
مراقب پیامک »پول را به این کارت واریزکنید« باشید!حذف بودجه زیارت نگران کننده است
کالهبرداری ساده اما  عجیب با تلفن همراه نماینده مشهد و کالت در گفت وگو با قدس:

رئیس مجمع نمایندگان اســتان خراسان رضوی 
گفت: در حالی که انتظــار بود دولت یک بودجه 
امیدوارکننده و رو به جلو را برای سال آینده تدوین 
کند اما در واقعیت با یک بودجه ایستایی و کاهشی 
در همه زمینه ها مواجه هســتیم که این موضوع 
بسیار نگران کننده اســت. حجت االسالم نصراهلل 

پژمانفر در گفت وگو با قدس ...

کالهبردار حرفه ای که با ارسال پیامک انبوه»پول 
را به این کارت واریز کنید« در مشــهد چند نفر 
را سرکیســه کرد، در حوالی تهران ردزنی و تحت 
تعقیب قرار گرفت.چند روز پیش شــکایت های 
مشــابه و همزمانی از سوی تعدادی از شهروندان 
مشهدی در دادسرای ناحیه 7 مشهد)ویژه فضای 

مجازی( مطرح شد ...
.......صفحه 3 .......صفحه 2 

طرحنهاییبافتپیرامونحرممطهراردیبهشت99ابالغمیشود
 کالیی در سالگرد انتصابش 

به عنوان شهردارمشهد عنوان کرد

برخورد با 94 کارمند 
متخلف در شهرداری

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

طی مراسمی در مشهدآغاز شد

طرح 
زمستانه 
پلیس راه 

استان
طرح زمستانی پلیس راه و دیگر دستگاه های امدادرسان 
برای رفاه حال زائران و مســافران در مســیر جاده های 
برون شــهری خراسان رضوی از بیستم آذر ماه در مشهد 
آغاز شــد. فرماندهی انتظامی خراســان رضوی در این 
مراســم گفت: اجرای طرح زمســتانی جــاده ای تا 2۰ 
اســفند ماه آینده با همکاری پلیس هــای راه و راهور، 
اداره کل راهداری، اورژانس، جمعیت هالل  احمر و دیگر 
نهادهای امدادی این اســتان در مســیر همه جاده های 
خراســان رضوی به ویژه مناطــق برفگیر، صعب العبور و 
همچنین داخل شــهرها ادامه دارد.سردار محمدکاظم 

تقوی افزود: در این چارچوب ...

با تصویب ستاد راهبردی طرح بهسازی و نوسازی 

.......صفحه 2 

تجربه ای دیگر برای یگانه باغ ایرانی 
ثبت ملی مشهد رقم خورد

مزایدهایتاریخی
برای»باغخونی«

شهردار مشهد در سومین نشســت خبری خود با اصحاب رسانه 
درباره موضوعاتی چون 292پروژه مشــکل دار سرمایه گذاری در 
بافت پیرامونی حرم مطهر و بازداشت و احضار مدیران شهرداری به 
دادسرا و چند مورد به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. محمدرضا 
کالیی در ابتدا با اشاره به 2۰آذر سالگرد امضای حکم انتصابش به 

عنوان شهردار مشهد گفت: در نخستین ...

بانک کشاورزی با انتشار آگهی در روزنامه ها نسبت به مزایده فروش 
باغ خونی اقدام کرده است.براساس آگهی درج شده باغ خونی واقع 
در خیابان عنصری مشــهد به قیمت پایه 225 میلیارد تومان به 

.......صفحه 4 مزایده گذاشته شده است...
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پنجشنبه 21 آذر 1398
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/ع
98
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3

آگهی دعوت سهامداران شرکت فوالد گستر 
خواف سهامی خاص ثبت شده به شماره 539 
و شناسه ملی 14003058884 جهت تشکیل 
مجمع عمومی فوق العاده )مرحله دوم(    

باتوجه به عدم  حد نصاب س��هامداران در مرحله اول 
در روزپنجش��نبه س��اعت 12 ب��ه تاری��خ 98/05/30.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میشود 
تا درجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( که 
درروز پنجش��نبه س��اعت 12 مورخه 1398/10/05 به 
ادرس خواف شهرک صنعتی خرگرد دفتر شرکت عدل 
تراب��ران تلف��ن 54224495 تش��کیل میگرددحضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه: 1 - افزایش سرمایه

2-س��ایر م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عموم��ی                 
فوق العاده باشد.

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فوالد 
گسترخواف

9ع
81
15
79

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت سارینا سرام گناباد 
سهامی خاص به شماره ثبت 1263 و 

شناسه ملی 14003636708
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت 
دع��وت می ش��ود ت��ا در جلس��ه مجم��ع 
عمومی ع��ادی به طور فوق العاده که در 
س��اعت 18 مورخه 98/10/2 به آدرس 
مشهد خیابان ابوطالب 42 پ 12 حضور 

به هم رسانید.
دستورجلسه:

1- قرائ��ت گ��زارش هیئ��ت مدی��ره و 
بازرسین شرکت و اجرا ماده 137 الیحه 

اصالحی قانون تجارت
2- تصویب تراز حس��اب س��ود و زیان 
س��االنه و تصویب بودجه آتی و تعیین 

وضعیت آینده شرکت
3- ع��زل بازرس��ین ش��رکت و انتخاب 

بازرسین جدید
کثیراالنتش��ار  روزنام��ه  انتخ��اب   -4

هیئت مدیرهشرکت

9ع
81
14
90

آگهی دعوت سهامداران شرکت فوالد گستر خواف 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 539 و شناسه ملی 

    14003058884
جه��ت تش��کیل مجمع عموم��ی عادی بطورف��وق العاده 
)مرحله دوم.(با توجه به عدم  حد نصاب س��هامداران 
در مرحل��ه اول در روزپنجش��نبه س��اعت 10 به تاریخ 
98/05/30.بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت 
دعوت میش��ود تا درجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت دوم( که درروز پنجشنبه ساعت 10 
مورخه 1398/10/05 به ادرس خواف ش��هرک صنعتی 
خرگرد دفتر ش��رکت عدل ترابران  تش��کیل میگردد 

حضور بهم رسانند.
ضمنا کس��انی که مایل به کاندیداتوری س��مت هیئت 
مدیره و بازرس ش��رکت میباش��ند از تاریخ 98/10/1 
ت��ا پای��ان وق��ت اداری 1398/10/4 به دفتر ش��رکت 

مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
دستورجلس��ه: 1-اس��تماع گزارش هیئ��ت مدیره در 

خصوص عملکرد مالی سال 97
2-استماع گزارش بازرس.

3- تصویب تراز نامه و حس��اب سود و زیان ساالنه و 
تعیین پاداش هیئت مدیره وبازرس.

4- انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسین 
5-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت فوالد 
گسترخواف

9ع
81
15
80

آگهی تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی 
شرکت تعاونی توسعه روستایی حصار بینالود 

)سهامی خاص( با شماره ثبت 397
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ا )صاحب��ان س��هام( 
روس��تایی  توس��عه  تعاون��ی  ش��رکت  محت��رم 
)تولی��دی، توزیعی( حصار بینالود، یا نمایندگان 
قانونی آنان دعوت مینماید، تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی شرکت مذکور که در ساعت 17 روز 
پنجش��نبه مورخ 1398/10/5 واق��ع در مجتمع 
فرهنک��ی – مذهبی حضرت صاح��ب الزمان)عج( 
)سالن زینبیه( روستای حصار زبرخان نیشابور  
باموضوع��ات ذیل الذکر برگ��زار میگردد حضور 

بهم رسانند.
1- استماع  گزارش هیئت مدیره و بازرسان در 

دوره عملکرد جاری 
2-  ارایه گزارش عملکرد مالی شرکت

3- انتخ��اب هیئت مدیره و بازرس��ان ش��رکت 
برای فعالیت در دوره آتی

4- طرح وبررسی نحوه افزایش سرمایه شرکت 
در راس��تای عملک��رد بهتر، از طری��ق باال بردن 
ارزش ه��ر س��هم و یا فروش بیش��تر س��هام به 

اعضا و یا پذیرش عضو جدید و یا ...
5- ویرایش مواد اساسنامه

6- ط��رح و تصوی��ب س��ایر مواردیک��ه عام��ل 
پیش��رفت و ارتق��ا کم��ی و کیفی ش��رکت را به 

دنبال داشته باشد.
هیئت مدیره

9ع
81
15
81

آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان و فرهنگیان 

راهنمایی ناحیه 4 مشهد )در حال تصفیه( 
تاریخ انتشار 9/21

    جلس��ه مجم��ع عمومی بط��ور فوق الع��اده نوبت اول 
ش��رکت تعاونی مس��کن کارکنان و فرهنگیان ناحیه 4 
مش��هد )در حال تصفیه( ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 
98/10/5 در محل مش��هد خ بلوار وکیل آباد نرسیده 
به پل دانش��جو- مجتمع پزشکی سینوهه طبقه سوم 
واحد5 با دستورجلسه ذیل تشکیل می گردد. از کلیه 
اعضا محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن 
ب��رگ س��هام/دفترچه عضوی��ت/ کارت عضویت جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلس��ه در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلس��ه:  1- اس��تماع گزارش هیئ��ت تصفیه و 
ناظر تصفیه   2- تمدید مدت تصفیه ش��رکت تا پایان 
س��ال 99   3- تجدید مدت مأموریت  هیئت تصفیه در 

صورت عدم تمدید انتخاب هیئت تصفیه
جدید برای مدت مذکور

تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور 
میس��ر نباش��د می توان��د ح��ق رأی خود را ب��ه موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار 
نمای��د. در این ص��ورت هر عضو عالوه ب��ر رأی خود تا 
3 رأی ب��ا وکال��ت و غیرعض��و فقط یک رأی ب��ا وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
می بایست به همراه نماینده خود در تاریخهای سوم و 
چهارم دیماه به نشانی: مذکور در فوق از ساعت 6 الی 
8 ش��ب با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت 

صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند.
هیئت تصفیه شرکت تعاونی مسکن کارکنان و 

فرهنگیان ناحیه 4 مشهد )در حال تصفیه(

9ع
81
15
42

/ع
98
11
19
9

تجدید آگهي مناقصه
 نوبت سوم

ش��هرداری گناب��اد در نظ��ر دارد در رعای��ت 
ماده 5 آئین نامه مالی ش��هرداری ها نس��بت 
ب��ه واگ��ذاری ام��ور خدمات ش��هری )رفت و 
روب؛ جم��ع آوری وحم��ل زباله های س��طح 
ش��هر( را به بخش خصوص��ی اقدام نماید. 
ل��ذا   ش��رکت ه��ای خدماتی واجد ش��رایط 
م��ی توانن��د از تاری��خ درج آگه��ی نوب��ت 
دوم حداکثر ظرف مدت ده روز نس��بت به 
دریاف��ت اوراق مناقصه و ارائه پیش��نهاد 
اق��دام ویا جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با 
ش��ماره تلف��ن 05157222276واح��د امور 

مالی تماس حاصل فرمایند.
 حسین زاده شهردار گناباد 
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کالیی در سالگرد انتصابش به عنوان شهردار مشهد عنوان کرد

برخورد با 94 کارمند متخلف در شهرداری
قدس علی محمدزاده: شهردار مشهد در 
سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه 
درباره موضوعاتی چون 292پروژه مشکل دار 
سرمایه گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر و 
بازداشت و احضار مدیران شهرداری به دادسرا و 

... به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد. 
محمدرضا کالیی در ابتدا با اشــاره به 20آذر 
ســالگرد امضــای حکم انتصابش بــه عنوان 
شــهردار مشهد گفت: در نخستین اقدام ابتدا 
راهبرد 6ماهه اول تعیین شــد که ساماندهی 
موضوعــات مالی از قبیل بدهــی به بانک ها، 
طراحی مدل اقتصادی شــهر و طراحی مدل 
زیرساخت های شهری، زیرشاخه های اصلی این 

راهبرد بودند.
وی افزود: در 6ماهــه دوم با اتکا به داده های 
بدســت آمده از طرح های مــدل اقتصادی و 
زیرساخت ها 50 محور اصلی مأموریتی برای 
شهرداری تعریف شــد که بسته تقاطع های 
غیرهمســطح نخســتین محور بود؛ توجه به 
فرهنگ شــهری، تأمین منابــع آب پایدار از 
تصفیه پساب، تکمیل شبکه های ریلی، تحول 
در بافــت پیرامون حرم مطهــر، برنامه جامع 
شــفافیت و عمران و بهره بــرداری اجتماعی 
از منطقه تاریخی تــوس از جمله محورهای 

اولویت دار هستند.

 گالیه های کددار
وی در بخش پاســخگویی به پرســش های 
خبرنگاران گالیه ها و پاســخ های کدداری هم 
داد؛ چراکه در جایــی گفت من اصالح طلب 
هســتم ولی وظیفه اصلی من شهردار مشهد 
بودن است با این حال در مباحث کاری نظرات 
مخالفان را می شنوم و به آنچه اعتقاد دارم به 
صالح مردم و شهر مشهد است عمل می کنم و 

اگر نتوانم کاری کنم خداحافظی می کنم.
کالیی افــزود: تنها نگرانی مــن از مرزبندی 
خودی و غیرخودی برخی از افراد است، اینکه 
تصور کنیم من حق هستم و مابقی ناحق نشان 
از منیت و نفسانیت اســت برخی ها از اینکه 
موفقیت گروه مقابل را ببینند نفسشان تنگ 
می شــود لذا اگر این خود برتربینی ها نباشد 

فضای استان و شهر مشهد عالی است.
وی در بخش دیگری وقتی صحبت از انتقادات 
صورت گرفته از فضاهای دارای ارزش تاریخی 
در بافت مرکزی شد، اظهار کرد: معتقد نیستم 
هر خشت گلی دارای ارزش تاریخی است ولی 
قبول هم ندارم باید تمام این بافت صاف شود بر 
همین اساس تا روزی که باشم تالش می کنم 
بافت های واقعی دارای ارزش تاریخی را حفظ 

کنم. 
وی ادامه داد: مشکل ما بیشتر با کسانی است 
که متأســفانه اسم نهادهای پژوهشی را یدک 
می کشند ولی عملکردشان مانند مسئله مسجد 
ضرار است؛ کاسبکاری سیاسی و مالی را به نام 
پژوهش تمام می کننــد در حالی که متولی 
اصلی و تخصصی بافت های تاریخی ســازمان 

میراث فرهنگی است و ما با استناد به نظرات 
کارشناسی آن ها اقدام خواهیم کرد.

وی افــزود: به طــور مثال هر چند مســجد 
مروی ها ارزش تاریخی ندارد ولی یک میراث 
معنوی است و بر همین اساس تالش داریم آن 
را حفظ کنیم و احتماالً مانند بنای گنبد سبز 

در میان یک تقاطع باقی خواهد ماند.

 برخورد با 94 متخلف
 در راستای مقابله با فساد

کالیی پاسخ های کوتاه و بلندی به پرسش های 
مختلف داشــت لذا برای درج بیشــتر موارد 
در ادامه پاســخ های وی را به صورت تیتروار 

می خوانید.
وی گفت: در راســتای اجرای مصوبه مقابله با 
فساد و شفاف ســازی در شهرداری کمیته ای 
تشــکیل شــده که در جلســات هفتگی به 
موضوعات گزارش شــده رســیدگی و به سه 

روش با فرد خاطی برخورد می شود.
عده ای تذکر و اخطار می گیرند که شمار آن ها 
49 نفر بوده، برخی ها جابه جا می شوند که در 
مورد 16نفر اعمال شده و در نهایت به هیئت 
تخلفات اداری معرفی می شــوند که تاکنون 

27 نفر به این هیئت ارجاع داده شــده اند که 
در مجموع 94 نفر را شامل می شود. از سوی 
دیگر به دنبال راه اندازی سامانه »چشم شهر« 
هستیم که با اعتبار زیاد 140 میلیارد تومانی 

دی ماه کلید خواهد خورد.
وی تأکیــد کــرد: ما بــه دنبال برخــورد با 
سرشاخه های فساد در شهرداری هستیم که 
بیشتر آنان افرادی در خارج از مجموعه هستند.

کالیــی در مورد شــهر فرودگاهی هم گفت: 
هر چند صحبت هایی درباره جانمایی شــهر 
فرودگاهی گفته شده ولی با بررسی راهکارهای 
مختلف به نظر من توســعه فرودگاه در بخش 
شرقی نهایی شود؛ چراکه با ساخت باند سوم 
مباحثی چون پرواز بر فراز شهر و آلودگی هوا 

رفع می شود.

 اخبار اشتباه از بازداشت ها
وی درباره بازداشــت و احضار برخی از مدیران 
شــهرداری هم گفت: ما باید بین کار کردن یا 
پرداختن به حاشیه ها یکی را انتخاب کنیم لذا 
چون کار می کنیم فرصت پاسخ به حاشیه ها را 
نداریم بیشتر حاشیه سازی ها از سر بی اطالعی 
است اینکه شهردار منطقه ثامن به دادسرا برود 

یا با مقام قضایی صحبت کند امر عادی است و 
شاید ماهی 100 بار اتفاق بیفتد؛ چراکه اتفاقات 
رخ داده در این منطقه 25 ســال سابقه دارد و 
پرونده های مختلفی وجود دارد که باید با حضور 

شهردار منطقه و مدیران شهری بررسی شوند.
اینکه می گویند معاون پارلمانی شــهردار هم 
بازداشت شده اشتباه است؛ اوالً اینکه ما معاون 
پارلمانی نداریم و ثانیاً اینکه وی نیز برای توضیح 
مباحثی به دادسرا احضار شده و این به معنای 

بازداشت نیست.
درخصوص مدیران مؤسســه شهرآرا هم باید 
بگویم مــن از ابتدا با فعالیت هــای بازرگانی 
مؤسسه مخالف بودم با این حال مباحثی مطرح 
شده که بی تردید دستگاه قضایی پس از بررسی 

و رسیدگی حکم آن را خواهد داد.
کالیــی باز هم انتخاب معــاون فرهنگی را به 
روزهای آینده موکول کرد و اظهار کرد: اینکه 
می گویید شایعاتی مبنی بر فشارهای بیرونی و 
تهدید به استیضاح وجود دارد که فالنی انتخاب 

بشود یا نه، بیشتر به یک جوک شبیه است.

 کمک 48میلیاردی به ورزش قهرمانی 
شهردار مشهد گفت: براساس مصوبه شورا به 
ورزش قهرمانی در رشته های پرمخاطب کمک 
مالی کرده ایم و اعتبار در نظر گرفته شده 48 
میلیارد ریــال بوده که 40درصد آن به فوتبال 
و فوتسال، 20درصد به کشــتی و 40 درصد 
به ســایر رشته ها پرداخت شده ولی قرار است 
اصالحی در مصوبه صورت بگیرد و این رقم به 

100 میلیارد برسد.
وی همچنین درباره آسفالت و خدمات دهی به 
اهالی مناطق الحاقی از قبیل توس و مهرگان 
گفت: ما هیچ طرح تفصیلی مصوبی در منطقه 
توس نداریم و باید شورای عالی شهرسازی هر 
چــه زودتر طرح تفصیلی این مناطق را بدهد؛ 
چراکه عقب ماندگی های زیادی در منطقه توس 

داریم.

 سرنوشت نامعلوم شهر بازی پیر
کالیی بیان کرد: بــرای پایان دادن به موضوع 
کوهستان پارک در مرحله آخر رایزنی ها برای 
خرید این مجموعه بودیم که دادستان به عنوان 
ناظر موقوفه ملک در این محدوده نامه ای زدند 
و اعالم کردند شهرداری مشهد به عنوان متولی 
موقوفه حــق خرید آن را ندارد و به اســتناد 
وقف نامه کوهستان پارک در اختیار شهرداری 
است. لذا پس از آن اقدامات حقوقی برای حل 
این مسئله صورت گرفته تا به هر شکل ممکن 
کوهستان پارک دوباره فعالیت کند؛ چراکه به 
هیچ وجه اجازه تغییر کاربری در این محل داده 
نمی شود. وی با تکرار حرف های گذشته خود 
درباره پــروژه آبادگران هم اظهار کرد: با اظهار 
تأســف از اینکه این پروژه در مشهد قرار دارد 
ولی اگر جمع بندی و اظهارنظر اعالمی از سوی 
سازمان بازرسی در این پرونده اجرا شود بخش 

عمده حقوق شهر جبران خواهد شد. 

با تصویب ستاد راهبردی 
طرح بهسازی و نوسازی 

 طرح نهایی بافت پیرامون حرم مطهر 
اردیبهشت 99 ابالغ می شود

قدس:  استاندار خراسان 
رضوی گفت: طرح نهایی 
بهسازی و نوسازی بافت 
پیرامــون حــرم مطهر 
رضوی اردیبهشــت ماه 
سال 1399 ابالغ خواهد 
شد. علیرضا رزم حسینی 

در جلســه ســتاد راهبردی طرح بهســازی و نوسازی بافت 
پیرامون حرم مطهــر حضرت رضا)ع( که با حضور قائم مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی، معاونین وزیر راه و شهرسازی 
و مدیران استانی برگزار شد، اظهار کرد: طرح بهسازی بافت 
پیرامون حرم مطهر رضوی دارای پیشینه 52 ساله است و در 
روند اجرای آن، برای پروژه های سرمایه گذاری به رغم ایجاد 

حقوق مکتسبه، مشکالت عدیده ای ایجاد شده است.
وی افــزود: در موافقت نامــه ای کــه به تازگی بــا وزیر راه و 
شهرسازی به امضا رسید، تمام مباحث مربوط به طرح بهسازی 
و نوســازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از جمله نظرات 
تولیت آستان قدس رضوی، طرح های تفصیلی قبلی و حقوق 
مکتسبه سرمایه گذاران مدنظر قرار گرفت. استاندار خراسان 
رضوی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی به صورت جدی از این 
طرح حمایت می کند، افزود: کســانی که در گذشته پیرامون 
این طرح حقوق مکتسبه ای به آن ها تعلق گرفته است، مورد 

حمایت دستگاه قضایی هستند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره حریم منظری حرم 
مطهر امام رضا)ع( اظهار کرد: باید ســعی کنیم با نظر مثبت 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی مسائل 
مربوط به پروژه های ســرمایه گذاری در پیرامون حرم مطهر 
رضوی را حل و فصل کنیم. رزم حسینی با اشاره به گزارش های 
ارائه شده به شورای تأمین استان با موضوع تخلف، بزهکاری، 
وجود معتادان متجاهر و آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: 
به دلیل اینکه بافت قدیمی محدوده ثامن سال هاست تعیین 

تکلیف نشده است، ما با چنین موضوعاتی روبه رو شده ایم.
وی از ابالغ طرح نهایی بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم 
مطهر رضوی در اردیبهشت ماه سال 1399 خبر داد و گفت: 
امیدواریم با ابالغ این طرح، مشکالت موجود برطرف شده و 

محدوده ثامن، ساماندهی، بهسازی و نوسازی شود. 
استاندار خراســان رضوی با تأکید بر اینکه همدلی و تعامل 
خوبی میان بخش های مختلف درباره طرح ثامن وجود دارد، 
افزود: اســتفاده از ظرفیت سرمایه گذاران در خراسان رضوی 
ســبب کاهش نرخ بیکاری و آســیب های اجتماعی و بهبود 

شاخص های فرهنگی خواهد شد. 
در این جلسه جمع بندی کمیته حقوقی ذیل ستاد راهبردی 
طرح بهسازی و نوســازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
متشــکل از نمایندگان وزارت راه و شهرســازی، استانداری 
خراسان رضوی، دادگستری استان، شهرداری مشهد و شرکت 
عمران و مسکن سازان ثامن با موضوع شاخص های کلی حقوق 

مکتسبه مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. 
همچنین مقرر شــد پیش از ابالغ شاخص های مذکور برای 
تعیین مصادیق حقوق مکتسبه، نظر آستان قدس رضوی هم 

اخذ شده و در مصوبه اعمال شود.

مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی: 
 دیدار با جانبازان سبب ارتقای روحیه 

خدمتگزاری می شود
بنیاد  مدیــرکل  قدس: 
شــهید و امور ایثارگران 
گفت:  رضوی  خراســان 
جانبــازان  بــا  دیــدار 
روحیه  ارتقــای  ســبب 
خدمتگزاری در مسئوالن 
حجت االسالم  می شــود. 

حسین معصومی در دیدار با جانباز 45 درصد، حسین تالی مقدم 
گفت: مشکالت خانواده شهدا و ایثارگران باید توسط مسئوالن 
مربوط شناســایی و رفع شود زیرا شــهدا، جانبازان و آزادگان با 
ایثارگری خود ایران اســالمی را از چنگال دشمنان قسم خورده 
اســالم و انقالب نجات دادند. جانباز حســین تالی مقدم متولد 
1350 اســت که در ســال 1365 و در سن 15 سالگی به مقام 

رفیع جانبازی نائل آمد.

  کوهسرخ شهرستان شد
ســی امین  قــدس: 
خراســان  شهرســتان 
تأسیس شــد. با مصوبه 
بخش  دولــت  هیئــت 
به  کاشــمر  کوهســرخ 
شهرســتان ارتقا یافت. با 
این مصوبه شــهر ریوش 

مرکز شهرستان کوهسرخ، روستای طرق مرکز بخش تابعه این 
شهرستان و بخش تابعه با نام بررود اعالم شده است. همچنین 
روستای قلعه باال کاشمر مرکز بخش جدیدی در شهرستان کاشمر 
خواهد بود که فرح دشت نام دارد. شهرستان کوهسرخ بر اساس 
آمار سال 1395 حدود 25 هزار نفر جمعیت دارد و شهر ریوش 

مرکز این شهرستان 5هزار و 700 نفر جمعیت دارد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس:

 باید همه ابعاد دفاع مقدس 
به جوانان بیان شود

قدس: رئیس بنیاد حفظ 
ارزش های  نشــر  و  آثار 
دفــاع مقدس گفت: اگر 
دفاع مقدس با مالحظه 
بــه جامعه ارائه شــود، 
جوانان امروز نمی پذیرند، 
بــر همین اســاس باید 
همه ابعاد این حماســه بیان شود. ســردار سرتیپ بسیجی 
بهمن کارگر در نشســت مدیران اداره کل حفظ آثار و نشــر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی که روز گذشته برگزار 
شد، اظهار کرد: برای کار در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس باید نیت، هدف و ابزارمان مقدس باشــد و این 
مهم است. وی دفاع مقدس را محدود به زمان خاصی ندانست 
و تأکیــد کرد: صرفاً نباید از غم هــا و غصه های دفاع مقدس 
گفت، بلکه باید به نشاط در دفاع مقدس نیز توجه داشت. در 
کنار پیروزی هایی که در دفاع مقدس کســب کردیم باید به 

شکست ها نیز پرداخته شود. 
این مسئول پرهیز از قدیس جلوه دادن شهدا را توصیه کرد و 
گفت: شهدا همانند همه ما بودند، اما آن ها راه را پیدا کردند و 
در مسیر مستقیم حرکت کردند و خداوند نیز به آن ها عنایت 
کرد، لذا باید این حقیقت را برای جوانان ایران اسالمی تبیین 

کرد.
وی در ادامه، پرداختن به ســیره زندگی شهدایی که پس از 
دفاع مقدس به فیض شــهادت نائل آمدند را الزم دانست و 
بیان کرد: باید در معرفی شــهدا به سیره شهدایی همچون 
شهید »محســن حججی« که پس از دفاع مقدس به فیض 
شــهادت نائل آمدند، پرداخته شود و عواملی که سبب شد تا 

آن ها توفیق شهادت پیدا کنند را برای نسل امروز بیان کرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلی زاده، مدیرکل 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خراســان رضوی 
نیز در این نشســت ضمن ارائه گزارشی از اقدام های صورت 
گرفته توســط این اداره کل در حوزه ساخت مرکز فرهنگی 
دفاع مقدس استان؛ تدوین دانش نامه استانی دفاع مقدس و 
یادمان های شــهدای گمنام، پیگیری و اجرای مأموریت های 
محولــه در حوزه حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 

استان، توسط این اداره کل را جدی دانست.

معاون صمت استان در گفت وگو با قدس:
  نگرانی درباره کاالهای اساسی 

در خراسان رضوی وجود ندارد
معاون  آنالین:  قدس 
امور بازرگانی و توســعه 
تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفــت: در اکثر 
یک  اساســی  کاالهای 
رونــد باثبات و عادی در 
استان طی می شود و هیچ گونه نگرانی در خصوص تأمین نیاز 

مردم در زمینه کاالهای مختلف وجود ندارد. 
علی غفوری مقدم در گفت وگو بــا قدس آنالین اظهار کرد: 
از لحاظ ذخایر راهبردی و کاالهای اساســی، استان خراسان 
رضوی در بخش دولتــی و خصوصی در وضعیت خوبی قرار 
دارد. وی با بیان اینکه در زمینه کاالی اساســی در اســتان 
کمبود وجود ندارد، تصریح کرد: در دو هفته گذشته یک تغییر 
در قیمت گوشت رخ داد که بالفاصله با تدابیر انجام شده در 
ســتاد تنظیم بازار افزایش قیمت مهار شد و قیمت این کاال 
کاهش پیدا کرد. غفوری مقدم تصریح کرد: همچنین در یک 
هفته گذشته نوسانی در قیمت تخم مرغ رخ داد که با پیگیری 
انجام شــده بالفاصله کاهش پیدا کرد و بازار این کاال نیز در 

حال حاضر با مشکل خاصی مواجه نیست.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی افزود: در اکثر کاالهای اساسی یک 
روند باثبات و عادی در استان طی می شود و هیچ گونه نگرانی 
در خصوص تأمین نیاز مردم در زمینه کاالهای مختلف وجود 
ندارد. غفوری مقدم اظهار کرد: مردم می توانند هر گونه افزایش 
قیمت در کاالها را با 124 در میان بگذارند و سیســتم های 

نظارتی ما آمادگی دریافت تخلفات و بررسی آن ها را دارند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان با اشاره به معضالت آموزشی گالیه کرد 

  افزایش بی رویه دانشگاه ها 
سی در رشته مهند

قدس: عضو هیئت مدیره 
ســازمان نظام مهندسی 
ساختمان خراسان رضوی 
گفت: هر پیشرفتی در هر 
جامعه ای نتیجه آموزش و 
آگاهی است. دکتر رضوی 
ادامه داد: در هر زمینه ای 
که بحث آموزش جدی گرفته شــده، نتایج مثبتی حاصل شده 
و هر جا از آموزش غفلت صورت گرفته جامعه دچار خســران 
شده اســت. یکی از معضالت آموزش در دو دهه اخیر افزایش 
بی رویه دانشگاه ها به خصوص در زمینه مهندسی است و نتیجه 
آن این بوده است که آمار قبولی آزمون ورود به حرفه مهندسی 
در ســال 97 حدود 11 درصد شــرکت کنندگان بوده است که 
این امر حاصل عــدم اهمیت به بحث کیفیت آموزش عالی در 
دهه های قبل بوده که اثرات بلندمدت آن امروزه بروز کرده است. 
وی اضافه کرد: هیئت مدیره از بدو آغاز به کار در بحث آموزش 
در ســازمان ورود کرده و آسیب شناســی الزم انجام شده و در 
حال حاضر شروع به رفع آن ها کرده است. از مهم ترین اقدامات 
برگزاری آزمون های الکترونیکی برخط بود که برای نخستین بار 
در نظامات مهندسی کشور در مشهد انجام گرفت و با الکترونیکی 
و به روز کردن تمامی فرایندها در حال ایجاد زیرساختی مطلوب 

برای حصول نتایج مثبت در کوتاه مدت و درازمدت است. 

روزبازار

گزارش جلسه

اخبار کواته

خبر

بازار

دیدگاه

  در حاشیه
خبرنگاران زیادی به این نشســت آمده بودند قرار بود ساعت 11:30 دقیقه جلسه 
آغاز شود با بیش از نیم ساعت تأخیر شهردار به محل برگزاری نشست رسید. مجری 
برنامه ســقف آن را ســاعت 14 اعالم کرد و در حالی که تصور می شد بهترین راه 
برگزاری جلسه به شکل پرسش و پاسخ باشد شهردار مشهد به بیان محورهای کاری 
خود پرداخت که وقتی پس از بیان 10 محور دید شاید تا ساعت 15 هم نتواند 50 
محور را تشریح کند با وجود مخالفت خبرنگاران به ادامه این کار و قرار دادن فهرست 
محورهای کاری شهردار در اختیار آن ها  باز هم شهردار به وقت کشی بیشتر پرداخت 
و با خنده ای گفت بگذارید بقیه آن را بخوانم. آنچه مسلم است شاید به لحاظ ظاهری 
نام این جلسه نشست خبری بود ولی بیشتر به یک جلسه سخنرانی یکطرفه شبیه 
بود که بیشتر زمان آن در اختیار صاحب جلسه قرار گرفت حتی در همان چند مورد 

هم که پرسش هایی مطرح شد پاسخ های کلی و چه بسا تکراری داده شد.
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ایرنا: 38 محصول شرکت های فناور پارک علم و 
فناوری خراسان رضوی روز گذشته در نمایشگاه 
هفته پژوهش و فناوری استان، با حضور جمعی 
از مسئوالن، در مشهد رونمایی شد. رئیس مراکز 
رشــد پارک علم و فناوری خراسان در حاشیه 
این مراسم گفت: این محصوالت در زمینه های 

مختلف از جمله حوزه مکانیک، ماشین سازی، 
محصوالت شیمیایی، نانوتکنولوژی و حوزه انرژی 
از جمله نفت، گاز، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
کشاورزی و صنایع غذایی و صنایع هوشمندسازی 
تولید شده اند. وی با بیان اینکه امسال دو طرح 
در حوزه صنایع نفت و خطوط انتقال گاز مربوط 

به شرکت های فناور زیرپوشش پارک فناوری 
اســتان جزو 10 طرح برتر مورد تقدیر انتخاب 
شده اند، ادامه داد: محصوالت و طرح هایی که در 
این نمایشگاه رونمایی می شوند اغلب براساس 
نیازهای موجود و اهمیت این محصوالت تولید 

شده اند.

در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری خراسان رضوی انجام شد

رونمایی از ۳۸ محصول شرکت های فناور 

  قدس آنالین- رضا طلبی: رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: در 
حالی که انتظار بود دولت یک بودجه امیدوارکننده و رو به جلو را برای سال آینده تدوین 
کند اما در واقعیت با یک بودجه ایســتایی و کاهشی در همه زمینه ها مواجه هستیم که 
این موضوع بسیار نگران کننده است. حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در گفت وگو با قدس 
آنالین اظهار کرد: بودجه سال 99 بدون تأمل و تفکر تهیه شده است.  وی تصریح کرد: 
دولت ردیف بودجه زیارت را در الیحه بودجه سال آینده عمالً حذف کرده است که این 
موضوع بسیار نگران کننده است. رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی افزود: در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده در مجلس برای احیای این ردیف تالش خواهیم 
کرد، زیرا هرچند دولت امسال نیز بودجه زیارت را تاکنون پرداخت نکرده است اما حذف 
آن از متن بودجه برای ســال های آینده به یک روال طبیعی تبدیل شده و سبب خواهد 
شد که جزو تکالیف قانونی قلمداد نشود و به دنبال آن نیز اعتبار خاصی برای آن در نظر 

گرفته نخواهد شد. 
وی با بیان اینکه دولت حتی ردیف بودجه حاشــیه شــهر مشهد را نیز برای سال آینده 
حذف کرده است، افزود: بر اساس الیحه بودجه سال آینده، بسیاری از پروژه های خراسان 
رضوی همچنان دچار بالتکلیفی و تعلل خواهند بود که انتظار می رود نمایندگان استان که 
در کمیسیون تلفیق حضور خواهند داشت در این زمینه مراقبت های الزم را انجام دهند. 
حجت االسالم پژمانفر تصریح کرد: بودجه سال آینده با آنچه دولت از ماه ها قبل ادعای آن 
را داشــت بسیار متفاوت است و در حالی که انتظار این بود در شرایط فعلی کشور دولت 
یک بودجه امیدوارکننده و رو به جلو را تدوین کند اما در واقعیت با یک بودجه ایستایی و 

کاهشی در همه زمینه ها مواجه هستیم که بسیار نگران کننده است.

سهم استان در بودجه 99 تغییر نکرده است
این گفته های رئیس مجمع نمایندگان استان در حالی است که روز گذشته رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی اعالم کرد: سال آینده چیزی تحت عنوان بودجه 
زیارت در الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده کشور وجود ندارد. رضا جمشیدی با اشاره 
به اینکه سهم استان در بودجه سال آینده مشابه امسال بوده و تغییر خاصی در آن ایجاد 
نشده است، اظهار کرد:در مجموع اعتبارات جاری و عمرانی این استان را در بودجه امسال 
2 هزار و 817 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این رقم در الیحه بودجه سال آینده 3هزار 

و 114 میلیارد تومان تعیین شده است. 

وی افزود: بر این اساس مجموع اعتبارات جاری و عمرانی خراسان رضوی در بودجه سال 
1399 کشــور 10.6 درصد افزایش یافته که این رشد برای دیگر استان های کشور 10.2 
درصد اســت. وی ادامه داد: این بدان معناست که رشد سهم خراسان رضوی از مجموع 
اعتبارات جاری و عمرانی بودجه 1399 در مقایسه با بودجه امسال از 4.7 درصد به 4.8 
درصد ارتقا یافته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه  ریزی خراسان رضوی گفت: به این 
ترتیب بودجه 1399 این اســتان نسبت به بودجه امسال بدون تغییر باقی مانده زیرا در 
مجموع با محاسبه همه کاهش ها و افزایش ها در الیحه بودجه سال آینده، سرجمع بودجه 
1399 خراسان رضوی تنها یک دهم درصد نسبت به بودجه 1398 این استان بیشتر شده 
اســت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی ادامه داد: اما در دو موضوع 
زیرسازی بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه کالنشهرهای مذهبی 95 میلیارد تومان برای 
کشور پیش بینی شده که ما هم از این ردیف منتفع می شویم. وی گفت: در نوسازی بافت 
فرسوده هم 50 میلیارد تومان در الیحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است. جمشیدی 
افزود: ساماندهی حاشیه کشف رود جزو مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به خراسان 
رضوی بود که در طول پیگیری های متعدد در الیحه بودجه ردیف برای آن پیش بینی شده 
است که گرچه عدد مورد انتظار ما نیست اما همین که جزو پروژه ها قید شده است. وی 
ادامه داد: در این راستا 25 میلیارد تومان برای ساماندهی کشف رود در الیحه پیشنهادی 

بودجه 1399 کشور پیش بینی شده است.

نماینده مشهد و کالت در گفت وگو با قدس:

حذف بودجه زیارت نگران کننده است
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جویندگان وصال 

حســناحمدیفرد  چهل و چند سال 
دارد؛ صورت آفتاب  ســوخته اش اما بیشتر از 
این ها را نشان می دهد. »احمد علمی« چوپان 
اســت و همــه عمــرش را در کوه وکمرهای 
هزارمسجد گذرانده است. حاال اما چند ماهی 
است که خانه نشین شده نه که برف به کوه ها 
نشســته باشــد و راه های مال  رو را بند آورده 
باشد، خانه نشینی او از چیز دیگری است. غم 
خواهرش »کبرا« و طفل دو ساله اش، احمد را 
خانه نشین کرده است. اسم »محمدطاها« را که 
می برد، بغض راه گلویش را می گیرد و صدایش 

را سد می کند. می نالد که: 
 نمی دانم طفل بی گناه حاال کجاســت و چه 

می کند؟ 
6 ماه از آخرین باری که آن ها را دیده می گذرد 
و در این 6 مــاه هیچ کس هیچ خبری از این 

مادر و پسر برای خانواده اش نیاورده است. 
گم شدن کبرا و محمدطاها و داغ بی خبری، 
پشــت پــدرش را خم کرد. حــاال 20 روزی 
می شود که احمد، ســیاه پوش مرگ پدر هم 
اســت. از رئیس شورای »مارشک« شنیده که 
روزنامه قدس ســال ها پیش از این، در ستون 
»جوینــدگان وصــال« آدم های زیــادی را به 
خانواده شان رســانده است. حاال با »اسماعیل 
افخمی« نشســته و می خواهد قصــه کبرا را 
تعریف کند تا شــاید به لطف امام رضا)ع( این 
غریب هم به خانه و خانواده اش برگردانده شود. 

سعی می کند کتابی و شسته رفته حرف بزند. 
او می گوید: خواهرم کبرا علمی زن »علی اکبر 
مستمند« بود در روستای »بهره«؛ زن دومش 
بود. سال گذشته تراکتور چپ کرد و دامادمان 
زیر تراکتــور ماند. علی اکبر از زن اول چهار تا 

پسر و چهار تا دختر دارد. 
امسال آخرهای بهار زن اول علی اکبر زنگ زده 
بود به خواهرم و گفته بود: محمدطاها را بیاور 

»معین آباد« تا واکسنش را بزند. 
خواهرم بــا مینی بوس رفته بــود معین آباد. 
راننده مینی بوس پســرعمویم است. آن زن 
را در ایســتگاه واحد دیده بود و دیده بود که 
محمدطاها را از کبرا گرفته و بغل کرده است. 

یک راننده تاکسی تلفنی هم هست که کبرا و 
هوویش را همان روز از خانه هوویش به بانک 
رسانده و منتظر مانده تا برگشته اند. این ها همه 
در پرونده هست.بغضی به گلوی احمد علمی 
می دود و صدایــش فروکش می کند. لبی به 
چای یخ کرده اش تر می کند و می گوید: دو روز 
بعد که از کبرا خبری نمی شود، پدرم خدابیامرز 
مــی رود به خانه هوویش که کبرا را برگرداند. 
هوویش می گوید: کبرا اصــاً از قلعه نیامده 
است.ما چند روز بعد از آن ها شکایت کردیم، 
پرونده هم تشکیل شده و حرف همه شاهدها 

هم در پرونده آگاهی هست.
پلیس ها آمدند و گفتند دو روز نشــده یا کبرا 
را پیدا می کنند یا خبرش را می آورند. اکنون 

6ماه گذشته و هنوز خبری نشده و نمی دانم 
چه بایی سر خواهرم و طفل بی گناهش آمده 
اســت. احمد علمی مثــل باران های یک ریز 
هزارمســجد دارد گریه می کند و چه چیزی 

غم انگیزتر از لرزش شانه های یک مرد است؟ 
آرام که می شود می گوید:ما چوپانیم آقا! شب و 
روزمان در کوه و کمر می گذرد. از پلیس و پاسگاه 
سررشــته ای نداریم. گفتند عکس و خبرش 
را می زنیم در روزنامه ها. برج هفت به دســتور 
قاضی، خبرش را در روزنامه زدند و عکسشان را 
انداختند، حاال سه ماه گذشته و باز خبری نشده 
است. چند نفر را بابت همین پرونده گرفته اند. 
دو سه نفرشــان ســند برده اند و آزاد شده اند 
و دو سه نفرشــان هنوز آزاد نشده اند. هر چه 
می پرسیم چه بایی سر کبرا و محمدطاها آمده 
چیزی به ما نمی گوینــد. پدر خدابیامرزم دق 
کرد و مادرم مریض شده است. چشم انتظاری 
بد دردی اســت آقــا! کمر آدم را می شــکند. 

ابرهای هزارمسجد باز هم در دل احمد علمی 
می بارند. آرام که می گیرد می گوید: حاال دست 
به دامن امام رضا)ع( شده ایم. می گویند روزنامه 
قدس خیلی از گمشده ها را به خانواده هایشان 
برگردانده اســت. اگر می شود قصه کبرا را هم 
بنویســید و عکسشــان را بزنید تا اگر کسی 
خبری از آن ها دارد به ما بگوید. دست می برد 
از توی پوشه رنگ و رو رفته ای دو عکس بیرون 
می آورد. در یکی از عکس ها زنی رنج کشیده، 
اخم کرده به همه دنیایی که نداشته و در عکس 
دیگر طفل خردسالی بی خبر از بازی های دنیا، 
سرگرم بازی است. این ها تنها عکس هایی است 

که از کبرا و محمدطاها وجود دارد.
روزنامــه قدس نیــز از خوانندگانی که از این 
مادر و پسر نشــانه ای دارند خواهشمند است 
اطاعات خود را در این باره با شــماره تلفن 
37628208 در میان بگذارند و خانواده ای را 

از نگرانی نجات دهند.

قصه غم انگیز خانواده ای چشم به راه

چه کسی از » کبرا« خبر دارد؟

روی خط حادهث

روی خط خبر
اخطارپلمببههمهفروشگاههای
یکمجتمعتجاریبزرگدرمشهد

قدس: همه فروشگاه های 
فعــال در یــک مجتمع 
بــزرگ تجاری مشــهد 
به دلیل گران فروشــی و 
نداشتن برگه درج قیمت 
اخطــار  اجنــاس،  روی 
پلمــب گرفتند.رئیــس 

شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراســان رضوی در بازرسی 
از این مجتمع تجاری واقع در بولوار هفت تیر مشــهد گفت: 
براساس نظر کارشناسان و شــواهد موجود همه واحدهای 
عرضه پوشاک به خاطر قیمت اجناس خود مستحق دریافت 

اخطار پلمب شناخته شدند.
 قاضی امید جلیلی افزود: همچنین یکی از فروشگاه های این 
مجتمع که اجناس خود را تا چهار برابر قیمت واقعی به مشتریان 
عرضه کرده و کاالهای تولید ایران را به عنوان جنس خارجی 
به فروش می رســاند، مهر و موم شد.وی گفت: طرح بازرسی 
با هدف برخورد با گران فروشــی در بازار مشهد با همکاری 
دیگر نهادهای مربوط در این کانشــهر با جدیت ادامه  دارد.

یک مسئول شرکت گاز خراسان رضوی:
استفادهازبخاریهای»ژاپنی«

درفضاهایبستهمجازنیست
و   HSE رئیس  قدس: 
شرکت  پدافندغیرعامل 
گاز خراسان رضوی گفت: 
بخاری های  از  اســتفاده 
بدون  گرمایشی  گازسوز 
لولــه خروجــی گاز که 
بــه بخاری هــای ژاپنی 
فضــای  در  معروفنــد 

بسته ای که امکان تهویه و تردد هوا وجود ندارد، مجاز نیست.
محمد ایمانی  فر با اشاره به پرسش های مکرر شهروندان درباره 
اســتفاده از بخاری ژاپنی افزود: وسایل گازسوزی که نیاز به 
دودکش ندارند باید در محلی نصب شــوند که امکان تهویه 
و تخلیــه گازهای حاصل از احتــراق به صورت طبیعی و یا 

مکانیکی وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: در مورد بخاری های ژاپنی اطاعات مناسبی 
در دسترس نیست و با توجه به عدم استفاده از دودکش در 
این بخاری، استفاده از آن در فضای بسته ای که امکان تهویه 

و تردد هوا وجود ندارد، مجاز نیست. 

افتتاحسالنمزایده
ادارهاجرایاسنادرسمیمشهد

قدس: سالن مزایده اداره اجرای اسناد رسمی مشهد افتتاح 
شــد.مدیرکل ثبت اسناد و اماک خراســان رضوی در این 
مراسم با اشاره به حساسیت و اهمیت اجرای دقیق مفاد قانون 
در برگزاری مزایده افزود: سالن مزایده ای که افتتاح شد، مجهز 
به ضبط تصویر و صداست و در صورت ایجاد هر گونه شائبه 
یا اعتراض به روند برگزاری مزایده امکان بازبینی و بررســی 

مجدد وجود دارد.
محمدحســن بهادر به مــواد 138 و 143 آیین نامه اجرای 
مفاد اســناد رسمی الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از 
عملیات اجرایی اشــاره نمود و افزود: هر گاه فروش در روز و 
ســاعت و یا محلی که در آگهی معین شده به عمل نیاید و 
یا هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کســی شوند و یا در 
روز مزایده باالترین قیمتی  را که پیشــنهاد شده رد کنند و 
یا مزایده بدون حضور نماینده دادسرا به عمل آید یا مباشران 
فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شــرکت کرده باشند، 
فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید آگهی مزایده طبق 
مقررات تجدید شود.وی این را هم گفت که عملیات مزایده 
جز در چهار مورد متوقف  نخواهد شــد که این موارد شامل 
وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرایی، 
اعتراض به نظریه رئیس ثبت تا صدور رأی هیئت نظارت، رأی 
هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت بر ابطال عملیات اجرایی و 

پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرایی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اعالم کرد 
تصویبطرحهایبازنگری   
وهادیشهریوروستایی

قدس:معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری 
از تصویــب چندطــرح 
بازنگری و هادی شهری 
و روســتایی در کارگروه 
توســعه  زیربنایی،  امور 
عشــایری،  روســتایی، 

شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان خبر داد.
احمد یزدان پناه گفت: طرح هادی شــهر حکم آباد )از توابع 
شهرستان جوین( با 200هکتار محدوده و حریم هزار هکتاری 

و طرح هادی شهر درود نیشابور به تصویب کارگروه رسید.
وی افزود: طرح های بازنگری روســتای قلعه جمشــید در 
حریم شهر نیشابور با شرط تأمین راه دسترسی و روستای 
پوست فروشــان در حریم شــهر قدمگاه نیــز در کارگروه 

تصویب شد.

اقدام قابل تقدیر یک پلیس وظیفه شناس
مأمورناجا

رشوه65میلیونریاليراردکرد
رئیس  قرمــز: خط
بازرسی فرمانده انتظامی 
خراســان رضوی از رد 
رشوه 65 میلیون ریالی 
مأمور وظیفه شناس این 
فرماندهی در شهرستان 

بجستان خبر داد.
سرهنگ حسن ناگهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
مأمور انتظامی شهرستان بجســتان هنگام ایست وبازرسی 
مقطعی در یکی از محورهای شهرســتان به یک دســتگاه 
خودرو سواری با دو سرنشین مشکوک و برای بررسی بیشتر 
آن را متوقف می کند.وی افزود: مأموران راننده و سرنشــین 
خودرو را که حامل مقادیــر قابل توجهی موادمخدر بودند 
دستگیر می کنند که سرنشین خودرو به منظور فرار از جرم، 
مبلغ 65 میلیون ریال را به یکی از مأموران پلیس پیشنهاد 
مي دهد که مأمور وظیفه شــناس، ضمن امتناع از دریافت 
رشــوه مراتب را صورتجلســه و متهم را به همراه پرونده به 

مراجع قضایي معرفي کرد.

عاملفروشگوشتشکارغیرمجاز
دستگیرشد

اداره  رئیــس  فارس: 
حفاظت محیط زیست 
دستگیری  از  مشــهد 
گوشــت  فروش  عامل 
قوچ و میش وحشی در 

مشهد خبر داد. 
از  شــیرزور  مرتضــی 
دســتگیری عامل فروش گوشــت قوچ ومیش وحشی در 
مشــهد خبر داد. رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد 
ادامه داد: پس از بازرسی از منزل این متخلف توسط نیروهای 
یگان حفاظت محیط زیست مشهد، اجزای قطعه قطعه شده 
دو رأس قوچ و میش وحشــی کشف و متهم تحویل مراجع 

قضایی شد.
وی بیان کرد: از این متخلف همچنین یک قبضه ساح برنو 
و تعداد 31 فشــنگ وسه عدد پوکه و نیز یک قبضه اسلحه 

دستی تپانچه قدیمی کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد
ضربهسختپلیس

بهبزرگترینباندکالهبرداریدارویی
خطقرمز: یک باند حرفه ای که با جلب اعتماد طعمه های 
خود چند میلیارد تومان کاهبــرداری دارویی کرده بودند، 
به دام افتادند.ســرتیپ محمدکاظم تقوی، فرمانده انتظامی  
خراســان رضوی گفت:اعضای این باند سه نفر هستند که با 
جلب اعتماد  یک شرکت دارویی در مشهد 7میلیارد تومان 

کاهبرداری کرده اند.
 داروهای مذکور در هشت کانتینر از نقاط مختلف کشور به 
مشهد انتقال داده شده بود. در این زمینه اعضای باند دستگیر 
شــده اند.  وی تصریح کرد: اعضای باند اعتراف کردند که با 
جعل اسناد در دیگر شهرها از طعمه های خود کاهبرداری 
میلیاردی کرده اند. تحقیقات  برای روشن شدن دیگر زوایای 

این ماجرا ادامه دارد.

نقشه انتقال موادمخدر در کویر لو رفت 
کشف132کیلوگرمتریاک

ازدوموتورسیکلت
خطقرمز: فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: تکاوران 
یگان تکاوری »دیهوک« شهرســتان طبس، 132 کیلوگرم 
تریاک در بازرسی از دو موتورسیکلت در مناطق کویری این 

شهرستان کشف کردند.
سردار مجید شجاع اظهار کرد: سه شنبه شب گذشته تکاوران 
یگان تکاوری»دیهوک« شهرستان طبس  با دریافت اطاعاتی 
مبنی بر ورود دو موتورســیکلت حامل موادمخدر به مناطق 
کویری شهرســتان طبس، موضوع را پیگیری و دستگیری 

سوداگران مرگ را در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: مأموران هنگام رصد و 
کنترل محورهای کویری دو موتورسیکلت حامل موادمخدر را 

شناسایی و به راکبان آن ها دستور ایست دادند.
ســردار شــجاع بیان کرد: راکبان دو موتورسیکلت حامل 
موادمخدر با مشــاهده مأموران متواری شدند که با اقدامات 
پلیســی موتورها متوقف و راکبان آن ها دستگیر شدند و در 

بازرسی از آن ها 132 کیلوگرم تریاک کشف شد.
وی تصریح کرد: مواد کشف شده به همراه دو موتورسیکلت 
متعلق به قاچاقچیان به یگان تکاوری »دیهوک« منتقل شد 
و متهمان با تشکیل پرونده و دستور مقام قضایی روانه زندان 

شدند.

طی مراسمی در مشهدآغاز شد
طرحزمستانهپلیسراهاستان

ایرنا:طرح زمســتانی 
دیگــر  و  پلیــس راه 
ی  ه ها ســتگا د
بــرای  امدادرســان 
و  زائــران  رفاه حــال 
مسیر  در  مســافران 
جاده های برون شهری 
ی  ضو ن ر ســا ا خر
از بیســتم آذر ماه در مشهد آغاز شــد. فرماندهی انتظامی 
خراســان رضوی در این مراسم گفت: اجرای طرح زمستانی 
جاده ای تا 20 اســفند ماه آینده بــا همکاری پلیس های راه 
و راهور، اداره کل راهــداری، اورژانس، جمعیت هال  احمر و 
دیگر نهادهای امدادی این اســتان در مسیر همه جاده های 
خراسان رضوی به ویژه مناطق برفگیر، صعب العبور و همچنین 

داخل شهرها ادامه دارد.
سردار محمدکاظم تقوی افزود: در این چارچوب از یک هزار 
و 275 دستگاه خودرو امدادی در خراسان رضوی بهره گیری 
شده است. 185 دستگاه خودرو از این تعداد متعلق به نیروی 
انتظامی است. از طرفی 25 درصد مأموریت های پلیس 110 

مربوط به رخدادهای ترافیکی است.

  
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 پیشنهاد به مسئوالن استان
بیش از یک میلیون خودرو شــخصی مردم مشهد و میلیون ها خودرو زائران در طول سال 
هوای مشــهد را حتی در روزهای مطلوب در نزدیکی مرز بحران آلودگی نگه داشــته اند؛ 
پیشنهاد می شود حداقل پنجشــنبه ها در مشهد مثل تهران تعطیل شود تا قدری از تردد 

خودروها و ترافیک کاسته شود.
936...6158

  چرا درگز دانشگاه دولتی ندارد؟
چرا در شهرستان درگز دانشگاه دولتی وجود ندارد؟ با گذشت چندین سال هنوز در سطح شهر 
دانشگاه دولتی وجود ندارد و دانشجویان برای تحصیل به شهرهای دیگرمی روند. لطفاً نهادهای 

نظارتی نظارت کنند.
910...1813

  خط شلوغ 28/1 را دریابید
صبح ها از ساعت6 تا8 صبح و ظهرها 12تا14مسیر خط28/1 مملو از جمعیت دانش آموز می شود،اما 
اتوبوس های این خط هر 15تا20دقیقه می آید. بعضی مواقع بسیاری از مسافران به علت نبودن 
جا نمی توانند سوار بشوند به خصوص برای محصان که موجب تأخیر و مشکات تحصیلی 
می شود. چرا شرکت اتوبوسرانی فکری برای این خط یا کاهش سرفاصله زمانی اش نمی کند؟

936...6158

  نامنظم ترین خط!
بیشتر مســافران خط 210 در برخی ایام ســال را زائران تشکیل می دهند، اما نامنظم ترین، 
کثیف ترین و بی برنامه ترین خط مشهد است. در ضمن همیشه اکثر اتوبوس ها کمکی خطوط 

دیگر هستند.
915...6428

  کو گوش شنوا!
لطفاً به آقایان بفرمایید اگر امکان دارد خط 21که از میدان شهدا حرکت می کند در ایستگاه بیمه 
خیابان هاشمی نژاد توقف داشته باشد. با توجه به فاصله بین دو ایستگاه  بارها مردم به دفتر شهدا 

درخواست داده اند، ولی کو گوش شنوا!
915...7366

  پاسخ شهرداری منطقه 10 به یک پیام
احتراماً در پاسخ به مطلب »مسئوالن محترم شهرداری منطقه خواهشاً ورودی آیت اهلل رفسنجانی 
5 را اصاح کنید. از آیت اهلل رفسنجانی 5 به آیت اهلل رفسنجانی 7 نمی شود رفت. از بولوار آیت اهلل 
رفسنجانی هم به آیت اهلل رفسنجانی 7 ورود غیرممکن است. البته چند وقت پیش جدول گذاری 
کردند ولی متأســفانه کارشناسی شده نبود« مندرج در تاریخ 98/09/09 به استحضار شهروند 
محترم می رساند: طرح اصاح هندسی خیابان آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 5 طرح مصوب سازمان 

حمل ونقل و ترافیک بوده و شهرداری منطقه فقط اجرای این طرح را بر عهده داشته است.

عقیلرحمانی  کاهبردار حرفه ای که با 
ارســال پیامک انبوه»پول را به این کارت واریز 
کنید« در مشهد چند نفر را سرکیسه کرد، در 
حوالی تهران ردزنی و تحت تعقیب قرار گرفت.
چند روز پیش شکایت های مشابه و همزمانی 
از ســوی تعدادی از شــهروندان مشــهدی 
در دادســرای ناحیــه 7 مشــهد)ویژه فضای 
مجازی( مطرح شد که بررسی آن ها اشاره به 

کاهبرداری با شیوه ارسال پیامک داشت.
در ادامه تک به تک شــاکیان به شعبه 771 
دادســرای ناحیه 7 مشــهد هدایت شدند تا 
توسط قاضی سیدمحمدباقر جائیان به ماجرا 

رسیدگی شود.

   منتظر شماره کارت بودم
 که این پیامک آمد!

وقتی نخستین شاکی پرونده که یک زن بود در 
شعبه حضور پیدا کرد، از او خواسته شد که اول 
نحوه وقوع جرم را توضیح و پس از آن تمامی 

اظهارات خود را مکتوب کند.
شاکی در این باره به مقام قضایی گفت: چند 
روز پیش تمامی کابینت های منزلم را عوض 
کردم و به همین واســطه حــدود 3 میلیون 
تومان به کابینت ســاز بدهکار شدم. قرار بود 
طلبکار برای من شــماره کارتی ارسال کند تا 
من انتقال وجه را انجام دهم. در همین گیرودار 
بود که یک پیامک به گوشی من آمد که متن  
آن این بود:»پول را به این شــماره کارت واریز 

کنید«.
من هم بــدون فوت وقت 3 میلیون تومانی را 
که بدهکار بودم به شماره کارت ارسالی واریز 
کردم. چند ساعت پس از این اقدام کابینت ساز 
تماس گرفت و یک شــماره کارت بانکی داد 
و گفــت: هزینه نصب و ... کابینت ها را به این 

شماره کارت واریز کنید.
من هم که پول را واریز کرده بودم گفتم وجه را 
چند ساعت قبل به کارتی که اعام کرده بودید 

واریز کردم، اسناد واریز را که 
برایش خواندم متوجه شدم 
در دام کاهبــرداری گرفتار 

شده ام.
شاکی دوم هم که برای انجام 
کارساختمانی به یک راننده 
جرثقیل بدهکار شــده بود، 
مدعی شــد: چند روزی بود 
راننده جرثقیل پشت سر هم 
برای 600 هزارتومان طلبش 
و خسته ام  تماس می گرفت 
کــرده بود. ایــن پیامک که 

برایم آمد مبلغ را به حساب او واریز کردم ولی 
پس از آن دیدم که راننده دوباره تماس گرفت. 
این گونه بود که متوجه شــدم این یک شیوه 
کاهبرداری اســت، چرا که در لحظه شــاید 
تعداد زیادی قصد انتقال وجه را داشته باشند و 

وجوه به حساب مذکور واریز شود.
از ســوی دیگر همزمان دو نفــر دیگر هم به 
شــکات پرونده افزوده شــدند که آن ها هم از 
همان شــماره موبایل برایشــان پیامک آمده 
و مبالغ 2 میلیــون و600 هزار تومان و 300 

هزار تومان به شماره کارت 
کاهبردار انتقال داده بودند.

در  کــه  قضایــی  مقــام 
و  دقیــق  بررســی های 
موشکافانه خود به این نتیجه 
رسید که در همان زمان به 
احتمــال زیاد صدها پیامک 
مشابه دیگر به سرشماره های 
مختلف در شهر مشهد ارسال 
شده است، ابتدا به قید فوریت 
دستور مسدودی کارت بانکی 
که وجوه به آن واریز شده بود 
را صادر و در پی آن به مأموران مبارزه با جعل 
و کاهبرداری پلیس آگاهی استان دستور داد 
تا هرچه سریع تر ردزنی های خود را آغاز و اعام 

کنند که پشت پرده ماجرا چه افردی هستند.

  خارج کردن وجوه 
از حساب با شیوه های خاص

این گونه بود که کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
رسیدگی به پرونده پیامک »پول را به این کارت 
واریز کنید« را در دستور کار خود قرار دادند. 

در همان لحظات اولیه مشــخص شد عامل و 
یاعامان این اقدام که می دانستند  برخی در 
ایــن دام گرفتار خواهند شــد و در این راه از 
کارت های بانکــی بی هویت و... بهره می برند، 
پس از کارت به کارت شدن رقم های مختلف 
با استفاده از دستگاه های کارتخوان فروشگاهی 
اقدام به خرید و دریافت وجوه نقد کرده بودند.

تحقیق روی شــاخه ای دیگر از مســتندات 
مشخص کرد که عامل و یا عامان این اقدام 
در حوالی تهران وجوه را ازحســاب ها خارج 
کرده اند.پیگیری های فنی پلیس موجب شد 
چهره عامل اصلی این ماجرا شناســایی و در 

اختیار پلیس قرار بگیرد.
از طرفی مشــخص شد متهم هنگام دریافت 
وجه نقد کارت ملی به فروشــندگان نشــان 
مــی داد کــه بررســی های اولیــه حاکی از 

جعلی بودن آن مدرک دارد.

   سوءاستفاده از کم دقتی مالباختگان!
گزارش قدس حاکی اســت: در حالی متهم 
پرونده از ســوی مقــام قضایی تحت تعقیب 
قرار گرفت که مشخص شد عامل این اقدام با 
ارسال همزمان صدها پیامک طعمه های خود 

را به دام انداخته بود. 
نکته ای که در این پرونده قابل توجه است این 
است که تمامی طعمه ها فقط با دیدن پیامک 
و همزمانی آن با پرداخت بدهی و... دست به 
این اقدام زده انــد که اگر پیش از واریز مبالغ 
و مشاهده سرشــماره ناشناس، با طلبکار و... 
تماس می گرفتند هرگز مورد زیان قرار نگرفته 

بودند. 

کالهبرداریسادهاماعجیبباتلفنهمراه

مراقب پیامک »پول را به این کارت واریزکنید« باشید!

 اگر مالباختگان 
پیش از واریز مبالغ 

و مشاهده سرشماره 
ناشناس، با طلبکار و... 

 تماس می گرفتند
  هرگز مورد زیان

 قرار نگرفته بودند

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
پیشبینیادامهبارشها

درخراسانرضویتاروزجمعه
ســی  شنا ا هو قدس:
خراســان رضوی اعام 
کرد: براســاس تحلیل 
مدل های  و  نقشــه ها 
هواشناسی از بعدازظهر 
دیروز با نفوذ ســامانه 
بارشــی بــه اســتان 

بارندگــی از نواحی غربی آغاز شــده که این بارش ها به طور 
متناوب تا فردا جمعه در سطح استان و به ویژه نواحی مرکزی و 
جنوبی ادامه خواهد داشت. پیش بینی می شود حجم بارش ها 
تا ظهر امروز حادث شــود. همچنین طی این مدت دما در 
غالب نقاط اســتان روند کاهشی خواهد داشت و بارش ها در 
نواحی سردســیر استان به شکل برف و باران رخ خواهد داد.
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ورزش خراسان تجربه ای دیگر برای یگانه باغ ایرانی ثبت ملی مشهد رقم خورد

مزایده ای تاریخی برای »باغ خونی«

قدس  ســرور هادیان: بانک کشاورزی با 
انتشــار آگهی در روزنامه ها نسبت به مزایده 

فروش باغ خونی اقدام کرده است.
براساس آگهی درج شــده باغ خونی واقع در 
خیابان عنصری مشــهد به قیمت پایه 255 

میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده است.
این در حالی است که مجموعه باغ خونی یگانه 
باغ ثبت ملی شده مشهد مربوط به دوره قاجار 
اســت و این اثر در تاریخ 25 اسفند 1379 با 
شــماره ثبت 3240 به عنوان یکی از آثار ملی 

ایران به ثبت رسیده است. 
در اوایــل قاجاریه در بخــش جنوبی خارج از 
حصارهای شــهر مشهد نمادی از باغ ایرانی با 
وسعت 5/6 هکتار ساخته شد که به باغ خونی 
یا به واســطه وجود چشــمه ای در آن به باغ 

چشمه موسوم شده است. 
این باغ دارای سه عمارت مستقل بوده که دو 
ساختمان آن تخریب شده است. بنا بر روایات 
تاریخی در سال 1330 شمسی 1912 میالدی 

از این باغ مسجد گوهرشاد را به توپ بستند. 

 عدم تغییر کاربری در اثر تاریخی
معاون میــراث فرهنگی خراســان رضوی در 
خصوص بحث مزایده باغ خونی در گفت وگو 
با قدس می گوید: این موضوع اشــکالی ایجاد 
نمی کند، فقط خریدار و فروشنده باید بدانند 
که یک اثر تاریخی را می خرند و می فروشند و 
این اثر ثبت تاریخی شده و نباید تغییر کاربری 

در آن ایجاد شود. 

مرجان اکبری می افزاید: وقتی 
خریدار می داند این اثر ثبت ملی 
شده باید در حفظ و مرمت آن 
بکوشد و از طرفی مجاز است که 
آن را احیا و بهره برداری کند و 
حتی در راســتای گردشگری 

عمومی  از آن استفاده کند.
وی تأکیــد می کنــد: ما اعالم 
کرده ایم که بخش حقوقی مان به 
صورت کتبی به  بانک کشاورزی 
اعالم کند که فروشنده را مقید 

کند که به فروشــنده کتباً لوح ثبتی  و نامه 
مــا را منعکس کند وهمچنین به اداره ثبت و 
اسناد رسمی هم این موضوع رونوشت می شود 
که در جریان قرار بگیرند که خریدار یا همان 

مالک کیست. 

 پیشنهاد موزه باغ خونی
 وی در پاســخ به این پرسش که چرا تاکنون 
برای اســتفاده از این اثر تاریخی ثبت شده به 
عنوان موزه اقدامی نشــده، بیان کرد: چندین 
بار در دوران مدیریت شــهرداران گذشته این 
بحث مصوبه شــد که طرح زیبا و خوبی برای 
این باغ نیز پیشنهاد داده شد که این پیشنهاد با 
رعایت حفظ اثر نیز بود ولی متأسفانه هنوز این 
اتفاق خوب انجام نشده، اما معتقدم شهرداری 
به لحاظ مالی می تواند با بانک تهاتر هم داشته 
باشــد و با سیاســت گذاری درســت در این 

مجموعه شرایط خوبی را فراهم سازد. 

 حراج نیست
مدیــر پایــگاه میــراث 
تاریخی  بافــت  فرهنگی 
مطهر  حــرم  پیرامــون 
رضوی نیز در گفت وگو با 
خبرنگار ما درباره واگذاری 
باغ خونــی می گوید: این 
موضــوع منافاتی با بحث 
خرید و فــروش یا انتقال 
ندارد و ایــن بحث حراج 
واگذاری،  بلکه  نیســت، 
انتقال و یا خرید و فــروش واژه  صحیح تری 

است .
وفا ثابتــی می افزاید: خرید و فروش آثاری که 
تحت حفظ آثار ملی ثبت هستند، مانعی ندارد. 
وی با بیان این نکته که طبق ماده 565 فصل 
نهم قانون مجازات اســالمی نقل و انتقال باید 
با هماهنگی میراث فرهنگی انجام شود، اظهار 
می دارد: مالک با توجه به شرایط و قوانینی که 
حاکم اســت و با علم به آن  این بنای تاریخی 
ثبت شده را خریداری می کند، بنابراین هدفش 
احیا و بهره برداری اصولی از این بنای تاریخی  
باید باشــد. اگر به این  شــکل صورت بگیرد، 

مانعی ندارد. 

 تاریخچه باغ خونی مشهد
باغ خونی در فاصله 500 متری از حرم مطهر 
درحد فاصل میدان بیت المقدس )فلکه آب( و 
میدان بسیج )فلکه برق یا فلکه گل خطمی( و 

در انتهای خیابان عنصری 9 قرار گرفته است.
این باغ مدتی به عنوان کنســولگری روسیه 
در مشهد و سپس مدتی به نام دفتر بازرگانی 
دولت روســیه، در اختیار روس ها قرار گرفت. 
سرانجام با فروپاشی کمونیسم، روس ها در سال 
1369 شمسی باغ را برای همیشه ترک کردند.

نخستین سند باغ در سال 1317 شمسی به 
نام اداره مالیه زده شده که در سال های پس از 
انقالب به بانک کشاورزی تعلق می گیرد. پس 
از آن نیز این باغ در اختیار نیروی انتظامی قرار 

می گیرد.
جالب اینکه برای وجه تســمیه باغ دو روایت 
وجود دارد که با رد یکی، دیگری قوت بیشتری 
می گیرد.عده ای بر این باورند که در حادثه به 
توپ بستن حرم رضوی، روس ها اجساد زائران 
حضرت را به این باغ منتقل و دفن کردند و از 
آن زمان به بعد این باغ به باغ خونی شــهرت 

یافت. 
ولی باغ مزبور بیشتر به باغ روس ها معروف بوده 
و با توجه به اسناد تاریخی، در زمان ناصرالدین 
شاه از این باغ تحت عنوان باغ خونی نام برده 
شده که به موجب آن، روایت اول رد می شود. 
طبق نظر تاریخ شناس برجسته مشهدی، استاد 
ســیدی، نام خون، خیــن، خونیک و خانیک 
تلفظ های مختلــف واژه ای از زبان پهلوی به 
معنای چشمه است و احتماالً وجود چشمه ای 
در این بــاغ، این نام را به وجود می آورد و این 
نظریه براساس دالیل موجود صحیح تر به نظر 

می رسد.

فرهنگ و هنر
 اعزام ورزشکار خراسانی 

به مسابقات واترپلو قهرمانی جهان
ورزشــکار  یک  قدس: 
خراســانی همراه با تیم 
ملی ایران به مســابقات 
واترپلو قهرمانی جهان در 

کویت اعزام شد. 
مسابقات واترپلو قهرمانی 
جهان رده سنی زیر 20 
سال از 21 تا 29 آذر ماه با حضور 20 تیم در قالب چهار گروه 

در کشور کویت برگزار می شود.
بر این اساس امیرعلی مرادی، ورزشکار خراسان رضوی همراه 
با تیم ملی واترپلو ایران عازم کویت شد. تیم ملی ایران در این 
مسابقات با تیم های مونته نگرو، آمریکا، کویت و ایتالیا هم گروه 
است. گفتنی است، 13 بازیکن به همراه سه نفر کادر فنی عازم 

کویت شدند تا با حریفان خود به رقابت بپردازند. 

 رقابت نماینده خراسان رضوی 
در مسابقات شنای کشور

قدس: مرحله نخســت هفدهمین دوره مســابقات شنای 
باشــگاه های کشــور امروز و فردا با حضور نماینده خراسان 
رضوی آغاز می شود. مرحله نخست هفدهمین دوره مسابقات 
قهرمانی شنای باشگاه های کشور در سال 139۸ با عنوان جام 
خلیج فارس از 2۸ آذرماه در استخر قهرمانی آزادی تهران آغاز 
می شود. طبق اعالم کمیته برگزاری مسابقات، این رقابت ها با 
حضور 10 تیم در سه مرحله پیگیری خواهد شد که شناگران 
در هر مرحله دو روز به رقابت خواهند پرداخت. قهرمان لیگ 
هفدهم نیز پس از برگزاری ســه مرحله و احتساب مجموع 

امتیاز تیم ها مشخص خواهد شد.
استخر شهید هاشمی نژاد مشــهد، آکادمی 9 دی و آزادی ، 
پرسپولیس ، توســعه شــنای البرز، هتل آپارتمان کوروش 
کرمانشاه، کیان شنای گلستان، عقاب نهاجا، مقاومت بسیج، 
نفت تهران و نفت امیدیه 10 تیم حاضر در هفدهمین دوره 

لیگ شنای باشگاه های کشور هستند.

 تالش بانوان والیبالیست مشهدی
 برای حضور در لیگ برتر 

قدس: سه تیم مشهدی 
دور رفت لیگ دسته یک 
کشــور را با هدف صعود 
ایران  بانوان  به لیگ برتر 
مختلف  اســتان  سه  در 
شــروع کردند.  سه تیم 
مشکی پوشــان، مدرن و 
سورن از مشهد راهی لیگ دسته اول والیبال کشور شده اند. پیش از 
 این قرعه کشی لیگ دسته یک والیبال بانوان ایران میان 15 تیم 
حاضر در مسابقات این فصل انجام شد که تیم های حاضر در لیگ 
دسته یک بانوان در ســه گروه پنج  تیمی قرار گرفتند و مراحل 
رفت وبرگشت این مسابقات به صورت متمرکز در یک استان برگزار 
می شود. مرحله رفت لیگ دسته یک والیبال بانوان هم به میزبانی 

سه شهر از 16 آذرماه شروع و تا روز گذشته ادامه داشت.
به جز بازیکنان بومی که در ســه تیم مشهدی حضور دارند، پنج 
بازیکن دیگر مشــهد هم برای تیم های دیگراستان ها به میدان 
می روند. نفیسه غالمی، نگین سوختانلو، فاطمه وطنخواه، اسما 
وطنخواه و فرزانه ســید والیبالیست هایی هســتند که در تیم 
زرتشتی یزد به میدان می روند.تیم والیبال مشکی پوشان یا همان 
شهربهشت در این مرحله راهی زنجان شده است. بهناز رضایی، 
ویدا روحانی نژاد، فاطمه رمضانی، مهســا کریمی، مریم کرمانی، 
رکســانا جدی، هانیه توکلی، عســل مظفر، عسل خالقی، یلدا 
چهره نگار، آیالر یوسفی و غزاله تیموری ترکیب تیم مشکی پوشان 

است. آن ها دو بازی نخست را با پیروزی پشت  سر گذاشتند. 
پنج تیم در مرحله مقدماتی مســابقات والیبال دسته یک بانوان 
کشــور در گروه دوم که به میزبانی شهرســتان پاسارگاد برگزار 
می شود، شرکت دارند. شوکت پیرانی، مهسا حسین زاده، مرضیه 
گیلکی، شیوا شمیرانی، مهدیه شیرنژاد، سیما دهستانی، بهاره 
براتی، فهیمه حیدری، مبینا سوختانلو، پری تدین، زهرا ایمانی، 
فاطمه بزازان، بهاره روان ســاالر، مهتاب نجاتی پور، یلدا بارویی، 
مرضیه افشین پور، میترا بزرگمهر و مژده علیپور بازیکنان این تیم 
هستند. این تیم نیز تا به حال دو پیروزی مقابل نماینده قم و یزد 
به دست آورده است. مانیا سلیمانی، مدیر آکادمی مدرن نیز که 
سال هاست در والیبال دختران فعالیت دارد، امسال با تیم مدرن 
در رقابت ها حاضر شده و خودش هدایت تیم را برعهده دارد. تیم 
مدرن در مرحله مقدماتی با تیم های اسالمشهر، اصفهان، کرمان 
و قائمشــهر هم گروه است. آن ها کار را با شکست مقابل نماینده 

کرمان آغاز کردند. 

مجموعه باغ خونی 
یگانه باغ 

ثبت ملی شده 
مشهد مربوط 

به دوره 
قاجار است 

بــرش

1. نوعی ســنگ آهــک متخلخــل تزئینی- 
هشــت پا 2. طایفه- از ماشین آالت راه سازی- 
از نیروهای چهارگانه ارتشــی 3. سرخش سر 
ســبز را بربــاد می دهد- پایتخــت اقتصادی 
هند- بحر 4. از نســخ کم فروغ سیســتم عامل 
وینــدوز- نیتروژن- ثقل و ســنگینی چیزی  
5. رهایی یافتن- کســی کــه روی طناب راه 
می رود 6. شــهرتوت- ام الخبائث- خریدن- از 
خواهران برونته- همگی 7. ســینمای فاجعه 
آبــادان- ورقه ضخیــم- حمله کننده ۸. دفتر 
ثبت حساب های موقتی- کم قیمت- سوغاتی 
مشهد 9. صاحبان و پرورش دهندگان- آدینه- 
همســرحضرت یعقوب»ع« 10. آب شــرعی- 
بــاال- رفیق شــفیق- صــوت درد- پرحرفی 
11. پایتخــت جمهوری ارمنســتان- درحال 
تکان خــوردن 12. پیامبران- فهم و شــعور- 
به این خشــکبار صادراتی لقب بمب کلســیم 
داده اند 13. خیاط- نگهبان دروازه- شــاهکار 
امیل زوال 14. محل کار کارمند- تعداد بازیکنان 
یــک تیم فوتبال در زمین- طناب 15. از انواع 

پیوند درختان- استاندار سابق - زیرپامانده

1. نو- طایفــه ای ایرانی- کار را باید به وی 
ســپرد 2. شــک و تردید- شکســت نور- 
برودت 3. تیم فوتبالی در اســپانیا- حجاب 
و پوشــش- ضــرورت 4. غالف شمشــیر- 
پیشــانی  دارد- چروک  معروف  تصمیمــی 
5. جوی خون- از واکنش شــیمیایی آن با 
کلر ، نمک طعام تشــکیل می شود- جنگ و 
نبرد- نفس خسته 6. اهل یکی از شهرهای 
عکس-  چهارچوب  خراسان رضوی-  دوگانه 
دعای زیرلب 7. پدر شــعرنو- دستگاهی در 
 .۸ ایرانی- نوعی قمری  موســیقی ســنتی 
کوروش  زمســتانی  کاخ  آســمانی-  خرس 
هخامنشــی از جاذبه های تاریخی این شهر 
9. خبرگزاری  بوشهر است- حرف همراهی 
رسمی افغانستان- دستور- بخشی از دست 
انســان از شانه تا آرنج 10. شهر بادگیرها- 
بازداشــتن- حرفی در الفبــای یونانی 11. 
موضوع رســاله- هدررفته- حافظه ســخت 
رایانــه- دانــه معطر 12. شــانس و اقبال 
پاییز  بــه دور-  اشــاره  معنی می دهد-  هم 
13. فائق- کوه تــازی- احصاء 14. زادگاه 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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15. نوعی سم  مارکوپولو - خجسته- خاندان 
بسیارکشــنده خطرناک- ساز تیره- مسکن    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  عمودی  افقی

               1 
               2 
               3 
               4 
               5 
               6 
               7 
               8 
               9 
               10 
               11 
               12 
               13 
               14 
               15 

 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 و ح ي و ن ب و ت   د ا ل ب و ز
 2 ا ي ا ر   و ل و ل ه   ا ل ا م
 3 گ   ر ا و ر ا   س ا م س و ن  
 4 ر ا ي   د ي   ج ا ن ا   ا ي ت
 5 ا ن   د ا س ت ا ن   ن ا ر ل ن
 6   ج ا ن ي   ا د ي ت و ر   ي ي
 7 ش ا خ   ع م ل ه   ت ر ن ج   س
 8 ك م ت ر   ه س   م ر   ب ا ر و
 9 ا   ر و ا ل   س و ي ز   ب و ر
 10 ف ت   ا ل ت م ا س   م ب ر م  
 11 ت ا ك س ي   د ر ي و ز ه   ا س
 12 ه ف ت   ا ن ي س   ا م   ا ل ت
 13   ت ي س ف و ن   گ ل ه ا ر   ا
 14 خ و ب ي   ا ه ا ن ت   ل د ن ي
 15 ا ن ه د ا م   س و ر ا خ م و ش
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حضور درخشان عکاسان خراسان در مقدونیه
قدس: آثــار چهار عضو خانه عکاســان جوان مــورد پذیرش 
گروه داوری نخســتین مسابقه و نمایشــگاه بین المللی عکاس 
2019Koriton در کشــور مقدونیه قرار گرفت. در این دوره از 
مســابقه که در دو بخش داخلی و بین المللی برگزار شده است، 
در بخش بین الملل یک اثر از سیدجلیل حسینی زهرایی، عکاس 
مشهدی برنده مدال نقره این دوره از مسابقه شد و عالوه بر این 
مهدی زابل عباسی )سه عکس( علیرضا عطاریانی )دو عکس( و 
دکتر رسول اولیازاده )یک عکس( حضور درخشان و بی سابقه ای را 
رقم زدند. تمامی عکس های پذیرفته شده در این مسابقه عالوه بر 
شهر کومانوو در پنج شهر مهم کشور مقدونیه از جمله: اسکوپیه 
)پایتخت(، کوچانی، فاالمدوفو، بیتوال و کروشفو به نمایش عمومی 

درخواهد آمد. 

 راهیابی هنرمندان نیشابوری 
به جشنواره »سروناز« شیراز

نیشابور- خبرنگارقدس: 
هنرمنــدان عــکاس و 
نیشــابوری  فیلمســاز 
هاللــی،  )حمیدرضــا 
رضــا معتمدی ، محمد 
زواری  مهــدی  غریبی، 
باغبان، ســارا کمالیان، 

معصومه حســین آبادی و امیر بیاتی( توانستند جواز ورود به 
شصت و سومین جشنواره منطقه ای »سروناز«شیراز را از آن 
خود کنند.  مســئول انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیشابور اظهارکرد:جشنواره منطقه ای »سروناز« 
شیراز در سه بخش مسابقه، فیلم کوتاه، فیلم نامه و عکس و 
با حضور استان های فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 
کرمان، هرمزگان، اصفهان، قم، مرکزی و البرز برگزار می شود. 
مسعود سلیمانی ســپهر افزود: اســامی 34 عکس و چهار 
»مجموعه عکس« راه یافته به شــصت و ســومین جشنواره 
منطقه ای سینمای جوان »سروناز« اعالم شد که هنرمندان 

عکاس نیشابوری نیز حضور دارند.

 30 آذر؛ آخرین  مهلت نام نویسی اعالم شد
 ششمین جشنواره روستاها و عشایر 

دوستدار کتاب و  پایتخت کتاب ایران
شــورای  رئیس  قدس: 
شــبکه  هماهنگــی 
روستاهای دوستدار کتاب 
با اشــاره به برگزاری دو 
رویداد »ششمین جشنواره 
روستاها و عشایر دوستدار 
»ششــمین  و  کتــاب« 

پایتخت کتاب ایران« گفت: آخرین  مهلت  نام نویسی روستاها و 
شهرهای عالقه مند 30 آذرماه است. سعید صوفی، نماینده استان 
مرکزی در شورای عالی استان ها و رئیس شورای هماهنگی شبکه 
روســتاهای دوستدار کتاب افزود: این دو رویداد 6 سال است که 
به صورت پیوسته برگزار می شود و هدف از برگزاری آن ها انتخاب 
شهرها و روستاهای برگزیده در حوزه کتاب و کتاب خوانی است. 
صوفی با بیان اینکه  نام نویسی در این جشنواره ها تا 30 آذر مهلت 
دارد، ادامه داد: این دو رویداد از سال 93 آغاز به کار کرد و امسال 
ششمین سال برگزاری آن است. در رویداد »پایتخت کتاب ایران« 
که هر ســاله برگزار می شود یک شــهر از میان شهرهای نامزد 
به عنوان پایتخت کتاب ایران با همکاری یونسکو و دفتر مطالعات و 
برنامه ریزی، وزارت فرهنگ و ارشاد و چند دستگاه دولتی برگزیده 
می شود. شهری که به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب می شود 
کمک های مالی برای توســعه طرح های کتاب خوانی، توســعه 
کتابخانه های عمومی و... دریافت می کند. عالقه مندان می توانند 
برای دریافت فراخوان به سایت شبکه ترویج کتاب خوانی به آدرس 

Www.bookpromotion.ir مراجعه نمایند.

 چهاردهمین نشست »شعر مهمان«
به میزبانی شهرستان خلیل آباد

قدس: چهاردهمین نشســت »شــعر مهمان« حــوزه هنری 
خراسان رضوی با حضور جمعی از شاعران استان در شهرستان 
خلیل آباد برگزار می شود. این نشست  با هدف شناسایی و پرورش 
اســتعداد عالقه مندان به شعر و ادب فارسی و تعامل حداکثری 
شــاعران استان با حوزه هنری خراسان رضوی هر بار در یکی از 
شهرستان ها و روستاهای استان و یا محله های شهر مشهد برگزار 

می شود.
در همین راستا چهاردهمین نشست از این سلسله محافل ادبی با 
حضور جمعی از شاعران مشهدی و خراسانی، امروز پنجشنبه 21 

آذر ماه در شهرستان خلیل آباد برپا می شود.

  روز گذشته آغاز شد
پیش تولید فیلم کوتاه 

»عصر بارانی« در مشهد

قدس: روز گذشــته به همت نویســنده و کارگردان 
مشــهدی مرحله پیش تولید فیلــم کوتاه دیگری در 
مشــهد آغاز شد. جلسه پیش تولید فیلم کوتاه »عصر 
بارانی« به نویسندگی و کارگردانی نسیم سهیلی و به 
تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد 

برگزار شد.
این فیلم نخســتین فیلم کوتاه »نســیم سهیلی« از 
هنرجویان دوره فیلم ســازی ورودی پاییز 97 انجمن 

سینمای جوانان ایران دفتر مشهد است.
»عصر بارانی« روایتگر داستان دو بچه نوازنده خیابانی 
بــه خانه زنی وارد می شــوند و به زندگی ســرد او و 

همسرش پی می برند.

   با هدف توسعه فرهنگ گردشگری 
جشنواره سراسری صنایع دستی 

در گناباد گشایش یافت

ایرنا: سومین نمایشگاه و جشنواره سراسری صنایع دستی 
و فرهنگ و اقوام کشــور در گناباد گشایش یافت. رئیس 
اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی گناباد 
هدف از برگزاری این نمایشــگاه و جشــنواره را توسعه 
فرهنگ گردشگری و رونق صنایع دستی ذکر کرد. علیرضا 
شناسایی گفت: در این نمایشگاه صنایع دستی استان های 
خراسان رضوی، جنوبی، تهران، همدان، زنجان، اصفهان، 
یزد، گیالن ، مازندران، اردبیل، کرمان، سمنان، کرمانشاه،  
گلستان و فارس در قالب ۸0 غرفه در معرض دید عموم  
قرار داده شده است. سومین نمایشگاه و جشنواره سراسری 
صنایع دستی و فرهنگ و اقوام تا 2۸ آذر ماه در محل سالن 

ورزشی و محوطه دانشگاه پیام نور گناباد دایر است.

   معاون درمان دانشگاه علوم  پزشکی مشهد:
نرخ سزارین را تا ۱2.5 درصد کاهش 

داده ایم

ایسنا: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: نرخ 
زایمان ســزارین از 56 درصد شــروع شد و در حال حاضر 
به 50.7 درصد رســیده است. شاپور بدیعی اول،  دیروز در 
همایش کشوری مامایی و ســالمت زنان که به مناسبت 
صدمین سال دانشگاهی شدن مامایی ایران، در تاالر ابن سینا 
برگزار شد با بیان اینکه بسته های طرح تحول نظام سالمت 
اجرا شد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این بخش خوب 
عمل کرده اســت، عنوان کرد: بیــش از 230 هزار زایمان 
طبیعی رایگان را در منطقه تحت پوشش دانشگاه مشهد 
انجام  و 12.5 درصد نرخ سزارین را کاهش داده ایم. در این 
زمینه بسیار کار انجام شده و حدود 60 هزار کالس آموزشی 

شکل گرفته است.

پنجشنبه 21 آذر 1398
 15 ربیع الثانی 1441 12 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9132  ویژه نامه 3516 

نیکوکاری
رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز 

خراسان رضوی خبر داد
  انعقاد تفاهم نامه ساخت 50 هزار 

مترمربع فضای آموزشی با خیران
هیئت  رئیــس  قدس: 
خیرین  مجمــع  مدیره 
خراســان  مدرسه ســاز 
رضوی با اشاره با اقدامات 
خوب خیرین مدرسه ساز 
اســتان گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش 

از 130 تفاهم نامه با خیرین مدرسه ساز استان برای مشارکت 
در ساخت حدود 50 هزار مترمربع فضای آموزشی و پرورشی 
در استان منعقد شده است. غالمعلی رأفتی افزود: این تعداد 
تفاهم نامه یک هزار میلیارد ریال هزینه در برخواهد داشــت 
که حدود 70درصد آن توســط خیرین مدرسه ساز و مابقی از 
محل اعتبارات دولتی تأمین خواهد شــد. وی یادآور شد: در 
مهرماه امسال خیرین مدرسه ساز استان با تحویل 602 کالس 
درس که به صورت مردمی و مشــارکتی ساخته شده است، 
مقام نخست کشور را کسب کردند. رأفتی افزود: مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان خراسان رضوی به عنوان نخستین مجمع در 
کشور در سال 77 تأسیس شد که خیرین مدرسه ساز استان 

همواره سرآمد کشور بوده است.
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