
 ساماندهی 
جرثقیل های برجی

 احتمال برگزاری انتخابات الکترونیکی 
در هشت شهرستان خراسان رضوی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خبر داد برای نخستین بار در خراسان رضوی صورت گرفت

قاضــی فرزاد بهشــتی توندری، دادیــار معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق 
عامه دادســرای عمومی و انقالب مرکز استان از 
تدوین دستورعمل جانمایی، نصب، بهره برداری و 
بازرسی جرثقیل های برجی )تاور کرین( خبر داد. 
این مقــام قضایی در گفت و گو با خبرنگار قدس 

ضمن اشاره به برخی اتفاقات ...

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
خراســان رضوی گفت: بدون تردید مشــارکت 
در انتخابات موجب توســعه مشروعیت در نظام 
جمهوری اسالمی خواهد شــد و افزایش اقتدار، 
حفظ منافع ملی و توسعه حقوق شهروندی را به 
دنبال دارد.حسن جعفری در جمع خبرنگاران در 

حاشیه نشست ستاد انتخابات ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 
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مـردم راضی، نانـوایان ناراضی
با امضای استاندار و مسئوالن ذی ربط 

صورت گرفت

امضای تفاهم نامه ای 
برای ساماندهی 

کشف رود

.......صفحه 2 

.......ادامه در همین صفحه

در محل افالک نمای خیام

افتتاح نخستین 
موزه قلب کشور 

در نیشابور 
قدس: نخستین موزه قلب کشور در محل افالک نمای 
خیام نیشــابوری به بهره برداری رسید.پروفسور حسین 
صادقی، مؤســس این موزه گفت: به خاطر عالقه ای که 
به افتتاح نخستین موزه قلب کشور در نیشابور دارم، این 
موزه را در زادگاهم نیشابور راه اندازی کرده ام و این موزه 

را تقدیم همشهریان نیشابوری می کنم.
ایــن جــراح و متخصص قلــب در جهان ادامــه داد: 
امیدوارم مردم در بازدیــد از این موزه با قلب و امراض 
آن آشنا شــده و این اطالعات گامی برای پیشگیری از 
بیماری های قلبی در جامعه باشد.پروفسور صادقی گفت: 
»۸۰ درصد مرگ های ناگهانی مربوط به قلب است که 
علت عمــده آن مصرف غذاهای چرب، فســت فودی و 
کم تحرکی اســت«.وی افزود: »هدف از ایجاد این موزه 
در کنار افالک نما آشنایی مردم با این عضو حیاتی است 
تا پس از دیدن مجموعه افالک و صورت های فلکی در 
موزه قلب با کارکرد این عضو شــگفت انگیز و پیچیده 

بیشتر آشنا شوند«...

قدس از حاشیه های قیمت جدید نان آزادپز در خراسان رضوی گزارش می دهد

.......صفحه 2 

گفت وگوی قدس با »ماشاءاهلل شاهمرادی زاده« 
بازیگر و کارگردان سینما 

 آرزویم 
ساخت فیلم هایی 

 با محوریت 
امام رضاj است

پیرو پیگیری های اســتاندار خراســان رضوی، تفاهم نامه احیا و 
ساماندهی کشف رود به امضا رسید.در تفاهم نامه ای که در جلسه 
کارگروه احیای کشف رود به امضا رسید، شهرداری مشهد به عنوان 

مدیریت واحد احیا و ساماندهی کشف رود ...

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 سال سی و دوم  
 شماره 9103  
ویژه نامه 3487 

بدینوس��یله با اطالع کلی��ه مالکین 
عرص��ه پالکه��ای 152 فرع��ی و 188 
فرع��ی همگ��ی از 5 اصل��ی بخ��ش 

9 مش��هداز اراض��ی موقوف��ه گوهرش��اد بیگم 
ک��ه برخ��الف موازین ش��رعی از وقفی��ت خارج 
و ب��ه تملک آنها در آمده اس��ت به اس��تحضار                     

می رساند : 
بموج��ب م��اده واح��ده مص��وب 1363/06/28 
مجلس شورای اسالمی ، اسناد مالکیت رقبات 
وقفی که بهرنحوی از آنجا به مالکیت اشخاص 
درآمده اس��ت باط��ل و از درجه اعتبار س��اقط 
اس��ت و الزم اس��ت اینگونه مالکین حداکثر تا 
مهل��ت قانونی 2 ماه از تاری��خ درج در روزنامه 
در اج��رای م��اده واح��ده مذکور جهت روش��ن 
نمودن وضعیت عرصه وقفی تحت تصرف خود 
به این اداره مراجعه نمایند ، بدیهی اس��ت در 
صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر بر اس��اس 
آیین نام��ه اجرایی قانون مذک��ور اقدام الزم 

معمول خواهد شد.
 اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه دو مشهد

ع 9
81
00
01

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران- مرحله دوم )نوبت اول(
نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها و محوطهپردیس دانشگاه فردوسی مشهد

دانش�گاه فردوسی مشهد در نظر دارد نسبت به شناسایی 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 گزار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی -مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: نگهداری و تعمیرات تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان ها و محوطه پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
3- محل اجرا: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد    4- مدت اجرا: 12ماه شمسی    5- مبلغ برآورد اولیه: حدود42 میلیارد ریال   

6- حداقل ش��رایط متقاضی:   داش��تن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 7 ، در رشته  امور تأسیساتی )اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی( داشتن گواهینامه صالحیت 
ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی   7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.

8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد ش��رایط می تواند اس��ناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از اداره ساختمان و 
تأسیسات دانشگاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/08/22داخل پاکت مهر وموم شده، تحویل دبیرخانه مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره 

ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 500/000ریال را بابت خرید اسناد به حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی 

مشهد واریز نمایند.
10- 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 الذکرهیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت 

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

12- 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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آگهی دعوت  مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی طالیه داران صحاب صنعت هشتم
 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت س��وم ( ش��رکت تع�اونی فوق ال�ذکر به ش��ماره ثبت 51664 راس س�اعت 9:00 
روز جمعه مورخ 1398/09/01 در مح�ل بل�وار پی�روزی میدان شهید مه�دوی خیابان شهی�د حق شناس 4 مسجد حضرت 
ابوالفضل )ع( با دس��ت�ور جلس��ه ذی�ل تشکی�ل می ش���ود :   از کلی�ه اعضای محترم شرکت  دع�وت می شود با دردست 

داشتن کارت شناسائی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به م�وض�وعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند .
 دس��تور جلس��ه :1- تصویب اساس��نامه جدید 2- تصمیم گیری در خصوص تغییرات مواد 3 و 5 و 6 و12 و 37 و 47 
اساسنامه    یاد آوری  :    1- اعض�اء محترم می توانند حق رای و حضور خود در مجمع عمومی را ب�ه م�وجب وک�التن�امه 
کتب�ی به فرد دیگ�ری واگ�ذار نماین�د ، در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود ح�داکث�ر ت�ا 3 رای ب�ا وک�الت و غیر 
عض�و فق�ط یک رای وک�التی می تواند داش��ته باش��د .      2- هریک از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود ب�ه جلس��ه 
مجم���ع و اعط�ای وک�الت ب�ه هم�راه  نم�این�ده خ�ود  ب�ا داش��ت�ن مدارک شن�اس��ایی معتب��ر در تاریخ 1398/08/30 از 

ساعت 9 الی 13 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
هی�ئت م�دیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر100 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت میشود با همراه داشتن برگ سهام/ دفترچه عضویت جهت اتخاذ تصمیم 
تعاونی مسکن  اول شرکت  نوبت  العاده  بطور فوق  به موضوعات دستور جلسه درجلسه مجمع عمومی عادی  نسبت 
مهر100 که در ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 98/09/21 در محل شرکت تعاونی به آدرس مشهد - بلوار دانش 

آموز - بین 32 و 34 پالک 84 واحد 1 تشکیل می گردد؛ حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بارزس                  2- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 97 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98            4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  
6- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهکار و اعضایی که به تعهدات خویش عمل ننموده اند 

شایان ذکر است طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی 
تابع                 ها  وکالتنامه  تعداد  نماید  واگذار  دیگری  عضو  به  وکالتنامه  موجب  به  را  خود  رای  حق  میتواند  نباشد  میسر 
آیین نامه اجرایی مجامع عمومی خواهد بود )هر عضو3 رای و غیر عضو یک رای( مهلت واگذاری وکالتنامه ها از تاریخ 

انتشار آگهی 10 روز درمحل دفتر شرکت در ساعات اداری میباشد .
ضمنا داوطلبان تصدی هیئت مدیره و بازرسی میبایست حداکثر ظرف مهلت هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت، 
ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خود را تسلیم هیئت مدیره نمایند در غیراینصورت هیچگونه عذری از طرف 

کاندیداتورها پذیرفته نخواهد شد.                            هیئت مدیره

/ع
98
09
99
0

تاریخ انتشار:
1398/08/18

آگهی فراخوان) نوبت دوم( 
س��ازمان مدیریت  حمل و نقل شهرداری گناباد 
در نظر دارد نسبت به ساخت و راه اندازی مرکز 
معاینه فنی س��بک با مش��ارکت بخش خصوصی 
حقیق��ی یا حقوقی واجد ش��رایط اق��دام نماید . 
لذا از متقاضیان محت��رم تقاضا می گردد جهت 
دریافت اسناد مش��ارکت به محل سازمان واقع 
در خیابان غفاری طبقه فوقانی پاساژ شهرداری 
مراجعه و یا با شماره 57228033 تماس حاصل 

نمایند .
پورعیدی سرپرست سازمان  /ع
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.......ادامه از همین صفحه
فرماندار نیشابور هم در مراسم افتتاح این موزه گفت: احداث 
افالک نمای خیام و در کنار آن ایجاد موزه قلب پروفســور 
صادقی موقعیت ویژه ای را برای نیشــابور به ارمغان آورده 
است.سعید شیبانی افزود: »پروفسور صادقی از چهره های 
مانــدگار نیشــابور و میراث گرانبهای علمــی و فرهنگی 
در ســطح جهان اســت و ایجاد این موزه برای قدردانی و 
تجلیل از چند دهه تالش های ارزشــمند این شــخصیت 

جهانی اســت«.در ادامه مدیر افالک نمای خیام نیز گفت: 
»موزه قلب گنجینه ای علمی شامل تجهیزات، عکس ها و 
اسناد متنوعی است که می تواند مورد استفاده دانشجویان 
و محققان قرار گیرد و به مرور زمان بر این  مجموعه افزوده 
خواهد شــد«.محمد چوپانکاره افزود: بازدیدکنندگان از 
افالک نما پس از مکاشفه در افالک قدم به جهان موزه قلب 
می گذارند و بــرای جویندگان حقیقت به همان اندازه که 
تماشــای کیهان جذاب است موزه قلب نیز جالب است و 

به سهولت دوره کوتاهی از هستی شناسی را طی می کنند 
و درس معرفت شناســی می گیرند. وی افزود: برای تجهیز 
این موزه بیش از یک میلیارد ریال هزینه شده است. احمد 
همت آبادی، عضو شورای اسالمی شهر نیشابور نیز گفت: 
شهرداری و شورای اسالمی شهر نیشابور عالوه بر اختصاص 
بیش از 2میلیارد تومان برای قسمت ورودی موزه و تکمیل 
آن، زمین این موزه را به صورت رایگان واگذار کرده و پروانه 

آن نیز به صورت رایگان صادر شده است.

اقتصادی  امور  هماهنگی  رضا طلبی:معاون 
اســتانداری خراســان رضــوی گفــت: به 
معین های اقتصادی هیچ گونه تســهیالت بانکی بابت 
نقش آفرینی در طرح مثلث اقتصادی و به واسطه اینکه 

معین هستند، پرداخت نمی شود. 
علی رسولیان در گفت و گو با قدس آنالین تصریح کرد: 
ممکن اســت معین اقتصادی از قبل تسهیالت بانکی 
دریافت کرده باشد و یا برای طرح و ایده ای کارآفرینی 
تقاضای تسهیالت بانکی داشته باشد اما اینکه به طور 
ویــژه برای معین بودن اقتصادی تســهیالت به آن ها 

پرداخت شود صحیح نیســت و با این گونه تقاضا نیز 
موافقت نخواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی 
در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت ها و مجموعه هایی 
کــه امــروز در قالب معیــن بــودن، ادعــا و تقاضای 
خدمت رسانی به مردم را دارند، در گذشته با چنین نیتی 
وارد رونق کارآفرینی در اســتان و رفع مشکالت نشدند، 
افزود: از آنجایی که در گذشته نظیر طرح مثلث اقتصادی 
در اســتان وجود نداشته و از مجموعه های اقتصادی نیز 
بابت انجام چنین مأموریت های مشابهی درخواستی نشده 

است، بنابراین شرکت های اقتصادی نیز وارد اجرای این 
گونه اقدامات نشده اند.

رسولیان با بیان اینکه مجموعه های اقتصادی همچنان 
می تواننــد در طرح مثلث اقتصادی بــه عنوان معین و 
تسهیلگر مشارکت داشته باشند، ادامه داد: در حال حاضر 
از طریــق طرح مثلث اقتصادی، موج کارآفرینی و ایجاد 
کارگاه های تولیدی در نقاط مختلف استان رونق گرفته و 
همه دستگاه های استان و همچنین رسانه ها باید از این 
طرح حمایت کنند تا بسترهای اشتغال نشأت گرفته از 

این طرح در استان گسترش پیدا کنند.  

قدس: مصطفی توفیقی، دانشــجوی دانشگاه فردوسی 
مشهد با کسب پنج جایزه همزمان از جشنواره کشوری 
قرآن و عترت دانشگاهیان، سوگواره ملی اربعین، چاووشی 
بیداران و جایزه ادبی بوشهر، تعداد جوایز کسب شده ملی 

و بین المللی خود را به بیش از 2۰۰ جایزه ادبی رساند.
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوســی مشهد که نخستین جایزه شــعری خود را از 

جشنواره شعر رضوی دانشــجویان در سال ۸۵ دریافت 
کرده اســت، با کسب پنج جایزه ملی دیگر، دویستمین 
جایزه ادبی خود را به ثبت رساند.شاعر کتاب »مرثیه ای 
برای گنجشــک ها« که عالوه  بر شعر کالسیک و نو، در 
زمینه های داســتان، روزنامه نگاری، عکاسی و هنرهای 
تجســمی فعالیت می کند، تاکنون جایزه  شعر بنیاد ژاله 
اصفهانی)لندن(، جایزه شعر بنیاد احمد شاملو به انتخاب 

مخاطبان، جایزه ادبی انتشارات نوگام )لندن(، جایزه ادبی 
سیزیف و جایزه ادبی نیاوران را کسب کرده و در دو سال 
پیاپی، نامزد نهایی جایزه شعر خبرنگاران بوده است. اشعار 
 SOAS وی پیش از این در سال 2۰۱2 بر دیوار دانشگاه
لندن و در ســال 2۰۱۶ بر دیوار مرکز اسالمی لندن به 
نمایش گذاشته شــده و در سال 2۰۱3 در برنامه جایزه 

جهانی فدوی طوقان در عمان قرائت شده است.

قدس: همزمان بــا آغاز امامت حضــرت ولی عصر)عج(، 
محفل انس با قرآن به همراه تجلیــل از ۱۸ افتخارآفرین 
ملــی و بین المللی قرآن کریم در آســتان مقدس امامزاده 
غیاث الدین محمد)ع( مشــهد برگزار شــد.نماینده مردم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی در این مراسم بیان کرد: 
با تصمیم فراکسیون قرآن و عترت تفاهم نامه ای با آموزش 
و پرورش منعقد شد که در این تفاهم نامه تمام کسانی که 
دوره متوسطه را تمام می کنند زمانی به آن ها مدرک دیپلم 
ارائه می شود که مهارت روخوانی و روان خوانی قرآن را داشته 
باشند.حجت االســالم نصراهلل پژمانفر با اشــاره به ضرورت 
مشــارکت مردمی در راستای انس همه افراد با قرآن کریم 
گفت: تنها راه نجات از این فضای ســنگینی که دشمنان 
در حوزه فرهنگی ایجاد کردند، انس با قران کریم اســت و 

ما برای رســیدن به این نقطه نیازمند مشارکت همه مردم 
هستیم.وی افزود: اگر هزینه های کودکانی که نخبه هستند 
و می خواهند حافظ قران کریم شوند را پرداخت کنیم، وقتی 
حافظ قرآن شوند و به دیگران تعلیم دهند شما در ثوابشان 
شــریک هستید و این برای شما یک امری است که بعد از 

مرگ اثرات آن همیشه زنده خواهد بود.
در ادامه حجت االســالم احمدزاده مدیــرکل اوقاف و امور 
خیریه خراســان رضوی بیــان کرد: با زحمات اســتادان 
قرآنی روز به روز شاهد درخشش نخبگان قرآنی استان در 
عرصه های ملی و بین المللی هستیم و در چند سال اخیر هر 
سال نمایندگان استان خراسان رضوی در مسابقات کشوری 
رتبه نخســت مدال آوری را به لحاظ تعداد و رشــته های 
مختلف داشــته اند.در ادامه از نرم افزار جامع قرآنی موقوفه 

حافظین رونمایی شد.در این مراسم از امید توکلی کیا در 
رشته حدیث، سیدحمیدرضا جاوید شفیعی، علی سبزه در 
رشــته حفظ ۱۰ جزء، سعید قره داشی در رشته حفظ 2۰ 
جزء، رضا گلشاهی در رشــته حفظ کل، علیرضا بیژنی و 
مختار دهقان در رشــته قرائت تحقیق، زینب آذرخشی در 
رشته حفظ موضوعی، بنت الهدی شایق در رشته دعاخوانی، 
فرزانه کاللی و معصومه صهبایی استاد در رشته ترتیل، مریم 
نصیری در رشــته حفظ ۱۰ جزء و مرضیه میرزایی پور در 
رشته قرائت تحقیق به عنوان افتخار آفرین های مسابقات 
کشوری و از ها دی اســفیدانی، مهدی نقی پور، امیر لعل 
اول در رشــته تحقیق و محمد خاکپور در رشته حفظ کل 
به عنوان افتخارآفرینان مسابقات بین المللی با اهدای لوح 

سپاس و هدایا از آنان قدردانی شد.

افتتاح نخستین موزه قلب کشور در نیشابور 

معاون استاندار خراسان رضوی در گفت و گو با قدس: 

تسهیالت بانکی به معین ها در طرح مثلث اقتصادی پرداخت نمی شود

دانشجوی دانشگاه فردوسی، برنده  ۲۰۰ جایزه ادبی ملی و بین المللی

تجلیل از ۱۸ برگزیده ملی و بین المللی قرآن کریم در مشهد



قدسازحاشیههایقیمتجدیدنانآزادپزدرخراسانرضویگزارشمیدهد

مردم راضی، نانوایان  ناراضی
هادیزهرایی روزنامه قدس در هفته های 
اخیر گزارش هایــی در خصوص روند افزایش 
قیمت نان به چاپ رســانده است که سرانجام 
با اعالم نرخ جدید نان دولتی و آزادپز در تاریخ 
15 آبان ماه این افزایش قیمت با واکنش های 

متعددی مواجه شد.

  ارائه یارانه؛ تنها راه حل مشکل مردم 
و نانوایان 

یکی از شــهروندان در واکنش به این موضوع 
بــه خبرنگار ما می گویــد: افزایش قیمت نان 
در نانوایی های دولتی موجب شده هزینه های 

زندگی ام به نسبت گذشته بیشتر شود.
دوست محمدی اظهار می دارد: البته می دانم 
که هزینه های این نانوایی ها نســبت به سال 
گذشته بیشتر شــده، اما دولت می توانست به 
این واحدها یارانه بدهد تا با گران نشدن نان، 

فشار کمتری به مردم وارد شود.
این در حالی اســت که برخی از شهروندان در 
تماس با قدس از کاهش قیمت نان در برخی 

واحدهای نانوایی آزادپز تشکر کردند.
اما تغییر قیمت نان در چند روز اخیر ســبب 
گالیه بسیاری از نانوایی های آزادپز شهر مشهد 
شــده اســت که خبرنگار ما گفت و گویی را با 

برخی از این نانوایی ها انجام داده است.

 وقتی دولت آرد نمی دهد نبایدبرای 
نان  نرخ بدهد

محمــد بیابانی به خبرنگار مــا می گوید: نرخ 
نانوایی های آزادپز قابل قبول ما نیست و با آرد 
کمی که دولت در اختیار ما می گذارد و مابقی 
آرد مورد نیاز پخت نان را کیسه ای 100 هزار 
تومــان از بازار آزاد تهیه می کنیم پس چگونه 
می توان بــا هزینه های باالی تهیــه آرد، نان 
را با نرخ کمتری به مشــتریان تحویل بدهیم 
و دولت هنگامــی که نمی تواند آرد ما را تهیه 
کند چگونه به ما نرخ می دهد و در پروانه های 
بهره برداری ما آزادپز قید شده است در حالی 
که قیمت نــان پیش از این بر اســاس تمام 
هزینه کرد ما از قبیل اجاره، نیرو و خدماتی که 
به مشتری ارائه می کردیم تعیین می شد و ما 
بارها اعالم کرده ایم آردی که دولت در اختیار 
ما قرار می دهد را نمی خواهیم و آرد مورد نیاز 
را خودمــان تأمین می کنیم که اگر این اتفاق 
رخ دهد نانوایی های آزادپز مجبور به دادن نان 

باکیفیت به مشتری هستند.
وی می افزاید: در حال حاضر با این نرخ جدید 
نان شاهد بســته شــدن نانوایی های آزادپز 
خواهیم بــود و ما می گوییم اگر قرار اســت 
نانوایی های ما با این نرخ بسته شود بگذارید با 
تهیه آرد آزاد و در یک بازار رقابتی نانوایی های 

بی کیفیت خود به خود بسته شوند.

وی ادامه می دهد: ما در هفته گذشته با همه 
نانوایی های آزادپز مشــهد، جلسه ای را برگزار 
کردیم و قیمت حداکثری و حداقلی نان آزادپز 
را در مشــهد با همفکری هم مشخص کرده و 
به اتحادیه اعــالم کردیم و حتی اعالم کردند 
حاضرند آرد یارانه ای دولت را دریافت نکنند و 
به عنوان نانوایی آزادپز براساس پروانه فعالیت 

اجازه کار به ما بدهند. 
محســن اشــرفی دیگر نانوای آزادپز مشهد 
نیز می گوید: نرخ جدید نان آزادپز براســاس 
حقیقت نیســت و رقابت را از ما می گیرد. ما 
نان باکیفیت در اختیار مشتری قرار می دهیم 
بنابرایــن قیمت نان آزادپز در نرخ جدید هیچ 
گونه توجیــه اقتصادی برای ما ندارد و قبل از 
این ما نان بربری را در نانوایی خود یک هزار و 
500 تومان می دادیم اما با نرخ جدید باید 800 

تومان بدهیم که این قیمت غیرمنطقی است.
وی می افزاید: این در حالی است که دولت تنها 
50 درصــد آرد مــا را تأمین می کند و الباقی 
را باید دو برابر قیمــت آرد دولتی از بازار آزاد 
تهیه کنیم و مشــتریان ما که سال هاست از 
ما نان باکیفیت دریافــت کرده اند اکنون نان 
800 تومانی بی کیفیت در اختیارشان بگذاریم 
و این در حالی اســت که قیمت نان بربری در 
نانوایی های تهران یک هزار و 500 تومان است 
پس چرا باید قیمت نان در مشهد پایین تر باشد.

 نرخ جدید جوابگوی هزینه های 
ما نیست

یک نانــوای آزادپز دیگر نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: نانوایی های دولتی زمانی 
مجــوز فعالیت گرفتند که در 40 تا 50 متر و 
در هر مکانی مجوز ساخت نانوایی به آن ها داده 
می شد اما نانوایی آزادپز برای دریافت پروانه باید 
فضایی ایده آل، تنور مکانیزه، فضای خمیرخانه 
مجزا، مسائل بهداشتی از قبیل کاشی دیوارها و 
سرامیک کف به صورت کامل باشد و حتی باید 
فضا برای حضور مشــتری 
در مغــازه فراهم باشــد و 
در  نیز  دیگــر  هزینه های 
نانوایی های آزادپز نســبت 
به نانوایی های دولتی بیشتر 
است. 30 درصد قیمت نان 
بر اساس قیمت آرد است و 
70 درصد دیگر مؤلفه های 
دیگــری دارد و آرد دولتی 
که به مــن می دهند تنها 
بخشــی از هزینه های من 
را جبران می کند و الباقی 
هزینه های ما به صورت آزاد 

تهیه می شود. 

علی قاسمی می افزاید: قیمت نان در نانوایی های 
ما باید متفاوت با نانوایی های دولتی باشد. دیگر 
زمان پهن کردن نان روی فنس گذشته است 
و مشتری هنگامی که به نانوایی های ما می آید 
توقع دریافت نان گرم را دارد و نیروهای ما باید 
در نانوایی حاضر باشند تا هنگام حضور مشتری 
نان گرم به آن ها بدهیم. باید کیفیت تولیدی 
نان ما بیشتر از نان دولتی باشد تا بتوانیم فروش 
خوبی داشته باشیم.وی ادامه می دهد: چرا رقابت 
باید در همه کاالها وجود داشته باشد اما در نان 
نه. این نرخ جدید جوابگوی هزینه ها نیست و 
با این وضعیت دچار ورشکســتگی و بیکاری 
خیلی از افــرادی که در نانوایی های آزادپز کار 
می کنند می شوند. ما قیمت کنونی نان آزادپز را 
قبول نداریم. مصوبه هیئت وزیران در خصوص 
نانوایی های آزادپز با قید آزادپز در پروانه آن ها 
مشــمول نرخ گذاری و وزن نمی شــود و به ما 
مجوز سرمایه گذاری داده اند و امروز هم نرخ و 
هم وزن را به من اعالم می کنند پس چه کسی 
جوابگوی هزینه کرد بــاالی من در این بخش 
خواهد بود؟ پیشنهاد رئیس اتحادیه در کارگروه 
قیمت گذاری نان با آنالیز دقیقی که انجام داده 
بود مورد تأیید قرار نگرفت و آن ها پیشنهادی را 
اعالم کردند که هر کسی از نانوایی های آزادپز 
آرد یارانه ای دولت را دریافت نکند آرد مورد نیاز 
خود را از بازار تهیه کند و تنها شــما وزن را به 
آن ها اعالم و نرخ نان را به صورت آزاد و رقابتی 
در اختیــار خود نانوایی های آزادپز بگذارید که 
این موضوع در کارگروه مصوب شده است.وی 
یادآور می شــود: اما بند آخر مصوبه کارگروه را 
حذف کرده و الباقی تصمیمات کارگروه را برای 
اجرا ابالغ کرده اند در حالی که مصوبات کارگروه 
باید به طور کامل اجرایی شــود و هنگامی که 
به ســازمان صمت استان این موضوع را اعالم 
می کنیم آن ها می گویند که آقای استاندار این 

موضوع را نپذیرفته است. 
وی می افزاید: حداقل باید نمایندگان مجموعه 

آزادپز با آقای اســتاندار یا 
نمایندگان آن ها و مدیرکل 
ســازمان صمــت اســتان 
بنشــینند و مشکالت ما را 
هم بشنوند تا با این تصمیم 
بخش عمده ای از افرادی که 
در این صنف مشغول به کار 

هستند را بیکار نکنیم. 

 یکسان بودن قیمت نان 
آزادپز در همه مناطق 

مشهد 
نانوایان  اتحادیــه  رئیــس 
شهر مشهد در گفت و گو با 

خبرنگار ما در واکنــش به گالیه های نانوایان 
آزادپز می گوید: در موضوع نان نیمه یارانه ای 
یا همان آزادپزهــا نرخ گذاری و حتی افزایش 
قیمت هم نداشته ایم و این نانوایی ها در زمانی 
که پروانه دریافت کرده اند بر اســاس مصوبه 
هیئت وزیران از شمول وزن و نرخ خارج بوده اند 
و جزو کاالهای دسته سه قرار می گرفتند و در 
سازمان صمت استان نانوایی های آزادپز مانند 
نانوایی های دولتی باید نرخ گذاری شوند که از 
98/8/15 بایــد نرخ جدید نان در نانوایی های 
آزادپز اجرایی شــود و ما نرخ نامه را در دورنگ 
ســفید مخصوص نانوایی هــای دولتی و زرد 
مخصوص نانوایی های آزادپز در شــهر مشهد 

منتشر کرده ایم.
مصطفــی کشــتگر می افزایــد: وزن نان در 
نانوایی هــای آزادپز و دولتی یکی اســت. اما 
قیمــت آن ها در نانوایی هــای دولتی و آزادپز 
متفاوت اســت. در نانوایی های آزادپز مشکلی 
که داریم پراکندگی در مناطق مختلف شــهر 
اســت. برخی در مناطق برخوردار و برخی نیز 
در مناطق محروم شهر اقدام به سرمایه گذاری 
کرده اند و قیمت نان در همه نقاط شهر یکسان 
شــده اســت و با این قیمت یکسان برخی از 
نانوایی های ما دچار مشــکل می شوند به ویژه 
نانوایی های مناطق برخــوردار که نمی توانند 
هزینه های بــاالی خود را جبران کنند، از این 
رو نانوایی های خــود را جمع آوی می کنند و 
به طور کلــی می توانیم بگوییم قیمت نان در 
نانوایی های آزادپز مناطق برخوردار کاهش و در 

مناطق کم برخوردار افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه می دهد: افزودنی ها از قبیل کنجد به 
نان در این نرخ نامه جدید دیده نشده است و بر 
اساس خواسته مشتری و اعالم قیمت نانوایی 
می تواننــد اقدام به تولید نان کنجدی کنند و 
در خرید نان اولویت با خرید نان ســاده است 
و کنجد در صورتی به نان افزوده می شــود که 
توســط خواست مشتری و نه با اجبار به افراد 
داده شــود و این موضوع اگر رخ بدهد تخلف 
محسوب می شود و در صورت شکایت قابلیت 

رسیدگی دارد. 
وی یادآور می شــود: نانوایی هــای آزادپز در 
سال های گذشــته و بر اساس قانون مشمول 
وزن و نرخ نان نمی شوند و در یک بازار رقابتی 
قیمت نان آن ها مشخص می شود و آن ها اعالم 
کرده اند حتی آماده ایم که آرد دولتی یارانه ای 
را دریافت نکنیم و قیمت های خود را در یک 
بازار رقابتی حداکثر و حداقل مشخص کنیم 
و اما دولت نگــران تورم به وجود آمده در این 
بخش است و اگر فکری برای نرخ نانوایی های 
آزادپز نکنیم به دلیل عدم صرفه اقتصادی به 
ضرر آن ها خواهد بود و شــاهد تعطیل شدن 

نانوایی های آزادپز خواهیم بود.

همزمانباسراسرکشورآغازشد
طرحپوششاجباریبیمههمگانی

سالمتدرخراسانرضوی
پرویــنمحمــدی: 
ســالمت  مدیــرکل 
خراســان رضوی گفت: 
در چنــد روز گذشــته 
ریــال  میلیــارد   155
دیالیز،  خدمــات  برای 
پاراکلینیک،  بســتری، 

دندان پزشــکی، ویزیت پزشکان، داروخانه ها و شیمی درمانی 
بخش های دولتی به دانشگاه های علوم پزشکی استان و مراکز 
دانشگاهی پرداخت شده است.دکتر سیدمرتضی وجدان در 
گفت وگــو با خبرنگار ما از آغاز طرح پوشــش اجباری بیمه 
همگانی ســالمت در آغاز امامت ولــی عصر)عج( همزمان با 
سراسر کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: براساس بند الف ماده 
70 قانون برنامه پنج ساله ششم، سازمان بیمه سالمت مکلف 
است که نسبت به پوشش همگانی بیمه سالمت اقدام کند تا 
افراد فاقد پوشش بیمه ای از مزایای این طرح برخوردار شوند.

وی خاطرنشــان کرد: حدود 8 میلیون نفر در کشور فاقد هر 
گونه بیمه ای هستند که پیش بینی می شود در خراسان رضوی 
حدود 640 تا 800 هزار نفر زیر پوشش این طرح قرار گیرند.

دکتر وجدان در خصوص شرایط پوشش اجباری بیمه همگانی 
توضیح داد: افراد واجد شرایط به سه گروه تقسیم می شوند اول 
اینکه در صورتی که درآمد سرپرست خانوار کمتر از 40 درصد 
حداقل قانون کار باشد )دهک های 1، 2 و 3( به صورت رایگان 
زیر پوشش قرار خواهند گرفت. دوم اینکه در صورتی که درآمد 
سرپرست خانوار بین 40 تا 100 درصد حداقل قانون کار باشد 
)دهک های 4( به میزان 50 درصد ســرانه مصوب و به میزان 
290 هــزار و 400 تومان برای هر نفر از خانوار بپردازند و یک 
سال بیمه شوند.و سوم در صورتی که درآمد سرپرست خانوار 
معادل یا بیش از حداقل قانون کار باشد مبلغ 580 هزار و 800 
تومان برای هر یک از افراد خانواده )همسر و فرزندان زیر 18 
ســال( برای یک سال خواهد بود.وی با تأکید بر پوشش بیمه 
به شرط خانوار یادآور شــد: تداوم پوشش بیمه رایگان برای 
بیمه شدگان فعلی شهری و روستایی تا پایان فروردین ماه سال 
آینده تضمین شده است ولی کسانی که فاقد هر گونه بیمه ای 
هستند باید هر چه زودتر به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه 
سالمت مراجعه کنند تا در صورت نیاز برای آن ها آزمون وسع 
انجام شود و از مزایای بیمه ســالمت برخوردار شوند؛ زیرا از 
14 آبان به مدت 6ماه طرح اجباری اجرا می شود و در صورت 
تأخیر و مراجعه بعد از 6ماه ممکن است تخفیف صورت نگیرد 
و 100 درصد حق بیمه را پرداخت کنند.وی با اشاره به اینکه 
بیمه رایگان فقط در بخش دولتی قابل استفاده است، تصریح 
کرد: کسانی که آزمون وسع انجام داده و از بیمه سالمت رایگان 
بهره مند می شــوند فقط از خدمات بخــش دولتی می توانند 
استفاده کنند ولی کسانی که حق بیمه را کامل پرداخت کنند 
از تمام خدمات بخش دولتی و خصوصی برخوردار می شوند. 
مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی اجرای طرح رسیدگی 
الکترونیک به اسناد بستری را در استان بسیار موفق دانست و 
اظهار کرد: 41 بیمارستان زیر پوشش این پروژه در استان قرار 
گرفتند و تاکنون 28 هزار ســند بررسی شده و صورتحساب 
آن ها روی سیستم قرار گرفته است که به صرفه جویی زمان، 
نیروی انســانی، تجهیزات، کاغذ و... و یکنواختی پرداخت ها 
کمک زیادی خواهد کرد و با این کار نظم بخشــی پرداخت ها 
در مدت کوتاه تری انجام خواهد شد. وی با قدردانی از رسانه ها 
اظهار امیدواری کرد: با همکاری و اطالع رسانی رسانه ها اقشار 
مختلف فاقد پوشش بیمه با مزایای این طرح آشنا شوند و هرچه 
سریع تر به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سالمت مراجعه 
کنند تا از مزایای بیمه بهره مند شوند زیرا ارائه خدمات بیمه 
از زمان صدور دفترچه خواهد بود و اگر فردی در بیمارســتان 
بســتری و پس از آن اقــدام به بیمه شــدن نماید خدمات 
دریافتی پیش از صدور دفترچه به نرخ آزاد حســاب می شود. 

فروش۱۱میلیاردریالبنخرید
درنمایشگاهکتابمشهد

ایرنا: معاون فرهنگی و 
رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفــت: در طول 
برگزاری بیست و یکمین 
مشهد  کتاب  نمایشگاه 
23 هزار قطعــه بن در 

مجموع به ارزش 11 میلیارد ریال به فروش رسید.افشــین 
تحفه گر اظهار کرد: هر یک از این بن ها با 20 درصد تخفیف 
برای خرید کتاب ارائه شد که با احتساب 20 درصد تخفیف 
نیز از سوی ناشران، هر کتاب در این نمایشگاه در مجموع با 
40 درصد تخفیف عرضه شد.وی اظهار کرد: بیست و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد با حضور 730 ناشر داخلی و 
11 ناشر خارجی از 8 تا 15 آبان در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی مشهد دایر شد که در آن ناشران داخلی 200 هزار 
عنوان کتاب و ناشــران خارجی 20 هــزار عنوان کتاب را در 
فضایی به وسعت 21 هزار مترمربع عرضه کردند.وی گفت: در 
این مدت از 10 کتاب جدید مربوط به نویسندگان و ناشران 
مختلف شــامل »رطل گری«، »مثنوی مولوی«، »امثال حکم«، 
»متولیان و نایب التولیه های آستان قدس رضوی«، »ماکسف«، 
»نیلوفرانه مهر«، »ما افسانه نبودیم«، »اطلس تاریخی ایران«، »آپ 
کتاب رسان« و »روان شناسی رشد« همراه با حضور نویسنده در 
»ســرای اهل قلم« رونمایی شد.تحفه گر افزود: در مجموع در 
هفت روز برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد 150 عنوان برنامه 

در قالب ها و موضوعات مختلف برگزار شد.

آیتاهللسیداحمدعلمالهدی:
شیعهدردورانامامت

امامحسنعسکریjساماندهیشد
ولی فقیه  قدس:نماینده 
در استان خراسان رضوی 
با بیان اینکه امام یازدهم 
جریان امامت و دینداری 
را به وسیله نّواب خویش 
کرد،  منتقــل  مردم  به 
گفت: شــیعه در دوران 

امامت امام حسن عسکری)ع( ساماندهی شد.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در سالروز شهادت مظلومانه امام 
حسن عسکری)ع( اظهار کرد: امروز یکی از مشکالت بزرگ 
شــیعیان عدم توجه به حوزه معرفت شناسی نسبت به اهل 

بیت)ع( در پهنه عشق و دوست داشتن آن بزرگواران است.
امام جمعه مشهد با اشــاره به اینکه فرمایشات و آموزه های 
ائمه معصومین)ع( دو برنامه راهبردی برای زندگی بشر است، 
افزود: آموزه های اهل بیت)ع( دارای دو بخش آموزشی و تربیتی 
 است که در ســیره آنان نهفته است، بنابراین ما با شناخت و 
به کارگیری آن روش ها می توانیم در عرصه  زندگی موفق باشیم.

وی گفت: دوران امامت امام حسن عسکری)ع( از دشوارترین 
دوره ها در طول زندگانی ائمه)ع( بود؛ چرا که در آن زمان هم 
خود حضرت و هم پیروانشــان به طور بی سابقه با محدودیت 
سیاسی و اجتماعی مواجه شدند، تا آنجا که در هنگام حضور 
حضرت در زندان هم، جاسوسانی از ایشان مراقبت می کردند.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
امام یازدهم)ع( در دوران اندک امامت در اســارت و شــرایط 
سخت، رسالت خویش را برای هدایت مردم و بسترسازی برای 

غیبت امام زمان)عج( به انجام رساند.
وی افزود: از آنجا که غایب شــدن امام و رهبر هر جامعه ای 
یک حادثه بســیار ســخت و غیرقابل تحمل است، از همان 
ابتدا پیامبر گرامی اسالم)ص( و حضرات معصومین)ع( سعی 
داشــتند موضوع مهم غیبت را برای شیعیان و پیروان خود 
تبیین کنند، اما این موضوع مهــم در عصر امام هادی)ع( و 
امام حســن عسکری)ع( به طور جدی و ویژه ای دنبال شد و 

در نتیجه جامعه اسالمی با فرهنگ انتظار بیشتر آشنا شدند.
یادآوری می شود؛ برپایی حلقه های معرفت، کارگاه های هنری، 
تدبر در ســیره معصومین)ع(، جوانه های معرفت و سخنرانی 
ویژه خواهــران در رواق حضرت زهرا)س( از دیگر برنامه های 
روز شهادت امام عسکری)ع( بود که از سوی معاونت تبلیغات 

اسالمی آستان قدس رضوی طراحی شد.

معاونسیاسی،امنیتیواجتماعی
استانداریخبرداد

احتمالبرگزاریانتخاباتالکترونیکی
درهشتشهرستانخراسانرضوی

سیاسی،  معاون  قدس: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
خراســان  اســتانداری 
بدون  گفــت:  رضــوی 
در  مشــارکت  تردیــد 
توسعه  انتخابات موجب 
نظــام  در  مشــروعیت 
اســالمی  جمهــوری 
خواهد شد و افزایش اقتدار، حفظ منافع ملی و توسعه حقوق 

شهروندی را به دنبال دارد.
حســن جعفری در جمع خبرنگاران در حاشــیه نشســت 
ستاد انتخابات اســتان که در دفتر معاونت سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی اســتانداری برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با 
حضور اعضای ستاد انتخابات استان و هیئت نظارت انتخابات 
استان به صورت مشترک برگزار و مسائل گوناگون در آن مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
وی با اشــاره به ماده 7 قانون انتخابات افزود: انتخابات به سه 
روش برگزار می شود و باید به صورت مستقیم و عمومی برگزار 

شود و نحوه رأی گیری هم باید به صورت مخفی باشد. 
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتانداری خراســان 
رضوی ادامه داد: بر اساس ماده 23 قانون انتخابات دو وظیفه 
عمده مأمور اجرای قانون انتخابات و مسئولیت ُحسن جریان 

انتخابات، بر عهده وزارت کشور است.
جعفری با بیان اینکه تمهیدات الزم در استان برای انتخابات 
پیش رو برنامه ریزی شده است، خاطرنشان کرد: گام نخست 
آموزش مجریان و دســت اندرکاران انتخابات است، این اتفاق 
رقم خورده و در حوزه اســتان همه فرمانداران، بخشداران و 
افرادی که در انتخابات دخیل هستند، آموزش می بینند؛ ضمن 
اینکه خراسان رضوی هم به عنوان میزبان سایر فرمانداری ها 
و بخشداری های کشور با همکاری وزارت کشور آموزش های 

الزم را در اختیار سایر استان ها قرار می دهد.
وی بیــان کرد: جامعه دوم آموزش ما، آحاد مردم هســتند؛ 
این بدان معناســت که آموزش عمومی با استفاده از ظرفیت 
رســانه ها و سایر موارد پیش بینی شده در قانون را در اختیار 

مردم قرار می دهیم.
جعفری با اشاره به اینکه دستور شروع انتخابات مجلس شورای 
اســالمی و خبرگان رهبری از 10 آذرماه سال جاری خواهد 
بود، افزود: در حال پیگیری بحث برگزاری انتخابات به صورت 
رایانه ای هستیم، مواردی همچون احراز هویت داوطلبان در 
این فرایند همانند دوره گذشته به صورت رایانه ای خواهد بود 
و احتماالً در هفت الی هشت شهرستان استان انتخابات را به 
صورت کامالً الکترونیکی برگزار خواهیم کرد که قرار است این 

مهم به ما ابالغ شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
افزود: با توجه به اینکه 10 الی 16 آذرماه ســال جاری زمان 
دستور شروع انتخابات در خراسان رضوی است، بدین صورت 
نام نویسی از داوطلبان بر اساس ماده 45 صورت خواهد گرفت 
و همزمان با آن هیئت های اجرایی هم تشــکیل می شوند و 
عمالً وارد مرحله اجرایی انتخابات خواهیم شد، ضمن اینکه 
همزمان بررســی صالحیت داوطلبان طبق قانون و ماده 48 
صورت خواهد گرفت.جعفری در پاســخ به پرسشــی درباره 
احتمال وجود پول های کثیف در انتخابات، گفت: در خصوص 
پول های کثیف همان طور که وزیر کشــورهم به آن اشــاره 
کرده است، امری که خالف قانون باشد، غیرقانونی است، پس 
حتماً دستگاه های نظارتی و امنیتی در حال پیگیری هستند 
و برخوردهای الزم را در این فضا انجام می دهند و برنامه های 

الزم را دارند که برخورد قضایی و قاطع را انجام دهند.

روی خط

 پیرو پیگیری های استاندار خراسان  قدس
رضوی، تفاهم نامه احیا و ساماندهی کشف رود 
به امضا رسید.در تفاهم نامه ای که در جلسه 
کارگروه احیای کشــف رود به امضا رســید، 
شهرداری مشــهد به عنوان مدیریت واحد 
احیا و ساماندهی کشف رود انتخاب و گام های 

اجرایی در این زمینه تعیین تکلیف شد.
این تفاهم نامه بین مســئوالن دستگاه های 
مختلف از جمله اســتاندار خراسان رضوی، 
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی، 
دادستان مرکز استان، مدیرکل محیط زیست 
اســتان، مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان و مدیرکل جهاد کشاورزی به امضا 

رســید.در این تفاهم نامه بــرای هر یک از 
دســتگاه های اجرایی عضو کارگروه احیای 

کشف رود وظایفی مشخص شده است.
اســتاندار خراســان رضوی در این جلســه 
گفت: ساماندهی کشف رود یکی از اقدامات 
اولویت دار اســتان است.علیرضا رزم حسینی 
اظهار کرد: موضوع ساماندهی کشف رود در 
سال های گذشته در دســتورکار مسئوالن 
مختلف بوده اســت اما هنــوز هم به نوعی 
مشکل کشور و اســتان محسوب می شود.

وی ادامه داد: با توجه به بازدیدهای میدانی 
کــه در چند مــاه اخیر به همــراه مدیران 
دســتگاه های ذی ربط و بــه صورت زمینی 

و هوایی از کشــف رود صــورت گرفت باید 
گفــت یکــی از اقدامات مهــم و اولویت دار 
 استان موضوع ســاماندهی کشف رود است.

رزم حسینی با بیان اینکه مسئوالن استان در 
مورد ساماندهی کشف رود باید مسئولیتی را 
عهده دار شوند، بیان کرد: هر طرحی که در 
این جلسه در زمینه کشف رود به امضا برسد، 
آن را در ستاد تدبیر هم تصویب خواهیم کرد 
و با پشتوانه همه ارکان حکومت طرح را جلو 

خواهیم برد.
اســتاندار خراســان رضوی پــس از انعقاد 
تفاهم نامــه و در جمع خبرنــگاران گفت: 
تفاهم نامه ای که با حضور دستگاه های متولی 

به امضا رسید برای این بود که یک مدیریت 
واحد در خصوص کشف  رود شکل بگیرد .

رزم حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه 
زمانبندی صورت گرفته بنا بر این شــد در 
مدت یک سال آینده برخی از تصفیه خانه های 

ایجاد شده، تکمیل و تعدادی ایجاد شوند.

باامضایاستاندارومسئوالنذیربطصورتگرفت
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استاندارخراسانرضویدردیدارسفیرایراندرهند:
پیگیرراهاندازیپروازمشهد-حیدرآباد

هستیم
قدس: اســتاندار خراسان رضوی از پیگیری راه اندازی 
پرواز مستقیم بین مشهد و حیدرآباد مرکز ایالت تلنگانا 
کشور هند خبر داد.علیرضا رزم حسینی در دیدار سفیر 
ایران در هند که در محل دفتر اســتاندار انجام گرفت، 
اظهــار کرد: برای خواهرخواندگی خراســان رضوی و 
ایالت تلنگانا هند هم آمادگی داریم.علی چگنی، سفیر 
جمهوری اسالمی ایران در کشور هند هم در این دیدار 
بر ظرفیت باالی خراســان رضــوی در زمینه جذب 
گردشــگری زیارت و سالمت تأکید کرد و گفت: برای 
جذب شــیعیان هند به منظور زیارت بارگاه منور امام 

رضا)ع( باید برنامه ریزی های الزم انجام گیرد.

رئیسادارهتعاونروستاییشهرستان:
مرکزخریدحمایتیزعفران
درخلیلآبادفعالمیشود

خلیلآباد-خبرنــگارقدس:مرکز خرید حمایتی 
زعفران سال 98 در شهرستان خلیل آباد فعال می شود.

رئیس اداره تعاون روستایی خلیل آباد با اعالم این خبر 
گفت: زعفران تولید امسال کشاورزان توسط مرکز خرید 
حمایتی سازمان تعاون روستایی شهرستان به مباشرت 
اتحادیه تعاون روستایی تحویل خواهد شد.جواد قاسمی 
افزود: پوشــال معمولی هر کیلوگرم 8 میلیون و 200 
هزار تومان، پوشــال مرغوب هــر کیلوگرم 9 میلیون 
تومان، شــبه نگین هر کیلوگرم 9 میلیون و 500 هزار 
تومان و نگین هر کیلوگــرم 10 میلیون و 500 هزار 

تومان خریداری می شود.

یکمسئولدردانشگاهعلومپزشکیمشهد:
۴۶درصدافرادمبتالبهایدز

درمشهدزنانبودهاند
ایسنا: کارشناس مسئول پیشگیری از ایــدز و هپاتیت 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: در سال گذشته 
46 درصد افراد شناســایی  شده مبتال به ایدز در مشهد 
زنان بوده اند.دکتر علی محمد حسین پور با بیان اینکه در 
مراکز حمایت از افراد HIV مثبت تمام خدمات و داروها 
رایگان اســت، بیان کرد: ما در سال های گذشته حداقل 
20-30 هزار تســت HIV از مادران باردار می گرفتیم 
ولی اکنون به دلیل اینکه از ابتدای ســال مشکل کیت 

داریم این مقدار کمتر شده است.
وی گفت: متأســفانه 70 درصد خانم هایی که در ایران 

HIV مثبت شده اند در رابطه زناشویی مبتال شده اند.
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روی خط حادهث

شهری

افتتاح

اعمال اقنون

در جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی
 نقشه راه بازسازی بافت فرسوده 

اطراف حرم رضوی نهایی شد
جلســه ای  در  قدس: 
با حضــور وزیــر راه و 
استاندار  و  شهرســازی 
خراسان رضوی، نقشه راه 
بازســازی بافت فرسوده 
اطــراف حرم مطهر امام 

رضا)ع( نهایی شد.
به منظور سرعت بخشیدن به اقدامات اجرایی در بافت پیرامون 
حرم مطهر امام رضا)ع( و رفع مشکالت سرمایه گذاران، در 
چارچوب منویات مقام معظم رهبری و الگوی هویتی اسالمی 
ایرانی بافت پیرامون حرم مطهر، جلسه ای با حضور محمد 
اسالمی؛ وزیر راه و شهرسازی، علیرضا رزم حسینی؛ استاندار 
خراســان رضوی، احمد یزدان پناه؛ معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتانداری و محمدرضا کالیی؛ شهردار مشهد در 

محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
استاندار خراســان رضوی درباره نتایج این نشست گفت: 
در این جلسه نقشه راه بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر 
مورد توافق قرار گرفت و مقرر شــد وزارت راه و شهرسازی 
و شــهرداری مشــهد به صورت مشــترک تا پایان سال 
جاری نسبت به تهیه طرح تفصیلی جدید با لحاظ مبانی 
شهرســازی و دغدغه های موجــود در بافت پیرامون حرم 
مطهر اقدام کنند و آن را در شــورای عالی شهرســازی و 

معماری به تصویب برسانند.
علیرضا رزم حسینی ادامه داد: همچنین مقرر شد آیین نامه 
تشخیص مصادیق حقوق مکتســبه و نحوه برخورد با آن 
در دو هفته توسط اســتانداری، اداره کل راه و شهرسازی 

خراسان رضوی و شهرداری مشهد تهیه شود.

  افتتاح پروژه ادامه بولوار خاقانی 
تا بولوار نماز

قدس: شهردار مشهد در 
مراسم افتتاح »ادامه بلوار 
خاقانی تا بولــوار نماز« 
گفت: یکی از موضوعاتی 
کــه در اجــرای پروژه 
»ادامه بولــوار خاقانی« 
داشت،  اهمیت  ما  برای 

خواست شــهروندان و ضرورت توسعه این منطقه بود، اما از 
این موضوع مهم تر آینده فضای سبز منطقه است که در نظر 
داریــم در 43 هکتار از اراضی غرب بلوار خاقانی تا اراضی راه 
وشهرسازی در بلوار نماز کمربند سبز و پارک مجهز و کاملی 

را ایجاد کنیم.
محمدرضا کالیی با بیان اینکه از همکاری آستان قدس رضوی 
در اجرای این پروژه تشکر می کنیم، اظهار کرد: با همراهی و 
توافق آستان قدس رضوی در خصوص اراضی شاهد توسعه 
فضای سبز این منطقه و تکمیل شبکه انتقال جداسازی آب 
شــرب از آب خام خواهیم بود که 5 میلیون مترمکعب آب 
موردنیاز آبیاری فضای سبز جنوب شهر را تأمین خواهد کرد.
وی ادامه داد: در کنار افتتاح این پروژه به زودی شاهد افتتاح 
ایســتگاه الندشت و به دنبال آن ایستگاه کوهسنگی خط 2 

قطار شهری مشهد نیز خواهیم بود.
معاون عمران، حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز در 
این مراسم با اشاره به افتتاح پروژه »ادامه بلوار خاقانی تا بلوار 
نماز« گفت: اجــرای این پروژه بار ترافیکی میدان جمهوری، 

بلوار پیروزی و میدان شهید کاوه را کاهش خواهد داد.
خلیل اهلل کاظمــی ادامه داد: ادامه بلوار خاقانی به بلوار نماز 
به طول 500 متر و دارای مســیر ویژه دوچرخه و عابر پیاده 
اســت که با هزینه 5 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده 
و با تکمیل پروژه »چپگرد شــهید ناصری« موجب کاهش 
ترافیک در میدان جمهوری، بلوار پیروزی و میدان شــهید 

کاوه خواهد شد.

 توسط سربازان گمنام امام زمان)عج( 
صورت گرفت

  ضربه سخت به باند تولید مواد مخدر 
شیشه در مشهد

باند  یــک  قرمز:  خط 
تولیــد مــاده مخــدر 
شیشــه کــه هــر ماه 
حــدود 15 کیلوگرم از 
این مخــدر صنعتی را 
تولید و در شــهر توزیع 
می کــرد در پــی یک 
اقدام دقیق اطالعاتی متالشــی شد. با اقدامات شبانه روزی و 
پیچیده اطالعاتی اداره کل اطالعات خراســان رضوی و توان 
عملیاتی پلیس مبارزه با موادمخدر، باند تولید و توزیع  شیشه 
در بلوار هنرســتان مشهد متالشــی و ضمن دستگیری دو 
نفر از قاچاقچیان، تمامی محموله شیشه تولید شده به وزن 
10کیلوگرم کشف شد. همچنین در ادامه این عملیات یک 
دستگاه خودرو توقیف و البراتوار مذکور نیز پلمب شد. شایان 
ذکر اســت  این باند به صورت میانگین ماهیانه 15 کیلوگرم 

شیشه را تولید و در بین جوانان توزیع می کرده است.

 دردسر رها کردن موتورسیکلت 
در مکان های خلوت

 6 عضو باند سرقت قطعات 
موتورسیكلت دستگیر شدند

 - ر بـــو نـیـشـا
  : س قــد ر نگا خبر
انتظامــي  فرمانــده 
از  نیشــابور  شهرستان 
دستگیري  و  شناسایي 
سارقان  حرفه اي قطعات 
موتورسیکلت با 32 فقره 

سرقت در این شهرستان خبر داد .
فرمانده انتظامي شهرســتان نیشابور اظهار کرد: در پی وقوع 
چند فقره سرقت قطعات موتورسیکلت در یکی از مناطق شهر 
نیشابور، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران 

انتظامی کالنتري 13 قدس این شهرستان قرار گرفت .
ســرهنگ حســین دهقانپور گفت: مأموران دایره تجسس 
کالنتري 13 با بررســي زمان و مکان ســرقت ها و افزایش 
گشت هاي نامحسوس فردی را در حال سرقت کیلومتر یک 

دستگاه موتورسیکلت دستگیر کردند.
وی خاطرنشــان کرد: متهــم دستگیرشــده در مواجهه با 
ادله و مســتندات پلیس به 32 فقره سرقت لوازم و قطعات 
موتورســیکلت در سطح شهر نیشــابور با کمک پنج تن از 
دوســتانش اعتراف کــرد که دیگر همدســتان متهم نیز با 
هماهنگي مقام قضایي در عملیات هایي جداگانه دســتگیر 
شدند. سرهنگ دهقانپور با اشاره به دستگیری یک مالخر در 
این زمینه و کشف تعداد زیادي لوازم و قطعات مسروقه از وی، 
یادآورشــد: تحقیقات با دستور مقام قضایي در این باره ادامه 
دارد. فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: از رها 
کردن موتورسیکلت خود بدون قفل حتي براي لحظه اي کوتاه 
خودداري و با رعایت توصیه هاي ایمني پلیس و توجه به نکات 
مراقبتي، پیشــگیري آگاهانه اي از وقوع چنین سرقت هایي 

داشته باشند.

 شارژ سارقان باتری با هوشیاری پلیس 
تمام شد

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
از  بجنورد  شهرســتان 
سارق  دو  دســتگیری 
حرفــه ای انــواع باتری 
فقره  بــا 12  خــودرو 
سرقت در این شهرستان 
خبر داد.  سرهنگ علی پاکدل با بیان جزئیات این خبر گفت: 
در پی وقوع چندین فقره ســرقت باتري خودروهاي سبک و 
سنگین در سطح حوزه استحفاظي در ماه هاي اخیر، شناسایي 

سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مأموران کالنتری 14 این فرماندهی با 
انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی و بررسی دقیق محل های 
مورد سرقت موفق شدند ســارقان را شناسایی کنند، افزود: 
در یک عملیات غافلگیرانه دو ســارق حرفه ای باتری خودرو 

دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.
این مقام انتظامی با بیان اینکــه متهمان در بازجویی انجام 
شده به 12 فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: در نهایت 
متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل اداره مبارزه با سرقت 

پلیس آگاهي استان شدند.

برای جلوگیری از گسترش برخی بیماری ها 
صورت گرفت

 توقیف ۳۳ نفر شتر بدون مجوز 
حمل بهداشتی

خبرنگاران:  باشگاه 
دو دســتگاه کامیــون 
حامل چندین نفر شتر 
بدون مجوز بهداشــتی 
در شهرســتان خوسف 

توقیف شدند.
اکبری، رئیس شــبکه 
دامپزشکی خوسف گفت: در راســتای کنترل بهداشتی 
حمل دام و پیشــگیری از انتشار بیماری های واگیردار و 
مشترک بین انسان و دام، دو دستگاه کامیون حامل 33 
نفر شــتر بدون مجوز حمل بهداشتی با همکاری نیروی 
انتظامی توقیف و پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی 

ارجاع شدند.
وی با اشــاره به اینکه حمل هر گونه دام صرفاً باید با تأیید و 
مجوز دامپزشکی و موافقت استان مبدأ و مقصد باشد، گفت: 
در راستای اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از آلودگی و انتقال 
بیماری شبکه دامپزشکی خوسف با هر گونه موارد مشابه به 

صورت قاطع برخورد قانونی می کند.
اکبری گفت: به دامداران شهرســتان توصیه می شود جهت 
پیشگیری از بروز هر گونه مشکل در هنگام نقل و انتقال دام ها 
پیش از اقدام به جابه جایی به شبکه دامپزشکی برای دریافت 

مجوز حمل و سیر مراحل قانونی مراجعه کنند.

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     .

زمین چمن انتهای رسالت روشنایی ندارد
قابل توجه معاونت محترم تربیت بدنی شــهرداری مشــهد! زمین چمن مصنوعی انتهای 
خیابان رســالت81 )مربوط به منطقه3( روشــنایی ندارد و شب ها ورزشکاران نمی توانند 
ورزش کنند. مشــکل اصلی زمین این است که سقف آن پوشیده نیست و توپ ها داخل 
کال آب که در کنار زمین واقع شده می افتند و بازگشت توپ به زمین ورزشی غیرممکن 

است.
9۳0...1445

دستکش های نازک پاکبانان منطقه 3
شــهردارمحترم منطقه3 چرا دستکش های 
رفتگران منطقه3 این قدر نازک است؟چرا هر 
دو هفته یک  بار یک بسته جارو می دهید؟ 
فصل پاییز برگ ریزان است و نیاز بیشتری به 
جارو دارد. خواهشــاً به صورت ویژه پیگیری 

نمایید.
915...0248

تکلیف پالک 176 را مشخص کنید
ما چندین خانواده هستیم که با هزار امید و آرزو زمین از تعاونی مسکن راه آهن 15 سال پیش به 
صورت قطعات 200 متری در بلوار مجیدیه جاهد شهر پالک 1۷۶ خریداری کردیم که شهرداری 
مانع از ساخت و ساز شده و می گوید این زمین برای کاربری فضای سبز انتخاب شده است. حاال 

بعد از این همه سال هیچ کس پاسخگوی این همه خانواده نیست نه تعاونی نه شهرداری.
915...18787

انتظار از این استان بیشتر است
با این همه طرفدار فوتبال، والیبال و کشتی 
درخراسان فقط یک تیم درلیگ برترکشور 
داریــم و در لیگ های دســته پایین تر هیچ 
خبری از خراسان نیست درحالی که شهرهای 
خیلی کوچک چند تیم در لیگ های مختلف 
و پایه دارند. مدیرکل ورزش خراســان این 
مشکل 10 ساله را برطرف کند. انتظار از این 

استان پرجمعیت بیشتراز این هاست.
915...2515

قاضی فرزاد بهشــتی  عقیل رحمانــی 
توندری، دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری 
از وقــوع جرم و حفظ حقوق عامه دادســرای 
عمومــی و انقالب مرکــز اســتان از تدوین 
دســتورعمل جانمایی، نصب، بهره برداری و 
بازرسی جرثقیل های برجی )تاور کرین( خبر 

داد.

تاورهای بی صاحب در مسیر ساماندهی
 این مقام قضایی در گفت و گو با خبرنگار قدس 
ضمن اشــاره به برخی اتفاقات پیش آمده در 
زمینه جرثقیل های برجی در تشریح اقدامات 
حوزه دادســتانی گفت: در پی بــروز برخی 
حوادث و ســوانح ایجاد شده در سنوات قبل 
در سطح شهر مشهد مقدس و ... که بررسی ها 
حکایت از  فعالیت مخاطره آمیز جرثقیل های 
برجی )تاور کرین( در برخی پروژه ها داشت و 
از ســویی به جهت ضرورت حفظ و صیانت از 
جان و مال شهروندان و سالمت محیط، رعایت 
حقوق شــهروندی و نیز پیشگیری از بروز هر 
گونه حادثه و خطر به ویژه در محدوده حریم 
بارگاه مطهر رضــوی و همچنین کارگاه های 
ساختمانی سطح شهر و اعمال نظارت، کنترل 
و بازرسی فنی دقیق روی فعالیت تجهیزات و 
جرثقیل های برجی، این حوزه معاونت از سال 
گذشته دستگاه های مربوط و متولی را فراخوان 
و در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی 

هم برگزار شد.
پــس از اقدامات فنــی صورت گرفتــه و با 
همکاری سازمان ها و دستگاه ها تهیه و تدوین 
پیش نویــش دســتورعمل الزامــات نصب و 
بهره برداری از جرثقیل های برجی در دســتور 

کار دادستانی قرار گرفت.

ارسال طرح ساماندهی به دستگاه های 
متولی

قاضی فرزاد بهشــتی توندری، دادیار معاونت 
اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم و حفظ 
حقوق عامه دادسرای عمومی و انقالب مرکز 
اســتان ادامه داد: پس از برگزاری جلســات 

و نشســت های تخصصــی و 
اخذ نظــرات و پیشــنهادات، 
پیش نویــس مذکــور تهیه و 
برای طــی مراحــل بعدی به 
معاونت حمل و نقل و ترافیک 

استانداری ارسال شد.
در ادامــه هم پیش نویس طرح 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

اســتان به عنوان دبیر شــورای فنی اســتان 
منعکس شد تا پس از تصویب، در قالب مصوبه 
شورای فنی استان به کلیه دستگاه های اجرایی 
مرتبط اعم از دستگاه ها و مؤسسات دولتی و 
غیردولتی و نیز مؤسسات خصوصی حرفه ای 

عهده دار مأموریت عمومی ابالغ گردد. 

اجرای دستورعمل جانمایی، نصب 
تاورکرین ها از آذر ماه

قاضی فرزاد بهشــتی توندری افزود: در نهایت 
با پیگیری های به عمل آمده اعالم شــد طی 
جلسه مورخ 1398/0۶/25 شورای فنی استان، 
موضوع دستورعمل جانمایی، نصب، بهره برداری 

برجی  بازرسی جرثقیل های  و 
در شورای فنی استان تصویب 
و توسط ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان به سازمان ها 
و دستگاه های مرتبط از جمله 
شهرســازی،  و  راه  کل  اداره 
شــهرداری، ســازمان نظــام 
استان،  ســاختمان  مهندسی 
ســازمان صنعت، معدن و تجــارت، اداره کل 
اســتاندارد و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ابــالغ و از تاریــخ 1398/09/01 رعایت مفاد 
دستورعمل برای کلیه دستگاه ها و سازمان ها 

الزم االجرا شده است. 
دادیار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم و حفظ حقوق عامه دادســرای عمومی 
و انقالب مرکز اســتان خبر داد: الزم به ذکر 
اســت در دســتورعمل تصویب شده وظایف 
متولیــان دخیل در طراحی و جانمایی، نصب 
و راه اندازی، صدور مجوز، نظارت و بازرســی 
در دو بخش اشــخاص حقیقــی یا حقوقی و 
در بهره بــرداری از جرثقیل های برجی و کلیه 

اشخاص حقوقی دخیل در فرایند اجرایی آن 
تعیین و ابالغ  گردیده است. 

اقدامی به موقع که نمونه نداشت
وی بیــان کرد: این مهم کــه با همکاری و 
هم افزایی بین دســتگاهی ایجاد شده و به 
عنــوان اقدامی مبتکرانه و برای نخســتین 
بار در ســطح اســتان رخ داده می تواند به 
عنــوان نمونه ای از اقدامات پیشــگیرانه در 
راســتای صیانــت از حقوق عامــه قلمداد 
شود. امید اســت با اجرای این دستورعمل 
گام مؤثری در پیشــگیری و کاهش حوادث 
و حفظ و صیانت از حقوق عامه در ســطح 
شهر مشهد مقدس و استان خراسان رضوی 

برداشته شود.

برای نخستین بار در خراسان رضوی صورت گرفت

ساماندهی جرثقیل های برجی

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی آسمانی صاف تا کمی ابری 

برای خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های پیش یابی هواشناسی تا اواسط این هفته 
جوی نسبتاً پایدار در اکثر نقاط استان مستقر است که پیامد 
آن آسمانی غالباً صاف تا کمی ابری در برخی نقاط گاهی با 
وزش باد و در شــهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان )از 
جمله در شهر مشهد( افزایش آالینده های جوی است . ضمن 
اینکه طی ایــن مدت تغییرات دمایی قابل مالحظه نبوده و 
همچنان دمای حداقل شبانه در نقاط سردسیر و کوهستانی 

کمتر از صفر درجه سلسیوس باقی خواهد ماند.

پیگیری
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علی محمدزاده: اگر اهل دنیای مجازی باشید با اخبار کاذب 
آشنایی دارید و در حوزه های مختلف بارها و بارها شاهد انتشار 

اخبار کامالً ساختگی و دروغ  بوده ایم.
بی شک بیشترین خبرهای غیرواقعی مربوط به حوزه سیاست 
و هنر بوده و هســت، اخباری مانند فوت فالن هنرپیشــه یا 
دستگیری فالن شخصیت سیاسی شناخته شده که گاهی به 
صورت گســترده و در اندک زمان ممکن همه گیر می شوند 
که البته عده ای از متخصصان با ساخت چنین اخباری اهداف 
مختلفی از این کار دارند که بسته به شرایط انتشار این خبرها 

متفاوت است.
امــا گاهی هم خبر غیرواقعی مربوط به حوزه هایی اســت 
که اهداف منتشــرکنندگان آن ها نامعلوم اســت و باید با 
گذشت زمان به نتایج الزم رســید. به عنوان مثال در دو 
روز گذشــته خبرهایــی از احتمال بارش بــرف و برودت 
شــدید هوا در شمال شرق کشــور در برخی از کانال های 
خبری غیررسمی منتشر شــد که از نفوذ جریانات هوای 

سرد سیبری خبر داده بودند.
در یکــی از این خبرها آمده اســت: بارش بــرف تا 10 روز 
آینده، خروجی ساعتی پیش مدل ECMWF اروپا، بارش 
گســترده برف در خراسان رضوی از جمله مشهد، نیشابور و 
تربت حیدریه به طوری که ارتفاع برف در برخی نواحی به 30 

سانتیمتر هم می رسد.

 خبر واقعی
بنابراین با توجه به اینکه در این خبرها هیچ منبع خبری ذکر 
نشده بود با کارشناسان اداره هواشناسی تماس گرفتیم تا از 
جزئیات بیشتر این خبر مطلع شویم اما معلوم شد که این خبر 

کامالً ساختگی است.
زهرا آهنگرزاده، کارشــناس پیش بینی هواشناسی خراسان 
رضوی گفت: براساس نقشــه های هواشناسی تا اواخر هفته 
آینده بارندگی خاصی در خراســان رضوی نداریم و نوسانات 

دمایی در حد 2تا 3 درجه سلسیوس خواهد بود.

وی افزود: همان گونه که تاکنون روال بوده در صورت پیش بینی 
ورود سامانه های بارشی شدید یا کاهش دمای غیرمعمول اداره 
هواشناسی به شیوه های مختلف اطالع رسانی گسترده انجام 
می دهد تا از بروز خسارت احتمالی در بخش های کشاورزی 
و باغی جلوگیری شــود و شهروندان تمهیدات الزم را داشته 

باشند.
وی به شــهروندان توصیه کرد: بهترین روش برای اطالع از 
اخبار حوزه هواشناســی ســایت یا کانال های رســمی اداره 

هواشناسی است.

هوای ناپایدار اخبار هواشناسی !

تعزیرات حکومتی فردوس خبر داد
 جریمه 6/5 میلیون ریالی یک قصاب 

باشــگاه خبرنگاران: 
واحد  یــک  متصــدی 
به  فــردوس  قصابی در 
اتهــام عرضه گوشــت 
قیمتی  بــه  گوســفند 
باالتــر از نرخ مصوب به 
نقدی  پرداخت جــزای 

در حق دولت محکوم شــد. حســینی، رئیس اداره تعزیرات 
حکومتی شهرستان فردوس گفت: پرونده تخلف متصدی این 
واحد صنفی توسط واحد بازرسی و نظارت اداره صمت برای 
رسیدگی و صدور حکم به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی 
شهرستان ارسال و شــعبه مذکور پس از رسیدگی و احراز 
تخلف، شــخص متخلف را به پرداخت ۶میلیون و 850هزار 
ریال جزای نقدی محکوم کرد. وی افزود: با هماهنگی انجام 
شــده با دادستانی شهرستان از این پس چنانچه کسبه نرخ 
مصوب را رعایت نکنند ضمن اعمال قانون نســبت به نصب 
پارچه تخلف بر سر در واحد صنفی و تعطیلی موقت و پلمب 

واحد متخلف اقدام خواهد شد.



گزارش  گفت وگوی قدس با »ماشاءاهلل شاهمرادی زاده« بازیگر و کارگردان سینما 

آرزویم ساخت فیلم هایی با محوریت امام رضاj است
سرور هادیان: شاهمرادی زاده را که بچه های 
هنری به نام »مرشــد« می شناسند، از دیار امام 
هشــتم)ع( و متولد 1342 است. او در معرفی 
خودش می گوید: بچه خیابان ضد مشهد هستم. 
در دوران جنگ تئاتر فی البداهه اجرا می کردم. 
آن زمــان لنگ کفش هــم در بیابان غنیمت 
بود. بچه ها با اجراهایــم می خندیدند و گاهی 
هم گریه می کردند. هفته ای یک یا دو نمایش 
در جبهه کار می کردم اما نمی دانســتم این ها 
کار هنری محســوب می شــود. او را که بیشتر 
به عنوان بازیگر می شناســند؛ فیلم نامه نویسی، 
کارگردانی و طراحی صحنه زیادی را نیز برعهده 
داشــته است هنوز هم در خیابان هرکسی او را 
می بیند بالفاصله می گویند، »لیال در واکن مویم« 
و می خندند. در بخشی از مصاحبه می گوید: از 
شهرت خوشــم نمی آید ولی چندی پیش که 
در ســوریه بودم، بیشــترایرانی ها و افغانی های 
گردان ها در ســوریه مرا می شناختند. در آنجا 
فیلم معراجی ها و اخراجی ها را پخش کرده بودند 
و برایم جالب بود که چه نشاطی در گردان ها و 
سنگرها با رفتن من پیششان به وجود آمد، دیدم 

شهرت هم بد نیست.
این ها بخشی از گفت وگوی ما با شاهمرادی زاده 

است.
او که در سینما بیشتر از هر چیز به عنوان بازیگر 
با بازی های دلچسب و خوبش در سجاده آتش، 
خیلــی دور خیلی نزدیک، بر بال فرشــتگان، 
اخراجی هــا و معراجی ها و... می شناســیم. در 
اکــران معراجی ها و ایفای نقش زیبای تاجیک 
و در نقش رزمنده مشــهدی مورد توجه اهالی 
سینما قرار گرفت. در قالب کارگردان نیز در سی 
و دومین جشنواره فیلم فجر با فیلم »پنجشنبه 

آخرماه« حضور داشت.
گفت وگوی چند ســاعته و متفاوت با ماشاءاهلل 

شاهمرادی زاده را با هم می خوانیم.

  کار حرفه ای تئاتر شــما از کجا شکل 
گرفت؟

سال 64 وقتی از جبهه به مشهد بازگشتم با گروه 
تئاتری در مسجد مالک اشتر و بعد ها با بچه های 
حوزه هنری شــروع به کار کــردم. آنجا تئاتر، 
حرفه ای بود و با جواد اردکانی، حمید و ســعید 
سهیلی مشغول به کار شــدم کار به جشنواره 
تئاتر فجر راه پیدا کرد، اما باید دوباره به جبهه باز 
می گشتم. جنگ که تمام شد احساس کردم دلم 

می خواهد تئاتر را ادامه دهم. 

 کمی از کارهای نمایشــی تان در جبهه 
برایمان بگویید. 

در جبهه احســاس کردم دلم می خواهد کاری 
انجــام دهم. خیلــی از حرف ها را می شــد از 
طریق تئاتر زد و به همین خاطر شــوخی های 
بچه ها را به نمایش نامه تبدیل می کردم، بدون 
آنکه نمایش نامه ای بنویسیم. شاید بدون اغراق 
400 نمایش نامه در همــان دوران کار کردم و 
همه ابزار صحنــه و لباس من یک بیل، چفیه 
و ملحفه بود. گاه 14 نقــش را بازی می کردم، 
البته آن زمان نمی دانستم این ها کارهای هنری 
است. یک ســاعت اجرای نمایش هایم همیشه 
طول می کشید، 45 دقیقه همه می خندیدند و 
یک ربع آخر هم گریــه می کردند. اما با ورودم 
به دنیای حرفه ای تئاتر دیدم کلی نیرو و عوامل 

نیاز داریم و چند ماه تمرین می خواهد 
و تعداد مخاطبــان آن هم محدود 
اســت؛ بنابراین سینما اولویتم شد. 
من در سپاه کار می کردم و در همان 
سال ها هم کار هنری را ادامه دادم تا 

بازنشسته شدم. 

  شروع کار در سینما چگونه 
شکل گرفت؟ 

در اولین فیلم »کلید بهشــت« را ساختم و بعد 
از آن »بابــا نظر« که آن زمــان او در قید حیات 
بود. چند فیلم برای آزاده ها ساختم و بعد سریال 
»روژان« را نوشــتم و کارگردانی کردم که بارها 
هم پخش شــد. بعدها آقای شمقدری »بر بال 
فرشــتگان« را ســاخت که من در آن هم بازی 
کردم و هم طراحــی صحنه های جنگ با من 
بود. بعد کم کم نوشته هایم را به صورت فیلم نامه 
درآوردم و چند بار هم جایزه فیلم نامه نویســی 
کشــوری را دریافت کردم.در فیلم های سجاده 
آتش، آخرین شناســایی، براده های خورشید، 
مردی شــبیه باران، رنجر، دکل، توفان شن و... 

نیز حضور داشتم. 

 نقش هــا و نوع بازی شــما مختص به 
خودتان اســت، برای این شیوه بازیگری 
تمهیداتی اندیشــیده اید؟ چطور شد که 
قرار  بازیگری  دیگر  قالب های  در  تاکنون 

نگرفته اید؟
نوع بازی من ذاتی است و من ادعایی بر سبک 
ندارم. در جبهه هم نوحه می خواندم، اما سبک 
خودم می خواندم. در بازیگری به دیگران احترام 
می گذارم و از تجربه های آن ها استفاده می کنم، 
اما با حس و حال خــودم بازی می کنم. جالب 
اســت، هر گاه یک کلمه سر لوکیشن تهرانی 
حرف می زنم، خــودم کات می دهم و می گویم 
نشــد دوباره!در بازیگری هر چه خودت باشی، 

مردم راحت تر قبولت می کنند.

 نگه داشتن لهجه مشهدی کار سختی 
نبود؟ آیا فیلم های بدون لهجه مشهدی هم 

به شما پیشنهاد می شود؟
سال 69 که »بربال فرشتگان« را جواد شمقدری 
ساخت سکانس هایی را داشتم و چون دیالوگ ها 
را فی البداهه می گفتم و در فیلم نامه دیالوگ ها 

کامل نبود و تند هم حرف می زدم، 
تماس  تهیه کننــده  روز  یک 
گرفت و گفت بیا ببینیم چی 
گفتی. آن موقع فیلم ها دوبله 
می شــد و مدیر دوبــالژ آقای 
طهماســب به مشکل خورده 
بــود و از خودم دعوت شــد. 
یک سال گذشته بود، رفتم و 
فیلم را نمایش دادند و گفتن، بگو چی گفتی؟! 
دوباره دیالوگ ها را گفتم. صدایم را ضبط کردند 
و گفتند صــدای خودت بهتر از صدای دیگران 
است و دیالوگ های من با صدای خودم پخش و 
اکران شــد. به یاد دارم پس از اکران این فیلم را 
حضرت آقا هم دیده بودند و خوششان آمده بود 
که به آقای شمقدری گفته بودند، عالی است و 
مردم هم از لهجه مشهدی من خوششان آمده 
بود و ارتباط برقرار کردند و همین موجب انگیزه 

و ادامه این رویه شد. 
اگر تهرانــی صحبت کنم، لهجه مشــهدی ام 
تغییر می کند. بازیگران مشــهدی هستند که 
تهرانی صحبت می کننــد و دیگر نقش فردی 
با لهجه مشــهدی را به خوبی نمی توانند، ایفا 
کنند. تصمیم گرفتــم تهرانی حرف نزنم. همه 
سخنرانی هایم هم مشهدی است. ممکن است 
خیلی از کارگردان ها تصــور کنند که من جز 
لهجه مشهدی، سایر لهجه ها را نمی توانم ایفا کنم 
و به من پیشنهاد کار ندهند. زیاد هم عالقه به 
بازیگری ندارم. معموالً بچه های مشهد را معرفی 

می کنم که استادهای من هستند.
 

فیلم  تجربه ســاخت  نخســتین  از   
سینمایی تان »پنجشنبه آخر ماه« بگویید. 
سوژه چگونه شــکل گرفت و هدفتان از 

ساخت این فیلم چه بود؟
»پنجشــنبه آخر ماه« قصه خانواده ای است که 
پنجشنبه آخر هر ماه در منزلشان روضه برگزار 
می شود، اما به دلیل بیماری روحانی  روضه، آن ها 
هم تصمیم می گیرند برای دیدار اقوام به کاشان 
بروند. پسر جوان خانواده از فرصت نبودن خانواده 
استفاده می کند و قرار است پارتی راه بیندازد، 
اما حال روحانی بهتر می شود و او برای خواندن 
روضه می آید و... یکی از دغدغه های من ارتباط با 
نسل جوان است با این فیلم همه بغضم را خالی 
کردم که بتوانم با آن ها ارتباط برقرار کنم. قصه 

روضه امام حسین)ع( است که بر پارتی شیطان 
پیروز است. به نظر من، هنر گاه می تواند از منبر 

و دانشگاه هم برای مردم ملموس ترعمل کند. 

 آیا ساختن فیلم و در جایگاه کارگردان 
بودن سخت تر است یا بازیگری؟

به اعتقاد مــن، در کارگردانی اگــر بدانی چه 
می خواهی و تیم هماهنگ باشــد، با یک پازل 
مواجهــی که قطعات را باید درســت کنار هم 
بچینی، اما هرکدام مشــکالت خودش را دارد. 
در »دار و نــدار« جایزه بازیگری گرفتم و جالب 
است خیلی ها به من گفتند تو در آن خانه واقعاً 
بودی و تصور نمی کردند این نقش من بوده است 
و آن را بازی کــردم و نمی دانند هربار که جلو 
دوربین می روم چه فشاری روی من است، قلبم 
می خواهد از کار بیفتد تا آن سکانسی که بازی 

می کنم طبیعی باشد.

 جایگاه استان خراسان را در فیلم سازی 
ارزیابی  و صنعت سینمای کشور چگونه 

می کنید؟
وقتــی در یک جشــنواره از 30 اثر بیش از 10 
اثر متعلق به هنرمندان خطه خراســان است، 
هنرمندانی چون رضا عطاران، ســعید سهیلی، 
ابوالحسن داودی، فریدون جیرانی، احمد کاوری، 
مهدی صباغزاده و... پس این نشان دهنده قدرت 
و حضور بچه های خراســان است، اما متأسفانه 
به این قضیه اصالً توجه نمی شــود. فیلم سازی 
در مشــهد بسیار سخت اســت و این مشکل 
فقط مختص مسئوالنمان نیست و بخشی هم 
به خــود بچه های هنری برمی گردد که وحدت 
الزم را ندارند.23 ســال است که در شهر خودم 
و پایتخت آواره ام. اگر شرایط ساخت یک فیلم 
در سال در مشهد برایم مهیا شود با دل و جان 
به زادگاهم برمی گردم و برای امام رضا)ع( فیلم 
می سازم. طی ســال ها بارها برای ساخت فیلم 
مراجعه کردم اما متأسفانه با برخوردهای سرد 
بسیاری از مســئوالن در جایگاه های مختلف 

مواجه شدم.
ترجیح می دهــم فیلم هایی از ابراهیم محبوب، 
علیرضــا آزمایــش و شــهید برونســی را در 

شهرخودمان بسازم.
 

 در پایان اگر خاطره ای در این ســال ها 
از فیلم هایی که در ارتباط با امام رئوفمان 

داشته اید برایمان بگویید.
 به خاطر دارم در یک فیلم سینمایی در مشهد 
یک دیالوگ داشــتم که خدا رحمت کند عسل 
بدیعی هم در آن بازی می کرد. سکانسی داشتم 
که پول هــا را پیدا می کردم. کارگردان گفت: رو 
به گنبد حرم آقــا برگرد و بگو یا امام رضا. توی 
میدان شهدا بازی می کردم و برگشتم به گنبد 
آقا که نگاه کردم، دلــم لرزید و بغض گلویم را 
گرفت. انگار که گنبد هم یک نگاهی به من کرد. 
از برق گنبد آقا احســاس کــردم یک آن قلبم 
ایستاد و با همه وجود و نیاز گفتم »یا امام رضا«! 
در »مردی شــبیه باران« هم بازیگــر روبه روی 
مــن دیالوگی داشــت که می گفت مرشــد تو 
بچه کجایــی؟ ناگهان از تــه دل گفتم، قربون 
گنبــد طالش و بعد او به مــن می گفت: برو به 
امــام رضا)ع(بگو دعا کنه. امــام رضا)ع( وصف 
نشــدنی اســت و هرچه داریم از کرم اوســت.

فرهنگ و هنر

افتتاح
دستورهای جداگانه رئیس جمهور، تولیت آستان قدس 

رضوی  و وزیر کشور برای رسیدگی به زلزله زدگان
   مهر ایران به آذربایجان

قدس: زلزله بامداد جمعه 
به بزرگی 5.9 دهم ریشتر 
کــه حوالی »تــرک« در 
شرقی  آذربایجان  استان 
جان  پیوســت  وقوع  به 
هموطنانمان  از  تن  پنج 
را گرفت و 348 مصدوم 
برجای گذاشــت. بر اثر این حادثه خسارت هایی به روستاییان 
مناطق مختلف این اســتان وارد شــد.قدرت این زمین لرزه به 
حدی بود کــه لرزش زمین در اســتان های آذربایجان غربی، 
گیالن،  زنجان و اردبیل نیز احســاس شــد.پس از وقوع زلزله، 
رئیس جمهور در ساعات ابتدایی روز گذشته در تماسی تلفنی با 
استاندار این استان در جریان ابعاد حادثه، میزان خسارات وارده 
و وضعیت مصدومان قرار گرفت.حجت االسالم حسن روحانی در 
این تماس تلفنی در خصوص امدادرسانی مؤثر و سریع به مناطق 
زلزله زده و آســیب دیدگان از این حادثه و رفع نیازهای فوری 
و ضروری زلزله زدگان دســتورات الزم را صادر و بر آماده سازی 
همه امکانات از سوی دستگاه های مختلف برای تسریع در ارائه 

خدمات و امداد به حادثه دیدگان و مصدومان تأکید کرد.

  وضعیت نگران کننده نیست
استاندار آذربایجان هم بابیان اینکه اسکان اضطراری روستاهای 
زلزله زده انجام  شده است، گفت: زلزله زده ای زیر آوار وجود ندارد 
و آواربرداری از روستاها آغاز شده است. محمدرضا پورمحمدی 
ادامه داد: امکانات الزم مثل پتو در حال توزیع در منطقه اســت 
و گاز مناطق زلزله زده نیز وصل شــده است. وی افزود: جمعیت 
هالل احمر اســتان همچنین موادغذایی الزم برای تغذیه ۷2 
ساعته آسیب دیدگان زلزله را ارسال کرده است.در همین راستا 
سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بابیان اینکه 
سوخت مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، به طور کامل 
تأمین  شده است و هیچ کمبودی وجود ندارد از مردم خواست 
 در صورت نیاز اقدام به ســوخت گیری کنند. ســخنگوی این 
شرکت همچنین بیان کرد: تعدادی نفتکش حامل نفت سفید 
نیز به صورت اضطراری در روستاهای زلزله زده مستقر شده اند تا 
در صورت نیاز، سوخت گرمایشی مورد نیاز مردم را تأمین کنند.

  دستور تولیت آستان قدس برای کمک
 به مناطق زلزله زده 

در همین حال به دنبال وقوع زلزله 5.9 ریشتری صبح جمعه گذشته 
در آذربایجان شــرقی و بروز خسارت هایی در برخی از روستاها، 
حجت االسالم والمســلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی 
برای بسیج امکانات و خادمیاران آستان قدس رضوی به مناطق 
زلزله زده آذربایجان شرقی و خدمت رسانی به زلزله زدگان در کنار 
دستگاه های امدادرسان دستور صادر کرد. قائم مقام تولیت آستان 
قدس نیز مأموریت یافت تا ضمن بررسی آخرین وضعیت مناطق 
و نیازهای اولیه زلزله زدگان، تأمین و بسیج امکانات الزم متناسب 
با ظرفیت های آســتان قدس رضوی را در دستور کار قرار دهد.

  تأکید وزیر کشور بر به کارگیری تمام امکانات 
وزیر کشور هم به دنبال وقوع زلزله در شهر »ترک« شهرستان میانه 
در دســتوری به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خواستار 
رسیدگی سریع به وضعیت زلزله زدگان و مناطق زلزله زده شد.

رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه امدادرسانی به زلزله زدگان باید 
در اولویت قرار گیرد، تأکید کرد: تمامی واحدها و ســازمان ها و 
ارگان های امدادرسان موظف به ارائه سریع و به موقع خدمات 
به زلزله زدگان هستند و در صورت نیاز با هماهنگی استانداران 
مناطق زلزله زده، امکانات و توانمندی های الزم در این خصوص 
به کار گرفته شود.خبر دیگری حاکی است، بامداد روز گذشته 
ســردار عابدین خرم، فرمانده سپاه عاشــورا آذربایجان  شرقی 
با حضور در مناطق زلزله زده از نزدیک در جریان امدادرســانی 
قرار گرفت.همچنین مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( درباره خدمت رسانی این مجموعه به زلزله زدگان 
شمال غرب کشور اظهار کرد: به دســتور رئیس ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( از لحظه وقوع زلزله تمامی امکانات امدادی بنیاد 
احسان برای کمک به آســیب دیدگان زلزله بسیج شده است.

محمد ترکمانه، با اشاره به اعزام گروه های ارزیاب از آذربایجان 
شرقی و اردبیل برای تخمین و ارزیابی شدت حادثه، گفت: در 
همین ابتدا 500 تخته پتو، 100 چادر اسکان، بسته های غذایی 
یک هفته ای برای 100 خانوار، آب معدنی، یک هزار کنســرو 
تن ماهی؛ موکت و لوازم اســکان اضطراری به مناطق زلزله زده 
ارسال شــده است.خبر دیگری حاکی است، نماینده ویژه وزیر 
رفاه از بسیج تمام امکانات وزارت رفاه برای کمک به زلزله زدگان 
آذربایجان شرقی خبر داد.میر هادی قره سید رومیانی در جمع 
زلزله زدگان میانه گفت: بیمه بیکاری برای نیروهای واحدهای 
خسارت دیده در اثر زلزله امروز آذربایجان  شرقی برقرار می  شود.
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 برگزاری نمایشگاه خوشنویسی 
»بر َمرکب ُمرکب« در نگارخانه اشراق

نمایشــگاه  قــدس: 
َمرکب  »بر  خوشنویسی 
ُمرکــب« در نگارخانــه 
هنری  حــوزه  اشــراق 
خراســان رضوی برگزار 
بــا  می شــود.همزمان 
ایام  و  هفتــه وحــدت 

والدت باســعادت پیامبر اکــرم)ص(، نمایشــگاهی از آثار 
هنرمندان خوشنویس ســمیه ناطقی، جواد نگاریان و استاد 
عباس ســلطان آبادی با عنوان »بر َمرکب ُمرکب« در مشهد 
برپا می شــود. آیین افتتاحیه این نمایشگاه ساعت 1۷ امروز 
شنبه 18 آبان ماه برگزار و تا 23 آبان ادامه دارد. عالقه مندان 
می توانند برای بازدید از ساعت 9 تا 13 و 16 تا 19 به نگارخانه 
اشراق حوزه هنری خراسان رضوی )واقع در حدفاصل هاشمیه 

20 و22( مراجعه کنند.

 راهیابی نمایش »ال کالسیکو« 
به جشنواره کردستان 

نمایــش  قــدس: 
ال کالســیکو از خراسان 
رضوی به جشنواره تئاتر 
اســتانی کردســتان راه 
یافت.این نمایش نوشته 
احسان روحی، نویسنده 
 تئاتر مشــهدی اســت.

ســی امین جشنواره تئاتر استان کردســتان با دبیری شهرام 
میرزایی، از 2۷ لغایت 30 آبان ماه 98 در سنندج برگزار می شود.

  اختتامیه پنجمین جشنواره ملی 
عکس زعفران برگزار شد

پنجمیــن  قــدس: 
عکس  ملی  جشــنواره 
زعفران تربت حیدریه و 
زاوه با معرفی عکاســان 
برتر بــه کار خود پایان 
تربت  مردم  داد.نماینده 
حیدریه و زاوه در مجلس 
در  اســالمی  شــورای 

اختتامیه این جشــنواره گفت: از بازخوردهای مهم جشنواره 
ملی عکس زعفران، رونق گردشگری شهرستان است.

سعید باســتانی افزود: منطقه تربت حیدریه و زاوه بیشترین 
سطح کشــت و تولید زعفران را در جهان دارد که این سبب 
شده مرجعیت علمی، مرجعیت اقتصادی و تشکیل فراکسیون 
زعفران از این منطقه رقم بخورد و در کنار این مزیت ها مزارع 
وسیع زعفران به فرصت مناسبی برای هنرنمایی هنرمندان 
به ویژه عکاسان تبدیل شده است..علی محمدی، رئیس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه و 
زاوه گفت: در این جشنواره بیش از 300 رزومه در بخش های 
مختلف از ابتدای مهرماه به دبیرخانه ارســال شده بود که از 
100 عکاس دعوت شد.وی یادآور شد: از رسانه های تصویری 
و بین المللی همچــون آناتولی ترکیه، فرانس 24 فرانســه، 
شبکه جهانی العالم، یونان، آسوشیتد پرس و چندین شبکه 
بین المللی دیگر در این جشــنواره شــرکت کردند.محمدی 
گفت: تعداد 2 هزار و 500 قطعه عکس به دبیرخانه جشنواره 
رســید که از بین این عکس ها، عکاسان برتر انتخاب شدند.

  بهره برداری از 205 طرح فنی
 در صدا و سیمای خراسان رضوی 

قدس: همزمان با سالروز 
آغــاز امامــت و والیت 
عصر)عج(،  ولی  حضرت 
پخــش HD برنامه های 
شــبکه خراسان رضوی 
برای نخستین بار در بین 
مراکز کشور افتتاح شد و 

204 طرح فنی دیگر نیز در مرکز صدا و ســیمای استان به 
بهره برداری رسید.

 رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در این 
مراسم که در مشهد برگزار شد، گفت: امروز دشمنان انقالب 
اسالمی تمام همت خود را برای تخریب اقتصاد کشورمان به 
کار گرفته اند و از هیچ کاری فرو گذار نمی کنند و هم اکنون در 

یک جنگ و تحریم اقتصادی تمام عیار هستیم.
دکترعبدالعلی علی عسگری تصریح کرد: آن ها با هزاران شبکه 
مجازی به جان انقالب اســالمی افتاده اند، اما صدا و سیما با 
تالش های بی وقفه تاکنون حیله های آنان را بی نتیجه گذاشته 
است.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد 
نیز در این مراسم طی سخنانی از صدا و سیما به خاطر پوشش 
مطلوب اخبار اربعین قدردانی کرد وافزود: اقبال فراوان مردم 
برای زیارت سیدالشهدا بخش عمده آن به برنامه های مثبت 
صدا و سیما در این ایام برمی گردد.آیت اهلل علم الهدی گفت: این 
اقدام موجب شد چشم دشمنان در دنیا کور شود و این شکست 
به آن ها نشان داد مسیر توسعه استکبار یک جریان شکست 
خورده است.علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی نیز در 
این مراسم گفت: با وجود اینکه امسال اعتبارات استان نسبت 
به پارسال 23 درصد افزایش داشته است، اما اعتبارات صدا و 
سیمای استان را بیش از دو برابر منظور کرده ایم، زیرا به اهمیت 
کار رسانه ای در جهان دیجیتال کنونی واقفیم. محسن نصرپور، 
مدیرکل صدا و ســیمای خراســان رضوی نیز در این مراسم 
گفت: 205 طرح فنی سازمان صدا و سیما در استان خراسان 
رضوی با هزینه کردی معادل ۷00 میلیارد ریال به بهره برداری 
رســید که افتتاح رادیو زیارت روی شبکه اف. ام در شهر های 
بیرجند، بجنورد و تهران بزرگ با پوشش 25 درصد جمعیت 
 HD کشور، پخش تلویزیونی شبکه خراسان رضوی با کیفیت
و فرستنده های پر قدرت اف. ام ثامن، نصب فرستنده پرقدرت 
چهارم دیجیتال، راه اندازی فرســتنده های پرقدرت و متوسط 
قدرت رادیویی اف.ام در هفت شهرســتان اســتان، راه اندازی 
سیستم جامع مونیتورینگ، ساخت و بازسازی یکصد ایستگاه 
دیجیتال شبکه های تلویزیونی و رادیویی در روستا های استان از 

مهم ترین طرح های افتتاح شده در این مراسم است.

     در ناحیه 2 مشهد انجام شد

برگزاری نخستین پویش »تجدیدی هرگز« 
صاحبی: نخستین پویش آموزشی پایه دوازدهم با عنوان »تجدیدی هرگز« در محل 

کانون فارابی اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 مشهد برگزار شد. 
در ادامه این مراســم محســن روحانی نیا، مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 مشــهد، 
دو تفاهم نامــه در راســتای تجهیز و کیفیت بخشــی ســطح آموزشــی با هدف 
قبولــی 100 درصــدی دانش آموزان پایــه دوازدهم با مجمع خیران مدرســه یار 
و بنیاد نیکــوکاری، این حرکت خداپســندانه را امضا کردند. گــزارش دیگری نیز 
حاکی اســت مدیــر آموزش و پــرورش ناحیه 2 مشــهد با حضور در آموزشــگاه 
1۷ شــهریور »زنــگ پدافنــد غیرعامل« را به صــورت نمادین به صــدا درآوردند .

        با حضور سفیر ایران در اداره میراث فرهنگی استان مواجه شد

جذب گردشگر از جامعه 50 میلیونی شیعیان هند
قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
برنامه ریزی برای جذب گردشگر از جامعه هدف شیعیان هندوستان با جمعیتی حدود 

50 میلیون را آغاز کرده ایم که با حضور سفیر ایران در هند انجام شد.
مکرمی فر با بیان این مطلب افزود: نخستین اقدام از سوی اداره کل برگزاری نمایشگاه 

برای معرفی ظرفیت های گردشگری این استان خواهد بود.
علی چگنی، سفیر ایران در هند هم گفت: خراسان رضوی و مشهد برای جذب زائر و 
گردشگر از هند در اولویت قرار دارد و مستعد ترین استان برای جذب گردشگر از این 

کشور، خراسان رضوی است.

767۱zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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علم  ایــن  دانســتن  باقی گــذاردن-   .1
برای ســربازان در میدان جنگ بســیار 
و  میــدان   - ســرود   .2 ضروری اســت 
روســتایی در شــمال تهــران- خالص 
وثیقــه-  حیــات-  مایــه   .3 ســره  و 
 موخشــک کن برقی- پســوند شــباهت 
 4. چنبره- طنین- واحد پول عربســتان 
5. پشــت چیزی- آگاهی دادن- عنصری 
ســفید ، نرم  و چکش خــوار با عدداتمی 
دســتی-   .6 جدول تناوبــی  در   2۷
بزرگــوار- جــای بلند ۷. توگوشــی هم 
 معنی می دهــد- نیم ترکی- صوت تنبیه 
8. پوشش ستور- متحرک- قطب منفی 
پیل الکتریکی- از مبطالت روزه 9. حیوان 
نجیب- همدم و همنشین- عداوت داشتن 
10. وسط و بین- باعث و انگیزه- حرفی 
در الفبــای فارســی 11. دوزاویه که در 
امانت فروش-  مشترک باشــند-  رئــوس 
دلــداده   - این کــه  بــرای   .12 جگــر 
رامین- پادشــاه 13. چاشنی سرخ رنگ- 
 پیروی شــده- دیــدار- خرس آســمانی 

14. گندم نرم شده- موی گردن شیر- از 
توابع کاشــان 15. نیم- واحدی در یک 
برج که تمام محیطش را پنجره فراگرفته 

باشد- مسرور

1. نگاه کردن - از گوشــه های دســتگاه 
موسیقی افشاری 2. جواب عروس خانم- 
 عنصــر استخوان ســاز- بیماری پیســی 
پیامبــر  قبیلــه  ترکــی-  گوشــت   .3
مــدور  ســاز  آشــکارا-   اعظــم»ص«- 
پذیرایــی- خوابیده  ورقــه- ظــرف   .4 
5. تکرارش آواز کالغ اســت- نام پسرانه 
 آذری- از درجــه داران ارشــد ارتشــی 
6. گونه ها- ویرانگر- ماه پاییزی ۷. همراه 
کاه می آید- گوشــه ها- واحــد اختالف 
پتانسیل الکتریکی 8. خودروی شخصی- 
پدربــزرگ-  ذکاوت-   .9 جمع شــده 
 چه بســیار- عالمــت مفعول بی واســطه 
10. آتشدان نانوایی- وسیع- قوم اروپایی 
 11. تک به تــک- تصورشــده - کمــان 
12. چهــارم- شــفابخش بیمار- شــیار 

درونی لوله تفنگ 13. ریشــه- گل مظهر شهادت- 
بســیار تأکید  شــده- نیمی از »دشــمن« 14. گل 
نومیدی- شایســتگی- درخت لــرزان 15. ورزش 

زورخانه ای- تبانی کردن 

  افقی

  عمودی
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