
کشف ۲۰ تن کود کشاورزی تقلبی  اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی شیر مدارس نرسید
با شکایت به موقع نقشه یک سودجویی لو رفتیک مسئول در آموزش و پرورش استان:

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش
خراسان رضوی گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد تومان 
بودجه برای ســهمیه شیر مدارس در نظر گرفته 
شده اســت که تاکنون هیچ خبری از آن نیست. 
علی ابری افزود: بر خالف دو ســال قبل که هیچ 
اعتباری برای شیر مدارس داده نشده بود امسال 

هم با بودجه ۲۰۰ میلیارد ...

 محل دپوی محموله چنــد تنی کود تقلبی که 
در کیســه های دولتی به مردم فروخته می شد با 
هوشیاری کارشناســان معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراسان رضوی شناسایی و محموله توقیف 
شد.اواخر هفته گذشته یکی از شهروندان با مراجعه 
به اداره نظارت معاونت بازرســی سازمان صنعت، 

معدن و تجارت  خراسان ... .......صفحه 3 .......صفحه ۲ 
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سهم مشهد از بودجه ناعادالنه است
آیت اهلل علم الهدی در دیدار با دانشجویان 

دانشگاه فردوسی مشهد: 

ساخت و سازهای 
اطراف حرم باید مطابق 

قداست آن باشد

.......صفحه ۲ 

.......صفحه 4 

معاون اداره کل میراث 
فرهنگی استان خبر داد

 انتقال دائمی
33 هزار شئ 

 تاریخی 
از موزه ملی 

به موزه بزرگ 
خراسان 

معاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی خراســان رضوی از انتقال 
دائمی 33 هزار شئ تاریخی از موزه ملی به موزه بزرگ 
خراسان خبر داد.مرجان اکبری گفت: »این تعداد به نسبت 
میانگین سال های گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است«.

وی با تأکید بــر نقش تأثیرگذار موزه ها در معرفی تجارب 
فکری، فرهنگی و هنری، گفت:» موزه ...

قدس در گفت و گو با مسئوالن استان بررسی کرد

.......صفحه ۲ 

 مدیرکل حفاظت محیط زیست 
خراسان رضوی:

هیچ واحد صنفی 
آالینده ای در مشهد 

حق فعالیت ندارد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به نماز جمعه مشهد 
گفت: بزرگ ترین نماز جمعه کشور در مشهد برگزار می شود، نماز 
جمعه تهران با جمعیــت ۱۲ میلیون نفری به لحاظ جمعیت به 
نصف مشهد هم نمی رسد. آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز 
در نشست صمیمانه با فعاالن دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 

که در دانشکده مهندسی برگزار شد...

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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صفحه 1 خراسان   1398/09/17

آگهی مزایده 
غیر حضوری )کتبی(

هیئت امناء آس��تانه مبارکه خواجه اباصلت 
تح��ت نظ��ارت اداره اوق��اف و ام��ور خیریه 
ناحیه 3 مش��هد در نظر دارد 6 دربند دکان 
تج��اری واق��ع در کیلومتر 5 جاده مش��هد-
فریم��ان متعلق به آن  آس��تانه را از طریق 
مزای��ده غی��ر حضوری به مدت یک س��ال به 

اجاره واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند برای شرکت در مزایده، 
پیشنهاد کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 1398/09/26  

به این اداره اعالم نمایند.
تلفن تماس: 38432011

 اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 
مشهد مقدس /ع

98
11
32
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 ))آگهی مزایده فروش زمین ((
ب��ه اطالع 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��المی 
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 اطالعات 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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فراخوان جذب امریه
پارک علم و فناوری خراسان رضوی در نظر دارد در راستای پشتیبانی و 
تقویت فعالیت های خود، با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و مج��وز س��تاد کل نیروهای مس��لح به منظور بهره گیری از مش��مولین 
دان��ش آموخته دانش��گاهی یک نف��ر امریه به عن��وان کارکنان وظیفه 

مامور برای فعالیت در پارک علم و فناوری خراسان جذب نماید.
  رشته های تحصیلی مورد نیاز: صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، 

حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد
شرایط: کارشناسی، کارشناسی ارشد با معدل حداقل 15 از دانشگاه های 
معتبر دولتی، افراد متأهل در اولویت می باش��ند ،افراد متقاضی بومی و 
ساکن مشهد در اولویت می باشند، افراد متقاضی فارغ التحصیل دانشگاه 

های معتبر در اولویت می باشند. 
مدارک مورد نیاز: تصویر شناس��نامه کلیه صفحات، کارت ملی )پش��ت 
و رو( ،آخری��ن مدرک تحصیلی، گواهی اعزام به خدمت ،عکس 4*3 به 
تعداد 6 قطعه ،تکمیل فرم درخواست سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

مرتبط
مح��ل خدمت: مش��هد - پارک علم و فناوری خراس��ان تاری��خ اعزام به 

خدمت:  1398/12/01
آخری��ن مهل��ت ارس��ال م��دارک: پای��ان وق��ت اداری 20 آذرم��اه 1398      
متقاضیان جهت دریافت فرم درخواست و کسب اطالعات بیش�تر می توانند 
به نش���انی www.KSTP.ir مراجع�ه و یا با ش���ماره 35003606 -051تم�اس 

حاص�ل نماین�د. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده) نوبت دوم( شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن مهر والیت 
طوس به شماره ثبت 30498 و شناسه ملی : 10380457340 تاریخ انتشار 1398/09/17

جلسه مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني در حال تصفیه مسکن مهر والیت طوس ساعت: 
9 صبح روز ش��نبه مورخ 1398/09/30در محل دفتر تعاونی واقع در : مش��هد – قاس��م آباد-بلوار شریعتی-شریعتی 
26-بین عرفایی 10 و 12-پالک 82-طبقه منهای یک  با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل مي گردد . از کلیه اعضاء محترم 

تعاونی دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : 1. استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه

2. طرح و تصویب صورت های مالی سالهای 96و97
3. طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

4. تمدید مدت زمان تصفیه شرکت
5. تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه و در صورت عدم تمدید انتخاب هیئت تصفیه جدید

6. تعیین مکان تصفیه شرکت
 تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید، در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا س��ه رأی با وکالت و غیر 
عضو فقط یک رأی با وکالت می تواند داش��ته باش��د، عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
در تاریخهای 98/09/23 تا 98/09/27 ماه از س��اعت 8 الی 14 و با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع در دفتر تعاونی حضور یابند.
هیئت تصفیه تعاونی مسکن مهر والیت طوس
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف 
فرهنگیان کالت- شماره ثبت 6 تاریخ انتشار یکشنبه 98/09/17

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم تعاونی در روز پنجش��نبه مورخ 98/09/28 رأس 
س��اعت 10 صبح در مح��ل نمازخانه مدیریت آموزش و پ��رورش کالت برگزار خواهد ش��د. از کلیه اعضا 
محترم دعوت میشود با همراه داشتن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت نمایند. اعضایی که امکان 
حض��ور آنان در جلس��ه مقدور نمی باش��د، میتوانند حق رأی خود را به موجب وکال��ت نامه کتبی به فرد 
دیگری واگذار نمایند در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر فرد غیرعضو 1 رأی 
خواه��د ب��ود. ضمنًا اعضای متقاضی اعط��اء وکالت میتوانند به همراه وکیل مورد نظر از س��اعت 9 الی 12 
مورخه 98/09/25 تا 98/09/27 به دفتر تعاونی )جنب اداره آموزش و پرورش کالت( مراجعه نمایند تا 
پس از تأیید وکالت نامه های مزبور برگه ورود به جلسه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین 
داوطلبان عضویت در س��مت بازرس شرکت میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی، جهت 
اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری و ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به 

انجام امور قانونی اقدام الزم به عمل آید.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش عملکرد سال 97 توسط هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی س��ال 1397 تعاونی ش��امل: عملکرد، ترازنامه، حس��اب 

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

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کالت
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آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده»نوبت اول« 

تاریخ انتشار: 1398,9,17
آگه��ی دع��وت س��هامداران ش��رکت حمل و 
نق��ل داخل��ی کاالی حقیق��ت س��حر س��هامی 
خاص ثبت ش��ده به شماره 226 و شناسنامه 
10380044937جهت  تشکیل مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده.
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت 
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی بطور ف��وق الع��اده که در س��اعت 10 
م��ورخ 10/01/ 1398در آدرس ترب��ت جام- 
پایان��ه ب��ار کدپس��تی 9571813117 تلف��ن  
09155282548 تش��کیل می گ��ردد حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره
2-انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره شرکت 

9ع
81
12
97

 سانحه اتوبوس در مشهد
6 مجروح بر جای گذاشت

ایرنا: برخورد یک دســتگاه اتوبوس شهری با خودرو سواری در یکی از 
خیابان های مشــهد عصر دیروز 6 نفر از شهروندان را راهی بیمارستان 

کرد. 
مسئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: این حادثه ساعت ۱6 روز گذشته بین اتوبوس شهری 

با خودرو  ام.وی.ام در خیابان دانشگاه مشهد رخ داد.
محمد علیشاهی افزود: دو دستگاه آمبوالنس برای امدادرسانی به مجروحان 

این حادثه که همگی سرنشینان اتوبوس بودند به محل اعزام شدند. 
وی گفــت: شــهروندان مجــروح این حادثه بــرای پیگیــری درمان به 

بیمارستان های امدادی و امام رضا)ع( مشهد منتقل شدند.
مســئول روابط عمومی مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد افزود: وضعیت سالمت مجروحان این حادثه شهری 

نگران کننده نیست، زیرا حال عمومی آن ها مساعد گزارش شده است.

قدس: تعدادی از چهره های شــاخص سیاسی خراسان در آخرین 
روز از مهلت  نام نویسی داوطلبان نامزدی یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی با مراجعه به مراکز تعیین شده  نام نویسی 

کردند. 
روز گذشــته قهرمان رشــید؛ اســتاندار اسبق خراســان جنوبی، 
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر؛ نماینده فعلی مردم مشهد در مجلس، 
محمدصادق جوادی حصار؛ فعال سیاسی اصالح طلب، امیرحسین 
نوربخش؛ مشــاور حقوقی نهاد ریاست جمهوری، عباس کاظمی؛ 
مشاور معاون عمرانی وزیر کشور، داوریار؛ رئیس سابق دانشگاه پیام 
نور خراسان رضوی، صفیه رکنی؛ از مدیران آموزش و پرورش مناطق 
شهر مشــهد، کفش کنان؛ معاون سابق آموزش و پرورش و فرج اهلل 
شوشتری؛ فرزند سردار شهید شوشتری از جمله چهره های شاخصی 

بودند که در ســتاد انتخابات مشهد حاضر شدند و برای شرکت در 
انتخابات نام نویسی کردند.

 آغاز فعالیت ۷۵ هیئت اجرایی انتخابات 
در همین حال مدیرکل سیاســی، انتخابات و تقسیمات کشوری 
استانداری خراسان رضوی شب گذشته و در پایان مهلت نام نویسی 
انتخابات گفت: فعالیت ۷۵ هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در این استان شامل ۱۲ هیئت اصلی و 63 

هیئت فرعی با ۸۲۵ عضو آغاز شد. 
محمدعلــی نبی پــور افــزود: ۱۲ هیئــت اجرایی اصلی شــامل 
فرمانداری های مرکز ۱۲ حوزه انتخابیه استان و هیئت های فرعی نیز 
شامل ۱۹ فرمانداری و 44 بخش مستقل و غیرمرکزی هیئت های 

اجرایی انتخابات مجلس شــورای اسالمی در این استان را تشکیل 
می دهند.وی ادامه داد: هر هیئت اجرایی شامل هشت عضو معتمد 
محلی و سه عضو اداری شامل فرماندار، رئیس دادگستری و رئیس 
اداره ثبت احوال منطقه است که در تمام هیئت های اصلی و فرعی 

استان این اعضا مشخص شده و مشغول کار هستند.
وی به مشترک بودن حوزه انتخابیه قوچان بین دو شهرستان قوچان 
و فاروج در خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: هیئت اجرایی فاروج 
و یک بخش از این شهرستان در خراسان شمالی به عنوان دو هیئت 

اجرایی فرعی خراسان رضوی فعالیت دارند.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان 
رضــوی در خصوص برگزاری نخســتین میــان دوره ای پنجمین 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز افزود: طبق قانون، هیئت های 

اجرایی دو انتخابات مجلس شورای اسالمی و میان دوره ای مجلس 
خبرگان رهبری در خراسان رضوی مشترک هستند.

وی ادامه داد: با حذف شهرستان فاروج هیئت های اجرایی انتخابات 
میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری متشکل از یک هیئت اجرایی 
اصلی در فرمانداری مشــهد و ۷3 هیئت فرعی در ۲۸ فرمانداری و 

44 بخشداری استان تشکیل شده است.
۱۸ نفر از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسالمی را نمایندگان 

خراسان رضوی در خانه ملت تشکیل می دهند.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی روز دوم اسفند ماه 

آینده به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.
انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برای 
انتخاب یک نماینده خراســان رضــوی در آن مجلس همزمان با 

انتخابات مجلس شورای اسالمی برگزار می شود.
مرحوم آیت اهلل سیدمحمود شاهرودی، نماینده مردم خراسان رضوی 

در مجلس خبرگان رهبری سال گذشته درگذشت.

 نام نویسی چهره های خراسانی برای انتخابات مجلس 



قدس در گفت و گو با مسئوالن استان بررسی کرد

سهم مشهد از بودجه ناعادالنه است
هاشم رسائی فر هفــت ســال طول کشید 
تا پس از پنجمین جلســه کارگروه ملی زیارت، 
جلســه ششم آن تشکیل شود! تا در این جلسه 
همان گونه که از عنوان آن برمی آید در خصوص 
مسائل مرتبط با زیارت بحث و تبادل نظر شود. 
مهم ترین مســئله ای که معمــوالً در خصوص 
ساماندهی موضوع زیارت در این سال ها مطرح 
بوده بحث بودجه ای است که با تصویب مجلس 
قانونی شــده و دولت ملزم به پرداخت آن برای 
امور زیارت و زائران در ســه شهر زیارتی مشهد، 

قم و شیراز است.
رقم این بودجه 15 میلیارد تومان در نظر گرفته 
شــده که بنا به دالیلی دولت چندان تمایلی به 
پرداخــت آن حداقل در طول ســال های اخیر 
نداشته است! گرچه از گفته ها و اظهارنظرهایی 
که در این زمینه از ســوی مدیران ارشد دولتی 
می شــود این گونه برمی آید کــه بعید به نظر 
می رســد این بودجه در ســال آینده نیز به امر 

زیارت اختصاص یابد.

 بی پولی دولت
محمــود واعظی، رئیس دفتــر رئیس جمهور و 
شــخصی که کارگروه زیارت مستقیم زیر نظر 
وی فعالیت می کند، پس از ســال ها که جلسه 
کارگروه تشــکیل می شــود خیلی راحت و به 
صراحت آب پاکی را روی دســت همه می ریزد 
و می گوید: دولــت پولی برای اختصاص بودجه 
زیارت ندارد نه امســال بلکه سال آینده نیز این 
اتفــاق نخواهد افتاد! نکتــه جالب تر که رئیس 
کارگروه ملی زیارت به آن اشاره نموده این است 
که مصوبات جلسه باید در راستای کمک بیشتر 
و فراهــم کردن تســهیالت الزم برای آرامش و 
آسایش زائران باشد! پرسش اساسی این است که 
چطور می شود بدون بودجه و با دستان خالی این 
شرایط را فراهم کرد؟ کدام آسایش بدون صرف 
هزینه به دست آمده که بشود این موضوع را برای 

زائران عملی کرد؟

 استفاده 10 میلیون زائر 
از خدمات درمانی مشهد

تنها در بخش بهداشــت و درمان آمارهایی که 
در شــهر مشهد از سوی مسئوالن ارائه می شود 
نشان می دهد که 30 درصد زائرانی که به مشهد 
مسافرت می کنند در طول اقامتشان در این شهر 
از امکانات بهداشتی، بیمارستانی و درمانی شهر 
مشهد اســتفاده می کنند. اگر رقم مسافران را 
30 میلیون نفر در نظر بگیریم یعنی چیزی در 
حدود 10 میلیون نفر نیازمند خدمات بهداشتی 
و درمانی در زمان سفرشان به این شهر هستند. 
اگر بودجه ای نباشــد چطور می شود آسایش و 
آرامش زائران را فراهم کرد که فقط در مشــهد 
به خدمات بهداشتی و درمانی نیاز پیدا می کنند؟

 استهالک حوزه های خدماتی و عمرانی شهر
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان 
رضوی چنــدی قبل گفته بود کــه با توجه به 
مأموریت و جایگاه ویژه شــهر مشهد به  عنوان 
یک شهر زیارتی، باید ردیف خاصی برای تأمین 
نیاز و جبران کاســتی های به وجود آمده در این 
شــهر به واســطه حضور زائران در بودجه لحاظ 
شود. رضا جمشیدی به این نکته نیز اشاره کرده 

بود که با توجــه به اینکه در 
مناسبت های ویژه و ایام خاص 
جمعیت حاضر در شهر مشهد 
ممکن است به چند میلیون 
نفر افزایش پیدا کند، مسلماً 
حضور چنین جمعیتی سبب 
استهالک و فشــار آوردن بر 
حوزه های خدماتی و عمرانی 
شهر می شــود. بنابراین الزم 
است برای جبران این هزینه ها 
به  بودجه ای خاص به مشهد 
 عنوان شهر مذهبی اختصاص 
پیدا کند، زیرا جمعیت بیش از 
30 میلیون زائر و گردشگری 
که به مشهد مشرف می شوند 
در طول سال توزیع نمی شوند 

بلکه در مناسبت های خاص شاهد حضور میلیونی 
زائران و گردشگران در مشهد مقدس هستیم.

 توجه به مشهد در سطح ملی
سیدمحمدرضا هاشمی، فرماندار مشهد نیز بارها 
به این نکته اشاره کرده که با توجه به اینکه ساالنه 
میلیون ها زائر به مشهد سفر می کنند و جمعیت 

شناور شهر به  طور متوسط حدود 6 میلیون نفر 
است، انتظار داریم به این شهر در سطحی ملی و 
حتی فراملی نگاه شود. وجود چنین جمعیتی که 
به  صورت روزانه از تمام امکانات و خدمات شهری 
مشهد استفاده می کنند، موجب ایجاد فشارهای 
زیادی به حوزه  زیرساختی و حمل ونقلی این شهر 
می شود به همین دلیل باید به منظور فراهم کردن 
نیازمندی های جمعیت شناور و زائران مشهدالرضا 
بــرای  ویــژه ای  اعتبــارات 
یابد. تخصیص  مشهد  بودجه 

 سفر همه ایرانیان هر سه 
سال یک بار به مشهد

سرهنگ هادی امیدوار، رئیس 
پلیس راه خراسان رضوی نیز 
نظری کارشناسانه و البته قابل 
تأمــل در این مــورد دارد که 
گفته بود بیش از 30 میلیون 
زائر در ســال به مشهد سفر 
می کنند که از این تعداد حدود 
28 میلیون نفر زمینی مشرف 
می شوند و ســفر بقیه زائران 
هوایی و ریلی است. تقریباً هر 
سه ســال همه جمعیت ایران 
به مشهد می آید و برمی گردد؛ این حجم از سفر 
عالوه بر درگیری همه دستگاه ها، بخش هایی از 
جملــه راه و جاده، کیفیت هــوا، ارزاق عمومی، 
خواربار، ترافیک ورودی و خروجی های خراسان 
رضوی به ویژه مشهد را تحت تأثیر قرار می دهد، 
در حالی که در توزیع اعتبارات و بودجه ها، همه 

استان ها یکسان و به یک شکل دیده می شوند.

جلسات فرمایشی برای بودجه زیارت
رئیس مجمع نمایندگان خراســان رضوی با 
ابــراز گالیه از نحوه نــگاه دولت به اختصاص 
بودجه زیارت گفت: کارگروه ملی زیارت پس 
از چند سال تشکیل جلسه می دهد اما از بنده 
که هم عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستم 
و هم رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی 
دعوت نمی شــود این خود بیانگر این اســت 
کــه آقایان خوف و خطر داشــتند از اینکه ما 
در این جلســه حاضر شویم و موارد قانونی را 
گوشزد کنیم و مسئله ای برایشان پیش بیاید 
پــس راحت دیدند که دعوتــی در این زمینه 

صورت نگیرد.
حجت االســالم نصــراهلل پژمانفــر در ادامــه 
می افزاید: جلســات فرمایشــی که شاخ و دم 
ندارد؛ وقتی رئیس دفتر رئیس جمهور می آید 
به جای اینکه به موضوع بودجه زیارت کمک 
کند و موضوع را حل و فصل نماید همان ابتدا 
می گوید امســال بودجه نیست و سال بعد هم 
همین اســت امروز باید جواب مردم را بدهند 
که چطور بــرای موضوعات بی اهمیتی که کم 
هم نیستند بریز و بپاش می شود و بی حساب 
و کتاب هزینه می شود اما چرا نباید بودجه ای 
که مصوب مجلس شــده برای موضوع زیارت 

پرداخت شود؟
وی اظهار کرد: به شدت نسبت به این موضوع 
و بی تفاوتی که صورت گرفته معترض هستیم 
و پیگیر خواهیم بود و تالش خودمان را برای 
حفظ حقوق کل مردم ایران به این جهت که 
موضوع زیارت مرتبط با کل مردم کشور است 

از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.

یک مسئول در آموزش و پرورش استان:
  اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی 

شیر مدارس نرسید
قدس: معاون توســعه 
پشــتیبانی  و  مدیریت 
پــرورش  و  آمــوزش 
رضــوی  خراســــان 
امســال 200  گفــت: 
میلیــارد تومان بودجه 
شــیر  ســهمیه  برای 

 مدارس در نظر گرفته شــده است که تاکنون هیچ خبری 
از آن نیست.

علی ابری افزود: بر خالف دو سال قبل که هیچ اعتباری برای 
شیر مدارس داده نشده بود امسال هم با بودجه 200 میلیارد 

تومانی بی نتیجه ماند.
او تصریــح کرد: با وجود پیگیری هــای صورت گرفته این 
مبلغ هنوز به آموزش و پرورش خراســان نرســیده است. 
وی خاطرنشــان کرد: این در حالی اســت که خراســان 
رضوی به تنهایی به اندازه هشــت استان دانش آموز دارد 
که دانش آموزان در مناطق کم برخوردار و حاشیه شهر رقم 

قابل توجهی هستند.

 مراسم جشن ازدواج 57 نفر
از کارکنان مرزبانی خراسان رضوی

جشن  مراســم  قدس: 
ازدواج 57 نفر از کارکنان 
پایور فرماندهی مرزبانی 
خراسان رضوی در هنگ 

مرزی تایباد برگزار شد.
فرمانده مرزبانی خراسان 
رضوی هدف از برگزاری 

مراسم جشن ازدواج مرزبانان را ترویج فرهنگ ازدواج آسان به 
عنوان امری ضروری در جامعه عنوان کرد.

ســردار جان نثار بیان کرد: هدف از برگزاری این مراســم 
در نقطــه صفــر مــرزی نشــان دادن صالبــت و امنیت 
پایــدار به مردم ایران اســالمی اســت کــه بحمداهلل در 
مرزهای خراســان رضوی این آرامش حکمفرماســت که 
 به برکت خون شــهدا و تالش های شــبانه روزی مرزبانان

است.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین رامیار، رئیس عقیدتی 
سیاســی مرزبانی اســتان خراســان رضوی نیــز درباره 
هدف گذاری در حوزه نهادینه کردن فرهنگ ازدواج آسان 
گفت: این دومین مرحله جشــن ازدواج مرزبانان در استان 
اســت و امیدواریم بتوانیم همرزمان دیگرمان که شــرایط 
ازدواج را دارند در مراســمی باشکوه جشن ازدواجشان را 

برگزار کنیم.
شایان ذکر است، به صورت نمادین برای یکي از زوج هاي 
حاضــر خطبــه عقد جاري شــد و همچنین بــه تمامی 
زوج هــای حاضر عالوه بــر اهدای کارت هدیه از ســوي 
فرماندهــي مرزبانی اســتان، به همــه کارکنان مرخصی 
 تشــویقی و اســتفاده از اماکن رفاهی به صــورت رایگان 

اعطا شد.
در پایان این مراســم زوج های جوان راهی مشهد مقدس 
شــدند تا با استعانت از امام هشتم)ع( زندگی مشترکشان 

را آغاز کنند.

فرماندار جوین به دهیاران تأکید کرد
 معرفی افراد توانمند روستاها 

برای توسعه مثلث اقتصادی
جوین- خبرنگارقدس: 
شهرســتان  فرمانــدار 
جوین گفــت: دهیاران 
خــط ارتباط مــردم با 
که  هســتند  حاکمیت 
هر چه این ارتباط بهتر 
باشــد کارهــای خوبی 

می توان انجام داد. 
حسین جمشیدی که در جلســه دهیاران شهرستان جوین 
سخن می گفت، افزود: طرح ها و پروژه های عمرانی دهیاری ها در 
روستاها هر چه زودتر باید به سرانجام برسد تا برای بهره برداری 

در دهه مبارک فجر آماده باشد. 
وی اظهار کرد: مدیریت بحران در روستاها با دهیاری است 
که دهیاران با شناســایی ادوات و تجهیزات روستای خود 
آماده مقابله با بحران های طبیعی احتمالی باشند که بحث 
مقاوم ســازی در مدیریت بحران یک اصل است و دهیاران 
تالش نمایند مردم را به رعایت اصول ســاخت و ساز ایمن 

سوق دهند. 
جمشــیدی افــزود: دهیــاران افــراد توانمند روســتای 
خود را در راســتای توســعه مثلث اقتصــادی به منظور 
 تعییــن معین برای روســتا بــرای شــکوفایی اقتصادی 

معرفی کنند. 
وی در مورد انتخابات نیز گفت: انتخابات یکی از افتخارات 
نظام اســت که میزان رضایتمنــدی و پیوند نظام با مردم 
را نشــان می دهــد و در گام دوم انقــالب وظیفه فردی و 

اجتماعی مشارکت حداکثری است.  

 فرمانده مرزباني خراسان رضوی 
در دیدار با خانواده شهید مؤمنی:

 شهدا با ازخودگذشتگی امنیت
 را برای کشور به ارمغان آوردند

مرزباني  فرمانده  قدس: 
خراسان رضوي در رأس 
هیئتی با خانواده شهید 
شهرســتان  در  مؤمنی 
سبزوار دیدار کرد.سردار 
جان نثــار در این دیدار 
گفت: شــهدا و خانواده 
شهدا بی تردید بیشترین نقش را در اقتدار و امنیت امروز ایران 
اســالمی دارند. وی افزود: گرچه جای شهدا امروز در بین ما 
خالی است اما فداکاری آن ها همواره پشتوانه این ملت است، 
یاد این عزیزان همیشــه در دل های ما بیدار است و سعی ما 

خدمت به این مرز و بوم است.
حجت االســالم والمســلمین علیرضا رامیار، رئیس عقیدتی 
سیاسی مرزبانی استان نیز در این دیدار بیان کرد: شهید عالوه 
بر اینکه برای خانواده  شــهدا افتخار است موجب افتخار یک 
محله، یک شــهر و یک کشور است. وی در ادامه خاطرنشان 
کرد: خانواده شهدا در ایران اسالمی آن قدر عزیز هستند که 
خودشــان را مدیون این نظام می داننــد، با اینکه عزیزترین 
کسانشــان را در راه تداوم این انقالب، تــداوم این امنیت و 

پاسداشت راه امام)ره( تقدیم کرده اند.

قدس   مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی بر تسریع انتقال واحدهای 
آبکاری از شهر مشهد تأکید کرد.

تورج همتی در پنجاه و هشتمین کمیته ساماندهی فاضالب استان ضمن اشاره به اینکه از 
69 واحد صنفی موجود در مشهد بیش از 25 صنف در فهرست صنوف آالینده و مزاحم 
طبقه بندی می شوند، افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمانی نظارتی و 
حاکمیتی، ســاماندهی صنوف مزاحم را به عنوان یک تهدید برای سالمت مردم مطالبه 

می کند و بر تسریع انتقال آن ها به فضاهای پیش بینی شده و مصوب تأکید دارد.
این مقام مسئول در ادامه فاضالب های حاصل از فعالیت صنوف آبکاری را به لحاظ وجود 
فلزات سنگین و میزان تأثیرگذاری باال بر حوضه های آبی بسیار خطرناک و تهدیدی جدی 
برای سالمت محیط زیست دانست و تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و 
مصوبات نشست های تخصصی اعضای کمیته ساماندهی فاضالب استان، مقدمات انتقال 
این واحدها انجام شــده و الزم است با تعیین فضاهای مورد نیاز واحدها از سوی شرکت 
شــهرک های صنعتی و اتاق اصناف، بر اساس وضعیت موجود کارگاه ها و تعداد نیروهای 

شاغل در هر واحد، موضوع انتقال آن ها سرعت بخشیده شود.
همتی با تأکید بر اینکه هیچ واحد صنفی آالینده و مزاحمی در ســطح شــهر مجاز به 
فعالیت نیست و با واحدهایی که غیرمجاز در حال فعالیت هستند برخورد قضایی صورت 
خواهد گرفت، گفت: در این نشست مقرر شد تعیین تعرفه واحدهای مستقر در شهرک 
صنعتی مشهد)محور کالت( با نظر دادستانی، اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت 
شــهرک های صنعتی با لحاظ شرایط اقتصادی و بازگشت به مصوبات کمیته ساماندهی 

فاضالب خراســان رضوی، در ستاد تسهیل استان به منظور ترغیب و تشویق مسئوالن 
واحدها و با هدف رفع بخشی از آلودگی های حوزه رودخانه حفاظت شده کشف رود مطرح 

شود.
وی همچنین به تصویب واگذاری قطعات آماده در شهرک صنعتی با اولویت متراژ کمتر 
از 500 متر در هفته جاری به عنوان دومین مصوبه این نشست اشاره کرد و افزود: اولویت 
واگذاری با تأییدیه اتحادیه و اتاق اصناف انجام می شــود و هفته آینده نیز قطعات واگذار 

خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

هیچ واحد صنفی آالینده ای در مشهد حق فعالیت ندارد

وقتی رئیس دفتر 
رئیس جمهور می آید به 

جای اینکه به موضوع 
بودجه زیارت کمک 

کند و موضوع را حل و 
فصل نماید همان ابتدا 
می گوید امسال بودجه 

نیست و سال بعد هم 
همین است امروز باید 
جواب مردم را بدهند

بــرش

روزبازار

مدرهس

سنت حسنه

روستا

آسمانی اه

آیت اهلل علم الهدی در دیدار با دانشجویان 
دانشگاه فردوسی مشهد: 

  ساخت و سازهای اطراف حرم باید 
مطابق قداست آن باشد

فارس: نماینده ولی فقیه 
با  رضوی  در خراســان 
اشــاره به نمــاز جمعه 
مشهد گفت: بزرگ ترین 
در  کشــور  جمعه  نماز 
مشــهد برگزار می شود، 
نمــاز جمعه تهــران با 
جمعیت 12 میلیون نفری به لحاظ جمعیت به نصف مشهد 

هم نمی رسد. 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهــدی ظهر دیروز در نشســت 
صمیمانه با فعاالن دانشــجویی دانشــگاه فردوسی مشهد 
که در دانشــکده مهندسی برگزار شد، مسئله نماز جمعه، 
خصوصیت نماز جمعه، هویت شهر مشهد و مسئله ابتذال 

در مشهد را جزو نکات مهم دانست.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در پاسخ به پرسش 
یکی از دانشــجویان در خصوص عدم جذابیت نماز جمعه 
برای نســل جوان گفت: اینکه فرمودیــد نماز جمعه برای 
نسل جوان جذاب نیست، خود شما برادر جوان که شرکت 
کردید، مالزم شرکت در نماز جمعه هستید، شما هم جوان 
هستید، اگر برای نســل جوان جذاب نبود، خود شما هم 

شرکت نمی کردید.
وی ادامــه داد: اگر بخواهیم ارزیابــی کنیم جوانان حاضر 
در نماز جمعه، شمارشــان کم نیست از نیروهای متدین و 
مقید به حضور در نماز جمعه و نماز جمعه پاتوق اجتماعی 

بسیاری از جوانان است.
آیت اهلل علم الهدی خاطرنشان کرد: در مسئله هویت مشهد 
و مسئله کنسرت، متأسفانه این اختالط مغرضانه ای انجام 
گرفت، در این جا هیچ گونه مخالفتی با موسیقی نداشتیم 
که بگوییم موســیقی های زیرزمینی چنین و چنان انجام 
می شــود، کنسرت موسیقی نیست و موسیقی هم منحصر 

به کنسرت نیست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه منظور از 
موســیقی حتما هنر مبتذل نیست گفت: هفته گذشته در 
مراســمی که من هم در آن حضور داشتم موسیقی پخش 

شد که مبتذل هم نبود.
وی با بیان اینکه برخی کنســرت ها به شکل مبتذل اجرا 
می شود افزود: ما در این شهر با ابتذال در هر نوع مخالفیم.
آیت اهلل علم الهدی یادآور شــد: چون مســئله کنســرت، 
مبتذلی اســت که در آن وضع درآمد و سودجویی عده ای 
مطرح اســت که جزو اصحاب موســیقی هستند، قصه را 
به موســیقی گره زدند، شــما در این شهر چند آموزشگاه 
موســیقی دارید که با تابلوهای بلند مســائل موسیقی را 

آموزش می دهند و ارشاد هم دارد مجوز می دهد.
نماینــده ولی فقیــه در خراســان رضوی بیــان کرد: اگر 
موســیقی زیرزمینی مضر و مفسد است، باید دستگاه های 
مربوط پیگیری کنند، اگر بنا شــد رستورانی غذای فاسد 
بدهــد باید جلویش را بگیرند؛ موســیقی نیز همین طور 

است.
آیــت اهلل علم الهدی در خصوص هویت مشــهد با اشــاره 
به ســوره اســراء و اهمیت مســجداالقصی گفــت: تمام 
قداست ســرزمین فلسطین به خاطر مسجداالقصی است، 
مسجداالقصی ما حرم امام رضا)ع( است و اطرافش حرمت 
دارد و حفظ حرمتش این اســت کــه ابتذال در آن انجام 
نشــود، حرف ما هم در مسئله سرمایه گذاری، هم ساخت 
و ســاز و هم مسئله ابتذال در مشهد این است که این سه 

چیز رعایت شود.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی افزود: باید ساخت 
و ســاز مطابق با قداست حرم مطهر باشد، ساختمان هایی 
اطراف حرم ســاختند که از ابتدا هــم با آن مخالف بودم 
و هنوز هم مخالفیم، از مخالفت دســت برنداشــتیم اما از 

مخالفت نتیجه نگرفتیم.
وی ادامه داد: مســئوالن شــهر و اســتان باید جلویش را 
بگیرند که آنان هم اســتدالل هایی دارند، می گویند جلوی 

برنامه ریزی که انجام شده نمی توانیم بگیریم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حرف 
ما با ســازمان میراث فرهنگی این اســت که اینجا جای 
گردشگری ناهنجار نیســت، فرهنگ زیارت با گردشگری 

فرق می کند.
وی تأکید کرد: اینکه فرد سرمایه دار هر چه در کیش دارد 
بفروشــد و بخواهد اینجا مراکز تفریحی ناهنجار درســت 
کنــد چراکه زائران می آیند و بخواهد پول دربیاورد؛ با این 
مخالفیم، می گوییم اگر می خواهی سرمایه گذاری کنی، در 
بستر فرهنگ زیارت سرمایه گذاری کن، در مسئله سوغات 

مشهد هم می توان این کار را انجام داد.
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تخم مرغ

  فرماندار شهرستان:
فریمان در حال تبدیل شدن به  

قطب دوم صنعتی استان است

قدس: فرماندار شهرستان فریمان گفت: راه اندازی فاز 
دو و سه شــهرک صنعتی کاویان و موقعیت مناسب 
این شــهرک، نه تنهــا در اولویت ســرمایه گذاران و 
صنعت کاران قرار گرفته اســت بلکه نزدیکی ایستگاه 
راه آهن سنگ بست و قرار گرفتن در منطقه محروم از 
ویژگی هایی است که سرمایه گذاری در این شهرک  با 

اشتیاق انجام می شود.
 عباســعلی صفایی افزود: وجود دو شهرک صنعتی 
بــزرگ و گســترش صنایــع جدید موجب شــده 
شهرستان فریمان را که رتبه سوم صنعت استان را 
داراست به قطب دوم صنعتی استان خراسان رضوی 

تبدیل کند. 

 مدیرعامل آرامستان های شهرداری مشهد خبر داد
 دفن یک هزار میت طی سه سال 

در آرامستان رضوان

تسنیم: مدیرعامل آرامســتان های شهرداری مشهد 
گفت: در راستای رفاه شهروندان از دی ماه در آرامستان 
بهشــت رضوان به افرادی که قصد تدفین اموات خود 
در حرم امام رضا)ع( و یا آرامستان خواجه ربیع را دارند 

خدمت غسل و تجهیز میت ارائه خواهد شد.
حجت االسالم حسین مهدوی دامغانی افزود: این اقدام 
در راستای رفاه شهروندان، کاهش آلودگی هوا و مصرف 
سوخت انجام می شود.وی اظهار کرد: آرامستان بهشت 
رضوان در سال 95 با مساحت 180 هکتار تقریباً معادل 
مساحت بهشــت رضا در ضلع شمال غربی مشهد به 
ســمت جاده کالت افتتاح شــد که در مدت سه سال 

حدود یک هزار نفر در این آرامستان دفن شده اند.

به همت پایگاه بسیج شهید سخندان صورت گرفت 
 تجلیل از خانواده 

شهید دفاع مقدس

قدس: به همت پایگاه بســیج شهید سخندان )اصناف 
خیابان گاز( و با حضور فرماندهان بســیج این منطقه از 
خانواده شهید حسین تقوایی گنج علی تجلیل به عمل 
آمد. در این دیدار که در منزل شهید برگزار شد، ضمن 
تجلیــل از همســر و فرزندان این شــهید و ارج نهادن 
مقام شامخ شــهدا، بر زنده نگاه داشتن یاد و نام شهدا 
تأکید شد. گفتنی است؛ شهید حسین تقوایی گنج علی 
متولد 1342 بود که آذر 1360 و در ســن 18 سالگی 
در عملیات طریق القدس در منطقه بوستان به شهادت 
رسید. این شــهید گرانقدر دارای یک دختر و یک پسر 
اســت که از طریق بیمارســتان امام رضا)ع( به عنوان 

بسیجی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد.
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روی خط حادهث

روی خط خبر
شهردار مشهد:

 سرمایه های حوزه شهری 
می تواند کشور را از رکود خارج کند

قدس: شــهردار مشــهد 
گفت: ســرمایه های حوزه 
شهری می تواند کشور را از 

رکود خارج کند.
محمدرضا کالیی درحاشیه 
نمایشــگاه  از  بازدیــد 
فرصت های سرمایه گذاری 

و اقتصاد شهری در مشــهد افزود:با توجه به بازدیدهای زیادی 
که در نمایشگاه های مختلف فرصت های سرمایه گذاری داشتم 
این نمایشگاه بسیار موفق است و به دور از تشریفات تالش دارد 

تا دستاوردهای اقتصادی مشهد را به سرمایه گذاران ارائه دهد.
وی با اشاره به اینکه شرکت های خصوصی و دولتی زیادی در این 
نمایشگاه شرکت کردند، افزود: نتیجه برگزاری این نمایشگاه و 
جذب سرمایه گذار، رشد 2 درصدی اقتصادی شهر مشهد است.

کالیی با بیان اینکه سطح سودآوری مشهد بسیار متفاوت تر از 
سایر کالنشهرها است، تأکید کرد: کالنشهر مشهد به شدت در 

حال طی کردن گام های پایدارسازی اقتصادی است.
وی ادامه داد: شفافیت در سودآوری اقتصادی برای سرمایه گذاران 

می تواند کند بودن فرایند سرمایه گذاری را حل کند.
شهردار مشهد با بیان اینکه سرمایه های حوزه شهری می تواند 
کشور را از رکود خارج کند، گفت: اگر رشد اقتصادی کشور منفی 
باشد، رشد اقتصادی مشــهد مثبت است و تا سال آینده رشد 
اقتصادی مشهد دو رقمی خواهد بود و می توانیم با سرمایه گذاری 

در بخش ساختمان و خدمات نقش پیشران را داشته باشیم.
وی یادآور شد: با تشکیل سبد امن برای سرمایه گذاران بنا داریم 
در کارخانه های نوآور، کســب و کارهای نوین و استارت آپی را 

راه اندازی کنیم.
کالیی با اشاره به اینکه مشهد به لحاظ رشد اقتصادی رتبه یک را 
نسبت به کالنشهرهای کشور دارد، عنوان کرد: مزیت اصلی شهر 
مشهد در رشــد اقتصادی، زائران بارگاه حضرت رضا)ع( است و 

گلوگاه شاخص اقتصادی تقویت مراکز اقامتی است.
شایان ذکراست، نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری 
واقتصاد شهری از ۱2تا ۱۶آذر ماه در محل نمایشگاه بین المللی 

مشهد برگزار شد.

 افتتاح مرکز مشاوره
بیماری های رفتاری در حاشیه مشهد

قدس: همزمــان با هفته 
ایدز، مرکز  اطالع رســانی 
بیماری هــای  مشــاوره 
بهداشــت  مرکز  رفتاری 
در  مشــهد   ۵ شــماره 
ســاختمانی بــا زیربنای 
یکی  در  مترمربــع   2۰۰

از مناطــق کم برخوردار افتتاح شــد. این مرکز مشــاوره دارای 
پزشک، کارشناس سالمت روان، کارشناس بیماری ها، کارشناس 
 ،+HIV پرســتاری و مامایی اســت و در نظر دارد به بیماران

هپاتیت و... منطقه تحت پوشش، خدمت رسانی کند.
کارشناس مسئول بیماری های رفتاری معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در حاشیه افتتاح این مرکز اظهار کرد: این 
مرکز به عنوان مرکز معین شهرستان های سرخس، تایباد، باخرز 
و فریمان بوده و بیماران این شهرســتان ها را نیز زیر پوشــش 

خدمات خود قرار خواهد داد.
دکتر علی حســین پور خاطرنشــان کرد: در این مرکز خدمات 
ویزیــت و درمــان دارویی بیمــاران، خدمات روان پزشــکی و 
مشــاوره ای، درمان های ساده و خدمات پرســتاری، مامایی و 

تشخیصی به صورت کامالً رایگان ارائه می شود.
وی تصریح کرد: براساس هماهنگی های صورت گرفته خدمات 
پزشکی همچون کشیدن و ترمیم دندان و تأمین دارو در دستور 

کار این مرکز است.

 با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی
محقق می شود 

 ساخت پارک موضوعی 
»کودک و سالمت« در مشهد

اداره  رئیــس  قــدس: 
ســرمایه گذاری های نوین 
شهرداری مشهد از انعقاد 
قــرارداد ســاخت  پارک 
و  »کــودک  موضوعــی 

سالمت« خبر داد. 
ســید مهــدی نعمتــی 

خیرآبادی اظهار کــرد: پارک موضوعی »کودک و ســالمت« 
بوستانی است که با محوریت فعالیت های کودک طراحی و اجرا 
خواهد شــد و ارزش قرارداد آن حدود 3۵ میلیارد تومان با دوره 
۱7 سال و نیم  برآورد شده است. تمرکز شهرداری در این قرارداد 
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق شهر دوستدار 

کودک بوده است. 
وی افزود: ســاخت این پروژه یک ســال و نیم طول می کشد 
و مابقــی دوره نیز فاز بهره برداری خواهد بــود که در این دوره 
سرمایه گذار همه هزینه ها اعم از تأمین و نگهداری فضای سبز 
و هزینه های پرســنلی این مجموعه را بر عهده دارد و بخشی از 
درآمد ناخالص پروژه را نیز به عنوان ســهم به شهرداری مشهد 
پرداخت می کند که در طول زمان ســهم شهرداری متناسب با 

رشد درآمدها افزایش خواهد یافت. 
رئیس اداره سرمایه گذاری های نوین شهرداری مشهد خاطرنشان 
کرد: این پروژه در منطقه ۱۰ شــهرداری مشهد )قاسم آباد( در 
مساحتی حدود 2/3هکتار اجرا خواهد شد، چرا که در این منطقه 
فضایی آزاد با کاربری فضای سبز با متراژی مناسب وجود داشته 

است.

 پایان فیلم بازی کردن 
مأموران قالبی میراث فرهنگی 

 2 حفار غیرمجاز 
در نیشابور دستگیر شدند

فرمانده  قرمــز:  خط 
یــگان حفاظت میراث 
فرهنگی خراسان رضوی 
از دســتگیری دو حفار 
شهرستان  در  غیرمجاز 

نیشابور خبر داد.
محمدعلی  ســرهنگ 
مدیر روز گذشــته با اعالم این خبر افزود: مأموران پاســگاه 
عبداهلل گیو با همکاری پایگاه حفاظت شهرستان نیشابور دو 

نفراز حفاران غیرمجاز را دستگیر کرده اند.
وی ادامه داد: متهمــان ابتدا اعالم می کنند از طرف میراث 
فرهنگی برای بررسی منطقه آمده اند که با توجه به اظهارات 
ضد و نقیض، خودرو آن ها مورد بازرسی قرار می گیرد که از 

خودرو متهمان چند تکه سفال کشف می شود.
ســرهنگ مدیر اظهار کرد: در بررســی های صورت گرفته 
 مشــخص شــد متهمان شــب گذشــته در محدوده یک 

اثر تاریخی حفاری داشته اند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی گفت: خودرو متهمان به پاسگاه 
منتقل و پرونده متهمان به دستگاه قضایی ارسال شد. گفتنی 
است، شهرستان نیشابور دارای بیش از ۴۵۰ اثر تاریخی است 
که تاکنون ۱۱۵ اثر آن در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده 

است.

در بجنورد رخ  داد
 مرد روانی خانه ای را به آتش کشید

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
بجنــورد  شهرســتان 
از وقــوع یــک مــورد 
آتش ســوزی منزل در 
حاشیه شهرستان خبر 

داد. 
سرهنگ محمد غالمی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی 
تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنی بر اعالم یک فقره آتش ســوزی منزل در حاشیه 
شــهر بجنورد توسط فردی که دارای مشکل روحی و روانی 

است، بالفاصله مأموران به محل اعزام شدند.
وی افزود: متأســفانه پیش از رسیدن مأموران به محل فرد 
مذکور اقدام به قفل نمــودن درب منزل نموده و با ریختن 
بنزین منزل را به آتش کشــیده که در ادامه با حضور عوامل 

آتش نشانی حریق اطفا شد.
این مقام انتظامی افزود: در بررسی های به عمل آمده مشخص 
شد تمام وسایل منزل به آتش کشیده شده و در این حادثه 
پسر و مادرش دچار سوختگی شــدید می شوند که سریعاً 

توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان بجنورد با بیان اینکه عامل این 
اقدام دچار مشــکالت روانی بوده که با آتش کشیدن منزل 
تمام وســایل طعمه حریق شــده،  میزان خسارت وارده در 

دست بررسی است.

پلیس فتا خراسان شمالی خبر داد
 کالهبرداری 

با تبلیغات »یک شبه پولدار شوید«
بجنــورد- خبرنگار 
پلیس  رئیــس  قدس: 
اســتان خراســان  فتا 
شــمالی از شناســایی 
عامــل  دســتگیری  و 
تبلیغــات ســایت های 
شــرط بندی در فضای 

مجازی خبر داد. 
سرگرد یوسف شــاکری در تشریح این خبر گفت: با تالش 
شبانه روزی کارشناسان سایبری پلیس فتا در فضای مجازی، 
صفحه ای در شــبکه اجتماعی اینستاگرام با موضوع تبلیغ 

سایت های قمار و شرط بندی شناسایی شد.
وی افزود: با بررســی ها مشــخص شــد فرد یا افــرادی با 
راه انــدازی این صفحه  در فضای مجــازی و ارائه تبلیغاتی با 
عنوان »یک شبه پولدار شوید« موجب اغفال و وسوسه های 
مالی شده  و مردم را به سایت های شرط بندی جذب کرده و 

از آن ها کالهبرداری می کردند.
وی ادامه داد: پس از هماهنگی های الزم با مقام های قضایی 
اقدامات الزم برای شناسایی گرداننده صفحه مورد نظر آغاز 
و با انجام اقدامات فنی و پلیسی گرداننده صفحه مورد نظر 

شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
این مقام مسئول بیان کرد: با تحقیقات به عمل آمده از متهم 
مشخص شد وی به انگیزه کسب درآمد مالی دست به چنین 
کاری زده که در نهایت پس از تکمیل تحقیقات، متهم برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

در پی دو حادثه رانندگی
 واژگونی دو خودرو

 ۱2 نفر را راهی بیمارستان کرد
ایرنا: بر اثــر دو حادثه 
واژگونــی  جداگانــه 
خودروهای ســواری در 
مســیر جاده چناران - 
مشهد ۱2 نفر مجروح و 
راهی بیمارستان شدند. 
عمومی  روابط  مسئول 
مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد روز گذشته با بیان این مطلب گفت: در این دو حادثه 
که جمعه شب گذشته رخ داد یک دستگاه خودرو لیفان در 
محدوده گلبهار و یک دستگاه خودرو 2۰۶ در جاده حکیم آباد 

چناران واژگون شدند. 
محمد علیشاهی افزود: برای امدادرسانی به هر یک از این 
حوادث دو دستگاه آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام 
شــدند و مجروحان این واژگونی ها را به بیمارستان های 
سوانح و حوادث طالقانی مشهد و ثامن االئمه)ع( چناران 

انتقال دادند.

زاویه تصویر

 آسفالتی که  
بعد از نشست ترمیم نشد

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     .

 یک بام و دوهوا در صبا
چندین سال است وسط بولوار صبای غربی خاکی و محل ریختن زباله و کارتن خواب ها شده و 
شهرداری منطقه7 هیچ اقدامی برای این بولوار باسابقه پنجاه ساله اش نکرده است. ما ساکنان 

صبای غربی خواهشمندیم شهرداری منطقه 7 به فکر این بولوار باشد.
9۱50000270

  پاسخ روابط عمومی شرکت برق خراسان شمالی به یک پیام
در پی انتشار پیام مردمی در روزنامه قدس خراسان مورخ هشتم آبان ماه ۱398 با این مضمون 
که »پس از حذف قبوض کاغذی برق، بهای برق مصرفی مشــترک افزایش داشته است« به 
استحضار می رســاند: هیچ گونه افزایش تعرفه ای به دلیل اجرای فرایند حذف قبوض کاغذی 
برق صورت نگرفته و تنها در ماه های فصل تابستان )تیر، مرداد، شهریور( تمامی مشترکین به 
استثنای مشترکین خانگی، 2۰ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت. همچنین الزم به یادآوری 
است در تعرفه های خانگی و سایر مصارف نیز بهای قبض به صورت پله ای محاسبه می شود به 

این معنا که با افزایش متوسط مصرف ماهانه، بهای قبض نیز افزایش خواهد داشت.

 یکی به داد آن نوزاد برسد
باسالم من هر روز از عوارضی طرق ساعت ۶ صبح خارج می شوم و می بینم مردی نوزاد ۶تا7 ماهه ای 
رابغل کرده وگدایی می کند طوری که ازشــدت ســرما از چشمان بچه اشک می آید ، فوریت های 
اجتماعی پیگیری نکرد. بعد از تماس با پلیس چند روز آن مرد دیده نشد ولی با تأسف دوباره با همان 

وضع و همان کودک برگشت. لطفاً پیگیری کنید. 
9۱50000320

  یک پیشنهاد به شهرداری
شــهرداری مشــهد به جای مجوز دادن برای 
ساخت و ســاز بازارهای بزرگ که اکثراً خالی 
هســتند ، سرمایه گذاران را تشویق به ساخت 
مجتمع های ورزشی کنند تا سالمتی جسم و 
روح وآینده جوانان این مرز و بوم را بیمه کنند. 

938000065۱
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عقیل رحمانی محل دپوی محموله چند 
تنی کود تقلبی که در کیســه های دولتی به 
مردم فروخته می شد با هوشیاری کارشناسان 
معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی 

شناسایی و محموله توقیف شد.

احساس وظیفه شهروند 
پرده از یک تخلف برداشت

اواخر هفته گذشته یکی از شهروندان با مراجعه 
به اداره نظارت معاونت بازرسی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت  خراسان رضوی مدعی شد به 
واسطه دیدن یک آگهی فروش کود کشاورزی 
در ســایت »دیوار« و از طرفی به خاطر شغلم 
که نیاز به خرید کود کشــاورزی داشــتم با  

آگهی دهنده تماس گرفتم.
نکتــه دیگری هم که من را راغــب کرد تا با 
صاحب آگهی تماس بگیریم قیمت مناســب 
هر کیســه ۵۰ کیلوگرمی آن بود، چرا که در 
بازار قیمت آن حدود ۱2۰ هزار تومان بود اما 
آگهی دهنده قیمت هر کیسه را 7۵ هزار تومان 

اعالم کرده بود.
در ادامه بــا صاحب آگهی تمــاس گرفتم 
و بــرای خرید چنــد کیســه از کودهای 
کشــاورزی با او قرار گذاشتم. مراحل خرید 
هم طی شد و محموله را تحویل گرفتم، اما 
وقتی سر یکی از کیسه ها را بازکردم متوجه 
شدم که محتویات کیسه آن چیزی نیست 
که همیشه از آن استفاده می کردم. شهروند 
مذکــور ادامه داد: از این نــوع کود هم در 
محل فراوان دپو شــده بــود و مکان آن را 

دقیق اطالع دارم.

فروش خاک جای کود!
کارشناسان به محض اطالع 
اقدامــات صورت  از نحــوه 
گرفتــه نمونه هایی از کودها 
برداشته و آن را مورد بررسی 
قرار داده و پی بردند محموله 
تقلبــی اســت و احتمــال 
جایگزینی قسمت اعظم هر 
کیسه با خاک به جای کود 
متصور است. این گونه بود که 
موضوع به جانشین دادسرای 

انقالب مشــهد اطالع داده شــد و در پی آن 
قاضی دشتی فدکی به کارشناسان اداره نظارت 
معاونت بازرسی سازمان صمت استان دستور 
داد به قید فوریت به محل دپوی محموله اعزام 

و دیگر اقدامات مورد نیاز را 
صورت دهند.

کمی بعد کارشناسان به محل 
دپوی کودهای کشــاورزی 
تقلبی که در حوالی روستای 
عسکریه)جاده قدیم قوچان( 
بــود اعزام و در ابتدا محل را 
که یک انبــار متروکه مانند 
بود به صورت ناحسوس زیر 

نظر گرفتند.

کشف 20 تن کود تقلبی 
و فرار مالک محموله

در ایــن اقدام که مأموران پلیس هم حضور 
داشتند وقتی کارشناسان از وجود محموله 

در انبار مخفــی اطمینان پیــدا کردند به 
ســرعت محل را مورد بازرســی قرار داده 
که در پی آن تعداد زیادی کیســه های کود 
کشاورزی تقلبی در محل یافت شد. بررسی 
دقیق تر نشــان می داد روی تمامی کیسه ها 
درج شده بود:»فروش آزاد ممنوع و پیگیرد 

قانونی دارد«.
از طرفی مشخص شد مالک محموله به محض 
حضور کارشناســان و مأموران پلیس از محل 
متواری شده اســت. این گونه شد که میزان 
موجودی انبار مورد شــمارش قرار گرفت که 
معلوم شد در محل حدود 2۰ تن کود تقلبی 

دپو شده است.
گزارش قدس حاکی است، موضوع فرار عامل 
فروش کودهای کشاورزی تقلبی و همچنین 
کشــف محموله چند ده تنی به اطالع مقام 
قضایی رســید و در پی آن قرار شــد تمامی 
محموله از محل خارج و به محلی امن منتقل 

شود.
این اقدام هم صورت گرفت و تمامی محموله 
به یک انبار امین منتقل و آنجا تخلیه شــد و 
از طرفی شناسایی مالک محموله و اینکه فرد 
متخلف به این شیوه چه مقدار کود تقلبی را به 
مردم فروخته همچنان در دستورکار مأموران 

قرار دارد.

با شکایت به موقع نقشه یک سودجویی لو رفت

کشف 20 تن کود کشاورزی تقلبی 

شناسایی مالک محموله 
و اینکه فرد متخلف به 

این شیوه چه مقدار کود 
تقلبی را به مردم فروخته 

همچنان در دستورکار 
مأموران قرار دارد

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 ها در خراسان رضوی شدت می گیرد

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: سامانه بارشی 
جدیدی از عصر امروز استان را فرا می گیرد که بارش های این 
سامانه به صورت باران و برف و پرحجم پیش بینی شده است.

این بارش ها بیشــتر نواحی غرب و جنوب اســتان خراسان 
رضــوی را دربرمی گیرد و در ارتفاعات بــه صورت برف رخ 
خواهد داد. بیشــینه دمای هوای مشــهد امروز یکشنبه به 

۱3درجه سلسیوس افزایش می یابد.
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بجنورد- خبرنگارقدس: دادستان عمومی و انقالب اسفراین از 
اعالم جرم علیه دو مدیر استانی و دو مدیر شهرستانی در حوادث 
مرتبط با ریزش بخش هایی از معدن آلبالغ این شهرستان خبر 

داد.
کریمی از تشریح ماهیت و ابعاد مختلف حوادث رخ داده در معدن 
آلبالغ اسفراین و حادثه اخیری که در نتیجه ریزش قسمت هایی 
از ایــن معدن منجر به مرگ یک نفر و مجروحیت شــدید فرد 
دیگری شد، از قصور برخی از مدیران در این رویداد و اعالم جرم 

علیه آنان خبر داد.
این مقام قضایی با اشــاره به مصوبه شــورای تأمین شهرستان 
اسفراین در خصوص ضرورت ایمن سازی وضعیت معدن آلبالغ 
به طور فوق العاده و در اسرع وقت گفت:طبق مصوبه شورای تأمین 
شهرستان اسفراین که به تأیید شورای تأمین استان نیز رسیده 
بود؛ مقرر شــده بود ادارات کل صمت و محیط زیست استان و 

دستگاه های تابعه مربوط در شهرستان اسفراین مبادرت به از بین 
بردن تونل های ایجاد شده در اثر کند وکاوهای غیرمجاز و ایجاد 
شــرایط  ایمن در این معدن نمایند که متأسفانه عدم اقدام الزم 
و عمل نکردن به وظایف و تعهدات و مفاد مصوبه مذکور حادثه 
ناگوار دیگری را رقم زد. وی با بیان نقش قانونی دادستان به عنوان 
مدعی العموم در این ماجرا عنوان کرد: طبق وظایف ذاتی و قانونی 
و براساس مقررات موضوعه در شورای تأمین استان و شهرستان 
به خصوص مصوبه جاری مربوط به ضرورت ایمن سازی معدن و 
امحای تونل های موجود، این دادستانی علیه مدیران کل صمت و 
محیط زیست و مدیران شهرستانی مرتبط در اسفراین اعالم جرم 
نموده که مراتب در دادســرای عمومی و انقالب این شهرستان 

مطرح و قابل رسیدگی است.
دادستان عمومی و انقالب اسفراین توجه به موضوع پیشگیری از 
وقوع جرم را به عنوان یکی از وظایف و اولویت های جدی دستگاه 

قضایی به ویژه در مواردی که بحث صیانت از حقوق عامه مطرح 
می شود  یادآور شد و گفت: با عنایت به نقش مدیریتی دستگاه 
قضایی در حوزه پیشــگیری از وقوع جــرم و بروز حوادث تلخ و 
ناگواری مانند مورد رخ داده در معدن آلبالغ چه در گذشته و چه 
در چند روز قبل اینکه  این گونه حوادث مدت هاست هزینه های 
هنگفت و گزاف مالی و جانی بر دوش مردم و بیت المال تحمیل 
نموده، الزم بود دســتگاه های اجرایی  با حساسیت مضاعف در 
راســتای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه گام های جدی تری 
برمی داشتند که این چنین نشد و این دادستانی در این خصوص 

طبق قانون به اتهامات مسئوالن مربوط  رسیدگی خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقالب اسفراین خبر داد

اعالم جرم علیه چند مدیر در ماجرای معدن آلبالغ

عکس حاشیه بولوار جانباز را نشان می دهد که 
آسفالت آن پس از کندن توسط یکی از نهادها 

و ریختن آسفالت مجدد نشست کرده و اقدامی 
برای ترمیم آن نشده است.



ورزش خراسان گفت وگو با بانویی که موفق به تلفیق چرم با سایر هنرها شده است

خالقیت و ظرافت رمز موفقیت یک کارآفرین
سرور هادیان وارد کارگاه که می شوم بوی 
خوش چرم طبیعی همه فضا را پر کرده است. 
زهرا بختیاری متولد 1356 و دیپلم انســانی 
اســت. او امروز جزو زنان کارآفرینی است که 
چند نفر دیگر در کنار او مشغول به کارهستند. 
این بانوی پرتالش در گفت وگو با خبرنگار ما 
درباره حضورش درعرصــه این کار می گوید: 
مدت هاست محصوالت چرمی باتلفیقی از سایر 
هنرهای دستی مورد توجه بسیاری از افراد قرار 
گرفته، بنابراین از 6 سال پیش که حس کردم 
باید هم مادر باشم و هم پدر همه سعی خودم 
را کردم تا بتوانم زندگی خوبی را برای فرزندانم 

فراهم سازم.

 تجربه برای ورود در کار جدی 
این بانــوی کارآفرین می افزاید: مدتی در یک 
هتل مشــغول به کار شدم و یک سال هم کار 
در بــازار را تجربه کردم تا بتوانم خیلی جدی 
راهم را پیدا کنم و کاری که در شــأن خودم 

باشد را انجام دهم.
وی خاطرنشان می کند: دنبال کار بودم که به 
این نتیجه رســیدم باید خودم کاری را شروع 
کنم. بازار را ســنجیدم و از طرفی به کار چرم 
 عالقه داشــتم. بــه صورت جــدی دوره های 

فنی و حرفه ای را در این رشته گذراندم.

 منحصر و متمایز بودن 
وی با اشــاره بــه این نکته که بــرای آنکه 
کاری متفاوت و متمایز از ســایر محصوالت 
بازارتولید کند، بیان می دارد: ســعی کردم 
برای بهترشــدن کار ابتدا سایر آموزش های 
و  زیبایــی  در  بتوانــد  کــه  را   تکمیلــی 
منحصر به فرد شدن کارم کمک کند را هم 
آموزش ببینم، بنابراین دوره های خصوصی 

در راستای کار چرم را نیز گذراندم .

 وام و شروع کار
وی تأکید می کند: برای شروع کار دنبال وام 
بودم و شنیدم واحد اشتغال زایی کمیته امداد 
برای کارآفرینــان وام در نظر گرفته، از این 
رو با مراجعه به واحد خودکفایی توانســتم 
ابتدا 8 میلیون تومــان وام بگیرم و کارم را 
در پارکینگ منزلمان شــروع کردم و پس 
از یک ســال مجدداً 20 میلیون تومان وام 
از همان واحد خودکفایی و اشــتغال زایی به 

من تعلق گرفت.

زهرا بختیاری خاطرنشــان 
می کند: تجهیزات و وسایل 
موردنیاز را خریداری و یک 
کارگاه  برای  کوچک  مغازه 
اجاره و جوازهــای الزم را 
اخذ کــردم. در حال حاضر 
کارگاهــی را اجاره کردم و 
مشــغول به توســعه کارم 

هستم.
درحال  می دارد:  اظهار  وی 
حاضر ســه خانم در منزل 
محصــوالت  دوخــت  کار 
چرمــی را برعهده دارند تا 

کنــار خانواده کمک خرج هم باشــند و از 
طرفی ســه خانم که آن ها هم سرپرســت 
خانوارهســتند، به زودی در این کارگاه که 
افتتاح شده مشغول به کارمی شوند.  جدیداً 
ایــن کارگاه را نزدیک منــزل رهن و اجاره 
کردم تا بتوانم به دو فرزندم نزدیک باشــم، 
زیــرا گاهی اوقات از صبح ســاعت 8 تا 12 

شب در کارگاه مشغول به کار هستم.

 مشوق های من 
او می گوید: یک پســر بیســت و دو ساله و 
یک دختر هجده ساله دارم و خوشحالم که 
فرزندان خوبی خدا به من داده که حمایت 
عاطفی کاملی را از من دارند و مشوق اصلی 
من هســتند .در کنار آن هــا افرادی چون 
باتجربه  افراد  استادان هنری و مشاوره های 
توانســت به من روحیــه و اعتماد به نفس 

خوبــی بدهد و بــا تالش 
محکم گام بردارم.

درباره  کارآفرین  بانوی  این 
چرمی  محصــوالت  تولید 
کارگاهــش می گویــد: در 
محصوالتــی  مــن  کارگاه 
چون کیف زنانه مجلســی، 
کیــف مردانــه، کیف های 
دیپلمات،کیــف  و  اداری 
جاسوئیچی،  کمربند،   پول، 
جاکارتــی، منو رســتوران 
چرمی و... را تولید می کنیم.

 تالش برای کار باکیفیت و مناسب 
وی درباره نحــوه کارش نیز توضیح می دهد: 
بیشــتر کارها را خودم بــا گذراندن دوره های 
مختلف از عهده اش برآمده ام و همین ســبب 
می شود که هزینه ها کاهش یافته و محصول 

تولیدی من مناسب تر باشد .
وی بیــان می دارد: برای مثال طراحی کورل و 
برش چرم را خودم انجــام می دهم، اما چون 
توان خرید دستگاه لیزر را ندارم در حال حاضر 
برش های لیزر را بیرون برایم انجام می دهند و 
پس از آن همه کارهــا را آماده می کنم. برای 
مثال چســب زدن ها و زیپ دوزی و... را خودم 
انجام می دهم و دست دوزی را همکاران من در 
منزل انجام می دهند، اما با توجه به گستردگی 
کار تعــدادی از بانوان را نیاز دارم که بتوانند با 
چرخ، کارهای چرخکاری انجام دهند و سپس 

دست دوزی ها انجام شود.

از مشــکالت کارش کــه ســؤال می کنــم، 
می گوید:به طور قطع تأمین هزینه هایی چون 
اجاره منزل و کارگاه، هزینه های زندگی و... کار 
ســاده ای نیست و با توجه به گران شدن همه 
مواداولیه و مشکالت مالی اکثر افراد جامعه باید 
کاری مناســب و باکیفیت ارائه داد تا بتوان در 

بازار موفق بود.

 افزایش چهار برابری قیمت مواداولیه
وی اظهــار مــی دارد: متأســفانه در حــال 
حاضرقیمت چرم طبیعی چهار برابر شده است. 
پیشتر با 2میلیون تومان در بازار می توانستم 
خرید کنم اما در حال حاضر با 3 میلیون تومان 
فقط دو قلم جنس را می توانم خریداری کنم 
و این در حالی است که همه بازار فقط نقدی 
جنس را می دهند. دســتگاه لیزر برش برای 
چرم از 15 میلیون به 80 میلیون رسیده و در 
حال حاضر برای لیزر یک کیف باید حدود 20 
هزار تومان هزینه لیزر بپردازم و همین موارد 

موجب افزایش قیمت محصوالت می شود.
بختیاری می افزاید: برای آنکه بتوان کارآفرین 
موفق بود باید خالقیت، ظرافت و کیفیت را در 
کار ایجاد کرد در غیر این صورت نمی توان در 

کار و ارائه محصوالت به بازار موفق بود.

 تلفیق هنرها با چرم 
وی تصریح می کند: مدت ها از محضر اســتاد 
نبی زاده در بحث هنر تذهیب و نگارگری بهره 
بردم و همچنین از مشــاوره های استادی در 
بحث فرشبافی استفاده کردم تا با تلفیق سایر 
هنرها در هنر چرم دوزی بتوانم کاری به روز و 

درعین حال مناسب به بازار ارائه دهم.
وی همچنین درباره چشــم انداز آینده کارش 
می گویــد: به زودی با برنــد الکا می خواهم در 
عرصه چرم حضوری جدی با زنان سرپرســت 
خانوار در بازار های ملی و بین المللی داشته باشم.

 ایجاد اشتغال
وی درباره چرم الکا که به معنای چرم قدیمی 
مخصوص چارق در گذشــته است، تصریح 
می کند: امیدوارم با حمایت سایرسازمان های 
مرتبط بتوان صنایع  دستی و هنری شهرمان 
را در نمایشــگاه ها و جشــنواره های مختلف 
معرفی کنیم و بازارخوبی را برای عالقه مندان 
 به کار به خصــوص زنان سرپرســت خانوار 

ایجاد کنیم .

فرهنگ و هنر

سالمت
مسئول ستاد برگزاری دومین سمینار 

علوم بینایی و اپتومتری در مشهد:
   والدین مشکالت بینایی فرزندانشان 

را جدی بگیرند
پروین محمدی: استفاده 
در  عینــک  از  نکــردن 
کودکانی که دچار ضعف 
دید هستند موجب رشد 
نیافتن سلول های مغزی 
مربوط بــه درک بینایی 
شده و در نتیجه ممکن 

است ســبب تنبلی چشــم، کاهش بینایی، انحراف چشم و 
مشــکالتی در سیستم بینایی شود که تا آخر عمر گریبانگیر 

کودک شود.
مســئول ســتاد برگزاری دومین ســمینار علــوم بینایی و 
 اپتومتری در مشــهد در آییــن اختتامیه این ســمینار در 
گفت وگو با خبرنگارما با اعــالم این مطلب گفت: اختالالت 
چشمی فقط با آنچه مردم از آن اطالع دارند مانند ضعف بینایی 
و انحراف چشم بروز نمی کند بلکه بسیاری از مشکالت چشمی 
عالئم ساده ای مانند سردرد، دوبینی و... نظیر آن از خود نشان 
می دهند که مردم به آن توجه نمی کنند در حالی که توصیه 
ما به خصوص به والدین این است که برای فرزندانشان به ویژه 
کودکان زیر هفت سال معاینات چشمی توسط اپتومتریست را 
جدی بگیرند، چراکه تشخیص دیرهنگام و عدم مراجعه به موقع 
به اپتومتریســت ممکن است منجر به وارد آمدن آسیب های 
جدی به سیســتم بینایی کودک شود. نکته مهم تر اینکه در 
صورت تجویز عینک برای کودک حتماً او را به استفاده مرتب 
از عینک مقید کنند زیرا استفاده نکردن از عینک به خصوص 
در کودکان زیرهفت سال موجب رشد نیافتن سلول های مغزی 
مرتبط با درک بینایی شــده و سبب بروز اختالالت جدی و 

ضعف بینایی تا آخرعمر خواهد شد.
محسن شاهپری، کارشناس ارشد اپتومتری یادآور شد: امروز 
اپتومتریست ها که دانش آموختگان علم اپتومتری با سابقه بیش 
از 200 سال و با تمرکز به دانش جدید و امکانات درمانی موجود 
هستند به خوبی می توانند از کم بینایی، نابینایی و آسیب های 
جبران ناپذیر به چشم کودک جلوگیری کرده و با درمان های 

مناسب سالمت بینایی را به کودک برگردانند.
وی افزود: از این رو در سه روز برگزاری سمینار علوم بینایی و 
اپتومتری در مشهد ، 400 اپتومتریست از سراسر کشور با نقش 
عملکرد سیستم بینایی و ارتباطات نورولوژیک و عصبی چشم 
با مغز، اندازه گیری دقیق بینایی و... توســط استادان برجسته 

کشورمان در حوزه چشم و اپتومتری آشنا شدند.
محسن شــاهپری با اشاره به وظایف 20 گانه اپتومتریست ها 
تصریــح کرد: یکــی از وظایف مهم اپتومتریســت ها درمان 
اختالل دید دوچشــمی است که خوشبختانه در این سمینار 
شرکت کنندگان با جدیدترین روش های درمانی این اختالل 
که »ویژن تراپی« است و در تمام دنیا فقط توسط اپتومتریست ها 

انجام می شود، آشنا شدند.

  برتری هندبال سربداران 
بر زاگرس اسالم آباد غرب

هندبال  تیم های  قدس: 
سربداران سبزوار و  زاگرس 
اســالم آباد غرب از سری 
هشتم  هفته  مســابقات 
محل  در  کشور  قهرمانی 
سالن سربداران به مصاف 

یکدیگر رفتند.
نیمه نخست با نتیجه 15 بر 14 به نفع تیم هندبال سربداران پایان 
یافت و تیم میزبان در نیمه دوم نیز با نتیجه 26 بر 25 به برتری 
رسید. احمد و امیر قیصریان قضاوت این دیدار را برعهده داشتند 
و حسین رونق و بهنام جمشیدی ناظران فدراسیون هندبال در 

این مسابقه بودند.
سرمربی تیم هندبال سربداران پس از برتری در این دیدار گفت: 
خوشبختانه بازیکنانم عملکرد خوبی مقابل رقیب خود داشتند و با 

تکیه بر بازیکنان جوان و با انگیزه به برتری رسیدیم.
قاسم شعبانپور با اشاره به وضعیت تیم در نیم فصل دوم این دوره 
از مسابقات، افزود: بازیکنان ما تالش کردند بهترین عملکرد خود 
را در تمرینات و میدان مسابقات به نمایش بگذارند. وی بیان کرد: 
نتیجه در این بازی سومین برد متوالی تیم ما بود و امید واریم در 

پایان این رقابت ها بتوانیم بهترین جایگاه را کسب کنیم.

  کسب جایگاه چهارم نوجوانان 
دوچرخه سوار خراسانی در کشور

مـسابـــقات  قدس: 
دوچرخه سواری قهرمانی 
نوجوانان کشــور با رتبه 
دوچرخه سواران  چهارم 
در  رضــوی  خراســان 
سمنان پایان یافت. این 
دوره از مسابقات در رده 
 ســنی 13 تا 17 سال و در رشــته های 200 متر، 500 متر، 
2 هزار متر و استقامت برگزار شد و با توجه به برنامه های ویژه 
فدراسیون، این مسابقات با حساسیت باالیی انجام گرفت. تیم 
نوجوانان خراسان رضوی که با ترکیب سید علیرضا قدمگاهی، 
ســپهر خانی، ســپهر نظافتی، حسین ســعادتی فر، سهیل 
جهانگیری و حسین قدمگاهی در این مسابقات حاضر شده بود، 
در مجموع تیمی پس از کرمان، اصفهان و لرستان به جایگاه 

چهارم کشور دست یافت.

  برگزاری گرامیداشت 
مربی کشتی استان در فریمان 

اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانــان فریمان 
گفت: همزمان با سومین 
سالروز درگذشت مرحوم 
سیدجعفر موسوی برخی 
از کشتی گیران و دوستان 
وی با حضور در مزارش در 

فریمان با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد وی را گرامی داشتند.
اکبــر صیامی افزود:همچنین در این مراســم که نماینده مردم 
فریمان در مجلس شورای اسالمی، فرماندار، رسول خادم؛ مربی 
سابق تیم ملی، امیر توکلیان؛ از قهرمانان کشتی و حمید باوفا؛ 
مربی به نام کشــتی تیم ملی و برخی از قهرمانان و ورزشکاران 
حضور داشتند از بولوار بوستان جاده سالمت شهرستان فریمان 

که به نام وی نام گذاری شده بود، رسماً بهره برداری شد.

  لیگ باشگاه های دوومیدانی
خراسان رضوی برگزار شد

قدس: رئیس هیئت دوومیدانی خراسان رضوی گفت: نخستین 
دوره لیگ باشگاه های دوومیدانی خراسان رضوی برگزار شد.

امیرعلی سعادتمند در این خصوص اظهار کرد: مرحله اول لیگ 
باشگاه های دوومیدانی خراسان رضوی با حضور 80 ورزشکار در 

قالب 76 تیم در سالن باغبان باشی مشهد برگزار شد.
وی افزود: این دوره از مسابقات با حضور تیم های شهرداری 
دررود نیشابور، رب جوین سبزوار، شهرداری طرقبه، شاهین 
آریانیک، باشــگاه فرهنگی تراس، باشگاه اسمارت و باشگاه 
باغبان باشی مشهد برپا شد. رئیس هیئت دوومیدانی خراسان 
رضوی بیان کرد: مرحله اول لیگ دوومیدانی اســتان برای 
نخســتین بار در تاریخ دوومیدانی خراسان رضوی شروع شد 
و مرحله دوم این لیگ در تاریخ 5 دی ماه به میزبانی مشهد 
برگزار خواهد شد. گفتنی است، نتیجه کلی مسابقات لیگ 
استان در پایان سه مرحله لیگ اعالم می شود و به باشگاه های 

برتر کاپ و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

دنبال کار بودم که به 
این نتیجه رسیدم باید 
خودم کاری را شروع 
کنم. بازار را سنجیدم 

و از طرفی به کار چرم 
عالقه داشتم. به صورت 

 جدی دوره های 
فنی و حرفه ای را در 

این رشته گذراندم
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    در دانشگاه حکیم سبزواری انجام شد
 راه اندازی نمایشگاه سیار 

موزه علوم  و فناوری

ایسنا: نوزدهمین نمایشگاه سیار موزه علوم و فناوری ایران 
در دانشگاه حکیم سبزواری راه اندازی شد. 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری در مراسم 
افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در جهت گسترش 
دانش و تکنولوژی و آشنا نمودن جوانان با تاریخ گذشته و 
فعالیت های علمی دانشــمندان این مرز و بوم است. احمد 
فرزانه بیان کرد: برگزاری این رویداد در راستای زمینه سازی 
در جهــت ایجاد موزه علوم و فناوری در دانشــگاه حکیم 
سبزواری با همکاری تمامی نهادها و ارگان هاست. محمد 
اردالن ، معاون نمایشگاهی موزه علوم و فناوری ایران نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه این نخستین نمایشگاه سیار موزه 
علوم و فناوری ایران در استان خراسان رضوی است، گفت: 
گسترش عدالت آموزشی و توسعه شهروند علمی از جمله 
اهداف موزه علوم و فناوری برای برگزاری این نمایشگاه های 

سیار در سایر شهرهاست.

     با انتخاب هیئت داوران      معاون اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد
شاعران نیشابوری برگزیده جشنواره 

شعر صلح و دوستی شدند

نیشابور- خبرنگارقدس: شاعران نیشابوری عباسعلی 
حشــمتی و بهنام کیانی برگزیده نخســتین جشنواره 
منطقه ای شعر صلح، دوستی و امید شدند و در مجتمع 
فرهنگی و هنری گلشــن بجنورد با حضور مســئوالن 
استان و شاعران برجسته از پنج استان کشور برگزیدگان 
بخش های مختلف این جشنواره معرفی و تجلیل شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیشابور اظهار 
کرد:آنچه امروز برای نخســتین بار اتفاق افتاده حرکتی 
جریان ســاز در راستای دیپلماسی فرهنگ بشردوستی 
خواهد بود، فرهنگی متعالی که در راستای انساندوستی و 

فرهنگی ارزشمند با پیشینه تاریخی می درخشد.
علیرضا سیدآبادی خاطرنشــان کرد:700 اثرهنرمندان 
پنج استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 470 اثر 
در مرحله نهایی ارزیابی شــد که شاعران نیشابوری در 

بخش گویشی و شعرکالسیک برگزیده شدند.

  خواف، تربت حیدریه و درگز 
صاحب سالن سینما می شوند

قدس: معاون امور هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ 
خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
رضوی با اشــاره به اینکه 
وجود هفت دستگاه سینما 
سیار در شهرستان های این 
استان فعال هستند، گفت: 

هر کدام از این دستگاه ها می تواند دو یا سه شهرستان را پوشش 
دهد.  محمدرضا محمدی با اشاره به اینکه خواف، تربت حیدریه 
و درگز صاحب ســالن سینما می شوند، اظهار کرد: به تازگی در 
جلسه ای که با مسئوالن شهرداری و شورای شهر درگز داشتیم، 
آن ها قول هایی برای ایجاد سالن سینما در این شهرستان داده اند.

معــاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی خراســان رضوی در خصوص ســاخت پردیس سه 
ســالن در تربت حیدریه بیان کرد: این شهرســتان براساس 
طرح کشوری با عنوان »سینما امید« با همکاری وزارت ارشاد، 
سازمان سینمایی، شورای شهر و شــهرداری این شهرستان 

صاحب پردیس سینمایی می شود. 
وی در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا امکان دارد در سایر 
شهرستان هایی که سالن سینما ندارند این طرح با کمک بخش 
خصوصی و سازمان سینمایی اجرا شود، متذکر شد: با توجه به 
اینکه در صورت اعالم آمادگی بخش خصوصی در شهرستان های 
خراســان رضوی، سازمان سینمایی برای تهیه تجهیزات الزم تا 
300 میلیون تومان کمک می کند تا سالن سینما تجهیز شود، 
بنابراین این امکان وجود دارد که شهرستان های دیگر نیز صاحب 
سینما شــوند. وی ادامه داد: مجتمع فرهنگی هنری خواف نیز 
در آینده ای نزدیک تبدیل به سالن سینما برای اکران فیلم های 

سینمایی می شود. 

  اقتباسی آزاد از »آنتیگون«
به روی صحنه می رود

نمایش  کارگردان  ایسنا: 
»حادثه در نوســا« گفت: 
ایــن نمایــش در واقــع 
اقتباسی آزاد و مستقل از 
اثر  نمایش نامه »آنتیگون« 

»سوفوکل« است. 
در  یزدان پنــاه  دانــوش 

خصــوص اجرای نمایش خود بــا عنوان »حادثه در نوســا« به 
نویســندگی احســان روحی اظهار کرد: نوع نگاه، نگاه مدرن و 
جذابی است؛ از این جهت که یک داستان کالسیک از دریچه و 
منظر دیگر مورد توجه قرار گرفته و در آن نه تنها به آن داستان 
که به اتفاقات پس از واقعه اصلی داستان »آنتیگون« نیز پرداخته 

شده است.  
وی ادامــه داد: علــی ضمیری، دریا تاجی رودی، شــاهین 
نورایی، مســعود علی مرادی، حســین حق پرست، شقایق 
براتیان، ســیما صادق زاده و محمد اســماعیل زاده در این 

نمایش ایفای نقش می کنند. 
اجرای این نمایش از یکشــنبه 10 آذر ماه آغاز شده و از ساعت 
1۹ هر شب به مدت 85 دقیقه در مجموعه تئاتر شهر مشهد به 

روی صحنه می رود. 
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. نوعی خرمای مرغوب- بخشی از خاک 
اصفهان را دربر می گیرد- سخنان بیهوده 
2. کسی که شــغلش تولید سردرب های 
تبلیغاتی اســت- پایتخت نــروژ 3. بندر 
اهرم- جاری و روان - پوشــیده و پنهان 
4. جوی خون- رســام- منتسب به فصل 
آخر سال 5. عضو پرواز- اشاره به شخصی 
دور می کند- وسنی- بیماری 6. اهل شهر 
چاقــو- گیاهی دارویی مفید برای تقویت 
و جلوگیری از ریزش موی ســر 7. گونه و 
صنــف - غالم و بــرده- بزکوهی 8. مزه 
دهان جمع کن- دربست کارخانه- حرص 
و طمع- خدای سنگی ۹. پنج تای ترکی- 
کودکان- کیف بعضی ها این گونه اســت 
10. کاخ ریاســت جمهوری روسیه- کار 
را باید بــه وی ســپرد 11. واحد ورزش 
والیبال- واحد اندازه گیری فیزیکی- چرخ 
خودرو- امیــدواری 12. درآوردن جزیی 
 از یــک کل- بچه محل آبــادان- خاندان 
13. لقب اشــرافی اروپایی- سرزمین ها- 
طالی قالبی 14. ایالتی در هندوســتان- 

دوران میانه زیســتی زمین 15. عشوه و 
خرام- عبادتگاه یهودیان- ریزپردازنده

 1. جــده -  از دروس دوره دبیرســتان 
2. از تقســیمات ارتشــی- دشنام دادن- 
تنبل و تن پرور 3. چوب شکســته بندی- 
گل والی تیــره ته جوی- تردید- ابزارکار 
بنا 4. بخــش پایینی لبــاس- قبیله ای 
بعضی  زیرزمینی  در صدراسالم- ســاقه 
گیاهــان 5. تیــر پیکان دار - کســی که 
اســت- میســربودن   به حق خود راضی 
6. زبانی - آگاهی- ســه کیلوگرم 7. برگه 
میوه جات - کافی - نوعی مسلسل آلمانی 
8. کرکس- غــذای تزریقی- ضمیری در 
زبان عربی- ننر و بی مزه ۹. شایسته- آب 
صاف و گوارا- شــهرت 10. نشان مفعول 
باواسطه - همزه دار- پایتخت سابق ژاپن 
11. برس دندانشویه- نام پسرانه فرنگی- 
پســوند مصدرجعلی 12. هنرپیشه - مزه 
پرنمک- بزرگ 13. از بخش های اوستا- 
طالیه دار اعداد- تیره و تار- پیشــوندی 

معادل ده تــا 14. قله ای به ارتفــاع 3574متر در 
همدان- عضوی در صــورت- مهلت ها 15. درخت 

تازه روییده- رنگ مایه

  افقی

  عمودی

قدس: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراسان رضوی از انتقال 
دائمی 33 هزار شی تاریخی از موزه ملی به موزه بزرگ 

خراسان خبر داد.
مرجــان اکبری گفــت: »این تعداد به نســبت میانگین 

سال های گذشته 20 درصد افزایش داشته است«.
وی با تأکید بر نقش تأثیرگذار موزه ها در معرفی تجارب 
فکری، فرهنگی و هنری، گفت:» موزه یک مرکز آموزشی 
است که می تواند در القا و انتقال احساس، بینش و اندیشه 

ایرانی و هویت ملی نقش داشته باشد«.
اکبری با اشــاره به انتقال این اشیا با هدف تکمیل 
پروژه فعال ســازی مــوزه بزرگ خراســان تصریح 
کرد:»این اشــیا به عنوان آثار ارزشمند تاریخی در 
موزه خراســان بزرگ به صورت ثابــت و دائمی به 

نمایش گذاشته می شوند«. 

ء 

 انتقال دائمی 33 هزار شی تاریخی 
از موزه ملی به موزه بزرگ خراسان 

ء
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