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»چناران شــهر« شــهری از توابع بخــش مرکزی 
شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی است که 
بر اساس مصوبه هیئت وزیران درسال ۹۲، از روستا به 
شهر ارتقا یافت. این شهر با بیش از یک هزار و۳۰۰ 
خانوار و بیش از6 هزار نفر جمعیت، در ۱۸ کیلومتری 
شهر بجنورد قرار دارد؛ گویش محلی این شهر »زبان 

ترکی« است.برای رسیدن به ...

پاتوق نقاشــی کودک حوزه هنری خراسان رضوی 
با هدف شناســایی و پرورش استعدادهای کودکان 
از ســال ۱۳۹4 به مربیگری مریم صدر از نقاشان و 
مدرســان باتجربه این عرصه در حال برگزاری است 
و تاکنون سه نمایشــگاه مختلف از آثار هنرجویان 
جوان این پاتوق برگزار شــده که با استقبال خوب 

هنردوستان و ...
.......صفحه 4 .......صفحه ۳ 
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خبر های خوش وزیر کشور برای سهامداران پدیده
هرروزبرخیلمشتاقانافزودهمیشود

42هزارزائرپیاده
درراهمشهدالرضا

.......صفحه ۲ 

در حاشیه همایش استانداران مطرح شد

.......صفحه ۲ 

راههایارتباطی
سرویس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عکس از طریق سروش       ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ بامخاطبان

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵

@quds 95    آی دی سروش 

کشف عرصه 
سنگواره های چند 

صدمیلیون ساله 
در خلیل آباد

4۲ هزار و 657زائر پیاده تا عصر دیــروز در قالب ۳74 کاروان در راه 
مشهدالرضا هستند. سخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا)ع( با بیان 
این مطلب به خبرنگار ما گفت: این زائران از استان های مختلف کشور 
و شهرهای استان خراسان رضوی هستند. رضایی گفت: تاکنون ۱7 
هزار و 547 زائر پیاده شــامل ۱۱ هــزار و 57۸ مرد و 5 هزار و ۹6۹ 

زن به مشهد...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

قدس:شرکت راه آهن در اطالعیه ای از تمهیدات 
ویژه برای روزهای پایانی ماه صفر خبر داد.

در این اطالعیه آمده است: همزمان با فرا رسیدن 
ایام رحلت پیامبر گرامی اسالم)ص( و شهادت امام 
رضا )ع( و برای سهولت سفر هموطنان عزیز، تعداد 
۲۰ رام قطار فوق العاده به مشــهد مقدس برنامه 

ریزی شده است.
این قطارها در بازه زمانی 4تا ۹ آبان به شهر مشهد 

مقدس سیر خواهند داشت.
گفتنی است،ساالنه بیش از 5۰ درصد از زائران امام 
رضا)ع( قطار را به عنوان وسیله جابه جایی خود در 

سفرهای زیارتی شان انتخاب می کنند.

برایروزهایپایانیصفر
انجامشد

 اختصاص
 ۲۰ رام قطار

فوق العاده به 
مشهد مقدس

شنبه 4 آبان 1398

 27 صفر 1441 
26 اکتبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9096  
ویژه نامه 3480 

»تمدید اطالعیه استخدام«
پیرو تقاضای جمعی از همش��هریان عزیز شهرس��تان نیشابور و بخش زبرخان 
جهت ش��رکت در آزمون استخدام شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان 
مهلت ثبت نام در س��ایت تا س��اعت 24 مورخ 9 آبان ماه 1398 تمدید و امکان 

ثبت نام دیپلم با کلیه گرایش ها میسر گردید.
لذا جهت ثبت نام و شرکت در آزمون به سایت زیر مراجعه فرمایید.

http://azmoon.imamreza.ac.ir
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت خراسان

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم س��اعت 18:00 مورخ 1398/08/20 با دس��تور جلس��ه ذیل در 
مس��جد غدیربابا علی واقع در بلوار س��ازمان آب بلوار ارش��اد 1/16  برگزار می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی 

دعوت می شود جهت اخذ تصمیم در این جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت
2- استماع گزارش حسابرس قانونی

3- تصویب صورتهای مالی سالهای 1395 و 1396 و 1397
4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

5- انتخاب عضو علی البدل هیئت مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

7- افزایش سرمایه شرکت
تذکر : در صورتیکه حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگ��ر ی��ا نماینده ت��ام االختیار واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و اعضای 

غیرعضو فقط یک رأی با وکالت می توانند داشته باشند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک تجارت خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت صنایع تبدیلی نگین گل 
شرق گناباد )سهامی خاص( ثبت: 11579

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم 
دعوت می ش��ود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 
16 روز پنجشنبه مورخ 98/8/23 در محل 
سالن اداره ارشاد اسالمی واقع در خیابان 
شهید ش��وریده برگزار خواهد شد، شرکت 

فرمایند.
دس��تور  جلس��ه: 1- ارائه گ��زارش هیئت 

مدیره و بازرسان
2-بررسی و تصویب صورت های مالی سال 

96 و 97
می��زان  درخص��وص  گی��ری  تصمی��م   -3

پرداخت سود سهام سال 97
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی حمل ونقل کمپرسی داران پیشرو 
خراسان رضوی به شماره ثبت 1912

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( ش��رکت تعاونی فوق الذکر رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1398/8/30 در محل دفتر ش��رکت واقع در مش��هد، جاده سردخانه، حاشیه میدان کار آفرین با دستور جلسه 
ذیل تش��کیل می ش��ود. از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می شود با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این مجمع عمومی حضور بهم رسانند
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان. 2- اتخاذ تصمیم جهت صورت های مالی سال 1397.

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398. 4- تصویب تغییرات سرمایه شرکت تعاونی.
5- تصویب نرخ روز سهام براساس ارزیابی انجام شده. 6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره.

7- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
تذک��ر: 1- اعض��اء می توانند ح��ق رأی و حضور خود در مجمع عمومی را به موجب وکالتنام��ه کتبی به فرد دیگر واگذار 
نماین��د در ای��ن صورت هر عضو ع��الوه بر رأی خود حداکثر ت��ا 3 رأی باوکالت و افراد غیرعضو فق��ط یک رأی وکالتی                  
می تواند داشته باشد. ضمنًا جهت ورود به جلسه مجمع و اعطای وکالت، عضو بایستی به همراه نماینده خود با همراه 

داشتن مدارک شناسایی معتبر در تاریخ 1398/8/29 ساعت 9 الی 13 به نشانی فوق الذکر مراجعه نماید.
2- افرادی که کاندیدای سمت عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی شرکت هستند، حداکثر ظرف مدت یک هفته از 

تاریخ انتشار این آگهی به دفتر تعاونی به آدرس فوق الذکر مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 
هیئت مدیره
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تجدید آگهی مناقصه)نوبت دوم(
ش��هرداری گناب��اد درنظ��ردارد دررعایت 
ماده 5 آیین نامه مالی  شهرداریها  نسبت 
ب��ه واگذاری  ام��ور خدمات ش��هری )رفت 
وروب ،جمع آوری وحمل زباله های س��طح 

شهر(را به بخش خصوصی اقدام نماید.
 ل��ذا ش��رکتهای خدمات��ی واجد الش��رایط 
م��ی توانن��د ازتاری��خ درج آگه��ی نوب��ت 
دوم حداکثرظ��رف مدت ده روزنس��بت به 
دریاف��ت اوراق مناقصه وارایه پیش��نهاد 
اق��دام ویا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با 
شماره تلفن 05157222276واحدامورمالی 

تماس حاصل فرمایند.
 حسین زاده شهردارگناباد 

/ع
98
09
37
8

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 

4-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 13-34744111-051 تماس حاصل فرمایند .
آدرس : شهرستان کالت – شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج( 

 علی ایزدیان - شهردارزو 

ت دوم
نوب



هرروزبرخیلمشتاقانافزودهمیشود

42 هزار زائر پیاده در راه مشهدالرضا
قدس 42 هزار و 657زائر پیاده تا عصر دیروز 

در قالب 374 کاروان در راه مشهدالرضا هستند.
ســخنگوی جمعیت زائران پیاده امام رضا)ع( با 
بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: این زائران 
از اســتان های مختلف کشور و شهرهای استان 

خراسان رضوی هستند.
رضایی گفت: تاکنون 17 هزار و 547 زائر پیاده 
شامل 11 هزار و 578 مرد و 5 هزار و 969 زن به 
مشهد رسیده اند. وی ادامه داد: بزرگ ترین کاروان 
زائران پیاده امام رضا)ع( شــامل 2 هزار و 500 
نفر از بانوان از نیشابور و نیز  کاروان هزار و 500 
نفره خانواده شهدا از نیشابور و کاروان هزار نفره 
از دانشجویان دانشگاه های کشور از ملک آباد راهی 

مشهدالرضا شده اند.
خبــر دیگــری حاکی اســت حجت االســام 
والمسلمین مصطفوی، مدیر حوزه علمیه غزنی 
افغانســتان اعام کرد: تاکنون4هزار و 850 زائر 
افغانســتانی در قالب 37 کاروان برای شرکت در 
مراسم پایانی دهه صفر از طریق مرز دوغارون وارد 
کشور شــدند و مرز دوغارون نسبت به روز های 

گذشته پذیرای بیشترین زائر بود.

 ارائه خدمت به 5 هزار زائر پیاده
 امام رضا)ع( در دو امامزاده قوچان

رئیس اداره اوقاف و امــور خیریه قوچان گفت: 
آســتان مقدس امامزاده ســلطان ابراهیم )ع( 
و امامــزاده جلیــل)ع( به صورت ویــژه وظیفه 
خدمت رسانی به 5 هزار نفر زائر پیاده را برعهده 
دارند. ســیدعبدالحمید حسینی رحمانی اظهار 
کــرد: در مســجد الرحمن، مســجد فرهنگی 
و بین راهــی اهل بیت)ع( و همچنین مســجد 
میقات الرضا امامزاده جلیل)ع( 2 هزار و 500 نفر 
اسکان و اطعام شده اند، حسینیه بی بی رقیه)س( 
و آرامــگاه آیــت اهلل آقا نجفی قوچانــی)ره( نیز 
به صورت پشتیبان آماده خدمت رسانی به زائران 

پیاده هستند.

 بزرگ ترین موکب اسکان زائران در سبزوار
خبر دیگری حاکی اســت، همزمان با روزهای 
پایانی ماه صفر بزرگ ترین موکب اسکان زائران 
حضرت رضا)ع( با ظرفیت 3 هزار نفر در مصای 

نماز جمعه شهرستان سبزوار فعال شد.
رئیس ستاد نماز جمعه ســبزوار گفت: در این 
موکب عاوه بر اســکان زائران امام هشتم)ع( با 

دادن صبحانه و شام از آنان پذیرایی می شود.

امین کوشکی افزود: این موکب برای دومین سال 
پیاپی با مشارکت خیران و مردم شهرستان ایجاد 

شده که به مدت پنج روز دایر است.
وی با بیان اینکه سبزوار در مسیر شاهراه اصلی 
غرب به شــرق کشور و در مسیر مشهدالرضا)ع( 
قــرار دارد، اظهــار کرد: در مبــادی ورودی این 
شهرستان نیز کارت های دعوت اسکان و پذیرایی 

به زائران تقدیم می شود.

 استقرار موکب ارتش در ورودی مشهد  
همچنین موکب ارتش در آستانه سالروز شهادت 
حضرت ثامن االئمه)ع( برای خدمات رســانی به 

زائران در ورودی مشهد راه اندازی شد.
رئیس عقیدتی سیاسی تیپ 38 زرهی تربت جام 
گفــت: تیــپ 38 زرهی تربت جام با اســتقرار 
موکب ارتش در ورودی مشــهد و برپایی موکب 
میقات الرضــا در مســیر زائــران و کاروان های 
پیاده روی مشــهد مقدس به زائران امام رضا)ع( 

خدمت رسانی می کند.
حجت االسام والمسلمین عالمی افزود: در این 
موکب، برنامه های فرهنگی، پذیرایی و خدمات 

پزشکی به زائران امام رضا)ع( ارائه می شود.
 وی افــزود: ایــن موکــب در 20کیلومتــری 

محور تربت جام- مشهد مستقر است.

 آماده سازی محورهای ورودی مشهد در 
د هه پایانی صفر 

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری 
شهرداری مشهد از آماده سازی جاده های منتهی 
به مشهد برای ورود زائران در دهه پایانی صفر خبر 
داد. علیرضا صحراگرد با اشاره به اینکه پاکسازی 
و نظافت تمامی مبادی ورودی شهر مشهد آغاز 

شده اســت، خاطرنشان کرد: 
نظافــت و پاکســازی تمامی 
جاده های منتهی به مشــهد تا 
پایان دهه صفر و پس از خروج 

زائران از مشهد ادامه دارد.
وی ادامــه داد: حدود 700 نفر 
کارگر، چهار دستگاه کامیون و 
لودر به صورت روزانه عملیات 
پاکســازی و نظافت محورهای 
ورودی مشهد را انجام می دهند.

صحراگرد یادآور شد: در راستای خدمت رسانی 
به زائران، حدود 200چشمه سرویس بهداشتی 
و تعداد 40عــدد دوش حمام برای جانمایی در 
محورهای ورودی مشــهد در نظر گرفته شده، 

همچنیــن در حال حاضر در جــاده کات 12 
چشمه ســرویس بهداشــتی و12 دوش حمام 

جانمایی شده است.

 آمادگی ستاد اسکان فرهنگیان برای 
پذیرایی از زائران

ستاد اسکان فرهنگیان خراسان رضوی با تمامی 
امکانات و ظرفیت آماده ارائه خدمات هرچه بهتر 

به زائران و کاروان های پیاده است.
دبیرخانه  مسئول  دلدار،  علی 
ســتاد اســکان فرهنگیــان 
خراســان رضوی در جلســه 
هماهنگــی ســتاد اســکان 
دهه آخــر صفر بــه منظور 
کیفیت بخشــی و برنامه ریزی 
بهتر بــرای پذیرایی هیئت ها 
و عزاداران بــا اعام این خبر، 
گفت: ستاد اسکان فرهنگیان 
با پیش بینی 411 واحد شامل؛ 
402 آموزشگاه با ظرفیت حدود 3 هزار و 600 
کاس، 9 سالن ورزشــی و 31 هزار مترمربع 
نمازخانه و سالن های اجتماعات، پذیرای زائران 

و هیئت های عزاداری است.

معاونهماهنگیاموراقتصادیوزارتکشور
درمشهدخبرداد

تفویض۲۱۵اختیاربهاستانداران
هماهنگی  معاون  ایرنا:
وزارت  اقتصــادی  امور 
اجرای  در  گفت:  کشور 
مصوبات دولت و تصمیم 
تاکنون  کشــور  وزارت 
215 مورد از اختیارات 
ســطح ملی به مدیران 

استان ها تفویض شده اســت. بابک دین  پرست با اشاره به 
مصوبات نشست استانداران کشور که در روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه گذشــته با حضور وزیر کشور در مشهد برگزار 
شد، افزود: یکی از این مصوبات بررسی فرایند اجرای 215 

اختیار تفویض شده به استان ها توسط استانداران بود.
وی اظهــار کرد: در مــواردی با اینکه وزیر کشــور برخی 
اختیارات خود را به یک مدیر اســتانی واگذار کرده است، 
اما آن مدیر در اجــرای آن اقدام نمی کند و دوباره از مرکز 

استعام می گیرد.
وی با اشــاره به خواســته اســتانداران مبنی بــر افزایش 
اختیارات اســتان ها، گفت: یکی از مصوبات نشســت وزیر 
کشــور با استانداران در مشــهد، افزایش اختیارات آنان در 

استان ها بود.
دین  پرست افزود: در نشست استانداران با وزیر کشور، یک 
کارگروه تمرکززدایی تشکیل و پیشنهادهای استانداران در 
زمینه تفویض اختیارات، جمع  بندی شد تا در وزارت کشور 

مورد بررسی قرار گرفته و درباره آن تصمیم گیری شود.

اعالمپایگاههایفعالاهدایخون
مشهددرایامدههآخرصفر

عمومی  روابط  قدس:
خراســان  خون  انتقال 
رضــوی در اطاعیه ای 
روز  در  کــرد  اعــام 
یکشــنبه 5 آبــان ماه 
مصــادف بــا رحلــت 
پیامبر)ص( و شــهادت 

امام حســن مجتبی )ع( در مشــهد مقدس پایگاه اهدای 
خــون امام رضا)ع( واقــع در میدان شــریعتی )تقی آباد( 
ابتدای خیابان دانشــگاه، پایگاه اهدای خــون ثامن واقع 
در پارکینگ شــماره 4 حرم مطهر ابتدای بازارچه شهید 
آستانه پرســت ورودی حرم مطهر، پایــگاه موقت اهدای 
خون مستقر در سالن شــهرداری مرکزی واقع در میدان 
شــهدا و پایگاه اهدای خون امید واقع در مجتمع تجاری 
اقامتــی امید طبقه منهای یک، صبح وعصر آماده پذیرش 

داوطلبان مؤمن و ایثارگر اهدای خون خواهند بود. 
ساعت پذیرش پایگاه های فوق صبح از ساعت 8 الی 13 و 
بعداز ظهر از ســاعت 15 الی 18 خواهد بود. همچنین در 
روز شــهادت امام رضا)ع( پایگاه امام رضا )ع(، پایگاه امید 
و پایگاه ثامن در شــیفت صبح از ساعت 8 الی 13 آماده 
دریافت خون های اهدایی زائران و مجاوران عزیز هستند.

انتقادازعقبماندگیبازسازی 
مناطقسیلزدهخراسانشمالی

ایرنا:بارندگی ها و سیل 
بهار امســال بــه 6 هزار 
و 450 واحد مســکونی 
در شــهرها و روستاهای 
وارد  خســارت  اســتان 
کرد و قرار است تا پایان 
امســال، بازســازی این 

واحدها به اتمام برســد، اما آن گونه که به نظر می رسد، اجرای 
برنامه ها از این هدف عقب مانده است.   

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار خراســان شمالی در 
نشست کمیته بازسازی مناطق سیل زده استان اظهار کرد: در 
اجرای برنامه ها با تأخیر روبه رو هستیم و با این رویه، نمی توانیم 

در موعد مقرر، به هدف برسیم.
رضا رجب زاده با انتقاد از تأخیر در برنامه های اجرای بازســازی 
منازل مســکونی خسارت دیده از ســیل افزود: از دستگاه ها و 
بانک ها انتظار می رود برای سرعت دادن به کارها همت داشته 
باشند.  مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی 
هم در این نشست با اشاره به مشکل رانش زمین در 12 روستای 
استان ناشی از بارندگی های بهار امسال، گفت: روستاهای درگیر 
با رانش زمین، توســط پژوهشکده سوانح طبیعی مورد مطالعه 

قرار گرفت.  
جواد نظری بیان کرد: دو روستا در راز و جرگان، دو روستا در 
مانه و ســملقان، یک روستا در شیروان، یک روستا در جاجرم 
و باقی در شهرســتان بجنورد است و امید می رود بنیاد مسکن 

انقاب اسامی کارهای اجرایی را آغاز کند.  
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان شــمالی هم در این 
نشســت گفت: انتظار می رود برای سرعت دادن به بازسازی و 
جبران خسارت های مناطق سیل زده، همکاری بانک ها بیشتر 
شود. عبداهلل یوسفی افزود: بانک ها باید ملزم شوند تا با ارسال 
پیامک به روستاییان، آنان را از وضعیت تسهیات مطلع سازند.  

درجلسهتشریحبرنامههاوفعالیتهای
دههوقفعنوانشد

ثبت۱۲۱وقفجدیددرخراسانرضوی
فخرایــی: جلیــل
امور  و  اوقــاف  مدیرکل 
خیریه خراســان رضوی 
گفــت: 121 مورد وقف 
جدید از ابتدای سال 98 
است  شده  ثبت  تاکنون 
موقوفات  در مجموع  که 

استان به 25 هزار و 524 مورد رسیده است.
حجت االسام والمســلمین محمد احمدزاده که به مناسبت 
دهه وقف - چهارم تا ســیزدهم آبان ماه- ســخن می گفت با 
تشــریح برنامه ها و فعالیت های دهه وقف در خراسان رضوی، 
افــزود: دهه وقف، دهه تکریم ســنت حســنه نبــی گرامی 
اســام)ص( اســت از این رو هر روز با یک عنوان نام گذاری 
شــده است؛ شنبه چهارم آبان وقف، بهره وری موقوفات، رونق 
تولید؛ یکشنبه پنجم آبان وقف، ترویج فرهنگ قرآن و عترت؛ 
دوشنبه ششــم آبان وقف، خدمات اجتماعی، اجرای امینانه 
نیات واقفین؛ سه شنبه هفتم آبان وقف، بقاع متبرکه زمینه ساز 
گام دوم انقاب؛ چهارشنبه هشتم آبان وقف، محیط زیست، 
بهداشت و سامت؛ پنجشــنبه نهم آبان وقف، تحکیم بنیان 
خانواده، کاهش آسیب های اجتماعی، جمعه دهم آبان وقف، 
مهدویت، تمدن نوین اسامی؛ شنبه یازدهم آبان وقف، توسعه 
پژوهــش و فناوری های دانش بنیان؛ یکشــنبه دوازدهم آبان 
وقف، مؤسســات خیریه و توسعه مشــارکت های اجتماعی و 
دوشنبه سیزدهم آبان وقف، رسانه، تکریم واقفین خیراندیش 

نام گذاری شده است. 
وی گفــت: 15 پروژه عمرانــی نیز در این دهــه افتتاح و یا 
کلنگ زنی خواهند شــد و حــدود 10 نیروگاه خورشــیدی 
بــا ظرفیت نزدیک به یک هزار کیلووات افتتاح خواهد شــد. 
همچنین واحد پرورش دام ســبک موقوفه عبداهلل رضوی نیز 

افتتاح می شود.
وی در مورد برنامه اداره اوقاف برای مســجد مروی ها، تصریح 
کرد: مســاجد با موقوفــات دیگر یک تفــاوت ماهوی دارند؛ 
مساجد را به راحتی نمی توان خراب کرد مگر اضطرار غیرقابل 
چشمپوشــی داشته باشد؛ ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که 
آنجا اضطرار غیرقابل چشمپوشــی داشته باشد؛ ضمن اینکه 
اذن شــرعی نماینده ولی فقیه الزم است که چنین اذنی هم 

صادر نشده است.
احمــدزاده تصریح کرد: تاش ما بر این اســت که با توجه به 
هویــت فرهنگی و مذهبی منطقه، توجه به الزامات شــرعی 
مربوط به حفظ آثار فرهنگی، تاریخی و مذهبی وقف شــده 
داشــته باشــیم و مواردی هم بوده که تاش کردیم تا آن را 
حفظ کنیم. خانه داروغه یکی از آن هاســت که اثر تاریخی و 

وقف است و به نظر ما باید به قوت خودش باقی بماند.
مدیرکل اوقاف خراســان رضوی با اشــاره به وقف های حوزه 
زیارت، افزود: کاروانســراهایی که در مســیرها وجود داشته، 
برای زائران ســاخته می شوند و موقوفاتی که برای خدمت به 
زائران امام رضا)ع( وجود دارد، در اختیار آستان قدس رضوی 
است. موقوفاتی هم در حوزه بقاع متبرکه و امامزادگان وجود 
دارند که اوقاف آن ها را اداره می کند و خود این اماکن مذهبی 
زیارتگاه نیز وقف هستند؛ بخشی دیگر از خدمت ها هم از محل 

نذورات مردم است.

گرامیداشتسالروزشهادت 
۱4مرزبانایراناسالمی

قدس:معاونت اجتماعی 
مرزبانی خراسان رضوی 
در اطاعیــه ای اعــام 
کرد: سوم آبان ماه سال 
شهادت 14  سالروز   92
اســامی  ایران  مرزبان 
عملیاتی  در  که  اســت 
ناجوانمردانه در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان توسط 
گروهک های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت 

رسیدند و تعدادی نیز مجروح و جانباز شدند.
دشمنان ایران اسامی در قالب اشرار، معاندین و گروهک های 
تروریســتی همواره ســعی در ضربه زدن بــه نظام مقدس 
جمهوری اسامی ایران را داشته و دارند، اما رزمندگان کشور 
در برابر آن ها به ویژه در مرزهای کشــور ایســتاده اند، چراکه 
مرزبانان امروز ادامه دهنده راه رزمندگان هشــت سال دفاع 
مقدس هســتند و تا آخرین قطره خونشان از مرزهای کشور 

دفاع می کنند.
در ســالروز شــهادت 14 شــهید مرزبانی بنا بــه فرموده 
رهبرمعظم انقاب »بخش مهمی از امنیت مربوط به همین 
شــهدا و مرزبانان مستقر در مرز اســت« یاد و خاطره این 
شــهدای بزرگوار که به شــهدای غدیر نام گذاری شده اند؛ 
)شــهیدان پارداد، ســیادت، قرایی، فســنقری، شاهنوند، 
لنگری، ابارشی، فراتی، زبردست، عارفی، معصومی، لزگی، 
صادقی نژاد و سلیمانی( که 11 تن از آن ها ساکن خراسان 
رضوی بودند را گرامی می داریم و برای جانبازان این حادثه 

تروریستی نیز آرزوی سامتي داریم. 

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 نمایید.

شماره پیامک:   300072305

قدس  وزیر کشور گفت: از نظر ما حزب مجموعه ای از 
افراد است که با یک مرام مشخص و با مجوز قانونی فعالیت 
سیاسی می کنند، بنابراین چیزی به نام حزب کاغذی نداریم 
و هرکس مجوز دارد و شــرایط مجموعه خود را با قانون 
جدید احزاب تطبیق داده اســت از نظر ما حزب محسوب 

می شود و می تواند در چارچوب قانون فعالیت کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشــیه همایش استانداران 
سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: 
در مراسم اربعین حسینی امسال لطف خدا شامل دو ملت 
ایران و عراق به ویژه خادمین زائران عزیز شد تا در امنیت و 

در شرایط مطلوب این مراسم برگزار شود.
وی افزود: در جوار بــارگاه مطهر رضوی همایش دو روزه 
استانداران سراسر کشور برگزار شد تا ارزیابی از مجموعه 
عملکرد وزارت کشور و استانداری ها در حوزه های امنیتی، 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد. 
همچنین کمیســیون های مختلفی دربــاره این حوزه ها 
تشکیل شد. وزیر کشور با اشاره به اینکه انتخابات از جمله 
محورهای مورد بررســی در این همایش بود، عنوان کرد: 
ان شــاءاهلل انتخاباتی باشکوه، امن، ســالم و قانونی برگزار 

خواهیم کرد.
رحمانــی فضلی ادامــه داد: اســتانداران و فرمانداران در 
سراسر کشور اصلی ترین وظیفه اعمال حاکمیت و اجرای 
سیاست های نه تنها دولت بلکه نظام را برعهده دارند و تأکید 
ما در بحث انتخابات به اســتانداران، رعایت شرایط سالم، 

قانونی و امن برای انتخابات است.
وی با اشاره به اینکه باید امنیت را در انتخابات برقرار کنیم، 
تأکید کرد: به عنوان مجریان انتخابات باید آن را سالم برگزار 
کنیم و قانون در آن محور و ماک باشد. متولیان نظارت، 

نظم و تبلیغات و همه دستگاه های مسئول هم باید کمک 
کنند تا با محوریت قانون و وزارت کشور به عنوان مجری 

قانون، این مهم صورت گیرد.
وی در پاسخ به پرسشــی درباره وضعیت شرکت پدیده، 
ابراز کرد: پرونده پدیــده را در یک مقطع زمانی خاص به 
وزارت کشور واگذار کردند در حالی که وزارت کشور ارتباط 
ویژه ای با مسائلی از قبیل شرکت پدیده نداشت، اما شرایط 
خاص بود؛ زمانی که پرونده را گرفتیم، این شرکت اشکاالت 
متعددی از جمله بدهی زیادی داشــت و تعیین تکلیف 
سهامداران صورت نگرفته بود، بنابراین زحمات زیادی در 
خراســان رضوی با همراهی مدیران استانی و قوه قضائیه، 

استاندار و سایر دستگاه ها در سطح ملی صورت گرفت.
وزیر کشــور افزود: اختیاراتی در شورای عالی امنیت ملی 
گرفتیم و همه موارد مشکل دار قانونی در این پرونده حل 
شد و هم اکنون فعالیت در پدیده شروع شده و اقدامات در 
حال انجام است. اما بحث نقدینگی و تعیین تکلیف برخی 
از سهام برای دوستان مطرح بوده که جلساتی به تازگی در 
ســطح ملی برگزار و مقرر شده که یکی از بانک ها وظیفه 
بیشتری را برعهده بگیرد و مسئله تأمین مالی را در پدیده 

انجام دهد تا فعالیت ها به خوبی پیش برود.
رحمانــی فضلی گفــت: به تازگی در جلســه هماهنگی 
اقتصادی مسائلی درباره پدیده مطرح و بخشی از آن مصوب 

شده که اباغ خواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات خاطرنشان 
کرد: به جرئت می توانم بگویم بیــش از 80 تا 85 درصد 
روندهای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار 
می شــود و مهم ترین قســمت این روندهای الکترونیک 
احراز هویت اســت، چراکه بیشــترین تخلفات در احراز 

هویت صورت می گیرد. به طور مثال، پیشگیری استفاده از 
شناسنامه های مشکل دار با سیستم احراز هویت الکترونیک 

صورت می گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه سیستم احراز هویت الکترونیک 
طبق توافق با شــورای نگهبان در انتخابات قبلی اجرا و در 
انتخابات آینده هم استفاده خواهد شد، گفت: از این طریق 

بیش از 85 تا 90 درصد امکان تخلف منتفی می شود.
وزیر کشور افزود: تاکنون در خصوص 140 شهر مباحث اولیه 
درباره اخذ رأی الکترونیک مطرح شده و در صورتی که بین 
اجرا و نظارت توافق شود 140 شهر را می توانیم از نظر اخذ و 

شمارش آرا، الکترونیکی کنیم.

  75 هزار میلیارد تومان، حجم ساالنه تولید 
ناخالص داخلی خراسان رضوی

اســتاندار خراســان رضوی نیز در این همایش با اشاره به 
توانمندی بخش خصوصی استان گفت: حجم تولید ناخالص 

داخلی خراسان رضوی ساالنه 75 هزار میلیارد تومان است.
علیرضا رزم حسینی خاطرنشان کرد: میزان سپرده های بانکی 
در این اســتان 118 هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه 
بخش خصوصی توانمندی در این اســتان وجود دارد و در 
کنار آن حوزه زیارت و کشاورزی بخش دیگری از ویژگی های 

خوب این استان بوده که مورد توجه همه است.

درحاشیههمایشاستاندارانمطرحشد

خبر های خوش وزیر کشور برای سهامداران پدیده

تاکنون 17 هزار و 
547 زائر پیاده شامل 
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  روز جمعه انجام شد 
میزخدمتادارهصنعتومعدن

درنمازجمعهبشرویه

خبرنگارقـدس:رئیس اداره صنعت، معدن  بشرویهـ
و تجارت شهرستان بشرویه گفت: امروز باید سرلوحه کار 
مسئوالن اشتغال و حل مشــکات مردم به ویژه جوانان 
باشد. خدایی با اشــاره به برنامه ریزی فرمانداری بشرویه 
اظهار کرد: هر هفته یکی از ادارات این شهرستان به منظور 
راهنمایی و حل مشــکات میز خدمت را در محل نماز 

جمعه تشکیل می دهند. 
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان بشرویه 
گفت: امروز بیشترین مشکات شهرستان بشرویه اشتغال 
است که با تشــکیل میز خدمت در روز جمعه خیلی از 

مشکات مردم راهنمایی و حل می شود.

 رئیس اتحادیه حمل ونقل درون شهری مشهد:
۵0وانتباربرایحملوسایلزائران

پیادهتدارکدیدهشدهاست

قدسآنالیــن:رئیــس اتحادیه صنــف حمل ونقل 
درون شهری مشــهد گفت: 50 دســتگاه وانت بار برای 

حمل ونقل وسایل زائران پیاده تدارک دیده شده است. 
خلیل دانش عدالت در خصوص خدمات این صنف در 
ایام دهه آخر صفر بــه قدس آناین گفت: تعدادی از 
اتوبوس های داخلی شهری را با هماهنگی ستاد زائرین، 
پلیــس راه و اداره راه و ترابــری برای ارائه خدمات به 
زائران در داخل اســتان به کار گرفته ایم تا بتوانیم با 
توجه به کمبود وسیله نقلیه ای که هر ساله دراین ایام 
با آن مواجه می شــویم، بهترین سرویس دهی را برای 

زائران پیاده داشته باشیم. 

 رئیس سازمان تعاون روستایی استان:
40هزارتنگوجهفرنگی

خراسانرضویخریداریشد

ایرنا:رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی 
گفت: خرید حمایتی گوجه فرنگی در این اســتان به 

حدود 40 هزار تن رسید.
ایــرج ناصری مقدم افزود: این میــزان خرید از آغاز 
اجرای طرح خرید حمایتی در اول شــهریور تا پایان 
مهر ماه امســال انجام شده  و کشــاورزان نیز از این 

طرح استقبال خوبی داشته اند. 
وی اظهار کرد: قیمت خرید گوجه فرنگی براســاس 
دستورعمل های اباغی کارگروه تنظیم بازار کشور و 
سازمان مرکزی تعاون روستایی به ازای هر کیلوگرم 

10 هزار ریال بدون احتساب وزن سبد است.



روی خط حادهث

گاه قضا دست

خدمت  رسانی

تخلف

 تکریم ارباب رجوع و دفاع از حقوق 
عمومی، مأموریت جدید دادستانی مشهد

دادســتان  قــدس: 
عمومــی و انقالب مرکز 
خراسان رضوی گفت: به 
حمایت هــای مردمی از 
پشتگرم  قضایی  دستگاه 
هستیم و اعتماد عمومی 
به قــوه قضائیه را نتیجه 

تالش مجاهدانه فرزندان ملت در این قوه خدمتگزار می دانیم.
محمد حســین درودی با تشریح سیاســت های دادسرای 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی، مهم ترین مأموریت 
جدید دادستانی مشهد را تکریم ارباب رجوع و دفاع از حقوق 
عمومی دانســت و گفت: دادســرای عمومی و انقالب مرکز 
استان در راستای برنامه های کلی قوه قضائیه و دادستانی کل 
کشور با عزمی جزم و روحیه ای جهادی جهت تحقق اهداف 

تعیین شده حرکت خواهد کرد. 
وی ادامه داد: دستگاه قضایی زمانی می تواند در امر پیشگیری 
از وقوع جرم، احیای حقوق عمومی و مبارزه با فســاد موفق 
باشد که حمایت آحاد مردم را داشته باشد و این امر در تکریم 
مردم که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و نیز سرعت در 
رسیدگی قضایی همراه با دقت، محقق خواهد شد. وی ادامه 
داد: در موضوع کاهش جمعیت کیفری و همچنین بررسی 
علل و عوامل افزایش وقوع سرقت ها در سطح استان و به ویژه 
شهرستان مشــهد، با فوریت این موارد در قالب کمیته های 
کارشناسی بررسی و سپس عملیاتی و اجرایی خواهد شد.   

دادستان مشــهد افزود: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه 
و تأکیــدات مقام معظم رهبری  و ریاســت قوه قضائیه در 
جهت توجــه به اقتصاد مقاومتی، تولید ملــی و حمایت از 
سرمایه گذاری مشروع، دادسرای مرکز استان مثل گذشته از 
تولیدکنندگان و صنعتگران و سرمایه گذاری مشروع حمایت 
و در جهت احیای حقوق عمومی و حفظ حقوق بیت المال با 
جدیت و قاطعیت ورود خواهیم کرد. وی گفت: با هماهنگی 
ریاست کل دادگستری استان، جلسات شورای حفظ حقوق 
بیت المــال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه به صورت 
مســتمر و فصلی برگزار و فعالیت اکیپ گشت مشترک این 

شورا نیز همچون گذشته فعال خواهد بود. 
دادستان مرکز اســتان در پایان گفت: دادستانی در اجرای 
قانون با هیچ کس تعارف نخواهد داشــت و اجازه نخواهد داد 
که امنیت، آرامش و آســایش زائران و مجاوران حرم مطهر 

رضوی مخدوش شود.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در گفت و گو با قدس:
  نانوایی های اطراف حرم تعطیلی ندارند

بهاردوست: 
اتحادیه  رئیس 
نانوایان مشهد گفت: تعداد 
پنــج چــادر ســیار در 
مکان هایی مانند فلکه آب 
و میدان شــهدا، نواب و...

مستقر می کنیم تا بتوانیم 
در این مکان ها نان های تازه و بســته بندی را با قیمت دولتی در 

اختیار زائران قرار دهیم. 
مصطفی کشــتگر در گفت و گــو با قدس آنالیــن در این 
خصوص گفت: با توجه به اعالم اتحادیه نانوایان هیچ کدام 
از نانوایی هــای اطراف حرم به هیچ عنــوان اجازه تعطیلی 
در ایــام دهه آخر صفر را نخواهند داشــت و باید در تمام 
۲۴ســاعت در جهت ارائه خدمات به زائران و مسافران این 
ایام فعال باشند. وی افزود: با توجه به همکاری اداره غله به همه 
این نانوایی ها اعالم شــده که آرد مورد نیازشان برای این ایام را 
بدون کمترین مشکلی فراهم و در اختیارشان قرار خواهد گرفت .

کشــتگر گفت: با توجه به ورود زائــران زیادی که در این 
ایام به مشــهد مشــرف می شــوند و طبق پیش بینی های 
انجام شــده از آن جایی که ممکن اســت برای تأمین نان 
زائران و هیئت های مذهبی در این ایام با مشکالتی مواجه 
شــویم تدابیری اندیشیده شده تا عالوه بر دو کانکسی که 
از گذشــته در این مکان ها مستقر بودند، تعداد پنج چادر 
ســیار در مکان هایی مانند میــدان بیت المقدس، میدان 
شــهدا، نواب و... مســتقر  کنیم تا بتوانیم در این مکان ها 
نان های تازه و بســته بندی را با قیمــت دولتی در اختیار 

زائران قرار دهیم. 
وی ادامه داد: هر ساله به صورت خودجوش نانوایان اعالم آمادگی 
می کردنــد که در مکان هایی مانند میقات الرضــا، امان آباد و... 
دستگاه های سیاری در مسیر زائران پیاده قرار دهند و امسال هم 
چنین برنامه هایی را در نظر داریم که با توجه به هماهنگی های 
انجام شده برای تأمین آرد این ایستگاه ها اقدامات الزم انجام شود.

به اتهام جرایم اقتصادی
  مدیر مسئول مؤسسه شهرآرا 

در مشهد دستگیر شد  
ایلنا:مدیر مسئول مؤسسه شهرآرا در مشهد دستگیر شد.

صبح پنج شنبه گذشته مجید خرمی مدیر مسئول مؤسسه 
شهرآرا در مشهد دستگیر شد.  

طبق شنیده ها مدیر مســئول و برخی معاونان وی به جرم 
فساد اقتصادی و نداشتن مجوز دستگیر شدند.

 در پی اجرای یک طرح پلیسی 
در مشهد صورت گرفت

 12 زن و مرد مسبب 47فقره سرقت 
خط قرمز: رئیس پلیس 
اجرای طرح  از  مشــهد 
سرقت  با  مقابله  تشدید 
و  دســتگیری11مرد  و 
یک دختر جوان در این 
زمینه خبر داد. سرهنگ 
»عباس صارمی ساداتی« 
بــا اعالم این خبر گفت:مرحله دیگری از طرح تشــدید مقابله 
با ســرقت در دستور کار پلیس مشــهد قرار گرفت. وی افزود: 
تیم های دایره تجسس کالنتری طرق در این عملیات غافلگیرانه 
پس از اقدام های اطالعاتی و پیگیری سرنخ های موجود به طور 
ضربتی وارد عمل شدند.  سرهنگ صارمی گفت:مرحله اول این 
عملیات با پیگیری سرقت های سریالی سیم و کابل برق آغاز شد 
و مأموران کالنتری طرق با چهره زنی یکی از عامالن اصلی این 
سرقت ها او را در حال ارتکاب جرم دستگیر کردند.  متهم چهل 
و هفت ساله که راهی جز بیان حقیقت نمی دید با معرفی مالخر 
اموال مسروقه در تحقیقات اولیه تاکنون به 15فقره سرقت سیم و 
کابل برق اعتراف کرد. وی افزود:پلیس مالخر اموال مسروقه را نیز 
دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کرد. سرهنگ صارمی گفت: 
تیم تجسس کالنتری طرق پسر و دختری جوان که یک رأس 
گوسفند را برای فروش به بازار دام مشهد آورده بودند به عنوان 
مظنون دســتگیر کرد.  بررســی های اولیه در این باره  با توجه 
به ادعای شــاکی پرونده حاکی از آن بود که متهمان سه رأس 
گوسفند را به سرقت برده اند و تحقیقات در این باره ادامه دارد. 
فرمانده انتظامی مشــهد افزود: در ادامه پیگیری سرقت احشام 
اطالعات دیگری بدست آمد که بالفاصله مأموران کالنتری طرق 
را وارد عمل کرد و ســرنخ پیگیری هــای آن ها را با توقیف یک 
دستگاه خودرو سواری سرقتی در مشهد به شهرستان کاشمر 
رساند.  وی گفت: با دستگیری دو سارق که اعتیاد شدید به مواد 
مخدر دارند مشخص شد متهمان چهار فقره سرقت گوسفند نیز 
در شهرستان کاشمر داشــته اند و تحقیقات از آن ها ادامه دارد.

رئیس پلیس مشــهد در بخش پایانی اظهارات خود از پیگیری 
ضربتی سرقت های سریالی آهن آالت از ساختمان های در حال 
ساخت خبر داد و گفت:تیم های تجسس کالنتری طرق یکی از 
عامالن این ســرقت ها را پس از کنترل و مراقبت های پوششی 
لحظاتی پس از ارتکاب جرم دستگیر کردند.  این متهم که مردی 
میانسال است در تحقیقات اولیه به چهار فقره سرقت آهن آالت 
اعتراف کرد. وی گفت: در پی دستگیری این متهم و با توجه به 
سرنخ های دیگری که بدست آمد، تیم های تجسس کالنتری شفا 
مشهد نیز به طور ضربتی وارد عمل شدند و چهار تن از متهمان 
ســرقت آهن آالت و یک مالخر را در این رابطه دستگیر کردند. 
وی با اشــاره به این مطلب که از این متهمان 35شاخه آهن و 
10شاخه لوله اتصاالت گاز سرقتی کشف شده، گفت:تحقیقات 

از متهمان ادامه دارد.

توسط مرزبانان خراسان رضوی صورت گرفت
 جلوگیری از قاچاق 7 هزار لیتر سوخت 

خط قرمز: فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش 
از 7 هزار لیتر سوخت و کاالی قاچاق در حوزه  استحفاظی هنگ 

مرزی تایباد خبر داد.
ســردار ماشــااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی اســتان خراسان 
رضوی در تکمیل این خبر افزود: در راســتای برخورد قاطع با 
قاچاقچیان و جلوگیری از خروج سرمایه ملی از کشور، مرزبانان 
این فرماندهی در ایست و بازرسی هنگ مرزی تایباد موفق شدند 
7هزار و ۲15 لیتر سوخت قاچاق را به هنگام بازرسی خودروهای 
ترانزیتی کشــف و چندین نفر را نیز در این رابطه دستگیر و با 
تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی کنند. وی در ادامه افزود:  که 
ارزش این کاالها براساس برآورد کارشناسان ۲81 میلیون و 630 
هزار ریال اعالم شده و در این رابطه چندین متهم دستگیر و بعد 
از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند. این اقالم 

شامل برنج، روغن، شیرخشک، مرغ و ... بودند.

 200 متر از یک باربری طعمه حریق شد 
فارس: مدیر منطقه 3 عملیات آتش نشــانی مشهد از مهار 
آتش سوزی انبار باربری با تالش آتش نشانان چندین ایستگاه 
خبر داد. حسین صالح نظرآبادی گفت: در پی تماس تلفنی 
شهروندان با سامانه 1۲5 مبنی بر مشاهده شعله های آتش از 
درون یک انبار باربری، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان 
و نجاتگــران ایســتگاه های 16، 18، 6 و 8 را به محل حادثه 
در بزرگراه شــهیدبابا نظر مشــهد اعزام کرد. مدیر منطقه 3 
عملیات آتش نشانی شهر مشــهد خاطرنشان کرد: با حضور 
آتش نشــانان در محل مشخص شــد حدود ۲00 متر از این 
انبار 700 مترمربعی دچار آتش ســوزی شده که آتش نشانان 
از چندیــن ضلع ضمن محاصره آتش اقدام به مهار و اطفای 
کامل این حریق کرده و از ســرایت آتش به ســایر انبارهای 
مجــاور جلوگیری کردند.  گفتنی اســت؛ علــت دقیق این 
آتش ســوزی توســط کارشناسان در دســت بررسی است و 
آتش نشانان پس از ایمن سازی محل حادثه به مأموریت خود 

پایان داده و به ایستگاه های خود مراجعه کردند.

 مصدومیت 11 نفر در جاده های استان 
خط قرمــز: دو حادثه 
جاده های  در  رانندگــی 
رضــوی 11  خراســان 

مصدوم به جا گذاشت.
مســئول  آنالین،  قدس 
روابــط عمومــی مرکز 
فوریت های  و  حــوادث 
پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار گفت: در پی واژگونی 
خودرو ســواری پراید که پنجشنبه شب در کیلومتر 75 جاده 
سبزوار - شاهرود روی داد، مأموران اورژانس به محل حادثه اعزام 
شدند. مسلم فائق نیا افزود: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند 
که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی با سه دستگاه آمبوالنس 

به بیمارستان امدادی شهید بهشتی سبزوار انتقال یافتند.
مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: به دنبال برخورد 
دو دستگاه خودرو سواری پژو ۲06 و پراید که پنجشنبه شب در 
جاده مشهد - نیشابور و حوالی پیچ دلبران رخ داد، دو دستگاه 
آمبوالنس اورژانس 115 و یک دستگاه آمبوالنس هالل احمر به 
محل اعزام شــدند. محمد علیشاهی افزود: در این حادثه 6 نفر 
مجروح شدند که یک نفر از آنان به صورت سرپایی درمان شد و 

پنج نفر دیگر به بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافتند.

پلمب شد یا نشد؟!
تصویر، ساختمانی را در محله جانباز مشهد نشان 
می دهد که توسط شهرداری منطقه ۲ و به علت 
تخلف در ســاخت و ساز پلمب شــده است اما 
صاحبان ســاختمان با فک پلمب اقدام به ادامه 
فعالیت خود می کنند به طوری که این ساختمان 
در حــال حاضر در مراحل پایانی ســاخت خود 
قرار دارد. حال ســؤال هایی اینجاست که پلیس 
ساختمان و مأموران گشت شهرداری در این مدت 
زمان چند ماهه متوجه فک پلمب این ساختمان 
نشده اند؟ کدام نهاد بر این تخلفات نظارت می کند؟ 
آیا مجازات کیفری مناسب برای افراد متخلف در 
قانون پیش بینی نشده است که به تکرار اینگونه 
تخلفات می پردازند؟ و ســؤال آخــر که چرا در 
منطقه۲ اینقدر تخلفات ساختمانی گسترده است؟

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     .

 نادیده گرفتن مبحث ساختمان
چرا ســازمان نظام مهندســی بــر اجرای 
مباحث نظام مهندســی نظارت نمی کند؟ 
در عبدالمطلب 7هنــرور1 پالک18 فاصله 
قانونی 9سانتیمتر درز ژوئن رعایت نشده و 
در بعضی نقاط به کمتر از 9سانتیمتر می رسد 
و درصورت زلزله ما آسیب می بینیم. خواهشاً 
بررسی کنید مهندس ناظر و مهندس مجری 

نظارت ندارند و اگر دارند مبحث ساختمان را نادیده گرفته اند.
915...4710

 نظارت در روستاها بر عهده کیست؟
بازرسی از امالک، نانوایی ها، سوپرمارکت ها 
و... در روستا ها چگونه است؟ آیا اتحادیه های 
اصناف، نباید هرازگاهی بازرسان خود را برای 

رسیدگی به روستا ها بفرستند؟ 
915...6365
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بجنورد- سمانه محمدزاده ثانی »چناران 
شهر« شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان 
بجنورد در اســتان خراسان شــمالی است که 
براساس مصوبه هیئت وزیران درسال 9۲، از روستا 
به شهر ارتقا یافت. این شهر با بیش از یک هزار 
و300 خانوار و بیش از6 هزار نفر جمعیت، در 18 
کیلومتری شهر بجنورد قرار دارد؛ گویش محلی 
این شهر »زبان ترکی« است.برای رسیدن به این 
شهر زیبا و سر ســبز باید از روستاهای باباامان، 
چهارخــروار، کوه کمر و پیغو عبور کنید. مناظر 
طبیعی بکر و چشمه های فراوان، گویای طبیعت 
زیبا و خوش آب و هوای این شــهر است که در 
منطقه ای کوهستانی واقع شده و به زیبایی های 
خدادادی اش می نازد. تا چشم کار می کند، ورودی 
شهر سرسبز است و پر از درخت و چشمه؛ کمی 
بعد از منطقه گردشگری، جاده سرباالیی تندی به 
خود می گیرد و تو را به سمت منطقه مسکونی 
هدایت می کند. اینجا مردمانی دارد ســرحال، 
با انرژی، قانع و شــکرگزار؛ مردمانی که میهمان 
نوازی شان ستودنی است؛ مردمانی با تحصیالت 
عالیه. اما کشاورزی، دامداری و زنبورداری را پیشه 
خود کرده اند تا به دور از هیاهوی شهر، در دامان 
این شهر کوهستانی، زندگی مسالمت آمیزی را 
بگذرانند. در نگاه نخست، همه چیز اینجا عالی 
است، زیبا، دوست داشــتنی و حیات بخش. اما 
این جا با همه زیبایی ها، وچشــم نوازی هایش، 
دردهایــی نیــز دارد؛ دردهایی کــه باید برخی 
از متولیان امر بشناســند و ببینند و بشنوند که 
تاکنون با وجود پیگیری های فراوان اهالی، خود 
را به نشــنیدن و ندیدن زده اند. چناران شهر که 
اکنون نام شــهر را یدک می کشد با کمبودها و 

نداشته های بسیاری دست و پنجه نرم می کند.

جاده خطرناک
پس از بزرگراه بجنورد- شیروان تنها راه مواصالتی 
به مشهد، جاده چناران شهر است که حدود 18 
سال از عمر این جاده می گذرد و متأسفانه آسفالت 

این مسیر تخریب شده و هربار 
تنها لکه گیری انجام می شود.

یکی از شــهروندان این شهر 
می گویــد: این مســیر دارای 
پیچ های خیلــی خطرناک و 
نقاط کور و حادثه خیزی است 
که متأســفانه در سال شاهد 
زیادی هســتیم  تصادف های 
که بارها منجر به کشته شدن 
شهروندان شده است. رحمانی 
می گوید: چناران شهر با توجه 
به اینکه در منطقه کوهستانی 
قرار دارد، دارای سرباالیی های 

زیادی اســت که موتورسیکلت ها و ماشین های 
سواری با سرعت باالیی عبور می کنند که خطرات 
زیادی برای ساکنان شــهر و مسافران به دنبال 

دارد.
وی می افزاید: تنها مدرسه دخترانه چناران شهر، 
دقیقاً در ورودی شــهر و در کنــار جاده اصلی 
شــهرکه محل تردد خودروهای موتوری سبک 
و ســنگین اســت، قرار دارد و خطر آمد و رفت 
و برخــورد دانش آمــوزان با خودروهــا، هر روز 

دانش آموزان این شهر را تهدید می کند.

نبودآمبوالنس
یکی دیگر از شــهروندان نیز 
از نبود یک آمبوالنس در این 
شهر گالیه می کند و می گوید: 
با توجه به اینکه چناران شهر 
با روستاهای حومه این منطقه 
بیش از ۲0 هزار نفر جمعیت 
دارد، ولــی اکنون از نبود یک 
آمبوالنس رنج می برد. قلی زاده 
می افزاید: در ســال گذشــته 
چندین تصادف و بیماری قلبی 
برای شهروندان اتفاق افتاد که 
با خودروهای شــخصی خود 
بیمار را به بجنورد رساندند که در مسیر راه بیماران 
جان خود را از دســت دادند. وی ادامه می دهد: 
در طول هفته مسافران زیادی با خانواده هایشان 
برای تفریح به منطقه می آیند که جای پارکی برای 
خودروهایشان وجود ندارد و خودرو های خود را در 
حاشــیه جاده می گذارند و جاده این شهر بسیار 
باریک اســت که خطرات زیادی خواهد داشت. 
وی در خصوص درمانگاه این شهر نیز می گوید: 
این شهر دارای یک خانه بهداشت و یک درمانگاه 
قدیمی است که پژشک، دندانپزشک و ماما دارد، 

اما متأسفانه به صورت یک شفیت کار می کنند و 
اگر بعد از تایم اداری برای بیماری مشکلی پیش 
بیاید باید به بجنورد مراجعه کند. وی می افزاید: 
همچنین چناران شــهر به  لحاظ جغرافیایی و 
شیب خانه های مسکونی که دارد فاضالب شهر 
به ســمت چشمه مرکز شــهر که تأمین کننده 
آب شــرب اهالی این شهر است رها می شود، که 

بهداشت عمومی آب را تهدید می کند.

بی توجهی به سرچشمه شهر
وی ادامه می دهد: چشمه اصلی چناران شهر در 
مرکز اصلی این شهر قرار گرفته که اطراف آن را 
فنس کشی کرده اند که اکنون داخل این محوطه 
بســیاری زباله و علف های هرز وجــود دارد که 
عالوه براینکه چهره شهر را زشت کرده سالمت 
شهروندان را که از آب چشمه استفاده می کنند 
را تهدید می کند. وی می گوید: شهرداری می تواند 
حریم رودخانه از مســیر سرچشــمه تا ورودی 
شــهر را سنگ چین کرده و نیمکت هایی برای 
گردشــگران در کنــار رودخانه قــرار دهد و در 
مسیرچشــمه مرکز شهر نیز حوض یا استخری 
احداث کند تا مسافران و گردشگرانی که به این 

منطقه می آیند از این منطقه زیبا دیدن کنند.
یکی دیگر از شــهروندان چناران شهر از خاکی 
بودن معابر و خیابان های اصلی این شــهر گالیه 
می کند و می گوید: از ســال 9۲ چناران از روستا 
به شهر ارتقا پیدا کرده، ولی متأسفانه تنها اسم 
شــهر به خود گرفته و تنها اندکی از کوچه های 
این شهرسنگ فرش شــده است. وی می افزاید: 
کوچه های چناران شهر شیب های زیادی دارد که 
اکنون عالوه بر اینکه آسفالت نشده بلکه شن ریزی 
هم نشــده است و در زمســتان با بارش برف و 
باران بســیار خطرناک می شود که بارها موجب 
ُســرخوردن برخی از شهروندان شده که آسیب 
جدی دیده اند. وی می افزاید: اکثرکوچه های شهر 
عالوه بر باریک و خاکی بودن، روشنایی کافی نیز 

ندارد.

نگین شهرهای خراسان شمالی زیر سایه بی توجهی

»چناران شهر« چوب بی مهری مسئوالن را می خورد

این مسیر دارای پیچ های 
خیلی خطرناک و نقاط 

کور و حادثه خیزی است 
که متأسفانه طی سال 

شاهد تصادف های زیادی 
هستیم که بارها منجر به 

کشته شدن شهروندان 
شده است

بــرش

آب و هوا
 پیش بینی بارش های پراکنده 

در خراسان رضوی تا روز چهارشنبه
قدس: ریزش پراکنده باران که از پنجشنبه گذشته در برخی 
مناطق استان خراســان رضوی آغاز شده تا روز چهارشنبه 

ادامه دارد.
براســاس بررسی نقشــه ها و خروجی مدل های هواشناسی 
از امروز شــنبه با تقویت سامانه بارشــی بر گستره و شدت 
بارش ها به ویژه در نیمه غربی خراسان رضوی افزوده می شود. 
همچنین با کاهش نســبی دما بین چهــار تا پنج درجه در 
مناطق جنوبی استان طی امروز بارندگی در جاده های منتهی 

به خراسان رضوی و شهرستان مشهد پیش بینی شده است.

خبر

3
شنبه 4 آبان 1398 
27 صفر 1441 26 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9096  ویژه نامه 3480 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸343۸01 

فضای مجازی: 

رحمانی: بیش از 50 نفر از افراد معلوم الحالی که در حوالی شهر 
مشــهد اقدام به برگزاری پارتی شبانه الکچری کرده بودند با 
واکنش سریع پلیس امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی خراسان 

رضوی دستگیر شدند.
پنجشــنبه شب گذشــته منابع اطالعاتی خبری به پلیس 
مخابره کردند که از برگزاری مراسم الکچری پارتی شبانه 
درجاده قدیم مشــهد به قوچان حکایت داشــت. برهمین 
اســاس بود که هماهنگی های قضایی با دادستانی صورت 
گرفت و در پی آن به ســرعت چند تیم از مأموران پلیس 
امنیت اخالقی فرماندهی انتظامی اســتان به محل که یک 

باغ ویالی اجاره ای بود، اعزام شدند.
با حضور مأموران در محل در حدود ساعت ۲۴، مشخص شد 
که خودروهای لوکس و گران قیمتی در حوالی باغ ویالی مذکور 

پارک شده و باید افراد حاضر در این مراسم غیرشرعی از لحاظ 
مالی در رفاه باشند.

پــس از محاصره محل، مأموران عملیات دســتگیری افراد 
معلوم الحال را کلید زده و با ورود آن ها به باغ ویالی مذکور 
مشخص شــد زنان حاضر در آن به صورت نیمه برهنه در 

مراســم حضور دارند و در حال ارتکاب اقدامات غیراخالقی 
هستند.

مأموران زن پلیس درادامه اقدام به دســتگیری ۲3 زن حاضر 
در محل کرده و پس از آن تیم های دیگر پلیس امنیت اخالقی 
فرماندهی انتظامی خراســان رضوی هم ۲9 مرد را در محل 

دستگیر کردند.
در ادامه مشخص شد اکثر افراد حاضر در محل از افراد متمول 
هستند. همچنین در پی بازرسی از محل مقادیری مشروبات 

الکلی نیز کشف شد.
در ادامه تمامی 5۲ متهم بازداشت شده به مقر پلیس منتقل و 
پس از آن راهی دادسرا شدند. در حالی تمامی متهمان بازداشت 
شدند که محل برگزاری این اقدام غیرشرعی هم پلمب و ۲۴ 
دستگاه خودرو لوکس متعلق به متهمان پرونده نیز توقیف و به 

پارکینگ منتقل شد.

با اقدام ضربتی پلیس امنیت اخالقی خراسان رضوی صورت گرفت

دستگیری 52 نفر در یک پارتی الکچری!

زاویه تصویر



ورزش خراسان قدسدرگفتوگوبایکمدرسهنر،آموزشبصریکودکانرابررسیمیکند

نقشنقاشیدرگسترشمطالعهدانشآموزان
قدس  پاتوق نقاشــی کــودک حوزه هنری 
خراســان رضوی با هدف شناســایی و پرورش 
استعدادهای کودکان از سال 1394 به مربیگری 
مریم صدر از نقاشان و مدرسان باتجربه این عرصه 
در حال برگزاری اســت و تاکنون سه نمایشگاه 
مختلف از آثار هنرجویان جوان این پاتوق برگزار 
شده که با اســتقبال خوب هنردوستان و عموم 

مردم روبه رو شده است.
در همین راستا گفت وگویی با خانم صدر درباره 
شــیوه کار پاتوق و برنامه های آینده آنان ترتیب 

دادیم که در ادامه می خوانید:

 پاتوقنقاشیکودکبهچهصورتشکل
گرفت؟

من در کنار تجربه کار در مهدکودک ها به عنوان 
مربی نقاشــی و سفالگری در جلســات پاتوق 
کاریکاتور و نقاشی حوزه هنری خراسان رضوی 
نیز با همراهی آقای محســن اسدی و گروه وی 
شرکت می کردم. تابستان سال 94 حوزه هنری 
استان نهضتی با عنوان »بر مدار والیت« را دنبال 
کردند که در جریان آن جمعی از مربیان نقاشی 
در راستای کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان 
به مناطق محروم و حاشیه شهر مشهد رفتند که 
مــن نیز یکی از مربیان بودم و قرار شــد پس از 
آن دوره در مجموعه حوزه هنری خراسان رضوی 
برای این استعدادها کارگاه آموزشی برگزار شود 
که مسئولیت آن را برعهده گرفتم و تا بهمن ماه 
آن سال ادامه داشت و پس از آن تصمیم بر این 
شد که پاتوق نقاشی کودک حوزه هنری خراسان 

رضوی به طور رسمی تشکیل شود.

 باحضورهنرجویانپاتوقنقاشیکودک
برگزارکردید؟

نخستین نمایشــگاه آثار این بچه ها در سال 95 
با موضوع »داستان های قرآنی« برپا شد و پس از 
آن بدون وقفه و هرهفته کار را دنبال کردیم. در 
این راستا سال 96 نمایشگاهی از آثار هنرجویان 
پاتوق در سینما هویزه برگزار شد و عواید حاصل 
از فروش نقاشی های بچه ها به کودکان زلزله زده 
کرمانشاه اهدا شد. امسال نیز در اردیبهشت ماه 
نمایشــگاهی با عنوان »حماسه نگاران کوچک« 
با موضوع داســتان های شــاهنامه فردوسی در 
نگارخانه اشراق حوزه هنری خراسان رضوی برپا 
شد که حاصل یک سال و نیم مطالعه و تمرین 
بچه هــا بود. اوایل دغدغه خودم بود که روی این 

موضوع در پاتوق کار کنیم و داستان های شاهنامه 
را در کالس بــرای بچه هــا می خواندم، کم کم 
خودشان هم عالقه مند شدند، کتاب می خواندند 

و اتود می زدند. در حال حاضر 
هرکــدام از بچه هــا یکی از 
اســطوره ها و شخصیت های 
شــاهنامه را انتخاب کرده و 
زندگی اش را مطالعه می کنند. 
قرار اســت هرکدام از بچه ها 
پنج تــا هفت اثر تولید کنند 
و نمایشگاهی از این آثار برپا 
شود. کالس های ما هرهفته 
عصر پنجشنبه برگزار می شود 
و درحال حاضر اعضای ثابت 
پاتوق هفت نفر و در رده سنی 

پنج تا 14 سال هستند و بسیار خوشحال می شوم 
اعضای جدیدی نیز به ما بپیوندند.

روشتدریسوبرقراریارتباطشــمابا
بچههادرپاتوقنقاشیکودکچگونهاست؟

چههدفیرامدنظردارید؟
هــدف اصلی مــا در این کارگاه این اســت که 
بچه ها حتماً باید مطالعه داشــته باشند و با یک 
پیشینه ذهنی قلم در دست بگیرند و اثری را به 
تصویر بکشند. داستان ها و فضاهای بسیاری در 
فرهنگ ما وجود دارد که می توان برای نقاشــی 
و تصویرســازی از آن ها اســتفاده کرد. بنابراین 
برای گســترش مطالعات و سواد بصری بچه ها 
از کتاب های نگارگری قدیمی استفاده کردیم و 

اکنون نیز کتاب های مصور با موضوع نقشه قالی ها 
و فرش های ایرانی در اختیارشان گذاشتیم تا با 
فرهنگ اصیل ایرانی آشنا شوند که تأثیر خوبی 
داشــته و به طــرز زیرکانه ای 
از آن ها بهــره گرفته و با ذوق 
و احســاس خودشــان تلفیق 
می کنند. درواقع در این پاتوق 
سعی داریم که مطالعه بصری 
بچه ها افزایش یابد، با همدیگر 
ارتبــاط خوب و تبــادل نظر 
داشته باشند، با نقاشان بزرگ 
تاریخ آشــنا شوند و سبک ها و 
فضاهای مختلف را بشناسند و 
تجربه کنند تا در نهایت آنچه 
را که می خواهند و دوست دارند 
از دل آن بیرون بکشند. بسیاری از بچه های امروز 
به شخصیت های کارتون های غربی عالقه دارند 
درحالی که اگر با شخصیت های داستان های کهن 
ایرانی آشــنا شوند برایشان نیز جذاب است. من 
در پاتوق ابتدا برای بچه ها داستان های شاهنامه 
را سرکالس می خواندم و پس از مدتی خودشان 
مشتاقانه به دنبال کتاب های بیشتر می رفتند از 
طرف دیگر دیدن آثار مختلف و مطالعه، بســیار 
بیشــتر از تمرین صرف به پیشرفت هنرجویان 

کمک می کند.

 مهمترینتفاوتووجهتمایزنقاشــی
کودکانبادیگرسنینرادرچهمیبینید
وبهنظرشماچهمقولهایبرایپیشرفت

کودکدررشتههایهنریاهمیتداشتهو
اولویتبیشتریدارد؟

آنچه نقاشــی های کــودکان را متمایز می کند 
»صداقت« آنان است؛ کودک هرچه در درون خود 
دارد را به تصویر می کشد و به خاطر همین صادق 
بودن آن ها است که »لبخند« نخستین واکنش 

همه ما به نقاشی یک کودک است.
به نظر من کــودکان ذاتــی و بالفطره هنرمند 
هســتند و ما فقط باید ابزار و فضای الزم برای 
کســب سواد بصری را در اختیار آنان قرار داده و 
روحیه کنجکاوی آن ها را پرورش دهیم. در واقع 
در عرصه هنر به ویژه نقاشی »عالقه« بسیار مهم تر 
از »استعداد« است چون صرف داشتن استعداد 
ممکن است کودک را فریب بدهد؛ بدین معنی 
که همه به او می گویند چقدر نقاشــی ات خوب 
است و همین مسئله احتمال دارد سبب درجازدن 
کودک شــود، اما اگر عالقه مند و پشتکار داشته 
باشد با تمرین و مطالعه مستمر بی شک پیشرفت 
می کند درحالی که من استعدادهایی را دیدم که 
به دلیل نداشــتن تمرین، تغییری نکردند و در 

همان سطح قبل باقی ماندند.

 مهمتریندغدغهشــمابهعنوانیک
مربینقاشیکودکچیستوچهخواستهها

وپیشنهاداتیدراینبارهدارید؟
مهم ترین دغدغه ام سیستم آموزشی غلط ماست؛ 
چرا باید بچه های ما 12 ســال در مدارس وقت 
خــود را در حالی بگذرانند کــه تقریباً خبری از 
پرورش نیســت و آموزش هم معطوف می شود 
به دروس نظری، کالس های کنکور و کتاب های 
تقویتی. امســال قــرار بود در یک دبیرســتان، 
تدریس هنر داشــته باشم اما معاون آن مدرسه 
گفت ما فقط 45 دقیقه در هفته را به درس هنر 
اختصــاص دادیم و من مخالفت کردم چون این 
45 دقیقه هیچ خروجی برای بچه ها ندارد. نباید 
یک درس به خاطر درس دیگری سرکوب شود. 
معتقدم آشنایی با طراحی و نقاشی سبب می شود 
دید بچه ها وســیع و قوی شود و خوب دیدن را 
بیاموزند و یادگیری مهارت خوب دیدن، می تواند 
به مهندسی که می خواهد سازه ای را طراحی کند، 
پزشکی که با بدن انسان سروکار دارد و... کمک 
کند در کارش موفق باشد. در مجموع فکر می کنم 
هر فردی بــه دنبال هر کاری که بــرود اگر در 
کنارش شاخه ای از هنر را نیز بیاموزد در پیشرفت 
و موفقیت هرچه بیشترش بسیار تأثیرگذار است.

سالمت

وژیه ربانهم

مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد
  بیمهاجباری۸۰۰هزارنفر

درخراسانرضوی
محمدی:مدیر کل بیمه 
سالمت خراسان رضوی 
گفت: طرح بیمه اجباری 
در خراسان رضوی آبان 
ماه همزمان با سراســر 
کشور اجرایی می شود و 
حدود ۸۰۰ هزار نفر در 

استان زیر پوشش این بیمه قرار می گیرند. 
دکتر سیدمرتضی وجدان افزود: طرح بیمه اجباری همگانی 
طبق ماده ۷۰ قانون برنامه ششــم توسعه مخصوص افرادی 

است که زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند.
 وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شــده هم اکنون حدود

1۰ درصد جمعیت کشورمان زیر پوشش هیچ بیمه ای نیستند 
که در کل حدود ۸ میلیون نفر را شامل می شوند.

وی اظهار کرد: در قالب این طرح افراد بدون پوشش بیمه ای 
باید به دفاتر بیمه ای مراجعه کرده و حق بیمه آن ها براساس 

آزمون ُوسع یا استطاعت دریافت می شود.
وی ادامه داد: در خراســان رضوی ۷ هزار و 69 نفر از بیماران 
خاص را تحت پوشش قرار می دهیم که این بیماری ها شامل 
ام اس، دیالیز، هموفیلی، پیوند کلیه و تاالســمی محســوب 
می شــوند. این موضوع موجب ناراحتی و نگرانی ماست. این 
بیماران به داروها و کمک های پزشــکی گران قیمتی نیازمند 

هستند که شرایطی ویژه را برای حمایت ایجاد می کند.
وی تصریــح کرد: حدود 2 هزار و 93۰ نفر بیمار دیالیزی در 

استان داریم که موجب ایجاد نگرانی است.

برگزاریبرنامههایورزشیدرخواف
قــدس:در ششــمین 
روز از هفتــه تربیت بدنی 
مســابقات دوومیدانــی، 
و  دارت  طناب کشــی، 
مارپله در خــواف برگزار 
شــد. در این مســابقات 
مــدارس  دانش آمــوزان 

شهرستان با یکدیگر به رقابت پرداختند. این مسابقات ورزشی 
با همــکاری اداره ورزش و جوانان، هیئت ورزش های  همگانی، 
مســئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان در محل ســالن 
انقالب خواف اجرا شــد و ورزشــکاران دختر با یکدیگر رقابت 
کردند. در این هفته نیز همایش دوچرخه ســواری با همکاری 
اداره ورزش وجوانان، هیئت همگانی  هیئت دوچرخه ســواری 
شهرســتان برگزار و دوچرخه سواران مسیر میدان معلم خواف 
تا اداره ورزش و جوانان این شهرســتان را رکاب زدند. در پایان 
این همایش به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی 

اهدا شد.

میراث فرهنگی

کشفعرصهسنگوارههای
چندصدمیلیونسالهدرخلیلآباد

حفاظت  مدیرکل  قدس:
خراسان  زیســت  محیط 
رضوی از کشف یک عرصه 
به  متعلق  دارای فســیل 
زمین شناسی  اول  دوران 
بــا قدمتــی چنــد صد 
میلیون ساله در شهرستان 

خلیل آباد خبر داد. تورج همتی ضمن اشاره به اینکه این مجموعه 
فسیل شامل دو کفه ای  ها، بازوپایان، مرجان ها و کرینوئیدهاست، 
گفت: این محوطه به طور عمده از سنگ های آهکی تشکیل شده 
است که حین گشت و کنترل همکاران این سازمان در مناطق 
طبیعی شهرســتان خلیل آباد به مساحت بیش از صدها هکتار 

شناسایی شده است.
وی ضمن اشاره به اینکه سنگواره های این سایت بنا به اعالم نظر 
متخصصان زمین شناسی، مربوط است به دوره دونین که دوره 
چهارم از دوران پالئوزوئیک به شمار می رود، یادآور شد: پیشروی 
دریا در این دوره که به دوره ماهی ها مشهور است، موجب افزایش 
مرجان ها شده است، از دیگر مشخصات دوره دونین می توان به 
ظهور ماهی های فاقد دندان و آرواره و نخستین حشرات اشاره کرد 
ضمن اینکه گیاهان خشکی از جمله نهانزادان آوندی در دونین 
توسعه یافتند و گسترش رسوبات آهکی و تبخیری حاکی از آب و 

هوای گرم در این دوره است. 
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه نمونه هایی از فسیل های 
برداشت شده از این سایت در موزه تنوع زیستی و تاریخ طبیعی 
استان به نمایش گذاشته شده است، گفت: موزه تنوع زیستی و 
تاریخ طبیعی شهرستان خلیل آباد نیز در مرکز تحقیقات زیست 
محیطی این شهرســتان در حال ساخت اســت و عالقه مندان 
می توانند به زودی نمونه هایی از این فسیل را در موزه شهرستان 

نیز مشاهده کنند.

ورزشتربتحیدریهازظرفیتخوبی
برخورداراست

تربت  فرمانــدار  قدس:
حیدریــه گفــت: ورزش 
تربت حیدریه از پیشینه 
و ظرفیت خوبی برخوردار 
اســت کــه بــا تقویت، 
برنامه ریزی و اســتفاده از 
تمــام ظرفیت ها می توان 
رشــد آن را سرعت بخشید.  علی رستمی در خصوص نیازهای 
مهم حوزه ورزش نیز بیان کرد: تکمیل پروژه های  نیمه تمام باید 
در اولویت حوزه ورزش و جوانان قرار گیرد. همچنین الزم است 
تا زمینه برای ورود گسترده تر بخش خصوصی به ورزش فراهم 
شود، چراکه این مشارکت می تواند روند رفع بسیاری از چالش ها 

را سرعت بخشد.
وی با اشــاره به اینکه باید تمام اراضــی متعلق به حوزه ورزش 
شناسایی و در مسیر ساخت پروژه های  مورد نیاز قرار بگیرد، افزود: 
اداره ورزش و جوانان باید نســبت به شناسایی اراضی که امکان 
ایجاد پروژه های  ورزشی در آن وجود دارد اقدام کند و نیز برخی 
از سرانه های  موجود، به حوزه ورزش اختصاص یافته که نیازمند 
احیاست. مجید رضایی، سرپرســت اداره ورزش و جوانان تربت 
حیدریه هم گفت: به طور قطع حرکت رو به جلو، بدون حمایت 
مسئوالن امکان پذیر نیست و خوشبختانه با نگاه تعامل محوری 
که فرماندار شهرستان در بدنه اجرایی دستگاه های  متولی خدمت 

ایجاد کرده است، شاهد هم افزایی در مسیر توسعه هستیم.
رستمی در حاشیه این دیدار به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان 
از مجموعه ورزشی تختی شهرستان و سایر اماکن ورزشی مجاور 

این مجموعه بازدید کرد .

اعزاممچاندازخراسانیبهمسابقاتجهانی
قدس:دبیر فدراســیون 
اندام  پرورش  و  بدنسازی 
گفت: مچ انداز خراســانی 
مســابقات  بــه  امــروز 
مچ اندازی قهرمانی جهان 
در رومانی اعزام می شود. 

مهــدی نصیبــی در این 
 خصوص اظهار کرد: وزن کشــی این مســابقات روز یکشــنبه 
5 آبان ماه انجام می شود و مسابقات از روز دوشنبه 6 آبان ماه آغاز 
خواهد شد. دبیر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام بیان کرد: در 

این دوره از مسابقات دو نفر از ایران حضور خواهند داشت.
نصیبی ادامه داد: علی براتی از خراســان رضوی و سخید ایزدی 
از گلستان به عنوان نمایندگان ایران روز شنبه به این مسابقات 

اعزام خواهند شد.

برداشتادسازهدرنخستینگام
اشتادسازه مشهد  قدس:
موفق شــد در نخستین 
دیدار خــود در لیگ برتر 
هندبال بانوان در خانه به 

پیروزی برسد. 
در  اشتادســازه مشــهد 
نخســتین دیدار خود در 
لیگ برتر هندبال بانوان، در سالن شهید بهشتی مشهد میزبان 
ذوب آهــن اصفهان بــود و در پایان با نتیجه پــرگل 3۰ بر 13 
ذوب آهن اصفهان را از پیش رو برداشــت و به نخستین پیروزی 
در لیگ برتر دست یافت. یکی از دو نماینده خراسان باید در هفته 

دوم لیگ برتر، به مصاف تأسیسات دریایی برود.

پیروزی»هیئتفوتبالخراسانرضوی«
درخانه

فوتبال  هیئت  ایســنا:
در  رضــوی  خراســان 
چارچوب هفتــه یازدهم 
رقابت هــای لیــگ برتر 
آرا  پارس  بانوان،  فوتسال 
شیراز را از مقابل برداشت. 
فوتبال خراســان  هیئت 
رضوی در هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان، در 
سالن شهید بهشتی مشهد میزبان پارس آرا شیراز بود که در پایان 

موفق شد 3 بر یک پارس آرا شیراز را شکست دهد. 
گل های هیئت فوتبال خراســان رضوی را سارا شیربیگی، زهرا 

محمدزاده و مرضیه توفیقی نسب وارد دروازه حریف کردند.
هیئت فوتبال خراســان رضوی با این برد 22 امتیازی شد. سارا 

شیربیگی نیز با 22 گل در صدر جدول گلزنان لیگ باقی ماند.

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.
لطفًاابتدايپيامكلمه»سوژه«راقيدنماييد.
شمارهپيامک:300072305

دراينپاتوقسعیداريم
كهمطالعهبصریبچهها
افزايشيابد،باهمديگر
ارتباطخوبوتبادلنظر
داشتهباشند،بانقاشان
بزرگتاريخآشناشوند

بــرش

فرهنگوزندگی4
شنبه 4 آبان  1398
 27 صفر 1441 26 اکتبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9096  ویژه نامه 3480 

شمارهپیامک:3۰۰۰723۰5
ارتباطپیامرسانسروش:۰۹۰3۸3۴3۸۰۱

فضایمجازی: 

   با هدف پیگیری مشکالت بخش خصوصی  رئیس جهاد کشاورزی نیشابور خبر داد  معاون سازمان جهاد کشاورزي استان عنوان کرد
تولیدسالیانه2۱هزارتنگیاهان

دارویيدرخراسانرضوي
شهرخرو

میزبانجشنوارهملیآلو
نخستیننشستتخصصیایجادشبکه

سوغاتوصنایعدستیشهرمشهد

قدس:سطح زیرکشت گیاهان دارویي در خراسان رضوي 
23 هزار هکتار اســت که ســالیانه 21 هزار تن محصول 

خشک از این سطح تولید مي شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهي ســازمان جهاد کشاورزي 
خراســان رضوي با اعالم این مطلب، گفت: این اســتان 
حتي بدون احتساب سطح زیرکشت زعفران، از نظر سطح 
زیرکشــت و تولید گیاهان دارویي، رتبه نخست کشور را 
داراست. نجفقلي صالحي افزود: خراسان رضوي حدود 6۰ 
درصد تولیدات گیاهان دارویي کشــور را به عهده دارد و 
خاکشیر، ختمي خبازي، رازیانه، زیره سبز و تخم شربتي 
را مي توان از مهم ترین اقالم گیاهان دارویي کشت شده در 
این استان نام برد. وي با اشاره به این مطلب که »گیاهان 
دارویي خراسان رضوي به بیش از 4۰کشور جهان صادر 
مي شود« ادامه داد: پنج کارخانه در زمینه فراوري گیاهان 
دارویي در خراسان رضوي فعالیت مي کنند که سه کارخانه 
از این تعداد جزو پیشرفته  ترین کارخانه  هاي کشور هستند. 

خرو-خبرنگارقدس:رئیس جهاد کشاورزی شهرستان 
نیشابور گفت: به پیشنهاد شورای اسالمی و شهرداری شهر 
خرو قرار شد در روزهای هشتم، نهم و دهم آبان ماه شهر 

خرو میزبان برگزاری جشنواره ملی  آلو باشد. 
فرهمند افزود: این جشــنواره با سه محور تولید، فراوری، 
بســته بندی و بازاریابی با دعوت از استادان دانشگاهی و 

فعاالن اقتصادی در زمینه خشکبار برگزار خواهد شد.
وی گفت: برگزاری این جشنواره از بعدازظهر هشتم آبان 
ماه با حضور نخبگان دانشگاهی  و شرکت های دانش بنیان 
در قالب گروه های »استارتاپ ویکند آلو« ایده های خود را به 
صورت علمی و فنی در مورد تولید، فراوری و بسته بندی 
و بازاریابی آلــو ارائه خواهند کرد تا در پایان روز دهم که 
اختتامیه است از سوی داوران به سه تیم برتر جوایز نقدی 
اهدا شــود. در این جشنواره غرفه هایی شامل عرضه آلو و 
محصوالت باغی شهر خرو، صنایع دستی، نمایش و فروش 

دستگاه های پوست گیری آلو ، بسته بندی و... است. 

قدس:نشســت تخصصی ایجاد شــبکه سوغات و 
صنایع دستی شهر مشهد به میزبانی شهرداری مشهد 
به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد برگزار شد. 
این نشســت بــا حضــور نمایندگانی از ســازمان 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
و  جهاددانشــگاهی، شرکت شــهرک های صنعتی 

کارآفرینان این حوزه برگزار شد. 
مســائلی از قبیل بررسی سوغات مشهد، برنامه ریزی 
فرایند خلق ارزش در حوزه ســوغات، شرح اقدامات 
نهادهای مربوط، وضعیت موجود ســوغات و صنایع 

دستی در این جلسه مطرح شد. 
بررسی مطالبات عمومی و پیگیری مشکالت بخش 
خصوصــی و ارتباط مؤثــر با آن هــا از اهداف این 

نشست تخصصی بود.
گفتنی است؛ مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد 
در خصوص ایده پردازی های اولیه اعالم آمادگی کرد.

766۴zadehalireza@gmail.comجدول
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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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1. شــایعه خودمانی- شهر مدفن مدرس 
در خراســان رضوی – در غیــاب ســفیر 
نماینــده دولتی در کشــور دیگر اســت 
2. قطعه پالســتیکی یا فلــزی کنار پیچ 
 و مهره- ســاز شــاکی- آقای فرانســوی 
3. قطع شــده- خبرگزاری رسمی ایتالیا- 
دســتکاری روی عکس 4. تیره و تار- نام 
دخترانه ایرانی- ســخنان بیهــوده 5. از 
وســایل آشــپزخانه - صوت نــدا- نوعی 
زغال سنگ- بوی ماندگی 6. کالم بی پرده- 
 بخشــی از جمله- عدد ترتیبی دورقمی 
تکرارشــونده  واکنــش  خضــاب-   .۷
نزدیــک-  بــه  اشــاره  عصبــی- 
چه کســی؟ ۸. صوت شــگفتی- ســتاره 
 پرتغالــی تیــم یوونتــوس - بزکوهــی 
9. توگوشی- ســاز توخالی- بزه و گناه- 
دوباره 1۰. شعرگفتن- پرهیزکار- آخرین 
نازی 11. صفحه اینترنتی- عدد ماه- مایع 
دباغی- آوای دردمند 12. شیرینی ورقه ای 
 ســوغات کرمانشــاه- ابزارکار دزد- مادر 
13. سرانگشتان- بهشت - مالحظه و احتیاط 

 14. جرم هــا- مایه حیات- تاچ اســکرین 
15. کشــوری در آمریکای جنوبــی بــه 
مرکزیت الپاز – بیماری کشنده مشترک 
انســان و دام که بیشــتر در اسب ها دیده 

می شود – تکرار یک حرف

کســی  بــه  ازحدانتظــار  بیــش   .1
رســتورانی  خوراکــی   محبت کــردن- 
2. ماهر- ســقف کشــویی خودرو- سازی 
زهی متشــکل از چهــار یا پنج ســیم و 
کاســه ای گرد پوشیده شــده از پالستیک 
و یا پوســت حیوانــات 3. از انگور و خرما و 
امثال آن می گیرند- عدد منفی- نام پسرانه 
فرنگی 4. از طوایف ایرانی - مکانی مقدس 
 در مکه- گرفتنی از روزگار- لوله تنفســی 
آزادی-  عربــی-  الفبــای  در  5. حرفــی 
درخــت انگــور 6. از مصالح ســاختمانی- 
مــادر  ترکیــه-  رســمی  خبرگــزاری 
تــازی ۷. وســط - قــرض و وام- پرنــده 
ترازونشــین ۸. خطاب کــردن- از درختان 
 سوزنی برگ شــهری- پس از چین می آید 

 9. بدی کردن به کسی- تکان و جنبش- نوعی نان نازک 
1۰. لحظه- بهجت- شــهر ارگ 11. عزیز عرب- فعال 
شیمیایی- ویرانگر 12. »سرور« سربریده- معدن- الگو- 
 لباس نو 13. از انواع دوگانه ترمز خودرو- ناراست- بلندهمت 
14. مخوفش را شــولوخوف نوشته- شهر باستانی در 
تمدن بابل- دمل عفونی در نقطه ای از بدن 15. فروغ- 

پولی که باآن تجارت کنند

افقی

عمودی
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