
  برخورد قاطع 
با توزیع کنندگان موادمخدر 

رئیس شورای روستای جاغرق در پی گزارش قدس عنوان کرد

در پی مراجعه های اهالی و باغداران جاغرق به روزنامه 
و چاپ گــزارش قدس در خصــوص مزاحمت ها و 
ناهنجاری هایی که دکه های غیرمجاز در این ناحیه 
ییالقی بــه وجود آورده اند و البته هشــدار فرماندار 
منطقه به متخلفان، رئیس شورای روستای جاغرق 
در گفت وگــو با خبرنگار مــا از برخــورد جدی با 

توزیع کنندگان موادمخدر ...
.......صفحه 3 

 اهتزاز پیام رهبر معظم انقالب 
بر فراز بام ایران

توسط کوهنورد مشهدي صورت گرفت

 امیررضا ســهرابي از کوهنوردان جوان مشهدي، 
پیــام رهبر معظم انقالب اســالمي را بر فراز قله 
دماوند به اهتزاز درآورد.در این صعود که ١٢ مهر 
ماه ســال جاري به مدت سه روز، از جبهه شمال 
شرقی و روستاي ناندل شهرستان آمل انجام شد، 
پیام رهبر انقالب خطاب به جوانان در بیانیه گام 

.......صفحه 4 دوم، بر بلنداي ...
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اما و اگرهای تحویل پارکینگ ابن سینا به علوم پزشکی
 مدیرکل استاندارد خراسان رضوی

در پاسخ به قدس تشریح کرد

پلمب 20 جایگاه 
 سی ان جی پرخطر 

 و 118 دستگاه بازی 
در مراکز تفریحی

.......صفحه ٢ 

.......صفحه ٢ 

با مراسم بدرقه نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی 

کاروان 
دانش آموزان 

عازم پیاده روی 
اربعین شدند

 امام جمعه مشهد گفت: حرکت بزرگ معنوی، سیاسی 
راهپیمایی اربعین با مراحــل برگزاری خود به جهانی 
شدن فرهنگ عاشــورا و معرفی امام زمان)عج( کمک 
می کند امامی که در صورت ظهور بســاط سلطه گران 
جهان را برمی چیند. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی دیروز 
در مراســم بدرقه کاروان بزرگ دانش آموزان اعزامی به 
مراســم پیاده روی اربعین حســینی در مشهد افزود: 
همین ویژگی راهپیمایی عظیم اربعین است که پشت 
جهانخواران را به لرزه درآورده اســت و همه دیدیم در 
چند روز گذشته چگونه تالش کردند با ایجاد بلوا حس 
ناامنی را در جوامع اســالمی تلقین کنند تا بتوانند از 
برگزاری این کنگره بزرگ اســالمی پیشگیری یا الاقل 

آن را کمرنگ کنند...

 قدس بررسی کرد 

.......صفحه ٢ 

 ۵۰ هزار نفر 
در خراسان رضوی 

تابعیت ایرانی 
می گیرند

 به 300 مهد کودک در شــهر مشــهد مهلت یکماهه داده شــده تا 
گواهی نامه استاندارد برای تجهیزات خود بگیرند. این مطلب را علیرضا 
جمیع مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در جمع خبرنگاران عنوان 

کرد. وی که در آستانه روز ملی ...

.......صفحه ٢ 

پدر شهیدان معتمدی آسمانی شد
نیشابور- خبرنگار قدس: پدر شهیدان واالمقام حسین 
 و علــی معتمدی پس از تحمل ســال ها دوری از فرزندان 
حماسه ســازش، به فرزندان شهیدش پیوست.پیکرمرحوم 
حاج آقا جان معتمدی که در ســن نودوسه سالگی به علت 
کهولت سن دار فانی را وداع گفت با حضور مسئوالن و آحاد 
مردم تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

 بازدیدرئیس کل دادگستری استان
 از یک کارخانه تعطیل در بشرویه

بشرویهـ  خبرنگار قـدس: رئیس کل دادگستری استان 
خراسان جنوبی از کارخانه تعطیل فراورده های لبنی بشرویه 
بازدید کرد و از نزدیک با مشــکالت این واحد آشــنا شد. 
اسالمی، مدیراین کارخانه در گزارشی با اشاره به شروع کار 
این واحد از سال 95 با سرمایه گذاری 5/3 میلیارد تومان و به 
کارگیری ١0 تا ١5 نفر گفت: از مرداد امسال به دالیلی چون 
تعلیق پروانه شــیر پاکتی برای نبود انبار مواد اولیه، کمبود 
نقدینگی و نبود امکان خرید مواد اولیه، ناتوانی در پرداخت 
حقوق کارگران بر اساس قانون کار و در اختیار نبودن خودرو 
سنگین برای پخش فراورده های لبنی، این کارخانه تعطیل 
است. حجت االسالم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان 
نیز گفت: جای تأسف است که این کارخانه تعطیل شده و 

مردم و دامداران از مزایای آن بهره مند نیستند.

توقیف خودروهای باالی یک میلیون 
تومان جریمه در محورهای استان

فارس: جانشین رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی 
خراســان رضوی گفت: برابر اختیــارات قانونی و در 
راســتای نهادینه کردن قانونمداری در شــهروندان از 
یکشنبه گذشته با اجرای طرحی، خودروهایی که بیش 
از یک میلیون تومان جریمه داشته باشند، در جاده های 

خراسان رضوی توقیف و روانه پارکینگ می کنیم.
محمدعلی احسانبخش افزود: از زمان اجرای این طرح 
۸٢ خودرو شناسایی و روانه پارکینگ شدند که ۶ مورد 

آن ها بیش از 3میلیون تومان جریمه معوقه داشتند.

کاروان اتوبوس های شهرداری مشهد 
به نجف اعزام شد

قدس: ١00 دستگاه اتوبوس از ناوگان سازمان اتوبوسرانی 
مشهد روز گذشته برای خدمت رسانی به زائران اربعین 
حسینی به نجف اشرف اعزام شد. مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: این تعداد اتوبوس 
قرار است در مســیر ١١0 کیلومتری شوملی- نجف 
در عراق به زائران شــرکت کننده در راهپیمایی عظیم 
اربعین حسینی خدمت کنند.حسینی پویا افزود: 3٢0 
اتوبوسران نیز به همراه این تعداد دستگاه اتوبوس برای 
خدمت ٢4 ســاعته به زائران حســینی اعزام شدند. 

خبرخبر

بجنورد- خبرنگار قدس: نماینده ولی فقیه در استان 
خراســان شــمالی پرداخت زکات را اقدامــی مهم در 

سازندگی جامعه عنوان کرد. 
آیت اهلل یعقوبی در همایش یاوران و اعضای شــورای 
زکات بــا بیان اینکه توجه بــه پرداخت زکات موجب 
رونق جامعه و خدمت رســانی به محرومان می شــود، 

ادامه داد: فرهنگ زکات مانند نماز باید در جامعه رونق 
ویژه ای بگیرد.

وی تأکیــد کرد: باید در جامعه حرکت و نهضت ویژه ای 
برای گسترش زکات ایجاد شــود تا حفره ها و خألهای 

اقتصادی جامعه پر شود.
آیت اهلل یعقوبی با اشاره به اینکه زکات گوناگونی در زندگی 

وجود دارد، تأکید کرد: هر کس در هر موقعیت از زندگی 
باید زکات را بپردازد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی نیز در این همایش 
از پرداخت حدود ١0میلیارد تومان زکات در نیمه نخست 

امسال خبر داد. 
مجید الهی راد با اشــاره به برگزاری 4۶0 جلسه شورای 
زکات در طول امسال در استان، گفت: هم اکنون یک هزار 
و 445 عامل زکات مشــغول جمع آوری زکات هستند و 
١۷3 مبلغ نیز در حوزه ترویج و تبلیغ زکات فعالیت دارند.
وی افــزود: زکات پرداختی امســال نســبت به برنامه 
١١5درصد و نسبت به مدت مشابه خود ١3درصد رشد 

داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از این میزان زکات حدود 5 میلیارد 
تومان زکات واجب، ١/5 میلیارد تومان زکات مستحب و 
3میلیارد و 400 میلیون تومان نیز زکات فطریه و کفارات 

بوده است.
الهــی راد با اشــاره به هزینه کــرد ۸0درصدی زکات 
جمع آوری شده در بین نیازمندان برای ساخت و مرمت 
مسکن، معیشت نیازمندان و تحصیل اظهار کرد: ٢0 
درصد مابقی نیز برای امور عمرانی روســتاها از قبیل 
ساخت مسجد، حسینیه، خانه عالم و فاطمیه مصرف 

 شده است.

صنعتی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل  قدس: 
اســتان خراســان رضــوی از تصویب ســرمایه گذاری 
خارجی١١١میلیون و9۸5 هزاردالری در شــهرک ها و 

نواحی صنعتی تا پایان شهریورماه خبرداد.
مســعود مهدی زاده مقدم اظهار کرد:١٢ طرح تولیدی 
با ســرمایه گذاری خارجــی بــه ارزش ١١۶میلیون و 
٢۸3هزاردالر برای اجرا در استان مصوب شده که بیش 
از9۶درصد ســرمایه مصوب این طرح ها در شهرک ها و 

نواحی صنعتی استان است. 
وی افزود: چهار طرح صنعتی با سرمایه گذاری خارجی به 
ارزش ١١١میلیون و 9۸5 هزاردالر و اشتغال زایی مستقیم 
برای 440نفردر شهرک ها و نواحی صنعتی استان تا پایان 

شهریورماه مصوب شد. 
مهدی زاده مقــدم با بیان اینکه تمایل ســرمایه گذاران 
خارجی نســبت به سال پیش بیشتر شــده است، ادامه 
داد: ظرفیت های اقتصادی اســتان سبب شده مراودات 

تجاری از سوی کشورهای همسایه ها بیشتر شود و برای 
سرمایه گذاری و تعامالت بیشتر سرمایه گذاری کنند. 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شهرک هاي 
صنعتی استان خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: از همه 
امکانات و ظرفیت های استان برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در جهت ایجاد تولید و اشتغال بیشتر 
استفاده می کنیم تا شــاهد تحوالت بیشتری در حوزه 

صنعت باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی:

زکات موجب سازندگی جامعه می شود

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی خبر داد

تصویب111میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در نواحی صنعتی استان
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صفحه 1 خراسان    1398/07/16

آ﹎﹩ ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥  ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹫﹛ ( ︨︀﹝﹩ ︻︀م ) ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٨۴٩٢٧ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٨١٠
١٣٩٨/٠٣/٣١ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︋︣ای ︨︀ل

ــ﹠︊﹥  ــ﹥︫  ︊ روز︨  ــ︀︻️ ١٠︮  ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م و︀ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ رأس︨  ︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥︨ 
١٣٩٨/٠٧/٣٠ در ﹝﹏ ؛ ︑︣ان ، ︠﹫︀︋︀ن ︠︀﹜︡ ا︨﹑﹝︊﹢﹜﹩ ( وزرا ) ﹋﹢﹥ ٢۶ ، ︎﹑ک  ﹉︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :
١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 

١٣٩٨/٠٣/٣١ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ن ︨︀ل︀ی ︻﹞﹙﹊︣د ، ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د ز︋︀︧ ︉﹢︭︑ ٢- ︋︣ر︨﹩ و
︀ل آ︑﹩ ︣ای دو︨  ️ ﹝︡︣ه︋  ﹫﹨ ︀ب ا︻︱︀ی︐﹡٣- ا

١٣٩٩/٠٣/٣١ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل︐﹡۴- ا
١٣٩٩/٠٣/٣١ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ︋︣ای ︨︀ل︐﹡۵- ا

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۸
۸۸
۶

آگهى مزايده امالك استيجارى 
اداره ﹋﹏ ا﹝ــ﹢ال و ا﹝ــ﹑ک ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ︋﹠﹫ــ︀د 
﹝︧ــ︐︱︺﹀︀ن در ﹡︷ــ︣ دارد ︑︺︡ادی از ارا︲﹩ و ﹝︤ارع ﹋︪ــ︀ورزی 
︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ر︨ــ﹛ ا︗︀ره ﹊︧ــ︀﹜﹥ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ︑﹊﹞﹫﹏ 
 ︀︑ ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا ︧ــ️ ا﹝﹑ک از ︑︀ر﹫﹛ ️︡ه و رو︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا﹁
︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٨ /٧/ ٩٨ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ وا﹇︹ در 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟   ︫︀  ︋︀ ک ٢۴١ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹑ ﹫﹟ ﹝﹙﹉ آ︋︀د ٧ و ٩︎  ︋﹙ــ﹢ار ﹝﹙ــ﹉ آ︋︀د -︋ 
︀ً ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︤ا︡ه ︨︀︻️ ١٠  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ی ۴-٣٧۶۶٠٩٧٠-٠۵١ ︑﹞︀س﹨

︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٩ در ﹝﹏ اداره ﹋﹏ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 اداره كل اموال و امالك خراسان رضوى

/ع
۹۸
۰۸
۸۷
۵

آ﹎﹩ ا︨︐︡ام ﹋︀ر﹝﹠︡ د﹁︐︣ی
︀﹋︧ــ︐︀ن در  ــ︣ا︗ ︳️ ا︨ــ︐︡ام ﹋︀ر﹝﹠︡ د﹁︐︣ی در ﹋﹠︧ــ﹢﹜﹍︣ی︎  از ا﹁︣اد وا︗︫︡ 
﹝︪︡ د︻﹢ت ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ︫﹢د.︻﹑﹇﹞﹠︡ان ︀︋︡ دارای ﹝︡رک د︍﹙﹛ د︋﹫︨︣︐︀ن و 
دا﹡︩ ︠﹢ب ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ ︋﹢ده و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨︀﹋﹟ ﹝︪︡ ︋︀︫﹠︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
 .︡﹠︫︀︋ ﹩︭︫ ️﹚﹊﹫︨ دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ و دارای ﹝﹢︑﹢ر ︡︀︋
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ رزو﹝﹥ ﹋︀ری ︠﹢د را ︋﹥ ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩ و﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
﹋︍﹩ ﹝︡ارک ︑︭﹫﹙﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹉ ﹇︴︺﹥ ︻﹊︦ ر﹡﹍﹩ ︗︡︡ ︑︀ ١۵ روز ︎︦ از 
︀پ آ﹎﹩ ، ︋﹥ ﹋﹠︧ــ﹢﹜﹍︣ی ︎︀﹋︧ــ︐︀ن ︑﹢﹏ د﹨﹠︡. ︻﹑﹇﹞﹠︡ان ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 

:︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ︣﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ز ︣︐︪﹫︋
 ︪︡﹞ – ︣ی ︎︀﹋︧︐︀ن﹍﹛﹢︧﹠﹋ - ️︨︣︎ ﹅ ﹜︣﹞ ﹜﹡︀︠

︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ، رو︋︣وی ︋︀غ ﹝﹙﹩
 ٠۵٣٢٢٢٩٨ - ١۴۵ :﹟﹀﹚︑

parepmashhad@mofa.gov.pk :﹏﹫﹝ا

/ع
۹۸
۰۸
۸۷
۲

/ع
۹۸
۰۸
۵۶
۶

تجديد آگهى مناقصه 
شهردارى گناباد-نوبت دوم

 ︫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﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
١٧٩ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و ️︋﹢﹡

(︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٣٩٨/٠٧/١٦)
 ︀︑ ﹝﹫︪﹢د  د︻﹢ت  ﹝︐︣م  ا︻︱︀ئ   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ 
روز   ︊︮  ٨  ️︻︀︨ در   ﹤﹋  ١٧٩  ︣﹞  ﹟﹊︧﹞ ︑︺︀و﹡﹩ 
﹁︣دو︨﹩  ︋﹙﹢ار   ﹏﹞ در   ٩٨/٠٧/٢٩ ﹝﹢رخ  دو︫﹠︊﹥ 
 ﹏﹫﹊︪︑  ٣٣ ︎﹑ک   ٣ ︑︺︀ون   ،٣  ﹤﹡︀﹝︔  ،﹤﹡︀﹝︔ ︠﹫︀︋︀ن 
 ﹤﹞︀﹡  ﹟﹫آ  ١٩ ﹝︀ده   ﹅︊︵ ر︨︀﹡﹠︡.   ﹜︋ ︱﹢ر  ﹝﹫︪﹢د 
ا︗︣ا﹩ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︻﹙﹙﹩ ﹝﹫︧︣ ﹡︊︀︫︡ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹅ رأی 
وا﹎︢ار  د﹍︣ی   ﹢︱︻  ﹤︋ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥   ︉︗﹢﹞  ﹤︋ را  ︠﹢د 
 ﹤︨ ︡ا﹋︓︣   ﹢︱︻  ︣﹨ و﹋︀﹜︐﹩  آرای  ︑︺︡اد   ﹤﹋  ︡︀﹝﹡
رأی و ﹨︣  ︀﹠︑ ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︫﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :
١- ︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟

١٧٩ ︣﹞ ﹟﹊︧﹞ ﹩﹡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۸
۷۷
۱

آگهى فراخوان مشاركت و سرمايه گذارى-نوبت اول
︫︣داری ﹎﹠︀︋︀د در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ا︨︐﹠︀د ﹝︀ده ١٣ آ︫ ﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣داری ﹨︀ ﹡︧︊️ 
 ﹤︀﹞︨︣ ︪ــ︀ر﹋️ و﹞ ﹅︣︵ از ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︋ ︣وا﹎︢اری ا︨ــ︐﹫︖︀ری ︑︀﹐ر ︫ــ ﹤︋
﹎ــ︢اری ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ︀︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و︫ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︪︀ر﹋️ و﹞ ︡︀د ︋﹥ وا﹠︪ــ﹫︎ ﹤︡ه و ارا︤ا﹞

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۵٧٢٢٢٢٧۶ ︑﹞︀س ︉︧﹋ ️︗
 ︧﹫﹟ زاده ︫︣دار ﹎﹠︀︋︀د

ع ۹
۸۰
۸۸
۶۹

/ع
۹۸
۰۸
۸۹
۶

سردار سرتيپ تقوى

 ️︨︀ر  ،﹩﹛︀︺︋︀﹠︗  ﹤︋ را   ︀︗︀﹡  ﹤︐﹀﹨ ا︐︣ام   ︀︋
﹝︐︣م ︎﹙﹫︦ ︎﹫︪﹍﹫︣ی، ر﹞ ️︨︀︐︣م اداره 
 ﹉︣︊︑ ︀︗︀﹡ ا﹡︐︷︀م و ︑﹞︀﹝﹩ ︨︊︤ ︎﹢︫︀ن ︠︡وم

.﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞
مدير عامل و هيئت مديره موسسه 

حفاظتى  حافظ گستر توس

فرماندهى محترم انتظامى خراسان رضوى



 قدس بررسی کرد 

اما و اگرهای تحویل پارکینگ طبقاتی ابن سینا به علوم پزشکی
علــی محمدزاده بر پایه یکــی از مصوبات 
 اخیر شــورای شهر مشــهد پارکینگ طبقاتی
بیمارستان امام رضا)ع( - ابن سینا- که با مشارکت 
شهرداری )به صورت غیرمستقیم( ساخته شد به 

علوم پزشکی این شهر تحویل می شود.
بر این اســاس به شهرداری مشــهد اجازه داده 
می شــود نسبت به واگذاری و تحویل ساختمان 
احداثی در ضلع شــمالی بیمارستان با مساحت 
تقریبی ۴۱هزار و ۴۰۸ مترمربع در هشت طبقه 

به دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصفیه کند.

  اندکی مقدمه
سال ها رایزنی مدیران وقت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد در اواخر دهه ۸۰ با مدیران علوم 
پزشکی و بیمارســتان امام رضا)ع( در ضرورت 
ســاخت یک پارکینگ بــزرگ در محوطه این 

بیمارستان سرانجام در سال 9۰ به نتیجه رسید.
پس از توافقات صورت گرفته در نهایت در همان 
دوره سوم شورای شــهر مصوبه ای به این پروژه 
اختصاص یافت و در دوره چهارم اقدامات اجرایی 
آن در زمینی به مساحت 5هزار و 9۱۴ مترمربع و 
۴۱هزار مترمربع زیربنا در هشت طبقه با ظرفیت 

یک هزار و 7۰ جای پارک خودرو آغاز شد.
بر اســاس توافقات صورت گرفتــه قرار بود یک 
سرمایه گذار بخش خصوصی در قبال ساخت این 
محل، پروانه ساختمانی شناور از شهرداری مشهد 
دریافت کند. همچنین برابر اعالم مدیران علوم 
پزشکی مشــهد طبقات زیرین این سازه باید به 

همراه سرای بیماران اختصاص می یافت.
سال 95 در آیینی خاص مراسم بهره برداری از این 
پارکینگ بزرگ برگزار شد و مدیران علوم پزشکی 
هم از همراه ســرای بســیار شیک این مجموعه 

رونمایی کردند.

   فراموشی وعده ها
هرچند پس از مراســم یاد شده پذیرش خودرو 
در پارکینگ طبقاتی انجام شــد ولی با گذشت 
هفته ها و ماه ها خبری از بهره برداری همراه ســرا 
نبود و در ابتدا بهانه تجهیز بیشــتر محل، دلیل 
تأخیر در بهره برداری اعالم می شد ولی در کمال 
تعجب یک سال پس از آن تاریخ معلوم شد علوم 
پزشــکی در حال تبدیل همراه سرا به کلینیک 

دندان پزشکی است.
با انتشار گزارشــی در این باره در رسانه ها روند 
ساخت کلینیک یاد شــده کند شد و هنوز هم 
در بالتکلیفی به ســر می برد. هرچند بر اساس 
شواهد مدیران علوم پزشکی تکلیف خود را برای 
حذف همراه سرای وعده داده شده از همان ابتدا 
روشن کرده اند و با هزینه هایی که در این محل 
انجام داده اند تردیدی در تبدیل آن به کلینیک 
دندان پزشکی وجود ندارد ولی علت تعلل نزدیک 

به سه سال آن ها نامعلوم است.

  پایان مشارکت 30 ساله در سال سوم
در اینکه شــهرداری با ســاخت این پارکینگ، 
به عنوان شــریک یا ســهامدار بهره برداری این 
پارکینگ محسوب می شــود شکی نیست و بر 
اساس شنیده ها در سال 9۱ قرار بود به مدت 3۰ 
سال این مشارکت بین شهرداری و علوم پزشکی 
ادامه داشته باشد که البته در چند روز اخیر برای 
اطمینان از این شــک خود با تعدادی از مدیران 
فعلی شهرداری و شورای شهر گفت وگو کردیم 
که آن ها هم از این مدت بی اطالع بودند یا وانمود 

کردند خبری ندارند.

امــا به یکباره و در کمتر از ســه ســال از زمان 
بهره برداری این محل، مصوبه ای در شورای شهر 
به تأیید اعضا می رسد که شهرداری در قبال 67 
یا 6۸ میلیارد تومان بدهی خود به علوم پزشکی 
مشهد سهم خود در پارکینگ امام رضا)ع( را به 

علوم پزشکی تحویل می دهد.

  مقدمه دوم و یک احتمال
ســال ها پیش در زمان واگــذاری اتوبوس ها به 
بخش خصوصی، روزنامه قدس در چند گزارش 
مفصل به تبعات منفی شیوه واگذاری ها پرداخت 

و هر چند بخشی از انتقاد های مطرح شده مورد 
توجه قرار گرفت و اصالحاتی در روند واگذاری ها 
صورت گرفت ولی در نهایت با گذشــت بیش از 
یک دهه از آن زمان، عده ای از سهامداران یا همان 
بهره برداران همچنان درگیر مشکالت هستند و در 
مقابل عده ای سودهای قابل توجه به جیب زده اند 

که در فرصتی به آن خواهیم پرداخت.
هدف از ذکر این مقدمه این اســت که بگوییم 
باور داریم نقدی را که به واگذاری این پارکینگ 
به علوم پزشــکی داریم همانند سال ها پیش در 
زمان واگــذاری اتوبوس ها بســیاری از مدیران 
شهری قبول ندارند و باید منتظر گذشت زمان 
بود. اما نکته مورد نظر این است همان گونه که 
علوم پزشکی به دالیل مختلفی همچون دوری 
همراه ســرا از بخش های بیمارســتان کاربری 
طبقات مربوط را به کلینیک دندان پزشکی تغییر 
داده در آینده حتی اگر نتواند با اســتدالل های 
ســازمانی کاربری کل مجموعــه را تغییر دهد 
بی تردید می تواند با تغییر در شــیوه مدیریتی 
پارکینگ، این محل را به صورت کامل در اختیار 
عده خاصی قرار دهد و در عمل شهروندان عادی 
و مراجعان به بیمارستان سهمی از این خدمت 

عمومی نداشته باشند.
توضیح اینکــه در حال حاضــر از مجموع یک 
هزار و 7۰ جای پــارک خودرو، تعداد محدودی 
در اختیار کارکنان بیمارســتان امام رضا)ع( قرار 
دارد ولی مابقی ظرفیت پارکینگ در اختیار عموم 
مردم است یعنی یک جای پارکینگ در طول روز 
ممکن است مورد استفاده 2۰ شهروند قرار گیرد 
ولی اگر همین شرایط برای کارکنان علوم پزشکی 
و بیمارستان به نحوی مهیا شود که با پرداخت 
مبلغی پول، یک جای پارک را به مدت هشــت 
ساعت یا بیشتر اشغال نمایند نتیجه حاصله باز 
همان مشکل یک دهه قبل و سردرگمی رانندگان 
در اطراف بیمارستان برای یافتن جای پارک است.
نکته دیگر اینکــه با واگــذاری مدیریت کامل 
پارکینگ به علوم پزشکی نمی توان احتمال داد 
با تصمیمات حتی مقطعــی در روزهای خاص 
و پرترافیک این ظرفیت پارکینگی شــهر عماًل 
سودی به عموم مردم برساند و به گونه ای کاربری 

خصوصی )یک سازمان خاص( پیدا کند.
مسئله دیگر مرتبط با این موضوع این است که 
بر اساس نظریه های امروزی در حوزه ترافیک، 
پارکینگ ســازی نســخه خوبی بــرای درمان 
ترافیک نیســت چون موجب ایجاد انگیزه سفر 
با خودرو شــخصی می شــود بنابراین با اندکی 
مراقبت نکردن در نحوه مدیریت این محل، این 
احتمال وجود دارد که برهم خوردن قواعد فعلی 
در ســهم کارکنان بیمارستان از این پارکینگ 
انگیزه اســتفاده بیشــتر از خودرو شخصی در 
بین مشموالن این خدمت افزایش یافته و عماًل 

ترافیک این محدوده بیشتر از گذشته شود.

   شائبه فرار مالیاتی در باغ وحش مشهد
در  مقاومــت  قــدس: 
دســتگاه  از  اســتفاده 
باجــه  در  کارتخــوان 
بلیت فروشــی باغ وحش 
مشهد، شائبه فرار مالیاتی 
متولیان ایــن مرکز را به 

دنبال داشته است.
ایــن شــائبه را از مدتی 

پیش برخی شهروندان و بازدیدکنندگان از باغ وحش مشهد در 
تماس با تحریریه روزنامه قدس مطرح کردند؛ از آن زمان تاکنون 
نیز با وجود پیگیری های خبرنــگار ما در خصوص چگونگی و 

چرایی این ماجرا، هنوز پاسخ روشنی دریافت نشده است.
به همین خاطر به سراغ اداره کل امور مالیاتی استان رفتیم؛ 
کارشناس مسئول این اداره کل اما با توجه به سوابق موجود 
در این اداره و حدود توان و اختیارات قانونی اذعان داشــت 
کــه به طور قطع نمی توان در مورد فــرار مالیاتی این مرکز 

اظهار نظر کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر و به دلیل خأل 
قانونی و تا پیش از تصویب و ابالغ قانون پایانه های فروشگاهی، 
نمی توان این مرکز و یا سایر صنوف را ملزم به نصب دستگاه 
کارتخوان کرد. در عین حال آنچه مسلم است اینکه خودداری 
از نصب دستگاه های کارتخوان، عالوه بر ایجاد شائبه فعالیت 
ناســالم اقتصادی، مشــکالت فراوانی را برای مشــتریان و 
مراجعه کنندگان به مراکز و اماکن مختلف تجاری و خدماتی به 
وجود می آورد که ضروری است گردانندگان این واحدها برای 
رفع هر گونه شــک و ابهامی و نیز تکریم ارباب رجوع نسبت 
به رفع این نقیصه اقدام کنند. کما اینکه روند تحویل دستگاه 
کارتخوان از بانک های مختلف سخت و پیچیده و حتی زمانبر 

نیست و هزینه ای هم در برندارد.

مدیرکل ثبت احوال استان در گفت وگو با قدس: 
  زائران اربعین رسید کارت ملی هوشمند 

را همراه داشته باشند
رضاطلبــی: 
مدیـرکل ثبـت 
خراسان  اســتان  احوال 
رضوی گفت: اگرچه مقرر 
شده است که تاپایان سال 
ملــی  کارت  جــاری 
هوشمند همه افرادی که 
درخواست داده اند تحویل 

داده شود، اما به طور مطمئن نمی توان نسبت به این موضوع قولی 
ارائه کرد. سید حسین نیری در گفت  وگو با قدس آنالین با بیان 
اینکه تأخیــر در چاپ وجود دارد و نمی توان آن را کتمان کرد، 
افزود: علت این موضوع کمبود کارت است؛ زیرا این کارت ها به 
صورت متمرکز در تهران برای کل کشور صادر می شود، از این رو 
تأمینی که برای کارت خام باید صورت بگیرد در حد مورد نیاز 

انجام نشده است .
نیری ادامه داد: در حال حاضر اولویت انتشــار کارت ها با کارت 
اولی ها و سپس کارت های المثنی است و تعویض کارت ها نیز در 
مرحله سوم قرار دارد که دلیل آن این است که برای کارت های 
ملی قدیمی که تا خردادماه اعتبار داشتند، راهکاری ارائه شد و از 
آن تاریخ افرادی که برای دریافت کارت ملی هوشمند درخواست 
ارائه کنند، فرم رســیدی به همراه شماره پیگیری به آن ها داده 
می شــود که از طریق این فرم و شناســنامه به هر مرجع اداری 

مراجعه کنند به عنوان کارت ملی هوشمند تلقی خواهد شد .
وی بیان داشت: از طرفی حدود ۴7هزار کارت ملی هوشمند آماده 
تحویل در دفاتر پست و پیشخوان استان خراسان رضوی وجود 
دارد که صاحبان آن ها هنوز بــرای تحویل مراجعه نکرده اند و 
۸۰6هزار کارت نیز در مرحله انتشار وجود دارد که ممکن است 
یا هنوز فرایند آن ها در استان به پایان نرسیده و به تهران ارسال 
نشده اند یا اینکه در مرحله چاپ هستند و یا اینکه از تهران ارسال 

شده و آماده توزیع هستند. 
وی بابیان اینکه زائران اربعین که برای دریافت کارت ملی هوشمند 
مراجعه ولی هنوز آن را دریافت نکرده اند، رسید درخواست خود 
را در این سفر برای ارائه در موارد مختلف به همراه داشته باشند، 
افزود: از طرفی پروسه کارت ملی هوشمند به پایان نمی رسد و به 
تدریج افرادی که به سن ۱5سال برسند، برای دریافت این کارت 

باید درخواست های خود را ارائه کنند.

با مراسم بدرقه نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
  کاروان دانش آموزان عازم پیاده روی 

اربعین شدند
جمعــه  امــام  ایرنــا: 
مشــهد گفــت: حرکت 
بزرگ معنوی، سیاســی 
با  اربعیــن  راهپیمایــی 
مراحــل برگزاری خود به 
جهانــی شــدن فرهنگ 
عاشــورا و معرفــی امام 
زمان)عج( کمک می کند 
امامی که در صورت ظهور بساط سلطه گران جهان را برمی چیند. 
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی دیروز در مراسم بدرقه کاروان بزرگ 
دانش آموزان اعزامی به مراسم پیاده روی اربعین حسینی در مشهد 
افزود: همین ویژگی راهپیمایی عظیم اربعین اســت که پشت 
جهانخواران را به لرزه درآورده اســت و همه دیدیم در چند روز 
گذشته چگونه تالش کردند با ایجاد بلوا حس ناامنی را در جوامع 
اسالمی تلقین کنند تا بتوانند از برگزاری این کنگره بزرگ اسالمی 

پیشگیری یا الاقل آن را کمرنگ کنند.
وی اضافه کرد: راهپیمایی اربعین سرآغاز تمدن نوین اسالمی است 
و یکی از ویژگی های راهپیمایی اربعین به عنوان مقدمه ساز تمدن 
اسالمی، تشکل، تجمع و اتحاد همه مؤمنان و متدینان است. وی 
ویژگی دوم این راهپیمایی را حاکمیت عشق و احساس در این 
حرکت دانست و ادامه داد: تمام این قدم برداشتن ها آمیخته با یک 
انقالب درونی است و کسانی که در این حرکت شرکت می کنند 
قدم هایشان با ذکر سالم و عشق به سیدالشهدا)ع( و قطرات اشکی 

است که گونه هایشان را فرا می گیرد.
امام جمعه مشــهد گفت: وجود عشق و احساس در تمدن نوین 
اسالمی بسیار مهم است و زندگی در این تمدن، زندگی دلبسته به 
رفاه و لذات دنیوی و شهوانی نیست بلکه در تمدن نوین اسالمی 

زندگی در حرکت و پویایی است.
وی افزود: ویژگی سوم تمدن نوین اسالمی که در حرکت عبادی، 
سیاســی راهپیمایی اربعین جاری است تمسک به عقالنیت و 
اندیشیدن است با این توضیح که معموالً در سایر حرکت ها، عقل 
برای اجرای نیات مادی و نفســانی انسان ها کمک کار است در 
حالی که در این راهپیمایــی، عقالنیت برای عبودیت پروردگار 

استخدام می شود.
وی ادامه داد: خاصیت چهارم این راهپیمایی ترویج همزیســتی 
مســالمت آمیز بلکه فراتر از آن همزیســتی مسالمت آمیز همه 
ملت ها، نژادها و فرهنگ ها همراه با عشــق، اخــوت، برادری و 
احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر است که این از ویژگی های 

مهم تمدن اسالمی است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: تمدن اسالمی عشق 
انســان نسبت به انسان و احساس مسئولیت انسان ها نسبت به 
یکدیگر را ترویج می کند که در راهپیمایی بزرگ اربعین مستتر 
است. وی افزود: پنجمین خاصیت مشترک راهپیمایی اربعین با 
تمدن نوین اســالمی حرکت همه به سوی یک مقصد و در راه 
رضای خداوند است که همه این خاصیت هایی که گفته شد در 

راهپیمایی بزرگ اربعین وجود دارد.
او خطاب به دانش آموزان خراسان رضوی که راهی سفر راهپیمایی 
بزرگ اربعین هستند و به نام »فرستادگان امام رضا)ع(« نام گذاری 
شده اند، گفت: شما نسل چهارمی های انقالب، حاصل تمامی فراز 
و فرود ۴۰ ساله آن و بسیار آگاه تر از نسل های گذشته هستید از 
این رو ســفیران طنین انداز معرفی حماسه عاشورا و واقعه کربال 

در جهان هستید.
وی افزود: این سفر معنوی که سرآغاز جهش در این مقطع سنی 
از زندگی شما شده اســت ثمرات مثبتی در تمام طول زندگی 
شما خواهد داشت و این فرصت، موهبتی بزرگ است که خداوند 
نصیب شما کرده که باید از آن نهایت استفاده را برای خودسازی 

و ارتقای بصیرت برد.
مسئول سازمان بســیج دانش آموزی خراسان رضوی نیز گفت: 
دانش آموزان برای دومین سال متوالی از استان خراسان رضوی 

به پیاده روی عظیم اربعین اعزام می شوند.
حجت االسالم مهدی جعفری افزود: ســال گذشته 25۰ نفر از 
دانش آموزان دختر و پسر خراسان رضوی به این سفر اعزام شدند 
و امسال نیز 3۰۰ دانش آموز دختر و 3۰۰ دانش آموز پسر زیارت 
اولی از مناطق محروم و کم برخوردار استان از پایه های نهم، دهم 
و یازدهم با ۱2 دستگاه اتوبوس به این راهپیمایی اعزام می شوند.

    ۵۰ هزار نفر در خراسان رضوی 
تابعیت ایرانی می گیرند

اداره  سرپرســت  ایرنا: 
کل اتبــاع و مهاجریــن 
رضوی  خراسان  خارجی 
شــدن  اجرایی  با  گفت: 
الیحه شناسنامه دار شدن 
ازدواج  از  فرزندان حاصل 
مــادران ایرانی بــا اتباع 
از  نفر  خارجی 5۰هــزار 

فرزندان این مادران در استان شناسنامه ایرانی می گیرند.
محمدتقی هاشــمی افزود: بیشــتر این کــودکان و افراد فاقد 
شناسنامه در استان از پدران خارجی با ملیت افغانستانی متولد 
شده اند و مشهد نیز بیشترین سهم را از این 5۰هزار نفر در استان 

به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: شورای نگهبان پس از تصویب این الیحه در مجلس، 
آن را مورد تأیید قرار داده است و هم اکنون مجلس باید آن را به 
هیئــت دولت ابالغ کرده و دولت نیز باید آیین نامه اجرایی آن را 
به دستگاه ها ابالغ کند که با توجه به این فرایندها اجرایی شدن 
الیحه مذکور زمانبر خواهد بود. او اضافه کرد: عالوه بر اتباع فاقد 
هویت خارجی و یا فرزندان فاقد هویت آنان هم اکنون 32۰هزار 
تبعه کشور افغانستان به صورت قانونی در استان خراسان رضوی 
ســکونت دارند و 6۰هزار نفر از این تعداد به عنوان دانش آموز در 

مدارس این استان در حال تحصیل هستند.

   ورود روزانه ۳هزار نفر از مرز دوغارون 
برای شرکت در پیاده روی اربعین

اجرایی  مسئول  قدس: 
شهرستان  اربعین  ستاد 
پیش بینی  گفت:  تایباد 
حدود  روزانه  می شــود 
3هزار نفر از مرز دوغارون 
وارد کشــور شــده و به 
همایش بــزرگ اربعین 
حسینی در عراق بپیوندند. شهرستان تایباد آماده میزبانی از 
حدود 5۰هزار زائر افغانستانی سرور و ساالر شهیدان است که 
از دیروز وارد نقطه صفر مرزی دوغارون  شدند تا از این منطقه 
به زیارت علی بن موســی الرضا)ع( و سپس به نجف اشرف و 

کربال  مشرف شوند.
در این بین سازمان های مردم نهاد شهرستان تایباد، دستگاه های 
اجرایی و آســتان قدس رضوی شبانه روز در حال تالش برای 
ایجاد موکبی به نــام امام رضا)ع( در پایانــه مرزی دوغارون 

هستند . 
عملیــات اجرایی این موکب با حضور دســتگاه های اجرایی 
شهرستان نظیر شهرداری تایباد در حال انجام است و از امروز 
با استقرار تیم های خدماتی، بهداشتی، امدادی و فرهنگی رسماً 

آغاز به کار خواهد کرد.
علی فخاری، مسئول اجرایی ستاد اربعین شهرستان تایباد در 
محل گمرک دوغارون اظهار کرد: عملیات فضاســازی موکب 
امام رضا)ع( از دو روز گذشــته آغاز شده و هم اکنون در حال 
انجام اســت. با توجه به برنامه ریزی انجام شده، امسال انبار، 
نانوایی و آشپزخانه مرکزی در محل گمرک دوغارون مستقر 
خواهد شد تا بتوانیم خدمات بهتری به زائران امام حسین)ع( 
ارائه دهیم. وی افزود: برای ارائه خدمات فرهنگی، غرفه هایی 
در این خصوص ایجاد شده و همچنین پیش بینی غرفه های 
آرایشگاه و خیاطی نیز شده است که در صورت تأمین نیرو آغاز 

به کار خواهد کرد.
فخاری با بیان اینکه فضایی برای بهداری تدارک دیده شــده 
اســت، اظهار کرد: هالل احمر و شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان تایباد آماده ارائه خدمات مناسب به زائران اربعین 

حسینی هستند. 
مسئول اجرایی ســتاد اربعین شهرستان تایباد تصریح کرد: 
پیش بینی می شــود روزانه حدود 3هزار نفــر از این مرز وارد 
کشور شده و برای پیوستن به همایش بزرگ اربعین حسینی 

به مرزهای غربی کشور عزیمت کنند.

هاشم رسائی فر به 3۰۰ مهد کودک در شهر مشهد مهلت یکماهه داده شده تا گواهی نامه 
استاندارد برای تجهیزات خود بگیرند.  این مطلب را علیرضا جمیع مدیرکل استاندارد خراسان 
رضوی در جمع خبرنگاران عنوان کرد. وی که در آستانه روز ملی استاندارد رودرروی خبرنگاران 
رســانه های خبری قرار گرفته بود در پاسخ به پرســش قدس در خصوص شرایط موجود در 
شــهرهای بازی و پارک های آبی استان، گفت: به لحاظ تعداد اماکن تفریحی رتبه نخست و 
تعداد تجهیزات تفریحی پس از تهران رتبه دوم را در کشــور داریم. بر این اساس 9۰۱ واحد 
شهر و زمین بازی در خراسان رضوی تحت نظارت اداره کل استاندارد هستند که در مدت 6 
ماه نخست امسال یک هزار و 5۰۰ بازرسی استاندارد از مراکز تفریحی و شهرهای بازی  فعال در 
استان صورت گرفته و افزون بر یک هزار گواهی نامه معتبر استاندارد برای بهره برداری از وسائل 
بازی در این استان صادر شده است. در این مدت همچنین ۱۱۸ مورد از تجهیزات مورد اشاره 

به دلیل دارا نبودن شرایط استاندارد پلمب شدند.

 پلمب 234 آسانسور غیراستاندارد دولتی 
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی همچنین در مورد اوضاع آسانسورها به ویژه در اماکن عمومی 
و سازمان های دولتی نیز به قدس گفت: ساالنه برای ۴هزار دستگاه آسانسور در خراسان رضوی 
گواهی نامه اســتاندارد صادر می شود که معادل ۱۰درصد گواهی نامه های صادره این حوزه در 
کشور است. در همین راســتا و مطابق رویکرد دستگاه قضایی مبنی بر ضرورت ایمن سازی 
اماکن عمومی در 6 ماهه نخســت امســال 327 دستگاه آسانسور در اماکن دولتی و عمومی 
خراســان رضوی مورد بازرسی کارشناسان استاندارد قرار گرفت که از این مجموع 23۴ مورد 
آن غیراستاندارد بوده که پلمب شده اند و تنها 93 مورد آن ها مجوز استاندارد را دریافت کردند. 
وی به فعالیت ۸۰هزار دستگاه آسانسور فقط در مشهد اشاره و بیان کرد: با وجود تعداد زیاد 

آسانسورهای مورد بهره برداری در این کالنشهر حوادث این حوزه اندک است. 

 شناسایی 47 جایگاه سی ان جی پرخطر
 جمیع گفت: در حال حاضر 2۰۰ جایگاه سی ان جی در استان خراسان وجود دارند که ۱26 
مورد از آن ها توانسته اند تأییدیه استاندارد بگیرند. ۴7جایگاه پرخطر هستند که از این تعداد 2۰ 
جایگاه بسته شده اند تا زمانی که استانداردسازی شوند و 27 جایگاه هم بنا به دالیلی از جمله 

اینکه صاحبان آن ها نخواسته اند ادامه فعالیت دهند، تعطیل شده اند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: 52هزار و 399 خودرو دوگانه سوز با 7۱ هزار مخزن 
ذخیره سی ان جی توسط شرکت های مورد تأیید ما مورد بازرسی قرار گرفتند که از این تعداد 

۴35 مخزن ایراد فنی داشت که مورد تأیید استاندارد قرار نگرفت و معدوم شدند.

 کنترل تولیدات قطعه سازان خودرو
وی در پاســخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس مبنی بر نظارت اداره کل استاندارد خراسان 

رضــوی بر تولیدات کارخانه ایران خودرو خراســان اظهار کرد: هیچ نقشــی در نظارت بر 
استانداردهای تولیدات ایران خودرو خراسان نداریم و این کار از طریق سازمان ملی استاندارد 
و به صورت کشــوری و بر اســاس اســتاندارهای ۸5 گانه انجام می شود فقط آنچه هست 
کنترل الزم در مورد قطعه ســازانی انجام می  شود که از خراســان رضوی به خودروسازان 

قطعه می دهند.
جمیع در ادامه عنوان داشــت: این اســتان با صدور 22۰ پروانه کاربرد عالمت استاندارد و 
تمدید 57۰ پروانه بهره برداری از این عالمت نیز امسال به ترتیب رتبه های دوم و سوم کشور 
را کســب کرد. وی به افزایش آمار فعالیت های اداره کل استاندارد خراسان رضوی در همه 
شــاخص ها در مدت 6 ماه نخست امسال اشاره و بیان کرد: در این چارچوب میزان صدور 
پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد در مقایسه با سال گذشته 9۰درصد رشد یافته که نشانگر 

رونق تولید و افزایش امید تولیدکنندگان خراسان رضوی به توسعه کسب و کار است. 
مدیرکل اســتاندارد خراسان رضوی همچنین ۱۰درصد عالمت های استاندارد و ۱۱درصد 
مدیران فعال در نظارت بر کیفیت و مراکز آموزشی استاندارد را متعلق به خراسان رضوی 
ذکر و بیان کرد: این شــاخص ها نشــانگر عملکرد باال و مطلوب استان در حوزه استاندارد 
است که باید عنوان کرد یک هزار و 935 واحد صنعتی در استان زیر پوشش این اداره کل 
قرار دارند و تاکنون در این حوزه 2هزار و 573 پروانه استاندارد سه ساله صادر شده است. 

جمیع به وضعیت استاندارد در حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان هم اشاره و بیان کرد: 
این شــرکت ها محصوالت جدیدی تولید می کنند که مشتریان شناختی نسبت به آن ها 
ندارند بنابراین شرکت های دانش بنیان می توانند تأییدیه صحت عملکرد محصوالتشان را با 

عنوان گواهی نامه »دانش نما« از اداره کل استاندارد خراسان رضوی دریافت کنند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به قدس تشریح کرد

پلمب 20 جایگاه سی ان جی پرخطر و 118 دستگاه بازی در مراکز تفریحی
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  اعضای شورای شهر چه می گویند؟
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورا در این 
باره به خبرنگار ما می گوید: هر چند شهرداری از این پروژه خارج می شود اما جایگاه 
نظارتی خود را همچنان دارد و در صورت بروز هر تخلفی در بخش خدمات رسانی 

نسبت به آن ورود پیدا خواهد کرد.
وی می افزاید: بر اساس مطالعات جامع هم پارکینگ سازی نباید صورت بگیرد ولی 
این به معنای رها کردن ترافیک و کاستی های این حوزه نیست از این رو شهرداری 
با واگذاری این محل به علوم پزشــکی منابع آزاد شــده را در همین حوزه هزینه 

خواهد کرد.
بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد هم می گوید: نکته 
نخست اینکه بر اساس عملکرد گذشته پارکینگ داری برای شهرداری سودآور نبوده 
است و در این مورد خاص نیز به دلیل اینکه این پارکینگ در حال خدمت رسانی به 
شهروندان است دخالت در امور اجرایی از سوی شهرداری تفاوتی در روند کارها ندارد 
و ادامه این روند موجب قفل شدن بخشی از سرمایه شهر در این محل بود بنابراین 

تصمیم به تحویل کل آن به علوم پزشکی گرفته شد.
مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری هم که از منتقدان این موضوع 
در زمان طرح آن جلسه علنی شورا بود، می گوید: در جلسه رأی گیری این الیحه 
منتقد واگذاری بی قید و شرط پارکینگ بودم و مقرر شد تا شروطی از قبیل عدم 
تغییر کاربری در قرارداد تنظیمی ذکر شــود که امیــدوارم در زمان ارائه قرارداد 
حقوق شهر رعایت شده باشد و نکته دیگر اینکه شهرداری باید بودجه ذخیره شده 

از محل این واگذاری را در همین حوزه پارکینگ صرف کند.

استان ما2
سه شنبه 16مهر 1398 
 9 صفر 1441 8 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9082  ویژه نامه 3466  

شماره پیامک: ۳۰۰۰72۳۰۵  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ 
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تخم مرغ

  مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خبرداد

پروازهای فرودگاه مشهد به نجف افزایش یافتافزایش ۴۳ درصدی ناوگان ریلی برای انتقال زائران اربعین
قدس: معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اســتانداری خراســان رضوی از افزایش 

۴3درصدی ناوگان ریلی استان به منظور انتقال زائران اربعین حسینی خبر داد.
محمدصادق براتی در حاشیه اعزام زائران عتبات عالیات با نخستین قطار مسافری اربعین 
حسینی به مقصد کرمانشاه، گفت: در راستای تکریم زائران اباعبداهلل الحسین)ع(، بدرقه و 

تکریم زائران با حضور جمعی از مسئوالن در ایستگاه راه آهن مشهد انجام گرفت.
وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده تالش کردیم تا خدمت رسانی به زائران 

اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر به نحو مطلوب و شایسته ای انجام شود.

 ایرنا: مدیرکل فرودگاه های خراســان رضوی گفت: تعداد پروازهای این فرودگاه در مســیر 
مشهد- نجف اشرف در آستانه ایام اربعین حسینی افزایش یافته است.

محمدباقر قاسم زاده افزود: در این چارچوب از ۱5 مهر تا ۱5 آبان ماه تعداد ۱۴۱ پرواز از مشهد 
مقدس به نجف اشرف صورت می گیرد. وی ادامه داد: این تعداد پرواز نسبت به ماه های عادی 
سال دو برابر بیشتر شده است. گنجایش هر هواپیمای مسافربری در پروازهای مشهد- نجف نیز 
به صورت میانگین 25۰ نفر است.  وی گفت: شرکت های هواپیمایی ماهان، تابان، العراقیه، آتا و 

قشم ایر پروازهای مسیر مشهد- نجف را بر عهده دارند.



روی خط حادهث

ژپواک

خبر

محیط زیست

 رئیس شورای روستای جاغرق 
در پی گزارش قدس عنوان کرد

  برخورد قاطع با توزیع کنندگان 
موادمخدر 

در  رســائی فر:  هاشم 
پی مراجعه هــای اهالی و 
باغداران جاغرق به روزنامه 
و چــاپ گــزارش قدس 
در خصــوص مزاحمت ها 
کــه  ناهنجاری هایــی  و 
دکه های غیرمجاز در این 

ناحیه ییالقی به وجود آورده اند و البته هشدار فرماندار منطقه به 
متخلفان، رئیس شورای روستای جاغرق در گفت وگو با خبرنگار 
ما از برخورد جدی با توزیع کنندگان موادمخدر و مشروبات الکلی 

خبر داد.
 هاشــم ســجادیان ضمن بیان اینکه تنها 10 دکه در منطقه 
دارای مجوز هستند، گفت: متأسفانه به دلیل عملکرد ضعیف 
دهیار و نبود مسئول اجرائیات قوی، تعداد دکه های غیرمجاز و 
غیربهداشتی بیشتر شده و این معضل در تابستان که همزمان 
با حضور گردشگر است، بیشتر به چشم آمد. وی در خصوص 
توزیع موادمخدر و مشروبات الکلی هم گفت: واقعیت این است 
که این مسئله با حضور افرادی از مناطق دیگر در این منطقه 
تشدید شده و به طور قطع نمی توان دکه دارهای بومی را عامل 
اصلی این اتفاق معرفی کرد. ما پذیرای مهاجران زیادی در این 
منطقه هســتیم که با فرهنگ های مختلف، ناهنجاری هایی را 
مرتکب می شوند که ما با تعداد کم نیروهای اجرایی از مقابله با 

آن ها عاجز می مانیم.

شهردار حصار گرمخان در گفت وگو با قدس:
  طرح های گردشگری شهر 

نیازمند سرمایه گذاری است
ســمانه  بجنــورد- 
محمدزاده ثانی: شــهر 
حصار گرمخان در فاصله 
بجنورد  1۵کیلومتــری 
قــرار دارد. ایــن شــهر 
براساس سرشماری نفوس 
مسکن سال 1۳۹۵تعداد  

یک هزار و 4۹7نفر جمعیت دارد. مساحت محدوده شهری حصار 
گرمخان 110 هکتار بوده و گویش مردمان این شــهر بیشــتر 

کرمانجی است.
شــهردار حصار گرمخان با حضور در دفتر نمایندگی خراسان 
شمالی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با وجود اینکه مجموعه 
شهرداری این شــهر نوع درجه سه محسوب می شود و شهری 

کوچک است ولی تمام تجهیزات آن کامل بوده است.
ســیدامین کاظمی یزدی اظهار کرد: شهرداری حصار گرمخان 
دارای یک ســاختمان اداری مجهز شــامل مهمانســرا، سالن 
جلســات، مجموعه اداری و انبار، ساختمان آتش نشانی کامل و 
مجهز، مجموعه سنگ شکن و معدن، کارخانه آسفالت استاندارد، 
پمپ سی ان جی، مجموعه خدمات رفاهی شامل )پمپ بنزین، 
رستوران( و دو پارک بزرگ )پارک شهر و پارک فردوسی( است 
و یک پارک کوچک محله )پردیس(  یک هزار و۵00مترمربعی 
نیز احداث شده است. وی به پروژه احداث گلخانه شهری اشاره 
کرد و گفت: گلخانه مکانیزه شهری در زمین به مساحت ۵ هزار 
مترمربع ایجاد شــده و در حال حاضر سازه آن در هزار مترمربع 
به اتمام رســیده و اکنون در حال محوطه ســازی و آماده سازی 
مجموعه برای نهالستان به مساحت ۳ هزار مترمربع هستیم که 
امیدواریم در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد و در عید نوروز 
سال ۹۹ از گل های این گلخانه برای فروش و مجموعه شهرداری 

استفاده کنیم.
شــهردار حصار گرمخان ایجاد پارکینگ و پارک خطی حاشیه 
جاده اصلی را یکی دیگر از اقدامات شــهرداری این شهر عنوان 
کرد و افزود: ایجاد پارکینگ و پارک خطی حاشــیه جاده اصلی 
در جذب مسافر و اقامت شبانه بسیار تأثیرگذار بود و درآمدهای 
پنهانی برای مردم و مجموعه شهرداری داشت که به طور مثال 
فروش بنزین و ســی ان جی نســبت به مدت مشابه سال قبل 
۳0 درصد افزایش داشت. کاظمی گفت: همچنین برای روشنایی 
بیشتر حاشیه جاده ۶0 عدد پایه چراغ خریداری شده و در حال 
حاضر بتن ریزی پایه ها در حال انجام اســت که پاییز امسال به 
بهره برداری خواهد رسید. وی گفت: همچنین برای ورودی شهر 
نیز المانی زیبا در نظر گرفته شــده که اکنون فراخوان آن داده 

شده است.

  هوای مشهد آلوده شد
ایرنا: بــا افزایش حجم 
آالینده ها کیفیت هوای 
روز گذشــته  کالنشهر 
وضعیــت  در  مشــهد 

هشدار قرار گرفت. 
مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی با 

اعالم این مطلب گفت: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد 
روز گذشــته با 10۹ ای. کیو. آی و باالتر از حد مجاز نشانگر 

وضعیت هشدار برای شهروندان بود.  
تــورج همتی افزود: کیفیت هوا در ۹ منطقه شــهید مفتح، 
شــهید کریمی، خیام شمالی، شــهر، چمن، شهید آوینی، 
خیام جنوبی، وحدت و سجاد در شرایط آلوده برای گروه های 

حساس قرار داشت.

پلیس مشهد  در تعقیب مجرمان یک پرونده
 اختالف های قبلی با تیر اندازی

در کنار خیابان گره خورد
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
تیرانــدازی در پیــاده رو 
یکی از خیابان های مشهد 
و مجروحیــت جوانــی 

سی وپنج ساله خبر داد.
صارمی  عباس  سرهنگ 
ســاداتی در تشریح این خبر گفت: ساعت 21 یکشنبه گذشته 
خبری مبنی بر تیراندازی در حاشیه پیاده روی یکی از خیابان های 

مشهد به فوریت های پلیسی 110 اعالم شد.
فرمانده انتظامی مشــهد افزود: در پی ایــن گزارش بالفاصله 

تیم های گشتی پلیس برای پیگیری موضوع وارد عمل شدند.
سرهنگ صارمی گفت: بررســی های اولیه نشان می داد جوانی 
سی وپنج ســاله که گویا اختالف های قبلی با اقوام خود داشته 
در کنار پیاده رو مورد اصابت دو  گلوله از اســلحه ســاچمه زنی 
شکاری قرار گرفته و از ناحیه بازوی دست چپ و گردن زخمی 
شده است. فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: فرد مجروح 
شده توسط تیم اورژانس 11۵ به بیمارستان انتقال یافت و تحت 
مراقبت های ویژه پزشــکی قرار گرفت. سرهنگ صارمی گفت: 
پلیس مشــهد در تحقیقات بعدی خــود دو نفر که با مجروح 
این حادثه نسبت فامیلی دارند را به عنوان متهم دستگیر کرد 

و تحقیقات درباره علت و چگونگی وقوع این ماجرا ادامه دارد.
وی در پایان اظهار کرد: متأسفانه تصمیم های هیجانی و پایین 
بودن آستانه صبر و تحمل افراد در حل مشکالت و اختالف ها، 
منجر به اقدام هایی می شود که نه تنها گره از مشکل و مسئله ای 

باز نمی کند بلکه گرفتاری ها و مشکالت را پیچیده تر می کند.

مقاومت یک کارمند در مقابل یک تخلف 
  سارقان آب، مأمور وظیفه شناس را 

مجروح کردند
مأمور  خــط قرمــز: 
واحــد  وظیفه شــناس 
گشــت و بازرســی امور 
آب تربت حیدریه توسط 
سارقان آب مورد ضرب و 
شتم قرار گرفت و راهی 

بیمارستان شد.
در پی شکایات متعدد اهالی روستای »اومی« مبنی بر برداشت 
غیرقانونی آب از قنات روســتا توسط عده ای سودجو، سه شنبه 
گذشته مأمور واحد گشــت و بازرسی امور آب تربت حیدریه با 
اخذ مجوز قضایی ضمن حضور در محل برداشت غیرمجاز آب 
به متخلفان تذکرات الزم را داده و ادوات برداشت غیرمجاز آب 
را ضبط کرد.  این گزارش حاکی است، روز چهارشنبه »محسن 
علی اکبری«  مأمور گشت و بازرسی امور آب تربت حیدریه اطالع  
یافــت که متخلفان با وجود اخطارهای قانونــی دوباره اقدام به 

برداشت غیرقانونی آب از قنات روستا کرده اند.
بر همین اســاس مأمور وظیفه شناس بالفاصله به محل اعزام و 
مشاهده می کند متخلفان در حال برداشت غیرقانونی آب و انتقال 
و فروش آن به افراد غیر هستند. علی اکبری طبق وظیفه قانونی 
طی تماس با نیروی انتظامی، اقدام به جمع آوری پمپ و دیگر 
وسایل برداشت غیرمجاز آب می کند اما متخلفان با سالح سرد به 
مأمور واحد گشت و بازرسی حمله و وی را با چاقو مورد ضرب و 
شتم قرار می دهند. وی در ادامه مجروح و به بیمارستان منتقل 
و تحت عمل جراحی قرار می گیرد. مأمور وظیفه شناس در این 
رابطه گفت: سه شنبه هفته گذشته در پی شکایات اهالی روستای 
مذکور، به محل اعزام شدم و در آنجا مشاهده کردم متخلفان در 
مسیر آب قنات و رودخانه استخری ایجاد کرده و توسط پمپ 
آب را به تانکرها منتقل و به نقاط دیگری می بردند و می فروشند. 
همان روز وســایل کار را ضبط کردیم امــا روز بعد که دوباره 
برای سرکشی رفته بودم، مشاهده کردم هنوز در حال برداشت 
غیرقانونی آب هستند و 1۵ دستگاه تانکر هم در حال آبگیری 
بودند. بالفاصله با نیروی انتظامی تماس گرفتم اما متخلفان با 

چاقو به من حمله ور شدند که از ناحیه دست مجروح شدم.

 واژگونی پراید چهار مصدوم برجای 
گذاشت 

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرستان داورزن از واژگون شدن 
یک دستگاه ســواری به علت عدم توجه به جلو در حوالی این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ جمشید بدری، فرمانده انتظامی 
شهرســتان داورزن افزود: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو 
سواری پراید در محور داورزن- میامی رخ داد که در پی آن چهار 

سرنشین خودرو مذکور مصدوم شدند. 
سرهنگ جمشید بدری گفت: علت حادثه برابر اعالم کارشناس 
پلیس راه بي توجهي به جلو و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی 

از خواب آلودگی راننده عنوان شده است.

پلیس نیشابور اعالم کرد
 کشف یک میلیارد و 400 میلیون ریال 

کاالي قاچاق 
انبار  یــک  قرمز:  خط 
نیشابور  شهر  در  مخفی 
که مملــو از انواع کاالی 
قاچاق بود، با تالش پلیس 
شناسایی و محموله های 

مذکور توقیف شد.
حســین  ســرهنگ 
دهقانپور، فرمانده انتظامی نیشابور در تشریح این خبر گفت:  با 
دریافــت خبري مبني بر ورود محموله انواع داروهاي قاچاق به 
انباری در شهر نیشابور بالفاصله مأموران دایره مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز پلیس آگاهي این شهرستان وارد عمل شدند.
مأموران پلیس آگاهی شهرســتان نیشــابور پس از بررسي و 
اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگي قضایي در بازرسي از 
این انبار تعداد 12 هزار و ۳80 قلم داروی غیرمجاز و 24 هزار و 
88۵ نخ سیگار قاچاق به ارزش ۶۶0 میلیون و 400 هزار ریال 

کشف کردند .
مأموران دایره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي شهرستان 
نیشــابور همچنین یکشنبه گذشته در بازرســي از یک مغازه، 
تعداد چهار دستگاه استخراج ارز دیجیتالي بیت کوین به ارزش 

یک میلیارد ریال کشف کردند .
در مجموع طــي دو مرحله عملیات حدود یک میلیارد و 400 
میلیون ریال کاالي قاچاق توسط پلیس شناسایی و توقیف شد.

زاویه تصویر

میوه فروشی سیار!

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     .

 پاداش نداده می گویند پرداخت شده!
مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراســان رضوی  پاداش بازنشستگان ۹7 را به چه کسانی 

داده اید؟ چرا نداده می فرمایید پرداخت شده است؟
915...7463

 خیابان الدن 8 را یکطرفه کنید
ما اهالی الدن 8 از رفت وآمد زیاد ماشین ها، امنیت خودمان، فرزندان و ماشین هایمان درخطر 
است و برای یکطرفه کردن آن به هرجا رفتیم حتی پلیس چهارراه صیاد که مدعی بودند این 

کار در توان آن هاست، اثری نکرد.
915...2742

 کتاب چاپ 97 در جلد 98
از جمعه بازار کتاب در بولوار مدرس کتاب کنکور زیست و ریاضی چاپ جدید سال ۹8خریدیم 
که بعد از مراجعه به منزل متوجه شدیم که صفحات فیپای کتاب مربوط به چاپ سال ۹8را 
برکتاب چاپ ســال ۹7 به صورت حرفه ای چسبانده اند و به قیمت سال۹8 تقریباً دو برابر به 

فروش می رسانند. الزم به ذکر است، محتوای زیست سال ۹8 تغییر کرده و کتاب چاپ سال 
۹7 قابل استفاده نیست. با شهرداری تماس گرفتم گفتند مربوط به ما نمی شود و تلفن 124نیز 

اعالم کردند چون دستفروشی هست قابل پیگیری نیست!
915...4418

 تصرف خیابان توسط زندان
مدیریت زندان مرکزی مشهد دو الین محور 
شرقی بولوار شــهید قانع را به تصرف خود 
درآورده کــه از یک الین به عنوان پارکینگ 
خودروهای کارکنان زنــدان و از الین دیگر 
در برخــی ســاعات به عنوان رفــت و آمد 
خودروهای زندان استفاده می شود. تنها الین 
موجودی که به شهروندان اختصاص یافته با 

توجه به ترافیک سنگین در این الین و مضاف بر آن پارک خودروهای مراجعان، در هر دو طرف 
راهبندان های طوالنی موجب ناراحتی شهروندان می شود.

915...3869
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زن معتــادی که پس از  عقیل رحمانی 
مصرف موادمخدرصنعتی در خیابان های شهر 
پرســه می زد، وقتی برق طالهای روی گوش 
یک پیرزن را دید، دست به اقدام جنون آمیزی 
زد و حین ســرقت گوشواره ها گوش طعمه را 

هم پاره کرد.

 یک پای همه بدبختی ها، موادمخدر
دو روز پیش متهم پرونده ســرقت یک جفت 
گوشــواره به دادسرای ناحیه 7 مشهد منتقل 
و برای رسیدگی به اقدامات مجرمانه اش مقابل 

میز قاضی غالمی، دادیار شعبه 772 ایستاد.
زن جوان که مدام اشــک می ریخت با دستور 
قاضی پرونده که از او خواست ماجرای آن روز 
و نحوه دقیق ســرقت را بیان کند، به خودش 
آمد و عنوان کرد: متولد ســال ۵7 هســتم و 
تا مدتی پیش هم در یکی از هتل های شــهر 

مشهد کارگری می کردم.
همه بدبختی هایم از زمانی آغاز شد که تسلیم 
خواسته شوهر سابقم شدم و برای نخستین بار 
همراه با او پای بساط موادمخدر نشستم. بهانه 
این کارهم این بود که اگر کریستال بزنم انرژی 
زیادی به من خواهــد داد و تا صبح می توانم 

شیفت بدهم و خوابم نمی گیرد.
البته مدت ها بعد از او جدا شدم و در حال حاضر 
او و پسرم به جرم سرقت در زندان هستند، این 
جدایی هم موجب نشد که کریستال را ترک 
کنم. چند سالی تنها بودم تا اینکه هشت ماه 
پیش با فردی کــه او هم به موادمخدر اعتیاد 
داشــت، ازدواج کردم. شب قبل آن اتفاق بین 
همسرم و خواهرش درگیری لفظی ایجاد شد و 
او می خواست با کارد خواهرش را بزند که من 

کارد را از او گرفتم و در کیفم گذاشتم.
از طرفی شــوهر جدیدم پسر خانه بود و پس از 
ازدواج چندین بار به من گفت تو باید کاری بکنی 
که من پیش خانواده ام سربلند باشم، این خواسته 

هم برای آن بود کــه او ابتدا 
عاشق یک دختر خانه بود.

طعمه محبت کرد، زن 
معتاد خیانت!

زن سارق ادامه داد: صبح روز 
بعد اصالً حال خوشی نداشتم 
و خمار شــده بودم. خواهر 
شوهرم که او هم مواد مصرف 
می کرد وقتی من را دید گفت 
دوای تو مصرف شیشه است.

دوباره مــواد مصرف کردم و 
بعد از خانه زدم بیرون، توهم 
مــواد بدجور مــن را گرفته 

بــود؛ ابتدا روی پل عابرپیاده صدمتری رفتم و 
می خواستم خودم را پایین پرت کنم که چند 
رهگذر جلو من را گرفتند. در ادامه به ســمت 
خیابان مصطفی خمینــی حرکت کردم و در 
خیابان ها پرسه می زدم تا اینکه یک پیرزن را 
دیدم که َدر خانه نشسته بود، نزدیکش رفتم، 

چون خیلی تشنه شده بودم 
از او خواستم یک لیوان آب 

برایم بیاورد.
بنــده خداهــم داخل خانه 
رفت و برایم آب آورد. لیوان 
آب را که به دســتم داد یک 
ضرب همه را سرکشــیدم. 
پیرزن به من گفت اگر تشنه 
هستی چرا این گونه آب را 
خــوردی کمــی آرام تر این 
کار را می کــردی. در یــک 
لحظه روسری اش کنار رفت 
و چشمم به گوشواره های او 
افتاد و نقشه سرقت به سرم 
زد. از او خواستم یک لیوان دیگر هم برایم آب  
بیاورد. پیرزن بازهم قبول کرد و به داخل حیاط 
برگشــت، چند قدمی که دور شد یک مرتبه 
داخل خانه پریدم و عصای او را که کنار دیوار 
بود برداشــتم و از پشت سر ضربه  سختی به 

سر او زدم.

 کندن گوشواره ها با بی رحمی تمام
زن کریســتالی دربــاره نحــوه کشــیدن 
گوشــواره ها هم گفت: همین ضربه موجب 
شــد تا او روی زمین بیفتد، روی سینه اش 
نشســتم و با یک دســت بــا او درگیر و با 
دست دیگرم گوشواره ها را از هر دو گوشش 
کشیدم، این کار موجب شد تا هر دو گوش 
او پاره شــود. دست هایم پر خون شده بود، 
به ســرعت از خانه بیرون پریدم و پا به فرار 
گذاشــتم. اما چندین متر آن طرف تر توسط 
همســایه ها دســتگیر و تحویل پلیس داده 

شدم.
کاردی هم که از کیف من کشف شد ماجرایش 
را برای شــما عنوان کردم، از شب قبل همراه 

من بود و با آن اقدامی نکردم.
قاضی غالمی در ادامه به متهم گفت: تو عنوان 
کرده ای یک ضربه به سر او زده ای در صورتی 
که مســتندات پرونده گویای این اســت که 
چندین ضربه به سر او وارد شده است. متهم 
درمقابل مدعی شــد: توهم مواد داشتم شاید 

تعداد ضربات بیشتر بوده است.
عامل ســرقت وحشــیانه همچنین در پاسخ 
قاضی پرونده که از او پرســید این سرقت را با 
چه انگیزه ای انجام داده ای، عنوان کرد: نیاز به 
پول داشــتم و می خواستم با پول آن متادون 

بخرم .
در پایان جلسه رسیدگی به سرقت وحشیانه 
گوشواره ها، دســتورات تکمیلی قضایی برای 
روشن شدن دیگر جرایم احتمالی متهم در روز 

واقعه صادر و متهم به زندان منتقل شد.

اقدام وحشیانه معتاد کریستالی 

زن سارق، گوش و گوشواره را با هم برد!

ضربه موجب شد تا او 
روی زمین بیفتد، روی 

سینه اش نشستم و با یک 
دست با او درگیر و با 

دست دیگرم گوشواره ها 
را از هر دو گوشش 

کشیدم، این کار موجب 
شد تا هر دو گوش او 

پاره شود

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 کاهش تدریجی دمای هوا 

در خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی تا پایان هفته جاری آسمان 
استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی نقاط همراه با افزایش 
سرعت وزش باد پیش بینی می شود. همچنین از امروز روند 
تدریجی کاهش دمای هوا در استان آغاز و تا پایان هفته ادامه 

خواهد داشت.
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در شهرستان بجنورد

بلعیدن مواد جوانی را کشت
بجنورد- خبرنگار قدس: رئیس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی اســتان از مرگ جوان هجده ســاله در اثر بلعیدن 

موادمخدر در شهرستان بجنورد خبر داد.
ســرهنگ رضا عرب زاده گفت: یکشنبه گذشته جوان هجده 
ساله ای توسط دو نفر ناشناس به بیمارستان منتقل می شود 
که همراهان وقتی با فوت جوان روبه رو شــدند از محل فرار 

کردند.
وی افزود: کارکنان بیمارســتان با مشــاهده جوان که مرگ 
مشکوکی داشت، موضوع را به کارآگاهان پلیس آگاهی استان 

اطالع دادند.
رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خاطرنشان 
کرد: در بررســی علت فوت این جوان مشخص شد که او 
800 گــرم موادمخدر از نوع تریــاک را بلعیده بود که به 
علت باز شدن بســته بندی مواد در شکمش، جان خود را 

از دست می دهد.
سرهنگ عرب زاده اظهار کرد: بررسی ها در خصوص این پرونده 
و پیگیری دو فرد ناشــناس متواری در حال حاضر در پلیس 

آگاهی استان در حال انجام است.

وی با اشــاره به اظهار بی اطالعی خانواده این جوان از وی در 
دو روز گذشته،  به خانواده ها توصیه کرد مراقب جوانان خود 
باشند تا در دام این سوداگران مرگ نیفتند و به خاطر مبالغ 

اندک جان خود را به خطر نیندازند.



ورزش خراسان

فرهنگ و هنر

هشدار کارشناسان سالمت نسبت به جوالن سودجویان حوزه غذایی

بسیاری ازکلیپ های فضای مجازی مبنای علمی ندارند
محبوبه علیپور: مدتی است کلیپی در فضای 
مجازی منتشر شده که در آن فردی ادعا می کند 
نمکی که دارای نشــان ســامت و مجوز تولید 
رسمی است، نه تنها فاقد کیفیت بوده که در تولید 
آن از مواد شیمیایی همانند وایتکس استفاده شده 
است. به این ترتیب از مردم می خواهد از مصرف 
این گونه نمک ها پرهیز کنند. ناگفته نماند که در 
سال های اخیر مکرر در فضای مجازی کلیپ هایی 
را می بینیم که نسبت به مصرف شیرهای فرادما، 
واکسیناســیون و دیگر مسائل بهداشتی هشدار 
داده و این امور را خطرناک دانســته یا دسیسه و 

توطئه معرفی می کنند.

کلیپ های فضای مجازی را جدی نگیرید
دکتر رسول کدخدایی، دانشیار پژوهشکده علوم 
و صنایع غذایی در همین زمینه اظهار می کند: 
فیلم هایی که در فضای مجازی منتشر می شود 
و جریان رســانه ای خاصی نیز ایجاد می کند از 
ابعاد متعدد قابل تأمل است. ازهمین رو از سوی 
دســتگاه ها و نهادهای متولی باید به شهروندان 
این آگاهی ها داده شــود که اطاعات را از منابع 
و کانــال اصلی تهیه کنند و شــهروندان به این 
نکته برســند که فضای مجــازی همواره منبع 
مستند و قابل تأییدی نیست. درواقع چنانچه در 
این فضا با اطاعات و توصیه هایی مواجه شدند 
کــه مصرف مواد غذایی خاصی را ترغیب یا نفی 
می کرد، چندان اعتماد نکنند. همچنین در کنار 
نهادهای نظارتی و دســتگاه های متولی که این 
اطاعات را تأیید می کنند، رسانه های معتبر نیز 
موظفند مسئولیت اطاع رسانی و فرهنگ سازی 
در این زمینه را به خوبی اجرا کنند. به این ترتیب 
درصورت انتشــار کلیپی در فضــای مجازی و 
شبکه های اجتماعی که به مزایا و منافع محصول 
غذایی اشــاره دارد، تا زمانی که ســازمان غذا و 
داروی وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد 
موضوع را تأیید نکرده اند؛ شهروندان نباید به این 
قضیه اهمیت دهند، چراکه بیشتر مطالب منتشر 
شده در فضای مجازی از لحاظ مبنای علمی قابل 

قبول نیست. 

ایــن صاحبنظر در حوزه صنایــع غذایی تأکید 
می کند: انتشــار ایــن کلیپ ها گاه براســاس 

انگیزه هــای خــاص و هدفمند 
اقتصادی  همانند کســب منافع 
و تشــویش اذهان عمومی انجام 
می شود و زمانی نیز از سر ناآگاهی 
صورت می گیرد، اما چون اطاعات 
منتشر شده مبنای علمی نداشته، 
فضای رســانه ای را مشوش کرده 
و منافع گروهی خــاص را که در 
تعقیب این اهداف هستند، تأمین 
می کنند. به هرروی نمک یدداری 
که از سوی وزارت بهداشت گواهی 
شده و پروانه ساخت و تولید دارد؛ 
قابل مصــرف اســت. همچنین 
محصوالتی که بــه عنوان نمک 

دریا در بازار عرضه می شــوند، هیچ گونه مجوز و 
پروانه تولید ندارند. ازهمیــن رو به دلیل وجود 
فلزات سنگین درچنین محصوالتی از شهروندان 

می خواهیم از مصرف آن خودداری کنند.

زیان فلزات سنگین موجود در نمک دریا
دکتر میری، رئیس دبیرخانه کارگروه سامت و 
امنیت غذایی استان خراسان رضوی نیز در این 
باره می گوید: انگیزه اصلی ترویج چنین شایعات 

و شائبه هایی کســب منفعت مالی است. چنان 
که با دســتاویز قرار دادن طب سنتی معتقدند 
محصوالت طبیعی ازجمله 
نمک دریــا بی خطر بوده 
و نمک هــای اســتاندارد 
تصفیه شــده دارای ید را 
برخاف واقع، مضر معرفی 
می کنند. درحالی که نمک 
یددار خاســتگاه طبیعی 
دارد و از معدن اســتخراج 
می شــود و پس از تصفیه 
و غنی ســازی شدن با ید 
عرضه می شــود. کشور ما 
در منطقــه ای قرار گرفته 
کــه به صــورت آندمیک 
دچــار کمبود ید اســت. 
ازهمین رو کشــورهایی که به لحاظ کمبود ید 
وضعیت مشابهی دارند برای رفع این معضل به 
غنی سازی نمک می پردازند. چراکه فقر ید در بدن 
موجب بروز مشکاتی در سامتی افراد می شود. 
چنانکه شاهدیم افزوده شدن ید به نمک خوراکی 
در دهه هــای اخیر آثار چشــمگیری بر کاهش 
بیماری هایی همانند گواتر داشته است. همچنین 
از عوارضی که در گذشته در جامعه به دلیل فقر 
ید مشهود بود، باید به کم کاری مادرزادی تیروئید 

در نوزادان اشــاره کرد که موجب ایجاد نقایص 
تکاملی و عقب ماندگی ذهنی می شــود. به این 
ترتیب در حدود 20 ســال اخیر با افزوده شدن 
ید، نتایج قابل تأملــی در کاهش این بیماری ها 
دیده می شود، به طوری که شیوع گواتر در ایران 
از 68درصد درســال 65، به 6/5 درصد در سال 
95 رسیده اســت. نکته دیگر اینکه چون نمک 
دریا تصفیه نمی شود ناخالصی های فراوانی ازجمله 
فلزات ســنگین همانند جیوه، ارسنیک و سرب 
در آن وجــود دارد. ازهمین رو مصرف مســتمر 
این گونه نمک ها منجر به ذخیره شــدن فلزات 
یاد شــده در بدن می شود که عوارض نامطلوبی 
برسامت مصرف کنندگان دارد. به هرحال برای 
مقابله با ترویج چنین شایعاتی؛ کارگروه سامت 
و امنیت غذایی استان خراسان رضوی در آذرماه 
سال گذشته، به بررســی این امر پرداخت و در 
مصوبه ای نهادهای متولی و سازمان های دولتی را 
مکلف کرد از هرگونه ترویج و مصرف نمک دریا 

جلوگیری کنند. 
وی ادامــه می دهد: به منظــور مقابله با ترویج 
چنین شــایعاتی، فضای مجازی نیز مورد رصد 
قرار می گیرد، چنانکه روابط عمومی دانشــگاه 
علوم پزشکی مشهد هرهفته تبلیغات غیرمجاز 
در فضای مجازی را رصد و جمع آوری کرده و با 
سند و تصاویر پیوستی برای پیگیری های بعدی 
به سازمان نظام پزشکی ارجاع می دهد. به این 
ترتیب در کمیسیون نظارت بر تبلیغات براساس 
دســتورعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و 
مواد خوراکی، آشــامیدنی، آرایشی و بهداشتی، 
موضوع بند )ب( ماده3 در قانون تشکیل سازمان 
نظام پزشــکی که در سازمان مزبور فعال است 
به چنین مواردی رســیدگی می شود. البته از 
آنجا که فضای مجازی دایره وســیعی دارد و به 
گفته صاحبنظــران تنها در تلگرام روزانه افزون 
بر 2هزار کانال جدید ایجاد می شــود، بی شک 
رصد و نظارت بر این فضا چندان آسان نیست. 
بنابراین رســانه ها  می توانند با آگاه سازی مردم 
نقش مؤثری در کاهش چنین سودجویی هایی 

داشته باشند.

جشنواره 
توسط كوهنورد مشهدي صورت گرفت
  اهتزاز پیام رهبر معظم انقالب 

بر فراز بام ایران
قدس: امیررضا سهرابي 
از کوهنــوردان جــوان 
مشــهدي، پیــام رهبر 
معظم انقاب اســامي 
را بر فــراز قله دماوند به 

اهتزاز درآورد.
در این صعود که ١2 مهر 
ماه ســال جاري به مدت ســه روز، از جبهه شمال شرقی و 
روستاي ناندل شهرســتان آمل انجام شد، پیام رهبر انقاب 
خطــاب به جوانان در بیانیه گام دوم، بر بلنداي 5هزار و 609 

متري دماوند برافراشته شد.
وي در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: با توجه به اینکه مسئولیت 
اصلي در گام دوم انقاب، بر دوش جوانان ایران اسامي است، 
خواستم توجهشان را به نخستین و ریشه اي ترین جهادشان از 

منظر رهبري بیشتر جلب کنم.

  سنگنوردان خراسانی 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند 

ســه ســنگنورد  ایرنا: 
خراسان رضوی به اردوی 
انتخابی رشــته سرعت 
ســنگنوردی  ملی  تیم 

دعوت شدند. 
رئیس هیئت کوهنوردی 
و صعودهــای ورزشــی 
خراسان رضوی گفت: احسان اسرار، امیرحسین صفرزاده در 
رده سنی بزرگســاالن و پوریا کریم پور در رده سنی جوانان 

دعوت شدگان به اردوی انتخابی هستند.
احمد زحمتکش افزود: اردوی انتخابی تیم ملی سنگنوردی 
روز ١8 مهر ماه با حضور ١۴ ورزشــکار در ورزشــگاه سردار 
آزادگان شــهر قزوین برگزار خواهد شد. علی کاووسی نیز از 
خراسان رضوی به عنوان مربی منتخب تیم ملی به این اردو 

اعزام می شود.

  برگزاری همایش کودک و ورزش 
در مشهد

قدس: همایش کودک و ورزش به مناسبت روز جهانی کودک 
در مشهد برگزار شد. این همایش با حضور بیش از 300 نفر 
از کودکان مشــهدی در محل ســالن باغبانباشی این شهر 
برگزار شد. هدف از برگزاری این همایش، ایجاد شور و نشاط 
اجتماعی بین کودکان و آشنایی کودک با بازی و ورزش بود.

در این همایش که با حضور مسئوالن ورزش استان برپا شد، 
کودکان به انجام بازی های مختلف پرداختند.

  گشت عکاسی فتوواک در مشهد
قدس: گشــت عکاسی 
شهری با نام »فتوواک« 
در شهر مشهد همزمان 
با سراســر دنیا به همت 
کانــون عکــس انجمن 
مشهد  جوانان  سینمای 

برگزار شد.
فتوواک رویدادی جهانی اســت که در آن عکاســان در یک 
روز مشخص و در مسیر های متفاوت به سرپرستی یک لیدر 
به ثبت خاقانه از شــهرها می پردازند. امسال این رویداد در 
روز شنبه ١3 مهرماه مصادف با 5 اکتبر با دریافت مجوزها و 

هماهنگی های الزم برگزار شد. 
هدف اصلی رویدادهایی از این دســت، عاوه بر یادگیری و 
آموزش، دوســتی و اتحاد اســت. همچنین آشنایی بیشتر 
مسئوالن و مردم با عکاسی آزاد در شهرها از پیامدهای مهم 

این رویداد بین المللی است.
این رویداد امسال با حضور ١50 عکاس و در سه مسیر متفاوت 
به سرپرستی استادان عکاسی شهر مشهد آقایان »فرامرز عامل 
بردبار«، »امیر حاجی عباسی« و »محمدرضا چایفروش« و با 
همکاری کانون فیلم و عکس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار 

شد.
الزم به ذکر است کانون عکس مشهد امسال این برنامه را به یاد 
مرحوم استاد »کامران رحمتیان« که از متولیان و سرپرستان 

این رویداد در سه سال گذشته بوده  است، برگزار کرد.

سرور هادیان: مشهد دارای هویت قدیمی دینی، انقابی و 
تاریخی است اما متأسفانه دارای فضای هویتی جامع و کامل 
نیستیم از این رو فرزندان ما در این گمگشتگی و سرگشتگی 

حیران هستند.
مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی همزمان با هفته 
ملی کودک در گفت و گو با خبرنگار ما با اعام این مطلب گفت: 
امسال با شعار »آینده را باید ساخت« در سراسر کشور از ١3 تا 

١9 مهر ماه هفته ملی کودک آغاز به کار کرد.

 نواختن زنگ ملی کودک 
ابراهیم زره ســاز افزود: زنگ ملی کودک نواخته شد و تمامی 
کانون های فکری پرورشــی کودک و تمامی دســتگاه ها و 
سازمان هایی که برای کودکان و نوجوانان برنامه ریزی می کنند، 

کارشان را آغاز کردند.
وی با اشــاره به شــهرمان که دارای هویت های با قدمت 
دینــی، انقابی و تاریخی اســت، تأکید کــرد: تاش ما 
بر این اســت که فضای بازیابی هویتــی دینی، انقابی و 
تاریخــی را برای کودکان و نوجوانــان مهیا کنیم اگرچه 
خیلی کارســختی اســت زیرا محتوای غنی داریم و نیاز 
است تبدیل به کتاب شــود و با ابزارهنر، ادبیات، بازی و 
۴۴ فعالیتی که در اختیار ماست، فعالیت های مختلفی را 

برای آن ها انجام دهیم .
زره ســاز با اشاره به آنکه انتقال این محتوا بخشی به جامعه و 
بخشــی به خانواده بازمی گردد، بیان کرد: همه باید در کنار 
بچه ها باشند تا این فضای هویتی برای آن ها تکرار و یادآوری 

شود تا بتوانیم برای آینده آن ها بهتر برنامه ریزی کنیم.

 جشنواره قصه گویان 
مدیرکل کانون پرورش فکری خراســان رضوی با اعام این 

مطلب که ما دراین هفته به صورت نمادین فعالیت های طی 
ســال کانون را عاوه بر برنامه های ویژه برگزار خواهیم کرد، 
خاطرنشان ساخت: این کار را انجام می دهیم چون طی سال 
تمامی خدمات برای بچه ها در کانون مهیاســت اما شاخص 
کاری که داریم، برگزاری جشنواره قصه گویی استانی است که 

با حضور قصه گویان برتر سراسراستان است.
وی یادآور شــد، خوشــبختانه کودکان و نوجوانان نسل 
امروز در کنــار پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها در این فضا 
حضور پررنگی داشــتند و جشنواره استانی در پایان این 
هفته در١7 و ١8 مهرماه در مشــهد برگزار خواهد شد و 
برگزیدگان آن به جشــنواره منطقه ای راه خواهند یافت 
. وی دربــاره مــکان برگزاری این جشــنواره گفت: این 
جشنواره در مرکز شماره 7 کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان در مشهد برگزار خواهد شد. 

 کتابخانه های سیار و پیک امید 
ابراهیم زره ساز همچنین با اشــاره به دیگر برنامه های این 
هفته بیان کرد: دراین هفته واحدهای سیار کانون پرورش 
فکری خراســان رضوی به همراه مربیــان کانون که در آن 
مستقرهستند به روســتاهای اســتان و مناطق محروم و 
به خصوص حاشــیه شهر مشــهد می روند تا با فعالیت های 
کتابخانه ای و برنامه های فرهنگی، هنری، ادبی با محوریت 
کتاب و کتابخانه برای کــودکان و نوجوانان لحظات خوبی 
را رقم بزنند که الزم به یادآوری اســت، این برنامه در طول 
ســال برگزار می شود اما در این هفته برگزاری آن پررنگ تر 

خواهد بود.
وی درباره دیگر برنامه های ویژه هفته ملی کودک نیز گفت: 
برنامه پیک امید در بخش های رضویه و احمدآباد با همکاری 
سازمان بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی که ما را همراهی 

می کننــد، برگزار و در کنــار آن خانواده ها نیــز از خدمات 
کارشناسان بهره می برند.

 اوریگامی در بیمارستان اکبر
مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی افزود :همچنین 
دربیمارستان اکبر برنامه اوریگامی )بازی با کاغذ( برای ١50 

کودک بستری اجرا می شود.
وی در ادامه از برگزاری نمایشــگاه اعضای کانون در مرکز 7 
مشــهد خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه اعضای کانون از 
دیگر برنامه های هفته ملی کودک است وعاقه مندان می توانند 

آثار کودکان و نوجوانان را از نزدیک ببینند .

 نقاشی های برتر کودکان در بیلبوردهای سطح شهر 
زره ساز تصریح کرد: با کمک شهرداری نیز نقاشی های برگزیده 
کودکان خراســان که در جشــنواره های مهم دنیا شرکت و 
برگزیده شده اند، در بیلبوردهای شهر شاهدش خواهیم بود 

و یک نمایشگاه شهری خوب از آثار بچه ها خواهیم داشت.
مدیرکل کانون پرورش فکری اســتان خراســان رضوی 
گفت: درباره حقوق کودک از همکاری برخی از روزنامه ها 
اســتفاده خواهیم کرد و ما به عنــوان کانون خواهان آن 
هســتیم که درهرجا برای کودک و نوجوان برنامه ریزی 
می شود حتماً نگاه و نظرکودکان و نوجوانان را هم داشته 
باشند. یعنی فقط ما بزرگ ترها برای کودکان و نوجوانان 

برنامه ریزی نکنیم.

برنامه های هفته ملی كودک تشریح شد

از »اوریگامی« تا »پیک امید«

باید به شهروندان این 
آگاهی ها داده شود که 

اطالعات را از منابع و 
کانال اصلی تهیه کنند و 

شهروندان به این نکته 
برسند که فضای مجازی 

همواره منبع مستند و 
قابل تأییدی نیست

بــرش

یار مهربان

شعر

  نمایشگاه کتاب از  ۸ آبان 
در مشهد آغاز به کار می کند

فارس: معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی خراسان رضوی از اعام زمان برگزاری بیست و یکمین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد خبر داد و گفت: این دوره 
از نمایشگاه از 8 آبان ماه سال جاری آغاز به کار می کند و تا ١۴ 

این ماه به مدت یک هفته ادامه دارد. 
افشین تحفه گر افزود: مکان برگزاری نمایشگاه همانند سال های 

گذشته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد است.
وی بیان کرد: نام نویسی ناشران برای حضور در این نمایشگاه طی 
روزهای آینده آغاز می شود. تحفه گر به استقبال مردم و رضایت 
ناشران از دوره قبلی نمایشــگاه اشاره و بیان کرد: سال گذشته 
حدود 900 غرفه ناشــران شامل بیش از 700 ناشر داخلی و 88 
ناشر خارجی داشتیم و با پیگیری هایی که ناشران داخلی انجام 
می دهند، امیدواریم در سال جاری نیز از نظر کیفی و کمی تعداد 
بیشتری از ناشران را در نمایشگاه کتاب سال جاری شاهد باشیم.

وی ادامــه داد: تاش می کنیم تخفیفی را از طریق بن کتاب در 
اختیار عاقه مندان قرار دهیم، اما هنوز پیگیری های ما به تصویب 

نرسیده است. 

افتخار
  »فیلمرغ« از ایتالیا جایزه گرفت

قــدس: فیلــم کوتــاه 
»فیلمرغ« بــه کارگردانی 
ســهیلی،  امیرمســعود 
تندیــس بهتریــن فیلم 
در  داســتانی  کوتــاه 
جشنواره بین المللی فیلم 
flumicino ایتالیــا را از 

آن خود کرد. »فیلمرغ« تولید مشترک ایران و افغانستان و روایتگر 
داستان پیرمرد افغانستانی اســت که آخرین آرزویش رساندن 
فیلمرغ به نوه اش است، اما این آرزوی به ظاهر ساده خیلی سخت 
برآورده می شود. این فیلم در کشور افغانستان ساخته شده است. 
فیلم نامه »فیلمرغ« اقتباســی از یکی از داســتان های نویسنده 
افغانســتانی به نام خالد نویسا است و امیرمسعود سهیلی آن را 
از داســتان های »راه و چاه« اقتباس کرد. دومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم flumicino ایتالیا 27 تا 29 سپتامبر )5 تا 7 

مهر( برگزار شد.

فرهنگ و زندگی4
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فضای مجازی: 

 نهمین جشنواره عکس رضوی به 
میزبانی مشهد مقدس برگزار می شود

جلیــل فخرایی: دبیر 
نهمین جشــنواره عکس 
رضــوی گفــت: ســال 
گذشته از جمله برنامه های 
امام  بین المللی  جشنواره 
رضا)ع(، تئاتر رضوی بود 
اما برای سال جدید به این 

نتیجه رسیدیم که میزبانی جشنواره عکس را بپذیریم. 
محمدرضا محمدی افزود: اشــاعه فرهنگ رضوی از طریق هنر 
عکاســی، گســترش فعالیت های فرهنگی، هنری و مذهبی و 
گرامیداشــت پدیدآورندگان آثار هنری برتر از جمله اهداف این 

جشنواره است. 
وی تأکید کرد: مواردی نظیر اشــاعه فرهنگ رضوی، عکاســی 
اجتماعی شامل: آداب زیارت، نماز، دعا و نیایش، ایثار و شهادت، 
عکاســی از اماکن متبرکه شــامل: حریم حرم امــام رضا)ع(، 
امامزادگان، عتبات، مساجد، حسینیه ها، آیین های دینی و مذهبی 
و عکاســی معماری در دو حوزه معماری و هنر اسامی از جمله 

موضوعات جشنواره است. 
محمدی با بیان اینکه جشــنواره در سه بخش عکاسی موبایلی، 
حرفــه ای و اردو برگزار خواهد شــد به اســامی داوران بخش 
عکس حرفه ای و موبایلی اشــاره و اضافه کرد: محمد ســتاری، 
رســول علیا زاده، امیرحسین صفر لی، ابراهیم بهرامی، علیرضا 
عطاریانی، حمیدرضا گیانی فر و کیارنگ عایی داوران این بخش 
خواهند بود. عاوه بر این در بخش اردوها، ســیدجلیل حسینی 
زهرایی، شرمین نصیری و قدیر وقایی داوری عکس ها را برعهده 
خواهند داشت. بخش اردو جشنواره همزمان با جشنواره، برگزار 
خواهد شــد. دبیر نهمین جشــنواره عکس رضوی با تأکید بر 
اینکه محدودیتی در تولید عکس وجود ندارد، خاطرنشان کرد: 
رویکرد جشــنواره مستندگرایانه و متکی به ذهن خاق عکاس 
است. نام نویسی در جشنواره نیز از طریق سایت رسمی جشنواره 
امکان پذیر است. شرایط ارسال عکس و ثبت نام در فراخوان ذکر 
شده است، عاقه مندان می توانند برای مشاهده فراخوان به سایت 
www.khorasanphotographers.com مراجعــه کنند. 

آخرین زمان ارسال آثار نیز ساعت 2۴ روز ١8 آبان است. 
محمدی با بیان اینکه آغاز جشــنواره از هشتم مهر بوده است، 
گفت: اردو اول در روزهای پنجم و ششم آبان ماه، داوری 28 آبان، 
اطاع رســانی انتخاب آثار 2 آذر ماه، چاپ آثار برگزیده ١١ آذر 
ماه و اختتامیه جشنواره ١۴ آذر همزمان با والدت امام هادی)ع( 

خواهد بود. 

7650zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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١. چند چیز ردیف شــده پشت ســرهم - 
فرجام - صندلــی راحتی 2. از تن پوش ها- 
شــرح دادن - ایالت جدایی طلب اسپانیا 3. 
فرش اصیل ایرانی- جایگاه و منزلت- همسر 
نیکوکار فرعون ۴. صوت ندا- شــاخه ای از 
ریاضیات- پیشــوند نداری- فرودآمدن 5. 
به یکباره خودمانی - پیوســتگی- چلچراغ 
6. درختــی از تیره پنیرکان که از میوه اش 
در تهیه شکات استفاده می شود- گوشت 
ترکی- خورشــید 7. خلــق و خوی- کولر 
خانه های قدیمی کویر- یکدندگی 8. پدر- 
لقب اشــرافی اروپایی- عامت تجاری کاال  
9. حرف دوم انگلیســی- ایالت در کشــور 
ســوئیس- منطقه ای در گیــان با برنجی 
 مرغوب ١0. ذره بنیادی- برکت یافتن- سقیم 
١١. کتــاب مانی - جــاده آهنی- قهرمان 
ســرزمین ترویا ١2. اطمینان- عضوی در 
 صــورت- جانور درنده - آســیب و صدمه 
١3. بی آبرو- از انــواع روغن های خوراکی- 
نحیف ١۴. کشــنده- دعای دســت نماز- 
سرپرستان ١5. قابل رؤیت- جزیره ای ایرانی 

در خلیج فارس - سرخ رگ بزرگ متصل به 
بطن چپ قلب

١. ایل بســیاربزرگ و پرجمعیــت ایرانی 
 در اســتان فارس- اســباب زحمت- عدد 
2. پرچــم- تارنمــای اینترنتی- ســمت 
چــپ 3. نخســت- نماینــده- نوعی حلوا 
 که آن را با نشاســته و شکر تهیه می کنند 
 ۴. متداول- پرنده شناگر- از انواع حـساب بانکی 
5. مساوی- استخر کوچک- در ترکیب به 
معنی افکننــده می آید 6. از صبحانه جات- 
کشور پســران- عیب و کمبود 7. بیهوده- 
پاک ها - باغبان 8. بازگشتن - معکوس- یقین 
قلبی 9. از پسران حضرت آدم»ع«- خدای 
آذرخش در اســاطیر »تیوتونیک«- حرف 
هشــتم الفبای یونانی ١0. پسته کوهی - 
سالن قطار- واحدی کوچک در حجم ١١. 
وجود - خواهان- یــازده ١2. ازا - فالبین- 
کســی که از اوالد حضرت علی»ع« باشد 
١3. ابزاری استوانه ای شکل در چرخ خیاطی 

که ســیم یا نخ به دور آن پیچیده می شود- بتون مسلح- 
میوه تلفنی ١۴. گسترده شده- نیمه گرم- نه دیگری ١5. 
اثر چربی روی لباس- اتاقک نگهبانی- ناپسندهای شرعی

  افقی

  عمودی

شعری برای حاج كاظم محمدزاده 
  فوج فرشته بود به پای تالوتش

بــه تازگی قــاری بین المللی قرآن کریم اســتاد حاج کاظم 
محمدزاده به دیار باقی شــتافت و محافل و هنرمندان قرآنی 
را در سوگ خود نشاند. حجت االسام سید عبداهلل حسینی 
شاعر، هنرمند و مبلغ سرشناس مشهدی که سابقه آشنایی 
با این چهره قرآنی داشــته است شــعری را برای خاموشی 
صدای آســمانی او برای قدس ارسال کرده است که در ادامه 

می خوانید:
خاموش شد اگر چه صدای تاوتش
مانده است ماندگار صفای تاوتش

پیچیده است در همه آفاق این جهان
آوای ابتهال و نوای تاوتش

وقتی که شب به اسم خدا می گشود لب
فوج فرشته بود به پای تاوتش

کاظم سکوت کرد خموشی گزید و رفت 
دلتنگ می شویم برای تاوتش
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