
 غلظت آالینده های هوا 
در خراسان رضوی تا فردا ادامه دارد

 مرمت خانه منسوب به فردوسی 
در مراحل نهایی

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس خبر دادکارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

غلظت آالینده هــای هوا در شــهرهای بزرگ 
اســتان خراسان رضوی برای امروز دوشنبه نیز 

کاهش محسوسی نخواهد داشت.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
خراســان رضــوی در این باره گفــت: غلظت 
آالینده های هوا در شــهرهای بزرگ و صنعتی 

این استان در ...

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: خانه منسوب 
به فردوســی در روستای پاژ مراحل نهایی مرمت را 
می گذراند. احســان زهره وندی افزود: این خانه  روی 
یک تپه تاریخی اســت که در ثبت فهرست میراث 
ملی کشور قرار دارد.وی ادامه داد: ما امسال این خانه 
را مرمت و بازسازی کردیم تا بتوانیم به عنوان خانه 

فردوسی در زادگاه ...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 

امیدی به تخصیص بودجه زیارت نیست
سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به 

آلودگی هوا  در خراسان رضوی خبر داد 

 مراجعه 2هزار 
و 372 بیمار قلبی 

تنفسی به مراکز 
درمانی

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

آغاز ماراتن انتخابات 
مجلس در خراسان

نامزدهای 
 بهارستان 

به صف شدند
از ســاعت 8 صبح دیروز دهم آذرماه با دســتور وزیر 
کشــور و رئیس ســتاد انتخابات، فرایند نام نویســی 
داوطلبان شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی در استان های خراسان هم آغاز شد.
حسن جعفری، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی 
نیز صبح دیروز گفت: در مدت 20 دقیقه پس از آغاز 
نام نویســی داوطلبان، مدارک 6 متقاضی در ســامانه 
جامــع انتخابات به ثبت رســید و ثبت نــام آن ها در 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی از 
حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی نهایی شد. 

وی با بیان اینکه نخســتین نامــزد انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در خراســان رضوی از حوزه انتخابیه 

چناران ثبت نام ...

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی:

.......صفحه 2 

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: 

مسئوالن کم کار 
باید پاسخگو باشند

غالمعلی صادقی در دیدار با جمعی از طالب علوم دینی با اشــاره به 
اقدامات دستگاه قضایی با مفســدان اقتصادی گفت: حضور آیت اهلل 
رئیسی در رأس دستگاه قضایی برای مردم امیدآفرین بوده و توقعات را 

از دستگاه قضایی باال برده است. رئیس شورای قضایی ...

.......صفحه 3 
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صفحه 1 خراسان   1398/09/11

مجمع  دعوت  آگهی  متن  در  اصالحیه: 
مسکن  تعاونی  شرکت  العاده  فوق  عمومی 
مهر 100 مشهد ) نوبت دوم( در سطر دوم 

نوبت دوم صحیح است.     هیئت مدیره
/ع
98
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8
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مناقصه عمومی شهرداری فریمان – مرحله اول
ش�هرداری فریمان در نظر دارد به اس��تناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها  و بودجه عمرانی مصوب شورای اسالمی شهر عملیات 
اجرایی پروژه های ذیل را از طریق آگهی مناقصه به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط دارای رتبه بندی مرتبط از سازمان برنامه و 
بودجه به پیمان  واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل می آید از روز سه شنبه مورخ 98/09/12 
لغایت پایان وقت اداری روز چهارش��نبه مورخ 98/09/20  جهت دریافت اس��ناد مناقصه به ش��هرداری فریمان )واحد امور قراردادها( 
مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را نیز تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 98/09/21 به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید اخذ 

نمایند.ضمنأ تاریخ بازگشایی  پاکات روز شنبه مورخ 98/09/23 ساعت 14 در محل شهرداری فریمان می باشد.

پروژه جدولگذاری 

توضیحات مدت انجام پروژه
5٪ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حجم عملیات
رتبه و رشته 

مورد نیاز
محل 
اجرا

موضوع پروژه ر

تخریب کانال بتنی موجود 
به ابعاد 50*50 و اجرای 
کانال با جدول وت پرسی 

وت به ابعاد  45*60

با در نظر گرفتن 
شرایط جوی 60 

روز کاری

 330/000/000
ریال

2500 متر 
طول

حداقل 5 ابنیه 
و راه و باند

خیابان 
امام 

خمینی 

تخریب کانال بتنی 
موجود و اجرای 

کانال بتنی یا 
جدول وت پرسی

1

پروژه آسفالت و قیرپاشی

توضیحات مدت انجام پروژه 5٪ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حجم عملیات محل اجرا موضوع پروژه ر

به ضخامت cm6 کوبیده با در نظر گرفتن 
شرایط جوی 30 

روز کاری

 430/000/000
ریال

15000 متر 
مربع

خیابان
اجرای آسفالت توپکا  امام خمینی  1

قیرپاشی600 تا 650 گرم 
بر مترمربع

15000 متر 
مربع

خیابان
قیرپاشی تک کت امام خمینی  2

شرایط مناقصه :
1-کلیه کسورات قانونی اعم از )بیمه و مالیات( و غیره  و نیز هزینه انجام کلیه ی امور مربوط به نقشه برداری و نیزآزمایشات مجدد 

پروژه  برعهده پیمانکار می باشد. 
2-نحوه پرداخت پس از اتمام پروژه تا دو سال آتی می باشد .بدیهی است شهرداری الزام وتعهدی 

نسبت به شروع پرداخت بدهی خود قبل از اتمام دو سال نداشته و در این خصوص اختیار کامل دارد.
3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است. 

4-قراردادهای هر پروژه به صورت مستقل منعقد می گردد.
5-تأمین اعتبار پروژه از محل منابع داخلی شهرداری خواهد بود.

6- متقاضیان می بایستی 5٪ مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به
حساب0105723128008  شهرداری نزد بانک ملی واریز یا ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.  

7-کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد. 
8-در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هریک به نفع شهرداری 

ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مناقصه تجدید خواهد شد. 
9-به پیش��نهادات  مبهم ، مخدوش ، ناخوانا و فاقد س��پرده ، بدون پاکت ، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب  اثر داده نخواهد ش��د و 

باطله محسوب می گردند.
10-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی الزامی می باشد.

11-در صورت مشاهده هرگونه تبانی، مناقصه باطل اعالم می گردد.
 12-مقدار 10٪ پیمان به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد 

 13-برنده مناقصه موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از اعالم ش��هرداری نس��بت به عقد قرارداد اقدام نماید ، در غیر این 
صورت سپرده واریزی به نفع شهرداری ضبط و با رعایت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد. 

14-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به پروژه های فوق در اسناد مناقصه مندرج است که جزء الینفک قرارداد می باشد .
15-متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادهای ش��هرداری فریمان تماس 

حاصل نمایند. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
سال 98 )نوبت اول ( شرکت تعاونی تولیدی 

توزیعی طلیعه داران سحاب توس
 بدینوس��یله  به اط��الع  اعضاء محترم میرس��اند 
، که جلس��ه مجم��ع عمومی  فوق العاده س��ال 98  
ش��رکت تعاون��ی تولی��دی توزیعی طلیع��ه داران 
س��حاب توس ) نوب��ت اول ( در روز چهارش��نبه 
1398/09/27 رأس ساعت   20    در محل     تاالر 
ابن هیثم  دانش��گاه تربیت معل��م جنب پردیس 
دانش��گاه فردوسی ، حد فاصل میدان پارک ملت 
و ابتدای ورودی بلوار رضوی  برگزار میگردد .  

دستور جلسه بشرح زیر میباشد :
1- اصالح مادۀ 7 اساس��نامه  " س��رمایه شرکت " 
2 - اصالح مادۀ 3 اساسنامه  " موضوع فعالیتهای 

شرکت " . 
3 – اص��الح مادۀ 12 بند ب اساس��نامه  " ش��رایط 

اختصاصی عضویت در شرکت " .
     تذک��ر : 1- در صورتیک��ه ه��ر ی��ک از اعض��اء 
نتوانن��د در مجم��ع عمومی ف��وق حض��ور یابند ، 
میتوانند استفاده از حق رأی خود را برای حضور 
و اعم��ال در مجم��ع عموم��ی به ی��ک نمایندۀ تام 
االختی��ار واگذار کنن��د ، تع��داد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رأی خواهد ب��ود ، لذا حد اکثر 
ظرف مدت 10 روز از انتش��ار این آگهی میتوانند 
با در دس��ت داش��تن م��درک مؤّی��د عضویت در 
تعاونی و کارت شناس��ایی معتبر به دفتر شرکت 

تعاونی مراجعه نمایند .
هیئت مدیره

9ع
81
09
97

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم  شرکت تعاونی مسکن مهر62 

)تاریخ انتشار98/9/11(
از کلی��ه اعض��اء تعاون��ی دعوت میش��ود در 
مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت10صبح 
روز ش��نبه98/9/23 در محل مسجد مختار 
به نش��انی مش��هد خیابان مطهری شمالی 39 
برگزار میگردد حضوربهمرسانند در صورت 
عدم امکان حضور ، عضو میتواند وکالت خود 
را به فرد دیگری واگذار نماید در اینصورت 
تع��داد آراء وکالت��ی هر عض��و حداکثر3رأی 
و غیرعض��و ی��ک رأی خواه��د ب��ود وکی��ل و 
موکل میبایس��ت حداکثر تا س��ه روز قبل از 
برگ��زاری مجمع به مح��ل دفترتعاونی  واقع 
در بلوار فردوس��ی خیاب��ان ثمانه3 تعاون3 

پالک33 طبقه اول مراجعه نمایند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده : 

1-تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 
هیئت مدیره مهر62
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98
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98
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رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی:

امیدی به تخصیص بودجه زیارت نیست
هاشم رســایی فر  دیروز روز مجلس بود. 
روزی خاص برای وکالی مــردم که از طرف 
آن ها انتخاب شدند تا در مجلس زبان گویای 
آن ها باشند و قوانین مورد نیاز کشور را وضع 
نمایند. خراســان رضوی در دوره پیش روی 
مجلس که تا یکی دو ماه دیگر به اتمام خواهد 
رســید 18 نماینده داشت نمایندگانی که هر 
کدامشان منتخب شــهرها و آبادی های این 
اســتان بودند. این 18 نفر مثل خیلی دیگر از 
استان ها مجمعی دارند که هر از چندگاهی دور 
هم جمع می شوند تا حداقل آنچه در مجلس 
به دنبال آن برای مردم هستند نتیجه بهتری 

در پی داشته باشد.
هر سال با رأی گیری که از نمایندگان مجمع 
می شــود یکی از این 18 نفر نماینده می شود. 
ریاســت این مجمع که در آخرین سال آن به 
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر، نماینده مردم 
مشهد و کالت رسید دیروز به بهانه روز مجلس 
رودرروی خبرنگاران نشست تا در مورد برخی 
از مســائل این روزهای کشور، استان و مشهد 

صحبت کند.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی ابتدا 
با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهید مدرس 
گفت: امروز اگر مجلس نتوانسته جایگاه خود 
را حفظ کند به این دلیل است که نتوانسته با 
موکالنش که همان مردم عادی هستند ارتباط 
داشته باشد و زبان ملت برای پیگیری مسائل 
باشــد، امروز مجلس در ارتباط با موکلینش 
ضعــف دارد، طبیعتاً وقتی مردم احســاس 
کنند که حرف هــای خود را از طریق مجلس 
نمی توانند به مسئوالن برسانند و تصمیمی در 
مجلس برای حل مشکالتشان گرفته نمی شود 
از مجــاری غیرقانونی وارد عمل می شــوند و 
مطالباتشان را از این مسیر تعقیب خواهند کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی 
بیان کرد: نماینده هایی که در طول چهار سال 
خدمت خود یک سؤال و یک تذکر به مجلس 
نداده اند، نماینده مردم نیستند بلکه باید زبان 
گویای مردم باشــند. در حال حاضر برخی از 
نمایندگان روی مشکالت موج سواری می کنند 
و نگاه آنان به منافع خودشان است و هدف آنان 

از مخالفت با دولت، کسب رأی است.

 کمتر از نیمی از بودجه استان محقق 
شده است

پژمان فر درباره وضعیت بودجه اســتان بیان 
کرد: اعتبارات جاری و عمرانی در هشــت ماه 
اخیر 2هزار و 460 میلیارد تومان در سال است 
کــه 41.8 درصد آن محقق شــده که معادل 
یک هزار و 29 میلیارد تومان اســت و تقریباً 
با گذشت هشــت ماه حدود 30 درصد از آن 

تخصیص یافته است.
وی اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای استان 887 
میلیارد تومان بوده که در ردیف های مختلف 
ابالغ شده و به صورت میانگین 66 درصد آن 
محقق شده است، همچنین اعتبارات تملک، 

دارایی و ســرمایه ای یک هزار و 573 میلیارد 
تومان اســت که 30 درصد آن محقق شــده 
است. اعتبارات 3درصد نفت و گاز 10.4 درصد 
تخصیص یافته که باید باالی 60 تا 70 درصد 

آن محقق می شد.
حجت االسالم نصراهلل پژمان فر گفت: عالوه بر 
این اعتبارات متوازن از امکانات کشور در استان 
30.4 درصــد و در بخش ملــی 28.9 درصد 
تخصیص یافته اســت که عقب افتادگی قابل 
توجهی در آن وجود دارد. همچنین اعتبارات 
ماده 10 قانون تنظیــم 84 درصد تخصیص 
یافته که متأســفانه عمده آن به صورت اسناد 
خزانه بوده و همان طور که می دانید این اسناد 

از سال 1401 به بعد قابل استفاده است.
وی در ارتباط با بودجه حاشــیه شهر مشهد 
عنوان کرد: سال گذشته ردیف مستقلی برای 
حاشیه شهر مشهد پیش بینی شد اما امسال 
این اتفاق رخ نداد و مشهد نیز جزو حاشیه های 
کالنشهر مذهبی قرار گرفته که از همین اعتبار 
100 میلیارد تومانی برای این بخش متأسفانه 
هیچ سهمی به مشــهد اختصاص داده نشده 

است.
وی در خصوص بودجه زیارت نیز عنوان کرد: 

تمام تالش خود را برای تخصیص بودجه 15 
میلیارد تومانی به بخش زیارت کرده ایم اما سال 
گذشته ریالی برای آن پرداخت نشده است و 
امیدی به تخصیص این اعتبار در سال جاری 
هم نداریم هرچند که یکی از خواسته های ما 
در اولویت قرار گرفتن این موضوع است و برای 

کسب آن همچنان تالش خواهیم کرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی 
اظهار کرد: دریافت بودجه برای بخش زیارت 
بسیار ضروری است، زیرا در حال حاضر بیش از 
34 درصد کسانی که در بیمارستان قائم)عج( و 
امام رضا)ع( بستری شده اند جزو زائران هستند 
و ما برای ارائه خدمات به زائران نیازمند ردیف 
ملی هستیم و نباید این مسائل را با محوریت 
آستان قدس، شهرداری و مالیات مرتفع کنیم.

 670 میلیارد اعتبار برای آب مشهد
پژمانفــر همچنین در ارتباط بــا موضوع آب 
مشــهد گفت: هر دو ماه یک بار جلســه ای با 
وزیر نیرو درباره حل مشــکالت آب مشــهد 
برگزار می شود. نخستین اقدام وزیر اعالم این 
موضوع به رئیس جمهور و تقاضای 670 میلیارد 
تومان برای حل مشکل آب در شهر مشهد بوده 

که این موضوع به برنامه و بودجه نیز از طرف 
رئیس جمهور اعالم شده است.

وی در خصــوص رفــع مشــکل آلودگی هوا 
در مشــهد اضافه کرد: اعتباراتی در خصوص 
دســتگاه های آالینده پیش بینی شده و آنان 
موظف هســتند فیلترهایی را برای بازدم های 
خود قــرار دهند اما یکــی از کانال های ورود 
آلودگی به شــهر مشــهد، ارتفاعات جنوبی 
شهر است که متأســفانه با ساخت و سازها و 
تصرفاتی که اتفاق افتاده تنفس گاه های شهر 
با مشکل مواجه شــده است. وی در خصوص 
میزان اعتبارات نمایندگان مجلس اضافه کرد: 
در ســال 98 پیش بینی شده که تا سقف 10 
میلیارد تومان به نمایندگان اعتبار تخصیص 
داده شــود اما آنان موظفند ایــن اعتبار را در 
پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار دهند. در 
حال حاضر پنج تن از نمایندگان از جمله خود 
بنده تصمیم گرفته ایم که این پول را به بودجه 
استانی وارد کنیم. از پنج نماینده مذکور چهار 
تن در مشــهد هستند و در جمع 40 میلیارد 

تومان به اعتبارات استانی اضافه شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی 
خاطرنشــان کرد: با ســازمان برنامه و بودجه 
هماهنگ شده تا این 40 میلیارد تومان اعتبار 
را برای مشــکالت اولویت دار استان تخصیص 
دهند که یکی از این مشکالت آب روستایی، 
آموزش وپرورش، مســائل راه و شهرسازی و... 
اســت. همچنین یکی از کارهایی که صورت 
گرفته این اســت که با دستگاه ها تفاهم شده 
که در ازای این مبلغ از جانب نمایندگان آنان 
نیز مبلغی را اختصاص دهند و تاکنون بیش 
از 130 میلیــارد تومان اعتبار برای مســائل 
عمرانی ایجاد شده است. یک نمونه از اقدامات 
ما در این راســتا اجرای طرح هادی در تمام 

روستاهای کشور است.

 نرخ تورم بیش از 50 درصدی
وی در خصوص افزایش حقوق کارگران با توجه 
به تورم 35 درصدی گفت: واقعیت این اســت 
که بنا بر اعالم منابع به صورت غیررسمی نرخ 
تورم بیش از 50 درصد است و ما نیز معتقدیم 
دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد 
اما دولت معتقد است که منابع کافی ندارد و ما 

پیشنهاد خلق منابع جدید را داده ایم.
پژمانفر در خصوص گرانی بنزین عنوان کرد: 
تاکنون هیــچ کدام از درآمدهــای حاصل از 
افزایش قیمت بنزین به خزانه وارد نشده و هیچ 
گزارشی مبنی بر میزان پول جمع آوری شده و 
چگونگی هزینه  شدن آن اعالم نشده که این 

موضوع بسیار نگران کننده است.

13 تا 15 آذر ماه در مشهد برگزار می شود 
  همایش محافظت ساختمان های بلند 

در برابر حریق
علــی محمــدزاده: 
ســازمان  مدیرعامــل 
آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی مشهد از برگزاری 
دومین همایش منطقه ای 
محافظت ساختمان ها در 
برابــر حریق با محوریت 

بلندمرتبه ها در این شــهر خبر داد. امیر عزیزی در گفت وگو 
با خبرنگار ما گفت: آیین افتتاحیه این همایش سه روزه عصر 
چهارشنبه هفته جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد 
برگزار می شود و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. وی افزود: در 
این همایش تمرکز بر موضوعات مرتبط با ایمنی ساختمان ها 
مندرج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است و با توجه 
به فراگیر شدن ساختمان های بلندمرتبه توجه ویژه ای به این 

حوزه شده است. 
وی یــادآور شــد: در این همایش 450 نفر از مهندســان در 
رشــته های مرتبط با ساختمان ســازی که متقاضی ارتقای 
رتبه هســتند و همچنین 200 نفر از مأموران و کارشناسان 
آتش نشــانی و نیز 25 نفر از مدیران عامل آتش نشانی مراکز 
استان ها و کالنشــهرها  حضور خواهند داشت. وی ادامه داد: 
در این همایش 27 کارگاه آموزشی و تخصصی با سرفصل های 
متفاوت برگزار می شــود و عالوه بر حضور مدیر کل خدمات 
شهری وزارت کشور میهمان ویژه این همایش دکتر ساجد رضا 
از استادان برجسته ایمنی و آتش نشانی است که مسئول ایمنی 
و یا اجرای پروژه های بزرگی چون فرودگاه و چندین مجموعه 
تجاری در دوبی بوده که قرار است به تشریح آخرین دستاوردها 
در حوزه اطفای حریق در سازه های بلندمرتبه بپردازد. عزیزی 
اظهار کرد: در حاشیه این همایش نمایشگاهی از سیستم های 
اعالم و اطفای حریق برپاست و بر اساس فراخوان اعالمی 15 
طرح استارت آپی در این حوزه به دبیرخانه همایش رسیده که 
در مدت دو روز در سالن فردوسی نمایشگاه ارائه می شوند و در 
صورت تأیید کارشناسان حمایت های الزم برای تجاری سازی 
این ایده ها را خواهیم داشت. وی گفت: مهندسان و فعاالن حوزه 
.bpf2ایمنی می توانند تا صبح روز سه شنبه با مراجعه به سایت

www.kmtc.ir  برای شــرکت در این همایش نام نویسی 
کنند. نکته قابل تأمل در اظهارات مدیرعامل آتش نشانی مشهد؛ 
نبود یک تشــکل صنفی منسجم حوزه آتش نشانی در کشور 
است که به نظر می رسد برگزاری این همایش ها زمینه ایجاد 
چنین مرکزی را فراهم خواهد کرد که آتش نشانی های سراسر 
کشور با تعامل بیشتر در جریان آخرین دستاوردها یا تجربیات 

عملیاتی سایر شهرها قرار خواهند گرفت.

  تولد نوزاد عجول مشهدی در آمبوالنس
هادیــان: بــا تــالش 
اورژانس  تکنســین های 
پسر  نوزاد  یک  مشــهد، 
در آمبوالنــس 115 بــه 
دنیا آمد. مســئول روابط 
 115 اورژانس  عمومــی 
مشــهد در گفت وگــو با 

خبرنگار ما ضمن اعــالم این خبر گفت: در پی تماس تلفنی با 
مرکز اورژانس مبنی بر شــروع درد زایمان مادر باردار 21 ساله 
که مشتری بانک سپه شعبه احمدآباد بود به سرعت یک دستگاه 

آمبوالنس به محل اعزام شد. 
محمد علیشاهی با اشــاره به این نکته که در مدت پنج دقیقه 
آمبوالنس به محل مورد نظر اعزام شــد، گفت: وضعیت مادر و 
فرزند در شرایطی بود که باید زایمان هر چه سریع تر انجام می شد 
و کارکنان بانک برای انجام زایمان اقدامات الزم را انجام دادند و 
پس از کنترل عالیم حیاتی مادر، به علت فرا رسیدن زمان زایمان، 
نوزاد پسر در آمبوالنس به دنیا آمد. وی بیان کرد: مادر و نوزاد پس 
از زایمان و دریافت ســایر اقدامات حمایتی در وضعیت عمومی 
مساعد توسط تیم اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند. یکی 
از کارمندان دایره بانک سپه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: این 
بانوی باردار از مشــتریان این بانک بوده است که در طبقه سوم 
بانک دچار درد زایمان شد. لیال زینلی افزود: بالفاصله با اورژانس 
تماس گرفتیم که کارکنان اورژانس به سرعت به بانک اعزام شدند 

و خوشبختانه این تولد به سالمت انجام شد.

  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:
ایجاد پنل های خورشیدی توسط 

مددجویان خراسان رضوی ازسرگرفته شد
هماهنگی  معاون  ایرنا: 
امور اقتصادی استانداری 
با  خراسان رضوی گفت: 
با  امضــای تفاهم نامه ای 
عنوان »توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر خورشــیدی 
بین  مقیــاس«  کوچک 
چند دستگاه  اجرایی مرتبط با حوزه برق، ایجاد پنل های نیروگاه 

خورشیدی توسط مددجویان این استان از سر گرفته شد.
علی رسولیان افزود: این تفاهم نامه بین شرکت برق منطقه ای، 
شرکت های توزیع نیروی برق، شورای هماهنگی بانک ها، کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی خراســان رضوی به امضا 
رسید تا از این طریق با پرداخت تسهیالت و تعامل دستگاه های 
اجرایی بتوان ایجاد پنل های خورشیدی را از سر گرفت و برای 

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی درآمدزایی کرد.
وی ادامه داد: در چند ســال گذشــته نصــب پنل های انرژی 
خورشــیدی با محوریت دستگاه های حمایتی مانند بهزیستی 
و کمیته امــداد امام خمینی)ره( با هدف خودکفایی اقتصادی 
خانوارهای زیر پوشــش دنبال و از این طریق برق تولیدی این 
خانوارها توسط شــرکت برق خریداری شد. وی گفت: در پی 
افزایش نرخ ارز، هزینه ایجاد پنل های خورشیدی پنج کیلوواتی 
از 250 میلیــون ریال به 500 میلیون ریــال افزایش یافت و 
راه اندازی این پنل ها توسط مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
از توجیه اقتصادی الزم خارج و فعالیت در این حوزه متوقف شد 
که با پیگیری های انجام شــده از سوی نهادهای متولی، تعرفه 
خرید انرژی های تولیدی توسط دولت 30 درصد افزایش یافت و 

ایجاد پنل های خورشیدی را بار دیگر توجیه پذیر کرد.
رسولیان افزود: بر پایه تفاهم نامه ای که بین دستگاه های متولی 
به امضا رسید، مقرر شد تسهیالت خرید پنل ها از محل اعتبارات 
تبصره 16 متعلق به دستگاه های حمایتی از قبیل کمیته امداد 
و بهزیســتی و همچنین از محل اعتبارات ارزان قیمت بانک ها 

پرداخت شود که هنوز مقدار آن مشخص نشده است.
وی ادامه داد: براســاس این تفاهم نامه شــرکت توزیع برق نیز 
متعهد شده اســت درآمدهای حاصل را به صورت مستقیم به 
حساب بانک ها واریز کند تا روند بازپرداخت تسهیالت به جریان 
افتد. وی گفت: در پنج سال اولیه درآمد حاصل از نصب نیروگاه 
خورشیدی برای خانوارها اندک است اما پس از تسویه اقساط 
بانکی، این پنل ها به منبع مالی پایدار و خوبی برای خانوارهای 

مددجو تبدیل خواهد شد.

  سرپرست جدید فرمانداری بجنورد 
معرفی شد

 - د ر بجنــو
مراسم  خبرنگارقدس: 
تودیع و معارفه سرپرست 
جدید فرمانداری بجنورد 

روز گذشته برگزار شد.
خبرنگار  گــزارش  بــه 
قدس بهمن شــیردل از 
سرپرســتی فرمانداری بجنورد برکنار و غالمرضا عوض زاده، 
فرماندار سابق مانه و سملقان به سمت سرپرستی فرمانداری 
مرکز استان خراسان شمالی معرفی شد. اتمام دوره سرپرستی 
و فرصــت قانونی دلیل معرفی سرپرســت جدید فرمانداری 

بجنورد از سوی مسئوالن استانی عنوان شده است.

حجت االسالم و المسلمین پناهیان:
  اعتماد به ظرفیت جوانان، راه 

برون رفت از مشکالت است
رئیس  مشــاور  فارس: 
نهــاد نمایندگــی مقام 
در  رهبــری  معظــم 
اینکه  با بیان  دانشگاه ها 
اعتمــاد بــه ظرفیــت 
از  برون رفت  راه  جوانان، 
مشکالت اســت، گفت: 
مشکالت ســر راه جوانان در حکمرانی اسالمی این است که 
جامعه ما دارای ســبک زندگی ضدجوان اســت که ناشی از 
عدم اعتماد به جوانان اســت. حجت االسالم علیرضا پناهیان 
در همایــش حکمرانی جوانان با موضوع جوان انقالبی که در 
مسجد کرامت مشهد برگزار شد، افزود: نقش آفرینی جوانان در 

حکمرانی اسالمی موضوع کلیدی زمانه است.
وی افــزود: ایــن در حالی اســت که ما در طــول انقالب و 
جنگ تحمیلی جوانان 18 ســاله ای داشتیم که به گفته امام 

خمینی)ره( عرفا باید از آن ها درس بگیرند. 
پناهیان با اشــاره به وضعیت آموزش  و پرورش، اضافه کرد: 
وقتی فراغت جوانان 15 ســاله زیاد است، به این خاطر است 
که بی تعهدی و بی مسئولیتی را به  صورت سازمانی در آموزش 
 و پــرورش رواج می دهیم، پس نباید انتظار داشــتن جوانان 
پویایی را داشته باشیم. مشــاور رئیس نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها بازداری والدین از ازدواج جوانان 
دانشجو را شکلی دیگر از رفتارهای ضدجوانی برشمرد و افزود: 
این رفتارها سبب می شود جامعه جوان گرایی نداشته باشیم، 
همچنین رفتارهایی که در سیاست با جوانان می شود، نشان 
می دهد جامعه ما، جامعه ای نیست که به جوانان خودباوری 
بدهد، پس نیازمند آن است که بزرگان این انقالب همیشه این 
مهم را بیان کنند، همان  طور که می بینیم مقام معظم رهبری 

بارها بر این مهم تأکید می کنند. 
مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نبود اعتماد 
بین جوانان را مهم ترین مشــکل حال حاضر جامعه برشمرد 
و افزود: متأســفانه دانشجویان و طلبه های 20 ساله هنوز به 
یکدیگر نگاه می کنند تا یکی تعیین تکلیف کند، در حالی  که 
در زمــان انقالب و در زمان جنگ اعتماد به نفس جوانان باال 
بود. پناهیان با اشاره به تهدیدات دشمنان در گذشته، اظهار 
کرد: در زمان انقالب و جنگ تحمیلی ما جوانانی با اعتماد به 
نفس باال داشتیم، جوانان خودشان فکر می کردند و با مشورت 
و همفکری یکدیگر تصمیم درست را می گرفتند، اما اکنون 
جوانان ما منتظر دستور بزرگ ترها هستند و در انجام امور به 

یکدیگر نگاه می کنند.
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قدس: از ســاعت 8 صبح دیروز دهم آذرماه با دســتور وزیر کشــور و رئیس ستاد 
انتخابات، فرایند نام نویســی داوطلبان شــرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی در استان های خراسان هم آغاز شد.
حسن جعفری، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی نیز صبح دیروز گفت: در مدت 
20 دقیقــه پس از آغاز نام نویســی داوطلبان، مدارک 6 متقاضی در ســامانه جامع 
انتخابات به ثبت رســید و ثبت نام آن ها در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی از حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی نهایی شد. 
وی با بیان اینکه نخســتین نامزد انتخابات مجلس شورای اسالمی در خراسان رضوی 
از حوزه انتخابیه چناران ثبت نام کرد، تصریح کرد: داوطلبانی که در ساعات اولیه آغاز 
فرایند ثبت نام انتخابات مجلس شــورای اسالمی در خراسان رضوی موفق به تکمیل 
مدارک شدند، استاد دانشگاه، کارمند و بازنشسته در سنین مختلف بودند. وی تأکید 
کرد: به متقاضیان داوطلبی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی توصیه 
می کنیم که ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند؛ چرا که ممکن است به 
دلیل نقص مدارک شناســایی، موفق به ثبت نام نهایی نشوند. جعفری گفت: ثبت نام 
داوطلبان تا روز شنبه 16 آذر ماه ادامه خواهد داشت و مدت زمان ثبت نام در هر روز 

از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر و به مدت 10 ساعت تعیین شده است.

  ثبت نام 57 داوطلب انتخابات مجلس در روز نخست 
رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: 57 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسالمی 

در روز نخست با مراجعه به 12 حوزه انتخابیه استان ثبت نام کردند.
حسن جعفری افزود: از این تعداد 54نفر مرد و سه نفر زن هستند که دو نفر از بانوان در 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت و یک نفر در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، داورزن 

و خوشاب ثبت نام کرده اند.
وی اظهار کرد: کم سن ترین داوطلب 32 ساله و مسن ترین آن ها 64 ساله بوده است.

وی خاطرنشــان کرد: از این تعداد داوطلب 14 نفر کارمند، 10 نفر فرهنگی، 6 نفر شغل 
آزاد، پنج نفر بازنشســته، دو نفر روحانی، یک نفر نظامی و 19 نفر دارای ســایر مشاغل 
بوده اند. وی ادامه داد: یکی از ثبت نام کنندگان امروز نماینده فعلی مجلس اســت که در 

ساعات اولیه اقدام به نام نویسی کرده است. 
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد هم صبح دیروز در آیین افتتاحیه محل ثبت نام 
داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شــورای اسالمی در شهرستان مشهد، رسماً 

شروع ثبت نام را اعالم نمود.
سیدمحمدرضا هاشمی در این مراسم بیان کرد: داوطلبان مجلس شورای اسالمی عالوه بر 
دارا بودن شرایطی که در ماده 82 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی و تبصره های آن 
ذکر شده است و با همراه داشتن مدارک مورد نیاز می توانند با مراجعه به فرمانداری )ستاد 

انتخابات( فرم داوطلبی را دریافت و تکمیل نمایند.
وی خاطرنشــان ساخت: ستاد انتخابات شهرستان مشهد بالفاصله پس از وصول دستور 
شروع انتخابات خبرگان رهبری نسبت به معرفی 30 نفر از روحانیون و معتمدین و ارسال 
به هیئت نظارت اســتان اقدام نمود.هاشــمی تصریح کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس 
خبرگان رهبری شخصاً و یا به وسیله نماینده خود که کتباً معرفی شده باشد، می توانند از 
روز جمعه 15 آذر ماه لغایت روز پنجشنبه 21 آذر ماه به مدت هفت روز در ساعات اداری 

به فرمانداری مشهد مقدس مراجعه و نسبت به نام نویسی اقدام کنند.
فرماندار مشهد همچنین گفت: هیئت اجرایی نیز تا امروز تعیین تکلیف خواهند شد که 
بار اصلی مسئولیت بر عهده آن هاست. هاشمی خاطرنشان کرد: هیئت اجرایی شامل 30 
نفر از اقشار مختلف، معتمدین و روحانیون هستند. افرادی را پیش بینی کردیم که اصل 
بی طرفی را رعایت کنند و بنا بر این لیست افرادی انتخاب شوند که از یک کاندیدای خاص 

جانبداری داشته باشند زیرا ما مکلف و موظف به رعایت حق الناس هستیم. 

آغاز ماراتن انتخابات مجلس در خراسان

نامزدهای بهارستان به صف شدند

پیگیری 
  بخشدار در گفت وگو با قدس عنوان کرد 

کمبود و گرانی گاز مایع در بخش کوهسرخ
قدس آنالین-طلبی: بخشدار کوهسرخ گفت: کمبود و گرانی 
کپسول گاز مایع با توجه به در پیش بودن فصل زمستان و نیاز 

فوری روستاییان به طور واقعی در این بخش احساس می شود. 
مجید کاریزنویی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: با وجود 
اینکه شرکت نفت این کمبود را تکذیب می کند اما آنچه در بازار 
و در واقعیت وجود دارد با ادعای شرکت نفت فاصله زیادی دارد 
و کمبود گاز مایع به طور واقعی در این منطقه احساس می شود. 
وی با بیان اینکه بر اســاس برخی خبرهای غیررسمی افزایش 
صادرات گاز مایع موجب این کمبود شده است، افزود: تأسیسات 
سیلندر پرکنی و مجموعه گاز مایع شهرستان کاشمر نیز میزان 
پایین ورود گاز مایع به این شهرستان را دلیل این کمبود عنوان 
می کننــد، از طرفی کپســول های گاز مایع با قیمــت 7هزار و 
800 تومان و با هزینه حمل و نقل از مرکز شهرســتان تا بخش 

کوهسرخ، 11هزار تومان به دست مردم می رسد. 

گالیه از کندی پروژه تصفیه خانه چرمشهر
پژمانفــر در پاســخ به پرســش قدس در 
خصوص موضوع کشف رود و مشکالتی که 
فاضالب ناشی از چرمشهر برای مردم منطقه 
به وجود آورده است، گفت: کشف رود یک 
زخم کهنه ای اســت که اگر نسبت به آن 
بی تفاوت باشــیم نمی گویم در آینده بلکه 
همین حاال وارد فاجعه در این مورد شده ایم. 
در حال حاضر در موضوع جمع آوری پساب 
در حالــت بحرانی قرار داریم و نتیجه عدم 
جمع آوری پساب در کشور مشکالت متعدد 
زیست محیطی و بیماری های متعددی است 
که دامن مــردم را فراگرفته و دولت مکلف 

شده تصفیه خانه هایی را برای حل مشکل 
پســاب راه اندازی کند اما مشکل اصلی در 

این زمینه اعتبارات است. 
در صورتــی که تصفیه خانه ها به ســرعت 
راه اندازی شــود ما می توانیم از این تهدید 
به عنوان فرصت استفاده کنیم. در خصوص 
چرمشــهر نیز تذکرات داده شده، به نظر 
من دســتگاه هایی مثل محیط زیست در 
این مورد با حساســیت برخورد نکرده اند 
ضمن اینکه ایــن را به همه باید گفت که 
با جان مردم نمی شود بر سر هیچ مسئله ای 

مصالحه کرد.

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

300072305 پیامک کنید.
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سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به آلودگی هوا
در خراسان رضوی خبر داد

 مراجعه 2 هزار و 372 بیمار قلبی 
تنفسی به مراکز درمانی

فارس: سخنگوی اورژانس کشور گفت: در پی افزایش آالینده های هوا 
در خراسان رضوی مراجعات بیماران قلبی تنفسی به مراکز درمانی این 

استان رشد چشمگیری داشته به طوری که در بازه زمانی سوم تا نهم 
آذرماه سال جاری، 2هزار و 372 بیمار قلبی تنفسی به مراکز درمانی 
مراجعه کرده اند. مجتبی خالدی با بیان اینکه مشهد از کالنشهرهای 
مستعد آلودگی هواســت، اظهار کرد: در بعضی شهرهای مستعد 
آلودگی بنا بر شرایط شهر و تصمیم کمیته آلودگی هوا الزم است 
اورژانس تمهیداتی مانند استقرار آمبوالنس ها در میادین پرتردد شهر 
داشته باشد تا به محض بروز عارضه برای گروه های حساس اقدامات 
الزم انجام شود. سخنگوی اورژانس کشور ادامه داد: شهروندان هم 

باید مواردی را رعایت کنند تا این آسیب کمتر شود؛ چرا که بخش 
زیادی از آلودگی هوا مربوط به خودروهای شخصی است که موجب 
آسیب زیادی به سالمندان، بیماران قلبی تنفسی، زنان باردار، افرادی 
که داروهای نقص سیستم ایمنی مصرف می کنند یا تحت شیمی 
درمانی هستند و کودکان زیر پنج سال به عنوان حساس ترین گروه ها 
به افزایش آالینده های جوی می شــود. وی گفت: توصیه می شود 
شهروندان در روزهایی که غلظت آالینده های جوی باال اعالم می شود 

از ترددهای غیرضروری در شهر خودداری کنند.



روی خط حادهث

روی خط خبر
 غلظت آالینده های هوا 

در خراسان رضوی تا فردا ادامه دارد
ایــرنــــا: غلظــت 
در  هــوا  آالینده هــای 
شــهرهای بزرگ استان 
برای  رضوی  خراســان 
امــروز دوشــنبه نیــز 
محسوســی  کاهــش 

نخواهد داشت.
کارشناس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
رضــوی در این بــاره گفت: غلظت آالینده هــای هوا در 
شــهرهای بزرگ و صنعتی این اســتان در روزهای اخیر 
افزایش یافته و با پایداری نســبی جــو آلودگی هوا طی 
امروز ادامه دارد و کیفیت هوا در برخی ساعات در شرایط 

ناسالم  قرار می گیرد.
غالمرضا ضیاء شهابی افزود: برای 24 ساعت آینده جوی 
آرام در اســتان خراســان رضوی پیش بینی شده و فردا 
سه شنبه احتمال بارش های رگباری در استان وجود دارد.

وی ادامــه داد: روند تدریجی افزایش دما در این اســتان 
تا امروز ادامه دارد و در روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه 

سه تا چهار درجه کاهش خواهد یافت.
وی بیشینه دمای امروز مشهد را  ۱۸ درجه سلسیوس  و 
برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری به ترتیب 

۱۳ و ۱4 درجه پیش بینی کرد.

 ورزش در زمان آلودگی هوا برای بدن مضر است 
اســتاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
ورزش کردن در هوای آلوده برای سالمتی مفید نیست و 

حتی مخاطراتی نیز برای افراد در پی دارد.
دکتر ســیدرضا عطارزاده حســینی افزود: در هوایی که 
دارای آلودگی بســیار است، آالینده ها میل بسیاری برای 
ترکیــب با هموگلوبین خــون دارند و تأثیــر آن کمبود 

اکسیژن مورد نیاز برای بافت های بدن است.  
وی ادامه داد: برون دهی اکسیژن از قلب به بافت های بدن 
از پنج لیتر اکسیژن در دقیقه هنگام استراحت به ۳۰ لیتر 

در دقیقه هنگام فعالیت بدنی می رسد.
وی گفت: این اختالف اکسیژن رسانی به بافت ها در زمانی 
که هموگلوبین نتواند اکســیژن مورد نیاز خود را تأمین 
کند موجب می شود ورزشــکار با کمبود اکسیژن مواجه 

شده و فعالیت او به نحو مطلوب انجام نشود.
وی افزود: در این شرایط بدن دارای حداکثر اسیدالکتیک 
می شود و موجب می گردد شــرایط ورزشکار به مخاطره 
افتــاده و کیفیت فعالیت بدنی وی کاهش یابد. به همین 
دلیل فرد زودتر به مرز خســتگی رســیده و با ســردرد، 
تهوع و ســرگیجه مواجه می شود و به همین دلیل تمرکز 
ورزشکار در داخل زمین به هم ریخته و میل به خشونت 

وی نیز زیادتر می شود.
دانشیار گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت 
بدنی و علوم ورزشــی دانشگاه فردوســی مشهد با اشاره 
به ورزشــکاران غیرحرفه ای که در زمــان اوقات فراغت 
در بوســتان ها و تفرجگاه ها به فعالیت بدنی می پردازند، 
ادامه داد: اســتفاده از ماســک تا حدودی می تواند جلو 
آالینده ها را بگیرد ولی خیلی مؤثر نیســت و بیشتر افراد 
از ماســک هایی اســتفاده می کنند که برای آلودگی هوا 

استاندارد الزم را ندارد.
عطارزاده حســینی افزود: افراد می تواننــد هوای داخل 
منزل خود را کمی رطوبتی و ضدعفونی کنند و ســپس 
به فعالیت بدنی ساده و سبک در داخل منزل بپردازند.  

معاون میراث فرهنگی خراسان  شمالی خبر داد
 صدور حکم قضایي 

برای متجاوز عرصه شهر هخامنشي
بجنورد- خبرنگارقدس: 
فرهنگی  میــراث  معاون 
گفت:  خراسان  شــمالی 
به  که  شخص سودجویی 
آثار  کشــت درخت روی 
تاریخی در محوطه ریوی 
اقدام کرده بود با دســتور 

دادستان شهرستان مانه و سملقان محکوم شد.
علی مستوفیان با اعالم این خبر اظهار کرد: این شخص با وجود 
اخطارهای مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی، به کشــت 
درخت روی آثار تاریخی اقدام کرده بود که با دســتور دادستان 
شهرستان مانه  و سملقان، به کندن درختان و اعاده وضع به حال 

سابق محکوم شد.
مستوفیان تصریح کرد: کشت درخت روی بقایای معماری، یکی 
از فعالیت های تخریبی در محدوده آثار تاریخی است که موجب 
تخریب و از هم شکافتن ســاختار معماری و بقایای استقراری 

توسط ریشه درختان می شود.
وی با اشــاره به تصویب و ابالغ نقشــه تعییــن عرصه و حریم 
محوطه تاریخی ریوی و ضوابط حفاظتی آن در سال ۱۳9۳ در 
سطح ملی، عنوان کرد: بر این اساس هر گونه فعالیت تخریبی 
در محــدوده عرصه این شــهر تاریخی از جملــه خاک برداری 
کوره های آجرپزی ممنوع شد. معاون میراث فرهنگی خراسان 
شمالی گفت: این محوطه تاریخی که در حال حاضر با همکاری  
مشترک بین اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان شمالی و مؤسسه باستان شناسی آلمان، یکی از مهم ترین 
جاذبه های تاریخی استان شــده، همچنان با دست اندازی ها و 
تجاوز افراد سودجو مواجه است. مستوفیان افزود: با توجه به اینکه 
محوطه تاریخی ریوی بقایای معماری یک شهر دوران هخامنشی 
و اشکانی به مساحت ۱۱۰ هکتار را در خود جای  داده، حراست 
و حفاظت از این شــهر تاریخی یک وظیفه برای دولت و مردم 

فرهنگ دوست استان است.

پنجمین دادگاه قاچاقچیان ارز در مشهد برگزار شد 
 صدور رأی اخاللگران 

در نظام اقتصادی تا چند روز دیگر
پنجمین  صدا و سیما: 
جلسه دادگاه رسیدگی به 
پرونده  متهمان  اتهامات 
موسوم به قاچاق عمده و 
کالن ارز دیروز در دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم 
اقتصــادی  اخاللگــران 

کشور در مشهد برگزار شد.
قاضی منصوری، رئیس دادگاه در ابتدای این جلسه از متهمان و 

وکالی آنان خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه کنند.
رئیس دادگاه همچنین از نماینده دادستان حاضر در این جلسه 
نیز خواست اگر در بیان اتهامات نکته ای باقی مانده، تشریح کند.

صادق صفری، نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی حاضر در 
این جلســه پس از بیان جزئیاتی از مراحل جمع آوری اسناد و 
مــدارک موجود در این پرونده، نقــش هر یک از متهمان را در 

قاچاق ارز تشریح کرد.
براساس مفاد این پرونده هفت متهم آن در مجموع به قاچاق انواع 
ارز به ارزش بیش از 9هزار میلیارد تومان و اخالل عمده در نظام 

اقتصادی کشور و پولشویی متهم هستند.
در ادامه جلسه آقایان حمید خالقی، امیر  طلوع شیخ زاده، غالم 
سنچولی و محمود میرشکار از متهمان این پرونده هر یک آخرین 

دفاعیات خود را در حضور وکالیشان ارائه کردند.
پس از پایان آخرین دفاعیات هفت متهم این پرونده، قرار است 
دادگاه در روزهــای آینده و در زمان قانونی آرا متهمان را صادر 

کند.

با تالش پلیس نیشابور 
 عامالن سرقت 100 میلیونی طالی سرخ 

دستگیر شدند
نیشابور- خبرنگارقدس: فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور 
از دستگیری چهار متهم به سرقت زعفران به ارزش یک میلیارد 

و 4۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابوراظهار کرد: در پی اعالم مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰، مبني بر ســرقت حدود 6 کیلوگرم 
زعفران از منزل یکی از شــهروندان در ســطح شهر نیشابور، 
پیگیری موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهي این 

شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ حسین دهقانپور گفت: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت 
پلیس آگاهي همزمان با بررســي این ســرقت گزارش دیگري 
از ســرقت 5 کیلوگرم زعفران از منزلــي دیگر در یکی دیگر از 
مناطق شهرستان دریافت کردند و این موضوع موجب شد تیم 

رسیدگي کننده به پرونده با جدیت بیشتري وارد عمل شوند.
وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس با بررسي دقیق میداني و 
انجام تحقیقات فني متوجه شدند شیوه و شگرد به کار رفته در 

این سرقت ها مشابه یکدیگر است.
سرهنگ دهقانپور یادآورشد: در ادامه تحقیقات مأموران با اشراف 
اطالعاتی یکي از متهمان را که ســابقه دار بود شناسایي و پس 
از هماهنگــي با مقام قضایي این فرد را در یک عملیات ضربتي 

دستگیر کردند.
وی عنوان کرد: متهم دستگیرشده در مواجهه با ادله و مستندات 
پلیس به ســرقت ۱۱ کیلوگرم زعفران به ارزش یک میلیارد و 
4۰۰ میلیون ریال با کمک و همدســتي سه نفر دیگر اعتراف 
کرد که دیگر همدستان متهم نیز پس از هماهنگي قانوني توسط 

پلیس شهرستان دستگیر شدند.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشابور تصریح کرد: برای  پیشگیري 
از وقوع ســرقت هنگام ســاخت و ساز به اســتحکام و ایمني 
ســاختمان اهمیت داده و ضمن ایمن ســازي راه هاي ورودي، 
هیچ گاه افراد غریبه را در جریان وجود اشــیا و کاال هاي باارزش 

خود قرار ندهید.

 دستگیری سه قاچاقچی 
در خراسان شمالی

خبرنگار  بجنــورد- 
انتظامی   فرمانده  قدس: 
خراسان شمالی از کشف 
بیــش از ۱۰7 کیلوگرم 
و دستگیری سه  تریاک 
عملیات  در  متهــم  نفر 
مشترک پلیس خراسان 
شمالی و خراسان رضوی خبر داد . سردار علیرضا مظاهری در 
بیان جزئیات این خبر گفــت: در پی کار اطالعاتی و عملیاتی 
مبنی بر اینکه ســوداگران مرگ قصد دارند محموله موادمخدر 
را از خراسان رضوی به خراسان شمالی جابه جا کنند، مراتب در 
دستور کار پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت. وی افزود:در این 
راستا یک دستگاه کامیون و یک دستگاه پراید شناسایی و توقیف 
که در بازرسی از خودروها مقدار 52 کیلوگرم تریاک کشف و سه 
متهم دستگیر و خودروها روانه پارکینگ شدند. سردار مظاهری 
اظهار کرد: پیرو پرونده متشــکله و در ادامه رسیدگی به پرونده 
ســوداگران مرگ با انجام تحقیقات فنی و پلیســی از اماکن و 
محل تردد قاچاقچیان موادمخدر در شهرستان تربت حیدریه در 
بازرسی از یک باب منزل خالی از سکنه 55 کیلوگرم تریاک دیگر 
نیز کشف شد که مراتب پس تکمیل پرونده برای  سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

در شهرستان مانه و سملقان صورت گرفت
 کشف 35 سکه قدیمی پیش از فروش 

بــجــنــــورد- 
خبرنگارقدس: فرمانده 
میراث  حفاظــت  یگان 
فرهنگی خراسان شمالی 
از کشــف و ضبــط ۳5 
در  تاریخی  ســکه  عدد 
شهرستان مانه و سملقان 
خبر داد. سرهنگ حســین اصغرقنبرزاده گفت: براساس خبر 
واصله آگاهی شهرستان مانه و سملقان مبنی بر نگهداری اشیای 
تاریخــی در منزل فردی و قصد فــروش آن، با هماهنگی های 

قضایی منزل نامبرده مورد بازرسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه قدمت این سکه ها مربوط به دوره های سلوکی 
و اشکانی است، افزود: به همراه این سکه ها، تعداد 6۳ عدد سکه 
تقلبی نیز کشف و ضبط شــد. وی عنوان کرد:متهم به آگاهی 

منتقل و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

زاویه تصویر

درمنطقه 2 شهرداری مشهد
 ساختمان غیر اصولی

به جای تخریب تکمیل شد!
چند ماه پیش بود که عکســی در همین صفحه 
با عنوان ســاخت و ســاز عجیب یک ساختمان 
در منطقه جانباز )منطقه 2 شهرداری( به چاپ 
رساندیم. امروز عکســی به دستمان رسیده که 
نه تنها شهرداری منطقه 2 با این تخلف برخورد 
نکرده اســت که این ســاختمان به طور کامل 
ساخته شده و حتی نمای آن نیز تکمیل  و بعضی 
طبقات نیز تحویل مشتری شده است. در عکس 
سمت راست طبقات باالیی که به صورت مازاد و 
بدون اصول مهندسی)دیوار برشی( ساخته شده 

است دیده می شود.
آیا بهتر نیست شهرداری منطقه 2 به جای شعار 

دادن کمی نیز عمل کند؟!

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     .

 تعطیلی مدارس، شلوغی بیشتر خیابان ها
چرا وقتی مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل می شــود به جای اینکه خیابان ها خلوت شود 
شلوغ تر می شود؟ بیشتر مادران و افراد و خانواده ها ترجیح می دهند به کارهای عقب افتاده خود 

برسند و البته با کمال تعجب پارک ها شلوغ می شود!
937...2181

چرا نظارتی نیست؟
چرا هیچ نظارتی بر قیمت اقالم و موادغذایی در 
مشهد وجود ندارد، در حالی که رب به صورت 
تنظیم بازاری 7هزار و 5۰۰تومان است، برخی 
ســوپرمارکت ها همــان رب را به قیمت ۱5تا 

2۰هزار تومان به مردم می فروشند!
936...3304

 ساعت کار اتوبوس ها را تغییر دهید
با توجه به گرانی بنزین و افزایش کرایه های حمل ونقل ســواری ها، از ســازمان اتوبوســرانی 

خواهشمندم ساعات کاری ناوگان در سه ماه آخر سال به مانند نیمه اول سال تغییر یابد.
939...2326

تکلیف مردم را روشن کنید
لطفاً در خصوص ثبت ســند خودرو جواب درستی به مراجعه کنندگان بدهید. محضر اسناد 
هزینه سنگینی دریافت می کند و هیچ کارایی هم ندارد. چرا برای یک بار هم که شده تکلیف 

مردم را روشن نمی کنید؟ پلیس یک چیز می گوید، دفاتر ثبت اسناد چیز دیگری!
915...6756

این چه کارشناسی است؟
دور میــدان کوکا یا پژوهش پیاده روها را پهن تر و خیابان را کوچک کرده اند و موجب ترافیک 

شده؛ مگر کارشناسی نشده؟ این چه کارشناسی است که رفاه مردم را در نظر ندارد؟ 
915...0166
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خط قرمز غالمعلی صادقی در دیدار با جمعی 
از طالب علوم دینی با اشاره به اقدامات دستگاه 
قضایی با مفسدان اقتصادی گفت: حضور آیت اهلل 
رئیســی در رأس دســتگاه قضایی برای مردم 
امیدآفرین بوده و توقعات را از دستگاه قضایی باال 

برده است.

 برخی به جای پاسخگویی طلبکار 
شده اند!

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به 
برخی از کم کاری ها و عدم انجام وظایف توسط 
برخی از مدیران گفت: متأسفانه برخی مسئوالن 
و دســتگاه ها به جای اجرای قانــون در اقدامی 
تأمل برانگیز، خود مطالبه گر شده اند در حالی که 
باید نســبت به عدم انجام دقیق وظایف خود به 

مردم و مراجع نظارتی پاسخگو باشند. 
رئیس کل دادگستری خراســان رضوی افزود: 
در شــرایط کنونی انتظارات از مسئوالن اجرایی 
و همچنین نمایندگان مجلس بسیار باالست و 
این عزیزان باید با تالش مضاعف انتظارات برحق 
مردم به ویژه با تأکید بر حل مشکالت موجود را 

برآورده نمایند.

 دستگاه قضا باید از نظر مادی هم
 مستقل باشد

غالمعلی صادقی با اشاره به شأن دستگاه قضایی 
در مبانی شرعی و قانونی افزود: دستگاه قضایی 
باید مانند دو قوه دیگر اســتقالل  داشته باشد و 
یکی از ارکان این استقالل، استقالل مالی مانند دو 
قوه دیگر است تا بتواند به نحو مطلوب به وظایف 

سنگین خود در قبال جامعه عمل نماید. 
رئیس کل دادگســتری خراسان رضوی با اشاره 
به وجود نیروهــای پرتالش، متخصص و مؤمن 

در مجموعه قضایی خراســان 
رضوی خاطرنشــان کرد: در 
حال حاضر منابع انسانی بسیار 
خوبی داریــم و این مجموعه 
خدمتگزار باید توســط تمام 

ارکان جامعه حمایت شوند. 
غالمعلی صادقی با اشــاره به 
نقــش مهم دو قــوه دیگر در 
رشد و توسعه کشور گفت: ما 
نیازمند قوانین خوب هستیم، 
قوانینی که به اعتالی جامعه 
کمک کند و این قوانین خوب 
باید به نحو مطلوب اجرا شود 
اما متأســفانه در هر دو حوزه 

اجرا و... مشکالت متعددی مانند ابهام یا تناقض 
قوانین و همچنین ضعف در اجرا  داریم. 

بــه عنوان نمونه تصویب هــر قانونی به انضمام 

پیوســت کیفری که توسط 
قوه مقننــه در حــال انجام 
است کار درســتی نیست و 
آثار کوتاه مــدت و بلندمدت 

نامطلوبی دارد.

 حل تمامی مشکالت 
برعهده دستگاه قضا نیست

رئیس کل دادگستری خراسان 
رضوی خاطرنشان کرد: انتظار 
توسط  تمامی مشکالت  حل 
قوه قضائیه رویکرد درســتی 
نیســت و این رویکرد باید با 

فرهنگ سازی تغییر کند.
غالمعلی صادقی گفت: مردم احساس می کنند 
دستگاه قضایی در عرصه اجرای عدالت تنهاست 
و براین اساس با توجه به کم کاری ها در حوزه های 

دیگر،  آن بخشی از امور که قابل واگذاری به مردم 
اســت باید به مردم واگذار شود، در این صورت 
بسیاری از مسائل ســاماندهی می شود، چراکه 
تمامی نهادها از نهاد مقدس خانواده که مهم ترین 
نهاد اجتماعی اســت تا نهادهای مسئول باید به 
وظایف فردی، اجتماعی و قانونی خود عمل کنند. 
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: ما 
باید به فرهنگ اصیل اســالمی و ایرانی خود از 
جمله در زمینه ایجاد صلح و سازش، مصالحه و 
گذشت، پیشگیری از وقوع بزه و جرایم بازگردیم 
و طالب علوم دینی و فعاالن فرهنگی با محوریت 
مساجد می توانند در این راستا نقش مؤثری ایفا 
کننــد و در این میان نهــاد آموزش، نهاد تعلیم 
و تربیت، نهــاد تبلیغی و مانند آن ها باید با یک 
بازنگری نسبت به گذشته وظایف خود را به نحو 

مطلوب انجام دهند. 
غالمعلی صادقی با قدردانی از حضور خودجوش 
طالب جــوان و فعاالن فرهنگی در میدان عمل 
افزود: در راســتای اجرای بیانیه گام دوم انقالب 
دستگاه قضایی آنچه در توان دارد به کار خواهد 
بست و در همین زمینه نیز اقدامات خوبی انجام 
شده اســت.  به عنوان نمونه با اقدامات صورت 
گرفتــه از تعطیلی بســیاری از مراکز تولیدی و 
بیکاری جمع زیادی از نیروهای کار پیشگیری به 

عمل آمده است.
گفتنی اســت، در ابتدای این نشســت طالب 
و فعاالن فرهنگــی حاضر به بیــان دیدگاه ها، 

پیشنهادات و نظرات خود پرداختند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: 

مسئوالن کم کار باید پاسخگو باشند

متأسفانه برخی مسئوالن 
و دستگاه ها به جای 

اجرای قانون در اقدامی 
تأمل برانگیز، خود 

مطالبه گر شده اند در 
حالی که باید نسبت به 

عدم انجام دقیق وظایف 
خود به مردم و مراجع 
نظارتی پاسخگو باشند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 باران در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با بررسی 
نقشــه ها و تصاویر ماهواره هواشناســی تا فردا سه شنبه با 
اســتقرار جریانات پایدار جوی روی اســتان، شــاهد جوی 
نسبتاً آرام گاهی غبارآلود خواهیم بود. طی این مدت ضمن 
افزایش نسبی دما در شــهرهای بزرگ و صنعتی در برخی 
ســاعات کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار خواهد گرفت. از 
روز سه شــنبه به طور متناوب با گذر جریانات ناپایدار جوی، 
افزایش ابرناکی، افزایش ســرعت وزش بــاد گاهی همراه با 

بارندگی دور از انتظار نخواهد بود.

خبر
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قدس: با فوت یک بیمار کهنسال در بخش داخلی بیمارستان 
امام رضا)ع(، همراهان او پزشک معالج را مورد فحاشی و ضرب 

و شتم قرار دادند.
همراهان یک بیمار کهنسال در بخش داخلی بیمارستان امام 
رضا)ع( در ساعات اولیه مراجعه بیمار، به دنبال وضعیت حاد 
بیمار که با وجود تالش تیم پزشکی، به فوت بیمار منجر شد، 
پزشــک معالج و بعضی کارکنان بخش داخلی بیمارستان را 
مورد فحاشی و ضرب و شتم شدید قرار دادند و بینی پزشک 

را شکستند.
علی خرسند، رئیس بیمارستان امام رضا)ع( گفت: بیمار مذکور 

که 9۱ سال سن داشت به دلیل بیماری حاد ریوی و قلبی در 
قسمت جنرال بخش داخلی این بیمارستان بستری بوده و در 
روز حادثه در حالی که اقوام و بستگان بیمار در حال مالقات 

و عیادت او بوده اند بیمار ناگهان دچار حمله  قلبی می شود.
وی ادامه داد: با ایســت قلبی بیمار و مطلع شــدن کارکنان 
بخــش، آن ها بالفاصله کار احیای بیمار را آغاز می کنند و در 
همان حال رزیدنت مقیم بخــش را از وضعیت بیمار مطلع 

می سازند.
رئیس بیمارستان امام رضا)ع( گفت: متأسفانه حمله قلبی در 
ساعت مالقات رخ داده و چندین نفر از اقوام و همراهیان بیمار 

در اتاق او حضور داشته و مستقیماً شاهد عملیات احیای بیمار 
بوده اند. خرسند افزود: چون عملیات احیا بیش از زمان عادی 
طول می کشد پزشک و پرستاران از همراهان بیمار می خواهند 
که اتاق را ترک کنند که فضا آرا م تر شــود و آن ها بتوانند به 

وظایف خود رسیدگی کنند.
خرسند افزود: این انصاف نیســت افرادی که از سر ناآگاهی 
و تصورات اشــتباه گمان می کنند که به بیمارشان رسیدگی 
نمی شــود، دست به اقدامات مخرب و مجرمانه بزنند و عالوه 
بر اینکه خودشــان و تیم پزشکی را دچار مشکل کنند، برای 
کارکنان بیمارستان استرس و ناراحتی ایجاد کنند و موجب 

افت خدمات به سایرین شوند.
وی ادامه داد: به هر حال آن روز درگیری رخ داد و تعدادی از 
کارکنان مصدوم شدند و شکایتی شده و قانونی هم پیگیری 

خواهیم کرد. 

حادثه در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد 

همراهان یک بیمار، بینی پزشک را شکستند! 



ورزش خراسان در نشست خبری »پنجمین دوره جشنواره فرهنگ ملل« عنوان شد

رشد 35 درصدی جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه فردوسی
علی پور: جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه 
فردوسی نسبت به سال گذشته 35 درصد رشد 

یافته است. 
رئیس اداره دانشــجویان بین الملل دانشــگاه 
فردوسی مشهد با بیان این مطلب در نشست 
خبری »پنجمین دوره جشنواره فرهنگ ملل« 
گفــت: درحال حاضــر 24 هزار نفــر در این 
دانشــگاه تحصیل می کنند که 2 هزار و 100 
نفر را دانشجویان خارجی از30 ملیت تشکیل 
می دهند که بیشــترین تعداد به دانشجویان 
افغانســتانی، عراقی، چینی و اندونزیایی تعلق 
دارد. همچنین از نخســتین دوره جشــنواره 
فرهنگ ملل شــاهد روند روبه رشــد جذب 
دانشــجویان خارجی بوده ایم، به طوری که در 
سال1396 در این دانشگاه، هزار و 300 دانشجو 

از 23 کشور به تحصیل اشتغال داشتند. 
دکتر زینب مؤذن زاده افزود: در حال حاضر نیز 
6 هزار دانشجوی خارجی در مراکز دانشگاهی 
خراســان رضوی به تحصیل مشــغولند که 
سرپرستی مسئولیت های کنســولی آن ها از 
ســوی وزارت علوم به دانشگاه فردوسی واگذار 

شده است.

 ثمره 70 سال تالش، بین المللی شدن 
دانشگاه فردوسی 

وی با اشــاره به تقارن بزرگداشت هفتادمین 
سالگرد تأسیس دانشگاه فردوسی با پنجمین 
دوره جشــنواره فرهنگ ملل، افزود: برگزاری 
جشــنواره ای با محوریت دانشجویان خارجی 
در کنار بزرگداشــت تأسیس این دانشگاه که 
همواره نقش اثرگذاری بر دیپلماســی علمی 
کشور داشته را می توان ثمره تالشی 70 ساله 
و در جهت روند بین المللی شدن محسوب کرد. 
البته تالش این دانشــگاه تنها جذب دانشجو 
نیست، بلکه ارائه بهترین خدمات به دانشجویان 
اســت، چراکه از اهداف اصلــی این مجموعه 

تربیت دانش آموختگانی کارآمد و 
متخصص است که در پیشرفت 
کشــورهای خود سهمی داشته 
و در گســترش مرزهای دانش 
و صلح اثرگذار باشــند و موجب 

افتخار دانشگاه فردوسی شوند.
بــا  تفاهم نامه هایــی  انعقــاد 
دانشگاه های بین المللی و جذب 
و تبادل اســتادان و دانشجویان 
موجب شــده رتبه بندی علمی 
این دانشگاه در سطوح بین المللی 

رشد پیدا کند.

 جایگاه نخست در جذب 
دانشجویان شهریه ای

رئیس اداره دانشجویان بین الملل 
دانشگاه فردوسی مشهد همچنین خاطرنشان 
کرد: حدود 700 دانشجوی افغانستانی در سه 
گروه در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، 

دانشــجویان  نخســت 
طریق  از  که  برجسته ای 
کشــور متبوع خــود یا 
کشور ما بورسیه شده اند. 
سپس دانشجویانی که در 
کشور ما اقامت داشته و از 
طریق قبولــی در کنکور 
به دانشــگاه راه یافته اند 
دانشجویانی  همچنین  و 
که با پرداخت شهریه از 
خدمات علمی دانشــگاه 
برخــوردار  فردوســی 
می شوند که شرط اصلی 
دانشــگاه  در  تحصیــل 
فردوســی نیز موفقیت و 
سرآمدی این دانشجویان 
اســت. گرچه ازسوی وزارت علوم؛ شهریه های 
متفاوتی برای دانشگاه های کشور تعریف شده، 
اما باتوجه به کیفیت خدمات موجود در دانشگاه 

فردوسی، دانشجویان خارجی نسبت به تحصیل 
در این دانشگاه رغبت بیشتری نشان می دهند، 
چنانکه دانشگاه یادشده در جذب دانشجویان 
شــهریه ای جایگاه نخست را در کشور به خود 

اختصاص داده است.

 تبادالت دوسویه فرهنگی 
 مــؤذن زاده درخصوص روند تولید علم به زبان 
فارسی با توجه بر تدوین پایان نامه های دانشجویان 
خارجی در مقطع دکترا به این زبان؛ تصریح کرد: 
زمانی دانشــجو و دانش آموخته ای موفق است 
که بتوانــد در جهت گســترش مرزهای علم؛ 
حتــی آجری را جابه جا کنــد. البته این مقوله 
از رســالت های مراکز علمی است که بسترها و 
ظرفیت های تحقق این هدف را فراهم ســازند. 
ازهمین رو برای آنکه دانشجویان خارجی بهتر از 
امکانات علمی جامعه برخوردار شوند، باید بر زبان 
و فرهنگ فارسی اشراف داشته باشند. بخشی از 
اهداف جذب دانشــجویان اشاعه فرهنگ و زبان 
فارسی است، ما ملتی با پیشینه درخشان هستیم 
که این ســابقه ارزشمند تمدنی در قالب زبان ما 

منعکس می شود. 

 ایجاد اتاق های فرهنگ ملل
وی همچنین درباره ایجاد اتاق های فرهنگ 
ملل، گفت: پیش از این اتاق فرهنگ اندونزی 
ایجاد شــده و زیرســاخت ها برای گسترش 
اتاق های ســایر ملــل در دانشــکده ادبیات 
فارســی فراهم شده اســت. البته چون این 
قضیه به کیفیت فعالیت دانشجویان خارجی 
مربوط می شود و گاه برخی کشورها تنها یک 
نماینده در دانشــگاه ما دارند، گسترش این 
برنامه زمانبر اســت. نکته دیگر اینکه برای 
تقویت و تداوم تعامل دانشــجویان خارجی 
بــا یکدیگر، پیگیــر طرح تشــکیل انجمن 

دانش آموختگان بین المللی هستیم. 

نقد

فرهنگ و هنر
 تئاتر کودک و نوجوان؛ تفریح همراه آموزش

نشســت  دومین  قدس: 
جلســات  سلســله  از 
بــا حضور  هنرمند  عصر 
»ســیدجواد رحیــم زاده« 
یکی از چهره های خراسانی 
شناخته شــده و باتجربه 
عرصــه تئاتر کــودک و 

نوجوان و جمعی دیگر از هنرمندان تئاتری مشهد در حوزه هنری 
خراســان رضوی برگزار شــد. رحیم زاده در این نشست با اشاره 
به ســابقه 50 ساله تئاتر کودک و نوجوان، گفت: با وجود اینکه 
هنرمندان ارزشمندی در این حوزه فعالیت دارند در ابتدای کارم 
مردم اطالعات چندانی درباره تئاتر کودک و نوجوان نداشــتند، 
اما به مرور استقبال عمومی بیشتر و بیشتر شد. در حال حاضر 
بازیگران و هنرمندان تئاتری بااســتعدادی در مشــهد فعالیت 
می کنند و در این عرصه درخشیدند که در صورت فراهم سازی 
شرایط و امکانات الزم می توانند حضور پررنگ تری داشته باشند. 
وی در فعالیت هایش در عرصه آموزش و شناســایی استعدادها، 
گفت: حضور در یک نمایش خالقانه، بهترین تفریح برای بچه ها 
می تواند باشــد. من در حال حاضر در هفته 21 کالس در حدود 
10 نفره برگزار می کنم و می بینم که حتی خجالتی ترین کودک 
نیز پــس از مدتی می تواند در میان جمع صحبت کرده و حتی 
استندآپ اجرا کند. این مربی تئاتر کودک و نوجوان تصریح کرد: 
خانواده ها متوجه تغییر کودک خود پس از حضور در عرصه تئاتر 
و نمایش می شــوند، اما برخی از آن ها توانایی مالی نام نویســی 
فرزندشان در کالس های آموزشی را ندارند به همین دلیل ما باید 
در این زمینه پیشقدم شویم تا مسیر شکوفایی و پرورش عالقه و 
استعداد کودکان هموار شود. رحیم زاده با اشاره به اهمیت توجه 
به تئاتر مسجدی، خاطرنشان کرد: عالوه بر مدارس، مساجد نیز 
ظرفیت های بسیاری در این عرصه دارند. در این راستا آموزش هنر 
نقالی را در سه سال متوالی در 55 مسجد دنبال کردیم و تالش 
کردم تئاتر را در چند مسجد مناطق محروم مشهد فعال کنم که 
نتایج خوبی داشت و اکنون یکی از مجریان خوب و توانمند این 

روزهای ما از بین هنرجویان همان کالس هاست.

 خراسان رضوی قهرمان لیگ والیبال 
نشسته بانوان

والیبال  تیــم  قدس: 
هیئت  بانوان  نشســته 
جانبازان  ورزش هــای 
و معلولیــن خراســان 
بــا مربیگری  رضــوی 
پروانه باغبانیان با غلبه 
با  بر رقبــای خــود و 
شایستگی به مقام قهرمانی مرحله نخست مسابقات لیگ 

باشگاه های کشور دست یافت.
رقابت های گروه دوم لیگ والیبال نشســته بانوان از 4 الی 
9 آبان ماه در تهران برگزار شد و تیم های خراسان رضوی، 
ذوب آهــن اصفهان و هیئت لرســتان به لیگ برتر صعود 
کردند و تیم های اســپادانا تهران و هیئت ساری به لیگ 

دسته یک راه یافتند.

 تجلیل از پیشکسوتان ورزشی 
در مشهد

قدس: مراســم تجلیل 
از خانواده شهید مدافع 
حرم اســتاد محمدرضا 
اهدای  بــا  ســنجرانی 
تندیس و حمائل پرچم 
استادان  توســط  ایران 
از  تجلیل  و  پیشکسوت 
مقام پیشکســوتان و قهرمانان ورزش های رزمی اســتان در 
مســابقات بزرگ کمربند و بازوبند طالیی قهرمانی اســتان 
کمیته کیک بوکسینگ WAKF خراسان رضوی با حضور 
مسئوالن در سالن بین المللی شهید بهشتی مشهد برگزار شد. 
در این مراســم لوح یادبودی به فرزند اســتاد فقید سید 
حســن یحیوی اهدا و از اســتادان پیشکســوت محمد 
روشــنایی، غالمعلــی کریمی پــور، اصغر دهقــان، علی 
اســکندری، حســام ظفرانلو، محمدعلی قندی و مهدی 

شیردل تجلیل به عمل آمد.

برگزاری جشنواره ای 
با محوریت دانشجویان 

خارجی در کنار 
بزرگداشت تأسیس این 

دانشگاه که همواره نقش 
اثرگذاری بر دیپلماسی 

علمی کشور داشته را 
می توان ثمره تالش 
70 ساله و در جهت 

روند بین المللی شدن 
محسوب کرد

بــرش

 »کالغ ها در عکس های رنگی هم سیاه 
می افتند« نقد شد
جلیل فخرایی: هشتاد 
و یکمیــن جلســه نقد 
و بررســی آثار شــعری 
»کالغ ها  کتــاب  نقد  با 
در عکس هــای رنگــی 
هم ســیاه می افتند« اثر 
علی اصغر داوری ترشیزی 

در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار شد.
در این نشســت محمــد کاظم کاظمی، عضــو گروه علمی 
برون مــرزی فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، به وجود 
کشــف های شاعرانه زیبا و متعدد به اندازه سی سال شاعری 
شــاعران بزرگ در این اثر اشاره کرد و گفت: در قدم اول باید 
به کشــف ها و مضمون یابی های شاعر اشاره کرد  که در همه 
اشــعارش دیده می شــود. به تازگی در نقد آثار چند شاعر از 
شاعران نامدار روزگار ما دیده  شده که عیار کشف و خالقیت 
در شعرهای سپید به خصوص کوتاه خیلی از شاعران بسیار 
اندک است، به طوری که در مجموعه شعرهای کوتاه بعضی 
شــاعرانی که نقد کردم، به اندازه این کتاب کشف و خالقیت 

دیده نشده است.
کاظمی ادامه داد: هرچند معتقدم که شعرهای کوتاه، سخنی 
را که شــاعر قصد داشته اســت بگوید بیان کرده اند، اما فکر 
می کنم که می شد کامل تر شوند و به صورت یک شعر بلندتر 
که در آن، این کشــف ها پرورده شــوند و کارایی بیشتری از 

وضعیت حاضر بیابند، بیان شوند.
وی اظهار کرد: در وضعیت کنونی به نظر می رسد شاعر به بیان 
ساده بعضی از این کشــف ها اکتفا کرده و آن ها را به صورت 
شــعرهای کاملی که توأم با دیگر عناصر و به خصوص عناصر 
حســی  و معنوی باشد، ارائه نکرده است. ولی در مواردی که 
این کار را کرده است شعرهای بسیار زیبایی سروده است، مثل 

آن شعری که برای جانباز می گوید.
وی ادامه داد: کیفیت کتاب از نظر کتاب آرایی خوب است، ولی 
به نظرم نام کتاب خیلی بلند است و این نام های بلند کاربرد 

آن ها را در مقامات گوناگون دشوار می کند.
منتقد بعدی دکتر یوسف بینا بود که عنوان کرد: این شعرها 
به نوعی حالت »پیش شعر« دارند. تصاویر بسیار زیبایی بیان 
می کنند، اما یک کمبود را حس می کنیم. درمورد شعرهای 
بلند ایشان، برخی اشــعار در این اثر وجود دارد که در آن ها 
ســطرها با نحو آگاهانــه ای چیده شــده اند، درواقع هرچند 
هنجارگریزی و ساختارشکنی چندانی نداشت، اما موسیقی 

مالیمی ایجاد کرده و سطرهای خوش آهنگی بودند.
منتقد بعدی، مجتبی عباســی هاشم آبادی بود که بیان کرد: 
در مجموع شاعر در حوزه زبان موفق است و تسلط کاملی بر 
دستور زبان دارد. اگر از باب تصویر بخواهیم به مجموعه نگاه 
کنیم، بعضی شــعرها تصویرسازی صرف هست و شاعر فقط 
دست به خلق تصویر زده و پشت آن چیز دیگری نیست. مثل 
شعرهای منوچهری دامغانی. یکی از تکنیک هایی که در کتاب 

دیده می شود نوعی اسلوب معادله است. 
حمیدرضا نادری نیز به عنوان منتقد در سخنانی گفت: من 
مجموعه را در دیدگاه کلی به این صورت دیدم که با رنگ سیاه 
شروع می شود و با رنگ سفید پایان می پذیرد. برایم جالب بود 
که شاعر از سیاهی و غم شروع کرده و در میانه کار 15 شعر 
مربوط به جنگ هســت که در کتاب دیده می شود. به نظر 
می رسد آقای داوری از این قضیه منظوری داشته اند. اول رنگ 
سیاه خودنمایی می کند، بعد رنگ قرمز که نماد جنگ است 
و بعد با رنگ ســفید، مجموعه تمام می شود. وی اضافه کرد: 
پرکاربردترین صنایع ادبی در این کتاب تشبیه، استعاره، مجاز، 
تلمیح و ایهام است و قسمت های برجسته اشعار زیاد هستند. 

مثالً آنجا که گفته است »سر آهویی بر پیکر شیری هستم.«
لیال ریاضی، شاعر هم بیان کرد: شاعرانگی این شاعر، در میان 
همه اشــعار به چشــم می آید. به نظرم کسی که شعر پشت 
جلد کتاب را گفته، کافی است که بگوییم شاعر خوبی است 
و شاعرانگی بسیاری دارد. وی ادامه داد: حجم کم کتاب نشان 
می دهد که او برای مخاطب احترام قائل است و پرگویی نکرده 
است. گفتنی است، کتاب »کالغ ها در عکس رنگی هم  سیاه 
می افتند« توسط نشر آثار برتر به زیور طبع آراسته شده و در 
چاپ اول خود در 139۸ در یک هزار نســخه، 52 صفحه و 
رقعی در اختیار شعر دوستان و عالقه مندان قرار گرفته است.

   فرماندار خواف:
 ۴۱ آسباد تاریخی در شهرستان 

خواف ثبت ملی شد

قدس: فرماندار خواف از ثبت 14 دســتگاه آسباد در 
روســتاهای خرگرد، تیزاب، برآباد و شــهر سنگان در 

فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
حسین سنجرانی افزود: این بناهای تاریخی پس از طی 
تشریفات قانونی الزم در فهرست آثار ملی ایران با هفت 

شماره ثبت جداگانه به ثبت رسید.
وی ادامــه داد: با ثبت این آثار هر گونه دخل و تصرف 
یا اقــدام عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت 
آن شود جرم محسوب می شود و مرمت و بازسازی اثر 
فقط با تأیید و نظارت اداره کل میراث فرهنگی استان 

ممکن خواهد بود.

   مدیرکل میراث  فرهنگی:
هزار و ۲۳۰ تخت به ظرفیت 

اقامتی خراسان رضوی افزوده شد

ایرنا: مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی گفت: از ابتدای امســال تاکنون هزار 
و 230 تخــت به ظرفیت اقامتی در این اســتان افزوده 
شده است.ابوالفضل مکرمی فر افزود: این تعداد تخت با 
بهره برداری از 30 واحد اقامتی به ظرفیت اقامتی استان 
افزوده شده اســت. وی ادامه داد: هم اکنون یک هزار و 
622 واحد اقامتی رسمی در این استان با ظرفیت بیش از 
یکصد هزار تخت برای پذیرایی از زائران و گردشگران دایر 
است. وی با بیان اینکه یک سوم ظرفیت اقامتی استان 
در هتل های یک تا پنج ستاره است، گفت: بقیه ظرفیت 

اقامتی استان در هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرهاست.

     مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس خبر داد
مرمت خانه منسوب به فردوسی 

در مراحل نهایی

قدس: مدیر پایگاه میــراث فرهنگی توس گفت: خانه 
منسوب به فردوسی در روستای پاژ مراحل نهایی مرمت 

را می گذراند.
احسان زهره وندی افزود: این خانه  روی یک تپه تاریخی 

است که در ثبت فهرست میراث ملی کشور قرار دارد.
وی ادامه داد: ما امســال این خانه را مرمت و بازسازی 
کردیم تا بتوانیم به عنوان خانه فردوســی در زادگاه این 

شاعر استفاده کنیم.
زهره وندی اظهار کرد: تقریباً مرمت این خانه تمام شده 
و بازپیرایی محوطه اطــراف آن باقیمانده که آن هم در 

دستور کار است.
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. ســؤاالتي کــه با طلــب فتوا کــردن همراه 
است- دســتاوردهاي جنگي 2. هورمون موثر بر 
 ریتم خواب و بیداري- نوعــي زردآلوي مرغوب 
3. کتــف و شــانه- ذرات کوچــک مایع- این 
 پــول را در ســفر به کشــور اژدهــا خرج کنید

4. نوعي هلــو مرغوب صادراتي- حیوان نجیب- 
خزینه ســیم و زر پنهان شده 5. جنگي که بین 
امــام علــي)ع( و معاویه درگرفــت- تحمیالت 
ناروایی کــه فردی به فرد دیگری واردســازد تا 
از او چیــزی طلــب کند- نت رابــع 6. حیله و 
فریب- نوعــي پارچه مخمل- پس از پشــتک 
 مي زنند 7. صوت تأیید بي ادبانه- راکبان- حاکم 
۸. دستمال آب گرم- پاداش 9. ماده غلط گیري- 
لوله هاي سفالي زیرزمیني که براي انتقال آب به کار 
مي رفته- ضمیر اتحــاد 10. آبادي کوچک میان 
صحرا- رفت و آمد- به دست آوردن 11. زیرپامانده- 
 ســازمان کودکان ملــل متحــد- »خون بها«ها
 12. ابزار استثمار- امیدواري- روغن مالي کردن

13. فالگیــر- فینال- حرف آخــر 14. طالیي- 
 بنــدري تجــاري در ژاپــن 15. سرچشــمه- 

محافظ شخصي

1. جنگ و نبرد- نام گروهي از جزایر هزارگانه 
اقیانوســیه 2. جداکردن- غــزال- بخش 
فرانسوي رودخانه راین 3. کفش چهارپا- در 
تولیــد کیف و کفش به کار می رود- نمک- 
ناآشنا 4. القاکردن اصول و مباني مکتب به 
میت هنگام دفن- لشــکري- لیست غذاي 
رســتوران 5. آفریننده- جوش هاي چرکي 
 برجســته روي پوســت- پشت سر چیزي

6 . قارچ و سماروغ- صداي زیر- آشکارشده 
7. صــدا و نوا- شــعله آتش- رســتوران 
فرنگي- صفحه اینترنتــي ۸. ضمیرتازي-

صوت پرســش- مردم قرآني- شهر نیروگاه 
9. خط کش آقــاي مهندس- عضو دریافت 
و ارســال امواج رادیویي- جغد- از وســایل 
تهویــه آشــپزخانه 10. نابــودي- کرم و 
بخشش- آبزي خوردني 11. بیماري مسري 
خطرناک- کشــیدني از اســلحه- دستگاه 
تست سیســتم انژکتور خودرو 12. عدد نه 
یوناني- ماه میالدي- همیشه 13. پاندول- 
 پول خارجي- چه کسي است؟- صد مترمربع

 14. مساوي- واحد شمارش شتر- شباهت 

15. شهري کوچک در سیستان و بلوچستان که تنها 
مرز قانوني شرق کشور به حساب مي آید- شادماني

  عمودی  افقی

صالح آباد- خبرنگار قدس: فاز اول بیمارستان صالح آباد 
)نخستین بیمارستان محلی کشور( به همت شبکه بهداشت 
و درمان این شهرســتان راه اندازی و بیماران در آن پذیرش 
شدند.  رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صالح آباد با 
بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: در راستای خدمات دهی 
مفیدتر به مردم شهرستان در بحث درمان، با تمامی مشکالتی 
که سر راه بوده و هســت بر خود الزم دانستیم فاز نخست 
بیمارستان جدید شهرستان را راه اندازی کنیم که این مهم 

انجام شد.  دکتر محمدصادق معلم زاده افزود: علت نام گذاری 
این بیمارســتان به بیمارستان محلی به این دلیل است که 
چون به طور کامل ساخته نشده پروانه بهره برداری ندارد و از 
جهتی هم اگر منتظر ساخت کامل بیمارستان می ماندیم اول 
اینکه معلوم نبود تا چند سال دیگر ساخت آن طول بکشد 
تا تکمیل شود و دوم نواقص و مشکالت فنی ساختمان هم 

مشخص نمی شد. 
وی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر قسمت های درمانگاه 

سرپایی اورژانس و داروخانه شبانه روزی این بیمارستان فعال 
و برای نخستین بار آزمایشگاه به صورت شبانه روزی دایر و 
درمانگاه تخصصی ســرپایی تا چند روز دیگر شروع به کار 
خواهد کرد. وی اضافه کرد: در بحث رادیولوژی هم دستگاه 
مربوط خریداری شــده که با قسمت دیالیز تا پایان آذرماه 
راه اندازی می شود، فقط در حال حاضر مشکل، راه دسترسی 
به بیمارستان است که مناسب نیست و اداره راه هم قول هایی 

داده که امیدواریم زودتر عملی شود. 

با پذیرش نخستین گروه از بیماران صورت گرفت

بهره برداری از فاز اول بیمارستان صالح آباد

خبر
 به همت پزشکان جراح گروه ارتوپدی 

دانشگاه علوم پزشکی
 انجام عمل موفقیت آمیز پیوند  انگشت 

در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد
قدس: با تالش پزشکان 
جــراح گــروه ارتوپدی 
دانشــگاه علوم پزشکی 
پیوند  عمــل  مشــهد، 
انگشــت با موفقیت در 
مرکز پژوهشــی درمانی 

امام رضا)ع( انجام شد. 
دکتر علی مرادی جراح دست و میکروسرجری دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اظهار کرد: این عمل روی یک جوان 35 ساله 
که در حادثه برخورد با سنگ فرز دو انگشت دچار جراحت و 
انگشت اشاره وی قطع شده بود با همکاری تیم گروه ارتوپدی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد.  
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه 
این عمل در مدت زمان 6 ســاعت با موفقیت به پایان رسید، 
خاطرنشان کرد: حال عمومی بیمار خوب است و پس از یک 

هفته از بیمارستان مرخص می شود.

 پیش دبستانی ها و مدارس مقطع 
ابتدایی مشهد امروز هم تعطیل شد

قدس: معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراســان 
رضوی اظهار کرد: جلسه کارگروه اضطراری و اجرایی کاهش 
آلودگی هوای استان شامگاه یکشــنبه دهم آذرماه با حضور 
برخی از مدیران کل دستگاه های ذی ربط در محل استانداری 

خراسان رضوی برگزار شد.
احمد یزدان پناه افزود: در این جلســه بــا توجه به تداوم 
وضعیت هشــدار آلودگی هــوا و پیش بینــی تداوم این 
شــرایط، اعضــای کارگروه بــا تعطیلــی مهدکودک ها، 
پیش دبستانی ها و مدارس اســتثنائی و مقطع ابتدایی در 
نواحی 7 گانه مشــهد، تبادکان و رضویه در روز دوشنبه 

یازدهم آذرماه موافقت کردند.
 وی تصریــح کرد: این تصمیم در راســتای حفظ ســالمت 
دانش آموزان و کاهش ترددهای درون شهری اتخاذ شده است.
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