
موج سواری آنفلوانزا 
روی سالمت مردم

خبرهای خوبی 
برای سهامداران پدیده در راه است

استاندار خراسان رضوی:کارشناسان از احتمال تداوم این بیماری تا اردیبهشت ماه 99 خبر دادند

گرچــه بنابر گفته متخصصان آنفلوانزا به شــرق 
کشور فروکش کرده اما طی روزهای گذشته بنابر 
آمار رسمی بیش از 12 نفر در استان های خراسان 
به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دســت 
داده اند. البته همسو با موج گسترش آنفلوانزا، شاهد 
حساسیت بیشتر شهروندان نسبت به این عارضه 

بودیم که شایعات و تردیدهایی ...

اســتاندار خراســان رضوی در دیدار سرپرست و 
مدیران گروه شرکت های پدیده که در محل دفتر 
استاندار برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات 
بسیار خوبی برای احقاق حقوق سهامداران شرکت 
پدیده و احیای مجدد این پروژه عظیم انجام گرفته 
و خبرهای خوبی در راه است.علیرضا رزم حسینی با 

اشاره به اینکه همکاری های ... .......همین صفحه.......صفحه 4 

شهرسازی جدید با شناسنامه قدیمی!
با دستور قضایی و تالش سازمان اطالعات 

سپاه خراسان رضوی کشف شد

توقیف 33 هزار تن ذرت 
مشکوک به آلودگی

 نماینده مردم در مجلس 
با انتقاد از کم کاری های انجام شده:

 سوغات زیارت 
 باید نماد و معرف 

مشهد باشد

.......صفحه 3 

.......صفحه 4 

.......صفحه 2 

 شهروندان در گفت وگو 
با قدس پیشنهاد دادند

راه اندازی مجدد 
سرویس ادارات 

برای کاهش 
آلودگی هوا

 داســتان آلودگی هوا قصه ای تکراری و نخ نما شــده 
اســت که هر سال با شــدت کم و زیاد در شهرهای 
بزرگ با آن برخورد می کنیم. معموالً عوامل به وجود 
آمدن آالینده در تمام ســال مشــترک اند اما همیشه 
فصول ســرد ســال آلودگی بیشــتر خودش را نشان 
می دهد. دلیل اصلی اش اتفاقــات مربوط به وارونگی 
هواســت. خودروها، صنایع و در مقطعی ریزگردها از 
جمله مصادیق اصلی ایجاد آلودگی هوا هســتند که 
به محض احســاس آلودگی همه نگاه ها متوجه آن ها 
می شود. اصل هم همین است؛ چراکه هر کدام از این 
دســته از منابع از چرخه آالیندگی خارج شوند قطعاً 

کمک زیادی به پاک شدن هوا خواهد کرد...

پیامدهای نبود طرح تفصیلی مشهد جبران ناپذیر است

.......صفحه 2 

 باران احتمالی امروز مشهد 
اسیدی است

ایرنا: مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان رضوی گفت: 
کارشناسان هواشناسی برای امروز چهارشنبه در شهر مشهد احتمال 
بارش باران پیش بینی کرده اند که به مردم توصیه می شود به خاطر 

اسیدی بودن این باران، از قرار گرفتن در معرض آن ...
.......همین صفحه

  باران احتمالی امروز مشهد 
اسیدی است 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراســان  ایرنا: 
رضوی گفت: کارشناســان هواشناســی برای امروز 
چهارشــنبه در شــهر مشــهد احتمال بارش باران 
پیش بینی کرده اند که به مردم توصیه می شــود به 
خاطر اســیدی بودن این باران، از قــرار گرفتن در 

معرض آن اجتناب کنند. 
تورج همتی افزود: بارندگی اولیه به دلیل اســیدی 
بودن باران موجب ســوزش چشــم افراد در معرض 
باران خواهد شــد ،بنابراین  شــهروندان مشهدی با 
استفاده از چتر و یا عدم تردد در زیر باران از عوارض 
ناشی از تماس با باران اسیدی در این شهر جلوگیری 

و از خود محافظت کنند.
وی ادامــه داد: دی اکســیدگوگردی که در هوای 
فعلی مشهد وجود دارد به دلیل ماهیت اسیدی اش 
بر اثر رطوبت ناشــی از باران موجب سوزش چشم 

خواهد شد.

روز گذشته در مشهد انجام شد
 آغاز به کار نمایشگاه فرصت های 
سرمایه گذاری و اقتصاد شهری 

قدس: نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
و اقتصاد شــهری با حضور 2۷ســفیر از کشــورهای 
مختلف در مشــهد آغاز بــه کار کرد.این نمایشــگاه 
در متــراژ 3۰۰۰هزار متر با حضــور فعاالن عرصه 
اقتصادی،شــهرداری مشهد، آســتان قدس رضوی، 
اداره کل اوقــاف و امور خیریه، ســتاد کل اجرایی 
فرمان حضــرت امام خمینی )ره( و بخش خصوصی 
در حوزه های ســاختمان، گردشگری و انرژی های 
نوین به مدت پنج روز به فعالیت خود ادامه می دهد.

در این نمایشــگاه تفاهم نامه و قراردادهایی به ارزش 8 
هزار میلیارد تومان امضا و ابالغ خواهد شد.

 خراسان رضوی پرفروش ترین 
استان کشور در طرح پاییزه کتاب 

قدس: معــاون فرهنگی و رســانه اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی خراســان رضوی گفت: این استان 

پرفروش ترین استان کشور در طرح پاییزه کتاب شد. 
افشین تحفه گر با اعالم این خبر افزود: طرح پاییزه کتاب در 
راستای حمایت از کتاب خوانی در سراسر کشور برگزار شد. 
در این طرح استان خراسان رضوی با استقبال بی نظیری 
روبه رو شــد و با فروش بیش از ۵۷ هزار عنوان کتاب با 
مبلغ بیش از 1۶ میلیارد ریال پر فروش ترین استان کشور 
شد. وی همچنین گفت: پردیس کتاب مشهد به عنوان 
دومین کتاب فروشی در سطح کشور معرفی شد.تحفه گر 
با بیان اینکه آبان ماه آشــتی خراســانی ها با کتاب بود، 
بیان کرد: امســال در حالی هشــتمین ماه سال را پشت 
ســرمی گذاریم که به نظر می رسد کتاب جای خود را در 

سبد خانوارهای خراسانی باز کرده است.

  ابالغ ۱۴۷ میلیارد ریال وام اشتغال 
برای مددجویان خراسان شمالی

قدس: مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: 22۷ 
میلیارد ریال وام اشــتغال برای مددجویان این استان 
اختصاص یافته که تاکنون از این رقم 14۷ میلیارد ریال 

به بانک ها ابالغ شده است. 
اسماعیل قربانی اظهار کرد:معرفی مددجویان به بانک ها 
از شهریور امسال آغاز شده و تاکنون ۶۵ میلیارد ریال 

تسهیالت نیز به آنان پرداخت شده است.
وی با اشاره به افزایش سقف وام اشتغال مددجویان از 
3۰۰ به ۵۰۰ میلیون ریال، اظهار کرد: ســال گذشته 
سهم این استان از وام اشتغال مددجویان ۹2 میلیارد 
ریال بود که ۷۵ میلیارد ریال آن جذب و پرداخت شد.

وی تعداد پرونده های درخواســت وام اشتغال را 38۷ 
پرونــده اعالم کرد و گفــت: طرح هایی که متقاضیان 
این وام ها برای اشــتغال ارائه کرده اند عمدتاً مربوط به 

دامداری، دامپروری و ایجاد کارگاه های کوچک است.

خبرخبر

قدس: استاندار خراســان رضوی در دیدار سرپرست 
و مدیران گروه شــرکت های پدیده که در محل دفتر 
استاندار برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات 
بســیار خوبی برای احقاق حقوق سهامداران شرکت 
پدیده و احیــای مجدد این پروژه عظیم انجام گرفته 

و خبرهای خوبی در راه است.
علیرضا رزم حسینی با اشــاره به اینکه همکاری های 
گوناگونی در سطوح مختلف برای احیای پدیده صورت 
گرفته است، افزود: پدیده می تواند در حوزه گردشگری، 

کشــاورزی، صنعت و معدن، خدمات و سالمت پروژه 
تعریف کند و در توسعه اقتصادی تأثیرگذار باشد.

وی با اشــاره به برآورد حدود 3۰۰ هزارمیلیارد تومان 
ظرفیت سرمایه گذاری در استان تصریح کرد: مجموعه 
پدیده یکــی از 2۰۰ پروژه دارای اولویت اســتان در 
حوزه ســرمایه گذاری اســت و در این راســتا باید با 
جلب مشارکت مردم و بهره گیری از منابع مالی خرد، 

پروژه هایی طراحی و اجرایی کند.
رزم حســینی با بیــان اینکه پدیــده در دوره جدید 

مدیریتی می تواند به مرکز جذب ســرمایه های خرد 
مردمی تبدیل شود، گفت: پدیده از ظرفیت های بسیار 
خوبی برخوردار است و باید شرکت توسعه  محور استان 
باشد.در ادامه این جلسه سرپرست گروه شرکت های 
پدیده با اشاره به آخرین وضعیت این مجموعه اظهار 
کــرد: با توجه به پیگیری های انجام شــده برای اخذ 
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجمع 
عمومی شرکت پدیده اوایل دی ماه برگزار خواهد شد.

علی کریمی گفت: فهرست کامل سهامداران پدیده به 

شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار ارائه شده 
و جلســات فشرده ای برای ثبت اسامی سهامداران در 
ســامانه فرابورس در حال برگزاری است که به زودی 

نتایج آن اطالع رسانی خواهد شد.
 کریمی با تأکید بر اینکه به دنبال افزایش پیشــرفت 
فیزیکی پروژه های شرکت ابنیه پدیده هستیم، افزود: 
گروه شرکت های پدیده ظرفیت  این را دارد تا در مسیر 
راه اندازی کسب وکارهای نوین همراه با تولید ثروت و 

اشتغال زایی گام بردارد.

استاندار خراسان رضوی:

خبرهای خوبی برای سهامداران پدیده در راه است

 اعضای هیئت اجرایی انتخابات مشهد 
انتخاب شدند

قدس: فرماندار مشــهد اســامی اعضای هیئت اجرایــی انتخابات این 
شهرستان را اعالم کرد.  

با انتخاب معتمدان محلی و سه عضو اداری هیئت اجرایی یازدهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه شهرستان های مشهد 

و کالت، هیئت اجرایی این انتخابات تشکیل و فعال شد. 
فرماندار مشهد در همین خصوص گفت: با رأی گیری مخفی از معتمدین 
محلی جواد آرین منش، عفت شریعتی، محمدرضا کالیی، رزا درسنی، 
محمد خادم الحسینی، محمدحسین روشنک، افشین رحیمی گل خندان 
و حسین شادکام تربتی به عنوان هشت نفر معتمد شهرستان در هیئت 

اجرایی مشهد انتخاب شدند.
محمدرضا هاشمی افزود: سه نفر نیز شامل فرماندار شهرستان مشهد به 
عنوان رئیس هیئت اجرایی شهرستان، دادستان مرکز استان به عنوان 
عضو اداری و مدیرکل ثبت احوال به عنوان اعضای اداری، 11 نفر اعضای 

اصلی هستند.
وی ادامه داد: پنج نفر علی البدل نیز شــامل غالمحســین بشــارتی، 
ســیدمحمد رضوی نسب، علی اکبر ســبزیان، محمدرضا کمالی و رضا 

جمشیدی هستند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی روز دوم اسفند ماه ۹8 

به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

 احتمال شیوع آنفلوانزای حاد پرندگان 
در خراسان رضوی 

قدس آنالین: مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: با فرا رسیدن 
فصل سرما نگران شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در استان هستیم. 
احمد شریعتی در جریان سفر به بردسکن در گفت و گو با قدس آنالین گفت: 
با فرا رســیدن فصل سرما نگران شیوع بیماری آنفلوانزای حاد پرندگان در 
استان خراسان رضوی هستیم.وی با اشاره به ساختار کشاورزی و دامپروری 
شهرستان بردسکن و قرار گرفتن آن در مرزهای استان های جنوبی کشور 
نظیر سمنان و تهران گفت: این شهرستان در حوزه بیماری های مشترک 
بین انسان و دام و دیگر بیماری های واگیردار دامی برای ما حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه شیوع بیماری تب برفکی در برخی از نقاط استان وجود دارد 
ولی با اقدامات پیشگیرانه این بیماری کنترل شده، اظهار کرد: اگرچه بیشتر 
واحدهای دامی استان به صورت سنتی اقدام به تولیدات محصوالت دامی 
می کنند ولی موارد بهداشتی توسط دامپزشکی رصد می شود. شریعتی به 
کمبود واکسن،دارو و سموم دام و طیور در استان اشاره کرد و گفت: اگرچه 
در این حوزه با مشــکالتی مواجه هستیم ولی طوری مدیریت می شود که 
با مشکل خاصی مواجه نشویم. مدیرکل دامپزشکی استان خراسان رضوی 
با بیان اینکه در ســطح استان ۷ میلیون رأس دام سبک و 4۰۰ هزار رأس 
دام سنگین وجود دارد، گفت: ظرفیت استان در مرغداری های گوشتی 8۰ 
میلیون قطعه و در مرغداری های تخم گذار 1۰ میلیون قطعه است که استان 

رتبه های اول تا ششم را در کشور داراست. 

تاکسی های زرد مشهد در اسنپ و تپسی 
قدس: مدیرعامل سازمان 
شــهرداری  تاکسیرانی 
مشهد گفت: برای فراهم 
استفاده  شرایط  ساختن 
تاکسیرانان از بستر فراهم 
شــده در شــرکت های 
اینترنتــی  درخواســت 
اینکه  به جــای  خودرو، 
هزینــه اضافــه ای برای 

ایجاد یک ســامانه جدید صرف کنیم، وارد مذاکره با شرکت های موجود 
برای استفاده از ظرفیت آن ها برای فعالیت تاکسیرانان مشهدی شدیم. 

احمد محبی با اعالم این خبر افزود: در همین خصوص با شرکت های 
تپســی و اســنپ، قرارداد امضا کرده ایم تا با قراردادن امتیازات ویژه 
برای تاکسی های زرد و بخش ویژه تاکسی در اپلیکیشن، تاکسی های 
گردشــی بتوانند در زمان های غیر پیک با دریافت مجوز و هماهنگی 
ســازمان، در این دو سامانه هوشمند درخواســت اینترنتی خودرو 

فعالیت کنند.
وی ادامــه داد: دســتورعمل ویــژه ای نیز در خصوص نحــوه فعالیت 
شرکت های تاکسی اینترنتی و نحوه نظارت شهرداری بر آن ها از سوی 

وزارت صمت تدوین و ابالغ شده که باید در تعامل با شهرداری باشند.
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آگهی مزایده 
مزایده گر: شرکت تعاونی کارکنان خدمات رفاهی خراسان رضوی

1. موضوع مزایده: فروش صد درصد س��هام ش��رکت خدمات عموم��ی و رفاهی نیروی 
خراس��ان »رفانی��ر« )این ش��رکت مالک 37/5 درصد س��هام ش��رکت پش��تیبان نیرو 

می باشد(
2. مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده: مبلغ 500/000/000 ریال چک تاریخ روز در وجه 

شرکت تعاونی کارکنان خدمات رفاهی خراسان رضوی
3. تاریخ دریافت اسناد از تاریخ 1398/09/13 لغایت 1398/09/20 می باشد.

4. نحوه دریافت اسناد تماس با شماره تلفن 09153102839
5. سایر اطالعات مربوط به مزایده در اسناد مزایده درج شده است.

6. تاری��خ تحوی��ل پاک��ت پیش��نهاد ت��ا س��اعت 14 روز یکش��نبه م��ورخ 1398/10/01 
می باشد.

/ع هیئت تسویه شرکت تعاونی کارکنان خدمات رفاهی خراسان رضوی 
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) دعوت مجمع (
 بدینوس��یله از س��هامداران اراضی دشت 
ش��قایق طوس در حال تصفیه دعوت بعمل 
می آی��د در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ع��ادی 
ش��رکت در تاریخ 98/9/22 )جمعه( ساعت 

13 تا 10 حضور بهم رسانید.
1- گزارش عملکرد مدیر تصفیه و گزارش 

هزینه های مالی شرکت
2- تصمیم گی��ری در م��ورد مالکین اراضی 

دشت در سال های آینده
 35 کیلومت��ر  آس��یایی-  ج��اده  آدرس، 
چن��اران- اراض��ی دش��ت ش��قایق ط��وس 

)تأسیسات سابق شرکت(
مدیر تصفیه- اسماعیل لطفی
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دو شماره سه 
تاریخ انتشار: 98/09/13

    جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دو شماره سه رأس ساعت 10/30 
صبح روز جمعه مورخ 1398/10/13 در محل دفتر ش��رکت واقع در چهارراه آزادش��هر امامت 1 جنب پست بانک داخل 

کوچه پالک 171 طبقه اول برگزار می شود.
از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل، در این جلسه حضور بهم رسانند.

اعضاء محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالت نامه 
کتب��ی به فرد دیگری واگ��ذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر فرد غیرعضو 
تنه��ا ی��ک رأی خواهد بود. اعضاء متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از س��اعت 9 صبح تا 12 ظهر 
روزهای دوشنبه 9 دی/سه شنبه 10 دی و چهارشنبه 11 دی ماه 98 به محل نشانی فوق مراجعه تا پس از تأیید وکالت 

نامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلس��ه: 1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس   2- تصویب صورتهای مالی س��ال 97 به انضمام گزارش 
حسابرس رسمی    3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 هیئت مدیره    4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت 
مدیره به مدت 3 سال    5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 98   6- تعیین تکلیف اعضاء بدهکار و 
فروش اقساطی نشده    ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی 

حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
 هیئت مدیره- شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه دو شماره سه
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پیامدهای نبود طرح تفصیلی مشهد جبران ناپذیر است

شهرسازی جدید با شناسنامه قدیمی!
علی محمــدزاده 25 آبان ماه گزارشــی 
با عنوان »طبقات مازاد؛ شــیوه جدید بســاز 
بفروش هــا در بازار راکد« منتشــر کردیم که 
بر اساس اخبار رســیده و مشاهدات میدانی؛ 
پدیده ای اســت در مشهد که در حال فراگیر 
شدن است و نام عامیانه و بازاری آن می شود 

فروش هوایی یا همان بام فروشی.
در گزارش قبلی بیشتر بر این نکته تأکید شد 
که افزودن طبقات به لحاظ فنی نه تنها اقدام 
اشتباهی است که می تواند زمینه ساز تهدیدات 
دیگری در مواقع بروز حوادث طبیعی از قبیل 
زلزله باشد.اما آنچه مسلم است در هر اجتماعی 
ناهنجاری ها یا نتیجه نبود قانون است یا نتیجه 
عدم اجرای درست قوانین که در هر دو حالت 
تفاوتی در خروجی کار ندارد، بر همین اساس 
در مســئله شهرسازی شهر مشهد هم به نظر 
می رسد خأل نبود ضوابط دقیق زمینه ساز اتفاقات 
سال های اخیر در حوزه شهرسازی بوده است.

 ضوابط قدیمی شهرسازی
شــاید با نگاهی بــه قوانین پایــه در حوزه 
شهرســازی بتــوان قضاوت راحتی داشــت 
تا مشــخص شــود علت اصلی ایــن معادله 
چندمجهولی چیســت؛ چراکه یکی از دالیل 
اصلی توســعه در هر حــوزه ای وجود ضوابط 
جامع و متناسب با شرایط زمانی و مکانی است 
و نقص در هر بخش می تواند تمام فرایندهای 
دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. به زبان ســاده 
اینکه اگر امروز بخواهیم ســاختمان هایی با 
ضوابط 30 سال پیش بسازیم ایرادهای زیادی 

خواهند داشت.
بر همین اســاس اگر به آرشــیو اخبار حوزه 
طرح هــای جامع مشــهد نگاهــی بیندازیم 
می بینیم نخســتین طرح جامــع و تفصیلی 
مشهد)خازنی( مربوط به سال 1346 است که 
تأییدیه مرحله اول آن در سال 1346 و مرحله 

دوم نیز در سال 1350 انجام گرفت.
افق طرح تا ســال 1370 و محدوده مشــهد 
3هــزار و 344 هکتار و حریم شــهر نیز 17 
هزار هکتار در نظر گرفته شده بود. همچنین 
توســعه شهر نیز به ســمت غرب و جنوب با 
شیب 15 سانتیمتر محاسبه شده بود.  دومین 
طرح جامع مشــهد با عنوان مهرآزان در سال 
1370 و ســومین طرح جامع این کالنشهر 
نیز در ســال 1383 از سوی فرنهاد تهیه شد 
ولــی بنا به دالیل نامعلومــی تصویب و ابالغ 
این طرح 10 سال به طول انجامید و عجیب 
اینکه پس از ابالغ آن کارشناســان ایرادهای 
زیادی به آن گرفتند و مقرر شد در طرح های 
تفصیلی ایرادها رفع شــود که باز هم پس از 
گذشت حدود دو ســال از ابالغ آن مشخص 
شــد اقدام های مؤثری در این بخش صورت 

نگرفته است. 

 رونمایی از اتفاقات عجیب
هر چند رونمایی از ســند طرح جامع انجام 
شد اما پس از گذشــت ماه ها از این مراسم، 
از برخی اتفاقات عجیب در فرایند همین سند 
مهم بازگو یا بهتر است بگوییم رونمایی شد. 
وقتی در پنجاه  و  ششمین جلسه علنی شورای 
اســالمی شهر مشــهد، طرح دو فوریتی الزام 
شهرداری به پیگیری و رفع نواقص این طرح 
ارائه شد رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای شهر با اشــاره به فرایند تهیه و ابالغ 
طرح جامع مشهد، گفت: طرح جامع مشهد 
در سال ٩5 با تصویب شورای عالی معماری و 
شهرسازی ابالغ شد و شهرداری سال ٩6 این 

طرح را رونمایی کرد. 
محمد هــادی مهدی نیا از اتفاقی عجیب خبر 

داد و افزود: در فاصله زمانی تهیه طرح جامع، 
مشــاور این طرح خلع شد؛ بنابراین در زمان 
تصویب نهایی، طرح جامع مشاور نداشت. نبود 
مشاور سبب شد اسناد طرح جامع به شورای 
عالی شهرسازی نرسد و طرح جامع همراه  با 

نواقص در 2٩ خرداد  ٩5 ابالغ شود. 
در ابالغیه شورای شهرسازی بر نواقص اسناد 
طرح جامع مشهد اذعان شــد. در این راستا 
به اداره کل راه و شهرســازی خراسان  رضوی 
مهلت داده شــد تا در مدت سه ماه، طرح را 
کامل کند و اســناد ناقص به شــورای عالی 

معماری و شهرسازی ارائه شود. 
رفع نواقص و ارائه اسناد در دو ابالغیه سال ٩3 
و نیز ابالغیه اصلی در سال ٩5 از سوی شورای 
عالی معماری و شهرســازی تأکید شــد اما 

تاکنون این نواقص برطرف نشده است.
احمد نوروزی دیگر عضو شورای شهر هم در 
این جلسه به رها بودن طرح پهنه بندی مشهد 
اشاره کرد و با اشــاره به آسیب ها گفت: رها 
 بودن طرح پهنه بندی مشــهد، خود دلیلی بر 
ســاخت  و ســازهای غیرمجاز است. در حال 
حاضر پلیس ســاختمان با این موارد برخورد 
می کند و برای این ســاخت  و سازها رأی قلع 
صادر می شود اما نمی توان این رأی را اجرایی 
کرد. به نظــر من در  این  باره الزم اســت به 
راه  و شهرسازی اســتان تذکر داده شود؛ زیرا 
بــه وظیفه ذاتی خود عمل نکرده اســت و با 
گذشــت این مدت، طرح جامع مشهد هنوز 

مشاور ندارد.

 ساخت و ساز روی بی قانونی 
روز گذشــته خبرگزاری فارس گزارشــی از 
فراگیر شــدن پدیده بام فروشی در مناطقی 
از مشهد منتشــر کرده که در بخشی از این 
گزارش، سرپرست دادسرای ویژه شهرسازی 
خراســان رضوی در پاسخ به  این پرسش که 
آیا در خصوص تخلفات ســاختمانی با نبود 
شفافیت در قانون مواجه هستیم؟ می گوید: در 
ارتباط با تخلفات ساختمانی ماده ای در قانون 
شــهرداری ها وجود دارد تحــت عنوان ماده 
100 که بر اساس آن، چنانچه فردی برخالف 
اصول شهرسازی و طرح های شهری اقدام به 
 ساخت  و ساز غیرمجاز کند این رفتار او تخلف 
محسوب می شــود.قاضی مهدی حقدادی با 
بیان اینکه پلمب قضایی نتیجه عدم توجه به 
 این قانون است، اظهار می دارد: زمانی که اعالم 
می شود فردی طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی 
ساخته یا پیشــروی یا مازاد پرتراکم و غیره 
دارد، مقام قضایی دستور پلمب صادر می کند 
و چنانچه متخلف َفِک پلمب کند، قانون گذار 
تا دو سال حبس برای متخلف در نظر گرفته 
است و قطعاً در این رابطه با متخلفان برخورد 
قاطع می کنیم.وی با اشاره به  اینکه در صورتی  
که ملکــی دارای تخلف باشــد ضمن پلمب 
محل از ارائــه خدمات عمومی هم ممنوعش 
می کنیم، تصریح کرد: با توجه به  اینکه ِصرف 
پلمب محل تخلف، کفایت جلوگیری از ادامه 
عملیات غیرمجاز نمی کند، بنابراین در راستای 
جلوگیــری قاطع، ملک را از اخذ انشــعابات 

ممنوع می کنیم تا امکان بهره برداری آن فراهم 
نشود.

در صورت نبود طرح  تفصیلی تخلفات   
ادامه  دارد

حقدادی یکی از علل تخلفات ســاختمانی در 
مشــهد را نبود طرح های متناســب با بافت و 
خواسته های عمومی دانسته و می افزاید: چنانچه 
این طرح ها پیش بینی نشود و برخی خواسته های 
عمومی مردم که البته تا حدودی بحق و موجب 
انتظام بخشی به  دید بصری شهر هم خواهد شد 
ابالغ و به  تصویب نرســد، این تخلفات ادامه دار 
خواهد بود و در نهایت نبود این  گونه طرح ها ما 
را به  این نتیجه و برداشت می رساند که  مجازات 
کردن به  تنهایی کافی نیست.وی اضافه می کند: 
چنانچه این طرح ها ایجاد و ابالغ شــود مردم 
متوجه می شوند که در چه پهنه ای از شهر اجازه 
ایجاد چه ساختمان و با چه مشخصاتی دارند و 
از همان بدو امر آگاه خواهند بود و چنانچه آن 
زمان تخلف صورت گرفت می توان گفت برخورد 
قاطع همراه با قلع، تنها راه چاره و بازدارنده است.

سرپرست دادســرای ویژه شهرسازی خراسان 
رضوی تأکید می کند: البته نمی توان گفت در 
صورت وجود این طرح ها به  100درصد انگیزه ها 
پاسخ داده می شــود اما تا حدودی می توان از 
تخلف پیشــگیری کرد.حقدادی معتقد است: 
تقریبــاً 30 تا 40 درصد از ساخت وســازهای 
غیرمجاز متعلق به افراد منفعت طلب و سودجو 
اســت که صرفاً به کمترین هزینه و بیشترین 
منافــع توجه می کنند و بدمنظری شــهری و 
حوادث ناشــی از ملک فاقد مســائل ایمنی، 
جایگاهــی در تصــورات و اهدافشــان ندارد.

  بام فروشی ارتباطی به طرح تفصیلی 
ندارد

اما مدیرکل راه و شهرســازی خراسان رضوی 
نظری مخالف دارد و می گوید: در یک جلسه 
که متولیان امر حضور داشــتند قرار شــد در 
یک برنامه زمان بندی  شــده الیه های مختلف 
طرح تفصیلی از مهرماه به کمیسیون ماده 5 
آورده شــود.اخوان با بیان اینکه تکلیف طرح 
با این برنامه زمان بندی مشخص است، اضافه 
می کند: البتــه ابهام هایی در خصوص ضوابط 
بلندمرتبه ســازی وجود داشــت کــه آن  هم 
برطرف شــد و در حال حاضر این آمادگی را 

داریم که طرح در کمیسیون بررسی شود.
وی تأکید می کنــد: زمانی که طرح تفصیلی 
مصوبی داریم باید از آن تبعیت کنیم و چنانچه 
در جایی ظرفیتی از لحاظ تراکمی وجود دارد 
دســتگاه مربوط باید با یــک الیحه، تقاضای 
خود را به کمیسیون ماده 5 بیاورد و چنانچه 
این کمیســیون تشــخیص دهد که ظرفیت 
وجود دارد، مجوز داده می شــود.مدیرکل راه 
و شهرسازی خراســان رضوی ضمن اشاره به 
اینکه ارتباطی بین پشــت بام فروشی و طرح 
تفصیلی نمی بینم، می گوید: هر زمان که طرح 
تفصیلی تصویب شــد، مالک است و تا پایان 
سال آخرین الیه مربوط به طرح به کمیسیون 

ماده 5 به  منظور تصویب داده می شود.

 نتیجه گیری ساده 
با ایــن اوصاف و با کنار هم قــرار دادن تمام 
قطعــات این پازل می تــوان گفت بالتکلیفی 
نامحســوس و بنیادین در حوزه شهرســازی 
مشهد منجر به شــکل گیری ناهنجاری های 
گوناگونی در این حوزه شده که بی تردید باید 
منتظر تبعات متفاوت آن در سال های بعد بود 
و هر روز تأخیر در تکمیل طرح تفصیلی فرصت 

بیشتری به متخلفان در شهر می دهد.

  بدعهدی در پرداخت بودجه زیارت 
تمامی ندارد

به تازگی رئیس مجمع نمایندگان خراســان رضوی با بیان 
اینکه امیدی به پرداخت بودجه زیارت امسال از سوی دولت 
نیســت، آب پاکی را روی دست تمام دستگاه های مرتبط با 
زائــر و زیارت ریخت و هرچند بــه گفته وی، تالش مجمع 
نمایندگان برای تحقق این بودجه همچنان ادامه دارد اما با 
توجه به شرایط اقتصادی دولت و بدعهدی درخصوص سایر 
ردیف های بودجه اســتان، نمی توان بــه عاقبت خوش این 
پیگیری ها امیدوار بود.این اتفاق البته چند ســالی است که 
پی در پی تکرار می شــود و شهرهای مشهد، قم و شیراز از 
بودجه اندکی که برای توســعه زیارت و رفع نیازهای زائران 
در قوانین بودجه ای هرســاله پیش بینی و تصویب می شود، 
بی بهره می مانند.این درحالی است که مشهد مقدس به عنوان 
پایتخت معنوی کشــور، جایگاه بین المللی در جهان اسالم 
داشته و چنانچه زیرســاخت های گردشگری زیارت در این 
کالنشهر مذهبی جهان اسالم تقویت شده و زمینه های رفاه و 
آسایش و زیارت آسان زائران داخلی و خارجی در آن فراهم 
شود، می تواند در تمام ابعاد به  ویژه مسائل دینی، فرهنگی و 
اقتصادی به کشور کمک کند.بودجه زیارت در قانون برنامه 
پنجم توسعه کشور با هدف توسعه فضاهاي زیارتي، شناسایي 
نیازهاي زائران و فراهم کردن امکان ارائه خدمات به زائران، 
تصویب و مقرر شــد دولت به منظور تعمیق ارزش ها، باورها 
و فرهنگ مبتني بر هویت اســالمي و ترویج سیره و سنت 
اهل بیت)ع( و استفاده بهینه از ظرفیت معنوي اماکن زیارتي 
به ویژه در شــهرهاي مقدس مشهد، قم و شیراز، نسبت به 
برنامه ریزي و تدوین ســازوکارهاي الزم برای ســاماندهي 
امور زائران و تأمین زیرســاخت هاي الزم از طریق حمایت از 

شهرداري ها و بخش هاي غیردولتي اقدام کند.
در این قانون همچنین توسعه امکانات، فعالیت هاي فرهنگي 
و خدمات زیارتي در قطب هــاي زیارتي، فراهم کردن زمینه 
زیارت مطلوب و اجراي پروژه هاي زیربنایي مورد نیاز در قالب 
بودجه هاي ســنواتي، از دیگر وظایف دولت عنوان شــده که 
براساس آن، بودجه زیارت مي تواند در تمامي شهرهایي که در 

آن ها مکان هاي زیارتي وجود دارد، هزینه شود.
نگاهی اجمالی به تکالیفی کــه برای دولت زیر عنوان بودجه 
زیارت مشخص شده، نمایانگر این واقعیت است که تحقق این 
اهداف نیازمند بودجه و اعتباراتی است که صدالبته از ابتدای 
تصویب آن تاکنون این اعتبارات متناسب و حتی مناسب هم 
نبوده است؛ هرچند در یکی دو سال ابتدایی بدعهدی بودجه ای 
در این خصوص صورت نگرفت اما در سال های پس از آن همواره 
با بی مهری نســبت به مقوله زیارت مواجه بوده ایم. در همین 
حال به گفته متولیان استانی این حوزه در خراسان رضوی سند 
جامع کمی و کیفی زیارت دارای بیش از 800 پروژه بوده که 
باید با استفاده از بودجه زیارت و در قالب پروژه های مصوب اجرا 
می شــده است. بودجه ای که از سال ٩5 به 15 میلیارد تومان 
برای هر سه استان کاهش یافته و روی همین رقم ثابت مانده 
اما همین مقدار ناچیز هم تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده 
است؛ هرچند اگر کل این بودجه حتی به خراسان رضوی به 
تنهایی ابالغ می شد، باز هم مشکالت پایتخت معنوی ایران را 
مرتفع نمی کرد و پاسخگوی خدماتی که در بحث زیارت در این 
استان انجام می شود نبود و حداقل به دو یا سه برابر این بودجه 

برای تسهیل در امر زیارت نیاز است.
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه دلیل این بدعهدی را تحقق 
نیافتن منابع درآمدی دولت عنوان می کنند و می گویند در حال 
حاضر بخشی از اعتبارات داخلی استان صرف موضوع زیارت 
می شــود که اگر بودجه این حوزه به درســتی از سوی دولت 
پرداخت می شــد، نیاز به اســتفاده از ردیف های دیگر بودجه 
نبود.  حاال هم با وجود جدیت مجمع نمایندگان استان برای 
تخصیص و پرداخت بودجه زیارت، اما با توجه به پابرجا بودن 
زمینه فرار از عمل به تکلیف دولت یعنی شرایط بد اقتصادی و 
محقق نشدن منابع درآمدی مورد انتظار دولت، گمان نمی رود 

این پیگیری ها نیز به نتیجه مطلوب برسد.
حال پرسشــی که باقی می ماند این است که چرا با توجه به 
قابل پیش بینی بودن شــرایط فعلی، بودجه ای که دولت توان 
پرداختش را ندارد، تصویب می شود و اگر چنین نیست، چرا 
مجلس و به ویژه وکالی مردم خراســان، دولتمردانی که در 
بودجه مصوب انحراف و تخلف داشته اند را بازخواست نمی کنند. 
و نکتــه دیگر اینکه آیــا آن عده از نماینــدگان که برخالف 
شعارهای انتخاباتی خود، در طول چهار سال خدمتشان حتی 
یک سؤال و تذکر به مجلس نداده ، بیشتر سکوت اختیار کرده و 
زبان گویای مردم نبوده اند، در دوره آینده نیز روی کاندیدا شدن 
برای نمایندگی مردم این خطه را دارند، این بار چه وعده هایی را 

شعار تبلیغاتی خود انتخاب خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد
  نام نویسی ۲۰۶ داوطلب شرکت 

در انتخابات مجلس در سه روز
ســتاد  رئیس  قدس: 
خراســان  انتخابــات 
رضوی گفــت: 206 نفر 
در مــدت ســه روز به 
شرکت  داوطلب  عنوان 
در انتخابــات مجلــس 
شورای اسالمی در استان 
نام نویسی کرده اند. حسن جعفری اظهار کرد: در مدت سه روز 
در مجموع 216 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 206 نفر 

قطعی و 10 نفر در حال ثبت اطالعات خود هستند.
وی افزود: از مجموع ثبت نام های قطعی انجام گرفته، 54 نفر 
مربــوط به روز اول، 63 نفر مربــوط به روز دوم و 8٩ نفر هم 

مربوط به روز سوم است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی 
افزود: 85 نفر از داوطلبان ثبت نام شده در روز سوم را مردان 
و 12 نفر را زنان تشــکیل می دهند که هفت نفر از بانوان در 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت، دو نفر در حوزه انتخابیه نیشابور 
و فیــروزه، یک نفر در حوزه انتخابیه درگز، یک نفر در حوزه 
انتخابیه تربت جام، صالح آباد، تایباد و باخرز و یک نفر هم در 
حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن ثبت نام 
کرده اند.رئیس ستاد انتخابات استان میانگین سنی داوطلبان 
در روز ســوم را 43 سال برشــمرد و اظهار کرد: جوان ترین 
داوطلب 30 ســاله و مسن ترین آن ها 67 ساله بوده است.وی 
خاطرنشان کرد: از مجموع داوطلبان روز دوم 17 نفر کارمند، 
21 نفر فرهنگی، 15 نفر شــغل آزاد، ٩ نفر بازنشسته، 3 نفر 
روحانی، یک نفر نظامی و 31 نفر دارای سایر مشاغل بوده اند.

 مدیرکل آموزش و پرورش استان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

  ساخت ۱۵هزار واحد مسکونی برای 
فرهنگیان خراسان رضوی

مدیرکل  قدس آنالین: 
اداره آمــوزش و پرورش 
خراســان رضوی گفت: 
بر اساس تفاهم نامه بین 
وزارت آموزش و پرورش 
و وزارت راه و شهرسازی 
170هزار واحد مسکونی 
برای فرهنگیان در سراســر کشور ســاخته خواهد شد که 
پیش بینی می شــود سهم خراسان رضوی از این طرح حدود 

15هزار واحد باشد. 
قاسمعلی خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین با بیان اینکه 
آمار دقیقی از فرهنگیان خراســان رضوی فاقد مســکن در 
اســتان وجود ندارد، افزود: بر این پایه دستورعمل واگذاری 
منازل تهیه و به مدارس ارســال شــده است و بر اساس این 
دستورعمل افرادی که شرایط آن را دارا هستند باید به سایتی 
که اعالم شده مراجعه و اطالعات خود را وارد کنند تا با توجه 
به شرایطی که در دستورعمل اعالم شده است، راستی آزمایی 

صورت بگیرد تا افراد مشمول این طرح مشخص شوند.   
خدابنده ادامه داد: معموالً ســهم اســتان خراسان رضوی از 
دانش آموز و همچنین اعتبارات در سراسر کشور ٩درصد است، 
از این رو پیش بینی می شــود در این طرح نیز حدود 15هزار 
واحد مسکونی سهم فرهنگیان استان باشد. وی افزود: هنوز 
جزئیات هزینه های ساخت این واحدهای مسکونی و چگونگی 
پرداخت آن از ســوی فرهنگیان مطرح نشده است.خدابنده 
اظهار کرد: براســاس تقاضای فرهنگیان در مناطق مختلف 
اســتان، راه و شهرسازی اراضی را برای ساخت این واحدهای 
مسکونی اختصاص خواهد داد، اگرچه هنوز درباره متراژ این 

واحدهای مسکونی نیز اطالعاتی ارائه نشده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی
 خراسان شمالی  خبر داد 

 پیگیری کشت فراسرزمینی
 در ترکمنستان 

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  قدس:  خبرنگار  بجنورد- 
خراسان شمالی بر ضرورت ایجاد بازارهای فروش محصوالت 
محلی و کشاورزی تأکید کرد و گفت: برنامه ریزی شده است 
تا در هر شهرستان دو بازار در مسیرهای اصلی تردد مسافران 
و زائران راه اندازی شود. عبداهلل یوسفی در نشست خبری 
همچنین با اشاره به توزیع کود شیمیایی در سال زراعی 
برای  کود شیمیایی  انواع  تن  هزار  کرد: 23  اظهار  جاری 
و  پاییزه  های  کشت  
بهاره در استان خراسان 
شمالی اختصاص یافت.

وی در خصوص افزایش 
قیمــت انواع کــود نیز 
افزود: پیــش از اجرای 
طــرح قیمــت بنزین، 
موضوع افزایش قیمت انواع کودها مطرح شد ولی با پیگیری 
صورت گرفته قیمت کودها افزایش نیافت و کشاورزان برای 
کشت پاییزه می توانند کود فسفاته و پتاسه مورد نیاز خود 

را با همان تعرفه های پیشین تهیه کنند.
یوسفی همچنین به کاهش صادرات محصوالت کشاورزی 
در ســال جاری نیز اشاره کرد و افزود: امسال 4هزار و 300 
تن محصول این استان به ارزش 3میلیون و ٩00 هزار دالر 
صادر شده است.وی در ادامه به کارخانه قند شیروان اشاره 
کرد و گفت: ظرفیت کارخانه قند شــیروان 400 هزار تن 
است ولی میزان چغندر تولیدی استان 100 هزار تن است 
که این کارخانه با 300 هزار تن کسری چغندر قند مواجه 

است.
یوسفی افزود: با توجه به کاهش تولید چغندر قند، مجبور به 
واردات این محصول به استان هستیم.وی اظهار کرد: برای 
انجام کشت فراسرزمینی در کشور ترکمنستان، نشست هایی 
با کنسولگری این کشور برگزار شده و پیگیری ها برای این 

کار در حال انجام است.

گزارش

هاشم رسائی فر   داســتان آلودگــی هوا 
قصه ای تکراری و نخ نما شــده است که هر 
ســال با شدت کم و زیاد در شهرهای بزرگ 
بــا آن برخورد می کنیم. معمــوالً عوامل به 
وجود آمدن آالینده در تمام سال مشترک اند 
اما همیشه فصول سرد سال آلودگی بیشتر 
خودش را نشــان می دهــد. دلیل اصلی اش 
اتفاقات مربوط به وارونگی هواست. خودروها، 
صنایــع و در مقطعی ریزگردهــا از جمله 
مصادیق اصلی ایجاد آلودگی هوا هســتند 
که به محض احســاس آلودگی همه نگاه ها 
متوجه آن ها می شود. اصل هم همین است؛ 
چراکه هر کدام از این دسته از منابع از چرخه 
آالیندگی خارج شوند قطعاً کمک زیادی به 

پاک شدن هوا خواهد کرد.
استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و بهره 
بردن از انرژی های پاک چاره ای برای رسیدن 
به هدف مد نظر هستند. وظیفه هر کدام از 
ما در رسیدن به جایگاهی که هوای پاک را 
داشته باشیم قابل توجه است. در شهری مثل 
مشهد که چیزی بیشتر از یک میلیون خودرو 
در آن تــردد می کند حذف هر کدام از آن ها 
به هر شکلی یا کمتر استفاده کردن از آن ها 
بــرای تردد در شــهر می تواند عالجی برای 

درد آالینده ها باشــد.یکی از راه ها، استفاده 
از ســرویس ها و ناوگان حمل و نقل عمومی 
برای ترددهاســت. اگر در نظر داشته باشیم 
کــه کارمندان و کارگران برای رســیدن به 
محل کارشان و برگشت به خانه از سرویس 
یا سیســتم حمل و نقل عمومــی به جای 
خودروهای شخصی شــان اســتفاده کنند 
این می تواند کمک قابل توجهی در کاهش 
آلودگی هوا داشته باشد. همچنان که برعکس 
آن روزانه موجب آلوده تر شــده هوای شهر 

مشهد می شود!
برداشته شدن ســرویس ادارات و برخی از 
کارخانه ها و پرداخت حق سرویس مستقیم 
به کارگران و کارمندان سبب شده تا موضوع 
استفاده از سرویس برای حضور در محل کار 
و برگشــت به خانه جایش را به استفاده از 

خودروهای شخصی بدهد!
به طور مثال اگر تا پیش از این 20 نفر با یک 
سرویس به محل کارشان منتقل می شدند 
با این اقــدام هر کــدام از 20 نفر با خودرو 
شخصی و به صورت تک سرنشین راهی محل 
کارشان می شوند که این اتفاق عالوه بر هزینه 
و اســتهالکی که برای خودرو و شخص دارد 
ســبب ایجاد ترافیک های سنگین، مصرف 

انرژی بیشتر و همچنین آلودگی بیشتر هوا 
می شود.گرچه با وجود باال رفتن نرخ بنزین و 
سهمیه بندی آن هزینه های استفاده از خودرو 
شخصی به مراتب نسبت به گذشته باال رفته 
و خیلــی از کارکنان و کارگران از نداشــتن 
ســرویس بــرای حضور در محل کارشــان 

گالیه مندند.
 راه اندازی دوباره سرویس های 

کارکنان ادارات
کارمند یکی از ادارات شــهر مشــهد ضمن 
درخواست از مسئوالن برای راه اندازی دوباره 
ســرویس های کارکنان ادارات می گوید: تا 
همین چند سال قبل اکثر همکاران ما صبح 
با ســرویس اداره به محل کارشان می آمدند 
و بعــد در انتهــای ســاعت کاری به خانه 
برمی گشتند اما اکنون سرویسی نیست و ما 
مجبوریم با خودروهای خودمان یا با استفاده از 
تاکسی به محل کارمان برسیم. وی می افزاید: 

این کار ســبب می شود که صبح ها ترافیک 
ســنگینی در شهر شاهد باشیم و همچنین 
زمان تعطیلی ادارات همین ترافیک را دوباره 
تحمل کنیم آن وقت همگی ناراضی هستیم 
از شلوغی خیابان ها و آلودگی هوا در حالی که 
خودمان مقصر اصلی در این داستان هستیم.

شهروند دیگری نیز با طرح گالیه ای مشابه 
اظهار مــی دارد: تمام کارکنان اداره ما پیش 
از این با چهار تا پنج دستگاه مینی بوس در 
محل کار حاضر می شــدند اما از زمانی که 
سرویس ها برداشته شده و هزینه آن نقدی 
به کارکنان پرداخت می شود اکثر همکاران 
ترجیح می دهند با ماشین های خودشان به 
اداره بیایند در حالی که اداره پارکینگ الزم 
برای پارک این همه خودرو ندارد و همکاران 
دقایــق زیادی را در خیابان هــای اطراف به 
دنبال جــای پارک می گردند کــه خود به 

آلودگی ها دامن می زند.

شهروندان در گفت وگو با قدس پیشنهاد دادند

راه اندازی مجدد سرویس ادارات 
برای کاهش آلودگی هوا
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اطالعات قدیمی و مجریان بی انگیزه
نکته قابل توجه دیگر اینکه مدتی قبل رئیس کمیســیون شهرسازی و معماری 
شــورای شهر مشهد در مراسم گرامیداشــت روز شهرسازی گفته بود آنچه امروز 
در مقابل چشمان ماست، ثمره و خروجی نظام شهرسازی و تبلور کالبدی تمامی 
فرایندهایی است که در 50 تا 60 سال اخیر توسط قوانین و سازمان های وابسته و 
مردم شکل گرفته است که به اذعان اکثر کارشناسان حوزه شهرسازی، عدم رضایت 
از وضع موجود شــهرهای ما وجود دارد پــس می توان نتیجه گرفت که عملکرد 
گذشــته، قابل دفاع و مطلوب نیســت. وی با بیان اینکه بارها شاهد شهرفروشی، 
تراکم فروشی و کاربری فروشی بوده ایم، می افزاید: طرح های ما نیز در فرایند تهیه، 
تصویب و اجرا نسخه شفابخشی نبوده اند در مرحله تصویب به دلیل اینکه شهرداری 
بــه عنوان نهاد مجری در فرایند تهیه و تصویب دخیل نبوده، حس تعلق به طرح 
نداشته اند؛ متخصصان و دستگاه های ناظر به طرح های تفصیلی نیز همچون وزارت 
راه و شهرسازی به درستی شهرداری ها را متهم می کردند که اولویت  آن ها توسعه 
و عمران شهر است نه رعایت ضوابط شهرسازی.وی با اشاره به اتفاقات رخ داده در 
حوزه طرح های جامع و تفصیلی شهر مشهد می گوید: در حالی در شورای پنجم به 
سمت طرح های تفصیلی رفتیم و آن را در دستور کار قرار دادیم که اطالعات به روز 
نبود، مشاوران طرح انگیزه ای نداشتند، مدیریت شهری مدت طوالنی با این طرح 

دست  و پنجه نرم می کرد و شهرداری نیز امیدی به این طرح ها نداشت.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305
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ادامه بالتکلیفی سازمان فرهنگی شهرداری مشهد
 همچنان »سرپرست« 

عهده دار امور است
ســازمان  تســنیم: 
فرهنگــی شــهرداری 
مشــهد مقــدس یک 
است  گسترده  سازمان 
کــه وظایف فرهنگی و 
را  متعددی  شهروندی 

برعهده دارد.
در سلســله گزارش هایی عملکرد فرهنگســراهای شهر 
مشــهد مقدس که مســتقیما زیــر نظر این ســازمان، 
مدیریت می شوند مورد بررســی قرار داده شده است در 
این گزارش ها برآورد بســیاری از کارشناسان و متولیان 
فرهنگی این بوده اســت که امروز فرهنگسراها از کارکرد 
واقعی خود فاصله بســیاری گرفته اند. این درحالی است 
کــه  انتقاد دیگــر مربوط  بــه وضعیــت مدیریتی این 
ســازمان  است؛ ســازمانی که به صورت مستقیم با امور 
فرهنگ شــهروندان سر و کار دارد و همچنان بدون مدیر 
با حضور یک سرپرســت اداره می شود. حاال باید دید چرا 
مدت هاست که این اداره بســیار مهم  با سرپرست اداره 

می شود نه یک مدیر کارکشته و با سابقه؟
سازمان فرهنگی شهرداری مشهد به صورت مستقیم وظیفه 
سیاســت گذاری فرهنگی را در کالنشــهر مذهبی مشــهد 
برعهده دارد و برای این سازمان با این گستردگی فرهنگی و 
تاثیرگذاری در جامعه؛   مناسب نیست که وضعیت مدیریتش 

اینگونه یک بام و دو هوا باشد.
قطعا تــداوم این بالتکلیفی ثمرات مناســبی برای فرهنگ 
شــهروندی در مشــهد ندارد و انتظار می رود شــهردار این 
کالن شــهر هرچه زودتر نســبت به تعیین تکلیف مدیریت  

سازمان یاد شده اقدام کند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی مطرح کرد
 جلوگیری از تعطیلی ۳۰ واحد تولیدی 

با اقدامات دستگاه قضایی 
بجنورد-خبرنــگار 
رئیــس کل  قــدس: 
خراسان  دادگســتری 
شــمالی گفــت: طی 
 ۸ و  گذشــته  ســال 
ماهه اول امســال ۳۰ 
قباًل  تولیدی که  واحد 

تعطیل شــده و یا با توقف روند تولید مواجه شــده بودند، 
مجدداً احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

حجت االسالم والمســلمین جعفری در هشتمین نشست 
ســتاد اســتانی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی با 
حضور جمع کثیــری از تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و 
ســرمایه گذاران استان خاطرنشان کرد: موضوع این جلسه 
بررسی و تبادل نظر راجع به مشکالت، موانع و آسیب های 
حــوزه صنعت، تولید و ســرمایه گذاری در اســتان و ارائه 
راهکارهای برون رفت از مشــکالت بود که پس از استماع 
درخواســت ها و مطالبات آنان حســب مــورد تصمیمات 
مقتضی اتخاذ شــد. وی افزود: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان 
آبان ماه ۱۳۹۸، تعداد ۱۳۸ پرونده در خصوص مشــکالت 
ســرمایه گذاران در دبیرخانه ســتاد اســتانی تشکیل و با 
پیگیری های انجام شده، ۷۱ فقره از این پرونده ها مختومه 

و باقیمانده آن ها در دست پیگیری قرار دارد.
رئیس کل دادگســتری خراســان شــمالی تصریح کرد: با 
پیگیری های صورت گرفته از ســوی برخی دســتگاه های 
اجرایی عضو ســتاد استانی اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی، یک کارخانه تولید فراورده های لبنی احیا و تعداد 

۳۰ نفر مجدداً به کار بازگشتند.

 تخریب استخر ذخیره آب 
در روستای بُرآباد خواف

قدس: یک باب استخر 
ذخیره آب در روستای 
بُرآباد شهرستان خواف 
به دستور مقام قضایی 

تخریب شد.
کشاورزی  جهاد  مدیر 
شهرستان خواف گفت: 

این استخر به صورت غیرمجاز در اراضی قنات سینه برآباد 
ســاخته شده بود که مالک پس از ذخیره سازی آب نسبت 

به فروش آن به معادن اقدام می کرد.
رحمــان دادپور ادامه داد: در شهرســتان خواف تاکنون 6 
فقره پرونده تخلف به مرحله قلع و قمع رسیده که حکم آن 
با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی و همکاران 

امور اراضی اجرا شده است.
وی افزود: به اســتناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغ هــا و تداوم بهره وری، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر 
کاربری در اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی 
شهر و روستا بدون دریافت مجوز از اداره امور اراضی ممنوع 

است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.

 جزئیات تازه ای از ماجرای دستگیری افراد 
صاحب نفوذ توسط سربازان گمنام امام زمان)عج(

 اختالس »قیری« چند مدیر 
در خراسان شمالی

صدا و سیما: دادگستری 
کل خراســان شــمالی 
و  ارتشا  اختالس،  میزان 
تحصیل مال نامشــروع 
مدیران  دستگیر شده  در 

استان را اعالم کرد.
دادگســتری  رئیس کل 
خراسان شــمالی گفت: در پی رصد اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در بررســی نحوه توزیع قیر رایگان در اســتان 
مشخص شد در این حوزه و در یک فرایند پیچیده نوعی فساد 
مالی توســط تعدادی از مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی 
شــکل گرفته است.  حجت االســالم جعفری اتهام متهمان را 
تاکنون مشتمل بر ارتشا به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و 
۵۰۰ هزار ریال، پولشویی و اختالس به میزان ۲۵ میلیارد ریال 
و تحصیل مال نامشــروع به مبلغ ۱۱۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون 
و ۹۵۰ هزار ریــال اعالم کرد و افزود: با توجه به ماهیت جرایم 
ارتکابی و نیز ابعاد مختلف موضوع، متهمان با صدور قرار بازداشت 
موقت روانه زندان مرکزی بجنورد شده اند. به گفته وی متهمان 
دو نفر از مدیران سابق استانی و چند نفر از کارکنان دستگاه های 
اجرایی هستند. اکنون در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی 
دادســرای عمومی و انقالب بجنورد به این موضوع رســیدگی 
می شود. از حدود دو هفته پیش خبر هایی مبنی بر دستگیری 
شــهردار مرکز یکی از بخش های بجنورد شنیده و در روز های 
اخیر نیز خبر هایی از دستگیری دو مسئول سابق در استانداری 
در فضای مجازی منتشر شده که تاکنون از سوی مقامات رسمی، 
خبری در خصوص سمت فعلی یا اسبق مدیران دستگیر شده 

منتشر نشده است.

دادستان بجنورد خبر داد
 دستگیری عامل جنایت

 چند روز پس از قتل 
بــجــنــــورد- 
خبرنگارقدس: دادستان 
عمومــی و انقالب مرکز 
استان خراسان شمالی از 
دستگیری متهم به قتلی 
که در تاریخ سوم آذرماه 
گذشته دست به جنایت 
زده بود، خبر داد. مســلم محمدیاران با اعالم این خبر تصریح 
کرد:فــردی که چند روز پیش به اتهام قتل مرد ۳۴ ســاله ای 
در یکی از روســتاهای توابع شهرســتان بجنورد تحت تعقیب 
قرارگرفت، توسط مأموران انتظامی دستگیر شد. وی خاطرنشان 
کرد: در گذشته همسر این متهم ضمن تشریح جزئیات، ماوقع 
شــوهرش را به عنوان قاتل اعالم می کند که پس از آن متهم با 
تالش مأموران دستگیر و در بازجویی ها به ارتکاب جنایت اعتراف 
کرد. وی با بیان اینکه پرونده قضایی متشکله در شعبه ۴ بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب بجنورد در حال رسیدگی است، گفت: 
ماهیــت و ابعاد مختلف و نیزه انگیزه های احتمالی این قتل در 

دست بررسی است.

با شلیک پلیس اسفراین
 خودرو حامل سنگ معدن غیرمجاز 

متوقف شد
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین 
از کشف حدود ۲تن و 6۰۰کیلوگرم سنگ معدن غیرمجاز از نوع 

سرب به ارزش ۱۵۰ میلیون ریال خبر داد.
سرهنگ جاوید مهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: مأموران 
انتظامی شهرستان در راستای طرح عملیاتی مبارزه با استفاده 

غیرمجاز از معادن را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در این راستا مأموران طی هماهنگی قضایی در محور 
اســفراین -زرق آباد و اســفراین -پرکانلو موفق به شناسایی دو 

دستگاه خودرو نیسان حامل سنگ معدنی غیرمجاز شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مأموران در بازرسی از خودرو 
محور اسفراین- زرق آباد موفق به کشف ۲ هزار و ۱۹۵کیلوگرم 
سنگ معدن از نوع سنگ سرب کشف نمودند،خاطرنشان کرد: 

در این راستا خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر شد.
سرهنگ مهری اظهار کرد: در عملیات دیگر در محور اسفراین 
- پرکانلو یک دستگاه خودرو نیسان حامل ۴۰۰ کیلوگرم سنگ 
سرب غیرمجاز شناسایی که پس از اعالم  دستور ایست از محل 
متواری و مأموران با رعایت قانون به کارگیری سالح و تیراندازی 

هوایی خودرو را  متوقف و راننده خاطی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی اسفراین با اشاره به اینکه سنگ های غیرمجاز 
تحویل محیط زیست شد، گفت: در بررسی به عمل آمده ارزش 
ریالی سنگ معدن مکشــوفه ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده و 
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مقامات 

قضایی تحویل داده شدند.

عامالن اسکورت موادمخدر در محاصره قانون 
 141 کیلوگرم تریاک 

در »درمیان« کشف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی خراسان جنوبی 
از انهــدام بانــد قاچاق 
موادمخدر در شهرستان 
دستگیری  و  »درمیان« 
عامالن این اقدام خبر داد.
مجید شــجاع  ســردار 
اظهار کرد: دوشنبه گذشته مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرســتان درمیان هنگام کنترل محورهای عبوری در محور 
سربیشه به طبس مسینا به یک سواری سمند مشکوک شدند و 

به راننده خودرو دستور ایست دادند.
فرمانده انتظامی استان خراســان جنوبی گفت: راننده خودرو 
سمند با مشــاهده مأموران متواری شد که با اقدامات پلیسی 
سواری سمند به همراه یک پژو ۴۰۵ که آن را اسکورت می کرد 

توقیف و پنج سرنشین خودروها دستگیر شدند.
ســردار شجاع تصریح کرد: در بازرســی از سواری سمند ۱۴۱ 
کیلوگرم تریاک کشف شد و متهمان که به صورت باندی اقدام به 
حمل و جابه جایی موادمخدر می کردند با تشکیل پرونده به مقام 

قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

زاویه تصویر

ترمیم آسفالتی که هیچ مشکلی 
نداشت اسراف نیست؟!

 تقاطع بولوار شهید صابری 
و شهیدان عامل

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     .

جریمهعدمساخت!
فریادرســی  به  داد ما بیچاره ها برسد که  هر چه  در روستا داشتیم  فروختیم  و در گلبهار زمین  
خریدیم، اما چون  پول  ساخت  نداریم، سازمان  عمران  به جای  کمک  به  ما برای  ساخت  و ساز، از 

 ما۳۰تا۵۰میلیون  تومان  جریمه  عدم  ساخت  می خواهد.
915...2986

بامدرکفوقلیسانساسنپکارمیکنم!
من با مدرک فوق لیسانس اسنپ کار می کنم. بعد از گرانی بنزین کرایه ها فرقی که نکرد بعضاً 
کمتر هم شد! جالبه که کرایه اسنپ موتور از کرایه ماشین در یک مسیر یکسان بیشتره و کرایه 

یک مسیر محلی در مشهد کمتر از نصف تهران است.
91۰...76۰5

احتکارلوازمیدکی
بازرسان سری به فروشگاه های لوازم یدکی 
مشــهد بزنند تا معنی احتــکار و گرانی را 
بفهمنــد، چون در عرض یــک هفته همه 
قطعات نایاب شده است. باید گفت کسانی 
کــه ایــن روش را برای ســود کردن پیش 
گرفته اند، پزشکان بدون کارتخوان در انتظار 

شما هستند.
915...5۰92

ویزیتکمیتهامدادیهاشده50هزارتومان!
یکشنبه هفته پیش رفتیم دکترغالمرضا...، 
متخصص جراحی عمومی با دفترچه سالمت 
کمیته امداد، ۴۰ هزار تومان ویزیت گرفتند. 
این یکشنبه برای نشان دادن جواب آزمایش 
دوباره رفتم که گفتند ویزیت کمیته امدادی ها 

شده ۵۰ هزار تومان!
915....۰62۳

چهنهادیپاسخگوست؟
چه نهاد و سازمانی پاسخگوی تخلفات گسترده ساختمانی در منطقه جانباز است؟ این حجم از 

تخلفات ساختمانی در هیچ کجای مشهد مشابه ندارد.
915...4525

پاسخشهرداریمنطقه2بهیکپیام
با عنایت به پیام مندرج در روزنامه قدس شــنبه ۲ آذرمــاه ۱۳۹۸ صفحه ۳ ویژه نامه قدس 
خراسان در خصوص وضعیت اراضی باقیمانده باغ فتح آباد )میدان بار سپاد(، به اطالع می رساند 
زمین های مذکور فاقد طرح مصوب شهرســازی بوده و تنها به زمین هــای با متراژ ۲ هزار و 
۵۰۰مترمربع و با استعالم از مشاور پاسخگویی می شود. در خصوص زمین های ریزدانه که بدون 
اخذ مجوز اقدام به ساخت کرده اند و فاقد حد نصاب پاسخگویی هستند از طریق مشاور در حال 

پیگیری و اقدام است. مراتب جهت اطالع و درج جوابیه به حضور ارسال می شود.
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با ردزنی های شــبانه روزی  عقیل رحمانی
ســازمان اطالعات ســپاه خراســان رضوی 
محموله عظیم ذرت های مشکوک به آلودگی 
آفالتوکسین در اســتان خراسان کشف و در 

چند سیلو توقیف شد.
چندی پیش اطالعاتی به دست سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در ســازمان اطالعات ســپاه 
خراسان رضوی رسید که حکایت از دپوی چند 
ده هزار تنی ذرت مشکوک به انواع آلودگی در 
دو سیلو در حوالی شهر بینالود حکایت داشت.

کشف33هزارتنذرتمشکوک
بهآلودگی

در حالی که ســالمت جامعــه و مبارزه با 
برخــی تهدیدهای بهداشــتی یکی از خط 
قرمزهای ســربازان گمنــام امام زمان)عج( 
در ســازمان اطالعات سپاه خراسان رضوی 
است، به ســرعت بررســی های پوششی و 
نامحســوس در این زمینه آغاز و چند تیم 
برای روشــن شدن دقیق موضوع به منطقه 
وارداتی  نگهداری محموله عظیم ذرت های 

اعزام شدند.
پس از چند روز کار فنــی و اطالعاتی دقیق 
مشخص شد محموله ای حدود ۳۳ هزار تن در 
دو سیلو نگهداری که احتمال آلودگی آن ها نیز 

متصور است.
بــه همین جهــت بود که 
موضــوع به مقــام قضایی 
اطــالع داده شــد و در پی 
آن دســتور آغاز عملیات و 
توقیــف دو محموله صادر 

شد.
مأموران  کــه  بود  این گونه 

وارد محل شــده و حدود ۳۳ هزار تن ذرت 

دپو شــده را که مشکوک 
آفالتوکســین  آلودگی  به 
بیماری های  ایجاد  )موجب 
کپک،  کبــدی(،  ســخت 
عدم کیفیــت بــه لحــاظ 
بودن  پاییــن  آردینگــی، 
معیــار  از  فیبــر  ســطح 
اســتاندارد و چربی پایین 

بود را در محل توقیف کردند.

بازهمردپایتراریختههادیدهشد
در میان اسناد جمع آوری شده توسط تیم های 
عملیاتی، مجوزهایی مشاهده شد که روی آن 
درج شــده بود ذرت ها از نوع تراریخته است، 
حال آنکه طبق قوانین موجود ورود این گونه 

محصوالت به کشور ممنوع است.
طبق اطالعات واصله، واحدهایی که این حجم 
عظیم ذرت در آنجا دپو شده بود در زمان کشف 
۳۳ هزار تن ذرت مشــکوک به آلودگی مجوز 
بهداشتی فعالیت نداشتند و به این واسطه در 

محل خبری از ناظر بهداشتی هم نبود.
همچنین در مســیر تحقیقات نیروهای زبده 
سازمان اطالعات ســپاه استان مشخص شد 
حدود 6۵۰ تریلی محموله ذرت های مشکوک 
به آلودگی را از بنادر به مقصد سیلوهای مورد 
اشاره حمل کرده اند در حالی که به هیچ وجه 
تأیید تخلیــه محموله های مذکور در محل تا 
زمان کشف آن از ســوی نهادهای متولی در 

سامانه مربوط ثبت نشده بود.
 

با دستور قضایی و تالش سازمان اطالعات سپاه خراسان رضوی کشف شد

توقیف33هزارتنذرتمشکوکبهآلودگی

مأمورانحدود33
هزارتنذرتدپوشدهرا
کهمشکوکبهآلودگی
آفالتوکسیندرمحل

توقیفکردند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

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

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 بارش های رگباری 

خراسان رضوی را فرا می  گیرد
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: بارش های 
رگباری که از عصر سه شــنبه در استان آغازشده در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه به صورت پرحجــم در مناطق مختلف 

گسترش می یابد.
براین اســاس تا آخر هفته به طــور متناوب با گذر جریانات 
ناپایدار جوی، افزایش ابرناکی، افزایش ســرعت وزش باد و 
در برخــی مناطق همراه با بارندگی پیش بینی می شــود. از 
بعد ازظهر پنجشــنبه با تقویت جریانات سرد شمالی ضمن 
کاهش دما، بر گستره و حجم بارش ها افزوده شده و بارش ها 
در نواحی سردســیر و کوهستانی به صورت برف خواهد بود. 
انتظار می رود از آخر هفته با توجه به حجم بارش ها، از مقدار 

آالینده های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی کاسته شود.

خبر
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خط قرمز: جانشین فرمانده انتظامي استان از دستگیری عامل 
سرقت های ســریالی در مشهد حین انجام یک سرقت دیگر 

خبر داد.
سردار ابراهیم قربان زاده با اعالم این خبر گفت: در پي گزارش 
چند فقره سرقت هاي سریالي شبانه در منطقه آبکوه، محدوده 
بولوار شفا و ابوطالب دســتورات الزم به فرماندهي انتظامي 

مشهد براي شناسایی عامالن آن داده شد.
جانشــین فرمانده انتظامي اســتان خراســان رضوي افزود: 
مأموران تجسس کالنتري آبکوه با رصد دقیق ماجرا توانستند 

چهره فرضي عامل اصلی سرقت ها را ترسیم کنند.
سردار قربان زاده خاطرنشان کرد: پس از آن پلیس با کنترل 
و مراقبت هاي پوششــي  متهم مورد نظر را هنگام سرقت از 
یک دســتگاه خودرو ســواري پارک شــده در بولوار شهید 

فرامرزعباسي دستگیر کرد.
به این واسطه یک دستگاه خودرو پراید سرقتي که متهم در 
سرقت هاي شــبانه از آن استفاده مي کرد به همراه مقادیري 
وسایل و قطعات سرقت شده از خودروهاي سواري کشف شد 
و متهم که هفت فقره سابقه کیفري دارد تاکنون به ۳۰ فقره 
سرقت در محدوده بولوار جانباز و فرامرز عباسي اعتراف کرده و 
تحقیقات براي شناسایي و دستگیري دیگر متهمان این پرونده 

ادامه دارد.

معتادکارتنخوابرازسرقت100میلیونتومانطال
رافاشکرد

جانشین فرمانده انتظامي خراسان رضوي در ادامه به تشریح 
یک خبر دیگر پرداخت و دراین باره هم عنوان کرد: ردزنی های 

مأموران کالنتري شــفا در پرونده سرقت طال به یک معتاد 
کارتن خواب رسید.

وي گفت: پلیس متهم را دســتگیر و در بازرســي بدني از او 
۴۰۰ هزار تومان وجه نقد کشف کرد. متهم در تحقیقات اولیه 
پرونده به مأموران انتظامي بیان کرد: برادرش با همدستي فرد 

دیگري طالها را از خانه ای  مسکوني به سرقت برده اند.
در پي این اعترافات پلیس دو متهم دیگر پرونده و سه مالخر 
اموال مسروقه را دستگیر و تحقیقات براي کشف دیگر اقدامات 

مجرمانه اعضاي این باند ادامه دارد.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی تشریح کرد

رمزگشایي از 30 فقره سرقت شبانه

مأموران حدود 33 
هزار تن ذرت دپو شده 

مشکوک به آلودگی 
آفالتوکسین را در محل 

توقیف کردند

بــرش



ورزش خراسان

خبر

کارشناسان در گفت وگو با قدس از احتمال تداوم این بیماری تا اردیبهشت ماه سال آینده خبر دادند

موج سواری آنفلوانزا روی سالمت مردم
محبوبــه علی پور گرچــه بنابــر گفته 
متخصصان آنفلوانزا به شــرق کشور فروکش 
کرده اما طی روزهای گذشته بنابر آمار رسمی 
بیش از 12 نفر در اســتان های خراســان به 
دلیل ابتال به این بیماری جان خود را از دست 
داده اند. البته همسو با موج گسترش آنفلوانزا، 
شاهد حساسیت بیشتر شهروندان نسبت به این 
عارضه بودیم که شایعات و تردیدهایی را نیز به 

همراه داشته است.

 سهمیه ای برای تزریق رایگان واکسن
دکترمحمدجعفر صادقی، مدیر گروه پیشگیری 
از بیماری های دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
در پاســخ به این پرســش که بــا وجود آنکه 
بیشترین افراد فوت شده در روزهای اخیر دچار 
بیماری های زمینه ای بوده اند، چرا نســبت به 
تزریق به موقع واکسن آنفلوانزا برای گروه های 
در معرض خطر آگاه سازی نشده است، می گوید: 
بنابر وظیفه در فرصت های قابل دسترس و از 
طریق رسانه ها نســبت به تزریق این واکسن 
توصیه شده و حتی داروخانه ها نسبت به وجود 
واکسن آنفلوانزا اطالع رسانی کردند. همچنین 
مطابق هر ســاله برای افــراد در معرض خطر 
همانند کادردرمانی، نیروهای مســلح که در 
مرزها تردد دارنــد و مبتالیان به بیماری های 
زمینه ای همانند افرادی که پیوند کبد وکلیه 
انجام داده اند، به طور رایگان این واکسن تزریق 
شده اســت. وی تصریح کرد:8هزار دز واکسن 
آنفلوانزا برای گروه های هدف به صورت رایگان 
در مناطق زیرپوشــش دانشگاه علوم پزشکی 

مشهد در استان خراسان رضوی توزیع شد.
وی ادامه می دهد: توصیه می شود سایر افراد نیز 
نسبت به تزریق این واکسن اقدام کنند، چرا که 
احتمال می رود موج بروز آنفلوانزا تا اردیبهشت 
سال آینده ادامه داشته باشد. وی درباره اینکه 
چرا واکســن آنفلوانزا در برنامه واکسیناسیون 
همگانی قرارنمی گیــرد، اظهار مــی دارد: به 
طورکلی در اغلب کشورها تزریق این واکسن 
به طورهمگانی مرسوم نیست، چرا که میزان 
ماندگاری و اثرگذاری آن تنها یک سال است. 

 هیچ واکسن چینی وجود ندارد
دکتر حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره 
انجمن علمی داروسازان در پاسخ به این پرسش 
که آیا تزریق واکســن آنفلوانزا هنوز هم ما را 
نسبت به این بیماری حفاظت می کند، می گوید: 
هدف از واکسیناسیون مصونیت در برابر امراض 
اســت. از این رو گرچه بهتریــن زمان تزریق 
واکسن آنفلوانزا در اواخر شهریورماه است، اما 
از آنجا که احتمال تداوم این بیماری تا ماه های 

آینده وجود دارد و روند اثرگذاری واکسیناسیون 
کمتراز یک ماه زمــان می برد، به تمامی افراد 
درمعرض خطر تزریق واکسن یاد شده توصیه 
می شــود. همچنین باید توجه داشت که تمام 

واکسن های موجود درکشور از منابع مطمئنی 
تهیه شــده و اغلب تولید کشــورهای اروپایی 
هستند و واکسنی به عنوان چینی وجود ندارد. 
ازهمیــن رو از لحاظ کیفیت و اثرگذاری جای 

تردیدی نیست. شایان ذکر است،عفونت های 
تنفسی به دو بخش ویروسی و میکروبی تقسیم 
می شــوند و از بین تمام عفونت های تنفسی 
بیماری آنفلوانزا به دلیل همه گیری و خطرات 
انتشار آن از سوی وزارت بهداشت مورد ثبت و 

پیگیری قرار می گیرد.
 A،B،C بیماری آنفلوانزا دارای ســه تیپ
است و مجموعه ای از ویروس های عامل این 
بیماری شناخته شده اند که گونه های آن هر 
ســال در حال تغییر است اما عمده بیماری 
آنفلوانزای انســانی از نوع و تیپ A و گونه 

H1 N1 است.
غیر از بیماری آنفلوانزا بقیه عفونت های تنفسی 
واکسن ندارند و این واکسن که بیماری آنفلوانزا 
را مهار می کند در افراد مســتعد این بیماری 
کاربرد دارد و باید در اوایل شــروع فصل سرما 

و ابتدای پاییز تزریق شود.

 تعطیلی مقاطع تحصیلی مه والت و 
تربت حیدریه برای  پیشگیری از آنفلوانزا 

خبر دیگر اینکه برای  جلوگیری از شیوع آنفلوانزا 
تمام مقاطــع تحصیلی شهرســتان مه والت، 
جلگه رخ، بایگ و تربت حیدریه امروز تعطیل شد. 
حســن صداقتی افزود: دانش آموزان بیشتر در 
معرض ابتال به آنفلوانزا هستند به همین دلیل 
مقرر شد در راستای جلوگیری از مبتال شدن به 

آنفلوانزا این اقدام صورت بگیرد.
مدیر آموزش و پــرورش تربت حیدریه در این 
خصوص به ایســنا گفت: در جلســه شورای 
آموزش وپــرورش که بــا حضــور فرماندار و 
مســئوالن امنیتی و دانشــگاه علوم پزشکی 
شهرســتان برگزار شــد پس از بررســی آمار 
غایبین، مبتالیان و افراد مشکوک به بیماری 
آنفلوانزا تصمیم بر این گرفته شــد که تمامی 

مقاطع تحصیلی شهرستان تعطیل شود.
محمدرضا قرائی اظهار کرد: چون آمار مبتالیان 
از نرم استاندارد مدنظر وزارت بهداشت بیشتر 
بود تمامی مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه 

تعطیل اعالم شدند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه هر مدرسه ای 
آمار خود را به طور جداگانه اعالم کرده و به 
دلیل اینکه مشاهده شد این بیماری به یک 
اپیدمی تبدیل شده به همین علت تصمیم بر 
تعطیلی مدارس برای چهارشنبه گرفته شد.

قرائی به ایسنا گفت: از خانواده های دانش آموزانی 
که مشکوک به آنفلوانزا هستند درخواست داریم 
از حضور فرزندانشان در مدرسه خودداری کنند 
تا مشکالت کمتر شــده و با استراحت در این 
سه روز از شنبه بتوانند به سالمت در کالس ها 

حاضر شوند.

گفت وگو

سالمت
نماینده این شهرستان در گفت وگو با قدس:

   امکانات درمانی قوچان 
پاسخگوی نیاز مراجعان نیست

 : طلبی ضا ر
مجمع  عضو 
نماینــدگان خراســان 
رضوی گفت: با توجه به 
موقعیــت جغرافیایــی 
قوچان، امکانات درمانی 
شـهـرســـتان  ایـــن 

پاسخگوی نیاز مراجعان نیست و وزارت بهداشت و درمان 
باید در این زمینه اقدامات اساسی را انجام دهد.

هادی شوشــتری در گفت وگو با قــدس آنالین اظهار 
کرد: شهرستان قوچان در حوزه بهداشت و درمان با دو 

مسئله اساسی مواجه است.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت و درمان در مورد سرانه 
جمعیتی شهرستان قوچان معتقد است که جمعیت این 
شهرستان حدود 18۰هزار نفر است و امکانات و خدمات 
درمانی نیز باید به تناسب این جمعیت توزیع شود، اما 
واقعیت آن اســت که  موقعیت جغرافیایی شهرســتان 
قوچان به گونه ای است که جمعیتی در حدود ۵۰۰هزار 

نفر را از حیث خدمات درمانی پوشش می دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شــورای اســالمی  با بیان اینکه در حــال حاضر این 
شهرســتان به عنوان قطب درمانی به بیماران شمال 
استان خراســان رضوی خدمات ارائه می دهد که این 
امر عالوه بر کاهش ارجــاع بیماران، موجب کاهش و 
صرفه جویی در هزینه ها نیز شــده اســت، خاطرنشان 
کــرد: از ایــن رو امکانــات درمانی فعلی شهرســتان 
قوچان پاسخگوی این سرانه جمعیتی نیست و وزارت 
بهداشــت و درمان باید در این زمینه اقدامات اساسی 

را انجام دهد.
شوشتری با اشــاره به اینکه در سه معاونت درمان، 
مســائل  بهداشــت  وزارت  آموزشــی  و  بهداشــت 
افزود:  اســت،  پیگیری  شهرســتان قوچان در حال 
موضــوع دیگر نیــز در خصــوص ارتقــای مجتمع 
آمــوزش عالی ســالمت این شهرســتان به ســطح 
دانشــکده علوم پزشکی اســت. همچنین تکمیل و 
بهره بــرداری پروژه هــای نیمه تمــام مراکز خدمات 
جامع ســالمت قوچان نیز در حوزه معاونت آموزشی 

پیگیری است. بهداشت در حال  وزارت 

  آغاز مسابقات تکواندو دانشجویان 
دانشگاه های پیام نور در مشهد 

ایرنا: مســابقات تکواندو 
پسر  و  دختر  دانشجویان 
دانشــگاه های پیــام نور 
کشــور روز گذشــته در 
دانشگاه  ورزشــی   سالن 

پیام نور مشهد آغاز شد. 
رئیس دانشــگاه پیام نور 
خراســان رضوی گفت: در این دوره از مســابقات 2۴ تیم از 12 
مرکز دانشگاهی پیام نور کشور حضور دارند که از این تعداد 12 

تیم دختران و 12 تیم پسران هستند.
عزیزاهلل نژادعلی افزود: ورزشــکاران از دانشجویان مقطع 
کارشناســی و کارشناســی ارشد دانشــگاه های پیام نور 
هســتند که در هشت وزن و دو رشته »پومسه« و »مبارزه« 

به رقابت می پردازند.
 وی ادامــه داد: دانشــجویان دختــر در وزن هــای منفــی 
۴۶ کیلوگرم، ۴۶ تا ۴۹ کیلوگرم، ۴۹ تا ۵۳ کیلوگرم، ۵۳ تا 
۵۷ کیلوگرم، ۵۷ تا ۶2 کیلوگرم، ۶2 تا ۶۷ کیلوگرم، ۶۷ تا 
۷۳ کیلوگرم و مثبت ۷۳ کیلوگرم و همچنین دانشــجویان 
پســر در وزن های منفی ۵۴ کیلوگرم، ۵۴ تا ۵8 کیلوگرم، 
۵8 تا ۶۳ کیلوگرم، ۶۳ تا ۶8 کیلوگرم، ۶8 تا ۷۴ کیلوگرم، 
۷۴ تا 8۰ کیلوگرم، 8۰ تا 8۷ کیلوگرم و مثبت 8۷ کیلوگرم 

مسابقه می دهند. 
وی گفت: مســابقات تیم های پسران نیز پنجشنبه هفته جاری 

برگزار خواهد شد.
نژادعلی افزود: برگزیدگان این دوره از مســابقات در هر وزن یک 
گروه خواهد بود و تیم های اول تا سوم دختران و پسران به صورت 

جداگانه تعیین و معرفی خواهند شد.

  اشتری همراه تیم بانوان ایران 
راهی فنالند شد

قدس: مهشــید اشتری، 
خراسان  پینگ پنگیست 
رضوی همــراه تیم بانوان 

ایران راهی فنالند شد.
سه نماینده کشورمان به 
ایرانمنش،  همراه حمیده 
مربی تیم ملی بزرگساالن 
راهی فنالند شــدند تا در رقابت های اپن بین المللی این کشور 

شرکت نمایند.
رقابت های فنالند روزهای 1۴ الی 1۷ آذرماه برگزار می شــود و 

دارای جایزه نقدی و امتیاز رنکینگ جهانی است.

  شکست آویژه مقابل شیمیدر
ایسنا: از هفتــه نهم لیگ برتر بسکتبال کشــور، تیم پرستاره 
شــیمیدر در قم میزبان تیم آویژه صنعت پارسا بود. تیم میزبان 
که از ملی پوشان و بسکتبالیست های بزرگی در ترکیب خود بهره 
می گرفت در این دیدار حســاس موفق شد با نتیجه ۷8 بر ۷۰ 

مقابل آویژه مشهد پیروز شود.
این بازی با حاشــیه هایی هم همراه شــد که در آن دو بازیکن 
شیمیدر و آویژه در دقایق پایانی با یکدیگر درگیر شدند و بازی را 

برای دقایقی متوقف کردند.
شاگردان اسالمی با 1۵ امتیاز در رده چهارم قرار دارند و تیم آویژه 
صنعت پارســای مشهد هم با 1۳ امتیاز در جایگاه ششم جدول 

رده بندی لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور ایستاده است.

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس:
غیبت دانش آموزان مبتال به آنفلوانزا موجه است

 وحید اکرمی: معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: 
با تأیید مدیران مدارس یا مراقبین سالمت، غیبت دانش آموزان مبتال به آنفلوانزا موجه 

است و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
صفدر ســلطانی عنوان کرد: با توجه به تعاملی که بین آموزش و پرورش و معاونت بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، نکات بهداشتی و آموزشی که در موارد خاص مورد نیاز است در 
اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد. نظر به اینکه مرجع بهداشتی و تخصصی در این گونه موارد 
دانشگاه علوم پزشکی است، نکاتی که در اختیار ما قرار می گیرد را بالفاصله به مراکز آموزشی 

ارسال می کنیم تا از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری شود.
وی افزود: در مورد اخیر که با آلودگی هوا و شیوع ویروس آنفلوانزا روبه رو بودیم، بسیاری از جزوات 
آموزشی و بهداشتی را به مدارس ارسال کرده، تا مدیران و مراقبین سالمت آشنایی بیشتری با این 

مسائل داشته باشند و در مواقع ضروری بتوانند بهترین اقدام را انجام دهند.
وی در خصوص نحوه برخورد با دانش آموزانی که احتمال ابتال به ویروس آنفلوانزا در آن ها وجود 
دارد، گفت: یکی از مواردی که در اطالع رسانی ها به مدارس ذکر شده، این است که به محض 
اینکه نشانه های بروز آنفلوانزا در یکی از دانش آموزان مشاهده و توسط مراقبین سالمت یا مدیران 

مدارس تأیید شد، همکاری های الزم برای بازگشت دانش آموز به منزل را  انجام دهند.
وی ادامه داد: با تأیید مدیران مدارس یا مراقبین سالمت، غیبت دانش آموزان مبتال به آنفلوانزا 
موجه است و مشکلی از این بابت وجود ندارد. حتی در برخی موارد مدیران ملزم هستند از ورود 
دانش آموزی که مبتال به آنفلوانزا است و با اصرار اولیای خود قصد حضور در کالس درس را دارد 

جلوگیری کرده و او را از سایران جدا نمایند.
وی تصریــح کرد: در مواردی که اولیای دانش آموزان، مدیر مدرســه را از ابتالی فرزند خود به 
آنفلوانزا آگاه کنند نیازی به حضور بیمار در مدرســه نیســت. پس از بهبودی دانش آموز و با 
ارائه گواهی پزشــک غیبت نامبرده موجه خواهد شد.  وی در مورد نحوه فعالیت های ورزشی 
دانش آموزان در شرایط آلودگی شدید هوا گفت: به تمام آموزشگاه ها اعالم شده است که در این 

شرایط از فعالیت شدید ورزشی دانش آموزان در فضای آزاد جلوگیری نمایند.
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 نماینده مردم در مجلس 
با انتقاد از کم کاری های انجام شده: 

 سوغات زیارت باید نماد و معرف 
مشهد باشد

سرور هادیان: موضوع ســوغات زیارت مشهد فرصت 
بسیارطالیی است که متأسفانه با وجود آنکه حرف های 
زیادی در این باره گفته شــده، مسئوالن اجرایی هیچ 

اقدامی در این باره انجام نداده اند. 
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با اعالم 
ایــن مطلب در گفت و گو با قدس گفت: بحث ســوغات 
فرهنگی در تمام دنیا پذیرفته شــده اســت.هر فردی 
به جایی ســفر می کند کاال یا محصولــی را که تداعی 
ذهنی آن نقطه را داشــته باشد، برای خودش یا اقوام و 

دوستانش تهیه می کند.

   نمادی از شهرمان 
حجت االسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفرافزود: می توان 
مجســمه یا نمادهایی که از اســطوره ها، شخصیت ها، 
ســاختمان ها و... در کشورمان اســت، نمادی شوند اما 
متأســفانه ما هنوز برای مسافر داخلی یا خارجی که به 
ایران می آید، نمادی نداریم که با خود به همراه ببرد و 

بگوید نماد ایران یا مشهد است .
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: این نکته درســت اســت هر فردی که به مشهد 
می آید ازمحصوالت بومی، پایه شــهر و استانمان چون 
زعفران، نبات، زرشــک، آلو و... به عنوان سوغات تهیه 

می کند اما نباید به این موارد بسنده کنیم.
وی اظهار کرد: باید ســعی کنیم کاری جدی در بحث 
ســوغات به خصوص ســوغات زیارت انجام دهیم و این 

کاری نیست که تصادفی ایجاد شود.

  کاری علمی و دانشگاهی 
حجت االســالم والمســلمین پژمانفر خاطرنشان کرد: 
برای بحث ســوغات باید پشــتوانه کار دانشــگاهی و 
علمــی صورت بگیرد تــا بتوان کار را بــه صورت برند 
درآورد. وی در پاســخ به این پرســش که در رابطه با 
بحث سوغات زیارت تاکنون چه کار ویژه ای انجام شده 
است، اظهار کرد: جلسات زیادی گذاشته شد برای مثال 
آهو که خودش به عنوان یک نماد زیبا و جذاب اســت 
انتخاب شــود و این در حالی است که شاید خواسته یا 
ناخواسته خیلی از افراد در خانه شان عکس یا مجسمه 
آن را تهیــه می کنند. من خیلی تــالش کردم که این 
موضوع را مصوب کنم و به مراکز دانشگاهی به خصوص 
دانشــگاه های هنر این موضوع عنــوان و روی آن کار 
شــود و حتی می توان د ه ها سرود، موسیقی، مجسمه و 

عروسک آن را ساخت . 

  نمادی مشترک برای معرفی مشهد
وی بیان کرد: می توان نمادهای دیگری را پیشــنهاد و 
بررســی کرد اما باید مراکز با هــم مباحثه کنند و به 
یک وفاق برسند. فراخوان و جشنواره بگذارند تا به یک 
نماد در ایران و مشــهد در بحث سوغات زیارت برسیم 
که بهترین نماد برای مشــهد چیست و بعد از آن دیگر 
بحثــی نکنیم و همه در جهــت آن، ظرفیت هایمان را 
کتاب، مجسمه، عروسک،انیمیشن، فیلم وتله فیلم و... 

داشته باشیم.
 نماینده مردم مشــهد درخانه ملــت تصریح کرد : این 
موضوع را باید آن قدر منتشــر کنیــم که هر کجا یک 
نماد مشخص اعم از آهو، کاشی حرم و... را هر فرد دید، 
بگوید نماد ایران و مشــهد است و این موضوع باید در 

بحث سوغات زیارت جدی دیده شود.

       مدیرکل راه آهن خراسان:
مشهد مقصد نهایی سفر ریلی 

مسافران خارجی است

ایرنا: بررسی آمار سفر ریلی زائران و مسافران خارجی 
خراسان رضوی نشان می دهد ورود این افراد به مشهد 
حدود دو برابر خروج آن ها با قطار است و این کالنشهر 
مقصد نهایی اغلب آن هاست. مدیرکل راه آهن خراسان 
با اعالم این مطلب گفت: در آبان ماه امســال ۴ هزار و 
۵22 مسافر و زائر خارجی با قطار به مشهد وارد شدند 
در حالــی کــه در این مدت 2 هزار و 8۹1 مســافر با 

استفاده از ناوگان ریلی مشهد را ترک کردند.
مصطفی نصیری ورگ افزود: این آمار در ماه های دیگر 
سال نیز به همین مقدار و نسبت است که نشان می دهد 
مشهد در برنامه سفر این گردشگران مقصد نهایی است. 

     با فعالیت 15 هنرمند
هنر منسوخ شده گلدوزی سنتی 

در رشتخوار احیا شد

قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
شهرستان رشتخوار از احیای هنر منسوخ شده گلدوزی 

سنتی در این شهرستان خبر داد.
کاظم کامیاب گفت: از ابتدای امســال  در دو روستای 
باسفر و کریم آباد 1۵ نفر در این رشته مشغول فعالیت 
شده اند و انتظار می رود با توجه به استقبال بسیار خوب، 

مجدد این رشته در بیشتر روستاها رونق بگیرد.
وی افزود: گلدوزی هنری است برای دوختن طرح های 
مختلف که با سوزن و انواع نخ روی پارچه انجام می شود 
و موارد اســتفاده از این هنر به صــورت پرده دیواری، 

روطاقچه ای، روبالشتی و... است.

   سرپرست فرمانداری نیشابور:
اضالع مثلث اقتصادی سبب انعطاف 

در مقررات شده است

نیشابور- خبرنگارقدس: اضالع مثلث اقتصادی سبب 
بومی ســازی مدل های توســعه اقتصادی، مــوازی کاری، 
برداشت های سلیقه ای و در نهایت انعطاف در مقررات شده 
است. سرپرست فرمانداری نیشابور در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی با حضور معین های اقتصادی این شهرستان اظهار 
کرد: ما امروز در نیشابور شهر گنج داریم و انتظار از این شهر 
در استان و کشور زیاد است لذا نیازمند افزایش سرعت در 
روند طرح ها هســتیم.  علیرضا قامتی افزود: در این  مسیر 
نباید نگاهمان به بانک ها باشد بلکه اعتمادسازی صندوق های 
خرد و متوسط روستایی باید احیا شود و در این مسیر زبان 

مشترکی بین مسئوالن و سرمایه گذاران شکل بگیرد.
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محمدرضا علی زاده

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

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. اثري برجســته از خواجه  عبدا... انصاري- از 
مزه هــا 2. صــوت تنبیــه- غــذاي کفش- 
گفت وگوي رادیو تلویزیوني ۳. مادر پیامبرگرامي 
اسالم»ص«- مسلک- فلز سخت  ۴. از اشکال 
هندســي- مادران اســت و جمع ام- شک و 
 تردید ۵. نام پسرانه فرنگي- پیش درآمد تمجید

مقتــول  فرزنــد  جنبــش-  و  تــکان   .۶
آدم»ع«- ضمیر جمع ۷. کتاب ابن ســینا در 
طب- برگردانــدن- خوردن 8. بندگي کردن- 
میــوه ده- بر ســطح مربا مي زند ۹. روشــي 
 براي طبخ برنج- خودپســند- پشت سرکسي 
1۰. صوت ندا- ســهل انگاري- نفت مرغوب 
دریاي شــمال 11. گرفتنــی معروف کبری 
- برگــه خریــد کاال 12. شــاهدانه- چرخ 
خودرو- فرهنــگ لغت فرانســه 1۳. زادگاه 
ســنایي- پرچم- خشــمگین 1۴. به بیرون 
 فرســتادن کاال- اســباب زحمــت- مدرک 
1۵. جــرم- گــروه نظامــي جدایي طلــب 
سریالنکایی که در سال 2۰۰۹ سالح های خود 

را برزمین گذاشتند

1. پرهیزکاران- توانایي داشــتن- چیزي 
خالــص-  کربــن   .2 به ســتم گرفتن  را 
نابینــا- بیماري عفونــي میکروبي که با 
همراه اســت  عضالت  دردناک  انقبــاض 
۳. مدفــن این پیامبر گرامي در شــوش 
واقع شــده- عنکبــوت ۴. رودخانه اي در 
خط مــرزي ایران و افغانســتان- عکس 
۵. نوعي حلوا- وسني- بااهمیت- خالص 
و ســره ۶. همــگان- صوت شــگفتي- 
 نهایــت چیــزي- حــرارت بــدن بیمار 
 ۷. نمایش عمومي فیلم- عزیمت لشــکر 
8. نقــاش- بــرادر حضرت موســي»ع«- 
ســخنان بیهوده ۹. گاوباز اسپانیایي- نام 
دخترانــه وطنــي 1۰. دریــاي عــرب- 
خوابگــزاري- آش ســاده- نــژاد مردم 
تایلند 11. نیم- عضو دســتگاه تنفسي- 
 صدراعظــم ســابق آلمــان- لنگــه در 
هوچیگــري  میــالدي-  مــاه   .12 
1۳. ســوگند ریاســت جمهوري- برابــر 
برایــش  گردشــگري«  »بــوم  فارســي 

برگزیده اند 1۴. دســتگاهي در موســیقي ســنتي 
ایراني- دوباره  کاري شــده- دچار اختالالت روحي 
شده 1۵. مظهر شیریني- شبه جزیره اي استراتژیک 

در جنوب شرق اروپا- کفش چوبي

  عمودی  افقی

معاون استاندار:
  حل تمام مشکالت دانشگاه های 

خراسان شمالی در توان استان نیست
بجنورد- خبرنگارقدس: معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار خراسان شمالی، بهترین راه برای حل مشکالت 
دانشــگاه های اســتان را مدیریــت واحــد و ملزم کردن 
دســتگاه های اجرایی برای انجام تکالیف حوزه تخصصی 

خود عنوان کرد.
رضا رجب زاده در جمع رؤسای دانشگاه های استان اظهار 
کرد: مشکالت دانشگاه ها باید کاهش یابد. هر چند در این 
مسیر نیازمند حمایت های ملی هستیم، زیرا حل تمام این 

مشکالت در توان استان نیست.
وی حــل مشــکالتی همچــون نبــود روشــنایی معابر 
دانشــگاه ها، نبود فیبر نوری و اینترنت و کمبود اتوبوس 
برای مسیرهای دانشگاهی را منوط به بررسی های بیشتر 

با حضور دستگاه های اجرایی تخصصی دانست .
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