
 محدودیت های تردد ناوگان باری 
در مشهد تغییر کرد

 گزارشی از تصمیم شورای همتای استان برای این کالنشهر

تابستان امسال بود که الیحه ای در شورای شهر مشهد 
مطرح و در نهایت تبدیل به مصوبه شد که بر اساس 
آن شهر مشهد به لحاظ محدوده های ترافیکی به سه 
منطقه سبز، زرد و قرمز تقسیم می شد.این مصوبه از 
ابعاد مختلفی قابل تفسیر و دفاع است که مهم ترین 
آن ها بحث ترافیکی و آلودگی هواســت بنابراین در 

راستای روان سازی ...
.......صفحه 2 

 تأکید رهبر معظم انقالب
 دستمایه نویسندگی ام شد

گفت وگو با »علیرضا میری« جانباز و نویسنده ادبیات پایداری

 از ابتدای جنگ تا یک ســال بعــد از آن در جبهه 
حضور دائم داشــتم به جز یک ســال و دو ماه که به 
دلیل مجروحیت در بیمارستان بستری بودم. دنیای 
دفاع مقدس دنیای خاصی اســت که بعد از گذشت 
همه این سال ها هنوزهم با حال و هوای آن، روزگار را 
سر می کنم. این ها بخشی از گفت وگوی ما با مردی از 

دوران دفاع مقدس است ...
.......صفحه 4 
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۱۰هزار واحد مسکن ملی سهم اولیه خراسان رضوی
 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 

در گردهمایی ائمه جمعه: 

40 هزار میلیارد تومان 
ثمره مثلث اقتصادی 

برای استان

.......صفحه 2 

 90 درصد تمام زعفران دنیا 
به نام خراسانی ها سند خورده

خراسان؛ 
زعفرانی ترین 

دیار دنیا
رســائی فر: پاییز که می رســد زعفران گل می دهد 
زمین نقش بنفش می گیرد. دستان کشاورز بنفشه زار 
گل را کــه نوازش می دهــد تازه زعفرانی می شــود 
همه چیز به خصوص دســتان همان کشاورز پرتالش، 
کشاورزی که خراسانی اســت و دسترنجش آوازه ای 

جهانی دارد.
جز 10 درصدی، تمام زعفران دنیا به نام خراسانی ها 
ســند خورده، ایــن را همه می داننــد حتی آن هایی 
کــه زعفرانمان را می برند و برچســب می زنند به نام 
خودشــان باخبرند که خراســان، زعفرانی ترین دیار 
دنیاست و این روزها زعفرانی ترین روزهای خراسان از 
نهبندان در جنوبی ترین نقطه خراسان جنوبی تا حتی 
شمالی ترین نقاط خراسان شمالی رد پایش را می توان 

زد. مرکز خراسان اما قصه زعفرانش شنیدنی است.

مدیرکل شهرسازی استان در گفت وگو با قدس خبر داد

.......صفحه 3 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب این 
شهر در پاسخ به قدس عنوان کرد

 هدر رفت آب
در مشهد؛ 35 میلیون 

مترمکعب 

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: با وجود گذشت هشت ماه از 
اجرایی شدن مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی، 40 
هزار میلیارد تومان به استان آمده است؛ برخی می گفتند که این طرح 

به نتیجه نمی رسد. ما در مشهد با یک بالی ...

.......صفحه 2 

تسنیم: رئیس سازمان فرهنگی خانواده پاسداران سپاه 
گفت: مرحله کشــوری نهمین دوره مســابقات قرآنی 
ویژه خانواده پاســداران سپاه با حضور فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و ۸00 همسر و فرزند پاسدار از 
22 تا 24 آبان ماه ۹۸ در مشهدالرضا)ع( برگزار می شود. 
حجت االســالم کاظم زنگنه در نشست خبری خود با 
اصحاب رســانه اظهار کرد: ســازمان فرهنگی خانواده 
پاسداران سپاه تنها نهاد خانوادگی نیروهای مسلح بوده 
که در حوزه های مختلف خانواده پاســداران شــاغل و 

بازنشسته ارائه خدمت دارد.
وی افزود: این خدمــات در حوزه های فرهنگی، قرآنی، 
اجتماعی، آموزشی و غیره بوده و سازمان فرهنگی خانواده 
پاسداران سپاه در طول سال برنامه های متعددی را برگزار 
می کند و برنامه پیش روی این سازمان هم نهمین دوره 
مسابقات قرآنی کشوری ویژه خانواده پاسداران سپاه بوده 
که از 22 تا 24 آبان ماه ۹۸ در مشــهدالرضا)ع( برگزار 

می شود و اختتامیه این رویداد قرآنی هم در تاالر قدس 
حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

زنگنه تصریح کرد: این مســابقات در 6 رشــته قرائت 
تحقیق، قرائت ترتیل، مفاهیم و حفظ های 10، 20 و 30 
جزء قرآن کریم ویژه همسران و فرزندان پاسداران سپاه 

بوده و در مسابقات مقدماتی 53 هزار نفر حاضر بودند که  
یک هزار و 500نفر از آنان در مرحله نیمه نهایی حاضر 
بودند و از این تعداد نیــز ۸00 نفر به مرحله نهایی راه 
یافتند.وی تأکید کرد: در مرحله کشــوری نهمین دوره 
مسابقات قرآنی کشوری ویژه خانواده پاسداران سپاه که 
برگزارکننده این رویداد قرآنی ســپاه امام رضا)ع( است، 
2۹1 نفر در گروه همســران، 2۹۹ نفر در گروه پسران و 
210 نفر در گروه دختران حاضرند که 21 نفر از آنان از 

خراسان رضوی هستند.
رئیس ســازمان فرهنگی خانواده پاســداران ســپاه با 
بیــان اینکــه در این دوره شــاهد رشــد 25 درصدی 
شــرکت کنندگان به نســبت به دوره قبل هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: در اختتامیه این رویداد قرآنی از 54 
برگزیده با اهدای هدایایی ارزنده قدردانی به عمل می آید 
و از هر گروه 1۸ برگزیده در 6 رشــته به عنوان برگزیده 

)نفرات اول، دوم و سوم( معرفی و تجلیل می شوند.

ایرنا: مدیرعامل بــورس کاالی ایران عرضه زعفران 
در بورس را گامی مهم در شفافیت قیمت تمام شده 
این محصول دانســت و گفت: بــا اقدام های صورت 
گرفته به مرور شــاهد فراهم شدن همه زیرساخت ها 
برای تعیین مرجعیت قیمت زعفران ایران در دنیا به 

کمک ابزارهای مالی بورس کاال خواهیم بود. 
حامد ســلطانی نژاد روز گذشــته در آییــن افتتاح 
کارخانــه نوآفرینــی زنجیره ارزش زعفــران و انبار 
ســپرده کاالیی بــورس زعفــران در تربت حیدریه 
افــزود: اکنون یک گام دیگر به تحقق آرزوی دیرینه 
زعفرانــکاران کشــور یعنی امکان فروش آســان، با 
قیمت واقعی و بدون واسطه زعفران نزدیک شده ایم.

وی ادامــه داد: از مهم تریــن راهبردهای بورس کاال 
در حوزه کشــاورزی، اوراق بهادارســازی و توســعه 
ابزارهای مشــتقه، ایجــاد و به کارگیــری ابزارهای 
تأمیــن مالی متنوع و متناســب با نیاز مشــتریان و 

همچنین گســترش اندازه و عمــق بازار در کاالهای 
منتخــب برای مرجعیت کشــف قیمت بــازار، ابزار 
مالی گواهی ســپرده کاالیی، قراردادهای مشــتقه و 

صندوق های کاالیی است.
وی افــزود: از اقدامــات بورس در حــوزه معامالت 
گواهی سپرده کاالیی محصوالت کشاورزی می توان 
به مواردی همچون راه اندازی گواهی سپرده کاالیی 
زعفران در سال ۹5، راه اندازی گواهی سپرده کاالیی 
پسته در سال ۹6 و راه اندازی گواهی سپرده کاالیی 
زیره سبز در سال ۹۸ اشــاره کرد.وی ادامه داد: در 
حوزه معامالت گواهی ســپرده کاالیی زعفران تعداد 
پنج انبار در شهرســتان های مشهد و تربت حیدریه با 
ظرفیــت بیش از 26 تن از ایــن محصول در بورس 
کاالی ایران پذیرش شــد و میــزان موجودی آن ها 
هم اکنون بیش از پنج تن محصول اســتاندارد بوده 

است.

 از ۲۲ تا ۲4 آبان ماه برگزار می شود
نهمین دوره مسابقات قرآن خانواده پاسداران سپاه در مشهد

مدیرعامل بورس کاالی ایران در تربت حیدریه عنوان کرد
عرضه زعفران در بورس گامی در شفافیت قیمت طالی سرخ

دولتمردان،  بی توجهــی  مقــدم:  کاهانی  مهدی 
تصمیم ســازان و تصمیم گیرندگان کالن کشــور به 
جایگاه ملی و فراملی مشــهد مقدس، شــاید قدمتی 
به درازای عمر این شــهر دارد و هر روز که می گذرد 
این مشکل بیشتر از پیش خودنمایی می کند و تبعات 
ناشــی از این اهمال مســئوالن بزرگ تر و وسیع تر از 
قبل دامنگیر مجاوران و زائران بارگاه ملکوتی صاحب 

این ملک می شود.
همیــن چند روز پیش بود که نماینــده ولی فقیه در 
خراســان رضوی و امام جمعه مشــهد در گفت و گو 
با خبرنگار ما از بی توجهی مســئوالن و دستگاه های 
دولتی به جایگاه فرا استانی و فراملی مشهدالرضا)ع( 
به ویژه در اختصاص بودجه گالیه کرد و گفت: فقط در 
سال گذشته 4 میلیون زائر خارجی در مشهد داشتیم 
ولی دســتگاه های مرتبط با اداره کشور نسبت به این 
جریان بی تفاوت هستند. در حالی که وقتی از مشهد 
به  عنوان پایتخت معنوی ایران یاد می کنیم، باید نگاه 

ملی داشته و از اعتبارات ملی بهره مند باشیم.
بسیاري از مسئوالن و مدیران عالی رتبه کشور همواره 
به مشهد ســفر مي کنند و از نزدیک شاهد مشکالت 
زائران هستند اما متأسفانه براي تصمیم گیري درباره 
این کالنشهر مذهبي به  درستي عمل نمي کنند و فقط 
شــعارهاي تکراري و نخ نماي افتخار خدمتگزاري به 

مشهدالرضا)ع( را سر مي دهند.
این در حالی اســت که بیشــتر نمایندگان مجلس، 
مســئوالن شهري و اجرایي استان و مشهد هم تالش 
درخــور توجــه و مؤثري براي احقــاق حق پایتخت 
معنوي ایران نداشته اند و همیشه این خطه حتی جدا 

از جایگاه ملی و فراملی آن، سهم ناچیزي از اعتبارات 
ملي داشــته و در این زمینه از بســیاري از شهرهاي 
دیگر که نمایندگان و مســئوالني پیگیر و با پشتکار 

داشته اند نیز عقب بوده است.
در حالي که بنــا بر پیش بینی کارشناســان، میزان 
حضــور زائران در مشــهد در افــق1410 به بیش از 
40 میلیــون نفر خواهد رســید و ارتقاي ظرفیت های 
مشــهد در حوزه گردشگری و پاسخگویي به نیازها و 
مطالبات شهروندان، همتی جدی را از سوی مسئوالن 

می طلبد.
این مهم قطع به یقین با افزایش بهاي خدمات شهري، 
گران کردن تعرفه ها و عوارض مختلف، تخلف فروشي 
و تحمیــل هزینه هاي ســنگین برگرده شــهروندان 
مشــهدی، نه تنها محقق نمي شود که تبعات منفي و 

خسارات جبران ناپذیري به بار خواهد آورد.
مســئوالن، مدیران دســتگاه هاي اجرایي و شــهري 
و بــه ویژه نماینــدگان مجلس، اســتاندار، فرماندار، 

اعضاي شــوراي شهر و شهردار مشــهد، باید به دور 
از شــعارزدگي، تمام توان خود را به منظور تثبیت و 
نهادینه کردن جایگاه ملي و فراملي مشــهدالرضا)ع( 
به کارگیرند و چانه زني هــاي پیگیرانه را براي جذب 
اعتبــارات متناســب بــا موقعیت و جایــگاه دومین 
کالنشــهر مذهبي جهان و شــهر تمــام ایراني ها در 
اولویت اقداماتشــان قــرار دهند؛ چرا کــه هر اندازه 
تعرفه هاي شهري را افزایش دهند، نخواهند توانست 
گوشه اي از مشکالت این شهر را برطرف سازند و این 
موضوع را تجربه ســال هاي گذشته به روشني اثبات 

کرده است.
با توجه به این واقعیت مهم که زیرساخت های مشهد 
نــه تنها برای مردم این شــهر که بــرای مردم ایران 
ساخته مي شود و عواید آن متوجه تمامی ملت ایران 
اســت؛ مهم ترین وظیفه در وهله اول برعهده دولت و 
سپس مجلس شــورای اسالمی است و آن ها نیز باید 
به این نتیجه برسند که توسعه مشهد با نگاه و در حد 

شهری ملی و بلکه فراملی باید باشد.
در همین راستا، برنامه ریزان و سیاست گذاران شهر 
باید با اســتفاده از توان کارشناســان خبره، متعهد 
و دلســوز، طرح هایي را تدویــن و اجرایي کنند که 
ماحصل آن توســعه و آباداني پایتخت معنوي ایران 
بــوده و فضایي امن و راحت و درخور شــأن زائران 
امام هشــتم)ع( و مجاوران آن حضرت را فراهم آورد 
و مایــه مباهات جمهوري اســالمي ایران در جهان 
اســالم و ســایر کشــورها باشــد؛ با این اعتقاد که 
مشــهدمقدس ویترین عملکرد و توانمندي نظام به 

شمار مي رود.

نگاه ملی و فراملی به مشهدالرضاj با شعار محقق نمی شود!

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 شماره 9107  
ویژه نامه 3491 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کالت- 
شماره ثبت 6 تاریخ انتشار چهارشنبه 98/08/22

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول تعاونی در روز پنجشنبه مورخ 98/09/14 
رأس س��اعت 10 صبح در محل نمازخانه مدیریت آموزش و پرورش کالت برگزار خواهد ش��د. 
از کلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود با همراه داش��تن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت 
نمایند. اعضایی که امکان حضور آنان در جلس��ه مقدور نمی باش��د، می توانند حق رأی خود را 
به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عض��و حداکثر 3 رأی و هر فرد غیرعضو 1 رأی خواهد ب��ود. ضمنًا اعضای متقاضی اعطاء وکالت 
می توانند به همراه وکیل مورد نظر از ساعت 9 الی 12 مورخه 98/09/11 تا 98/09/13 به دفتر 
تعاون��ی )جن��ب اداره آموزش و پرورش کالت( مراجعه نمایند تا پس از تأیید وکالت نامه های 
مزبور برگه ورود به جلس��ه مجمع برای ف��رد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت 
در س��مت بازرس ش��رکت می توانند ظرف م��دت یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی، جهت اخذ 
و تکمی��ل فرم کاندیداتوری و ارائه س��ایر مدارک مربوطه به دفت��ر تعاونی مراجعه نمایند تا 

نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم به عمل آید.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش عملکرد سال 97 توسط هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1397 تعاونی شامل: عملکرد، ترازنامه، 

حساب سود و زیان، تقسیم سود و سایر گزارش های مالی تعاونی
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کالت /ع

98
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی  مسکن مهر 16 مشهد کد 10431 
) نوبت اول (

تعاونی  نوبت اول شرکت  العاده  تا در جلسه مجمع عمومی فوق  از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود  بدینوسیله 
مسکن مهر شماره 16 مشهد که در ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 1398/9/5 در محل دفتر شرکت واقع در بلوار 
دانش آموز -بین 32و34 پالک 84 واحد 1 حضور بهم رسانند. طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع به عللی میسر نباشد می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری 
واگذار نماید. وکالتنامه ها تابع آیین نامه ی اجرایی مجامع عمومی خواهد بود ) هرعضو 3 رأی غیر عضو یک رأی ( 
مهلت واگذاری وکالتنامه ها از تاریخ انتشارآگهی به مدت  3 روز در محل دفتر شرکت در ساعت اداری می باشد .

دستور جلسه : 1- طرح و تصویب انحالل تعاونی
2- تعیین مکان هیئت تصفیه

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 16 مشهد
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 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه                 
نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملی 

شعب استان خراسان رضوی 
به اطالع اعضاء محترم می رس��اند جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه نوبت دوم انتخاب بازرس در روز دوشنبه  
1398/09/11راس ساعت 15 در محل اداره رفاه کارکنان 
بان��ک ملی ایران / امورآموزش رفاهی مش��هد مقدس 
واقع در مشهد بلوار شهید صادقی )بلوار سازمان آب( 

با دستورکار جلسات ذیل تشکیل می گردد. 
ل��ذا از کلی��ه اعض��اء محت��رم دع��وت ب��ه هم��کاری 

وخواهشمند است در جلسه حضور بهم رسانند.
در ضمن تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای 

خواهد بود .
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت تعاونی
2- تصویب صورتهای مالی سال 1397

3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک 

سال مالی
داوطلب��ان عضویت در س��مت کاندیدات��وری بازرس 
میتوانند حداکثر یک هفته پس از انتش��ار این آگهی 
جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان 

بهار در ساعت فعالیت شرکت مراجعه نمایند. 
همچنی��ن اعضاء متقاضی اعط��اء وکالت و معرفی وکیل 
مورد نظر خود می توانند حداکثر تا تاریخ 1398/09/10 
به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و اقدامات قانونی را 

انجام دهند.
 هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک 

ملی شعب استان خراسان رضوی 
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 گزارشی از تصمیم شورای همتای استان برای این کالنشهر

محدودیت های تردد ناوگان باری در مشهد تغییر کرد
علی محمدزاده تابســتان امســال بود که 
الیحه ای در شورای شهر مشهد مطرح و در نهایت 
تبدیل به مصوبه شد که بر اساس آن شهر مشهد 
به لحاظ محدوده های ترافیکی به سه منطقه سبز، 

زرد و قرمز تقسیم می شد.
این مصوبه از ابعاد مختلفی قابل تفســیر و دفاع 
است که مهم ترین آن ها بحث ترافیکی و آلودگی 
هواست بنابراین در راستای روان سازی و کاهش 
زمینه های ایجاد مشــکالت ترافیکی، مقرر شد 
از ابتدای شــهریور ماه خودروهای ســنگین و 
نیمه سنگین تنها در ســاعت های خاصی اجازه 
تردد در منطقه قرمز یا همان هسته مرکزی شهر 

را داشته باشند.
پس با اجــرای این مصوبه تردد نــاوگان باری 
ســنگین و نیمه سنگین در هســته مرکزی و 
پیرامون حرم مطهر تنها از ساعت 23 الی 6صبح 
با دریافت مجوز از سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار امکان پذیر شد که البته استثنائاتی هم از قبیل 
خودروهای ســنگین حمل دارو و شرکت های 

نظافتی داشت.

 آغاز انتقادات
اما همانند هر تغییر دیگــری در جامعه ما، این 
تصمیم هم چون موجب تغییر رفتار بسیاری از 
فعاالن مرتبط با این حوزه بود مورد نقد و گالیه 
قرار گرفت؛ چرا که به طور مثال تانکرهای حمل 
فاضالب دیگر نمی توانســتند به محض تماس 
شــهروندان راهی محل اعالمی در این محدوده 
شوند و از ســوی دیگر شهروندان ساکن در این 
محدوده هم از اینکه نمی توانستند در طول روز 
خدمــات مورد نیاز خــود در این حوزه یا حمل 
نخاله های ساختمانی دریافت کنند گالیه داشتند.

این درحالی بود که دارندگان خودروهای حمل 
فاضالب مدعی بودند تخلیه فاضالب در ساعات 
اعالمی از سوی متولیان موجب می شود تا نتوانیم 
فاضالب تخلیه شده را تحویل تصفیه خانه بدهیم 
و مجبوریم تا روز بعد با بار فاضالب تردد کنیم که 

عمالً تبعات زیادی برای ما دارد.

  اعتراض جمعی به محدودیت ها
هرچنــد در ماه های گذشــته گالیه های مطرح 
شــده به صورت پراکنده شــنیده می شد اما به 

دلیل آنکه تغییری در این تصمیم داده نمی شد 
روز دوشنبه هفته جاری تعداد زیادی از رانندگان 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین مشهد که در 
 این بخش ها فعالیت دارند مقابل سازمان مدیریت 
حمل و نقل بار و کاالی درون شهری شهرداری 

و خواســتار  تجمع  مشــهد 
تغییراتــی در محدودیت های 
ایجاد شده شدند که مدیران 
حوزه حمــل و نقل و ترافیک 
شهر مشهد نیز به این خواسته 
آن ها پاسخ مثبت داده و جلسه 
شــورای هماهنگی ترافیک را 
تشــکیل دادند تا به بررسی 

دوباره این تصمیم بپردازند.

  تغییر در محدودیت ها
به منظور اطالع از تصمیمات گرفته شده در این 
جلسه با حســین مختاری، مدیرعامل سازمان 
مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شــهری 
شهرداری مشهد گفت وگو کردیم که وی از اعمال 
تغییراتی در محدودیت هــای زمانی اعالمی در 

گذشته خبر داد.
حســین مختاری با بیان اینکه مشــهد به سه 
منطقه  سبز ، زرد،  قرمز برای تردد ناوگان باری 
تقســیم شده است، گفت: در هر کدام از مناطق 
مذکور ســاعاتی برای تردد ناوگان باری سنگین 

و نیمه سنگین در نظر گرفته شد که با توجه به 
اجرای طرح از ابتدای شهریورماه و مشاهده ایجاد 
مشکالتی برای رانندگان، نیاز به تغییر در ساعات 

اعالمی تردد احساس شد. 
وی با اشــاره به اینکه پیش از این تردد ناوگان 
باری سنگین و نیمه سنگین در 
هسته مرکزی شهر از ساعت 
23 شب الی 6 صبح مجاز بود، 
بیان کرد: بــا توجه به حجم 
ایــن محدوده،  در  فعالیت ها 
تــردد ناوگان باری ســنگین 
تغییــر و از ســاعت 21 الی 
9صبح و منطبق بر محدوده 

زوج و فرد شد.
مختاری تردد در محدوده زرد 
را از ساعت 21 الی 10 صبح 
و تردد در محدوده ســبز را از ساعت 21 الی 17 
مجــاز اعالم کرد و افزود: تعدادی از ناوگان فعال 
در زمینه حمل سپتاژ، دارویی، خدماتی، حمل 
زباله و نخاله های ســاختمانی و... که مورد نیاز 
شهروندان در هسته مرکزی شهر است به صورت 
24 ساعته در این منطقه ارائه خدمات خواهند 
داشــت. همچنین در محدوده کمربندی نیز از 
ســاعت 13 الی 15 و 17 الــی 19 تردد ناوگان 
باری با محدودیت و در دیگر ســاعات عبور آزاد 
است.  مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل 

بار و کاالی درون شــهری شــهرداری مشهد، 
رانندگان ناوگان باری را قشر پرتالش، زحمتکش 
و بلندهمت شهرمان دانست و افزود: اگرچه تردد 
ناوگان باری ســنگین و نیمه ســنگین در شهر 
مشکالت عدیده ای چون افزایش ترافیک، آلودگی 
هــوا، خطر تصادفات و... را در پی دارد اما باید به 
مشکالت معیشــتی و سختی کار این رانندگان 

توجه شود.

  ترافیک سنگین خودروهای سنگین
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مشهد نیز با 
بیان اینکه هر یک دقیقه توقف ناوگان سنگین 
در بزرگراه ها دو ساعت مشکالت ترافیکی برای 
شهروندان در پی دارد، گفت: 80 درصد تصادفات 

منجر به فوت در بزرگراه ها صورت می گیرد. 
سرهنگ قاسم علیپور با اشاره به ضرورت بررسی و 
اثربخشی اجرای طرح مذکور در معابر شهر مشهد 
اظهار کرد: هدف از محدودیت تردد ناوگان باری 
در محدوده های زمانی و مکانی؛ ترافیک زدایی به 

ویژه در ساعات اوج ترافیک در شهر است. 
دبیر شورای هماهنگی ترافیک استان )همتا( نیز 
با بیان اینکه مدیریت سیستم حمل و نقل نقش 
مهمی در کاهش مشکالت ترافیکی دارد، یادآور 
شــد: مدیریت شهری درگیر مسائل و مشکالت 
حاصل از افزایش خودروها، تردد آن ها و کمبود 
فضای پارکینگی اســت. حسینی همچنین بر 
ضرورت تسهیل در روند صدور مجوزهای تردد در 

محدوده های زمانی و مکانی تأکید کرد.

  نکته پایانی
الزم به ذکر است، از آنجایی که نقش خودروها 
و به طور خاص خودروهای سنگین در تشدید 
معضــالت ترافیکی و مهم تــر از آن در حوزه 
آلودگی هوای شــهر بر هیچ کســی پوشیده 
نیست بنابراین تعریف ضوابط کنترلی و اعمال 
محدودیت هایی در راســتای ساماندهی تردد 
وسایل نقلیه در شهری مانند مشهد ضرورتی 
انکارناپذیر اســت که البته هر اقدامی در ابتدا 
نواقصی دارد و یا مورد نقد قرار می گیرد که در 
این مورد نیز امیدواریم با رفع نواقص احتمالی 
شــاهد تحوالتی در حــوزه ترافیکی محدوده 

مرکزی شهر باشیم.

جانشین قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( سپاه 
عنوان کرد 

  امنیت؛ زیرساخت اولیه برای اعتالی 
مناطق محروم

جانشین  فیاض:  احمد 
منطقــه ای  قــرارگاه 
از  سپاه،  ثامن االئمه)ع( 
برگزاری دهمین یادواره 
شهدای وحدت همزمان 
بزرگداشــت  هفتــه  با 
وحدت بــه میزبانی این 

قرارگاه در مشهد مقدس خبر داد.
به گــزارش خبرنگار ما؛ در نشســت خبری ســتاد یادواره 
شــهدای وحدت که روز گذشته برگزار شد جانشین قرارگاه 
ثامن االئمه)ع( با اشــاره به نگاه عمیق به شــهدای واالمقام 
اظهــار کرد: نگاه ویژه به شــهدا همان ادامه تفســیر آیات 
جهادی قرآن کریم اســت و صفات بارزی چــون ایثار و از 
خودگذشتگی آنان موجب بسط و گسترش مدیریت جهادی 

در کشور شد.
ســردار مجیدرضا حسن زاده خاطرنشــان کرد: این فرهنگ 
ایثار، پایمردی و شهادت می تواند در تحقق گام دوم انقالب 
بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقالب و با تکیه بر حضور 

ارزشمند نسل جوان، راهگشا و مفید واقع شود.
وی وحدت را رمز پیروزی انقالب اســالمی برشمرد و افزود: 
در چله اول انقالب اســالمی اثرات معجزه آســای وحدت را 
تجربه کردیم. رمز پیروزی انقالب، دفاع مقدس، فتنه ها و... 
وحدت و انســجام ملی بود که دنیــا را مبهوت کرد و منجر 
به عزت و اقتدار ایران اســالمی شــد. در شرایط کنونی نیز 
وحدت و مدیریت جهادی می تواند گره گشــای مشــکالت 

اقتصادی باشد.
جانشــین قرارگاه منطقه ای شمال شرق سپاه با تبیین نقش 
امنیت در جامعه تصریح کرد: امنیت؛ زیرســاخت اولیه برای 
رشد و اعتالی مناطق و به ویژه مناطق محروم و نابرخوردار 
مانند سیســتان و بلوچستان اســت. هنر سردار شوشتری و 
ســردار محمدزاده تعمیق امنیت بــا محوریت مردم در این 
منطقه و نیز مناطق شمال غربی کشور بود و اقدامات بی بدیل 
و ماندگاری رقم زدند. تشــکیل پایگاه های مقاومت مردمی 
شــهید کاوه در شمال غرب کشور ســبب نقش بر آب شدن 
توطئه های گروهک های معاند و اســتکبار شــد و رشــد و 

پیشرفت منطقه را در پی داشت.
وی افــزود: دهمین ســالگرد و یادواره شــهدای وحدت و 
بزرگداشت ســردار شوشــتری و محمدزاده ساعت 8 صبح 
پنجشنبه جاری با حضور مسئوالن ارشد کشوری و لشکری، 
خانواده معظم شــهدا و شهدای وحدت، میهمانانی از استان 
سیســتان و بلوچســتان و برادران اهل ســنت و شماری از 
میهمانان خارجی شرکت کننده در همایش هفته وحدت در 
محل ســالن انقالب مجتمع آیه های مشهد برگزار می شود. 
همچنین ســاعت 14 همان روز نیز مراسم عطرافشانی قبور 
شهدای وحدت در بهشت رضا)ع( برگزار می شود. شعار این 

یادواره »وحدت، خدمت و امنیت« است.

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
به قدس خبر داد 

  رشد 83 درصدی وام ازدواج 
در خراسان رضوی

معاون  زهرایی:  هادی 
هماهنگی امور اقتصادی 
خراســان  اســتانداری 
افزایش 83  از  رضــوی 
درصــدی وام ازدواج در 
جاری  سال  ماهه  هفت 
نســبت به مدت مشابه 

در خراســان رضوی خبر داد. علی رســولیان در گفت وگو با 
قدس گفت: منابع بانک های خراســان رضوی بر اساس آمار 
اعالمی شورای هماهنگی بانک های استان در هفت ماهه سال 
جاری 96 هزار و 300 میلیارد تومان است که نسبت به مدت 
مشابه 15/8 درصد رشد را نشان می دهد و در این مدت کل 
تسهیالت پرداختی استان 20 هزار و 200 میلیارد تومان بوده 
که از این میزان اعتبارات پرداخت شده، 6هزار میلیارد تومان 
تســهیالت خالص است که توســط بانک ها پرداخت شده و 

نسبت به مدت مشابه رشد 34 درصدی را نشان می دهد.
علی رسولیان در خصوص پرداخت تسهیالت ازدواج نیز گفت: 
تسهیالت ازدواج در هفت ماهه سال جاری یک هزار و 300 
میلیارد تومان بوده که به نوعروســان و تازه دامادهای استان 
پرداخت شده و نســبت به مدت مشابه رشد 83 درصدی را 

نشان می دهد.
وی ادامه داد: ســامانه تأمین مالی سرمایه گذاران به دبیری 
شورای هماهنگی بانک ها راه اندازی شده است که هر فردی 
می تواند با مراجعه به فرمانداری منطقه ســکونت خود طرح 
اقتصادی خود را در قالب یک فرم در این سامانه ثبت و سپس 
آن درخواست در کمیته تأمین مالی بررسی و به بانک ها برای 

پرداخت تسهیالت معرفی می شود.
رســولیان ادامــه داد: قرار اســت تأمین مالــی طرح های 
سرمایه گذاری و اقتصادی که تفاهم نامه های آن ها منعقد شده 
60 درصــد آن را بخش خصوصی یا مردم تأمین می کنند و 
40درصد باقیمانده را که نیازمند تســهیالت هستند توسط 
بانک ها انجام شــود که این موضوع تنها مربوط به راه اندازی 
پروژه های سرمایه گذاری نیست بلکه برای سرمایه در گردش 

نیز می تواند استفاده شود. 

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی 
در گردهمایی ائمه جمعه: 

  40 هزار میلیارد تومان 
ثمره مثلث اقتصادی برای استان

ولی فقیه  نماینده  قدس: 
در خراسان رضوی گفت: 
با وجود گذشــت هشت 
ماه از اجرایی شدن مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی 
رضــوی،  خراســان  در 
40 هزار میلیــارد تومان 
به اســتان آمده اســت؛ برخی می گفتند که این طرح به نتیجه 
نمی رسد. ما در مشــهد با یک بالی خانمان سوز قدرت و ثروت 
نسبت به هر طرح و برنامه ای روبه رو هستیم که مدل اقتصادی 
اســتاندار بر ضد منافع این جریان اســت. آیت اهلل ســیداحمد 
علم الهدی در جلسه گردهمایی ائمه جمعه استان که در محل 
دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه برگزار شد، افزود: در مدت 
هشت ماه طرح اقتصاد مقاومتی در استان اجرایی و شرکت های 
معین مشغول به کار شدند؛ بر اساس آخرین آمارها، تاکنون 15 
درصد از 128 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه وارد عرصه عملیات 
شده اســت، به عبارتی چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان در 

استان در گردش است و افراد هم شاغل شده اند.
امام جمعه مشهد یادآور شد: مدل اقتصاد مقاومتی برای ما عالوه 
بر یک فعالیت اقتصادی یک برند سیاسی هم محسوب می شود؛ 
این مدل نشــان داد الگویی کــه رهبر معظم انقالب گفتند هم 

شدنی است و هم زود جواب می دهد. 
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: ائمه جمعه باید دقت داشته باشند 
که مردم را نســبت به این مدل اقتصادی توجیه کنند تا امیدوار 

شوند؛ هر جایی که مردم به میدان بیایند موفق می شویم.
اســتاندار خراســان رضوی نیز در این جلســه گفت: تاکنون 
کم حاشیه ترین اســتان در سراسر کشور هم در حوزه سیاسی و 
هم در حوزه امنیتی بودیم، البته به این مفهوم نیست که فعالیت 
سیاسی انجام نشود، هر گروه و دسته ای که مجوز دارد می تواند 
فعالیت کند. علیرضا رزم حسینی افزود: این دومین جلسه است 
که در گردهمایی ائمه جمعه حضور دارم. در نشست قبلی چند 
سیاست را اعالم کردیم که نخستین سیاست حوزه سیاسی بود 
که قصد داریم مبتنی بر والیت و توســعه در اســتان کار کنیم 
و تــالش کردیم در ایــن دوره با همگرایی و همدلی همه ارکان 
حکومت اســتان فعالیت نماییم. در ادامه مسئول دفتر شورای 
سیاست گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی، اظهار کرد: نخستین 
توقع از ائمه جمعه در مثلث اقتصادی، تصحیح نگاه گذشته نسبت 
به سرمایه دار است. این نگاه در آموزه های دینی نیز وجود دارد. اگر 
سرمایه داران به دنیا به عنوان هدف بنگرند، در این راستا برخی 
مواقع به کارگر اجحاف و تسهیالت بانکی در غیر جای خود هزینه 
می شود که این مردود است اما اگر هدف وسیله ای باشد، مطلوب 
اســت. حجت االسالم والمسلمین محمدحســین ایزدی افزود: 
دومین توقع این اســت که زمینه حضور کارآفرینان را پیش از 
خطبه های نماز فراهم کنید. باید با فعالیت بیشتر در زمینه مثلث 

اقتصادی فرهنگی حضور پیدا کنیم.

    وداع ایثارگران مشهد
 با پیکر جانباز 70درصد دفاع مقدس 

قدس: جانباز 70 درصد 
دفاع مقدس سیدمحمد 
اشگذری  سیدالموسوی 
از ســال ها تحمل  پس 
ناشــی  و جراحات  رنج 
ماه  جانبازی، 19آبان  از 
در مشهد دعوت حق را 

لبیک گفت و به خیل یاران شهیدش پیوست.
پیکر این شــهید واالمقام پیش از ظهر روز گذشته در مشهد 
مقدس با حضور آحــاد مردم، خانواده های معظم شــهدا و 
جانبازان، مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی، رؤسای بنیاد مناطق سه گانه مشهد مقدس، مسئوالن 
استانی و همرزمانش از مقابل حسینیه پیروان دین نبوی به 
سمت حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا)ع( تشییع و پس 
از طواف در روضه منوره حرم مطهر و اقامه نماز، پیکر مطهرش 

در بهشت رضا مشهد مقدس به خاک سپرده شد.
جانباز شــهید سیدمحمد سیدالموســوی اشگذری در سوم 

بهمن 1365 در منطقه شلمچه مجروح شد.

فرمانده سپاه امام رضا)ع(: 
  پاسدار معلم 

باید نماد یک معلم انقالبی باشد
پورحسین: بــا حضور 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( 
همایش توانمندسازی و 
آمــوزش نیروهای طرح 
پاسدار معلم در مجتمع 
امام  تربیتــی  فرهنگی 
شــد.  برگزار  رضــا)ع( 
ســردار یعقوبعلی نظری، فرمانده ســپاه امام رضا)ع( در این 
جلســه گفت: پاسدارانی که به عنوان پاسدار معلم در کالس 

درس حضور می یابند باید نماد یک معلم انقالبی باشند.
وی افزود: پاسدار معلمان در مدرسه به واسطه انتقال مطالب 
یک محور محسوب می شوند که این نکته بسیار حائز اهمیت 
است. ســردار نظری تصریح کرد: فضای آموزش و پرورش و 
مدرسه یک استعداد و ظرفیت است و حتماً باید در این قبیل 
طرح ها تالش فکری، تمرکز، نوگرایی و بهینه ســازی داشته 
باشیم تا موفق شــویم. فرمانده سپاه امام رضا)ع( اظهار کرد: 
طرح پاسدار معلم یک ارتباط چندوجهی میان شما به عنوان 
معلم و مسئوالن مدرسه، دانش آموزان و اولیا برقرار خواهد کرد 
و برقراری ارتباط و تعامل مناسب میان همه آن ها مورد اهتمام 
است. وی تأکید کرد: پاسدار معلم طرحی کامالً کیفی است و 
کمیت در آن اهمیت چندانی ندارد و پاسدار معلمان باید مثل 

یک سفیر در مدارس ایفای نقش کنند.
طرح پاسدار معلم در سال تحصیلی گذشته با حضور 100 نفر 
انجام شد و در سال تحصیلی 99-98 این طرح با حضور 250 

پاسدار معلم در مدارس استان اجرایی می شود. 

هاشــم رسائی فر   مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
مشهد می گوید: شرایط مشهد در کل کشور شرایطی خاص 
اســت به طور مثال همین روزهای آخر صفر را اگر در نظر 
بگیریــم جمعیتی بیش از 5 میلیون نفر در مدت چند روز 
روانه مشهد می شوند که چیزی در حدود 1/5 برابر جمعیت 
ساکن آن است، پس باید برای تأمین آب شرب این جمعیت 

از قبل پیش بینی کرد و برنامه داشت.
حسین اســماعیلیان وجود 450 حلقه چاه، چهار سد، دو 
رشته قنات و یک دهنه چشمه را از جمله منابع تأمین آب 
شهر مشهد برشمرد و گفت: ساالنه 220 میلیون مترمکعب 
آب در مشــهد به مصرف می رســد که در سال گذشته که 
نزوالت آسمانی کمتری را شــاهد بودیم 27 تا 28 درصد 
آب مصرفی مردم مشــهد از منابع سطحی از جمله سدها 
تأمین می شد ولی با بارندگی های خوبی که از ابتدای سال 
شاهد آن بودیم به نظر می رسد این رقم تا 40 درصد افزایش 
پیدا کند.وی در ادامه اظهار کرد: ساخت مخازن ذخیره آب 
به دلیل ســرانه زائری که هســت برای شرایط خاص جزو 
ضرورت های ماست که در حال حاضر حجم مخازن موجود 
710 هزار مترمکعب اســت و 110 هزار مترمکعب در حال 
ساخت داریم و چنانچه بتوانیم 150 هزار مترمکعب دیگر 
را عملیاتی و اجرایی کنیم تا افق 1420 نیاز مشهد در این 

حوزه تأمین خواهد شد.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب مشــهد همچنین 
در خصــوص جمــع آوری فاضالب های ســطح شــهر و 
تصفیه خانه های موجود گفت: در بخش فاضالب وضعیت 
نســبتاً خوبی داریم؛ 75 درصد مشترکین که 980 هزار 
مشترک را شامل می شود دارای شبکه جمع آوری هستند 
و بخش های عمده از شــبکه اصلی اجرا شــده است و هر 
ســال 200 کیلومتر به آن اضافه می شــود که اگر همین 
شرایط ادامه پیدا کند در آینده نزدیک شاهد اتمام شبکه 

جمع آوری فاضالب شهر مشهد خواهیم بود.

  اجرای 75 درصدی شبکه جمع آوری فاضالب
اسماعیلیان در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه با وجود 
اجرای 75درصدی شــبکه جمع آوری فاضــالب اما خیلی 
از مشــترکین هنوز اقدام به اتصال به سیســتم جمع آوری 
نکرده اند، عنوان کرد: ما شــبکه جمع آوری را 75 درصد در 
شهر اجرا کرده ایم ولی همه به شبکه وصل نشده اند که چیزی 
در حدود 30 درصد را شامل می شود. تاکنون برای وصل به 
شبکه اگر فشاری وجود نداشته به دلیل کمبود تصفیه خانه 
بوده است ظرفیت تصفیه خانه های ما که تکمیل شود قطعاً 

همه مشترکان برای وصل به سیستم ملزم خواهند شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد اظهار کرد: متأسفانه 
در بخش ظرفیت تصفیه خانه ها دچار عقب ماندگی هستیم 
و تصفیه خانه های موجود فقــط ظرفیت 22 درصد دریافت 
فاضالب موجود را دارند چنانچه 100 درصد شبکه جمع آوری 
اجرایی شــود تصفیه خانه هایــی نیاز داریم کــه 540 هزار 
مترمکعب فاضالب تولیدی را دریافت و تصفیه نمایند. این 
ظرفیت در حال حاضر 200 هزار مترمکعب است که با اجرایی 
شدن عملیات ساخت فاز دوم تصفیه خانه خین عرب و ساخت 
تصفیه خانه هایی در بولوار طبرسی و نیز در منطقه اولنگ و 
همچنین با در نظر گرفتن تصفیه خانه هایی که شهرداری دارد 
عمده نیاز شهر مشهد در موضوع تصفیه خانه ها رفع خواهد 

شــد. وی همچنین در واکنش به پرســش دیگر قدس در 
خصوص میزان استاندارد تصفیه خانه های موجود شهر مشهد 
نیز گفت: تمام تصفیه خانه های موجود اســتاندارد هستند 
با این تفاوت کــه دو تصفیه خانه جدید از جمله خین عرب 
خروجیشــان قابلیت تخلیه در آب های سطحی را دارند اما 
خروجــی پرکندآباد یک و 2 و نیز اولنگ فعلی اســتاندارد 

استفاده به عنوان آب کشاورزی را دارند. 

  استفاده یک میلیون و 500 هزار مترمکعب آب 
در ساخت و سازها

اســماعیلیان که در نشســتی با حضور رســانه ها در محل 
تصفیه خانه خین عرب شــرکت کرده بود در پاسخ به مطلب 
دیگری که از سوی خبرنگار قدس در مورد میزان مصرف آب 
شرب مشهد در حوزه ساخت و ساز و برابری آن با آب مصرفی 
مردم شهر گلبهار مطرح شد، عنوان کرد: تقریباً از حدود 177 
میلیون مترمکعب آبی که در مشهد در مدت یک سال مصرف 
شده یک میلیون و 500 هزار مترمکعب مورد استفاده ساخت 
و ساز قرار گرفته اســت که چیزی در حدود 0/5 درصد آب 

مصرفی شهر است که با این وجود عدد باالیی است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مشــهد در مورد میزان 
هدررفت آب به دلیل فرسودگی و خرابی شبکه توزیع گفت: 
اختالفی در حدود 35- 34 میلیون مترمکعب آب بین آنچه 
توزیع می شود و به مصرف می رسد وجود دارد اما نباید تصور 
شود که همه این آب هدر می رود. بخش قابل توجهی از این 
آب طور دیگری مورد اســتفاده قــرار می گیرد 18/5 درصد 
هدررفت واقعی و ظاهری است که این نیز عدد خوبی نیست 

از این مجموع 8 درصد تلفات فیزیکی را شامل می شود. 
وی همچنین عنوان کرد: انشــعابات غیرمجاز یکی از عوامل 
باال رفتن درصد هدررفت است که تاکنون 5هزار و 200 مورد 
انشعاب غیرمجاز شناسایی شده و به نظر می رسد 7 تا 8 هزار 

انشعاب غیرمجاز در کل شهر وجود داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب این شهر در پاسخ به قدس عنوان کرد

هدر رفت  آب در مشهد؛ 35 میلیون مترمکعب

هدف از محدودیت 
تردد ناوگان باری در 
محدوده های زمانی و 
مکانی؛ ترافیک زدایی 
به ویژه در ساعات اوج 

ترافیک در شهر است
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رئیس اتحادیه جایگاه داران خراسان رضوی:
 بنزین سوپر هست

اما کم!

ایسنا: رئیس اتحادیه جایگاه  داران خراسان رضوی 
گفت: 6 جایگاه حساس در مشهد هستند که اگر هر 
روز یا هر یک روز و نیم 20 هزار لیتر بنزین ســوپر 
در اختیار آن ها قرار گیرد، مشــکل بنزین سوپر حل 

می شود.
قاســم کامران  فر در خصوص کمبود بنزین سوپر در 
مشهد، اظهار کرد: ورود بنزین سوپر به مشهد حدود 
یک ماه تعطیل شده بود اما اکنون به چند کالنشهر 

بنزین سوپر می دهند.
وی با بیان اینکه در تمام جایگاه های مشــهد بنزین 
ســوپر نداریم عنوان کرد: تنها به چند جایگاه خاص 

بنزین سوپر می دهند اما هر روزه نیست.

معاون آموزش و پرورش خراسان شمالی:
 5 هزار دانش آموز به اردوهای 

راهیان نور اعزام می شوند

بجنورد- خبرنگار قدس: 5هزار نفر از دانش آموزان پایه 
دوم متوسطه خراسان شمالی در قالب اردوهای راهیان نور 
امسال به مناطق عملیاتی جنگی سابق در جنوب کشور 
اعزام می شوند. محمد اکرامی فر، معاون پرورشی و فرهنگی 
آموزش و پرورش خراســان شــمالی با بیان اینکه اعزام 
دانش آموزان استان به اردوهای راهیان نور آغاز شده است، 
گفت: نخستین کاروان شــامل 230 نفر از دانش آموزان 
شهرستان اسفراین به مناطق عملیات جنگی در جنوب 
کشور اعزام شــد. وی اظهار کرد: دانش آموزان دختر در 
مرحله نخســت به اردوهای راهیان نور اعزام می شوند که 
این اعزام ها تا دی ماه ادامه دارد و پس از آن، پســران به 

این اردوها می روند. 

در مشهد برگزار شد
بیست و سومین نمایشگاه بین المللي 

صنعت ساختمان و تأسیسات

قدس: بیســت و سومین نمایشــگاه بین المللي صنعت 
ســاختمان و تأسیسات در  راســتاي معرفي جدید ترین 
دستاوردهاي صنعت ساختمان با محوریت ساخت داخل و 

معرفي توانمندي این صنعت در ایران برپا شد.
این نمایشگاه در مساحت 14هزار متر مربع با حضور بیش 
از 120شرکت کننده در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار 
شد. زمینه فعالیت مشارکت کنندگان در زمینه های کاشی 
و سرامیک، چینی و شــیرآالت بهداشتی، درب و پنجره، 
آسانسور تأسیسات و صنایع وابسته ساختمانی برای دومین 

بار در نیمه دوم سال است.
این نمایشــگاه از 21لغایت 24آبان ماه از ســاعت 16الی 

22برای بازدید عموم دایر است.



روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرکل شهرسازی استان در گفت وگو با قدس 

خبر داد
 ۱۰هزار واحد مسکن ملی سهم اولیه 

خراسان رضوی
مدیــرکل راه و 
ی  ز ســا شهر
خراسان رضوی گفت: در 
طرح اقدام ملی مسکن و 
اولیه  پیشنهاد  اساس  بر 
۱۰هزار واحد برای اقشار 
دهک های ۳ تا ۶ استان با 

متــراژ ۷۵ تا۱۰۰متر ســاخته خواهد شــد. محمدرضا اخوان 
عبداللهیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: اداره کل راه و 
شهرسازی خراسان رضوی برای طرح اقدام ملی مسکن پیشنهاد 
اولیه ۱۰هزار واحد را برای این استان ارائه و اعالم آمادگی کرده 
است. وی با بیان اینکه این واحدها در قالب تهیه زمین، مشارکت 
با انبوه سازان صالحیت دار و بخشی دیگر نیز زمین های خود مردم 
است، تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن عمدتاً مربوط به اقشار 
دهک های  ۳ تا ۶ و متراژ این واحدها بر اساس الگو از ۷۵ متر تا 
۱۰۰متر اســت. مدیرکل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی 
افزود: برای شــهر مقدس مشــهد نیز در حــدود ۳هزار واحد 
پیش بینی شده است که بخشی از آن در حاشیه شهر و بخشی 
نیز در منطقه قاسم آباد و الهیه ساخته خواهد شد و در طرح اقدام 
ملی مسکن یک هزار و ۵۰۰ واحد نیز در شهرهای جدید استان 
ساخته خواهد شد. اخوان عبداللهیان ادامه داد: استان خراسان 
رضوی در صف انتظار برای نام نویســی در سامانه قرار دارد و به 
محض اعالم بخش نامه و دستورعمل نام نویسی و جزئیات آن افراد 
می توانند وارد سامانه ثبت نام شوند و اطالعات خود را ثبت کنند 
تا مورد بررسی و پاالیش قرار بگیرد. وی تصریح کرد: با توجه به 
اعالم همکاری آســتان قدس رضوی، بنیاد مســکن و  بخش 
خصوصی در این طرح، پیش بینی افزایش ظرفیت استان در این 

طرح تا ۵۰هزار واحد در سال ۹۹ می شود.   

 مجوز فعالیت یک دفتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری در مشهد  لغو شد

سرپرســت  قــدس: 
اداره  گردشگری  معاونت 
کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع  و  گردشــگری 
دستی خراســان رضوی 
فعالیت   مجــوز  لغــو  از 
دفتر خدمات مســافرتی 

و گردشگری »قنات توسعه ســفر« در مشهد خبر داد. یوسف 
بیدخوری با اعالم این خبر افزود: پیرو اخطار حضور در جلســه 
کمیتــه فنی و اخطار مبنی بر تعطیلی دفتر بدون هماهنگی با 
این اداره کل و گزارش بازدید مبنی بر تعطیلی دفتر بیشــتر از 
یک ســال و عدم رفع نواقص ابالغی از جمله عدم تمدید پروانه 
بهره برداری، حضور نداشتن مدیرعامل و مدیرفنی در محل دفتر 
و ارسال نکردن آمار و گزارش عملکرد، مجوز این دفتر خدمات 
گردشگری لغو شد. بیدخوری ادامه داد: به مدیر این دفتر ابالغ 
شــده ضمن جمع آوری تابلوی سردرب  و عالئم و هرگونه نام و 
نشان، از فعالیت در زمینه فعالیت های مندرج در بند »ب« ماده 

یک آیین نامه مذکور خودداری کند.

مدیرکل مدیریت بحران با اشاره به خسارت سیل 
فروردین در خراسان رضوی:

 ۱۱۷ میلیارد تومان کمک بالعوض 
به کشاورزان پرداخت می شود

 نوری: مدیرکل 
بحران  مدیریت 
خراسان رضوی اعالم کرد: 
امسال هر چه خسارت به 
علت سیالب های فروردین 
 ماه در بخش کشــاورزی 
بــا  مطابــق  وارد شــد 

دســتورعمل پرداخت می شود.  علی شایانفر با بیان این مطلب 
گفت: ســال آینده خسارت ها فقط باید از طریق بیمه پرداخت 
شود.وی افزود: امســال ۱۱۷ میلیارد تومان کمک بالعوض به 
کشاورزان و ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیالت به بخش کشاورزی 
پرداخت می شــود.  وی در خصوص بخش مسکن گفت: در پی 
خسارت های سیالب ۳ هزار و ۱۸۰ واحد را خواهیم ساخت که 
۵۴۱ واحد ســاخت و ۲۰۰ واحد تعمیــری با اعتبار حدود ۳۰ 
میلیارد تومان مربوط به شهرستان بردسکن است. وی بیان کرد: 
عالوه بر کمک بالعوض بنیاد مسکن با پیگیری های انجام شده 
اســتاندار موفق شدیم از طریق وزارت کشور و سازمان مدیریت 
بحران به ازای هر واحد خسارت دیده بین ۱۶ تا ۲۵ میلیون ریال 
کمک بالعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی خسارت دیده 
ناشی از سیل در استان بگیریم که مقدمات کار آن در حال انجام 
اســت و تا پایان بازسازی ها به حساب خسارت دیدگان سیالب 
واریز می شود تا بتوانند در جهت خرید برخی اقالم ضروری اقدام 
کنند. وی افزود: عالوه براین کمک های بالعوض با دستور مقام 
معظم رهبری توسط بنیاد مستضعفان به ازای هر واحد مسکونی 
خسارت دیده ۱۶۰ پاکت سیمان بین خسارت دیدگان به صورت 
رایگان توزیع شد.  شایانفر اعتبارات تخصیصی به استان را تاکنون 
۵۰ درصــد اعالم کــرد و گفت:تاکنون ۳۴ درصــد واحدهای 
مسکونی استان نوسازی و بهسازی شده اند و هنوز ۶۶ درصد دیگر 
منازل مسکونی درسطح استان غیرمقاوم هستند که می طلبد 
مردم با توجه به تسهیالتی که دولت دراین زمینه اختصاص داده 

نسبت به مقاوم سازی منازل خود اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خبر داد 
 ۷ متهم ارزی 

به زودی محاکمه می شوند
خط قرمــز: غالمعلی 
برگــزاری  از  صادقــی 
رسیدگی  علنی  دادگاه 
متهمان  جرایــم  بــه 
و  کاال  قاچــاق  پرونده 
ارز و پولشویی در آینده 

نزدیک خبر داد.
رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی با اشــاره به اثرات 
مثبت اســتیذان صــورت پذیرفته از مقــام معظم رهبری 
» مدظله العالــی« در خصوص نحوه مواجهــه و برخورد با 
پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: پس از انجام این استیذان 
و اذن مقام معظم رهبری، شــاهد تحــول خوبی در زمینه 
تسریع در رسیدگی به این گونه پرونده ها و برخورد با مفسدان 

اقتصادی و اخاللگران در نظام اقتصادی کشور بودیم. 
غالمعلی صادقی با اشــاره به نتایج مطلوب بدست آمده در 
جریان رســیدگی به پرونده اخاللگران در نظام اقتصادی در 
اســتان گفت: پس از رســیدگی به پرونده متهمان شرکت 
تعاونی موســوم به »اعتماد ایرانیان«، شــرکت موســوم به 
»پردیســبان« و شــرکت »پدیده«؛ شــاهد احقاق حقوق 
ســرمایه گذاران، ســهامداران و مالباختگان این شرکت ها و 
مؤسسات بودیم که بحمداهلل برخورد قاطعانه با متهمان این 
پرونده ها ضمن حفظ حقوق سهامداران؛ رضایت عمومی را 

نیز در پی داشت.
رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی با اشاره به ارسال 
پرونده متهمان قاچاق کاال و ارز و پولشــویی به دادگاه ویژه 
رســیدگی به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی در استان 
خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات 
هفت تن از افرادی که متهم به قاچاق ارز و پولشویی هستند 

خواهیم بود.
غالمعلی صادقی افزود: این افراد با سوءاســتفاده از نوســان 
قیمــت ارزهای خارجی، سوءاســتفاده از خألهای موجود و 
ضعف سیستمی بانک مرکزی و بانک ملی با همکاری تعدادی 
از دالالن ارزی و برخی عوامل بانکی اقدام به قاچاق انواع ارز و 
پولشویی کرده که ان شاءاهلل به اتهامات این افراد در چارچوب 

موازین قانونی رسیدگی خواهد شد.

رئیس پلیس نیشابور اعالم کرد
 کالهبرداري میلیونی 

در پوشش اشتغال در خارج
 - ر بـــو نـیـشــا
  : س قــد ر نگا خبر
انتظامــي  فرمانــده 
از  نیشــابور  شهرستان 
دستگیري  و  شناسایي 
کالهبرداري  متهمــان 
۳۱۰ میلیــون ریالی با 
وعده اقامت و اشتغال در یک کشور دیگر در این شهرستان 

خبر داد.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشــابوراظهار کرد: با دریافت 
مرجوعــه قضایی از ســوی یکــی از شــهروندان مبني بر 
کالهبــرداری از وی، موضوع در دســتور کار پلیس فتا این 

فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ حسین دهقانپور افزود: در بررسی اظهارات مالباخته 
این پرونده مشــخص شد این فرد از طریق فضای مجازی با 
فردی که در پیج اینستاگرامی خود تبلیغات اخذ ویزا و اقامت 
در یک کشور دیگر را بارگذاری کرده بود آشنا و پس از جلب 
اعتماد با وعده هایی مبنی بر اقامت و اشــتغال در آن کشور، 

مبلغ۳۱۰ میلیون ریال از وي کالهبرداري کرده است .
وی خاطرنشان کرد:کارآگاهان پلیس فتا در ادامه تحقیقات 
خود و با اشــراف اطالعاتی در فضای مجازی متوجه شدند 
مبلغ مذکور با هدایت های صورت گرفته توسط متهم، طی 
چند فقره تراکنش به حساب ســه شخص دیگر در استان 
تهران منتقل شــده که با هماهنگی هــای قضایی و قانونی 

متهمان به پلیس فتا شهرستان احضار شدند.
این مقــام انتظامي با بیان اینکه متهمــان در مقابل ادله و 
مستندات پلیس ضمن قبول بزه انتسابی مبلغ ۳۱۰ میلیون 
ریال را به حســاب شاکی مسترد کردند، یادآورشد: متهمان 
دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 مصدومیت کودک مشهدی
به واسطه انفجار منزل همسایه !

خط قرمز: افسرنگهبان 
شــهر  آتش نشــانی 
انفجار مهیب  از  مشهد 
یــک منزل مســکونی 
یک  شــدن  مصدوم  و 
کودک در پی این حادثه 
در بزرگراه شهید بابا نظر 
مشهد خبر داد. سر آتشیار حسن عظیمیان با بیان این مطلب 
گفت:سحرگاه دیروز در پی تماس تلفنی شهروندان با سامانه 
۱۲۵ مبنی بر شنیدن صدای انفجار مهیب توأم با آتش سوزی 
از داخل یک منزل مسکونی، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه 
نجات و اطفای حریق ایستگاه های ۸ و ۱۸ را به محل حادثه 

در خیابان شهید بابانظر ۶ اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر مشهد افزود: با حضور 
آتش نشانان در محل مشخص شد انفجار در طبقه دوم یک 
واحد مسکونی سه طبقه رخ داده که منجر به تخریب بخشی 

از ساختمان و ایراد خساراتی به منازل اطراف شده است.
افسر نگهبان آتش نشانی مشــهد خاطرنشان کرد: در زمان 
وقوع انفجار ســاکنان آن در محل نبودند اما متأسفانه یک 
کودک هشت ساله که در منزل  مقابل محل حادثه در اتاقی 
خواب بود، به دلیل ایجاد موج انفجار و فرو ریختن شیشه های 

محل استراحتش مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
شایان ذکر است، علت دقیق انفجار توسط کارشناسان مربوط 

در آتش نشانی مشهد در دست بررسی است.

زاویه تصویر

 سقوط پژو 2۰6 داخل کانال حفر شده 
 در بولوار الهیه. سه سرنشین خودرو

 سالم ماندند.
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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     .

ضعفدولتها
چرا دولت ها این قدر در موقع آمدن زلزله و سیل ضعیف عمل می کنند، حداقل سالی یک بار 
زلزله در ایران می آید آن هم در زمستان، پس همیشه کانکس تولید کنند و آماده داشته باشند 

تا موقع گرفتاری به داد مردم برسند.
9۱5...434۰

مسئوالنتوجهیبهآلودگیهوایشهرمانندارند
هوای شهرمان آلوده تر از همیشه است؛ اگر 
مسئوالن محترم نگاهی به خیابان های مرکز 
شهر بیندازند خیل عظیم اتوبوس های بیابانی 
را می بینند که دیگر در جاده ها فعالیت ندارند 
و آمده اند مجوز گرفته اند و در داخل شــهر 
سرویس می دهند. واقعاً این شهر ظرفیت این 
همه اتوبوس دیزلی را دارد؟ چرا مســئوالن 

توجهی به آلودگی هوای شهرمان ندارند؟
9۱5...۰88۱

درخواستایجادایستگاهمقابلخیابانمسلم
از مسئوالن محترم اتوبوسرانی درخواست داریم در مسیر خط ۳ درحاشیه۱۰۰متری از طرف 

شرق به غرب، ایستگاه مقابل خیابان مسلم را فعال کنند.
9۱5...628۷

درخواستازشهرداریمنطقه3
از شهردار منطقه ۳ عاجزانه درخواست پیگیری بابت جمع آوری نخاله های ساختمانی که واحد 

نظارت شهرداری در انتهای طبرسی شمالی ۲۲ دپو کرده است را داریم.
936...3۷58

پایانهمفتحراانتقالدهید
با توجه به جمع شــدن جمعــه بازار تقاضا 
می شــود پایانه مفتح شــرقی بــه میدان 
مهدی آبــاد ابتدای بزرگــراه رضوی منتقل 
شود تا انبوه جمعیت شمال شهرک رجایی 
و محالت پورسینا، مهدی آباد و کریم آباد هم 
بتوانند از این خطوط اتوبوس استفاده کنند.

936....6۱58

پاسخاتوبوسرانیمشهدبهیکپیام
در پاســخ به پیام شــهروند محترم مورخ ۹۸/۰۶/۰۵ با موضوع: »مســافر آزاری به بهانه 
ترافیک متأســفانه در طراحی ایســتگاه ها در مشهد مســافر آزاری، اصلی اساسی است؛ 
تمام ایســتگاه های اتوبوس در مشــهد از تقاطع ها و میدان ها به بهانه جلوگیری از ایجاد 
ترافیک بیش از ۲۰۰ متر فاصله دارد و این موجب می شــود مســافر اگر بخواهد از یک 
خط به خط دیگر تبادل ســفر داشته باشد، مجموعاً مسافتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ متری را طی 
کند« به استحضار شــهروند محترم می رساند در مکان یابی ایستگاه ها سایر شاخص های 
عمدتــاً ترافیکی نظیر حداقــل فاصله پیاده روی، حجم گردش به راســت ها، مثلث دید، 
 خوانایــی تقاطــع و... مدنظر قــرار می گیرد تــا موقعیت آن در پیش یا پــس از تقاطع 

تعیین می شود.
پیشنهاد می شود موقعیت دقیق ایستگاه مدنظر را از طریق سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۸۸۸۸ به 

این سازمان اعالم نمایید تا بررسی الزم صورت پذیرد.
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دو عضو فراری باند مخوف  عقیل رحمانی
ســرقت ۷۵ هزار دالری در مشهد پس از ۱۳ 
ماه فرار سرانجام با تالش تیم یکم عملیات ویژه 
پلیس آگاهی استان خراسان رضوی، سرکرده 
باند در مشهد دســتگیر و دست راست او نیز 
در زندان یکی از اســتان های مرکزی کشــور 

شناسایی شد.

یادآوریاجراینقشهسرقت
مهر ماه سال ۹۷ بود که مأموران پلیس آگاهی 
استان از طریق دریافت مرجوعه ای قضایی از 
سوی شــعبه ۲۰۳ دادسرای مشهد مأموریت 
پیدا کردند تا اعضای باند چهار نفره ســرقت 
را که به شیوه فیلم های گانگستری به سرقت 
۷۵هزار دالر و همچنین ۷۵ میلیون تومان پول 
نقد اقدام کرده بودند را ردزنی و آن ها را تحویل 

قانون دهند.
از ســوی دیگر شــاکی پرونده در تشریح این 
ماجرا که همان زمــان در خط قرمز روزنامه 
قدس هم منتشرشد به کارآگاه »بخشی« افسر 
پرونده گفت: روز واقعه برای فروختن ۷۵ هزار 
دالری که در اختیار داشتم راهی خیابان امام 
خمینی)ره( شدم و برای آنکه بتوانم دالرها را 
به باالترین قیمت بفروشم میان دالرفروش های 
دوره گرد ایستاده در حوالی بانک ملی مرکزی 

رفتم.
با چند نفر سر قیمت صحبت کردم ولی توافقی 
برای فروش دالرها نشــد و به سمت خانه در 
بولوار شهید کریمی حرکت کردم. مقابل منزلم 
رســیده بودم و همین که کلید را داخل قفل 
انداختم یک مرتبه دو نفر از پشت سر به من 
حمله کرده و یک نفرشان دهان من را گرفت 
و دیگری هم با تهدید ســالح سرد کیفم را از 
سرشــانه ام کشید و در یک چشم به هم زدن 
پا به فرار گذاشتند. چون تمام سرمایه ام شامل 
۷۵ هــزار دالر و همچنین ۷۵ میلیون تومان 
وجه نقد داخل آن بود، من هم به دنبال آن ها 
دویــدم؛ در همین میان بود که دیدم آن ها به 
سمت یک موتورسیکلت می روند و قصد دارند 

با آن فرار کنند.
تا سوار آن شدند من هم به هر سختی که بود 
به آن ها رسیدم و لگدی به موتور زدم وهمین 
کار موجب شد تا هر دو زورگیر خشن به زمین 
بخورند اما آن ها دوباره بلند شدند و پای پیاده 
شــروع به فرار کردند.  هرچه تالش کردم به 

آن ها برســم نتوانستم ولی 
دیدم در آخــر همان کوچه 
آن هــا ســوار یک خــودرو 
سواری شــدند که در آن دو 
نفر انتظار رســیدن آن ها را 
می کشیدند. پس از آن پلیس 
آمد و موتورسیکلت را برد و 
شــکایت من هم به دستگاه 

قضایی منعکس شد.

دستگیرینوچهها
وفرار»کلهاسبی«

پس از این اظهارات تحقیقات 
فنی و پلیسی پرونده با دستور ویژه سرهنگ 
حسین جوانبخت، رئیس وقت اداره عملیات 

ویژه پلیس آگاهی استان آغاز شد.
برهمین اســاس کارآگاهــان پلیس تمامی 
تالش خــود را با توجه بــه فناوری های روز 
چهره زنی و دیگــر اقدامات فنی به کار گرفته 
و سرانجام موفق شدند دو عضو باند سرقت را 
در شهر مشهد شناسایی و در پی یک عملیات 

هماهنگ آن ها را دستگیر کنند.
سارقان پس از دستگیری مدعی شدند کیف 
دالرها را سرکرده باند معروف به »کله اسبی« 
و دست راستش با هویت احسان باخود برده و 

حتی آن ها را هم دور زده اند.
از ســویی آن هــا مدعی شــدند مــا در یک 
قهو ه خانه بودیم که »کله اســبی« زنگ زد و 
گفت: یک نفر کلــی دالر دارد و برای فروش 

به میان دالر فروش ها آمده و 
از ما خواست در این سرقت 
او و احسان را همراهی کنیم 
و ما هم با آن هــا رفتیم اما 
وقتــی آن ها ســوار خودرو 
شدند کیفی با خود نیاوردند 
و مدعی شــدند هنگام فرار 
زیر یکی از خودروهای پارک 
شده انداخته اند اما هیچ وقت 

کیف پیدا نشد!
با این اعترافــات صریح بود 
باند  که دستگیری سرکرده 
»احسان«  راستش  دست  و 
در دســتور کار مأموران قرار گرفت اما هرچه 
اقدامات پلیسی جلوتر می رفت رد زنی متهمان 
دشــوارتر می شد؛ چرا که آن ها پی برده بودند 
پلیس ســایه به ســایه در تعقیب آن هاست، 
بــرای همین محل اختفای خود را دائم تغییر 

می دادند.

پایانکارسرکردهبانددرمشهد
ودستراستشدراصفهان

اقدامات پلیســی همچنان ادامه پیدا کرد تا 
اینکه چند روز گذشته و ۱۳ ماه پس از انجام 
سرقت ۷۵ هزار دالری در مشهد، مأموران رد 
ســرکرده باند معروف به»کله اسبی« را زدند. 
اطالعات پلیسی نشان می داد متهم به تازگی 
به مشهد آمده و درحال حاضر در خانه ای در 
حوالی بولوار مسلم مخفی شده است. از سویی 

این احتمال وجود داشت که برای چندمین بار 
متهم متواری شــود. برهمین اساس مأموران 
بدون فوت وقت به ســمت محل مورد اشاره 
حرکت کردند و هماهنگی های الزم قضایی را 

هم به عمل آوردند.
کمتر از ۱۰ دقیقه بعد تیم یکم عملیات ویژه 
پلیس آگاهی اســتان محل را محاصره و در 
یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه سرکرده باند را 

دستگیر کردند.
دســتگیری طراح اصلی نقشــه سرقت چند 
صدمیلیون تومانی و بازجویی دقیق از او موجب 
شد متهم به حضور در سرقت اعتراف کند اما 
همه چیز را پای تنها عضو فراری باند انداخت 
و عنوان کرد همه دالرها و پول ها را او با خود 

برده است.
او از طرفی مدعی بود نمی داند دست راستش 
کجا گریخته است، همین ماجرا بود که معمای 
دالرهای به ســرقت رفته را کمی پیچیده تر 
کــرد. برای همین بود که بــرای چندمین بار 
پلیس سرکرده باند را مورد بازجویی قرار داد تا 
شاید بتواند از اظهارات پراکنده او سرنخی برای 
دستگیری آخرین عضو بیابد که همین طور هم 
شد و مأموران پی بردند متهم به استان اصفهان 

گریخته است.
دایره ردزنی ها محدودتر و ســرانجام مشخص 
شد که »احسان« در شــهر اصفهان به اتهام 
ارتکاب زورگیری دیگر دستگیر و در زندان به 

سر می برد.
از ســوی دیگر وقتی تبادل اطالعات با پلیس 
اصفهان صورت گرفت مشــخص شد دست 
راســت ســرکرده باند»کله اســبی« هنگام 
دستگیری برای آنکه محل حضورش لو نرود 

مشخصات دروغین اعالم کرده است.
با کشف آخرین پازل این پرونده پلیسی و حل 
معمای فرار ۱۳ ماهــه دو عضو باند، اقدامات 
پلیسی برای انتقال متهم از اصفهان به مشهد 
در دستور کار پلیس قرار گرفت و این پرونده 
پیچیده هم با تیزهوشی مأموران اداره عملیات 

ویژه پلیس آگاهی استان بسته شد.

پایان فرار۱3 ماهه عامالن اصلی سرقت ۷5 هزار دالری از یک خانم

باند»کلهاسبی«مهارشد

دایرهردزنیها
محدودتروسرانجام

مشخصشد»احسان«
درشهراصفهانبهاتهام
ارتکابزورگیریدیگر
دستگیرودرزندانبه

سرمیبرد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

عکس ها  می توانید  گـرامی!  مـخــاطـبـان 
شهری،  حوزه های  در  را  خود  سوژه های  و 

اجتماعی و ... به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی جمعه ای بارانی برای مناطق 
شمال غرب خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه های پیشــیابی و خروجی مدل های هواشناسی، تا روز 
پنجشنبه جوی نسبتاً پایدار برای غالب نقاط استان پیش بینی 
می شود که این امر سبب افزایش آالینده های جوی در شهرهای 
صنعتی و پرجمعیت اســتان خواهد شد. ضمن اینکه طی این 
مدت تغییرات دمایی در سطح استان محسوس نیست و همچنان 
حداقل دمای شــبانه در اکثر نقاط اســتان کمتر از صفر درجه 
سلسیوس باقی خواهد ماند. از روز جمعه با عبور موج ناپایدار از 
روی استان، افزایش سرعت وزش باد و افزایش ابرناکی با احتمال 

بارش پراکنده در شمال غرب پیش بینی می شود.

3
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سال سی و دوم  
شماره 9107  ویژه نامه 3491 

در شهـر شماره پیامک: 3۰۰۰۷23۰5  
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰9۰383438۰۱ 

فضای مجازی: 



ورزش خراسان گفت وگو با »علیرضا میری« جانباز و نویسنده ادبیات پایداری

تأکید رهبر معظم انقالب دستمایه نویسندگی ام شد
سرور هادیان از ابتدای جنگ تا یک سال بعد 
از آن در جبهه حضور دائم داشتم به جز یک سال 
و دو ماه که به دلیل مجروحیت در بیمارســتان 
بســتری بودم. دنیای دفاع مقدس دنیای خاصی 
است که بعد از گذشت همه این سال ها هنوزهم 
با حال و هوای آن، روزگار را ســر می کنم. این ها 
بخشــی از گفت وگوی ما با مردی از دوران دفاع 
مقدس است که هنوز هم دغدغه آن روزها را دارد.

  از دیده بانی تا نویسندگی 
علیرضا میری، جانباز و نویســنده دفاع مقدس، 
متولد1343 در تهران است که از سال 55 ساکن 

مشهدالرضا و بازنشسته نیروی مسلح است.
او در ادامه گفت وگو می گوید: با دوســتان خوبی 
همرزم بودم، جنگ که تمام شد دنبال جمع آوری 
خاطرات و آثار به جا مانده از شهدا و خانواده های 

شهدا رفتم.
وی می افزاید: از سال 60 تا یک سال بعد قطعنامه 
هم در منطقه بودم. ابتدا از طرف جهاد سازندگی 
اعزام شدم و پس از آن به عنوان بسیجی خدمت 
می کردم و از سال 64 به عضویت سپاه درآمدم و 
تا آخر هم با همین عنوان در جبهه حضور داشتم. 
تخصص اصلی من در جنگ، دیده بانی ادوات بود 

که باالخره در سال 75 بازنشسته شدم.

 کتابخوانی در کودکی 
وی درباره ورود به عرصه نویسندگی بیان می کند: 
همیشه در دوران مدرسه پای ثابت خواندن انشا و 
نفر اول بودم چون خوب می نوشتم. عمویی داشتم 
که اهل مطالعه بود و همیشه برای هرمناسبت به 
من کتاب هدیه می داد. همواره داســتان هایی را 
در ذهن داشتم و خواندن کتاب موجب شده بود 
ذهنم خالق باشد. به صورت تفریحی می نوشتم 
و تا چند سال پیش نویسندگی را به عنوان کار 

اصلی خودم نمی دانستم.

 تأکید رهبر معظم انقالب 
این نویســنده عرصه دفاع مقدس با اشاره به این 
نکته که زمان جنگ، نامه هایی که می نوشــتم، 
همیشه طنزی داشت و فنون نویسندگی را در آن 
رعایت می کردم، اظهار می کند: به خاطر دارم در 
دوران دفاع مقدس دوستانم شهید می شدند و من 
برایشان متنی می نوشتم یا بعدها در یادواره های 
مختلف از من خواسته می شد، متنی بنویسم که 
در آنجا استفاده شــود. اما تأکید حضرت آقا که 
فرمودند برای دفاع مقدس بنویسید مرا مصمم تر 
کرد که در جریان نگارش در این عرصه گام بردارم.

 خاطرات بیش از هزار و 500 شهید 
وی درباره نخستین کار تألیف خود که در سال 

89 آغاز شــد، می گوید: نخستین 
کتابی را که براســاس تحقیقات 
خودم شــروع کردم کتاب »یکی 
از ما« بود. این کار بســیار سخت 
و وقت گیر بود، زیــرا به خاطرات 
بیش از یک هزار و 500 شــهید 
می پرداخــت کــه در قالب 300 
داستان مینی مال یا کوتاه آن را به 

نگارش درآوردم.

 کتاب صوتی »یکی از ما«  
وی کــه جانبــاز 40 درصد اســت در خصوص 
سایر فعالیت هایش می گوید: بعدها کار مصاحبه 
و مستندســازی و مولتی مدیا )چند رســانه ای( 
درباره 30شهید شاخص را انجام دادم. شهدایی 
چون امیرخانی، مهدی بیات و... بعد از آن کتاب 

»یکی از ما« را به صورت کتاب 
صوتــی درآوردم که بســیار 
مورد اســتقبال قرار گرفت، 
به خصوص ســی دی آن در 
راهیان نور بسیار مورد توجه 

قرار گرفت.
وی دربــاره چنــد نمونه از 
کارهای رســانه ای که انجام 
داده است، بیان می کند: آثاری 
چون شاهد و شمع، فانوس، 

کبوتر امام رضا، خاطرات شهید حسینیان، شهید 
سادات شکوهی، شهید داداللهی، شهید سبزیکار، 
حشمت اهلل جلیلیان، شــهید معتمدی، شهید 
محمدعلی میرزایی، شهید حیدر آرام جو، شهید 

ملک نژاد و... را در این سال ها انجام داده ام.
وی دربــاره انگیزه نوشــتن کتــاب »خاطرات 
جاوید« نیــز توضیح می دهــد: روایت خاطرات 
 یکــی از همرزمــان نزدیک شــهید کاوه به نام 

برای  انگیــزه ای  نظام پور«  »جواد 
نوشتن کتاب بعدی من شد. او که 
اولین فرمانده ادوات ویژه شهداست 
نام کوچکش  در شناســنامه اش 
»جاوید« اســت که نام کتاب هم 

»خاطرات جاوید« انتخاب شد.

 جلد دوم »خاطرات جاوید«
علیرضا میری تصریح می کند: جلد اول این کتاب 
را نوشــتم و رونمایی شد که بسیار مورد تشویق 
قرار گرفتم. این کتاب شامل فصل هایی که بخشی 
از آن اطالعاتی است مربوط به زمان تولد تا لحظه 
ورود به فضای جنگ »جواد نظام پور« که از مادر 
وی این اطالعات را تهیه کردم. فصل های دیگر 
کتاب روایت ســفر او به کردستان و جبهه های 
جنوب اســت. در ادامه به قضیه آشــنایی او با 
شهید کاوه آغاز می شود که از 
اینجا به بعد شهید کاوه نقش 
بسیار پررنگی در این داستان 
دارد و بــه تدریج خواننده با 
شخصیت شــهید کاوه آشنا 
می شود و تأثیر شخصیت او 
در جواد نظام پــور را روایت 
کردم ، ســپس شهادت کاوه 
در کردستان است که اکنون 
نیمی از جلد دوم »خاطرات 
جاوید« آماده شــده و در حال حاضر مشــغول 
نوشتن آن هستم و امیدوارم آن هم به زودی به 

مرحله چاپ وارد شود. 

 آثار در دست تألیف و چاپ
این نویســنده دفاع مقدس درباره آثار در دست 
تألیــف و مرحله چاپ، بیــان می کند: تعدادی 
از کتاب هایم در دســت نشر است و نیز درحال 

نوشتن کتابی درباره شهید جهانی هستم. کتاب 
دیگرم در قالب داســتان و درباره شهدای حرم 
است کتابی دیگر درباره طنز جبهه دارم که آن 
هم در مرحله چاپ است. از دیگر آثار آماده چاپ 
می توانم به کتاب »خاطرات کوتاه جبهه« اشــاره 

کنم که آن هم در قالب داستانی است.
وی درباره ارزیابی حضور نویسندگان زن در عرصه 
ادبیات مقاومت می گوید: توانایی خانم ها درعرصه 
نویسندگی دفاع مقدس بسیار باالست. گروهی 
داریم که تعدادی از آن ها نویسندگانی هستند که 
درباره موضوعات دفاع مقدس، تربیتی و مذهبی 
 می نویســند و قلم های بســیار زیبایی دارند و
روز به روز در حال پیشرفت هستند. من این رشد، 

تالش و دقت نظر را در خانم ها بسیار دیدم.

 قلم خوب نویسندگان زن 
این جانباز دفاع مقدس ادامه می دهد: به اعتقادم 
افرادی چون من که در جبهه حضور داشــتیم، 
اطالعاتی را جمع آوری می کنیم و براساس همین 
اطالعات و دیده هایمان قلم می زنیم، اما استعداد 
خانم ها در این عرصه قابل احترام است و نه تنها 
مخالف نیســتم، بلکه حضور آن ها را بسیار هم 
الزم می دانم تا دفــاع مقدس را فراموش نکنیم 
و به نسل جدید انتقال دهیم. معتقدم ما نیاز به 
قلم های قوی داریم که خداوند به تعدادی از افراد 

این توانمندی و استعداد و عالقه را داده است.
 وی تأکید می کند: عموماً شاخص ترین کتاب های 
دفــاع مقدس که منتقدین هم از آن اســتقبال 
کرده اند، کتاب هایی با قلم  نویسندگان زن است. 
میری می افزاید: نوشتن برای امثال ما یک دنیاست 
و بــرای آن که می خواند یــک عالم دیگر. من با 
نوشته هایم روزگار را می گذرانم و زندگی می کنم.

 خاطرات پشت جبهه 
وی درباره انتخاب سوژه هایش می گوید: ایده های 
برخی از داستان هایم زاییده ذهنم است، اما ته مایه 
آن برمی گردد به همان خاطرات و اتفاق هایی که 
برایم افتاده و در ذهنم بوده است و امروز بروز پیدا 
می کند و برخی نیز تأثیر تبعات دفاع مقدس است 
که بخشی از آن به اتفاقات پشت جبهه برمی گردد 
و خیلی هم در آثار ادبی و هنری ما دیده نشــده 
است. مانند اتفاقاتی که برای خانواده رزمنده ها، 

جانبازان، آزاده ها یا شهدا رخ داد.
وی با بیان اینکه در داســتان هایش تالش دارد 
اتفاقات جبهه و پشت جبهه را نشان بدهد، تأکید 
می کند: دلم می خواهد همه ایــن دیده ها را به 
نسل جدید منتقل کنم و باید بدانیم این اتفاقات 
به گونه ای بوده است که نه گل و بلبلی بوده که 
عده ای درباره آن اینچنین می گویند و نه آن قدر 

بد، خشن و بی رحم.

یار مهربان

فرهنگ و هنر

سالمت

 یک هزار برنامه فرهنگی 
در هفته کتاب خوانی 

ذوالفقــاری: 
مـدیـــرکـــل 
کتابخانه هــای عمومــی 
خراسان رضوی از افزایش 
عضویت  درصدی   34.61
عمومی  کتابخانه های  در 
اســتان نســبت به سال 

گذشته خبر داد.  به گزارش قدس آنالین، حجت االسالم سبزیان، 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در هفته کتاب خوانی نزدیک 
به هزار برنامه فرهنگی در اســتان اجرا خواهد شد، اظهار کرد: 
افتتاح کتابخانه مشارکتی »موفقیت آسان است«، برگزاری همزمان 
نشست های کتاب خوان، تجلیل از مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 
برتر استان و... از جمله برنامه های ۲4 آبان تا یکم آذرماه به عنوان 

هفته کتاب خوانی است.
وی خاطرنشان کرد: سه کتابخانه عمومی در حاشیه شهر مشهد با 

همکاری شهرداری در واگذاری زمین، ساخته خواهد شد.
در ادامه این جلسه مرتضی کرباسی، نایب رئیس مجمع خیرین 
توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی نیز گفت: مجمع خیرین 
توســعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی هفت سال فعالیت در 
اســتان دارد. وی افزود: این مجمع تاکنون دو کتابخانه سیار در 

مشهد و کاشمر افتتاح کرده است. 
کرباسی بیان کرد: ۲8 پروژه از پروژه های نیمه تمام کتابخانه های 
عمومی در اســتان برعهده مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و 

ترویج کتاب خوانی قرار گرفته است. 
نایب رئیس مجمع خیرین توسعه کتابخانه ها و ترویج کتاب خوانی 

تأکید کرد: اولویت ما مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر است.

  نمایش طنز »رابینسون گرگه« 
روي صحنه رفت

نیشــابور - خبرنگار 
قــدس: همزمــان بــا 
گرامیداشت هفته وحدت 
نمایــش طنــز کودکانه 
به  گرگــه«  »رابینســون 
کیومــرث  نویســندگی 
کارگردانــی  و  قنبــری 

هنرمند نیشــابوري محمد رضایی در تاالر ادیب اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي نیشابور روي صحنه رفت.

در این نمایش هنرمندان نام آشناي تئاتر نیشابور، ابراهیم بلوکی، 
ترنم رضایی، فرشید اشتری، حامد اناری، شاهرخ دهنوی، امید 
فخرایی، ناهید محیطی، غزاله رشیدپور و محبوبه ابراهیمیان به 
ایفاي نقش پرداخته اند. این نمایش توسط گروه تئاتر سایه وابسته 
به انجمن هنرهاي نمایشي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نیشابور 
تولید شــده و روي صحنه رفته است. نمایش »رابینسون گرگه« 
در خصوص گرگی است که وارد خانه زنگوله پا می شود و بعد از 
خوردن شنگول و منگول اشتباهی بچه جناب شیر را به عنوان 

فرزند سوم خورده و ادامه ماجرا را خواهید دید.
این نمایش تا 1۲ آذر 98 هر روز صبح ویژه مدارس و مهدکودک ها 
و ساعت 17:30 در محل تاالر ادیب اداره فرهنگ وارشاد اسالمي 

نیشابور برای عموم عالقه مندان به روي صحنه خواهد رفت.

با حضور 2هزار پزشک خارجی و داخلی برگزار می شود
  بیست و نهمین کنگره سالیانه 

چشم پزشکی ایران در مشهد
دبیر  محمدی:  پروین 
نهمین  و  بیســت  علمی 
چشــم  ســالیانه  کنگره 
پزشــکی ایران گفت: این 
کنگــره ۲8 آبــان تا یکم 
آذر مــاه برای نخســتین 
بــار خارج از تهــران و در 

مشــهد مقدس برگزار می شــود میزبان 10 میهمان خارجی از 
اروپا و آمریکا و رؤسای انجمن های چشم پزشکی عراق، سوریه، 
افغانستان، تاجیکستان، گرجستان، عمان و هزار و 500 تا ۲ هزار 
چشم پزشک داخلی از سراسر کشور خواهد بود که عالوه بر حضور 

در کنگره از زیارت حرم منور رضوی نیز برخوردار خواهند شد.
دکتــر محمدرضا صداقت در گفت وگو با خبرنــگار ما افزود: در 
رشته چشم پزشکی تشــخیص و درمان بیماری ها دائم در حال 
تغییر است و ما نمی توانیم از روش های گذشته برای درمان بیمار 
استفاده کنیم، بلکه باید به روز باشیم؛ مثالً برای درمان گلوکم که 
همیشه در حال تغییر اســت از آخرین متد و جدیدترین روش 

درمانی استفاده کنیم تا بیمار بینایی خود را از دست ندهد.
استاد دانشــگاه و فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی با اشاره 
به اینکه علم پزشــکی همیشه در حال تغییر است، افزود: هدف 
از برگزاری این کنگره ارائه تازه های تشــخیصی، درمانی و علوم 
پایه چشم پزشــکی به عنوان مهارت های کاربردی روز و آشنایی 
همه چشم پزشکان کشور با پیشرفته ترین و جدید ترین روش های 

درمانی است که براساس شرایط فعلی کشور قابل انجام است.
وی با اشــاره به ضرورت آشــنایی چشم پزشکان با تازه های این 
رشــته، اظهار کرد: تمام بیماری های تخصصی و فوق تخصصی 
چشم، بیماری های قرنیه، شبکیه، التهابات چشمی و تومورهای 
داخل چشمی، ترمیم و پالســتیک، استرابیسم، گلوکم، چشم 
پزشــکی اطفال و... بــه عنوان محورهای اصلــی کنگره بوده و 
تازه ترین دســتاوردها مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و 
همه چشم پزشکان با درمان های جدید بیماری های خاص چشم 

پزشکی با کیفیت الزم آشنا خواهند شد.
دکتر مرتضی مرتضوی، نماینده دبیر اجرایی کنگره نیز در ادامه 
گفت: برگزاری نمایشگاه پوستر الکترونیک، برگزاری دو کارگاه 
آموزشی برای گروه های پرستاری و اتاق عمل، برگزاری نمایشگاه 
تجهیزات چشم پزشــکی با حضور 60 شرکت تجاری داخلی و 
نمایندگان شرکت های معتبر خارجی، مشاهده اعمال جراحی 
پیشرفته چشم بیمارستان های خاتم االنبیا، مرکز چشم پزشکان 
توس و بیمارســتان بینا در مجتمع سپید به طور زنده، نشست 
ساالنه چشم پزشکان ایران، برنامه شب کنگره به منظور معرفی 
و قدردانی از پیشکســوتان و نمونه های چشم پزشکی و تقدیر از 
همکاران شــاغل در مناطق محروم کشور از ویژگی های کنگره 
بوده و زیارت حرم امام رضا)ع(، تورهای ورزشــی و گردشگری از 

برنامه های جنبی کنگره خواهد بود.

   بسکتبالیست های خراسانی 
در راه قهرمانی آسیا

قدس: اردوهای متصل به 
بسکتبال  ملی  تیم  اعزام 
با ویلچر بانــوان و آقایان 
برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 
از ۲6 آبــان ماه در تهران 
برگزار و از یــک آذر این 

تیم ها به کشور تایلند اعزام خواهند شد.
براســاس گزارش روابط عمومی هیئــت ورزش های جانبازان و 
معلولین خراســان رضوی، حمید صداقت در بخش آقایان و ندا 
بلوچی، مهدیه روحانی، فتانه پــورآت و رقیه صالحی در بخش 

بانوان از مشهد به این مسابقات اعزام خواهند شد.

  حضور هیمالیانورد نیشابوری
 در انجمن کوهنوردان ایران

خبرنگار  نیشــابور- 
دعوت  پــی  در  قدس: 
نـــوروزی  علیــرضــــا 
از  نیشابوری  هیمالیانورد 
انجمن کوهنوردان  سوی 
ایران، وی به ارائه مطالب 
ارزنده  کوهنوردی در جمع 
بزرگان کوهنوردی کشور پرداخت. علیرضا نوروزی هیمالیانورد 
نیشابوری مطالب و تجربیات خود در طی ۲5 سال کوهنوردی 
را در این محفل گرم برای عالقه مندان بازگو کرد که مورد پسند 

کوهنوردان قرار گرفت.
او مطالبی چون تغذیه در کوهستان، پزشکی کوهستان، پوشاک 
در کوهستان، فرودگاه و مشکالت حمل بار، اسپانسر، مخابرات 

و... را مورد بررسی قرار داد که با استقبال کوهنوردان همراه بود.
علیرضا نوروزی هیمالیانورد نیشــابوری ۲5 سال است که عضو 
هیئت کوهنوردی شهرستان نیشابور است و در چند سال اخیر 
توانسته بدون حمایت های مختلف افتخاراتی همچون صعود چهار 
قله باالتر از 7 هزار متر کومونیزم، کورژنفسکایا، لنین و خانتانگری 
را در یک سال و صعود قلل برودپیک 8047 متر و گاشربروم دو 
8037 متر را در 10 روز و صعود قله نانگاپاربات 81۲6 متر را در 
سال گذشته و امسال نیز در یک تالش ارزنده برای قله سرسخت 

کی ۲ تا ارتفاع 8300 متر صعود نماید. 
تیم هیمالیانورد نیشابوری نخستین تیم صعودکننده زمستانی قله 

آرارات در سال 90 است.

  تجلیل از قهرمانان کاراته در سرخس
از  تجلیل  مراسم  قدس: 
روستای  کاراته  قهرمانان 
کچولی سرخس در محل 
اصغری  شــهید  ســالن 
این روســتا و بــا حضور 
پیشکسوتان،  ورزشکاران، 
مربیان و داوران رشته های 

مختلف و اهالی روستا برگزار شد.
صدری فر، سرپرست اداره ورزش و جوانان سرخس در این مراسم 
گفت: در روســتای کچولی در حال حاضر افزون بر 65 ورزشکار 
کیوکوشــین با مربیگری آقای حیدری فعالیت دارند، همچنین 
تعداد 50 تخته تشک تاتامی از طریق هیئت استان به این روستا 
اختصاص داده شده است.  وی از برگزاری مسابقات کیوکوشین 
قهرمانی خراسان رضوی در ایام اهلل دهه فجر به میزبانی سرخس 
خبر داد و گفــت: اداره ورزش و جوانان تمام همت خود را برای 

رشد و توسعه ورزش روستاها به کار خواهد گرفت.

  اعزام تیم قایقرانی خراسان رضوی 
به مسابقات کشوری

قــدس: تیــم قایقرانی 
به  بانوان خراسان رضوی 
مسابقات اساللوم قهرمانی 
کشــور در کهگیلویــه و 

بویراحمد اعزام شد. 
این دوره از مسابقات در 
رده سنی نوجوانان از ۲1 
تــا ۲4 آبان ماه در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شــود. 
زینــب قربانی، ترالن تائبی و پرنیا ظریف برگی از خراســان 
رضوی به مربیگری تحقیقی و سرپرستی میری به این دوره از 
مسابقات اعزام شدند. همچنین نفیسه خرمی نیک از خراسان 
رضوی به عنوان داور در مسابقات قایقرانی قهرمانی کشور در 

رشته اساللوم حضور دارد.

 ایده های برخی از 
داستان هایم زاییده ذهنم 

است، اما ته مایه آن 
برمی گردد به همان خاطرات 
و اتفاق هایی که برایم افتاده 

و در ذهنم بوده است
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  مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی:
 20۹ خانوار مددجو 
صاحب  خانه شدند 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان 
شمالی گفت: امسال ۲09 خانوار تحت حمایت این نهاد 
صاحب  خانه شــدند. الهی راد با اشــاره به برنامه عمرانی 
کمیته امداد خراسان شمالی در سال 98، گفت: براساس 
برنامه ها، امسال ساخت حدود 750 واحد مسکونی شهری 
و روستایی پیش بینی شــده است. وی با اشاره به اینکه از 
مجمــوع واحدهای مذکور 485 واحــد برای مددجویان 
روستایی و ۲61 واحد نیز برای مددجویان شهری ساخته 
می شــود، خاطرنشــان کرد: از این واحدهــا 1۲0 واحد 
روستایی و 49 واحد شــهری به مددجویان تحویل داده 
 شده است. وی یادآور شد: عالوه بر این امسال ساخت 985 

واحد نیز برای مددجویان سیل زده پیش بینی شده است.

   با حضور دانش آموزان
تور کتاب و دانایی در قنات جهانی 

قصبه گناباد برگزار شد

قدس: مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد گفت: 
تور کتاب و دانایی در قنات جهانی قصبه گناباد برگزار شد.
رســول صنوبری افزود: در این تور یکروزه معرفی کتاب 

»قنات مظهر روشنایی« به صورت خالقانه انجام شد.
وی ادامــه داد: دانش آموزان در این تور کاردســتی چرخ 
چاه، میلــه چاه های قنات، تحریر کتاب قصه، ســاخت 
نشریه دیواری با محوریت قنات و همچنین نوشتن نامه 

به نویسنده کتاب را انجام دادند.
صنوبری اظهار کرد: همچنین دانش آموزان به روخوانی و 
معرفی بخشی از کتاب پرداختند و با کاردستی های خود 
نحوه عملکرد قنات را نشان دادند. قنات قصبه گناباد سال 

1395 در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است.

   یک مسئول خبرداد
کمک 7/5 میلیارد ریالی دبیرکل 

مجمع خیرین سالمت به خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قــدس: مدیرعامل مجمع خیرین 
خراسان شمالی گفت: دکتر حسینعلی شهریاری، دبیرکل 
مجمع خیرین کشــور در ســفر دو روزه به استان ضمن 
بازدید از پایگاه های سالمت شهری و روستایی در بجنورد 
و شــیروان، قول اهدای اعتبار 7.5 میلیارد ریالی به منظور 
اجرای پروژه هــا را داد. علیرضا صفاری افزود: همچنین در 
این سفر عالوه بر تعهد اهدای دو دستگاه دیالیز به ارزش 4 
میلیارد ریال مبلغ ۲ میلیارد و 500 میلیون ریال نیز برای 
کمک به ســاخت مرکز جامع سالمت راستقان اختصاص 
یافت. وی اضافه کرد: 500 میلیون ریال نیز به تکمیل مرکز 
MRI بیمارســتان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شیروان 

اختصاص می یابد.
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محمدرضا علی زاده
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1. ایــن مــوزه زیر پوشــش بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس قرار 
دارد و به معرفی آثار ارزشــمند 8 ســال 
جنگ تحمیلی اختصــاص دارد ۲. رجا- 
لحظه بــه لحظه- پایتخت پرو 3. از انواع 
حساب بانکی- چاهی در جهنم- پیدایش 
 4. یک ســوم چیــزی- نام هــا-  گرمابه 
5. صوت ندا- سرشــک دیده- کشــوری 
خلیــج  حاشــیه  در  شیعه نشــین 
فــارس- ضمیــر درون 6. اســرارآمیز- 
 .7 گریه کننــدگان  طبیعــت-  رنــگ 
مجموعــه حــروف یک زبــان- بینش- 
نادرســت   ثــروت 8. حجــره- دروازه- 
 9. پیامبر صبــور»ع«- ویرگول- پیامبری 
 10. ســخن و گفته- نوشته- نیست شده 
11. سست و بی حال - بخشی از خاک یزد 
 را دربر می گیرد- حرف فرار- فلز سرچشمه 
شــدن-  کاری  انجــام  عهــده دار   .1۲
پهلوانــان- حرفــی دوطرفــه در الفبای 
فارســی 13. شهر و اســتانی در عراق- 
 ســیاه - خودروســاز باســابقه ژاپنــی

14. برای این که- شادان- پسوند رساندن 
15. فرزنــد ارشــد امــام خمینــی»ره«  

بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی ایران

1. نــام قدیم خراســان- کمتــر - جنگ 
و نبــرد ۲. از خواهران برونته- کشــوری 
آسیایی به مرکزیت وین تیان- نت استمرار 
 3. فریادرســی- میله توپر فلزی- ســتاره 
4. الگــو- رئیس- گواه و دلیل درســتی 
چیــزی 5. روبنــد زنــان تــرک- امام 
دوازدهــم»ع« 6. پیش درآمــد بند- جای 
بلند- ابزار جوش آوردن آب- کفش چهارپا 
 7. مونس- محبوس- واحد شــمارش نان 
8. بخشی از خاک  فارس را دربر می گیرد- 
 حار- وای اگر در زمینه فقر آن جا باشــیم 
9. باغ- از دروس دوره دبیرستان- این کتاب 
از منابع مهم و کهن واقعه عاشورا و تاریخ 
 زندگانی امام حســین»ع« به شمار می رود 
جنگ افــزار-  عــرب-  عزیــز   .10
جســم  اســالمی-  جمهــوری   ارتــش 
11. تشــخیص دادن- رختکن حمام های 

قدیمــی 1۲. نام قدیم این شــهر ملک کندی بوده- 
تقسیم شــده- آماس13. برپادارنده است و از صفات 
حق تعالی- شالوده- فراموشکار 14. روشی برای طبخ 
برنــج- به مرحله کمال رســیدن- فلکه 15. دیدنی 
نظامی- نهنگ دریایــی-  جزیره و ایالتی در جنوب 

شرق استرالیا

  افقی

  عمودی
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