
 معامالت بورس خراسان 
دو برابر شد

 فرایند اعطای تسهیالت بانکی 
الکترونیکی می شود

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان رضوی و شمالی:

مدیر بورس اوراق بهادار استان های خراسان رضوی و 
شمالی گفت: معامالت این بورس در آذر ماه امسال 
نســبت به آبان ماه دو برابر شد.حسین خدادوست 
افزود: آذر ماه امســال ۲ میلیون و ۱۱۹ هزار ســهم 
بــه ارزش ۱۱ هزار و ۴۵۶ میلیــارد ریال در بورس 
 این استان معامله شــد در حالی که آبان ماه امسال 

یک میلیون و ۶۶ هزار سهم به ارزش ...

 دبیر شورای هماهنگی بانک های استان خراسان 
رضوی گفت: با فراهم شدن بسترهای الزم توسط 
بانک ها، فرایند اعطای تسهیالت بانکی به صورت 
کامالً الکترونیکی اجرا خواهد شد.حسن مونسان 
در گفت وگو بــا قدس آنالین اظهــار کرد: بانک 
مرکزی برنامه ای با عنوان اعطای تسهیالت بانکی و 

انجام فرایند آن به صورت ...
.......صفحه ۲ .......صفحه ۲ 

وقتی یک معین اقتصادی، فعالیت اقتصادی ندارد!
 گفت وگوی قدس با پدر استوار دوم
 »جعفر رفیعی« در آستانه شهادتش

 به یاد پسرمان 
 مدرسه ساختیم حاال 

60 فرزند داریم

.......صفحه ۴ 

.......صفحه ۴ 

با مشارکت مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی 

گشایش یافت

نمایشگاه 
عکاسان برتر 
افغانستان در 

نگارخانه رضوان
 نمایشگاه عکس یازدهمین دوره عکاسان برتر افغانستان 
در نگارخانه رضوان وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی در مشهد گشایش یافت.
آییــن افتتاحیــه این نمایشــگاه با حضــور اعضای 
کنسولگری افغانســتان در مشهد، مدیرعامل مؤسسه 
آفرینش های هنری آســتان قدس، شماری از اعضای 
انجمن عکاســان خراســان و تنی چند از هنرمندان 
برجسته افغانستان و ایران در نگارخانه رضوان برگزار 
شد. مســئول امور فرهنگی کنسولگری افغانستان در 
مشهد در این مراســم گفت: هنر به ویژه اگر عکاسی 

باشد نیازمند ترجمان... 

دوئل شهرک آجیل و خشکبار مشهد با جهاد کشاورزی خراسان رضوی

.......صفحه ۲ 

 حماسه ۹ دی ماه آغاز یک تفکر 
در جامعه اسالمی

 حماســه ۹دی، حماســه بصیــرت و روز تجدید میثــاق ملت با 
والیت فقیه اســت. این روز به بهترین شکل خروش ملت ایران در 
تقابل با حرمت شکنان قیام عاشورا و همچنین اصل والیت فقیه را 
نشان و به دنیا اعالم کرد که مردم با واقع بینی پای ارزش های انقالب 

و نظام حضور دارند. از طرفی حضور پرشور مردم نیز ...

۱0 ســال از شهادت جگر گوشه شــان می گذرد اما همچنان در 
فراقش بی قرارند. آرامش قلبی شــان برای آن است که پاره دلشان 
در راه امنیت مرزهای کشــورمان شهید شده واکنون در پناه خدا 

آرام گرفته  است... 

.......صفحه ۲ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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 ماجرای سم بوتولیسم 
که 16 نفر را به بیمارستان کشاند 

نیشابور - خبرنگار قدس: سرپرست معاونت بهداشت 
دانشکده علوم پزشکی گفت: در روز چهارم دی ماه پس 
از تماس تلفنی از دانشکده علوم پزشکی، عنوان شد که 
دو نفر از شهروندان نیشابوری مشکوک به مسمومیت با 

سم بوتولیسم در مشهد بستری شده اند.
محمدرضــا داوریان افــزود: بیماری بوتولیســم جزو 
بیماری هایی است که پس از شناسایی باید به سرعت 
به وزارتخانه گزارش داده شود، از این رو برای پیشگیری 
از ایجاد طغیان، تیم بحران در این شهرستان تشکیل 
و پیگیری های الزم انجام شد و پس از پیش بینی های 
الزم و هماهنگی با دادستان شهرستان، منبع مورد نظر 

را شناسایی و مغازه را پلمب کردیم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا در یک طرح ضربتی 
پیشــگیرانه، تمام واحدهای فراورده های لبنی سطح 
شهر از فروش ماســت پوستی و فراورده های سنتی و 
لبنی در آن روز ممنوع شدند.وی بیان کرد: در ادامه از 
بیمارانی که شناسایی شدند، نمونه سرم خون و نمونه 
مدفوع گرفته و به تهران ارسال شد و اطرافیان بیماران 
بستری نیز مورد معالجه قرار گرفتند و همچنین بقایای 
ماســت پوستی را جمع آوری کرده و نمونه ها را پس از 
کدگذاری برای بررسی به انستیتو پاستور تهران ارسال 
کردیم.این مقام مسئول عنوان کرد: سم بوتولیسم دارای 
عالئمی از قبیل خشکی دهان، گلودرد، ضعف و گیجی، 
افتادگی پلک و عالئمی مشابه با بیماری های دیگر است 

که تشخیص آن را کمی دشوار می کند.
وی اذعــان کرد: تعداد مراجعان و بیمــاران به مراکز 
درمانــی در نهایت به ۱۶ نفر رســید که چهار نفر در 
نیشابور و ۱۲ نفر در مشهد بستری شدند و از این تعداد 
سه نفر مرخص شده اند.داوریان گفت: این باکتری در 
خاک و در رسوبات دریایی نهفته است، شایع ترین منبع 
این سم در ماهی دودی و ماست پوستی است که سبب 
تولید ســم مذکور می شود و در واقع برای مسمومیت 
یک انســان 70 کیلویی فقط میــزان 70 میکروگرم 
کفایت می کند.وی اظهار کرد: یکی از جاهای دیگری 
که سم بوتولیسم در آن دیده می شود کنسروهای ماهی 
و کنســروهای غذایی دیگر است و حتماً باید پیش از 
مصرف ۱0 دقیقه در دمای ۱00 درجه جوشانده شود.

 حضور دختران ژیمناستیک  کار 
فریمان در مسابقات استانی

قدس: مسابقات ژیمناستیک هنری دختران خراسان 
رضوی با حضور دختران ژیمناستیک کار فریمانی در 
مشهد برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم فریمان 
در رده سنی متولدین سال های ۹0 و ۹۱ به مقام دوم 
دست یافت. در بخش تک اسباب نیز در رشته زمینی، 
نــازگل کرمدار از فریمان و در پرش خرک رخســاره 

اسالمی از این شهرستان رتبه سوم را بدست آوردند.
 گفتنی است؛ این دوره از مسابقات با حضور شرکت کنندگانی

از شهرستان های قوچان، ســبزوار، نیشابور، فریمان، 
تایباد، تربت حیدریه و تربت جام برگزار شد.

پس از چاپ گزارش قدس اعالم شد
رفع کمبود انسولین در داروخانه 

هالل  احمر مشهد 
قدس: در پی چاپ گزارشی با عنوان »قصه تلخ داروی 
بیماران قندی« که پنجشنبه گذشته در همین صفحه 
مبنی بر کمبود انســولین قلمی در اســتان خراسان 
رضوی و شهر مشهد منتشر شــد، روز گذشته مدیر 
داروخانه هالل احمر خراسان رضوی از تأمین انسولین 
در این داروخانه خبر داد.سیدمحسن بهشتی گفت: با 
تأمین پنج برابری سهمیه انسولین داروخانه هالل احمر 

مشهد مشکل کمبود این دارو برطرف شد. 
وی افزود: با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و 
افزایش سهمیه انسولین این داروخانه از ۲00 به هزار 
ویال به منظور جبران کسری قبل، هم اکنون مشکلی 
برای ارائه این دارو به بیماران متقاضی به هر تعداد مورد 
نیاز وجود ندارد. وی با بیان اینکه داروخانه هالل احمر 
در مشــهد بزرگ ترین توزیع کننده انسولین در استان 
خراسان رضوی است، ادامه داد: تأمین این دارو برای دو 
هفته آینده به طور کامل انجام شده و با توجه به خرید 
انسولین توسط داروخانه به صورت هفتگی، مشکلی در 
این ارتباط وجــود ندارد و بیماران نگرانی برای تأمین 

داروی مورد نیاز خود نداشته باشند. 

 بهره برداری از دو پروژه خیرساز 
در منطقه تبادکان

قدس: دو پروژه خیرســاز در روســتای امینیه مشــهد 
مورد بهره برداری قرار گرفت.در این مراســم ســعیدی 
رئیــس آموزش و پرورش تبادکان گفت: منطقه تبادکان 
بزرگ ترین منطقه آموزشــی اســتان است که با کمبود 
فضای آموزشی و تراکم دانش آموزی مواجه است.بابایی، 
معاون فنی اداره کل نوســازی مدارس هم اظهار کرد: در 
مهرماه ســال جاری یک هزار و ۲0۴ کالس در اســتان 
افتتاح شد که ۵0 درصد آن به صورت مردمی و مشارکتی 
بوده است.رنجبر، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز هم 
گفت: از ابتدای سال تا آذرماه ۱۴۴تفاهم نامه با ۵۵ هزار 
متر مربــع زیربنا با هزینه حدود یک هزار و۱00 میلیارد 
ریال با خیرین مدرسه ســاز منعقد شده که بیش از ۶0 
درصد سهم خیرین است.در این مراسم یک باب دبیرستان 
دخترانه سه کالســه  با مشارکت خیر مدرسه ساز خانم 
سیده زکیه یوسفی حسینی که ۱۱0 میلیون تومان توسط 
خیر و ۶00 میلیون تومان نیز توســط اداره کل نوسازی 
مدارس پرداخت شــده است و طرح توسعه ۶ کالس در 
دبیرستان شــهید بیگلری که ۵00 میلیون تومان توسط 
اهالی روســتا و  یک میلیارد تومان نیز توســط اداره کل  
نوسازی مدارس هزینه شده، مورد بهره برداری قرار گرفت.

خبرخبر

قدس: مشــاور وزیر و مدیر کل اطالعات خراسان 
رضوی صبح روز گذشته در دیدار جمعی از علمای 
اهل ســنت و شیعه شهرستان تایباد گفت: دشمن 
در حــال هزینه کردن ثروت بــرای تضعیف اقتدار 
ایران اســت. وی در این جلســه هم اندیشی که با 
عنوان »مسجد و بصیرت افزایی در گام دوم انقالب« 
برگزار شــد، با تشــریح مفهوم دینی و اجتماعی 
»بصیرت« افزود: معنای دقیق بصیرت، دیدن عمق 
مسئله و انتخاب راه بهتر در فرض بد و بدتر است. 
این مقام امنیتی با تبیین جایگاه جمهوری اسالمی 
و دشــمنان آن در معادالت منطقه ای و جهانی، در 
توضیح وضعیت مناسبات بین المللی و نقش ایران 
در هژمونی جدید شکل گرفته در دنیا گفت: امروز 
مقامات رژیم صهیونیســتی به موفقیت راهبردی 
ایــران تصریح کــرده و اذعان دارند کــه مقامات 
اســرائیلی به خاطر ایران حتی در دل فلســطین 

اشغالی امنیت ندارند. 
وی با اشــاره به رزمایش نظامــی اخیر بین ایران، 
روسیه و چین ادامه داد: همه می دانند این رزمایش 
یک پیام مشترک به آمریکاست. مدیر کل اطالعات 
اســتان با بیان اینکه دشــمن چه با جنگ، چه با 
کودتا و چه با مشــکالت اقتصادی نتوانســته جلو 
پویایی و پیشــرفت انقالب اسالمی را بگیرد، ادامه 
داد: امروز دیگر ســرنگونی جمهوری اسالمی برای 
آمریکایی ها ممکن نیست و صاحبنظران آمریکایی 
می گوینــد جنگ با ایران همــه ظرفیت های ما را 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
وی افزود: هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا دوباره 
تأکید کرد تنها راه شکست نظام ایران این است که 

مردم را در مقابل آن قرار دهیم. 
مشــاور وزیر اطالعات با اشاره به سه عامل اسالم، 
مقام معظم رهبــری و خانواده بــه عنوان عناصر 
اقتدار ایران، هدف قــرار دادن اعتقادات دینی در 

کاالهای فرهنگــی و ترویج این محصوالت مضر را 
موجب قوی کردن دشــمن دانست و گفت: دشمن 
برای تضعیف اقتدار ایــران، در حال هزینه کردن 

ثروت است.
این مقام مســئول، شــخصیت قــوی مقام معظم 
رهبری را دومین و نهاد خانواده را ســومین عامل 
قدرت ایران و پیش برنده انقالب اســالمی عنوان 

کرد و با هشــدار نســبت به تضعیف نهاد خانواده 
گفــت: علما باید این ســه نهاد مهــم را تقویت و 

حمایت کنند. 
مدیــر کل اطالعات خراســان رضــوی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به ترویج خشونت 
و غارتگــری در اعتراضات به عنــوان راهبرد اصلی 
دشــمن افزود: این مســئله در رویکرد منافقین و 
آموزش های آنان به صراحت دیده می شود، اما خود 
آن ها اذعان دارند که همبســتگی مــردم و اقتدار 
ایران، مانع موفقیت آنان شــده اســت، به عنوان 
نمونه در اغتشاش های اخیر در استان، هم مردم با 
نظام همراهی کردند و هم نیروهای حافظ امنیت با 

معترضان مدارا کردند. 
وی در پایان ضمن پاســخگویی به پرســش های 
حاضران، خطاب به علمای شــیعه و ســنی گفت: 
وظیفه ما مســئوالن؛ حل مشکالت مردم، برخورد 
با فاســدان اخالقی و مفســدان اقتصادی است اما 
وظیفــه شــما علما؛ حراســت از ســنگر فکری و 
اعتقادی مردم اســت و این مســئله شیعه و سنی 

نمی شناسد. 
همچنین در این مراســم حجت االســالم فرجام؛ 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت 
 اســتان های خراســان و مولوی غالم نبی توکلی؛ 
امام جمعه اهل ســنت شهرســتان تایبــاد نیز بر 
مسئله محوریت مســجد در تمام اقدامات الزم در 

گام دوم انقالب تأکید کردند.

مدیر کل اطالعات خراسان رضوی در دیدار جمعی از علمای اهل سنت و شیعه تایباد:

ترویج خشونت و غارتگری در اعتراضات راهبرد اصلی دشمن است

قدس: مدیر منطقه ۲ عملیات آتش نشــانی شهر 
مشهد از تالش نفسگیر آتش نشانان چندین ایستگاه 
آتش نشانی برای مهار آتش ســوزی مهیب در یک 
فروشگاه و انبار لوازم بهداشتی و ساختمانی در شمال 
این شــهر خبر داد.آتشــپاد دوم ابوالفضل تیموری 
گفت: در پی اطالع شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی 
بر مشاهده آتش و دود از داخل یک فروشگاه لوازم 
بهداشتی و ساختمانی در جاده کالت مشهد، ستاد 
فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه های 8، ۲۱، 
۲۹، 37 و ۴۲  را بــه محــل حادثه در بولوار بهمن 
مشــهد اعزام کرد.وی افزود: با حضور آتش نشانان 
در محل مشخص شــد، حریق در قسمت انبار این 
فروشگاه به وقوع پیوســته و آتش در حال سرایت 
به سایر نقاط این واحد تجاری است که آتش نشانان 
پس از ساعتی عملیات نفسگیر و طاقت فرسا، ضمن 
مهار حریق از سرایت آتش به سایر قسمت های این 

فروشگاه و مغازه های مجاور آن جلوگیری کردند.
مدیر منطقه ۲ عملیات آتش نشانی خاطرنشان کرد: 

نبود سیســتم های اعالم و اطفای حریق در محل 
آتش سوزی و چیدمان غیراصولی لوازم در انبار منجر 
به گسترش و توسعه این حریق شده بود و با توجه 
به اینکه این مکان فاقد بیمه نامه آتش ســوزی بوده 
خسارت های مالی زیادی به مالک مغازه تحمیل شد.

در این آتش ســوزی به کسی آسیبی نرسید و علت 
دقیق این آتش سوزی توسط کارشناسان در دست 

بررسی است.

قدس آنالین- علی نوری: مدیر کل بهزیســتی 
خراســان رضوی گفــت: ۱۱ هزار خانــواده زیر 
پوشش بهزیستی استان مسکن ندارند و یک هزار 

خانواده آن ها دارای دو معلول به باال هستند.
 دکتر حمیدرضا پوریوسف در گفت وگو با قدس آنالین

گفت: در اســتان یک هــزار و 870 معلول قطع 
نخاعی داریم که از ایــن تعداد، یک هزار و 77۶ 
نفر از حمایت های حق پرســتار برخوردار هستند 
و بــه ازای هر نفر، ماهانــه ۵۵۴ هزار تومان حق 
پرستاری به آن ها پرداخت می شود که قبل از این 

کمتر از ۲00 هزار تومان بود.
وی بیان کرد: در ســطح استان ۵۵۶ هزار نفر زیر 
پوشش بهزیستی هســتند که از این تعداد ۱۲3 
هــزار معلول، ۴0 هزار نفر زن سرپرســت خانوار 
با خانواده آن ها و ۵ هزار کودک بی سرپرســت و 

بدسرپرست هستند.
مدیرکل بهزیستی خراســان رضوی عنوان کرد: 
خوشبختانه در مدت سه ماه اخیر شاهد افزایش 

دریافتی مســتمری بگیران جامعه هدف بودیم و 
در حــال حاضر هر ماه بیش از ۲۱ میلیارد تومان 

پرداختی به مستمری بگیران داریم.
وی اعتبارات امســال اداره کل بهزیســتی استان 
را 80 میلیارد تومان اســتانی اعالم کرد و گفت: 
این رقم نسبت به سال گذشته رشد ۱7 درصدی 
دارد و اعتبارات تخصیصی از کشور ۱۶0 میلیارد 

تومان است.

 مهار آتش سوزی مهیب انبار 
و فروشگاه لوازم بهداشتی و ساختمانی 

 ۱۱ هزار خانواده زیر پوشش بهزیستی 
خراسان رضوی فاقد مسکن هستند
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دوئل شهرک آجیل و خشکبار مشهد با جهاد کشاورزی خراسان رضوی

وقتی یک معین اقتصادی، فعالیت اقتصادی ندارد!
 هاشم رسائی فر  پنج سالی می شود که از 
شــروع به کار پروژه شهرک آجیل و خشکبار 
مشهد می گذرد. شهرکی که قرار بود عملیات 
اجرایی آن دو ســاله تمام شود و بشود مرکز 
آجیل و خشکبار مشــهد، خراسان رضوی و 

شاید هم کشور.
عملیات اجرایی این شــهرک از اواخر سال 
93 استارتش زده شد و مشهد پایلوت اجرای 
شــهرک هایی از این دســت در کل کشور 
گردید. کار به روال خودش پیش می رفت اما 
دستور رئیس وقت جهاد کشاورزی خراسان 
رضــوی مبنی بر متوقف شــدن پروژه همه 
برنامه ریزی ها را به هم ریخت. توجیه دستور 
توقیف آقای رئیس ســازمان؛ تغییر کاربری 

زمین پروژه بود. 
جهاد کشاورزی معتقد اســت چون کاربری 
زمین پیش از این کشــاورزی بوده می بایست 
مراحل قانونی صدور مجوز برای تغییر کاربری 
طی شــود تا جواز ساخت شــهرک آجیل و 
خشکبار صادر شــود. از طرفی سهامداران و 
آن هایی که در این پروژه سرمایه گذاری کردند 
حرف و استداللشــان این است که بر اساس 
قانون ســاخت صنایع تبدیلی و بســته بندی 
محصوالت کشاورزی در زمین های کشاورزی 
نیــازی به انجام تغییر کاربری ندارد و با وجود 
این نباید از ادامه فعالیت پروژه شهرک آجیل و 

خشکبار مشهد جلوگیری شود.

 تفسیر اشتباه از قانون
مدیر پروژه شــهرک آجیل و خشکبار مشهد 
در ایــن باره می گوید: ابتدای دهه 90 موضوع 
راه اندازی شــهرک های آجیل و خشکبار در 
مناطق و شهرهای فعال در این زمینه برای کل 
کشور شکل گرفت. این کار در مشهد از سایر 
شــهرها چون تهران، کرمان، اصفهان و غیره 
زودتر شروع شــد با اینکه معموالً این دست 
پروژه ها توسط بخش دولتی راه اندازی می شود 
اما با همت سهامداران مجموعه که 130 نفر 
از بخش خصوصی هستند خیلی زود استارت 

کار زده شد. 
علیرضا ارزانــی می افزاید: زمین مورد نظر که 
قــرار بود ابتدا 50 هکتار باشــد و بعداً در فاز 
یک به 20 هکتار کاهش یافت خریداری شد 
با اینکه شهرداری جلو فعالیت ما را گرفته بود 
مجوزهایــی که بعضاً مورد نیــاز بود از جمله 
شرکت شــهرک ها اخذ شد و پروژه روی روال 
قرار گرفت امــا تنها ایرادی کــه وجود دارد 
مشکلی است که جهاد کشــاورزی برای این 
شهرک درست کرده که معتقدیم مخالفت این 
سازمان نتیجه تفسیر اشتباه جهاد کشاورزی 
استان است؛ چرا که ما طبق قانون حمایت از 
ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی محصوالت 
کشاورزی معاف از تغییر کاربری زمین در این 
زمینه هســتیم و آن ها اصرار دارند که زمین 
شهرک باید تغییر کاربری در آن اعمال شود.  

ارزانی بیان می کند: طبق قانون اجرای شهرک 

آجیل و خشکبار معاف از موضوع تغییر کاربری 
اســت اما با اینکه جهاد جلو فعالیــت پروژه را 
گرفته پاسخ درســت و قانع کننده ای هم به ما 
در این خصوص نمی دهد. فعالیت ما طبق قانون 
جــزو موارد تبصره یک می آید و حتی این مورد 
را وزارت جهاد کشــاورزی هم قبــول دارد اما 
جهاداســتان اصرار دارد که تبصره 4 هستید، 
حتی ما به آن ها گفتیم این موضوع را کتبی اعالم 

کنید ولی آن ها حاضر به این کار هم نشدند!

 معین اقتصادی متوقف شده!
رئیــس اتحادیه آجیل و خشــکبار مشــهد 
همچنین اظهار می دارد: پروژه ای با این حجم 
از ســرمایه گذاری که در حدود 400 میلیارد 
تومــان آورده از طرف بخــش خصوصی دارد 
و اشــتغال زایی 3هــزار و 600 نفر به صورت 
مســتقیم را در منطقه ای از شــهر مشهد به 
همراه دارد یکی از ضعیف ترین مناطق شهر به 
حســاب می آید. سه سال است جلو فعالیتش 
گرفته شده است در حالی که شعار مسئوالن 
استان و شخص آقای استاندار از زمان حضور 
در استان این بوده که در راستای رونق تولید 
و اشــتغال و حمایــت از بخش خصوصی هر 
اقدامی که الزم باشد انجام خواهد شد و فرش 
قرمز جلو پای سرمایه گذاران بخش خصوصی 

خواهیم انداخت. 
وی می گویــد: نکته جالب توجــه دیگری که 
در این مورد می شــود عنوان داشت این است 
کــه ما به عنوان معین اقتصــادی این منطقه 
انتخاب شــده ایم تا به رونق اقتصادی منطقه 
کمک کنیم. پرسش ما این است که چطور یک 
معین اقتصادی با وجود توقف فعالیتش می تواند 
موجب رونق اقتصادی و حمایت از اشتغال شود؟ 
وی ادامــه می دهد: اگر هرچــه زودتر موضوع 
شــهرک آجیل و خشــکبار ســر و ســامان 

هســتم  مطمئن  نگیــرد 
انصراف  ســرمایه گذارانش 
خواهنــد داد و ایــن پروژه 
تبدیل به پروژه هایی خواهد 
شد که باالی 20-10 سال 
به حال خود رها شــده اند. 
مشــکل کار ما این اســت 
که در این زمینه، شــهرک 
گرنه  و  شــدیم  خصوصی 
شــهرک نخودپزان تبریز و 
آجیل و خشکبار تهران که 
فعالیتشان در همین راستا 
بوده هیچ مشکلی ندارند و 
در همین شــرایط کارشان 

پیش می رود.

 هدف اصلی اشتغال و رونق اقتصادی 
مهدی بنی اســدی یکی از اعضای ســهامدار 
پروژه شهرک آجیل و خشکبار مشهد نیز در 
این خصوص می گوید: چهار سال پیش 643 
میلیون تومان برای سرمایه گذاری در این پروژه 
هزینه کــردم که اگر این پول را برای هر چیز 
دیگری داده بودم اکنون حداقل چهار برابر شده 
بود. همه ما برای رونق اشــتغال و فعالیت در 
زمینه آجیل و خشکبار که می تواند برای کشور 
ارزآوری داشــته باشد وارد این داستان شدیم 
اما اقدام نســنجیده از سوی جهاد کشاورزی 
همه ســرمایه ای که می تواند چند هزار نفر را 
مستقیم یا غیرمستقیم درگیر کند، روی هوا 

فرستاده است.
وی ادامه می دهد: کاش بعضی از مســئوالن 
ما به شرایط حاکم بر اقتصاد، تولید و اشتغال 
با نگاهی مهربانه تر می نگریســتند و حداقل 
در راســتای فرمایشــات مقام معظم رهبری 
برای رونق تولید و اشتغال اقدام می کردند نه 

اینکه ســبب شوند که بخش 
خصوصی دلسرد شود و دیگر 
رغبتی برای کار نداشته باشد.

 درخواست حمایت از 
استاندار و نمایندگان مجلس

مدیره  هیئــت  مهذب، عضو 
پروژه شهرک آجیل و خشکبار 
مشهد عنوان می کند: اگر قرار 
است به رشد اقتصادی دست 
پیدا کنیم ناگزیر از حمایت از 
بخش خصوصی هستیم و گرنه 
سرمایه گذاری هایی  از  خیلی 
که می شود محکوم به شکست 
خواهــد بــود. در زمینه این 
پروژه هم شرایط به همین منوال است و ما از 
مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس و شخص 

استاندار انتظار حمایت داریم.

 حامی که معارض شد!
شــریف یکی دیگر از اعضــای هیئت مدیره 
شهرک نیز می گوید: از ســال 91 زمین های 
زیادی را به اتفاق دوستان برای ایجاد شهرک 
در نظر گرفتیم و در برخی از موارد تا پای انعقاد 
قرارداد پیش رفتیم اما در نهایت زمین فعلی 
انتخاب شــد چون در نظر داشتیم با انتخاب 
این زمین به اشتغال و اقتصاد مردم این منطقه 

ضعیف از شهر مشهد کمک کنیم.
وی ادامه می دهد: مجوزهایی که در حال حاضر 
داریم را با دردسر زیاد گرفتیم و شروع به کار 
کردیم اما سازمان جهاد کشاورزی با اینکه باید 
حامی ما باشــد جلو ادامه پروژه را گرفت و در 
حال حاضر ســه سال است که پروژه خوابیده 
و ســرمایه میلیاردی بخش خصوصی به حال 

خودش رها شده است.

  آقای نوبخت! 
اعتماد ملت را بازیچه قرار ندهید

بودجه زیارت و سهم خراسان رضوی و مشهدالرضا از این بودجه، 
از حدود 10 سال پیش و زمانی که برای نخستین بار به طور تمام 
و کمال اختصاص یافت تاکنون فراز و فرودهای فراوانی داشته و 
در سه سال گذشته نیز به طور کامل حذف شده و از این محل به 
هیچ یک از سه استان خراسان رضوی، قم و فارس ریالی پرداخت 
نشده و قرار نیست در سال آینده هم بودجه زیارت پرداخت شود.

در این مدت دولتمردان در برابر گالیه های مطرح شده از سوی 
مسئوالن و رسانه ها یا سکوت اختیار کرده و یا مسائلی همچون 
شرایط بد اقتصادی را بهانه قرار می دادند؛ شنبه شب گذشته اما 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه شورای برنامه ریزی 
خراسان رضوی بهانه جدیدی را مطرح کرد که شنیدن این توجیه 

به ویژه از زبان چنین مقام دولتی عجیب و قابل تأمل است.
آقای نوبخت در خصوص علت حذف بودجه زیارت برای ســال 
آینده گفت: در سال های گذشته تمام شهر و روستاهایی که حرم 
و امامزاده ای داشتند، می خواستند سهمی از بودجه زیارت ببرند و 

به همین دلیل ما بودجه زیارت را حذف کردیم.
اختصاص بودجه 200 میلیارد تومانی زیارت به مشــهدالرضا به 
خاطر پذیرایی ساالنه از بیش از 25 میلیون زائر، از تاریخ 88/8/8 
یعنی همزمان با سالروز والدت حضرت رضا)ع( کلید خورد؛ دو 
سال بعد هم استان های قم و فارس مشمول دریافت بودجه زیارت 
شدند؛ به عبارت دیگر بودجه 200 میلیاردی می بایست بین سه 
استان تقسیم می شد؛ اما این پایان داستان کاهش بودجه زیارت 
نبود. یک سال بعد نمایندگان شهرســتان های دیگر که تصور 
می کردند شهرشــان باید از بودجه زیارت سهمی داشته باشد، 
تالش کردند هر طور شــده سهمی را دریافت کنند و سرانجام 
با مصوبه جدید مجلس شــورای اســالمی، تمامی استان هایی 
که میزبان امامزادگان هســتند، سهمی از بودجه زیارت به خود 
اختصاص دادند. در ادامه این داستان هم با اضافه شدن یک بند 
دیگر به الیحه بودجه 93 مساجد نیز به دریافت کنندگان بودجه 

زیارت اضافه شدند.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که ابتدا قرار بود در پنج سال 
متوالی، ساالنه 200 میلیارد تومان تنها به استان خراسان رضوی 
اختصاص پیدا کند؛ اما پس از آنکه راضی شدیم بودجه زیارت به 
سه استان فارس، قم و خراسان رضوی اختصاص یابد، این بودجه 
با مصوبات بعدی مجلس رفته رفته کم و کمتر شد و بدتر آنکه 
نمایندگان و مدیران استان نتوانستند از باقیمانده هرچند ناچیز 
آن حتی سهم خود را بگیرند؛ تا جایی که براساس آخرین اعالم 
رســمی، رقم کل بودجه زیارت برای سه استان خراسان رضوی، 
قم و فارس به 15 میلیارد تومان کاهش یافت که همین مقدار هم 

در سه سال گذشته پرداخت نشده است.
حاال اما توجیه رئیس ســازمان برنامه و بودجه جالب توجه و در 
عین حال توجیهی کامالً غیرمنطقی است؛ چراکه اگر بنا بر این 
باشــد که هر ردیف بودجه ای متقاضیان متعددی داشت، باید 
بالفاصله حذف شود، می بایســت ردیف های بودجه ای بسیاری 
همچون اعتبار ساماندهی حاشیه شهرها، آبرسانی روستایی، قطار 
شــهری، توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی و امثال آن را نیز 

حذف کرد.
اینکه دولت در وضعیت کنونی اقتصادی ناچار است منابع مالی 
خود را براســاس اولویت بندی های کارشناســی شده تقسیم 
کند، پذیرفتنی و منطقی است اما طرح چنین ادعاهایی، بنیان 
تصمیمات بودجه ای دولت را زیر سؤال می برد. به ویژه آنکه توجه 
به زیارت در مشهدالرضا که عنوان دومین کالنشهر مذهبی جهان 
و پایتخت معنوی ایران را یدک می کشــد و ساالنه پذیرای ده ها 
میلیون زائر داخلی و خارجی اســت، باید همواره از اولویت های 

اصلی تصمیم سازان و تصمیم گیران کالن کشور باشد.
البته قصد نداریم این اظهارات آقای نوبخت را توهین به شعور ملت 
ایران قلمداد کنیم- هرچند چنین برداشتی را هم می توان از این 
سخنان داشت- اما بار دیگر به دولتمردان مؤکداً توصیه می کنیم 
با چنین ادبیات ســخیفی، اعتماد عمومی را نسبت به حکومت 
خدشه دار نسازند؛ به خصوص در مقطعی که کشور ما مورد هجمه 
همه جانبه دشمنان و بدخواهان قرار گرفته و بیش از هر زمانی 
نیازمند وحدت، همدلی و همراهی تمام آحاد جامعه هستیم تا از 

این شرایط بحرانی به سالمت و سربلندی عبور کنیم.

  معامالت بورس خراسان دو برابر شد
ایرنا: مدیــر بورس اوراق 
بهادار استان های خراسان 
رضوی و شــمالی گفت: 
معامالت ایــن بورس در 
آذر ماه امســال نسبت به 

آبان ماه دو برابر شد.
حسین خدادوست افزود: 

آذر ماه امســال 2 میلیون و 119 هزار سهم به ارزش 11 هزار و 
456 میلیارد ریال در بورس این استان معامله شد در حالی که 
آبان ماه امسال یک میلیون و 66 هزار سهم به ارزش 5هزار و 429 

میلیارد ریال در این بورس معامله شده بود.
وی ادامه داد: متوسط ارزش خرید و فروش روزانه سهم در آذر ماه 
امسال 545 میلیارد و 531 میلیون ریال محاسبه شد و شاخص 

کل قیمت در پایان دوره 353 هزار و 99۷ بود.
وی تعــداد خریداران در آذر مــاه را 39 هزار و 236 نفر و تعداد 
کارگزاری ها را 60 ایستگاه معامالتی ذکر کرد. خدادوست گفت: 
در این مدت همچنین 14 ساعت دوره آموزشی برای 516 نفر در 

بورس استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی برگزار شد.
وی افزود: تعداد شرکت های استانی در بورس استان های خراسان 
رضوی و خراســان شمالی در آذر ماه امســال 13 مورد و ارزش 
بازاری آن ها 219 هزار و ۷65 میلیارد ریال بود. در مجموع در سه 
ماهه سوم امسال، 5میلیون و 999 هزار سهم به ارزش 28 هزار و 

698 میلیارد ریال در این بورس معامله شد.

  حماسه ۹ دی ماه آغاز یک تفکر 
در جامعه اسالمی

حماسه 9دی، حماسه بصیرت و روز تجدید میثاق ملت با 
والیت فقیه است. این روز به بهترین شکل خروش ملت 
ایران در تقابل با حرمت شــکنان قیام عاشورا و همچنین 
اصل والیت فقیه را نشــان و به دنیا اعالم کرد که مردم 
با واقع بینی پــای ارزش های انقالب و نظام حضور دارند. 
از طرفی حضور پرشــور مردم نیز در ســال های گذشته 
در مراسم بزرگداشــت این حماسه بزرگ، اهمیت آن را 
به جهانیان گوشــزد کرده اســت که این حضور نشان از 
هوشیاری و آگاهی مردم دارد که اجازه نمی دهند القائات 
دشمن آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو 9دی صرفاً 
تنها یک روز یا یک عنوان نیســت بلکه آغاز یک تفکر و 
نگاه و نگرش مردم نسبت به اتفاقات و رویدادهای فعلی و 
آینده کشور است. از طرفی ارتباط و تأثیرگذاری حماسه 
9دی در تحقق بیانیه گام دوم انقالب این است که در 40 
سال نخست انقالب ابتدا حرکت عظیم و بزرگ توسط امام 
خمینی)ره( آغاز و ساختار حکومت اسالمی و جمهوری 
اسالمی به طور دقیق در کشــور پایه گذاری شد و رهبر 
معظم انقالب نیز در ادامه راه امام)ره( به طور هوشمندانه 
و دقیق کشور را مدیریت و از بحران های مختلف سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی عبور دادند. 
حــال در بیانیــه گام دوم انقالب کــه محوریت آن بر 
تمدن سازی اسالمی اســت و تأکید ویژه بر استفاده از 
ظرفیت جوانان دارد یکی از مؤلفه های بسیار مهمی که 
به تحقق این بیانیه کمــک خواهد کرد نگاه بصیرتی و 
والیت مداری اســت که حماسه 9دی ماه زمینه و بستر 
خوبــی را برای تحقق این نگاه در جامعه، جایگاه والیت 
فقیــه و اطاعت کامل از این جایگاه ایجاد کرده اســت. 
از این رو حماســه 9دی، کمک بســیار زیادی به شکل 
گرفتن تمدن نوین اسالمی و بسترسازی برای ظهور امام 
زمان)عج( خواهد کرد. بنابرایــن افرادی که در جامعه 
صاحب تریبون بــوده و در بین مردم حضور دارند باید 
با اســتفاده از همه ظرفیت ها نسبت به بصیرت افزایی و 
افزایــش آگاهی مردم در همــه زمینه ها تالش کنند تا 
مردم ایران و جامعه اسالمی نسبت به فتنه های مختلفی 
که به بهانه های گوناگون ممکن است در بطن کشور رخ 

دهد بصیرت و شناخت پیدا کنند.

 با حضور مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خراسان رضوی و امام جمعه این شهر

  از خانواده جانباز انقالب اسالمی 
شهر دررود دلجویی شد

دررود- خبرنگارقدس: 
مدیر کل حفظ آثار و نشر 
مقدس  دفاع  ارزش های 
خراسان رضوی با حضور 
اسداله  در منزل مرحوم 
درودی نیــا، نخســتین 
جانباز انقالب اســالمی 

شهر دررود از خانواده وی دلجویی کرد.
در این دیدار که امام جمعه دررود نیز حضور داشت مسئول 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی 

فقدان این جانباز فداکار را به خانواده وی تسلیت گفت.
سردار حسینعلی یوســف علیزاده در ادامه گفت: ایثارگران 
و جانبازان ســند افتخار ایران اسالمی هستند و از اینکه به 
مدت پنج سال همسر و فرزندان به حال عمومی این جانباز 
رســیدگی کرده اند جــای قدردانی و تشــکر دارد و از این 
پــس باید فرزندان محبت خود را به پای مادر که ســرمایه 
زندگی شــان هست نثار کنند و مراقبت کنند به دلیل اینکه 

خانواده اعتقادی هستند بیشتر در معرض خطرند.
 در این دیــدار صمیمی حجت االســالم حجتی نیا، امام 
جمعــه دررود نیز گفت: هر موقع که برای احوالپرســی 
و پیگیری وضعیت درمان این جانباز انقالب اســالمی و 
دفــاع مقدس می آمدیم با وجود تمام مشــکالتی که در 
زمینه تأمیــن دارو و درمان وجود داشــت، مرتب زبان 
به شــکر و ســپاس خداوند باز می کرد و در تمام مراسم 
عمومــی مثــل راهپیمایی روز جهانی قــدس و روز 22 
بهمن با اینکه مدت ها در منزل بســتری بود، با صندلی 

چرخدار حضور داشت.
گفتنی اســت، اســداله درودی نیا که در جریان پیروزی 
انقــالب اســالمی در ســال 5۷ در تظاهرات های مردمی 
علیه رژیم طاغوت حضور داشــت، هنگام شرکت در یک 
راهپیمایی در شــهر دررود در 12 آبان ماه ســال 5۷ از 

ناحیه پا مجروح شد. 
این جانباز ســرافراز به مدت دو سال در جبهه های جنگ 
تحمیلی مســئول شناسایی شهدای دفاع مقدس بود و در 

همان سال ها جانباز شیمیایی شد.
اسداله درودی نیا پس از تحمل پنج سال بیماری ریوی و 
بستری شــدن در منزل چهار روز پیش دار فانی را وداع 

گفت و به یاران شهیدش پیوست. 
پیکــر ایــن جانباز ســرافراز در گلــزار شــهدای دررود 

خاکسپاری شد.

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  را پیگیری و 
منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از 
طریق سامانه پیامکی  هستیم.

لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305

 رضا طلبی: دبیر شورای هماهنگی بانک های 
اســتان خراســان رضوی گفت: با فراهم شدن 
بسترهای الزم توســط بانک ها، فرایند اعطای تسهیالت 

بانکی به صورت کامالً الکترونیکی اجرا خواهد شد.
حسن مونســان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: 
بانک مرکزی برنامه ای با عنوان اعطای تسهیالت بانکی و 
انجام فرایند آن به صورت کامالً الکترونیکی را به بانک ها 

ابالغ کرده است.
وی با بیان اینکه بانک ها برای اجرایی کردن این سیاست 
باید جوانب این موضوع را به طور کامل مورد بررسی قرار 
دهند، تصریح کرد: برخی از بانک ها در حال آماده کردن 
بسترهای الزم برای این موضوع هستند اما به دلیل اینکه 
تمام فرایند دریافت تسهیالت از مرحله درخواست توسط 
فرد و ثبت اطالعات تا تأیید اســتعالم ها، دریافت مدارک 

و اعتبارسنجی باید تعریف و به صورت کامالً الکترونیکی 
انجام شود و از این حیث اجرای این برنامه بسیار پیچیده و 
سنگین است بانک ها در حال طراحی یک برنامه نرم افزاری 

جامع و کامل برای این موضوع هستند.

مونسان با اشــاره به اینکه این سیاست بانک مرکزی در 
راستای جلوگیری از بروکراسی اداری و پاسخگویی بهنگام 
و سریع به مشتریان است، ادامه داد: از طرفی در این برنامه 
متمرکــز بودن همه بانک ها به صــورت یکپارچه مطرح 
نیســت و هر بانک باید یک برنامــه نرم افزاری جداگانه و 

مخصوص تدوین و طراحی کند.
دبیر شــورای هماهنگی بانک های اســتان خراســان 
رضوی با بیان اینکه اجرای فرایند اعطای تســهیالت 
بانکی به صورت الکترونیکی بخشی از اجرای بانکداری 
الکترونیک و هوشمند است، تصریح کرد: درباره اینکه 
از چه زمانی اعطای تســهیالت به مشتریان بانکی باید 
از این طریق و به صورت کاماًل الکترونیکی انجام شود 
تاکنون ابالغی از سوی بانک مرکزی به بانک ها صورت 

نگرفته است.  

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

فراینداعطایتسهیالتبانکیالکترونیکیمیشود

مجوزهایمان را با 
دردسر زیاد گرفتیم 

و شروع به کار کردیم 
اما جهاد کشاورزی

 با اینکه باید حامی ما 
باشد جلو ادامه پروژه 

را گرفت و 
در حال حاضر سه 

سال است که پروژه 
خوابیده است
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متوسط قیمت 
در سطح شهر
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تخم مرغ )مصوب(

گوشت مرغ )مصوب(
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

پنیر  پگاه  )مصوب( 

امروزوهمزمانباروزبصیرتصورتمیگیرد
 سرویس دهی رایگان خطوط 

قطار شهری مشهد به راهپیمایان

قطار  بهره  بــرداری  شــرکت  مدیرعامل  قدس: 
شــهری گفت: خطوط قطار شهری مشهد امروز 
نهــم دی ماه، روز بصیرت بــرای راهپیمایان به 

صورت رایگان خواهد بود.
وحید مبین مقدم خاطرنشــان کــرد: به  منظور 
تســهیل در رفت  و آمد اقشــار مختلف مردم در 
راهپیمایی روز بصیــرت و میثاق امت با والیت، 
ســرویس دهی خطوط قطار شــهری مشهد در 
مســیر رفت از ساعت ۷:30 تا 9 صبح در تمامی 
ایســتگاه های خط یک و دو و از ساعت ۷:30 تا 
12 ظهر در ایستگاه میدان شهدا )خط 2( رایگان 

خواهد بود.

مدیرشرکتملیپخشفراوردههاینفتیاستان:
مجوز ساخت ۱7 جایگاه عرضه 

سوخت در خراسان رضوی صادر شد

ایرنا: مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراســان رضــوی گفت: از ابتدای امســال 
تاکنــون موافقت اصولی برای ســاخت 1۷ جایگاه 
عرضه ســوخت بنزین و سی.ان.جی در این منطقه 

صادر شده است.
علی اصغــر اصغری افزود: از جایگاه های یاد شــده، 
دو جایگاه عرضه بنزین در مشــهد و یک جایگاه در 

تربت جام تا پایان سال به بهره برداری می رسند.
وی بــا بیان اینکــه از 1۷ جایگاه یاد شــده، هفت 
جایگاه مربوط به شــهر مشهد اســت افزود: از این 
تعــداد پنج جایگاه، ســوخت بنزیــن و دو جایگاه، 

سوخت سی.ان.جی عرضه می کنند.

برایششمینمرحلهدرسال98صورتگرفت
اعزام جهادگران سالمت کانون بسیج 

جامعه پزشکی فریمان به مناطق محروم

قدس: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریمان 
گفت: جهادگران سالمت کانون بسیج جامعه پزشکی این 
شهرستان در قالب تیم »شهید رهنمون« به روستاهای 

استخر و مزار بی آبه بخش قلندرآباد اعزام شدند.
دکتر محمدعلی پاینده افزود: این ششمین اعزام این تیم 
به روستاهای بخش قلندرآباد در سال 98 است و بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان ســال جاری این 

تیم سه مرحله دیگر نیز به این مناطق اعزام خواهد شد.
وی گفت: در این اعزام بیش از 86 مورد خدمت شــامل 
ویزیت پزشک و ماما، مشاوره بهداشتی، تزریقات، کنترل 
فشــار خون و تحویل دارو به صورت رایگان به مراجعان 

انجام شد.

یادداشت
حجت االسالم هادی صاحبقرانی
 مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 



روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرکل هواشناسی:

 حجم بارش زمستانی در خراسان رضوی 
طبیعی است

ایرنا: مدیرکل هواشناسی 
گفــت:  خراســان رضوی 
میزان بارش ها در مناطق 
مختلــف این اســتان در 
فصل زمســتان امسال در 
حد طبیعی و بیش از حد 
طبیعی پیش بینی شــده 

است. محســن عراقی زاده افزود: براساس پیش بینی های انجام 
شــده میزان بارش ها در طول دی ماه امسال در خراسان رضوی 
شرایط طبیعی دارد، اما این بارش ها در بهمن  ماه در شمال استان 
طبیعی و در جنوب استان کمتر از میزان طبیعی پیش بینی شده 
است. وی اضافه کرد: براساس پیش بینی های انجام شده میزان 
بارش ها در اســفند ماه امســال در تمام استان خراسان رضوی 

طبیعی و کمی بیشتر از طبیعی پیش بینی شده است.
وی در عین حال صحت بولتن پیش بینی های فصلی هواشناسی 
را بیــن ۶۵ تــا ۷۰ درصد عنوان کرد. عراقــی زاده همچنین با 
اشــاره به وضعیت دمای استان در فصل زمستان امسال گفت: 
در ماه های دی، بهمن و اســفند میانگین دمای هوا در اســتان 
باالتر از میزان طبیعی پیش بینی شــده است. وی افزود: بر پایه 
این پیش بینی ها میانگین دمای هوا برای ماه های دی و اسفند 
امســال در خراسان رضوی بین نیم تا یک درجه باالتر از میزان 
طبیعی پیش بینی شده و میانگین دمای بهمن ماه استان هم یک 
درجه بیشتر از میزان طبیعی خواهد بود. مدیرکل هواشناسی 
خراسان رضوی گفت: در بهمن ماه امسال نسبت به ماه های دی 
و اســفند بارش کمتری در خراسان رضوی رخ خواهد داد و دما 

افزایش بیشتری نسبت به میزان طبیعی دارد.

معاون استاندار خراسان رضوی:
 باید در قبال توانیابان 

مسئولیتمان را بیشتر کنیم
قدس: معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری گفت: باید به 
سمت پررنگ کردن مسئولیت اجتماعی در قبال توانیابان برویم.

احمد یزدان پناه در جلســه ستاد استانی مناسب سازی تصریح 
کرد: دولت در قبال توانیابان وظایفی دارد که با توجه به بضاعت 
خود کما بیش آن ها را انجام می دهد و بر روند مناسب ســازی 
دراماکــن عمومی و ادارات نظارت می کند ولی این ها به تنهایی 
گره ای از مشکالت توانیابان نمی گشاید و باید مسئولیت اجتماعی 
هم پررنگ شــود. وی افزود: مناسب سازی برای توانیابان عالوه 
بر صدور بخش نامه و دســتورهای حاکمیتی مستلزم این است 
که مصوبات ســتاد هم به سمت اجرایی شــدن پیش برود. در 
این جلسه گزارش معاونت حمل و نقل شهرداری مشهد ارائه و 
از جمله اعالم شــد که پرداخت یارانه حمل ونقل بابت استفاده 
توانیابان از تاکســی )به میزان ۵۰درصد و برای ۶۰سفر در ماه( 
آغاز شده و استفاده رایگان از اتوبوس و قطار شهری و پارکینگ 
الیت رایگان و خرید تجهیزات مناسب سازی ون ها و اتوبوس ها 
در حال انجام است. بنا بر این گزارش، توانیابان برای استفاده از 
تســهیالت در نظر گرفته شده باید در سامانه مربوط نام نویسی 
کنند. همچنین گزارش اقدامات انجام شده توسط سازمان نظام 
مهندســی ارائه و از جمله اعالم شــد که با همکاری شهرداری 
ضوابط مناسب سازی در پروانه ها قید می شود ولی درباره پایانکار 
حجم قابل مالحظه ای از ساختمان ها در مشهد بدون پایانکار و با 

مبایعه نامه خرید  و فروش می شوند. 

در مراسم ساخت خط مهندسی دفن پسماند کشور 
در مشهد عنوان شد

 به زودی خط بازیافت کاغذ از زباله های 
خشک راه اندازی می شود

اجرایی  قدس:عملیــات 
لندفیــل  بزرگ تریــن 
پسماند  دفن  مهندســی 
کشور با اعتبار 12 میلیارد 
تومــان روز گذشــته در 
مشهد آغاز شــد. معاون 
زیست  محیط  و  خدمات 

شهرداری مشــهد در این مراســم گفت: اغلب کالنشهرها با 
معضل تولید حجم زیاد پسماند شهری روبه رو هستند که باید 
مدیریت صحیح و کامل در این زمینه وجود داشته  باشد. مهدی 
یعقوبی با اشاره به تولید روزانه 2 هزار تن زباله در مشهد افزود: 
مهم ترین گام در مدیریت پسماند مرحله تفکیک زباله از مبدأ 
است که منجر به کاهش حجم تولید زباله می شود. مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد هم با اشاره به اینکه 
یکی از مشکالت حوزه پسماند شیرآبه است، اظهار کرد: بر این 
اساس در محل دفن زباله جدید طرح جمع آوری و بازچرخانی 
شــیرابه های پســماندها را مورد توجه قرار داده ایم. ابوالفضل 
کریمیان ادامه داد: همچنین تا پایان ســال خط بازیافت کاغذ 
با ظرفیت 2۵ تن با 12 میلیارد تومان اعتبار راه اندازی خواهد 
شد. رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای 
اسالمی شهر مشــهد نیز در این مراسم گفت: روزانه ۵۸ هزار 
تن زباله در کشــور جمع آوری می شود که فقط 1۰ درصد آن 
به صورت بهداشتی دفن می شود. محمد حاجیان شهری ادامه 
داد: آغاز پروژه دفن مهندســی بهداشتی پسماند گامی بزرگ 
در راســتای حفظ محیط زیست اســت و خوشحالیم که این 
پروژه در مشهد وارد مدار اجرایی شد. به گفته کارشناسان در 
هر میلی گرم شیرابه پسماندهای آلوده، بیش از 1۰۰ میلیون 
باکتری مضر وجود دارد که ایــن میزان باکتری عامل انتقال 

بیش از 11۸ نوع بیماری حاد می شود.
براساس پژوهش های صورت گرفته، یک لیوان شیرابه قادر است 

یک درخت تناور را به طور کامل از ریشه بخشکاند.

با هوشياري پليس خراسان جنوبی کشف شد
   محموله پستی

پارچه قاچاق از کار درآمد!
خط قرمز: رئیس پلیس 
آگاهي خراســان جنوبی 
از کشــف 11 هــزار و  
پارچــه  1۶۰کیلوگــرم 
ارزش  بــه  قاچــاق 
14میلیارد و 2۵۶ میلیون 

ریال خبر داد.
سرهنگ سیدغالمرضا حسیني در تشریح این خبر اظهار کرد: 
مأموران پلیس آگاهي استان در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از حمل یک محموله قاچاق مطلع و بررسي موضوع را در دستور 
کار خود قرار دادند. وي افزود: مأموران هنگام کنترل محورهاي 
عبوري در محور زاهدان- بیرجند خودروي حامل کاالي قاچاق 
را شناسایي و به راننده آن دستور ایست دادند که در بازرسي از 
آن 11 هزار و 1۶۰کیلوگرم پارچه روســري از نوع حریر کشف 
کردند. کارشناسان ارزش آن را  14میلیارد و 2۵۶ میلیون ریال 
برآورد کردند. سرهنگ حســیني تصریح کرد: مأموران در پی 
بررسی مدارك و مستندات موجود دریافتند این محموله قاچاق 
از استان هاي شرقي کشور تحت عنوان مرسوله پستي بارگیري 
شده  که با هوشیاري مأموران پلیس آگاهي ماجرا لو می رود. در 

ادامه خودرو توقیف و یک متهم در این زمینه دستگیر شد.
رئیس پلیس آگاهي استان با اشاره به اینکه روند تحقیقات براي 
دستگیري دیگر متهمان پرونده در دستور کار است، خاطرنشان 
کرد: مبارزه با کاالي قاچاق ضامن توسعه و رشد اقتصاد داخلي 
است که در این زمینه همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها 

با نیروي انتظامي ضروری است.

در پی بازرسی از چند واحد صنفی صورت گرفت
 کشف بیش از 200 میلیون ریال

 کاالی قاچاق 
بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
شهرســتان اسفراین از 
میلیون   2۶9 کشــف 
ریال انواع کاالی قاچاق 
این شهرستان خبر  در 
داد . ســرهنگ جاوید 
مهری با اعالم جزئیات این خبر گفت: طرح مبارزه با کاالی 
قاچاق به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با متخلفان 
در سطح شهرستان اجرا که در همین رابطه، سه واحد صنفی 
عطاری با هماهنگی مقام قضایی مورد بازرســی قرار گرفت. 
وی با اشــاره به اینکه مأموران در بازرســی از این واحدهای 
صنفی 149 عدد انواع لوازم آرایشی قاچاق، 2۶ کیلوگرم پودر 
خوراکی قاچاق و بیش از ۶ هزار عدد قرص غیرمجاز و قاچاق 
کشــف و ضبط شد، افزود: در همین رابطه تعداد ۸ هزار نخ 
سیگار قاچاق نیز کشف و ضبط شــد. این مقام انتظامی با 
بیان اینکه در اجرای این طرح ســه نفر متهم نیز دستگیر و 
به مقر انتظامی منتقل شدند، تصریح کرد: این افراد پس از 
تشــکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان اســفراین تصریح کرد: ارزش  

کاالی قاچاق 2۶9 میلیون ریال برآورد شده است. 

 سارق آهن آالت پشت میله های زندان
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی شهرستان راز و 
جرگالن از دستگیری سارق حرفه ای آهن آالت کمتر از 24 

ساعت در این شهرستان خبر داد . 
سرهنگ عبداهلل صادقی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در 
پی اعالم خبری مبنی بر وقوع یک مورد ســرقت آهن آالت 
در بخش یکه سعود موضوع با جدیت در دستور کار مأموران 

انتظامی این بخش قرار گرفت.
وی با اشــاره به اینکه مأموران با انجام یکسری اقدامات فنی 
و پلیســی موفق شدند ســارق و محل اختفای وی را مورد 
شناسایی قرار دهند، افزود: سارق در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
این مقام انتظامی گفت: اموال مسروقه نیز از محل اختفای 

این فرد کشف و به مالباخته تحویل داده شد.

 برخورد پراید و تیبا حادثه آفرید
باشگاه خبرنگاران: بر 
اثر تصادف دو خودرو در 
جاده مشــهد- نیشابور 
مجروح  نفــر  هشــت 

شدند.
علیشــاهی،  محمــد 
عمومی  روابط  مسئول 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: این حادثه حوالی ساعت 1۰ صبح روز 
گذشته بر اثر تصادف دو خودرو پراید و تیبا در سه راهی باغچه 
)جاده مشــهد - نیشــابور( رخ داد که در پی آن هشت نفر 
مجروح شدند. وی ادامه داد: برای امدادرسانی به مجروحان 

حادثه دیده سه دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شد.
مســئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۶ نفر از مجروحان 
این حادثه به بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافته و دو نفر 
از مصدومان نیز توسط تکنسین های اورژانس 11۵ در محل 

حادثه درمان شدند.

  پروانه فعالیت شکارچیان متخلف 
در فریمان باطل شد

خط قرمز: رئیس اداره محیط زیست فریمان  گفت: مأموران 
یگان حفاظت محیط زیســت این شهرستان حین گشت و 
کنترل منطقه و در راســتای کنترل پروانه های عادی شکار 
و صید پرندگان وحشــی در منطقه شاهان گرماب ،  به یک 
دستگاه خودرو مشکوك شدند که پس از بررسی و بازرسی 
خودرو یک قبضه اســلحه شکاری، پنج فشنگ و الشه یک 

قطعه کبک را کشف و ضبط  کردند.
مهندس جواد ســتوده ادامه داد:متخلفان پس از تشــکیل 
پرونده به دادسرای شهرستان معرفی و بابت ضرر و زیان وارده 
به محیط زیســت مبلغ 2میلیون تومان را پرداخت کردند و 

پروانه شکار آن ها نیز به خاطر تخلف انجام شده باطل شد.

زاویه تصویر

  تریلی با پالک مخدوش 
در بزرگراه آزادی

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 چرا مترو نمازخانه ندارد؟
متأسفانه عالوه برنبود ســرویس بهداشتی در مترو مشهد، هیچ مکانی برای نمازخانه هم در 
نظرنگرفتند. من هنگام خورشیدگرفتگی صبح پنجشــنبه در مترو بودم. نه در خط1و نه در 
خط2 جایی برای خواندن نماز آیات پیدا نکردم، این درحالی است که در کشورهای فرانسه و 

ژاپن که غیرمسلمان هستند در متروهایشان نمازخانه دارند.
936...6158

 دولت بر کار پزشکان هیچ نظارتی ندارد
دولت بر کار پزشکان هیچ نظارتی ندارد و آن ها را به حال خود رها کرده است، فقط زورش به 
مغازه دارها ومشاغل آزاد می رسد. هر دکتری دستمزدش را خودش تعیین می کند و هیچ تعرفه 

مشخصی ندارد و برای یک عمل سرپایی پول میلیونی می گیر  د.
930...5185

 درخواست پمپ گاز در کالت
از مسئوالن کالت نادر درخواست راه اندازی جایگاه پمپ گاز را داریم.

915...5913

 نان ها همچنان بی کیفیت هستند
نانوایی ها نان را گــران کرده اند، اما کیفیت 
هیچ تغییری نکرده است. مردم چه گناهی 
کرده اند که باید نان بی کیفیت را با قیمت باال 

خریداری کنند.
937...9842

 چرا تابلوهای  نمایشگر آلودگی  را خاموش می کنند؟
چرا شهرداری تابلوهای  نمایشگر آلودگی  را 
خاموش  می کند؟ ایــن  تابلوها با پول  مردم 
 برای  اطالع  از آلودگی  نصب  شده  تا جانبازان  

و بیماران  در آن  زمان  بیرون  نروند.
915...2986

 تمسخر لهجه مشهدی؛ کسی برخورد نمی کند!
برنامه مســتند مسابقه خانه ما در شبکه نسیم که سعی دارد سبک زندگی ایرانی اسالمی را 
ترویج کند در نخستین قسمت سری هشتمش سه خانواده مشهدی شرکت کننده اش را معرفی 
کرد، اما برخالف قسمت های قبلی، درباره باغ وحش مشهد و بعضی از کلمات لهجه مشهدی 
دخالت بی جا و توهین آمیزی کرد و عمالً لهجه مشــهدی را مسخره کرد. نباید اجازه داد هر 
کسی تحت هرعنوانی لهجه زیبای مشهدی را مسخره کند یا درباره بایدها و نبایدهای مشهد 

اظهارنظر مداخله جویانه ای داشته باشد.
یک شهروند

 پاسخ شهرداری منطقه 2 به یک پیام
با عنایت به پیام تصویری مندرج در روزنامه قدس مورخ 2۷ آذرماه 139۸ صفحه 3 ویژه نامه 
قدس خراســان با عنوان »آسفالت و قیرپاشــی بدون عالئم هشداردهنده« در محدوده بولوار 
جانباز، به اطالع می رساند تذکرات و مکاتبات الزم با شرکت محترم گاز در خصوص ضرورت 
رعایت موارد ایمنی، استفاده از عامل پرچم زن برای هدایت خودروهای عبوری و رعایت سایر 

ضوابط و شرایط انجام شده است.

ض
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فتا  پلیــس  رئیــس  رحمانی  عقیــل 
خراســان رضوی درحالی از دســتگیری یک 
قماربــاز حرفه ای طی یــک عملیات پیچیده 
پلیسی خبر داد که یکی از دالیل ایجاد شبکه 
گســترده قماربازی آنالین توســط متهم را، 
جبران شکست و به دست آوردن پول های بر 

باد رفته اعالم کرد.

 رهگیری یک سرنخ 
ســرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا 
خراســان رضوی در تشریح این اقدام سایبری 
و دستگیری یک گرداننده سایت قمار، گفت: 
یکی از وظایف متداول کارشناسان پلیس فتا 
خراسان رضوی، رصد و پایش فضای مجازی و 
شناســایی النه ها و بسترهای جرم در آن فضا 

است.
در این زمینه هم تیم های کارشناســی زبده و 
حرفه ای به صورت 24 ساعته در مقر پلیس فتا 
استان مستقر هستند. آن ها تمامی سرنخ ها و 
تحرکات مشکوك را به دقت رهگیری و عامل 
و یا عامالن جرم را کــه در برخی پرونده ها و 
به واسطه اقدامات ســایبری صورت گرفته و 
در پس پرده چندین الیه و تودرتو دســت به 
اقدامات مجرمانه خویش می زنند را شناسایی 

می کنند.
ســرهنگ جواد جهانشــیری ادامــه داد: در 
این مورد که به شــرح آن خواهیم پرداخت، 
کارشناسان پلیس فتا اســتان چندی پیش 
پی بردند یک ســایت قمار به صورت گسترده  
در فضای مجازی در حال فعالیت و عضوگیری 

است.
از سوی دیگر و با گسترده شدن دایره اقدامات 
پلیسی معلوم شد گرداننده یا گردانندگان آن 
برای جذب هرچه بیشتر عضو، در کانال های 
تلگرامی و دیگر گروه هــای فعال در این فضا 

دست به تبلیغات واهی و اغواکننده ای زده اند.
 رئیس پلیس فتا خراســان رضوی به شیوه 
گرفتار کــردن کاربران فضــای مجازی در 
باتالق قمارخانه های آنالین اشاره و در این 
زمینه عنوان کــرد: باتوجه به اینکه یکی از 
شیوه های متداول در این گونه اقدامات که 
فقط برای به دســت آوردن سرمایه های باد 
آورده، وعده برنده شدن ارقام نجومی است، 
دستور شناسایی مجرمان پشت پرده ماجرا 

صادر شد.

 شناسایی لیدر قمارخانه 
مجازی در یک کلوپ

وی تصریح کرد: به سرعت 
دســتور  در  موضوع  ایــن 
کار کارشناســان پلیس فتا 
برای  آن ها  و  گرفــت  قرار 
شناســایی هدف از راه های 
تا  بردند  بهــره  مختلفــی 
اینکــه ســرانجام  موفــق 
شــدند فردی را در مشهد 
شناسایی کنند که همه چیز 

به او ختم می شد.
جهانشیری  جواد  سرهنگ 
ادامــه داد: وقتــی محــل 
صورت  به  متهــم  اختفای 
نقطه یابی  و حرفه ای  دقیق 
شــد، معلوم شد عامل این 
اقدام که جوانی حدوداً سی 
وپنج ساله بود، مسئول یک 
رایانه ای  بازی هــای  مرکز 
افراد  اســت کــه روزانــه 
رفت وآمد  آنجــا  به   زیادی 

می کنند.
همین ســرنخ کافی بود تا فرضیه ای دیگر 
پیش روی تیم های عمل کننده قرار بگیرد و 
آن هــم این بود که احتمال داشــت مجرم 
حرفه ای افــرادی که به محل تردد دارند را 
به نوعی در این اقدام مجرمانه گرفتار کرده 

باشد.

گردش مالی 50 
میلیونی کارت های 

اجاره ای!
در این مرحلــه از عملیات، 
تیم هــای پلیســی از فــاز 
بررسی های سایبری خارج و 
به صورت میدانی و پوششی 
ماجرا را پیگیری کردند که 
به این واســطه مهر تأیید بر 
فرضیه مذکور خورده شد و 
برگ دیگری از عمق تخلفات 
مجازی  قمارخانه  گرداننده 
نمایــان و معلوم شــد او به 
واسطه ارتباطی که با برخی 
افــراد در آن واحــد صنفی 
داشــته، توانسته بود اعتماد 
آن ها را جلــب و کارت های 
بانکی زیادی را از مشتریان 
خود اخــذ و در ازای آن به 
مالک هــر کارت به صورت 
ماهیانه چند صد هزار تومان 

پول پرداخت می کرد .
رئیس پلیس فتا استان درباره 
بررسی برخی حساب های مورد استفاده مجرم 
اشــاره و در این رابطه هم بیان کرد: در شاخه 
بعدی گردش حســاب چنــد کارت بانکی که 
پلیس توانســته بود اطالعات آن ها را به دست 
بیاورد، با دستور قضایی مورد تحقیق قرار گرفت 
که در پی آن مشــخص شد برخی کارت ها به 

صــورت میانگیــن روزانه حــدود ۵۰ میلیون 
تومان واریزی داشته است. این اطالعات مبین 
سودجویی های کالن گرداننده قمارخانه مجازی 
بود، در مقابل هم عملیات نهایی و دســتگیری 
متهم کلید خورد و او در یک فرصت مناســب 

غافلگیر و بازداشت شد.

ماجرای متهمی که برای جبران باخت ها 
قمارباز شد

گرداننده قمارخانه آنالین پس از آنکه به مقر 
پلیس منتقل و مــورد بازجویی های فنی قرار 
گرفت، در مقابل مستندات دقیق پلیس هیچ 
راه فراری نداشــت و مدعی شــد: همه چیز از 
باخت 3۰۰ میلیونی ام در یک سایت قمار رقم 
خورد. چون در مرحله اول وقتی وارد قمار شدم 
و مبلغی را بردم، وسوســه شدم پول بیشتری 
بگذارم. این کار که صورت گرفت باخت ها هم 
آغاز شد و کار به جایی رسید که خانه و ماشینم 
را هم فروختم. هر مرتبه هم با این هدف وارد 
قمار می شدم که باخت های قبلی جبران شود 
و به نوعی معتاد این کار شــده بودم، اما هرگز 
نتوانستم به خواسته خود برسم. برای همین 
هم به فکر این افتادم که خودم یک سایت قمار 
دایر کنم و با همین شــیوه ای که باخته بودم، 

پول های از کف رفته را دوباره زنده کنم.
کارت های اجاره ای هــم برای آن بود که پول 
شارژ اکانت و شــرکت در بازی قمار به آن ها 

واریز شود و ردی از من در میان نباشد.
رئیس پلیس فتا استان در ادامه گفت: با توجه 
به دیگر اقدامات مــورد نیاز صورت گرفته در 
این پرونده برای مشخص شدن سرانجام وجوه 
واریز شــده به کارت ها، مأموران دریافتند فرد 
متخلف با شــیوه های خاصی مانند خرید رمز 
ارزها )ارزهای مجازی( و... وجوه را از کارت های 
بانکی خــارج و پس از آن پولشــویی را رقم 

می زده است.
همچنین از ناحیه متهم یک خودرو گرانقیمت 
هم توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده همچنان در 

دست بررسی و پیگیری است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی یک عملیات سایبری را شرح داد

جبران باخت از متهم، قمارباز حرفه ای ساخت!

مأموران دریافتند فرد 
متخلف با شیوه های 
خاصی مانند خرید 

رمز ارزها )ارزهای 
مجازی( و... وجوه را 

از کارت های بانکی 
خارج و پس از آن 

پولشویی را رقم 
می زده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی بارندگی در خراسان رضوی 

از فردا
قدس: هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: بارندگی در 
مناطق  جنوبی، غربی و مرکزی اســتان خراســان رضوی در 

روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری شدت می گیرد.
بر این اساس طی این مدت میزان بارندگی ها برای بخش های 
شمالی و شمال شرقی استان خراسان رضوی اندك پیش بینی 
شده اســت. همچنین امروز دوشنبه نیز بارش های خفیفی 

برای جنوب غربی استان پیش بینی شده است.
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ورزش خراسان گفت وگوی قدس با پدر استوار دوم شهید »جعفر رفیعی« در آستانه شهادتش

به یاد پسرمان مدرسه ساختیم حاال 60 فرزند داریم
 ســرورهادیان  10 ســال از شــهادت 
جگرگوشه شان می گذرد اما همچنان در فراقش 
بی قرارند. آرامش قلبی شان برای آن است که 
پاره دلشــان در راه امنیت مرزهای کشورمان 
شهید شــده واکنون در پناه خدا آرام گرفته 
 است. استوار دوم جعفر رفیعی، شهید مبارزه با 
مواد مخدر، جوان 22 ساله ای بود که درآستانه 
سالروز شهادت این شــهید مرزبانی به سراغ 
خانواده اش می روم. مادر شــهید اشرف خانم 
پس از گذشت  10 ســال هنوز هم یادآوری 

خاطرات پاره تنش برایش دشوار است. 

 شهادت در ایام تولد 
از این رو پدرشهید این گفت وگو را می پذیرد و 
به من می گوید: پسرم در راه امنیت کشورمان 
شهید شــد و امروز10 سال از روزی می گذرد 
که خبرشهادت پســرمان را از طریق یکی از 
دوستانش شــنیدیم باورمان نمی شد. آخر دو 
روز قبل هشــتم دی ماه مادرش با جعفربرای 

تبریک روز تولدش  صحبت کرده بود. 
در آن روز تلفن قطع شد و این آخرین مکالمه 
پسرمان با ما بود. وی می افزاید: شنبه بود که 
فرمانده نیروی انتظامی اســتان شهادتش را 

تأیید کرد. 
جعفر 11دی ماه 88 به همراه یازده همرزمش 
در یگان تــکاور نیروی انتظامی طی درگیری 
با اشرار و قاچاقچیان مسلح دربخش دیهوک 
خراسان جنوبی به شهادت رسید. پسرم هنگام 
شهادت  22 سال داشت و14دی ماه  در گلزار 

شهدای بهشت رضا)ع(  به خاک سپرده شد.
آقای مهدی رفیعی پدرشهید که درحال حاضر 
بازنشسته ناجاست می افزاید: جعفر سرباز سپاه 
بود و بعد به استخدام نیروی انتظامی درآمد. 
وقتی خبر شهادت پسرم را آوردند باور نکردم، 
همان جا از خدا خواستم اگر این خبر درست 

است یا به من صبر دهد یا مرا هم ببرد.

 روزگار فراق 
وی توضیح می دهد: همسرم به جعفر خیلی 
وابسته و عالقه عجیبی بین آن ها بود تا جایی 
که جعفرهمیشه به مادرش می گفت مامان دلم 
نمی خواهد پیرشوی. دلم می خواهد همیشه 
جوان ببینمت. جعفــر روز درمیان با مادرش 
تماس تلفنی داشــت، چون هــر دو دلتنگ 
هم بودند. سه تا پســر و یک دختر دیگر هم 

حاصل زندگی مشترکمان است 
و جعفر فرزند ســوم خانواده بود. 
وقتی ســراغ فرزندان دیگرشان 
را می گیرم می گوید همه ازدواج 
کرده اند و فقط حمیدرضا امسال 

دیپلمش را گرفته است.

 از بسیج تا نیروی انتظامی 
پدر شهید با بیان اینکه هر ماه 10 روز جعفر به 
مرخصی می آمد خاطرنشان کرد: جعفر پسری 
بسیار با اخالق و مهربان واهل کمک کردن بود. 
او قبل از رفتن به ســربازی و ورود به نیروی 
انتظامی بســیجی بــود و درمنطقه خودمان 
درمســجد ابوالفضلی در پایگاه بسیج مسجد 
همیشه حضور داشــت. دیپلم کامپیوتر بود 
و در دورانی که اســتخدام شده بود، مادرش 
برایش خواستگاری می رفت و ما مثل همه پدر 
و مادرها آرزوی دیــدن او را در لباس دامادی 
داشتیم اما اوکه متولد 8 دیماه سال 66 دو روز 
پس از ســالگرد تولدش در 22 سالگی شهید 

شد.

 شهادت درعملیات 
وی درباره شــهادت پسرش بیان کرد: ماشین 
حمل مواد مخدر کــه گویا حامل حدود 2/5 
تن مرفین بوده است که توسط نیروی انتظامی 

و مین های جا گذاشــته شده 
و  منفجرمی شــود  جــاده  در 
موتورسوارهای اشرار که همراه 
ماشین حمل مواد مخدر بودند 
پس از این انهــدام به بیراهه و 
کوه می روند. گویا دراین عملیات 
نیروهای انتظامی از قبل ســه 
دسته می شوند و پسرمن همراه 
با 11 نفر دیگر در گروه بعدی بوده اســت که 
وقتی نزدیک آن منطقه می شوند، اشرار که به 
کوه پناه برده بودند آن ها را محاصره می کنند و 

همه 11 نفر را به شهادت می رسانند. 
از خاطرات پســرش که می پرسم، پدرشهید 
می گوید: پســرم دست به خیر داشت و به هر 
کسی که می توانســت کمک می کرد پس از 
شهادتش خیلی از دوســتانش به ما مراجعه 
کردند تا مبالغی را که از او قرض گرفته بودند 
را بــه ما پس بدهند. ما هــم گفتیم، او دلش 
خواسته به شما پول بدهد و از هیچ کدام پولی 

را پس نگرفتیم.

 ساخت مدرسه به نام پسرمان 
 می دانم خانواده شهید رفیعی همانند پسرشان 
روحیــه ای واالیــی دارند. شــنیده ام با بیمه 
عمر فرزندشــان مدرسه ای ســاخته  اند. وی 
در ایــن باره توضیح می دهد: نیروهای نظامی 

نیروهایشان را بیمه عمر می کنند که به خانواده 
فرد تعلق می گیرد. 

وقتی بیمه عمر را گرفتیم با پیشنهاد مادرش 
قرارشد آن را صرف ســاخت مدرسه ابتدایی 
در منطقه ای محــروم کنیم. ابتدا به آموزش 
و پرورش مراجعه کردیم و سرانجام درمنطقه 
تبادکان در روستای زین الدین به اتفاق گروه 
نوسازی مدارس در زمین وقفی که یک هزار و 
500 مترمربع بود، یک دبستان سه کالسه  به 

 نام شهید جعفر رفیعی را ساختیم. 
 این پدرشــهید صبور بیان می کند: حدود60 
دانش آموز در این مدرســه درس می خوانند 
وهر زمان به آن مدرســه می رویم دلمان آرام 
می شــود. بچه هایی که درس می خوانند و ما 
از درس خواندن و موفقیت آن ها خوشــحال 
هستیم و این روزها هم مشغول نقاشی دیوارها 

و شعارنویسی مدرسه هستیم.

 باقیات و صالحات
وی خاطرنشان می کند: همچنین همان دوران 
شهادت پســرمان 25 متر از زمین مجموعه 
حسینیه جامعه الحسین از هیئت رزمندگان  
واقع در بولوار مصلی را به نیت پسر شهیدمان 
خریداری کردیــم تا ما هم در مراســم های 
مذهبی و دعاها برای پسرشــهیدمان سهیم 

باشیم.

فرهنگ و هنر

سالمت
 ۳۵ پزشک متخصص جدید در سبزوار 

مشغول فعالیت شدند 
معــاون درمان  ایرنــا: 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
سبزوار گفت: ۳5 پزشک 
متخصص جدیــد از ماه 
جاری در بیمارستان های 
پزشکی  علوم  دانشــگاه 
ســبزوار مشغول فعالیت 

شــدند. دکتر نعمت شــاهی افزود: از این تعداد ۳۳ پزشــک 
متخصص ودو پزشک فوق تخصص هستند که با آغاز بکار آن ها 
کمبود پزشک متخصص در رشته های مورد نیاز بیمارستان های 
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار تا حد زیاد برطرف شد. وی ادامه 
داد: این پزشکان در تخصص های جراحی عمومی، زنان و زایمان، 
ارتوپدی، پوست، چشم، روانپزشکی، نورولوژی، طب اورژانس، 
آسیب شناســی، بیماری های اعصاب، داخلــی، عفونی، قلب و 
عروق، بیهوشی، رادیولوژی، کودکان و غدد بزرگساالن و اطفال 

مشغول فعالیت شده اند.

 قهرمانی استان در مسابقات رزمی 
کارگران کشور

دوره  دومیــن  قدس: 
ورزش های  مســابقات 
قهرمانی کارگران  رزمی 
حضور 108  با  کشــور 
نفر  و 45  شرکت کننده 
از عوامل اجرایی و داوری 
به میزبانی هیئت ورزش 

کارگری خراسان رضوی در نیشابور برگزار شد.
این دوره از مسابقات در دو بخش مبارزات و دفاع شخصی در 

سالن انقالب شهرستان نیشابور آغاز شد.
در پایان تیم خراســان رضوی با کسب هفت مدال طال، سه 
نقره وپنج برنز به مقام قهرمانی دست یافت. تیم های مرکزی 
و مازندران نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

 میزبانی تربت حیدریه از مسابقات
 لیگ دسته یک والیبال نشسته کشور

قــدس: رئیــس اداره 
جوانــان  و  ورزش 
گفــت:  تربت حیدریــه 
از  نخســت  مرحلــه 
دسته   لیگ  مســابقات 
یــک والیبال نشســته 
جانبــازان و معلــوالن 
کشــور چهارشــنبه هفته جاری به میزبانی این شهرستان 

برگزار می شود. 
مجید رضایی در نشســت خبری کــه در محل اداره ورزش 
و جوانان شهرســتان تربت حیدریه برگزار شد، با بیان اینکه 
این برای نخستین بار در تاریخ ورزش تربت حیدریه است که 
امتیاز رقابت های کشوری والیبال نشسته جانبازان نصیب ما 
شــده، اظهار کرد: در این رقابت ها هفت تیم از اســتان های 
خراســان شــمالی )بجنورد(، گیالن )الهیجان(، مازندران 
)بهشهر(، گلستان )کردکوی( و دو تیم تایباد و پیام ارتباطات 

تربت حیدریه از خراسان رضوی حضور دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه گفت: رقابت های 
لیگ دسته  یک والیبال نشســته جانبازان و معلوالن کشور 
امسال با حضور 2۷ تیم، در قالب چهار گروه و در سه مرحله 
از هفته گذشته به میزبانی استان گلستان )گرگان( آغاز شده 

است. 
وی در ادامه گفت: امتیاز میزبانی مرحله نخســت به ما که 

گروه سوم هستیم، رسیده است.
وی بــا بیان اینکه رقابت ها تا جمعه هفته جاری در ســالن 
شهید جلیلی ادامه دارد، افزود: از هر گروه سه تیم به مرحله 
بعد صعود خواهند کرد و در نهایت تیم های اول و دوم جواز 

ورود به لیگ برتر کشور را دریافت می کنند.

شماره پیامک: ۳00072۳0۵  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹0۳۸۳۴۳۸0۱ 

فضای مجازی: 

 برگزاری نمایشگاه »کاردستی های 
یلدایی من« در نیشابور

نیشابور- خبرنگارقدس: 
با اهتمام کتابخانه پستی 
فکری  پــرورش  کانون 
ونوجوانــان  کــودکان 
نمایشگاه »کاردستی های 
یلدایی مــن« در مرکز 
شماره یک کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان واقع در باغ ملی نیشابور برپا شد.
مســئول کتابخانه پســتی کانون پرورش فکــری کودکان 
ونوجوانان نیشــابور اظهارکرد: با هدف ارج نهادن به آداب و 
رسوم کهن ایرانیان و زنده نگه داشتن فرهنگ بومی و هنرهای 

دستی و سنتی شهرستان نیشابور این نمایشگاه برپا شد.
زهره اکبرآبادی گفت: در نمایشــگاه »کاردستی های یلدایی 
من«۳00 اثر کاردستی با ابزاری چون نمد، پارچه، مقوا، چوب، 
دور ریختنی ها، گل و پنبه توسط دانش آموزان روستایی پایه 

اول تا ششم ساخته شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در این نمایشــگاه آثــار دانش آموزان 
روستایی پایه اول تا ششم روستاهای پیرکماج، ملکنده، آهوان، 
رئیسی، حصارگل، روح آباد کال، کاریزک کال، قلعه نووداغی 

در معرض دید عموم عالقه مندان قرار گرفته است.
این نمایشگاه تا 15 دی 98 هر روز از ساعت 8 صبح الی 12 

ظهر ویژه عموم عالقه مندان دایراست. 
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محمدرضا علی زاده

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. خوردن خوراک کم براي رفع گرسنگي- 
معلم نهضت سوادآموزي 2. دروهم و گمان 
 زندگي کردن- ریشــه- ظاهر ســاختمان 
۳. درس انگلیســي- درخــت تســبیح- 
ســجده گذار- چوب خوشــبو 4. پســوند 
حضــرت  نام هــاي  از  مصدرجعلــي- 
بچه لندن-  درگویش  خودکار  مریم»س«- 
بهشــت شــداد 5. شهري در اســتان یزد 
 و کشورافغانســتان- ســمبلیک- دشمن 
 6. پدرمــرده- راه فــرار- نهــي از نالیدن 
۷. وسیله سنگین ورزشي- درون- قهرمان 
»آگاتاکریســتي«  خانــم  داســتان هاي 
8. شکم پرســت- ســازمان متولــي امور 
طیاره ها- موتورســیکلت دودزاي روســي 
 9. ترکیــده- صــداي زنبــور- پــل خطر 
10. حیوان بارکش- نام پسرانه- شهر روي آب 
 11. مادرخودماني- مدرک آوردن- خردمند 
12. وسیله- حرف دهن کجي- گله گوسفند- 
اتمســفر 1۳. خیس و آبدار- روغن فروش- 
 چه کســي اســت؟- رنــگ آرامش بخش 
14. بخشــش- مادر عرب- شــخصي که 

به ســبب بیماري نتواند اشــیا دوردست را 
ببیند 15. از نقوش زیباي قالیبافي ایراني- 

نام دخترانه فرنگي

1. خالي کردن- فیلمي از »جیمزکامرون« 
با بازي »آرنولدشــوارتزینگر« که یکي از آثار 
 کلیدي دهه 1980 میالدي محسوب مي شد 
2. بیماري روحي کــه گاهي منجر به فلج 
 قسمتي از اعضا بدن می شود- سرنیزه- مسافر 
۳. پسوند نگهباني- لباس صاف کن- چه بهتر- 
از احشام 4. برج داستاني فرانسه- کسي که 
 دائماً دنبال نزاع با دیگران اســت- بي حال 
5. نوعي پارچه نخي که به عنوان آستر لباس 
 به کار مي رود- گلوله نوراني- به پایان رساندن 
6. قلب قرآن- نشان جمع- درک کردن- از 
ادات اســتثنا ۷. مــوي مجعــد- باالآمدن 
آب دریــا- جامــه 8. طالیــه دار الفبــاي 
 انگلیســي- جنــگ چریکي- سازشــاکي 
9. چندنشانه پزشکي که درقالب یک بیماري 
بروز مي کنند- ضمیرجمع- پشــم سوخته 
10. بیماري مســري خطرنــاک- تکرارش 

 اسباب بازي کودکانه اي است- ضمیر بي حضور- چاک دادن 
11. شــهر چاقو- تالي- آماده 12. مروارید درشــت- 
کاتب- نیم تنه مردانه 1۳. پســوند نســبیت- مفهوم- 
مرزبان- خودداري کردن 14. درپناه- ثروتمند- گیاهي 
بابویي قوی و معطر و طعم حار و ســوزان که ریشه اش 
کاربرد طبي دارد 15. پرتونگاري طبي- سیدشهیدان 

اهل قلم

  افقی

  عمودی

احمد فیاض  نمایشــگاه عکس یازدهمین 
دوره عکاسان برتر افغانستان در نگارخانه رضوان 
وابســته به مؤسسه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی در مشهد گشایش یافت.
در آیین افتتاحیه این نمایشــگاه که با حضور 
اعضای کنســولگری افغانســتان در مشــهد، 
مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قــدس، شــماری از اعضای انجمن عکاســان 
خراســان و تنی چند از هنرمندان برجســته 
افغانســتان و ایران در نگارخانه رضوان برگزار 
شد. مسئول امور فرهنگی کنسولگری افغانستان 
در مشهد در این مراسم گفت: هنر به ویژه اگر 
عکاسی باشــد نیازمند ترجمان نیست و خود 
گویای پیدا و پنهان هاست. رحیمی خاطرنشان 
کرد: آنچه در این نمایشگاه جالب و متفاوت به 
نظر می آید ثبت متفاوت آثاری است که مخاطب 
با تماشــای آن نمایی از زیبایی های فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخی و شــهری افغانســتان را در 

مقابل چشمان خود مشاهد می نماید. 

 دریافت 6 هزار عکس از 77 عکاس
دبیر این نمایشگاه نیز گفت: همکاری و حمایت های 
ارزشمند آستان قدس در برگزاری نمایشگاه و چتر 

گسترده حمایتی این آستان مقدس برخالف تصور 
ما بود و نقطه عطفی در همکاری های فرهنگی و 
هنری میان دو کشور به شــمار می آید. مرتضی 
حیدری افزود: فراخوان نمایشگاه به بهانه دهمین 
سالگرد تأسیس خانه عکاسان افغانستان از حدود 
6 ماه قبل منتشــر شد و در نهایت بیش از 6 هزار 
عکس از ۷۷ عکاس کشور افغانستان و مهاجرین 
این کشور به سایر کشــورها از جمله هنرمندان 
مهاجر به ایران، کانــادا و اروپا به دبیرخانه واصل 
شد. در نهایت و پس از تصمیمات هیئت انتخاب 
از میان 500 عکس برتــر 120 عکس به مرحله 
نمایشــگاهی راه پیدا کرد. آثار نمایشگاه عکاسان 

برتر افغانستان در موضوعات مختلف با استفاده از 
دوربین حرفه ای و موبایلی گرفته شده است. وی 
خاطرنشان کرد: مشــهد همواره ایستگاه آغازین 
دوره های نمایشگاه آثار عکاسان برتر افغانستان بوده 
و در آینده این نمایشــگاهِ گردان در کابل، هرات، 
بامیان و اســتکهلم و برخی از دیگر شهرهای دنیا 
به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. مسئول خانه 
عکاسان افغانســتان تصریح کرد: برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی سبب ابراز عالقه مندی عکاسان سایر 
کشورها برای سفر به این کشور شده و در نهایت 
تاکنون میزبان عکاسانی از سایر کشورها از جمله 

هنرمندان عکاس ایران بوده ایم.

 خاطرات ماندگار بانوی عکاس 
زکیه امید؛ با یک تک عکس از منطقه »یکالک« و 
بازار »نََیک« در نزدیکی بامیان در نمایشگاه حضور 
دارد. عکسی که روایتگر روزمرگی های منطقه آبا و 
اجدادی اش است. عکسی که روایتگر نوجوانی است 
که افسار اسبی آذین شده را در دست گرفته و البته 
خود روی تخت سنگی با چشمانی درخشان نشسته 
و منتظر مسافر است. نگاه او امید به مسافری دارد 
که می تواند تلقی نگاه امیدوارانه به آبادانی افغانستان 
باشد. حاال و در پی آخرین سفر این بانوی عکاس به 
کشورش تصمیم گرفته، برای همیشه کوله بار سفر 
بسته و به کاشانه خود بازگردند. تصمیمی که برای 
یک متولد ایرانی افغانی تبار که 21 سال از عمرش 
را در مشهد زندگی کرده، شاید چندان ساده اخذ 
نشــده است. وی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: 
بر خالف تصور همگانی ناشی از تبلیغات مسموم 
که حتی روی خودم اثرگذاشــته بود و افغانستان 
را خاکســتری به جهانیان معرفی می کردند؛ حاال 
بــا انبوهی از زیبایی هــا و رنگ ها و جریان حیات 
در کشورم روبه رو شدم. گرچه از زادگاهم مشهد 
مقدس انبوه خاطرات شیرین ماندگاری دارم و دل 

کندن از مشهدالرضا سخت است. 

 محصول تعامل عکاسان افغانستان و ایران
کیارنگ عالیی مدرس برجسته عکاسی نیز خود را 
به نمایشگاه عکاسی رسانده و در حال بازدید نقطه 
نظراتش را درباره نمایشگاه جویا می شوم. وی اظهار 

کرد: دوره یازدهم آثار عکاسی افغانستان محصول 
تعامالت مثبت و سازنده عکاسان افغانستان و ایران 
است. گروه عکاســی مهاجرین افغانی در گلشهر 
مشهد گروهی پویا و فعال هست و همین سبب شد 
تا حاال الیه های دیگری از کشور افغانستان را نظاره 
گر باشیم. چشم انداز های بی نظیر، اماکن تاریخی، 
قوم نگاری و مردم شناسی هایی در تصاویر مشاهده 

شد که تاکنون از افغانستان ندیده بودیم.
وی افــزود: بیشــتر کارها در ژانرهــای متفاوت و 
رویکردهای مختلف برای من جذاب بود و از طرف 
دیگر همدلی عکاسان افغانستانی به عنوان روح این 
نمایشگاه قابل تأمل و ارزش است. استاد ابوطالب 
مظفری شاعر، نویسنده و منتقد برجسته افغانستان 
اظهار کرد: صرف برگزاری چنین نمایشــگاهی در 
سطح کیفی باال قابل قدردانی و ارزش است، ما تا 
کنون حداقل در مشهد چنین نمایشگاهی با این 
حجم و کیفیت باال ندیده بودیم و جای خرسندی 
اســت که عکاسان ما این توانایی را دارند تا چنین 
نمایشــگاهی برگزار کنند. اســتاد محمدحسین 
جعفری، اســتاد هنرهای تجسمی نیز گفت: هنر 
مهم تریــن ابزار برای انتقال فرهنگ و تعامل میان 
ملت هاست، این نمایشگاه می تواند کارکرد فرهنگی 
خوبی برای نشــان دادن فرهنگ و هنر افغانستان 
برای ملل مختلف داشته باشد. شایان ذکر است، این 
نمایشگاه تا 12 دی ماه در نگارخانه رضوان واقع در 
کوهســنگی 1۷ صبح و عصر در ساعات 9 تا 1۳ و 

16 تا 19 پذیرای عموم خواهد بود.

روی صحنه 
 کدام نمایش ها  فصل زمستان در مشهد 

به روی صحنه می رود؟
تســنیم: ایــن روزها 
12 نمایــش میهمــان 
در  تئاتر  دوســت داران 
مشهد اســت و هر روز 
به روی صحنه می روند. 
»ویترین«،  »مکبــث«، 
ســرخ«،  »عــروس 

»ریبوت«، »از خودت نترس«، »بوفالو آمریکایی«، »من نبودم 
دستم بود«، »ربات کوچولو و تهمینه«، »پدرانه«، »اعترافات 
یک زندگی معمولی«، »حسنی نگو یه دسته گل« و »کارنامه 
بندار بیدخش« در سالن های نمایش مشهد در حال اجراست. 
»مکبث« نمایشــی به نویســندگی امین رضایــی اردانی و 
کارگردانی امین رضایی اردانی، مســعود میرنیکزاد و وحید 
عباسی است. این نمایش امروز ساعت 18:۳0 در سالن اصلی 

تئاتر شهر اجرا می شود. 
»ویترین« نمایشــی به نویسندگی کیوان صباغ و کارگردانی 
سعید صادقی اســت. این نمایش امروز ساعت 19 در محل 
تماشاخانه استاد انوشیروان ارجمند، پردیس تئاتر مستقل به 

روی صحنه می رود. 
»حسنی نگو یه دسته گل« نمایشی به نویسندگی و کارگردانی 
خسرو نایبی فرد است. این نمایش که در ژانر کودک است و 
ساعت 18:۳0 در محل کانون پرورشی فکری کودکان به روی 

صحنه می رود. 
»از خودت نترس« نمایشی به نویسندگی، کارگردانی مسیحا 
ابوعلی است. این نمایش امروز ساعت 18در محل تماشاخانه 

استاد نوری اجرا می شود. 
»ریبوت« نمایشی به کارگردانی امیرحسین آژیر ارشد است. 
این نمایش امروز ساعت 18 در محل تماشاخانه اشراق اجرا 
می شود. »عروس سرخ« نمایشی به نویسندگی و کارگردانی 
فرشــید تمری است. این نمایش روزهای پنجشنبه و جمعه 
ساعت 19:۳0 در محل هتل ثامن، سالن آمفی تئاتر ایثار به 

روی صحنه می رود. 
»من نبودم دستم بود« امید پسر بچه  شیطونی که حیوانات 
را اذیت می کند، یک شب حیوانات نقشه ای می کشند امید را 
در جنگل اسیر می کنند. این نمایش فردا ساعت 18 در محل 

فرهنگسرای شهر زیبا اجرا می شود. 
»کارنامه بندار بیدخش« نمایشی به نویسندگی بهرام بیضائی، 
کارگردانی امیرحســین عبادی اســت. این نمایش امروز در 
ســاعت 19:۳0 در محل تماشاخانه خورشید به روی صحنه 
می رود. همچنین »اعترافات یک زندگی غیرمعمولی« نمایشی 
به نویسندگی نوید ظریف کریمی )اقتباسی از نمایش مرگ و 
دوشیزه اثر آریل دورفمان(، کارگردانی سجاد خسروی کوچ و 
تهیه کنندگی سجاد علی آبادی است. این نمایش امروز ساعت 

1۷:۳0 در محل تماشاخانه خورشید اجرا می شود. 
»ربــات کوچولــو و تهمینه« نمایشــی بــه تهیه کنندگی، 
نویسندگی و کارگردانی رحمان ســروری است. در خالصه 
نمایش آمده است که تهمینه در مزرعه پدری اش مشغول کار 
است که ناگهان سفینه ای فضایی در مزرعه او فرود می آید اول 
تصمیم به فرار می گیرد اما بعد تصمیم می گیرد...این نمایش 
امروز ساعت 19 در محل فرهنگسرای رسانه و فناوری به روی 

صحنه می رود. 
»بوفالو آمریکایی« نمایشــی به نویسندگی دیوید ممت و به 
کارگردانی امیرحسین رحیمی، است.  این نمایش امروز ساعت 

18 در محل تماشاخانه بهار به روی صحنه می رود. 

با مشارکت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی گشایش یافت

نمایشگاه عکاسان برتر کشور افغانستان در نگارخانه رضوان
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