
4۰۰ ساعت نظافت به جای چهار ماه حبسپیش  بینی ۱۰۰ون تاکسی برای سرویس دهی درون استانی

 تمهیدات شهرداری مشهد
 برای زائران رضوی در دهه آخر صفر

 صدور رأی جایگزین حبس عالوه بر خلوت شدن زندان ها 
مانع بروز جرایم مشابه می شود

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری مشهد گفت: با توجه به آماده شدن همه 
ســازمان های مرتبط برای میزبانی از زائران رضوی 
در دهه پایانی ماه صفر و پیش  بینی بروز مشکالتی 
برای خروج زائران از مشهد، موارد الزم توسط معاونت 
حمل و نقل و پلیس راهــور در خصوص تعبیه ون 

تاکسی ها انجام شده ...

متهم ســی و هفت ساله مشــهدی که به اتهام 
نگهداری و حمل یک عدد شوکر غیرمجاز دستگیر 
شــده بود، با توجه به نظر مقام قضایی و بررسی 
تمامی جوانب پرونده، بــه جای چهار ماه حبس 
تعزیری محکوم شد تا به مدت 400 ساعت تحت 
نظر آموزش و پرورش استان خراسان رضوی مراکز 

آموزشی را نظافت ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

رنا
 ای

س:
عک

دود تأخیر طرح کاهش آلودگی هوا در چشم مردم
آیت اهلل علم الهدی خواستار شد

هماهنگی همه  مجموعه ها  
 برای برگزاری کنگره

 ۱8 هزار شهید استان

.......صفحه 2 

.......صفحه 4 

در چهارمین همایش 
»زن و توسعه گردشگری 

روستایی« عنوان شد

عرضه تولیدات 
زنان روستایی 

 به زائران 
در مشهد

سرپرســت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان 
رضــوی گفت: با توجه به حضور ســالیانه 30 میلیون زائر 
در شهر مشهد در مجمع مشــورتی زنان استان مقرر شد 
مجموعه ای از آنچه زنان به خصوص زنان روســتایی تهیه 
می کنند در قالب یک بســته به زائران و گردشگران عرضه 
شود.  طاهره طهماسبی در چهارمین همایش »زن و توسعه 

گردشگری روستایی« که در ...

قدس دالیل تعویق دو ساله یک مصوبه ملی را در مشهد بررسی کرد

.......صفحه 2 

مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی یکی از 
دالیل بی پولی این اداره را تشریح کرد

 پول پالسماها 
از خزانه مرکزی 

برنمی گردد

نخستین جلسه استان خراسان رضوی برای برگزاری کنگره 18 هزار 
شهید استان در ســال 1400 در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان 
رضوی و امام جمعه مشهد برگزار شد. آیت اهلل علم الهدی در این نشست 
برگزاری کنگره 18 هزار شهید استان خراسان رضوی را الزم دانست و 

با برشماری برخی اشکاالت نخستین ...

.......صفحه 4 
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 شماره 9091  
ویژه نامه 3475 

     صفحه 1 خراسان

آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع 
عمومی فوق العاده

در ش��رکت س��هامی خاص کیهان صنعت آس��اک 
ثب��ت ش��ده ب��ه ش��ماره 858 و شناس��ه مل��ی 
عموم��ی  مجم��ع  تش��کیل  جه��ت   10380100002

فوق العاده.
 بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
در س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 98/8/11 در آدرس 
قوچان ش��هرک صنعتی ش��ماره 1 تالش ۴ پالک7  
تلفن ۴7215331-051 تشکیل می گردد حضور 

به هم رسانند .
 دستور جلسه: 1- تصویب انحالل شرکت 

2- تعیین مکان تصفیه
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت ساختمانی 
تأسیساتی بانی راه -سهامی خاص)نوبت اول(

به شماره ثبت 3909 و شناسه ملی 
10980020108 )در حال تصفیه(

با توجه به آگهی انحالل ش��رکت ساختمانی تأسیساتی 
بانی راه )س��هامی خاص( منتش��ره در روزنامه رسمی 
کش��ور به ش��ماره 21۴27 مورخ 1397/07/1۴ که در 
صفحه 31 درج گردیده اس��ت، بدینوس��یله طبق ماده 
225 قان��ون تج��ارت از کلی��ه بس��تانکاران احتمال��ی 
ش��رکت دعوت می ش��ود با در دست داش��تن اسناد و 
مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی به محل تصفیه ش��رکت: به نش��انی ش��اندیز: 
میدان ش��هدا- بل��وار میرزا جواد آقا تهرانی- ش��هر 
رویایی پدیده شاندیز- ساختمان اداری- طبقه پنجم 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه- سیدمجتبی علوی زاده
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آریا بتن 
صنعت شرق سهامی خاص )نوبت اول(

به شماره 45427 با شناسه ملی 
10380616359 )در حال تصفیه(

با توجه به آگهی انحالل شرکت آریا بتن صنعت شرق 
)س��هامی خاص( منتش��ره در روزنامه رس��می کش��ور 
به ش��ماره 21۴27 م��ورخ 1397/07/1۴ که در صفحه 
25 درج گردیده اس��ت، بدینوس��یله طب��ق ماده 225 
قانون تج��ارت از کلیه بس��تانکاران احتمالی ش��رکت 
دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن اس��ناد و مدارک 
مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتش��ار اولین آگهی 
به محل تصفیه ش��رکت: به نش��انی ش��اندیز: میدان 
ش��هدا- بلوار می��رزا جواد آقا تهرانی- ش��هر رویایی 
پدیده شاندیز- ساختمان اداری- طبقه پنجم مراجعه 

نمایند.
مدیر تصفیه- سیدمجتبی علوی زاده
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه بطور فوق العاده نوبت دوم   شرکت تعاوني اعتبار تاکسیرانی مشهد
مجمع عمومي عادي ش��رکت تعاوني اعتبارتاکس��یراني مش��هد درس��اعت13/30روز ش��نبه مورخ98/08/18 درمحل 
دفترش��رکت واقع در میدان امام خمیني س��اختمان ش��رکت تعاونی تاکسیرانی مش��هد برگزار میگردد . لذا از کلیه 
اعضاء دعوت مینماید راس موعد مقرر در جلسه مذکورباهمراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند و یا وکالي خود 
را حداکثر طی 7 روزکاری از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر شرکت ، به منظور احراز هویت وکیل )نماینده عضو( 
و موکل )عضو( و تأیید وکالت نامه جهت حضور در جلس��ه معرفی نمایند . بدیهي اس��ت تعدادآراء وکالتی هر عضو 3 

رای وشخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس حقیقی 

2-طرح و تصویب صورتهاي مالي منتهي به سالهای 1393 تا 1397
3-طرح و تصویب پیش بینی بودجه سال 1398

۴-طرح و تصویب تغییرات سرمایه
5- طرح وتصویب نابرابری سهام

6- تصمیم گیری درمورد اخذ تسهیالت از بانکها وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی 
7- انتخاب روزنامه محلی جهت درج آگهی ها

8-انتخاب اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره
9-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  حقیقی شرکت برای سال مالی 98

هیئت مدیره
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آگهی مناقصه – مرحله اول
شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معبردسترسی به 

س��د زاوین را به ش��رکتهای دارای رتبه5 راهسازی و سازمان برنامه و بودجه با شرایط ذیل 
واگذار نماید:

1-کلیه شرکتها بایستی پیشنهادات خود را براساس قیمت فهرست بهای تجمیع شده  راه و 
باندسال 1398  وبه پیوست آنالیزقیمت اعالم نمایند .

2-اعتباراجرای پروژه از محل اعتبارات تملک و داراییهای س��رمایه ای ) تبصره ای ( اس��ناد 
خزانه اسالمی به مبلغ کل 7/000/000/000  ریال می باشد.

3-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 350/000/000 ریال بعنوان س��پرده شرکت در مناقصه 
الزامی است 

۴-پیمانکاران باید نحوه کسورات قانونی و ارزش افزوده را مدنظرداشته باشند .
5-کلیه هزینه ها اعم از آگهی ، کارشناسی و غیره برعهده برنده مناقصه می باشد .

6-حق داوری با شهرداری محفوظ است .
7-در صورت امتناع از انعقاد پیمان ، سپرده برنده یا برندگان مناقصه ضبط خواهد شد . 

8-ازکلیه متقاضیان درخواست می ش��ود جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/07/28 
لغایت 98/08/12 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند .

9-پیش��نهادات می بایس��ت حداکثرتا پایان وقت اداری 98/08/12 به دبیرخانه ش��هرداری 
تحویل گردد .

10-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 11 صبح مورخه 98/08/13 می باشد . 
11-متقاضی��ان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تربه س��ایت www.sh-zavin.ir  و یا با 

شماره تلفن 13-3۴7۴۴111-051 تماس حاصل فرمایند .
آدرس : شهرستان کالت – شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج( 

 علی ایزدیان - شهردارزو 

ت اول
نوب

 مزای�ده جای�گاه CNG ش�هرداری فی�ض آب�اد مرحل�ه اول - نوب�ت دوم
ش��هرداری فی��ض آباد در نظردارد نس��بت به واگ��ذاری اداره کلیه ام��ور بهره برداری و نگهداش��ت و تعمیرات 
تجهی��زات تاسیس��ات و ابنی��ه جای��گاه عرض��ه گاز طبیع��ی فش��رده CNG به مدت س��ه س��ال و به ش��رح ذیل بر 
اس��اس س��هم درص��د ب��ه واجدین ش��رایط اقدام نمای��د. متقاضی��ان می توانن��د جه��ت دریافت اس��ناد و ارائه 
 پیش��نهاد قیم��ت تا س��اعت 1۴ روز ش��نبه م��ورخ  98/8/۴  به دبیرخانه ش��هرداری فیض آب��اد مراجعه نمایند.

شماره تلفن05156722336-7

1- جهت دریافت اسناد مزایده متقاضیان می توانندازتاریخ 98/7/23 با مراجعه  حضوری به دبیرخانه شهرداری 
وارائه تصویر فیش واریزی هزینه اسناد اقدام نمایند.

2- محل تحویل پیشنهادهای مزایده به دبیرخانه شهرداری فیض آباد می باشد.
3- سپرده شرکت در مزایده باید به حساب شهرداری واریز گردد.

 ۴- هزینه خرید اس��ناد ش��رکت در مزایده که باید به ش��ماره حس��اب010۴72583۴000بانک ملی واریز گردد.
5- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ش��د. خواه��د  اخ��ذ  برن��دگان  از  ه��ا  هزین��ه  س��ایر  و  مزای��ده  آگه��ی  و  کارشناس��ی  هزین��ه   -6 

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
8- محل برگزاری مزایده شهرداری فیض آباد می باشد.

9- سایر شرایط در اسناد مزایده قید گردیده است
10-پیش��نهادات واصله روز دوش��نبه  مورخ 98/8/6 در محل ش��هرداری با حضور کلیه اعضای کمیس��یون عالی 

معامالت شهرداری قرائت و سپس تعیین برنده مشخص خواهد شد.
 جوادجعفری - شهرداری فیض آباد 
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 سپرده شرکت در مزایده ریال  هزینه خرید اسناد موضوع مزایدهردیف

 1 CNG 800/000/000ریال.500/000ریالجایگاه

آگهی مزایده 
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی 

با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده 
و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/07/21لغایت 98/08/08     مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت 1۴ مورخ98/08/08
زمان بازگشایی پاکات 98/08/09در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شود.

محل تحویل اس��ناد مزایده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن051-5۴536525 
تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت  در مزایدهمبلغ پایهتعدادنام محلردیف
3/200/0004/500/000یک باب مغازه دفتر شرکت های داخل پایانه مسافربری به شماره 12
2/100/0002/800/000یک باب مغازهدفتر شرکت های داخل پایانه مسافربری به شماره 23
8/500/00011/000/000یک واحدساختمان حمام تیرپارک3
 قطعات زمین به شماره های 32 و33 داخل تیرپارک جهت نصب کانکس و فروش4

مواد غذایی
 هرمترمربعدو قطعه

300/000 ریال
5/000/000

1/100/0001/500/000یک قطعهیک قطعه زمین جنب چاپخانه وحدت جهت نصب دکه5
2/400/0003/000/000دو بابغرفه شماره 11 و 12 بازار میوه فروشی6
1/000/0001/300/000یک بابدکه کنار درب خروج داخل پایانه مسافربری7

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد
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ت دوم
نوب



قدس دالیل تعویق دو ساله یک مصوبه ملی را در مشهد بررسی کرد

دود تأخیر طرح کاهش آلودگی هوا در چشم مردم
علی محمدزاده هر چند به دلیل تنوع عوامل 
آالینده یا تأثیرگذار در کیفیت هوا دیگر نمی توان 
یک فصل از سال را به عنوان دوره ای با هوای سالم 
نام برد و بسته به نوع ذرات معلق در هوا تنها به 
لحاظ آزمایشگاهی می توان تفکیکی بین اثرات هر 
کدام از انواع آالینده ها قائل شد، ولی آنچه مسلم 
است در فصول سرد سال شاهد بروز بیشتر پدیده 
وارونگی دما )یا همان اصطالح عامیانه وارونگی 
هوا( هستیم و همین امر موجب تشدید وضعیت 

ناسالمی هوا می شود.
لذا با شروع فصل پاییز و تغییرات دمایی یکباره 
در سال های اخیر نوسان های دمایی موجب شده 
تا وارونگی دما با قدرت بیشــتری بروز نماید بر 
همین اســاس بحث آلودگی هوا در کالنشهری 
مانند مشهد به یک چالش جدی تبدیل شده و به 
نظر می رسد باید جدیت بیشتری برای کاستن از 

عوامل یا منابع آالینده هوا داشته باشیم.
با نگاهی به اظهار نظر کارشناســان در سال های 
گذشــته و اکنون همواره شاهد تکرار نام برخی 
از عوامل آالینده هســتیم که شاید بتوان گفت 
اصلی ترین آن ها خودروها یا بهتر اســت بگوییم 
موتورهای با سوخت فسیلی هستند و زمانی این 
مسئله تهدیدآمیز می شود که همان موتورهای 
سوخت فسیلی از حالت استاندارد خارج می شوند 
و خروجی اگزوز آن ها با ضریب بیشتری آلودگی 

را به هوای شهر تزریق می کند.

 سابقه مقابله با آلودگی هوا
با نگاهی به گذشــته می بینیم از سال ها پیش 
موضوع خروج ماشــین آالت دودزا و آالینده در 
انواع مختلف آن از خودرو تا موتورسیکلت گرفته 
تا کارخانجات در دســتور کار قــرار گرفته و در 
نهایت اخذ معاینه فنی برای خودروها و گواهی 
استاندارد آالیندگی در بخش های مختلف الزامی 
شد.آنچه مسلم است در یک دهه اخیر اقدامات 
قابل توجهی صــورت گرفت و حداقل از افزایش 
منابع آالینده هوا در این بخش کاسته شده است 
ولی توقف طرح هایی ماننــد خروج خودروهای 
فرسوده موجب شد تا روند مثبت امور به سرانجام 

خوبی نرسد.
از دیگر کارهای مهمی که به موازات این موضوع 
پیگیری می شــد تدوین ضوابط اســتانداردی 
جدیــد برای خودروها در بخــش آالینده ها بود 
و نیز در کالنشــهرهایی چون تهران و مشهد با 
اجرای طرح های ترافیکی ســعی شد تا اندکی 
از تولیــد گازهای مضــر در بخش های مرکزی 
شهر جلوگیری شود. برخورد با خودروهای فاقد 
برچســب معاینه فنی هم یکی از اقداماتی بود 
که توانست بخشی از رانندگان بی توجه به حوزه 
آلودگی هوا را ملزم به رعایت قواعدی نماید که تا 
آن زمان دودزا بودن خودرویشان را بی ارتباط به 

سالمت خود و شهروندان می دانستند.
از اواخر دهه 80 مباحث مرتبط با آلودگی هوای 
کالنشــهرها جدی تر از هر زمان دیگر مطرح و 
پیگیری می شــد و از ابتدای دهه 90 ســرعت 
بیشتری گرفت و در مقاطع مختلف شاهد ابالغ 
مصوباتــی جدید در ســطح ملی بــرای اجرای 

طرح هایی برای مقابله با آلودگی هوا بودیم.

  آخرین مصوبه 
اوایل ســال 95 بود که به تبعیت از کشورهای 
پیشــگام در حوزه مقابله با آلودگی هوا طرحی 
جدید در کشور تصویب شد که بر این اساس قرار 
بود مناطقی به عنوان منطقه انتشار کم آالیندگی 
در داخل کالنشهرها مشخص شوند و با گذشت 

زمان وسعت این مناطق هم افزایش یابد. 
این طرح از زمان ابالغ به نام طرح LEZ شناخته 
 Low Emission می شود که مخفف عبارت
Zone است که ترجمه آن همان »منطقه انتشار 
کم آالیندگی« است؛ به زبان ساده اینکه با اجرای 
این طرح ورود وســایل نقلیه آالینده به مناطق 
تعیین شــده ممنوع اســت و در صورت ورود، 

رانندگان باید جریمه این تخلف خود را بپردازند.

  اقدامی چندوجهی
بــا نگاهی به ایــن مصوبه می بینیــم که برای 
دستگاه های مختلف وظایفی تعیین شده که با 
انجام آن ها قطعات این پازل تکمیل شده و سامانه 
یکپارچه ای را شــکل می داد که با نبود هر کدام 

از این قطعات پازل عمالً اقدامات سایر بخش ها 
بی نتیجه می شد.

با اجرای طرح، پالک تمامی خودروهایی که وارد 
محدوده LEZ می شوند، به صورت کامالً مکانیزه 
توســط دوربین های نصب شده در معابر خوانده 
شــده و اطالعات آن به سرورهای سیمفا ارسال 
می شود. در صورتی که خودرو معاینه فنی نداشته 

باشد، اعمال قانون توسط پلیس انجام می شود.
البته این مصوبه بخش های دیگری هم داشت که 
بر اساس آن وظایف متنوعی برای دستگاه های 
دولتی هم که به طور مستقیم وظیفه ای در بحث 
آلودگی هوا نداشــتند تعریف شده بود؛ به طور 
مثال الزام دستگاه ها به خرید موتورسیکلت های 
برقی و ممنوعیت پالک گذاری موتورسیکلت های 
کاربراتوری از آن جمله است که باید در گزارشی 

دیگر به این بخش از مصوبه مورد نظر بپردازیم.
بــا تمــام این اوصــاف قرار بــود هر کــدام از 
بخش های مصوبه بسته به قابلیت اجرایی آن ها 
در مقاطع مختلفــی به مرحله اجرا گذاشــته 
 شــود، بر همین اساس به دلیل نیاز اجرای طرح 
»LEZال – ای – زد« به ایجاد بســترهای الزم 
قرار بود از نیمه دوم ســال 95 در تهران و چند 

کالنشهر به مرحله اجرا درآید.
هر چند این طرح در تهران از همان سال آغاز شد 
ولی خبری از اجرا در کالنشهرهای دیگر به دلیل 

آماده نبودن زیرساخت های الزم نبود.

  استارت کار در مشهد
سرانجام مرداد ماه سال 96 بود که جلسه شورای 
هماهنگی ترافیک استان تصمیم خود مبنی بر 
آغاز اجرای مرحله نخست این طرح در مشهد را 

در قالب یک مصوبه اعالم کرد.
به اســتناد این مصوبه قرار بود از ابتدای آبان ماه 
ســال 96 خودروهای فاقد معاینــه فنی در هر 
24ساعت در محدوده اجرای طرح زوج و فرد به 

مبلغ 50هزار تومان جریمه شوند.
با تصمیم متولیان، مشهد به چهار منطقه تقسیم 
شــد؛ محدوده »الف« شــامل محــدوده داخلی 
خیابان های بهار، فداییان اسالم، 17شهریور، بولوار 
وحدت، بولوار کامیاب، هاشمی نژاد و خیابان امام 
خمینی)ره( با 17دوربین ثبت تخلفات و محدوده 
»ب« شامل محدوده داخلی خیابان های احمدآباد، 

بهار، امام خمینی)ره(، شهید هاشمی نژاد، کامیاب، 
بولوار عبدالمطلــب، ابوطالب و بولوار کالهدوز با 

13دوربین ثبت تخلفات خواهد بود.
محدوده »ج« شامل محدوده داخلی بزرگراه های 
کالنتــری، غدیر، همــت، بابانظــر، چراغچی، 
قائم)عــج( و آزادی با نصــب دوربین های ثبت 
پالک و 55دوربین ثبت تخلفات و محدوده »د« 
نیز شامل پهنه شهر مشهد خواهد بود که تردد 
خودروهای فاقد معاینه فنی مرحله به مرحله در 

این محدوده ها کنترل می شود.
بــر پایه ایــن طرح معاینــه فنــی خودروها و 
موتورسیکلت ها به سطح یک و دو تقسیم شده 
اســت که براســاس آن خودروهای انژکتوری و 
گازسوز شامل معاینه فنی سطح یک و خودروها 
و موتورسیکلت های کاربراتوری شامل معاینه فنی 

سطح دو خواهد شد.
به گفته مدیران وقت در سازمان ترافیک شهرداری 
مشهد، در گام چهارم اجرای طرح پیش بینی شده 
که در محدوده »الف و ب« حتی خودروهایی که 
دارای معاینه فنی سطح دو هستند نیز حق تردد 

در این محدوده ها را نداشته باشند.
همچنین بنا بود از مهرمــاه 97 و در گام پنجم 
اجرای طــرح کاهش آلودگی هــوا در محدوده 
داخلی بزرگراه هــای کالنتــری، غدیر، همت، 
بابانظر، چراغچی، قائم)عج(، امام علی)ع(، بولوار 
نمایشگاه و وکیل آباد طرح زوج و فرد به جز برای 

خودروهای گازسوز و برقی اجرایی شود.

   توقف در گام نخست
مدتــی پــس از این اعــالم و در حالی که صف 
مراکز معاینه فنی شلوغ تر از هر زمانی شده بود 
و رانندگان خودروهای فاقد معاینه فنی از ترس 
جریمــه روزانه 50 هزار تومــان در تکاپوی رفع 
ایرادهای فنی خودرو خود برای دریافت گواهی 
معاینــه فنی بودند خبری از اجــرای وعده داده 
شــده به گوش نمی رســید و همین امر موجب 
شــد تا احتماالت مختلفی برای اجرایی نشدن 
این طرح مطرح شود.در نهایت بنا به اعالم برخی 
مدیران وقت مشهد مشــخص شد مهیا نبودن 
زیرساخت های الزم دلیل عدم اجرای طرح بوده 
و برخی از آنان در پاسخ رسانه ها تنها به اظهارنظر 
»تکمیل زیرساخت ها و اجرای این طرح در آینده 

نزدیک« اکتفا می کردند.
این در حالی بود که بنا به اعالم سامانه های پایش 
کیفیت هوای مشهد وضعیت هوای شهر مشهد 
هر روز در حال خراب تر شــدن بود و همواره از 
وسائل نقلیه به عنوان اصلی ترین عامل آلودگی 

هوای شهرها نام برده می شد و می شود.

  پایان تأخیر دو ساله 
با گذشت نزدیک به دو سال از زمانی که قرار بود 
این طرح در مشهد اجرایی شود به سراغ مدیران 
دستگاه های مجری رفتیم تا از آخرین وضعیت 

این طرح مطلع شویم.
از آنجا که در گذشته آماده نبودن زیرساخت های 
فنی دلیل تأخیر در اجرای طرح اعالم شده بود 
ابتــدا با رئیس اداره راهبــری و نظارت بر مراکز 
معاینه فنی و کاهش آالیندگی شهرداری مشهد 

گفت وگو کردیم.
هدیشــی در ابتدا می گوید: شهرداری بر اساس 
وظایف تعریف شــده برای ایجاد زیرساخت های 
الزم اقدام کرده و در حال حاضر بستر الزم برای 

اجرای این طرح در مشهد آماده است.
وی می افزایــد: نکته مهم در اجــرای این طرح 
خروجی نهایــی آن یعنی برخورد با متخلفان از 
طریق صدور برگه جریمه برای خودروهای فاقد 
برگه معاینه است که دلیل توقف اجرای این طرح 
در گذشته آماده نبودن سامانه بانک اطالعاتی در 

بخش های غیر از شهرداری بود.
وی می افزایــد: با پیگیری هــای صورت گرفته 
مشخص شــد اهتمام جدی برای اجرای طرح 
در اســتان وجود دارد امــا گویا هماهنگی های 
الزم در ســطح ملی بین دستگاه های دخیل در 
موضوع صورت نگرفته است اما بر اساس آخرین 
اخبار رسیده جلسات هماهنگی در وزارت کشور 
با پلیس راهور برگزار و تفاهماتی صورت گرفته 
است و به نظر می رسد با ابالغ این تصمیمات به 

استان شاهد اجرای آن خواهیم بود.
هدیشی می گوید: هر چند مراکز معاینه فنی به 
تعداد الزم در شهر ایجاد شده اما در حال حاضر 
به دلیل کندی در برخورد قاطعانه با خودروهای 
فاقد معاینه فنی، مراکز معاینه فنی مشهد با نصف 
ظرفیت خود کار می کنند که بی تردید با برخورد 
جدی تــر با خودروهای آالینده شــاهد مراجعه 

بیشتر به این مراکز خواهیم بود.
وی در پاسخ به این انتقاد که اتوبوس های دودزای 
شــهرداری به عنوان یکی از منابع آالینده هوای 
شهر محسوب می شوند، اظهار می دارد: بر اساس 
تصمیمــات مدیران شــهری اقدامات متعددی 
برای این موضوع طراحی شده، به طور مثال در 
روزهایی که هوای مشهد در حالت ناسالم قرار دارد 
اتوبوس های دودزا اجازه خروج از توقفگاه را ندارند 
و اگر هم اتوبوس هایی در این روزها در شهر دیده 
می شوند بیشتر متعلق به اتوبوس های شرکت های 
خصوصی هســتند که خدمات سرویس دهی به 

ادارات یا مراکز خاص را انجام می دهند.
با این حال کنترل چشــمی وضعیت آالیندگی 
اتوبوس های شــهرداری در دستور کار بازرسان 
حوزه کنترل آلودگی هوا قرار دارد و سعی شده 
است تا با تعمیر و سرویس های دوره ای اتوبوس ها 
از آالیندگی ها جلوگیری شود به نحوی که نسبت 
به سال های گذشته از تعداد اتوبوس های دودزا در 

حد قابل توجهی کاسته شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی خواستار شد  
  مکان یابی اراضی مناسب برای راه اندازی 

شهرک های صنفی سوغات و پوشاک 
معاون هماهنگی  قدس: 
استانداری  اقتصادی  امور 
تأکید  با  رضوی  خراسان 
بــر ضــرورت مکان یابی 
برای  مناســب  اراضــی 
راه اندازی شهرک سوغات 
و سایر شهرک های صنفی 

تولیدی، گفت: ضروری است تا کمیته ای برای مکان یابی مناسب 
برای راه اندازی شهرک پوشاک شکل بگیرد.

علی رسولیان در نشستی که به منظور بررسی توسعه شهرک های 
صنفی و صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: در مسیر این شهرک ها 
معاونت اقتصادی استانداری، شهرداری مشهد و وزارت صنایع باید 
با همکاری یکدیگر در یک بازه دوماهه مطالعات مربوط به طرح 

سوغات را به نتیجه برسانند.
وی گفت: در حوزه کیف، کفش و پوشــاک نیز اقدامات خوبی 
صورت گرفت که البته ممکن است این وضعیت پایدار نباشد اما 
باید به شکل پایدار درآید. به همین منظور از منطقه سپاد برای 
راه اندازی شهرک صنفی تولیدی بازدید شد و تفاهم نامه ای نیز با 
مجموعه ســپاد به امضا رسید تا در آن منطقه، شهرک سوغات 

ایجاد شود. شهرداری نیز در این حوزه پای کار آمد.
رسولیان خاطرنشان کرد: جایگاه خراسان در حوزه پوشاک دارای 
اهمیت بســیاری است. خراســان رضوی در این حوزه ظرفیت 
باالیی دارد و ظرفیت جدیدی نیز قرار است در روزهای آینده در 

بردسکن به مبلغ 500 میلیون تومان افتتاح شود. 
در ادامه مهدی زاده مقدم، مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتی خراسان رضوی، با اشــاره به بی سرانجامی راه اندازی 
هفت شهرک صنفی اســتان گفت: به نظر می رسد 90درصد 
مواردی که دنبال ایجاد شهرک صنفی هستند، در واقع با هدف 
تغییر کاربری و واگذاری آن در آینده این کار را دنبال می کنند. 
به همین جهت پیشــنهاد می شود اراضی شهرک های صنفی 
تولیدی را شرکت شهرک های صنعتی مدیریت کند. در واقع 
شرکت اراضی را در اختیار گرفته و شهرک های صنفی تولیدی 

را در دست بگیرد. 
وی افزود: بر این اســاس شرکت شهرک های صنعتی زمین را 
در اختیار می گیرد و اصناف زیرساخت های خود را در آن ایجاد 
می کنند. این موجب می شود تا قیمت تمام شده برای اصناف 

در راه اندازی شهرک صنفی تولیدی کمتر شود. 

    تشکیل شورای مشورتی 
مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان رضوی

مشورتی  شورای  قدس: 
مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان تشــکیل خواهد 

شد.
مدیر عامل مجمع خیرین 
خراســان  مدرسه ســاز 
رضــوی با بیــان اینکه 
این طرح به تصویب هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ســاز 
استان رسیده، گفت: در هر یک از جلسات این شورا از خیران، 
صاحبنظران، پیشکســوتان عرصه مدرسه سازی و همچنین 
ادارات، صنوف و اقشــار مختلف مردم که نظرات آن ها درباره 
مدرسه سازی و جلب مشارکت های مردمی می تواند سودمند و 
موجب اقدامات مفیدتر و مستمر مردم در راستای امر مقدس 

مدرسه سازی باشد، دعوت خواهد شد.
محمــد رنجبر افزود: انتظار می رود با تشــکیل این شــورا و 
بحث درباره موضوعات مختلف حوزه مدرسه ســازی، خیرین 
مدرسه ســاز و بررسی راه های مشارکت بیش از پیش مردم در 
مدرسه سازی، شاهد ساخت فضاهای جدید و استاندارد برای 
دانش آموزان عزیز باشیم.مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان از مردم عزیز و فرهنگ دوست خواست در صورت تمایل 
 با مراجعه به سایت مجمع خیرین مدرسه ساز استان به آدرس

www.madresehsazan.ir و یــا تمــاس بــا تلفن های  
32224048 و 32251676 در ســاخت فضاهای آموزشــی 
و پرورشی مشــارکت و یا نظرات خود را در خصوص امر خیر 

مدرسه سازی منعکس نمایند.

آیت اهلل علم الهدی خواستار شد 
  هماهنگی همه مجموعه ها 

برای برگزاری کنگره 18 هزار شهید استان
قدس: نخســتین جلسه 
رضوی  خراســان  استان 
برای برگزاری کنگره 18 
هزار شهید استان در سال 
1400 در دفتــر نماینده 
ولــی فقیه در خراســان 
رضوی و امام جمعه مشهد 

برگزار شد. 
آیت اهلل علم الهدی در این نشســت برگزاری کنگــره 18 هزار 
شــهید استان خراســان رضوی را الزم دانســت و با برشماری 
برخی اشکاالت نخستین کنگره شهدای استان، هماهنگی بیشتر 
مجموعه ها به منظور برگزاری باشــکوه این کنگره و فعال شدن 

دبیرخانه کنگره شهدای استان را مورد تأکید قرار داد.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه استان خراسان رضوی 
دارای حوزه علمیه است و در دوران دفاع مقدس شهدای زیادی 
را تقدیم اسالم و انقالب کرده، باید در طلیعه برگزاری کنگره 18 

هزار شهید استان، کنگره شهدای روحانی برگزار شود.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با ارزشمند خواندن 
برگزاری کنگره شــهدای استان خراسان رضوی، ابراز کرد: ما بر 
اســاس اعتقادات دینی و ملی موظف هستیم یاد کسانی را که 
مخلصانه، بی منت و بی ادعا در پیش از انقالب، دوران انقالب، دفاع 
مقدس و امروز نیز در جبهه دفاع از حرم و دفاع از حریم جان خود 

را فدا می کنند گرامی بداریم. 
علیرضا رزم حســینی افزود: شهید شــاخص استان خراسان 
رضوی حضرت رضا)ع( است که مشهدالرضا مفتخر است بارگاه 
منور این امام همام را به عنوان شــهید خاندان اهل بیت)ع( در 

خود جای دهد.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به نقش تأثیرگذار 
اســتان خراسان رضوی در دفاع مقدس و حضور رزمندگان این 
استان در نخستین روزهای جنگ تحمیلی در جبهه های جنوب و 
غرب کشور، باید این نقش احصا و به نسل  های امروز و آینده ارائه 
شود. در این نشست، اعضای شورای عالی سیاست  گذاری کنگره 
18 هزار شهید استان خراسان رضوی با هدف تقویت ساختار این 
شورا در برگزاری هر چه باشکوه تر کنگره شهدای استان به تبادل 

نظر پرداختند و تصمیمات الزم را اتخاذ کردند.

همزمان با سراسر کشور برگزار شد 
 راهپیمایی جاماندگان اربعین در خراسان

 قــدس   اجتمــاع 
و  حســینی  عــزاداران 
پیــاده روی  همایــش 
اربعیــن  جامانــدگان 
در  روز شنبه  حســینی 
و  شــد  برگزار  مشــهد 
عزاداران مســیر بوستان 
ملت تا حــرم مطهر امام 

رضا)ع( را پیاده پیمودند. دیروز همچنین در شهرهای مختلف 
کشور، عاشقان حسینی که از همایش بزرگ پیاده روی اربعین و 
زیارت بارگاه منور امام حسین)ع( در کربال جا مانده اند با عنوان 
»جامانــدگان اربعین« در مســیرهای منتهی به اماکن متبرکه 

پیاده روی و عزاداری کردند.
در مشــهدالرضا)ع( نیز این پیــاده روی همراه با عــزاداری و 
ســوگواری دلباختگان ائمه اطهار)ع( برگزار شــد و عزاداران 
مسیری را تا حرم مطهر رضوی همراه با نوحه سرایی و سینه زنی 
پیمودند. صبح دیروز عاشــقان حســینی همزمان با اربعین با 
تجمع در بوستان ملت و با قرائت زیارت عاشورا پیاده روی خود 

به سمت حرم مطهر رضوی را آغاز کردند.
جمعیت 2هــزار نفری زنان، مــردان، جوانان، ســالمندان و 
خردســاالن با در دست داشتن بیرق سیاه لبیک یاحسین)ع( 
با ســینه زنی و نوحه سرایی گام در مســیر عاشقی نهادند و با 
شور حسینی مسیر بوستان ملت به سمت بولوار معلم، میدان 
استقالل، بولوار فردوسی و چهارراه ابوطالب تا حرم مطهر رضوی 
را پیاده روی کردند. دلباختگان حســینی پس از طی مســیر 
مشخص شده و شرکت در نماز جماعت ظهر اربعین با پیوستن 
به خیل عزاداران حسینی در حرم مطهر رضوی عزاداری خود 
را کامل کردند. گزارش خبرنگار ما از نیشابور نیز حاکی است، 
پیاده روی باشــکوه جاماندگان اربعین حسینی با حضور پرشور 

مردم والیتمدار این شهر برگزار شد. 
دبیر ســتاد مردمی جاماندگان اربعین حسینی نیشابور اظهار 
کرد: کاروان عظیم عاشــقان اباعبداهلل الحسین)ع( نیشابور با 
عنوان جاماندگان کربالی حســینی امسال برای دومین سال 
به تأسی از پیاده روی میلیون ها عاشق سیدالشهدا)ع( در مسیر 
تکیه ابوالفضلی به سمت حرم امامزادگان محروق و ابراهیم)ع( 

پیاده روی کردند.
حجت االســالم رضا حاجــی بگلو افزود: عزاداران حســینی و 
جاماندگان اربعین در نیشــابور پس از طی مسافت بیش از 5 
کیلومتــری تکیه ابوالفضلی تا امامزادگان محروق و ابراهیم)ع( 
زیارت اربعین را قرائت کردند و با مداحی مداحان اهل بیت)ع( 
به عزاداری پرداختند. این مراســم در بســیاری از شــهرهای 

خراسان برگزار شد.

   زائران پیاده امام رضاj با پرداخت 
2هزار تومان بیمه می شوند

ســخنگوی  قــدس: 
جمعیت خدمتگزار زائران 
پیــاده امام رضا)ع( گفت: 
تاکنــون 50هــزار نفر از 
زائران پیاده توسط مدیران 

کاروان ها بیمه شده اند. 
حســین رضایی افزود: با 
پیگیری های واحد فناوری 
اطالعات جمعیت خدمتگزار زائران پیاده امام رضا)ع( و راه اندازی 
ســامانه بیمه زائر؛ هر مدیر کاروان مکلف شده با پرداخت 2هزار 
تومــان زائران خود را بیمه نماید و تاکنــون زائران زیادی برای 

استفاده از این امکان نام نویسی کرده  اند. 
وی تصریــح کرد: با توجه به ارزان بــودن بیمه نامه، پیش بینی 

می شود همه زائران خود را بیمه کنند. 
رضایی هزینه راه اندازی این سامانه را با توجه به زیرساخت های 
موجود در جمعیت خدمتگزار 2میلیارد ریال اعالم و اظهار کرد: 
همین بیمه نامه در ســامانه های مشــابه با نرخ بیشتری اعالم 
شــده و با توجه به یارانه پرداخت شده؛ زائران بیمه شده از یک 
 فرایند تأمین اجتماعی برخوردار می شوند. این سامانه به آدرس

www.bimezaer.com  قابل دسترسی است و امکان صدور 
بیمه نامه آنی را دارد. در این ســامانه عالوه بــر زائران؛ مدیران 
کاروان ها، مدیران ایستگاه ها، مدیران محل اسکان و تمامی خدمه 
می توانند بیمه شوند. سخنگوی جمعیت خدمتگزار زائران پیاده 
امام رضا)ع( همچنین گفت: در این سامانه راهنمای نام نویسی در 
سامانه بیمه، راهنمای بیمه مخصوص اعضای جمعیت خدمتگزار، 
راهنمای اعزام واحد ســیار، فرم اعالم خسارت، قوانین و شرایط 
بیمه، مدارک الزم برای تشکیل پرونده خسارت پیش بینی شده 
اســت. وی گفت: زائران برای اســتفاده بهتر از خدمات درمانی 
رایگان؛ دفترچه خدمات درمانی و نمونه دارو خود را )اگر داروی 
خاصی نیز مصرف می کنند( همراه داشته باشند. همچنین با توجه 
به حذف کارت تردد زائر به لحاظ صرفه جویی در مصرف کاغذ و 
حذف هزینه های آن و ثبت شناســه زائران در سامانه بر اساس 
کد ملی توصیه می شــود همه زائــران کارت ملی خود را همراه 
داشته باشند. وی از مدیران کاروان ها و مسئوالن انتظامات جاده ها 
خواســت به توصیه های پلیس توجه کرده و از حرکت کردن در 
جهت عرضی جاده ها برای دریافت خدمات و تغذیه از ایستگاه های 

مستقر در باند مخالف خودداری نمایند. 
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   استارت دوباره طرح از آبان ماه
با انتقال اظهارات مدیران شــهری به رئیس پلیس راهور خراســان رضوی خواســتار 
توضیحات وی شدیم که وی نیز ضمن تأکید بر آماده بودن زیرساخت های الزم از اجرای 

این طرح تا یک ماه آینده خبر می دهد.
سرهنگ حمیدرضا دهنوی می گوید: الزمه اجرای این طرح مهیا کردن زیرساخت های 
مکانیزه آن بوده که طراحی سامانه های اطالعاتی جامع و نصب دوربین های مخصوص 
این موضوع و ایجاد مرکز مانیتورینگ ویژه در کنار مرکز کنترل ترافیک سازمان ترافیک 

از جمله این الزامات است.
وی می افزایــد: با همکاری های صورت گرفته در ســطح مدیران اســتانی و شــهری 
خوشــبختانه بخش عمده و اصلی زیرساخت های الزم در مشهد ایجاد شده است و با 

تکمیل بخش های جزئی باقیمانده، شاهد عملیاتی شدن این طرح خواهیم بود.
وی اظهار می دارد: با توجه به افق ملی طرح و تعریف ضوابط فنی این موضوع باید پس 
از آماده سازی زیرساخت ها تأییدیه نهایی از سوی راهور ناجا صادر و مجوز اجرای آن به 
راهور استان داده شود که بر اساس پیش بینی ها تا نیمه آبان ماه یا نهایتاً تا پایان آبان این 

طرح در مشهد هم به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
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معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: 
 بیش از ۴3 هزار فرصت شغلی 

در خراسان رضوی ایجاد شد

ایرنا: معاون اشــتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست امسال 
43هزار و 614 فرصت شغلی توسط دستگاه های مختلف 
خراسان رضوی ایجاد شده است. بابایی افزود: از این تعداد 
13هزار و 691 فرصت شغلی در سامانه رصد وزارتخانه ثبت 
شده است. وی ادامه داد: از این بین 20هزار و 171 فرصت 
شغلی به وسیله اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، 
6هزار و 107 فرصت شــغلی به وسیله راه و شهرسازی و 
3هزار و 645 فرصت شغلی نیز توسط 68 کاریابی موجود 
در استان ایجاد شده است. وی افزود: تعهد خالص اشتغالی 
که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای سال جاری خراسان 

رضوی در نظر گرفته، 78 هزار و 618 شغل است. 

رئیس جمعیت هالل احمر استان خبر داد 
 آغاز طرح »همسفران خورشید« 

در شهرستان خواف

قدس: طرح ملی همسفران خورشید، با هدف امدادرسانی 
به کاروان های پیاده زائران بارگاه ملکوتی حضرت علی بن 

موسی الرضا)ع( در شهرستان خواف آغاز شد. 
رئیس جمعیت هالل احمر خراسان رضوی گفت: نجاتگران 
و پرستاران این جمعیت در قالب تیم های امدادی در محل 
اسکان و مسیر تردد زائران پیاده در شهرستان خواف برای 
انجام کمک های اولیه و خدمات درمانی زائران حضور دارند. 
رمضانی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه های اجرایی 
شهرســتان برای استقبال و ارائه خدمات متنوع به زائران 
خاطرنشــان کرد: با هماهنگی های انجام  شــده پوشش 
امدادی این کاروان ها تا 15 کیلومتری شهرستان رشتخوار، 

با کمک تیم های امدادی این جمعیت انجام  خواهد شد. 

یک مسئول خبر داد
راه اندازی بزرگ ترین بازار گل زعفران 

شرق کشور در تربت حیدریه

قدس: بزرگ ترین بازار خرید و فروش گل زعفران شــرق 
کشــور با مســاحت 80هزار مترمربع در شهرستان تربت 
حیدریه راه اندازی شد. مدیر حمل و نقل شهری شهرداری 
تربــت حیدریه در این خصوص گفــت: 71غرفه این بازار 
به مدت 55روز به متقاضیان واگذار شــده است. قندهاری 
ادامه داد: جلسات متعددی برای ساماندهی بازار زعفران با 
حضور مسئوالن مربوط تشکیل شده است. وی اظهار کرد: 
از جمله اقدامات این سازمان برای بازار زعفران به روزرسانی 
روشــنایی غرفه ها و دوربین های نظارت تصویری، صدور 
کارت شناسایی غرفه داران، انعقاد قرارداد با نیروی انتظامی 
برای برقراری نظم و امنیت و دریافت استعالم های الزم برای 

صدور مجوز نظام صنفی کشاورزی بوده است.



روی خط حادهث

محیط  زیست

پیگیری

حمل و نقل

 تمهیدات شهرداری مشهد 
برای زائران رضوی در دهه آخر صفر

 پیش  بینی ۱۰۰ون تاکسی 
برای سرویس دهی درون استانی

مدیرعامــل  قــدس: 
و  مدیریــت  ســازمان 
نظــارت بر تاکســیرانی 
شــهرداری مشهد گفت: 
با توجه به آماده شــدن 
همه سازمان های مرتبط 
زائران  از  میزبانــی  برای 

رضوی در دهه پایانی ماه صفر و پیش  بینی بروز مشکالتی برای 
خروج زائران از مشهد، موارد الزم توسط معاونت حمل و نقل و 
پلیس راهور در خصوص تعبیه ون تاکســی ها انجام شده است.  
احمد محبی افزود: از رانندگان ون تاکســی ها خواسته ایم برای 
خدمت رســانی به زائران اعالم آمادگی کنند تا اگر در خصوص 
تأمین اتوبوس دچار مشکل شدیم، از ون تاکسی ها برای سرویس 
دهی درون استان استفاده کنیم. مدیرعامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: هماهنگی های الزم 
با پلیس راه انجام شده است و مجوزهای الزم هم برای رانندگانی 
که نقل و انتقال زائران و مســافران مشهد به شهرهای استان را 

انجام دهند، دریافت می شود. 

مدیرکل محیط  زیست خراسان رضوی:
 هیچ کاربری جز فضای سبز و تفرجی 

برای کشف رود نمی پذیریم
فارس: مدیر کل محیط 
 زیست خراســان رضوی 
از مدل زیست بومی برای 
کشــف رود خبــر داد و 
کشــف رود  در  ما  گفت: 
برای  جــز  کاربری  هیچ 
فضــای ســبز و تفرجی 

را نمی پذیریم و این موضوع را به اســتاندار خراسان رضوی هم 
اعالم کرده ایم.  تورج همتی در خصــوص برنامه های اداره کل 
محیط زیســت خراسان رضوی درباره کشف رود، گفت: در این 
خصوص، مدیریت زیست بومی، نقش جوامع محلی آنجا و فرایند 

اطالع رسانی و آموزش به ساکنان اطرافش پر رنگ است. 
مدیر کل اداره محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط 
برای احیای کشف رود باید فراهم شود، تأکید کرد: کشف رود یک 
زیست بوم است و نگاه ما به آن باید به عنوان یک زیست بوم باشد، 
از همین رو توسط مشاور ذی صالح طرح مدیریت این زیست بوم 

را تدوین کردیم. 
وی ادامــه داد: طرح تعیین بیالن آب کشــف رود را دانشــگاه 
خوارزمی کار کرده است و این دو طرح در واقع نقشه راه ماست. 
مدیر کل اداره محیط  زیست خراسان رضوی با بیان اینکه برنامه 
ما این اســت که بر اســاس مدیریت زیست بومی در کشف رود 
فقط فعالیت ســبز انجام بگیرد، تصریح کرد: این طرح برای ما 
مشــخص می کند که آنجا محلی برای سایر کاربری ها نیست و 
کاربری های اطراف کشف رود باید کاربری سبز و تنها برای فضای 
ســبز و گردشگری استفاده شود.  همتی به سایر اقدامات اشاره 
کرد و گفت: از جهاد کشاورزی خواسته ایم الگوی کشت در آنجا 
تعیین کند و در اختیار کشاورزان قرار دهد تا محصول مستقیم و 

غیرمستقیم با سفره مردم ارتباط نداشته باشد. 

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی 
مشهد در گفت و گو با قدس خبر داد

 ارسال پیامک برای مشترکان 
بدهکار الیت تا سقف ۲۰ هزار تومان

رضــا طلبی: 
شــورای  عضو 
اسالمی شهر مشهد گفت: 
بــرای مشــترکان الیت 
ارســال  پیامک  تازمانی 
می شــود کــه حســاب 
کاربری آن ها شارژ داشته 

باشد. مجتبی بهاروند در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: برای 
مشترکان بدهکار تا سقف ۲۰ هزار تومان پیامک ارسال می شود. 
وی تصریح کرد: اما برای بدهی بیشتر از این مبلغ، پیامک ارسال 
نمی شــود؛ زیرا وقتی فرد به پیامک های قبلی ارسال شده بی 
توجهی می کند و در حالی که بدهی او به ۲۰هزار تومان رسیده 
اســت، آن ها را پرداخت نمی کند، توجیه اقتصادی برای ارسال 
پیامک های بدهــکاری مجدد وجود نــدارد.  وی تصریح کرد: 
شــهروند اگر به طور واقعی قصد پرداخت بدهی خود را داشته 
باشــد، در نخستین پیامک ارســالی و یا زمانی که بدهی او به 
اندازه ای همچون ۲۰ هزار تومان رســیده است آن ها را پرداخت 
می کند. بهاروند درپاسخ به این موضوع که این اقدام شهرداری با 
شفافیت و حقوق شهروندی که شعار مدیریت شهری است در 
تضاد است، اظهار کرد: تا زمانی که حساب شهروند شارژ داشته 
باشــد به ازای هر بار استفاده از الیت، پیامک کسر شارژ برای او 
ارسال می شود، اما در زمان بدهکار بودن شهروند و استفاده مجدد 
از الیت،ارسال پیامک بدهکاری فایده ای ندارد.  وی در مورد این 
موضوع که چرا پیشتر این موضوع انجام نمی شد و فرد در حالتی 
از میزان بدهکار بودن خود به الیت در جریان بود، نیز پاسخی ارائه 

نکرد.

بوی انتقام جویی می آید
  تلف شدن 477 رأس گوسفند ماده 

در صالح آباد
صالح آباد-صاحبی: 
انتظامــی  فرمانــده 
شهرســتان صالح آباد در 
گفت وگو با قدس گفت: 
477 رأس گوسفند یک 
گله متعلق بــه دامداران 
ســنگاب،  روســتاهای 
سقرچشــمه، کالته دهنوصالح آباد بر اثر مسمومیت ناشی از 

استفاده آب آبشخورها تلف شدند. 
سرهنگ جواد ابراهیمی افزود: این ماجرا در نزدیکی سد دوستی 
حوالی سه راهی بیانی زمانی اتفاق افتاده که گوسفندان پس از 
خوردن آب از آبشخورها برگشته اند، این در حالی است که166 
رأس از گوســفندان که آب نخورده بودند، سالم مانده اند و بقیه 
پس از دقایقی بر اثر مسمومیت تلف شده اند که خسارت وارده 

بیش از یک میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان برآورد شده است .
وی خاطرنشــان کرد: به محض دریافت این خبر، مأموران این 
فرماندهی تحقیقات را آغاز و 6 نفر متهم و مظنون را شناسایی، 
دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند. پرونده در حال بررسی و 
پیگیری قضایی است، ولی احتمال می رود دلیل حادثه به علت 
اختالفات فردی و اغراض شخصی بوده است.  مسئول دامپزشکی 
شهرســتان صالح آباد هم در این رابطه گفت: گرچه هنوز علت 
دقیق بروزحادثه مشخص نیست که دام ها با چه موادی مسموم 
شده اند، اما دامپزشکی و مرکز بهداشت درمانی هر دو از الشه های 
تلف شــده، نمونه برداری و به آزمایشگاه های استان در مشهد 
ارسال کردند که نتیجه امروز مشخص می شود.  دکتر احمدرضا 
قربانی با اشاره به آبستن بودن همه گوسفندان تلف شده، افزود: 
شــواهد و قرائن تلفات به گونه ای است که نمی توان گفت این 
تلفات به علت بیماری اســت و بیماری های واگیردار و ســایر 
بیماری ها نمی تواند در مدت کوتاهی این حجم از تلفات ایجاد 
کند و تمامی عالئم مبین این موضوع اســت که مســمومیت 
حاد صورت گرفته است.  وی خاطرنشان کرد: بالفاصله پس از 
نمونه برداری، الشه های گوسفندان به کمک شبکه دامپزشکی، 

بهداشت محیط و شهرداری صالح آباد دفن بهداشتی شد.

پلیس خبرداد
 کشف یک جسد در ارتفاعات باخرز

انتظامی  فرمانده  ایسنا: 
باخرز گفت: جســد مرد 
چهل و نه ســاله ای که 
دچار فســاد نعشی شده 
بود در ارتفاعات ژرف این 

شهرستان کشف شد.
سرهنگ علی میرجرودی 
در ادامه اظهار کرد: تحقیقات پلیسی نشان داد که متوفی هشتم 
مهرماه گذشــته منزل را به محل نامعلوم ترک کرده اســت و 
خانواده وی پس از مدتی پیگیر ماجرا شدند که در این رابطه به 

دلیل عدم اطالع از او به پاسگاه ارزنه مراجعه کردند.
وی ادامه داد: مرد فوت شــده دچار بیماری اعصاب و روان بوده 
و برپایه شــواهد موجود از ارتفاعات سقوط کرده و براثر برخورد 
سرش با یک قطعه سنگ، دچار ضربه مغزی شده و فوت کرده 
اســت. میرجرودی بیان کرد: با حضور مأموران در محل جسد 

کشف شده به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

  آتش  سرکش در یک فروشگاه مهار شد
فارس: وقــوع یک فقره 
آتش ســوزی در مغــازه 
عطرفروشی که در منطقه 
سیدی مشهد قرار داشت 
نشــانان  آتش  تالش  با 

مشهدی مهار شد.
گذشته  پنجشنبه  عصر 
درپی تماس تلفنی شــهروندان با ســامانه 1۲5 مبنی بر وقوع 
آتش سوزی مهیب در یک مغازه فروش عطر و ادکلن در منطقه 
سیدی مشهد، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه 
شماره 1۳ را به محل حادثه در خیابان مهدی اعزام کردند که با 
حضور به موقع آتش نشانان این حریق مهار و از سرایت آتش به 

سایر مغازه ها جلوگیری به عمل آمد.
گفتنی است؛ در این آتش سوزی به کسی آسیبی نرسیده و علت 
دقیق وقوع این حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.

در مسیر کرمان رقم خورد
  3 کیف قاپ حرفه ای 

در تور پلیس
خبرنگار  بجستان- 
انتظامی   فرمانده  قدس: 
بجستان از دستگیری سه 
عضو باند حرفه ای کیف 

قاپی خبر داد.
حســن  ســرهنگ 
فرمانــده  آزادیخــواه، 
انتظامی شهرســتان بجستان در تشریح این خبر اظهار داشت: 
مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در حین گشــت زنی در 
حوزه استحفاظی شهرستان به یک دستگاه خودرو پراید با دو 
نفر سرنشــین مرد و یک نفر خانم که به سمت استان کرمان 
در حال حرکت بودند، مشــکوک و استعالم مشخصات خودرو 
از سیستم های پلیســی مشخص شد، خودرو سرقتی است. در 
ادامه با حضور به موقع مأموران خودرو توقیف و سرنشینان آن 
دستگیر و به مقر انتظامی انتقال شدند. وی افزود: پس از انتقال 
سه متهم به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات الزم مشخص شد 
آن ها به اتهام جیب بری و کیف قاپی تحت تعقیب پلیس مشهد 
هســتند. متهمان در بدو آغاز بازجویی ها در مقر پلیس آگاهی 
منکر هرگونه ارتکاب جرمی بودند و در مواجهه با ادله غیرقابل 
انکار پلیس راهی جز اعتراف نداشته و به چندین فقره سرقت از 
قبیل جیب بری و کیف قاپی در مشهد و سایر شهرهای کشور 
اعتراف کردند. سرهنگ آزادیخواه تصریح کرد: از سارقان دستگیر 
شده تعدادی گوشی تلفن همراه و سیم کارت سرقتی کشف که 
پس از دستور مقام قضایی و شناسایی مالکان، تحویل آنان خواهد 
شد. فرماندهی انتظامی شهرستان بجستان با بیان اینکه پلیس 
با تمام توان و امکانات خود با ســارقان و ناامن کنندگان جامعه 
برخورد خواهد کرد، از شــهروندان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیس 

اطالع دهند.

زاویه تصویر

حکایت مکرر پلمب های  بی اثر
در منطقه ۲ شهرداری مشهد

این ملک دارای تخلف ســاختمانی اســت و با 
شــیوه ای که در تصویر مشاهده می کنید محل 
پلمب شده است اما متخلفان بدون هیچ دردسری 

به ساخت ساز خود ادامه می دهند. 
چه زمانی شهرداری اقدام جدی در برابر این شیوه 

تخلف انجام می دهد؟ 

رخ رد رخ
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 مسئول برقراری امنیت چه نهادی است؟
مدتی اســت که آمار سرقت قطعات خودرو 
و قطعــات داخلی آن  در منطقه ششــصد 
دستگاه مشــهد واقع در بولوار ارشاد )بولوار 
خیام( افزایش یافته واین سرقت ها هر از گاه 
در مدت یک ماه برای یک خودرو دو بار اتفاق 
افتاده است. وقاحت سارقان به حدی رسیده 
کــه چند روز پیش ســاعت ۳ بعد از ظهربا 
شکستن شیشــه خودرو، ضبط و ملحقات 

داشبورد را به سرقت بردند. راستی نقش نیروی انتظامی در این خصوص چیست؟
9۰۱...۱۰۰4

 لطفًا معتادان را جمع کنید
در امتداد صد متری اول گلشهر درست روبه روی بازار ملل در میان بولوار شاهد حضور تعداد 
زیاد معتادان در حال استعمال موادمخدر هستند و بعضاً شاهد تصادفات منجر به فوت آن ها 

هستیم لطفاً برای جمع آوری آن ها اقدام کنید.
93۰...9۰83

 از پورسینا به مترو خط مستقیم بگذارید
لطفاً اتوبوسرانی از خیابان پورسینا به مترو 
یک خط مســتقیم بگذارد فاصله ما تا مترو 
خیلی کمه، ولی مجبوریم دو تا اتوبوس سوار 
شــویم. لطفاً شــرکت واحد و شورای شهر 
جمعیــت چند هزار نفری این منطقه را هم 

شهروند مشهد در نظر بگیرند!
937...87۲5

 این نرخ را چگونه به دست آوردند؟
قیمت خرید تضمینی جو برای سال 1۳99 
کیلویی یک  هزار و6۲۰تومان اعالم شده! در 
حالی که هزینه تمام شده کشت هر کیلو جو 
۲ هزار تومان است! گویا در ساختار حکومت 
یک کشــاورز هم وجود نــدارد. این نرخ را 

چگونه به دست آورده اند!
9۱5...74۱7
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عقیل رحمانی متهم ســی و هفت ساله 
مشــهدی که به اتهام نگهداری و حمل یک 
عدد شوکر غیرمجاز دستگیر شده بود، با توجه 
به نظر مقام قضایی و بررســی تمامی جوانب 
پرونده، بــه جای چهار مــاه حبس تعزیری 
محکوم شد تا به مدت 4۰۰ ساعت تحت نظر 
آموزش و پرورش استان خراسان رضوی مراکز 

آموزشی را نظافت کند.

 نظافت مدارس به جای تحمل حبس 
چند روز پیش پرونده ای که مراحل رسیدگی 
به آن در دادسرای مشهد طی و منجر به صدور 
کیفرخواســت برای متهم پرونده مذکور شده 
بود، به شــعبه 146 دادگاه کیفری ۲ مشهد 
ارجاع و پس از فرا رسیدن وقت رسیدگی، روی 

میز قاضی مجید شرقی شهری قرار گرفت.
در مرحله اول، پرونده برگ شــماری شده و 
اظهارات و اعترافات متهم به حمل و نگهداری 
شوکر توسط قاضی این شعبه دادگاه به دقت 

مورد بازخوانی و بررسی قضایی قرار گرفت.
پس از آن از متهم پرونده خواسته شد تا برای 
ادامه روند رسیدگی به ماجرا در دادگاه، مقابل 

قاضی قرار بگیرد و ازخود دفاع کنند.
این اقدام هم صورت گرفت و مرد سی و هفت 
ساله به صراحت به جرم خود اعتراف و در ادامه 

هم از کرده خودپشیمان و ابراز ندامت کرد.
پــس از مکتوب کردن تمامــی اظهارات فرد 
مذکور و اعالم پایان جلسه رسیدگی به اتهام 
مطروحه چند روز بعد قاضی شعبه 146 رأی 
دادگاه را صــادر و در متــن آن کــه به متهم 
هم ابالغ شــده بود، آمده اســت: در خصوص 
اتهام)م.غ( سی وهفت ســاله و گزارش مرجع 
انتظامــی، دائر برنگهداری یک عدد شــوکر 

و اقــرار صریــح و مقرون به 
صحت متهم پرونده و اظهار 
ندامــت وی و همچنیــن از 
پرونده  متهم  موافقت  سوی 
با اعمــال مجازات جایگزین 
حبــس و ســایر قرائــن و 
امارات موجود در پرونده، بزه 
انتسابی فرد مذکور را محرز 
و مسلم دانسته و مستندات 
به بند)ث( مــاده 1۲ قانون 
مجــازات قاچاق اســلحه و 
مهمات و دارندگان ســالح 
و مهمــات غیرمجاز مصوب 
ســال 1۳9۲ و همچنیــن 

با عنایت به مــواد 4و6 آیین نامــه ماده 79 
مجازات جایگزین حبس،متهــم پرونده رابه 
4۰۰ ســاعت کار خدماتی)نظافــت( در اداره 

کل آموزش و پرورش استان 
خراسان رضوی با هماهنگی 
کیفری  احکام  اجرای  واحد 
و آموزش و پرورش اســتان 
جایگزین چهــار ماه حبس 
تعزیــری محکــوم و اعالم 
می نماید که در صورت عدم 
اجرای مجــازات جایگزین، 
اجرا  قابل  اصلی  محکومیت 
خواهــد بــود. در خصوص 
شوکر مکشــوفه در اجرای 
مــاده 18 قانــون مجازات 
قاچاق ســالح و مهمات، به 

نفع دولت ضبط می گردد.
همچنین در ادامه رأی مذکور اشاره شده بود 
این رأی پــس از ابالغ تا ۲۰ روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم مربوط است.

 یاد آوری یک رأی قابل قدردانی دیگر
ایــن رأی در حالــی صادر شــد که قاضی 
شــعبه 146 دادگاه کیفری۲ مشــهد اواخر 
مرداد ماه گذشــته نیز رأی جایگزین مشابه 
دیگری که در خط قرمز نیز منتشــر شد را 
صادر کرد. در رأی مذکور که پس از انتشــار 
در روزنامه قدس در ســطح جامعه بازخورد 
وســیع  و مثبتی در برداشــت آمده بود: با 
توجه به اقرار صریح مقرون به صحت متهم 
در جلسات دادرسی، اظهار ندامت نامبرده و 
ســایر قرائن و امارت موجود در پرونده، بزه 
انتسابی )نگهداری یک هزارو 45۰ سی سی 
مشــروبات الکلی دســت ســاز( به متهم را 
محرز دانســته و مستند به ماده 7۰۲ قانون 
مجازات اســالمی و با توجه به اعالم رضایت 
متهم، او به 6۰۰ ساعت نظافت پارک ملت با 
هماهنگی شــهرداری مشهد به عنوان انجام 
خدمات عمومی رایگان، جایگزین یک سال 
حبس تعزیــری و عالوه بر ایــن 4۰ ضربه 
شــالق تعزیری و جریمه نقدی معادل پنج 
برابــر ارزش کاالی مکشــوفه در حق دولت 

محکوم و اعالم می دارد. 
صــدور این گونه رأی هــای جایگزین حبس 
مسلماً می تواند به کاهش جمعیت زندان ها 
کمک کند و از ســویی با ایجاد شرایط خاص 
فرهنگی، مانع بروز برخی جرایم مشابه دیگر 

در سطح جامعه شود.

صدور رأی جایگزین حبس عالوه بر خلوت شدن زندان ها مانع بروز جرایم مشابه می شود

400 ساعت نظافت به جای  چهار ماه حبس

صدور این گونه رأی های 
جایگزین حبس مسلمًا 

می تواند به کاهش 
جمعیت زندان ها کمک 
کند و از سویی با ایجاد 
شرایط خاص فرهنگی، 
مانع بروز برخی جرایم 

مشابه دیگر در سطح 
جامعه 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 بارش باران و کاهش دما 

از فردا در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد نقشه ها و 
مدل های هواشناســی نشان دهنده اســتقرار جوی نسبتاً 
پایدار بر روی اســتان تا پایان امروز است. در روز دوشنبه با 
نفوذ جریان های ناپایدار به اســتان افزایش سرعت وزش باد 
و افزایش ابرناکی در غالب نقاط اســتان با احتمال بارش به 
صــورت رگبار و رعد و برق پراکنــده در نیمه غربی )به ویژه 
جنوب غرب( پیش بینی می شــود. ضمن اینکه روند کاهش 
دمای هوا در سطح استان از روز دوشنبه آغاز و تا پایان هفته 

ادامه دارد.
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فضای مجازی: 

فارس: دو کارگر در اثر ریزش تونل حفاری معدن در شــرکت 
زغال ســنگ پروده طبس جان باختند. تونل حفاری در شرکت 
زغال سنگ پروده طبس عصر پنجشنبه گذشته فرو ریخت که 
در ایــن حادثه دو نفر از کارگران معــدن که در حال کار بودند، 
زیرآوار مدفون شدند. پس از گذشته حدود یک ساعت با کمک 
سایر کارکنان و کارگران پیکر بی جان دو کارگر از زیر آوار بیرون 
کشیده شد که تالش  نیرو های امدادی برای احیای آنان بی نتیجه 
ماند. منابع محلی از زخمی شــدن ســه نفر دیگر هم خبر داده 
بودند. رئیس شبکه بهداشــت و درمان طبس در این خصوص 
گفت: تعداد مصدومان هنوز دقیقاً مشخص نشده است. همچنین 
رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی اعالم کرد: این حادثه ساعت 

15:۳۰ تا 16 روز مذکور و در اثر ریزش بخشی از تونل استخراجی 
بلوک 4 معدن زغال سنگ پروده طبس رخ داد. شهرکی با بیان 
اینکه این معدن در محدوده های جدید و از معادن طرح توسعه 
ایمیدرو است که دو کارگر جان باخته مسئول تخریب آن بودند، 
افزود: با وجود داشــتن 5۰ معدن و تونل استخراجی زغال سنگ 
در طبس تاکنون با کمترین حادثه روبه رو بوده ایم. برپایه آخرین 
اطالعات بدســت آمده تعداد اندکــی از کارگران این معدن که 
غیربومی و اهل استان گلستان هســتند، در این حادثه آسیب 
دیده اند که توســط عوامل اورژانس به بیمارستان طبس منتقل 
شده اند. از ســوی دیگر  رمضان کریتی ثانی، مدیرعامل شرکت 
زغال ســنگ پروده طبس با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه به 

دلیل فرا رسیدن شب امکان پرواز اورژانس هوایی وجود نداشت، 
گفت: پیکر بی جان دو کارگر توســط نیروهای امدادی از داخل 
معدن بیرون کشیده شد. سعید صمدی،  دبیر انجمن زغال سنگ 
ایران  نیز بیان داشــت: معدن در حال استخراج نبوده و کارگران 
مشــغول تونل زدن برای بهره برداری بودند و این طور نیست که 

چند نفر زیر آوار باشند و بگوییم تعداد تلفات بیشتر خواهد شد.

در پی وقوع حادثه در طبس

ریزش تونل دو کارگر معدن را به کام مرگ کشاند



ورزش خراسان مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی یکی از دالیل بی پولی این اداره را تشریح کرد

پول پالسماها از خزانه مرکزی برنمی گردد
قدس  چند روز پیش در پنجمین نشســت 
مجمع نمایندگان استان با موضوع »بهداشت و 
درمان« که در دیوان محاسبات خراسان رضوی 
برگزار شد مدیرکل سازمان انتقال خون خراسان 
رضوی جمالتی گفت که به سرعت در رسانه ها 
منتشر شد، او با برشمردن مشکالت حوزه کاری 
خود گفت: دیگر توان مالی خرید کیک و آبمیوه 

برای اهداکنندگان خون هم نداریم.
همین جمله کوتاه حمیدرضا اســالمی بیانگر 
وضعیــت وخیــم مالــی اداره کل انتقال خون 
خراسان رضوی و شاید کل سازمان است. بنابراین 
به منظور تشریح بیشتر اوضاع حاکم بر دخل و 
خرج این اداره کل بــا وی گفت وگوی کوتاهی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.
اسالمی در پاســخ این پرسش کلی که در حال 
حاضر تراز مالی انتقال خون خراسان رضوی بیانگر 
چیست، می گوید: بر اساس اسناد مالی هم اکنون 
انتقال خون خراســان رضوی با کسری بودجه 
6میلیاردی مواجه است؛ چراکه در دو سال اخیر 
به دلیل تخصیص نیافتن بودجه الزم بخشی از 

پرداخت ها صورت نگرفته است.

 پر شدن چوب خط نسیه  
وی می افزاید: در ســال جاری هــم قرار بوده در 
6ماهه نخســت 19میلیارد ریال پرداخت شود 
ولی حــدود 7میلیارد ریال پرداخت شــده که 
تنها بخشــی از هزینه های جاری را جوابگو بوده 
و نتوانستیم مواردی چون اضافه کار کارکنان را 
پرداخت کنیم. اســالمی ادامه می دهد: در حال 
حاضر اضافه کار معوق سال گذشته و شیفت های 
ایام نوروز را بدهکار کارکنان خودمان هستیم و 

بدهی های پرداخت نشــده به 
مراکز بیرونی هم موجب شده 
تا آن ها هم دیگــر به صورت 
نســیه اقالم مورد نیاز را به ما 

نفروشند.
وی در توضیــح بیشــتر این 
موضوع می گویــد: تاکنون با 
جابه جایی منابع مالی موجود، 
ایــن اداره را مدیریت کرده ایم 
به طور مثال حقوق کارکنان 
قراردادی را از محل اعتبارات 
اضافه کاری کارکنان رســمی 
پرداخت کرده ایم ولی در دو ماه 
اخیر حتی در پرداخت حقوق 
هم با مشــکل مواجه شده ایم 

به نحوی که هنوز حقوق شــهریور ماه کارکنان 
پرداخت نشده و بی شک برای حقوق مهرماه هم 

این معضل تشدید می شود.

  اصالح قوانین مالی 
وقتــی از اســالمی دربــاره 
گفته هایش در جلسه مجمع 
ارســال  بر  مبنی  نمایندگان 
کیســه  از 200هزار  بیــش 
پالسما به آلمان و عدم دریافت 
پول آن ها می پرســیم اظهار 
می دارد: مشــکل اصلی نحوه 
بودجه بنــدی در حوزه انتقال 
خون اســت؛ چراکــه درآمد 
حاصــل از فراورده های خونی 
استان ها به جای آنکه به خود 
استان ها تعلق بگیرد به خزانه 
مرکزی واریز می شود و به دلیل وضعیت اقتصادی 
حاکم بر کشــور، در زمــان تخصیص ها چیزی 

نصیب ما نمی شود.
وی می گوید: اگــر قوانین مالی به نحوی اصالح 
شــود که درآمد حاصل از فــروش فراورده های 
خونی هم به اســتان ها پرداخت شود بی شک نه 
تنها با مشکل مواجه نخواهیم شد که می توانیم 
برای توسعه زیرساخت ها هم برنامه ریزی داشته 

باشیم.
در حال حاضر انتقال خون خراســان رضوی 60 
بیمارســتان را پوشــش می دهد و تنها در سه 
سال گذشــته 3هزار تخت بیمارستانی به تعداد 
تخت های بیمارستانی اضافه شده در حالی که به 
تناسب آن توسعه ای در بخش تأمین نیاز خونی 
ایــن تعداد تخت صورت نگرفتــه و حتی هنوز 

ساختمان این اداره استیجاری است.

  احتمال قطع انشعاب برق و گاز 
وی با اشــاره به حجم باالی نیــاز خونی مراکز 
درمانی مشــهد ادامه می دهد: بیمارستان امام 
رضا)ع( به عنوان یکــی از پرمصرف ترین مراکز 
درمانی کشور در بحث خون شناخته می شود و 
مراکز دیگر هم از میانگین باالیی برخوردار هستند 
حتی در سال های اخیر در بحث گردشگر درمانی 
هم از استان های پیشگام هستیم اما این پرسش 
ساده بی پاسخ مانده که برای تأمین این حجم از 

نیاز خونی استان چه کرده ایم.
مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی می گوید: 
بی پولی و تأمین نشدن نیاز مالی این اداره کل در 
وضعیت هشدار جدی است و اگر اعتبارات الزم 
تأمین نشود در آینده نزدیک راهی به جز تعطیلی 
تعدادی از پایگاه ها نداریم؛ چراکه دیگر به مرحله 

اخطار قطع انشعابات برق و گاز رسیده ایم.

گزارش کواته
  بیستمین مراسم یادمان 

زنده یاد پهلوان شورورزی در نیشابور
 - ر بــــو نیـشـــا
خبـــرنگارقدس: بــا 
ادبی  انجمــن  اهتمــام 
عالی مقام  نویســندگان 
بیســتمین  نیشــابوری 
یــادمــان   مــراســــم 
ولی خراســان  پوریــای 
زنده یاد پهلوان یعقوبعلی شورورزی با حضور مسئوالن، خانواده 
زنده یاد و عالقه مندان در باشــگاه شهرداری نیشابور برگزار شد. 
مسئول انجمن ادبی نویسندگان عالی مقام نیشابوری اظهار کرد: 
تاکنون تعداد ۴60 نفر از چهره های برتر شهرستان در رشته های 
مختلف شناسایی، گردآوری و تدوین زندگی نامه و آثار 19 نفر از 
مشاهیر معاصر نیشابور و فیروزه انجام و به یاری و همت اعضای 
توانمنــد انجمن و همراهی خوب مدیــران و متولیان فرهنگی 
شهرستان، مراسم نکوداشت و پاسداشت این مردان و زنان بزرگ 
با حضور خانواده های آنان و اهالی قلم و اندیشه نیشابور و فیروزه 
برگزار شد. سیدحســن رضوی افزود: مرحوم پهلوان شورورزی 
عالوه بر معرفت و عطوفت، شاعر پیشه و باگذشت بود. او الگوی 

بارز تواضع و فروتنی و منش پهلوانی بود.

  پایان مسابقات دوچرخه سواری 
جایزه بزرگ کشوری در شاندیز

هیئت  سرپرست  قدس: 
دوچـرخه سواری خراسان 
رضوی گفــت: چهارمین 
مــسابــقـــات  از  دوره 
جایزه  دوچرخه ســواری 
بزرگ کشوری، جام قصر 
مهرگان با حضور جمعی از 
عالقه مندان و مسئوالن در شاندیز پایان یافت. ایرج فخارزاده در 
حاشیه مسابقات دوچرخه سواری جایزه بزرگ کشوری در شاندیز، 
اظهار کرد: این دوره از مســابقات از ســاعت 8 صبح روز جمعه 
گذشــته از محل میدان بسیج مشهد آغاز شد و تا قصر مهرگان 

واقع در خیابان امام رضا)ع( شاندیز ادامه پیدا کرد. 

  مسابقات شطرنج آزاد کشوری در مشهد
دوره  نخســتین  قدس: 
مسابقات شطرنج سریع و 
برق آســا آزاد کشوری در 
روز های پنجشنبه و جمعه 
برگزار  گذشته در مشهد 
شد. این مسابقات با عنوان 
گرامیداشت هفته تربیت 
بدنی با حضور برترین شطرنج بازان استان و شطرنج بازانی از ایران 
و افغانستان برگزار شد. خبر دیگری حاکی است نخستین دوره 
مسابقات شطرنج آزاد کشوری، جام بهار آساک، از یکم تا چهارم 
آبان ماه در سه رشته برق آسا، سریع و استاندارد در قوچان برگزار 
خواهد شد. این نخستین بار است که سه رشته مسابقات ریتد در 

خراسان رضوی و شهری غیر از مشهد برگزار می شود. 

  پایان مسابقات تنیس قهرمانی کشوری
 در مشهد

ایرنا: مسابقات قهرمانی تنیس دختران و پسران کشور روز جمعه 
گذشته با شناخت نفرات برتر در مشهد به کار خود پایان داد. 

سرپرســت هیئت تنیس خراســان رضوی با بیان این مطلب، 
گفت: این مســابقات از 20 مهرماه با حضور 6۴ تنیسور پسر و 
33 تنیســور دختر در رده های سنی هشت تا 10 سال و 12 تا 
1۴ سال در مشهد آغاز شد. سلطنت حق نظر افزود: در پایان این 
مسابقات در رده سنی زیر هشت سال پسران مازیار محمدزاده از 
خراسان رضوی به مقام نخست دست یافت، پارسا احمدی همراه 
با محمدرضا دالور از خراسان رضوی به صورت مشترک به مقام 
ســوم دست یافتند. وی ادامه داد: در رده سنی زیر 10 سال هم 
بهنام ظهوریان و کوروش بنی حسن از خراسان رضوی به صورت 
مشــترک مقام سوم را کســب کردند. سرپرست هیئت تنیس 
خراسان رضوی گفت: در رده سنی زیر 12 سال هم پویان توانا از 
خراسان رضوی بر سکوی نخست ایستاد. مهراد منصوری از تهران 
دوم شــد و پارسا ثمره از خراسان رضوی و آیریک عابدین زاده از 
تهران به صورت مشــترک مقام ســوم را از آن خود کردند. حق 
نظر افزود: در رده ســنی زیر 1۴ سال پسران هم پدرام توکلی از 
خراسان رضوی مقام نخست را کسب کرد وی خاطرنشان کرد: 
در رده سنی زیر 12 سال هم مهرانه ظهوریان از خراسان رضوی 
به مقام نخست رسید، وی ادامه داد: در رده سنی زیر 1۴ سال هم 

مهرانه ظهوریان از خراسان رضوی به مقام نخست رسید.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

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

شماره پیامک:   300072305

ایســنا: سرپرســت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری 
خراسان رضوی گفت: با توجه به حضور سالیانه 30 میلیون 
زائر در شهر مشهد در مجمع مشورتی زنان استان مقرر شد 
مجموعه ای از آنچه زنان به خصوص زنان روســتایی تهیه 
می کنند در قالب یک بســته به زائران و گردشگران عرضه 
شود.  طاهره طهماسبی در چهارمین همایش »زن و توسعه 
گردشگری روستایی« که در کاشمر برگزار شد، بیان کرد: با 
توجه به اینکه زنان نقش بسیار اثربخشی در توسعه روستایی 
دارند، در همین راستا از سه سال پیش طرح توانمندسازی 
بانوان روســتایی آغاز شــد که در آن به توسعه سواد بانوان، 
رفع بی ســوادی، مســائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
پرداخته می شــود. وی ادامه داد: تالش می شود در راستای 
توانمندسازی زنان، سازمان های مردم نهاد شکل بگیرند تا 
زنان برای خودشــان فعالیت کنند و فعالیت هایی را که به 

توسعه خود و رشد کارشان منتهی می شود، انجام دهند.
طهماسبی اظهار کرد: چون زنان نقش بسیار پررنگی دارند 
بدون شک گردشگری در روستاها فضای بسیار مناسبی را 
برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای زنان فراهم خواهد 
نمود. سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان 
رضوی عنوان کــرد: چون موضوع گردشــگری برای زنان 
روســتایی می تواند فرصت های شغلی زیادی را ایجاد کند، 
به همین دلیل از دو ســال پیش مجمع مشورتی در حوزه 
زنان راه اندازی شد و فعالیت هایی که در این مجمع صورت 
می گیرد بخشی مرتبط با نقش زنان در توسعه روستایی است.

در ادامه فرماندار کاشــمر گفت: توجه به روستا و کشاورزی 
می تواند در برنامه های توسعه اقتصادی و فرهنگی هر کشوری 
نقش بسیار اساسی به منظور خودکفایی و پیشرفت ایفا کند.

مسلم ساقی افزود: در برنامه ششم توسعه به نقش و جایگاه 

روستاییان و عشایر در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
فرایند توسعه کشور، شناخت صحیح توانایی ها و سرمایه های 
انسانی و ظرفیت های موجود در روستاها و مناطق عشایری و 
تبیین جایگاه روستا و مناطق عشایری به عنوان کانون تولید 
و ارزش آفرینی توجه خاصی شــده است. وی اظهار کرد: در 
برنامه ششــم به توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، حمایت از 
صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی، هویت بخشی به 
سیمای روستا و توسعه روستاهای توریستی تأکید شده است.

عرضه تولیدات زنان روستایی به زائران در مشهد

بی پولی و تأمین 
نشدن نیاز مالی اين 

اداره کل در وضعیت 
هشدار جدی است 

و اگر اعتبارات 
الزم تأمین نشود 
در آينده نزديک 

راهی به جز تعطیلی 
تعدادی از پايگاه ها 

نداريم

بــرش

فرهنگی
  اجرای طرح »گام های عاشقی«

در آموزش و پرورش ناحیه2 مشهد
آموزش  مدیر  صاحبی: 
ناحیــه2  پــرورش  و 
مشهد گفت: در راستای 
نهادینه  و  فرهنگ سازی 
کردن میزبانی و خدمت 
 بــه زائــران پیــاده آقا 
علی بن موسی الرضا)ع( 

در بیــن عموم به ویژه فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای آنان، 
طرحی به نام »گام های عاشقی « را امسال همچون سال های 

گذشته اجرا خواهیم کرد. 
محســن روحانی نیا در گفت و گو با قدس افزود: در این طرح 
مدارس ابتدایی )بمانی، دهســتانی و جواهــری( و مدارس 
متوسطه اول و دوم )انقالب اسالمی و شاهد فاطمیه( در طرح 
مذکور پیشــگام شده و شرکت کرده اند تا از زائران پیاده امام 

رضا)ع( پذیرایی و میزبانی کنند.
وی خاطرنشــان کرد: برای این منظور سایر مدارس اطراف 
حرم نیز با برگزاری جلســات انجمن اولیا و مربیان و شورای 
معلمان، در خصوص تمایل به اعالم میزبانی آموزشگاه خود و 
یا حضور و خادمیاری در دو روز آخر صفر اطالع رسانی خواهند 
کرد و آن ها هم به جمع مدارس پیشــگام اضافه خواهند شد 
و با جمــع آوری کمک های نقدی و غیرنقــدی فرهنگیان، 
دانش آموزان، اولیا و خیران با هماهنگی اداره آموزش و پرورش 

به زائران خدمت رسانی خواهند کرد.  

فرهنگ و زندگی4
یکشنبه 28 مهر 1398  
21 صفر 1441 20 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9091  ویژه نامه 3475 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

  ورزش خلیل آباد 
در حسرت امکانات و اعتبارات

خلیل آباد  گرچــه  ایرنا: 
با ۵0 هــزار نفر جمعیت 
در ســال 1382 از لحاظ 
به  کشــوری  تقسیمات 
یافت،  ارتقا  شهرســتان 
اما ظرف 16 ســال اخیر 
فضا  زیرساخت،  وضعیت 

و امکانات ورزشی این خطه رشد چندانی نداشته به طوری که 
خلیل آباد هنوز فاقد حتی یک سالن استاندارد ورزشی است. 

فاطمه گوهری یکی از شــهروندان خلیل آبــادی که از کمبود 
امکانات ورزشی این شهرستان گله مند است، می گوید: امکانات 
ورزشی در این شهر از حداقل هم کمتر است و همین کمبودها 

شادی و نشاط جوانان را نشانه گرفته است.
وی که در یکی از باشــگاه های ورزشی این شهر عضویت دارد، 
می افزاید: مسئوالن، همواره از نبود اعتبار و فقر مالی حوزه ورزش 
شهرستان اظهار نارضایتی می کنند اما این کافی نیست و باید 

برای ارتقای ورزش خلیل آباد فکر و اقدامی اساسی کرد.
این بانــوی ورزشــکار ادامه می دهــد: جوانــان، عالقه مندند 
فعالیت های ورزشی در همه رشته ها در شهرستان توسعه پیدا 
کند، اما کمبود امکانات و نبود زیرساخت های مناسب مانع ارتقای 

ورزش شهرستان خلیل آباد شده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خلیل آباد هم می گوید: در 
شش ماه گذشته که مسئولیت اداره ورزش شهرستان خلیل آباد 
را پذیرفته ام حدود 20 برنامه ورزشــی و فرهنگی در شهرستان 
اجرا شده است، اما در شرایط اقتصادی فعلی با مشکالت بسیاری 
مواجه ایــم و در عمل فعالیت چندانــی نداریم و در حال حاضر 

وضعیت ورزش خلیل آباد بحرانی است. 
رضا شهنازی ادامه می دهد: هزار ورزشکار سازمان یافته در 20 
هیئت ورزشــی این شهرســتان فعالند که از این هیئت ها، 1۵ 

هیئت فعال و پنج هیئت نیمه فعالند.
وی با اشاره به نامناسب بودن زیرساخت های ورزش شهرستان 
خلیل آباد، می  افزاید: در حوزه ورزش روســتایی با فعالیت های 
خودجوش و مردمی برخی فعالیت های ورزشی صورت می گیرد، 

اما ناکافی است.
رئیس اداره ورزش و جوانان خلیل آباد ضمن بیان سیاست های 
اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی در خصوص توسعه 
ورزش روســتایی، می گوید: نخســتین زمین چمن روستایی 
به زودی در روســتای ســعدالدین این شهرستان و تنها سالن 
استاندارد و سکودار شهرســتان در روستای محمد آباد ساخته 

می شود.
وی با بیان اینکه سرانه ورزشی شهرستان خلیل آباد حدود یک 
مترمربع اســت، ادامه می دهد: امسال فقط 700 میلیون ریال 
اعتبار برای محوطه سازی و بهســازی مجموعه ورزشی شهید 
علوی نژاد تخصیص یافته اســت که سه برابر این اعتبار به مبلغ 
2 میلیارد و 100 میلیون ریال با کمک شهرداری و شورای شهر 

هزینه شده است.
رئیــس اداره ورزش و جوانــان خلیل آباد اظهار کرد: براســاس 
اعتبارات ابالغی نزدیک به ۵ میلیارد ریال اعتبار برای طرح های 
نیمه تمام شهرســتان در نظر گرفته شــده که با توجه به عدم 

تخصیص آن نمی توان اقدامی کرد.
شــهنازی با اشاره به وجود سه سالن ورزشی و یک چمن و یک 
ســالن غیر توپی در شهرســتان خلیل آباد و فعالیت دو باشگاه 
دارای مجوز و چهار باشگاه ورزشی که در مراحل دریافت مجوز 
قرار دارند، تصریح می کند: مشکالت ورزش شهرستان پُرشمار 
است و تنها با تزریق اعتبارات و ساماندهی هیئت های ورزشی و 
مشارکت خیران می توان تاحدودی برای بهبود ورزش شهرستان 

کاری کرد.

 پایان نوزدهمین 
سوگواره استانی تعزیه در کاشمر

قدس: نوزدهمین ســوگواره استانی تعزیه با اجرای پنج 
نمایش آیینی در کاشمر به کار خود پایان داد.

دبیر برگزاری نوزدهمین سوگواره استانی کاشمر در مراسم 
پایانی این سوگواره در آرامگاه امامزاده سیدحمزه)ع( گفت: 
این مراســم با حضور گروه های تعزیه از شهرستان های 
مشهد، سبزوار، نیشــابور و کاشمر از 21مهر ماه به مدت 
پنج شب با پنج اجرا برگزار شد. جواد خاکسار افزود: تعزیه 
فاطمه زهرا)س( از روستای فرح آباد کاشمر، تعزیه قانیای 
فرنگ از مشهد مقدس، تعزیه امام حسین)ع( از نیشابور، 
تعزیه پشیمانی یزید از کاشمر و تعزیه بازار شام از سبزوار 

توسط پنج گروه تعزیه در این سوگواره اجرا شد.

رکورد دومینوی ۱۶ هزار قطعه  ای 
ثبت شد

ایرنا: داور رســمی ثبت رکوردهای ورزشــی فدراسیون 
ورزش های همگانی و مســئول کمیته هنرهای فردی و 
نمایشی استان خراسان رضوی گفت: رکورد دومینوی 16 
هزار قطعه ای در ورزشگاه انقالب نیشابور ثبت و مستند آن 

به فدراسیون ارسال شد. 
جلیل پرداختی افزود: هدف از برگزاری این مراسم معرفی 
توانمندی  های دومینوکاران و آشنایی مردم و مسئوالن با 
این رشته است. مسئول انجمن هنرهای فردی نمایشی 
شهرســتان نیشــابور نیز گفت: این دومینوی 16 هزار 
قطعه ای به روش تاپ لینگ به متراژ 600 متر با همکاری 

سه نفر در 12 ساعت چیده شد.

افزوده شدن ۱03 پایگاه امداد و نجات 
سیار در محورهای خراسان رضوی

ایسنا: معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خراسان 
رضوی گفت: همزمان با دهه پایانی ماه صفر و تشرف خیل 
کثیری از عزاداران به سمت این استان 103 پایگاه امداد و 

نجات سیار در 6 محور مواصالتی مستقر خواهند شد.
اسماعیل بهمن آبادی در حاشیه ســفر به مرز دوغارون و 
بازدید از موکب امام رضا)ع( گفت: از امروز طرح همسفران 
خورشــید 6، در استان اجرا می شــود. برای این طرح 2۵ 
دســتگاه آمبوالنس و یک دســتگاه بالگــرد در 6 محور 
مواصالتی و پرتردد اســتان مستقر خواهند شد. وی افزود: 
1300 پزشک، پرستار، نجاتگر، امدادگر و کادر پزشکی در 

دهه پایانی صفر به زائران پیاده خدمات ارائه می دهند.

7۶5۹جدول

حل جدول شماره قبل

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

 1. مذاهــب- ســرزمین ها - ذره بنیادی 
واخواســت ســفته- خشــک مزاج-   .2
ظــرف   .3 کــردن  گوشــه گیری 
قهرمانــی- نامی دخترانــه- خوارکننده 
دشــمن ۴. پســوند نســبیت- کشتی 
فرنگی  پســرانه  نام  ناراســت-  جنگی- 
ســاچمه ای یاتاقان  آمــوزش دادن-   .۵ 

 6. رســوب ته جوی- نقیض نسیه- نت 
میانی 7. پیوســته- توجه کــردن- بوی 
ماندگی 8. می گویند جوابش هوی است- 
 شتر تازی- از غالت استراتژیک- شمشیر 
9. رود آرام- روز بیستم رجب- گلیم بافی 
10. خانــدان- بعضی درکفــش دارند- 
گودی میان دریا 11. عالمت جذرگیری 
 در ریاضیات- رمزمیله برابر پارسی آن است 
جنــگل-  تنگی نفــس-  بیمــاری   .12
درس خوانده- درخــت انگور 13. قایق- 
بیمار- بخشیدن 1۴. کالسکه چهارچرخ 
حمل مســافر- بی مانند- از طوایف کرد 
ســاکن غرب ایــران 1۵. فوق ســتاره 

آرژانتینی بارسا - رجال- از جنس بلور 

1. میــوه ای بهشــتی که در قــرآن هم 
ازآن یــاد شــده- کســی کــه ریختن 
خونش حالل اســت 2. مغــازه- زبان- 
تــرس و فشــار شــدید عصبــی 3. روز 
 تــازی- راه رفتــن کودکانــه- جنایــت 
۴. خــــانـــدان – روزی دهـــــــنده- 
ناسیونالیســتی- آسیب و صدمه ۵. میوه 
زغال ســنگ-  نوعی  ناپــدری-  نارس- 
 نیــز 6. پایتخــت موســیقی- ترازکردن 
7. مادر- نوشته بین 200تا20000 کلمه 
بــرای جراید- بی بندوبار 8. ناشــناخته- 
ســرای مهروکین- طایفه ایرانی- سنگ 
طلــق 9. بعضــی مــوی خــود را آن جا 
آرایــش گل وبوته در  ســفید می کنند- 
حاشــیه یا میان ستور نوشــته- نوشته 
10. گل مــرداب- قــدم 11. ویتامیــن 
جدولــی- عضــوی در صــورت- چوب 
شکســته بندی- تقویت امــواج رادیویی 
12. عــدد منفــی- پیش درآمــد روب- 
 پوشش سلولزی جایگزین رنگ- بزکوهی

 13. گیاه زینتی بهاری- ســجده گذار- 

 بلنــدی مرتبه 1۴. وزن کردن- بندشــلوار- پاکیزه  عمودی  افقی
 1۵. نوعی عکس برداری پزشــکی برای تشخیص 

سرطان سینه- خودروی شخصی
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