
 جراحی مغز در هوشیاری 
برای نخستین بار در خراسان جنوبی 

 استفاده از القاب خارجی 
برای مراکز تجاری مجاز نیست

معاون فرهنگی و مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:با حضور تیم جراحی در بیمارستان رازی بیرجند انجام شد

صبح روز گذشــته عمل جراحــی مغز در حالت 
بیداری برای نخســتین بار در خراسان جنوبی با 
حضور تیم جراحی در بیمارســتان رازی بیرجند 
انجام شــد. کاظم قائمی، اســتاد جراحی مغز و 
اعصاب دانشگاه علوم پزشــکی بیرجند و جراح 
این عمل در حاشیه این عمل جراحی و در جمع 

خبرنگاران اظهار کرد: این بیمار ...

معــاون فرهنگی و مطبوعاتی فرهنگ و ارشــاد 
اســامی خراســان رضوی گفت: در طرح پاییزه 
کتاب کشــور و معرفی کتاب، مشــهد به عنوان 
پرفروش ترین کتاب فروشــی بــه ارزش بیش از 
100 میلیارد ریال توسط مردم معرفی شده است.

افشین تحفه گر در گفت وگو با خبرنگار ما با بیان 
اینکه هیچ گونه کمبودی ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 
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اغلب بساز و بفروش  های مشهدی پزشک هستند!
نام نویسی متقاضیان شروع شد

 طرح اقدام ملی 
 تأمین مسکن 

به خراسان رسید

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس از تصمیمی غیرکارشناسی  
در سال های اخیر گزارش می دهد

پارکینگ خوابی 
120 اتوبوس 

گازسوز!
آلودگی هوای کانشــهرها سال هاســت که به یک معضل 
جدی ســاکنان این شــهرها تبدیل شــده که در تجزیه و 
تحلیل های کارشناسان همواره خودروها سهم قابل توجهی 
در تولید آالینده های هوا داشــته و دارند.بر همین اســاس 
هــر گاه موضوعاتی از قبیل برخورد بــا خودروهای دودزا 
و آالینده مطرح می شــود عده ای از شــهروندان معتقدند 
برخوردها بــا خودروهــای دولتی یا عمومی به تناســب 
برخوردهای صورت گرفته با خودروهای شــخصی نیست و 
به گونه ای خودروهای دودزا و آالینده عمومی به حال خود 
رها شــده اند.آنچه مسلم است بخش عمده انتقادها مربوط 
به اتوبوس ها و تاکســی های نــاوگان حمل و نقل عمومی 
کانشهرهاست و بارها شاهد انتشار تصاویر و فیلم هایی در 
شبکه های اجتماعی یا برخی رسانه ها بوده ایم که دود غلیظ 

و سیاه اتوبوس ها را به نمایش گذاشته اند...

عضو هیئت  مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افشا کرد

.......همین صفحه

کارشناس هیئت نظارت و ارزیابی 
آموزش عالی خراسان رضوی:

بررسی اصالت 
مدارک تحصیلی 

کاندیداها آسان است

طرح اقدام ملی تأمین مســکن عنوان طرحی است که بناست 
400 هزار واحد مسکونی در کشور برای آن هایی ساخته شود 
که به نوعی بدون مســکن مانده اند یا اینکه ســرپناه درست و 
حســابی برای زندگی ندارند. چیزی شــبیه به مسکن مهر اما 
متولیــان آن می گویند با مســکن مهر متفاوت اســت و نحوه 

اجرای آن فرق دارد...

.......صفحه 3 

  قدردانی از ستارگان و 
دانش آموزان ممتاز ناحیه یک مشهد

حسین پورحسین: جشــن ســتارگان و تجلیــل از 
دانش آموزان رتبه اول کشــوری در تمامی شاخص های 
تجربی، ریاضی، فنی  و حرفه ای، کاردانش و جشنواره های 
دانش آموزی و نوجوان خوارزمی ناحیه یک مشــهد در 

سالن همایش مشکی مشهد برگزار شد.
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش خراســان 
رضوی در این گردهمایی با اعام اینکه جایگاه آموزش 
و پرورش خراســان رضــوی در رنکینگ یک رتبه ارتقا 
یافته و در تمام شاخص ها رتبه نخست کشور را به خود 
اختصاص داده است، افزود: آموزش و پرورش ناحیه یک 
مشهد در تمامی زمینه های آموزشی و تمرکز بر آموزش 
مستمر درصد قبولی باالیی را در کسب رتبه های قبولی 
در دانشگاه داشته است و رتبه های تک رقمی، دو و سه 
رقمی دانش آموزان خراسان رضوی چه در مراحل ورودی 
دانشگاهی و چه در المپیاد فرش و مهارت ها و جشنواره 
خوارزمی رتبه نخســت را دارا بوده است.صابری توالیی 
با اشــاره به اینکه رتبه های سه رقمی آموزش و پرورش 
استان از 750 نفر به یک هزار و 235 نفر ارتقا پیدا کرده 
است، افزود: در همه رشته های شایستگی محور، فنی و 
حرفه ای، مهارت های هنری و علمی و کاربردی آموزش 
و پرورش استان دارای رتبه اول کشور است و از 32 نفر 
در بخش تئوری 29 نفر به سطح کشور راه یافته اند.وی 
تأکید کرد: دانش آموزان خراسان رضوی حرف های زیادی 
برای گفتن دارند و توفیقات روزافزونی را در فنی وحرفه ای 

و کاردانش از آن خود کرده اند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس خبر داد

 عرضه زعفران دولتی 
در بورس کاالی کشاورزی

روســتایی  تعــاون  ســازمان  مدیر  آنالیــن:  قدس 
خراســان رضوی از خریــد حمایتی 41 تــن زعفران از 
کشــاورزان خراسان رضوی خبر داد. ایرج ناصری مقدم در 
گفت و گو با قدس آناین گفت: این میزان خرید توسط 1۶ 
مرکز خرید مستقر در شهرستان های مرتبط انجام شده و 
همچنین اتحادیه تعاون روستایی استان نیز به عنوان مرکز 
خرید با این ســازمان همکاری می نماید. وی خاطرنشان 
کــرد: طرح خرید حمایتی زعفــران دارای اهداف ملی و 
بین المللی است که در دو چشــم انداز کوتاه و بلندمدت 
طراحی شده و کشــف بازارهای صادراتی برای محصول 
زعفران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناصری مقدم اظهار 
کرد: پس از پایان عملیات خرید حمایتی، بخشی از زعفران 
خریداری شده توسط اتحادیه های ملی مرتبط با زعفران 
صادر و بخشی دیگر از زعفران خریداری شده با مصوبات 
کارگروه های اســتانی از طریق بورس کاالی کشــاورزی 
فروخته می شــود. وی ابراز کرد: تاکنون شهرستان های 
تربت حیدریه، تایباد و زاوه بیشــترین میزان زعفران را به 
سازمان تعاون روســتایی تحویل داده اند. مجموع خرید 
زعفران از این سه شهرستان حدود 27 تن است که بیش 

از نیمی از کل زعفران خریداری شده را شامل می شود.

  عضو شورای اسالمی شهر مشهد 
در گفت و گو با قدس عنوان کرد
 تدوین سند توسعه محله 

حاشیه شهر مشهد  

مناطق  کمیســیون  رئیس  طلبی:  آنالین-  قدس 
پیرامونی و کم  برخوردار شــورای اسامی شهر مشهد 
گفت: طرح نجات در راســتای اقدامات شهرداری در 
حاشیه شهر است و اقدام بعدی در حاشیه شهر مشهد 

تدوین سند توسعه محله است. 
رمضانعلی فیضی در گفت و گو بــا قدس آناین اظهار 
کرد: فعالیت دفاتر تسهیلگری طرح نجات در حاشیه 
شــهر مشهد با همکاری اداره راه و شهرسازی در حال 
انجام اســت. وی تصریح کرد: طــرح نجات به منظور 
ســاماندهی حاشیه شهر مشهد از چند ماه پیش آغاز 
شده تا خدمات به شکل منصفانه به همه مناطق شهر 

مشهد  ارائه شود.
رئیس کمیســیون مناطق پیرامونــی و کم  برخوردار 
شــورای اسامی شهر مشهد افزود: شــهرداری نیز از 
قبل افزون بر 22 دفتر تسهیلگری با محوریت پیشبرد 
امور محات با همکاری شهروندان هر محله راه اندازی 
کرده بود و طرح نجات در راستای اقدامات شهرداری 

در حاشیه شهر است. 
عضو شورای اســامی شهر مشهد با بیان اینکه اقدام 
بعدی در حاشیه شهر مشهد تدوین سند توسعه محله 
است، ادامه داد: شهرداری هنوز در مورد تذکر دو هفته 
قبل در صحن علنی شورا مبنی بر اینکه در سال های 
گذشته نتوانسته اطاعات مناسب و قابل استنادی در 
خصوص سرانه کاربری محات تهیه کند، پاسخی ارائه 

نکرده است.

۶ ماه حبس برای متخلف قطع 
درختان تاغ در سرخس

صبح توس: رئیس اداره منابع طبیعی سرخس گفت: 
فــردی که اقدام به قطع درختان تاغ و حمل و قاچاق 
آن کرده بود بــه ۶ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی 

محکوم شد. 
رمضــان صدیق اظهار کرد: حکــم یکی از متخلفانی 
کــه اقدام به قطع درختان تاغ و حمل و قاچاق آن در 

شهرستان سرخس کرده بود، صادر شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرخس تصریح 
کرد: در این حکم متخلف به ۶ ماه حبس و 3 میلیون و 

750 هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.
»تاغ ها« در حفظ محیط زیست، مقابله با ریزگردها و 

تثبیت شن های روان نقش بسزایی دارند.

خبرخبر

قدس آنالیــن - وحید اکرمی: رئیس اتحادیه 
صنف بارفروشان مشهد گفت: وقتی چرخه تولید، 
توزیع و مصرف درست نباشد، یک سال پیاز گران 
می شود، سال دیگر ســیب زمینی و امسال نوبت 

گوجه فرنگی است. 
حیدر ســاکن برجی در گفت وگو با قدس آناین 
عنــوان کرد: در حال حاضر گوجه از اســتان های 
جنوبی کشور در حال حمل به مشهد است. روزانه 
بیــش از 100 تن گوجه وارد میدان بار مشــهد 
می شــود که پیش بینی می کنم این رقم به زودی 
به حدود 200 تن برســد. وقتی عرضه زیاد شود، 

قیمت گوجه کاهش خواهد یافت. 
وی افزود: گوجه هایی که وارد میدان بار مشــهد 
می شــوند دارای کیفیت عالی و صادراتی نبوده و  
معمولی هســتند و برای مصارف خانگی کیفیت 
مناســبی دارند. ایــن گوجه ها بنا بــه مرغوبیت 
به ازای هر کیلــو 5 هزارتومان تــا ۸ هزارتومان 
در میدان بار مشــهد به فروش می رســد. قیمت 
گوجه هــای گلخانه ای هم در این فصل حدود 12 

تا 13 هزار تومان است. 
وی در پاســخ به این پرسش که چرا قیمت گوجه 
در سطح شــهر با میدان بار تفاوت فاحشی دارد، 
بیان کــرد: به طور معمول گوجه هایی که کیفیت 
پایین تــری دارند دورریز بیشــتری هم دارند. در 
نتیجه ممکن اســت میوه فروشــان این موارد را 
لحــاظ کنند و به ســود 35 درصدی که قانون به 
آن ها اجــازه داده بیفزایند. به همین دلیل قیمت 
در ســطح شــهر تفاوت زیادی با میدان بار دارد. 

وی اظهار کــرد: صنایع تبدیلی مانند کارخانجات 
رب گوجه فرنگــی در حال حاضر هیچ نقشــی در 
گرانی گوجــه ندارند. به این دلیــل که با قیمت 
باالی گوجه اصــًا توجیهی ندارد که کارخانجات 
در حجم باال این محصول را خریداری کنند. باید 
در نظر گرفت در صورتی که این کار را انجام دهند 
آن وقــت با چه مبلغی باید رب یا محصوالت دیگر 
را به فروش برســانند؟ آیا آن قدر مشتری خواهند 

داشت؟ 
وی ابراز کرد: قیمت سوخت هیچ نقشی در گرانی 

ایــن روزهای گوجه ندارد، اگر نقش داشــت باید 
قیمــت تمامی میوه ها افزایش چشــمگیری پیدا 
می کــرد نه فقط گوجــه. تنها دلیــل گرانی این 
محصول، کمبود آن در بــازار بود که تا چند روز 
آینده این مشکل به طور کامل برطرف خواهد شد. 
وی در پاســخ به این پرسش که چرا قیمت گوجه 
ســال های گذشــته به این شــدت افزایش پیدا 
نمی کرد، گفت: سرمای زودرسی که امسال شاهد 
آن بودیم موجب شد کشاورزان خراسان رضوی و 
نیز کشاورزان استان های پیرامونی نتوانند به موقع 

گوجه های بوته ای را برداشــت کنند. باید در نظر 
داشت گوجه در مقابل سرما چندان مقاوم نیست. 
رئیس اتحادیه صنف بارفروشــان مشــهد یادآور 
شــد: سرمای هوا و نزوالت آســمانی در چند روز 
گذشــته موجب شــد جمع آوری و ارسال گوجه 
از اســتان های همجوار کاهش یابد اما با توجه به 
اینکه در روزهای آینده گوجه اســتان های جنوبی 
به مشهد ارسال خواهد شد، حجم گوجه در میدان 
بار مشهد زیاد خواهد شد و قیمت آن کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
وی خاطرنشــان کرد: موضوع دیگری که بســیار 
حائز اهمیت اســت، رعایت الگوی کشــت توسط 
کشاورزان اســت که باید سازمان جهاد کشاورزی 
نظارت دقیقی روی این مســئله داشــته باشــد. 
وقتی الگوی کشــت رعایت نشود موجب می شود 
کشــاورزان در یک ســال همه با هــم به عنوان 
مثال به کشــت گوجه روی آورند و محصول زیاد 
شود و روی دست کشــاورز بماند و ضرر کند، به 
همین دلیل ســال دیگر از کشت گوجه خودداری 

می کنند. 
وی اضافه کرد: طبیعی اســت که در این صورت 
عرضه گوجه کاهش خواهد یافت،بنابراین نظارت 
مدیــران جهاد کشــاورزی نیز در ایــن موضوع 
بســیار مهم اســت. وقتی چرخه تولید، توزیع و 
مصرف درســت نباشــد این مشــکات به وجود 
خواهد آمد. یک ســال پیاز گران می شــود، سال 
 دیگر ســیب زمینی و امســال نوبت گوجه فرنگی 

است.

مهندســی ســاختمان  نظام  عضــو هیئت مدیــره ســازمان  ایرنا: 
خراسان رضوی گفت: بسیاری از ساخت وسازها به ویژه ساختمان های 
قولنامه ای در مشــهد به روش های مختلف بدون نظارت مهندســان 

ساختمان ساخته می شود. 
جواد مروتی در نشست خبری پیرامون »همایش نگاهی نو به سازه های 
بتنــی با رویکــرد دوام و پایایی« افزود: هم اکنون پزشــکان از جمله 
»بســازو بفروش های« شهر مشهد هســتند و اگر از نظر ریالی سهم 
کسانی را که در ساخت و ساز مشارکت دارند بسنجیم، کمترین سهم 

را مهندسان دارند.
وی ادامه داد: ورود افراد غیرمتخصص به عرصه ســاخت و ســاز علت 
اصلی دوام اندک ساختمان هاســت و اگر میزان دقت در ســاخت یک 
ســاختمان افزایش یابد، می توان یک ســازه باکیفیت اعم از فلزی یا 

بتنی ساخت.
وی گفت: در کشورهای پیشرفته و صنعتی سیستم نظارتی به گونه ای 
اســت که غیرمتخصصان اجازه ندارند وارد عرصه ساخت و ساز شوند 

چه برسد به اینکه متولی اصلی در ساخت و ساز باشند.
رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان 
رضوی افزود: عمر مفید ســاختمان ها در کشور بسیار پایین و بین 20 
تا 30 ســال است، به طوری که ســاختمان 20 تا 25 ساله یک واحد 
کلنگی و نیازمند تخریب به شمار می رود، در حالی که این اقدام هدر 

دادن سرمایه های ملی است.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که یک ســاختمان 20 ســاله در 
کشــورهای صنعتی و پیشرفته یک ساختمان جوان به نظر می رسد و 
حداقل عمر مفید آن 100 سال بوده و ساختمان های دارای 150 سال 

قدمت هم در آن کشورها بهره برداری می شود.
مروتی گفت: بتن در دنیا پس از آب، پرمصرف ترین ماده ســاختمانی 
است، براساس آمار پروانه های ساختمانی صادره، بین ۶5 تا 70 درصد 
ساختمان ها در کشورهای صنعتی و حدود ۶5 درصد ساختمان ها در 
ایران بتنی هستند اما این رقم در خراسان رضوی حدود ۶ درصد و باقی 

ساختمان های این استان دارای اسکلت فلزی است.

وی افزود: ساختمان های بتنی از نظر عمر و دوام بهتر از ساختمان های 
دارای اســکلت فلزی هستند، زیرا فلز خوردگی بســیار دارد و حتی 

خوردگی در بتن هم مربوط به آرماتورهای فلزی آن است.
مروتــی گفت: در حالی که اصفهان قطب تولید فوالد اســت اما تعداد 
ســاختمان های بتنی در این استان از متوسط کشوری بیشتر است و 

حدود 90 درصد ساختمان ها در استان اصفهان بتنی است.

رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد در گفت و گو با قدس مطرح کرد

جهاد کشاورزی و سرمای هوا مسببان اصلی گرانی گوجه

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افشا کرد
اغلب بساز و بفروش  های مشهدی پزشک هستند!
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قدس از تصمیمی غیرکارشناسی  در سال های اخیر گزارش می دهد

پارکینگ خوابی 120 اتوبوس گازسوز!
علی محمدزاده آلودگی هوای کالنشهرها 
سال هاســت که به یک معضل جدی ساکنان 
این شــهرها تبدیل شــده کــه در تجزیه و 
تحلیل های کارشناسان همواره خودروها سهم 
قابل توجهی در تولید آالینده های هوا داشته 

و دارند.
بر همین اســاس هر گاه موضوعاتی از قبیل 
برخورد با خودروهــای دودزا و آالینده مطرح 
از شــهروندان معتقدند  می شــود عــده ای 
برخوردها بــا خودروهای دولتی یا عمومی به 
تناسب برخوردهای صورت گرفته با خودروهای 
شخصی نیست و به گونه ای خودروهای دودزا و 

آالینده عمومی به حال خود رها شده اند.
آنچه مسلم است بخش عمده انتقادها مربوط 
به اتوبوس ها و تاکسی های ناوگان حمل و نقل 
عمومی کالنشهرهاســت و بارها شاهد انتشار 
تصاویر و فیلم هایی در شبکه های اجتماعی یا 
برخی رســانه ها بوده ایم که دود غلیظ و سیاه 

اتوبوس ها را به نمایش گذاشته اند.

  هوای سنگین کالنشهر مشهد
با این اوصاف شهر مشهد هم در چند سال اخیر 
با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم کرده 
و هر سال ابر آلودگی این کالنشهر سنگین تر 
شــده و با نگاهی به آمارها به خوبی می توان 
پیش بینی کرد اگر چاره اندیشــی به موقع و 
جدی نشــود در یک دهه آینده شاید آسمان 
آبی این شهر را بشود تنها در نقاشی کودکان 

دید.
لذا در این گزارش به سراغ همان بخش مورد 
انتقاد شهروندان رفته ایم تا در جریان اقدام های 
صورت گرفته در راســتای سالم سازی ناوگان 
عمومی کالنشهر مشــهد قرار بگیریم؛ چراکه 
همچنانکه اشــاره شــد برخی از شهروندان 
برخــورد بــا اتوبوس هــای دودزا را ضروری 

می دانند.
از ســوی دیگر تردد تاکســی های فرسوده یا 
حتی غیرفرسوده ولی معیوب و دودزا موجب 
تقویت این باور می شود که دستگاه های متولی 
مأموریتی بــرای برخورد با خودروهای ناوگان 

عمومی ندارند.

 بازگشت اتوبوس های گازسوز به خیابان ها 
مدیر عامل ســازمان اتوبوســرانی شهرداری 
مشــهد می گوید: خارج کــردن اتوبوس های 
گازســوز از چرخه ناوگان عمومی مشــهد در 
سال های گذشته یک تصمیم غیرکارشناسی 

بوده است.
حسینی پویا می افزاید: یکی از مأموریت های 
اصلی ســازمان اتوبوسرانی مشــهد در دوره 
جدید خــارج کردن اتوبوس های گازســوز از 
توقفگاه ها بوده؛ چراکه در گذشــته به دالیلی 
از قبیل هزینه هــای باالی تعمیر و نگهداری، 

اتوبوس های گازسوزی را که کمتر از سه سال 
کار کرده بودند از سیســتم خارج و بیشتر از 

اتوبوس های دیزلی استفاده می کردند.
بر همین اســاس تالش شــد تا در قالب یک 
برنامه منســجم اتوبوس های متوقف شــده 
بازســازی و حتی بهسازی شــده و به ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر اضافه شوند؛ چراکه 

اتوبوس های پایه گازسوز فاقد 
کولر هســتند و با توجه به 
از سیستم  ضرورت استفاده 
در فصول گرم  خنک کننده 
سال با تالش تیم های فنی 
سازمان سیســتم کولر این 
دســته از اتوبوس ها طراحی 

و اجرا شد.
وی اظهــار مــی دارد: تعداد 
اتوبــوس  دســتگاه   120
پارکینگ هــا  در  گازســوز 
متوقــف شــده بــود کــه 
تاکنون60 دســتگاه از آن ها 
بازسازی شده که با توجه به 

نوع سوخت، آالیندگی بسیار ناچیزی به نسبت 
سوخت های فســیلی دارند. از سوی دیگر 60 
دســتگاه دیگر از اتوبوس های دیزلی متوقف 
شــده با انجام تعمیرات الزم استانداردسازی 
و بازسازی شــده و در مجموع 120 دستگاه 
اتوبوس به ناوگان اضافه شــده که در وضعیت 
تحریمی حاکم که امکان خرید اتوبوس جدید 
وجود ندارد اقدام مؤثری در تأمین ناوگان مورد 

نیاز مشهد بوده است.
حسینی پویا ادامه می دهد: در همین راستا 
50 دســتگاه اتوبوس دیگر را که در گذشته 
تصمیم بر مزایده آن هــا گرفته بودند با لغو 
مزایده وارد مرحله بازســازی کردیم که در 
بازدید روزهای گذشــته کمیته فنی وزارت 
کشــور و ســازمان اتوبوســرانی کشوری از 
فرایند بازسازی اتوبوس ها در مشهد تصمیم 
بر ابالغ این روش به شــهرداری های سراسر 

کشــور به عنــوان الگوی بازســازی ناوگان 
اتوبوسرانی گرفته شد.

وی می گویــد: در کنار این اقدامات تیم های 
نظارتی حوزه فنی هم بــا انجام بازدیدهای 
میدانی نســبت به شناســایی اتوبوس های 
دودزا یــا آالینده اقــدام می کنند که اگر از 
اتوبوس های متعلق به سازمان باشد اقدامات 
الزم بــرای رفع نقص آن ها 
انجام می شود و اگر اتوبوس 
شرکت های بخش خصوصی 
باشــد ابتدا اخطار و مهلت 
رفع نقص داده می شــود و 
در صورت بی توجهی اجازه 
استفاده از خودرو مورد نظر 
در ناوگان به شرکت مربوط 

داده نمی شود.
همچنین دستگاه های متولی 
از قبیــل محیط زیســت و 
پلیس راهــور نیز در صورت 
ناوگان  آالیندگی  مشــاهده 
موارد را به ســازمان گزارش 
می کنند با این حال در شــرایط فعلی تالش 
شده با توجه به اینکه امکان خرید اتوبوس هایی 
با استانداردهای روز )یورو5( وجود ندارد همان 
اتوبوس های ســری های پایین تر )یورو2 یا 3( 
را به اســتانداردهای تعریف شده همان مدل 

برسانیم تا کمترین آالیندگی را داشته باشند.

  ناوگان گازسوز 
اما به گفته مدیر روابط عمومی تاکســیرانی 
مشــهد ناوگان این سازمان وضعیت مطلوبی 
دارد؛ چراکه بیش از 90درصد تاکســی های 
مشهد گازسوز هستند و مصرف سوخت های 

فسیلی در این حوزه به حداقل رسیده است.
همایون محمدیان می گویــد: در حال حاضر 
و بــا توجه به نوســازی های صورت گرفته در 
چند سال اخیر 96درصد تاکسی های مشهد 
از سوخت گاز طبیعی استفاده می کنند و در 

مجموع یک هزار و 700 تاکســی بیشــتر از 
10سال در ناوگان باقیمانده که با تسهیالت در 
نظر گرفته به زودی شــاهد کاهش این تعداد 

هم خواهیم بود.
وی می افزایــد: در طــرح جدیــد نوســازی 
تاکسی های مشهد 580 نفر نام نویسی کرده اند 
که تاکنون 75دستگاه تحویل شده و 65پرونده 
دیگر هــم تکمیل و منتظــر تحویل خودرو 

هستند.
وی در توضیح بیشــتر این طــرح و کندی 
فرایند نوســازی نــاوگان اظهار مــی دارد: 
براســاس ادعای متقاضیــان معرفی ضامن 
معتبر اندکی مشکل ســاز بــوده ولی دلیل 
اصلی کندی امــور قیمت پرداختی به آن ها 
در طرح خرید خودروهای اسقاطی است لذا 
به دنبال اســتفاده حداکثری از خودرو خود 

هستند.
محمدیان ادامه می دهد: با این اوصاف به منظور 
برخورد بــا تاکســی های دودزا 100 بازرس 
سازمان تاکســیرانی در قالب 20 تیم گشتی 
در حــال نظارت بر ناوگان هســتند که یکی 
از مأموریت های آن ها شناســایی تاکسی های 
دودزاست که ابتدا اخطاریه ای صادر و به راننده 
ابالغ می شود و اگر در مهلت داده شده نسبت 
به رفع نقص اقدام نکند به متصدیان خطوط 
اعالم می شود تا از ارائه خدمات به این دسته از 

خودروها خودداری کنند.

  مأموریت سازمانی 
با این اوصاف به نظر می رسد شهرداری مشهد 
در تالش برای کاهش سهم تولید آالینده های 
هوای شهر در حوزه حمل و نقل است؛ چراکه 
رئیس اداره راهبری و نظارت بر مراکز معاینه 
فنی و کاهش آالیندگی شهرداری مشهد نیز 
مدتی قبل در گفت وگو با خبرنگار گفته بود: 
بر اســاس تصمیمات مدیران شهری اقدامات 
متعددی برای این موضوع طراحی شــده، به 
طور مثال در روزهایی که هوای مشهد در حالت 
ناسالم قرار دارد اتوبوس های دودزا اجازه خروج 
از توقفگاه را ندارند و اگر هم اتوبوس هایی در 
این روزها در شهر دیده می شوند بیشتر متعلق 
به اتوبوس های شرکت های خصوصی هستند 
که خدمات ســرویس دهی به ادارات یا مراکز 

خاص را انجام می دهند.
هدیشــی ادامه داده بود: با این حال کنترل 
اتوبوس های  چشــمی وضعیت آالیندگــی 
شــهرداری در دســتور کار بازرسان حوزه 
کنترل آلودگی هوا قرار دارد و ســعی شده 
اســت تا با تعمیر و ســرویس های دوره ای 
اتوبوس هــا از آالیندگی ها جلوگیری شــود 
به نحوی که نســبت به سال های گذشته از 
تعداد اتوبوس های دودزا در حد قابل توجهی 

کاسته شده است.

 جایگزینی اتوبوس با ون 
در عصمتیه منطقی نیست

ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری مشهد، چنانچه به 
درستی سرویس دهی و خدمات رسانی کند، یکی از اصلی ترین 
عوامــل مؤثر در کاهش بار ترافیکی و آلودگی هوا در شــهر 
خواهد بود؛ ضمن آنکه به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش 
بسزایی در رفاه حال شهروندان، معیشت آنان و افزایش سطح 
رضایتمندی و مشــارکت مردم در پیشبرد اهداف توسعه ای 

شهر ایفا می کند.
البته ناگفته پیداست که برای رسیدن به این مقصود، مدیران 
شهری به هیچ عنوان نباید نگاه درآمدی به ناوگان حمل و نقل 
عمومی داشــته و تمام برنامه ریزی های آنــان در این حوزه 
مبتنی بر تسهیل آمد و شد شهروندان و افزایش اقبال عمومی 
از این ناوگان باشــد؛ چه اینکه هزینه های انجام شده در این 
زمینه از قبیل مشارکت همگانی، کاهش آلودگی و بار ترافیکی 

جبران خواهد شد.
این در حالی است که در چند سال گذشته شاهد عملکردی 
خالف این رویکرد از سوی مدیران شهری بوده ایم و تغییرات 
انجام شــده به ویژه در ســازمان اتوبوسرانی مشهد براساس 
محاســبه ســود و زیان بوده و همواره تغییر خطوط و مسیر 
اتوبوس ها با هدف درآمدزایی بیشــتر صورت گرفته است. تا 
جایی که در حال حاضر هر یک از شهروندان برای رسیدن به 
مقصد دست کم می بایست دو بار اتوبوس خود را عوض کنند 
که زمان زیادی از وقت آن ها نیز در این تعویض اتوبوس و در 

مسیرهای عموماً طوالنی و پیچ در پیچ، تلف می شود.
حال آنکه در گذشــته کــه حتی به طور نســبی وضعیت 
اتوبوسرانی شهر مشهد به لحاظ تعداد اتوبوس، عمر ناوگان، 
امکانات و نیروی انسانی در اختیار، بسیار ضعیف تر از امروز بود 
اما همان سازمان کوچک و فقیر رضایتمندی بیشتر شهروندان 
را جلب کرده بود و مردم بســیار راحت تر و سریع تر از حاال با 

اتوبوس به مقصد می رسیدند.
بهانــه طرح این موضــوع اما تغییر در نحوه ســرویس دهی 
اتوبوسرانی به ساکنان محدوده بولوار عصمتیه مشهد بود که 
چندی است در این منطقه »ون« ها جایگزین اتوبوس شده اند 
و این موضوع بیشتر از هر زمانی، هنگام عزیمت دانش آموزان 

به مدرسه و یا تعطیلی مدارس، مشکل آفرین می شود.
هر روز صبح، ظهر و عصر می توان شاهد ازدحام دانش آموزان 
دختر و پســر در ایستگاه اتوبوس این منطقه بود که هر 20 
تا 25 دقیقه یک دســتگاه ون از راه می رسد، عده ای را سوار 
می کند و بقیه بچه ها منتظر می مانند تا ون بعدی از راه برسد. 
به خصوص این روزها که هوا ســرد شده و سردتر هم خواهد 
شد، دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان که عموماً لباس گرم 
مناسبی هم ندارند، در حالی که از شدت سرما می لرزند و یا 
عده ای که از ون اولی جا مانده اند و باز مدرسه شــان دیر شده 

است، دل آدمی را می آزارد.
اهالی می گویند مســئوالن اتوبوســرانی علت ایــن اقدام را 
کم مسافر بودن منطقه عنوان کرده اند، غافل از اینکه در طول 
سال تحصیلی تعداد زیادی از فرزندان ما ناچار به استفاده از 
اتوبوس برای رفتن به مدرســه در دیگر مناطق شهر هستند 
و شهرداری موظف اســت در قبال عوارضی که از مردم این 
منطقه گرفته است، وسیله تردد سریع، راحت و آسان اهالی 

را فراهم کند.
به گواه اهالی عصمتیه، د رحالــی که ون ها جوابگوی تعداد 
مسافران این منطقه نیست، این خودروها بسیار فرسوده بوده 
و وسایل گرمایشی ندارند؛ عالوه بر این مردم باید حدود نیم 
ســاعت در ایســتگاه های بدون صندلی و سایبان در سرما و 
گاه زیر باران منتظر بمانند. طی مســیر داخل فضای تنگ و 
ســرد ون در البه الی انبوه مسافران هم داستان دیگری است 
که پیشــنهاد می کنیم برای یک بار هم که شده مسئوالن و 
تصمیم گیرندگان حوزه حمل و نقل عمومی شهر آن را تجربه 
کنند با این امید که سبب بهبود وضعیت و رفع مشکل ساکنان 

صبور بولوار عصمتیه شود.

خانوارهای دارای دو معلول نوروز99 
صاحب خانه می شوند

خبرنگار  بجنــورد- 
مدیــرکل  قــدس: 
خراســان  بهزیســتی 
ساخت  پایان  از  شمالی 
برای  مســکونی  منزل 
تا  معلول  دو  خانوارهای 
نوروز خبــر داد و گفت: 

تمامی این خانواده ها صاحب خانه می شوند.
اســماعیل قربانی در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: چند 
روز گذشته تعدادی از واحدهای مسکونی برای خانوارهای دو 
معلول بدون منزل افتتاح شد و مابقی نیز تا آخر سال جاری 
تحویل داده می شــود.وی تصریح کــرد: تمامی خانواده های 
مددجو صاحب امتیازهای آب، برق و گاز رایگان هســتند و 
پس از ساخت منزل مسکونی، نیازی به پرداخت هزینه برای 
دریافت این خدمات به شــرکت های خدمات رســان نیست.

وی در خصوص افزایش مســتمری و یارانه های مددجویان 
نیز گفت: مســتمری افراد دارای ضایعه نخاعی از 200 هزار 
تومان به 550 هزار تومان در ماه افزایش یافته و یارانه مراکز 
خدمات دهی به مددجویان نیز امسال به یک میلیون و 200 
هزار تومان به ازای هر نفر رسیده است.قربانی گفت: در سال 
گذشــته 30 میلیون تومان کمک بالعــوض به خانواده های 
دارای دو معلول در مناطق شهری اعطا شد که امسال به 60 
میلیون تومان رسیده است.وی افزود: 18 میلیون تومان کمک 
بالعوض نیز به خانواده های دو معلول در مناطق روستایی اعطا 

شده که امسال به 36 میلیون تومان رسیده است. 

 رئیس کمیسیون محیط  زیست 
شورای شهر مشهد تشریح کرد

 راه حل های کاهش آلودگی هوا 
در مشهد

ایسنا: رئیس کمیسیون 
شــهری،  خدمــات 
بهداشــت، ســالمت و 
محیط زیســت شورای 
شــهر مشــهد گفــت: 
در مشــهد  منابعی که 
هوا  آلودگــی  موجــب 
می شــود شــامل تردد خودروها، نیروگاه ها، ســوخت های 
فسیلی، فرودگاه مشهد و راه آهن است.محمد حاجیان شهری 
افزود: براســاس آمار در شهر مشــهد 6 میلیون خودرو که 
شامل خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی  است، تردد 

می کنند.
 قوانین زیادی در حوزه کنترل آالینده ها تصویب شده که 
آخرین آن قانون هوای  پاک است، اما متأسفانه این قوانین 
هیچ کدام بازدارنده نبوده و نمی توان براساس اجرای قوانین 

آالینده های هوا را در سطح شهرها کنترل کرد.
وی بیان کرد: هفت ســال از برنامه چهارم توســعه کشور 
می گــذرد، امــا بودجه هــای زیادی در خصوص توســعه 
حمل ونقل عمومی نداشــته ایم، البته کمک های ناچیزی 
شده اســت. در فصل  پاییز و زمستان به دلیل برودت هوا، 
عدم ســرویس دهی مناسب وســایل حمل ونقل عمومی و 
کافی نبودن تعداد آن، مردم از خودروهای شخصی بیشتر 
اســتفاده می کنند، در نتیجه میــزان آلودگی هوا در این  

فصل بیشتر است. 
آمارهای آلودگی هوا بیشتر مربوط  به چهار ماه آخر سال 
است.حاجیان  شهری ادامه داد: با توجه به قوانین و امکانات 
موجود و یکسری سیاســت گذاری ها با کمک 18 دستگاه 
متولــی کنترل آلودگی هوا و همچنین مدیریت شــهری، 
استانداری و سایر دســتگاه های اجرایی تالش می کنیم با 
انجام اقدامات درســت اجازه ندهیم سطح آلودگی هوا به 

حدی برسد که مجبور به تعطیلی مدارس شویم.  
وی تصریح کرد: ما می توانیم با انجام ســه فعالیت موجب 
کاهش آلودگی هوا در شــهرها شــویم. ابتــدا تخصیص 
بودجــه که در ایــن زمینه دولت باید به مــا کمک کند، 
زیرا بودجه های شــهرداری جوابگو نیست. همچنین باید 
تالش کنیم تا هرچه ســریع تر سطح استاندارد در سیستم 
حمل ونقــل عمومی را بــاال ببریم. دوم نــگاه عملگرایی 
شهرداری ا ست و سوم پیگیری مدیریتی و هماهنگی بین 

دستگاه هاست که باید به زودی اتفاق بیفتد.
حاجیان  شــهری افزود: خانواده ها باید ترغیب شوند برای 
رفت و آمد فرزندان خود به مدارس از ســرویس اســتفاده 
کنند. ما باید سرویس مدارس خود را از لحاظ امنیتی باال 

ببریم و کمک مالی بیشتری برای آن ها در نظر بگیریم.
عضو کمیســیون عمران، حمل و نقل و ترافیک ادامه داد:  
تقویت مســیرهای دوچرخه که البته شهرداری مشهد در 
این زمینه یکســری اقدامات را انجام داده است. همچنین 
در نظرگرفتــن کارت های هوشــمند با یارانــه ویژه برای 
دانش آموزان تا از وسایل حمل ونقل عمومی بیشتر استفاده 

کنند که در این زمینه نیز دولت باید کمک کند.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنین ســرویس ادارات باید با 
امکانــات و خدمات خوب احیا شــود. بایــد معاینه فنی 
خودروها به صورت جــدی دنبال و هر 6 ماه یک بار انجام 
شود و خودروســازها نیز به سمت کاهش مصرف سوخت 

برده شوند.
حاجیان شهری تصریح کرد: باید به سمت اقتصادی  شدن 
پیش برویم. رفت وآمد با وسایل نقلیه به جای خودروهای 
شــخصی را وارد زندگی مردم کنیم که اگر اقدامات مؤثر 
انجــام دهیم ســطح ترافیک کاهش پیــدا خواهد کرد و 

آلودگی هوا نیز کم خواهد شد.

 استاندار در نمایشگاه 
»خراسان، سرزمین خورشید«:

خراسان مهد زبان پارسی است
قدس: استاندار خراسان 
انجمن  گفــت:  رضوی 
و  خراسان شناســی 
مؤسسه هایی که در این 
دارند،  مسئولیت  زمینه 
باید برای معرفی مفاخر 
خراسانی تالش کنند تا 
جوانان ایرانی به داشتن 
چنین مشاهیری افتخار کنند. رزم حسینی در آیین گشایش 
نمایشگاه اســتانی »خراسان، سرزمین خورشید« که در تاالر 
همایش های ســازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، 
اظهار کرد: به درســتی ما باید سرنوشت گذشتگان را مطالعه 

کنیم و آن را چراغ راه آینده خود قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه خراسان مهد زبان پارسی است، افزود: فراز 
و فرودهایی در تاریخ وجود دارد که می تواند به ما درس بدهد 
و بگوید چطــور از این افتخارات برای امروز و آینده خودمان 

استفاده کنیم و اشتباه های گذشته را مرتکب نشویم.

از روز گذشته انجام شد
 آغاز طرح شاهنامه خوانی

 در مدارس ابتدایی منتخب مشهد
قدس: طرح شــاهنامه خوانی و آموزش مفاهیم شاهنامه در 
مــدارس ابتدایی منتخب نواحی هفت گانه و منطقه تبادکان 

مشهد آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این طرح 
در راستای تفاهم نامه میان این اداره کل، شهرداری و شورای 
شــهر اســت که در اجرای آن برخی متون و داستان های 
شاهنامه برای دانش آموزان مراکز پیش دبستانی و همچنین 
پایه چهارم ابتدایی برخی مدارس مشهد و منطقه تبادکان 

آموزش داده می شود.
قاسمعلی خدابنده افزود: یکی از تکالیفی که در حوزه فرهنگی 
بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده حفظ و انتقال فرهنگ 

از نسلی به نسل دیگر است.

هاشم رســائی فر  طرح اقدام ملــی تأمین مسکن 
عنوان طرحی است که بناست 400 هزار واحد مسکونی 
در کشــور برای آن هایی ساخته شود که به نوعی بدون 
مســکن مانده اند یا اینکه سرپناه درست و حسابی برای 
زندگی ندارند. چیزی شــبیه به مسکن مهر اما متولیان 
آن می گویند با مسکن مهر متفاوت است و نحوه اجرای 

آن فرق دارد.
نخستین مرحله رســمی نام نویسی در طرح اقدام ملی 
تولید و عرضه 400 هزار واحد مســکونی در استان های 
سیستان و بلوچســتان، قم، خراسان شمالی و خراسان 
جنوبی 18 آبان گذشــته آغاز شد و مردم این استان ها 
سه روز فرصت داشتند تا در این طرح نام نویسی کنند. 
اما از امروز شــرایط برای چند استان دیگر فراهم شده 
تا در این طرح ثبت نام کنند. خراســان رضوی از جمله 
استان هایی اســت که مردمش می توانند برای ثبت نام 
در طرح اقدام ملی تأمین مسکن شرکت کنند با همان 
شــرایطی که برای اســتان های ثبت نام شــده در نظر 
گرفته شده بود. خانه اولی، متأهل بودن و داشتن سابقه 
سکونت در شهر مورد تقاضا از شرایط الزم نام نویسی در 

طرح ملی مسکن است. 
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه طرح اقدام 
ملی تقریباً در تمام نقاط کشــور انجام می شود، گفت: 
بر اســاس قانون ساماندهی چهار شرط برای متقاضیان 
تعیین شــده؛ شــرط اول اینکه از اول فروردین 1384 
فاقد مالکیت مسکونی باشند. شرط دوم اینکه از ابتدای 
انقالب تاکنون از هیچ یک از امتیازات دولتی در بخش 
امالک و تسهیالت استفاده نکرده باشند. موضوع دیگر 
اینکه متأهل باشــند و شــرط چهارم داشــتن حداقل 
پنج ســال سابقه سکونت در شــهر مورد تقاضاست که 
www.tem. متقاضیان باید برای ثبت نام به ســایت

mrud.ir مراجعه کنند.
محمــودزاده تصریــح کرد: ایــن پروژه در شــهرهای 
کوچک به صورت واگذاری 99 ســاله زمین خواهد بود 
یعنی قیمت زمین رایگان اســت. شکل دوم پروژه های 
مشارکتی اســت که تعداد بســیار محدودی را شامل 
می شــود؛ بدین صورت که قیمت ساخت و قیمت تمام 
شده محاسبه و بخشی از این رقم به شکل وام اختصاص 
می یابد. پرداخت تســهیالت آن نیز از دو ســال پس از 

دریافت وام خواهد بود.
وی ادامه داد: ســه نوع وام در پــروژه اقدام ملی پرداخت 
می شود؛ اولین شکل، صندوق پس انداز مسکن یکم است 
که مطابق شرایط هر منطقه بر اساس همان شروط قبلی 
این تسهیالت اســت. نوع دوم وام بافت فرسوده است که 
بخشــی از منابع آن از صندوق توسعه ملی و بخش دیگر 

از منابع بانکی تأمین می شود و حدود 100 میلیون تومان 
است. نوع سوم، وام 75 تا 100 میلیون تومانی از محل بانک 

مسکن است که بازپرداخت آن 12 سال خواهد بود.
وی دربــاره جزئیــات ثبت نــام گفــت: در مرحله اول 
اطالعاتی در خصوص شــرایط ثبت نام ارائه می شود و 
متقاضیان سه روز فرصت دارند مدارک خود را بارگذاری 

کنند. این مدارک با توجه به شروط، بررسی می شود.
وی در پاســخ به پرسشــی درباره کف و سقف قیمت 
واحدهای مســکونی طرح اقدام ملی گفت: فعاًل کف و 
ســقف قیمت نداریم. با توجه به شــرایط و عرف فعلی 
ساخت و ساز هزینه ها بین 2 تا 2/5 میلیون تومان در هر 
مترمربع اســت اما با توجه به هزینه های غیرمنتظره ای 
که ممکن است در طول مدت ساخت به پروژه تحمیل 

شود شاید رقم ها مقداری افزایش پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که 
آیا قرار اســت همانند طرح مســکن مهر از منابع بانک 
مرکزی برداشــت شــود که منجر به افزایش پایه پولی 
کشــور شد، تأکید کرد: در طرح اقدام ملی هیچ منابعی 
از بانک مرکزی وجــود ندارد. مصوبه ای به بانک ها ارائه 
کرده ایم که ســقف 20 درصد از تســهیالت خود را به 
تســهیالت مســکن اختصاص دهند که تماماً از منابع 
داخلی بانک اســت.محمودزاده درباره رقم اقســاط وام 
پروژه اقدام ملی، گفت: اقســاط وام 75 میلیون تومانی 
حــدود 1.2 میلیــون تومان در مــاه، وام 100 میلیون 
تومانی حدود یک میلیون و 700 هزار تومان و وام بافت 
فرسوده حدود 700 هزار تومان است اما در وام صندوق 
پس انداز مسکن یکم با توجه به نرخ 6 و 8 درصدی سود 
رقم اقساط وام 160 میلیون تومانی حدود یک میلیون 

و 700 هزار تومان است.

تأمین نیاز مسكن اقشار متوسط و کم درآمد جامعه
مدیرکل راه و شهرســازی خراسان رضوی نیز چندی 
پیش در خصوص اجرای طرح اقدام ملی تأمین مسکن 
گفــت: طرح اقدام ملــي با هدف تأمین نیاز مســکن 
اقشــار متوســط و کم درآمد جامعه توسط شرکت ها 
و ســازمان هاي تابعه که عهده دار ســاخت مسکن در 
شــهرهاي مختلف کشــور هســتند، اجرایي می شود. 
اخوان عبداللهیان افزود: در این طرح 400 هزار واحد 
مســکوني شهري در کشور ســاخته مي شود که 200 
هزار واحد در شهرهاي جدید، 100 هزار واحد در قالب 
بازآفریني شهري و 100 هزار واحد توسط بنیاد مسکن 
در کشور ساخته مي شــود. همچنین 200 هزار واحد 
مسکن روســتایي که بزرگ ترین طرح ساخت مسکن 
روستایي محسوب مي شود نیز تا پایان دولت دوازدهم 
در کشــور اجرایي خواهد شــد. منابع مالي براي طرح 
اقدام ملي 25 هزار میلیارد تومان برآورد شــده است 
که تسهیالت آن به سازندگان پرداخت مي شود و قابل 

انتقال به خریداران است.

ساخت 9 هزار واحد مسكونی در خراسان شمالی
معاون توســعه مدیریــت و منابع انســانی وزارت راه و 
شهرسازی نیز روز گذشــته در مراسم تودیع و معارفه 
مدیر کل راه و شهرســازی خراســان شمالی از ساخت 
9 هزار و 900 واحد مســکونی در قالب طرح اقدام ملی 

مسکن در خراسان شمالی خبر داد.
مهدی عبوری گفت: در مرحله نخست طرح ملی، تولید 
مسکن در خراسان شمالی بیش از 5 هزار واحد بود و در 
مجمــوع در قالب این طرح، حدود 9 هزار و 900 واحد 

مسکونی در این استان اجرا می شود.

نام نویسی متقاضیان شروع شد
طرح اقدام ملی تأمین مسکن به خراسان رسید
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روی خط حادهث

خبر

 دستگيری صياد پرندگان وحشي 
در نيشابور

 - ر بو نــيــشـــا
رئیس  خبرنگارقدس: 
اداره حفاظــت محیــط 
از  نیشــابور  زيســت 
دستگیری صیاد متخلف 
اين  در  وحشي  پرندگان 

شهرستان خبر داد.
رئیس اداره حفاظت محیط زيست نیشابور اظهار کرد: پس از 
دريافت گزارش مردمي مبني بر زنده گیري و شكار پرندگان 
وحشي و فروش اين پرندگان توسط يكي از متخلفان شكار 

و صید در يكي از محالت شهر نیشابور پیگیری انجام شد .
محمدمهدي نوربخش گفت: پس از اخذ نیابت قضايي مبني 
بر بازرســي منزل متهم بالفاصله مأمــوران يگان حفاظت 
محیط زيســت نیشــابور با همكاري مأموران کالنتري 12 
نیشــابور به منزل موردنظر اعزام و پس از بازرسي از منزل 
متخلف انواع تور و وسايل صید و زنده گیري پرندگان وحشي 

کشف و ضبط شد.
وی خاطرنشــان کرد: از اين متجاوز به حريم طبیعت عالوه 
بر ادوات زنده گیري پرندگان وحشــي شامل يك رشته تور 
پرنده گیــري، يك عدد نردبان مخصوص صید کبوتر چاهي، 
چند عدد قفس نگهداري پرندگان وحشي، 10 عدد تور چوبي 
زنده گیري کبوتر، يك عدد سرتاکسیدرمي شده قوچ اوريال 
و يك دم روباه کشف و ضبط شد و پرونده مربوط برای سیر 

مراحل قانونی به دادگستري نیشابور ارجاع شد .
رئیس اداره حفاظت محیط زيست نیشابور تصريح کرد: برخي 
ســودجويان و متخلفان اقدام به زنده گیري و خريد و فروش 
پرندگان وحشــي به ويژه کبوتر چاهي مي کنند که از عموم 
مردم به ويژه روســتايیان درخواست می شود هر گونه تخلف 
شكار و صید را به شماره تلفن اين اداره 42626280 گزارش 

نمايند.

ماجرای دردسرهای عجیب »حامد« چه بود؟
 شباهت با اتباع خارجه موجب 

دیپورت نوجوان هفده ساله
نوجوان  خط قرمــز: 
که  ايالمی  ساله  هفده 
فاقد شــنوايی و تكلم 
بــوده و از خانه پدری 
فرار کرده بود به دلیل 
شــباهت زياد به اتباع 
تبعه  به عنوان  خارجه 
افغانستانی از کشــور طرد شد که با پیگیری های نیروی 

انتظامی به آغوش خانواده بازگشت.
فرمانــده انتظامــي شهرســتان تايباد اظهار کــرد: روز 
بیســت و دوم آبــان ماه ســال جــاری نوجــوان هفده 
ســاله اي بــه نام »حامد« که دچار مشــكل شــنوايي و 
 تكلــم بود با موتورســیكلت از شــهر ايالم بــه خرم آباد 

مي رود.
ايــن مقــام انتظامی يادآور شــد: وی کــه هیچ مدرک 
شناسايي و هويتي همراه نداشته به دلیل شباهت زياد به 
اتباع افغانستانی توسط پلیس بازداشت و به مقر انتظامي 

انتقال مي يابد.
سرهنگ علي اکبر قرباني خاطرنشان کرد: نداشتن مدارک 
شناسايي و تصمیم اين پسر نوجوان به فرار از دست پلیس 
اين برداشــت را به وجود مي آورد که او يك تبعه خارجي 
غیرمجاز است و براي همین پس از طی تشريفات قانوني 
الزم به تهران و سپس اردوگاه »سفید سنگ« شهرستان 

فريمان انتقال مي يابد.
روز بعــد هم به عنوان تبعه خارجي بدون مدارک هويتي از 

کشورمان خارج و به کشور افغانستان ديپورت می شود.
فرمانــده انتظامي تايباد گفت: پســر نوجــوان در ادامه به 

»نیمروز« رفته و در آنجا مي ماند.
سرهنگ قرباني خاطرنشــان کرد: در اين مدت عمو و برادر 
حامد که به دنبال گمشــده خود بودند به اطالعاتي دست 
مي يابند که نشان مي دهد پسر نوجوان به عنوان تبعه خارجي 
بازداشــت و چون هیچ مدارکي نتوانسته ارائه دهد به کشور 

افغانستان انتقال می يابد.
فرمانده انتظامي شهرســتان تايباد گفــت: خانواده وی 
بــا اطالع از ايــن موضوع بــه تايباد عزيمــت و پس از 
هماهنگی های مورد نیاز با کنسولگري و همچنین پلیس 
اينترپل، عمو و برادرزاده حامد با همراهي يك راهنما به 
کشــور افغانستان عزيمت و او را در شهر»نیمروز«يافته و 

به کشور باز مي گردانند.
ســرهنگ قربانــي از خانواده هــا خواســت در صورتي که 
فردي دچار معلولیت و بیماري خاصي اســت برگه معرفي 
و آدرس در جیــب و وســايلش بگذارنــد تا هنــگام بروز 
 مشــكل يا هر حادثه اي، موضوع به راحتي قابل پیگیري و 

بررسي باشد.

عقيل رحمانی کارشناس هیئت نظارت و ارزيابی آموزش 
عالی اســتان خراســان رضوی ضمــن اعــالم آمادگی برای 
بررســی اصالت مدارک دانشگاهی برخی کانديداهای شرکت 
درانتخابات مجلس شورای اســالمی در دوره يازدهم عنوان 
کرد:متأسفانه سازمان صنعتی شرق همچنان در برخی از نقاط 

کشور مدارک نامعتبر علمی صادر می کند.

برایپیشگیریازفسادآموزشیآمادهایم
»جهان« کارشــناس هیئت نظــارت و ارزيابی آموزش عالی 
استان خراسان رضوی در پاسخ به اين نكته که آيا شما برای 
بررسی اصالت مدارک دانشــگاهی کانديداهای دوره يازدهم 
مجلس شــورای اسالمی در اســتان با توجه به اينكه از میان 
مدارک صادر شــده از سوی ســلطان مدارک جعلی اسنادی 
خارج شــد که متهم برای يكی از نمايندگان ادوار گذشــته 
مدرک دکترای جعلی صادر کرده بود، برنامه ای داريد، عنوان 
می کند: ما در راســتای اصالحات مورد نیاز و پیشــگیری از 
فسادهای آموزشی و اداری آمادگی آن را داريم که به استعالم 
و درخواســت های نهادهای متولی پاســخ دهیم و به سرعت 
مدارک ارائه شــده از سوی کانديداها را مورد بررسی، اصالت 
و يا خالف آن را تأيید  کنیم. با اين اقدام هم امیدواريم گامی 
هر چند اندک در راســتای سالمت آموزشی برداشته باشیم.

کارشــناس هیئت نظــارت و ارزيابی آموزش 
عالی اســتان خراســان رضوی همچنین در 
پاسخ به اين نكته که آيا تا امروز نهادی از شما 
در مورد اصالت مدارک تحصیلی افراد استعالم 
گرفته است، گفت: مدتی پیش دستگاه قضايی 
درمورد اصالــت مدارک تحصیلــی دو عضو 
شورای شهر مشهد استعالماتی را درخواست 
کرد که پاســخ آن با دقت و به سرعت به نهاد 
مربوط اعالم شد. حتی نهادهای ديگری مانند 
آستان قدس رضوی، ديوان محاسبات، شرکت 
آب و فاضــالب و ... هــم در مــواردی از ما 
خواستند که مدارک ارائه شده از سوی برخی 
افراد برای استخدامی و ... را مورد بررسی قرار 
دهیم کــه اين کار هم صورت گرفته و نتیجه 

هم به آن ها منعكس شد.

سازمانمدیریتصنعتیشرق
وصدورمدارکنامعتبر

وی به ماجرای نامعتبر بودن برخی مدارک تحصیلی دانشگاهی 
ارائه شده هم اشاره و در اين زمینه عنوان کرد: پس از استعالم 
مدارک تحصیلی که تعداد آن هم کم نبود مشخص شد اغلب 
مدارک نامعتبر علمی توســط سازمان مديريت صنعتی شرق 

صادر شده است.
متأســفانه با وجــود همه اخطارها اما هنوز اين ســازمان در 

برخی از شهرستان ها مدارک نامعتبر علمی 
صادر می کند، اما در استان خراسان رضوی 
با توجه به پیگیری هــای صورت گرفته به 

ظاهر فعالیتی ندارد.
»جهان« تصريح کرد: متأســفانه آنچه ما 
براساس بررسی های فنی به آن دست پیدا 
کرده ايم اين اســت که تعدادی از مديران 
دولتی مــا از اين نوع مدارک دانشــگاهی 
درســطح و ... دريافت کرده اند و متأسفانه 
در دستگاه های محل فعالیت هم براساس 
مقطــع تحصیلــی ذکر شــده در مدارک 
نامعتبر، پست مديريتی و... گرفته اند و حتی 

براساس آن حقوق هم دريافت می کنند.
خوب برخــی از آن افراد هم در شــرايط 
زمانی مختلف چه برای شرکت در انتخابات 
چه برای اقدامی ديگــر آن مدارک را ارائه 
می کننــد که اگــر نهادهای متولــی از ما 
استعالمی بگیرند به راحتی همه چیز مشخص خواهد شد که 

مدارک آن ها معتبر است يا اعتبار دانشگاهی ندارد.
کارشــناس هیئت نظــارت و ارزيابی آموزش عالی اســتان 
خراســان رضوی افزود: چندی پیــش و پس از آنكه ما اعالم 
کرديم مدارک علمی در ســطح کارشناســی ارشد دو عضو 
شورای شهرمشــهد نامعتبر است و دانشگاهی نیست، رئیس 
شــورای شهر مشهد در جلسه ای اعالم کردند چرا با ديگرانی 

که از اين گونه مدارک نامعتبر اســتفاده می کنند برخوردی 
نمی شود، بنده در همین جا اعالم می کنم که اقدامات صورت 
گرفته تماماً در راستای سالمت نظام آموزشی بوده و از سويی 
ايشان می توانند اسامی افرادی را که اطالع دارند از اين گونه 
مدارک استفاده کرده اند را به ما اعالم کنند، ما هم به سرعت 
و بــه طور ويژه ای موضوع را مورد بررســی قرار خواهیم داد، 
البته تا امروز هیچ گونه فهرست و يا اسامی از اين گونه افراد به 

دست ما نرسیده است.

کنترلصدورمدارکعلمینامعتبردراستان
وی درمورد سرمنشــأ صدور برخی مدارک نامعتبر علمی هم 
عنوان کرد: در اين میان دانشــگاه های معتبر و تحت نظارت 
وزارت علوم بــا توجه و نظارت های دقیــق اين گونه مدارک 
را صادر نمی کنند اما در برخی مؤسســات که شــرکتی ثبت 
کرده انــد و يا دالل های فروش مــدارک علمی نامعتبر که در 

فضای مجازی فعالیت دارند، اين کار هنوز صورت می گیرد.
آن ها پايگاه و مقر ثابتی ندارند و در چند صفحه اينستاگرامی 
و... به واسطه فرهنگ اشتباه مدرک گرايی که در برخی نقاط 

کشور مطرح است، دست به سودجويی می زنند.
خوشبختانه در استان خراسان اين جريان تا حدودی با توجه 
به فعالیت کارگروه پیشــگیری از جرايم آموزشــی در حوزه 
معاونت پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان کنترل 
شده، اما متأســفانه اين نوع فعالیت ها در برخی شهرها مثل 

تهران همچنان وجود دارد.

کارشناس هيئت نظارت و ارزیابی آموزش عالی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

بررسیاصالتمدارکتحصیلیکاندیداهاآساناست

متأسفانهباوجودهمه
اخطارهااماهنوز

سازمانمدیریتصنعتی
شرقدربرخیاز

شهرستانهامدارک
نامعتبرعلمیصادر

میکند،امادراستان
خراسانرضویباتوجه
بهپیگیریهایصورت
گرفتهبهظاهرفعالیتی

ندارد

بــرش

آب و هوا
 پيش بينی تداوم بارش ها

در خراسان رضوی  
قدس: هواشناسی خراسان رضوی از تداوم بارش باران و برف در 

استان به طور متناوب تا پايان هفته جاری خبر داد.
بر اين اساس برای نواحی مرتفع و کوهستانی استان در اين مدت 
بارش برف و در ساير مناطق  وزش باد به نسبت شديد پیش بینی 
شده اســت. در مناطق جنوب غربی استان نیز بر اثر بارش های 
چند روز آينده احتمال آبگرفتگی دور از انتظار نیســت. ضمن 
آنكه کاهش تدريجی دمای هوا در روزهای آينده ادامه و در روز 

پنجشنبه به 9 درجه سلسیوس خواهد رسید.
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺️ ﹎︣د︫﹍︣ی ︑︀︋︣ان(︨︀﹝﹩ ︻︀م)
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵۴٢٠ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١٠٣٨٠۴٠٨۴۵٠ (﹡﹢︋️ دوم)

 ︎﹫ــ︣و آ﹎ــ﹩ د︻﹢ت ﹝ــ﹢رخ ۶ آذر ﹝︀ه ١٣٩٨ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹇︡س ︋︪ــ﹞︀ره ٩١١٩ و ︠︣ا︨ــ︀ن ︋︪ــ﹞︀ره ٢٠٢۵٢ و ︻︡م 
 ،١٣٩٨/٠٩/١٧ ︪ــ﹊﹫﹏ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋ــ️ اول در ︑︀ر︑ ️︗ ︭︀ب ﹐زم﹡ ︡ ل﹢︭
 ﹤ ﹠︺️ ﹎︣د︫﹍︣ی ︑︀︋︣ان (︨︀﹝﹩ ︻︀م)︋   ︮﹤︺︨﹢︑ ️﹋︣ ــ︀م︫  ︀︊︀ن︨  ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︮  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٧/٠٨/٣٠ رأس ︨ــ︀︻️ ١٣:٠٠ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ در ﹝﹏ ﹝︪ــ︡، ︋﹙﹢ار 
︀﹝︡اران ﹝︐︣م، و﹋﹑  ︡﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨   ︋.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︣﹎︤ار︠  ﹢م︋  ﹝︡رس، ﹝︡رس ۵، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︧ــ﹊﹟، ︵︊﹆﹥︨ 
︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︪ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︋︣ای ا︠︢ ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد د︨ــ︐﹢ر ﹝︖﹞︹ و ︋︣گ ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ︲﹞﹟ 
﹨﹞︣اه دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩، و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ر︨ــ﹞﹩ ︀ ︋︣﹎﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝︺︐︊︣ و ا︮﹏ اوراق ︨ــ︀م (﹝︡ارک ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨︀م)از 
︨︀︻️ ٠٨:٠٠ ا﹜﹩ ٠٩:٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ︋﹥ ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝︀﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹨﹞︣اه 
دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ و ﹢︭︑ ︀︣ آن ︗ ️︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︪︀ن 

ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. 
.١٣٩٧/٠٨/٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣د ︨︀ل﹊﹚﹝︻ ︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای︡﹞ ️ ﹫﹨ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

٢- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه.
٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︪︀ن 

۴- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩.
️ ﹝︡︣ه.   ︀︨ -۶︣ ﹝﹢ارد. ﹫﹨ ︿︸﹢﹞︣﹫︾ ر ا︻︱︀ی﹢︱ ﹅ ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︭︠﹢ص ﹝﹫︤ان︑۵- ا

﹨﹫︡﹞  ️︣ه ︫︣﹋️

۹ع
۸۱
۱۴
۵۴

︴﹢ر  ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋   آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
﹁﹢ق ا﹜︺︡ه ︫ـ︣﹋️ در ـ︀ل ︑︭﹀﹫﹥  ︑︀︋︀ن 
﹝ـ︣ ﹇︡ر(︨ـ︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ 
۴٧۵۶۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٧٣٧٠٣٨

ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م  ︡﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨   ︋
︫︣﹋️ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ︑︀︋︀ن ﹝︣ ﹇︡ر

﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ا︡ ︑︀ در  ︀ص) د︻﹢ت︋   ︠﹩﹞︀︨) 
︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︊ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٢٩   ︮٩️︻︀ ︫︣﹋️ در︨ 
 ︡ ︣ی︐﹡﹑﹋ ︡﹫︫ ︋︤ر﹎︣اه ︪︡ــ﹞ ﹏﹞ در
﹁︀︮ــ﹏ ﹝﹫ــ︡ان ︗﹞ــ﹢ری  ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︗︀د  
﹝︖︐﹞︹ آ︋︀د﹎︣ان ︨ــ︀︠︐﹞︀ن آ﹁︐︀ب ︵︊﹆﹥ ٩ 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥

١/ ا﹡︐︀ب ︋︀زرس
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ ارد در﹢﹞ ︣︀٢/ ︨ــ

︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده
︣﹞ ︀︋︀ن︑ ️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞ 

۹ع
۸۱
۱۴
۶۹

 ﹩﹞︀︨)︀ت و ﹁﹟ آوری ︑︀︋︣ان﹆﹫﹆︑ ﹤︺︨﹢︑ ️﹋︫︣ د︻﹢ت ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹩﹎آ
︻︀م)  ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵۴٢٢ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١٠٣٨٠۴٠٨۴٧٠ (﹡﹢︋️ دوم)    

︪ــ﹞︀ره ٢٠٢۵٢ و ︻︡م  ︣ا︨ــ︀ن︋  ︪ــ﹞︀ره ٩١١٩ و︠  ︎﹫ــ︣و آ﹎ــ﹩ د︻ــ﹢ت ﹝﹢رخ ۶ آذر ﹝ــ︀ه ١٣٩٨ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹇︡س︋ 
 ،١٣٩٨/٠٩/١٧ ︪ــ﹊﹫﹏ ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋ــ️ اول در ︑︀ر︑ ️︗ ︭︀ب ﹐زم﹡ ︡ ل﹢︭
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︀︮︊︀ن ︨︀م ︫︣﹋️  ︑﹢︨︺﹥ ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹟ آوری ︑︀︋︣ان (︨︀﹝﹩ ︻︀م) 
 ،︪︡﹞ ﹏﹞ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ در ︊ روز︫  ــ︀︻️ ١١:٠٠︮  ﹥ ١٣٩٧/٠٨/٣٠ رأس︨   ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل  ︨️︗ ﹤︋
︀﹝︡اران ﹝︐︣م،  ︡﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨   ︋.︡ ︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︫︡  ︋﹙﹢ار ﹝︡رس، ﹝︡رس ۵، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︧ــ﹊﹟، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م︋ 
و﹋﹑ ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︪ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︋︣ای ا︠︢ ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد د︨ــ︐﹢ر ﹝︖﹞︹ و ︋︣گ ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ 
︲﹞﹟ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩، و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ︀ ︋︣﹎﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝︺︐︊︣ و ا︮﹏ اوراق ︨︀م (﹝︡ارک ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨︀م)
از ︨ــ︀︻️ ٠٨:٠٠ ا﹜﹩ ٠٩:٠٠ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ︋﹥ ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞ــ︹ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝︀﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد 
﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ و ﹢︭︑ ︀︣ آن ︗ ️︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 

ا︪︀ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. 
.١٣٩٧/٠٨/٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣د ︨︀ل﹊﹚﹝︻ ︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای︡﹞ ️ ﹫﹨ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

٢-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه.
٣-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︪︀ن 

۴-︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩.
️ ﹝︡︣ه.      ︀︨-۶︣ ﹝﹢ارد. ﹫﹨ ︿︸﹢﹞︣﹫︾ ر ا︻︱︀ی﹢︱ ﹅ ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︭︠﹢ص ﹝﹫︤ان︑۵-ا

﹨﹫︡﹞  ️︣ه ︫︣﹋️

۹ع
۸۱
۱۴
۵۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ا︖︀د ︮﹠︺️ ︑︀︋︣ان (︨︀﹝﹩ ︻︀م) 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۵۴١٨ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩١٠٣٨٠۴٠٨۴٣١ ( ﹡﹢︋️ دوم )    

︎﹫︣و آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝﹢رخ ۶ آذر ﹝︀ه ١٣٩٨ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹇︡س ︋︪﹞︀ره ٩١١٩ و ︠︣ا︨︀ن ︋︪﹞︀ره ٢٠٢۵٢ و ︻︡م ︭﹢ل 
 ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗ ،١٣٩٨/٠٩/١٧ ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول در ︑︀ر﹢︴ ︡ ﹡︭︀ب ﹐زم ︗️ ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل  ︨️︗ ﹤ ﹠︺️ ︑︀︋︣ان (︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م)︋  ــ︣﹋️ ا︖︀د︮  ــ︀م︫  ︀︊︀ن︨  ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده︮  ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
﹙﹢ار ﹝︡رس، ﹝︡رس ۵،   ︋،︪︡ــ﹞ ﹏﹞ ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ در ︊ روز︫  ــ︀︻️ ٠٩:٠٠︮  ︋﹥ ١٣٩٧/٠٨/٣٠ رأس︨ 
︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︧﹊﹟، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م، و﹋﹑ ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
ا︪ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ ︋︣ای ا︠︢ ︑︭﹞﹫﹛ در ﹝﹢رد د︨ــ︐﹢ر ﹝︖﹞︹ و ︋︣گ ورود ︋﹥ ︗﹙︧ــ﹥ ︲﹞﹟ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت 
﹝﹙﹩، و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ︀ ︋︣﹎﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹝︺︐︊︣ و ا︮﹏ اوراق ︨︀م (﹝︡ارک ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨︀م)از ︨︀︻️ ٠٨:٠٠ ا﹜﹩ ٠٩:٠٠ 
روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ︋﹥ ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹁︣﹝︀﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ 

و ﹢︭︑ ︀︣ آن ︗ ️︱﹢ر در ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︪︀ن ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️. 
.١٣٩٧/٠٨/٣٠ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣د ︨︀ل﹊﹚﹝︻ ︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای︡﹞ ️ ﹫﹨ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش

٢-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه.
٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︪︀ن 

۴- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ آ﹎﹩ ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩.
️ ﹝︡︣ه. ﹫﹨ ︿︸﹢﹞︣﹫︾ ر ا︻︱︀ی﹢︱ ﹅ ︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در︭︠﹢ص ﹝﹫︤ان︑۵- ا

︀︨ -۶︣ ﹝﹢ارد.
﹨﹫︡﹞  ️︣ه ︫︣﹋️

۹ع
۸۱
۱۴
۵۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ر︻︡ ﹋﹫﹞﹫︀ ︑﹢س 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧٧۶٣ ﹡﹢︋️ اول

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ︫ــ︣﹋️ ر︻ــ︡ ﹋﹫﹞﹫︀ ︑﹢س 
(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ﹝﹠︐︪ــ︣ه در روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹋︪﹢ر 
﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠۶/٢۵ ︋﹥ ︫﹞︀ره روز﹡︀﹝﹥ ٢١٧٠٠ در 
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︵︊﹅ ﹝︀ده  ︮﹀﹥ ٩۴ درج ﹎︣د︡ه ا︨️.︋ 
 ﹩﹛︀﹝︐٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖ــ︀رت از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧ــ︐︀﹡﹊︀ران ا
︫ــ︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ا︨﹠︀د 
و ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︋﹥ ﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
﹝﹏ ︑︭﹀﹫﹥ در ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︫︨︣︐︀ن 
︧️ رو︨︐︀ی   ︋﹌﹠ ﹁︣﹞︀ن ︋︩ ﹝︣﹋︤ی د﹨︧︐︀ن︨ 
︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹋︀و︀ن ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹋︀و︀ن ︗︀ده 
︨ــ︺︡آ︋︀د ﹋﹢﹥ ︮﹠︺️ ١/٢٠ ︎ــ﹑ک ۶ ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
 ﹩﹞︀︨) س﹢︑ ︀﹫﹝﹫﹋ ︡︻ر ️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞

︠︀ص)- ︨﹫︡﹝︖︐︊﹩ ﹝︖︐︡زاده

۹ع
۸۱
۱۴
۰۹

︴﹢ر ﹁﹢ق  ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
ا﹜︺︀ده ︫ـ︣﹋️ در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ︠ـ︀وران ︮﹠︺️ 
﹎︣ان ﹇︡ر ︵﹢س(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

۴۵٩٧٩و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶٢٢٠٨١
︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م 
︫︣﹋️ در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀وران ︮﹠︺️ ﹎︣ان 
﹇︡ر ︵﹢س (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص)د︻ــ﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 

︡آ ﹩﹞
︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ︫ــ︣﹋️ در ︨ــ︀︻️ ١٠﹝ــ﹢رخ 
 ︡﹫︫ ︋︤ر﹎︣اه ︪︡﹞ ﹏﹞ ١٣٩٨/٩/٢٩در
﹋﹑﹡︐︣ی ︡﹁︀︮﹏ ﹝﹫︡ان ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ 
و︗︀د ﹝︖︐﹞ــ︹ ا︋︀د﹎︣ان ︨ــ︀︠︐﹞︀ن آ﹁︐︀ب 

︵︊﹆﹥ ﹡ ﹜︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :  ١-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس

٢-︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  
︻︀دی ︋︴﹢ز ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده

 ️﹋︫︣ ﹤﹫﹀︭︑︣︡﹞
︠︀وران ︮﹠︺️ ﹎︣ان ﹇︡ر ︵﹢س

۹ع
۸۱
۱۴
۶۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩
﹝﹠﹙﹥ ا︑︀د ︑﹢س ︨﹠︀︋︀د ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٧٢٨٧

︊ روز ︗﹞︺﹥ ۶/٩٨/١٠   ︮٩ ️︻︀ ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم رأس︨      ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︋﹥ آدرس ﹨﹀️ ︑﹫︣ ﹡︊︩ ﹁﹊﹢ری ١٣ ﹝︣﹋︤ ر﹁︀﹨﹩ د﹋︐︣ ︫︨︣ــ︐︀﹡﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد، از ﹋﹙﹫﹥ 
ــ︀م و ﹋︀رت ﹝﹙﹩ ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛  ︣گ︨  ︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟︋  ا︻︱︀ء ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د︋ 
︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏  در ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ا︻︱︀ء ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر در ︗﹙︧﹥ 
﹥ ﹁︣د د﹍︣ وا﹎︢ار ﹡﹞︀﹠︡ در  ︀ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩︋  ﹢د را︋  ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡︡ار﹡ــ︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رأی︠ 
ا﹟ ︮﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ ٣ رأی و ﹨︣ ﹁︣د ︾﹫︣︻︱﹢ ︑﹠ ︀﹉ رأی ︠﹢ا﹨︡ 
︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ︨ــ︀︻️ ١٧ ︑︀ ١٨ روز﹨︀ی ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ٩٨/١٠/٣ و ٩٨/١٠/۴ در ﹝﹏ د﹁︐︣ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ وا﹇︹ در ﹨︀︫﹞﹫﹥ ٩١/١ ︎﹑ک ١۴ ️﹋︫︣
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:

١- ارا﹥ ﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥ و ︧︀︋︣س
٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜︀ی ١٣٩۶ و ١٣٩٧

٣- ︎﹫︪﹠︀د و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︨︀ل ١٣٩٨
﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︀ب︐﹡۴- ا

︡﹝︑ -۵︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️
 ️﹫﹨ ︀ب︐﹡ــ︡، ا︡﹝︑ ﹤︋ و در ︮ــ﹢رت ︻︡م رأی ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ــ︡ ﹝︡ت︡﹝︑ -۶

︡︡︗ ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︣︸︀﹡ و ﹤﹫﹀︭︑
﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹠﹙﹥ ا︑︀د ︑﹢س ︨﹠︀︋︀د

۹ع
۸۱
۱۴
۶۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ دارا︋︀م ︎︀رت ﹋︡ ١٨

︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٣٩٨/٩/١٩
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ دارا︋︀م ︎︀رت روز ︗﹞︺﹥ ﹝﹢رخ 
١٣٩٨/١٠/٢٠ ︨ــ︀︻️ ٨ ︊︮ در ﹝﹏ ︋﹙﹢ار ︎﹫︣وزی- 
︎﹫ــ︣وزی ٢۶- ﹡︊ــ︩ ︫ــ﹫︡ ﹁︣﹇︀﹡ــ﹩ ٧ ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م 

︧﹫﹟(ع) ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ء ﹝︐ــ︣م ﹋﹥ ا﹝ــ﹊︀ن ︱ــ﹢ر در ﹝︖﹞︹ 
را ﹡︡ار﹡ــ︡ ︵︊ــ﹅ ﹝ــ︀ده ١٩ آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ا︗︣اــ﹩ ﹝︖︀﹝︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ــ﹅ رأی ︠﹢د را ︋ــ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜️ 
﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁ــ︣د د﹍︣ی وا﹎︢ار ﹡﹞︀﹠ــ︡. در ا﹟ ︮﹢رت 
 ﹉ ﹢︱︻︣﹫︾ ︡ا﹋︓ــ︣ ٣ رأی و ﹢︱︻ ︣آرای و﹋︀﹜ــ️ ﹨ــ
 ﹤︋ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ا︻︴︀ی ﹩︲︀﹆︐﹞ رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ا︻︱ــ︀ی
﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨︀︻️ ٨ ا﹜﹩ ١٢ روز﹨︀ی زوج 
︑︀ ﹇︊﹏ از ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︎︣وژه ︫ــ︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ (﹎﹙︊︀ر- ﹝ــ︣﹎︀ن ١٣- ﹝︖︐﹞︹ دارا︋︀م ︎︀رت) 
️ ﹡︀﹝﹥ ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م  ﹝︣ا︗︺﹥ و ︎︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜
﹝︖︀ز ︋︣﹎ــ﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︋︣ای ﹁ــ︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در 
 ﹩﹢﹍︨︀︎ ︣دد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در ︮﹢رت ︲︣ورت و ︋︣ای﹎
︋﹥ ︨ــ﹣ا﹐ت ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ٠٩٠٣٩٧٢٠۴٠٢ ︑﹞︀س
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس.

٢- ا﹡︐ــ︀ب ا︻︱︀ء ا︮﹙ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
︋︣ای ﹨﹫︡﹞ ️︣ه.

﹞️ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت  ︀ً داو︵﹙︊︀ن︨  ﹠﹝︲
︣وژه  ﹥ د﹁︐︣︎  ٧ روز از ا﹡︐︪ــ︀ر ا﹟ آ﹎ــ﹩ و ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
﹢د را ︑︧ــ﹙﹫﹛ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝ــ︡ارک︠ 
﹡﹞︀﹠︡ در ︾﹫ــ︣ ا﹟ ︮﹢رت ﹨﹫︙﹍﹢﹡ــ﹥ ︻︢ری از ︵︣ف 

️︧﹫﹡ ﹤︐﹁︣︢︎ ︡ا︡﹡︀﹋
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ دارا︋︀م ︎︀رت
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ورزش خراسان معاون فرهنگی و مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در گفت وگو با قدس:

استفاده از القاب خارجی برای مراکز تجاری مجاز نیست
حسین پورحســین معاون فرهنگی و 
مطبوعاتی فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی گفت: در طرح پاییزه کتاب کشور و 
معرفی کتاب، مشهد به عنوان پرفروش ترین 
کتاب فروشی به ارزش بیش از 100 میلیارد 

ریال توسط مردم معرفی شده است.
تحفه گــر در  افشــین 
گفت وگو با خبرنگار ما 
اینکه هیچ گونه  بیان  با 
کمبــودی در زمینــه 
چــاپ کتــاب بــرای 
ناشران وجود ندارد، عنوان کرد: ناشران که 
کتاب را برای چاپ آماده کرده  اند می توانند 
در ســامانه کاغذ بــرای دریافت ســهمیه 

براساس تیراژ و نیاز  نام نویسی کنند.

  کاهش کاغذ و افزایش قیمت
وی در رابطه با کاهش کاغذ و قیمت آن هم 
گفت: در چند ماه اخیر قیمت کاغذ نسبت 
به زمان اوج گرانی کاهش داشته و از ثبات 
قابل قبولی برخوردار اســت و جای نگرانی 
ندارد،بنابراین متقاضیان چاپ کتاب  وجود 
می توانند سهمیه مورد تقاضا را برآورد و در 

سامانه کاغذ  نام نویسی کنند.

وی گفــت: همزمان با هفتــه کتاب 225 
عنوان رویداد در اســتان برگزار شد و 730 
ناشــر بین الملل با 20 هزار عنــوان آثار از 
80 ناشــر موجب آشــتی با کتاب شده اند 
و برنامه هایی نظیر ســرای اهــل فرهنگ، 
سرای اهل قلم، ســواد رسانه، نشست های 
تخصصی، باغ کودک و نوجــوان، رونمایی 
از کتاب، معرفی تازه های نشــر، برنامه های 

فرهنگی و تبیین گام دوم انقالب و انتخاب 
کتاب سال خراسان رضوی هم برگزار شد.

افشــین تحفه گــر با اعالم اینکه خراســان 
رضوی پنج اثر برگزیــده در انتخاب کتاب 
سال استان معرفی کرده است، افزود: اهدای 
کتاب بــه مناطق محــروم و کتابخانه های 
مدارس در طرح پاییزه کتاب به اجرا  درآمد 
و کســب رتبه پاییزه کتاب کشور و معرفی 

پردیس کتاب مشــهد از جمله فعالیت های 
حوزه کتاب بوده است.

 برخورد با القاب خارجی در مراکز تجاری
وی در پاســخ به چگونگی نظارت معاونت 
فرهنگی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بر نام گذاری مغازه ها و اماکن 
تجــاری، گفت: نام گذاری تحــت نام القاب 
بیگانه بر ســر در اماکن تجاری مجاز نیست 
و دبیرخانه ای تحت عنــوان نظارت بر این 
گونه موارد بــا کارگروهی مواظبت می کند 
که اصناف از نام هــای غیرمتعارف خارجی 
پرهیز نمایند و در این زمینه فرهنگســتان 
زبان فارسی فعال اســت. این مورد از سال 
1380 به صورت جدی و برای نخستین بار 
از مشــهد آغاز شد و با توجه به اهمیت آن 
مراکز فروش، اصناف و مجتمع های تجاری 
موظفند  برای نام گــذاری در این مراکز از 
نام های ایرانی و فارســی اســتفاده کرده و 
اصنــاف هم در این رابطــه دقت کنند تا از 
استفاده از القاب بیگانه جلوگیری نمایند در 
غیــر این صورت و عدم توجــه با این گونه 
بی توجهی از طریــق اداره اماکن اقدام الزم 

به اجرا درمی آید.

فرهنگ و هنر

سالمت
مدیر این بیمارستان به قدس خبر داد

  افتتاح فاز اول اورژانس بزرگ  
بیمارستان کامیاب در روزهای آینده

مدیر  محمدی:  پروین 
کامیــاب  بیمارســتان 
مشــهد از افتتــاح فاز 
اول اورژانس بزرگ این 
روزهای  در  بیمارستان 

آینده خبر داد.
دکتر مســعود خانی در 

گفت وگــو با خبرنگار ما با اعالم ایــن خبر گفت: فاز اول 
اورژانس بزرگ این مرکز آموزشــی، پژوهشــی و درمانی 
بــا 4 هزار مترمربع زیربنــا، 15 تخت اورژانس، 30 تخت 
ســوانح و 12 تخت آی ســی یو برای درمــان بیماران و 
مصدومان حوادث و ســوانح به کارگیری خواهد شــد و با 
امکانات ایزوله، دســتگاه رادیولوژی دیجیتال، اتاق عمل 
پیشــرفته، تخت های مجهز به مانیتورینــگ و... بهترین 
و پیشــرفته ترین خدمات را به مصدومــان، مجروحان و 
بیمــاران تروما که بیشــتر آن ها زائــران حضرت رضا)ع( 

هستند، خواهد داد.
وی ظرفیت پذیرش فاز اول اورژانس بزرگ کامیاب را 45 
تخت اعالم کرد و یادآورشــد: ظرفیــت این فاز در مواقع 
اورژانســی و بحرانی تا 100 تخت در بخش های تخصصی 

اورژانس، آی سی یو و سوانح قابل افزایش است.
مدیر بیمارســتان کامیاب مشــهد در پاســخ به پرسش 
خبرنــگار مــا در خصوص میزان اعتبار و هزینه ســاخت 
ایــن فاز گفت: برای بهره برداری از فاز اول اورژانس بزرگ 
کامیاب 20میلیارد تومان هزینه شــده کــه از اعتبارات 

وزارت بهداشت تأمین شده است.
وی با بیان اینکه ایــن اورژانس می تواند با حضور بهترین 
متخصصان جراحی، ارتوپــدی، جراحی مغز و اعصاب و... 
بیشترین امکانات و تجهیزات تصویربرداری، آزمایشگاهی 
و پاراکلینیکی و... عالوه بر ســه استان خراسان بزرگ، به 
اســتان های مجاور و شرق کشور و کشــورهای همسایه 
مانند افغانســتان نیز خدمات ارائه دهد، اظهار امیدواری 
کرد: تالش کارکنان این بیمارســتان و بهره برداری از فاز 
اول اورژانس بزرگ بیمارســتان کامیاب گام مؤثری برای 
کاهش دغدغــه و نگرانی مراجعه کننــدگان به این مرکز 
درمانی باشد و آرامش و ســالمت را جایگزین درد و رنج 

بیماران کند.
بیمارستان کامیاب مشهد به عنوان بزرگ ترین بیمارستان 
ترومای شرق کشور ماهیانه 7 هزار بیمار مصدوم و مجروح 
حوادث و ســوانح را پذیــرش و پیشــرفته ترین خدمات 
درمانی ســرپایی و بســتری را به بیمــاران به ویژه زائران 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( ارائه می دهد.

  بزرگ ترین رویداد بین المللی ورزشی 
در بجنورد شکل می گیرد

قـدس:  بجنـورد- 
رویــداد  بزرگ تریــن 
بین المللــی بــا حضور 
ورزشکاران هفت کشور 
در بجنــورد در حــال 

شکل گیری است. 
خراســان  اســتاندار 
شــمالی در نشســت هماهنگی برگزاری ششــمین دوره 
مسابقات کشتی باشگاه های آزاد و فرنگی جهان اظهار کرد: 
با توجه به اینکه خراسان شــمالی میزبان مسابقات کشتی 
جام باشــگاه های جهان اســت،بنابراین استفاده از ظرفیت 
مردم این استان برای برگزاری باشکوه تر این رویداد جهانی 
ضــروری اســت و باید به تمامی جزئیات دقت شــده و به  
استانداردها و سطح بندی های بین المللی در محل برگزاری 

مسابقات که دانشگاه بجنورد است، دقت شود. 
وی افزود: باید اقدامات الزم برای برگزاری این مســابقات 
را جدی گرفت زیرا این اقدام در تاریخ کشتی جهان با نام 
اســتان ثبت خواهد شد، بنابراین یک فرصت بزرگی است 

که باید آبرومند برگزار شود.
رئیــس کمیتــه لیگ فدراســیون کشــتی نیــز در این 
نشســت اعالم کرد:کشــتی گیران هفت کشــور میهمان 
خراسان شمالی هستند. عبدالمهدی نصیرزاده اظهار کرد: 
کشــتی گیران هفت کشــور اعم از آذربایجان، ارمنستان، 
چین، روسیه، کوبا، گرجستان و هند تاکنون اعالم کرده اند 
که برای حضور در مسابقات کشتی جام باشگاه های جهان 

میهمان خراسان شمالی هستند.

  درخشش بسکتبالیست خراسانی 
در رقابت های قهرمانی آسیا

قــدس: تیــم ملــی 
باویلچــر  بســکتبال 
با کســب مــدال برنز 
آســیا  مســابقات  در 
- اقیانوســیه ســهمیه 
رقابت های  در  حضــور 
هــم  را  پارالمپیــک 
بدست آورد. در این مسابقات که به میزبانی تایلند برگزار 
شد، حمید صداقت بسکتبالیست جوان و باآتیه خراسانی 
در ترکیب تیم ملی بســکتبال بــا ویلچر به میدان رفت و 
در این رقابت ها درخشــید. گفتنی است، تیم بسکتبال با 
ویلچر بانوان نیز با چهار ورزشکار مشهدی در این رقابت ها 

با کسب مقام پنجم به کار خود پایان داد.

  رقابت تیم های مشهدی 
در لیگ دسته سوم فوتبال کشور

تـیم هـــای  قــدس: 
و  مشــهد  مهاجرنوین 
فجرنگیــن مشــهد در 
گــروه اول مســابقات 
لیگ دسته سوم فوتبال 
کشور با رقبای خود به 

رقابت می پردازند. 
در گروه اول این مسابقات تیم های مهاجرنوین مشهد و فجرنگین 
مشــهد در کنار کیان تهران، تازان تهران، پاراگ تهران، توربین 
تهران، شهرداری نوشهر، جوان نوین ساری، 04 بیرجند و ستاره 

سرخ کاشان رقابت خواهند کرد.
این رقابت ها در سه گروه 10  تیمی برگزار خواهد شد و در نهایت 
از هر گروه دو تیم نخست به لیگ دسته دوم فوتبال کشور صعود 

خواهند کرد.
قرار بر این است که رقابت های این مرحله از روز یکشنبه یکم دی  
ماه آغاز و تیم ها به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت کنند.

  حضور دوچرخه سوار خراسانی
در اردوی تیم ملی کوهستان

قدس: دوچرخه ســوار مشــهدی بــه اردوی انتخابی تیم ملی 
کوهستان در رشته کراس کانتری دعوت شد. 

اردوی آماده سازی تیم ملی کوهســتان آقایان در رشته کراس 
کانتری به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2020 تایلند 

در تهران برگزار می شود.
این اردوی آماده سازی 26 و 27 آذر ماه در محل کمپ تیم های 
ملی مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. بر این اساس امین 
تیموری، جوان دوچرخه سوار مشهدی به اردوی انتخابی تیم ملی 

کوهستان در رشته کراس کانتری دعوت شد.

افتخار

ایســنا: صبح روز گذشــته عمل جراحی مغز در حالت 
بیداری برای نخستین بار در خراسان جنوبی با حضور تیم 

جراحی در بیمارستان رازی بیرجند انجام شد. 
کاظم قائمی، اســتاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم 
پزشــکی بیرجند و جراح این عمل در حاشــیه این عمل 
جراحی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این بیمار جوانی 
نوزده ســاله بوده و ضایعه  تومور به صورت مادرزادی در 

منطقه حرکتی تکلمی مغز او ایجاد شده است.
وی بــا بیان اینکه امکان عمل به صورت بیهوشــی برای 
ایــن بیمار امکان پذیر نبود، افزود: عمل جراحی در حالت 
بیداری و با بیهوشــی موضعی انجام می شــود که در این 
نوع عمل، بیمار بیهوش نشده و با بی حسی موضعی عمل 

پیش خواهد رفت.
جــراح این عمل ادامه داد: در حین عمل همزمان با بیمار 
صحبت می کنیم و از او می خواهیم اندام های بدن خود را 

حرکت دهد و هــر زمان که عارضه ای پیش آمد، عمل را 
متوقف خواهیم کرد تا آســیب هایی به تکلم و یا حرکت 

او وارد نشود.

قائمی با بیان اینکه امیدواریم پس از عمل عوارضی پیش 
نیاید، تصریح کرد: اگر عارضه ای پس از عمل پیش نیاید 
مریض پس از ســه تا چهار روز مرخص خواهد شد اما اگر 

دچار عارضه شود باید بیشتر تحت نظر باشد.
وی با بیان اینکه این نوع عمل جراحی برای افراد مسن و 
یا بیماران قلبی که طاقت بیهوشی ندارند توصیه می شود، 
ادامه داد: این نوع عمل به تیم بیهوشی قوی نیاز دارد که 

خوشبختانه این تیم قوی در بیرجند وجود دارد.
جــراح این عمل اظهار کرد: اتاق عمل بیمارســتان رازی 
خوشــبختانه از مجهزترین اتاق هــای عمل بوده و از نظر 

تجهیزات پزشکی کمبودی ندارد.
قائمی افــزود: برای انجام این عمــل در مراکز خصوصی 
هزینه های هنگفتی از بیماران دریافت می شود اما در این 
بیمارستان بیماران می توانند با تعرفه دولتی و با پرداخت 

حداقل هزینه ها مورد درمان قرار گیرند.

با حضور تیم جراحی در بیمارستان رازی بیرجند انجام شد

جراحی مغز در هوشیاری برای نخستین بار در خراسان جنوبی 

فرهنگ و زندگی4
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فضای مجازی: 

  حضور نمایش مسیر سیمرغ نیشابور 
در جشنواره تئاتر مهر کاشان

قدس:  نیشــابور- 
خیابانــی  نمایــش 
» مســیر ســیمرغ« به 
نویسندگی و کارگردانی 
ی فر  د محسن مســعو
از نیشــابور در بخــش 
پانزدهمین  محیطــی 

جشــنواره سراســری تئاتر مهرکاشــان 21 تا 29 آذر98 
حضور می یابد.

مســئول امورهنری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور 
اظهــار کرد: 411 اثر بــه دبیرخانه پانزدهمین جشــنواره 
سراســری تئاتر مهر کاشــان از سراسر کشــور رسیده که 
تعداد آثار رســیده نسبت به سال گذشــته 25درصد رشد 
داشته اســت. حمیدرضا آتشی خاطرنشــان کرد: نمایش 
خیابانی »مسیرسیمرغ« به نویسندگی و کارگردانی محسن 
مســعودی فر از نیشابور در خصوص ســیمرغ عطار وهفت 
مرحله عرفان عطار است که 21 تا 29 آذر98 در پانزدهمین 

جشنواره سراسری تئاترمهر کاشان حضور می یابد.
وی یادآورشــد: در نمایــش خیابانــی »مسیرســیمرغ« 
زینب  هادی ســبحانی،  نجفــی،  مهدی  محمدطاغونــی، 
محمــداوی، پرنیان مســعودی فر، احمدخانــی و 30 نفر 

بازی سازبه ایفای نقش پرداخته اند.

  نخستین جشنواره فیلم کوتاه و عکس 
»کویر و زندگی« برگزار می شود

مدیــرکل  قــدس: 
ارشــاد  و  فرهنــگ 
خراسان جنوبی  اسالمی 
نخســتین  برگزاری  از 
جشنواره منطقه ای فیلم 
کوتاه)مستند داستانی( و 
زندگی«  و  »کویر  عکس 

خبــر داد.  ناصر نبــی زاده با بیان اینکه جشــنواره  کویر و 
زندگی به  صورت منطقه ای در گستره  جغرافیایی استان های 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ســمنان، یزد، سیستان و 
بلوچستان، کرمان، اصفهان، قم و تهران برگزار می شود، ادامه 
داد: هدف از این جشنواره شناساندن ابعاد مختلف زندگی در 
مناطق کویری شــامل مواهب خدادادی، فرهنگ و آداب و 

رسوم و بیان زیبایی های زندگی انسان است.
وی با اشــاره به اینکه شــرکت در این جشنواره برای تمام 
عالقه مندانی که محل ســکونت  آنان در اســتان های ذکر 
شــده، آزاد است، اظهار کرد: چشم اندازهای زیبای طبیعت 
کویر، انســان، زندگی وکویر، آداب و رسوم، جشن و مراسم 
آیینــی در نواحی کویری، محیط  زیســت و حیاط وحش، 
تعامل انســان و طبیعــت کویر در قرن هــا و هر اثری که 
بیانگر فرهنگ، روح زندگی و زیبایی و شــکوه کویر باشد، 

از محورهای جشنواره است.
وی آخرین مهلت ارســال آثار به دبیرخانه جشنواره را 10 
بهمن ماه ســال جــاری اعالم کرد و افزود: اعالم اســامی 
راه یافتگان به مرحله نهایی هفته پایانی بهمن ماه و افتتاح 

نمایشگاه و اختتامیه 12 اسفند سال جاری خواهد بود.
نبی زاده خاطرنشان کرد: عالقه مندان می توانند برای کسب 
اطالعات بیشتر و ارسال آثار به پایگاه اطالع رسانی جشنواره 
 TabasArt.ir عکس و فیلم کویــر و زندگی به نشــانی

مراجعه کنند.

     با بازدید از 30 واحد اقامتی صورت گرفت
تأیید مناسب سازی مراکز اقامتی 

مشهد توسط معلوالن

قدس: سرپرســت معاونت گردشــگری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: 
معلوالن مناسب ســازی تعدادی از مراکز اقامتی مشهد 
را آزمایش و تأیید کردند. یوســف بیدخوری افزود: برای 
تأیید و راستی آزمایی مناسب ســازی های انجام شده در 
مراکز اقامتی مشهد، 30 واحد اقامتی در فاز اول با حضور 
مدیرعامل انجمن شــهر بدون مانع و تعدادی از معلوالن 
بازدید شــد. بیدخوری با بیان اینکه برنامه های نظارتی و 
پایش مناسب سازی در تأسیسات گردشگری تداوم خواهد 
داشت، افزود: از این پس ماهیانه حداقل یک نوبت توسط 

معلوالن بازدیدها انجام خواهد شد.

     مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان خبر داد 
 آزادی ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد 

در خراسان رضوی

قدس: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی 
گفت: با اجرای طرح »رســم ابــرار« 14 زندانی جرایم 

غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند.
حجت االسالم والمسلمین احمدزاده با بیان اینکه این 
طرح با همکاری اوقاف و ســتاد دیه اســتان اجرا شد، 
افــزود: در این طرح با جمــع آوری کمک های خیران 
به مبلغ یک میلیارد و 660 میلیــون ریال، 14 نفر از 
زندانیان جرایم غیرعمد از زندان های استان آزاد شدند.

وی تصریح کرد: بدهی این زندانیان 3 میلیارد و 266 
میلیون ریال بوده که تقریباً نیمی از این بدهی با گذشت 

شاکیان و اعسار رفع شد.

     از ابتدای امسال محقق شد
 ثبت 5۴ وقف جدید 

در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگارقدس: مدیرکل اوقاف و امورخیریه 
خراسان شمالی گفت: از ابتدای امسال تاکنون 54 وقف 

جدید در خراسان شمالی ثبت شده است.
حجت االسالم عظیم آســوده افزود: این موقوفات دارای 
نیات مختلف و متنوع از جمله کمک به فقرا و نیازمندان، 

اطعام و عزاداری سیدالشهدا)ع( هستند.
وی با اشــاره به اینکه ارزش موقوفات جدید بیش از31 
میلیارد ریال برآورد شــده، گفت: شهرستان های فاروج، 

شیروان و بجنورد بیشترین موقوفات جدید را داشتند.
وی همچنیــن از کشــف و ثبت 17 مــورد موقوفات 

جدیدالکشف در استان خبر داد.
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حکاکــي  خیابــان-  کــف  پوشــش   .1 
2. ماز- دربرگرفته شــده 3. جمــع اله به 
معنی معبــود - خزنده گزنــده –  حرف 
فاصلــه 4. بلندتریــن کــوه رشــته کوه 
 زاگرس - سلســله تیموري- ظرف مشبک 
5. حرف آخر- کشــوري در اروپای شرقی 
و در همســایگی اوکرایــن و رومانــی – 
عالیــم نمایانگر فرســنگ 6. هنرتئاتر- از 
ســروصداي   .7 پایــان  پرســش-  ادات 
جمعیت – تنبــل و تن پرور- زندگي کردن 
هنــدي  طایفــه اي  قــوري-  رفیــق   .8 
9. ردیــف- قلعه اي تاریخــي بین قزوین 
 و گیــالن- شــهري در نزدیکــي رشــت 
10. عــرق این گیاه خــواص دارویي فراوان 
خوبــروي  پذیرایــي–  ظــروف  از   دارد- 
11. شــگفت- شــهري مهم در سوئیس 
– مخفف »ازاو« 12. شــهر پرفروغ - خادم 
آتشکده – مادر باران 13. طال- بستني چوبي 
– اسم ترکي – ابزار ماهیگیري 14. طالي 
 ســرخ – تکرار بیمارگونه سخنان دیگران 
15. واحدي کوچک در طول – ایستگاه فرنگی

1. چراغ خوراک پزي قدیمي بیست وپنجمین 
 ایالت آمریکا2.تـقـــویم– مـوجـود زنـده 
3. بســیار خــوب – دیروز تــازي – گیاه 
سرشــویي – حرف چهاردهم انگلیســي 
 4. جمله قرآني – ســور- ســالح کمري 
5. طایفــه اي ایراني – کنایه از تنبیه کردن 
 کســي اســت - تجــارت الکترونیکــي 
6. خــوردن – گیــاه مقدس زرتشــتیان 
– نکوهیــده 7. باالپــوش – دســتگاهي 
 در موســیقي ســنتي – الفباي موسیقي 
8. داســتان ، قصه – گریزپا 9. خیســي و 
رطوبت – امتیازدادن- سیاهرنگ10. عداوت 
– طایفه – حرف تکــرار – ویتامین انعقاد 
خون 11. یار داســتاني همایون- اتوبوسی 
در آتش – عوض 12.  نابینا- ضمیرمتکلم 
 مفــرد عربــي – مقابــل»کاخ«- کم بودن 
و  یکدنــده   – خیالــي  موجــود   .13
لجبــاز- از حبوبــات – پســوند آلودگي 
کوچــک  متــکاي   – بــروزدادن   .14 
 15. دومیــن عــدد ترتیــب دورقمي –

از وسایل نجوم

  عمودی  افقی


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan

