
 برقراری پرواز مستقیم باکو - مشهد
برای زائران آذربایجانی

 اظهار ارادت
به زبان هنر

گفت وگوی قدس با نقاش تهرانی که مجاور شدمدیرکل میراث فرهنگی استان اعالم کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی خراسان رضوی از برقراری پرواز مستقیم 
باکو - مشهد برای ورود زائران از کشور آذربایجان 
در هفته جاری خبر داد. ابوالفضل مکرمی فر گفت: 
در راســتاي جذب زائران شیعه آذربایجان که 85 
درصد جمعیت این کشور را شامل می شود، شرکت 

هواپیمایی و جهانگردی و ...

اینجا نمایشگاه نقاشــی »بانگ نای و نی« است. 
نمایشــگاهی که روایت از حس یک هنرمند طی 
10 سال مجاورت در مشهد دارد.نمایشگاه انفرادی 
»بانگ نای و نی« فریبا حاجی سیداسداهلل که در 
نگارخانه آذر نور مشــهد برای بازدید عالقه مندان 
دایر است. فریبا حاجی سیداسداهلل، متولد 1343و 

اهل تهران است که به صورت ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 
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مهارآب های فراری خراسان رضوی در 31 سد زیرزمینی
 اصالح قانون شکار و صید
 هم بازدارنده نبوده است

 شلیک مرگ 
در زیستگاه های 
خراسان  رضوی

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

 یک مسئول در پاسخ 
به انتقاد شهروندان مشهدی:

روشن بودن 
 اتوبوس ها 

در پایانه 
تخلف است

بی شــک کمتر کســی را می تــوان پیدا کــرد که این 
ضرب المثل را نشنیده باشــد »قطره قطره جمع گردد 
وانگهی دریا شود«؛ ضرب المثلی که در تمام بخش های 
زندگی انسان قابل تطبیق است.به طور کلی آنچه مسلم 
اســت با جمع شــدن اندک اندک و یا جزء به جزء هر 
موضوعی در پایان یک کل قابل اعتنا خواهیم داشت که 
می تواند مثبت یا منفی باشــد، بهترین مثال مثبت آن 
همان پس انداز کردن است و مثال منفی آن هم می تواند 

هزینه های ریز غیرضروری باشد ...

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان با اشاره به بهره برداری از نخستین سد در آینده نزدیک خبر داد

.......صفحه 2 

 یک مسئول در بهزیستی 
خراسان رضوی به قدس خبر داد

یک هزار و 746 زوج 
 در صف دریافت 

کمک هزینه جهیزیه

مساحت زیستگاه های خراســان رضوی 2 میلیون و 500 هزار هکتار 
است و 20 درصد مساحت 11۷ هزار و ۷۶۹ کیلومترمربعی این استان 
زیرپوشش سازمان حفاظت محیط  زیست قرار دارد که به ازای حدود 

هر 25 هزار هکتار یک محیط بان فعال است...

.......صفحه 2 
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یکشنبه 24 آذر 1398

  18 ربیع الثانی 1441
 15 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
 شماره 9134  
ویژه نامه 3518 

   آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده
      نوبت سوم و عادی بطور فوق العاده 

          نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن
                  مهر 16 مشهد  کد 10431

مجامع  در  میشود  دعوت  تعاونی  اعضاء  کلیه  از 
تعاونی  العاده  فوق  بطور  عادی  و  العاده  فوق 
10 روز جمعه مورخ  و   9 ترتیب در ساعت  به  که 
1398/10/13 در محل مسجد حضرت سکینه واقع 
میگردد حضور  برگزار   29 آموز  دانش  بلوار  در 
بهم رسانند. در صورت عدم امکان حضور عضو 
واگذار  دیگری  فرد  به  را  خود  وکالت  تواند  می 
نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی 
واگذاری  بود. مهلت  رأی خواهد  وغیر عضو یک 
مدت  به  آگهی   انتشار  تاریخ  از  ها  وکالتنامه 
یک هفته در محل دفتر شرکت در ساعت اداری              

می باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-طرح و تصویب انحالل شرکت
2-تعیین مکان هیئت تصفیه

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
1- انتخاب اعضاء هیئت تصویه
2 - انتخاب ناظر هیئت تصویه

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 16 مشهد 
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6

شار:
 انت

تاریخ

1398/09/
24 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده شرکت سپهر معدن 
فدک)سهامی خاص(

به شماره ثبت 47417
و شناسه ملی 10380638670 

بدینوسیله از کلیه س��هامداران محترم 
دع��وت به عمل می آید در جلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده ش��رکت 
س��پهر مع��دن ف��دک ب��ه ش��ماره ثب��ت 
47417و شناسه ملی 10380638670 که 
در روز چهارش��نبه م��ورخ 1398/10/04 
س��اعت 10صبح در محل مشهد- بزرگراه 
ش��هید کالنتری-مجتم��ع آبادگران- برج 
اداری آفت��اب- طبق��ه9 برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی
هیئت مدیره

9ع
81
16
96

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 48500 و شناسه ملی 10380648734 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده شرکت کاوشگران معادن سپهر فدک به شماره ثبت 48500و شناسه ملی 
10380648734 که در روز چهارش��نبه مورخ 1398/10/04 ساعت 11صبح در محل مشهد- 
بزرگ��راه ش��هید کالنتری-مجتمع آبادگران- ب��رج اداری آفتاب- طبق��ه9 برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی
هیئت مدیره

9ع
81
16
95

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت تعاونی مسکن مهر

شماره 100 مشهد )نوبت سوم(
تا  شود  می  دعوت  محترم  اعضا  کلیه  از  بدینوسیله 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم شرکت 
ساعت  رأس  مشهد   100 شماره  مهر  مسکن  تعاونی 
مسجد  محل  در   98/10/05 مورخ  پنجشنبه  روز   9
آموز  دانش  بلوار   - مشهد  در  واقع  سکینه  حضرت 

-دانش  آموز 29 حضور بهم رسانند.
اجرایی  نامه  آیین   19 ماده  طبق  است  ذکر  شایان 
مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع 
خود  رای  حق  میتواند  نباشد  میسر  عللی  به  عمومی 
را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید 
مجامع  اجرایی  نامه  آیین  تابع  ها  وکالتنامه  تعداد 
و غیر عضو یک  بود )هر عضو 3 رای  عمومی خواهد 
انتشار  تاریخ  از  ها  وکالتنامه  واگذاری  مهلت  رای( 
اداری  روز درمحل دفتر شرکت در ساعات   10 آگهی 

میباشد .
دستورجلسه :

تا پایان  تصویب تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 
اداره   68583 شماره  نامه  استناد  به  سال1398 

تعاون مشهد 
هیئت مدیره 
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خ انتشار:
تاری

1398/09/24
سهامداران محترم شرکت مهندسی خاک 

، راه و منابع آب فرازبند :  آقایان 
جواد کشاورز،جعفر بلوری بزاز، مهدی 

آریافر،عباس قانع،محمدرضا قانع ، یاسر 
وهاب رجایی،محمد کفشدار

موضوع : دعوت به جلسه 
احتراما بدینوس��یله   دعوت میش��ود در جلسه 
مجم��ع عمومی بط��ور فوق العاده ش��رکت که در 
س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 98/10/07 در 
محل دفتر شرکت تشکیل میگردد حضور یابید 

موضوع جلسه :
1. ارائه گزارش عملکرد سال 1397 

2. ارائه ترازنامه ، حساب سود و زیان و عملکرد 
منتهی به آخر سال 97 

3. ارائه گزارش بازرس
4. انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید با توجه به 

درخواست اکثریت سهامداران 
5. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

6. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
یاسر وهاب رجایی بازرس شرکت

9ع
81
17
11

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سپهر فدک کوثر )سهامی خاص(
به شماره ثبت 40826 و شناسه ملی 10380566735 

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم دعوت به عمل می آید در جلس��ه مجمع عمومی 
ع��ادی بطور فوق العاده ش��رکت س��پهر فدک کوثر به ش��ماره ثبت 40826و شناس��ه ملی 
10380566735که در روز چهارش��نبه مورخ 1398/10/04 ساعت 9صبح در محل مشهد- 
بزرگراه ش��هید کالنتری-مجتمع آبادگران- برج اداری آفت��اب- طبقه9 برگزار می گردد 

حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- انتخاب بازرس و حسابرس قانونی
هیئت مدیره

9ع
81
16
97

پروین محمدی: »خواب بهتر، زندگی بهتر، سیاره بهتر« 
شــعار انجمن علمی خواب دنیا برای »روزجهانی خواب 
ســال 2020« است تا مردم، سیاســت گذاران، صاحبان 
صنایع و ســازمان های مرتبط با نقش خواب در سالمت 
جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی آشنا شوند 
و عــوارض بی خوابــی را که به همه موجودات  آســیب 

می رساند، بشناسند و در نتیجه به خواب توجه کنند.
ایــن مطلب را دکتر مهناز امینی، دبیرعلمی کنگره ملی 
خواب در حاشیه نشست خبری در گفت و گو با خبرنگار ما 
عنوان کرد و افزود: خواب بخش مهمی از زندگی بشر است 
و متأسفانه امروز با گسترش فناوری به خصوص در جوامع 
صنعتی عادات خواب و بهداشت خواب دستخوش تغییر 
شده و موجب بروز اختالل در خواب افراد با سنین مختلف 
و مشاغل و شرایط متفاوت شده است.فوق تخصص ریه و 
فلوشیپ پزشکی خواب خاطرنشان کرد:اختالالت خواب 
با بی خوابی، پرخوابی، اختالالت تنفســی )آپنه، خرخر، 
خروپف(، بدخوابی و راه رفتن در خواب، اختالالت ساعت 
بیولوژیک، اختــالالت حرکتی )پای بی قرار( در کودکان، 
نوجوانان، ســالمندان و افراد مختلف به اشکال گوناگون 

دیده می شود که نیاز به درمان دارد.

وی با تأکید به ضرورت توجه به خواب کافی در شــرایط 
متفاوت سنی و مشاغل  خاص اظهار کرد:خواب طبیعی 
برای ســن 18 تا ۶5 سال بین ۷ تا ۹ ساعت است و اگر 
کمتر از این بخوابند ۷/5 برابر از افراد معمولی بیشتر در 
معرض چاقی، اضافه وزن و در نتیجه 2/5 برابر بیشتر به 
دیابت مبتال می شوند. افزون بر آن  به  کبد چرب، نارسایی 
قلبی، سکته مغزی و قلبی، فشارخون، افسردگی و... نیز که 

از عوارض کم خوابی به شمار می آید، دچار خواهند شد. 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آلودگی 
نوری را بیشترین و مهم ترین عامل سندروم خواب ناکافی 
دانست و تصریح کرد:امروزه بیش از 80 درصد انسان های 
کره زمین در آلودگی نوری زندگی می کنند که اســتفاده 
از وسایل الکترونیک شخصی مانند تلفن همراه، تلویزیون، 
رایانه و... نیز توسط خود مردم به آن اضافه می شود. از این 
رو دستکاری نور در طبیعت توسط انسان یکی از مهم ترین 

عوامل مؤثر در بروز اختالل خواب است. 
وی به ارتباط خواب با رشد کودکان  اشاره و اظهار کرد:از 
ســاعت 8 شــب تا 3 صبح هورمون رشد در بدن ترشح 
می شود که دیر خوابیدن  کودکان مانع رشد طبیعی آن ها 
و هدر رفتن هورمون رشــد می شود. به همین ترتیب در 

بزرگساالن نیز  که این هورمون ترمیم بافت ها و اندام ها را 
انجام می دهد صورت نمی گیرد و هورمون کارایی خود را 

از دست می دهد. 
دکتر لحیا صالح افشــاری، متخصص طب کار و دستیار 
پزشــکی خواب نیز در این نشست به حضور 150 نفر از 
استادان و متخصصان رشــته پزشکی خواب و 500 نفر 
شرکت کننده از پزشــکان با تخصص های روان پزشکی، 
مغز و اعصاب، ریه، طب کار، گوش و حلق، دندانپزشکی، 
داروسازی، طب سنتی، پرستاران، روان شناسان، معارف و 
رشته های مهندسی پزشکی و الکترونیک در این کنگره  
اشــاره کرد و گفت: اهمیت خــواب در طب کار جایگاه 
ویژه ای دارد و صاحبان صنایع و مسئوالن مرتبط باید با 
علم خواب آشنا شــوند زیرا 40 درصد حوادث رانندگی 
مربــوط به خطاهای انســانی ناشــی از خواب آلودگی و 
کم خوابی راننده اســت و بیشتر سوانح و حوادثی که در 
کارخانه هــا و صنایع اتفاق می افتــد به علت کم خوابی و 

محرومیت از خواب در طول هفته است . 
هشــتمین کنگره ملی علم خواب برای نخستین بار در 
مشــهد از تاریخ 2۷ تا 2۹ آذر در مجتمع سپید مشهد 

برگزار خواهد شد.

 بازگشت آلودگی
به هوای مشهد

رســائی فر: پس از چند روز که هوای مشهد به لحاظ 
درصد آالینده ها شرایط نسبتاً پایداری داشت و شاخص ها 
به هوای ناسالم نمی رسید، با توجه به شرایط پایداری که 
در جو ایجاد شده انتظار می رود میزان شاخص ها در امروز 
و فردا روندی افزایشی داشته باشد که این افزایش برای 
بسیاری از کالنشهرهای کشور قابل توجه خواهد بود. به 
طوری که در تهران این افزایش میزان آالینده ها موجب 

شد تا امروز کلیه مدارس پایتخت تعطیل اعالم شود.
پیش بینی می شــود در مشهد نیز شرایط هوا به همین 
منوال باشــد و میزان آالینده ها در روزهای یکشــنبه، 

دوشنبه و حتی تا بعد از ظهر سه شنبه افزایشی باشد.
یحیی قائنی پور، رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی 
خراســان رضوی در این خصوص به قــدس گفت: بنا بر 
پیش بینی های انجام شــده و با توجه به جو ایستایی که 
روی شــهر مشهد در حال حاضر وجود دارد انتظار داریم 
از امروز تا بعد از ظهر سه شــنبه بر میزان آالینده های هوا 
با وجود پایداری جو افزوده شود.وی همچنین اظهار کرد: 
از بعدازظهر سه شــنبه انتظار وزش باد و بارش باران را در 
مشــهد داریم که پس از آن از غلظت آالینده ها کاسته و 

شرایط خوبی بر هوای مشهد حاکم خواهد شد.

ایرنا: سرکنســول عراق در مشهد گفت: دست هایی پشت 
پرده در پی اختالف افکنی بیــن مردم عراق و ایران و جدا 
کردن این دو ملت از هم هستند و همان  اشراری که جوانان 
عراقی را می کشــند همان ها نیز کنسولگری ایران را آتش 
می زنند. احمد قیس در دیدار جمعی از طالب و روحانیون 
حوزه های علمیه مشهد افزود: عراق مرز جغرافیایی گسترده 
و همچنین مشترکات فرهنگی و مذهبی بسیاری با ایران و 
مردم این کشور دارد و در مراسم اربعین حسینی هم مردم 

عراق بهترین استقبال را از زائران ایرانی انجام دادند.
وی با بیان اینکه خدمت رســانی به 4میلیون زائر ایرانی به 
بهترین صــورت و با دقت به همه جوانب و ظرافت ها انجام 
شــد، ادامه داد: مــردم عراق با زائــران ایرانی همانند یک 
صاحبخانه رفتار کردند از این رو با عقل و منطق ســازگار 
نیست کسانی که چنین خدمتی به ایرانی ها در عراق انجام 

دادند بیایند و کنسولگری ایران را آتش بزنند.
سرکنســول عراق در مشــهد گفت: از مردم ایران تشکر 
می کنیم که با بصیرت کامل حساب مردم عراق را از اشرار 
و بدخواهان ارتباط و دوستی دو ملت جدا می کنند وهمان 
طــور که ما در عراق در حرم امام حســین)ع( برای عراق، 
همســایگان و محبان عراق دعا می کنیم شما نیز در حرم 

امام رضا)ع( برای مردم عراق دعا کنید.
نماینده طالب و روحانیون مشــهد هم در این دیدار گفت: 
مقام معظم رهبری فرمودند: ملت عراق مردمی شــریف و 
کریم هســتند و ما هم حســاب ملت عراق را از بدخواهان 
دوســتی ملت ایران و عراق جدا می دانیم و اعالم می کنیم 
دوستی و وحدت مردم این دو کشور همچنان پابرجاست و 
بیش از پیش تقویت خواهد شد.حجت االسالم مجید فاطمی 
ارفع افزود: پس از حرکت شرارت آمیز آتش زدن کنسولگری 
ایران در نجف احســاس شــد که وضعیت وحدت دو ملت 
ممکن است متزلزل شــود و برای اثبات اینکه آن حرکت 
ربطی به مردم عراق نداشت و مربوط به اشرار است در یک 
حرکت مردمی اعالم می کنیم که این حرکت و کارهایی که 
در عراق علیه ایران انجام شده از پیش تعیین شده و خواسته 
بدخواهان دو ملت است.وی ادامه داد: دست های تفرقه افکن 
می خواهــد ایران و عراق را از هــم جدا کند، اما ما آمده ایم 
که وحدت و دوســتی خود را با مردم عراق اعالم کنیم.روز 
گذشته جمعی از طالب حوزه های علمیه مشهد با حضور در 
کنسولگری عراق در این شهر و اهدای گل بر وحدت هر چه 
بیشتر مردم ایران و عراق تأکید کردند و سرکنسول عراق هم 

با دادن هدیه  یادبود از این حضور قدردانی کرد.

دبیرعلمی کنگره ملی خواب در گفت وگو با قدس: 

دیر خوابیدن مانع رشد طبیعی کودکان است
سرکنسول عراق در مشهد: 

دست هایی در پی اختالف افکنی بین عراق و ایران است



یک مسئول در پاسخ به انتقاد شهروندان مشهدی:

روشن بودن اتوبوس ها در پایانه تخلف است

یک مسئول در بهزیستی خراسان رضوی به 
قدس خبر داد

  یک هزار و 746 زوج 
در صف دریافت کمک هزینه جهیزیه

 علی پور: پویش خیریه 
باشــیم«  وصل  »حلقه 
همزمان با سراسر کشور 
با هدف کمک به تأمین 
و  مددجویان  جهیزیــه 
معلــوالن زیر پوشــش 
بهزیســتی در اســتان 

خراسان رضوی اجرا می شــود. سرپرست معاونت مؤسسات 
غیردولتی، مشارکت های مردمی و اشتغال اداره کل بهزیستی 
با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر یک هزار و 746  زوج 
جوان در صف دریافت کمک هزینه جهیزیه هستند که یک 
هزار و 298  زوج معلــول بوده و 448 زوج نیز جزو فرزندان 

زنان سرپرست خانوار محسوب می شوند.
حمیده محدث در ادامه به قدس افزود: زوج های یاد شــده، 
مزدوجینی هستند که از سال1394 به بعد در نوبت دریافت 
جهیزیه قرار گرفته اند. همچنین میزان کمک هزینه یاد شده 
برای هر زوج 6 میلیون تومان در نظر گرفته شــده که صرف 

تهیه 10 قلم کاالی اصلی می شود.
وی با اشــاره به اینکه با توجه به کمبود اعتبار نتوانســتیم 
کمک هــای بالعوض به مددجویان داشــته باشــیم، اظهار 
امیدواری کرد: خیران همانند گذشته یار بهزیستی بوده و ما را 

در اجرای این پویش یاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای مشارکت و همیاری با چندین نهاد 
مذاکراتی برای عقد تفاهم نامه هایی داشــته ایم که در صورت 
موفقیت این نهادها متعهد به مشارکت خواهند شد. همچنین 
برای اســتفاده از ظرفیت های آســتان قــدس رضوی برای 
مشــارکت در این پویش خیرخواهانه، گفت وگوهایی صورت 

گرفته است. 
محدث با بیان اینکه خیراندیشان می توانند از طریق شماره 
حساب سیبا 2173451711000 بانک ملی به نام اداره کل 
بهزیستی خراســان رضوی در این طرح ها مشارکت داشته 

باشند.

رئیس اتاق بازرگانی اعالم کرد
  صادرات 74 میلیون دالر کاال از 

خراسان شمالی
بجنورد- خبرنگارقدس: 
رئیــس اتــاق بازرگانی 
خراســان شمالی گفت: 
در هشــت ماهه ســال 
ارزشــی  نظــر  از   98
از  74/1 میلیون دالر و 
نظر وزنــی 245/4 هزار 

تن صادرات کاال از اســتان انجام شده است. سعید پورآبادی 
افزود: این آمار نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل از لحاظ 
ارزشــی 7/7 درصد رشد و از لحاظ وزنی 5/8 درصد کاهش 

داشته است.
وی عمده ترین کاالهای صادراتی اســتان را در هشت ماهه 
گذشــته شــامل محصوالت پتروشــیمی )اوره، مالمین و 
آمونیــاک(، محصوالت پالســتیکی )قرابه بطری و کیســه 
پالستیکی(، اقالم بهداشــتی، محصوالت فوالدی، لوله های 
مســی، سنگ بریده مرمریت، دســتگاه بسته بندی و پرکن 
کیســه آرد، آخال، مواد غذایی )ماکارونی، نوشــابه انرژی زا، 
شکالت ســفید و رب گوجه فرنگی(، محصوالت کشاورزی 
)سیب زمینی و سیب تازه(، الکترود و دیوارپوش پی وی سی 

عنوان کرد.
وی ادامــه داد: این میزان کاال به کشــورهای افغانســتان، 
ترکمنســتان، آذربایجان، ترکیه، هند، مالزی، پاکســتان، 
سریالنکا، عراق، گرجستان، انگلستان، بلژیک، عمان، چین، 
سوریه، ایتالیا، تایلند، روسیه، کنیا، امارات، بحرین، اسلواکی و 

بلغارستان صادر شده است.
ســهم صادرات استان به کشور افغانســتان 24درصد، هند 
18درصد، چین 8درصد، ترکیه 6 درصد و ســایر کشورها را 

44 درصد اعالم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی سهم گمرک از صادرات 
اســتان را در هشــت ماهه ســال 98 از نظر ارزشی 35/56 
میلیون دالر و از نظر وزنــی123 هزار تن ذکر کرد و یادآور 
شــد: این میزان نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از 
نظر ارزشی51/8 درصد و از نظر وزنی 83/6 درصد رشد نشان 

می دهد.
پورآبادی در ادامه درباره واردات کاال از استان گفت: در هشت 
ماهه ســال 98 به ارزش 15/4میلیون دالر و وزن 2/6 هزار 
تن کاال به استان واردات شده است که نسبت به مدت زمان 
مشابه سال گذشته 30/8 درصد از لحاظ ارزشی رشد و 18/7 

درصد از لحاظ وزنی کاهش داشته است.
وی عمده کاالهای وارداتی به استان خراسان شمالی را شامل 
المپ روشنایی، کنتور گاز، ماشــین آالت، لوله ها و پروفیل، 
بلوک 6گــوش و مولد گازی تولید همزمــان برق، کانتینر 
ترابری برای سیاالت، ســوزن ریل تقاطعی، میله، پودر درز 
جــوش گرید غذایی، برنج، پرس هیدرولیک دندانســازی و 

فروسیلیکو منگنز، الکترود ذغالی و فروکروم اعالم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی خراســان شــمالی افزود: این واردات از 
کشورهای چین، ترکیه، آلمان، اســپانیا، پاکستان، هلند و 

اتریش انجام شده است.

فرمانده سپاه امام رضا)ع(: 
  اغتشاش های مشهد با سرمایه 

اجتماعی مدیریت شد
ســپاه  فرمانده  فارس: 
به  اشاره  با  امام رضا)ع( 
اینکــه در قضایای اخیر 
پرســش این بــود که 
چرا مشهد کمتر درگیر 
اغتشاشــات شد، گفت: 
واقعیت این است که با 
استفاده از سرمایه اجتماعی توانستیم اغتشاشات را مدیریت 

کنیم. 
سردار یعقوبعلی نظری در چهارمین مجمع تخصصی بهداشت 
و درمان ســپاه که در هتل گلشن رضوی برگزار شد، اظهار 
کرد: اعتقاد داریم با ســرمایه اجتماعی که در طول زمان به 
دست می آید، می توانیم در تمامی صحنه ها فضاها را مدیریت 

کنیم. 
وی  اضافه کرد: اگر جامعه ای دارای سرمایه اجتماعی نباشد و 
یا تدبیر و استفاده از آن را بلد نباشد در کوچک ترین میدان 

در مقابل دشمن شکست می خورد. 
ســردار نظری با تأکید بر این مطلب که اساس نظام مقدس 
جمهوری اســالمی تکیه بر مردم است، متذکر شد: جوهره 

نظام جمهوری اسالمی معنویت و حضور مردم است. 
وی در ادامه با بیان اینکه از نگاه کالن ســپاه امام رضا)ع( به 
موضوع بهداشت و درمان سه محور اساسی را در دستور کار 
خود دارد، آمادگی رزم در حوزه بهداشــت و درمان را مؤلفه 
اساســی و محور اول برشــمرد و بیان کرد: این مؤلفه را به 
صورت مستمر در نظر داریم و در رزمایش ها نیز عملکرد خود 
را باید مورد ارزیابی قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه 40 ناحیه 
بســیج و لشکر قدیمی5 نصر را در خراســان رضوی داریم، 
خاطرنشان کرد: موضوع بهداشــت و درمان باید به صورت 
مســتمر و مؤثر اجرا شود و تمامی پاسداران عزیز ما باید در 

بخش های مختلف آموزش های الزم را فرا بگیرند.
سردار نظری خاطرنشان کرد: محور دوم ما خدمت بهداشت 
و درمان به خانواده اســت، اگر بخواهیم آمادگی خود را در 
مأموریت های ســپاه به خوبی انجام دهیم، باید به این محور 
مهم توجه کنیم. فرمانده ســپاه امام رضــا)ع( با بیان اینکه 
کسب ســرمایه اجتماعی محور سوم ماســت، ابراز کرد: در 
این محور وظیفه ما خدمت به عموم جامعه است، نزدیک به 
سه سال و 6ماه است که مأموریت ارائه خدمات بهداشتی و 

درمانی را در حاشیه مشهد و خراسان رضوی داریم. 
وی افــزود: محورهای ذکر شــده نــگاه فرماندهی به حوزه 

بهداشت است، خوشبختانه در این سه محور فعال هستیم. 

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی خبر داد 
 اعطای تسهیالت بالعوض راه اندازی 

4۰۰ نیروگاه خورشیدی 
کمیته  مدیرکل  قدس: 
امداد خراســان جنوبی 
تومان  میلیارد   2 گفت: 
تسهیالت بالعوض برای 
اجــرای 400 طــرح به 
استان ابالغ شده است و 
400 نیروگاه خورشیدی 
تا پایان ســال آینده در این اســتان اجرایی می شــود. رضا 
ســلم آبادی از اجرای 60 طرح خورشیدی توسط مددجویان 
این نهاد از ابتدای ســال جاری خبــر داد. وی با بیان اینکه 
انرژی پاک برای آینده و کشــور مقرون به صرفه است، افزود: 
در شــرایط جوی خراسان جنوبی در 320 روز از سال تابش 
خورشید مستقیم اســت که این امر فرصت مناسبی را برای 
تولید انرژی خورشــیدی مهیا می کند. وی با اشاره به اینکه 
در سال جاری نزدیک به 60 طرح نیروگاه خورشیدی در بین 
مددجویان این نهاد اجرایی شــده است، تصریح کرد: به هر 
طرح 35 تا 40 میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده است. 

  زمزمه تغییر مدیر کل میراث فرهنگی 
خراسان رضوی

قــدس آنالین: برخی 
تغییــر  از  شــنیده ها 
ابوالفضــل مکرمی فــر، 
مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع 
دستی اســتان خراسان 
رضوی در آینده نزدیک 
حکایت دارد. مکرمی فــر 17 دی ماه 96، با حکم علی اصغر 
مونســان که آن زمان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی بود به عنوان 
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی انتخاب شد. او پیش 

از این نیز تا سال  87 مدیرکل میراث فرهنگی استان بود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
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 پيام كلمه »سوژه« را قيد نمایيد.

شماره پيامک:   300072305

هاشم رسائی فر: بر پایه توافقی بین المللی که در راستای طرح کاهش گازهای گلخانه ای 
باید در 160 کشور دنیا اجرایی شود قرار است طرحی با عنوان جنگل کاری نهضت سبز 
در این کشورها اجرا گردد که ایران نیز یکی از همین کشورهاست تا با کاشت 14 میلیون 
اصله نهال در کشورمان به تعهد کاهش 4درصدی گازهای گلخانه ای ایران در این توافق 

بین المللی جامه عمل پوشانده شود.
عملیات اجرایی کاشت این 14 میلیون اصله نهال به صورت رسمی از 14 آذر در کشور آغاز 
شده است. سهم خراسان رضوی از نهضت نهال کاری کاشت 945 هزار اصله نهال مثمر و 
غیرمثمر است که قرار است این تعداد از نهال در اراضی بیابانی، مرتعی و جنگلی به وسعت 

3هزار و 850 هکتار کاشته شوند. 
محمود روشندل، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
در این خصوص به قدس گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته سهم استان در طرح 
نهال کاری در ســال جاری 3هزار و 850 هکتار در 23 شهرســتان است که 3هزار و 50 
هکتار از این نهال کاری در مناطق بیابانی و مرتعی انجام خواهد شد و 800 هکتار دیگر در 

بحث توسعه جنگل برنامه ریزی شده است.

 بی خطری گونه آتریپلکس 
وی در ادامه افزود: 945 هزار اصله نهال در این طرح در کل استان خراسان رضوی کاشته 
خواهد شد که از روز 14 آذر که شروع طرح بود 320 هزار اصله نهال در استان کاشته شده 
است که این اقدام در مشهد با مشارکت شهرداری در محدوده ارتفاعات جنوبی کمربند 
جنوبی در وسعتی در حدود 800 هکتار در قالب جنگل کاری و تحت عنوان پارک آبخیز 

آغاز شده که در روز نخست 250 هکتار از آن نهال کاری شد.
معــاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی گفت: نهال 
گونه های تاق، آتریپلکس و اشــنان قرار اســت در مناطق بیابانی و مرتعی کاشته شود و 
نهال های مثمر و غیرمثمر نیز برای 800 هکتار جنگل کاری ارتفاعات جنوب مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.
روشندل در واکنش به این موضوع که گفته می شود گونه ای مثل آتریپلکس با توجه به 
ساختاری که دارد خطراتی از جمله عوض نمودن شرایط شیمیایی زمین و اینکه مشکالت 
زیست محیطی را در پی خواهد داشت، عنوان کرد: آتریپلکس از جمله گونه هایی است که 
با کم آبی و شرایط بی آبی مقاوم است و در برخی از مناطق از گونه های گیاهی بومی منطقه 
به حســاب می آید که کمک زیادی در بحث آبخیزداری و جلوگیری از فرســایش خاک 
می کند اما اینکه گفته می شود خطراتی برای خاک و محیط زیست دارد تاکنون گزارشی 
به دست ما نرسیده است ضمن اینکه قسمت اعظمی از کاشت نهال در مناطق بیابانی را 
کاشت گونه تاق شامل می شود و درصد کمی از نهال کاری با آتریپلکس انجام خواهد شد.

وی میزان بودجه مورد اســتفاده در این طرح نهال کاری را 13 میلیارد تومان بیان کرد 
و افزود: بودجه مورد نظر از محل صندوق توســعه ملی پرداخت می شــود که با توجه به 
هزینه کرد آن تا اواخر دی ماه این طرح به اتمام خواهد رسید با اینکه معموالً تا اسفند ماه 

نهال کاری ها ادامه دارد اما برای اینکه بتوانیم از فرصت نزوالت آسمانی در راستای آبیاری 
نهال ها استفاده نماییم سعی شده است این نهال کاری ها هر چه زودتر انجام شود.

  بهره برداری از نخستین سد زیرزمینی استان 
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی همچنین در پاسخ 
به پرســش دیگری در مورد شرایط ساخت نخستین سد زیرزمینی استان که قرار است 
در شهرســتان کالت به بهره برداری برسد، گفت: عملیات اجرایی این سد در حال حاضر 
پیشرفتی باالی 90 درصد دارد و در همین شرایط چیزی در حدود 6 اینچ آب از آن پمپاژ 
می شود که پیش بینی ما این است طبق برنامه در صورتی که مسائل جوی اجازه دهد تا 

دو هفته دیگر این سد به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید. 
روشندل افزود: این سد جزو پروژه های بسیار خوب در بحث آبخیزداری استان است که به 
بحث جلوگیری از هدررفت آب های زیرسطحی که از مناطق مرزی کشور خارج می شوند 

کمک قابل توجهی خواهد کرد.

 ساخت 3۰ سد زیرزمینی دیگر در استان
وی یادآور شد: در همین راستا 30 منطقه دیگر در خراسان رضوی برای ساخت سدهای 
زیرزمینی شناسایی شده است که برای امسال پیشنهاد مطالعاتی در این زمینه دادیم که در 
صورت اجرایی شدن عملیات ساخت این سدها از برون رفت آب های سطحی و غیرسطحی 
از کشور جلوگیری خواهد شد و منابع آبی ما را به شکل قابل توجهی تقویت خواهد کرد. 
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراســان رضوی همچنین اظهار 
کرد: در ســال جاری از محل صندوق توسعه ملی 50 میلیارد تومان به بحث آبخیزداری 
و تقویت موضوع آبخوانداری تخصیص یافته که در 69 حوزه و 29 شهرســتان اســتان 

پروژه هایی با اعتبار 39 میلیارد و 818 میلیون تومان در حال حاضر در حال اجراست.

معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان با اشاره به بهره برداری از نخستین سد در آینده نزدیک خبر داد

مهار آب های فراری خراسان رضوی در 31 سد زیرزمینی

علی محمدزاده: بی شــک کمتر کســی را 
می توان پیدا کرد که این ضرب المثل را نشنیده 
باشــد »قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا 
شــود«؛ ضرب المثلی که در تمام بخش های 

زندگی انسان قابل تطبیق است.
به طور کلی آنچه مســلم است با جمع شدن 
انــدک اندک و یا جزء به جــزء هر موضوعی 
در پایان یک کل قابل اعتنا خواهیم داشــت 
کــه می تواند مثبت یا منفی باشــد، بهترین 
مثال مثبت آن همان پس انداز کردن اســت 
و مثــال منفی آن هم می تواند هزینه های ریز 
غیرضروری باشد که در مجموع اندوخته انسان 

را پایان می دهد.
حال با این مقدمه نسبتاً بیشتر از حد معمول 
در ادامه می خواهیم به یک مصداق منفی این 
مثل در حوزه رفتار عمومی اشــاره کنیم که 
اجزای گوناگونی دارد که شاید در بخش جزئی 
موضوع مهمی تصور نشود ولی در مجموع زیان 

بزرگی را به همه ما تحمیل می کند.
مســئله آلودگی هوا در سال های اخیر از ابعاد 
مختلفی مورد نقد و بررســی قــرار گرفته و 
همگان می دانیم که دارای عوامل ریز و درشتی 
اســت و اگر تالش کنیم در هر بخش اندکی 
از علل تشــدیدکننده را حذف کنیم خواهیم 

توانست مدعی کنترل آلودگی هوا باشیم.

 یک روی سکه 
همچنانکه همواره گفته شده خودروها سهم 
قابل توجهی در تولید آالینده هــا دارند و در 
این بین خودروهای سنگین و دیزلی به نسبت 
حجم و نوع ســوخت مصرفی خود شــرایط 

خاصی در این چرخه دارند.
بر همین اساس با توجه به تشدید آلودگی هوا 
در کالنشهر مشهد در سال های اخیر و به طور 
خاص در ماه های گذشته حساسیت شهروندان 
هم به منابع تولیدکننده آالیندگی بیشتر و با 

پیگیری بیشتری وارد میدان 
شــده اند، به طــور مثال در 
پیامک های  اخیــر  روزهای 
شــهروندان  از  متعــددی 
مختلف به دستمان رسیده 
که از روشن بودن اتوبوس ها 
در پایانه ها به هنگام انتظار 
بــرای نوبت مســافرگیری 

گالیه داشته اند.
به گفته این شهروندان هیچ 
دلیل منطقی برای روشــن 

ماندن اتوبــوس در پایانه وجود ندارد و همین 
بی توجهی ها و اسراف ها شاید یکی از پیامدهای 

ارزانی سوخت باشد.
شهروند دیگری که گویا با یکی از این راننده ها 
همکالم شــده گفته است این باور وجود دارد 
که هر بار استارت زدن اتوبوس هزینه بیشتری 

برای آن ها دارد لذا آن ها بهتر 
گازوئیل  لیتر  می دانند چند 
بیشتر مصرف کنند تا اینکه 
زودتــر از معمول اســتارت 
و باتــری اتوبــوس را تعمیر 

نمایند.

 روی دیگر سکه 
امــا در مقابــل بــه نظــر 
می رســد وقتی قرار اســت 
درباره ســالمت افراد جامعه 
بحث کنیم پرداختن بــه هزینه احتمالی آن 
غیرمنطقی اســت، اگر با نگاهی اقتصادی هم 
به موضوع بپردازیم می بینیم کارشناسان بر این 
باورند که خاموش کردن هر دستگاه اتوبوس 
در پایانه ساالنه 2میلیون تومان صرفه جویی در 
هزینه سوخت دارد که با توجه به وجود 2هزار 

دستگاه اتوبوس و تعداد قابل توجهی مینی بوس 
در سامانه حمل و نقل عمومی مشهد رقم قابل 

توجهی از این محل صرفه جویی خواهد شد.

 برخورد با رانندگان متخلف 
لــذا با در کنار هم قرار دادن تمام این موارد با 
انتقال دغدغه شهروندان به سازمان اتوبوسرانی 
مشــهد، مدیر روابط عمومی این مجموعه در 
پاسخ مدعی شد بر اساس ابالغی که در گذشته 
صورت گرفته روشن گذاشتن اتوبوس در پایانه 
تخلف است و با راننده خاطی برخورد می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی گفت: 
به استناد این ابالغ که مدت ها قبل انجام شده 
رانندگان تمامــی اتوبوس ها و مینی بوس های 
فعال در خطوط اتوبوســرانی موظف هستند 
برای توقف های بیشتر از 5دقیقه خودرو خود 

را خاموش کنند.
وی افزود: بر اســاس گزارش های جمع آوری 
شــده بیش از 90درصد راننــدگان این اقدام 
را انجــام می دهند و تنها تعــداد معدودی از 
رانندگان که بیشــتر به صورت ســهوی و به 
خاطر عادت سال های گذشته که اتوبوس ها را 
خاموش نمی کردند خودروهای خود را روشن 

می گذارند.
وی ادامه داد: همچنین رؤســای خطوط هم 
وظیفــه دارند بر اجرای ایــن موضوع نظارت 
داشته باشند و تذکر الزم را به رانندگان بدهند، 
با این حال شــهروندان با مشــاهده تخلفات 
احتمالی می توانند کد اتوبــوس مربوط را به 
سامانه 137 یا شماره تلفن 33235 و یا سامانه 

پیامکی 30008888 سازمان اطالع بدهند.
به گفته اتحادی با توجه به اولویت ســالمت 
شــهروندان و نیــز ابالغیــه صــورت گرفته 
بی توجهی رانندگان به این موضوع نوعی تخلف 
انضباطی بــوده و با آن ها برابر ضوابط برخورد 

می شود. 

 بر اساس ابالغی كه در 
گذشته صورت گرفته 

روشن گذاشتن اتوبوس 
در پایانه تخلف است و با 

راننده خاطی برخورد 
می شود.
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با مشارکت خیران 
2۰ کانکس جایگزین مدارس 

عشایری شیروان شد

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون توســعه مدیریت و 
پشتیبانی آموزش و پرورش شیروان گفت: 20 دستگاه 
کانکس برای جایگزینی مدارس نامناســب عشایری 
این شهرســتان در منطقه قشالقی مراوه تپه در استان 
گلستان مستقر شد. حجت پیرایش افزود: دانش آموزان 
عشایر پیش از این در فضای نامطلوب مدارس خشت 
و گلی آموزش می دیدند که بر اثر بارندگی های امسال 
تخریب شده بود و این کانکس ها جایگزین آن ها شد. 
وی یادآور شــد: برای خرید هر دستگاه کانکس، 450 
میلیون ریال اعتبار از محل کمک های خیران و سازمان 

نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هزینه شده است.

توسط مددجویان کمیته امداد محقق شد
تولید 2هزار و 5۰۰ مترمربع فرش 

دستباف در خراسان شمالی

امداد  مدیــرکل کمیته  بجنورد- خبرنگار قدس: 
خراسان شمالی از تولید 2هزار و 500 مترمربع فرش 
دستباف توسط مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر 

داد. 
مجید الهی راد با بیان اینکه مددجویان این نهاد امسال 
موفق به بافت یک هزار و 172 تخته فرش شدند، افزود: 
ایــن فرش ها در قالب قالی، تابلوفرش و گلیم به تولید 

رسیده است.
وی با یادآوری اینکه میزان بافته های مددجویان 143 
تخته قالی اســت، ادامه داد: ارزش فرش های تولیدی 

مددجویان 2میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.

مدیر کل تعاون و کار خراسان شمالی خبر داد
پرداخت 3 هزار و 73۱ میلیارد ریال 

تسهیالت روستایی 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان شمالی گفت: 3 هزار و 731 میلیارد 
ریال تسهیالت اشتغال به متقاضیان روستایی و عشایری 

استان پرداخت شده است. 
حســن نوری افزود: تاکنون 4هزار و 983 طرح اشتغال 
روستایی و عشایری در استان از دریافت تسهیالت بانکی 

بهره مند شده اند. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان شمالی 
همچنیــن اظهار کرد: 5هــزار و 938 طرح به بانک ها 
ارســال شــده که ارزش ریالی آن 6 هزار و 54 میلیارد 

ریال است.

شماره پیامک: 3۰۰۰723۰5  استان ما2
 ارتباط پیام رسان سروش: ۰۹۰3۸343۸۰۱ 

فضای مجازی: 

یکشنبه 24 آذر 1398
 18 ربیع الثانی 1441 15 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9134  ویژه نامه 3518 

ت
اس

ی 
ئین

تز
س 

عک



روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرکل پست خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:
 کاربرد پهپاد در حمل مرسوالت پستی 

را از اخبار شنیدم!
وحید اکرمی: 
پست  مدیرکل 
گفت:  خراســان رضوی 
استفاده از فناوری حمل 
مرسوالت پستی با پهپاد 
اقدامی رو به جلو اما زمانبر 
است. سیداحمد موسوی 

در گفت وگو بــا خبرنگار قدس آنالین عنوان کــرد: با توجه به 
پیشــرفت تکنولوژی و فناوری در زمینه هــای مختلف باید از 
ایده های نوین اینچنینی به بهترین نحو اســتفاده کرد. طبیعی 
است که این ایده ها زمانبر و هزینه بر خواهند بود اما اقدامی رو به 
جلوست. وی خاطرنشان کرد: این موضوع در محدوده ایده هایی 
اســت که در زمینه شهر هوشــمند مطرح می شود. با توجه به 
آلودگی شدید هوا در کالنشهرها، یکسری اقداماتی در حال انجام 
اســت. از جملــه اینکه با دســتور آقای جهرمی مقرر شــده 
موتورسیکلت های حمل مرسوالت پستی برقی شود که در مرحله 

اول ۲۰۰ موتورسیکلت برقی خواهد شد.
وی بیــان کرد: اگر بتوانیم تمامی ناوگان اداره پســت از جمله 
موتورســیکلت ها و خودروها را برقی کنیم اقــدام ارزنده ای در 
راستای کاهش آلودگی هوای مشهد خواهد بود. تصور من این 
است که پهپادهای حامل مرسوالت پستی برقی خواهند بود و 

یکی از کاربردهای آن ها کاهش آلودگی هواست.
مدیرکل پست خراســان رضوی گفت: امروزه استفاده از پهپاد 
در موضوعات مختلف در حال افزایش اســت. نه تنها در حمل 
مرسوالت پستی، بلکه در زمینه امداد و نجات نیز پهپاد کاربرد 

دارد و از آن در دیگر کشورها استفاده می شود. 
وی در پاســخ به این پرسش که چه زمانی استفاده از پهپاد در 
حمل مرسوالت پستی در استان اجرایی خواهد شد، گفت: واقعاً 
نمی دانم. کمک  گرفتن از این فناوری بدون هیچ اطالع قبلی بوده 
و ناگهان از آن رونمایی شده است. به همین دلیل کوچک ترین 
آماده سازی قبلی و اقدامات زیرساختی در خراسان رضوی شکل 
نگرفته است.  وی اظهار کرد: من هم مانند دیگران از تلویزیون و 
از اخبار ساعت ۲1 شب مطلع شدم. هیچ دستورعمل یا برنامه ای 
که در مورد آن به اداره کل استان اطالعی داده شده باشد، وجود 

ندارد. به همین دلیل از جزئیات ماجرا بی اطالعم. 
موسوی ادامه داد: باید صبر کنیم تا جزئیات بیشتری از عملیات 
حمل محموله های پستی توسط پهپاد به دست ما برسد. در حال 
حاضر هیچ خبر بیشتری از آنچه در اخبار اعالم شده ندارم و باید 
گفت که همه با هم ســورپرایز شدیم. وی خاطرنشان کرد: این 
بی اطالعی از جزئیات طرح مختص خراســان رضوی نیست. در 
تماســی که با برخی از مدیران کل ادارات پست دیگر استان ها 
داشته ام، آن ها نیز اظهار بی خبری کرده و بیشتر از آنچه در اخبار 

اعالم شده، هیچ اطالع دیگری نداشته اند. 

 مدیرعامل جدید سازمان اتوبوسرانی 
مشهد منصوب شد

قدس: مدیرعامل جدید 
اتوبوســرانی  ســازمان 
شهرداری مشهد منصوب 

شد. 
محمدرضا کالیی، شهردار 
مشــهد با صدور حکمی  
حســینقلی زاده  سعید 

مقــدم را به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ســازمان 
اتوبوسرانی شهرداری مشهد منصوب کرد.

رئیس کمیســیون عمران، حمل ونقل و ترافیک شــورای شهر 
مشــهدمقدس در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل اتوبوسرانی 
گفت: در نخستین روزهای تصدی ریاست کمیسیون حمل ونقل 
و ترافیک شورای شــهر با اعتصاب و تجمع اتوبوسرانان مقابل 
ساختمان شورا مواجه بودیم ولی امروز این مشکالت به حداقل 
رسیده است. بهاروند با تأکید بر اینکه تغییر افراد در مدیریت های 
مختلف جزو اصول مدیریتی است، تصریح کرد: جابه جایی  افراد 
موجب می شــود فکر و ایده های جدید وارد هر مجموعه شده و 
پویایی بیشــتری را به ارمغان می آورد. پیش از این سیدمهدی 

حسینی پویا مدیرعامل این سازمان بود.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد
 ساخت و تعمیر2 هزار و 100واحد 

مسکونی برای سیل زدگان خراسان شمالی 
بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی 
گفت: امسال بیش از 3 هزار و ۴۰۰ خانوار تحت حمایت این نهاد 

در سیل و بارندگی آسیب دیدند. 
مجید الهی راد با بیان اینکه حدود ۲ هزار مسکن این خانوارها نیاز 
به تعمیر و بازسازی داشت، اضافه کرد: هم اکنون تمامی واحدها 
با اعتبــاری بیش از 3میلیارد تومان از محل کمک های مردمی 

ارسالی از مرکز، تعمیر ، بازسازی و تحویل داده  شده است.
وی همچنین با اشــاره به آسیب 1۰۰درصدی یک هزار و ۴۰۰ 
واحد مســکونی مددجویان نیز گفت: هم اکنون ساخت بیش از 
یک هزار و 1۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان آغاز شده که از 
مجموع واحدهای در حال ساخت تاکنون 1۰۰ واحد مسکونی 
به خانوارهای آسیب  دیده تحویل داده  شده و ساخت باقیمانده 
واحدهــا ادامه دارد. وی افزود: کمیته امداد خراســان شــمالی 
3میلیــارد و 1۰۰ میلیون تومان نیز به صــورت بالعوض برای 

ساخت منازل مسکونی مددجویان مساعدت می کند.

عالی ترین مقام انتظامی خراسان شمالی خبر داد
 دستگیری یک رباخوار در بجنورد

خبرنگار  بجنــورد- 
انتظامی  فرمانده  قدس: 
از  خراســان  شــمالی 
دســتگیری فردی که با 
و چک  وثیقــه  دریافت 
ضمانــت، مبلــغ یــک 
میلیــارد و 1۰۰ میلیون 

ریال پول ربا به مردم می داد در بجنورد خبر داد.
ســردارعلیرضا مظاهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با دریافت وثیقه 
و چک ضمانت از وی، اقدام به پرداخت پول ربا کرده، بالفاصله 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: شــاکی برای حل مشــکل مالی خود از طریق یکی 
از بنگاه داران ســطح شهر با متهم آشنا شــده و از وی در قبال 
ارائه چک ضمانت و تنظیم قولنامه منزل مسکونی به نام متهم، 
مبلغ یک میلیارد و 1۰۰ میلیون ریال وجه نقد مدت دار دریافت 
می کند. سردار مظاهری با اشــاره به اینکه این فرد با توجه به 
رسیدن موعد چک و مرتفع نشدن مشکل مالی خود نمی تواند 
مبلغ دریافتی را عــودت دهد، تصریح کرد: متهم نیز بالفاصله 
با مراجعه به دادســرا، چک های شــاکی را به اجرا گذاشــته و 
حکم تخلیه منزل وی را اخذ می کند. فرمانده انتظامی اســتان 
خراسان شــمالی با بیان اینکه در ایــن رابطه کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان نیز با انجام اقدامات فنی و تخصصی از غیرقانونی 
بودن این معامله مطلع می شوند، ادامه داد: با مشخص شدن این 
موضوع که متهم در قبال دریافت این وثایق اقدام به واریز مبلغ 
یک میلیارد و 1۰۰ میلیون ریال به صورت ربا به حساب شاکی 
کرده، بالفاصله با هماهنگی مقام قضایی متهم را دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل می کنند.ســردار مظاهری با بیان اینکه در 
بررسی های به عمل آمده مشخص می شود که متهم با حضور 
مســتمر در بنگاه های سطح شهر افراد نیازمند را شناسایی و با 
چرب زبانی در قبال دریافت وثیقه به آن ها پول ربایی می پردازد، 
یادآور شــد: در نهایت متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام 

مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
این مقام ارشد انتظامی در استان خاطرنشان کرد: در این رابطه 

تاکنون دو نفر شاکی مورد شناسایی قرار گرفته اند.

عامالن یک سرقت میلیاردی شناسایی شدند
 دستگیری دو طالدزد در نیشابور

 - ر بـــو نـیـشـا
خبرنگارقدس: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــي 
نیشــابور از شناسایي و 
دستگیري عامالن سرقت 
1۰ میلیارد ریالي طال در 

شهر نیشابور خبر داد .
فرمانده انتظامي شهرســتان نیشابور اظهار کرد: در پي گزارش 
یکی از شهروندان مبني بر ســرقت مقدار قابل توجهی طال از 
منزلش، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 

شهرستان قرار گرفت.
ســرهنگ حسین دهقانپور  افزود: در بررسی هاي اولیه میداني 
و با توجه به اظهارات شــاکي مشخص شــد حدود 7 میلیارد 
ریال طال و جواهرات از منزل شاکي به صورت بسیار ماهرانه اي 
سرقت و سارقان با استفاده از یک دستگاه خودرو سمند از محل 
متواري شده اند. وی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پلیس در حین 
رسیدگي به پرونده همزمان متوجه شدند از چند منزل دیگر نیز 
سرقت هاي طال و جواهرات به صورت مشابه صورت گرفته است.

این مقام انتظامی یادآورشد: مأموران انتظامی در ردزني هاي فني 
و با اشــراف اطالعاتی متهمان را در یکي از استان هاي جنوبي 
کشور شناسایی و با اخذ نیابت قضایي به آدرس مربوط عزیمت 
که در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتي دو نفر از متهمان را دستگیر 

و برای تحقیقات بیشتر به نیشابور منتقل کردند.
فرمانده انتظامي شهرستان نیشــابور تصریح کرد: متهمان در 
مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به سه فقره سرقت طال 
از منزل شهروندان به ارزش 1۰ میلیارد ریال با کمک و همدستي 
فردي دیگر اعتراف که تحقیقات براي دستگیري دیگر همدست 

متهمان تا حصول نتیجه ادامه دارد .

توسط آتش نشانان مشهد صورت گرفت
 نجات چهار نفر از میان شعله های آتش 

یک  قرمز:اعضای  خط 
واســطه  به  که  خانواده 
ایجاد یــک حریق منزل 
مسکونی در طبقات پایین 
در محاصره آتش بودند با 
آتش نشــانان  تــالش 
مشهدی از معرکه نجات 

یافتند .
معاون عملیات آتش نشانی مشهد گفت: حریق در طبقه همکف 
یک ساختمان دو طبقه به وقوع پیوست و چهار نفر از ساکنان 
شامل یک کودک و ســه خانم که همگی اعضای یک خانواده 
بودند در طبقات باالیی گرفتار دود شده  و آتش نشانان نسبت به 

نجات افراد و اطفای حریق ساختمان اقدام کردند.
خوشــبختانه در این حادثه به هیچ یک از این ســاکنان منزل 
آسیبی جدی نرسید، اما بر اثر شدت آتش سوزی، طبقه همکف 
این ساختمان مسکونی بیش از ۵۰ درصد خسارت دید و طبقه 

دوم نیز دچار دودگرفتگی شد.

در زاوه اتفاق افتاد
 مسمومیت با گاز جان سه نفر را گرفت

ایرنا: مدیرحوادث دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: سه 
عضو یک خانواده در شهرســتان زاوه بر اثر مسمومیت ناشی از 
استنشاق گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند و یک 

عضو دیگر به مرکز درمانی منتقل شد. 
محمدجواد امیــری افزود: در پی تماس صبح روز گذشــته با 
اورژانس 11۵ مبنی بر مســمومیت با گاز منوکسید کربن در 
روستای قلعه آقاحسن شهرستان زاوه، مأموران اورژانس چخماق 

به محل یاد شده اعزام شدند.
وی ادامــه داد: در این حادثه مــادر و دو فرزند خانواده به علت 
مسمومیت شدید با گاز جان خود را از دست دادند و پدر خانواده 
نیز پس از اکسیژن رسانی و اقدامات اولیه به مرکز درمانی منتقل 

شد.
وی گفت: وضعیت عمومی فرد منتقل شــده به بیمارســتان 

رضایتبخش گزارش شده است.
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فقط پول نقد!
شرکت تعاونی فردای روشن برنج، شکر و چای به مبلغ یک میلیون و 31۰ هزار ریال در مجتمع 
خشکبار ولی عصر)ع( می دهد در اینجا باید مبلغ فوق فقط نقد باشد. حال پرسش این است با 
وجود دستگاه کارتخوان چه اصراری به پول نقد است و در ضمن اجناس طرح تنظیم بازار است. 

مردم از ساعت 7 صبح صف می ایستند که ساعت 1۲ اقالم فوق را توزیع کنند.
935...4292

فکری برای پمپ های خراب کنید
مسئوالن محترم اجرایی استان و شرکت نفت و گاز لطفاً فکری به حال پمپ های خراب و یا 
تلمبه های بدون استفاده به جهت نقص یا کمبود نیروی انسانی در جایگاه گاز داشته باشید که 

موجب تلف شدن عمر مردم و صف های طوالنی نشود. متشکریم.
915...9462

 این قدر مردم را اذیت نکنید
مسئوالن شورای شهر و شهرداری؛ در ابتدای بولوار فردوسی بدون تابلو و خط کشی و آن هم تا ساعت 
۹ شب طرح الیت فعال است و هزینه کسر می کند. چه خبر است دیگر؟ این قدر مردم را اذیت نکنید.

933...0960

 اتوبوسرانی رسیدگی کند
بســت شــیخ نــواب واقــع در یکــی از 
دوربرگردان هــای حرم مطهــر خط واحد 
یا اتوبوس نــدارد و مردم پاییــن خیابان و 
به خصوص مردم شــهرک شــیرین و کوی 
کارمندان برای رفتن به حرم مطهر با مشکل 

مواجه می شوند، لطفاً رسیدگی کنید.
938...2651

مساحت زیستگاه های  مهدی کاهانی مقدم 
خراســان رضوی ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار هکتار 
اســت و ۲۰ درصد مســاحت 117 هزار و 7۶۹ 
کیلومترمربعی این اســتان زیرپوشش سازمان 
حفاظت محیط  زیست قرار دارد که به ازای حدود 

هر ۲۵ هزار هکتار یک محیط بان فعال است.
گفته می شــود در ۴1 منطقه چهارگانه و شکار 
ممنوع شــامل پارک و اثر ملی طبیعی، پناهگاه 
حیات وحش، مناطق حفاظت  شده و 13 منطقه 
شکار ممنوع این استان حدود ۸۰ گونه پستاندار، 
۲۸۵ گونــه پرنده، ۶۸ گونــه خزنده و ۲۴ گونه 
ماهی زیســت می کنند که گونه های شــاخص 
حیات وحش طبیعت خراســان رضوی شامل بز، 
میش و قوچ وحشی، آهو، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، 
کفتــار و انواع پرندگان شــکاری، هوبره و کبک 
است. به همین دلیل است که پی درپی خبرهای 
شــکار و صیدهای غیرقانونــی در این عرصه را 
می شنویم و صدالبته اخبار برخورد محیط بانان با 
شکارچیان متخلف. به عنوان  مثال خبر دستگیری  
یک هزار و 3۹نفر متخلف شکار و صید در جریان 
گشت زنی های مســتمر مأموران یگان حفاظت 
محیط  زیست که از این متخلفان بیش از ۲۰۰ 
قبضه انواع ســالح شــکاری و جنگی به همراه 
هزاران عدد فشــنگ، موتورسیکلت و تجهیزات 

شکار و صید کشف  شده است. 

حذف صدها گونه جانوری
 از محیط زیست استان

بنابر اعــالم اداره کل حفاظت محیط  زیســت 
خراســان رضوی، این تعداد شکارچی عالوه بر 
واردکردن میلیاردها تومان خســارت به محیط  
زیست، ۴۰7 قطعه پرنده وحشی از قبیل کبک، 
باقرقره، قرقاول، چکاوک، کبوتر و مرغابی و ۲3۸ 
رأس پستاندار مثل گراز، قوچ و میش، آهو، کل 

و بز وحشی را از طبیعت استان حذف کرده اند.
همچنین در ۶ ماه نخست امسال ۴۵۴ شکارچی 
و صیاد متخلف به همراه ۶3 قبضه اسلحه دستگیر 
شدند که به گفته مدیرکل حفاظت محیط  زیست 
اســتان ضرر و زیان وارده آنان به محیط  زیست، 
بابت شکار و صید جانوران وحشی حدود ۴میلیارد 

ریال بوده است.
ایــن آمار و ارقام بدون تردید نشــان دهنده این 
واقعیت است که مأموران یگان حفاظت محیط 
 زیســت با وجود گستره وســیع مناطق تحت 
پوشش که اصالً تناسبی با تعداد نیروها ندارد، با 
سختکوشی و از خودگذشتی بسیار و شبانه روزی 
از حیات وحش و محیط  زیســت جانانه حراست 

می کنند .

 شکارچیان در کمین 
نشسته  اند

آن روی سکه این آمار گویای 
واقعیت تلخی نیز هســت که 
خطــر شــکارچیان متخلف، 
همچــون ســال ها و بلکــه 
دهه های گذشته همچنان به 
قوت خود باقی اســت و شاید 
شدیدتر از قبل هم شده است؛ 
چرا که امروزه بسیاری از مردم 
به تهیه اسلحه و تفنگ شکاری 
روی آورده اند و براساس اسناد 
قضایی، تعداد بســیار زیادی 
سالح گرم به  صورت قاچاق و 
غیرمجاز در این ســال ها وارد 
کشور شده و در اختیار مردم 

قرار گرفته است.
مدیــرکل حفاظــت محیط  

زیســت خراســان رضوی در این باره می گوید: 
با تمــام کمبودها و محدودیت های پرســنلی، 
اعتبــاری و تجهیزاتی، تــالش می کنیم قبل از 
تخلف شــکارچیان، دخالت کنیم اما گاهی این 
تخلف ها رخ می دهد؛ به همین دلیل اطالع رسانی 
و فرهنگ سازی را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

به گفتــه تورج همتــی درحالی  که براســاس 
استانداردها باید به ازای هر 3-۲ هزار هکتار یک 
نفر محیط  بان داشته باشــیم اما امروزه به  طور 
متوســط به ازای هر 3۰ تا ۲۰ هزار هکتار، یک 
محیط  بان داریم؛ البته همکاری دلسوزانه مردم 
را نباید فراموش کرد و  محیط  بانان ما بسیاری 
از شکارچیان متخلف را با کمک مردم و براساس 

اطالعات مردمی دستگیر می کنند.

 قوانینی که بازدارنده 
نیست

برخــی  حــال  عیــن  در 
نبودن  بازدارنده  کارشناسان، 
قوانیــن موجــود را یکی از 
دالیل اصلی شــکار غیرمجاز 
می دانند؛ هــر چند که قانون 
شــکار صید پــس از حدود 
۲۲ ســال از آخرین بازنگری، 
با بهره گیــری از نظرات دفاتر 
تخصصی ســازمان حفاظت 
محیط  زیســت، کارشناسان 
و  حیات وحش  متخصصان  و 
با  آشنا  حقوقدانان  همچنین 
مسائل زیست محیطی و امور 
مرتبط با شکار و صید، در سال 
۹۶ مورد بازنگری قرار گرفت 
و بعد هم به تصویب مجلس 
رسید و بدین ترتیب میزان مجازات نقدی افزایش 
یافت، اما این پرســش باقی است چرا همچنان 
شــاهد افزایش آمار شــکار غیرمجاز جانوران و 

پرندگان هستیم؟
به باور یک کارشــناس حقوقی، علت اصلی این 
اســت که قوانین هنوز نتوانسته آن گونه که باید 
بازدارنده باشد؛ درحالی که مجازات باید متناسب 
با میزان جرم ارتکابی باشد. این  یک اصل منطقی 
اســت که اگر مجرم ببیند منافع حاصل از جرم 
بر مجــازات برتری دارد، به تکرار جرم دســت 
خواهد زد. موقر می گوید: باید مجازات مجرمان 
به  اندازه ای باشد که آنان فکر نکنند سنگینی کفه 
منافع شــکار از کفه مجازات شلیک در منطقه 

ممنوعه بیشتر است.

برخی نیــز بازدارنده نبودن قوانیــن مربوط به 
شکار غیرمجاز را ناشی از نهادینه نشدن فرهنگ 
می دانند و می گویند: تنها به اتکای قوانین کیفری 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم میزان ارتکاب جرم 
کاهش پیدا کند بلکه این فرهنگ سازی است که 
می تواند در کنار قوانین، در پیشگیری از جرم مؤثر 
باشد. یک فعال محیط  زیست با تأکید بر نهادینه 
کردن اخالق زیست  محیطی در جامعه، بر این 
باور است که در برنامه های تلویزیونی و رسانه های 
گروهی باید این آموزش داده شــود که حیوانات 
و پرندگان سرمایه ملی هســتند و روزبه روز در 
معرض انقراض قرار دارند. این آموزش ها به تدریج 
در طول زمان تبدیل به فرهنگ خواهد شــد و 
خودبه خود جامعه در مقابل رفتارهای نامناسب 
شکارچیان واکنش نشان خواهد داد وهم چنانکه 
در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده حفاظت محیط 

 زیست وظیفه عمومی تلقی خواهد شد.
حســن علیزاده می گوید: آمــوزش، نگهداری و 
پاسداشــت زیســت بوم، از آموزش های پایه ای 
شهروندی به شمار می آید و در جهان به  شدت 
مورد توجه قرار دارد و در برنامه های وابســته به 
پرورش شهروند، درس ها، کتاب ها و درونمایه های 
آموزشــی به شــکل فزاینــده به نگهداشــت 
محیط  زیســت می پردازنــد، بنابراین آموزش و 
فرهنگ سازی به ویژه در خانواده و مدرسه به عنوان 
نهاد های اصلــی تربیتی- اجتماعــی می تواند 
مهم ترین نقش را در تقویت بنیه فرهنگی جامعه 

در حفاظت از محیط  زیست داشته باشد.
با این  حال تردیدی نیســت کــه هم اکنون 
بــا کمبود شــدید نیــروی محیــط بان در 
کشــور مواجه هســتیم و با وجــود بهبود 
نســبی وضعیت معیشتی محیط بانان، هنوز 
آن چنان  که باید وشاید از این قشر پرتالش 
و ایثارگــر حمایت نمی شــود و بــرای رفع 
چالش های مــادی و معنوی محیط بانان راه 

درازی در پیش است.
درحــال حاضر تعداد نیروهــای یگان حفاظت 
محیط  زیست کمتر از یک  ششم استانداردهای 
جهانی اســت و با این  وجود هنوز جای خیلی از 
تجهیزات مدرن از جمله دوربین های پیشرفته در 
محیط  زیست خالی است که باید برای رفع این 

مشکالت چاره ای اساسی اندیشید.

اصالح قانون شکار و صید هم بازدارنده نبوده است

شلیک مرگ در زیستگاه های خراسان  رضوی

در 6 ماه نخست امسال 
۴۵۴ شکارچی و صیاد 

متخلف به همراه 6۳ 
قبضه اسلحه دستگیر 

شدند که به گفته 
مدیرکل حفاظت محیط 

 زیست استان ضرر و 
زیان وارده آنان به 

محیط  زیست، بابت شکار 
و صید جانوران وحشی 

حدود ۴ میلیارد ریال 
بوده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 باران و برف در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناسی تا فردا دوشنبه جوی نسبتاً 
پایدار همراه بــا افزایش تدریجی دمای هوا برای غالب نقاط 
اســتان پیش بینی می شــود که پایداری جو سبب افزایش 
آالینده های جوی در شــهرهای صنعتی و پرجمعیت استان 
از جمله شــهر مشهدمقدس خواهد شد. از ظهر سه شنبه با 
نفوذ سامانه بارشی به استان به تدریج بارش ها از نواحی غربی 
و جنوب غربی و به شکل رگباری آغاز خواهد شد اما از اواخر 
وقت سه شنبه و در روز چهارشنبه ضمن کاهش دمای هوا، 
بارش ها در نواحی سردســیر و کوهستانی استان تبدیل به 
برف و باران خواهد شــد. همزمان با فعالیت این سیستم در 
روزهای سه شــنبه و چهارشنبه وزش باد در نیمه جنوبی به 

طور لحظه ای شدید پیش بینی می شود.

پرونده
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عقیل رحمانی: سه فرود شرور که در بولوار طبرسی شمالی 
مشــهد با اقدامات مجرمانه منتهی به ایجاد رعب و وحشت، 
مخل نظم عمومی شده بودند با تالش مأموران پلیس در یک 

عملیات ضربتی و هماهنگ در چنگال قانون گرفتار شدند.

 شکایت مردم از دالتون های شرور 
سرهنگ عباس صارمی ساداتی، فرمانده 
انتظامی مشــهد در تشریح این خبر به 
قدس گفت: مدتی پیش بررســی برخی 
گالیه های مردمی نشــان داد که تعداد 
شکایت های اهالی منطقه طبرسی شمالی 

از شرارت چند فرد قانون شــکن به 11۰ رو به افزایش گذاشته 
اســت. وی ادامه داد: از همین رو دســتور ویژه ای برای پیگیری 
ماجرا به مأموران کالنتری طبرسی شمالی داده و از آن ها خواسته 
شد هرچه سریع تر افرادی که با اقدامات هنجارشکنانه شان موجب 
ایجاد نارضایتی های عمومی شده اند مورد شناسایی قرار بگیرند. 
برهمین اساس تیم های تجســس کالنتری طبرسی شمالی در 
مرحلــه اول به صورت میدانی موضوع را مورد رصد قرار داده که 
در پی آن متوجه شــدند سه شرور به سرکردگی فردی معروف 

به»ُخردو« در منطقه دست به اوباشگری زده اند.

 تهدید با شمشیر به جای کرایه تاکسی!
فرمانده انتظامی مشهد اشاره ای به جرایم اعضای باند»ُخردو« 

و در ایــن رابطــه بیان کرد: معلوم شــد آن هــا در منطقه 
طبرسی شمالی دست به انواع شرارت، نزاع دسته جمعی،سرقت 

از منازل و گوشی تلفن همراه، ورود به عنف و... زده اند.
این ها تمامی اقدامات مجرمانه ای نبود که پلیس در تحقیقات 
فنی به آن دســت پیدا کرد بلکه در ادامه معلوم شد سرکرده 
باند در مواردی که از تاکسی اینترنتی استفاده کرده بود، پس 
از رسیدن به مقصد به جای پرداخت وجه، روی راننده سالح 

سرد کشیده و او را تهدید کرده بود.

 سپیده دم شوم برای باند»ُخردو«
سرهنگ عباس صارمی ســاداتی تصریح کرد: پس از روشن 
شــدن عمق تخلفات صــورت گرفته، ردزنــی متهمان به 
صورت ویژه ای در دســتور کار تیم های تجســس کالنتری 
طبرسی شمالی قرار گرفت و سرانجام متهمان که هر روز محل 
اختفای خود را از ترس دستگیر شدن تغییر می دادند، پس از 
یک هفته تعقیب سایه به سایه و شبانه روزی، سپیده دم روز 
گذشــته در بولوار توس در حالی که آن ها تصور نمی کردند 

پلیس رد آن ها را زده باشد، دستگیر شدند.
با دستگیری متهمان محل اختفای آن ها هم مورد بازرسی قرار 
گرفت که به این واسطه یک عدد شمشیر و چهار عدد گوشی 

سرقتی از ناحیه اعضای باند نیز کشف شد.
رئیس پلیس مشــهد تصریح کرد: شرارت های صورت گرفته 
از ســوی متهمان درمنطقه به گونه ای بود که حتی برخی از 

ساکنان هم به واسطه ایجاد رعب و تهدیدهای صورت گرفته از 
سوی سرکرده باند، شرایط حضور در کالنتری و اعالم شکایت 
علیه  متهمان را فراهم نمی دیدند. برهمین اســاس ساکنان 
بولوار طبرسی شــمالی دوم که از اقدامــات مجرمانه اعضای 
باند شکایتی دارند می توانند برای پیگیری ماجرا به کالنتری 

طبرسی شمالی مراجعه کنند.
وی در پایــان تصریح کرد: آرامــش و امنیت جامعه یکی از 
خط قرمزهای پلیس اســت و در این مســیر از هیچ اقدامی 
فروگذار نخواهیم بود. این دســت از مجرمان بدانند که راهی 
برای آن ها جز دست برداشتن از اقدامات مجرمانه وجود ندارد 

در غیر این صورت طعم برخود قاطع را خواهند چشید.

پایان گردن کلفتی اوباش در طبرسی شمالی با تالش پلیس 

باند »ُخردو« متالشی شد



ورزش خراسان گفت وگوی قدس با نقاش تهرانی که مجاور شد

اظهار ارادت به زبان هنر 
سرور هادیان: اینجا نمایشگاه نقاشی »بانگ 
نای و نی« است. نمایشگاهی که روایت از حس 
یک هنرمند طی 10 سال مجاورت در مشهد 

دارد.
نمایشــگاه انفرادی »بانگ نــای و نی« فریبا 
حاجی سیداســداهلل کــه در نگارخانه آذر نور 

مشهد برای بازدید عالقه مندان دایر است. 
فریبا حاجی سیداسداهلل، متولد 1343و اهل 
تهران است که به صورت حرفه ای هشت سال 

است نقاشی می کشد.

 از زائر بودن تا مجاورت 
او می گوید: 10 ســالی است به دلیل عالقه به 
امام رضا)ع( با همســر و دو دخترم به مشهد 

مهاجرت کردیم و مجاور شدیم. 
وی می افزاید: دیپلم رشته علوم انسانی هستم 
و همان سال در رشته هنر در کنکور پذیرفته 
شــدم، اما به دلیل شــروع زندگی مشترک و 
بچه ها از دانشگاه انصراف دادم. استعداد نقاشی 
در من بود و فقط به یک دوره آموزش نقاشی 

اکتفا کردم.

 تحصیالت آکادمیک 
وی با اشــاره به این نکته که در ســال 89 در 
مشهد به صورت جدی نقاشــی را ادامه داده 
اســت، بیان می کند: همیشه دلم می خواست 
نقاشــی را به صورت آکادمیک یــاد بگیرم، 
بنابرایــن در کالس هــای آکادمیک مجتمع 
امــام رضا)ع( مشــهد یک دوره چهار ســاله 
تخصصی نقاشی را معادل کارشناسی گذراندم 
و عــالوه بــر آن به صورت حرفه ای نقاشــی 
را ادامــه دادم و از محضــر اســتادانی چون 
 معمری، ابوترابــی، اورنگی، خرازیان، خضری، 

رستگار مقدم و... بهره بردم.

 از آموزش تا تدریس 
این بانوی هنرمند با اشــاره به 
اینکه در حال حاضر مشــغول 
تدریس و آموزش نقاشی است، 
بیان می کنــد: در طبقه پایین 

منزلمان کارگاه کوچکــی دایر کردم و عالوه 
بر آموزش همچنان در حال تجربه های نقاشی 

هستم. 
فریبا سیداسداهلل تصریح می کند: تاکنون در 
19 نمایشگاه گروهی حضور داشتم، همچنین 
ســه نمایشــگاه انفرادی با نام های »زخمی 
دوران هــا«، »خیال جان افزا« و »بانگ نای و 

نی« را در مشهد و تهران برگزار کردم.
این هنرمند نقاش درباره آخرین نمایشــگاه 
خود با نــام »بانگ نای و نی« خاطرنشــان 
می کند: موضوع این نمایشــگاه مذهبی است 
و بیش از ســه ســال روی آن زمان گذاشتم. 

بی شک مجاورتم در مشهدالرضا 
روی آثارم بسیار تأثیر داشت و 
خوشــحالم که با زبان هنر این 
حس را می توانــم به مخاطبم 
انتقال دهم. در این نمایشــگاه 
33 اثر سیاه و سفید و رنگی در 
عالقه مندان  برای  مختلف  ابعاد 
به هنر ارائــه داده ام. وی درباره 
شــیوه و کار نقاشــی خود بیان می کند: آثار 
من ترکیبی از کالژ، چاپ طراحی و نقاشــی 
و با ابزار و تکنیک هــای مختلف آن را انجام 
می دهم که کارهایی خاص هستند. وی تأکید 
می کند: این نمایشــگاه ادای دین من به این 
شهر مقدس است از این رو موضوع را مذهبی 
انتخاب کردم. این آثــار به نوعی نگاه من به 
مفهوم زیارت اســت. گاهی عکاسی می کنم 
و از آن ایــده می گیرم، مدلــم کاماًل ذهنی 
نیســت اما ذهنیتــم در آن وارد می شــود و 
بعد اثر رئال می شــود. این بانوی نقاش اظهار 

می کنــد: از حرم، مســاجد، اماکن مذهبی و 
کاشی کاری های حرم و مســاجد، زائران و... 
عکاسی کردم و ســپس خالقیت و ایده های 

ذهنی خودم را به آن اضافه کردم.
 

 آرامش اماکن مذهبی و تبلور آن 
در حرم 

فریبا سیداسداهلل تأکید می کند: به اعتقاد من 
اماکن مذهبی فضاهایی هستند که به انسان و 
روحش آرامش می دهند و قطعاً من به عنوان 
یک مسلمان شــیعه ایده ها و آرامشم از حرم 
و اماکن مقدس اســت که این حس را به من 
می دهد. من به امام رضا)ع( ارادت خاصی دارم 
و به خاطر او به مشهد مهاجرت کردیم. هنگام 
مهاجرت حس غربت بود اما در مشــهد امام 
غریب نوازمان هســت.  اگرچه همه زیر سایه 
امام رضا)ع( هستیم، اما خوشحالم که در جوار 
این بزرگوار زندگی و کار می کنم و همسر و دو 

دخترم احساس خوبی از این مجاورت دارند.

 زمانی برای آرامش 
این بانوی هنرمند درباره بازخورد این نمایشگاه 
می گوید: متأسفانه به دلیل مشکالت اقتصادی 
مردم دچار درگیری های فراوانی هســتند و 
خیلی نمی توان توقع داشت به فرهنگ و هنر 
توجه کنند، اما هنرمند رســالتی دارد و من 
امیدوارم نمایشگاه های هنری، زمان کوتاهی 
برای آرامش و دیدار از هنر را برای عالقه مندان 
به هنر نقاشــی فراهم سازد. شایان ذکر است 
نمایشگاه »بانگ نای و نی« آثار هنرمند نقاش 
فریبا حاجی سیداسداهلل از 23 الی 26 آذرماه 
از ساعت 17 تا 20 در نگارخانه آذر نور واقع در 
خیابان راهنمایی برای عالقه مندان دایر است.

فرهنگ و هنر

خبر

 کتاب »موزه ها و مجموعه داران 
خراسان رضوی« منتشر شد  

میراث  مدیرکل  قدس: 
فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی خراسان 
کتاب  گفــت:  رضــوی 
موزه ها و مجموعه داران 
و  چاپ  رضوی  خراسان 

منتشر شد.
ابوالفضــل مکرمی فر با اعــالم این خبر افــزود: این کتاب 
جدیدترین نشر این اداره کل در حوزه تخصصی موزه هاست 
که توســط »محمدرضا پهلوان« رئیس گروه موزه های اداره 
کل تألیف شده و حشمت کفیلی، پوریا واعظ نیا، سیدهاشم 
حسینی، سیدحســن ایزانلو، حمید هاشــمی پور و محمد 
عمرانی در دو بخش تحقیق، پژوهش و عکاســی همکاری 

داشته اند.
مکرمی فر خراســان رضوی را در تأســیس موزه ها، یکی از 
استان های پیشرو در کشــور دانست و گفت: هم اکنون 89 
موزه در این اســتان و 10 مجموعه آثار تاریخی فرهنگی به 
مالکیت هشت نفر دارای مجوز رسمی از اداره کل موزه های 

وزارتخانه میراث فرهنگی فعالیت می کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان 
رضوی موزه ها را هویت تاریخی هر شــهر دانســت و ادامه 
داد: امــروزه موزه ها به عنوان یک مرکز علمی و غیرانتفاعی 
برای پژوهشگران و دانشجویان تلقی می شوند و آینه متجلی 
باورها، آیین ها و همچنین استمرار تاریخ هر منطقه هستند 

که می توان به تمدن عظیم فرهنگ و تاریخ ایران پی برد.

 پایان مسابقات کاراته خراسان رضوی 
در کاشمر

قــدس: رئیــس اداره 
جوانــان  و  ورزش 
برگــزاری  از  کاشــمر 
کاراته  پرفکت  مسابقات 
قهرمانی  کیوکوشــین 
اســتان در کاشمر خبر 
داد. محمد شــایگان در 
این خصوص اظهار کرد: مسابقات پرفکت کاراته کیوکوشین با 
شرکت 208 نفر کاراته کا در قالب 11 تیم و در دو سبک کاتا 
و کمیته در کاشمر برگزار شد. وی افزود: این دوره از مسابقات 
با حضور ورزشــکارانی از مشــهد، تربت حیدریه، بردسکن، 
خلیل آباد و باشــگاه های فعال کاشمر در محل سالن ورزشی 
9دی کاشمر برگزار شد. رئیس اداره ورزش و جوانان کاشمر 
عنوان کرد: در پایان این دوره از رقابت ها تیم های کاشــمر، 

مشهد و خلیل آباد رتبه های اول تا سوم را بدست آوردند.

نایب قهرمانی بانوی شطرنج باز خراسانی 
در مسابقات جهانی 

قدس: مسابقات جهانی، 
بین قــاره ای معلولین و 
نایب  با  نابینایان 2019 
شطرنج  بانوی  قهرمانی 
باز خراسانی در ترکیه به 

پایان رسید. 
در این رویداد چهار تیم 
از قاره های آمریکا، اروپا، آســیا و آفریقــا و یک تیم از طرف 
اسپانسر این مسابقات حضور داشــتند که پس از چهار دور 
رقابــت تیم به تیم، به صورت دوره ای تیم قدرتمند قاره اروپا 
قهرمان شــد. در تیم منتخب قاره آسیا نیز ملیحه صفایی از 

ایران عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد.
گفتنی است؛ تیم قاره کهن متشکل از بازیکنانی از کشورهای 

هند، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ویتنام و ایران بود.

برگزاری دوره مربیگری درجه 3 
بدنسازی در سبزوار

قدس: رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان رضوی 
گفت: دوره مربیگری درجه 3 بدنسازی و پرورش اندام امروز در 
سبزوار برگزار می شود. سروش پورآزاد در این خصوص اظهار 
کرد: با پیگیری هایی که توسط هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
اســتان صورت گرفت، دوره مربیگری درجه 3 این رشــته را 
در شهرستان های کاشمر و قوچان برپا کردیم. رئیس هیئت 
بدنســازی و پرورش اندام خراســان رضوی اضافه کرد: برای 
نخستین بار است که این دوره های آموزشی در شهرستان های 
خراســان رضوی برگزار می شــود. وی تصریح کرد: هدف از 
برگزاری این دوره ها عــالوه بر محرومیت زدایی، حضور همه 

عالقه مندان این رشته در کالس های آموزشی است.

 ترکیب تیم کشتی اترک 
در جام باشگاه های جهان مشخص شد

ایرنا: ترکیب تیم کشتی 
آزاد اتــرک متشــکل از 
کشــتی گیران داخلی و 
در  برای حضور  خارجی 
جام باشگاه های جهان که 
بجنورد  در  جاری  هفته 
برگزار می شود، مشخص 
شد. رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی اترک خراسان 
شمالی اظهار کرد: ترکیب این تیم در این دوره از رقابت ها و در 
وزن ۵7 کیلوگرم سعید صفاییان، 61 کیلوگرم داریوش حضرت 
قلی زاده، 6۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی، 70کیلوگرم فرزاد 
عمــوزاده، 74 کیلوگرم محمد نخودی و در وزن 79 کیلوگرم 
حمید الهیان و فرید محمدی تشکیل می دهند. یاسر تقی زاده 
بیان کرد: همچنین در وزن 86 کیلوگرم احمد بذری و مصطفی 
نجفی، 92 کیلوگرم رضا بیات، 97کیلوگرم اسماعیل نجاتیان 
و اســماعیل محمودی و در وزن 120 کیلوگرم امیر محمدی 
و ســهیل یوسفی دیگر کشتی گیران این تیم در این رقابت ها 
هستند. وی افزود: به زودی دو کشتی گیر خارجی هم به این 
تیم ملحق می شــوند و هدایت تیم در این دوره از مسابقات را 
حمید قشنگ به عنوان سرمربی، مصطفی دلیریان سرپرست 
و مجید یگانه، احمد جفاکش و مهدی نامور به عنوان مربی بر 
عهده دارند. ششمین دوره مسابقات جام باشگاه های کشتی 
آزاد و فرنگــی جهان، از 26 تا 29 آذر به میزبانی شهرســتان 

بجنورد برگزار می شود.

1. ســرما- نــام یکــی از بــرادران عالمیــان، 
پینگ پنگ بازان ایرانی- شــادمانی 2. زمان ها- 
از حاالت ســه گانه ماده- ســیمرغ 3. از کنده 
برمی خیزد- تشکچه ای که هنگام طبخ برنج روی 
دیگ می گذارند- ویرانی 4. قرضی- خواهش های 
نفسانی- نفس خسته ۵. صفحه اینترنتی- کامیون 
ارتشی- گام- نیمی از »قسمت« است 6. نقیض 
 ســخت- از ادات تعلیل- آرایش گر ســینمایی 
7. نوعی اسباب بازی نوســان کننده- بی آبرویی 
است و فیلمی ساخته »مسعود ده نمکی«- یمانی 
مشهور 8. درخت کوچک- مادر باران- صبرزرد 
9. حرف فرار- طایفه کوچنده ســاکن فارس- 
 نام ها 10. صحرا- رنگــی از خانواده قرمز- صفر
بیماری مســری  شــاکی-  ســاز   .11
 خطرنــاک- حیــوان نجیــب- بــوی ماندگی 
 .13 رنگین کمــان  تحفــه-  برادرپــدر-   .12
خطرکــردن-  قرآن کریــم-  ســوره هفتم 
عصبــی  تکرارشــونده   واکنــش 
 14. گلدســته- همیشــه- لبــاس کهنه  وپاره 
1۵. زینت ناخن – به نرمی رفتارکردن باکسی – 

سروری کردن 

1. حــرف همراهی - اهــل فــردوس قدیم را 
می گفتند- منطقه ای شیعه نشین در جنوب لبنان 
2. دستگاهی در موسیقی سنتی ایرانی- کشوری 
افریقایی به مرکزیت »ســری بگاوان«- مفهوم 
3. اتفاق افتادن- حبیب خداســت- دســتگاهی 
در موسیقی ســنتی ایرانی 4. آفریننده- تعجب 
خانمانه- جویای شــغل  ۵. عید ویتنامی - زخم 
و جراحــت- دیدار- حــرف نفــرت 6. جداره- 
استراق ســمع- باالآمدن آب دریــا 7. نام مادر 
گرامی امام رضا»ع« - قاعده و قانون- معروف ترین 
مجله مد و پوشاک جهان 8. قدم زدن در گویش 
 بچه لندن - ســرتاپای کســی- رفیق شــفیق 
9. گیاهی که به عنوان پرچین کاشــته می شود- 
نــژاد ایرانی- نام ها 10. اســم ترکی - جملگی و 
تمامی- تک به تــک 11. انس گرفتن- دورویی- 
درخــت تســبیح- ایرانیان را کاشــفان این  فلز 
می دانند 12. ســبکی از شعر پارسی که از اواخر 
قرن ششــم تا قرن نهم هجری رواج داشته است 
 - نت منفی- خوراکی خنک مطلوب فصل گرما 
13. ورزش مفرح آبی- خوراکی جنوبی شــامل 
خمیر پهن شــده که درمیانش گوشــت و پیاز و 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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ادویــه و ...قرار می دهند- نــام دخترانه وطنی 14. 
پیشــینه- شــهر خربزه- طایفه ای ایرانی 1۵. تیم 
فوتبال شهر روتردام هلند- ابزارکار مکانیک- واحد 

والیبال

  عمودی  افقی

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ک ی ه ا ن ک ل ه ر   م ب ت ک ر
 2 ا و ا ر ه   گ ل ا و ی ز   س س
 3 ر ز م   ا ح د   م ف ت   ب و ا
 4 ی   ش م ی م   س ی ا   غ ا ف ل
 5 ک ا   ب ت ا د ی ن   ل و ن   ت
 6 ا س ت ر   ل ا ک   ت و ز ی ن  
 7 ت ک ا م ل   ن و ک ی س ه   و ا
 8 و ی ر   ا ه ک   ا ر م   غ ب ن
 9 ر م   ن ه ر و ا ن   ی و ل ا ف
 10   و ی ر و س   ب ا ت   ا ه و ا
 11 ر   م د ت   د ی ل م ا ن   ه ر
 12 گ و ا ه   خ ر ک   ک ه ت ر   ک
 13 ب ا م   پ ل و   م ن م   ا ی ت
 14 ر ف   ت ه د ی گ ی   ا ی و ک و
 15 گ ر د ا ن   ش ی خ ا ل ر ی ی س
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افتخار
 »قارالواج« عنوان بهترین فیلم جشنواره 

راه ابریشم ترکیه را از آن خود کرد 
قدس: »قارالواج« عنوان 
بهتریــن فیلم مســتند 
راه  بین المللی  جشنواره 
ابریشــم ترکیه را از آن 
خود کرد. ایــن فیلم به 
کارگردانی  و  نویسندگی 
از  کمالــی  احســان 

فیلمسازان برجسته استان و به تهیه کنندگی داریوش سرمدی 
است. ناصر فکور آیدین پرهیزی، مجتبی ابوالقاسم پور، حماد 
جوادزاده، ســعید رضوانی، ایمان بدری، حسن شرف الدین و 

مجتبی عبدارحیم خان از دیگر عوامل این فیلم هستند.
این مســتند کوتاه روایت زندگی یک پیرمــرد مؤذن از قوم 
ترکمن است که در یک مثلث عشقی او، همسرش و اسبشان 
که تنها اســب روستاست اتفاقات تلخ و شــیرینی را از سر 

می گذرانند.
احســان کمالی متولد 136۵ اســت که تاکنــون در حوزه 
فیلم سازی و عکاسی در جشنواره های مختلف ملی، بین المللی 

و استانی مقام های بسیاری را از آن خود کرده است.

فرهنگ و زندگی4
یکشنبه 24 آذر 1398

 18 ربیع الثانی 1441 15 دسامبر 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9134  ویژه نامه 3518 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

 حضور هنرمندان خراسان شمالی در 
نمایشگاه فرهنگی و هنری ترکمنستان

بجنورد- خبرنگار قدس: 
سرپرســت معاونت امور 
هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان 
شــمالی از حضور گروه 
موسیقی آیینی و سنتی 
جایالن و استاد تیمورزاده 

از خوشنویسان برجسته استان در نخستین نمایشگاه فرهنگی 
و هنری کشور ترکمنستان خبر داد. 

ابوالحســن حیدری افزود: گروه موســیقی آیینی و سنتی 
جایالن به سرپرســتی رضا برات زاده و 18 هنرمند در استان 
فعالیت می کند که هدف اصلی این گروه ترویج شادی و نشاط 

اجتماعی و صلح است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی:
 کاهش اجراهای تئاتر در مشهد 

طبیعی  است
ایســنا: رئیس انجمن 
نمایشــی  هنرهــای 
دالیل  رضوی،  خراسان 
کاهش تعداد اجرای تئاتر 
در مشهد را تشریح کرد. 
خیرآبــادی  آرش 
درخصوص دالیل کاهش 

تعداد اجرای تئاتر در مشهد گفت: در چند ماه گذشته، ماه های 
محرم و صفر، تعمیرات و تجهیز کردن ســالن ها و همچنین 
خارج شــدن حداقل چهار سالن از مجموعه، بر تعداد اجراها 
تأثیر منفی گذاشته  است. امیدواریم از بهمن ماه تیراژ اجراها 
افزایش پیدا کند و فکر می کنم تا پایان سال، تعداد اجراها به 
10 یا 12 نمایش برسد که در مقایسه با سال گذشته دو اجرا 

بیشتر خواهیم داشت. 
وی بیان کرد: اینکه درحال حاضر تعداد اجراها کم است امری 
طبیعی اســت؛ به  دلیل  اینکه بیشتر ســالن های ما در حال 
تعمیر، بازسازی و یا تغییر مکان هستند. پردیس تئاتر مستقل 
در گذشــته با دو سالن فعال بوده  اســت که اآلن نشانی آن 
تغییر کرده و با ســه سالن فعالیت خود را شروع خواهد کرد؛ 

درحالی که یک سالن آن به بهره برداری رسیده  است. 
وی افزود: در سالن بهار هرشب ساعت 18 نمایش باغ وحش 
شیشه ای، به کارگردانی ســعید نمایی و نویسندگی تنسی 
ویلیامز و در سالن اصلی، نمایش حادثه در نوسا، به کارگردانی 
دانوش یزدان پناه و نویســندگی احسان روحی اجرا می شود. 
در مجموعه هــای خصوصی مشــهد، ماننــد پردیس تئاتر 
مستقل، نمایش چند قطعه  مفرح برای آدم بزرگ های وقیح 

به کارگردانی سعیده جهان بین در حال اجراست. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان اعالم کرد
برقراری پرواز مستقیم مشهد-باکو 

برای زائران آذربایجانی

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی خراسان رضوی از برقراری پرواز مستقیم مشهد- 
باکو برای ورود زائران از کشور آذربایجان در هفته جاری 

خبر داد. 
ابوالفضــل مکرمی فر گفت: در راســتاي جذب زائران 
شــیعه آذربایجان که 8۵ درصد جمعیت این کشــور 
را شامل می شود، شــرکت هواپیمایی و جهانگردی و 
زیارتی آتی مشهد، پروازهای خود را از فردا دوشنبه 2۵ 
آذرماه جاری با هواپیمایي آزال )آذربایجان ایرالین( آغاز 
می کند. وی پیش بینی کرد در ماه بیش از 3 هزار زائر 

شیعه آذربایجاني به مشهد سفر کنند. 

   مدیر میراث فرهنگی شهرستان خبر داد
احیای رباط تاریخی 

زرنوخ مه والت

قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی مــه والت از برنامه ریزی بــرای احیای رباط 
تاریخی زرنوخ این شهرستان خبر داد. جلیل صدیقی 
گفت: برای احیای این اثر تاریخی از کارشناسان میراث 
فرهنگی اســتان دعوت شد از محل بازدید کنند که با 
هماهنگی صورت گرفته، کارشناسان مربوط از این اثر 
تاریخی بازدید کردند. روح اهلل باقرنســب، کارشناس 
گروه حفظ و احیای معاونت میراث فرهنگی اداره کل 
در بازدیــد از رباط زرنوخ، گفــت: با توجه به معماری 
خاص بنا با جذب ســرمایه گذار و مرمت اثر می توان از 

ظرفیت های آن در حوزه گردشگری استفاده کرد.

     طعم شیرین مدرسه سازی موجب شد
مشارکت مجدد زوج جغتایی در 

ساخت آموزشگاه

قدس:زوج نیک اندیش جغتایی در روز افتتاح نخستین 
مدرســه خود، کلنگ ســاخت دومین مدرسه را نیز بر 
زمین زدند. حاج محمد کیوانلو و حجیه بی بی کیوانلو، 
زوج خیر مدرسه ساز با پرداخت یک میلیارد ریال اقدام 
به مشارکت در ساخت یک مدرسه در ریواده عبدل آباد 
شهرســتان جغتای نمودند که به نام دبســتان برادران 

کیوانلو شماره یک افتتاح شد.
این آموزشگاه سه کالسه 200  مترمربع زیربنا دارد. در 
روز افتتاح این مدرســه این زوج نیک اندیش با اهدای 3 
میلیارد و ۵00 میلیون ریال، کلنگ ساخت یک مدرسه 

دیگر در ریواده را به زمین زدند.

تسنیم: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: 
یکی از مشــکالت آموزش و پرورش بحث کاربری مدارس 
غیردولتی اســت؛ چرا که این مدارس اکثــراً در فضاهای 
مسکونی اداره می شود و عمالً تغییر کاربری آن ها امکان پذیر 
نیســت. قاســمعلی خدابنده دیروز در نشست مشترک با 
رئیس شــورای اسالمی شهر مشهد اظهار کرد: همکاری و 
تعامل بسیار خوبی میان آموزش و پرورش استان، شهرداری 
و شورای اسالمی شهر مشــهد وجود دارد از این رو صدور 
پروانه های رایگان ساخت و سازهای آموزش و پرورش، کمک 
به رفع مشــکالت تغییر کاربری امالک آموزش و پرورش، 

تجاری ســازی امالک آموزش و پرورش و تعیین وضعیت 
امــالک آموزش و پرورش واقع در طرح های شــهرداری از 
جمله مواردی اســت که باید نســبت به تسهیل انجام آن 

اهتمام داشت. 
وی افزود: یکی از مشکالت آموزش و پرورش بحث کاربری 
مــدارس غیردولتی اســت؛ چرا که این مــدارس اکثراً در 
فضاهای مسکونی اداره می شود و عمالً تغییر کاربری آن ها 
امکان پذیر نیست و این مدارس در راستای پوشش تحصیلی 
حجــم باالیی از دانش آموزان کمک شــایانی به آموزش و 
پرورش اســتان می کنند و با ایــن رویه بیش از 80 درصد 

مدارس غیردولتی باید تغییر کاربری یابند که این موضوع 
عمالً امکان پذیر نیست. رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 
نیز گفت: یکی از رویکردها و سیاســت های اصلی شورای 
پنجم شهر مشهد کمک و حمایت آموزش و پرورش استان 
اســت و کارآمدی مجموعه آموزش و پرورش به کارآمدی 
مدیریت شهری کمک خواهد کرد و دستگاه تعلیم و تربیت 
می تواند در همه دستگاه ها نقش تسهیل گری و اثرگذاری 
را داشته باشد. محمدرضا حیدری افزود: پیگیری مشکالت 
عمرانی آموزش و پرورش به ویژه پروژه های خیرساز یکی از 

اقداماتی است که باید نسبت به آن اهتمام داشت. 

مدیرکل آموزش و پرورش: 

80 درصد مدارس غیردولتی خراسان رضوی باید تغییر کاربری دهند
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