی خودش- خوشــاب

8. بی ســواد- اســاس- حیــوان بیمار- 
سرپرســتی 9. چپاولگــری - آتشــدان 
حمام- غیر 10. رســتگاری- شیرین بیان 
11. میوه پرخاصیت گرمسیری و شهری 
در فرانســه- ظــرف دربــدار نگهــداری 

قنــد – از مصالح ســاختمانی قدمــا 12. مردن از 
 غصــه- معمولــی- باالبرخودرو- شــهری در آلمان 
 13. قشــر- واحدمکالمات تلفنــی- هوش و ذکاوت 
 14. جنگجــوی غــرب وحشــی- نمایشــگر رایانه 
15. آبزی خوردنی- حسد- از نیروهای چهارگانه ارتشی

  افقی

  عمودی

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

300072305 پیامک کنید.

عشقستان
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