
 نیکوکار مشهدی 
هفت سالن ورزشی ساخت

کارتونیست قوچانی مقام دوم مسابقات بین المللی 
کارتون بلژیک را کسب کرد

در چهارمین دورهبا تأمین اعتبار 400 میلیارد ریالی

بــا حضور وزیــر آموزش و پرورش هفت ســالن 
ورزشــی دانش آموزی در مشهد افتتاح شد. برای 
ساخت سالن های ورزشی که با زیربنای 12 هزار 
مترمربع با مشارکت خیر نیک اندیش مهدی مروج 
تربتی در نواحی مختلف آموزش و پرورش مشهد 
به بهره برداری رســید بیش از 400 میلیارد ریال 

هزینه شده است...

کاریکاتوریســت قوچانــی در چهارمین مســابقه 
بین المللی دو ســاالنه کارتون توانست مقام دوم این 
دوره از مسابقات را کســب کند. داوود هوشمند در 
خصــوص این دوره از مســابقات گفت: مســابقات 
بین المللی کارتون با محوریت اتوبوس ها در بروکسل 
برگزار شد که پنج کاریکاتوریست هم از ایران در آن 

شرکت داشتند...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 

آالیندگی کشف  رود از آب گذشته، خاک در حال نابودی است
 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

عرضه 220 هزار عنوان 
کتاب در نمایشگاه 

بین المللی مشهد

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

استاندار خراسان رضوی در بازدید 
ازغرفه قدس تأکید کرد 

ضرورت توجه ویژه 
به موضوع زیارت 

در بودجه استان
استاندار خراسان رضوی در بازدید از نمایشگاه کتاب 
مشــهد ضمن حضور در سالن رسانه ها طی بازدید از 
غرفه روزنامه قدس در مورد بودجه فرهنگی اســتان 
گفت: مباحث فرهنگی در کل کشور متولیان زیادی 
دارد و بودجه آن نیز بر همین مبنا تقســیم شده که 
این تقسیم بندی در اســتان بر همین منوال صورت 
می گیرد. علیرضا رزم حسینی در گفت وگو با خبرنگار 
ما افزود: در بحث بودجه فرهنگی اگر چه نیاز اســت 
تمرکز صورت بگیرد اما این نیازمند ارزیابی دقیقی از 
گستره فرهنگی اســتان و کشور است.وی ادامه داد: 
شــکی نیست که بودجه فرهنگی استان کافی نیست 
و مشــکالتی در این خصوص وجود دارد و با توجه به 
اینکه بودجه امســال دوســاالنه بسته خواهد شد، به 
طور قطع شاهد رشد قابل توجهی در اجرای مباحث 

مرتبط با بودجه فرهنگی خواهیم بود...

مدیر جهاد کشاورزی مشهد: 

.......صفحه 2 

 دستگاه های مسئول 
در آماده باش کامل هستند

2 کشته در پی 
جاری شدن سیل 

در خراسان رضوی 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در بیست و یکمین 
نمایشگاه کتاب مشهد با حضور در غرفه روزنامه قدس گفت: روزنامه 
قدس تریبون بیان زیبای اهل بیت)ع( است و این چشم انداز به عنوان 
یک روزنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران است که افتخار 

صاحب امتیازی آن به نام مؤسسه ای فرهنگی ...

.......صفحه 3 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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شنبه 11 آبان  1398 

  4 ربیع االول 1441
 2 نوامبر 2019 

 سال سی و دوم  
 شماره 9099  
ویژه نامه 3483 

     صفحه 1 خراسان

» کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد «) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد(
* اصالحیه *
اعضاء محترم اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان مشهد :

پیرو انتشار فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان مشهد 
اصلی هیئت  اعضاء  تعداد  بدینوسیله  مورخ 98/07/20  روزنامه قدس شنبه  اول قدس خراسان  در صفحه 

مدیره» 5 « نفر و اعضاء علی البدل هیئت مدیره اتحادیه مذکور » 2 « نفر اصالح و اعالم می گردد .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد 
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آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی الله های خونین و ایثارگران خواف
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت تعاونی الله ه��ای خونین و ایثارگران خواف س��اعت 9 صبح روز 
پنجشنبه مورخه 21 / 9 / 98 در محل مجتمع و سالن شهید مدرس واقع در خواف- بلوار فردوسی – خیابان فرهنگ- 
روبروی فنی و حرفه ای با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه اعضا دعوت می شود با همراه داشتن مدارک 

مثبته عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2-  اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1398

4- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش یا اجاره دادن محدوده عرصه معدنی تعاونی
5- اتخاذ تصمیم در مورد حسابرسی از اسناد شرکت از بدو تاسیس تاکنون

6- تصویب نابرابری سهام
7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال

8- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 
تذکر: 1- درصورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضودیگ��ری ی��ا نماینده تام االختیار واگ��ذار نمایند. در این صورت هر عضو عالوه بر رای خ��ود تا  3 رای با وکالت و 
غیرعضو فقط یک رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خود از تاریخ انتشار آگهی )درساعت اداری( تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخ 19 / 9 / 98 با همراه داشتن کارت 

شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع در دفتر شرکت حضور یابند.
2- با توجه به انتخابات هیئت مدیره و بازرس��ان: افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت مدیره یا بازرس��ی 
دارند می بایس��ت حداکثر تا تاریخ 17 / 9 / 98 در س��اعت اداری درخواس��ت کتبی خود را به تعاونی تسلیم و رسید 

دریافت نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی الله های خونین و ایثارگران خواف /ع
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        آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
            بطور فوق العاده نوبت دوم

    شرکت تعاونی مسکن مهر 17 مشهد
تا  اعضاء محترم دعوت می شود  کلیه  از  بدینوسیله 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت 
تعاونی مسکن مهر 17 که در ساعت 16 روز پنجشنبه 
مورخ 98/08/23 که در مرکز آموزش شهید سعیدی 
واقع در میدان سلمان فارسی تشکیل می شود حضور 
مجامع  اجرایی  نامه  آیین   19 ماده  طبق  رسانند.  بهم 
میسر  مجمع  در  عضوی  حضور  صورتیکه  در  عمومی 
وکالتنامه  بموجب  را،  خود  رأی  حق  تواند  می  نباشد 
به عضو دیگری واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک 

رأی خواهد بود.
دستور جلسه : 

تصویب افزایش تسهیالت بانک مسکن
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر 17
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تاریخ
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد نس��بت به شناس��ایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه مالی و معامالتی 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی – مدیریت امور اداری و پشتیبانی

2- موضوع مناقصه: خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد
3- محل اجرا: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد   4- مدت اجرا: 12 ماه شمسی

5- مبلغ برآورد اولیه: حدود 15 میلیارد ریال    6- حداقل شرایط متقاضی:
داشتن گواهینامه صالحیت در رشته  های مرتبط

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- شیوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد شرایط می تواند اسناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از اداره ساختمان و تأسیسات 
دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/08/22 داخل پاکت مهر وموم ش��ده، تحویل دبیرخانه مدیریت امور اداری و پش��تیبانی و اداره ساختمان ها و 

تأسیسات دانشگاه نمایند.
8- متقاضیان می بایس��ت مبلغ 400/000 ریال را بابت خرید اس��ناد به حس��اب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پش��تیبانی دانشگاه فردوسی 

مشهد واریز نمایند.
9- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررس��ی و از پیمانکاران واجد ش��رایط جهت ش��رکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، زمان، مهلت دریافت 
اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه 

ایجاد نخواهد کرد.
10- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

11- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802265 تماس حاصل نمایند.
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با تأمین اعتبار 400 میلیارد ریالی

نیکوکار مشهدی هفت سالن ورزشی ساخت
حسین پورحســین با حضور وزیر آموزش 
و پرورش هفت سالن ورزشــی دانش آموزی در 
مشهد افتتاح شد. برای ساخت سالن های ورزشی 
که با زیربنای 12 هزار مترمربع با مشارکت خیر 
نیک اندیش مهدی مروج تربتی در نواحی مختلف 
آموزش و پرورش مشــهد به بهره برداری رسید 

بیش از 400 میلیارد ریال هزینه شده است.
وزیــر آموزش و پــرورش در مراســم افتتاح و 
بهره برداری از ســالن های ورزشی و استخرهای 
دانش آمــوزی سراســر کشــور که به وســیله 
ویدئوکنفرانس در مشهد برگزار شد با تأکید بر 
اینکه مأموریت آموزش و پــرورش آماده کردن 
انسان ها برای زندگی بهتر، کامل و پرنشاط است 
و مردم باید با مشارکت فعال تر در زندگی جمعی 
در جامعه در این راستا نقش مؤثری داشته باشند، 
گفت: یکی از مأموریت های آموزش و پرورش با 
توجه به شــرایط و وضعیت محیط های زندگی 
که دائماً در حال تغییر اســت و این تغییرات در 
روابط و ســامت انســان تأثیرگذار است، ایجاد 
کردن زمینه ای برای تحرک و نشــاط است که 
در دنیای امروز و زندگی آپارتمان نشینی تحرک 
کمتری را مشاهده می کنیم و این مسئله انسان 
را دچار اضطراب، تشــویش و دلزدگی می کند و 
آموزش و پرورش برای اینکه بتواند افراد را برای 
این تغییرات آماده کند به ایجاد فضاهایی برای 
پرورش نیاز دارد و بر اساس سند تحول بنیادین 
بنــا دارد افراد را در وجوه و ابعاد مختلف پرورش 
دهــد و دانش آموز باید در تمام جنبه ها توانمند 

شود و تمام بعدی رشد نماید.

  رشد متوازن دانش آموزان
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در منطق سند 
تحول بنیادین هر یک از ارکان تعلیم و تربیت باید 
در جای خود نقش آفرینی کنند تا در نهایت به 
رشد متوازن دانش آموز منتج و همه ابعاد به طور 
یکسان و در کنار هم رشد و تکامل یابند، افزود: 
در سند تحول بنیادین باید به ازای هر دانش آموز 
1/6 مترمربع سرانه فضای ورزشی داشته باشیم 
که تاکنون کمی بیشــتر از یک سوم این مقدار 

محقق شده اســت و حتماً باید برای دسترسی 
دانش آموزان به فضاهای ورزشی کارهای بیشتری 
انجام شــود و کمبودهای فضاهای ورزشی را در 

کشور جبران کنیم.
وی بــا تأکید بر اینکه اجــرای این امر مهم جز 
با همت آحاد مردم و خیران در جامعه میســر 
نمی شود، افزود: اگر قرار باشد به استاندارد مطلوبی 
در زمینه میانگین و متوســط ســرانه فضاهای 

ورزشی در اســتان ها برسیم 
نیازمند 3هزار میلیارد تومان 
اعتبار است و برای رسیدن به 
شرایط ایده آل که سند تحول 
بنیادین مشخص کرده است 
برای ارتقای فضاهای ورزشی 
کشــور به 21 هــزار و 500 
میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

حاجی میرزایی با اعام اینکه 
امروز در کشــور 158 پروژه 
ورزشی افتتاح و به بهره برداری 
رسید که شــامل 142 سالن 

ورزشــی سرپوشــیده و روباز و 16 واحد استخر 
اســت که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد 

اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را در مجموع 
488 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: 70درصد 
از اعتبارات توسط دولت و خیران و 30درصد آن 

هم از اعتبارات استانی تأمین شده است.

  تصویب طرح رتبه بندی معلمان
وزیــر آموزش و پــرورش همچنین با حضور در 
مراســم افتتاحیه پروژه های ورزشی در مشهد و 
شــرکت در اجاس رؤســای 
پــرورش  و  آمــوزش  ادارات 
خراســان رضوی با اشــاره به 
اینکه تحقق توسعه در خراسان 
رضوی و هر اســتان دیگر با 
توجه به امور آموزش و پرورش 
میسر می شود، گفت: مدرسه 
مهم ترین  و  اصلــی  کانــون 
جایگاه تعلیم و تربیت اســت 
و آثار همه کارها در مدرســه 
نمایان می شود پس باید تمام 
تمهیدات و شرایط الزم فراهم 

شود تا نتیجه مناسبی حاصل شود.
حاجی میرزایی از تصویب طرح رتبه بندی معلمان 

در کمیســیون اجتماعی دولت خبر داد و اعام 
کــرد: به زودی این طرح برای تصویب در هیئت 
دولت ارائه می شــود و برای اجــرای آن 2 هزار 
میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده است که 
یقیناً هر زمان که نهایی شود اجرایی خواهد شد.

جاسم حســین پور، مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس اســتان با اعام اینکه 18 پروژه 
ورزشــی با زیربنای 25 هزار مترمربع در استان 
با حضــور وزیر آمــوزش و پرورش در مشــهد 
توســط ویدئو کنفرانس به بهره برداری رســید، 
افــزود: علم آمــوزی و تربیت بدنی در شــرایط 
امروز آپارتمان نشــینی و ایجاد تحرک نیاز امروز 
دانش آمــوزان و فرهنگیان اســت کــه با ایجاد 

فضاهای ورزشی تحقق می یابد.

  گالیه از اختالط در مدارس روستایی
حجت االســام نصراهلل پژمانفــر، نماینده مردم 
مشهد و کات هم در مراسم افتتاحیه فضاهای 
ورزشــی در استان خراســان رضوی گفت: باید 
شرایطی را فراهم سازیم تا روستاها دارای مدارس 
جداگانه برای دختر و پســر باشــد؛ چرا که این 
مسئله با فرهنگ اســامی ما سازگار نیست و 
خیران می توانند در این ارتباط نقش سازنده ای 
داشته باشند و ما هم در مجلس برای تحقق این 

امر خطیر اعام آمادگی می کنیم.
مــروج تربتی، خیر نیک اندیش کــه پروژه های 
ورزشــی را در اســتان احداث و به بهره برداری 
رسانیده اســت هم در این مراسم گفت: عبادت 
به جز خدمت خلق نیســت و خدمــت در امر 
سامت دانش آموزان و آموزش و پرورش بهترین 
و بیشترین کاری اســت که برای رشد و تربیت 
دانش آموزان تأثیرگذار اســت و ما این را افتخار 

می دانیم که در این زمینه خدمتگزار باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی مشهد: 
  آالیندگی کشف  رود از آب گذشته، 

خاک در حال نابودی است
فــارس: مدیــر جهاد 
گفت:  مشهد  کشاورزی 
وضعیت کنونی کشف رود 
ضعیف  مدیریت  حاصل 
و بی توجهی به بهداشت 
غذایی و محیط زیســت 
در دو دهه گذشته است. 

امید طهماســبی  زاده افزود: بر خاف تاش نهادهای متولی در 
ســه سال اخیر، هنوز شــاهدیم که این جاذبه طبیعی به جای 
رودخانه ای حیات بخش به زباله دانی مســموم و جام شوکرانی 
جاری تبدیل شده و مشکات و بیماری های مرگبار زیادی را با 

خود به ارمغان آورده است. 
وی اظهار کرد: در طول کشف رود حدود 23 روستا وجود دارد و 
اغلب روستاییان در آن مشغول به کشاورزی و دامداری هستند. 

وی با تأکید بر اینکه مشکل کشف رود فراتر از تهدید است، ادامه 
داد: در کشــف رود به طور مقطعــی کیفیت آب تغییر می کند و 
فعالیت تصفیه خانه ها به  خاطــر ورودی های متعدد نمی تواند از 
آلودگی این رودخانه کم کند؛ چراکه به فاصله ای نه چندان دور 
فاضابی مسموم به این رودخانه ریخته می شود و آب تصفیه شده 
در باالدست را مجدد آلوده می کند که در این بین پساب صنعتی 

چرم شهر سمی ترین چیزی است که به این رودخانه می ریزد. 
طهماسبی زاده عنوان کرد: متأسفانه کشاورزان زحمتکشی که 
ســال ها دسترنجشــان به صورت محصوالت جالیزی و صیفی 
ســفره های مردم را زینت می داده به دلیل کم توجهی، کم کاری 
و عدم برخورد قاطع با برخی کارخانه دارها و ماشین های تخلیه 
فاضاب به مظلومانه ترین شکل ممکن مقصر این فاجعه قلمداد 
می شــوند.مدیر جهاد کشــاورزی مشهد ســپس به زمانبندی 
برنامه های رفع مشــکل کشف رود اشاره و اظهار کرد: برنامه های 
کوتاه مدت ما این اســت که ابتدا مانع کشــتی شویم که به طور 
مستقیم سر سفره مردم قرار می گیرد، باید کشت های صنعتی 
را که پس از فرآوری به مصرف غیرمستقیم می رسند، جایگزین 
کنیم. طهماسبی زاده بیان کرد: در مشهد 55 هزار هکتار سطح 
زیر کشت آبی و 376 هکتار سطح کشت دیم داریم، 4 هزار هکتار 
آن سطحی است که در  کشف رود کشت می شود، بنابراین مردم 
تصــور نکنند که تمام محصوالت موجود در بازار از طریق مزارع 
کشف رود تأمین می شــود.  وی تصریح کرد: مشکل کشف رود 
تنها آب و به خصوص محصوالت آلوده نیســت بلکه مشــکل 
اصلی این است که خاک در حال نابود شدن است، مثًا تصور 
کنید تمام آب کشف رود را به تصفیه خانه های استاندارد مجهز 
کردیم، اما ممکن است در آن زمان، دیگر خاک حاصلخیزی 
برای کشــت و زرع وجود نداشته باشد و ناگزیر از هزینه های 

گزاف برای اصاح خاک خواهیم شد. 

هـاشـم رسـائـی فر: 
استاندار خراسان رضوی 
در بازدید از نمایشــگاه 
کتــاب مشــهد ضمن 
حضور در سالن رسانه ها 
از غرفه  بازدیــد  طــی 
روزنامه قــدس در مورد 

بودجه فرهنگی استان گفت: مباحث فرهنگی در کل کشور 
متولیان زیادی دارد و بودجه آن نیز بر همین مبنا تقسیم شده 
که این تقسیم بندی در استان بر همین منوال صورت می گیرد. 
علیرضا رزم حسینی در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: در بحث 
بودجه فرهنگی اگر چه نیاز است تمرکز صورت بگیرد اما این 
نیازمند ارزیابی دقیقی از گستره فرهنگی استان و کشور است.

وی ادامه داد: شکی نیست که بودجه فرهنگی استان کافی نیست 
و مشکاتی در این خصوص وجود دارد و با توجه به اینکه بودجه 
امسال دوساالنه بسته خواهد شد، به طور قطع شاهد رشد قابل 

توجهی در اجرای مباحث مرتبط با بودجه فرهنگی خواهیم بود.
اســتاندار خراسان رضوی خاطرنشــان کرد: خراسان رضوی از 
قابلیت هــای فرهنگی باالیی از جمله مســائل مربوط به زیارت 
برخوردار است که  باید در خصوص بودجه اختصاص یافته به آن 

نگاه ویژه تری وجود داشته باشد.
 وی گفت: خوشبختانه شورای فرهنگ عمومی فعالی با حضور 
آیت اهلل علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی داریم 
که مســائل مربوط به فرهنگ استان به صورت ویژه در آن مورد 
بحث و بررســی قرار می گیرد و مصوبات ارزشمندی نیز تاکنون 
داشته است. استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسش قدس 
در خصوص رویکرد رسانه ها در حوزه اقتصاد گفت: رسانه ها نقش 
مؤثری در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها ایفا می کنند و به طور قطع 
انتقاد منصفانه و کارشناسانه باید وجود داشته باشد. یکی از این 
موارد که با پیگیری رســانه هایی همچون قدس انجام شد بحث 
معضات و مشکات کشف رود است که نتیجه آن در جلسه روز 
سه شنبه آینده با تصمیمات بسیار مهمی که در مورد کشف رود 

اتخاذ خواهد شد، به ثمر می رسد.
رزم حســینی در مورد چالش های پیش روی استان اظهار کرد: 
بی شک چالش های بســیار زیادی وجود دارد از جمله می توان 
به مسایل معیشتی، محیط  زیستی، تأمین آب و حاشیه نشینی 
اشاره کرد. وی در خصوص رویکرد رسانه ای روزنامه قدس تصریح 
کرد: روزنامه قدس یکی از قدیمی ترین رسانه های کشور به شمار 
می آید که می تواند نقش تعادلی مؤثری در بســیاری از مسائل 

موجود در جامعه ایفا کند.

    جزئیات راهپیمایی ۱۳ آبان 
در مشهد اعالم شد

شــورای  رئیس  قدس: 
تبلیغــات  هماهنگــی 
رضوی  خراسان  اسامی 
آبان  مراسم 13  جزئیات 

در مشهد را اعام کرد. 
حجت االسام  والمسلمین 
سیدمحمد ســلطانی در 
نشست خبری 13 آبان اظهار کرد: راهپیمایی ضداستکبار یوم اهلل 
13 آبان در مشــهد با حضور مردم مؤمن، طاب حوزه علمیه، 
استادان، دانشجویان و... در روز دوشنبه 13 آبان ماه ساعت 8:30 
صبح از میدان بسیج با قرائت قرآن و اجرای همخوانی توسط گروه 

سرود دانش آموزی به طرف حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
وی ادامه داد: سردار سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی 
فرماندهــی معظم کل قوا در رواق امام خمینی)ره( در تاریخ 13 

آبان ماه سخنرانی می کند.
ســلطانی در زمینه اقدامات پیش بینی شــده در این روز افزود: 
زنگ ضد استکبارستیزی در همه مدارس استان نواخته و مراسم 
نمادین با حضور مســئوالن استانی ســاعت 8 صبح در محل 

آموزشگاه 13 آبان واقع در خیابان عنصری برگزار می شود.
وی گفــت: تولیــد، درج مطالب ویژه حوادث یــوم اهلل در مجله 
»بچه های مسجد« توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد استان، 
همچنین برپایی اجتماع جوانان و نوجوانان مسجدی در سه مرکز 
امور مساجد شهر مقدس مشهد و هماهنگی با اداره کل آموزش 

و پرورش انجام می شود.
وی تصریح کرد: برگزاری یادواره دانش آموزی شــاهد، مراســم 
عطرافشــانی گلزار شــهدای دانش آموز و دیدار با خانواده های 
شهدای دانش آموز توسط بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
برگزار می شود. تهیه و توزیع پوستر و پاکاردهای ارسالی از مرکز 
و معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شهرداری 

مشهد جزئی از برنامه های این روز هستند.

 توسط خیران ایستگاه صلواتی 
باب الجواد انجام شد 

  پذیرایی از زائران حرم مطهر رضوی
قدس: همزمــان با ایام 
ماه ربیــع االول خادمان 
ایســتگاه  خیــران  و 
باب الجواد)ع(  صلواتــی 
از ارادتمندان به ساحت 
بیت)ع(  اهــل  مقدس 

پذیرایی کردند.
به گزارش آستان نیوز، مسئول ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع( 
گفت: همزمان با ماه محرم الحرام این ایستگاه پذیرایی آغاز به 
کار کرد و تا شب سوم ماه ربیع االول از 100هزار زائر و مجاور 

حرم ثامن الحجج)ع( پذیرایی کرد.
صادق عقیلی افزود: ایســتگاه صلواتــی باب الجواد)ع( با 
مشارکت جمعی از نیکوکاران و دلدادگان خاندان عصمت 
و طهارت)ع( پس از برگزاری مراســم عــزاداری در حرم 
مطهر رضوی، هنگام ورود و خروج عاشــقان و دلدادگانی 
کــه از راه دور و نزدیک برای عرض تســلیت به ســاحت 
قدسی امام رضا)ع( به حرم مطهر رضوی مشرف شدند، با 

غذای گرم پذیرایی به عمل می آورد.
وی یادآور شــد: با توجه به حضور میلیونی زائران در ایام 
پایانی ماه صفر و حضور چشمگیر زائران در روزهای پایانی 
هفته که مصادف با حلول ماه ربیع االول شده بود، 40 هزار 
پرس غذای گرم شــامل قیمه و قورمه سبزی آماده و پس 
از اقامه نماز جماعت مغرب و عشــا حرم مطهر تا ساعت 

11 شب توزیع شد.

   گردهمایی دختران و پسران دهه 
هشتادی انقالب در مشهد 

همزمــان  قــدس: 
بســیج  هفتــه  بــا 
دانش آمــوزی همایــش 
هشــتادی های  دهــه 
انقابی با حضور پرشــور 
دانش آموزان پسر و دختر 
مختلف،  نواحی  بسیجی 

در مجمتع آیه های مشهد برگزار شد.
فرمانده ســپاه امام رضــا)ع( در گردهمایی یک هــزار و 500 
نفره دختران بســیجی مشهدی گفت: پیشروان تفکر و اندیشه 
انقابی و ارزش های دینی دانش آموزان بسیجی هستند که باید 
مســلح به بصیرت و تفکر انقابی باشند. به گزارش ایرنا، سردار 
یعقوبعلی نظری با بیان اینکه با تکیه بر واحدهای مقاومت بسیج 
دانش آموزی اندیشــه های ارزشــی و انقابی به سرعت منتشر 
می شود، افزود: در نشر اندیشه های انقابی نیاز به مبارزه فرهنگی 
داریم و باید چنان تفکر عمیق و مستدلی داشته باشیم که افراد 

مقابل ما با استدالل قانع شوند.
وی ادامه داد: آمریکا و کشورهای سلطه گر به دنبال غارت منابع 
و ثروت های دیگر کشورها هســتند و در برابر آن ها با فرهنگ 
مقاومت باید ایســتادگی و مبارزه کرد و شــعار مرگ بر آمریکا 
و اســرائیل هم برای ما عزتمندی است که در برابر سلطه گران 

می ایستیم و تسلیم نمی شویم.
فرمانده ســپاه امام رضا)ع( خراســان رضوی گفت: پس از 40 
سال از پیروزی انقاب اسامی امروز تفکر انقابی به بسیاری از 

کشورها گسترش یافته است.
گردهمایی پســران بســیجی متولد دهه 80 مشهد نیز عصر 
پنجشنبه گذشته در مجتمع فرهنگی آیه های مشهد برگزار شد.

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

300072305 پیامک کنید.

علی محمدزاده  در خبر آمده معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در امور باغبانی گفته اســت باغداری سنتی و قدیمی دیگر 
کارایی ندارد زیرا در این نوع باغداری قادر به کاهش هزینه های 

تولید و مدیریت کیفیت محصول نیستیم.
محمدعلی طهماسبی پنجشنبه شب در نخستین جشنواره 
ملی آلو در شــهر خرو نیشــابور افزود: امروز با اســتفاده از 
فناوری های نوین قادر به کاشت یک هزار تا یک هزار و 200 
درخت در هر هکتار هستیم که بهره وری را به شدت افزایش 

می دهد.
وی اظهار کرد: باید نگاه کشاورزان و باغداران به سوی صادرات 
و تولید محصوالت اســتاندارد هدایت شود در این چارچوب 
برای تکمیل زنجیره تولید باید شهرک های تخصصی فرآوری 
و عرضه محصوالت باغی ایجاد شود که موجب استانداردسازی 
محصوالت و تعیین قیمت مناســب و ایجــاد درآمد پایدار 

می شود.
اینکه معاون وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر حرف های تکراری 
چند دهه اخیر فعاالن این حوزه را گفته، نشــان از سیاست 
فــرار رو به جلو مدیرانی دارد که بــه جای پرداختن به ارائه 
راهکارهای اجرایی به سراغ کلی گویی و ظاهر شدن در نقش 

منتقد دارد.
بر همین اســاس در ادامــه به چند نکته اشــاره می کنیم 
که مؤید این اســت که آنچه این مدیر محترم مطرح کرده 
وظیفه سازمانی او و دیگر مرکزنشینان و تصمیم سازان حوزه 

کشاورزی است.
آنچه مسلم اســت هر فردی در هر شغلی که دارد دوستدار 
پیشرفت و توسعه است و اینکه معاون وزیر با لحنی توصیه ای 
باغداری ســنتی را رد کرده و از باغداران می خواهد به سراغ 

باغداری نوین بروند مصداق نشستن خارج گود است.

  وظایف فراموش شده 
اما الزم است توجه این مدیر محترم را به شرح وظایف قانونی 
سازمان متبوعش جلب کنیم که البته سال هاست فراموش 
شده و یا اگر هم عمل می شود صرفاً در حد اقدامات نمادین 
اســت و چیزی عاید باغدار به باور وی ســنتی روستانشین 

نمی شود.
بر اساس قانون شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی شامل 6 
بخش به قرار زیر است: سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت، 
امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی، امور منابع طبیعی 
و آبخیزداری، امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی، امور 
کشاورزی دام و آبزیان، امور حمایتی بخش کشاورزی و امور 

بازرگانی در بخش کشاورزی.
در بخش سیاســت گذاری، برنامه ریزی و نظارت چند 
مأموریت برای جهاد کشــاورزی تعریف شــده که در 

بندهایی از آن آمده است:
1- تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، 
توســعه و عمران روستاها و مناطق عشــایری و همچنین 
تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشــاورزی در چارچوب 

سیاست های توسعه پایدار. 
2- انجام بررسی ها و اقدامات الزم به منظور برنامه ریزی تولید 
و تأمین نیاز کشــور به محصوالت و فراورده های کشاورزی و 
دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب 

سیاست های بازرگانی کشور.
در بخش امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی هم این 
وزارتخانه موظف شده در چند حوزه اقدامات خود را متمرکز 

کند:
1- توسعه مکانیزاسیون کشــاورزی با توجه به ویژگی های 
اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارائه خدمات حمایتی و 

فنی مورد نیاز.
2- یکپارچه سازی اراضی، ساخت راه های بین مزارع، تجهیز 
و نوســازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده مؤثر از منابع و 
نهاده های کشاورزی و ارتقای بهره وری در فرایند تولید با تأکید 

بر بهبود بهره وری از آب.
3- برنامه ریــزی و انجــام اقدامات الزم در 
زمینه حفظ و اصاح خاک و فراهم آوردن 
موجبات الزم به منظور افزایش اثربخشی و 

بازدهی آبیاری در مزارع و باغ ها. 
در زیرمجموعه مأموریت جهاد کشــاورزی 
در بخــش امــور زراعی و باغــی هم آمده 
اســت: برنامه ریزی و اتخــاذ تدابیر الزم به 
منظور افزایش بهــره وری از عوامل و منابع 
تولید کشــاورزی و دســتیابی به الگوهای 
کشت متناسب با منابع آب و در دسترس، 
ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق 

مختلف کشور.
اما یکی از اصلی ترین مأموریت ها و وظایف 
این وزارتخانه در فصل امور حمایتی با شرح 

بیشتری آمده است چرا تأمین اعتبارات الزم و تسهیل امور 
نقش قابل توجهی در انجام اقدامات ذکر شده در بخش های 

قبلی دارد، در این بخش آمده است:
1- حمایت از توســعه ســرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
و اســتفاده از تســهیات اعتباری بانک کشــاورزی و سایر 
منابــع بانکی و تشــکیل صندوق های حمایت از توســعه 
بخش کشــاورزی و صنایع تبدیلی و روســتایی با مشارکت 
تولیدکنندگان و فراهم آوردن تســهیات الزم برای تأمین 

اعتبارات مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی.
2- اجرای سیاســت ها و روش های حمایتــی و بیمه ای به 

منظور حمایت از تولیدکنندگان، تولیدات و تأسیسات بخش 
کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت دیده 

بر اساس سیاست های اتخاذ شده.
3- برنامه ریزی و اتخاذ سیاســت های حمایتی و تشویقی به 
منظور توســعه و ارتقای فناوری ماشین آالت و ادوات بخش 

کشاورزی در چارچوب سیاست های مصوب.
4- فراهم آوردن زمینه های الزم برای تأمین و توزیع نهاده های 
کشاورزی و دامی، دارو و سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریق 
بخش غیردولتی و در صورت ضرورت توسط وزارتخانه و اعمال 

نظارت های الزم در این زمینه.
5- انجام اقدامات الزم به منظور ایجاد تشکل های غیردولتی 
)NGO( مــورد نیاز بخش کشــاورزی و ارائــه خدمات و 

حمایت های مالی و فنی به آن ها و اعمال نظارت های الزم.
6- پیشنهاد برنامه های تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و 
فراورده های الزم و نیز قیمت تضمینی به منظور حمایت از 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی به هیئت وزیران برای خرید 

به موقع محصوالت کشاورزی.
7- فراهم آوردن تســهیات و امکانات و انجام هماهنگی ها 
و پیگیری هــای الزم برای توســعه صــادرات محصوالت و 
فراورده های بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب 

سیاست ها و برنامه های بازرگانی کشور.

 جای خالی مدیریت مدرن
لــذا بی هیچ مقدمه چینی و تنها با کنــار هم قرار دادن 
شرح وظایف جهاد کشاورزی با آنچه در حوزه کشاورزی 
و باغی رخ داده به خوبی می توان خأل بسیاری از موارد را 
احساس کرد؛ اینکه هنوز باغدار و کشاورز روستایی برای 
گرفتــن چند میلیون وام باید از هفت خان بروکراســی 

بانکداری بگذرد.
خبــری از مدیریــت بــازار نیســت اینکه یک ســال 
گوجه کاران میلیونر می شوند و سال بعد در ماتم فروش 
همان محصول هستند بی شک نشان از فراموشی همین 
وظایــف قانونی مدیــران منتقد به روش های ســنتی 
کشــاورزی و باغداری اســت که برنامه ریزی الزم برای 

فروش در داخل کشور و صادرات محصوالت را ندارند.
سال هاست که باغدار و کشاورز ما می داند تراکتور رومانی 
تولیــد دهه 50 او پیر شــده ولی وقتی تصمیم ســازان 
وزارتخانه راه ساده ای برای نوسازی ماشین آالت طراحی 
نکرده اند او چاره ای ندارد تا با همان 
تراکتور قدیمی به روش سنتی کار 

کند.
باغدار ســنتی روستایی هم می داند 
اگر آب به درستی در باغش مصرف 
دیگر  می تواند صدها درخت  شــود 
بکارد ولی وقتی یا تســهیاتی برای 
آبیــاری به روش هــای نوین وجود 
ندارد یا اگر باشد برای کسانی است 
که با ماشین چند صد میلیونی خود 
به ادارات و بانک ها مراجعه می کنند 
چاره ای نــدارد خودش هــم مانند 
روش غرقابــی در باغداری ســنتی 

خود غرق شود.
خاصــه اینکــه چــرا در حالی که 
مدیران منتقد در تمام حوزه ها از تصویر زیبای کشورهای 
پیشرفته در همان حوزه ســخن می گویند یک بار روش 
مدیریتی همان کشــورها را توصیف نمی کنند تا ببینند 
کشــاورزی مدرن آن ها نتیجه مدیریت مدرن آن هاست 
شــاید آن موقع به جای طعنه و توصیه به باغدار بی سواد 
روســتایی اندکی به خــود نهیب بزنند کــه قدر همین 
آدم های ســنتی را نمی دانند که با چنگ و دندان روستا 
و تولیدات روســتا را حفظ کرده اند و باید مکانیزاسیون را 
مدیران تصمیم ســاز به ارزان تریــن قیمت به آن ها هدیه 

بدهند نه اینکه از آن ها مطالبه نمایند.

نقدی بر اظهارنظر معاون وزیر جهاد کشاورزی در جشنواره آلو شهر »خرو«

باغداری سنتی یا مدیریت سنتی!

 باید برای دسترسی 
دانش آموزان به 
فضاهای ورزشی 

کارهای بیشتری انجام 
شود و کمبودهای 

فضاهای ورزشی را در 
کشور جبران کنیم

بــرش

خبری از مدیریت بازار 
نیست اینکه یک سال 
گوجه کاران میلیونر 

می شوند و سال بعد در 
ماتم فروش همان محصول 

هستند بی شک نشان از 
فراموشی همین وظایف 
قانونی مدیران منتقد به 

روش های سنتی کشاورزی 
و باغداری است

بــرش
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روی خط حادهث

رپوژه

توسعه
 رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی 

و کم برخوردار شورای شهر خبر داد
 تعریف سه پروژه الگوی 

»محرک توسعه« برای محالت مشهد
قدس: رئیس کمیسیون 
پیرامونی  مناطــق  ویژه 
و کم برخوردار شــورای 
اسالمی شــهر مشهد از 
الگوی  پروژه  سه  تعریف 
»محرک توســعه« برای 
خبر  مشــهد  محــالت 

داد و گفت: گود حاج محمدعلی فخار، شــهرک شهید بهشتی 
و محور طبرســی به رســالت در زمره این پروژه هاست که به 
شــهرداری اعالم کرده ایم و پیگیر تأمین اعتبار آن نیز هستیم.  
رمضانعلی فیضی در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل جدید شرکت بازآفرینی شهری ایران از محالت مورد 
هدف بازآفرینی شــهر مشهد، اظهار کرد: چندی است عالوه بر 
تأســیس دفاتر تسهیلگری محالت، رویکردی را نیز در راستای 
تعریف پروژه های الگوی محرک توســعه پی گرفتیم تا فرایند 
بازآفرینی محالت مشهد تسریع یابد. وی گودحاج محمدعلی 
فخار را یکی از مهم ترین پروژه های الگوی معرفی توســعه شهر 
دانست و متذکر شد: به دلیل اختالف 10 متری این گود با سطح 
زمین نیازمند تغییرات اساسی هستیم که از اعتبارات و امکانات 
مدیریت شهری خارج است و باید بسیاری از دستگاه ها به همت 
خود ساکنان آن مشکل پیش رو را حل کنند. وی با بیان اینکه 
بازدید معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل جدید شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران از این گود نیز در همین راستا صورت 
پذیرفته است، ابرازامیدواری کرد با مشارکت بخش خصوصی و 
همت خود شهروندان و همچنین کمک های دولت بتوانیم این 

پروژه را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانیم.

35 روز زودتر از زمانبندی در نظر گرفته شده
 دوربرگردان غیرهمسطح 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی افتتاح شد
دوربرگــردان  قــدس: 
آیــت اهلل  غیرهمســطح 
در  رفســنجانی  هاشمی 
مشــهد طی مراسمی با 
حضور مسئوالن، 35 روز 
زودتر از زمانبندی در نظر 

گرفته  شده افتتاح شد.
این دوربرگردان دارای 500 متر طول و سومین دوربرگردان 
از مجموعــه هشــت دوربرگردان بولوار آزادی اســت که با 
هزینه 18 میلیارد تومان ساخته  شده است.  معاون عمران، 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشــهد در مراسم افتتاح 
دوربرگردان غیرهمســطح آیت اهلل هاشمی رفسنجانی که با 
حضور فرماندار، شــهردار مشهد و جمعی از اعضای شورای 
شهر و معاونان شهردار برگزار شد، خاطرنشان کرد: 235 روز 
پیش عملیات اجرای پروژه دوربرگردان غیرهمسطح آیت اهلل 
هاشــمی رفسنجانی با روشن شدن تابلو روزشمار270 روزه 
آغاز شــد اما خوشبختانه 35 روز زودتر از موعد مقرر شاهد 
بهره برداری از این دوربرگردان هســتیم. خلیل اهلل کاظمی 
اضافه کرد: جــدا از اینکه این دوربرگــردان حجم ترافیک 
را از بولوار آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی به خیابان دانش و 
توس هدایت می کند، با احداث و بهره برداری از تقاطع چند 
سطحی آزادگان در میدان نمایشگاه بخشی از تقاضای سفر 
مشــهد-چناران از مســیر قوچان را نیز پاسخگویی خواهد 
کرد. وی با بیان اینکه شــهردار مشهد روی افتتاح پروژه ها 
به صــورت کامل تأکید ویژه ای دارد، اظهار کرد: با توجه به 
این موضــوع، تقاطع با اجرای کندروها، نورپردازی و فضای 
ســبز 1.7 هکتاری به بهره برداری رسید در حالی که پیش 
از ایــن، تقاطع هــا و دوربرگردان های غیرهمســطح بدون 
نورپردازی و فضای ســبز به بهره برداری می رســیدند. وی 
گفت: دوربرگردان غیر همسطح آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
با هزینه 18 میلیارد تومان به بهره برداری رســیده اســت. 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری مشهد در 
ادامه همچنین از افتتاح ایستگاه الندشت و کوهسنگی خط 
2 قطار شــهری و پروژه بزرگراه خاقانی تا پایان ماه جاری 

خبر داد.

در پی بررسی یک گالیه مردمی لو رفت
 کشف 50 گوشی مسروقه از مخفیگاه 

خرده فروش موادمخدر
یک  انجام  با  رحمانی: 
عملیــات ضربتــی در 
حاشــیه شــهر مشهد 
توسط معاونت عملیات 
ناحیه مقاومت بســیج 
سپاه حضرت مسلم)ع( 
50 دســتگاه گوشــی 
تلفن همراه، یک دستگاه بیســیم و... از محل اختفای یک 

خرده فروش مواد کشف شد.
چندی پیش گالیه هــای مردمی متعددی در مورد فعالیت 
گســترده یک موادفروش حرفه ای در حوالی شهرک شهید 
رجایی مشهد به فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( منعکس و در پی آن سرهنگ پاسدار کوکبی از 
تیم های معاونت عملیات حوزه مقاومت بســیج 10 حضرت 
مسلم)ع( خواست برای بررسی ماجرا به صورت پوششی در 

محل حاضر و نتیجه اقدامات را به سرعت اعالم کنند.
کمی بعد یک تیم از نیروی های بسیجی در محل حاضر و از 
تخلفات صورت گرفته مستندسازی و پس از آن صحت ماجرا 
را به فرمانده ناحیه مقاومت اعالم کردند. از ســویی مدعی 
شدند تردد افراد معلوم الحال در محل گویای جریان داشتن 

اقدامات مشکوک دیگری هم در پشت پرده ماجراست. 
از همین رو موضوع با قاضی دشتی فدکی، جانشین دادسرای 
انقالب مشهد هماهنگ و دستور ورود به محل صادر شد. پس 
از آن تیم معاونت عملیات حوزه مقاومت بسیج 10 حضرت 
مسلم)ع(  وارد عمل شده و پس از ورود به محل یک خرده 
فروش موادمخدر را به همراه سه مرد و یک زن سارق دستگیر 
کردند و محل مورد بازرســی دقیق قــرار گرفت که پس از 
انواع موادمخدرکریستال،شیشه،حشیش و تریاک  کشــف 
مأموران موفق شدند 50 عدد انواع گوشی های سرقتی،یک 
دستگاه بیسیم غیرمجازو مقادیری وجه نقد هم از محل کشف 

کنند.
در ادامه به جهت روشن شدن دیگر زوایای پرونده متهمان 
با دستور قضایی تحویل مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 

فرماندهی انتظامی استان شدند.

در تربت حیدریه رخ داد
  مسمومیت ۱0 دوچرخه سوار 

مدیرعامــل  ایرنــا: 
هالل احمر  جمعیــت 
رضــوی  خراســان 
 10 مســمومیت  از 
دوچرخه ســوار کرمانی 
با گاز مونواکسید کربن 
در یکی از روســتاهای 

شهرستان تربت حیدریه در جنوب این استان خبر داد.
مجتبی احمدی گفت: بامداد پنجشنبه گذشته در پی اعالم 
یک مورد گازگرفتگی اعضای کاروان دوچرخه سواری کرمان 
که در حسینیه روستای ســرهنگ تربت حیدریه روی داد، 

گروه امداد به محل اعزام شدند.
وی افزود: این دوچرخه ســواران که از کرمان عازم مشــهد 
بودند هنگام استراحت در این محل دچار مسمومیت با گاز 

منواکسید کربن شدند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراســان رضوی ادامه داد: با 
توجه به شمار افراد مسموم یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس 

اورژانس به محل اعزام شد.
وی گفت: این افراد پس از اقدامات اولیه برای ســیر مراحل 
تکمیلی درمان به بیمارســتان تربت حیدریه منتقل شده و 

آخرین وضعیت آنان خوب اعالم شده است.

  صاعقه جان 6 رأس دام را 
در خلیل آباد گرفت

خلیل آباد-خبرنگار 
صاعقه  پی  در  قدس: 
پنجشــنبه  شــامگاه 
دام  رأس   6 گذشــته 
ســنگین مولد در یک 
در  دامــداری  واحــد 
روســتای نقاب از توابع 

شهرستان خلیل آباد تلف شدند.
محمود شبان، مدیر جهاد کشاورزی خلیل آباد که به همراه 
بخشدار مرکزی و رئیس دامپزشکی در محل حادثه حضور 
داشتند در این رابطه به خبرنگار ما گفت: خسارت وارده افزون 
بر 1/5 میلیارد ریال برآورد شده که تدابیر الزم برای جبران 

خسارت به این واحد دامداری به عمل می آید.
شبان اظهار کرد: دامداران باید در مواقع صاعقه و رعد و برق 
از دادن آذوقه به دام ها و نزدیک شــدن دام ها به ســازه های 

آهنی خودداری کنند.

 مشروبات الکلی 
در بجنورد قربانی گرفت

بجنــورد- خبرنگار 
جــوان   6 قــدس: 
بجنــوردی از ابتــدای 
آبان مــاه تاکنــون به 
با متانول  مســمومیت 
دچار شدند که یک نفر 
از آن هــا جان خود را از 

دست داده است.
 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
خراسان شــمالی با اعالم این خبر گفت: از 6 بیمار مسموم 
به متانول، دو نفر در حال دیالیز ، ســه بیمار در بیمارستان 
بستری و در حال درمان هستند و متأسفانه یک بیمار فوت 

شده است.
پیمان فیضی تصریح کرد: یکی از بیماران بد حال بوده و کادر 
درمانی دانشگاه برای بهبود این بیمار  تمامی تالش خود را 

به کار بسته اند.
وی نسبت به آگاه سازی و اطالع رسانی خانواده ها هشدار داد 
و اظهار کرد: با توجه به اینکه مبتالیان به این مسمومیت در 
رده ســنی بین 1۹ تا 30 سال قرار دارند، آگاه سازی جوانان 
از طریق خانواده و جامعه می توانــد از عواقب جبران ناپذیر 

پیشگیری کند.

زاویه تصویر

نمایی از پارک ملت
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عقیــل رحمانی با دســتگیری نوجوان 
چهارده ساله ای که سوار بر یک دستگاه خودرو 
پی کی سرقتی بود، راز سرقت های متعدد باند 

»کلک« در منطقه قاسم آباد مشهد برمال شد.

 دور دورهای مشکوک و هوشیاری پلیس
ترددهــای مشــکوک و دور دور کردن های 
بی جهت یک دســتگاه ســواری »پی کی« 
در حوالی حوزه استحفاظی کالنتری آبکوه 
مشهد موجب شد مأموران تجسس کالنتری 
که به صورت پوششــی و همراه با نیروهای 
بسیجی در منطقه در حال گشت زنی بودند 
به ماجرا شک کنند و در پی آن مشخصات 
خودرو مذکور و تنها سرنشــین آن را برای 
بررسی بیشــتر به مرکز فرماندهی اعالم و 

منتظر پاسخ ماندند.
رفتار مشــکوک راننده خودرو همچنان ادامه 
داشت چنانکه گویی فرد مذکور برای سرقت در 
کوچه های خلوت به دنبال طعمه ای می گردد. 
کمی بعد بیسیم مأموران به کار افتاد و پاسخ 
استعالم این بود که خودرو مذکور در منطقه 
قاسم آباد ســرقت و پالک آن هم در سیستم 

پلیسی قفل شده است.
با روشــن شدن ماجرا به ســرعت مأموران 
تجسس دست به کار شده و در یک فرصت 
مناسب که راه فرار بر متهم بسته شده بود، 
خــودرو را متوقف و راننده را هم دســتگیر 

کردند.
پس از آن بررسی هویت متهم نشان داد که او 
چهارده ساله است. از طرفی تناقض گویی های 
متهم در محل موجب شد به کالنتری منتقل و 

مورد بازجویی دقیق تر قرار بگیرد. 

 اعترافات عجیب نوجوان چهارده ساله
او که سوار بر خودرو سرقتی دستگیر شده 
بود چاره ای جز بیان حقیقت نداشــت و به 
مأموران گفت: خودرو را یکی از دوســتانش 
سرقت کرده ، او دِر خودرو را با پیچ گوشتی 
باز و آن را روشن کرد و کمی بعد هم مدعی 
شد هنگامی که شما مرا دستگیر کردید او 
کمی آن  طرف تر حضور داشــت و با دیدن 

صحنه از محل فرار کرد.
اعترافات اولیه متهم حکایت از آن داشت که 
پلیس با یک باند حرفه ای ســرقت معروف به 
»کلک« روبه روست، بر همین اساس ماجرا به 

دســتگاه قضایی منعکس و 
پــس از آن پرونده روی میز 
قاضی »سالم اندای« بازپرس 
شعبه 201 دادسرای مشهد 
قرار گرفت. به این واســطه 
دستور تحقیقات تکمیلی و 
تحویل متهم به کانون اصالح 

و تربیت نیز صادر شد.
هویت  که  ســارق  نوجوان 
تمامــی اعضای بانــد را لو 
ایــن میان  بــود، در  داده 
پرده از نکتــه ای دیگر هم 
شــد:  مدعی  و  برداشــت 
ایــن باند فقــط در منطقه 
قاســم آباد )مجیدیه، جاهد 
شــهر و...( دســت به انواع 
از قبیل خودرو و  ســرقت 
منازل مســکونی می زده و 
حتی در این باند مادر یکی 
از ســارقان حرفه ای نقش 

مالخر و یک دختر جوان هم برخی لوازم را 
برای اعضای باند در شهر آب می کند.

 کشف قسمتی از لوازم مسروقه و آغاز 
دستگیری ها

وی همچنین اعتراف کرد مقدار زیادی از اقالم 
سرقت شده از منازل شهروندان و... را در خانه 
پدرش در حوالی بلوار ســاجدی و داخل کمد 
لباس هایش مخفی کرده و پلیس به ســرعت 

به محل مراجعه و مستقیم 
ســر کمد لباس هــا رفت و 
از آنجــا یک گوشــی تلفن 
بازی های  دســتگاه  همراه، 
دیجیتــال »ایکس باکس«، 
انگشترهای  بدلیجات،  انواع 
نقره،هشــت عدد فلش، سه 
عدد پاوربانک، ساعت مچی 

و... کشف کرد.
از طرفــی دیگر تنها متهم 
اطالعــات  کــه  پرونــده 
از نحوه ســرقت ها  دقیقی 
داشــت و بــه نوعی جعبه 
دستگیری  معمای  ســیاه 
باند  حرفه ای  اعضای  دیگر 
اعتراف  می شــد  محسوب 
کرد برای سرقت از منازل، 
حین غروب آفتاب به غرب 
شــهر مشــهد می رفتند و 
در  المپی  کــه  واحدهایی 
آنجا روشــن نبود را شناســایی می کردند. 
پــس از آن زنــگ خانه را می زدنــد و اگر 
و مطمئن می شدند  نمی شــنیدند  پاسخی 
کســی در خانه حضور ندارد، با استفاده از 
شــاه کلیدهایی که در اختیار دیگر سارقان 
حرفــه ای باند بود، ســرقت از محل را رقم 

می زدند.
این گونه بود که اقدامات تیم تجسس کالنتری 
روی ماجرای شناســایی دیگــر اعضای باند 

متمرکز شــد و در عین حــال صاحب اموال 
سرقت شده هم شناسایی و لوازم مکشوفه به 

آن ها تحویل داده شد.
تحقیقــات تکمیلــی زوایای ماجــرا ادامه 
داشــت تا اینکه پلیس یکی پس از دیگری 
اعضــای باند که هشــت نفر بودنــد را در 
یــک سلســله عملیات دقیــق و هماهنگ 
 پلیســی در مناطق مختلف شــهر ردزنی و

 دستگیر کرد.
دراین میان دختــر جوانی به نام »مهدیه« 
هم دســتگیر شــد که پــس از آن اعتراف 
کرد: مــن چندی پیش با مــرد جوانی که 
در نزدیکی محل ســکونت ما خانه ای اجاره 
کرده بود آشنا شــدم و به این واسطه وارد 

باند آن ها شدم.
وی گفــت: اعضــای باند اقدام به ســرقت 
می کردنــد و نقش مــن در این ماجرا فقط 
فروش برخی اموال و تهیه موادمخدر برای 

اعضای باند بود.
در پی آن مــادر یکی از اعضــای باند هم به 
نام محبوبه پس از دســتگیری بــه اقدامات 
مجرمانه اش اعتراف کرد و مشــخص شد در 
آخریــن مرحله لوازم ســرقتی نظیر دوربین 
عکاسی، چندین هارد اکسترنال،گوشی تلفن 
همراه، لپ تاپ و... را از پسرش گرفته و آن ها 

را فروخته است.
از ســوی دیگــر محــل اختفــای اعضای 
باند»کلــک« یکــی پس از دیگــری مورد 
بازرسی قرار گرفت که از روی پشت بام یکی 
از آن محل ها و از داخل یک چمدان لوازمی 
از قبیــل: ریش تــراش، دوربین عکاســی، 
پاوربانک، چندین ســاعت مچی  و از محلی 
دیگر هم یــک عدد پخش خــودرو، چند 
دفترچه بیمه، لــپ تاپ، هارد کامپیوتر و... 

نیز کشف شد.
با متالشــی شدن این باند مخوف سرقت های 
سریالی در غرب مشهد و احتمال افزایش تعداد 
سرقت های احتمالی، تحقیقات فنی پلیس در 

این زمینه همچنان ادامه دارد.

غرب مشهد قلمرو چند سارق حرفه ای

نوجوان 14 ساله دست باند هشت نفره را رو کرد! 

حین غروب آفتاب به 
غرب شهر مشهد می رفتند  

و واحدهایی که المپی 
در آنجا روشن نبود را 

شناسایی می کردند. 
پس از آن زنگ خانه را 
می زدند و اگر پاسخی 
نمی شنیدند و مطمئن 

می شدند کسی در خانه 
حضور ندارد، با استفاده 

از شاه کلیدهایی که 
در اختیار دیگر سارقان 

حرفه ای باند بود، سرقت 
از محل را رقم می زدند

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
کاهش دما تا صفر درجه 

 هشدار هواشناسی خراسان رضوی 
به کشاورزان و دامداران

هواشناســی  قدس: 
رضــوی  خراســان 
امروز  طی  کرد:  اعالم 
پراکنده ای  بارش های 
بــه ویــژه در نیمــه 
جنوبی استان خواهیم 
داشــت کــه احتماالً 

محدود به مناطق کوهســتانی خواهد بود. پدیده مه نیز 
طی 24 ســاعت آینده در بسیاری از نقاط استان تشکیل 
و دید افقی به شــکل محسوســی کاهــش می یابد اما از 
بعدازظهر فردا یکشــنبه با نفوذ جریانات شــمالی و سرد 
روی اســتان خراســان رضوی انتظار داریم در روزهای 
دوشــنبه و سه شنبه بارش هایی بیشــتر در نیمه شمالی 
اســتان رخ دهد و دمای هوا به شکل محسوسی کاهش 
می یابد به طوری که دمای حداقل شبانه در دوشنبه شب 
و سه شنبه شب در مناطق سردسیر و کوهستانی به صفر 
و کمتر از صفر درجه سلسیوس خواهد رسید ضمن اینکه 
بیشــترین حجم بارش از بعدازظهر روز یکشنبه تا صبح 
روز دوشنبه و در نیمه شمالی استان پیش بینی می شود. 
هواشناســی خراســان رضوی همچنین ضمن هشــدار 
احتمال بروز خســارت به محصوالت کشــاورزی به  ویژه 
صیفی جات در نواحی سردســیر اســتان از کشــاورزان 
و دامداران خواســت بــرای جلوگیری از بروز خســارات 
احتمالی نسبت به تأمین سوخت، کنترل و تنظیم دمای 
گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها و نیز کاهش آســیب 
ناشــی از ســرمازدگی احتمالی به باغ هــا ی کوهپایه ای 

مناطق سردسیر اقدامات  الزم انجام شود.

خبر
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در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

قدس: مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی 
گفت: در شهرستان تربت جام شدت بارش ها به حدی رسید که 
به مناطق مختلف شهر پیشروی کرد و آبگرفتگی، سیالب و ایجاد 

رسوبات موجب جان باختن دو نفر شد.
شایانفر اظهار کرد: بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری زانتیا 
با پراید در روی پل، خودرو زانتیا با دو سرنشین به داخل رودخانه 
خروشــان سقوط کرد که جسد یکی از آن ها از آب گرفته شد و 
نیروهای امدادرسان و هالل احمر پس از چند ساعت جسد فرد 

دیگر را نیز پیدا کردند.
وی به ایرنا گفت: بیشترین خسارت وارده بر اثر این بارش ها مربوط 

به شهرستان تربت جام بود که به تأسیسات شهری وارد شد.
شایانفر افزود: با همکاری تمام دستگاه های امدادرسان و اعضای 
شورای مدیریت بحران تربت جام و شهرستان های همجوار مانند 
تایباد، باخرز و فریمان عملیات پاکســازی و مهار ســیالب در 
این شهرستان انجام شــد.  معاون امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر خراسان رضوی نیز در این رابطه گفت: بر اثر جاری شدن 
ســیل حاصل از تگرگ در ارتفاعات و ورود سیالب به کانال ها و 
رودخانه های فصلی منتهی به جاده اصلی تربت جام به مشهد، یک 
دستگاه خودرو زانتیا در تربت جام به داخل کانال آب سقوط کرد.

ابراهیم بهمن آبادی افزود: بر اثر این حادثه یک نفر جان خود را از 
دست داد و یک نفر دیگر نیز مفقود شد که در پی جست وجوهای 
چهارشنبه شب گذشته تا ظهر دیروز جسد فرد مفقود شده نیز 
پیدا شد. وی اظهار کرد: تیم های امداد و نجات هم اکنون در حالت 

آماده باش قرار دارند.

 مسدود شدن دو راه روستایی در خراسان رضوی
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان رضوی  هم 

در این باره گفت: در پی جاری شــدن سیل دو راه روستایی در 
شهرستان خواف مسدود  شد. ابراهیم نصری افزود: با اعالم ادارات 
تابعه راهداری، جاده های روستایی ابراهیمی به زوزن و الخی برکا 
به چهار گچی در شهرســتان خواف به خاطر جاری شدن سیل 
مسدود شد که دیروز با فرونشستن سیالب این مسیرها بازگشایی 
شد. وی اظهار کرد: با توجه به پیش بینی اداره هواشناسی مبنی 
بر تداوم بارندگی در خراسان رضوی از رانندگان تقاضا می شود با 
رعایت احتیاط، ســرعت مطمئنه و متناسب با شرایط جوی در 

جاده ها برانند.

 رفع آبگرفتگی در برخی مناطق مشهد
همچنیــن مدیرکل هماهنگــی و نظارت بر خدمات شــهری 
شهرداری مشهد نیز گفت: در پی بارندگی های عصر چهارشنبه 
شب گذشته تا روز گذشته تعدادی از معابر و خیابان های این شهر 
دچار آبگرفتگی شــد و توسط عوامل خدمات شهری شهرداری 

برطرف شد.
علیرضا صحراگرد افزود: بر اثر بارندگی های صورت گرفته برخی 
معابر مشــهد از جمله حاشــیه بلوار احمدآباد، حاشیه خیابان 
الندشت، راستگرد پل قائم )عج( و خیابان های پورسینای 17 و 
40 دچار تجمع آب شد. وی اظهار کرد: تمام آبگرفتگی ها توسط 
عوامل خدمات شهری و ماشین آالت جمع آوری آب های سطحی 

برطرف شد.

 دیوار یک مدرسه در تربت جام فروریخت
از سوی دیگر رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تربت جام 
هم در گفت وگو با فارس عنوان کرد: آسیب دیدگی جدی ناشی 
از سیالب برای مدارس شهرستان به  وجود نیامده و مدارس دایر 

خواهد بود. 
اســالمی نژاد، رئیــس اداره آموزش و پرورش شهرســتان 
تربت جام بیان کرد: تنها دیوار یک مدرســه تخریب شده که 
ایمن ســازی الزم صورت گرفته و دانش آموزان برای حضور 
در مدرســه مشکلی ندارند. وی افزود: ورود سیالب به حیاط 
مدارس شــهری و روســتایی موجب ایجاد گل و الی شده 
که با همراهی شــهرداری تربت جام و ســایر دســتگاه های 
مسئول خدماتی مشغول برطرف کردن این مشکل هستیم. 
اســالمی نژاد تصریح کرد: مدارس شهرســتان امروز)شنبه( 
مشــکلی برای فعالیت نخواهند داشت و براساس روال عادی 

فعال خواهند بود.

 امدادرسانی تیپ 38 زرهی نیروی زمینی ارتش 
به مردم

در همین رابطه امیرســرتیپ دوم خدارحمی، فرمانده تیپ 38 
زرهی تربت جام  گفت: به دنبال ایجاد مشکالتی که برای مردم  
تربت جام در پی بارش شدید باران پیش آمده، تعدادی از خودرو ها 
شــامل لودر، وانت و سایر خودرو های نظامی همراه با تعدادی از 

کارکنان پایور و وظیفه به یاری مردم غیور این شهر شتافتند.
وی تصریــح کرد:دراین رابطه تعــدادی از نفربر ها و خودرو های 
نظامی نیز در پادگان ارتش در حالت آماده باش بوده تا در صورت 

ضرورت به اماکن مورد نیاز اعزام شوند.

دستگاه های مسئول در آماده باش کامل هستند

2 کشته در پی جاری شدن سیل در خراسان رضوی 



ورزش خراسان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد

عرضه 220 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی مشهد
حسین پورحسین  مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســامی خراســان رضوی در بیست و یکمین 
نمایشگاه کتاب مشهد با حضور در غرفه روزنامه 
قدس گفت: روزنامــه قدس تریبون بیان زیبای 
اهل بیت)ع( اســت و این چشــم انداز به عنوان 
یک روزنامه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صبح 
ایران اســت که افتخار صاحــب امتیازی آن به 
نام مؤسسه ای فرهنگی وابسته به آستان قدس 
رضوی در فرهنگ اجتماعی و بنیادی مشهدالرضا 

نقش پیشرویی داشته است.
دکتر جعفر مروارید ادامه داد: از آنجا که آستان 
قدس نهادی بین المللی اســت پیگیری مسائل 
اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و مقوالت فرهنگی 
جهان اسام عمدتاً بر دوش روزنامه قدس است 
که باید در مدل، شکل و ارائه این روزنامه تحوالت 

مطلوبی را داشته باشیم.

  نمایشگاه کتاب فقط فروش کتاب نیست
وی با اشاره به اینکه بستر نمایشگاه کتاب فقط 
فروش کتاب نیست، بلکه در این فضا گفتمان 
فرهنگی و رویدادهای فرهنگی و خاقیت های 
فرهنگی مدنظر اســت، اعام کرد: در ســرای 
اهل قلــم برای 90 برنامه هدف گذاری شــده 
که 200 هــزار عنوان کتاب داخلی و 20 هزار 
عنوان کتاب خارجــی و همچنین 720 غرفه 
برای ناشــران داخلی و 11 غرفه برای ناشران 
بین المللــی و 70 نمایندگــی برای ناشــران 
بین المللــی و فضاهایی برای خدمات فرهنگی 
دیجیتالی در فضایی سرپوشیده به وسعت 20 

هزار متر، آینده ای روشــن را برای اهل قلم و 
کتابخوانی رقم زده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان 
رضوی با بیــان اینکه افتتاحیــه ای مطلوب با 
توجه به فضای فرهنگی مشهد و حوزه دانشگاه 
و آموزش و پرورش و اهالی اهل قلم داشته ایم، 
افزود: تأثیرگذاری نمایشــگاه بــر مخاطبان با 

اســتقبالی که در بازدیدهای عمومی شاهد آن 
بودیم و غرفه هایی که کتاب های کمک آموزشی 
و تخصصی و عمومی را عرضه می کنند نشانگر 
توجه به امر کتاب و کتابخوانی است. هر چند از 
حضور ناشران و اهل قلم و اصحاب رسانه راضی 
هستیم، اما هنوز تا ایده آل هایمان فاصله داریم و 
امید داریم فرهنگ کتاب گردی و کتابخوانی به 

عنوان فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود.
مروارید با اشاره به اینکه صنعت چاپ در مشهد 
ریشــه ای تاریخی دارد، گفت: مؤلفان اکنون با 
مدل های جدید مطالعه آشــنایی پیدا کرده اند 
و خیلی ها که اهل قلم هســتند در این زمینه 
به تولیدات نمایشــی و ســینمایی و رسانه ای 
هم می پردازند. مشهدالرضا مضجع شریف امام 

رضا)ع( و منبع معنویت اســت و این معنویت 
در امتــداد فرهنگ، هنر و ادب دیده می شــود 
و میــراث رضــوی و فرهنگی مــا حرم مطهر 
تصویرگری محیرالعقولی دارد، این تصویرگری ها 
میراث عظیم کتابخوانی و انواع نوشته هایی است 
که درباره امام رضا)ع( تدوین شــده و پیرامون 

حرم مطهر امام رضا)ع( شکل گرفته است.

  مسئوالن فرهنگی نیازمند توان نسل جوان
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراسان 
رضــوی با بیان اینکه ما مســئوالن فرهنگی 
نیازمند توان نسل جوان هستیم که با نگاهی 
همدالنه فرهنــگ رضوی را دســتمایه قرار 
دهیم. فرهنگ سازی در امر کتاب و کتابخوانی 
نیز سرمایه حوزه های دیگر قرار بگیرد. ما در 
فضــای عمومی و مردمی و تاریخ اســامی- 
تربیتی آسیب پذیری نمی بینیم،  ایرانی مدل 
اشــکال در ما مدیران فرهنگی است که باید 
دنبال آن باشیم که آنچه در فضای اقتصادی 
رخ می دهد در فضای فرهنگی هم دیده شود 

و بدسلیقگی ها را جبران کنیم.
وی همچنین گفت: روزنامه قدس در بیست 
و یکمین نمایشگاه کتاب حضوری فعال دارد، 
هــم قدس آناین و هم روزنامه قدس در این 
گفتمان فرهنگی حضوری چشمگیر دارند و با 
ناشران و مؤلفان و پوشش خبری سرای اهل 
قلم مشــارکت مطلوبی را مدنظر قرار داده اند 
که این مشارکت رسانه ای فرهنگ کتابخوانی 

را ترویج می کند.

فرهنگ و هنر

افتخار

گپ

 کارتونیست قوچانی مقام دوم 
مسابقات کارتون بلژیک را کسب کرد

ایـــرنا: کاریکاتوریست 
قوچانــی در چهارمیــن 
مســابقه بین المللــی دو 
توانست  کارتون  ســاالنه 
مقــام دوم ایــن دوره از 

مسابقات را کسب کند. 
داوود هوشمند در خصوص 

این دوره از مسابقات گفت: مسابقات بین المللی کارتون با محوریت 
اتوبوس ها در بروکســل برگزار شد که پنج کاریکاتوریست هم از 

ایران در آن شرکت داشتند.
وی افزود: از میان آثار رسیده به جشنواره، ۵۳ اثر به مرحله نهایی 
راه پیدا کرد که پس از بررسی توسط داوران، نفر اول این مسابقات 
از روسیه، نفر دوم از ایران و نفر سوم از کشور بلژیک انتخاب شدند.
وی ادامه داد: حضور در این دوره از مســابقات جهانی و کســب 
مقام های مختلف یا حتی راهیابی به مرحله نهایی انگیزه بسیاری 
به هنرمندان به ویژه در رشته کاریکاتور می دهد تا باعاقه و پشتکار 

بیشتری این هنر را ادامه دهند.
کاریکاتوریســت قوچانی گفت: در هنر کاریکاتور هر کس دارای 
دســتخط و سبک شخصی است از این رو ممکن است یک داور 
اثــری را بپذیرد، اما داور دیگری آن اثر را انتخاب نکند ولی باید 
توجه داشت که همگام با بررسی آثار، اصول مسابقات هم مورد 

توجه داوران است.
هوشمند افزود: انتخاب یک اثر در مسابقه بین المللی به موضوع 
نیز بستگی دارد یعنی هر چه کاریکاتوریست بتواند اثری نزدیک تر 

به موضوع طراحی کند، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ایــن هنرمند ۳۶ ســاله قوچانی  که از 1۴ ســالگی به هنر 
کاریکاتور پرداخته، تاکنون در 2۵ مســابقه جهانی شرکت 
کرده اســت و رتبه هایی چون مقام اول نخســتین جشنواره 
بین المللی کاریکاتــور چهره چین 201۸ با کاریکاتور چهره 
آلبرت انیشتین و مقام اول مســابقات کاریکاتور در مادرید 

اسپانیا 2017 را کسب کرده است.

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با قدس: 
 مردم در سبد خرید به موضوع کتاب 

توجه داشته باشند 
رضاطلبــی: 
سیاسی،  معاون 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
استانداری خراسان رضوی 
گفت: ســرانه مطالعه در 
کشور بسیار پایین است در 
حالی که سرانه مطالعه در 

سطح جهانی چهار ساعت است، اما این آمار در کشور ما در حدود 
پنج دقیقه اســت، از این رو ضرورت فرهنگ سازی در موضوع 
کتــاب و کتابخوانــی بایــد مــورد توجه جدی مســئوالن و 

سیاست گذاران قرار بگیرد. 
حســن جعفری افزود: باید زمینه سازی شرایط مطالعه و ترویج 
فرهنگ کتابخوانی به گونه ای در کشور فراهم شود که آحاد مردم 
به ســمت مطالعه کتاب های مختلف سوق پیدا کنند و هرگونه 
کتابی در دسترس آن ها قرار داشته باشد. وی با بیان اینکه خیرین 
استان در موضوع ساخت کتابخانه نیز ورود پیدا کنند و کمبود ها 
را در این زمینه برطرف کنند، ادامه داد: اگرچه وظیفه و رسالت 
مسئوالن است که شرایط را برای باال بردن فرهنگ کتابخوانی در 
جامعه ارتقا بدهند و تسهیات الزم را در این باره فراهم کنند، اما 
در مقابل از مردم نیز انتظار می رود به موضوع مطالعه و نقش آن 
در پیشبرد اهداف شخصی و اجتماعی جامعه توجه داشته باشند 

و در سبد خرید خود به موضوع کتاب نیز توجه کنند. 

 میزبانی مشهد از مسابقات مچ اندازی 
قهرمانی باشگاه های کشور

مسـابقـــات  قــدس: 
قهـــرمانی  مـــچ اندازی 
بهمن  کشور  باشگاه های 
ماه سال جاری به میزبانی 
مشهد برگزار خواهد شد. 

فدراســیون  اعام  بر  بنا 
بدنســازی و پرورش اندام 
ایــران، بخش نامه برگــزاری دومین دوره مســابقات مچ اندازی 
قهرمانی باشگاه های کشور و انتخابی تیم ملی از یکم تا ۴ بهمن ماه 

به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد.
این مســابقات براساس قوانین فدراسیون آسیایی توسط هیئت 
بدنســازی و پرورش اندام خراســان رضوی در چهار گروه سنی 
جوانان، امید، بزرگســاالن )دســت چپ و راست( و همچنین 

پیشکسوتان برپا خواهد شد.
در این دوره از مسابقات از نفرات برتر در هر بخش تجلیل خواهد 
شد و برترین ها در قالب تیم ملی کشورمان به مسابقات آسیایی 
2020 اعزام خواهند شــد. گفتنی است؛ مسابقات استانی این 
رشته ورزشی در خراسان رضوی برای انتخاب تیم استان پیش از 

برگزاری این رقابت ها برگزار می شود.

  پایان مسابقات قهرمانی کونگ فو 
کشور در تربت جام

ایسنا: مسابقات قهرمانی 
کشوری کنگ فو نیمه آزاد 
بانوان در تربت جام پایان 

یافت. 
در این مسابقات تیم های 
شیراز، تهران الف و قزوین 
به ترتیب در رده های اول 
تا سوم قرار گرفتند. همچنین کاپ اخاق به تیم خراسان رضوی 

رسید که پنج نفر از اعضای آن از شهر میزبان مسابقات بودند.
گفتنی اســت این مسابقات که در حکم انتخابی تیم ملی برای 

حضور در مسابقات جهانی بود، در 11 وزن برگزار شد.

  دعوت از چهار بانوی خراسانی 
به اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر

اردوی  پنجمین  قدس: 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر 
بانوان با حضور چهار بانوی 
خراســانی، آبــان ماه در 

تهران برگزار می شود. 
ندا بلوچی، مهدیه روحانی، 
فتانه پورآت و رقیه صالحی 
از خراســان رضوی در اردوی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان 

حضور خواهند داشت.
گفتنی است؛ این اردوی آمادگی در محل فدراسیون جانبازان و 

معلوالن برگزار می شود.

  هدف توفارقان، کسب تجربه در 
سوپرلیگ 

ایسنا: سرمربی توفارقان 
آذرشــهر گفــت: به فکر 
جاری  فصــل  در  نتیجه  
نیستیم و رتبه خاصی هم 

مدنظرمان نیست. 
در  ویســی  ســیامک 
خصوص شکست تیمش 
در نخستین هفته از لیگ برتر بسکتبال برابر آویژه صنعت پارسا، 
اظهار کرد: بازی نخست در لیگ برتر برای هر تیمی سخت است. 
بازیکن آمریکایی جدید توفارقان، فقط دو جلســه با تیم تمرین 

کرده و هنوز با تیم هماهنگ نشده  است.
وی افــزود: اختــاف دو تیــم در امتیازاتی بود کــه بازیکنان 
نیمکت نشین کســب کردند. در واقع ثبت این نتیجه، به خاطر 
اختاف نیمکت دو تیم بود. بازیکنان نیمکت نشین  توفارقان جوان  
هستند و بار اول اســت که در سوپر لیگ بازی می کنند. زمان 
می برد تا این بازیکنان آماده شــوند، اما قطعاً در ادامه بازی های 

بهتری از توفارقان شاهد خواهید بود.
سرمربی توفارقان آذرشهر در خصوص پیش بینی و هدف گذاری 
تیمش در لیگ برتر، خاطرنشان کرد: توفارقان تیم جوانی است 
و زمان می برد تا به شرایط مطلوب برسد. رتبه و جایگاه خاصی 
مدنظرمان نیســت و هدف  از حضور در لیگ، کسب تجربه برای  

سال های آینده است.

قدس  سرپرســت اداره فرهنگ و 
ارشاد اسامی مشــهد گفت: با توجه 
به اینکه امسال تجربه نمایشگاه سال 
گذشته را در کارنامه داشته ایم، از همان 
ساعت اولیه حضور مردم در نمایشگاه 
با اینکه اطاع رســانی هم دیر انجام گرفت، بسیار خوب بود؛ 
اســتادی با حضور در غرفه روزنامه قدس در نمایشگاه کتاب 
مشهد، برگزاری این نمایشگاه را فضایی برای ارتباط مردمی  
در محیطی فرهنگی برشمرد و افزود: فضای نمایشگاه، فضای 
گفتمان فرهنگی مؤلفان و تولیدکنندگان کتاب است و وظیفه 
اداره فرهنگ و ارشــاد مشهد هم انجام برنامه های فرهنگی و 
هنری و گفتمان های فرهنگی در بیست و یکمین نمایشگاه 
کتاب مشهد است. وی گفت: افتتاحیه این گفتمان فرهنگی 
با عنوان نقش کتاب در تمدن سازی در نشست تخصصی خانه 
رمان توسط استاد رحیم  پورازغدی انجام شد و در ادامه کارگاه 
آموزشــی درست نویسی مدرس و نشست انجمن ادبی آفتاب 
»کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان«، تبیین بیانیه گام 
دوم انقاب از منظر رســانه توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد 

اسامی و ســازمان بسیج رسانه توسط علیرضا حیدری و در 
ادامه آن نشســت تخصصی تبیین مثلث اقتصادی، فرهنگی 
توســط علی رسولیان معاون اقتصادی اســتانداری خراسان 
رضوی به انجام رســید. در ادامه نیز جنــگ یار مهربان ویژه 

کودکان و نوجوانان »حوزه علمیه خراسان« اجرا شد.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسامی مشهد با اشاره به اینکه 
در نمایشگاه بیست و یکم کتاب مشهد اجرای برنامه شب شعر 
و کتاب، نکوداشت استاد محمد نیک، مؤلفه های انتخاب کتاب 
مناســب برای کودکان توسط دکتر حمیدرضا نویدی مهر و 
دانشگاه امام رضا)ع( با همکاری آموزش و پرورش و نیز اقتصاد 
مقاومتی به زبان ساده و راهبردهای تقویت تعامات فرهنگی 
مشهد مقدس در فضای علمی بین الملل توسط دکتر جعفر 
مروارید، دکتر مرتضی رجوعی، دکتر رسول اکبری و دانشگاه 
امام رضا)ع( برگزار می شــود، افزود: رویکرد نوین به بازی های 
آخرالزمانی توسط مهندس حق وردی »سازمان بسیج رسانه«، 
شب فرهنگی طرقبه شاندیز، نشست انجمن علوم اطاعات و 
دانش شناسی سواد رسانه ای در شبکه های اجتماعی، جایگاه 
شاعران و ادیبان در شعر آیینی، رمز پیروزی و مانایی جمهوری 

اسامی ایران و نماد مقاومت در بیانیه گام دوم انقاب از جمله 
برنامه های فرهنگی نمایشگاه کتاب است.

استادی با اشاره به اینکه جشن های ربیع را در راستای نشاط 
اجتماعی مدنظر قــرار داده ایم، افزود: در برنامه های فرهنگی، 
هنری و ادبی سرای اهل قلم و رویدادهای گفتمان های فرهنگی 
اصول و مبانی فصل هفتم توصیه های رهبری در بیانیه گام دوم 
انقاب »سبک زندگی اسامی« توسط حجت االسام دکتر علی 
جالیان؛ معاون فرهنگی پژوهش بنیاد پژوهش های دانشگاه 
رضوی و اخاق فقه و رسانه توسط حجت االسام والمسلمین 
محمدجواد نظافت یزدی از بســیج رسانه و نشست نخبگانی 
نگاهی نو به ظرفیت های اشتغال و کارآمدی در حوزه علوم و 
معارف دینی در سطح ملی و بین الملل دانشگاه امام رضا)ع( و 
نشســت عمومی ادیان؛ گفت وگو یا تقابل، کارگاه سواد رسانه 
و آشنایی با فناوری نوین ارتباطی »جهاد دانشگاهی«به  اجرا 
درمی آید. وی  معرفی و رونمایی از آثار جدید بنیاد پژوهش های 
اسامی آستان قدس و  رونمایی و نقد کتاب توسعه استنباط از 
فعل معصوم بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی را از دیگر 

برنامه ها برشمرد.
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 پاتوق فیلم کوتاه در مشهد برگزار شد
قــدس: پاتــوق فیلم 
کوتاه انجمن ســینمای 
جوانــان مشــهد تحت 
آینده«  »برداشت  عنوان 
بــا رونمایــی از فیلــم  
کوتاه  »فیلمرغ« ساخته 
ســهیلی  امیرمســعود 

چهارشنبه گذشته در سالن »شمارهcip »9 پردیس سینمایی 
»ویاژتوریست« برگزار شد.

»فیلمرغ« عنوان آخرین ساخته امیرمسعود سهیلی از تولیدات 
حرفه ای انجمن سینمای جوانان مشهد است که پس از اکران 
در پردیس سینمایی »ویاژتوریست« نشست فیلم با حضور 

استاد مهدی رضایی و کارگردان فیلم برگزار شد.

  »ضد ضربه« و »فیلمرغ« در جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه تهران

کوتاه  فیلم های  قدس: 
»ضدضربه« و »فیلمرغ« از 
تولیدات انجمن سینمای 
جوانان مشــهد به سی 
و ششــمین جشــنواره 
بین المللــی فیلم کوتاه 

تهران راه یافتند.
فیلم کوتاه »ضد ضربه« به نویسندگی و کارگردانی عادل تبریزی 
و »فیلمرغ« به نویسندگی و کارگردانی امیرمسعود سهیلی از 
تولیدات انجمن ســینمای جوانان مشــهد در بخش رقابتی 
داستانی سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران 
بــه نمایش در خواهند آمد و با ۶۵ اثر دیگر به رقابت خواهند 

پرداخت.
»ضد ضربه« روایتگر داستان رستم- وقتی چراغ دلت روشن شد 

دیگه نباید خاموش بشه- است.
»فیلمرغ« روایتگر داستان پیرمرد افغانستانی است که آخرین 
آرزویش رساندن فیلمرغ به نوه اش است اما این آرزوی به ظاهر 
ساده خیلی سخت برآورده می شود. گفتنی است این فیلم در 

کشور افغانستان ساخته شده است.
سی وششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 1۸ تا 

2۴ آبان در پردیس سینماگالری ملت برگزار می شود.

   مدیرکل راه آهن خراسان:
 قطار رشت - مشهد 

همه روزه شد

قدس: مدیرکل راه آهن خراسان گفت: قطار مسافری رشت 
به مقصد مشــهد و برعکس با توجه به تقاضای مسافران 
از امــروز 11آبان ماه به صورت همه روزه در مســیر قرار 
می گیرد. نصیری ورگ افزود: این قطار تاکنون به صورت 
یک روز در میان در مســیر ذکر شده قرار می گرفت. وی 
اظهار کرد: قطار رشت- مشهد و برعکس ساعت 17:20 از 
رشت به مقصد مشهد حرکت می کند و ساعت 9:۴0روز 
بعد وارد مشهد می شود. به گفته این مسئول، حرکت این 
قطار از امروز از مشهد به سمت رشت ساعت1۶:۳0 در نظر 

گرفته شده و ساعت9:10 به مقصد خواهد رسید. 

   فاتح توپچو با استاندار خراسان رضوی دیدار کرد
آغاز مأموریت سرکنسول جدید 

ترکیه در مشهد

قدس:  سرکنســول جدید جمهوری ترکیه در مشهد، با 
حضور در استانداری خراسان رضوی، ضمن دیدار با علیرضا 

رزم حسینی، به طور رسمی مأموریت خود را آغاز کرد.
اســتاندار خراسان رضوی در این دیدار، ضمن تبریک 
به فاتح توپچو بابت آغاز مأموریت کنســولی خود در 
مشــهد، اظهار امیدواری کرد کــه در انجام مأموریت 
خــود، زمینه توســعه روابط بین خراســان رضوی و 
اســتان های کشــور ترکیه فراهم شــود. وی افزود: 
خراســان رضــوی ظرفیت های خوبــی در حوزه های 

مختلف برای توسعه روابط دوجانبه دارد.

   مدیر جهاد کشاورزی:
برداشت انار در شهرستان بجستان 

آغاز شد

بجستان- خبرنگار قدس: برداشت انار بجستان همه 
ساله در اوایل آبان ماه با شروع فصل سرما آغاز و به بازارهای 
داخلی و خارجی عرضه می شــود. مدیر جهاد کشــاورزی 
بجســتان در نشست خبری ضمن بیان این مطلب، گفت: 
امســال برداشــت انار از بیش از هزار هکتــار باغات این 
شهرستان آغاز که کیفیت باالی آن سبب جذب خریداران 

بسیاری از سراسر کشور شده است.
محمد شــجعی کاتی افزود: سطح زیرکشت انار بجستان 
هزار هکتار اســت که از این مقدار بیش از 12 هزار تن انار 

برداشت خواهد شد.
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محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 س ج ا د ه  ا ک ی ا ل   ح ب س
 2   د ی ر و ز   ا ن س   خ ر ق ه
 3 ب ا ر ی ک   ا ب گ ی ر   ه ا گ
 4 ا ی م ا   گ ر و ه ب ا ن   ل ا
 5 ن ی ا   ک ر ا س     ی و ش   م
 6 ی   ن م ن ا ک   ا ب ت ک ا ر  
 7   ج   خ و     ز و د   ر خ و ت
 8 و س ع   ن ا ز ب ا ل ش   ه ز ل
 9 ل و ل ه   ج ب ل     و ب   ن ق
 10   ر ی ا ک ا ر   ش ه ر ا م   ی
 11 ب   ل ر د     ر ا م ش   و س  
 12 ف ر   د ا د ن ا م ه   س ن ی ن
 13 ر ا س   م ن ا د ی   س و ا ر ه
 14 و ز ی ر   د س ی   م ا ر ک ا  
 15 ش ی ر  ت  ه ا و ن  ج ن و ب ی
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15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               7 
               8 
               9 

               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

  

1. در ســال 1۳۵۸ بــه فرمــان امــام 
خمینی»ره« و به منظور آموزش خواندن 
و نوشتن به بزرگســاالن و نیز کودکانی 
که به مدرسه دسترسی نداشتند تشکیل 
گردید 2. دعاهای زیرلــب- پرهیزکار - 
نخست ۳. مقابل شفاهی- سمت نماز- نام 
دخترانه وطنــی به معنی بانمک ۴. مادر 
ترکی- »تباه« مختصر- هزار عرب- صوت 
اندیشــیدن- موی پیچیده-  افسوس ۵. 
پیش درآمد فراوان ۶. حرارت بدن بیمار- 
فرستادن- دفتر ثبت حساب های موقتی 
7. باقی گذاردن- از تقسیمات دوگانه سال 
هجری- آب دهان ۸. جمع دولت- شهر 
باران- برچســب تجارتــی کاال- جرم و 
گناه 9. تشــنه فریب بیابان- جاده زیبا و 
سرسبز شمال- بخشی از خاک زنجان را 
دربر می گیرد 10. از اناجیل اربعه- آیت- 
فلز سرچشــمه 11. پایتخت آلمان غربی 
قهرمان  گردن آویز  انســانیت-   ســابق- 
ابزار ســوراخ کاری  12. قرض و دیــن- 
چــوب- از اقوام جنوب شــرقی آســیا- 

خوگرفتــن 1۳. ناتــو- غــذای کفش- 
بی کس وکار 1۴. کلمــه احترام آمیز اول 
اسم مردان- ســرگرمی موردعاقه شما- 
از تقســیمات کشــوری- به  اندازه 1۵. 
دســت رستم با دوتیری که به چشمانش 

اصابت کرد کشته شد

1. بازنده عرصه مسابقات بوکس- دستبند 
طا یا نقــره 2. خوش اندام- عقیده قلبی- 
مخفــی ۳. ضربه مکرر- نخســتین مؤذن 
اســام- رســام ۴. در ردیف 12افقی هم 
می بینید-  شکاف سرقلم- مار عظیم الجثه 
خطرنــاک- گوشــه جســم ۵. آب بند – 
دوباره کاری- پیشــینیان ۶. کشــوری در 
جنوب شرق اروپا- دلیری 7. میوه گرمسیری- 
مردی کــه پلکش شکافته شــده- حواری 
خائن ۸. عقاب ســیاه - ســبزی پیچیده- 
ضمیری در دستورزبان عربی- قبیله ای در 
صدر اســام 9. بیماری برون روش- صلح 
 و آشــتی- خــود را به زحمــت انداختن 
10. ســرنیزه- بی ایمــان- ورم 11. درامان 

خداســت- رهبر اســتقال هند- باالآمدن آب دریا 
12. سفیدموی شاهنامه- مسافرخانه مجلل- قیمت- 
خداترس 1۳. اسباب بازی کودکانه- قبله گاه مسلمین- 
حرفی در الفبای یونانی 1۴. از خواب افزارها- شــرم و 
حیا- روز تازی 1۵. ظرفی برای طبخ غذا- امانت فروش

   افقی

    عمودی
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