
اشتغال زایی برای 17 نفر در سرزمین خمیریاعتماد بی جا، مال مردم را به باد داد
گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرینی که با وام خوداشتغالی موفق شدواکاوی دالیل یک اقدام مجرمانه توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ضمن اعالم خبر 
تحت تعقیب قرار گرفتن یک کالهبردار حرفه  ای، 
گفت: بی دقتی مالباختگان زمینه ســاز وقوع اکثر 
جرایم سایبری است.سرهنگ جواد جهانشیري، 
رئیــس پلیس فتا خراســان رضوی در این زمینه 
عنوان کرد:عامل اصلی کالهبرداری در این پرونده 

که پیشتر به عنوان مشاور ...

وارد کارگاه کوچکی می شوم که نامش »سرزمین 
خمیری« اســت. اینجا خمیرها درست می شوند، 
رنگ می شــوند و در دســتان هنرمندان بی ادعا 
شکل می گیرند. از گل وگیاه، میوه و شخصیت های 
معروف انیمیشــنی تا شخصیت هایی که حاصل 
خلق ذهنی آن هاســت، طبقه های ایــن کارگاه 

کوچک توجه ام را جلب می کند... 
.......صفحه 4 .......صفحه 3 

یک بام و دو هوای پارکینگ سازی در مشهد
گزارش قدس به ثمر نشست 

 احداث بوستان کتاب 
در محله شهید 

خزانه داری 

.......صفحه 4 

بیست و سومین دوره ازدواج 
دانشجویی برگزار شد

همسفر تا 
 بهشت در 

حرم رضوی 
قدس: بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی با سخنرانی 
حجت االسالم والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در حرم مطهر 
رضوی برگزار شد.نخستین کاروان بیست و سومین دوره 
ازدواج دانشجویی شامل بیش از ۵۰۰ زوج دانشجو در این 
مراسم شرکت کردند.زوج های دانشجو طی سه روز و دو 
شــب اقامت رایگان خود در مشهد از برنامه های مختلف 
معنوی، آموزشــی و فرهنگی بهره مند می شوند.گفتنی 
اســت، تاکنون بیش از ۱4هزار زوج دانشجو و ۱3۰ زوج 
اســتاد دانشگاه برای شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی 
)طرح ملی همســفر تا بهشت( نام نویســی کرده اند که 
اســتان های تهران، اصفهان و یزد بیشترین آمار ثبت نام 
را دارند.بیست و ســومین دوره مراسم ازدواج دانشجویی 
تا پایان اسفندماه ســال جاری در مشهد مقدس برگزار 
می شــود.عالقه مندان می توانند تا پایان دی ماه از طریق 
سایت اینترنتی ezdevaj.nahad.ir یا مراجعه حضوری 
به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها یا امور 

فرهنگی برای شرکت در این مراسم نام نویسی کنند.

قدس اظهار نظر رئیس کمیسیون ترافیک شورا درخصوص حل مشکل ترافیک را بررسی کرد

.......صفحه 2 

اصالح الگوی 
کشت،راهی 

برای حل کم آبی 
خراسان رضوی

۱- اینکه در همین صفحات ســایر همکارانم در روزنامه قدس در 
مقوله محرومیت زدایی رسالت ۵7 )محله شهید بهرام خزانه داری( 
چه تعداد خبر و گزارش به چاپ رســانده اند، بی خبرم، اما آخرین 
گزارش من برمی گردد به نخســتین روزهای اردیبهشت سال 96! 

پیش از آن مجموعه گزارش هایی به تناوب با حضور ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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پنجشنبه 12 دی 1398

 6 جمادی االول 1441 
2 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم 

  شماره 9150  
ویژه نامه 3534 

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول
بدینوس��یله به اطالع اعضای محترم میرساندجلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده) نوبت اول(ساعت 15 روز پنجشنبه مورخه 1398/11/03 در شهرستان 
طرقبه به آدرس بلوارامام رضاعلیه الس��الم،روبروي امام رضا5هتل ثامن برگزار خواهد ش��د از عموم اعضای محترم دعوت  می ش��ود درس��اعت مقرر درمحل 
مذکور حضور بهم رس��انند .اعضای محترمی که امکان حضور آنهادر جلس��ه مقدور نمی باش��د می توانند رای خودرا به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری 
واگذار نمایند دراین صورت تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هرفردغیرعضو تنها یک رای خواهد بوداعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل خود 
ازروز پنجش��نبه مورخه 1398/10/12دروقت اداری به محل دفترموقت تعاونی مسکن واقع درشهرستان طرقبه بعداززیارتگاه یاسروناصر به طرف هتل سحاب 
قبل ازشهرک پردیس بلوارکوهساران 10مراجعه تا پس از تنظیم وکالت نامه های مذبور ورقه مجازورود  به جلسه  مجمع برای فرد نماینده صادرگردد.اعضای 
داوطلب س��مت بازرس��ی تعاونی می توانند ازتاریخ نش��رآگهی تامورخه1398/10/18بامراجعه به آدرس مذکورثبت نام فرمایند . الزم به ذکراس��ت تصمیمات 

اتخاذشده در جلسه مذکور برای کلیه اعضاء اعم ازحاضر وغایب نافذ ومعتبر خواهد بود.
 دستور جلسه : 1-طرح وتصویب صورت مالی1397پس از استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس تعاونی

2-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1398                               3- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی.
4-گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با قرعه کشی اراضی الهیه  بین سهامداران .

5- طرح و تصویب آئین نامه پیشنهادی هیئت مدیره درخصوص نحوه واگذاری اراضی طرقبه وقرعه کشی زمین طرقبه بین اعضاء
6-طرح وتصویب حقوق و مزایا وپاداش هیئت مدیره بابت اقدامات انجام گرفته برای اراضی کوی لقمان والهیه

7-تصمیم گیری در خصوص اخراج ده نفر از افرادی که شرایط عضویت اساسنامه برای زمین طرقبه رانداشته اند. 
8-طرح وتصویب برای فروش تمام قطعات زمین  بصورت یکجا وتقسیم وجه حاصله بین اعضای طرقبه.

9- تصمیم گیری درمورد استفاده ازتسهیالت بانکی وموسسات مالی اعتباری وسپرده های کوتاه ودرازمدت برابر عقوداسالمی
10- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های تعاونی.

ضمنًا داوطلبان عضویت در بازرسي شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهي حداکثر به مدت یك هفته جهت ثبت نام به دفتر شرکت تعاوني مراجعه و مدارك 
الزم را ارائه نمایند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پاسداران نیروی انتظامی خراسان شماره 3 - محمدحسین صفدری
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اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
    بدینوس��یله به اطالع اعضای محترم میرساندجلسه 
مجم��ع عمومی فوق العاده) نوبت اول(س��اعت 14 روز 
چهارشنبه مورخه 1398/10/25 در شهرستان طرقبه 
ب��ه آدرس بلوارامام رضاعلیه الس��الم،روبروی امام 
رضا5 هتل ثام��ن برگزارخواهدش��د.از عموم اعضای 
محترم دعوت  می شود درساعت مقرر درمحل مذکور 
حضور بهمرس��انند .اعضای محترم��ی که امکان حضور 
آنهادر جلسه مقدورز نمی باشد می توانند رای خودرا 
به موج��ب وکالت نامه کتب��ی به فرد دیگ��ری واگذار 
نماین��د دراین جلس��ه تع��داد آرای وکالت��ی هرعضو 
حداکثر سه رای و هرفردغیرعضو تنها یک رای خواهد 
بوداعض��ای متقاض��ی نمایندگی به هم��راه وکیل خود 
ازروزپنجش��نبه مورخ��ه 1398/10/12دروقت اداری 
به محل دفترموقت تعاونی مسکن واقع درشهرستان 
طرقبه بعداززیارتگاه یاسروناصر به طرف هتل سحاب 
قبل از ش��هرک پردیس بلوارکوهساران 10مراجعه تا 
پس از تنظیم وکالت نامه های مذبور ورقه مجازورود  
به جلس��ه  مجمع برای ف��رد نماینده صادر گردد .الزم 
به ذکراس��ت تصمیمات اتخاذش��ده در جلس��ه مذکور 
ب��رای کلیه اعض��اء اعم ازحاض��ر وغایب ناف��ذ ومعتبر 

خواهد بود.
دستور جلسه :

1- تمدی��د م��دت فع�الی��ت  تعاون��ي مطابق ب��ا ماده3   
اساسن�امه شرکت تع�اوني. 

2-  طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ماده5 اساسنامه 
در مورد تغییر آدرس دفترتعاونی مسکن

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پاسداران 
نیروی انتظامی شماره3  محمدحسین صفدری

9ع
81
26
41

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه سامانه های رایانه ای سماتوس
 به شماره ثبت 30424

احتراما بدینوس��یله به اطالع کلیه س��هامداران می رس��اند در تاریخ 1398/10/26 راس 
س��اعت 17 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده در محل شرکت به آدرس مشهد، بلوار خیام، 

ساختمان پست بانک، طبقه 8 برگزار خواهد شد.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- انتخاب بازرسین و اعضاء هیئت مدیره

2- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
3- سایرمواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره
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آگهی مزایده 
شهرداری باجگیران 

در نظ��ر دارد نس��بت ب��ه ف��روش یک 
دستگاه خودرو پیکان مدل 1373 خود 
از طری��ق مزایده حضوری اقدام نماید 
. جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره 

05147723211 تماس حاصل نمایند .
/ع روابط عمومی شهرداری باجگیران
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آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد نوبت اول
 شهرداری فیض آباد به استناد صورتجلسه شماره 147مورخه 1398/7/10و 151 و مورخ 98/8/8 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی شهرداری را بشرح 
ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. لذا کلیه متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند باتوجه به ش��رایط ذیل پیش��نهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در پاکت در بسته و الک و مهر شده تا 

تاریخ 98/10/26 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.
شرایط: قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشدشهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود به پیشنهاداتی که فاقد سپرده و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 برنده مزایده موظف اس��ت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی ش��هرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به ش��هرداری مراجعه در غیر اینصورت س��پرده واریزی ش��رکت در مزایده به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد.
بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد.

بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود .
زمین های مورد نظر فاقد سند ثبتی میباشد و کلیه هزینه ها و مراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد .

سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شد در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری به شماره حساب 0105966014003 نزد بانک ملی واریز گردد.

پیشنهادهای واصله در تاریخ 98,10,27 در کمیسیون معامالت باز و رسیدگی خواهد شد     زمین های مورد نظر فاقد پروانه ساخت میباشد.
سپرده شرکت در مزایدهقیمت کل به ریال متراژکابری موقعیتمحل زمینردیف

215/751.510.250.00076.000.000مسکونیقطعه شماره 3بلوار بعثت1
221/201.548.400.00078.000.000مسکونیقطعه شماره چهاربلوار بعثت2
395/802.770.600.000139.000.000مسکونیقطعه شماره پنج بلوار بعثت3
145/711.457.100.0001.457.100.000تجاریحمام قدیم شهرداریخیابان امام خمینی 419
1541.155.000.00058.000.000مسکونیمقابل مزار افندیخیابان بهشتی5 /ع
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آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت متالورژی پودر مشهد )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 5056 و شناسه ملی 10380209877
بدینوسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت سهامی 
خاص متالورژی پودر مشهد می رساند که جهت اتخاذ 
تصمیم در خصوص موارد مندرج در دس��تور جلس��ه ، 
مقرر اس��ت تا جلسه مجمع عمومی  فوق العاده شرکت 
در س��اعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 98/11/15 در 
اقامتگاه قانونی ش��رکت به نش��انی : مشهد ، کیلومتر 
15 جاده کالت ، مقابل ش��هرک صنعتی مش��هد برگزار 
گردد . لذا از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود 

تا در جلسه مذکور حضور بهم رسانند .
 دستورات جلسه :

1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش س��رمایه شرکت 
از مبلغ 180/000 میلیون ریال منقسم به 12/500/000 
س��هم 14/400 ریالی به مبلغ 504/000 میلیون ریال 
از محل آورده نقدی ، مطالبات حال ش��ده سهامداران 
و تجدید ارزیابی دارایی های ش��رکت و النهایه اصالح 
ماده 5 اساس��نامه  .» س��رمایه ی ش��رکت منقسم به 

35/000/000 سهم 14/400 ریالی می باشد« 
2- کلی��ه م��واردی ک��ه در صالحی��ت مجم��ع عموم��ی 
ف��وق العاده ب��وده و وفق مقررات و حس��ب صالحدید 

سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد .
هیئت مدیره شرکت
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آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت متالورژی پودر مشهد )سهامی خاص( به 

شماره ثبت 5056 و شناسه ملی 10380209877
بدینوس��یله به اطالع کلیه صاحبان س��هام شرکت 
س��هامی خاص متالورژی پودر مشهد می رساند که 
جهت اتخ��اذ تصمیم در خصوص م��وارد مندرج در 
دستور جلس��ه ، مقرر است تا جلسه مجمع عمومی 
ف��وق العاده ش��رکت در س��اعت 10 صبح روز س��ه 
شنبه مورخ 98/10/24 در اقامتگاه قانونی شرکت 
به نش��انی : مشهد ، کیلومتر 15 جاده کالت ، مقابل 
ش��هرک صنعتی مش��هد برگزار گردد . لذا از کلیه 
س��هامداران محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه 

مذکور حضور بهم رسانند . دستورات جلسه :
1- پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی 
ش��رکت در خصوص کاه��ش س��رمایه اختیاری در 
اجرای مواد 189به بعد الیحه اصالحی قانون تجارت 
مق��رر گردید س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 250/000 
میلی��ون ری��ال  منقس��م ب��ه 12/500/000 س��هم  
20/000  ریالی به 180/000 میلیون ریال  منقس��م 
به 12/500/000سهم 14/400ریالی از محل کاهش 
ارزش اس��می س��هام کاهش می یاب��د  وبه هیئت 
مدی��ره در اجرای م��اده 193 الیح��ه اصالحی قانون 
تج��ارت اختی��ار داده می ش��ود که نس��بت به طی 
مراح��ل قانون��ی و ثبت کاه��ش س��رمایه در اداره 
ثبت ش��رکت ها اقدام نماید  و النهایه اصالح ماده 

5 اساسنامه 
2- کلی��ه م��واردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 
فوق العاده بوده و وفق مقررات و حسب صالحدید 

سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد .
هیئت مدیره شرکت

9ع
81
26
56

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مهندسی آرمان 
نظارت پدیده شاندیز )سهامی خاص( به شماره ثبت 

44486 و شناسه ملی 10380603503  
)در حال تصفیه(-نوبت سوم

با توجه به انتشار آگهی انحالل شرکت مهندسی آرمان 
نظ��ارت پدیده ش��اندیز )س��هامی خ��اص( در روزنامه 
رس��می کش��ور به ش��ماره 21411 مورخ 1397/06/24 
که در صفحه 69 درج گردیده اس��ت، بدینوسیله طبق 
ماده 225 قانون تجارت ازکلیه بس��تانکاران احتمالی 
ش��رکت دعوت می ش��ود با دردست داش��تن اسناد و 
مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی به محل تصفیه ش��رکت: به نش��انی  ش��اندیز: 
می��دان ش��هدا � بلوار می��رزا جواد آقا تهرانی � ش��هر 
رویایی پدیده ش��اندیز � ساختمان اداری � طبقه پنجم 

مراجعه نمایند.
مدیر تصفیه-سید مجتبی علوی زاده

/ع
98
09
52
1

چشم سوم



قدس اظهار نظررئیس کمیسیون ترافیک شورا درخصوص حل مشکل ترافیک را بررسی کرد

یک بام و دو هوای پارکینگ سازی در مشهد
قدس  یکی از اصلی ترین دالیل ماندگاری 
یک نظریــه در حوزه علوم نقلی و فرمول ها یا 
قواعد مختلف در حوزه علوم طبیعی و عقلی 
این است که معتقدان به این نظریات در شرایط 
مختلف بر همان نظر خود می مانند و بسته به 
شــرایط زمانی و مکانی نظریه خود را تغییر 

نمی دهند.
از ســوی دیگر در علم مدیریــت هم تأکید 
ویژه ای بر ثبات فکری و عملی یک مدیر شده و 
می شود )البته به معنای پافشاری مطلق بر یک 
اشتباه نیست و اصالح اشتباهات امری منطقی 
است( و اینکه در جوامع انسانی عالوه بر قوانین 
ضوابطی هم تعریف شــده اند که تقریباً همه 

جوامع به آن پایبند هستند.
با ایــن مقدمه کوتــاه و اندکــی کلی گویی 
می خواهیــم در ادامه به یک نمونه از مواردی 
اشاره کنیم که به نظر می رسد خالف تمام این 
موارد است و به طور ضمنی در تضاد با قاعده 

پذیرفته شده در همه جوامع شهری است.

   تفسیر به رأی نظریه
موضوع مربوط به مسئله ساخت پارکینگ در 
نقاط پرتردد مشهد اســت که از سالها پیش 
به یکی از دغدغه های مدیران شــهری و البته 

زائران و مجاوران این شهر تبدیل شده است.
بر اساس یک نظریه فنی ساخت پارکینگ در 
نهایت کمکی به بهبود ترافیک مناطق هدف 
نمی کند؛ چراکه ســاخت پارکینگ منجر به 
افزایش تقاضا می شــود و همین امر نتیجه ای 
جز شلوغ تر شدن معابر در محدوده پارکینگ 

ایجاد شده ندارد.
شاید بتوان گفت این نظریه مورد قبول تمام 
کارشناســان حوزه ترافیک است ولی نباید از 
تأمین زیرســاخت های اولیه هــم غافل بود و 
نیازهای شــهروندان را در حد معمول برآورده 
کرد که پرداختن به الزامات و شرایط آن بحث 

دیگری است.
با در نظر گرفتن این نظریه اندکی به گذشته 
برمی گردیم زمانی که کلنگ ساخت پارکینگ 
آزادی در مشــهد به زمین زده شــد و رئیس 

کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شــورای 
شهر مشهد در این باره و در پاسخ به منتقدان 
ساخت این پارکینگ گفت: در شورای پنجم به 
دنبال توسعه حمل و نقل عمومی هستیم و با 
ساخت پارکینگ در مناطق شلوغ هم مخالفیم، 
اما این موضوع در مــورد پارک ملت متفاوت 
اســت. بهاروند افزود: به دلیل نوع کاربری آن، 
خواه  ناخواه مردم با وســیله شــخصی به این 
محدوده می آیند. از شــنیدن بعضی حرف ها 

دربــاره اینکــه ایــن پروژه 
ترافیک ایجاد می کند تعجب 
می کنم زیرا بــا اتمام پروژه، 
بر حذف چشــمگیر  عالوه 
زیباتر شدن  ترافیک، شاهد 
محدوده پارک ملت خواهیم 
بود. همچنیــن کاهش این 
ترافیک و دستگاه های تصفیه 
هوای پروژه به کاهش آلودگی 

هوا کمک می کند.
وی هدف اولیه ساخت پایانه 
و پارکینگ بزرگ زیرسطحی 
تأمیــن کســری  را  آزادی 
پارکینــگ محورهای اصلی 

این محدوده دانست. 

  باز هم ارجاع به نظریه همیشگی
اما همان عضو شــورای شهر در جلسه دو روز 
گذشــته خود با اصحاب رسانه و در پاسخ به 
پرسشــی در خصوص کمبــود پارکینگ در 
هســته مرکزی مشــهد می گوید: با ساخت 
پارکینــگ مخالفیم چون بــه ترافیک  دامن 
می زند؛ سیاســت ما به سمت توسعه حمل و 

نقل عمومی است.
بهاروند افزود: بهترین اقدام برای حل معضل 
ترافیک در هســته مرکزی 
شــهر، اتخــاذ محدودیت و 
طرح ترافیک  است تا با امتیاز 
به حمــل و نقــل عمومی، 
شهروندان به استفاده از آن 

ترغیب شوند.

  استفاده ابزاری از 
نظریه ها

لذا با کنار هم قرار دادن دو 
اظهار نظر این عضو شورای 
شــهر مشــهد کــه رئیس 
کمیســیون حمل و نقل و 
ترافیک است یک نکته کاماًل 
مشهود اســت؛ اینکه وقتی 

قرار است پروژه پارکینگ آزادی را اجرا کنند 
نظریه اصلی را بیــان می کند اما پروژه مورد 
نظر را مســتثنا می داند و می گوید: به دلیل 
نوع کاربری آن، خواه  ناخواه مردم با وســیله 

شخصی به این محدوده می آیند.
بهاروند به نوعی صحبت می کند که ساخت 
پارکینگ در محدوده پارک ملت الزامی است 
چون شهروندان خواه ناخواه با وسیله شخصی 
می آیند حال پرســش این است که چگونه 
می شود پذیرفت ایجاد این پارکینگ افزایش 
تقاضا ایجاد نکند و خیابان های منتهی به این 
محدوده شــلوغ تر نشــود؛ چراکه بهاروند در 
بخش دیگری از سخنانش می گوید: با ایجاد 
این پارکینگ خواهیــم دید که خیابان های 
اطراف خلوت تر می شــوند و هوای محدوده 

کمتر آلوده می شود.
اما نکته اصلی این اســت که آیا پارک ملت 
مراجعــه بیشــتری از حرم مطهــر دارد که 
همیــن الزامات برای ســاخت پارکینگ در 
هســته مرکزی به کار برده نمی شود، آنچه 
مسلم اســت اگر استدالل بهاروند را بپذیریم 
کــه مردم خواه ناخواه با وســیله شــخصی 
به پــارک می آیند بی تردیــد با ضریب چند 
صدبرابری باید بپذیریم که تعداد بیشــتری 
از شــهروندان و زائران با وسیله شخصی وارد 
هسته مرکزی می شــوند ولی چرا آنجا این 
استدالل را نمی آورند و با در نظر گرفتن تمام 
این ضرورت ها به یک خواســته قدیمی شهر 

پاسخ داده نمی شود.
ذکر این نکته الزم است که روزنامه قدس نیز 
مانند بســیاری از کارشناسان حوزه ترافیک 
بر این نظریه معتقد اســت که باید محدوده 
حرم مطهر برای ورود خودروها ممنوع شــود 
و حمل ونقل عمومی توســعه یابد. چه رسد 
به اینکه بخواهیم پارکینگ بیشتر بسازیم اما 
سخن اصلی این است که چرا مدیران محترم از 
یک سو در مواقعی که قرار است کاری را انجام 
ندهند به سراغ نظریات فنی می روند و از سوی 
دیگر وقتی می خواهند کاری را برخالف همان 
نظریه انجام دهند استدالل و استثنا می آورند.

  اصالح الگوی کشت،راهی برای حل
 کم آبی خراسان رضوی

هاشم رســائی فر: در 
بحران  کــه  شــرایطی 
یا کم آبی بیشتر  بی آبی 
نقــاط کشــور را تحت 
تأثیــر خود قــرار داده 
است روند فعلی برداشت 
آب از منابع ســطحی و 

زیرزمینی شرایط را به سمتی برده و می برد که اگر به همین 
منوال برداشــت آب داشته باشیم در آینده ای نه چندان دور 
عواقب جبران ناپذیری برای حیات در ایران به همراه خواهد 
داشت.خطر بی آبی آن قدر برای استان خراسان رضوی جدی 
است که به اعتقاد کارشناسان نخستین و مهم ترین راه حل 

برای مبارزه با آن سازگاری با کم آبی است.
برای ســازگار شدن با کم آبی نخســتین قدم جلوگیری از 
هدررفت و اصالح الگوی مصرف آب اســت. ساالنه در استان 
خراســان رضوی چیزی در حدود 5میلیارد مترمکعب آب 
مصرف می شود که تقریباً 90درصد آن در مصارف کشاورزی 
اســت. این یعنی سهم بخش کشاورزی از مصرف منابع آبی 

4/5 میلیارد مترمکعب است. 
با این تفاســیر اگر قرار باشد با کم آبی سازگار شویم حتماً و 
قطعاً باید در بخش کشــاورزی مصرف آب را مدیریت کنیم. 
گرچه از کنار سایر مصارف نیز نباید به سادگی بگذریم. یکی 
از راهکارهایی که می شــود مصرف آب در بخش کشاورزی 
را مدیریــت کرد توجه به اصالح الگوی کشــت محصوالت 
کشــاورزی است. از دوران گذشــته تاکنون محصوالتی در 
خراسان رضوی کشت شــده و می شود که برای عمل آوری 

آن ها نیازمند آب فراوان هستیم.
 برنــج، صیفی جات از جمله هندوانه، طالبی و خربزه و پنبه 
در زمره محصوالت آب بری هســتند که تاکنون در خراسان 
رضوی کشت شده اند. برای مبارزه با کم آبی و بی آبی ناگزیر از 

اصالح الگوی کشت هستیم.
 کشت محصوالت جایگزین که آب کمتری نیاز دارند می تواند 
ضمن حفظ منابع آبی استان منافع اقتصادی کشاورزان را نیز 
حفظ کند. آموزش و آگاهی کشاورزان در این زمینه یکی از 
عوامل تأثیرگذار اســت؛ چرا که تا کشاورزان توجیه نشوند و 
راهکاری برایشان در نظر گرفته نشود بدون تردید این موضوع 

به ثمر نخواهد رسید. 
بحث دیگری کــه می توان از طریق آن ضمن بهره وری الزم 
از منابــع آبی موجود میزان مصــرف آن را نیز کنترل کرد 
گسترش الگوی کشت گلخانه ای است. بدون شک برداشت 
محصول بیشتر با مصرف آب کمتر و مدیریت شده با کشت 
گلخانه ای میسر می شود که این طرح نیز در حال حاضر در 
دســتور کار مدیریت بخش کشاورزی کشــور و استان قرار 
گرفته اســت. گرچه نواقص زیادی دارد و برای تأمین منابع 

مالی آن کشاورزان با مشکالت عدیده ای مواجه اند.

  تفاهم نامه هوشمندسازی نوار شرق 
کشور امضا شد
قــدس: بــا حضور 
مسئوالن دوکشورایران 
و افغانستان تفاهم نامه 
هوشمندســازی نوار 
کشور  شــرق  مرزی 
میــان مناطق مرزی 
دوغارون، منطقه آزاد 

چابهار و منطقه آزاد سیستان و بلوچستان و منطقه رامشال در 
هفت نسخه تنظیم و به امضا رسید.

این تفاهم نامه توسط کردی؛ مدیر عامل منطقه آزاد چابهار، 
عظیم زاده؛ مدیر عامل منطقــه ویژه میرجاوه، زنگنه؛ معاون 
اقتصادی اســتاندار سیستان و بلوچســتان و رامین؛ معین 

اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به امضا رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد
  اختصاص 7 میلیارد تومان اعتبار برای 

ساخت خوابگاه در خراسان شمالی 
خبرنگار  بجنورد- 
مدیرکل  قــدس: 
جوانــان  و  ورزش 
شــمالی  خراســان 
گفت: با توجه به نیاز 
اســتان بــه خوابگاه 
ورزشــی مصوبه این 
طرح در ســفر اخیر 

ریاست جمهوری به خراسان شمالی با 7 میلیارد تومان اعتبار 
به تصویب رسید.

کوروش بهادری اظهار کرد: از ابتدای دولت تدبیر و امید، ایجاد 
زمین های چمن مینی فوتبال بخشی از فضاهای ورزشی بوده 
که برنامه ریزی شده و در این استان به صورت جدی پیگیری 
شده است.وی افزود: ۱۶ چمن مصنوعی در خراسان شمالی 
برای روســتاهای دارای بیش از 500 نفر جمعیت پیش بینی 
و مصوب شــد که در حال حاضر دو زمین چمن مصنوعی یا 
مینی فوتبال با اعتباری بیش از 7۶8 میلیون ریال تکمیل و 
به بهره برداری رسیده و در اختیار روستائیان قرار گرفته است.

فرماندار خبر داد 
  افزایش ۳۸ درصدی شعب 

اخذ رأی در مشهد
مشهد  فرماندار  فارس: 
انتخابات  بــرای  گفت: 
اسالمی  شورای  مجلس 
بیــش از یک هــزار و 
رأی  اخذ  شــعبه   470
کرده ایم  پیش بینــی  را 
که این تعداد نسبت به 

سال های گذشته حدود ۳8 درصد افزایش داشته است.
سیدمحمدرضا هاشمی در جلسه مشترک مسئوالن مناطق 
انتخابات و آموزش و پرورش شهرستان مشهد اظهار کرد: این 
تعداد شــعبه اخذ رأی نسبت به سال های گذشته حدود ۳8 
درصد افزایش داشته که در کشور بی سابقه است و این مهم 
در راستای دسترســی بهتر مردم به شعب اخذ رأی صورت 
پذیرفت.وی یادآور شد: انتخابات ناموس سیاسی ماست و همه 
دستگاه ها بر اساس قانون مکلف هستند برای برگزاری باشکوه 
و پرشــور انتخابات تالش کنند.فرماندار شهر مشهد سرعت، 
دقت و آموزش را سه ویژگی مهم برای مسئوالن برگزارکننده 
انتخابات دانست و تصریح کرد: برای ما مهم نیست که کدام 
گروه و حزب رأی بیاورند بلکه مهم حفاظت و صیانت از آرای 
مردم اســت.وی افزود: در شهرستان مشهد، 5۳۶ نفر نامزد 
برای شــرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی نام نویسی 
کردند که 9۶درصد آن ها از سوی هیئت اجرایی مورد تأیید 
قرار گرفتند. مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم در 
بخش دیگری از این نشست گفت: در آموزش و پرورش تالش 
خود را به کار خواهیم بست که انتخابات پیش رو با شکوه هر 
چه بیشــتر برگزار شود؛ چراکه معتقدیم هر چقدر انتخابات 
از سالمت و دقت بیشــتری برخوردار باشد اعتماد مردم نیز 
بیشتر خواهد شد.قاســمعلی خدابنده با بیان اینکه بسیاری 
از پایگاه های اخذ رأی در مدارس هســتند، اظهار کرد: افزون 
بــر 80درصد مجریان انتخابات از نیروهای آموزش و پرورش 
هســتند، بنابراین همکاری کامل در دستگاه تعلیم و تربیت 

برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات صورت می گیرد.

  مشاور وزیر راه و شهرسازی 
اعالم کرد

 آزادسازی ۸۰ هکتار زمین برای 
نوسازی بافت های فرسوده مشهد

قدس: قــدرت اهلل ابک، 
امور  پیشــین  معــاون 
اســتانداری  عمرانــی 
عنــوان  بــه  ســمنان 
مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان  رضوی منصوب 

شد. 
مشاور وزیر راه و شهرسازی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل 
راه و شهرســازی خراســان رضوی گفت: خراسان رضوی از 

استان های پیشتاز در اجرای طرح اقدام ملی مسکن است. 
دکتر حســینی اظهار کرد: همواره اســتان خراسان رضوی 
همگام و همراه با سیاســت های کالن وزارت راه و شهرسازی 
در اجرای پروژه های ملی پیشتاز بوده و خوشبختانه در الیحه 
بودجه سال 99 نیز ده ها ردیف بودجه ای برای آغاز پروژه های 
عمرانی جدید و نیز تکمیل پروژه های نیمه تمام گذشــته در 
حوزه های ریلی، هوایی، جاده ای، بزرگراهی و مسکن اختصاص 
داده شده است که نشان دهنده توجه ویژه دولت و وزارت راه 
و شهرســازی به این استان به عنوان پایتخت معنوی کشور 
اســت. رئیس مرکز حراســت و سرپرســت معاونت توسعه 
مدیریت و منابع وزارت راه و شهرســازی در ادامه به دومین 
سیاست مهم وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی 
حاشیه نشینی در کالنشهر مشهد اشاره کرد و گفت: نخستین 
گام در ایــن زمینه آزادســازی 80 هکتار زمین، برای اجرای 
ســریع طرح های مورد نظر وزارت راه و شهرسازی در بحث 
نوسازی بافت های فرســوده است.گفتنی است، پیش از این، 
محمدرضا اخوان عبداللهیان ســکان هدایت راه و شهرسازی 
استان خراسان رضوی را در دست داشت که در انتهای جلسه 
از زحمات وی قدردانی و در ادامه با حکم محمد اسالمی؛ وزیر 
راه و شهرسازی، قدرت اهلل ابک به  عنوان مدیرکل جدید راه و 
شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان 

خراسان رضوی معرفی و منصوب شد.

با حمایت نیکوکار تهرانی محقق شد
    بازگشت به تحصیل ۲۱۳ دانش  آموز 

نیازمند خراسان شمالی
خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: ۲۱۳ نفــر از 
دانش آمــوزان نیازمند و 
بازمانــده از تحصیل در 
خراســان  ابتدایی  دوره 
حمایت های  با  شمالی، 
یــک نیکــوکار تهرانی 
به تحصیل بازگشــتند.  
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراســان شمالی با 
اعــالم این خبر گفت: این اقدام بر اســاس طرحی از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به اجرا درآمد که به موجب آن 
۲۱۳ نفر از دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت در دوره ابتدایی 
استان، مورد حمایت قرار گرفته و به چرخه تحصیل بازگردانده 
شــدند. عصمت بدخشان اظهار کرد: ۳09 نفر از هزار و ۱90 
دانش آموز دوره ابتدایی خراســان شــمالی که از حضور در 
کالس درس بازمانده بودند، در سال تحصیلی جاری به چرخه 
تحصیل برگشتند اما در صورت نبود حمایت، احتمال اینکه 

دوباره از تحصیل بازبمانند، وجود دارد.  
وی بــا بیان اینکه ایــن دانش آموزان با تــالش فرمانداران و 
بخشــداران به چرخه تحصیل بازگشــته اند، افزود: فقر مالی 
خانواده ها، ممانعت والدین و نیز بیماری کودکان از علت های 
ترک تحصیل و بازماندن کودکان از تحصیل اســت و در این 
زمینه دستگاه های مختلف از جمله بهزیستی، کمیته امداد و 
دانشــگاه علوم پزشکی تکلیف دارند برای حل مشکالت این 

دانش آموزان وارد عرصه شوند.

ایسنا   رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد گفت: درج شناسه لوازم خانگی 
داخلی از پانزدهم دی ماه اجرایی خواهد شد، البته ممکن است در چند روز آینده توسط 

اتاق اصناف تهران یا سازمان صمت، این مهلت تمدید شود.
رضا رزقیان مقدم در خصوص درج شناسه لوازم خانگی داخلی اظهار کرد: درج شناسه باید 
توسط شرکت ها و تولیدکنندگان مبدأ صورت گیرد. در حال حاضر این دستور به تمامی 
شرکت ها و تولیدکنندگان ابالغ شده اما متأسفانه کاالهای فروخته  شده، کاالهایی که در 

انبار نگهداری می شوند و کاالهای موجود در فروشگاه ها فاقد شناسه هستند.
وی افزود: براساس مکاتباتی که با نمایندگان صورت گرفته مقرر شده؛ مشخصات و شماره 
ســریال کاالهای تولیدی فاقد شناســه را اعالم کنند تا کد شناسه ۱۶ رقمی برای آنان 

صادر شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد بیان کرد: همچنین فروشگاه ها نیز می توانند 
مشخصات و شماره سریال کاالهای خود را به اتحادیه اعالم کنند تا به وسیله آن بتوانیم 

بر عدم ورود مجدد کاالهای فاقد شناسه نظارت داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر برندهای ایرانی خوبی همچون دوو، اسنوا، الکترواستیل و 
هیمالیا جایگزین دو برندی که از ایران رفته اند، شده اند. همچنین هیچ کمبودی در بازار 

وجود ندارد و تنها باید برای خرید کاالهای ایرانی فرهنگ سازی شود زیرا این کاالها دارای 
کیفیت خوبی هستند و به تمام کشورهای آسیای میانه صادر می شود.

رئیس این اتحادیه در مشهد:

درجشناسهلوازمخانگیداخلیازپانزدهمدیماهاجراییمیشود

چرا مدیران محترم 
از یک سو در مواقعی 
که قرار است کاری را 
انجام ندهند به سراغ 
نظریات فنی می روند 
و از سوی دیگر وقتی 
می خواهند کاری را 

برخالف همان نظریه 
انجام دهند استدالل و 

استثنا می آورند

بــرش

روزبازار

مرز

بودهج

چشم سوم 
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فضای مجازی: 

بههمتستاداجراییفرمانامام)ره(انجامشد
اهدای ۱۸ سری جهیزیه به 
نوعروسان خراسان رضوی

قدس: همزمان با والدت خجسته حضرت زینب)س( 
۱8 سری جهیزیه به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام)ره( به نوعروسان خراسان رضوی اهدا شد.
مدیر کل ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام)ره( در 
 خراسان رضوی در حاشــیه این مراسم گفت: مراسم

 ۱۲ هزارمیــن ســری اهدای جهیزیه این ســتاد به 
نوعروسان در قالب »پویش ملی احسانه« با همکاری و 
مشارکت خیران و نیکوکاران همزمان با سراسر کشور 
اجرا شد. احســان ارکانی افزود: در این دوره ۱8سری 
جهیزیه به نوعروسان نیازمند اهدا شد که ارزش ریالی 

آن ها در مجموع ۲میلیارد و 5۲0 میلیون ریال بود.

رئیسستادبازسازیعتباتخراسانرضوی:
انتقال در های حرمین امامین جوادین)ع( 

به کاظمین در ۱۰ روز آینده

قدس: رئیس ستاد بازســازی عتبات خراسان رضوی 
گفت: ۱0 روز دیگر در های حرمین امامین جوادین)ع( 
از مشهد به شهر کاظمین منتقل می شود. اکبر پارسا در 
همایش فصلی رؤسای بازسازی شهرستان های خراسان 
رضوی در مشــهد افزود: هزینه 4 میلیارد تومانی این 

درها را خیران اهدا کردند.
وی یادآور شــد: در 9 ماه گذشــته هم مردم خراسان 
رضوی ۳ میلیارد و 700 میلیون تومان برای بازسازی 
عتبات عالیــات کمک کردند.وی گفت: اســتان های 
خراســان رضوی، شمالی، جنوبی، قم و فارس ساخت 
صحن امام محمدباقر)ع( در کاظمین را بر عهده گرفتند.

رئیسسازمانصمتخراسانرضویخبرداد
شناسایی بهترین معدن خاک کائولن 

کشور در گناباد  

تسنیم: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی از شناسایی بهترین معدن خاک کائولن کشور در 
گناباد  خبر داد.محمدرضا مس فروش اظهار کرد: گناباد 
به لحاظ تخصصی با ظرفیت هایــی که دارد حداقل در 
حوزه معدن و صنایع معدنی به استحقاق خودش نرسیده 
و فاصله جدی با وضعیت مطلوب دارد.وی با اشــاره به 
ظرفیت های مختلف گناباد در حوزه معادن گفت: بهترین 
خاک کائولن کشور در گناباد وجود دارد و وقتی بهترین 
خاک اســت بهترین محصول از آن حاصل می شــود و 
محصوالتی نظیر چینی بهداشتی و مظروف، سرامیک 

و کاشی می توان تولید کرد.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

8,000

89,000

67,000

7,450

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

900 گرمی

گوشت مرغ

برنج هندی1121
برنج پاکستانی باسماتی

گوشت گوساله )سردست( 
روغن مایع آفتابگردان

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل کمیته امداد خراســان 
شــمالی گفت: هم اکنون ۳هزار و ۲57 خانوار به دلیل طالق 

تحت حمایت های این نهاد قرار گرفته اند. 
مجید الهی راد به ســرفصل های حمایت کمیته امداد از افراد 
مختلف اشــاره کرد و گفت: هم  اکنون افــراد تحت حمایت 
این نهاد در قالب فوت سرپرســت، مطلقه، متارکه و مفقودی 
سرپرســت و زندانی، ســرباز بودن و بیماری سرپرست تحت 

حمایت این نهاد قرار دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ هزار و ۳۲5 خانوار به دلیل فوت 
سرپرســت، ۳۲۶ خانوار به دلیل متارکه، ۳هزار و ۲57 خانوار 

بــه دلیل طالق، ۱8 هزار و 85۱ خانوار به دلیل از کارافتادگی 
سرپرست و 5هزار و 5۲4 خانوار نیز به دلیل سایر موارد تحت 
حمایت های کمیته امداد استان خراسان شمالی قرار گرفته اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شــمالی با یادآوری اینکه هم  
اکنون 54 هزار و ۲8۳ خانــوار در قالب ۱0۱ هزار و ۱00 نفر 
تحت حمایت این نهاد قرار دارند، خاطرنشــان کرد: در ســال 
گذشــته حدود 89 هزار نفر تحت حمایت این نهاد بودند که 
این رقم هم  اکنون به بیش از ۱0۱ هزار نفر افزایش  یافته است.

الهی راد در ادامه با اشاره به وجود بسته های تشویقی مناسب 
برای زنان سرپرست خانوار، افزود: کمیته امداد در صورت ازدواج 

مجدد این زنان برای همســر و فرزندان آنان با ارائه تسهیالت 
مناسب اقدام به اشتغال زایی می کند.

وی یادآور شــد: زنان سرپرســت خانوار نیز بر پایه این طرح 
از تســهیالت اشــتغال زایی، جهیزیه، قرض الحسنه و وام های 
کارگشایی و ضروری برخوردار می شوند و ایتام زنان سرپرست 
خانــوار نیز در قالب طرح اکــرام از کمک های مردم و حامیان 

بهره مند می شوند.
وی با اشاره به اجرای طرح بیمه اجتماعی برای زنان سرپرست 
خانوار نیز گفت: هم اکنون بیش از ۲هزار نفر از زنان سرپرست 
خانوار در استان تحت حمایت بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند.

مدیرکل این نهاد در خراسان شمالی خبر داد

حمایت کمیته امداد از ۳هزار و ۲57 خانوار به دلیل طالق 
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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 نماييد.

شماره پيامک:   300072305

روی خط حادهث

روی خط خبر
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی هشدار داد
 ممنوعیت استفاده از امکانات دولتي، 

علیه يا به نفع نامزدهاي انتخاباتي
خبرنگار  بجنــورد- 
رئیــس کل  قــدس: 
دادگستری خراسان شمالی 
ضمن هشــدار بــه بروز 
هــر گونه جــرم و تخلف 
از  انتخابــات،  در حــوزه 
پیشگیری از وقوع جرم و 

برخورد قانونی از طریق تشکیل پرونده قضایی برای متهمان این 
حوزه و با مصادیق جرایم انتخاباتی در خراسان شمالی خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین جعفری ضمن هشدار جدی به کسانی 
کــه از امکانات دولتي و منابع عمومی علیه یا به نفع نامزدهاي 
انتخاباتي استفاده می کنند، این اقدامات را دارای عناوین مجرمانه 
توصیف و خاطرنشــان کرد: سیاست دســتگاه قضایی در گام 
نخست پیشگیری از وقوع جرم است و چنانچه مؤثر واقع نشد 
و یا در صورت وقوع جرایم انتخاباتی حسب مورد و به مقتضای 
وضعیت و متناسب با شرایط و لوازم قانونی، با قاطعیت با خاطیان 
برخورد خواهد کرد. وی در تشریح اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه 
دستگاه قضایی به احضار سه نفر از کسانی که در حوزه انتخابات 
مرتکب تخلفاتی شــده بودند اشــاره و از ارائه تذکرات قانونی و 

هشدار های الزم به آنان خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
 مشترکان گاز خراسان رضوی تحت 

پوشش بیمه هستند
قــدس: مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضوی گفــت: 
تمام مشــترکین این شــرکت تحت پوشــش خدمات بیمه 

مصرف کنندگان گاز طبیعی قرار دارند.
فانی افزود: مطابق قرارداد منعقد شده با بیمه کوثر، تمام حوادث 
ناشی از گازطبیعی شــامل انفجار، آتش سوزی و مسمومیت ها 

تحت پوشش خدمات بیمه مصرف کنندگان گاز قرار می گیرند.
وی با بیــان این مطلب که هدف از اجرای این طرح پوشــش 
جانی و مالی مشــترکین گاز طبیعی اســت، افزود: مشترکین 
گازخانگی شــهری با پرداخــت 2هزار ریال بــه ازای هر واحد 
مسکونی، مشترکین روستایی یک هزار ریال، هر واحد مشترک 
تجاری شــهری مبلغ 10 هزار ریال و هر واحد مشترک تجاری 
روســتایی با پرداخت 5هزار ریال در ماه، تحت پوشش غرامت 
فوت، نقص عضو، از کارافتادگی دائم و جبران هزینه های پزشکی 
قرار می گیرند. مدیرعامل شــرکت گاز استان با اشاره به جبران 
خسارت های مالی به ازای هر واحد مسکونی تصریح کرد: مطابق 
مفاد قرارداد، خسارت های مالی ذی نفعان نیز برای اموال منقول 
و غیرمنقول در هر حادثه پس از بررسی الزم در چارچوب قانونی 
قابل پرداخت است. فانی خاطرنشان کرد: مشترکین تجاری برای 
بهره مندی از خدمات جبران خسارت حوادث احتمالی به صورت 
مستقل و به تعداد واحدهای تجاری مجتمع های تجاری در سقف 
تعهــدات بیمه گر می توانند با ارائه مســتندات الزم از نهادهای 
مرتبط همانند شهرداری، دهیاری، سازمان ثبت اسناد و امالک 
به اداره گاز منطقه مربوط مراجعه نموده و نسبت به اصالح و ثبت 

مشخصات شامل تعداد واحدها اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی تصریح کرد: همچنین 
امکان بهره مندی مصرف کنندگان تجاری گاز طبیعی از کنتور 
مشترک با واحد یا واحدهای مسکونی از خدمات بیمه ای در قالب 
یک واحد مستقل نیز با درخواست تفکیک اشتراک فراهم است.

وی گفت: مشترکین گاز  می توانند در صورت بروز هر گونه حادثه 
با منشأ گاز شــهری مراتب را به امداد 194 یا نیروهای گازبان 
در روســتاها اطالع داده تا پس از انجام مقدمات قانونی از بیمه 

مصرف کنندگان گاز طبیعی بهره مند شوند.

درخواست استاندار از متولیان 
 آمار معتادان خراسان شمالی را تا 10 روز 

آينده اعالم کنید
خبرنگار  بجنورد- 
قــدس: اســتاندار 
با  خراسان شــمالی 
تأکید بر اینکه تا آمار 
درســت و دقیقی از 
جامعه هدف معتادان 
استان نداشته باشیم، 

نمی توانیم از طرح های عملیاتی سخن بگوییم، گفت: ارائه آمار 
درست و دقیق، برنامه عملیاتی و تقسیم کار باید جزو سه محور 

اصلی در امر مبارزه با موادمخدر محسوب شود.
محمدعلی شــجاعی در پنجمین شــورای هماهنگی مبارزه 
با موادمخدر اســتان اظهار کــرد: تا 10 روز آینــده باید تمام 
دستگاه های اجرایی متولی این حوزه به جمع بندی برسند و این 
آمار باید شــهری و روستایی و به تفکیک شهرستان ها باشد تا 

بتوانیم بر مبنای آن برنامه ریزی داشته باشیم.
وی با بیان اینکه طرح جامع اعتیاد باید اصالح شــود، تصریح 
کــرد: در طرح جامع اعتیاد مبنای جامعه آماری، خود اظهاری 
افراد قلمداد شــده در حالی که ایــن موضوع دلیل خوبی برای 
مستندســازی نیســت و این در حالی است که ما حتی آماری 
از جامعه معتادان در ســطح روســتاها نداریم و باید پراکنش 

جغرافیایی تعداد معتادان استان را بدانیم.
وی بر آموزش مهارت های فنی وحرفه ای برای جامعه هدف معتادان 
نیز تأکید کرد و افزود: ضمن اینکه محور آموزش ها باید متناسب 
با نیازهای هر شهرســتان باشد این موضوع بسیار حائز اهمیت 
 اســت، زیرا اگر فردی شاغل باشد دیگر به سمت اعتیاد کشیده 

نخواهد شد.

 کشف اجزای الشه يک رأس آهو 
در سبزوار

قدس: با تالش مأموران 
یــگان حفاظــت اداره 
محیط زیست شهرستان 
سبزوار اجزای الشه یک 
رأس آهوی نر در منزلی 
این  روداب  بخــش  در 

شهرستان کشف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت ســبزوار بــا اعالم این 
خبر گفت: در پی گزارش مردمی در بازرســی از منزل یک 
شکارچی متخلف در بخش روداب، مقداری اجزای بدن آهو 
و یک قبضه سالح دولول غیرمجاز و 2۷ فشنگ ساچمه زنی 

کشف شد.
حمیدرضا صادقی با اشاره به اینکه پرونده شکارچی متخلف 
برای ســیر مراحل اداری به مراجع قضایی ارسال شد، افزود: 
بر مبنای مصوبه جدید شورای عالی حفاظت محیط زیست 
که از سه شــنبه گذشته اجرایی شده، جرایم محیط زیستی 
افزایش یافته و بر همین مبنا جریمه شــکار یک رأس آهو 
نر 250 میلیون ریال اســت که فرد متخلف باید به حساب 

خزانه واریز کند.   
وی افزود: براســاس قوانین حفاظت محیط زیســت شکار، 
حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشــی زنده یا تلف 
شده و اجزای آن ها بدون کســب پروانه یا مجوز از سازمان 

محیط زیست، جرم محسوب می شود.   

 2 قصابی در مشهد مهروموم شد
ايرنــا: رئیس شــعبه 
سیار تعزیرات حکومتی 
خراســان رضوی گفت: 
دو قصابــی در محدوده 
مرکزی مشهد به دلیل 
عرضه گوشت چرخکرده 
غیرمجاز و غیربهداشتی 

و استفاده از آالیشات دامی غیرمجاز مهروموم شد.
قاضی امیدجلیلی افزود: از این دو واحد صنفی 100 کیلوگرم 
گوشــت غیربهداشتی کشف و ضبط و برای معدوم سازی به 

دامپزشکی تحویل شد.
وی ادامه داد: طرح نظارت بر فروشگاه های عرضه گوشت در 
مشهد آغاز شده و در جریان اجرای این طرح، فروشگاه های 
عرضه گوشــت در خیابان عبادی مشهد مورد بازرسی قرار 

گرفتند و این طرح به صورت مستمر ادامه دارد.

 توزيع موادمخدر در يک واحد صنفی
خبرنگار  فــاروج- 
قدس: فرمانده انتظامی 
فــاروج  شهرســتان 
از پلمــب یــک واحد 
این  در  متخلف  صنفي 

شهرستان خبر داد.
نوروزی  یداهلل  سرهنگ 
با اشــاره به اینکه پلیس همواره تالش مي کند تا با برقراري 
امنیت مطلوب در جامعه زمینه کســب و کار سالم را براي 
اصناف فراهم کند، افزود: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه 
یکی از واحد های صنفی در سطح شهرستان اقدام به فروش 
موادمخدر می کند، بالفاصله مأموران با هماهنگی مقام قضایی 
به محل موردنظر اعزام و این واحد صنفی را مورد بازرســی 

قرار دادند. 
سرهنگ نوروزی با بیان اینکه در بازرسی از این واحد صنفی 
مقداری موادمخدر کشف شد که با هماهنگی مقام قضایی 
این واحد صنفی به علت تخلفات متعدد و همچنین فروش 
موادمخدر پلمب شــد، افزود: در این رابطه مالک این واحد 
صنفی نیز دستگیر و با تشــکیل پرونده برای انجام مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

 تکذيب خبر فوت بر اثر ابتال به تب 
کريمه کنگو در خراسان شمالی 

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: معاون بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشکی 
خبر  خراسان شــمالی، 
فــوت بر اثر ابتال به تب 
کریمه  خونریزی دهنده 
کنگو در این اســتان را 

تکذیب کرد.
دکتر افشین اظهار کرد: در روزهای گذشته خبر فوت خانم 
سی و چهار ساله در بیمارستان تأمین اجتماعی بجنورد، بر 
اثر ابتال به این بیماری در کانال های خبری این استان منتشر 

شد.
وی خاطرنشان کرد: معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
به منظور مشخص شدن علت فوت نمونه گیری کرد که پس 
از آزمایش های الزم پاسخ منفی بوده، بنابراین علت فوت این 
بیمار تب خونریزی دهنده کریمه کنگــو یا بیماری آنفلوانزا 

نبوده است.   زاویه تصویر

نوعدوستی يک شهروند خوب 
در ارائه خدمتی زيبا
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 دستگاه پوز فقط دكوری است
از شــهرداری مشــهد متعجبم که چطور 
به ســاختمان های منطقه احمدآباد مجوز 
بهره برداری می دهد. به مطب دکتر متخصص 
گوش و حلق و بینی واقع در پرســتار 4/1 
مراجعه کردیم. دســتگاه پوز فقط دکوری 
است. جالبه با این ویزیت های باال، خدمات 
معمولی مثل سرویس بهداشتی ندارند. یعنی 

کل ساختمان نداشت.
915...7855

دريافت پول قبض ها از والدين!
مگر نمی گویند پول برق، گاز و... مدارس رایگان اســت؛ پس چرا مدارس فریمان از خانواده ها 

پول برای قبض می گیرند.
937...2941

چرا بازرس شهرداری در اتوبوسرانی بايد روان شناس باشد؟
آیا این بودجه های میلیاردی و همچنین یارانه ای که شهرداری به سازمان اتوبوسرانی می دهد 
ارزش ندارد که برای مسئولیت بازرسی اتوبوسرانی  فردی  انتخاب شود که رشته تحصیلی اش 
حقوق و یا حسابداری باشد؟ چرا بازرس فعلی شهرداری در اتوبوسرانی باید روان شناس باشد؟

915...6046

مانتو چسب و شلوار كوتاه در مدارس
چرا بعضی از مدیران دبیرستان های دخترانه در مورد ترویج حجاب وعفاف کم کاری می کنند. 

مانتو چسب و شلوار کوتاه در مدارس دخترانه بسیار زیاد شده است!
990...2835

خيابان را بازگشايی كنيد
خیابان مقابل هتل جهان واقع در حدفاصل شارستان آیت اهلل طبسی و انتهای خیابان چهارباغ 
چندین ساله ساخته و آماده بهره برداری عابران شده، اما هنوز بالتکلیف و مسدود است. همین 
فاصله بسیار ناچیز موجب شده مردم کل کوچه چهارباغ و مخابرات را دور بزنند تا وارد شارستان 

شوند، چرا آن را برای عابران پیاده بازگشایی نمی کنند؟
936...6158

 علت حفاری در بولوار فرهنگ چيست؟
لطفاً در مورد علــت حفاری بولوار فرهنگ 
مشهد از مسئوالن پیگیری کنید. جدای از 
بحث مزاحمت و ترافیک، شواهد حاکی از 
عملیات عبور برق فشــار قوی است که در 
دراز مدت بر سالمت ساکنان اثرگذار است. 
پیمانکار مجری نیز از ارائه دلیل حفاری به 

شکل مرموزی خودداری می کند.
915...0236
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عقیــل رحمانــی  رئیس پلیــس فتا 
خراسان رضوی ضمن اعالم خبر تحت تعقیب 
قرار گرفتن یک کالهبــردار حرفه  ای، گفت: 
بی دقتــی مالباختگان زمینه ســاز وقوع اکثر 

جرایم سایبری است.
ســرهنگ جواد جهانشیري، رئیس پلیس فتا 
خراسان رضوی در این زمینه عنوان کرد:عامل 
اصلی کالهبرداری در این پرونده که پیشتر به 
عنوان مشــاور در بعضی از بنگاه های شناخته 
شــده شــهر مشــهد خرید و فروش امالک 
می کرد، پس از اخراج از آخرین محل فعالیتش 
با جعل هویت شــغلی رو به واســطه گری در 

معامالت ملکی آورده و ادامه فعالیت می داد.
اقدامــات فرد مذکور ادامه داشــت و شــیوه 
اقدامات مجرمانه او  به این صورت بود که فرد 
مجرم به جای فروش ملک، مبالغ هنگفتی از 

شهروندان دریافت و سپس متواری می شد. 

كوتاهی و دردسرهای آن
رئیس پلیس فتا استان افزود: اگرچه پلیس 
در حــال رهگیری ســرنخ ها و تکمیل روند 
تحقیقات است، اما می توان چنین استنباط 
کــرد که بخشــی از مســئولیت وقوع این 
جــرم متوجه خوِد مالباختگان اســت، زیرا 
با وجود توصیه های مکــرر پلیس پیرامون 
رعایت نکات امنیتی در معامالت اینترنتی، 
بازهم شــاهد این هســتیم که افراد بدون 
رؤیــت کاالی مورد معاملــه )اعم از ملک، 

وسایل نقلیه یا موارد دیگر( و 
احراز هویت از طرف معامله، 
ثمــن یــا بیعانــه پرداخت 

می کنند.
ضمن  جهانشیري  سرهنگ 
تشــریح بعضی از جنبه های 
روانــی ایــن پرونــده بــر 
مالباختگان آن خاطرنشــان 
کــرد: کســانی کــه در تله 

این دســت از کالهبرداران سایبري گرفتار 
و دچار خســارت های مالی مي شوند، در هر 
شغل و حرفه اي که باشند برای ایجاد پرونده 

ملزم به کسب دستور قضایي و 
مقر  نزدیک ترین  بــه  مراجعه 
پلیــس فتا به محــل زندگي 
خود هســتند و بــا عنایت به 
ســایبري  فضاي  ویژگي هاي 
کــه گســتردگي، فرامرزي و 
هویت پنهان را شامل مي شود 
پرونده هاي  حجم  همچنین  و 
موجود در پلیــس فتا موجب 
مي شــود وقت خود را بــراي پیگیري هاي 
مربوط صرف نمایند. این مســائل از جمله 
جنبه های روانی پنهان هر پرونده است که 

حتی شاکیان را هم درگیر می کند.
وی تصریــح کرد: با صراحــت می گوییم اگر 
مالباختــگان این پرونده بــرای احراز هویت 
طرف معامله و حقیقت ســنجی اندکی وقت 
می گذاشــتند، دیگر هیچ گاه در این شــرایط 
گرفتار نمی شــدند که الزم باشــد تمام وقت 
خود را به مدت چند روز در دادسرا و دادگاه و 

پیگیري هاي بعدي تلف کنند.

سرنخ ها و احتمال افزايش شکات 
این مقام ارشــد انتظامــي در انتها عنوان 
کــرد: در این پرونده کــه همچنان تمامی 
ابعاد آن از ســوی پلیس در دست بررسی 
است مشخص شــده تاکنون افزون بر ۸00 
میلیون ریال کالهبرداری مســتقیم توسط 
این متهم با شگرد ذکر شده به ثبت رسیده 
و شــاکیان هم اعالم شــکایت کرده اند، اما 
مدارک دیگــری باقی مانده کــه پلیس در 
حال پیگیری آن هاســت و بی تردید تعداد 
مالباختگان و جمع کل مبالغ کالهبرداری 

شده بیش از این خواهد بود.

واکاوی داليل يک اقدام مجرمانه توسط رئیس پلیس فتا خراسان رضوی 

اعتماد بی جا، مال مردم را به باد داد

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 بارش ها 

در مناطق جنوبی خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز بارش ها در برخی 
نقاط اســتان )به ویژه نیمه جنوبی( ادامه دارد. در این مدت 
تشکیل مه، کاهش دید و لغزندگی جاده ها به ویژه در مناطق 

کوهستانی دور از انتظار نیست. 
در روز جمعه جوی نســبتاً پایدار برای غالب نقاط اســتان 
پیش بینی می شــود، اما مجدداً از ظهر شنبه با نفوذ سامانه 
بارشــی دیگری به استان شاهد آغاز بارش از نواحی غربی و 

جنوب غربی خواهیم بود.
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قدس: معاون خدمات شــهری شــهرداری مشهد در نخستین 
جلســه کمیته فنی کشــف رود گفت: طرح های مختلفی برای 
آزادسازی عرصه های مختلف کشف رود تهیه شده و اسناد اجرایی 
تصفیه خانه سپتاژ نیز آماده و در مرحله جذب فراخوان پیمانکار 

است. 
مهدی یعقوبی در نخستین جلسه کمیته فنی کشف رود که به 
میزبانی معاونت خدمات شــهری شــهرداری مشهد و با حضور 
جمعی از  کارشناســان، متخصصان و نماینــدگان تام االختیار 
دستگاه های متولی ساماندهی کشف رود برگزار شد، اظهار کرد: 
هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی بین بخشی دستگاه های 
اجرایی متولی ســاماندهی رودخانه کشــف رود، برای تســریع 

بخشیدن به فعالیت های احیای کشف رود است.
وی با اشــاره به اینکه اقدامات خوبی از سوی شهرداری مشهد 
برای احیای کشف رود انجام شده، افزود: طرح های مختلفی برای 
آزادسازی عرصه های مختلف کشف رود تهیه شده است. همچنین 
دو نقطه اصلی که در اولویت اول بود، محدوده قازقان و کالت تا 

خین عرب است که اسناد اجرایی آن نیز آماده شد.
وی از هماهنگی سایر دستگاه های متولی احیای کشف رود خبر 
داد و افزود: اســناد اجرایی تصفیه خانه سپتاژ نیز آماده شده و به 

زودی برای جذب پیمانکار فراخوان داده می شود.
یعقوبی  یادآور شد: براساس این جلسه مقرر شد ظرف یک هفته 
کاری کل اراضی به صورت قسمت به قسمت با اعالم معارضات، 

همچنین کل مطالعات حریم بستر به مدت دو روز به شهرداری 
مشهد ارسال شــود. معاون خدمات شــهری شهرداری مشهد 
با تأکید بر اینکه دســتگاه قضا در خصوص تخلیه و جمع آوری 
موتور تلمبه ها از اراضی کشــف رود مساعدت خوبی با شهرداری 
دارد، ادامه داد: براساس مطالعات انجام شده، شهرداری مشهد با 
به کارگیری مشاور سعی در تدقیق و به روزآوری مطالعات برای 

هدایت فیزیکی و تراز مالی پروژه ها دارد.

آخرین اخبار از ساماندهی رود تاریخی

هماهنگی بین بخشی دستگاه ها برای تسریع احیای کشف رود



ورزش خراسان گفت وگوی قدس با بانوی کارآفرینی که با وام خوداشتغالی موفق شد

اشتغال زایی برای 17 نفر در سرزمین خمیری
سرورهادیان وارد کارگاه کوچکی می شوم 
که نامش »ســرزمین خمیری« است. اینجا 
خمیرها درست می شــوند، رنگ می شوند و 
در دستان هنرمندان بی ادعا شکل می گیرند. 
از گل وگیاه، میوه و شــخصیت های معروف 
انیمیشنی تا شخصیت هایی که حاصل خلق 
ذهنی آن هاســت، در طبقه هــای این کارگاه 

کوچک توجه ام را جلب می کند. 

 یک وام و یک شروع 
فاطمه عباسی کاشانی متولد 1355 در مشهد 
اســت. او بانوی کار آفرینی اســت که به قول 
خودش با وام خوداشتغالی 5 میلیون تومانی 
توانســته کارگاهی را راه اندازی کند که حاال 
درآمد ماهانه خــودش از این کارگاه حدود 5 
میلیون تومان است. کارگاهی که امروز بیش 
از 17 نفر از زنان در خانه کنار خانواده شــان 
مشغول به کار هستند که تعدادی از آن ها زنان 

سرپرست خانوارند.
از این بانوی کارآفرین درباره شــروع به کارش 
می پرســم، می گوید: در گذشــته به کارهای 
هنری عالقه مند بودم، اما از چهار سال گذشته 
که احساس کردم باید به صورت جدی به کار 
کردن بیندیشم همه تالشم برای آنکه بتوانم 
هم مادر خوبی باشم و هم هزینه های زندگی را 

تأمین کنم، انجام دادم.

 انباری که کارگاه شد 
این بانوی کارآفرین می گوید: کارگاه فعلی من 
قبالً انباری خانه پــدری ام بود، من در طبقه 

پایین منزل پدرم با فرزندانم زندگی می کنم.
وی می افزاید: من چهار فرزند دختر دارم. دختر 
بزرگم فارغ التحصیل رشته هوشبری و دختر 
دوم من دانشجوی رادیولوژی است، دو دختر 
دیگرم محصلند. به تازگی مادربزرگ شــده ام 
و سرگرم مراســم ازدواج دختر دومم هستم. 
از ایــن رو باید کاری را انجــام می دادم که در 
کنار فرزندانم می بــودم. نظارت روی بچه ها و 
تحصیالت آن ها برای من خیلی مهم اســت 
و دلم می خواهــد درس اخالق و علم را باهم 

بیاموزند.
 

 از وام 5 میلیونی 
تا درآمد ماهانه 5 میلیون تومان

وی در خصــوص گرفتن وام و شــروع جدی 
کارش می گوید: برای من اعطای وام 5 میلیون 
تومانی چهار سال پیش یک اتفاق بسیار خوب 
بود. با معرفی به واحد خوداشــتغالی و بخش 
کارآفرینان کمیته امداد پیشــنهاد این وام به 
من داده شــد. همین وام انگیزه مجهز کردن 

کارگاه و خریــد مــواد اولیه و 
ابزار کار را به من داد و ســبب 
شــد کارم را گسترش دهم. این 
روزهــا از همــان وام 5 میلیون 
تومانی ماهانــه درآمدی افزون 
بر این مبلــغ را از همین کارگاه 
بدست می آورم و 17 بانوی دیگر 
از مبلغ حدود 400 هزار تومان 
تا حدود 2 میلیون تومان درآمد 
کسب می کنند. این نشان از آن 
دارد که برنامه ریزی و اجرای یک 
طرح و تسهیالت می تواند چقدر 
موجب انگیزه کارآفرینانی مانند 

من شود. 

 از آموزش تا سپردن کار
از او درباره تجربیاتی که در سال های گذشته 
از کار داشته است و کارگاهی که االن خودش 
افتتاح کــرده، می پرســم و او اظهار می کند: 
می دانســتم باید خوب کار کنم و سعی کردم 
از همه تجربیاتم برای شــروع یک کار جدی 
استفاده کنم. از این رو مشغول آموزش به افراد 
عالقه مند هنر گل سازی با خمیر شدم. رایگان 
به عالقه مندان آموزش می دادم و ســپس از 
آن ها می خواستم در صورت عالقه برای من کار 

کنند، بعد ها این آموزش ها جدی تر شد.
وی بیان می کند: فقط کار تولید انجام می دادم، 
اما باید بحث فــروش را هم درنظر می گرفتم. 
فروش کارهایم از آشنایان، اقوام و همسایه ها 
شــروع شــد، اما کم کم کار را وســعت دادم. 

حاال در تولید باید تنوع 
و کیفیت مطلوب را هم 
اضافــه و فضا را مدیریت 
کالس های  در  می کردم. 
موفقیت و راه های کسب 
مهارت هــای  و  کار  و 
بازاریابی شرکت کردم که 
از طرف واحد کارآفرینی 
کمیته امداد و خودکفایی 
بــرای  و خوداشــتغالی 
کارآفرینان برگزار می شد. 
این کالس ها و همایش ها 
دید مرا بــه عنوان یک 
کارآفرین بسیار وسعت داد و سبب شد به کارم 

جدی تر نگاه کنم.
 این بانوی پرتالش خاطرنشــان می کند: کم 
کم زمینه حضورم در نمایشــگاه ها فراهم شد 
و توانستم بسیاری از کارهایم را در نمایشگاه 
به فروش برســانم وعالقه و سلیقه مردم را در 
کارم بسنجم. کاشانی تصریح می کند: در حال 
حاضر سفارش می گیرم. در چند مرکز فروش 
براساس ذائقه مشتری تولیداتم را ارائه می دهم. 
سعی می کنم بازار را بســنجم و براساس آن 
تولید کنــم. وی درباره محصــوالت تولیدی 
خویش بیان می کند: مگنت های روی یخچال، 
عروســک های خمیری، گل های روی صابون 
برای جهیزیه، گلدان های کاکتوس، گلدان های 
گل، ســبد میوه، عروســک های انیمیشنی، 
عروسک های تزئینی روی مداد، خودکار و...از 
نمونه کارهای من هستند و شروع قیمت ها از 

2 هزار تا 50 هزار تومان است.
از او دربــاره مــواد اولیــه کارش می پرســم 
و می گویــد: مواد اولیــه کار مــن در تولید 
خمیر؛ چســب چوب، نشاسته گندم، وازلین، 
گلیسیرین، رنگ های پودری و تیوپی و...است.

وی می گویــد: بعد از آنکــه ورود گل و گیاه 
مصنوعی از چین و سایر کشورها ممنوع شد، 
کار مــا رونق پیدا کرد اما متأســفانه افزایش 

قیمت مواد اولیه کمی هزینه ها را باال برد.

 فوت استادی را باید گفت 
وی درباره راز موفقیت در کارش می گوید: راز 
موفقیت اعتماد به نفس و تالش جدی است 
از طرفی ما در فضایــی کار می کنیم که باید 
کیفیت را اولویت کار قرار دهیم و سپس به روز 
باشــیم. با مطالعه و نگاهی خالقانه می توان 
بسیاری از هزینه ها را کاهش داد و کیفیت کار 
را هم ارتقا داد تا بتوان در بازار حضوری محکم 
داشت. باوجود آنکه بسیاری هنوز معتقدند که 
فوت اســتادی را نباید به شاگردان گفت، من 
معتقدم بایــد کار را تمام و کمال آموزش داد 
تا همه آن ها که برای من کار می کنند کاری با 
کیفیت به من تحویل دهند و من هم به بازار 

کار خوب و با کیفیت ارائه دهم.
وی بیان می کند: خوشــبختانه اعطای وام به 
کارآفرینان در بحث خوداشتغالی کمیته امداد، 
زمینه کار برای بسیاری از زنان را فراهم کرده 
اســت و من در صورت حمایت های بیشــتر، 
امکان گسترش کارگاه و جذب زنان سرپرست 

خانوار تا 100 نفر را دارم.

چشم سوم

سالمت
4 مرکز مداخله گر در امور دندانپزشکی 

جغتای مهر و موم شد
ایرنا: مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشــکی سبزوار گفت: در 
پی بازرســی های مســتمر کارشناســان نظارت بر درمان و 
پیگیــری گزارش های مردمی، چهار مرکز مداخله گر در امور 

دندانپزشکی در شهرستان جغتای مهر و موم شد. 
دکتر محمد نعمت شاهی به خبرنگاران افزود: این مراکز بدون 
داشتن مدارک قانونی مبادرت به عصب کشی، ترمیم، کشیدن 
دندان، ساخت پروتز و دندان مصنوعی در شریط غیر بهداشتی 

می کردند که شناسایی و مهر و موم شدند.
وی ادامه داد: شــهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت 
غیرمجاز مراکز و افراد فاقد صالحیت در حوزه درمان موارد را 
با شماره 440110۶۶ درمیان بگذارند تا در اسرع وقت نسبت 
به تعطیلی این مراکز و معرفی خاطیان به مراجع قضایی اقدام 

الزم صورت گیرد.

 برگزاری رقابت های جایزه بزرگ جودو 
در مشهد

قدس: رقابت های جایزه 
بزرگ جودو به مناسبت 
گرامیداشت دهه مبارک 
فجــر، همراه بــا جوایز 
نقــدی، 17 بهمــن در 
مشهد برگزار خواهد شد. 
بزرگ  جایزه  رقابت های 
جــودو در اوزان ۶0-، ۶۶-، 73-، 81-، 90، 100-، 100+ 
در مشهد برگزار می شود و فدراسیون جودو میلیون ها تومان 

جوایز نقدی در نظر گرفته است.
در مســابقات جایزه بزرگ جودو، به نفــرات اول مبلغ 50 
میلیــون ریال، به صاحبان مدال نقره مبلغ 30 میلیون ریال 
و به نفرات سوم مشــترک هرکدام 10 میلیون ریال جایزه 

تعلق می گیرد.
نکته جالب توجــه در این رقابت ها این اســت که عالوه بر 
سکونشــینان، به جودوکارانی که موفق شوند به مقام پنجم 

دست یابند هم مبلغ 4 میلیون ریال جایزه نقدی می دهند.
همچنین برای نخســتین بار مقرر شد از مبلغ جوایز نقدی 
مدال آوران، 10 درصد به مربیان معرفی  شــده از ســوی آن 

ورزشکار جایزه نقدی تعلق گیرد.
گفتنی است؛ این پیکارها به صورت آزاد و برای جودوکاران 

باالی 15 سال برگزار می شود.

 رقابت بانوان بسکتبالیست آویژه
 در مشهد

چارچوب  در  قــدس: 
هفته هشــتم لیگ برتر 
تیم  بانوان،  بســکتبال 
آویژه  صنعت پارسا برای 
یک پیروزی خانگی برابر 
شیراز به میدان می رود. 

امــروز جــدال دو تیم 
انتهای جدولی در مشــهد برگزار می شــود، دیداری که تنها 
شانس مشهدی ها برای کســب پیروزی پیش از پایان لیگ 

است.
هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال بانوان یا به عبارتی هفته سوم 
دور برگشــت این رقابت ها امروز با ۶ دیدار در دو گروه الف  و 

ب پیگیری می شود.
تیم بانوان آویژه صنعت پارسا مشهد ساعت 11 صبح در خانه 
بسکتبال مجموعه سجاد برابر تیم فارس به میدان می رود که 

حضور برای بانوان عالقه مند، آزاد و رایگان است.

 اهدای بازوبند پهلوانی پس از 16 سال
 به پیشکسوت استان

قــدس: دبیــر هیئت 
زورخانه ای  و  پهلوانــی 
خراســان رضوی گفت: 
مسابقات کشتی پهلوانی 
کشــور  پیشکســوتان 
خراسان  ســوم  رتبه  با 
تیمی  بخش  در  رضوی 

به پایان رسید. 
عباس جلیلیان در این خصوص اظهار کرد: مسابقات کشتی 
پهلوانی پیشکســوتان کشور با رتبه سوم خراسان رضوی در 

بخش تیمی در تهران به پایان رسید.
وی افزود: این دوره از مســابقات در اوزان 55، ۶5، 75، 85، 

95 و مثبت 100 کیلوگرم برگزار شد.
دبیر هیئــت پهلوانی و زورخانه ای خراســان رضوی عنوان 
کــرد: در این دوره از رقابت ها علــی ابراهیمی نقره گرفت و 
رضا خالقی، مســعود قوی بازو و ســجاد موسوی مدال برنز 
را از آن خود کردند. خراســان رضوی نیز رتبه ســوم تیمی 

را کسب کرد.
جلیلیان همچنیــن در ادامه اضافه کرد: همچنین عبدالرضا 
کارگر از خراسان رضوی، پهلوان ایران در سال های 82، 83 
و 84 پس از 1۶ ســال بازوبند پهلوانی خود را در آن سال ها 

دریافت کرد.
وی تصریح کرد: کارگر طی ســال های 84-82 در سه سال 
پیاپی پهلوان ایران شــده بود که به دلیل تغییرات مکرر در 
فدراسیون وقت و برخی مشــکالت، بازوبند پهلوانی خود را 

دریافت نکرده بود.
دبیر هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان رضوی عنوان کرد: 
مسابقات زورخانه ای و مهارت های فردی پیشکسوتان کشور 
نیز 12 و 13 دی ماه در رشت برگزار می شود و تیم استان در 

آن حضور خواهد داشت.

با مطالعه و نگاهی 
خالقانه می توان

  بسیاری از 
هزینه ها را کاهش 

و کیفیت کار 
را هم ارتقا داد 

تا بتوان در بازار 
حضوری محکم داشت

بــرش

 گزارش قدس به ثمر نشست 
 احداث بوستان کتاب 

در محله شهید خزانه داری 
احمد فیاض: 1- اینکه 
صفحــات  همیــن  در 
در  همکارانــم  ســایر 
مقوله  در  قدس  روزنامه 
رسالت  محرومیت زدایی 
بهرام  شهید  )محله   57
خزانــه داری( چه تعداد 

خبر و گزارش به چاپ رســانده، بی خبرم، اما آخرین گزارش 
من برمی گردد به نخســتین روزهای اردیبهشــت سال 9۶! 
پیش از آن مجموعه گزارش هایی به تناوب با حضور مسئوالن 
شــهری، ســپس بازدید معاون اول وقت رئیس جمهور و در 
مقطعی با حضور اعضای ســتاد ساماندهی حاشیه شهر و یا 
منتخبان مردم شهر در شورای اســالمی شهر مشهد و... در 
همین زمینه و در همین صفحات به رشــته نگارش درآورده 
بودم. در همان آخرین گزارش بلند با عنوان »عقب نشینی بهار 
در بستر متعفن فاضالب و زباله های شهری محله شهید بهرام 
خزانه داری« آوردم که »اهالی منطقه محروم و نابرخوردار این 
محله از پیگیری های روزنامه قدس در انجام متعهدانه به رسالت 
رســانه ای در جهت رفع معضالت و نابسامانی های این محله 

حاشیه نشین  تقدیر کردند.
امــا آنچه در بازدید میدانی عصر یکشــنبه از این محله - که 
برای چندمین بار اتفاق افتاد-  شادمانی راستین هیئت تحریریه 
روزنامه قدس را در پی داشــت؛ به فرجام رسیدن تعهدات و 
مصوبات بازدید جمعی از مسئوالن شهری در جهت گره گشایی 
از کالف هزار توی این نابسامانی هاست که حقیقت بهار را معنا 
می کند«. ناگفته نماند گزارش تصویری در کنار گزارش مکتوب 
در پایــگاه خبری تحلیلی قدس آنالین نیز ارائه دادم. در متن 
کوتاه ذیل گزارش تصویری نوشتم: »کودکان محله نه بر بستر 
ُگل های بهار بلکه بر روی ِگل های فاضالب خانگی پا به توپ 
هستند و توپ مسئوالن و دست اندرکاران امر در زمین یکدیگر 

همچنان می چرخد و می چرخد و می چرخد«.
2- شماره تلفن فردی ناشناس رشته افکارم را پاره می کند! آن 
سوی خط خیلی زود خود را معرفی می نماید!. حجت االسالم 
علی اکبر سبزیان، مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان 
است که با دادن خبرهای خوش، گرمابخش محفل رسانه ای 
ما می شود. می گوید: سلسله گزارش های میدانی روزنامه قدس 
موجب شد تا کتابخانه عمومی »9دی« در حاشیه شهر مشهد 
گشایش یابد. وی افزود: شناسایی دقیق آسیب های اجتماعی 
و نیاز به ارتقای امکانات در مناطق مختلف توسط خبرنگاران، 
تأثیر بسزایی در توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی در جامعه و 

نگاه عمیق مسئوالن به مسائل خواهد داشت.
حجت االسالم سبزیان خاطرنشان کرد: بر مبنای گزارش احمد 
فیاض، خبرنگار روزنامه قدس در ارتباط با مشــکالت محله 
شهید بهرام خزانه داری رسالت 57 مشهد، با همکاری مسئوالن 
مسجد امام حسن مجتبی)ع( این منطقه به ویژه امام جماعت 
این مسجد و در اختیار قرار دادن 250متر از فضای مسجد به 
صورت مستقل در اختیار نهاد کتابخانه های استان، کتابخانه 
عمومی »9دی« در این منطقه تأسیس و به بهره برداری رسید. 
وی همچنین اضافه کرد: گزارش های روزنامه قدس که منجر 
به تأســیس این کتابخانه شد در حقیقت منجر به ایجاد یک 
فرهنگسرای اجتماعی برای این منطقه شده است که به افزایش 
شــادابی و نشاط اجتماعی ساکنان کمک زیادی خواهد کرد. 
شناســایی اماکن و مجموعه هایی که در حاشیه شهر مشهد 
ظرفیت استفاده به عنوان کتابخانه را دارند در حال بررسی و 
انجام است و تا پایان سال جاری حداقل پنج مجموعه کتابخانه 
عمومی در مناطق کم برخوردار مشهد راه اندازی می شود و مورد 

استفاده عموم قرار خواهد گرفت.
3- امــا آنچه در این ماجرا اهمیت می یابــد و بر حالوت آن 
می افزاید رفتــار حرفه ای مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
استان اســت که می تواند الگویی مناسب برای سایر مدیران 

استانی و شهری قرار گیرد. 
وی در صفحه اینســتاگرامش نیز عالوه بر بارگذاری تصاویر 
گزارش تصویری خبرنگار، می نویســد: احمد فیاض خبرنگار 
روزنامه قدس روز سه شــنبه 5 اردیبهشــت 9۶ در گزارشی 
تصویری با عنوان »بهار خاکستری در محله شهید خزانه داری 
خیابان رسالت مشهد« این گونه روایت کرد؛ زیر پوست شهر یا 
روی پوست شهر...! فرقی مگر می کند؟! اینجا و در محله شهید 
بهرام خزانه داری رسالت 57 مشهد مقدس؛ انبوه مشکالت و 
نابرخورداری ها، بهاری خاکستری را رقم زده است. زیر پوست 
و روی پوست شــهر در اینجا سمفونی محزونی می نوازد و با 
بازدیدهای چندباره مسئوالن همچنان این سمفونی تلخ ادامه 
دارد. معضالت و کمبودهای بهداشــتی و هجوم فاضالب های 
خانگی و ایســتایی آن در محله حدیث پردرد اهالی خونگرم 

این محله است. 
کودکان محله نه بر بســتر ُگل های بهار بلکه بر روی ِگل های 
فاضــالب خانگی پــا به توپ هســتند و توپ مســئوالن و 
دســت اندرکاران امر در زمین یکدیگر همچنان می چرخد و 
می چرخد و می چرخد. اما امروز در روز دوشنبه 9دی 98، به 
همت اداره کل کتابخانه های عمومی خراســان رضوی، مردم 
محله شهید خزانه داری خیابان رسالت مشهد که تاکنون هیچ 
مرکز فرهنگی نداشتند، صاحب کتابخانه عمومی 9دی شدند. 
ایــن اتفاق بزرگ فرهنگی مبارک مردم خوب و با مرام محله 
شهید بهرام خزانه داری باشد. وی در انتها نیز مجدد از روزنامه 

قدس و خبرنگار آن قدردانی و تشکر می کند.

  همزمان با روز پرستار 
 پرستاران مشهدی 

در مقابل استانداری تجمع کردند

ایرنا: همزمان با روز پرستار حدود 100 نفر از پرستاران 
مشــهدی برای پیگیری عدم پرداخت مطالباتشان به 

استانداری خراسان رضوی تجمع کردند.
تعدادی از این پرستاران که شامل پرستاران زن و مرد 

شاغل در بیمارستان های مشهد بودند.
این پرستاران علت مراجعه خود به استانداری خراسان 
رضوی را تأخیر 1۶ ماهه در پرداخت کارانه و معوقاتشان 

عنوان کردند.
گفته می شــود دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیمه ها 
مطالبات زیادی دارد و تا این مطالبات پرداخت نشود، 

نمی تواند کارانه کارکنانش را پرداخت کند.

   به همت خانه ادبیات و فرهنگ رسانه 
نشست ادبی »از جهان ترجمه« 

برگزار می شود

 قدس: خانه ادبیات مشــهد و فرهنگ رســانه قصد 
دارد در یک نشست ادبی با عنوان »از جهان ترجمه« 
ترجمه های داستانی منتشر شده در سال های اخیر را 

مورد نقد و بررسی قرار دهد. 
این نشســت با حضور عبداهلل  کوثری، علی صنعوی و 
مریوان حلبچه ای )مترجم( برگزار می شــود و حضور 

برای عموم آزاد است. 
»از جهان ترجمه« روز شنبه 14 دی 98، ساعت 17 در 

فرهنگسرای فناوری و رسانه برگزار می شود. 
گفتنی است فرهنگسرای فناوری و رسانه در بولوار هفت 
تیر، میدان هشت شهریور، انتهای پارک الله واقع است.

   رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان اعالم کرد
 حضور پررنگ نیشابور 

در شهرهای دوستدار کتاب ایران

نیشابور- خبرنگار قدس: نشست هم اندیشی اعضای 
شبکه شهرهای دوســتدار کتاب ایران با حضور معاون 
امور فرهنگی وزرات ارشــاد و علیرضا سیدآبادی؛ رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور برگزار شد. رئیس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور اظهار کرد: شبکه 
شهرهای دوستدار کتاب می تواند تلفیق دیپلماسی شهری 
و فرهنگی با هم باشد و نیشابور به عنوان پایتخت کتاب 
ایران و عضو این شبکه دارای ظرفیت های باالیی است که 
می توان از آن بهره برد. ســیدآبادی گفت: رویداد شبکه 
شهرهای دوستدار کتاب می تواند کارگاهی از شهرهای 

عالقه مند به پایتخت جهانی کتاب برگزار کند. 

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸01 

فضای مجازی: 

پنجشنبه 12 دی 1398
 6 جمادی االول 1441 2 ژانویه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9150  ویژه نامه 3534 

771۸جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. سال قبل - تقلیدکننده- پاک شده 2. از 
سلسله هاي صدر اسالم- چاق- چهره 3. نام 
کوچک »مکانی« دروازه بان تیم فوتبال نفت 
آبادان که سابقه عضویت در پرسپولیس را 
هم دارد - کاال بیرون فرســتادن - چندین 
محلــه 4. ایالت - جادوگــر- بله ایتالیایي 
5. مایه حیات- شــرح دادن – سیاره اي با 
احتمال وجود حیات ۶. کامیون ارتشــي- 
عزیزعرب – دوباره کاري شده – پشت سر 7. 
بي همتا- طالکاري شده- منت گذارنده 8. 
نیروي تشویق کننده انسان به انجام کاري- 
»گل« نام دیگر این کشــور اروپایی است 
9. نوعــي پارچه لطیف ابریشــمي - نان 
شــب مانده- خواننده تصنیف »کل صبح« 
در ســریال امام علي»ع« 10. آب بنیان کن 
- پسوند شــمارش - انکراالصوات- درخت 
اعدام 11. باور قلبي- شکار – دل آزار کهنه 
12. شهرارگ- محل شهادت- دستینه 13. 
از اشکال متقارن هندســي- فوت کردن- 
بااخــالص-  روي آب-  ورزش   .14 فــوق 
گونه اي ســنگ رســي با 25 تا 50 درصد 

کربنات کلســیم 15. نخ یادآور بر انگشت 
بستن- مبحثي گســترده در ریاضیات که 
پس از توابع مي آید- ســنگي و شهري در 

نیشابور

1. ردوبدل کــردن توپ بــه یارخودي در 
زمین ورزش- محاســب 2. جیحون- کار 
بي اجر- از لبنیات 3. طناب محکم- نوعي 
بستني خوشمزه- نخست 4. پلتیک- امر از 
نگریستن- پرنده ای  خاکی رنگ و کوچک تر 
از کبوتر با گوشــتی  لذیذ 5 - سوداي ناله 
– نیست شدن- باجه بلیت  فروشي سینما 
۶. روزه دار- شعله آتش- رنگ موي فوري 7. 
میرا- نام دخترانه وطني- شجره 8. سنگ 
زیرین آسیاب - روش- مادر فلزات- گلو 9. 
کشوري در جنوب شرق اروپا - ضخیم- ناب 
10. زیرپــا مانده- گذراندن- شرمســاري 
11. نگارنــده- نامــي دخترانــه به معني 
آتشین- پیشوند استمرار 12. از وعده هاي 
دوگانه ماه مبارک- بازداشتن- باران شدید 
موقتي 13. واحد مسافت دریایي- جانوران 

»اکتوترمیک« که برای تنظیم دمای بدنشان از تغییردما 
و تغییررفتار استفاده می کنند- پس از پشتک مي زنند 14. 
دولت منتخب مردمي فلسطین- مسافران – عدسي 15. 

محل استقرار پاپ- پست و دون

  افقی

  عمودی
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