
  بینایی سنجی رایگان200 هزار 
دانش آموز محروم در خراسان رضوی

 یاد و خاطره شهدای »دیده بان« 
در معراج

سیصد و شصت و یکمین جلسه هیئت شهدای ادوات در مشهد برگزار شداز امروز آغاز می شود

مســئول کمیته امور خیریه انجمــن اپتومتری 
خراســان رضــوی از اجــرای طــرح معاینــات 
بینایی سنجی رایگان دانش آموزان مناطق محروم 
حاشیه شهر توسط این انجمن با همکاری آموزش 
و پرورش خبر داد.  محمدرضا برادران روحانی در 
گفت وگو با خبرنگار ما گفــت: از 23 آذر تا پایان 

سال جاری اعضای انجمن ...

 سیصد و شــصت و یکمین جلسه هیئت شهدای 
ادوات همراه با گرامیداشت و یادواره شهدای دیده بان 
بجنورد در مشــهد مقدس برگزار شــد. به گزارش 
خبرنگار ما در این یادواره که در ســالگرد شــهدای 
دیده بان شاخص - شهیدان مجید کریمی و محسن 
محمدزاده- در محل معراج شهدای مشهد با حضور 

یکی از نمایندگان منتخب مشهد ...
.......صفحه 4 .......صفحه 4 
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شمارش معکوس دریافت رمز دوم کارت های بانکی آغاز شد
 گفت وگوی قدس 

با کوچک ترین مداح کشور

 b به عشق اهل بیت
می خوانم

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

 نقدی بر بی تفاوتی 
مردم و مسئوالن

خودروهای 
امدادی در 
دام ترافیک

بی شــک بارها شــاهد گیر کردن یک خودرو امدادی در میان 
خودروهای متوقف در پشــت چراغ قرمز بوده اید که با صدای 
بلند آژیرش بی توجهی برخی از ما را فریاد می زند.آنچه مسلم 
است خودروهایی از قبیل آمبوالنس، آتش نشانی و پلیس یک 
مأموریت دارند و آن خدمت سریع به شهروندی که در موقعیتی 
خــاص و اضطراری قــرار دارد و این احتمال وجود دارد که هر 
یک از ما همان شهروند متقاضی امدادرسانی باشد.با این حال 
و با توجه به اینکه از ســالیان گذشته تالش های بسیاری برای 
فرهنگ ســازی این موضوع صورت گرفته که با شنیدن صدای 
آژیر خودرو های امدادی تنها یک وظیفه داریم و آن خالی کردن 

مسیر حرکت آن هاست ولی بازهم گویا ...

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با اشاره به مهلت یک هفته ا ی در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 2 

 با پیگیری مددکاران

زندانی کتابخوان 
نیشابوری آزاد شد

هر چند کوچک است و کودکانه رفتار می کند ولی در پاسخگویی 
به سؤاالت بزرگ تر جلوه می نماید. مهدیار خراسانی، مداح کودک 
خراسانی با وجود خردسالی تقریباً سرشناس است و کسی نیست 

که به شعر و مدیحه سرایی عالقه مند باشد ...

با تــالش واحد فرهنگی و تربیتی و پیگیری مــددکاران، زندانی 
کتابخوان نیشابوری با مطالعه بیش از 2 هزار جلد کتاب از زندان 
نیشابور آزاد شد.  این زندانی به جرم سرقت و رد مال به مبلغ 3۰ 
میلیون ریال از سال ۹۶ در زندان نیشابور تحمل حبس نموده که 
با دعوت از شاکی پرونده در مددکاری زندان و قبول تخفیف مبلغ 
2۷ میلیون ریال توسط وی رضایت اخذ و زندانی آزاد شد. وی در 
زمان آزادی، مطالعه و کتاب خوانی در دوران حبس را عامل مهمی 

.......صفحه 4 در تغییر نگرش به زندگی ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

شنبه 23 آذر 1398

 17 ربیع الثانی 1441
 14 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
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قدس: رئیــس کل بانک مرکزی با اشــاره بــه اینکه 
تــاب آوری خــود را در برابر تحریم افزایــش داده ایم، 

گفت:»ثبات اقتصادی« هدف مهم بانک مرکزی است.
عبدالناصر همتی در جلســه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان که در اســتانداری خراسان رضوی برگزار 
شد، اظهار کرد: مهم ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل 

تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.
وی افزود: در تمام دنیا وظیفه بانک های مرکزی چنین 
مواردی اســت، چرا کــه اگر تورم کنترل نشــود، فقر 

گسترش پیدا می کند.
رئیــس کل بانک مرکزی »کمک به اشــتغال و تولید« 
را هــدف بعدی بانــک مرکزی بیان کــرد و ادامه داد: 
سیاســت های ارزی در اختیار بانک مرکزی اســت، در 
این راســتا با یک مانعی روبه رو هســتیم و آن تحریم 

تروریستی اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران است.

قانون بانکداری بدون ربا از سال آینده اجرایی می شود
وی گفــت: الیحه اصالح نظام بانکی مورد تأیید علما و 
فقها قرار گرفته و از سال آینده تمام جرایم و سود ها بر 

مبنای بانکداری بدون ربا خواهد بود. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این جلسه 
در جمع خبرنــگاران گفت: قانون بانکداری بدون ربا از 

ابتدای سال آینده اجرایی می شود.
وی چاره حل مشــکالت بانک ها را در قانون »بانکداری 
بدون ربــا« عنوان کرد و گفت: طبق این قانون ســود 
واحدهای تولیدی باید به ســپرده گذاران پرداخت شود 
و عالوه بر اصالح ســاختار بانک ها، ما را از شائبه ربوی 

بودن سود بانکی نیز نجات می دهد.
وی ادامه داد: دریافت سود و نحوه محاسبه آن همیشه 
مورد انتقاد بوده، اما با اجرای این قانون دیگر مشــکلی 

نداریم و همه چیز شرعی خواهد بود.
همتی با اشــاره به شــبهات برخی علمــا در خصوص 
محاســبه میزان ســود و جرایــم بانکی، اظهــار کرد: 
خوشــبختانه در این مصوبه این مشکالت برطرف شده 

و از ســال آینده سیستم امهال بانکی اصالح می شود و 
بر مبنای نظر شورای فقهی بانک مرکزی تسهیالتی که 
بازپرداخت آن معوق شود، نحوه محاسبه جرایم و سود 
در ســود آن بر مبنای قانون بدون ربا و اصول شــرعی 

پیش بینی شده، خواهد بود.
اســتاندار خراســان رضوی هم در این جلسه گفت: در 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی سعی 
کرده ایم تا بروکراسی را حذف کرده و اقدامات را تسهیل 

کنیم.
علیرضا رزم حسینی اظهار کرد: یکی از مزیت های ستاد 
تسهیل استان این است که کمیته های آن توسط بخش 

خصوصی اداره می شود.
در ادامــه معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی اظهار کرد: یک هزار و 12۹ تفاهم نامه 
سرمایه گذاری تاکنون در چارچوب طرح مثلث توسعه 
اقتصادی فرهنگی اســتان به ارزش 128 هزار میلیارد 
تومان امضــا و ظرفیــت ایجاد 1۶3 هزار شــغل هم 

پیش بینی شده است. 
علی رسولیان با اشــاره به اینکه 2۰۰ پروژه اولویت دار 
استان احصا شده اســت، افزود: هم اکنون تراز تجاری 
خراسان رضوی در سال جاری به رقم 8۰۰ میلیون دالر 

افزایش یافته است.

قدس- سمانه محمدزاده ثانی  هادی 
مکتــب دار، باغدار نمونه ملی روســتای 
خانلق شهرستان شــیروان دیپلمه است 
و بــه مدت 25 ســال به عنــوان باغدار 
مشــغول فعالیت در باغداری است.او در 
سال گذشته با برداشت 2۹۰ تُن سیب در 
هکتار رتبه ملی برداشت را کسب کرد و 
در ســال جاری نیز از هر هکتار 2۷۰ تن 

سیب برداشت کرده است.
ایــن باغدار نمونه در گفت وگو با خبرنگار 
ما می گوید: از 1۰ هکتــار باغی که دارم 
۶ هکتار آن ســیب و 4 هکتار دیگر انگور 

است.
وی با بیــان اینکه هر باغــدار به طور 
متوســط از هــر هکتار 5۰ تن ســیب 
برداشــت می کند، می افزایــد: این باغ 
4هزار و 5۰۰ درخت سیب از نوع لبنانی 
زرد و قرمز دارد که در سال جاری از هر 
هکتار 2۷۰ تن سیب با بهترین کیفیت 
برداشــت کرده ام که این رقم در ســال 
گذشته 2۹۰ تن در هر هکتار بود از این 
رو چند سال است به عنوان باغدار نمونه 

معرفی می شوم.
وی می گوید: عمر درختان سیب این باغ 
25 سال است که از هر درخت باالی 4۰۰ 

تا ۷۰۰ کیلو سیب برداشت می کنم.
این باغدار نمونه در ســال برای شــخم 
زدن، جمع آوری شاخه ها از زیر درختان، 
سم پاشی، هزینه کارگر و... 5 میلیارد ریال 

برای ۶ هکتار باغ خود هزینه می کند.

 هر باغ و مزرعه یک چاه نفت 
وی بــا بیان اینکــه هر بــاغ و مزرعه 
خود یک چاه نفت محســوب می شود، 
می گوید: 4هزار کارگر در طول سال در 
باغ سیب بنده مشغول فعالیت هستند و 
هیچ شغلی مانند کشاورزی اشتغال زایی 
ایجــاد نمی کنــد و عشــق و عالقه به 
کشاورزی سبب درآمدزایی یک کشاورز 

می شود.
وی داشــتن اطالعات، تجربــه کاری و 
عالقه مندی به بخش کشاورزی و باغداری 
را رمــز موفقیت خود می داند و می گوید: 
یک باغدار و کشــاورز باید در مرحله اول 
گیاه شــناس، تغذیه شناس و آفات شناس 

خوبی باشد.
وی درخصوص مشــکالت باغــداران و 
کشــاورزان نیز می افزاید: فــروش، نبود 
صنایع تبدیلی و صادرات، ورود دالالن و 
افزایش قیمت ســموم از جمله مشکالت 

کشاورزان هستند. 

  انتقاد از عملکرد بیمه باغداران
وی در خصــوص بیمه کشــاورزی نیز 
بیمــه حمایت های  اظهــار مــی دارد: 
آنچنانی ندارد و هزینه بیمه محصوالت 
در برابر سرمازدگی و حوادث غیرمترقبه 
با دریافتی آن تفــاوت چندانی ندارد و 
بنده نیز در گذشته باغ را بیمه می کردم 
اما بــه خاطر مطلوب نبــودن خدمات 

اکنون بیمه نمی کنم.
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آگهی  دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان قطارشهری مشهد مورخه 1398/10/21

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

قطار شهری مشهد ساعت 00: 14 روز شنبه مورخه 21/ 10/ 1398 در نمازخانه شرکت بهره برداری 
قطارش��هری مشهد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی 

ایشان دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.
یادآوری:

الف( این مجمع با حضور) نصف بعالوه یک( اعضا شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در 
آن اتخاذ می گردد برای کلیه اعضا اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود. 

ب( اعضای محترمی که امکان حضور در جلس��ه را ندارند امکان واگذاری حق رأی خود را به موجب 
وکالت نامه کتبی به فرد دیگری  را دارند. که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 
رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. اعضاء متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از س��اعت 08:00 الی 10:00 صبح روزهای زوج به محل دفتر ش��رکت مراجعه و پس از 

وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز، ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور کار جلسه:

1- بررس��ی و تصویب صورت های مالی  پس از اس��تماع گزارش عملکرد هیأت مدیره  و اس��تماع 
گزارش  بازرس قانونی برای سال 1397   

2- طرح واتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سپرده های بانکی و ذخایر قانونی 1397
3- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای یک سال مالی ( برای مدت یک سال مالی (

4-  طرح و اتخاذ تصمیم درمورد اعضائیکه به تعهدات خود عمل نمی نمایند.
5- بررسی و تصویب بودجه سال 98 

6- بررسی و تصویب پاداش هیئت مدیره براساس قانون تعاون کشور
 هیئت مدیره

ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت 
یک هفته  جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر100 

به  نسبت  تصمیم  اتخاذ  جهت  شناسایی  کارت  داشتن  همراه  با  میشود  دعوت  محترم  اعضای  کلیه  از  بدینوسیله 
موضوعات دستور جلسه درجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 100 که در 
ساعت 9:30 روز پنجشنبه مورخ 98/10/05 به آدرس مشهد - بلوار دانش آموز - دانش آموز 29 - مسجد حضرت 

سکینه )س(تشکیل می گردد؛ حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بارزس                  2- طرح و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 97 
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98            4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل  
6- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهکار و اعضایی که به تعهدات خویش عمل ننموده اند 

شایان ذکر است طبق ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی 
میسر نباشد میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید تعداد وکالت نامه ها تابع           
آیین نامه اجرایی مجامع عمومی خواهد بود )هر عضو3 رای و غیر عضو یک رای( مهلت واگذاری وکالت نامه ها از 

تاریخ انتشار آگهی 10 روز درمحل دفتر شرکت در ساعات اداری میباشد .
ضمنا داوطلبان تصدی هیئت مدیره و بازرسی میبایست حداکثر ظرف مهلت هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت، 
ضمن مراجعه به دفتر شرکت مدارک خود را تسلیم هیئت مدیره نمایند در غیراینصورت هیچگونه عذری از طرف 

کاندیداتورها پذیرفته نخواهد شد.                            هیئت مدیره
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تاریخ انتشار:
1398/09/23

قابل توجه شرکت های بسته بندی مواد غذایی
به همکاری شما جهت بسته بندی 

ادویه جات نیازمندیم.
09153299483-09154031743 
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سازمان مدیریت حمل و نقل
 شهرداری گناباد - نوبت سوم

در نظر داردبرابر ایین نامه مالی شهرداری 
ها و به اس��تناد بند 8 مصوبه ش��ماره 101 مورخ 
98/6/16 شورای اس��المی شهرگناباد نسبت به 
واگذاری کلیه خدمات پایانه مس��افربری اعم از 
تاسیس��ات و اجاره غرفه ه��ا و 5درصد عوارض 
بلیط های مسافری و امور خدماتی میدان میوه و 
تره بار گناباد را به اشخاص حقوقی واجد شرایط 
واگ��ذار نمای��د. از متفاضی��ان محت��رم دع��وت 
می گ��ردد جه��ت دریاف��ت اس��ناد به س��ازمان 
مدیری��ت حم��ل و نق��ل واقع در خیاب��ان غفاری 
طبقه فوقانی پاساژ ش��هرداری مراجعه نمایند.
ضمن��ا اخرین مهلت ش��رکت در مزای��ده 10 روز 

پس از درج اگهی نوبت سوم می باشد
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رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دغدغه های فقها وعده داد 

99؛ سال اصالح نظام بانکی
گفت وگوی قدس با باغدار نمونه ملی خراسان شمالی

از برداشت 270 تن سیب در هکتار تا ایجاد شغل برای 4هزار نفر



گفت وگوی قدس با کوچک ترین مداح کشور

به عشق اهل بیت j می خوانم 
قدس آنالین    تکتم بهاردوســت: هر 
چند کوچک اســت و کودکانه رفتار می کند 
ولــی در پاســخگویی به ســؤاالت بزرگ تر 
جلــوه می نمایــد. مهدیار خراســانی، مداح 
کودک خراســانی با وجود خردسالی تقریباً 
سرشناس است و کســی نیست که به شعر 
و مدیحه ســرایی عالقه مند باشد و در فضای 
مجازی بچرخد و مهدیار را نشناســد. مهدیار 
بــه دعوت قدس آنالین دقایقی را میهمان ما 
بود و با همان کالم کودکانه اش صحبتش را با 

بسم اهلل شروع کرد. 

 آقا مهدیار سالم و خوش آمدی لطفًا 
خودت را کامل معرفی کن؟ 

»عشق سوزان است بسم اهلل الرحمان الرحیم
 هر که خواهان است بسم اهلل الرحمان الرحیم«
من مهدیار خراسانی چهار سال و نیم از مشهد 

امام رضا)ع( هستم. 

 از چند ســالگی شــروع به خواندن 
کردی؟ 

از سه ســالگی... من از همان اول اشعار صابر 
خراسانی را چند بار گوش می کردم و آنجا بود 
که حس کردم می توانم مثل او بخوانم. چون 
اشعار اهل بیت)ع( بود من هم خوشم آمد که 

بخوانم. 

 از ابتدا تحت تعلیم چه کسانی مداحی 
را آموختی؟ 

پدر و مادرم.

 آیا به اجبار به این مجالس می رفتی و 
اشعار را حفظ می کردی؟ 

اصالً... پدر و مادرم کامالً من را آزاد گذاشــته 
بودند یعنی اگر نمی خواســتم در مجلســی 
شــرکت کنم پدرم قرار را کنسل می کردند. 
خودم خیلــی دوســت دارم در این مجالس 

شرکت داشته باشم و با عالقه 
اشعار را حفظ می کنم. 

 دوست داری همین روال 
را ادامه بدهی؟ 

بله، حتماً

 نخســتین بار کجا و در محضر کدام 
استاد مدیحه سرایی کردی؟ 

حاج مهدی اکبری و شعری بود که برای همه 
ائمه)ع( گفته شده است. 

 در شــعرخوانی چه کسی الگوی تو 
است؟ 

صابر خراســانی. من در جلســات ایشان زیاد 
شرکت می کنم. 

 در جلســاتی که شــرکت می کنی 
جمعیت زیــادی حضور دارنــد. دچار 

استرس نمی شوی؟ 
نه اصالً. من به عشــق اهل بیــت)ع( در این 

جلسات شــرکت می کنم. خیلی 
راحــت می خوانــم و از حرکات 
دستانم هم زیاد استفاده می کنم. 

 به کدام امام بیشــتر ارادت 
داری؟ 

امام رضا)ع( 

 به مداحی کدام امام عالقه مندی؟ 
-امام علی)ع( چون امام اول است. 

 برنامه روزانه ات چیست؟ 
مثل همــه بچه ها بازی می کنــم. البته یک 
فرصتی را در روز به شعرخوانی و حفظ اشعار 
می گــذارم و اگر به جلســه ای دعوت شــوم، 
می روم وگرنه در زندگی و برنامه روزانه فرقی 

با بچه های همسن خودم ندارم. 
 تا به حال در کجاها شعرخوانی داشتی؟ 
آزادی روز  نفــری  در ورزشــگاه 100 هــزار 
شیرخواره ها، برنامه خاله شادونه، حضور در محضر 
همه مداحان معروف کشــور و برنامه تلویزیونی 

زنده ماه طاهر و چند برنامه تلویزیونی دیگر.

 چه آرزویی داری؟ 
- دو آرزو دارم یکــی از آن هــا زیــارت امام 
حســین)ع( اســت که به کمک خانمی اهل 
کشــور کویت که شــعرخوانی من را در هتل 
مدینه الرضا، شــب شهادت امام رضا)ع( دیده 
بود به زودی برآورده می شود و دیگر اینکه دلم 
می خواهد خدمت مقام معظم رهبری برسم و 

در محضر ایشان شعرخوانی کنم. 

 چه شد این خانم آرزویت را برآورده کرد؟ 
- نمی دانم مطمئناً خدا به دل این خانم انداخته 

بود که آرزوی مهدیار را برآورده کن.

استاندار خراسان رضوی: 
  فرهنگیان باید از معیشت خوبی 

برخوردار باشند
پورحسین:  حسین 
استاندار خراسان رضوی 
گفت: نظــام آموزش و 
پرورش کشــور به ویژه 
معلمــان و فرهنگیــان 
باید از معیشــت خوبی 
برخوردار باشند تا بتوانند 

فرزندان ما را به خوبی تربیت کنند. علیرضا رزم حســینی در 
گردهمایی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه نظری استان 
که با حضور معاون وزیر و رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
کشــور و مدیرکل آموزش و پرورش استان در سالن همایش 
مجتمع سپید مشهد برگزار شــد، با اشاره به اینکه در حوزه 
سیاست معتقد به شــعار »والیت و توسعه« هستیم، افزود: 
مشی میانه روی و اعتدال بر مدار حق را در حوزه های مختلف 
دنبال می کنیم و معتقدیم برای دستیابی به توسعه و آبادانی 
باید ظرفیت بخش خصوصی و شــرکت های توسعه گرا را به 

کار گرفت.
معاون وزیر و رئیس ســازمان آموزش و پرورش اســتثنایی 
کشورهم در این همایش از مدیران مدارس خواست در زمینه 
مناسب ســازی مدارس عادی برای پذیــرش دانش آموزان با 

نیازهای ویژه، اهتمام داشته باشند.
سیدجواد حسینی خواهان اصالح نظام اعتبارات و تأمین منابع 
در آموزش و پرورش شــد و اظهار کرد: آثار کمبود بودجه در 
آموزش و پــرورش گریبان همه را خواهد گرفت و باید همه 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی کشور به کمک آموزش و 

پرورش بیایند.
قاسمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
هم در این همایش گفت: به اعتقاد همگان آموزش و پرورش 
محور توسعه است و کشورهایی که به توسعه پایدار رسیده اند 
از آموزش و پرورش شروع کرده اند و اگر قرار است نگاه تحولی 
در کشور حاکم شود باید به آموزش و پرورش توجه ویژه کنیم.

 مدیرکل ورزش و جوانان 
در گفت وگو با قدس خبر داد

  ساخت 11خانه جوان در خراسان رضوی
هادی زهرایی: مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان 
ســاخت 11  از  رضوی 
اســتان  در  جوان  خانه 

خبر داد.
فرزاد فتاحی در حاشیه 
تجلیل  همایش  دومین 
از ورزشــکاران و هیئت های ورزشی شهرســتان قوچان در 
گفت وگو با قدس گفت: در خراسان رضوی 11 خانه جوان در 
حال ساخت است که امیدواریم تا پایان سال 10 خانه جوان 
به بهره برداری برسد که یکی از این خانه های جوان مربوط به 
شهرستان قوچان است که 800 میلیون تومان اعتبار دارد و 
در قالب یک ســاختمان به مساحت 560 مترمربع زیربنا در 

حال ساخت است.
وی در خصوص کارکرد خانه های جوان در استان، گفت: قرار 
اســت در این خانه های جوان که در استان ساخته می شوند 
جوانان عضو سازمان های مردم نهاد مستقر شوند و فعالیت های 
اجتماعــی و فرهنگی خود را در خانه جــوان انجام دهند و 
مدیریت خانه جوان در اختیار خود جوانان خواهد بود که یکی 

از خدمات دولت برای توجه به قشر جوان است.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص احداث 
گود کشــتی با چوخه در شهرســتان قوچان، گفت: از محل 
اعتبارات ریاســت جمهوری، 2 میلیارد تومــان اعتبار برای 
گودهای کشتی قوچان و مشهد دیده شده است و این اعتبار 
برای هر گود یک میلیارد تومان است که امیدواریم به زودی 
پیمانکار آن را مشخص کنیم تا اقدامات عمرانی در این گودها 
آغاز شود و برای سال آینده نیز 2 میلیارد تومان اعتبار برای 
گود کشتی باچوخه قوچان دیده شــده است که امیدواریم 
بتوانیم گود بســیار خوبی در حد برگزاری مسابقات کشوری 

و بین المللی ایجاد کنیم.
فتاحی در خصوص خانه کشــتی نیز یادآور شد: با توجه به 
عالقه مندان زیاد به رشته کشتی در قوچان و حضور نامداران 
بزرگ کشتی، این شهرستان نیاز به ساخت خانه کشتی دارد 

که امیدواریم این موضوع محقق شود.

  دبیرخانه»نشان مشهد« 
آغاز به کار کرد 

قدس: سرپرست سازمان 
اجتماعــی  فرهنگــی 
شــهرداری مشهد از آغاز 
به کار رســمی دبیرخانه 

»نشان مشهد« خبر داد. 
محمدمحسن مصحفی در 
مراسم افتتاح این دبیرخانه 
گفت: این نشان تندیسی است که به صورت سالیانه به اشخاص و 
نهادهای مردمی  که خدمتی شایسته و ارزشمند به شهر مشهد و 

مردم آن ارائه کرده اند، اعطا می شود. 
وی ادامه داد: بنا بر تقویم اجرایی امســال، مراسم اهدای نشان 
مشــهد در اســفند  برگزار خواهد شــد. وی گفت: این طرح با 
همکاری خانه هنرمندان مشهد و از طریق انتشار فراخوان ملی 
و دعوت از هنرمندان و طراحان سراسر کشور و داوری آثار رسیده 

به دبیرخانه انتخاب خواهد شد. 

  امام جمعه فریمان معارفه شد
تکریم  مراســم  قدس: 
و معارفــه امــام جمعه 
شهرســتان فریمــان با 
حضور معاون سازماندهی 
سیاست گذاری  شورای 
کشــور،  جمعه  ائمــه 
نماینده مردم فریمان در 
مجلس شورای اسالمی، فرماندار و برخی از مسئوالن و مردم 

فریمان در سالن اجتماعات فرمانداری فریمان برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم سیدمهدی معلمی به عنوان امام 
جمعه جدید شهرستان معرفی شد و از زحمات حجت االسالم 
محمدحســین ایزدی یزدان آباد که چنــدی پیش به عنوان 
مسئول شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه استان خراسان 

رضوی معرفی شده بود، قدردانی به عمل آمد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد 
  نام نویسی ۲۹ داوطلب شرکت 

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
ســتاد  رئیس  قدس: 
خراســان  انتخابــات 
رضوی از ثبت نام قطعی 
در  داوطلب شرکت   2۹
انتخابات نخستین میان 
دوره ای پنجمیــن دوره 
مجلس خبرگان رهبری 

در استان طی هفت روز خبر داد.
حســن جعفری با بیان اینکه فرایند نام نویسی در انتخابات 
نخســتین میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس خبرگان 
رهبــری از روز جمعه 15 آذرماه آغاز شــده بود، اظهار کرد: 
فرایند نام نویسی داوطلبان ساعت 18 روز پنجشنبه گذشته 

به پایان رسید.
وی افزود: مســن ترین داوطلبی که تاکنــون ثبت نام کرده 
اســت، 85 ساله و جوان ترین آن ها 24 ساله و میانگین سنی 

داوطلبان هم 48 سال است.

حضور نماینده آیت اهلل مصباح یزدی در فرمانداری 
خبر دیگری حاکی است، نماینده آیت اهلل مصباح یزدی برای 
 نام نویسی وی در انتخابات میان دوره ای پنجمین دوره مجلس 

خبرگان رهبری در فرمانداری مشهد حضور یافت.

سوژه از شما / پیگیری از ما

در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی خوانندگان  
عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام كلمه »سوژه« را قید نمايید.

شماره پیامک:   300072305

روزبازار

پیگیری

گردهمایی

شهری

انتصاب

گفتوگو

اتانتخابات

استان ما2
شنبه 23 آذر 1398
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شماره 9133  ویژه نامه 3517 

شماره پیامک: 30007۲305  
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فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

79,000

66,000

85,000

8,900

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ )مصوب(

گوشت گوساله بی چربی 
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوسفندی )ران( 

تخم مرغ )مصوب(

هاشــم رســائی فر:  فعال ســاازی رمز دوم یکبار مصرف قرار بود چند ماه قبل برای 
تراکنش های بانکی فعال شود تا از خیلی کالهبرداری های اینترنتی که در برخی موارد حجم 
زیادی از حســاب های بانکی مردم را درگیر خود کرده بود جلوگیری شود. بنا به دالیلی که 
بیشتر ریشه در آماده نبودن زیرساخت های الزم داشت این طرح متوقف شد و به مرحله اجرا 
نرسید. با وجود این گفته شد فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا همان رمز پویا در فرصتی 
نزدیک سر و سامان خواهد گرفت که طبق اعالم بانک مرکزی این اقدام قرار است از اول دی 
ماه به طور حتم انجام شــود. بر این اساس مردم در صورتی که بخواهند تراکنش هایی انجام 
دهند که نیازمند رمز دوم باشد الزاماً باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده کنند و نمی توانند 

یک رمز ایستا یا همیشگی برای رمز دومشان داشته باشند.

  استفاده از فرصت باقی مانده
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در خصوص اجرای طرح استفاده از رمز 
دوم یکبار مصرف گفت: براســاس دستورعمل بانک مرکزی از تاریخ اول دی ماه استفاده 
از رمز دوم ایســتا متوقف می شود و مردم برای انجام تراکنش های بانکی که نیاز به رمز 
دوم دارد حتماً باید از رمز دوم یکبار مصرف اســتفاده کنند.  حسن مونسان اظهار کرد: 
برای اینکه تراکنش های بانکی مردم دچار مشــکل نشود در فرصت باقی مانده می توانند 
با مراجعه به سایت بانک ها یا حضور در شعب نسبت به فعال سازی سامانه مد نظر برای 
دریافت رمز دوم اقدام کنند که انتظار داریم مردم عزیز هر چه زودتر این کار را انجام داده 
تا از ازدحام و شلوغی هایی که بعداً ممکن است به وجود آید جلوگیری شود. وی همچنین 
در مورد اینکه گفته می شود برای استفاده از خدمات رمز دوم حتماً باید مشترکان گوشی 
تلفن هوشمند داشته باشند، عنوان کرد: نه، به هیچ عنوان الزامی در استفاده از تلفن همراه 
هوشــمند نیست و دارندگان گوشی های تلفن معمولی هم می توانند از خدمات رمز دوم 
یکبار مصرف که در قالب سیســتم USSD تعریف شده استفاده کنند چیزی شبیه به 

پیامک های واریزی یا برداشتی که برای مشتریان بانک ها ارسال می شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در خصوص این موضوع که زیرساخت 
بانک های استان چقدر برای اجرایی کردن طرح رمز دوم یکبار مصرف آماده است، گفت: 
تمام بانک هایی که عضو شورای هماهنگی و عضو کمیسیون هستند در حال حاضر این 

آمادگی را دارند و در این زمینه مشکلی ندارند.

 اقبال خوب عمومی از طرح
مونسان در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند درصد از مردم استان برای دریافت رمز 
دوم یکبار مصرف اقدام کرده اند، عنوان کرد: آمار دقیقی در این مورد نداریم چون آمار هر 
کدام از بانک ها مستقل است و جداگانه ثبت می شود اما به طور غیررسمی اطالعاتی که 

هست نشان می دهد اقبال مردم نسبت به این قضیه خوب بوده است.
انتظار داریم در فرصت باقی مانده تا ابتدای دی ماه هر چه زودتر بقیه مردم نسبت به این 

کار اقدام کنند تا تراکنش های بانکی که خواهند داشت با مشکل مواجه نشود.  

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی با اشاره به مهلت یک هفته ا ی در گفت وگو با قدس:

شمارش معکوس دریافت رمز دوم کارت های بانکی آغاز شد

با پرداخت 1/2 میلیارد ریال صورت گرفت
مشارکت یک خیر در ساخت 

فضای آموزشی

قدس: یک فرد نیکوکار با تقبل نیمی از هزینه ها برای 
ســاخت یک باب فضای آموزشی در روستای نقد علی 

علیا صالح آباد مشارکت کرد.
نیک اندیش دکتر شاهین شاهســوند با پرداخت یک 
میلیارد و 200 میلیون ریال در ســاخت دبســتان دو 
کالســه روســتای نقد علی علیا صالح آباد مشارکت 

می کند.
این فضای آموزشی با زیربنای 120 مترمربع درمجموع 
2میلیــارد و 400 میلیون ریال هزینــه در بر دارد که 
مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان 

پرداخت خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان:
یک سوم فضاهای آموزشی جغتای 

فرسوده است

ایرنا: یک سوم فضاهای آموزشی جغتای فرسوده است 
که نوسازی و بازسازی آن 240 میلیارد ریال نیاز دارد.

مدیر آموزش و پرورش جغتای با اعالم این مطلب گفت: 
در صورت ساخت 12 هزار متر فضای آموزشی جدید 
مشــکل فضاهای آموزشی فرسوده شهرستان برطرف 
می شود. محمدرضا دستورانی افزود: با وجود محدویت 
منابع دولتی، نوســازی و بهســازی فضاهای آموزشی 
مدارس نیاز به مشارکت خیران دارد. وی اظهار کرد: در 
سال های گذشته با افزایش 6 هزار مترمربع به فضاهای 
آموزشی جغتای، فضاهای آموزشــی فرسوده در این 
شهرستان از 40 درصد به ۳0 درصد کاهش یافته است.

به میزبانی دانشگاه این شهر برگزار شد
مسابقات بزرگ سازه های ماکارونی 

شرق کشور در تربت حیدریه

ایرنا: مسابقات بزرگ سازه های ماکارونی شرق کشور با 
حضور 50 تیم و بیش از 100 سازه به کار خود پایان داد.
در بخش راندمان آزاد شتاب سازه از مشهد مقام سوم را 
کسب کرد و در بخش فشاری به ترتیب تیم های اپکس 
از بیرجند، دزرت دیاموند و آرسس از طبس اول تا سوم 

شدند. 
در بخش دانش آموزی تیم های هوشمندان سازه و ابر از 
مشهد و تیم دانش آموزی سما از تربت حیدریه مقام اول 

تا سوم را کسب کردند.
سازه تیم لوتوس از دانشگاه تربت حیدریه نیز در بخش 

زیبایی حائز رتبه برتر شد.

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.

  وجود قرص در کیک
 در خراسان رضوی گزارش نشده است

خبــری  رســائی فر: 
که ابتدا در شــبکه های 
به دست  مجازی دست 
چرخید و خیلی ها گفتند 
شــایعه اســت، چیزی 
نگذشت که تلویحاً تأیید 
قرص های  وجود  شــد. 

مختلف اعم از دارویی و... داخل برخی از تولیدات کارخانجات 
کیک و کلوچه! 

وجود قرص و کپسول کامالً سالم و دست نخورده و بدون تغییر 
رنگ یا تغییر در شــکل آن در بسته بندی برخی محصوالت 
غذایی مثل کیک، ویفر و... منسوب به 12 برند تولیدی، نشان 
می دهد که این موارد تعمدی و بعد از تولید، در سطح عرضه 

به اشکال مختلف در برخی بسته ها قرار گرفته است.
همین موجب شد تا با توجه به حساس بودن امنیت غذایی 
مردم، خیلی زود دستگاه های مختلف مرتبط به موضوع چه 
تولیدکنندگان و چه آن هایی که بحث نظارت و بازرســی را 
برعهده دارند وارد عمل شوند تا این اتفاق به خوبی مدیریت 
شود. گرچه اخباری مبنی بر مسمومیت چند نفر از هموطنان 
در استان های دیگر که عمدتاً بچه ها بودند منتشر شده، اما بنا 
بر اعالم مســئوالن مرتبط در خراسان رضوی گزارشی مبنی 
بر مسمومیت ناشــی از مصرف کیک و بیسکویت های آلوده 

هنوز وجود ندارد.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در این باره 
به قدس می گوید: تاکنون موردی که مبنی بر مســمومیت 
ناشــی از مصرف این مواد غذایی باشد گزارش نشده است. با 
توجه به اینکه امنیت غذایی مردم برای ما حساسیت زا است 
با کارشناسان مرتبط در بهداشت محیط و حرفه ای جلساتی 
را برگزار کردیم تا همه چیز به خوبی مورد رصد قرار گیرد و 

اتفاقی برای کسی نیفتد. 
با اینکه هنوز به طور رســمی موضوع آلــوده بودن کیک و 
بیسکویت ها که گویا 12 برند مختلف هستند به ما ابالغ کتبی 
نشده است، اما همان طور که عنوان شد بعد از حتی شایعه ای 
که مطرح گردید همه امکانات بسیج شده تا از بروز مشکالت 

احتمالی جلوگیری به عمل آید.
دکتر مهدی قلیان اول در خصوص اینکه چه باید کرد تا جلو 
خطرات احتمالی این موضوع گرفته شود، اظهار کرد: توصیه 
ما به همه به ویژه بچه هایی که کیک و کلوچه یا بیسکویت یا 
هر چیز دیگری را به عنوان چاشت استفاده می کنند این است 
که ابتدا برای جلوگیری از انتقال بیماری هایی مثل آنفلوانزا و 
بیماری هایی که از طریق دست منتقل می شوند، دست های 
خود را به خوبی شست وشو دهند بعد نیز کیک یا هر خوراکی 
دیگر را به صورت لقمه لقمه میل کنند تا داخل آن به خوبی 

دیده شود و مشکلی برای آن ها به وجود نیاید.
وی همچنین با اشاره به اینکه بازرسی های الزم از کارخانجات 
تا مراکــز توزیع به خوبی صورت می گیــرد، گفت: با اینکه 
شــرایط وجود قرص ها در داخل این مواد غذایی به گونه ای 
است که مشخص می شود بعد از تولید این اتفاق افتاده است، 
اما بازرســان ما از کارخانه تا زمان توزیع همه چیز را تحت 
کنترل دارند و مردم می توانند با سامانه 1۹0 موارد مشکوک 
را به ما اطالع رسانی نمایند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی 

شود.



روی خط حادهث

روی خط خبر

روی خط حادهث

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی خبر داد

 اختصاص89 میلیارد ریال 
برای الیروبی رودخانه های استان

 - ر بو نــیـشــــا
خبرنگارقدس: مدیرکل 
دفتــر مدیریــت بحران 
استانداری خراسان رضوی 
گفت: ســطح رودخانه ها 
در خراســان رضوی بــه 
دلیل عــدم  الیروبی باال 

آمده و ۸۹ میلیارد ریال برای الیروبی رودخانه های اســتان 
اختصاص یافته  است.

حجتعلی شایانفر در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات بحران شهرستان  نیشابور اظهار کرد: ۲۵ زمین لرزه 
باالی ۶ ریشتر تاکنون در استان به وقوع پیوسته که هشت 
مورد آن در نیشابور بوده و بزرگ ترین زلزله نیز با قدرت 7/۶  

ریشتر در این شهر ثبت شده است.
وی ادامه داد:از سال ۱۳۳۴ نیز تاکنون ۴۱ مورد سیل با ۱۶۳ 
کشــته در خراسان رضوی رخ داده که سیل بوژان نیشابور با 

۱۵۰ نفر جانباخته مهم ترین آن بوده است.
وی خاطرنشان کرد:اعتباری افزون بر یک هزار و ۱7۰ میلیارد 
ریال کمک بالعوض برای جبران خســارات کشاورزان این 
اســتان در برابر حوادث طبیعی اختصــاص یافته که از این 

میزان ۵۸۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.
وی عنــوان کرد:امســال یکــی از اولویت های اســتانداری 
خراســان رضوی بازگشــایی و الیروبــی حریــم و بســتر 
رودخانه هاست و تاکنون ۲۱۳ کیلومتر از بستر رودخانه های 
استان الیروبی و بیش از ۱۰۰ کیلومتر آن ها بازگشایی شده 
است. فرماندار نیشابور گفت: نقشه خطرپذیری دستگاه های 
اجرایی نیشابور باید تدوین شود تا میزان آمادگی شهرستان 

در برابر حوادث و بالیای طبیعی سنجیده شود.
علیرضا قامتی خاطرنشــان کرد: در مدت ۶ ماه آینده بانک 
اطالعات شهرستان باید تدوین شود و اعتباراتی که اکنون به 
نیشابور اختصاص یافته برای اقدامات پیشگیرانه کافی نیست 
و انتظار می رود اعتبارات به نیشــابور براساس تعادل بخشی 
میزان خطرپذیری اختصاص داده شود تا عقب ماندگی نیشابور 

جبران شود.

با اقدام به موقع پلیس صورت گرفت
 نجات مرد چهل و پنج ساله از سرما

خــط قرمز: فــردی که 
در  فراموشــی  اثــر  بــر 
شهرستان»درمیان«از خانه 
خارج و در بیابان گم شده 
بود توسط پلیس از مرگ 

حتمی نجات پیدا کرد.
سرهنگ»سیدحســین 

حسینی« رئیس بازرســی فرماندهی انتظامی  خراسان جنوبی 
اظهار کــرد: با اعالم مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بر 
گم شدن فرد چهل وپنج ساله ای در مناطق بیابانی شهرستان 
»درمیان« مأموران پاســگاه سراب عملیات جست وجو را برای 

پیدا کردن فرد مفقود شده آغاز کردند.
وی بیان کرد: از سویی با توجه به برودت هوا و فرارسیدن شب، 
عملیات جســت وجو با کندی پیش می رفت که با تالش چند 
ســاعته مأموران، فرد مفقود شده در بیابان های اطراف روستای 
سراب در حالی که بر اثر سرما وضعیت مناسبی نداشت پیدا و از 

مرگ حتمی نجات یافت.
سرهنگ حسینی تصریح کرد: این مرد که دچار فراموشی بود 
بالفاصله تحت درمان قرار گرفت و پس از اقدامات اولیه امدادی 

تحویل خانواده اش شد.

با پایان سرقت های سریالی 14 روزه رقم خورد
 دستگیری دو سارق حرفه ای 

و کشف 50 فقره ارتکاب جرم 
خــط قرمز: دو ســارق 
حرفه ای کــه در دو هفته 
۵۰ فقره سرقت محتویات 
خودروها را رقم زده بودند، 

دستگیر شدند.
ســرهنگ عباس صارمی، 
فرمانده انتظامی مشــهد 

گفت: گزارش سرقت های سریالی در روزهای اخیر در محدوده 
بولوار فرامرز عباسی و جانباز مشهد، پلیس را برآن داشت طرح 
ویژه ای را در دســتور کار خود قرار دهد. سرهنگ صارمی افزود: 
تیم های دایره تجســس کالنتری آبکوه مشهد در این عملیات 
ضربتی توانستند عامالن سرقت ها را با بررسی دقیق سرنخ های 

موجود چهره زنی و مورد شناسایی قرار دهند. 
در ادامه مأموران کالنتری آبکوه دو متهم سی وهفت و چهل و 
شش ساله را در اقدمی غافلگیرانه پس از کنترل و مراقبت های 

پوششی دستگیر کردند. 
متهمان در تحقیقات اولیه تاکنون به بیش از ۵۰فقره ســرقت 
وسایل داخل خودروها در محدوده بولوار جانباز و فرامرز عباسی 

اعتراف کرده اند.
فرمانده انتظامی مشهد خاطرنشان کرد: همچنین پلیس مالخر 
اموال سرقتی را نیز دستگیر و مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل 
الستیک،باتری ،ضبط و پخش و دیگر وسایل داخل خودرو را از 

محل اختفای متهمان کشف کرد.

دادستان مانه و سملقان خبر داد
 بازگشت اختالس میلیاردی 

به حساب آموزش وپرورش
دادســتان  قرمز:  خط 
عمومــی و انقالب مانه و 
به  اشاره  سملقان ضمن 
صدور کیفرخواست برای 
متهم پرونده سوءاستفاده 
مالی در آموزش وپرورش 
این شهرســتان، از اعاده 

کلیه وجوه اختالس شده به بیت المال خبر داد.
مهدی ایزانلو درباره جزئیات محتویات پرونده فساد مالی صورت 
گرفتــه در آموزش وپرورش مانه و ســملقان اظهار کرد: پس از 
وصول گزارش اداره کل بازرســی اســتان مبنی بر شکل گیری 
سوءاستفاده جریان مالی در آموزش وپرورش مانه و سملقان در 
این خصوص پرونده قضایی تشــکیل و به اتهامات مطروحه در 
شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرای  این شهرستان  

رسیدگی شد.
دادســتان عمومی و انقالب مانه و ســملقان خاطرنشان کرد: 
اتهامات متهم پرونده اختالس توأم با جعل ســنتی و رایانه ای 
به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۲۲ میلیــون و ۴۱۰ هزار و ۸۲7 ریال و 
همچنین استفاده از سند مجعول و به عالوه معاونت در اختالس 
از شــهرداری مانه و ســملقان به مبلغ ۲۶۸ میلیون و ۵۰ هزار 

ریال است.
وی ضمن تشــریح تالش های به عمل آمده مبنی بر وصول و 
اعاده اموال بیت المال به خزانه دولت، از استرداد کلیه وجوه مورد 

اختالس از سوی متهم خبر داد.
ایزانلو تصریح کرد: خوشــبختانه در نتیجــه پیگیری های به 
عمل آمده از متهم  پیش از صدور کیفرخواست، نسبت به استرداد 

کلیه وجوه اختالس شده اقدام شد.
دادستان مانه و سملقان افزود: با استناد به ماده ۵ و تبصره های 
۲ و ۳ قانون تشــدید مجــازات مرتکبین ارتشــاء، اختالس و 
کالهبرداری برای متهم کیفرخواست  صادر شده و پرونده برای 

ادامه رسیدگی به محاکم جزایی ارسال  شده است.

دادستان شیروان اعالم کرد
 آغاز اجرای حکم یک اختالسگر 

خط قرمز: دادستان عمومی و انقالب شیروان از اجرای مجازات 
حبــس متهم پرونده اختــالس میلیاردی از بیمارســتان این 
شهرســتان خبر داد. هدایتی نیا در تشــریح جزئیاتی از پرونده 
قضایی مربوط به اختالس ۱۰ میلیارد ریالی یکی از پرسنل زن 
بیمارســتان امام خمینی )ره( شیروان گفت: پس از کشف جرم 
و پایان یافتن تحقیقات مقدماتی دقیق از ســوی دستگاه های 
نظارتی، سرانجام متهم دستگیر و درباره اتهامات انتسابی به وی 
در شعبه ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی دادسرای عمومی 
و انقالب شــیروان، پرونده قضایی تشــکیل شــد که متعاقب 
بازجویی های به عمل آمده و مستندات و محتویات پرونده، عامل 

اختالس با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
وی افزود: پس از پایان تشــریفات قانونی دادرسی در دادسرا از 
جمله صدور کیفرخواست، متهم از سوی محاکم جزایی به تحمل 
پنج سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، استرداد 
وجوه مورد اختالس و نیز پرداخت ۲ میلیارد ریال به عنوان جزای 

نقدی محکوم شد.
هدایتی نیا عنوان کرد: طبق دادنامه قطعی صادر شده، مبلغ دقیق 
اختالس شده جمعاً به میزان ۹میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای 
دادگاه احراز گردید و هم اکنون با ارسال پرونده به اجرای احکام 
کیفری دادسرای این شهرستان، روند اجرای مجازات محکوم با 

معرفی و اعزام وی به زندان شیروان آغاز شده است.

 دستگیری سارقان شب رو 
با هوشیاری عوامل بسیج

دو  رحمانی:  عقیــل 
در  که  حرفه ای  ســارق 
مشهد  شــهر  حاشــیه 
سرگرم اقدام مجرمانه ای 
محاصره  در  بودند  دیگر 
نیروهای گشت رضویون 
بســیج  مقاومت  ناحیه 

سپاه حضرت مسلم)ع( گرفتار و دستگیر شدند.
روزهای پایانی هفته گذشــته بود که تیم های گشت رضویون 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( حین رصد مناطق 
آلوده و حاشیه ای شهر مشهد به تحرکات شبانه دو نفر که سوار 

بر یک دستگاه موتورسیکلت بودند مشکوک شدند.
برای بررسی بیشتر ماجرا هر دو نفر به صورت نامحسوس تحت 
تعقیب قرار گرفتند. کمی بعد افراد مشکوک در کنار یک دستگاه 
خودرو پراید از موتور پیاده شده و پس از امن دیدن محل برای 
ســرقت خودرو مذکور وارد عمل شدند. به محض دست به کار 
شدن آن ها نیروهای بسیجی عملیات دستگیری را آغاز و در یک 
لحظه آن ها را محاصره و بازداشت کردند. متهمان که حین سرقت 
یک دستگاه خودرو پراید دستگیر شده بودند هیچ توجیهی برای 
اقدام خود نداشــتند، از طرفی مشخصات موتورسیکلت مورد 
اســتفاده نیز مورد استعالم قرار گرفت که پاسخ دریافتی نشان 
می داد  موتورسیکلت نیز چند روز پیش از سطح شهر به سرقت 
رفته است. پس از آن متهمان برای کشف دیگر جرایم احتمالی 

تحویل عوامل کالنتری شهرک شهیدرجایی شدند.

ردزنی محموله موادافیونی از سیستان تا خراسان 
 اتوبوس حامل موادمخدر 

در ایستگاه پلیس متوقف شد
خط قرمز: یک دســتگاه اتوبوس مسافربری حامل چند صد 
کیلوگرم موادمخدر در نزدیکی مشــهد پــس از انجام اقدامات 

تعقیب و مراقبت توسط پلیس متوقف شد.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در تشریح ماجرا گفت: در 
پی کسب اطالعاتی مبنی بر قاچاق موادافیونی از استان سیستان 
و بلوچستان به مشهد، تحقیقات پلیسی در این زمینه آغاز شد. 

ســرتیپ محمدکاظم تقوی افزود: تیم های مرکز عملیات ویژه 
پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی با ردزنی های گسترده، 
اتوبوس حامل موادمخدر را شناســایی و به صورت نامحسوس 
تحت کنترل قرار دادند و در فرصتی مناسب صبح روز گذشته 
در اقدامی غافلگیرانه خودرو یاد شــده را در ورودی شهر مشهد 
توقیف کردند. فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی ادامه داد: 
در این عملیات ۲77کیلوگرم تریاک از اتوبوس مسافربری کشف 
و یک متهم در این رابطه دستگیر شد. همچنین تحقیقات پلیس 

در این باره ادامه دارد.
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چه نیازی به این همه کاغذبازی هست؟
چرا این قدر کاغذبازی در کشور ما زیاد است. 
برای تعویض شناسنامه رفتم. شناسنامه پدر 
و مادر به همراه کپی، مدرک تحصیلی، کارت 
ملی، کارت پایان خدمت و... . مگر نمی شود 
همه این ها را اســتعالم بگیرند چه نیازی به 
ایــن همه کاغذبازی و عالفی هســت؟ تازه 
شناســنامه قبلی هســت وای به روزی که 

شناسنامه گم شده باشد!
 935...9230

آقای استاندار پیگیر باشید
آقای استاندار! با سفر خود به شهرستان درگز چرا سرمایه هایی که برای تولید اشتغال و امکانات 

شغلی به این شهرستان اختصاص دادید را عملی نمی کنید؟ لطفاً پیگیر باشید.
910...1813

سازمان خصوصی سازی پیگیر باشد
سود ســهام عدالت قشــرهای کم درآمد و 
کارگران فصلی چه زمانی پرداخت می شود؟ 
مدتی اســت در واریز سود ســهام عدالت 
کارگران و قشــرهای کم درآمد تأخیرافتاده، 

لطفاً سازمان خصوصی سازی پیگیر باشد.
915...1318

کوهستان پارک را احیا کنید
حاال که مشــخص شده کوهســتان پارک 
شــادی موقوفه ملک بوده و در زمره اموال  
شــهرداری مشهد اســت که غیرقانونی به 
مالکیــت نهادهــای دیگر درآمــده هر چه 
سریع تر شهرداری با کمک دادستانی مشهد 
این محل را تصرف کرده و به سرعت عملیات 
احیای کوهســتان پــارک را انجــام داده و 

ان شاءاهلل ۲۲ بهمن افتتاح شود.
903...5204

هیچ محلی برای شارژ من کارت نیست
با وجود اینکه هفت خط اتوبوس و مینی بوس 
از بولوار۱7شهریور شــمالی می گذرد هیچ 
محلی برای شــارژ من کارت وجــود ندارد. 
حتی دســتگاه شــارژ بــا کارت بانکی هم 
درایســتگاه هایش ندارد. برای دومین سال 
پیاپی این پیامــک را می دهم امیدوارم این 

مشکل تا سال آینده برطرف شود. 
936...6158

 مسئوالن جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرند
لطفاً مسئوالن جلوی تخلفات گسترده ساختمانی در محله جانباز را بگیرند. خسته شدیم!

910...5689

عقیل رحمانی جوان مشــهدی که سالح 
غیرمجاز نگهداری می کرد، با نظر قاضی شعبه 
۱۴۶ دادگاه کیفری مشهد و با در نظر گرفتن 
رأفت اســالمی به جای تحمل ۶ ماه حبس با 

چند رأی جایگزین مواجه شد. 

کشف سالح و ارسال پرونده به دادگاه
چند ماه پیش مأموران پلیس به سرنشــین  
یک دســتگاه خودرو ســواری که در یکی از 
خیابان های مشهد در حال تردد بود مشکوک و 
در ادامه در مکانی مناسب دستور ایست صادر 

و خودرو را متوقف می کنند.
در ادامه هم مأمــوران خودرو را که متعلق به 
یک جوان سرباز بود مورد تفتیش قرار داده و 
در پی آن یک قبضه سالح جنگی قدیمی که 
داخل خودرو مخفی شده بود، کشف و ضبط 

کردند.
بنــا  بر این گــزارش، در ادامه ماجرا متهم به 
حمل ســالح غیرمجاز پــس از انتقال به مقر 
پلیــس و انجام مراحل مــورد نیاز انتظامی و 
تنظیم صورتجلسه مربوط به دادسرای مشهد 

منتقل و در آنجا به اتهامش رسیدگی شد.
از همین رو برای جوان بیســت وسه ساله که 
در مراحل دادرســی دلیل قانع کننده ای برای 
انجام فعل مجرمانه اش نداشت، کیفرخواست 
مجرمیت صادر و کمی بعد پرونده او به دادگاه 
کیفری دو مجتمع امام خمینی)ره( مشــهد 
ارسال شد تا دیگر مراحل مورد نیاز قضایی آن 

نیز طی شود.
به این واســطه بود که پرونده حمل ســالح 
غیرمجاز به شــعبه ۱۴۶ ارجاع و برای صدور 
رأی در وقت رســیدگی قرار گرفت، برهمین 
اساس قاضی مجید شرقی شهری، رئیس شعبه 
مذکور متهم را به شعبه احضار و دفاعیت وی را 

مورد استماع قرار داد.
روند قضایــی این پرونده که در مراحل نهایی 
قرار داشت به سرعت طی شد و در این مرحله 
متهم بازهم  دالیل قانع کننده ای در رد اتهامش 
عنوان نکرد و فقط در انتها از دادگاه درخواست 

بخشش کرد. 

صدور سه حکم جایگزین 
و تعلیق 6 ماه حبس

مقــام قضایی هــم در ادامه 
ختم رسیدگی به این پرونده 
را اعــالم و رأی پرونــده را 
این گونه صادر کرد:حســب 
گزارش مرجــع انتظامی در 
خصوص کشــف یک قبضه 
اسلحه شــکاری غیرمجاز از 
پرونده،  متهم  خودرو  داخل 
مراتب به دادســرا اعالم که 
تحقیقــات مقدماتی در این 

خصــوص انجام و با توجه بــه دفاعیات بدون 
اثر متهم مذکور و پاسخ استعالمات مورد نیاز، 
اقدام به صدور قرار جلب به دادرســی و صدور 
کیفرخواســت  کرد و پرونده به دادگســتری 
استان ارســال و به این شعبه ارجاع که متهم 
پرونده در شــعبه حاضر و ضمن اقرار صریح و 
مقرون به صحت عمل ارتکابی خویش و ابراز 
ندامت و اینکه بدون ســابقه کیفری اســت، 

تقاضای اعمال رأفت اسالمی را نمود.
از همیــن رو در خصوص اتهــام فرد مذکور 
دایر به نگهداری یک قبضه ســالح شبه گرم 

موضوع  غیرخودکار  سبک 
گــزارش مرجــع انتظامی، 
دادگاه با عنایت به گزارش 
مرجع انتظامی که حکایت 
از کشــف شــیء مذکــور 
از داخــل اتومبیــل متهم 
پرونــده دارد و همچنیــن 
اقاریر صریــح و مقرون به 
صحــت متهم پرونــده در 
مراحل دادســرا و دادگاه و 
و پشــیمانی  ندامت  اظهار 
متهم از وقوع جرم ارتکابی، 
کیفرخواســت صــادره از ناحیه دادســرای 
عمومی و انقالب مشهد مقدس و سایر قرائن 
و امارات موجــود، دادگاه بزهکاری متهم را 
محرز و مسلم دانســته، بنابراین مستنداً به 
قانون قاچاق و مجازات اســلحه و مهمات و 
دارندگان ســالح و مهمات غیرمجاز مصوب 
سال۱۳۹۰، از سویی با عنایت به مواد قانون 
مجازات اسالمی باب مقررات عمومی عالوه 
بر ضبط اسلحه مکشوفه به نفع دولت، متهم 
را به تحمــل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و 

اعالم می نماید.

قاضــی پرونده که تــا امــروز چندین رأی 
جایگزین دیگر هــم صادر کرده بود، در ادامه 
انشای رأی آورده اســت: در نهایت دادگاه به 
خاطــر پیش بینی اصالح مرتکــب در آینده، 
مجــازات متهم پرونده را به مدت یک ســال 
تعلیق می نماید. درمقابل متهم پرونده مکلف 
است در ایام تعلیق حکم اوالً به مدت ۶۰ روز 
پــس از پایان خدمت ســربازی با هماهنگی 
واحد اجــرای احکام کیفری در نماز جماعت 
مسجد محل )مغرب و عشا( شرکت نموده و 
گواهی آن را به واحد اجرای احکام ارائه نماید. 
دوماً متهم مقاله ای به صورت دست نویس در 
۴۰ صفحه و حداکثر سه ماه پس از ترخیص 
از خدمت سربازی در خصوص موضوع آسایش 
و امنیت داخلی و رعایت حقوق اشــخاص در 
جامعه تهیــه و به واحد محترم اجرای احکام 
کیفری ارائه نماید. ســوم هفت سوره از جزء 
ســی ام قرآن کریم را حفظ و ظرف حداکثر 
دو مــاه تحت نظر واحد محترم اجرای احکام 
کیفری امتحان شــفاهی از وی اخذ و مراتب 

صورتجلسه شود.
قابل توضیح اســت در صورت عــدم پیروی از 
دستورات دادگاه برای نوبت اول دادگاه تا نصف 
مدت مقرر را برای اجرای دســتورات دادگاه به 
حکم صادره اضافه نمــوده و در صورت تخلف 
مجدد و ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده ۵۴ 
قانون فوق الذکر در ایام تعلیق، محکومیت تعلیقی 

متهم پرونده به مرحله اجرا درخواهد آمد. 
گــزارش قدس حاکــی اســت، در ادامه این 
رأی همچنیــن آمده بــود کــه رأی صادره 
حضوری اســت و ۲۰ روز پــس از ابالغ قابل 
تجدیدنظر  محاکــم  در  تجدیدنظرخواهــی 

خراسان رضوی خواهد بود.

یک رأی جایگزین دیگر در دادگاه کیفری مشهد صادر شد

حفظ 7 سوره به جای حبس 6 ماه

از سویی با عنایت به 
مواد قانون مجازات 

اسالمی باب مقررات 
عمومی اسلحه مکشوفه 

از  سوی متهم بیست و 
سه ساله به نفع دولت  

ضبط  شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 استقرار جوی  پایدار در خراسان رضوی

قدس: براســاس تحلیل و بررســی نقشــه ها و مدل های 
هواشناســی از امروز جوی نسبتاً پایدار روی استان خواهیم 
داشت. از اواخر وقت روز سه شنبه سامانه بارشی خوبی استان 

را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
پدیده جوی غالب کاهش دمای شــبانه همراه با تشکیل مه 
و کاهش دید در اغلب نقاط اســتان )به خصوص محورهای 
کوهستانی و مناطق سردســیر( خواهد بود. ضمن اینکه به 
تدریج تا اواخر روز دوشــنبه باید منتظر افزایش آالینده های 
جوی در مناطق صنعتی و شهرهای بزرگ از جمله در مشهد 

مقدس باشیم.

پرونده روز
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علی محمدزاده: بی شک بارها شــاهد گیر کردن یک خودرو 
امدادی در میان خودروهای متوقف در پشت چراغ قرمز بوده اید 

که با صدای بلند آژیرش بی توجهی برخی از ما را فریاد می زند.
آنچه مســلم است خودروهایی از قبیل آمبوالنس، آتش نشانی و 
پلیس یک مأموریت دارند و آن خدمت سریع به شهروندی که در 
موقعیتی خاص و اضطراری قرار دارد و این احتمال وجود دارد که 

هر یک از ما همان شهروند متقاضی امدادرسانی باشد.
با این حال و با توجه به اینکه از سالیان گذشته تالش های بسیاری 
برای فرهنگ سازی این موضوع صورت گرفته که با شنیدن صدای 
آژیر خودرو های امدادی تنها یک وظیفه داریم و آن خالی کردن 
مسیر حرکت آن هاست ولی بازهم گویا عده ای از ما همچنان در 

گوشه بی توجهی خود به سر می بریم.
به طور مثال بارها شنیده ایم که عده ای بی اطالع با تحلیلی اشتباه 
می گویند »آمبوالنس هیچ مریضی نداشت فقط آژیر می کشید تا 
از ترافیک خالص شود« حال آنکه خلوت نمودن مسیر حرکت 
یک آمبوالنس خالی یا بدون بیمار بســیار مهم تر از آمبوالنس 
حامل بیمار اســت، چرا که آمبوالنس خالــی در حال اعزام به 

مأموریتی است که هر ثانیه اش اهمیت دارد.
همچنان که گفته شــد فعالیت های آگاه سازی بسیاری صورت 
گرفته و اقداماتی انجام شده تا شاهد جابه جایی سریع این دسته 

از خودروها در کالنشــهری مانند مشهد باشیم که از آن جمله 
تصمیم بر اجرای طرحی با عنوان موج سبز در چند جلسه اخیر 

در سازمان ترافیک شهرداری مشهد بودیم.
براســاس این طرح خودروهای امدادی با توجه به مبدأ و مقصد 
مأموریت خــود می توانند با هماهنگی مرکــز کنترل ترافیک 
چراغ هــای راهنمایی مســیر را بــه حالت ســبز درآورند تا در 

سریع ترین زمان به مقصد برسند.
هرچند این اقدام می تواند تأثیر مســتقیمی بر زمان رسیدن به 
محل مأموریت خودروهای امدادی داشــته باشد ولی بازهم اگر 
خودروهای عبوری در این محورها توجهی به باز کردن مســیر 
نداشته باشــند آنچنان که باید کمکی به حل موضوع نخواهد 
داشت.با این حال در روزهای اخیر با توجه به مشاهده چند خودرو 
امدادی در نقاطی از شهر که پشت چراغ قرمز به دام ترافیک افتاده 
بودند بر آن شدیم تا دلیل سبز نشدن چراغ ها را جویا شویم که 
سخنگوی سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد علت این 

اتفاقات را عدم هماهنگی خود دستگاه های خدمت رسان دانست.
مجید بخت آزما گفت: با هماهنگی ها صورت گرفته در سال های 
اخیر مقرر شــده تا مرکز کنترل ترافیک خدمات مستقیمی به 
خودروهای امدادی در زمان مأموریت بدهد، بنابراین نمایندگان 
دســتگاه های مختلف می توانند در مرکز کنترل حضور داشته 

باشند و مباحثی چون سبز کردن چراغ های مسیر حرکت خودرو 
امدادی دستگاه خود را لحظه به لحظه پیگیری نمایند.

وی ادامه داد: همچنین مأمور امدادی اعزامی به مأموریت می تواند 
به طور مستقیم با کنترل ترافیک ارتباط گرفته و خواهان باز کردن 
مســیر از طریق چراغ های فرمان باشد اما به هر دلیلی از قبیل 
نبودن نماینده دســتگاه مربوط در مرکز کنترل و یا درخواست 
نکردن تیم اعزامی به مأموریت از مرکز، این امکان وجود دارد که 

یک خودرو امدادی پشت چراغ قرمز بماند.
وی افــزود: مأموران کنترل ترافیک به محض مشــاهده یک 
خودرو امدادی در مسیرهای پرترافیک هم اقدام به روان سازی 
ترافیک می کنند ولی با توجه به گستردگی شهر و دید محدود 
دوربین هــای کنترلــی که تا محدوده خاصــی از تقاطع ها را 
پوشش می دهند این احتمال وجود دارد که خودرو امدادی در 
ترافیک قابل مشاهده نباشد،بنابراین اگر دستگاه های امدادی 
هماهنگی بهتری داشته باشند بی تردید کمتر شاهد این اتفاق 

خواهیم بود.

نقدی بر بی تفاوتی مردم و مسئوالن

خودروهای امدادی در دام ترافیک



ورزش خراسان سیصد و شصت و یکمین جلسه هیئت شهدای ادوات در مشهد برگزار شد

یاد و خاطره شهدای »دیده بان« در معراج
احمد فیاض: سیصد و شصت و یکمین جلسه 
هیئت شــهدای ادوات همراه با گرامیداشــت و 
یادواره شهدای دیده بان بجنورد در مشهد مقدس 

برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در این یادواره که در سالگرد 
شــهدای دیده بان شاخص - شــهیدان مجید 
کریمی و محســن محمدزاده- در محل معراج 
شهدای مشهد با حضور یکی از نمایندگان مشهد 
در مجلس شورای اسالمی، مدیر مسئول روزنامه 
قدس، رزمندگان و پیشکسوتان هشت سال دفاع 
مقدس، ایثارگران، جانبازان، خانواده معظم شهدا 
و  شــماری از شــهروندان مشهدی و بجنوردی 
برگزار شد؛ یکی از فرماندهان ارشد هشت سال 
دفاع مقدس خراســان اظهار کرد: حماســه و 
جانفشانی شهدا و رزمندگان موجب شد تا حتی 
یک وجب از خاک کشور عزیزمان از دست نرود.

ســردار علی اکبر نجاتی خطاب به حاضران در 
جلسه، خاطرنشان کرد: شــما در انجام تکلیف 
الهی موفق عمل کرده و ســربلند بیرون آمدید 
و زمینه ســازی ظهور انقــالب ولی عصر)عج( به 
برکت دفاع مقدس، امام)ره( و شــهدا رقم خورد 
و ان شــاءاهلل در ادامه مسیر این پرچم به دست 

صاحب اصلی آن برسد.

 1400؛ کنگره شهدای خراسان بزرگ
وی با اشــاره به برگزاری اجالســیه دوم کنگره 
شــهدای خراسان بزرگ در سال 1400، تصریح 
کــرد: باید تا آن مقطع زمانــی هر یگان، گردان 
و ســازمان رزم طی هشت ســال دفاع مقدس، 
یادواره ای برگزار نمایــد و عملکرد و تاریخ دفاع 

مقدس را مستندسازی و تدوین کند. 

ایــن جانبــاز و فرمانده ارشــد 
خراســان رضوی افزود: متأسفانه 
تاریخ هشت سال دفاع مقدس به 
خاطر عدم تجربــه در این زمینه 
دچار چالش هایی است. حتی در 
زمان جنگ برخی از اســناد مهم 
منهدم شد. هر عکس ولو عکس 
به ظاهر ســاده می تواند خود یک 
داستان عکس قرار گیرد و روایتگر 
برگی زرین از تاریخ جنگ باشد. 
این اسناد و تاریخ حماسه آفرینی 
رزمندگان خراسان بزرگ در موزه 

دفاع مقدس خراسان در معرض دید نسل جوان و 
زائران و مجاوران امام رضا)ع( قرار خواهد گرفت. 
حتی گردشگران خارجی نیز می توانند شمه ای 
از این جانفشــانی و حماســه آفرینی ها را درک 
کرده و خود روایتگر در کشورهایشــان باشــند. 
وی دربــاره تاریخچه یــگان ادوات که تاکنون 

پژوهش هایی  اســاس  بر 
افــزود:  گرفته،  صــورت 
تاکنــون نزدیــک به 10 
هزار رزمنده ادوات و 800 
شهید عالی مقام شناسایی 
شــده و با همکاری شما 
پیشکســوتان بــه دنبال 
آدرس و برقراری ارتباط با 
این عزیزان و تکمیل اسناد 
مرتبط با هشت سال دفاع 

مقدس هستیم.

 حماسه ها باید به نسل  بعدی منتقل شود
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه طی سخنان کوتاهی اظهار کرد: 
برای تعالی کشــور هزینه های زیادی شده و این 
حماسه ها باید به نسل های بعدی منتقل و از آنان 
مراقبت و محافظت شود. حجت االسالم نصراهلل 

پژمانفر با ذکر خاطره ای از شهید مجید کریمی در 
منطقه حمیدیه اهواز، تصریح کرد: توحید عملی 
در زوایای شــهدای عالی مقام و از جمله شهید 
کریمی مشهود بود. در مدت کوتاه آشنایی با این 
شهید عزیز متوجه معرفت باالی ایشان شدم و در 
مباحث دینی آنچنان مسائل غنی معرفتی مطرح 
می کردند که جای شــگفتی داشت. مکاشفاتی 

داشته و با قرآن انس عجیبی داشتند. 
برادر شــهید مجید کریمی نیز در جلسه با ذکر 
این مطلب که هرگونه یادواره شهدا باید مقدمه ای 
بر ارتقای توحید الهی باشد؛ تصریح کرد: شهید 
مجید کریمی تا پیش از شهادت هر شب به مزار 
شــهدای امامزاده معصوم زاده بجنورد می رفت 
و با شــهدای واالمقام نجوا می کــرد. گاهی به 
من می گفت که شــهدا با وی حرف می زنند و 
می گویند که چرا نمی آیی؟! منتظرت هستیم و 
محفل ما بدون حضور تو رونقی ندارد. به هر حال 
برادرم تالش می کرد تا زودتر خود را به دوستان 
شهیدش برساند. دکتر کریمی افزود: نسبت به 
نوع شهادت مجید ابهاماتی وجود داشت، اما چند 
روز پس از شــهادت به خواب مادرم آمد و نحوه 
شهادتش را بازگو کرد. مجید؛ به مادرم گفته بود 
هنگام وضو گرفتن و آماده شدن برای نماز بودم 
که ترکش به زمین اصابت کرد و در ادامه به من 
خورد. مگر به ســر من دست نزدی و ندیدی که 
بخشی از سر و جمجمه ام کنده شده بود!. بعد امام 

زمان)عج( بر بالینم آمد و مرا فرا خواند.
وی افزود: بخشی از مشکالت کنونی جامعه ناشی 
از ضعف ما در تئوری ها و قالب های زندگی است. 
شهید مجید کریمی تئوری زندگی اش بر مبنای 

توحید الهی بود.

قرآن و عترت

سالمت 

یار مهربان 

مفاخر 

ازامروزآغازمیشود
  بینایی سنجی رایگان200 هزار 

دانش آموز محروم در خراسان رضوی
پروین محمدی: مسئول 
کمیته امور خیریه انجمن 
اپتومتری خراسان رضوی 
معاینات  طرح  اجرای  از 
رایگان  بینایی ســنجی 
مناطــق  دانش آمــوزان 
محروم حاشــیه شــهر 

توسط این انجمن با همکاری آموزش و پرورش خبر داد. 
 محمدرضا برادران روحانی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: از 
23 آذر تا پایان سال جاری اعضای انجمن اپتومتری خراسان 
رضوی در قالب پنج تیم پنج نفره به مناطق محروم و حاشیه 
شــهر اعزام و برای حــدود 200 هــزار دانش آموز معاینات 
بینایی سنجی در دو سطح غربالگری و ارجاع انجام می دهند و 

در صورت نیاز برای آن ها عینک تجویز خواهند کرد. 
وی یادآور شــد: انجام معاینات چشم ســاکنان روستاها با 
اطالع رسانی قبلی و هماهنگی با آموزش و پرورش، بهورزان، 
دهیــاران و همکاری ســپاه انجام می شــود و بیمارانی که 
غربالگری و شناسایی شــده اند در تاریخ های مشخص تحت 

معاینه قرار می گیرند.
وی اضافــه کرد: در صــورت مشــاهده آب مروارید در بین 
معاینه شدگان، توسط چشم پزشــک اقدام به عمل جراحی 
می شود و چنانچه عمل تخصصی دیگری نیاز باشد در صورت 
وجود امکانات، بیمار در بیمارســتان شهرستان تحت عمل 
جراحی قــرار می گیرد و اگر نیاز به عمل های فوق تخصصی 

باشد به مشهد یا تهران ارجاع می شود.
مسئول کمیته امور خیریه انجمن اپتومتری خراسان رضوی 
به توزیع خمیردندان و مسواک رایگان برای کودکان مناطق 
محروم اشاره کرد و گفت: با کمک خیران و اعضای این انجمن 
در بازدید از روستاهای محروم به تعداد کودکان خمیردندان و 

مسواک تهیه و توزیع می شود.

 دوتار نواز قدیمی خراسان درگذشت
ایرنــا: اســتاد رمضان 
سلمانی دوتار نواز و یکی 
از گنجینه های موسیقی 
اســتان خراسان  شمال 
رضوی بــه دیــار باقی 

شتافت.
معاون هنری و سینمایی 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اعالم این 
خبر، گفت: استاد رمضان سلمانی )بردری( استاد دوتار نواز 
شمال خراسان رضوی سال ها در صحنه موسیقی قد کشید و 
در نهایت پس از ابتال به فراموشی و بیماری آلزایمر قد خمید 

و روحش پر کشید.
محمدرضا محمدی افزود: استاد سلمانی در اجراهای مختلف 
استانی و کشوری بر صحنه ایســتاد تا شادمانی را به مردم 
کشورش هدیه کند و درگذشت او ضایعه بزرگی برای جامعه 

موسیقی کشور است.
وی ادامــه داد: رمضان ســلمانی )بردری( در ســال 130۷ 
متولد شــد، او دوتار را نزد »رحیم خان بخشی« فرا گرفت و 
از قدیمی ترین روایتگران موسیقی کرمانجی منطقه به شمار 
می رفت. او ســاکن روســتای بردر از توابع باجگیران بود به 

همین خاطر او را بیشتر با نام رمضان بردری می شناختند.
محمدی اضافه کرد: نمونه اثر صوتی و تصویری استاد سلمانی 
در دو پرونده موســیقی ثبت شده در فهرست نمونه میراث 

ملموس یونسکو استفاده شده است.
گفتنی اســت روز گذشــته پیکر این هنرمند از محل اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان قوچان با حضور هنرمندان 

تشییع و در باغ بهشت این شهر به خاک سپرده شد.

 2 مقام کشوری 
برای دوچرخه سواران خراسانی 

دوچرخه سواران  قدس: 
پیشکســوت خراســان 
در  مقــام  دو  رضــوی 
مسابقات قهرمانی کشور 
در رشــته تایــم تریل 

انفرادی بدست آوردند. 
هیئــت  سرپرســت 
دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: در مسابقات یاد شده 
حسین داوودیان در رده سنی 40 تا 44 سال به مقام نخست 
دست یافت و محمدرضا صابریان هم در رده سنی بیش از ۶۵ 

سال مقام دوم کشور را از آن خود کرد. 
ایرج فخارزاده افزود: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور 
20 و 21 آذر ماه در شهرســتان ســاوه در استان مرکزی با 

حضور 110 رکابزِن 22 تیم برگزار شد. 
وی ادامــه داد: عالوه بر این دو پیشکســوت، تیم خراســان 
رضوی با حسن خدیوزاده، مهدی ناصری و حسین ابوترابی در 

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور شرکت کرد. 

  عبور بانوان فوتسالیست خراسانی
 از سد سایپا

ایرنا: تیم هیئت فوتبال 
در  رضــوی  خراســان 
لیگ  هفته  شانزدهمین 
برتر فوتســال بانوان، در 
یک بــازی خانگی تیم 
سایپا را با شکست بدرقه 

کرد. 
در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتســال بانوان، روز گذشــته 
تیم های خراســان رضوی و ســایپای تهران در سالن شهید 

بهشتی مشهد به مصاف هم رفتند.
این بازی با نتیجه 4 بر 3 به نفع تیم هیئت فوتبال خراســان 
رضوی به پایان رسید و گل های تیم فوتسال خراسان رضوی را 
طناز ارمات، سارا شیربیگی، محدثه محمدی و مهسا ایرانمنش 

وارد دروازه کردند.

 رقابت فوتسالیست ها 
در هفته بیستم لیگ برتر فوتسال

قدس: در هفته بیستم 
فوتســال،  برتر  لیــگ 
استان  فوتسال  نماینده 
در بندرعبــاس قرار بود 
به مصاف آذرخش برود 
که تیم میزبان در میدان 
شاگردان  نیافت.  حضور 
مجید مرتضایی طی 19 هفته گذشته، بازی های بسیار خوبی 
داشته اند به گونه ای که اکنون این تیم، تیمی مدعی محسوب 
می شــود. فرش آرایی ها تاکنون 11 برد، یک مساوی و هفت 
باخت داشته اند و با 33 امتیاز پس از تیم های مس سونگون، 
گیتی پسند اصفهان و ســتارگان ورامین در رده چهارم قرار 
گرفته اند که با تیم سوم جدول فقط یک امتیاز فاصله دارند 
که به احتمال زیاد نتیجه بازی 3 بر صفر به سود فرش آرا رقم 

خواهد خورد. 

 ۶۵0 دانش آموز برگزیده علمی 
در منطقه تبادکان تجلیل شدند

قدس: آییــن تجلیل از 
دانش آمــوزان برگزیده و 
نخبه آمــوزش و پرورش 
منطقه تبادکان با حضور 
مدیرکل آموزش و پرورش 
برگزار  رضوی  خراســان 
خدابنده  قاسمعلی  شد.  
در این مراســم گفت: حفظ جایگاه های برتر مهم تر از دستیابی 
به آن جایگاه هاست، بنابراین ضروری است در زمان حال تالش 
و برای آینده برنامه ریزی داشته باشیم. وی »انگیزه« را به مثابه 
موتور محرکی برای دانش آموزان توصیف و خطاب به آنان اظهار 
کرد: شما دانش آموزان باید انگیزه خود را افزایش دهید و به یاد 
داشته باشید که افراد موفق کارها را متفاوت انجام می دهند. در 
این مراسم از ۶۵0 دانش آموز برگزیده علمی در آموزش و پرورش 

منطقه تبادکان تجلیل شد. 

محبوبه علی پور: این روزها شــاهد برگزاری بیستمین 
نمایشگاه هفته پژوهش در مشهد هستیم. در مراسم افتتاح 
دوره مزبور از 10 طرح برتر رونمایی شده و جمعی از فناوران 
مورد قدردانی قرار گرفتند. وحید تقوی، مدیرعامل شرکت 
سایان که جزو تقدیرشدگان مراســم یادشده بوده با اشاره 
به اینکه از ســال 1389 در زمینــه الکترونیک، مخابرات و 
اتوماسیون فعالیت دارد درباره مزایای دستگاه تولیدی خود 
می گوید: دستگاهی که در این دوره ارائه شده در زمینه کنترل 
هوشمند ترانس های واحدهای حفاظت کاتدیک خطوط نفت 
و گاز کارایــی دارد که پیش از این، محصوالتی که بیشــتر 
تولید خارج بوده مورد استفاده قرار می گرفت به طوری که 
شرکت های استفاده کننده با بروز اختالل در عملکرد آن ها، 
در زمینه تعمیر و تأمین قطعات با چالش مواجه می شدند. 
ازاین رو ترانس های معیوب باید از خط خارج شده و ترانس 
دیگری جایگزین می شــد. از ایرادهــای دیگر ترانس های 
قدیمی کنترل آن ها به صورت آنالوگ بود، چنانکه اپراتورها 
برای بررســی ایرادها باید به طور منظم به این ایستگاه سر 
می زدند و همین مسئله هزینه های اضافی را تحمیل می کرد. 
این در حالی است دستگاهی که ما ساخته ایم تمام ترانس ها 
قابلیت کنتــرل از راه دور را دارند. همچنین از دیگر مزایای 
این دستگاه می توان به دیجیتالی بودنش اشاره کرد. به این 
ترتیب به صورت خودکار تمام پارامترها را کنترل کرده و در 
صورت بروز نارسایی و نقصی، به شیوه مانیتورینگ به اپراتور 
اطالع رسانی می شود. بنابراین در زمینه تعمیر، نگهداری و 
البته صرف هزینه ها صرفه جویی می شود. وی ادامه می دهد: 
ساخت این دستگاه یک سال زمان برده و برای ساخت نمونه 

اولیه ۵0 میلیون تومان هزینه شده است. 

 ضرورت حمایت از تولیدات داخلی
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدات داخلی و کاهش 
روند ایده پردازی تا تولید، می گوید: ما چند نمونه دستگاه دیگر 
در حال ساخت داریم که برای اولین بار است در کشور تولید 
بومی شده است. چنانکه برای تهیه محصوالت مشابه خارجی 
باید پنج برابر این تولیدات هزینه کرد. همچنین دستگاه هایی 
پیش از این تولید کرده ایم و چند سالی است مورد استفاده 
حتــی نهادهای دولتی قرار گرفتــه، اما همچنان رغبتی به 
خرید دستگاه های تولید داخل نشــان نمی دهند. از دالیل 
این امر بخشــی فرهنگی است که هنوز محصوالت خارجی 

را باکیفیت تر تصور می کنند. نکته دیگر اینکه در ارگان های 
دولتی متولیان تأمین امکانات و تجهیزات در خرید ملزومات، 
بیشــتر به منافع خود توجه داشــته و به امور نگاه شخصی 
دارند به طوری که اگر شرایط خرید از کشور خارجی فراهم 
شود، عادی ترین مزیتی که در پی دارد سفر تیمی ارزیاب به 
کشورهای خارجی است، درحالی که خرید محصول داخلی 
چنین مزیتــی را ندارد. این فعال حــوزه فناوری و صنعت، 
خاطرنشان می کند: از آنجا که دستگاه های تولید ما در حوزه 
صنعت نفت و گاز کاربرد دارد و از کاالهای راهبردی به شمار 
می آید، چنانچه به تولید انبوه برسد بیش از 200 درصد ارزش 
افزوده حاصل می شود. ازهمین رو کشورهای خارجی به دلیل 
انحصاری بودن وهای تکنیک بودن؛ با قیمتی بسیار بیش از 

ارزش واقعی؛ این کاالها را عرضه می کنند. 

 دانشگاهیان توانا در علم و ناکام در کسب وکار 
تقوی که با معدل الف از دانشگاه دانش آموخته شده، اظهار 
می کند: هیچ راهی برای حضور در عرصه صنعت در دانشگاه 
تعریف نشده، چراکه بیشتر آموخته های دانشگاهی ما نظری 
است. درواقع ارتباط شرکت ما با واحدهای صنعتی به دلیل 
ارتباطات کاری شکل گرفت. البته به نظرم این ضعف بزرگی 
اســت که دانش آموختگان کشــور که قابلیت های اجرایی 
چشمگیری دارند، به دلیل عدم ارتباطات کافی نیازهای جامعه 
را نمی بینند. بنابراین برای رفع این گسست ها و ضعف ها باید 
نهادهایی همانند پارک های علم و فناوری موجود شکل بگیرد. 
به این ترتیب در صنایع مادر و زیربنایی نیازها شناسایی شده 
و برای رفع این مشکالت با دانشگاه ها مرتبط شوند. حال آنکه 
در جامعه ما از نظر صنعتی نیازهای بی شماری وجود دارد که 
دانشــگاه ها از آن بی خبرند. شاید باورش دشوار باشد که گاه 
صنعت ما نیازمند تولید پیچ در داخل است وهمین محصول 
را با هزینه های هنگفتی از خــارج وارد می کنند. درحالیکه 
بی تردید دانش آموختگان دانشگاهی با کمترین هزینه توان 
تولید و تأمین این قطعات خرد را دارند. نکته دیگر اینکه در 
صنعت ما سیستم بسته ای حاکم است. به دلیل آنکه بیشتر 
نهادهای صنعتی ما دولتی محسوب می شود، افراد مسئول 
خرید ناگزیرند در زمان کوتاهی ملزومات خود را تهیه کنند. 
همچنین هیچ خط ارتباطی میان این واحدها و دانشگاه ها 
وجود ندارد. بنابراین جا دارد سیاســت های تشــویقی برای 
تأمین ملزومات از تولیدات داخلی فراهم شــود. در واقع اگر 

حمایت هایــی وجود داشــته و اراده ای برای خرید تولیدات 
داخلی باشد، فعاالن این حوزه با دلگرمی بیشتری به تولید 
می اندیشند. این درحالی است که شاهدیم تولیدکننده بخش 
خصوصی با تمام توان وارد عرصه تولید شده اما پس از مدتی 
سرخورده شده و فعالیتش را تعطیل کرده و به سراغ داللی 
می رود. وی ادامه می دهد: فضاهای تولید و صنعت کشور به 
دلیل رکود موجود به شدت رقابتی است. همچنین دانشگاه ها 
نیز ارتبــاط مؤثری با فضاهای تجــاری ندارند، ازهمین رو 
تولیدکنندگان هیچ اعتمادی به همکاری با یکدیگر ندارند و 
ترجیح می دهند صفرتا صد امور توسط خودشان اداره شود. 
این تولیدکننده همچنین تأکید می کند: دانشگاه های ما حتی 
یک واحد درسی برای مشتری یابی و بازاریابی ندارند. ازهمین 
رو دانش آموختگان دانشگاهی بیشتر سازندگان قابلی هستند 

اما تبحری درعرضه و فروش ندارند. 

  اجرای قانون مالکیت معنوی؛ بازی برد برد
تقوی با اظهار ناخشنودی از عدم اجرای قانون مالکیت معنوی 
در کشور، می گوید: درحال حاضر کشمکش های بسیاری با 
تولیدکنندگانی داریم که به کپی محصوالت ما پرداخته اند، 
چنانکه به این نتیجه رســیده ایم که حتی اگر تولید کاالیی 
را به ثبت برسانیم بازهم چنین قوانینی هیچ تضمین اجرایی 
ندارد و افرادی با تغییرنام و حتی رنگ محصول مجوز تولید 
خواهند گرفت. به دلیل ضعف در اجرای قوانین نیز تعامل بین 
تولیدکنندگان چندان قوی نبوده و دامنه ایجاد اشــتغال در 
کشور محدود است. درحالی که اگر قوانین ضمانت اجرایی 
داشــت و از تولیدکنندگان حمایت می کرد؛ چندین گروه 
تولیدکننده از امکانات کارگاهی مشترک استفاده می کردند 

و در هزینه ها صرفه جویی می شد. 

اسناد و تاریخ حماسه 
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 12. شاهد- از وسایل ورزش ژیمناستیک- کوچک تر

 13. قسمت بیرونی سقف- برنج پخته- تکیه کالم 
آدم مغرور- نشانه 14. طاقچه باال- بخشی از غذا 
که به ته قابلمه چسبیده- مارکی برای خودروهای 
باربری 1۵. از تقسیمات ارتشــی است و دروازه 

بان اســبق تیم فوتبال پرسپولیس تهران - لقب 
ابن سینا

1. نقاشی طنزآمیز- دسته های چوبی و آبکشی 
ساقه که به وسیله دم برگ داخل پهنک می گردد 
2. حیوانی درنده و گوشتخوار- ساکن قطب- زیاد 
3. پاراف- ســاز تیره- کبوتــر صحرایی 4. صد 
 مترمربــع- ضروری- حفاظ پلــه- حرف فاصله 
۵. آخر چیزی- خداوندی- عریض ۶. باربر- بریدن 
شــاخه های زاید درختان- بهشت ۷. تیپا- آشی 
که موقع دندان درآوردن کودک توزیع می کنند- 
قلندر 8. دانه معطر- مارکی برای ساعت- شهری 
صنعتی و مهاجرنشــین در قزویــن- نام قدیم 
اصفهان 9. دلداده ویــس- از امکانات پرطرفدار 
 شــبکه های اجتماعی - ابزاری دردســت نجار 
10. پایداری برسر پیمان- ماه پرتابی- ثروتمندی 
11. وفات یافته- بیماری سرطان خون- کوتاهی در 
انجام وظیفه 12. از احشام- غالف پنبه- خودروی 
کوچــک حمل بــار- مســاوی 13. بنیانگذار- 

حل جدول شماره قبل

منتظرنظرها،دیدگاههاوانتقادهایتاندرخصوصجدولهستیم
باماتماسبگیرید
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دســته ای از دانه های خوراکی از قبیل گندم ، جو 
و...- حکایتگر 14. خورشیدگرفتگی- میوه تازه رس- 

مفرد 1۵. پیامبری- سکته قلبی

  افقی

  عمودی

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

 8 د س ت ک   ا ر ز ا ن   ن ب ا ت
 9   ا ر ب ا ب   ج م ع ه   ل ی ا
 10 ک ر   ر و   ی ا ر   ا خ   و ر
 11 ا   ا ی ر و ا ن   ل ر ز ا ن  
 12 ر س ل   د ر ک   ب ا د ا م   خ
 13 د ر ز ی   د ر ب ا ن   ن ا ن ا
 14 ا د ا ر ه   ی ا ز د ه   ر س ن
 15 ن ی م ا ن ی م   و ا ل ی   ل ه
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شماره پیامک: 30007230۵  فرهنگ و زندگی4
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فضای مجازی: 

 اهدای دو جلد قرآن تاریخی 
به خانه موزه قرائی رشتخوار

قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
شهرستان رشــتخوار از 
اهــدای دو جلــد قرآن 
موزه  بــه خانه  تاریخی 

قرائی خبر داد. 
کاظــم کامیــاب گفت: 
در راستای تجهیز خانه 
موزه قرائی دو جلد قرآن 
دستنویس توسط هیئت 

امنای مسجد وکیل و هیئت امنای مسجد علی بن ابیطالب شهر 
رشتخوار برای نمایش در این موزه اهدا شد.

او ادامه داد: این قرآن های نفیس به وســیله مرکب گیاهی و 
روی کاغذ دست ســاز که شامل تزئینات سرآیه است در 11 

سطر و به خط نسخ در دوره صفوی کتابت شده است.

باپیگیریمددکاران

 زندانی کتابخوان نیشابوری آزاد شد
نیشابور- خبرنگارقدس: 
با تالش واحد فرهنگی و 
پیگیــری  و  تربیتــی 
زندانــی  مــددکاران، 
کتابخوان نیشــابوری با 
مطالعه بیــش از 2 هزار 
جلــد کتــاب از زندان 

نیشابور آزاد شد. 
 این زندانی به جرم سرقت و رد مال به مبلغ 30 میلیون ریال 
از سال 9۶ در زندان نیشابور تحمل حبس نموده که با دعوت 
از شاکی پرونده در مددکاری زندان و قبول تخفیف مبلغ 2۷ 
میلیون ریال توسط وی رضایت اخذ و زندانی آزاد شد. وی در 
زمــان آزادی، مطالعه و کتاب خوانی در دوران حبس را عامل 
مهمی در تغییر نگرش به زندگی، افزایش مهرورزی به خانواده 

و آرامش روحی و روانی عنوان نمود.

شنبه 23 آذر 1398
 17 ربیع الثانی 1441 14 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9133  ویژه نامه 3517 
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