
گازگرفتگی ۵۵نفر در یک عروسی! کاهش 7 درصدی میزان مقرری بگیری کارگران بیکار
در پی یک بی احتیاطی صورت گرفتمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به قدس خبر داد 

مدیــر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 
رضوی در مورد شــمار کارگرانی که در استان از 
ابتدای ســال بیکار شده اند، گفت: در این مورد با 
توجه به اینکه بــازار کار ورودی و خروجی هایی 
را شــاهد است و اختالفاتی گاهاً در این خصوص 
وجود دارد به طور یقین نمی شود اظهار نظر کرد. 
معموالً شروع و خاتمه کار برای برخی از کارگران 

دقیق نیست و جابه جایی ها...

صدا وســیما: مدیر مرکــز بهداشــت و درمان 
 شهرستان کاشمر گفت: نشت گاز مونوکسید کربن
از بخــاری یک تاالر در شــهر ریــوش منجر به 
مسمومیت ۵۵نفر از میهمانان یک مجلس عروسی 
شد. دکتر محمدجواد یزدانی، مدیر شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان کاشمر از مسمومیت تعدادی از 
شهروندان در یک رســتوران در بخش کوهسرخ 

کاشمر خبر داد... .......صفحه 3 .......صفحه 2 

دانشجو، مبارزه، خدمت
معاون صمت استان در گفت وگو با قدس:

فروش برنج پاکستانی 
باالتر از 8هزار و 900 

تومان تخلف است

وزیر راه خبر داد

 امضای قرارداد 
اتصال بیرجند به 

شبکه ریلی کشور

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

در اجتماع 4 هزار نفری دانشجویان جهادگر بسیجی با حضور آیت اهلل علم الهدی و سردار فدوی مطرح شد 

.......صفحه 2 

قدس واکاوی کرد

ساماندهی دالالن  
حوزه سالمت؛ 

ضرورتی که دیر 
اجرایی شد!

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی گفت: با توزیع ۷هزار تن برنج پاکستانی 
در سطح استان قیمت این کاال از اواسط این هفته به شدت پایین 

خواهد آمد. علی غفوری مقدم ...
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ساعتی در جمعه  بازار 
کتاب مشهد

 پاتوق 
کتاب بازها 
آشفته است

مرد میانســال  درحالی که  کتاب رنــگ و رو رفته ای را از 
الی پارچه ای بیرون می کشــد به مرد فروشنده می گوید: 
کتاب تاریخی و چاپ ســنگی هم می خرید؟ مرد خونسرد 
جواب می دهد  تا چه کتابی باشــد؟ ونیم نگاهی به کتاب 
می اندازد و می گوید: این ۷0 تومان! مرد فروشنده دلخور از 
معامله خودداری کرده و می رود. چند غرفه ای را  رد می کند 
چشــمش به نســخه جدیدی ازهمین اثر می افتد که 40 
هزارتومان قیمت دارد. جمعه بازار کتاب مدرس این روزها 
به محلی آشنا برای کتاب بازها و کتاب الزم ها  تبدیل شده 
است. یکی از فروشــنده ها که 10 سالی است دراین بازار 
کسب وکاری به هم زده، می گوید: مردم به خرید ازاین بازار 
عالقه مند هستند چرا که می توانند کتاب های قدیمی، دست 

دوم وحتی چاپ های جدید ...

فصلنامه »مطالعات سیاست خارجی 
تهران« منتشر شد

ســیزدهمین  قــدس: 
شماره فصلنامه »مطالعات 
تهران«  خارجی  سیاست 
شماره  شــد.این  منتشر 
متضمــن  فصلنامــه  از 
گفت وگوی ویژه با رئیس 
اقلیــم کردســتان عراق 

است. 
از  شــماره  ایــن  در 
صاحبنظران  فصلنامــه 
ایرانی، عراقــی و لبنانی با ارائه مقاالت  پژوهشــی 
درباره چشــم انداز تحوالت منطقه ای و بین المللی 
اظهارنظر کرده اند. در این شماره از فصلنامه مسائل 
گوناگونی از جمله ســناریوهای پیــش رو در تقابل 
راهبردی ایران و آمریکا، انباشت قدرت و گسترش 
نفوذ انقالب اســالمی ایران، رویکردهای سیاســی 
آمریکا در برابر ایران- 40 سال جنگ اراده ها، برنامه 
موشکی ایران و رویکرد امنیتی آمریکا مورد بررسی 

قرار گرفته است.
ســردبیر فصلنامه »مطالعات سیاست خارجی تهران« 
در سرمقاله خود تحت عنوان »جنگ، گزینه یا چالش 
کاخ سفید« به ناکارآمدی گزینه نظامی کاخ سفید  در 

برابر اراده ملت ایران پرداخته است.

افزایش 9 درصدی مسافران 
اتوبوسرانی مشهد

قدس: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 
گفت: استفاده مســافران از ناوگان اتوبوسرانی افزایش 
یافته است. حســینی پویا افزود: استفاده کنندگان از 
اتوبوس های این ســازمان در بازه 14 روز پس از تغییر 
نرخ سوخت به نســبت بازه زمانی مشابه قبل آن ۹.2 

درصد افزایش داشته است.

در جریان بازدید از پژوهشکده های 
هوا خورشید و فناوری زیستی عنوان شد

صدور بخش نامه ای برای تحقق 
ارتباط صنعت و دانشگاه 

ایرنا: رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: ارتباط بین 
صنعت و دانشــگاه مورد توجــه و تأکید خاص رئیس 
جمهــور قرار دارد و این امر در تأکید رئیس جمهوری 
به وزیران اقتصادی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و 

تجارت مشخص است. 
محمود واعظی روز پنجشنبه گذشته در جریان بازدید 
از پژوهشــکده های هوا خورشــید و فناوری زیستی 
دانشگاه فردوسی مشهد در جمع خبرنگاران، افزود: به 
زودی بخش نامه ای از سوی هیئت دولت برای تحقق 
هرچه بهتر و بیشتر ارتباط میان صنعت و دانشگاه صادر 
خواهد شد.وی ادامه داد: اکنون راهی جز به کارگیری 
همــه توان داخلی به منظور اســتفاده از فعالیت های 

پژوهشی دانشگاه ها برای خودکفایی در کشور نداریم.
رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین به بازدید از دیگر 
دانشگاه های کشور و مقایسه آن ها با دانشگاه فردوسی 
اشــاره و بیان کرد: دیگر دانشگاه ها در یک یا دو حوزه 
فعالیت های خوبی انجام داده اند، ولی دانشگاه فردوسی 
عالوه بر آن ها، موضوعات مختلــف دیگر را نیز مورد 
توجه قــرار داده که در صورت حصول نتیجه می تواند 
تحوالت زیادی را در بخش های مختلف در پی داشته 
باشد. وی گفت: دانشگاه ها تاکنون تنها آموزش محور، 
پژوهش محور و یا مهارت محــور بوده اند، اما هم اینک 
شاهد اقدامات کارآفرینی و فناورانه نیز در مراکز آموزش 
عالی کشور هستیم، زیرا دنیای کنونی بسیار سریع در 
حال تغییر است.منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری نیز در این جمع مهم ترین مطالبه دانشجویان 
را وضعیت توسعه و فضای نقدپذیری از همه بخش های 
کشــور ذکر و بیان کرد: در برخی مناسبت ها همچون 
شانزدهم آذر ماه »روز دانشجو« با برپایی نشست ها و 

سخنرانی ها چنین گفتمان هایی شکل می گیرند. 

خبرخبر

قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: ارکان حاکمیت 
در خراسان رضوی پشتیبان فعالیت  معین های اقتصاد 

مقاومتی هستند.
علیرضا رزم حسینی در جلسه کارگروه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان که بــا حضور رئیس دفتر 
رئیس جمهوری در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در 
راستای تحقق الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی، 
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اســتان در فروردین ماه 

سال جاری به شکل کامالً مردمی و بدون هزینه دولت 
با امکانات اتاق بازرگانی ایجاد شــد که امروز امورات 

142 معین اقتصاد مقاومتی را اداره می کند.
وی با اشاره به اینکه ارکان حاکمیت در خراسان رضوی 
پشتیبان فعالیت  معین های اقتصاد مقاومتی هستند، 
افزود: هم اکنون معین های اقتصاد مقاومتی داوطلبانه 
مسئولیت توسعه و توانمندسازی روستاهای خراسان 

رضوی را برعهده گرفته اند.

رزم حســینی با تأکید بر این نکتــه مهم که به دلیل 
تحریم ها و قطع سوئیفت های بانکی فشار فزاینده ای 
روی بانک های کشــور قــرار دارد، بیان کرد: حتماً به 
یک اقتصاد برون زا نیاز داریم تا بتوانیم اقتصاد درونی 
کشور را شکوفا کنیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری هم 
در این جلسه گفت: با وجود طرح الگوی مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی و مشارکت ارکان حاکمیت، امروز 

در خراسان رضوی شاهد تحقق امر توسعه هستیم.

واعظی تصریح کرد: توجه بیشــتر به مناطق محروم 
از سوی معین های اقتصاد مقاومتی و تشکیل پرونده 
ویژه برای حاشیه شهر مشهد، موضوعاتی است که باید 

بیش از پیش به آن پرداخت.
 واعظی ادامه داد: رئیس جمهور به وزیر کشور دستور 
داده اند اختیارات ویژه ای به آقای رزم حســینی و دو 
استاندار دیگر داده شود تا به صورت پایلوت نتیجه اش 

را ببینیم.

در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان رضوی عنوان شد

تفویض اختیارات ویژه به استاندار با دستور رئیس جمهور

قدس: رئیس ســازمان حج و زیارت کشور در آیین 
تکریم خادمان زائــران پیاده امام رضا)ع( و نهادهای 
همکار حج و زیارت در مشهد گفت: بیشترین بهره 
از ثواب زیارت ائمه معصومین)ع( نصیب کســانی 
می شــود که بتوانند شــور زیارت را با شعور عرفان 

درآمیزند.
علیرضا رشیدیان خدمت به زائران معصومین)ع( 
به خصوص خدمــت به زائران امــام مهربانی ها 
حضــرت رضــا)ع( را مصداق عمــل صالح و آن 

را توفیق و نعمتی بســیار بزرگ بــرای خادمان 
ائمه اطهار)ع( برشمرد.

رئیس ســازمان حج و زیارت کشور افزود: خدمت 
به زائران احیای ارزش های اســالم و معارف امامان 
معصوم)ع( است، بنابراین باید بتوانیم با کالم نورانی 

ائمه)ع( نسبتی پیدا کنیم.
وی با تأکید بــر اینکه باید قــدردان خدمت به 
زائران باشیم، افزود: وقتی خدمت کامل می شود 
که کالم، منش و رفتــار ائمه)ع( در وجود او اثر 

بگذارد.
در آیین تکریــم خادمان زائران پیاده امام رضا)ع( و 
نهادهای همکار حج و زیارت، جواد شاد، مدیر حج و 
زیارت خراسان رضوی نیز از خادمان زائران زیر نظر 
حج و زیارت اســتان در آخرین روزهای ماه صفر و 
ایام شــهادت ثامن االئمه)ع( و از خادمان و نهادهای 

همکار قدردانی کرد.
در پایان این آیین، با لــوح تقدیر و اهدای هدایای 
معنوی به خادمان زائران پیاده امام رضا)ع(، از آن ها 

قدردانی شد.

ایرنا: مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی گفت: 
امسال اعتبارات این اداره 14درصد افزایش یافته و 
تاکنون از این میزان بیش از ۵0 درصد جذب شده 

است.
حمیدرضا پوریوسف پنجشــنبه گذشته در آیین 
آغاز بهره برداری از ســاختمان جدید خانه فرزندان 
امام علی)ع( که توســط خیران در نیشابور ساخته 
شده است، افزود: در هشت ماه ابتدای امسال حدود 
۶00 میلیارد ریال کمک هــای نقدی، غیرنقدی و 

خدماتی در حوزه دولتی و خیریه ها جذب بهزیستی 
استان شده است.وی ادامه داد: در حال حاضر 2۷0 
مؤسســه خیریه در خراسان رضوی فعال است و از 
ابتدای امســال حدود 200 مرکز غیردولتی در این 

استان تأسیس شده است.
وی گفت: در استان خراسان رضوی 4۷0 هزار نفر 
زیر پوشش بهزیستی هستند که از این تعداد حدود 
20 درصــد به طور مســتقیم از خیریه ها خدمات 
دریافت می کننــد و در حال حاضر ۶۵ ســازمان 
مردم نهاد و هیئت ورزشی در جامعه هدف بهزیستی 
این استان فعالیت دارند.نایب رئیس هیئت مدیره 
مؤسســه خیریه فرزندان امام علی)ع( هم در این 
مراسم گفت: این مؤسسه خیریه با هدف سرپرستی 
کودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت شهرستان 

نیشابور راه اندازی شده است.
امیر نیکجو افزود: برای ایجاد ساختمان این مؤسسه 
خیریه با ظرفیت حدود 100 پسر در دو گروه سنی 
۶ تا 12 سال و 12 تا 1٨ سال افزون بر 40 میلیارد 

ریال هزینه شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور در آیین تکریم خادمان زائران پیاده امام رضا)ع(:

خدمت به زائران احیای ارزش های اسالمی است
یک مسئول اعالم کرد

اعتبارات بهزیستی استان ۱4 درصد افزایش یافت

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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صفحه 1 خراسان   1398/09/14

سازمان مدیریت حمل و نقل
 شهرداری گناباد - نوبت سوم

در نظر داردبرابر ایین نامه مالی شهرداری 
ها و به اس��تناد بند 8 مصوبه ش��ماره 101 مورخ 
98/6/16 شورای اس��امی شهرگناباد نسبت به 
واگذاری کلیه خدمات پایانه مس��افربری اعم از 
تاسیس��ات و اجاره غرفه ه��ا و 5درصد عوارض 
بلیط های مسافری و امور خدماتی میدان میوه و 
تره بار گناباد را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگ��ذار نماید. از متفاضی��ان محترم دعوت می 
گردد جهت دریافت اس��ناد به سازمان مدیریت 
حمل و نقل واقع در خیابان غفاری طبقه فوقانی 
پاس��اژ ش��هرداری مراجعه نمایند.ضمنا اخرین 
مهلت ش��رکت در مزای��ده 10 روز پ��س از درج 

اگهی نوبت سوم می باشد

/ع
98
11
24
5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 64 مشهد
  جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ش��رکت تعاونی مسکن مهر ش��ماره 64 مشهد راس ساعت 13 
روز شنبه مورخ 1398/10/21 در محل دفتر شرکت ، واقع  در دانشجو 30 پاک 1 زنگ دوم برگزار می شود 
، از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 
به هم رس��انند . اعضای محترمی که امکان حضور آن ها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باشد می توانند حق 
رای خ��ود را ب��ه موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند ، در این صورت تعداد آرای وکالتی 
هر عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا 13 بعدازظهر روزهای 16 ، 17، 18 دی ماه 1398به محل دفتر 
ش��رکت به نش��انی فوق مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ی ورود به 
مجمع برای فرد نماینده صادر گردد . دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2 – تصویب 
صورتهای مالی س��ال 97  ش��رکت به انضمام گزارش حسابرس رس��می 3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 
98 – هیئت مدیره 4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال 5- انتخاب بازرسان 
اصلی و علی البدل برای سال مالی 98  ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی شرکت موظفند 
از تاری��خ انتش��ار این آگه��ی حداکثر به مدت یک هفته جه��ت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی مراجعه و 

مدارک الزم را ارائه نمایند .
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64

9ع
81
12
82

 ))آگهی مزایده فروش زمین ((
ب��ه اطاع ش��هروندان محت��رم می رس��اند  با عنای��ت به مجوز 

ش��ماره 50/225 م��ورخ 97/05/15 ش��ورای محت��رم اس��امی 
شهرکدکن ، این شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش 1  قطعه 
زمی��ن مس��کونی ) 210 متر مربع ( در کوی عطار، خیابان ش��قایق 
یک با قیمت کارشناس��ی ه��ر متر مرب��ع 1/200/000 ریال اقدام 
نماید. لذا از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت اطاعات بیش��تر و 
دریافت اس��ناد مزایده از تاریخ انتشار تا پایان روز 98/09/27 

به شهرداری کدکن ) امور مالی ( مراجعه نمایند . 
/ع شهرداری کدکن 
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در اجتماع 4 هزار نفری دانشجویان جهادگر بسیجی با حضور آیت اهلل علم الهدی و سردار فدوی  مطرح شد 

دانشجو، مبارزه، خدمت

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
گفــت: ۱۶ آذر در تاریخ کشــور ما به الگوی 

استکبارستیزی تبدیل شده است.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در همایش ۴ 
هزار نفری جهادگران و دانشجویان بسیجی در 
دانشگاه فردوسی مشهد که در سالن ورزشی 
۲۲ بهمن این دانشــگاه برگزار شد، با تشریح 
واقعه ۱۶ آذر ســال ۱۳۳۲ افــزود: به برکت 
آرمان استکبارستیزی ملت ایران، امروز پرچم 
آمریکا در بیشتر کشــورها به نشانه محکوم 
کــردن اقدامات ظالمانه این کشــور به آتش 
کشیده می شود.وی با اشاره به هزینه هایی که 
در این ۶۶ ســال همچون هزینه های مادی و 
شهادت شهدا دادیم، یادآور شد: جریان انقالب 
ما یک جریان پیروز اســت و استکبار آمریکا 
جریان ضعیف و از بین رونده است اما انقالب 
هر ســال و هر روز با جریانی شــکوفاتر برای 

استکبارستیزی در حال حرکت است.

  فرهنگ مقاومت ، موجب
 سربلندی ملت ایران 

عضــو مجلس خبــرگان رهبــری، فرهنگ 
مقاومت را موجب ســربلندی ملت ایران در 
ســال های اخیر و شکست های مکرر دشمن 
دانست و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب 

اسالمی از بســیجیان خواست در عرصه های 
جنگ سخت، نیمه ســخت و نرم برای مقابله 
با دشــمن آماده باشند.وی وقایع اخیر کشور 

پس از طرح ســهمیه بندی 
بنزیــن را از مصداق هــای 
جنگ نیمه ســخت دشمن 
ارزیابی کرد و گفت: با حضور 
بسیجیان این توطئه دشمن 
دوروزه با شکست مواجه شد.

آیت اهلل علم الهدی با تشریح 
وضع کنونی کشــور گفت: 
اقلیتی در کشور وجود دارد 
که فکــر می کنــد راه حل 
دشمن  با  ارتباط  مشکالت، 
اســت در حالی که اکثریت 
جامعه ما با اندیشه بسیجی 
اعتماد  خداونــد  بــه  خود 
دارند و از مشــکالت داخل 
نمی شــوند  ناامید  کشــور 

و پیــروزی بر دشــمن را نزدیــک می دانند.

  نفوذی ها به مجلس
 راه پیدا نکنند

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین 
انتخابــات را عرصه ای بــرای اقدام جنگ نرم 

دشمن دانست و بر هوشیاری بسیجیان برای 
مقابله با این تهدید نرم دشمن تأکید کرد.

وی به ســخنان رهبــر انقالب در دیــدار با 
بسیجیان اشاره کرد و گفت: 
نکتــه جالبــی کــه در این 
کرد،  توجه  جلب  ســخنان 
اعــالم والیــی، حکومتی و 
فرماندهی به بسیج بود، این 
یک فرمان حرکتی حکومتی 
و آماده باش به بســیج بود تا 
در روش و تدبیر آماده باشید.

آیــت اهلل علم الهــدی افزود: 
بــا رهبری  هر عنصری که 
زاویه داشــته باشد روزی به 
تبدیل  نفوذی دشمن  عامل 
خواهد شــد و بایــد مراقب 
بود کــه چنین افــرادی به 
نکنند. پیــدا  راه  مجلــس 

 برای ایستادن در جبهه حق آماده 
باشید 

جانشــین فرمانده ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی نیز در این همایش گفت: دانشجو باید 
همواره برای ایســتادن در جبهه حق آماده و 
دارای چندین ویژگی باشــد که یکی از آن ها 

مبارزه با استکبار و ظلم است. 
ســردار علی فدوی اظهار کــرد: بیش از ۴۰ 
سال از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد و هم  
اکنون در آستانه چهل و یکمین سال پیروزی 
انقالب هســتیم، اگر در طول تاریخ، به تاریخ 
شــیعه نگاه کنید، علمای بــزرگ یک کتاب 
اربعین دارند، اگر کســی که به ۴۰ ســالگی 
رســیده است از لحاظ عقاید، افکار و اعمالش 
یک تکیه گاهی پیدا نکند، کاله سرش رفته و 
ما در این انقالب به سبب استقامتی که در این 
۴۰ سال داشتیم به لحاظ روال عملی به یک 

تکیه گاه بزرگ دست پیدا کرده ایم. 
 وی ادامــه داد: از اول انقــالب اســالمی ما 
آمریکایی هــا را در هــر زمینه ای شکســت 
دادیم، زمانی که خداونــد می خواهد جبهه 
حــق را به نتیجه واقعی خود برســاند هیچ 
کدام از سیســتم های نفــوذی آمریکا قادر 
بــه نتیجه گیری نیســتند، خداوند به تعداد 
دشمنان و مسلمانان توجهی ندارد، بلکه به 

حق و باطل نگاه می کند.
جانشــین فرمانده سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی متذکر شد: دانشجو باید همواره برای 
ایستادن در جبهه حق آماده و دارای چندین 
ویژگی باشد که از آن ها می توان به مبارزه با 

استکبار و ظلم اشاره کرد.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان رضوی به قدس خبر داد 
  کاهش 7 درصدی میزان 
مقرری بگیری کارگران بیکار

رسائی فر:  هاشـــم 
و  کار  تعاون،  مدیر کل 
خراسان  اجتماعی  رفاه 
رضوی در مورد شــمار 
استان  در  کارگرانی که 
بیکار  ســال  ابتدای  از 
شده اند، به قدس گفت: 
در این مــورد با توجه 

به اینکه بازار کار ورودی و خروجی هایی را شــاهد اســت 
و اختالفاتی گاهاً در این خصوص وجود دارد به طور یقین 
نمی شــود اظهار نظر کرد. معموالً شروع و خاتمه کار برای 
برخــی از کارگران دقیق نیســت و جابه جایی ها و ورود و 
خروج هایی که بعضاً اتفــاق می افتد کار را برای آمارگیری 

سخت می کند برای همین آمار دقیقی نمی شود ارائه داد.
محمد سنجری در ادامه افزود: خوشبختانه در سطح استان 
واحدی که به طور کامل در این مدت تعطیل شــده باشد 
نداریم خیلی از واحدهایی که ســال گذشته مشکل رونق 
کســب و کار داشــتند با توجه به فضایی که در استان به 
وجود آمده در هفت ماه ابتدایی سال 98 شرایطی به مراتب 
بهتر پیدا کرده اند و 7 درصد میزان مقرری بگیران بیکاری 

کاهش پیدا کرده است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان همچنین در 
خصوص فعالیت کمیته ۱57 که بیشتر وظیفه حل و فصل 
مشــکالت به وجود آمده بین کارگــر و کارفرما را برعهده 
دارد، اظهار کرد: ایــن کمیته کمک کرده به نحوی فضای 
کار استان به سمت و سوی حل مسالمت آمیز اختالفات بین 
کارگر و کارفرما جلو برود. کمیته ۱57 توانسته بسیاری از 
مشکالت اعم از رفت و آمدهای زیادی که قباًل وجود داشت 
را بــرای کارگر و کارفرما از بین ببــرد و کارگران را حتی 
در بســیاری از موارد از بالتکلیفی خارج نماید. ضمن اینکه 
کمک شایانی به این داشــته که اجازه نداده تا کارگر همه 
پل های پشــت سرش خراب شود و ارتباط کارگر و کارفرما 

به نوعی حفظ شود.

معاون صمت استان در گفت وگو با قدس:
  فروش برنج پاکستانی

 باالتر از 8هزار و 900 تومان تخلف است
طلبی:  رضــا 
امــور  معــاون 
بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صنعت، معدن و 
رضوی  خراسان  تجارت 
گفت: با توزیع 7هزار تن 
برنج پاکستانی در سطح 
استان قیمت این کاال از 

اواسط این هفته به شدت پایین خواهد آمد. 
علی غفوری مقدم در گفت وگو بــا قدس آنالین اظهار کرد: 
در هفته هــای اخیر کمبود برنج پاکســتانی در بازار به دلیل 
ممنوعیت واردات این کاال و همچنین عدم ترخیص برنج های 
وارد شــده به کشور در فصل برداشــت برنج داخلی موجب 

افزایش قیمت آن در بازار شد.
وی افزود: این موضوع ســبب شد تا ستاد تنظیم بازار کشور 
برنج های وارد شــده به کشور را پیش از موعد ترخیص و به 
صورت سراســری توزیع کند از طرفی چون استان خراسان 
رضوی جزو استان هایی است که زائرپذیر بوده و مصرف برنج 
پاکستانی آن باالســت در مکاتبات انجام شده با تهران، این 
استان در ترخیص و تخصیص برنج پاکستانی در اولویت قرار 

داده شد که از هفته گذشته این روند آغاز شده است. 
وی با بیان اینکه حدود 9۰۰تن برنج پاکســتانی که به دلیل 
احتکار توقیف شــده بود نیز با مجوز مراجع قضایی آزاد و در 
شهر مشهد از طریق فروشگاه های شهرداری و زنجیره ای توزیع 
شد، ادامه داد: از هفته گذشته تاکنون 7هزار تن برنج پاکستانی 
به استان تخصیص داده شده است که اختیار توزیع ۲هزار و 
7۰۰ تن از این برنج ها در اختیار ستاد تنظیم بازار استان است 
که در فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های مصرف کارمندی و 
کارگری و اصناف توزیع می شود. بخش دیگری از این برنج ها 
مربوط به صاحبان کاالســت که از طریق ستاد تنظیم بازار 
کشور به استان تخصیص داده شده است اما صاحبان کاال، این 
برنج ها را به استان انتقال داده و توزیع خواهند کرد که در این 
موضوع وظیفه سازمان صمت بحث نظارت بر توزیع درست 
این برنج ها ســت که بخشی از این برنج ها در حال حاضر در 

بازار حافظ مشهد در حال توزیع است. 
معاون امــور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراســان رضوی افزود: ۴۲۰ تن از نخستین 
سهمیه برنج پاکســتانی تخصیص داده شده به استان برای 
توزیع در شهرســتان های اســتان در نظر گرفته شده است 
و در ســهمیه های بعدی نیز برای شهرســتان ها میزان قابل 

مالحظه ای در نظر گرفته خواهد شد. 
وی اظهار کرد: ســقف قیمتی برنج پاکستانی در استان برای 
مصرف کننده کیلویی 8هزار و 9۰۰ تومان است و باالتر از آن 

تخلف محسوب می شود.
غفوری مقدم با بیان اینکه میزان زیادی برنج پاکســتانی از 
طریق بنادر وارد کشور شده است، افزود: ورود برنج پاکستانی 
به استان ادامه خواهد داشت و در هفته آینده بازار این کاال از 

نظر عرضه و قیمت به روند طبیعی خود بازمی گردد.

  دیدار مسئوالن نیشابور با خانواده 
شهیدان غرویان و شهید لطفی

خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: فرماندار و جمعی 
از مســئوالن نیشابور با 
خانواده معظم سه شهید 
عبدالحمید، عبدالمجید 
و دانیال غرویان و شهید 
دیدار  لطفــی  غالمرضا 
کردند.مادر شهیدان غرویان خاطراتی از فرزندان شهیدش در 
این دیدارها بیان و گفت: تنها انتظار ما از نسل جوان جامعه، 
محافظت از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و زنده نگه 

داشتن یاد و خاطره شهداست.
در این دیدارها علیرضا قامتی؛ فرماندار، رئیس دادگســتری،  
فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  و رئیس 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نیشابور حضور داشتند 
و با اهدای لوح یادبود از خانواده شــهیدان، اسوه های صبر و 
استقامت تجلیل به عمل آمد.شهید عبدالحمید غرویان متولد 
۱۳۴۲ در نیشــابور بود و در ســال۱۳59 در منطقه فیاضیه 
آبادان به درجه رفیع شــهادت نائل شــد. شهید عبدالمجید 
غرویان سال ۱۳۴۱ در نیشابور متولد شد و در سال۱۳۶۱ در 
منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و شهید دانیال 
غرویان هم در ســال۱۳۴7 در نیشابور به دنیا آمد و در سال  
۱۳۶5 در منطقه شلمچه به شهادت رسید. شهید غالمرضا 
لطفی متولد ۱۳۱7 در منطقه شلمچه جانباز شد و در سال 

۱۳98 به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

با حضور رئیس بنیاد شهید
  مرکز توانبخشی سالمندان ایثار

 خراسان رضوی به بهره برداری رسید
قدس: مرکز توانبخشی 
ایثــار  سالمنــــدان 
خراســان رضــوی بــا 
حجت االســالم  حضور 
شهیدی؛  والمســلمین 
نماینده ولی فقیه، معاون 
رئیس جمهوری و رئیس 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران در مشهد به بهره برداری رسید.

حجت االسالم  والمسلمین سید محمدعلی شهیدی در مراسم 
بهره برداری مرکز توانبخشی سالمندان ایثار خراسان رضوی در 
مشهد گفت: والدین شــهدا در سنینی قرار گرفته اند که نیاز 
به توجه بیشتر دارند و از ســویی در خانه امکانات پرستاری 
نیست در چنین شرایطی نیاز است، والدین شهدا تحت مراقبت 
باشند.رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران به شرایط حضور 
در این مرکز اشــاره کرد و گفت: این نهاد برای پرســتاری از 
والدین شهدای بی سرپرست، تصمیم گرفته مراکزی را به عنوان 
توانبخشی ایثار تشکیل دهد، تا والدین شهدا تحت مراقبت قرار 
گیرند.معاون رئیس جمهور با بیان اینکه، مرکز توانبخشی ایثار 
در مشهد از سال 9۰ آغاز به کار کرده است، افزود: با توجه به 
وضعیت درمانی والدین شهدا، این مرکز با امکانات و تجهیزات 
تخصصی به روز شده تا نیازهای این عزیزان رفع شود و امروز به 

صورت رسمی به بهره برداری رسید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی هم اظهار 
کرد: برای توسعه و تجهیز این مرکز بیش از ۱۰ میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شده است.حجت االسالم معصومی خاطرنشان 
ســاخت: این مرکزبا ظرفیت ۱5 نفر در سال ۱۳9۰ شروع به 
کار کرد اما از ســال 97 توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی مراحل بازسازی و تجهیز آن آغاز و در حال 

حاضر  به ۳5 نفر ارتقا یافته است.

وزیر راه خبر داد
  امضای قرارداد اتصال بیرجند

 به شبکه ریلی کشور
و  راه  وزیــر  مهــر: 
شهرســازی از امضــای 
قرارداد اتصال بیرجند به 
راه آهن  سراسری  شبکه 
اسالمی  داد.محمد  خبر 
با اعــالم ایــن خبر در 
صفحه رســمی خود در 
اینستاگرام همچنین در گزارشی از سفر دوروزه اش به سیستان 
و بلوچستان و افزایش سرعت ساخت راه آهن چابهار- زاهدان 
پس از موافقت رهبر معظم انقالب با اختصاص ۳۰۰ میلیون 
دالر از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل این خط آهن، 
بازدیــد از کارخانه تولید تراورس بــرای این خط آهن ۳۶۰ 
کیلومتری در حوالی زاهــدان، آغاز عملیات اجرایی فرودگاه 
چابهار و فاز دو بندر شهید بهشتی و همچنین آغاز عملیات 
اجرایی شــهر جدید تیس در سواحل مکران خبر داده است.

  آغاز اجرای »طرح ملی نهضت سبز« 
در خراسان رضوی

اجرایی  عملیات  ایرنا: 
نهضت  ملــی  »طــرح 
سبز« پنجشنبه گذشته 
همزمان با سراسر کشور 
در مراســمی در مشهد 
شهروندان  مشارکت  با 
در  طبیعت  دوســت 
خراســان رضوی آغاز شــد. مدیــرکل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری خراسان رضوی در حاشیه این مراسم گفت: این 
طرح ملی با شعار »نهال کاری همگانی برای ایرانی سرسبز« 
با مشارکت شهروندان در مشهد و ۲۳ شهرستان دیگر این 

استان اجرا می شود.
 علیرضــا صحرایی به غــرس ۱۴ میلیون اصلــه نهال در 
چارچوب اجرای این طرح در کشور اشاره و بیان کرد: 95۰ 
هزار اصله درخت از این تعداد در خراســان رضوی کاشته 
خواهد شــد.  وی افزود: ۳هــزار و 5۰ هکتار عرصه  بیابانی 
و مرتعی خراســان رضوی و 8۰۰ هکتار عرصه  جنگلی در 

مشهد زیر پوشش طرح ملی نهضت سبز قرار دارد.

علی محمدزاده   در خبرهای دو روز گذشته به نقل از معاون هماهنگی و مدیریت 
امور زائران اســتانداری خراسان رضوی آمده است واسطه ها در حوزه گردشگری سالمت 
ساماندهی می شوند. بر اساس این خبر محمدصادق براتی در جلسه کارگروه گردشگری 
سالمت استان خراسان رضوی گفته است: به منظور جلوگیری از برخی مشکالت، طرحی با 
هدف ساماندهی واسطه های گردشگری سالمت تهیه و تصویب شد و با شناسایی واسطه ها 

و نام نویسی از آنان، ظرفیت های افراد مشخص و آموزش های الزم ارائه خواهد شد.
براتی اظهار امیدواری کرده با اجرای طرح ســاماندهی واسطه های گردشگری سالمت، 

شاهد کاهش تخلفات در این حوزه باشیم.
هرچند این اقدام متولیان اســتانی برای ورود به پدیده داللی بیماران خارجی در مشهد 
قابل قدردانی است اما امیدواریم به زودی شاهد اجرای این طرح و نتایج مثبت آن باشیم.

اما به نظر می رسد باز هم مانند برخی دیگر از پدیده ها یا رفتارهای اجتماعی متخلفان چند 
قدم جلوتر از مجریان یا حتی قانون گذاران هستند و اندکی دیر به فکر ساماندهی افتاده 
باشیم.با نگاهی به آرشیو گزارش های منتشر شده در رسانه های مختلف در سال های اخیر 
می بینیم تخلف های ریز و درشت این حوزه از همان روزهای ابتدای شکل گیری این پدیده 
در مشهد به قدری آشکار بوده که می شد پیش بینی کرد به دلیل سودآور بودن این نوع از 

واسطه گری در مشهد به سرعت بر تعداد فعاالن این حرفه افزوده شود.
اگر یک دهه پیش وقتی که صحبت از گردشگری درمانی بود سازوکاری قانونی برای ارائه 
خدمات به این دسته از گردشگران تعریف می شد بی تردید امروز شاهد تقویت شبکه های 
زیرزمینــی فعاالن این حوزه نبودیم.نکته قابل توجه دیگر اینکه هنوز در گفتمان رایج در 
مباحث حوزه گردشــگری سالمت تفکیکی اساسی بین گردشگری درمانی با گردشگری 
سالمت قائل نشده ایم در حالی که گردشگری سالمت حوزه گسترده تری را شامل می شود 
که یکی از زیرمجموعه های آن گردشگری درمانی است.گردشگری سالمت بیشتر شامل 
خدمات گردشگری زمینه ساز آرامش روحی و جسمی می شود و مستقیماً شامل خدمات 
درمانی و پزشکی نمی شود به طور مثال خدماتی مانند استفاده از چشمه های آب معدنی 
که می توانند در بهبود سالمت پوست یا تسکین برخی دردها هم مؤثر باشند ولی هیچ گاه 
به عنوان خدمات پزشــکی و درمانی شناخته نمی شوند.از سوی دیگر گردشگری درمانی 
فعالیتی کامالً تخصصی و حســاس اســت که صرفاً خدمات پزشکی را شامل می شود بر 
همین اساس به نظر می رسد در سال های گذشته خواسته یا ناخواسته برداشتی اشتباه از 
گردشگری سالمت در مشهد داشته ایم و گردشگری درمانی را با نام گردشگردی سالمت 
شــناخته ایم.حال با این اوصاف به نظر می رسد حاال که قرار است طرحی برای ساماندهی 

این افراد در مشــهد اجرا شود با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر و مرز بین خدمات 
گردشگری سالمت با گردشگری درمانی را پررنگ کرده و به دلیل حساسیت فعالیت در 
بخــش درمانی از ورود افرادی به این حــوزه جلوگیری نمایند که غیر از زبان عربی هیچ 
تخصصی در امر درمان ندارند و تنها برای پول بیشتر حاضر به انجام هر کاری می شوند و در 

نهایت به ضرر وجهه پزشکی شهرمان خواهد شد.
نکته دیگر که وجه مشترک تمام گزارش های منتشر شده در سال های اخیر است؛ اجحاف 
در حق بیماران داخلی در مطب های پزشکانی است که پذیرای بیماران خارجی هستند لذا 
سامانه ای خاص برای نوبت دهی به بیماران خارجی تعریف شود تا انتظار چندماهه بیماران 
داخلی فدای چند دالر بادآورده نشود؛ چراکه اگر فرهنگ عمومی پذیرای این موضوع نباشد 
و این تصور ایجاد شود که بیماران خارجی حقوق شهروندان داخلی را به واسطه پول بیشتر 
پایمال می کنند آرام آرام بازتاب ها یا واکنش های منفی آن در جامعه بروز خواهد کرد که 
باز هم در نهایت منجر به آسیب به صنعت گردشگری و شاخه گردشگری درمانی خواهد 
شد.کالم آخر اینکه با نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر در حوزه گردشگری می بینیم در 
مقاطعی خاص یا به دالیلی ویژه در زمان هایی ورود گردشگران به یک شهر یا کشور رونق 
گرفته ولی به دلیل آنکه فرایندی درازمدت برای آن تعریف نشده به سرعت از بین رفته و 
عده ای برای ســودهای کالن دست به هر کاری زده اند ولی در درازمدت موفقیت چندانی 
حاصل نشــده است بر همین اساس امیدواریم طرح اعالمی چشم اندازی درازمدت داشته 

باشد و منفعت دائمی شهر بر هر چیز دیگری ارجحیت داده شود.

  قدس واکاوی کرد

ساماندهی دالالن  حوزه سالمت ؛ ضرورتی که دیر اجرایی شد!

اقلیتی وجود دارد که 
فکر می کند راه حل 

مشکالت، ارتباط با 
دشمن است در حالی 

که اکثریت جامعه ما با 
اندیشه بسیجی خود به 

خداوند اعتماد دارند 
و از مشکالت داخل 

کشور ناامید نمی شوند 
و پیروزی بر دشمن را 

نزدیک می دانند
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   در راستای اجرای طرح خرید حمایتی 
یک تن زعفران در مشهد 

خریداری شد

    با حضور وزیر علوم صورت گرفت
 افتتاح مسجد مجتمع
 آموزش عالی گناباد 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان خبر داد
 آغاز طرح زمستانه 

در محورهای ارتباطی جوین

قدس: در راستای اجرای طرح خرید حمایتی زعفران 
کشاورزان، تاکنون بیش از یک هزار کیلوگرم زعفران از 

تولیدکنندگان این محصول خریداری شده است.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد با اعالم این خبر گفت: از 
ابتدای اجرای طرح خرید حمایتی زعفران کشــاورزان 
تاکنــون تعداد ۱۲۳ زعفران کار به مراکز خرید معرفی 
شــده اند که یک هزار و ۱۲8 کیلوگرم زعفران از آن ها 
خریداری شده است.امید طهماســبی زاده افزود: این 
مقدار زعفران از سطحی برابر 8۴/5 هکتار استحصال 
شده که نسبت به ۳ هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران 

کل شهرستان، بسیار کم است.

قدس: مســجد حضرت فاطمه)س( مجتمع آموزش 
عالی گناباد با حضور وزیــر علوم، تحقیقات و فناوری 
افتتاح شد.رئیس مجتمع آموزش عالی گناباد با اعالم 
این خبر گفت: این مســجد 75۰ مترمربع زیربنا دارد 
که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳95 آغاز شده است. 

دکتر سیدمصطفی موســوی زاده افزود: برای ساخت 
این مســجد ۱7 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال از سوی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مشــارکت خیران 
هزینه شده است. وی خاطرنشان کرد: مسجد حضرت 
فاطمه)س( مجتمــع آموزش عالی گنابــاد دارای دو 

شبستان خواهران و برادران و اتاق های فرهنگی است.

جوین- خبرنگار قدس: سه گروه برف روب راهداری در 
چارچوب اجرای »طرح زمستانه« در جاده های شهرستان  
جوین برای خدمات رســانی به مسافران مستقر شده اند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جوین با اعالم این خبر 
گفت: 9 دستگاه ماشین آالت و تجهیزات کامل برف روب، 
شــن و نمک پاشــی و ۱7 راهدار اجرای طرح زمستانی 
راهــداری در جاده های حکم آباد به ســبزوار، برغمد به 
جغتای و حکم آباد به اسفراین را برعهده دارند.سمیعی زاده 
افزود: این گروه ها در قالب سه راهدارخانه و اداره راهداری 
و حمل و نقــل جاده ای حضور دارنــد و در مواقع الزم 
عملیات برف روبی، شــن و نمک  پاشی را اجرا می کنند.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
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روی خط حادهث

روی خط خبر
معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

 ضرورت اجرای پروژه های جدید برای 
رفع نیازهای زائران و مجاوران در مشهد

معاون وزیر راه و 
از  شهرســازی 
حمایــت ۱۰۰ درصدی 
راه اندازی  بــرای  خــود 
و  بازآفرینــی  ســازمان 
تشکیل دفاتر تسهیلگری 
در شهر مشــهد توسط 

شهرداری خبر داد. 
به گــزارش قدس آنالین، ســیدمحمد پژمان با تأکید بر 
اینکه سیاســت  محوری ما این اســت کــه همه کارها از 
جمله بازآفرینی شهری از تکالیف مدیریت شهری بوده و 
دولت در این حوزه سیاســت گذاری می کند، تصریح کرد: 
راه اندازی ســازمان بازآفرینی و تشکیل دفاتر تسهیلگری 
در مشــهد به صورت  ۱۰۰ درصد مورد حمایت ما بوده و 
نباید اداره کل راه و شهرسازی در این حوزه دخالت کند، 
اگر هم مغایرتی در اداره کل راه و شهرســازی برای این 

موضوع باشد، متذکر خواهیم شد.
وی گفت: مشــهد ظرفیت و پتانســیل های باالیی برای 
انجــام  پروژه های جدیــد ســرمایه گذاری در حوزه های 
مختلف ماننــد فرودگاهــی، قطار، متــرو، حمل و نقل 
عمومــی، ســکونتگاه های غیررســمی و... دارد زیرا در 
حال حاضر همــه نیازهای زائران و مجاوران با پروژه های 
اجرا شــده برطرف نشــده و جای کار بسیاری برای ورود 

سرمایه گذاران باقی است.

معاون دادستان مرکز استان خبر داد
 ۴۲ درصد شکایت ها در مشهد 

توسط زنان ثبت شده است
دادستان  معاون  قدس: 
مرکز خراســان رضوی 
گفت: حدود ۲۳ هزار و 
۶۱۸ شکایت در ۶ ماهه 
ســال جاری در مشهد 
ثبت شده که ۴۲ درصد 
از آن هــا توســط زنان 

بوده اســت. نّیره عابدین زاده در نشست تخصصی بررسی 
الیحه صیانت، کرامــت و تأمین امنیت بانــوان در برابر 
خشونت که در سالن آمفی تئاتر کانون وکالی دادگستری 
خراسان برگزار شد، بیان کرد: در مطالعه ای جرم شناختی 
که در خصوص خشــونت علیه زنان بیان شــده و از نظر 
دستگاه قضایی قابل اســتناد است، آمارها نشان می دهد 
در زاهدان ۴۹ درصد خشونت علیه زنان اتفاق می افتد و 
در تبریز ۵۴ درصد از زنان این شــهر حداقل یکی از انواع 

خشونت های خانگی را تجربه کرده اند.
وی افزود: در شــهر مشهد مطالعه  قابل استنادی ندیده ام 
و پنهان کردن این آمارها مشکلی را رفع نخواهد کرد، اما 
آمارها از دادســرای انقالب مشــهد نشان می دهد در سه 
قالب از این جرایم در سال ۹۷ و ۶ ماه اول سال ۹۸، جدا 
از نتیجه موضوع پرونده های ضرب وجرح عمدی، ۴۳ هزار 
و ۱۷۳ مورد شکایت داشــته ایم و ۱۸ هزار و ۱۳۹ مورد 
متعلق به شاکی زن بوده که حدود ۴۲ درصد از شاکیان 

این پرونده ها را زنان تشکیل می دهند.
معاون دادســتانی مشهد با اشاره به اینکه »حدود ۲۳ هزار و 
۶۱۸ شکایت در ۶ ماه ســال ۹۸ ثبت شده«، گفت: ۹ هزار 
و ۹۵۳ مورد شــاکیان زن بوده اند که بــاز هم ۴۲ درصد از 

شکایت ها را زنان داشته اند. 
موارد شــکایت بزه، توهین و افترا ۶۹ هزار و ۵۶۵ مورد بوده 
که ۲۹ هزار و ۱۶۷ مورد شاکی زن بوده و باز هم ۴۱ درصد 
در ســال ۹۷ ثبت شده و ۳۷ هزار و ۸۲۰ مورد در ۶ ماه اول 
ســال ۹۸ شکایت داشــته ایم و ۱۶ هزار و ۴۵ مورد شاکیان 
 زن بوده اند که باز هم حدود ۴۲ درصد شــاکیان را تشکیل 

داده اند.
عابدین زاده عنــوان کرد: مزاحمت برای بانــوان ۲۷ هزار و 
۳۶۱ مورد در استان ثبت شده و امسال ۸ هزار و ۵۷۸ مورد 

شاکیان مزاحمت علیه زنان را تشکیل می دادند.

 رونمایی از ۵۳ دستگاه تاکسی و ون 
ویژه معلوالن در مشهد

امــور  ایرنا:معــاون 
کل  اداره  توانبخشــی 
خراســان  بهزیســتی 
مراســم  در  رضــوی 
رونمایی از ۵۳تاکســی 
و ون ویــژه معلوالن در 
مشهد گفت: افراد دارای 

معلولیت می توانند در تماس با تاکســی شهری به شماره 
۱۳۳ با اعالم معلولیت و ناتوانی خود، درخواســت اعزام 

تاکسی از این بخش را کنند.
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان خراسان 
رضــوی گفت: از این تعداد ۵۰ دســتگاه تاکســی برای 
تردد درون شــهری مشهد و سه دستگاه ون شهری ویژه 
اســتفاده معلوالن به صورت مناسب ســازی شــده مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
مسعود فیروزی افزود: افراد دارای معلولیت می توانند در 
تماس با تاکسی شهری به شماره ۱۳۳ با اعالم معلولیت 
 و ناتوانــی خود درخواســت اعزام تاکســی از این بخش 

نمایند.

 ناکامي قاچاقچیان در انتقال
 ۴۲6 کیلوگرم موادافیونی

خط قرمز: فرمانده انتظامي اســتان از کشــف ۴۲۶ کیلوگرم 
موادافیونی و دستگیری دو متهم در شهرستان بجستان خبر داد .

سردار محمدکاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: در پي کسب 
خبری مبني بر تردد دو دستگاه خودرو پژو۴۰۵ حامل موادمخدر 
در محورهای مواصالتی شهرستان بجستان، پیگیری موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار 
گرفت. وي افزود: یگان های عملیاتی پلیس مبارزه با موادمخدر 
استان با همکاری پلیس موادمخدر بجستان با اشراف اطالعاتی 
دو خودرو پــژو۴۰۵ را که یکی به عنوان راه پاک کن و دیگری 
حامل موادمخدر بودند را شناســایی و پس از تعقیب و گریز و 
با سرعت عمل متوقف کردند. سردار محمدکاظم تقوی تصریح 
کرد: مأموران در بازرسي از خودرو حامل موادافیوني ۳۸۸ کیلو 
گرم تریاک و ۳۸ کیلوگرم حشــیش را کشف کردند. فرمانده 
انتظامي استان خراسان رضوی ادامه داد: در این رابطه دو متهم 

دستگیر شدند.

در نتیجه هشت ماه رصد بازار انجام شد
 معدوم کردن ۷ تن گوشت آلوده 

در خراسان جنوبی
باشــگاه خبرنگاران: 
۷ هزار و ۵۷۰ کیلوگرم 
گوشــت ســفید و قرمز 
در  مصــرف  غیرقابــل 
معدوم  جنوبی  خراسان 
مدیرکل  اصغرزاده،  شد. 
خراســان  دامپزشــکی 
جنوبی در این رابطه گفت: این مقدار گوشــت در هشــت ماه 
گذشته در بازدید های مستمر کارشناسان بهداشتی دامپزشکی از 
کشتارگاه ها و مراکز عرضه و فروش فراورده های خام دامی کشف 
و ضبط شد. وی افزود: از این رقم ۲ هزار و ۹۹۱ کیلوگرم گوشت 
قرمز، ۳ هــزار و ۶۶ کیلوگرم طیور و مابقی آن که وزنی حدود 
یک هزار و ۵۱۳ کیلوگرم داشــت متعلق به آبزیان و آالیشــات 
مختلف بود. اصغرزاده گفت: در این مدت ۲۳ هزار و ۶۰۰ مورد 
بازدید توسط کارشناسان بهداشتی دامپزشکی استان انجام شد.

مدیرکل دامپزشــکی استان تأکید کرد: شــهروندان گوشت و 
فراورده های خام دامی خود را از مراکز مجاز زیرپوشش و تأیید 
دامپزشکی تهیه و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به شماره 

۱۵۱۲ اطالع دهند.

یک مقام مسئول تعزیرات حکومتی 
خراسان جنوبی اعالم کرد

 عرضه کاال بدون درج قیمت 
اصلی ترین تخلف صنفی

خبرنگاران:  باشگاه 
تعزیــرات  مدیــرکل 
حــــکــــومــتـــی 
خراســان جنوبی گفت: 
تخلــف  رکــورددار 
تعزیراتی  پرونده هــای 
از ابتدای ســال تاکنون 

مربوط به عدم درج قیمت روی کاالها بوده است.
اشرفی، مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان ادامه داد: عدم 
درج قیمت، گران فروشــی، عدم ارائه فاکتور خرید و تقلب 
بیشــترین تخلفات پرونده هــای تعزیراتی از ابتدای ســال 
تاکنون در خراسان جنوبی بوده اســت. وی افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون ۸۳۸ پرونده در بخش کاال و خدمات وارد 
شــعب تعزیرات حکومتی استان شده است. اشرفی با اشاره 
به اینکه ۹۸ درصد این پرونده ها مختومه شــده، بیان کرد: 
تاکنون ۸۲۶ مورد از این پرونده ها رســیدگی و متخلفان به 
پرداخت ۵ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال جریمه محکوم شدند. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی اظهار کرد: در این 
مدت ۲۸۳ پرونده در بخش ویژه بهداشت در شعب تعزیرات 
حکومتی تشکیل شده که ۱۰۱ درصد این پرونده ها مختومه 
شــده اســت. وی عنوان کرد: عدم رعایت دستورعمل های 
بهداشتی ماده ۱۷ قانون نظام صنفی عرضه و تحویل کار های 
غیربهداشتی با علم به غیربهداشتی بودن آن، عرضه و فروش 
موادخوردنی بدون مجوز ورود یا بدون پروانه ساخت معتبر 
از وزارت و عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی بیشترین 
تخلفات پرونده های بهداشتی را به خود اختصاص داده است.

اشرفی گفت: در مجموع طی هشــت ماه گذشته ۳ هزار و 
۲۷۹ پرونده وارد شعبه تعزیراتی استان شده که ۱۰۰ درصد 
این پرونده ها مختومه و متخلفان به پرداخت ۳۰۶ میلیارد و 

۷۰۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

رأی محکومیت چند متخلف اعالم شد
 جریمه ۵06 میلیونی و حبس

 نتیجه شکار غیرمجاز 
خط قرمز: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از 
فرجام شکارچیان غیرمجازی خبر داد که دوسال پیش، پنج رأس 

آهو و قوچ وحشی را از چرخه حیات حذف کرده بودند.
تورج همتــی در این باره اظهار کرد: بــا پیگیری های یگان 
حفاظت محیط زیســت اســتان و مأموران سرخس این دو 
متخلف که بــا همراهی مأموران پاســگاه انتظامی مزداوند 
دستگیر شده بودند، بعد از معرفی به مراجع قضایی به اتهام 
شــکار غیرمجاز چهار رأس آهو، یک رأس قوچ وحشی و دو 
سر خرگوش محکوم شدند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه 
پرونده سنگین این متخلفان به دلیل از بین بردن پنج رأس 
آهو در اســتانی که به نام مبارک ضامن آهو متبرک اســت 
یکی از دلخراش ترین پرونده های شکار و صید بود، گفت:این 
پرونده پس از دو سال پیگیری با حکم قاضی مربوط به پایان 
رسید. وی افزود: یکی از متخلفان که متهم به شکار غیرمجاز 
ســه رأس آهو، یک رأس قوچ، دو سر خرگوش و نگهداری و 
حمل اســلحه غیرقانونی بود، به تحمل ۳۰ماه حبس با پنج 
ســال تعلیق و ۱۲ماه حبس تعزیری و متهم شکار یک رأس 
آهو به مجازات حبس به مدت هشت ماه با پنج سال تعلیق و 

چهار ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 
این مقام مســئول ضمن قدردانی از برخورد قاطعانه دستگاه 
قضایی شهرســتان با متخلفان شکار و صید گفت: متخلفان 
مبلغ ۵۰۶ میلیون ریال ضرر و زیان وارده به محیط زیســت 
را بابت شــکار غیرمجــاز چهار رأس آهو ، یــک رأس قوچ 
وحشی و دو سرخرگوش به حساب درآمد جرایم و خسارات 

زیست محیطی واریز کردند.

قاب حادثه

برخورد کامیون با پل عابر پیاده 
  ۷ نفر راهی بیمارستان شدند

برخورد کامیون با پل عابرپیاده و ســقوط آن در 
محدوده شهید چراغچی منجر به مصدوم شدن 
هفت نفر شد. رئیس روابط عمومی مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی مشهد گفت: در این حادثه 
پنــج مرد و دو زن مصدوم شــده اند. وی با بیان 
اینکه مصدومان به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل 
شده اند، افزود: ســه دستگاه آمبوالنس به محل 
حادثه اعزام شدند که علت حادثه برخورد کامیون 

با پل عابرپیاده بود. 
وفایی نژاد درخصوص محل حادثه گفت: این پل 
عابرپیاده بین شهید چراغچی ۸ و ۱۰ قرار دارد. 
وی تصریــح کرد: خوشــبختانه حال مصدومان 
مساعد اســت و صدمات جدی در این خصوص 

نداشته ایم.

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     .

پارک یا پاتوق موادفروشان؟!
در زیرتقاطع غیرهمسطح کارمندان-عباسپور یک پارکی هست که چندین ساله به پاتوق قاچاقچیان 
ومعتادان تبدیل شده و متأسفانه در اطراف آن چند مدرسه وجود دارد که کودکان و نوجوانان از کنار 
آن می گذرند و استعمال موادمخدر واطراق معتادان را می بینند. با وجود آن ها کسی جرئت ورود و 

استراحت در این پارک را ندارد. امیدوارم اگر به کسی برنمی خورد یک نظارتی براین پارک بکنند.
9۳600001۵8

 تخلف پیش چشم نهادهای نظارتی
در حالی که قیمت روی قوطی رب اصالً خوانا نیست و به نوعی مخدوش شده است، در طرف 

دیگر آن که مشخص است جدید چاپ زده شده تاریخ تولید را ۹۷/۱۲/۲۵و انقضا۹۹/۱۲/۲۵ 
درج کردنــد در حالی که تولید قدیم ۹۵/۱۲/۲۵وانقضا ۹۷/۱۲/۲۵ و بر این اســاس تاریخ را 

درست کرده اند که با جان انسان ها بازی می کنند. نهادهای نظارتی، نظارتی هست؟
9۳۵0000۲9۲

گاز مایع باالخره چند؟
باتشکر از پیگیری شما درباره گاز مایع. لطفاً از رئیس تأمین و توزیع شرکت نفت تقاضا دارم 

قیمت گاز مایع را شفاف توزیع دهند. 
9۳60000۴۷6
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عقیل رحمانی سه شکارچی حرفه ای که 
در ارتفاعات یک منطقه شکار ممنوع دو رأس 
قوچ و میش وحشی را شکار کرده بودند، توسط 
پرسنل یگان حفاظت محیط زیست تربت جام 

و فریمان دستگیر شدند .
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
تربت جام در تشــریح این خبــر افزود: در پی 
وصول خبری مبنی بر حضور ســه شکارچی 
متخلــف در ارتفاعات منطقه شــکار ممنوع، 
موضوع به سرعت در دستور کار پرسنل یگان 
حفاظت قــرار گرفت و چند تیــم زبده برای 
ردزنی عامالن این اقدام خالف قانون به منطقه 

اعزام شدند.
جواد دامن پاک ادامه داد: پس از انجام اقدامات 
پوششــی و رصد نامحسوس منطقه سرانجام 
عامالن شکار غیرمجاز در منطقه شناسایی و 
تحت کنترل قرار گرفتند. از ســوی دیگر یک 
روز بعــد و هنگامی که یکی از شــکارچیان 
قصد انتقال اجزای حیوانات شــکار شده را با 
خودرواش داشــت نیروهای مذکور وارد عمل 

شده و خودرو فرد متخلف را متوقف کردند.

 کشف الشه قطعه قطعه شده 
در ادامه خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که در 

پی آن اجزای قطعه قطعه شده دو رأس قوچ و 
میش وحشی نیز کشف و خودرو توقیف شد.

جواد دامن پاک ضمن اشــاره به اینکه در این 
مأموریت یگان حفاظت محیط زیست فریمان 

و پرسنل ایست و بازرسی شهید عزتی نیز یگان 
حفاظت تربت جام را همراهی کردند، تصریح 
کرد: براساس قانون شکارچیان دستگیر شده 
باید بابت شــکار دو رأس قوچ و میش وحشی 
۲۰۰ میلیون ریال به حساب خزانه دولت واریز 

کنند .
وی گفت: در این زمینه سه نفر متهم شناسایی 
شده اند که گزارش آن به مقام قضایی منعکس 
و در ادامه متهمــان با نظر بازپرس پرونده در 
اختیار پلیس اطالعات و امنیت تربت جام قرار 
گرفتند تا به صورت تخصصی مورد بازجویی 
قرارگیرند و دیگر تخلفات احتمالی آن ها نیز 

کشف شود.

با اقدام مشترک یگان حفاظت محیط  زیست تربت جام و فریمان

3  شکارچی غیر مجاز دستگیر شدند

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی نفوذ سامانه بارشی 

از فردا در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براســاس 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز تا ظهر فردا 
یکشنبه جوی نسبتاً پایدار برای غالب نقاط استان پیش بینی 
می شود. از بعدازظهر فردا یکشنبه تا سه شنبه با نفوذ سامانه 
بارشی دیگری به استان شاهد بارش در سطح استان به ویژه 
نیمه جنوبی و به شکل رگبار باران با احتمال رعدوبرق همراه 
با وزش باد شدید خواهیم بود. ضمن اینکه از امروز تا دوشنبه 

دما در سطح استان افزایش خواهد یافت.
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خط قرمــز: فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی از 
دســتگیری عامالن سرقت های طراحی شده باتری خودرو و 

رمزگشایی ۱۰۰فقره سرقت خبر داد. 
سرتیپ محمدکاظم تقوی در تشــریح جزئیات بیشتری از 
این پرونده گفت: گزارش ســرقت های سریالی باتری خودرو 
به فوریت های پلیســی ۱۱۰در چند روز اخیر پلیس را بر آن 
داشت مرحله دیگری از طرح تشــدید مقابله با سرقت های 
شــبانه را در محدوده بولوارامام هادی، توس وسه راه دانش به 

اجرا گذارد. 
ســرتیپ محمدکاظم تقوی افزود:تیم های تجسس کالنتری 

آبکوه مشــهد در این مأموریت ضربتی به سرنخ هایی دست 
یافتند که منجر به چهره زنی و شناسایی دوعامل سرقت شد. 
فرمانده ارشــد انتظامی استان خراسان رضوی افزود:مأموران 
کالنتری آبکوه با کنترل و مراقبت های پوششی، این دوعامل 
ســرقت های ســریالی را در حال بازکردن باتری یک خودرو 

سواری پراید در خیابان امام هادی دستگیر کردند.
وی خاطرنشــان کرد:دو متهم ۲۳ و۲۶ ساله که هیچ سابقه 
کیفری ندارند در برابر شــواهد و ادله موجود راهی جز بیان 
حقیقت ندیدند و به طراحی ســرقت های سریالی از ۲۰روز 

پیش اعتراف کردند.

وی گفت: پلیس تاکنون از ۱۰۰فقره ســرقت باتری خودرو 
رمزگشایی کرده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. 

ســرتیپ تقوی در پایان گفت:آنچه در بررسی این پرونده 
مهم است اینکه ســارقان بیشــتر از خودروهایی سرقت 
می کردند که به سیســتم دزدگیر مجهــز نبوده و مالکان 
وسایل نقلیه باید به توصیه های بازدارنده از سرقت ها توجه 

بیشتری داشته باشند.

توسط دو مجرم حرفه ای صورت گرفته است

100 فقره سرقت در ۲0 روز

خبر

صدا وسیما: مدیر مرکز بهداشــت و درمان شهرستان کاشمر 
گفت: نشــت گاز مونوکســید کربن از بخاری یک تاالر در شهر 
ریوش منجر به مســمومیت ۵۵نفــر از میهمانان یک مجلس 
عروســی شــد. دکتر محمدجواد یزدانی، مدیر شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان کاشمر از مسمومیت تعدادی از شهروندان در 

یک رستوران در بخش کوهسرخ کاشمر خبر داد. 
یزدانی گفت: در یک مراسم عروسی  که پنجشنبه شب گذشته 
)۱۴ آذر ماه( در محل یکی از رستوران های بخش کوهسرخ برگزار 
شده بود، به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی در نصب بخاری ۵۵ نفر 

از میهمانان دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر خاطرنشان کرد: 

با اعالم وقوع بحران درپی مصدومیت با گاز منوکسید کربن در 
بخش کوهســرخ، امدادرسانی توسط اورژانس ۱۱۵ و همچنین 
پرسنل سختکوش مرکز جامع سالمت شبانه مرکزی ریوش انجام 
شد. همچنین تعداد سه آمبوالنس به همراه اکسیژن مورد نیاز 
جهت ارائه خدمت به این مسمومان از کاشمر به بخش کوهسرخ 

اعزام شد.
 یزدانــی که به صورت میدانی در مرکز درمانی حضور پیدا کرد 
و از نزدیک در جریان امدادرســانی قرار گرفته بود،خاطر نشان 
کرد: کوچک ترین فرد مراجعه کننده به دلیل مســمومیت با گاز 
منوکســید کربن هفت ماه و مسن ترین فرد مراجعه کننده  ۵۸ 
سال سن داشتند که همه آن ها تحت درمان اکسیژن تراپی قرار 

گرفتند. وی با بیان اینکه خوشبختانه این مسمومیت تلفات جانی 
نداشت، خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت عمومی  تعدادی از 
این مراجعان، ۶ بیمار با آمبوالنس جهت دریافت خدمات بیشتر 

به بیمارستان های کاشمر اعزام شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کاشمر در پایان از مردم 
خواست با توجه به فصل سرما و نیاز به وسایل گرمایشی، حتماً در 
نصب آن ها نکات ایمنی را رعایت کنند که دچار حوادث ناگواری 

نشوند.

در پی یک بی احتیاطی صورت گرفت

گازگرفتگی ۵۵ نفر در یک عروسی!



ورزش خراسان ساعتی در جمعه  بازار کتاب مشهد

پاتوق کتاب بازها آشفته است
محبوبه علی پور    مرد میانسال  درحالی که  
کتاب رنگ و رو رفته ای را از الی پارچه ای بیرون 
می کشد به مرد فروشنده می گوید: کتاب تاریخی 
و چاپ سنگی هم می خرید؟ مرد خونسرد جواب 
می دهد  تا چه کتابی باشد؟ ونیم نگاهی به کتاب 
می اندازد و می گوید: این 70 تومان! مرد فروشنده 
دلخــور از معامله خودداری کرده و می رود. چند 
غرفه ای را  رد می کند چشمش به نسخه جدیدی 
ازهمین اثر می افتد که 40 هزارتومان قیمت دارد. 

  کم رونقی بازار
جمعه بازار کتاب مدرس این روزها به محلی آشنا 
برای کتاب بازها و کتاب الزم ها  تبدیل شده است. 
یکی از فروشنده ها که 10 سالی است دراین بازار 
کسب وکاری به هم زده، می گوید: مردم به خرید 
ازاین بازار عالقه مند هســتند چرا که می توانند 
کتاب های قدیمی، دست دوم وحتی چاپ های 
جدید را با تخفیف های چشمگیری تهیه کنند. 
البته به دلیل مشکالت اقتصادی خرید ازاین بازار 
نیز دچار افت شــده چراکه وقتی هوا ابری است 

برای همه ابری است دیگر! 
وی با اشــاره به اینکه در هرفصــل حدود 300 
هزارتومان  برای اجاره این غرفه ها به شــهرداری 
می پردازیم، می افزاید: درحال حاضر دریافت  مجوز 
برای فعالیت دراین بازار؛ سخت شده در صورتی 
که در ابتدا این بازار خودجوش ایجاد شده  بود و 
ناظری نداشت و هزینه ای هم دریافت نمی کردند 
اما حاال ارشاد  نظارت می کند. شهرداری ناظر دارد 
و پیمانکار نیز بر این بازار اعمال نظرمی کند. این 
درصورتی است که همین مسئله در بهبود وضعیت 
ایــن بازارچه و فعاالن کتاب نیز اثری نداشــته، 
چنانکه اگر بخواهیم یک وانت کتاب جابه جا کرده 
وبه پارکینگ بیاوریم باید هزینه بدهیم. همچنین 
باید توجه کرد که نظارت با سخت گیری متفاوت 
است وامروزه ما بیشــتر سخت گیری ها را اینجا 
می بینیم. چنانکه نظارت در عرضه کتاب ها باید 
به گونه ای باشــد که براساس فهرستی مصوب و 
منطقی از عرضه کتاب های مشخصی جلوگیری 
کرد اما فهرست مشخصی وجود نداشته و هر فرد 

سلیقه ای اعمال نظر می کند.
حجت االسالم احمد سرچاهی نیز که از مشتریان 
پروپاقرص رویدادهای کتاب محوراست نیز درباره 
مزایای چنین بازارچه هایی می گوید:   با توجه به 
اینکه دریک سال اخیر قیمت کتاب رشد داشته 
عرضه کتاب های دست دوم و یا با تخفیف بیشتر 
با استقبال بیشــتری از مردم مواجه شده است. 
همچنین خیلی از افراد نیز کتاب هایی درمنازل 
دارند که می توانند با عرضه دراین بازار دراختیار 
افراد متقاضی قرارگیرد.  البته اغلب مشتری های 
این بازار را دانشجویان وطالب تشکیل می دهند 

اما در آغاز سال تحصیلی نیز شاهد 
حضور دانش آموزان هســتیم. وی 
خاطرنشــان می کنــد: از آنجا که 
عالقه مند به کتاب هستم درصورت 
امــکان هرهفته به این بازار ســر 
می زنم وتا حدودی نیز کتاب های 
موجــود نیازهای من را بــرآورده 

ساخته است. 

  نظارت های غیراصولی
درهمهمه رفت وآمدهــا، هرازگاه 
می زننــد  فریــاد  فروشــندگانی 

»کتاب های زبان انگلیســی چاپ اصل، هرکتاب 
5 هزارتومان و 3 تا 10هزارتومان، هرجلد کتاب 

نقاشی وکودک هزارتومان و...«
موســی الرضا اسدی، پژوهشگر ادبی که درحال 
جســت و جــوی کتاب های دلخواهش اســت 
نیز می گویــد: فعالیت چنیــن بازارهایی برای 
عالقه مندان به کتاب وتوسعه فرهنگ کتاب خوانی 
ارزشمند بوده اما چند ایراد بر فعالیت این بازارچه 
وارد است. چنانکه شاهدیم متولیان امر در اداره 
ارشــاد برای عرضه کتاب ها ممیزی های سختی 
را قائل می شــوند به طوری که از عرضه برخی 
کتاب ها پرهیز می کنند اما در همین بازار شاهدیم 
که کتاب هایی نیز عرضه می شــود که با وجود 
آنکه تاریخ انتشار آن به سال های اخیر می رسد 
اما از نظر محتوایی چندان مناسب نیست. ازاین 
موارد می توان به عرضــه کتاب هایی با موضوع 
عرفان های نوظهور اشاره کرد. بنابراین  ضرورت 
دارد  کتاب شناس متخصصی برعرضه محصوالت 

در این بازار نظارت داشته باشد.
وی همچنین می افزاید: به طورکلی وضعیت 
نشر از گذشــته در مشهد رضایتبخش نبوده 

اما حاال  روند قهقرایی هم 
پیدا کرده اســت. چنانکه 
بسیاری از کتاب ها و آثار 
و  تهران  فاخری کــه در 
سایر کالنشــهرها عرضه 
وجود  مشهد  در  می شود 
ندارد. همچنین ناشــران 
ذائقــه مردم را به ســوی 
خریــد آثار عوام پســند، 
ســطحی وحتی مسموم 

تغییرداده اند. 

  زخم های کهنه بازار کتاب
پسرجوانی که ما را مشغول گفت وگو می بیند رو 
به گزارشگر ما کرده و با دلخوری از گرانی کتاب 
می گوید: وضع کتاب خراب اســت وقتی بنزین 
گران  می شــود مردم اعتراض می کنند اما برای 

گرانی کتاب واکنشی نشان  نمی دهند...  .
یکی از فروشــندگان نیز ازوضعیــت بازارکتاب 
گالیه کرده و خاطرنشان می کند: بازار کتاب در 
تابســتان سال 1378 در این محل برپا شد و  به 
عنوان ویترین فرهنگی شهر مشهد به آن افتخار 
می کردند. درحالی که پس از چند مدت شهرداری 
افراد غرفــه دار را واداربه خرید امتیازمکان کرد  
واجاره ای درنظر گرفت. ازهمین رو تعداد بسیاری 
از کتابفروش هــای جوان که پیش از این محلی 
برای عرضه محصوالت خویش نداشتند و در این 
بازار کسب وکار مختصری به هم زده بودند با این 
رویه از بازار حذف شــدند. در واقع درحال حاضر 
اغلــب عرضه کننــدگان را حرفه ای ها و فعاالن 

جدی صنعت نشرکتاب تشکیل می دهند. 
وی ادامه می دهد: مشکل جدی ما درتولید کتاب 
چاپ ونشر نیست بلکه توزیع است. چراکه تعداد 

ناشــران با میزان کتابفروشی ها همخوانی ندارد. 
علت این امــر نیز فعالیت صدها ناشــر دولتی 
و نمایشــی هستند که فقط ســهمیه کاغذی 
می گیرند واثر قابل توجهی نیز عرضه نمی کنند. 
به هرروی حضورهمین 30-40 نفری که دراین 
بازار فعالیت دارند فراتر از عشق است چراکه بازار 

نشر کتاب هیچ منفعت اقتصادی ندارد. 
همیــن فروشــنده تأکید می کند: بســیاری از 
پارکینگ های شهر مشــهد در جمعه ها رایگان 
اســت حتی پارکینگ آن طرف خیابان مدرس 
اما این سوی خیابان در محل بازارچه باید هزینه 
پارکینگ بپردازیم. به این ترتیب نمی توان انتظار 
داشت مردم رغبتی به خرید کتاب داشته باشند. 
این فعال حوزه کتاب می افزاید: درهمین بازار از 
عرضه بســیاری از کتاب هایی که به طورقانونی 
منتشر شده جلوگیری می شود اما شاهد عرضه 
کتاب های جعلی هستیم. به این ترتیب ناشری 
غیرواقعی، کتابی پرفــروش را از فضای مجازی 
کپی کرده و با عنوان ونام مؤلف و یا مترجمی که 
وجود خارجی ندارد به چاپ رسانده است. چراکه 

هیچ گونه نظارتی بر بازار کتاب دیده نمی شود.

  نبود تنوع در بازار کتاب
بانپورکه دستی بر بازار انتشارات دارد می گوید: 
وجود بازارهای عرضه کتاب می تواند عرضه این 
محصول را تسهیل کند. این درحالی است که 
چنانچه کتاب های عرضه شــده در جمعه بازار 
مدرس را بررســی کنید اغلب تکراری و مشابه  
بوده و تنوعی درآثار ارائه شده نمی بینم. چراکه 
در تولید محتوا با ضعف مواجه هستیم و چند 
ناشــر قدرتمند بازار را تغذیــه می کند. البته 
کتاب ســازی نیز بیش از چاپ کتاب مرســوم 
شده که این امر نیز به دلیل افزایش هزینه های 
تولیــد و پرداخت دســتمزد فعاالنی همانند 
مترجمان اســت. راهکاراصالح این معضل نیز 
پذیرفتن واجرای  قانون کپی رایت است. نکته 
دیگر اینکه به دلیل عدم نظارت بر انتشارکتاب 
شاهد فعالیت مترجم های ضعیف نیز هستیم 
درصورتی که پیش ازاین مترجم آثار خارجی، 
بســیار قدرتمند وتوانمند بودنــد. همین امر 
نیز سبب شــده که صنعت تولید کتاب روز به 

روزبیشتر تضعیف شود. 
وی همچنین گفت: برای تقویت انتشارکتاب باید 
افراد متخصص را به عنوان ناظر بر بازارهای عرضه 
بــه کاربگیرند درحالی که شــاهدیم در واقعیت 
چنین نیست. برای نمونه در یکی از نمایشگاه های 
سراســری  جوانی  دیپلمه را بــه عنوان بازرس 
قرارداده بودند. همچنین فردی که زمانی در یکی 
از این نمایشگاه ها وظیفه پیک موتوری را داشته، 
سال بعد به عنوان ناظر کیفیت آثار حضور داشت. 

افتخار

جشنواره

 درخشش خبرنگار قدس در دومین 
جشنواره کشوری رسانه ای معلوالن

قدس: خبرنگار روزنامه 
قدس و پایــگاه خبری 
تحلیلی قدس آنالین در 
دومین دوره جشــنواره 
رســانه ای  کشــوری 
محل  در  کــه  معلوالن 
صدا  همایش های  سالن 

و سیمای اصفهان برگزار شــد، موفق به کسب دو رتبه برتر 
در این جشنواره شد.

احمد فیاض با »آواز صلح از مشهد مقدس با هنرنمایی معلوالن 
به جهان مخابره شد« توانست رتبه نخست بخش تیتر را از آن 
خود نماید. همچنین وی که تاکنون چندین بار به عنوان یاور 
رسانه ای معلوالن مورد تشویق قرار گرفته؛ رتبه نخست بخش 
عکس این جشنواره را با موضوع »معلوالن« از آن خود کرد و 

تندیس و جایزه نقدی این دو بخش را دریافت نمود.

ثبت یک هزار و ۷۰۰ اثر در دبیرخانه 
جشنواره ابوذر خراسان رضوی 

قدس: دبیــر چهارمین 
ابــوذر  دوره جشــنواره 
خراسان رضوی از دریافت 
و ثبت هزار و 713 اثر در 
دبیرخانه این جشنواره و 
ارسال آن ها برای مرحله 

داوری خبر داد. 
سیدناصر نعمتی با اعالم این خبر افزود: هنوز مهلت ارسال آثار 
به اتمام نرســیده است و عالقه مندان به شرکت در جشنواره 
می توانند تا پایان آذرمــاه آثار خود را به دبیرخانه چهارمین 

جشنواره رسانه ای ابوذر ارسال کنند.
وی ادامه داد: احتمال تمدید مهلت ارسال آثار به دلیل فرایند 
داوری و فاصلــه زمانی کوتاه میان اتمام فراخوان و مراســم 
اختتامیه تقریباً وجود ندارد و از اصحاب رسانه خواهشمندیم 

ارسال آثار را به روزهای پایانی موکول نکنند.
دبیر چهارمین دوره جشــنواره ابوذر گفت: آثار ارســالی در 
دبیرخانه ثبت و پس از اتمام مهلت فراخوان در اختیار هیئت 
انتخاب قرار می گیرد. آثاری که از استانداردهای الزم برخوردار 

باشند در اختیار هیئت داوران قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: آثار ارسالی باید در یکی از محورهای عزم ملی 
برای تحقق گام دوم انقالب؛ زیارت، فرهنگ میزبانی و فرهنگ 
شهروندی، رونق تولید، پیشرفت اقتصادی و مشارکت سیاسی 
و آسیب های اجتماعی برای شرکت در جشنواره ارسال شوند.

نعمتی خاطرنشان کرد: آثار ارسالی باید در یکی از قالب های 
خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشــت، عکس، گزارش تصویری 
و رادیویی، پادکســت و آثار رادیویی، مســتند، آثار نمایشی، 
موشن گرافیک، انیمیشن، کاریکاتور و نشریات دانشجویی در 

جشنواره شرکت کنند.

   دانش آموز نیشابوری قهرمان 
مسابقات شنای »جام والیت« شد

نیشــابور- خبرنگار 
سام،  ابوالفضل  قدس: 
دبیرســتان  دانش آموز 
بیرونــی  ابوریحــان 
شــد  موفق  نیشــابور 
در مســابقات شــنای 
»جام  کشــور  قهرمانی 

والیت« مقام اول این مسابقات را از آن خود کند.
مدیر آموزش و پرورش نیشــابور اظهار کرد: این ورزشکار 
نوجوان 14 ساله در رشته های 50، 100 و 200 متر کرال 
پشــت به این مهم دست پیدا کرد و توانست رکورد ایران 

را نیز جابه جا کند.
وی تصریــح کرد: صادق اســدی از مربیــان تربیت بدنی 
آمــوزش و پرورش، به عنوان مربی این ورزشــکار به این 

مسابقات اعزام شده بود.

  همایش باستانی در کاشمر برگزار شد
قــدس: رئیــس اداره 
کاشمر  و جوانان  ورزش 
دوره  نخســتین  گفت: 
الکترونیکی  بازی هــای 
کاشــمر با حضور 140 
شــرکت کننده در سالن 
ســینما ایران کاشــمر 
به پایان رســید.  محمد شــایگان اظهار کرد: این همایش با 
حضور بخشدار کاشمر، دیگر مسئوالن شهرستان و جمعی از 
پیشکسوتان با نوای ضرب مرشدان و انجام حرکات باستانی در 

گود امام علی)ع( روستای فرح آباد کاشمر برپا شد.
وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات که با همکاری اداره 
ورزش و جوانان کاشمر و شهرداری برگزار شد، یوسف نژاد، 
مرادی و شــفیعی رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند و 

در پایان به نفرات برتر جوایز نفیسی اهدا شد.
وی عنوان کرد: تیم های کاشمر نیز در رشته فوتسال، فوتبال 

و والیبال در لیگ های برتر استان حضور مستمر دارند.

  حضور بوکسور خراسانی 
در اردوی تیم ملی

قدس: سرپرست هیئت 
رضوی  خراسان  بوکس 
گفت: اردوی آمادگی تیم 
ملی بزرگســاالن از روز 
گذشته به مدت دو هفته 
در مجموعــه ورزشــی 

انقالب تهران آغاز شد.
امیر تقی پور افزود: بر این اساس محمد شوریان، بوکسور استان 

به اردوی آمادگی تیم ملی بوکس کشور دعوت شد.
تقی پور بیان کرد: تیم ملی بوکس ایران خود را برای مسابقات 

گزینشی المپیک 2020 توکیو آماده می کند.

  آغاز نصب چمن مصنوعی 
زمین فوتبال در نیشابور

اداره  رئیــس  قدس: 
ورزش و جوانان نیشابور 
نصب  عملیــات  گفت: 
چمــن مصنوعی زمین 
فوتبــال در مجموعــه 
نیشابور  انقالب  ورزشی 

آغاز شد. 
محسن کاوه آهنگر در این خصوص اظهار کرد: فاز نخست 
ســاخت این مجموعه از روز چهارشنبه 14 آذرماه آغاز و 

قسمتی از چمن های مصنوعی نصب شدند.
رئیس اداره ورزش و جوانان نیشــابور بیان کرد: امیدواریم 
فاز یک این مجموعه که شــامل چمن مصنوعی، سیستم 
نوری، محوطه سازی، رختکن و نصب سکو هاست، تا پایان 

سال آماده شود.

مردم به خرید 
ازجمعه بازار کتاب 
مدرس عالقه مند 

هستند چرا که می توانند 
کتاب های قدیمی، دست 

دوم وحتی چاپ های 
جدید را با تخفیف های 

چشمگیری تهیه کنند
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  توجه سیاستمداران به دانشجویان
از شعار تا باور

طی چندین دهه اخیر بارها شــاهد بودیم که در کشــاکش 
مبارزات انتخاباتی وسیاسی؛ سیاست گذاران کهنه کار برای 
سنگین شدن کفه حضورشــان در برابر دیگر رقبا از حضور 
دانشجویان بهره برده و بر ضرورت مشارکت این گروه تأکید 
کرده اند. به این ترتیب با تهییج دانشجویان جوان توانستند 
فرصت هایی طالیی را برای گسترش دامنه سیاسی و حزبی 
خویش فراهم آورند، اما نصیب دانشجویان از این کارزار چه 
بوده است؟ اگر به واقع جوانان و دانشجویان عناصر محوری در 
توسعه و تصمیم سازی محسوب می شوند، چرا پس از فراغت 
از تحصیل و اتمام دانشــگاه ناگزیر به تقالی یافتن شغلی و 
قوتی بخورو نمیر می شوند؟ برای پاسخ جا دارد روند حرکت 
جوانان را پیش از ورود به دانشــگاه تا زمان پایان تحصیالت 
بررســی کنیم. به این ترتیب درمی یابیم که درعمل تا امروز 
هیچ سیاســت گذاری منطقی و هوشمندانه ای برای پرورش 
دانشجویان و گروه های فرهیخته و کارآمد در جامعه ما وجود 
نداشته است. در واقع همچنان دوران دانشجویی جزیره ای رها 
شده به حساب می آید که قرار است فرصتی برای از تب وتاب 
افتادن انرژی جمعیت جــوان و صدالبته به تأخیر انداختن 
مشکالت باشــد. چنانکه هنوز هم بسیاری از دانشجویان یا 
افرادی که قرار اســت به زودی به مراکز دانشگاهی راه پیدا 
کنند؛ معتقدند هیچ اطالعات روشــنی از روند تحصیلی در 
دانشگاه دریافت نکرده اند و نمی دانند پس از فراغت از دانشگاه 
قرار است چه سرنوشتی داشته باشند. البته این بالتکلیفی و 
سردرگمی با وجود حجم دانش آموختگان بیکار در رشته های 
متنوع چندان دور از انتظار نیســت. این درحالی اســت که 
مراکز علمی ما همچنان بر آمــوزش مفاهیم نظری و البته 
تاریخ گذشــته اصرار دارند که با نیازها و واقعیت های امروز 
جامعه همخوانی ندارد. از این رو کم نیستند دانش آموختگان 
دانشگاهی که در سال های اخیر؛ حتی برای تکمیل مهارت های 
تخصصی خود ناگزیر به شرکت در کالس های آزاد می شوند. 
همچنین بسیاری از جوان های تحصیلکرده را می بینیم که 
پس از فراغت از دانشــگاه برای ورود به عرصه کســب وکار 
قید کارهای مرتبط با تحصیل خود را زده و جذب بازارهایی 
می شوند که تخصص چندانی نیاز ندارد. همچنین کم نیستند 
دانش آموختگانی که با آمــوزش مهارت های حرفه ای حاضر 
می شــوند تن به مهاجرت داده و در قالب مشاغل خدماتی 
در ســایر کشورها به کار مشغول شوند. در کنار این افراد نیز 
جمعیت فراوانی از دانش آموختگان را می بینیم که همچنان 
با گذشت چندین سال از اتمام تحصیلشان بالتکلیف و بیکار 
رها شــده اند. در واقع سلسله معیوبی از سیاست گذاری ها و 
برنامه ریزی ها موجب شــده ســرمایه کثیــری از جامعه به 
دلیل غفلت از مطالبات جامعه جوان هدر برود. به راســتی 
تــا زمانی که ما فرصتی برای به نتیجه رســیدن آرمان های 
جمعیت جوانمان فراهم نکرده و خواسته های آن ها را جدی 
نگرفتیم، چگونه می توانیم توقع داشته باشیم که این قشر به 
عنوان»جامعه نخبگانی« دغدغه آرمان های جامعه و مطالبات 

مردم کشور را داشته باشند؟ 

      رئیس اداره میراث فرهنگی این شهرستان:
 ۱۰ بنای تاریخی تایباد 

نیازمند مرمت است

قدس: رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دســتی تایباد گفت: 10 بنای تاریخی این شهرستان 
در دو بخــش مرکــزی و میان والیت نیازمند مرمت و 

بازسازی است.
عبدالرحیم تاج محمدی افزود: ساختمان هنگ مرزی، 
حسینیه آقا در شــهر تایباد، هشتی شجاع الملک در 
روستای محســن آباد، مزار خواجه عبدالخالق در شهر 
کاریز، حمام قدیمی فرمان آبــاد، قلعه تاریخی کرت، 
حوض انار و حمام اســتای، حوض انبار قلعه کنه ریزه 
و حوض انبار مشهدریزه جزو بناهای نیازمند مرمت این 

شهرستان است.

    معاونت آموزش ابتدایی ناحیه 2 مشهد خبر داد
 برگزاری جشنواره نقاشی 

در مدارس ابتدایی 

صاحبی: معاونت آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 2 مشهد در گفت و گو با خبرنگار ما از برگزاری نقاشی 
آیدا ضیایی نیا در روز سه شنبه 19 آذر خبر داد و گفت: 
به مناسبت روزجهانی حقوق بشــر و به منظور ترویج و 
گســترش فرهنگ کرامت انسانی و آشنایی دانش آموزان 
با مفهوم حقوق بشــر و نیز ایجاد بســتری مناسب برای 
شناسایی و کشف اســتعدادهای دانش آموزان در عرصه 
نقاشــی و نگارگری و ایجاد انگیزه در دانش آموزان با هم 
رقابت می کنند. وی اضافه کرد: به ســه نفر اول برگزیده 
جشــنواره در هر منطقه آموزشی )قطب های هفت گانه( 

جوایزی به رسم یادبود مرحوم آیدا اهدا خواهد شود.

      رئیس دانشکده علوم پزشکی:
فوت چهار نیشابوری در پی شیوع 

آنفلوانزا را تکذیب می کنیم

فارس: رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: فوت 
شهروندان نیشابوری در پی شیوع آنفلوانزا کذب است و 

مورد تأیید نیست. 
محســن عظیمی نژاد با اشاره به گسترش این شایعه در 
شهرســتان نیشابور در پی شــیوع آنفلوانزا، اظهار کرد: 
روزانه تعداد زیادی از افراد در شهر نیشابور فوت می کنند 

و جلو این شایعات را نمی توان گرفت.
منصور نعیم آبادی، مسئول روابط عمومی دانشکده علوم 
پزشکی نیشابور نیز در این زمینه گفت: دانشکده در حال 
تحقیق روی این موضوع است و مرجع رسمی اعالم آمار 

نیز وزارت بهداشت است.

۷6۹5zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 م ه د ی ا خ و ا ن ث ا ل ث   ا
 2 ه م ی ا ن   ر س و م   ا ن ت ن
 3 ر ا و ر   م د ب ر   م ل ا ی م
 4 ب ی ن   پ ل ا ک   ک ا ه گ ل ی
 5 ا ش   م ی ا ن   ر ک   ز و ر  
 6 ن   ت ق د س   ک ا   ن ا ی   م
 7   ب ا ب ا   د ل   ب ا ر   ز ا
 8 ا ر د و   پ ی و ن د ک   ا ر م
 9 ت ا ی ل ن د   ن م و   ه ن د و
 10 و   ب ی د ا د   ا ی ل ی ا   ت
 11 م ا   ت ر ف ی ع   ت ی ا ت ر  
 12 ا ن ا   ت ن ا س ا   ت ه و ی ه
 13 ت ب و ک   د ل گ ی ر   و ل گ ا
 14 ی ا ر ا ن   ه ر ک و ل   ی ا د
 15 ک ر ا و ی ه   ی س ا و ل   ن م

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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شــدید  تــکان  عربــی-  میــخ   .1
 عصبــی- نوعــی کف پوش ســاختمانی 
2. واکنش مــواد قرارگرفته در مجاورت 
حرارت- ابــزار باغبانی- محل کاســبی 
دســت فروش 3. ســالن بــزرگ- دهان 
رهــا  و  آزاد  جنــگل-  قاتــل   پرنــده- 
4. درخت زبان گنجشــک- کــودک- از 
واحدهــای ارتشــی 5. ادویــه پرکاربرد 
هندی- مســاوی- طال 6. کنار چیزی- 
 حالــت بیهوشــی- خالــص و برگزیده 
7. چاشــنی دوطرفه- ماه ســرد- جنگ 
فــروع  از   .8 فریادکشــیدن  نبــرد-  و 
دیــن اســالم- نبــوغ و ذکاوت- مــزه 
عجــول 9. چــرخ خــودرو- پایتخــت 
کمــان  چلــه  دباغــی-  مایــع   پــرو- 
10. تیر پرتابی- دریاچــه ای در ترکیه- 
ترکی- خشنودکننده-  نام  عبادتگاه 11. 
تن پــرور و بیــکاره 12. علوفــه فروش- 
ظــرف   .13 ســتور  پوشــش  واحــد- 
مشبک- قطعه جداشده از چیزی- نقیض 
اصل- فلــز چهره 14. ابزار تنظیم صدای 

لوازم صوتــی و تصویری- خــوردن- از 
فراورده های گوشــتی 15. کشور چای- 

خرد و کوچک- وسط

1. دستگاهی در موسیقی سنتی ایرانی- 
مشکل- دریغ و حسرت 2. سرنیزه- زباله 
بازیافتــی یــا غیرقابل بازیافــت- جواب 
مثبت 3. صندلــی راحتی- مخفف کاه- 
ســازمان جاسوســی یانکی ها- کوتاهی 
از انجام وظیفــه 4. پایه- پدر- مارشــال 
آلمانی ملقب به روباه صحرا- ضمیر اتحاد 
5. اســتخوانی در پا- خواب شیرین- یار 
بی زبان 6. پرنده مقلد- نت بیمار- درخت 
پرشاخ و برگ جنگلی 7. محصول صابون- 
 یون دارای بار مثبت - ســپاس شــیرین 
8. صفحــه اینترنتی- میوه ای از مرکبات 
که از کشــوری در جنوب ایران می آورند 
– قدم یکپا 9. صفحه الکترونیکی- کار را 
باید به وی ســپرد- محصول آب و صابون 
 10. جامــه- بیماری و مرض- فرق ســر 
11. فالبین- بخش پایینی لباس- همگانی 

 12. مایه حیات- میوه گرمسیری- شاخه- شلوار جین 
13. قبض دریافت کاال- ماه میالدی- مخترع تلفن- 
 سودحرام 14. میوه نارس- مشهور و اسمی- شباب 

15. پاک کردن- گونه و نوع- براده فلزات

  افقی

  عمودی

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱
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