
 کشاورزان هر چه سریع تر 
گل های زعفران را برداشت کنند

 عملکرد شما از نفوذ دشمن 
جلوگیری می کند

آیت اهلل علم الهدی در دیدار اعضای هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی: مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

مدیر امور باغبانی جهاد کشــاورزی خراسان رضوی 
گفت: بارندگی شــدید و برودت هوا موجب کاهش 
کیفیــت زعفران و در برخی مــوارد حتی منجر به 
کاهش کمیــت آن می شود.سیدهاشــم نقیبی در 
خصوص پیش بینی خســارت های ناشــی از سیل 
اخیر به خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: از طریق 

مدیریت بحران استانداری هشدارهایی...

آیت اهلل علم الهدی در دیدار اعضای هیئت نظارت بر 
انتخابات خراسان رضوی با بیان اینکه امیدوارم فعالیت 
شــما، همچون یک قائمه بــرای جلوگیری از نفوذ 
دشمن به نظام عمل کند، اظهار کرد: در فعالیت هایی 
که انجام می شــود و به نظام مربوط اســت، برخی 
فعالیت ها شاید در فضای محدودی انجام می گیرد اما 

نقش آفرینی اش به  اندازه یک  ...
.......صفحه 2 .......صفحه 2 
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انرژی خورشیدی و فرصت هایی که سوخت
به دلیل اجرایی نشدن تعهدات 

شرکت پیمانکار و به دستور شهردار

قرارداد 
ایستگاه های 

دوچرخه مشهد 
فسخ شد 

قدس: رئیس کمیسیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شورای 
شــهر مشهد مقدس گفت: با توجه به اجرایی نشدن تعهدات 
شرکت پیمانکار ایستگاه های دوچرخه و ارائه ندادن خدمات 
مطلوب به شــهروندان، قرارداد این ایستگاه ها با نامه شهردار 
مشهد فسخ شد. مجتبی بهاروند اظهار کرد: براساس قراردادی 
که در این خصوص منعقد شــده، شــرکت طــرف قرارداد 
شــهرداری قرار بوده طراحی، تأمین تجهیــزات و ملزومات، 
پیاده ســازی، ایجاد150 ایســتگاه به منظور استقرار 3 هزار 
دوچرخه در سطح شهر و راه اندازی و مدیریت سامانه دوچرخه 
را انجام دهد.وی با بیان اینکه با توجه به اجرا نکردن تعهدات 
و استنکاف شرکت از ایفای تعهدات قراردادی، چندین نوبت 
اخطاریه داده شــده، گفت: متأسفانه این اخطارها تغییری در 
عملکرد شرکت ایجاد نکرد و همچنان شاهد تکرار رویه های 
قبل بودیم.وی تصریح کرد: با توجه به مسائل یاد شده، شهردار 
مشهد در نامه ای خطاب به مدیرعامل مؤسسه شرکت مذکور، 

فسخ قرارداد را اعالم کرده است.

بررسی اما و اگرهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

.......صفحه 2 

 توسط پژوهشگران 
علوم پزشکی محقق شد

تولید ماده 
 ضدپوسیدگی دندان 

در مشهد

 گفت وگو با »رویا حسینی«
 نویسنده ادبیات پایداری مقاومت

 برای ماندگاری 
دفاع مقدس،خوب و 

واقعی بنویسیم

.......صفحه 4 

خانم هــا ثابت کرده اند به دلیل نوع نــگاه و قلم لطیفی که دارند، 
می توانند بسیاری از ظرایف دفاع مقدس را که گاهی از نگاه مردانه 
جا مانده است، ثبت کنند. رویا حسینی متولد 1346 مشهد است 
که به قول خودش از کودکی قلم خوبی داشــته و بهترین انشای 

کالس متعلق به او بوده است...

.......صفحه 4 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

»  فراخوان نوبت دوم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف 
تولیدکنندگان و تعمیرکاران قطعات برق خودرو مشهد  «  

 در اجرای ماده »  7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
سازمانهای  بر  نظارت  کمیسیون   98/07/03 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره 
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و  از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس  صنفی مشهد بدینوسیله 
تعمیرکاران قطعات برق خودرو مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت میشود از روز سه شنبه مورخ 98/08/14 
با مدارک ذیل ابتدا در سامانه ایرانیان  ظرف مدت 10 روز، حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 98/08/23 شخصًا 
داوطلبین،  نام  ثبت  قسمت   -  ) ها  اتحادیه  الکترونیکی  انتخابات   ( ساران  سامانه   -  iranianasnaf.ir اصناف 
مراجعه و با درج شناسه صنفی،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام 
و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه                  
) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان مشهد، 

واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند . 
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

»  فراخوان نوبت سوم ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه 
صنف هتل آپارتمان داران و مهمانپذیران مشهد  «  

 در اجرای ماده »  7 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
سازمانهای  بر  نظارت  کمیسیون   98/06/07 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره 
آپارتمان  هتل  صنف  اتحادیه  بازرس  و  مدیره  هیئت  در  عضویت  داوطلبان  کلیه  از  بدینوسیله  مشهد  صنفی 
ظرف   98/08/14 مورخ  شنبه  سه  روز  از  میشود  دعوت  ذیل،  شرایط  دارندگان  مشهد،  مهمانپذیران  و  داران 
مدت 10 روز، حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 98/08/23 شخصًا با مدارک ذیل ابتدا در سامانه ایرانیان اصناف                   
iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین، مراجعه و با 
درج شناسه صنفی،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه  اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی 
سازمان  در  واقع  مشهد،  شهرستان  صنفی  های  اتحادیه  انتخابات  برگزاری  اجرایی  هیئت  دبیرخانه  به   ، فوق( 

صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند . 
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سبزوار
)هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( آگهی ثبت نام نوبت اول

باعنای��ت ب��ه ماده6آئی��ن نام��ه اجرائ��ی انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره وبازرس��ان اتحادی��ه ه��ای صنفی)موض��وع 
تبصره3ماده22قان��ون نظام صنف��ی( و دراجرای مصوبه مورخ 98/07/07کمیس��یون نظارت برس��ازمانهای صنفی 
شهرستان سبزوار،بدینوس��یله ازکلیه داوطلبان عضویت درهیئت مدیره وبازرس اتحادیه صنف مشاورین امالک 
شهرس��تان س��بزوار دارندگان شرایط ذیل دعوت میش��وداز روزش��نبه مورخ 98/08/11ظرف مدت15روز،حداکثر 
iranianasnaf.ir-س��امانه  اصن��اف  ایرانی��ان  درس��امانه  ذیل،ابت��دا  مورخ98/08/25بام��دارک  تاروزش��نبه 
س��اران)انتخابات الکترونیک(-ثبت نام داوطلبین،بادرج شناس��ه صنفی،نس��بت به ثبت ن��ام وبارگذاری تصاویر 
م��دارک مربوطه،بش��رح ذیل اقدام وس��پس با ارائه اص��ل وتصویر مدارک ذی��ل الذکر،جهت ادام��ه فرآیند ثبت 
نام وتکمیل پرسش��نامه)درمهلت قانونی فوق(به دبیرخانه هیئت اجرایی برگ��زاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان سبزوار واقع در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان سبزوار به آدرس میدان طالقانی خیابان عالمه 

طباطبائی مراجعه نمایند.
شرایط الزم: 1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2-اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداش��تن س��وء پیش��ینه کیفری مؤثر   4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال،مانند حجر،ورشکس��تگی و افالس  
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر 6- عدم اشتهار به فساد   7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد 

سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه   8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10-داشتن وثاقت و امانت   مدارک مورد نیاز: 1-هشت قطعه عکس 4*3 جدید 

پشت نویسی شده   2-سه سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 
3-سه سری تصویر پشت و رو کارت ملی به همراه اصل آن

4-یک برگ تصویر از آخرین مدرک تحصیلی)حداقل دیپلم(یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5-یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6-یک برگ تصویر از اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
*داوطلبان محترم الزاما میبایس��ت قبل ازمراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرایی،درس��امانه ایرانیان اصناف 
بش��رح ف��وق الذکر،ثبت ن��ام الکترونیکی راانجام داده وس��پس جهت ادام��ه فرآیندثبت نام ب��ه دبیرخانه هیئت 

اجرایی،مراجعه نمایند.
* داوطل��ب ش��دن کارکنان اتحادیه ها،اتاق اصناف ودس��تگاههای اجرائی موضوع م��اده)5( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری،درانتخابات هیئ��ت مدیره اتحادیه های صنفی،منوط به اس��تعفای آنان ازش��غل قبل��ی خود،پیش ازثبت 
نام درانتخابات اس��ت واعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اش��اره شده،پیش از شروع به کار درهیئت مدیره 

اتحادیه،الزامی است.
*اس��کن اصل مدارک شناس��نامه-کارت ملی-پروانه کس��ب-اعتبارنامه ومدرک تحصیلی هن��گام ثبت نام الزامی 

میباشد.
 هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان سبزوار 
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بجنورد- خبرنگار قدس: معاون وزیر راه و شهرسازی و 
مدیرعامل شــرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای 2 هزار 

طرح بازآفرینی شهری در محالت هدف کشور خبر داد. 
سیدمحمد پژمان در نشست ستاد بازآفرینی پایدار شهری 
خراسان شمالی گفت: طرح های بازآفرینی شهری در مناطق 
حاشیه ای شهرها، بافت فرسوده و در مجموع بافت ناکارآمد 
شهری اجرا می شود تا وضعیت زندگی شهروندان بهبود یابد.

وی با اشاره به بازدید از محله های مختلف شهرهای بجنورد 
و شیروان اظهار کرد: شهرهای خراسان شمالی در تمام نقاط 
و بخش ها، نیاز به انجام اقدامات ویژه دارند تا شرایط نشاط، 
شــادابی و رفاه برای شهروندان مهیا شــود.وی با اشاره به 
اینکه بازآفرینی شــهری، کاری گســترده است و در این 

زمینه باید تمام دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی شهری، 
همکاری داشته و پای کار بیایند، افزود: این شرکت پیگیر 
سیاســت های دولت در زمینه بازآفرینی شــهری است و 
نباید تصور شود که تمام کارها بر عهده این شرکت است.
پژمان با اشاره به اینکه تاکنون بخش بسیار ناچیزی از اهداف 
و اقدامات بازآفرینی شــهری محقق شده است، خاطرنشان 
کرد: خارج شــدن از این وضعیــت نیازمند اهتمام عموم و 
انسجام میان دستگاه هاســت.معاون وزیر راه و شهرسازی 
دربــاره نگرانی ها از پایین بودن ســقف تســهیالت اجرای 
واحدهای مسکونی، گفت: هیچ نگرانی برای سقف تسهیالت 
وجود ندارد، به ازای هر واحد مسکونی در بافت فرسوده 400 

میلیون ریال اعتبار تسهیالتی یارانه دار پرداخت می شود.

نیشابور- خبرنگارقدس: با حضور معاون وزیر آموزش و 
پرورش و رئیس ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشور دبستان 9 کالسه شقایق مهر نیشابور با صرف اعتبار 
18 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی در مراسمی افتتاح 
شد.معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور در این مراسم گفت: ما امروز 
در شهرستان نیشــابور پروژه های زیادی را بازدید کردیم و 
اولویت ما در سازمان نوسازی، تکمیل پروژه های نیمه تمام 
اســت و در پی مکاتبات نمایندگان این شهرستان، تالش 
خواهیم کرد اعتبار الزم برای تکمیل و ســاخت پروژه های 

مورد نظر را تأمین کنیم.
دکتــر مهراهلل رخشــانی مهــر افــزود: در حــال حاضر، 

استانداردســازی سیستم های گرمایشــی مدارس یکی از 
اولویت های اصلی آموزش و پرورش به شــمار می رود و پس 
از بازدید از هنرستان شریعتی نیشابور بنا شد سریعاً نسبت 
به تجهیز موتورخانه و استانداردسازی سیستم گرمایشی این 

هنرستان که بسیار گسترده و وسیع نیز هست، اقدام کنیم.

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراسان شمالی 
گفت: کارشکنی مدیران و اجرا نشدن مصوبات این ستاد 
موجب افزایش مشکالت اجتماعی در محالت هدف طرح 
بازآفرینی شهری می شــود.دکتر محمدعلی شجاعی در 
سومین نشست ستاد بازآفرینی شهری استان اظهار کرد: 
قانون باید فصل الخطاب دستگاه های خدمات رسان برای 
هزینه اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت ها در محالت هدف 
طرح بازآفرینی شهری باشــد.دکتر شجاعی افزود: طرح 
بازآفرینی شهری تنها پرداختن به مباحث عمرانی نیست 
بلکه  این طرح پیوست اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و به 
طور قطع رفاه مردم در این محالت مورد توجه اســت و 

شهر، محلی برای زندگی شهروندان تعریف می شود.

وی گفت: مجموعه آینه خانه مفخم در شــهر بجنورد از 
ظرفیت الزم برای ایجاد یک میدان امام اصفهان برخوردار 
است که با مشــارکت حوزه عمرانی و گردشگری استان 
کار را دنبال می کنیم و برای تســریع در روند انجام کار، 
برگزاری یک نشســت در مرکز با حضور معاون وزیر راه و 
شهرسازی و نمایندگانی از وزارت بهداشت ضروری است.

دکتر شــجاعی افزود: در حوزه شــهری در شــهرهای 
بجنورد، شــیروان و اسفراین باید تا ســه روز آینده با 
ورود فرمانداران و شــهرداران طرحی ارائه و مطالبات 
اســتان از ســطح ملی مشــخص شــود و دغدغه های 
شــهروندان در حوزه های مختلف دیــده و راهکارهای 

الزم برای رفع آن پیش بینی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد 

اجرای ۲ هزار طرح بازآفرینی شهری در محالت هدف کشور
با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت

افتتاح دبستان شقایق های مهر در نیشابور
استاندار خراسان شمالی:

کارشکنی مدیران، موجب افزایش مشکالت شهری می شود



 ابر و باد و مه و خورشید دست به دست هم دادند 

 مه والت در تولید پسته رکورد شکست
هاشم رسائی فر هراندازه که سال گذشته 
باغداران مه والتی غم و غصه نداشتن محصول 
را خوردند، امسال غرق در ناز و نعمت شده اند 
و پســته روی خندانش را به آن ها نشان داد 
تا بزرگ ترین شهرستان باغی خراسان رضوی 
امسال رکوردی بی سابقه در برداشت محصول 

پسته ثبت کند.
 107 هزار تن آمار برداشت محصول امسال 
باغات پسته شهرستان مه والت است. محصولی 
که جنبه صادراتــی دارد و ارزآوری اش برای 
اقتصاد کشور قابل اتکا و اعتناست. نکته قابل 
توجه در مورد محصول باغات پسته مه والت 
این است که این محصول با کمترین استفاده 
از سم آفات عمل آوری شده، به همین دلیل 
بهترین شــرایط را در طول سالیان گذشته 
دارد. محصول خوب و بازار مناســب در کنار 
اشتغال آفرینی که محصول پسته برای مردم 
داشــتَه، موجب شــده تا آن ها شکرگزار این 

نعمت الهی باشند.

  رکورد تولید پسته مه والت شکست
رئیــس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان 
مه والت در خصوص شرایط برداشت پسته در 
این شهرستان می گوید: مه والت بزرگ ترین 
شهرستان باغی خراسان رضوی و مهد تولید 
پسته اســتان، 30 درصد ســطح زیر کشت 
پسته خراسان رضوی را به تنهایی در اختیار 
دارد که از این مقدار 53 درصد پسته استان 

و 7درصد پسته کل کشور را تأمین می کند.
رمضانعلی قاسمی می افزاید: 19 هزار و 300 
هکتار از اراضی شهرســتان مه والت را باغات 
پسته شامل می شود که از این میزان 15هزار 
و 300 هکتــار آن به بار نشســته اســت و 
محصول بدست آمده از این باغات در مجموع 
107 هزار تن پســته بوده که پس از فراوری 
و خشک شــدن محصول نهایی 27 هزار تن 
را شامل می شود. این میزان برداشت در نوع 
خودش بی نظیر است و رکوردی جدید برای 

کشاورزی مه والت به حساب می آید.

 صادرات پسته تازه خوری برای نخستین 
بار از مه والت

وی با اشــاره به اینکه گرمه، بادامی، اکبری، کله 
قوچی و فندوقی ارقام محصول پسته شهرستان 
هســتند، اظهار می کند: 25 درصــد از میزان 
محصول بدست آمده به صورت تازه خوری به بازار 
عرضه شده و با اقداماتی که صورت گرفته، میزان 
قابل توجهی از پســته برای مصرف تازه خوری 
امسال برای نخستین بار از مه والت به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس و عراق صادر شده است.
 رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مه والت 
یادآور می شود: در حال حاضر 55 واحد ترمینال 
فراوری و ضبط پسته در این شهرستان در قالب 
77 خط فعالیت دارند و با تمهیداتی که پیش از 
شروع برداشت محصول اندیشیده شد، توانستیم 
ســوخت مورد نیاز برای فعالیت این ترمینال ها 
را در اختیار آن ها قرار بدهیم تا کشــاورزان برای 

فراوری محصولشان با مشکل مواجه نشوند.

 2 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد 
پسته کاران مه والتی

قاسمی همچنین در خصوص کیفیت محصول 

پســته امســال عنوان می کند: محصول امسال 
رشدی سه برابری نسبت به سال گذشته داشته 
است و به دلیل اینکه کمترین آفت و همچنین 
کمترین میزان سم پاشی را داشته با کیفیت ترین 

محصول در سالیان اخیر بوده 
اســت و رغبت تجار خارجی 
برای خرید محصول امســال 

خیلی بیشتر از گذشته است. 
وی در پاسخ به این پرسش که 
امسال  پسته  محصول  فروش 
مه والت چه میزان آورده ریالی 
برای باغداران خواهد داشــت، 
اظهار می کنــد: پیش از این با 
رشــد قیمتی خوبی که پسته 
داشــت پیش بینی مــا 3هزار 
میلیــارد تومــان آورده برای 

باغداران بود، اما با کاهشی که قیمت ها داشته به 
نظر می رسد رقمی در حدود 2هزار 500 میلیارد 

تومان عاید پسته کاران مه والتی شود.

  جشن شکرگزاری پسته
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان مه والت 

همچنیــن در واکنــش به ایــن موضوع که 
تکلیــف برگزاری جشــنواره پســته به کجا 
انجامید، می گوید: موضوع برگزاری جشنواره 
پســته دو ماه پیش از برداشــت مطرح شد، 
اما اقدام خاصی بــرای آن صورت نگرفت با 
این وجود بحث جشــن شکرگزاری برداشت 
پســته مطــرح اســت و تاکنون جلســاتی 
در ایــن خصوص بــا حضــور صاحبنظران 
برگزار شــده که امیدواریم به نتیجه برسد. 
برگزاری جشــن شــکرگزاری پسته نیازمند 
تجار  ترمینال داران،  باغداران،  همه  همراهی 
و دســت اندرکاران ایــن امر اســت، چراکه 
برگزاری آن مستلزم هزینه های زیادی است 
و بــه تنهایی نمی توان از عهــده آن برآمد، 
ولی آنچه باید در نظر داشــت این است که 
برگزاری جشنواره پسته یا جشن شکرگزاری 
موجب خواهد شد تا مردم در سراسر کشور 
و حتی خارجی های بیشتری پسته مه والت 
را بشناسند و این شناخت در نهایت به سود 

باغداران تمام خواهد شد.
قاسمی در مورد تسهیالتی 
به  که جهــاد کشــاورزی 
راســتای  در  پســته کاران 
ارتقای شــرایط کشت این 
می دهد،  آن ها  به  محصول 
عنــوان می کنــد: عالوه بر 
گردشی  در  سرمایه  تأمین 
کــه بــه ازای هــر هکتار 
تومان  میلیــون   10 بــاغ 
بــه پســته کاران پرداخت 
می شــود و بازپرداخت آن 
یکســاله اســت، هر کدام 
از باغــداران کــه آمادگی 
الزم بــرای اجرای سیســتم های آبیاری زیر 
سطحی را داشــته باشند برای هر هکتار باغ 
13 میلیون تومان کمــک بالعوض دریافت 
خواهنــد کرد کــه با این طــرح امید داریم 
شرایط بهتری برای بهره وری بیشتر از منابع 

آب موجود در منطقه فراهم شود.

 مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی در گفت وگو با قدس: 

  کشاورزان هر چه سریع تر گل های 
زعفران را برداشت کنند

وحید اکرمی: 
امــور  مدیــر 
کشاورزی  باغبانی جهاد 
خراســان رضوی گفت: 
بارندگی شدید و برودت 
هــوا موجــب کاهــش 
کیفیــت زعفــران و در 

برخی موارد حتی منجر به کاهش کمیت آن می شود.
سیدهاشــم نقیبی در خصوص پیش بینی خسارت های ناشی 
از ســیل اخیر به خبرنگار قدس آنالین عنوان کرد: از طریق 
مدیریت بحران اســتانداری هشدارهایی در خصوص بارندگی 
شــدید اعالم شده بود که این هشدارها به تمام فرمانداری ها، 
بخشداری ها و مدیریت های جهاد کشاورزی استان ارسال شد. 
با توجه به پیش بینی های انجام شده تالش کردیم که میزان 

خسارت را به حداقل برسانیم.
وی افزود: در خصــوص مزارع زعفران هیــچ راهکاری برای 
جلوگیری از خســارت بارندگی شــدید وجود ندارد به ویژه 
زمانی که گل زعفران روییده و آماده برداشــت شده باشد، در 
این هنگام تنها اقدام مثبت چیدن گل زعفران پیش از شروع 

بارندگی هاست.
وی تصریح کرد: به دلیل تعطیلی هایی که هفته گذشته وجود 
داشــت و اینکه بیشتر کشاورزان و کارگران به شهرهای دیگر 
مسافرت کرده بودند، بسیاری از گل ها بر زمین مانده و برداشت 
نشــده بود. لذا در پی بارش های اخیر به زعفران کاران استان 

بیشتر از حد معمول خسارت وارد شد.
وی اظهار کرد: تاکنون آمار دقیقی از خســارت های وارده به 

زعفران کاران خراسان رضوی به دست ما نرسیده است.
نقیبی متذکر شد: پیش بینی های هواشناسی حاکی از آن است 
که امروز و فردا بارندگی های زیاد به همراه کاهش محسوس 
دمای هوا در بسیاری از شهرستان های استان صورت خواهد 
گرفــت. برای جلوگیری از خســارت به محصــوالت باغی و 
درختــان می توان اقدامات متفاوتی انجام داد اما برای زعفران 
تنها راه جمع آوری آن اســت بنابراین به کشــاورزان استان 
توصیه می کنیم که هر چه سریع تر گل های زعفران را چیده 

و برداشت کنند.
وی ادامه داد: حتی اگر الزم است به کارگران دستمزد بیشتری 
پرداخت کنند تا آن ها سریع تر زعفران ها را جمع آوری نمایند 
تا شــاید بتوان تا حدی از بروز خسارت به زمین های زعفران 
جلوگیــری کرد. وی ابراز کرد: بارندگی شــدید و برودت هوا 
موجب کاهش کیفیت زعفران و در برخی موارد حتی منجر به 
کاهش کمیت آن می شود. یعنی در برخی مواقع کاهش شدید 
دمای هوا گل زعفران را خشک کرده و این گل قابل استفاده 
نخواهد بود. متأسفانه در سال 95 کشاورزان با چنین شرایطی 

روبه رو شدند و بسیاری از گل های زعفران از بین رفت.

    سی و چهارمین واحد ثبتی استان 
 در  رشتخوار افتتاح شد

قدس: سی و چهارمین 
واحــد ثبتــی اســتان 
در  رضــوی  خراســان 
شهرســتان رشــتخوار 
رسماً افتتاح و شروع به 

کار کرد.
مدیــر کل ثبت اســناد 

و امالک خراســان رضوی در این مراســم کــه با حضور امام 
جمعه، فرماندار، جمعی از معاونان و رؤســای واحدهای ثبتی 
و ستادی این اداره کل برگزار شد، گفت: چارت سازمانی حوزه 
ثبتی شهرســتان رشتخوار در سال 95 برابر موافقت نامه امور 
ساختارهای سازمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با 
پیگیری مسئوالن با 9 پست سازمانی تصویب و با 3.1 درصد از 
مساحت استان و 235 پالک اصلی پیش بینی می شود به طور 
ماهانه حدود 300 ســند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و 40 
واقعه ازدواج و 50 سند مالکیت کاداستری ثبت و صادر نماید.

محمدحســن بهادر با اشــاره به مزایا و فوایــد اجرای طرح 
کاداستر به عنوان زیرساخت توســعه پایدار کشور ادامه داد: 
ضرر بی توجهی به طرح کاداستر کمتر از ضرر پدیده قاچاق در 
کشور نیست بنابراین ادارات ثبت اسناد و امالک استان برای 
مستندسازی امالک در اختیار دستگاه های دولتی و متولیان 
صیانت از اراضی دولتی، عمومی، ملی، مرتعی و موات آمادگی 

کامل دارند.
وی تصریح کرد: اجرای کامل قانون حدنگار عالوه بر جلوگیری 
از زمین خواری و تعارضــات ملکی، هزینه های مادی دولت و 

مردم را به مراتب کاهش می دهد.
در ابتدای این مراســم فرماندار رشــتخوار نیز با قدردانی از 
راه اندازی واحد ثبتی در این شهرستان گفت: اداره ثبت اسناد 
و امالک جایگاه رفیعی دارد و ما تالش می کنیم تا اداره ای در 

شأن و منزلت مردم شهرستان داشته باشیم. 
عرب افــزود: یکی از رموز موفقیت مجموعه شهرســتان در 
خدمت رســانی؛ همراهی و همدلی بین مدیران و مسئوالن 
شهرستان است که این همدلی را در تجهیز و افتتاح اداره ثبت 

اسناد و امالک شاهد بودیم.
در ادامه این مراسم با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور، جواد خزایی با 10 سال سابقه کار به عنوان رئیس واحد 
ثبتی رشتخوار معرفی و نخستین سند موقوفه صادر و تحویل 

نماینده اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شد.

    بیانیه جنبش دانش آموزی
خراسان رضوی به مناسبت 13 آبان

جنبش  اعضای  قدس: 
اســتان  دانش آمــوزی 
به  رضــوی  خراســان 
مناســبت یــوم اهلل 13 
آبــان بیانیــه ای صادر 
کرده که در بخشــی از 

آن آمده است:
13 آبان! روزی که من و دوســتان دانش آمــوزم را به یاد 
کینه توزی و ســتیزه جویی می اندازد؛ کینه ای نســبت به 
طاغوت و در ســتیزه بودن با اهل اســتکبار؛ اهل استکبار 
اســتعمارگری مانند آل ســقوط ظالم که همچون حیوانی 
خونخــوار، خــون کودکان یمنــی را می مکــد و می بلعد! 
طاغوتیانی مانند دولت های میانمار و هند که کوچک ترین 
توجهــی به مسلمان کشــی در میانمار و کشــمیر ندارند! 
ددمنشــانی بســان اســرائیل خبیث که کماکان غاصبان 
زندگی و سرزمین مجاهدان فلسطینی اند! و در نهایت، یزید 
صفتانی چون آمریکای مســتکبر کــه با آن خبیث جمهور 
مشعوف الحالش، ریشه و پایه تمام ستم ها در دنیاست... ما 
اعضای انجمن های اسالمی دانش آموزان خراسان رضوی در 
چهلمین سالگرد تأسیس نهاد مقدس اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان که با دستور تاریخی بنیان گذار فقید 
جمهوری اسالمی حضرت امام خمینی)ره( در 13 آبان 58 
متولد شــد و در روز تســخیر النه کاهی جاسوسی آمریکا، 
ضمن گرامیداشــت این روز با نثار درود و ســالم به ارواح 
پاک و مطهر شهدا و امام راحل و تجدید پیمان با آرمان ها 
و اندیشه های انقالب اسالمی و پیر خمین، اعالم می داریم:

روزگارانی، نوجوانانی همسن و سال خود، جانشان را تقدیم 
ســاحت مقدس امام زمان)عج( و انقــالب کردند تا امروز، 
ما در امنیت کامل زیر ســایه ناتمام نظام اسالمی تحصیل 
و تهذیــب کنیــم؛ ما با تمام وجود ســعی می کنیم با قدم 
گذاشــتن در مسیر آرمان ها و اهداف ایشــان ادامه دهنده 
راه پرخیــر و برکتشــان باشــیم و تالش کنیــم در هیچ 
زمان نامشــان را از یاد نبریم و نه تنها کوچه هایمان، بلکه 

دلهایمان را هم به نام ایشان بزنیم.
در برهه ای از تاریخ و زمانه که فتنه های دشمن دیرینه مان 
به اوج خود و به کشورهای دوست و همسایه ای چون عراق 
و لبنان رسیده اســت و تحریم های اقتصادی دیگر آخرین 
نفس های خود را می کشــند، ما افسران جوان جنگ نرم با 
نوای »هیهات مّنا الذلّه« اعالم می داریم؛ ای یزیدیان زمانه! 
دیگر روزگار انزوای شــما فرا رسیده است و همان طور که 
تا به حال نتوانستید هیچ غلطی بکنید، تا به ابد هم توانایی 
ایستادن در مقابل نظام جمهوری اسالمی را- چه در عرصه 
جنگ نرم و چه در عرصه جنگ ســخت- نخواهید داشت؛ 
چرا که فهمیده های زمانه، نسل چهارم انقالب، بیشتر از هر 
زمان دیگر، جان فدا و جان بر کف، در ســپاه فداییان ولی 
امر حضور دارند و با شوق و ایمان استوار، »مرگ بر آمریکا« 

گویان، آماده نبرد با اهریمنان اند.
مقــام معظم رهبری: »یکی از راه های مقاوم کردن کشــور 
عبارت اســت از حرکت علمی که نباید متوقف شود و نباید 

شتاب آن کاهش پیدا کند«.
بــا توکل بر خداونــد متعال و با روحیــه خودباوری، عهد 
می بندیم در عرصه های علمی و آموزشی، تالش کنیم برای 
فتــح قلل افتخار و پرچم کشــور عزیزمان را در زمینه های 
علــم و فناوری تا همیشــه بــاال نگاه داریــم و می گوییم 

ایستاده ایم تا اوج افتخار.

 آیت اهلل علم الهدی در دیدار اعضای 
هیئت نظارت بر انتخابات خراسان رضوی: 

  عملکرد شما از نفوذ دشمن 
جلوگیری می کند

قدس: آیت اهلل علم الهدی 
در دیــدار اعضای هیئت 
نظــارت بــر انتخابــات 
خراســان رضوی با بیان 
فعالیت  امیــدوارم  اینکه 
شما، همچون یک قائمه 
برای جلوگیــری از نفوذ 
دشمن به نظام عمل کند، اظهار کرد: در فعالیت هایی که انجام 
می شود و به نظام مربوط است، برخی فعالیت ها شاید در فضای 
محــدودی انجام می گیرد اما نقش آفرینی اش به  اندازه یک  عمر 
است. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: می توانید با 
یک تصمیم گیری و نقش آفرینی، در پیشگیری از نفوذ دشمن در 
نظام، کاری کنید که در مدت کوتاه دوره نظارت بر انتخابات، در 

جلب رضایت امام زمان)عج( به  اندازه یک  عمر مؤثر باشد.
وی خاطرنشــان کــرد: در دنیا نظام منحصر به  فــردی داریم، 
والیت فقیه برای کشــور ما دیوار بلندی درست کرده که دشمن 
نمی تواند به آن وارد شــود اما این دیوار، یک دروازه بزرگ دارد و 
آن، دروازه مردم ســاالری و انتخابات است که یک پاسبان به نام 

»شورای نگهبان« دارد.
امام جمعه مشهد به هجمه رسانه های دشمن به شورای نگهبان 
اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در تمام ایام سال، در رسانه ها 
و دستگاه های تبلیغاتی دشمن، هدف حمالت رسانه ای است که 
نباید در برابر این حمالت عقب نشینی کند، اگر بنا بود آدم در برابر 
این ها جا بخورد، اولین نفر امیرالمؤمنین)ع( است، تهاجمی که به 
امیرالمؤمنین)ع( شد شاید به هیچ  کس این  طور هجمه نشده که 

تا یکی دو قرن پس از شهادت ایشان لعن می شود.
در ابتدای این دیدار، محمدکمال سرویها، رئیس هیئت نظارت 
بر انتخابات اســتان به معرفی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات 
خراسان رضوی پرداخت و گفت: هر شهرستان دارای یک هیئت 
نظارت ســه نفره اســت که یک نفر از آنان از سوی قوه قضائیه 
معرفی می شود. وی، بررسی »سالمت اقتصادی« کاندیداها را یکی 
از مــوارد مورد تأکید در بررســی صالحیت ها بیان کرد و افزود: 
در بررســی صالحیت کاندیداها مسائل اقتصادی، رانت و ثروت 

غیرشرعی داوطلبان مورد بررسی قرار می گیرد.
غالمعلی صادقی، رئیس  کل دادگستری خراسان رضوی و عضو 
هیئت نظارت بر انتخابات اســتان نیز گفت: شورای نگهبان هر 
مقدار بتواند به تکلیف خودش به  خوبی عمل کند شاهد مجلسی 

سالم و کارآمد خواهیم بود.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان باید با این نگاه به میدان بیاید که 
نمی شود همه افراد را راضی نگه داشت و بدون تردید هجمه ها در 
برابر این شورا زیاد می شود که باید در برابر آن مقاومت کنند تا 

مجلسی کارآمد و انقالبی داشته باشیم.
علی محمــدزاده   بی تعارف بایــد قبول کنیم که 
خواســته یا ناخواســته دچار یک عقب ماندگی پنهان 
در حوزه هــای تصمیم ســازی و اجرایی شــده ایم و در 

بخش های مختلف شاهد این چرخه تکراری هستیم.
به عنوان مثال یکــی از اصلی ترین ویژگی های برنامه ها 
یا طرح های اولویت دار ملی، آینده نگری یا داشتن اثرات 
درازمدت اســت و برهمین اساس باید اقدامات طراحی 
شده به تناسب نیازهای سال ها و دهه های بعد انجام شود 

تا به اصطالح همیشه یک گام جلوتر بود.
برای آنکه اندکی عینی تر به این مسئله بپردازیم به یک 
مورد خاص اشــاره می کنیم که اگر تعللی در اجرای آن 
صورت نمی گرفت امروز شــاهد تحوالت بزرگی در این 
حوزه بودیم. موضوع اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و در صدر آن انرژی خورشــیدی چند دهه است که در 
دنیا به صورت جدی پیگیری می شود و به تناسب آن از 
سال ها پیش در کشــور ما هم اقداماتی در همین راستا 

صورت گرفت.
مصوبات الزم برای ترغیب مردم به خرید تجهیزات مورد 
نیاز هم ابالغ شــد و مانند بســیاری از طرح های مشابه 
در سال اول پشتیبانی های خوبی هم صورت گرفت ولی 
پس از آنکه تعــداد متقاضیان افزایش یافت باز به دلیل 

اعتبارات محدود از سرعت کارها کاسته شد.
در سال های بعد به علت نوسان های قیمتی از یک سو و 
اندکی سخت شدن فرایند دریافت اعتبارات شاهد کاهش 
شدید متقاضیان ســرمایه گذاری در این بخش بودیم و 
هســتیم که اصلی ترین انتقاد سرمایه گذاران و یا همان 
دریافت کنندگان تســهیالت این بود که با توجه به باال 
رفتن قیمت تجهیزات از یک ســو و پایین بودن قیمت 
خرید برق تولیدی آن ها توسط وزرات نیرو از سوی دیگر 
اســتفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده درآمدی برای 

آن ها ندارد.
ســرانجام وزارت نیــرو با بررســی های انجــام داده به 
این نتیجه رســید کــه قیمت خرید بــرق تولیدی این 
نیروگاه های کوچک را افزایش دهد و در نهایت با افزایش 

30درصدی قیمت خرید تضمینی برق موافقت کرد.

  تصمیمی خوب اما دیر 
بر همین اساس معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
خراســان رضوی روز گذشــته گفت: در اجرای ابالغیه 
جدید وزارت نیرو مبنی بر افزایش 30درصدی نرخ پایه 
خرید تضمینی برق، سرمایه گذاری در حوزه انرژی های 
تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه های انرژی خورشیدی در این 

استان افزایش می یابد. 
علی رســولیان افزود: در یک ســال و نیم اخیر با وجود 
قابلیت های زیاد خراســان رضوی در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی، سرمایه گذاری در 
این حوزه کمرنگ بوده اســت. اما در پی ابالغیه جدید 
وزارت نیرو که تولید برق از محل انرژی های تجدیدپذیر 
را از نظــر اقتصــادی توجیه پذیر می کند، نشســتی با 
شــرکت های مرتبط با نصب نیروگاه های خورشیدی در 
استان برگزار شــد تا برای توسعه سرمایه گذاری در این 

حوزه برنامه ریزی شود. 
وی یــادآور شــد: در ایــن نشســت مقرر شــد نصب 
نیروگاه های پنج کیلوواتی خورشیدی توسط کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بهزیستی برای مددجویان توسعه یابد 
که در این راســتا تسهیالت بانکی برای خرید تأسیسات 
نیروگاه به مددجویان پرداخت می شود و تولید برق توسط 
هر نیروگاه پنج کیلوواتــی ماهانه 8میلیون ریال درآمد 
دارد.  وی اظهار کرد: پیش از این مسئوالن دستگاه های 
اجرایی خراسان رضوی تعهد کرده بودند تأمین 20درصد 
از تولید برق را از طریق نصب نیروگاه های خورشیدی بر 
عهده بگیرند که برخی به این تعهد عمل کرده و برخی 

دیگر در این زمینه چندان فعال نبودند. 
 

 اما و اگرهای ناپیدا
همان گونه که در ابتدای مطلب هم اشــاره شد با کنار 
هم قرار دادن تمام اتفاقات رخ داده در این حوزه می توان 
گفت اگر مدیران تصمیم ساز ملی بیش از یک دهه قبل 
به صــورت جدی به این موضــوع ورود پیدا کردند چرا 
مقررات آســانی در نظر نگرفتند تا اگر هم در پنج سال 
اول، درآمدی از این محل نصیب وزارت نیرو نشــود ولی 

ســرمایه گذاری ها را به انــدازه ای افزایش دهد که برای 
چند دهه بعد دغدغه  ای برای تأمین برق کشــور نداشته 
باشد.همچنین اگر سهم توانمندسازی خانواده های زیر 
پوشش نهادهای حمایتی در این طرح بیشتر از همیشه 
در نظر گرفته می شــد بی شک شاهد اتفاقات مثبتی در 
ابعاد مختلف اقتصــادی و اجتماعی بودیم به طور مثال 
اگر اعتبــارات قابل توجهی در اختیار نهادهای حمایتی 
قرار می گرفت و خانواده های زیر پوشش دارای صالحیت 
را ملزم به نصب این تجهیزات می کردند با گذشت چند 
سال بی شک ضمن تولید برق بیشتر شاهد تمکن مالی 
همان خانواده ها و کاهش افراد آسیب پذیر جامعه بودیم.

  ترغیبی که افاقه نخواهد کرد
با این وصف به نظر می رســد با وجود پیش بینی معاون 
اســتاندار هم شــاهد تغییر قابل توجهی در این بخش 
نباشیم؛ چراکه با نگاهی به قیمت تجهیزات در سال های 
اخیر می بینیم قیمت اقالم مورد نیاز افزایش چند برابری 
داشــته و افزایش 30درصدی قیمت خرید برق تولیدی 
هم نمی تواند تراز مالی سرمایه گذاری و درآمدزایی از این 
محــل را به نقطه ترغیبی نزدیک کند و شــاید افزایش 
سقف تســهیالت و یا توزیع تجهیزات با قیمت یکسان 
و البته ارزان تر از بازار بتواند جهشی در این بخش ایجاد 
کند. نکته پایانی باز هم تکرار همان جمله نخست است 
که اگر قرار اســت 50 سال آینده با هزینه کمتری برق 
مصرفی کشور و اســتان را تأمین کنیم و حتی بتوانیم 
درآمدی از این محل کســب کنیــم امروز باید با توان و 
پشتیبانی بیشتری وارد گود شــویم تا چند سال دیگر 
مانند امروز که افســوس فرصت ســال های گذشته را 

می خوریم، نگران فرصت از دست رفته نباشیم.

بررسی اما و اگرهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر

انرژی خورشیدی و فرصت هایی که سوخت

محصول امسال رشد سه 
برابری نسبت به سال 

گذشته داشته و به دلیل 
اینکه کمترین آفت و 

میزان سم پاشی را داشته 
با کیفیت ترین محصول در 

سالیان اخیر بوده است

بــرش

روزبازار

کشاورزی

د رویدا

بیانیه

خبر

استان ما2
یکشنبه 12 آبان  1398
 5 ربیع االول 1441 3 نوامبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9100  ویژه نامه 3484 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

43900

7450

5400

8200

8000

حلب 5 کیلویی

900 گرمی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن نباتی جامدامگا

روغن مایع آفتابگردان

شکر)قیمت مصوب (

برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

  مدیرکل امور عشایر استان:
 کوچ پاییزه عشایر 

خراسان رضوی آغاز شد

ایرنا: مدیر کل امور عشــایر خراسان رضوی از آغاز کوچ 
پاییزه عشایر این استان خبر داد.

محمد نبوی فرد گفت: عشایر برون کوچ شامل تعدادی از 
عشایر شهرستان قوچان با 450 خانوار در فصل قشالق به 
شهرستان مراوه تپه استان گلستان و 270 خانوار از عشایر 
طایفه ایلخانی بردســکن به شهرستان طبس، تعدادی از 
عشــایر خواف به شهرســتان زیرکوه خراسان جنوبی و 

تعدادی از عشایر سبزوار به شاهرود کوچ می کنند.
وی گفت: عشایر درون کوچ نیز از شهرستان های قوچان، 
چناران، نیشابور و مشهد در شهرستان های سرخس، کالت 

و حوزه شهرستان مشهد )میامی( مستقر می شوند. 

  مدیر اداره جهاد کشاورزی مشهد خبر داد
 آغاز خرید حمایتی زعفران 

در خراسان رضوی 

قدس: مدیر اداره جهاد کشــاورزی مشهد گفت: خرید 
حمایتی زعفران از روز گذشته در خراسان رضوی آغاز شد.

امید طهماسبی زاده افزود: خرید تضمینی زعفران تا انتهای 
ماه آینده در خراسان رضوی ادامه دارد.

وی افزود: قیمت خرید حمایتی زعفران در چهار ســطح 
و براساس شرایط و اســتاندارد بورس تعیین شده است. 
زعفران پوشــال معمولی هر کیلوگرم  8میلیون و 200 
هزار تومان و زعفران پوشال مرغوب هر کیلوگرم 9میلیون 
تومان، شــبه نگین هر کیلوگرم 9 میلیــون و 500 هزار 
تومان و نگین هر کیلوگرم 10 میلیون و 500 هزار تومان 

خریداری می شود.

  در همایش طالیه داران معروف 
فعاالن امر به معروف و نهی از منکر 

گلبهار تقدیر شدند

قدس: دبیر ســتاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان 
رضوی گفت: طالیه داران معروف آسفالت کنندگان جاده 

امر به معروف و نهی از منکر هستند.
سیدعبداهلل ارجاعی در همایش طالیه داران معروف گلبهار 
افزود: باید همه مسئوالن در هر جایگاهی که قرار دارند به 
وظیفه خود به درســتی عمل کنند در آن صورت شاهد 

همگانی شدن این فریضه در جامعه خواهیم بود.
در ایــن همایش از هومن گریوانی؛ رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل، مهدی جانعلی زاده؛ رئیس شورای شهر، شهردار 
و سه نفر از کسبه گلبهار به عنوان فعاالن امر به معروف و 

نهی از منکر قدردانی به عمل آمد.



روی خط حادهث

بانک خون

رپونده

مدیرکل انتقال خون استان در گفت وگو با قدس:
 ذخایر خونی خراسان رضوی 

از وضعیت قرمز خارج شد
بهاردوست: 
چنــدی پیش 
حمیدرضا اسالمی، مدیر 
کل انتقال خون خراسان 
رضوی اعالم کرد: ذخایر 
خونی استان در وضعیت 
هشــدار قرار گرفته و از 

تداوم این وضعیت ابراز نگرانی کرد . او از مردم خواست تا با 
حضور در پایگاه های اهدای خون در ایام ماه محرم و نذر خون 

حسینی برای اهدای خون اقدام نمایند.
در همین زمینه و پس از اتمام ایام دهه آخر صفر، مدیر کل 
انتقال خون خراســان رضوی به قدس آنالین گفت: مراجعه 
همه ســاله مردم برای اهدای خون در ایام اربعین حسینی 
و دهه آخر صفر بهترین کمــک برای جبران کمبود ذخایر 
خونی است و امســال هم مانند سال های پیش ۵ تا ۷ آبان 
مراجعه مردم بسیار خوب و قابل توجه بود تا جایی که تعداد 
مراجعه کنندگان در روز ۲۸ صفر یعنی ۵ آبان ماه ۷۸۵ نفر 
بود که نسبت به ســال گذشته که ۷۷۶ نفر بود یک درصد 

افزایش داشتیم.
وی ادامــه داد: در ۶ آبــان ماه ۶۵۸ نفــر مراجعه کننده به 
پایگاه های انتقال خون داشتیم و در ۷ آبان ۳۷۳ نفر مراجعه 
کردند که نسبت به سال گذشته که ۳۵۴ نفر بودند ۵ درصد 
افزایش داشت و در مجموع در این سه روز یک هزار و۸1۶ نفر 
مراجعه کننده به پایگاه انتقال خون داشتیم که نسبت به سال 

گذشته به طور متوسط ۳ درصد افزایش ثبت شد.
اسالمی افزود: در اینجا باید اعالم کنم خوشبختانه این تعداد 
مراجعه کننده توانست اندکی وضعیت خونی استان را از آن 
حالت قرمز که در ذخایر خونی داشتیَم، خارج کند و مردم با 
تأسی به ائمه اطهار)ع( شرکت بسیار خوبی در این فراخوان 
عمومی و این نیکوکاری خونی داشــتند و به این ترتیب در 
حال حاضر  وضعیت بهتری داریم ولی حجم باالی عمل های 
جراحی نیاز به خون را همیشــگی کرده، چرا که خون هیچ 
جانشینی ندارد و ما مجبوریم این گونه فراخوان ها را هرچند 

وقت یک بار داشته باشیم.

دادستان عمومی و انقالب این شهرستان: 
 پرونده زمین خواری 

در بردسکن قطعی می شود
قدس: دادستان عمومی 
و انقالب بردسکن گفت: 
پرونده زمین خواری این 
شهرستان پس از بررسی 
تجدیدنظــر  دادگاه  در 
استان قطعی خواهد شد.
احمــد فرزانه افزود: این 

پرونده در مرحله بدوی به احکام کیفری محکوم شــده که 
پس از بررسی نهایی در دادگاه تجدیدنظر استان محکومیت 

آن قطعی خواهد شد.
وی با اشــاره به بازدیدهای انجام شــده از ویالهای در حال 
ساخت منطقه مجدآباد شهرستان بردسکن گفت: براساس 
کمیسیون ماده 100 تمامی این ویالها غیرمجاز ساخته شده 
که مقرر شد با تشکیل هیئتی مشکالت آن رفع شود در غیر 
این صورت طبق ضوابط باید تمامی ویالهای ســاخته شده 

قلع و قمع شوند.
دادســتان عمومی و انقالب شهرستان بردسکن اظهار کرد: 
متولیان موقوفاتی که مورد تصرف قرار گرفته باید به مراجع 
قضایی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده و شکایت خود اقدام 

کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس دادگستری شهرستان تربت جام خبر داد
 صلح و سازش در یک پرونده عظیم 

اختالف ملکی
احمد  خــط قرمــز: 
رئیــس  عارفی نیــا، 
شهرستان  دادگســتری 
تربت جام گفت: با تالش 
مسئوالن قضایی در یک 
اختالف  بــزرگ  پرونده 
ملکــی در شهرســتان 
تربت جام صلح و سازش ایجاد شد. رئیس دادگستری شهرستان 
تربت جام تصریح کرد: نظر به سیاست های کالن قوه قضائیه در 
اســتفاده از ظرفیت های شــورای حل اختالف در حل و فصل 
دعاوی مطرح شده و همچنین فلسفه وجودی تشکیل شورای 
حل اختالف در نظام قضایی کشور؛ با تالش های مستمر و فراوان 
شورای حل اختالف شهرســتان و مسئوالن قضایی تربت جام 
دعاوی مختلف حقوقی مطرح شده از ناحیه مالکان و متصرفان 
یک پالک بزرگ ملکی واقع در اراضی محمودآباد و کالته صوفی 
و امیرآبــاد در خصوص ۲00 هکتــار به انضمام پروانه دو حلقه 
چاه منجر به سازش و مختومه شدن شد. احمد عارفی نیا افزود: 
با توجه به اعالم سیاست های مدیریت قضایی خراسان رضوی 
تمامی تالش خود را در زمینه مدیریت پرونده های قضایی و ایجاد 

صلح و سازش در پرونده های مطروحه به کار خواهیم بست.

در راستای پیشگیری از سرقت صورت گرفت
 پلمب 10 واحد صنفی متخلف

در شهرستان نیشابور
 - ر بـــو نـیــشـا
خبرنگارقدس: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــي 
نیشــابور از اجراي طرح 
نظارت بر صنف ضایعاتي 
در ســطح شهرســتان 
نیشــابور و پلمــب 10 
واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. فرمانده انتظامي 
شهرستان نیشابور اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارت بر 
صنف ضایعاتي و سمساري ها در سطح شهر نیشابور و برخورد با 
واحدهای صنفی متخلف، این طرح با محوریت پلیس آگاهي اجرا 
شد . سرهنگ حسین دهقانپور گفت: در اجراي این طرح سه روزه 
مأموران پلیس آگاهي بــا کمک مأموران اداره نظارت بر اماکن 
عمومي پس از بازدید ۳۶ واحد صنفي با دستور قضایي 10 واحد 
صنفــي ضایعاتي متخلف به علت رعایت نکردن قوانین مربوط 
پلمب و به هشــت واحد صنفي متخلف دیگر نیز تذکر کتبي 
داده شد. فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور با اشاره به همکاری 
خوب مردم با پلیس در انجام مأموریت ها تصریح کرد:این طرح ها 
با هدف جلب رضایتمندي عمومي و پیشگیري از سرقت اجرا 
مي شــود و متصدیان این گونه واحدهاي صنفي باید در زمان 
خرید هرگونه وسیله، مشخصات افراد فروشنده را در دفتر ثبت و 

مغازه را مجهز به  دوربین هاي مداربسته کنند.

 یک کشته و دو مصدوم بر اثر واژگونی 
پراید

خط قرمز: فرمانده انتظامی شهرســتان فریمــان از واژگونی 
یک ســواری پراید در محور فریمان- مشهد با یک کشته و دو 
مصدوم خبر داد. سرهنگ جواد خرسند گفت: در پی اعالم یک 
فقره واژگونی خودرو پراید در محور فریمان- مشــهد به مرکز 
فوریت هاي پلیســي 110، بالفاصله گشت تصادفات به همراه 
نیروهای امدادی به محل اعزام شدند. وی افزود: با حضور مأموران 
در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه سواری 
پراید با ســه سرنشــین به دالیل نامعلومی واژگون شده است.
سرهنگ خرسند تصریح کرد: در این حادثه راننده خودرو پراید 
به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو سرنشین دیگر آن 
به شــدت مصدوم که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی 

منتقل شدند.

پیش از بروز یک حادثه تلخ صورت گرفت
 امدادرسانی به مصدومان سانحه رانندگی 

در تپه سالم مشهد
تصادف  قرمــز:  خط 
پژو ۲0۶  سواری  خودرو 
با کامیون ده تن در حوالی 
تپه ســالم مشــهد سه 
مجروح بر جای گذاشت.

آتش نشــانان  حضور  با 
ایستگاه شماره ۳۹ یکی 
از خودروهای آســیب دیده که دچار نشت شدید سوخت بود، 
جهت جلوگیری از آتش سوزی ایمن سازی شد. علت دقیق این 
حادثه توســط عوامل پلیس در دست بررسی و مصدومان این 
ســانحه رانندگی نیز توسط آمبوالنس به مراکز درمانی منتقل 

شدند.

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     .

لطفًا خط 1 مترو تا بهشت رضا بیاید
فلسفه اتصال مترو به فرودگاه انتقال سریع السیرمسافران به فرودگاه است اما در حقیقت قطار به 
فرودگاه هر بیست وچند دقیقه می رود و مسافر نمی تواند منتظر آمدن قطار آن هم با این همه 
تأخیر غیرمنطقی شود و از خودروهای شخصی برای تردد تا فرودگاه استفاده می کند. پیشنهاد 
می شود با توجه به اینکه فرودگاه به جای دیگری منتقل خواهد شد خط1 مترو تا بهشت رضا ادامه 
مسیر دهد تا صرفه اقتصادی هم برای مترو داشته باشد و هم مسافر بیشتری از آن استقبال کند.

936...6158

سود سهام عدالت کارگرها را بریزید
لطفاً سازمان خصوصی سازی سود سهام عدالت کارگرهای ساختمانی و قشر ضعیف جامعه را 

زودتر پرداخت کند.
915...8921

 پاسخ شهرداری منطقه 10 به یک پیام
با احترام در پاســخ به مطلب »آسفالت کوچه ما در شــریعتی ۷۳ ابرار ۸/۳ راستان ۲۷ 
خیلی خراب اســت از شهرداری منطقه درخواست می کنیم نسبت به ترمیم آسفالت این 
کوچه اقدام کنند«. مندرج در تاریخ ۹۸/0۷/۲۳ به اســتحضار شهروند محترم می رساند: 
پس از بازدید میدانی از معبر مذکور مشــخص شد این خیابان بدون طرح تفضیلی است 
و در راســتای رفاه حال شهروندان اجرای آسفالت خیابان راستان ۲۷ در اولویت دوم قرار 

دارد که پس از تأمین اعتبار و به صورت مشارکتی قابل اجراست.

عقیل رحمانی  با افزایش قاچاق مشــکوک 
ماده مخدر صنعتی تازه وارد مشخص شد در حالی 
این ماده مخدر صنعتی به صورت گسترده در یکی 
کشورهای همسایه شرقی تولید و با قیمت ارزان 
قاچاق می شود که ماده اولیه ساخت آن به هیچ 

وجه در آن کشور وجود ندارد!

 قاچاقچیان به دنبال تغییر الگوی مصرف 
مواد مخدر 

جانشین دادسرای انقالب مرکز استان خراسان 
رضوی در تشــریح برخی اقدامات خزنده برای 
گســترش دامنه اعتیاد در جامعه ایرانی گفت: 
امروزه اعتیاد به موادمخدر و روانگردان های جدید 
)NPSها( یک معضل مهم و تهدیدکننده امنیت 

اجتماعی و سالمت جامعه به حساب می آید. 
موادمخــدر در کنار اثــرات درون خانواده ای 
و... به راحتی می تواند نیروی کار یک کشــور 
را تحت تأثیر خود قرار بدهد. قاضی دشــتی 
فدکی تصریح کــرد: از همین رو قاچاقچیان 
موادمخدر که در واقع مافیای جان انســان ها 
و بشــریت محســوب می شــوند بــا انگیزه 
سوءاســتفاده های فراوان ناشی از این فعالیت 
شــوم، به ســمت شــگردهای جدید تولید، 
عرضــه موادمخــدر و روانگردان های صنعتی 
جدیــد رفته و ســعی دارند بــا تغییر الگوی 
مصرف موادمخدر از ســنتی به صنعتی، بازار 
گســترده ای در بین اقشــار مختلف جامعه 
بــه خصوص طیــف جوان و نوجــوان اعم از 

تحصیلکرده و کم  سواد ایجاد کنند.

 پس پرده قاچاق شیشه  تازه وارد
جانشین دادسرای انقالب مشهد به پشت پرده 
عرضه شیشه تازه وارد در استان خراسان رضوی 
و دیگر شــهرها اشــاره و در این زمینه عنوان 
کرد: چنــدی پیش در پــی ورود ماده مخدر 
جدیدی از یکی از کشورهای همسایه و کشف 
محموله های متعددی توســط مأموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر اســتان خراسان رضوی، 
دستور بررســی روی اجزای تشــکیل دهنده 

این ماده کــه در بین برخی 
عوارض  هم  مصرف کنندگان 
متعدد جسمی در پی داشت، 

صادر شد.
این مقــام قضایی بیان کرد: 
آزمایشــگاه  رو  همیــن  از 
تخصصی آنالیز و تشــخیص 
روانگــردان  و  موادمخــدر 
پلیس مبــارزه با موادمخدر 
استان خراســان رضوی که 
وظیفه تعییــن ماهیت انواع 
مــواد را بر عهــده دارند به 
سرعت دســت به کار شدند 
و  آزمایشــگاهی  اقدامات  و 

فنــی را روی ماجرا صــورت دادند. از طرفی 
خواســته شــد به دقت  تحقیق شود که این 
ماده در چه مناطقی مشــاهده و حتی کشف 
شده اســت. قاضی دشــتی فدکی ادامه داد: 
در همین زمینه مشــخص شــد ماده مخدر 
مذکور از ابتدای ســال جاری کشفیات آن در 
برخی شهرهای اســتان افزایش پیدا کرده و 
قاچاق آن موجب شده تا قیمت آن این ماده 

مخدرصنعتی کاهش پیدا کند.

 تولید در کشوری که 
مواد اولیه آن را ندارد!

وی بیــان کــرد: ایــن اقدام 
درحالــی صورت می گیرد که 
در کشــور یاد شده هیچ گونه 
پیش ساز یا موادشیمیایی اولیه 
برای تولید این مــاده وجود 
ندارد ولی البراتورهای زیادی 
در حال تولید این ماده مخدر 
هستند! تحقیقات قضایی ما 
نشــان می دهد این اقدام باید 
به صورت سازمان یافته ای در 
آن سوی مرزها صورت گرفته 
باشد و قصد عامالن آن ضربه 
زدن به ســرمایه های انسانی جامعه و گسترش 
مصرف این ماده مخدر خانمان سوز در کشور است.

 اثرات خطرناک مصرف این ماده  مخدر!
جانشین دادســرای انقالب مشهد افزود:از سوی 
دیگر خروجی آنالیز پیشــرفته و دقیق روی این 
ماده مخدرصنعتی نشــان داد در تولید این ماده 
مخدر از پیش سازهای ســودو افدرین و افدرین 
اســتفاده شده اســت. این ماده مخدر به لحاظ 

ظاهری با آنچه درگذشته در داخل کشور کشف 
می شد تفاوت ندارد.

متامفتامیــن از جمله مواد اعتیــادآور محرک 
و توهم زاســت کــه مصرف آن موجــب ایجاد 
وابستگی روانی و جسمانی )اعتیاد( می شود، از 
سویی  تأثیرات مصرف این شیشه تازه وارد روی 
بدن از ۲0دقیقه پس از مصرف آغاز و حداقل تا 
1۲ ساعت از بین نمی رود. قاضی دشتی فدکی 
تصریح کرد: برخــی افراد از این ماده خطرناک 
به تصور ایجاد لــذت، محرک بودن و رهایی از 
ناراحتی های روانی اســتفاده و بــه آن اعتیاد 
پیدا می کنند که تحقیقــات علمی روی ماجرا 
نشــان داده مصرف آن موجب بــروز عوارض 
جانبی بســیار خطرناکی همچون واکنش های 
حساسیتی )مشکالت تنفسی، بسته شدن گلو 
و تورم لب ها، زبان و صــورت(، افزایش ضربان 
قلب، فشار خون باال، تاری دید، توهم، رفتارهای 
غیرطبیعی مانند جنون و وحشــت  زدگی، عدم 
هوشــیاری، کاهش وزن و آســیب بــه مغز و 
حافظه، سکته قلبی، تشــنج و در برخی موارد 

موجب مرگ می شود.
از سوی دیگر بررسی های صورت گرفته حاکی از 
آن بود که مصرف این ماده موجب خشکی و مزه 
نامطبوع دهان، ســرگیجه، خشونت و اضطراب، 
بی قــراری، بی خوابی، افســردگی حــاد و... هم 
می شود. این مقام قضایی در پایان بیان کرد: ما در 
این برهه از زمان وظیفه داریم با اطالع رسانی به 
موقع درباره عواقب مصرف موادمخدر در جامعه و 
اعالم هشدار به خانواده ها آن ها را نسبت به رفتار 
مشکوک احتمالی عزیزانشان هوشیار کرده تا به 
جای درمان و هزینه های آن، پیشگیری صورت 

گرفته باشد.

تولید ماده مخدر صنعتی در کشوری که مواد اولیه آن را ندارد!

عوارض خطرناک مصرف شیشه تازه وارد 

این اقدام به صورت 
سازمان یافته ای در 
آن سوی مرزها و با 

قصد ضربه زدن به 
سرمایه های انسانی 

جامعه و گسترش 
مصرف این ماده مخدر 

خانمانسوز در کشور  
صورت  گرفته است

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 ورود سامانه جدید بارشی

به خراسان رضوی از امروز
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: از امروز سامانه 
جدید بارشــی به استان وارد و دمای هوا در روزهای آینده با 

افت محسوسی مواجه خواهد شد.
بر این اساس بیشینه دمای امروز مشهد 1۸ درجه سلسیوس 
خواهد بود که تا ۵ درجه سلسیوس در روزهای آینده کاهش 

خواهد یافت.
بارندگی های جمعه شب گذشــته نیز که تا صبح دیروز در 
بیشــتر شهرستان های خراســان رضوی به ویژه در مناطق 
جنوبی و جنوب شرقی استان گزارش شد با بیشترین بارش ها 
در تربت جام به ۲1 میلیمتر رسید. پس از تربت جام بیشترین 
بارش ها در شهرستان های نیشابور، طرقبه شاندیز و باخرز بین 

1۴ تا 1۷ میلیمتر گزارش شده است.

خبر
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 سال سی و دوم  
شماره 9100  ویژه نامه 3484 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 090383۴3801 

فضای مجازی: 

صداوســیما: مدیر مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی سبزوار گفت: ۵1 کودک و نوجوان از اهالی روستای 
»صدخرو« شهرستان داورزن در غرب خراسان رضوی در پی 

صرف غذا در یک مراسم دچار مسمومیت شدند.
عباس کافی افزود: این افراد پس از صرف غذا با عالئمی ناشی 
از مسمومیت به مراکز بهداشــتی درمانی روستای صدخرو 
مراجعــه کردند که بالفاصله اقدامات درمانی اولیه از ســوی 

پزشکان و کادر درمانی در محل آغاز شد.
وی ادامه داد: در هماهنگی با ســتاد عملیات دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار، گروه های بهداشتی و درمانی جهت بررسی 

تخصصی موضوع به داورزن اعزام شدند.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سبزوار 
گفت: تاکنون ۳۳ نفر از افراد دچار مســمومیت در مراکز 
بهداشتی و درمانی صدخرو پس از معاینات الزم به صورت 
ســرپایی مداوا و ترخیص و 1۸ بیمار دیگر جهت بررسی 
و انجام آزمایش های تخصصی به مرکز آموزشــی درمانی 

واسعی و بیمارستان حشمتیه سبزوار منتقل شدند.
وی به انجام آزمایش ها و بررســی دقیق این بیماران توسط 
پزشکان متخصص اشاره و بیان کرد: از این 1۸ بیمار اعزامی 
به بیمارستان های سبزوار 11 بیمار با درمان سرپایی ترخیص 
و هفت نوجوان دیگر جهت تکمیل روند درمان در بیمارستان 

بستری شدند.

دکتر کافــی حال عمومــی این بیمــاران را خوب اعالم 
کــرد و افزود: پنج بیمار در حال ترخیص از بیمارســتان 
و دو بیمــار دیگر جهــت دریافت خدمــات تخصصی در 
بیمارســتان حشــمتیه زیر نظر هســتند. »صدخرو« در 
 مجــاورت جاده تهران - مشــهد و 1۸ کیلومتری داورزن 

واقع است.

پای غذای آلوده در میان است

مسمومیت ۵۱ نوجوان در داورزن

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مهندسی آرمان 
نظارت پدیده شاندیز )سهامی خاص( به شماره 

ثبت 44486 و شناسه ملی 10380603503                     
)در حال تصفیه( نوبت اول

با توجه به انتشار آگهی انحالل شرکت مهندسی آرمان 
نظ��ارت پدیده ش��اندیز )س��هامی خ��اص( در روزنامه 
رس��می کش��ور به ش��ماره 21411 مورخ 1397/06/24 
که در صفحه 69 درج گردیده اس��ت، بدینوسیله طبق 
ماده 225 قانون تجارت ازکلیه بس��تانکاران احتمالی 
ش��رکت دعوت می شود با دردرس��ت داشتن اسناد و 
مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی به محل تصفیه ش��رکت: به نش��انی  ش��اندیز: 
می��دان ش��هدا � بلوار می��رزا جواد آقا تهرانی � ش��هر 
رویایی پدیده ش��اندیز � ساختمان اداری � طبقه پنجم 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه-سید مجتبی علوی زاده

/ع
98
09
52
1

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت سوم شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم 
تاکسی وکرایه سواری مشهدوحومه به شناسه 

ملی 10380085881 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده نوبت س��وم 
ش��رکت تعاون��ی درراس��تای اجرای مصوب��ه بند 9 
صورتجلس��ه مجمع عموم��ی م��ورخ 1398/05/20 
درخصوص اصالح بند ب ماده12ش��رایط اختصاصی 
اساس��نامه شرکت راس ساعت 9صبح روزیکشنبه 
م��ورخ1398/08/26  در مح��ل تاالرع��دل واقع در 
می��دان امام خمینی برگزار می گ��ردد. لذاازعموم 
اعض��اء دعوت ب��ه عمل می آید راس س��اعت مقرر 
با همراه داش��تن کارت ملی حضور بهم رسانند ویا 
وکی��ل خود رات��ا حداکثر 7روزکاری ازتاریخ نش��ر 
آگه��ی با مراجعه به دفترش��رکت ب��ه منظور احراز 
هویت وکیل )نماین��ده عضو(وموکل )عضو(وتایید 
وکال��ت نامه و دریافت برگه ورود به جلس��ه مجمع 
عموم��ی معرف��ی  نماین��د دراین ص��ورت هرعضو 
میتواند حداکثرس��ه رای باوکال��ت وغیر عضو فقط 

یک رای باوکالت  داشته باشد.
دستور  جلسه:

1-  اص��الح بن��د ب م��اده 12 ش��رایط اختصاص��ی 
اساسنامه شرکت 

/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی   
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران
خدمات آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد  )نوبت دوم(

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 توانند 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.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت صنایع تبدیلی نگین گل شرق 

)سهامی خاص( ثبت   11579 )نوبت دوم (
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت که در ساعت 16 روز پنجشنبه 
م��ورخ 98/8/23 در محل قانونی ش��رکت واقع 
در مش��هد بلوار س��ازمان آب، خیاب��ان آپادانا، 
بن بس��ت آپادانای یک پ��الک 51 طبقه همکف، 
انجمن صنف��ی کارخانجات آرد، برگ��زار خواهد 
ش��د ش��رکت فرمایند.ضمنا مجمع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده ش��رکت در دع��وت نوبت اول 
به دلیل نرس��یدن تعداد صاحبان س��هام به حد 

نصاب قانونی برگزار نگردید.
دستورجلس��ه: 1- ارائه گزارش هیئت مدیره و 

بازرسان قانونی
2- بررس��ی و تصویب صورتهای مالی س��ال های 

96 و 97
3- تصمیم گی��ری در خص��وص می��زان پرداخت 

سود سهام سال 97
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان قانونی شرکت

5- سایر موارد
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
09
81
1



ورزش خراسان گفت وگو با »رویا حسینی« نویسنده ادبیات پایداری مقاومت

برای ماندگاری دفاع مقدس،خوب و واقعی بنویسیم
سرورهادیان خانم ها ثابت کرده اند به دلیل 
نوع نگاه و قلم لطیفی که دارند، می توانند بسیاری 
از ظرایف دفاع مقدس را که گاهی از نگاه مردانه 

جا مانده است، ثبت کنند. 
رویا حســینی متولد 1346 مشــهد است که 
به قول خودش از کودکی قلم خوبی داشــته و 
بهترین انشای کالس متعلق به او بوده است. وی 
در ســال 81 با کنگره سرداران شهید و سپس 
با نشــر ستاره ها آشنا شد و این آشنایی سرآغاز 
یک دلدادگی برای نوشــتن از مردانی شــد که 
بی ادعا رفته اند. او درباره ورودش به فضای ادبیات 
مقاومت و پایداری می گوید: نوشــتن را دوست 
داشــتم اما اینکه بخواهم برای ادبیات پایداری 
و مقاومت بنویســم تجربه جدیدی بود که سال 
81 به واسطه یکی از دوستانم با آن آشنا شدم. 
به مسئول ادبیات کنگره سرداران مراجعه کردم. 
نمونه ای از نوشته هایم را خواستند و قرار شد خبر 
بدهند. اگر چه می گفتند چون دوره های آموزشی 
را شرکت نکرده اید معلوم نیست پرونده شهیدی 
به شما تحویل شود.  آن زمان من خیلی به دیدن 
جانبازان می رفتم، گروه گروه بچه های مدرسه یا 
خواهران مســجد را به دیدار جانبازان می بردم. 
یادم هست یک روز یکی از جانبازان درحالی که 
چشمانش به اشک نشسته بود به من گفت: خدا 

خوشحالت کند که ما را خوشحال می کنی.
فردای آن روز از کنگره ســرداران تماس گرفتند 
که دو پرونده شهید برایت آمده، بیایید و تحویل 
بگیرید. حسینی که مسئول آموزش بنیاد حفظ 
و نشــر آثار دفاع مقدس خراسان رضوی است، 
می افزاید: در کتاب »کاش با تو بودم« در مقدمه اش 
اشاره کردم که هرچه شد از دعای همان جانباز 
بود. با دعای جانبــازان وارد عرصه دفاع مقدس 
شدم، هنگامی که با شهدا آشنا شوی دیگر پابند 
می شــوی و دوست نداری از آن ها فاصله بگیری 

و دلت می خواهد فقط در همین فضا بنویسی. 

  تعلق خاطر و ادامه مسیر 
این نویسنده ادبیات مقاومت خاطرنشان می کند: 
من هر نویســنده دفاع مقدسی را دیدم، همین 
تعلــق خاطر را به شــهدا و دفــاع مقدس پیدا 
می کند، گویی یک قاعده است. همه کسانی که 
برای شهدا می نویسند، باور دارند که تا خود شهدا 
نخواهند، امکان ندارد که بتوان برای آن ها نوشت. 
من هیچ ادعایی ندارم چون قلم، قلم من نیست. 
سهم من لغزاندن قلم روی کاغذ است، بقیه کار 

با خدا و عنایت شهداست.
وی درباره نخســتین کتابش »کاش با تو بودم« 
که روایت خاطرات پنج سردار شهید است، بیان 
می کند: در این کتاب به زندگی شهیدان »سید 
احمد موسوی راد، محمدرضا نظافت یزدی، حسن 
علی مردانی، حسن انفرادی و گل محمد غرنوی« 

پرداخته ام. این نویســنده دفــاع مقدس ادامه 
می دهد: بعد از آن در مقطعی سرگذشت پژوهی 
شــهدا را در منطقه قاسم آباد مشهد کار کردم 
و دو کتاب با عناوین »راز دریا« خاطرات شــهید 
سیدمجید شوشتری و همچنین کتاب »پشت 
دیوار کاهگلی« خاطرات شهید هادی رضائیان را 

به رشته تحریر درآوردم.

  ما افسانه نبودیم و 20 دوست 
از او دربــاره کتــاب »ما افســانه 
نبودیم« که چندی پیش در نشر 
ستاره ها به چاپ رسید، می پرسم 
و می گوید: این کتــاب به تاریخ 
شفاهی »سیدرضا طباطبایی« که 
دیده بــان ادوات در دوران جنگ 
بوده اســت، می پــردازد. در این 
کتــاب حداقل از 20 شــهید نام 
برده شده و با عنایت خدا در این 
کتاب ســعی کردم از همان ابتدا 

جمع دوستانه آن ها را از زمان انقالب، حضور در 
مسجد، اردوهای جهادی شان، جبهه رفتن و فراز 
و نشیب هایی که داشتند، روایت کنم و در نهایت 
حضورشان را در مناطق مختلف جنوب و غرب و 
عملیات های مختلف نشان دادم که در این مدت 
و در همه جا این چند دوست در کنار هم بودند 
و بعد یکی یکی در هر عملیات پر می کشــند و 
می روند و امروز از آن جمع دوستان، تعداد کمی 
مانده است که یکی از آن ها سیدرضا طباطبایی 
است. وی با اشاره به این نکته که در این کتاب 
به زندگی شــهدایی چون »سیدمهدی سیدین، 
محسن چرخکار، ناصر مظفری، جعفر افشار، علی 
گشتاسبی، مرتضی حسینیان و...« پرداخته شده، 
تصریح می کند: هرکدام از این شهدا فراز بسیار 
زیبایی از خاطراتشان را در ذهن من گذاشتند که 

در کتاب، آن ها را روایت کردم. 

  سختی های نگارش در ادبیات مقاومت 
رویا حسینی مدت زمان 
تألیف این کتاب را حدود 
یک سال اعالم می کند و 
درباره سختی ها و تفاوت 
دفاع  ادبیــات  نــگارش 

مقدس تأکید می کند: نوشتن در زمینه ادبیات 
دفاع مقدس تفاوت هایی با نوشتن سایر حوزه ها 
دارد. باید به گونه ای باشــد که تحریفی نداشته 
باشیم. بخشی از مصاحبه ها 
را آقای ابوالقاســم علیزاده، 
رزمنده و راوی دفاع مقدس 
انجام داده اند که در ادامه راه 
مصاحبه هــای تکمیلی نیز 
انجام شد و بارها در جلساتی 
نظامی  کارشناســان  با  که 
در بنیاد حفظ آثــار برگزار 
می کردیم، مطالب به صورت 

دقیق مرور می شد تا به مرحله چاپ رسید. 
 

  نگاه زنانه به جنگ 
او درباره ضــرورت نگاه و حضور قلــم زنانه در 
ادبیات پایداری نیــز می گوید: گاه زنان بهتر در 
این نوع ادبیات می  توانند مسائل را بیان کنند، 
زیرا به اعتقاد من بعد از گذشت این سال ها گاهی 
جنگ را باید لطیف روایت کرد تا مخاطب با آن 

ارتباط برقرار کند.
حســینی اظهار می کند: پشــت جلــد کتاب 
»ما افسانه نبودیم« به بخشــی از مطلب اشاره 
کردم کــه این کتاب چندین نقطــه اوج دارد. 
بعضی وقت ها روزها بر ســر نوشتن دو صفحه 
معطــل می ماندم و چقدر ســعی کردم خودم 
را به روحیات شــهید موردنظر نزدیک کنم تا 
بتوانــم آن حس را ابتــدا در خودم و در نهایت 
به مخاطب انتقال دهم. اگر وقایع را با جزئیات 

و لطایف و ظرایف جنگ روایت نکنیم، مخاطب 
ما با نوشــته ای مواجه می شــود که صرفاً بُعد 
خشن و سخت جنگ را روایت می کند. در حالی 
که جنگ ممزوجی اســت از حماسه و عاطفه، 

زیبایی، سختی، محنت، صبر و ایثار... .

  بسیجی های تیزهوش دانشگاه 
وی با روایت بخشی از خاطرات مربوط به شهید 
»مرتضی حســینیان« توضیــح می دهد: او یک 
انسان تیزهوش و دانشجوی رتبه ممتاز دانشگاه 
پتروشیمی شیراز بود که چند روز بعد از عملیات 
والفجر8 به منطقه می آید. آقای طباطبایی روایت 
می کند که به او گفتم شما می روید و فقط موقع 
جنگ پیدایتان می شود، بقیه ایام هم اینجا جنگ 
است. این بار هم شب عملیات نیامدی و گذاشتی 
بعد از پنج روز آمدی و شهید پاسخ می دهد، ایام 
امتحانات بود اگر می آمدم، می گفتند، بچه های 
بسیجی دانشگاه از امتحان می خواهند فرار کنند 
و به منطقه می روند. ماندم امتحانم را بدهم بعد 

خودم را برسانم.
بحث تیزهوشی او را در قبل از این موضوع هم 
در عملیات بدر آورده ایم. یعنی همه تالشــم را 
در نوشتن دارم که شهدا را آن جایی که شهید 
می شوند، فقط بزرگنمایی شان نکنم. از ابتدا با 
هر خاطره ای که داشت، قدم به قدم پیش رفتم 
تا لحظه شــهادت فرا رسید و مخاطب کاماًل با 
اخالقیات، روحیات و منش آن ها آشناســت و 
زمانی که شهید می شود یک تأثیر ماندگاری در 

ذهن مخاطب می ماند.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان 
دفاع مقدس را به نســل امروز انتقال داد، بیان 
می کنــد: باید درســت و خــوب واقعیت ها را 
نوشت. از شهدا به روایت فقط خاطره امدادهای 
غیبی شان بسنده نکنیم و کاربردی حرف بزنیم. 
شــاید گاهی در این موضوع غفلت کرده ایم. ما 
نیاز داریم ارتباط شهید را با همسرش، مادرش، 
مردم کوچه و بازار در محــل کار، ارتباطش با 
خالق هستی، ارتباط با خودش و... را بیان کنیم 
تــا هرکس به فراخور حال خود از لحظه لحظه 

زندگی شهید درس بگیرد. 
حضرت آقا یک جملــه دارند که به نظرم یک 
نکته کلیدی اســت و آن اینکــه »کاری کنید 
که شــهید رنگ زندگی مردم بشــود« به یاد 
داشــته باشیم شهید به واســطه روح متعالی 
که دارد، تأثیرگذار اســت و شهدا چون خوب 
هستند، همه دوستشان دارند، اما باید درست 

معرفی شان کنیم.
 وی در خاتمه درخصوص اثر بعدی اش می گوید: 
کتاب همسر شــهید »سیدعلی حسینی« را در 
دســت دارم که امیدوارم نوشــتن آن هم مورد 
قبول و عنایت خداوند و خود شهید قرار بگیرد.

فرهنگ و هنر
  رتبه سوم پاورلیفتینگ کاران جوان 

خراسان رضوی در کشور
هیئت  رئیــس  قدس: 
اندام  پرورش  و  بدنسازی 
گفت:  رضوی  خراســان 
لوازم  بــدون  مســابقات 
کالســیک )بــا بانــداژ( 
باشــگاه های  قهرمانــی 
کشور با کسب رتبه سوم 
خراســان رضوی در رده های سنی نوجوانان و جوانان در اهواز به 
پایان رسید. سروش پورآزاد در این خصوص گفت: مسابقات بدون 
لوازم کالسیک )با بانداژ( قهرمانی باشگاه های کشور در هفت روز 
برگزار شد. وی افزود: خراسان رضوی با ترکیبی جوان در تمامی 
بخش ها و با استفاده از تمام ورزشکاران شهرستان های استان به 
این مسابقات اعزام شد و در بخش جوانان و نوجوانان به رتبه سوم 
دست یافت. رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی 
بیان کرد: تیم 24 نفره خراسان رضوی در حالی هفته گذشته به 
این رقابت ها اعزام شــد که مجتبی مهربان به عنوان سرپرست، 
حمید عباس شهری به عنوان ســرمربی و کاظم خادم رضا به 

عنوان مربی همراه این تیم بودند.
پورآزاد عنوان کرد: تیم خراسان رضوی در این رقابت ها موفق به 
کسب یک طال، 10 نقره و 6 برنز شد و در بخش تیمی نوجوانان 
مقام سوم، تیمی جوانان مقام سوم و در تیمی بزرگساالن به مقام 
چهارمی رسید. گفتنی است؛ در تیم خراسان رضوی فقط چهار 
ورزشکار آن باالی 23 سال و مابقی افراد نخستین تجربه حضور 

خود در مسابقات کشوری را پشت سر می گذاشتند.

   اعزام حلیمیان به مسابقات 
قهرمانی تیراندازی با کمان آسیا

قدس: اسامی ورزشکاران 
اعزامــی بــه مســابقات 
و کسب  آســیا  قهرمانی 
سهمیه المپیک در رشته 
تیرانــدازی با کمان اعالم 
شــد. نفرات دعوت شده 
به اردوی تیم ملی، راهی 
کیش شــدند و پس از اردویــی 10 روزه به تهران باز می گردند. 
اعضای تیم ملی در مســابقات لیگ تیرانــدازی با کمان که در 
روزهای 23 و 24 آبان ماه در تهران برگزار می شود، حاضر خواهند 
شد و پس از آن برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی تایلند 
می شوند. ویدا حلیمیان بانوی کماندار خراسان رضوی در رشته 
کامپوند به این مسابقات اعزام می شود.گفتنی است؛ در مسابقات 

تایلند و در ماده ریکرو، سهمیه المپیک 2020 توزیع می شود.

  مسابقات دوچرخه سواری جاده 
خراسان رضوی برگزار شد

هیئت  سرپرست  قدس: 
خراسان  دوچرخه سواری 
رضوی گفت: مســابقات 
دوچرخه سواری  قهرمانی 
در  رضوی  جاده خراسان 
انفرادی  تریل  تایم  رشته 

در مشهد برگزار شد. 
ایــرج فخــارزاده در ایــن خصــوص اظهــار کرد: مســابقات 
دوچرخه سواری جاده قهرمانی خراسان رضوی روز جمعه 10 آبان 
ماه به میزبانی هیئت دوچرخه ســواری مشهد در اتوبان کمربند 
شمالی این شهر برگزار شــد. وی افزود: این مسابقات با حضور 
۵0 دوچرخه سوار از شهرستان های خراسان رضوی در رده های 
بزرگســاالن، جوانان و نوجوانان در بخش تایم تریل برگزار شد. 
سرپرســت هیئت دوچرخه سواری خراســان رضوی بیان کرد: 
در پایان این دوره از مســابقات در رده ســنی بزرگساالن علی 
رمضان زاده، حسین ابوترابی و رضا خانزاده، در رده سنی جوانان، 
داوود محمدآبادی، امیرحسین محمدی و محمدمبین ضرابی و 
در رده سنی نوجوانان، محمد امیریان، علیرضا قدمگاهی و سپهر 
نظافتی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند. گفتنی 

است؛ به نفرات برتر این مسابقه حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.

 به اعتقاد من بعد از 
گذشت این سال ها گاهی 

جنگ را باید لطیف 
روایت کرد تا مخاطب با 

آن ارتباط برقرار کند

بــرش

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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در سومین نشست پاتوق عکس حوزه هنری 
عنوان شد

  عکاسی، هنری نامحدود
قدس: ســومین نشست 
پاتوق عکس حوزه هنری 
خراسان رضوی با حضور 
مهران چراغچــی بازار از 
شده  شــناخته  عکاسان 
شــهر تبریز و بــا اجرای 
آبادیان  ســلطان  حمید 

برگزار شــد. چراغچی در این نشســت درباره نحوه ورودش به 
عرصه عکاسی گفت: گرایش من به هنر عکاسی به دوران کودکی 
بازمی گردد. در آن زمان دوست پدرم آتلیه عکاسی داشت و من 
به همراه پسرش که همبازی ام بود به تاریکخانه می رفتیم و کم کم 
عالقه مند شدم. بعدها به دانشگاه رفتم، دوربین خریدم و شروع به 
کار کردم. اکنون هشت سال سابقه تدریس دارم و عکاسی صنعتی 

و معماری را به طور حرفه ای دنبال می کنم. 
این عکاس باسابقه، عکاسی را هنری نامحدود دانست و تصریح 
کرد: عکاســی بیش از 16۵ ژانر و زیرشاخه را دربرمی گیرد که 
هیچ کدام بر دیگــری برتری ندارد، بنابراین برای فعالیت در این 
عرصه باید تحقیق و مطالعه داشت و عکاسان و ژانرهای مختلف 
را شــناخت. درواقع عکاسی می تواند یک رســانه باشد یا یک 
ابزار هنری، صنعتی، مهندســی و... که هنری کاربردی و بدون 

محدودیت است. 
چراغچی درباره ویژگی های یک عکس خوب خاطرنشــان کرد: 
عکــس خوب می تواند نگاه مخاطــب را حتی تنها با یک نقطه 
زرد یا قرمز که هوشــمندانه در کادر قرار گرفته اســت، به خود 
جذب کند. به شــخصه عکس هایی را می پسندم که مخاطب را 
به رمزگشایی دعوت کرده، دارای ایهام است و به طور زیرکانه ای 
ذهنیت عکاس را منتقل می کنــد. وی تصریح کرد: درمجموع 
معتقدم افرادی در هنر عکاسی موفق هستند که از کلیشه دوری 
کنند و به جــای بهره گیری از روش هایی کــه برای همه قابل 
اجراســت، خالقیت ذهنی خود را دنبال کنند .نمایش و بررسی 
مجموعه ای از عکس های مهران چراغچی با موضوعات دریاچه 
ارومیه، بیمارستان کودکان مبتال به سرطان و... از دیگر بخش های 

سومین جلسه پاتوق عکس حوزه هنری خراسان رضوی بود.

 آموزش رایگان عکاسی 
با عنوان »طرح امید« در نیشابور

نیشــابور - خبرنگار 
سینمای  انجمن  قدس: 
فرهنــگ  اداره  جوانــان 
وارشــاد اسالمی نیشابور، 
آمــوزش  رایــگان  دوره 
عکاســی با عنوان »طرح 
امیــد« را  همزمــان بــا 

سراسر کشور برگزار می نماید. مسئول انجمن سینمای جوانان 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمی نیشابور اظهار کرد: هدف از اجرای 
این طرح، ایجاد شــور و نشــاط اجتماعی در بیــن نوجوانان و 
خانواده هاســت که موجب می شود تمام عالقه مندان، یک دوره 

عکاسی را به صورت رایگان فرا بگیرند.
مسعود سلیمانی ســپهر گفت: خانواده ها می توانند با ابزارهای 
ســاده ای چون دوربین های شخصی یا موبایل خود، با تکنیک و 

اصول صحیح عکاسی کرده و لذت ببرند.
وی خاطرنشــان کرد: افزایش ســواد بصری جامعه و شناخت 
قواعد زیبایی شناسی تصویر، همچنین آشنایی با جهان عکس و 
خالقیت های آن به عنوان یک هنر مؤثر و کاربردی در عصر جدید 
اهداف دیگر این طرح است که زمان قطعی تشکیل کالس ها از 

شنبه 18 آبان 98 خواهد بود.

 جشنواره عروسک هاي بومي 
در خراسان شمالي 

خبرنگار  بجنــورد- 
جشــنواره  قــدس: 
در  بومی  عروســک های 
راســتای احیا و بازتولید 
عروســک های محلی و با 
هدف معرفی فرهنگ غنی 
منطقه با بیــش از 1۵0 

عروسک متعلق به استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی و 
خراسان جنوبی در محل اقامتگاه بومگردی وارگه امیدیه اسفراین 
برگزار شد. احیا و بازتولید عروسک های بومی و معرفی فرهنگ 
غنی منطقه ازجمله لباس های محلی، شعرها، الالیی ها، خاطرات، 
بازی های محلی، شیوه های معیشت، تولید صنایع دستی، پخت 

نان، طبخ غذای محلی و... ازجمله اهداف این جشنواره بود.
در حاشیه برگزاری این جشنواره در محل اقامتگاه وارگه امیدیه 
اسفراین با برپایی سیاه چادر، صنایع دستی مردم منطقه در معرض 
نمایش و فروش قرار گرفت و اجراهای آیینی و موسیقی فولکلور 

از دیگر برنامه های این جشنواره بود.

  تئاترطنز »زندگی خصوصی آقای اسب« 
روی صحنه رفت

نیشــابور- خبرنگار قدس: تئاتر طنــز »زندگی خصوصی 
آقای اســب« به نویسندگي احسان روحی و کارگرداني هنرمند 
نام آشــنای تئاتر »علي جهان تیغ« در تاالر ادیب اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نیشابور روي صحنه رفت. مسئول دبیرخانه شورای 
نظارت بر نمایش اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمي نیشابور اظهار 
کرد: هنر نیشابور در کشــور داراي جایگاه و شأن واالیي است و 
هنرمندان باذوق و خوش قریحه تئاتر این دیار توانسته اند آثاري را 
تولید و عرضه نمایند که مورد اقبال عموم مردم قرار گرفته  است 
و نمایش »زندگی خصوصی آقای اسب«  نیز کاری طنز است که 
هنرمندان تئاتر با همکاری انجمن هنرهای نمایشی نیشابور به 
روی صحنه تئاتر آورده اند. حمیدرضا آتشی  گفت: در نمایش طنز 
»زندگی خصوصی آقای اسب« هنرمندان نام آشناي تئاتر نیشابور 
محمدرضا آسیایی، زینب عربخانی، مهیار ملکشاهی به ایفای نقش 
پرداخته اند و محمد ممتاز، مهنا یوســف پور و جواد طاهری  به 
عنوان عوامل با این کار همکاري دارند. وی به داستان این نمایش 
پرداخت و خاطرنشان کرد: این نمایش زندگی فردی را به تصویر 
می کشد که با مشکالت عدیده درگیر است  و با حضور همسرش 
در صحنه بار طنز زیبا و مالیمی پیدا می کند که نتیجه آن را روی 
صحنه خواهید دید. نمایش طنز »زندگی خصوصی آقای اسب«  از  
8 تا 18 آبان 98 به جز ایام شهادت هر روز از ساعت 18  الی 20 
ویژه عموم عالقه مندان به روي صحنه  تاالر ادیب   اداره فرهنگ 

و ارشاد اسالمي نیشابور مي رود.

  در قالب تورهای گردشگری آغاز شد
 بازدید گردشگران خارجی 

از مزارع زعفران تربت حیدریه

قدس: اجرای برنامه تور گردشگری توریست های خارجی 
برای دیدن مزارع زعفران خراســان رضوی از شهرستان 
تربت حیدریــه آغاز شــد. رئیس اداره میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه گفت: مدت هر 
تور گردشــگری زعفران سه روز اســت و 10 گردشگر از 
کشورهای فرانسه، آمریکا، ونزوئال، ترکیه، ویتنام و آلمان در 
این برنامه حضور دارند. علی محمدی افزود: 30 گردشگر 
دیگر نیز در این هفته به شهرســتان تربت حیدریه سفر 
کرده تا از مزارع زعفران و روند برداشــت محصول دیدن 
کنند. تربت حیدریه در فاصلــه 1۵0 کیلومتری جنوب 

مشهد قرار دارد.

   مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خبر داد 
 تجهیز اورژانس فریمان 
به آمبوالنس پیشرفته 

قدس: یک دستگاه آمبوالنس کمک دار با امکانات کامل 
پزشــکی به ناوگان اورژانس 11۵ فریمان اختصاص داده 
شد.مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان با اعالم 
این خبر گفت: این آمبوالنس از باالترین استانداردهای روز 
دنیا برخوردار است و در آن تمام سیستم ها و دستگاه های 
پیشــرفته برای احیا و انتقال بیمار وجــود دارد که برای 

خریداری آن 12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است. 
دکتــر پاینده افزود: این آمبوالنس عــالوه بر برخورداری 
از امکانات پیشــرفته از نوع دومحوره و کمک دار با موتور 
دیزل اســت که برای استفاده در مسیرهای کوهستانی و 

سخت گذر مناسب است. 

   توسط پژوهشگران علوم پزشکی محقق شد
 تولید ماده ضدپوسیدگی دندان 

در مشهد

قدس: پژوهشــگران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد موفق به ساخت ماده ضدپوسیدگی دندان 
برای نخستین بار در کشــور شدند. عضو مرکز تحقیقات 
مواد دندانی دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد اظهار کرد: 
این پژوهشــگران موفق به معرفی روشــی جدید و ارزان 
به منظور اســتخراج کازئین فســفوپپتید به عنوان ماده 
 اولیه تولید کازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات
)CPP-ACP( شــدند. دکتر باقری گفت: این نوآوری در 
مرکز مالکیت معنوی ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
به نام دکتر باقری و دکتر رنگرزی و دکتر فرامرزی و دکتر 

حجت پناه عضو این تیم تحقیقاتی به ثبت رسیده است.

766۸zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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1. در ادبیات ایران باســتان به رودهایی 
می گفتند که رود بزرگ آمودریا را تشکیل 
 می دادند- دربند و گرفتار - ضمیر اتحاد 
 2. بی خانمان ها- یکدندگی- اتریش سابق 
3. بــدی- صفــت مطلــوب چایــی - 
تمــام و کمــال- تختــگاه 4. اســباب 
زندگانــی- کبوتــر صحرایــی- فــراق 
 ۵. روشــنایی- رهــا- جشــن و ســرور 
6. رواج کاروکاســبی- پرتگاه میان کوه- 
تیــر چرخ چــاه 7. صلح کــردن- نوعی 
تنبیه   چــراغ روشــنایی قدما- صــوت 
8. ناراســت- بخشــی از خاک اردبیل را 
دینداری- سرفوتبالیست  می گیرد-  دربر 
ســروصدای  جاهلیــت-  در  بتــی   .9
از دوردســت- کودک کودکانه   جمعیت 
 10. بیماری اشــراف- میوه آتشین- نانوا 
 11. حاجت و خواسته- صنوبر- پیشه ور 
نــرم  خاکســتر  رعــد-  قــارچ-   .12 
13. بنیان- جمع منقبت- مظهر روشنی 
- ستون بدن 14. بازی کودکانه-  طایفه 
کم حرف- به دریــا می ریزد- میوه نارس 

1۵. توقف زیر این تابلو راهنمایی جریمه 
درپی دارد- توانایی خواندن و نوشتن

1. از طریقت های تصوف - سرهنگ قدیم- 
رشــته کوه مرتفع اروپایی 2. جوشــیدن 
 آب از دل زمیــن- دیگ پایه- قاره کهن 
3. حرف فاصله- دیدگاه- شکاف و شیار 
 روی چیــزی- در 14 افقــی می بینیــد 
4. درد - خوش انــدام- نوعــی کف پوش 
آمریکایــی-  فوتبــال   .۵ ســاختمانی 
نصفــه- پایتخــت ســوئیس 6. روبنــد 
 زنان ترک- کشــور خجســته- تندرست 
7. لحظه- حرص و طمع- مخفی شــده- 
 سده 8. از ماه های دوگانه قمری- جایگاه ها 
9. مصیبــت و فتنه- یکپارچــه- عامل 
انتقال وراثت- الهه آفتاب مصر باســتان 
10. نــام مــادر گرامــی امام رضــا»ع«- 
 دستگاهی برای تهویه آشپزخانه- اتومبیل 
دشــت  شــیرزن  خودپســندی-    .11
یونــان  در  جزیــره ای  کربــال»س«- 
کــه معبــد آفرودیــت از ســده3پیش 

از میــالد در آن واقــع شــده اســت 12. پــول 
پدربــزرگ  نبــرد-  و  جنــگ   ســامورایی- 
جدولــی  ویتامیــن  الغــر-  ســهل انگاری-   .13
ســازمان  بیهــوده-  دردبــر-  قــرص   .14
درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش   ملــی 
1۵. غزال- برابر فارسی »نمانام« برایش برگزیده شد- 

پیشینیان

  افقی

  عمودی
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