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هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: براساس 
تحلیل نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز 
تا بعدازظهر جوی نســبتاً پایدار برای غالب نقاط 
استان پیش بینی می شود اما از بعدازظهر امروز با 
نفوذ سامانه بارشی روی استان به تدریج بارش ها از 
نواحی جنوبی آغاز و با گسترش سامانه در روزهای 

یکشنبه و دوشنبه...

برای یکی از کارمنــدان اداره کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی که به واسطه پست سازمانی اش و 
با روش های مختلفی بــه بیت المال خیانت کرده 
و 6 میلیــارد و 140 میلیون ریــال را تبدیل به 
مال البیت کــرده بود، کیفرخواســت محکومیت 
صادر شد. چند ماه پیش از سوی سازمان بازرسی 

کل خراسان رضوی مستنداتی ...
.......صفحه 3 .......صفحه 3 

نفس شهر به شماره افتاده است؛ همه مقصریم
مدیرعاملاتحادیهمرغدارانگوشتیاستان

درگفتوگوباقدس:

توقفصادراتموجب
کاهشقیمتمرغ

شدهاست

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدسپیگیریکرد

همه چیز درباره 
دوگانه سوز کردن 
رایگان خودروها

پــس از هماهنگی هــای صورت گرفته طــرح صدور 
کارت ســالمت برای خودروهای دوگانه ســوز تبدیلی 
)دوگانه های دستی( از ســر گرفته شد.پس از اجرای 
دوباره ســهمیه بندی بنزین و افزایــش قیمت بنزین 
شــاهد رونق دوباره بازار خودروهای دوگانه سوز و نیز 
تقاضای بیشــتر مالکان خودروهای بنزین ســوز برای 
دوگانه ســوز کردن خودروهایشان بودیم.اما نکته مهم 
در ایــن بین مســئله صدور کارت معاینــه فنی برای 
خودروهای دوگانه سوز تبدیلی بود که هر چند در آغاز 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مدیران دستگاه های 
متولی مدعی بودند هماهنگی هــای الزم برای صدور 
کارت سالمت خودروهای تبدیلی صورت گرفته و تمام 
دســت اندرکاران این موضوع با هدف کاهش مصرف 
سوخت های فســیلی و در نهایت کاهش آلودگی های 
ناشی از مصرف این سوخت ها در تالش برای رفع موانع 

سیستمی موجود هستند...

چند کالمی با خودمان و مسئوالن به بهانه روز هوای پاک

.......صفحه 2 

اجرایطرحکاهشآلودگیهوا
درمشهدیکهفتهبهتأخیرافتاد

صف های طوالنی 
خودروها مقابل 

مراکز معاینه فنی

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال و نگرانی مصرف کنندگان 
از تأمیــن و تهیه مرغ شــب عیــد و نگرانــی از واردات مرغ، 
پیش بینی می شــود که بازار مرغ در آینده نزدیک با التهاباتی 

مواجه شود...

.......صفحه 3 
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قدس:رئیس ایستگاه های شــماره 2۷و31 آتش نشانی 
مشــهد از عملیات آتش نشانان دو ایســتگاه برای مهار 
آتش ســوزی در یک تعمیرگاه خودرو در غرب این شهر 

خبر داد.
آتشپاد سوم ایوب خجسته با بیان این مطلب گفت: در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه 12۵ مبنی بر مشاهده 
آتش و دود از داخل یک تعمیرگاه خودروهای ســواری، 
ســتاد فرماندهی با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله 
آتش نشانان ایســتگاه های ۵ و 31 را به محل حادثه در 

بولوار معلم مشهد اعزام کرد.
وی افزود: با حضور آتش نشــانان در محل مشاهده شد 
آتش ســوزی در نبود مالک مغازه به دلیل روشن ماندن 
یک اجاق خوراک پزی که برای گرم کردن محیط داخل 

تعمیرگاه توسط مالک این محل استفاده می شده به وقوع 
پیوسته که موجب سرایت آتش به چندین دستگاه خودرو 
سواری که در داخل این تعمیرگاه قرار داشته، شده است 
و آتش نشانان بالفاصله ضمن انجام عملیات اطفای حریق 

از خسارات بیشتر جلوگیری به عمل آوردند.
این مقام مسئول در آتش نشانی مشهد خاطرنشان کرد: 
در این آتش سوزی عالوه بر وارد آمدن خساراتی به بخشی 
از این تعمیرگاه، پنج دســتگاه خودرو سواری شامل، سه 
خودرو206، یک خودرو 40۵ و یک دستگاه خودرو جیلی 

که در محل بود، بین 30 تا ۸0 درصد خسارت دید.
شایان ذکر اســت در این حادثه به کسی آسیبی نرسید 
و علت دقیق وقوع این آتش ســوزی توسط کارشناسان 

آتش نشانی در دست بررسی است.

قدس:پنج تفاهم نامه اقتصاد مقاومتی شهرســتان های 
خراسان رضوی به امضا رسید.

در جلســه  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که با 
 محوریت شهرستان تربت جام و با حضور استاندار، امام جمعه

فریمان، رئیس دادگستری فریمان، نماینده مردم فریمان 
در مجلس و جمعی از مدیران برگزار شد، پنج تفاهم  نامه 
جدید با محوریت توسعه شهرستان های چناران و فریمان 
به امضا رسید.براین اساس، شرکت صنعتی کاویان به عنوان 
معین اقتصاد مقاومتی و مسئول کلینیک بخش صنعت 
شهرستان فریمان، مسئولیت امر توسعه و توانمندسازی 
را برعهده گرفت.همچنین شرکت فرادیس به عنوان معین 
اقتصاد مقاومتی روســتاهای برات آباد، تقی آباد، تلگرد، 
صومعه بزرگ و گلستان شهرستان فریمان، معرفی شد.در 

این راستا، شرکت فراورده های گوشتی فریمان به عنوان 
معین اقتصاد مقاومتی روستاهای باغ عباس، موسی آباد، 
عشق آباد و فیض آباد شهرستان فریمان انتخاب شد.الزم 
به ذکر است، مجتمع رفاهی - خدماتی صداقت به عنوان 
معین اقتصاد مقاومتی روستاهای گلمی پایین، گلمی باال، 
حصار ســرخ و دهنو شهرستان فریمان، اقدام به توسعه 
و توانمندســازی خواهد کرد.در پایان هم شرکت شهنور 
شــمس به عنوان معیــن اقتصاد مقاومتی روســتاهای 
سلوگرد، شلنگرد، محسن آباد، خیج، جمعاب، آبقد و نوبهار 

بخش گلبهار شهرستان چناران )منطقه 4( معرفی شد.
گفتنی است، با امضای این پنج تفاهم نامه، تعداد معین های 
اقتصاد مقاومتی در چارچوب طرح مثلث توسعه اقتصادی 

فرهنگی به عدد 1۵1 رسید.

قدسآنالین:چند سالی است که جشنواره فیلم فجر مشهد 
همزمان با تهران برگزار می شــود. امسال مشهد هفدهمین 
دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر را پیش رو دارد. در همین 
خصوص معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی و دبیر این دوره در گفت وگو 
با قدس آنالین گفت: ما امسال هم به مانند سال های گذشته 
اکران فیلم های جشــنواره فیلم فجر را در مشــهد خواهیم 
داشــت و همه این ها منوط به تصمیم گیری تهران اســت 
که البته هنوز هیچ تصمیمی در خصــوص نحوه برگزاری 
جشنواره فیلم فجر در شهرستان ها گرفته و ابالغ نشده است. 
محمدرضا محمدی ادامه داد: اداره ارشاد مشهد و دبیرخانه 
جشنواره فیلم فجر امســال هم به مانند سال های گذشته 
آمادگی کامل را برای برگزاری این دوره از جشــنواره دارند 

و ما منتظریم تا تهران در خصوص تعداد فیلم ها و سینماها 
سیاست های خود را اعالم نماید. وی ادامه داد: با توجه به عدم 
برگزاری افتتاحیه سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر، 
ما فعالً امکان برنامه ریزی برای افتتاح و شــروع هفدهمین 

دوره جشنواره فیلم فجر را در مشهد نداریم.

امضای پنج تفاهم نامه جدید اقتصاد مقاومتیاجاق خوراک پزی پنج خودرو را به آتش کشید!
 در خراسان رضوی

معاونادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستاندرگفتوگوباقدس:

جشنواره فیلم فجر در مشهد برگزار خواهد شد

كمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد
در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از كلیه اعضاء 
مشهد  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  معتبر  كسب  پروانه  دارای 
دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت 
شناسایی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 جهت شركت 
در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در بلوار شهید 
صادقی ) بلوار سازمان آب ( - نبش شهید صادقی 13 مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را 
از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفربازرس اصلی انتخاب 

نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر 

می باشد .   
  اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 

مشهد به ترتیب حروف الفبا 

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی 
مشهد به ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
13
26
5

نام و نام خانوادگی ردیف
پیام اخالقی1
علی باقرزاده یزدی2
سید جواد بندیمه3
امیر بهنامیان4
شهاب حدادیان نكاح5
محسن دشتی6
محمدحسین رمضان زاده یزدی7
محمد سعید زمرشیدی8

نام و نام خانوادگی ردیف 
عباس سبزواری یوسف آباد9
علیرضا طیرانی بهتری10
محمد جواد فرزانه11
علیرضا محمدیار12
فاطمه مالئی علی آبادی13
سید سعید هاشمی14
رضا یعقوب زاده15

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف
مجید روحانی یزدی4اعظم ایزدی1
طاهره قاسمی مندی5حسین بیناباجی2
محمدهاشم هراتی زاده تربتی6سهیال حقیقی3

كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه، فالوده و بستنی مشهد
در اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی 
موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24 بدینوسیله از كلیه اعضاء 
دارای پروانه كسب معتبر اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه، فالوده و بستنی مشهد دعوت 
كارت  همراه  به  معتبر  كسب  پروانه  فتوكپی  یا  اصل  داشتن  دست  در  با  شخصًا  میگردد 
شناسایی عكس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز چهارشنبه مورخ 98/11/23 جهت شركت 
در انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه، به نشانی » تاالر گلدیس « واقع در بلوار شهید 
صادقی ) بلوار سازمان آب ( - جنب مسجد المنتظر » عج « مراجعه و نمایندگان مورد نظر 
خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هیئت مدیره و یك نفر بازرس اصلی 

انتخاب نمایند . 
* شایان ذكر است تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره 2 نفر و بازرس علی البدل نیز 1 نفر 

می باشد .   
  اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه ، فالوده و بستنی 

مشهد به ترتیب حروف الفبا 

اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه ، فالوده و بستنی 
مشهد به ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

/ع
98
13
26
6

نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

مرتضی عظیمی شعبانیان7محمد تقی انصاری1

ابراهیم غفوری مقدم8جواد باقری2

علیرضا محمودی9محمد رضا دانشور طالبی3

مسعود مرادی10محسن رادمرد4

مرتضی معمارزاده طهرانی11سعید شریف زاده مشهدی5

امیر ملكوتی12احداله عباس زاده زشكی6

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف

سید رضا علوی ترشیز3احمد آشفته رادكان1

بهزاد كسرائی4سعید حریری باخدا2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطورفوق العاده نوبت اول

جلس��ه مجم��ع عمومی ش��ركت تعاون��ی مصرف 
خراس��ان  ودارای��ی  اموراقتص��ادی  كاركن��ان 
1398/11/10 س��اعت  رض��وی درروزپنجش��نبه 
17/30 درمح��ل نمازخانه اداره كل امورمالیاتی  
خراس��ان رضوی واقع درمشهد-سه راه دارایی
)خ پاسداران (تشكیل خواهدشد.ازاعضاءمحترم 
دعوت به عمل می آیدراس ساعت مقرردرجلسه 
ش��ركت نمایند.بدیهی اس��ت اعضائی كه امكان 
حضورانه��ا مقدورنیس��ت م��ی بایس��ت حداكثر 
تایک روز قبل مجمع،حضورا،وكیل خود را جهت 
اخ��ذ تائیدیه ب��ازرس به دفت��ر  تعاونی معرفی 

فرمایند.
ضمناهمراه داش��تن كارت عضویت یاشناس��ایی 

معتبرجهت شركت درمجمع الزامی می باشد
 دستورجلسه : 

 1- استماع گزارش هیئت مدیره 
  2- تصوی��ب ارزش روز س��هام اعضاء ش��ركت 
كارش��ناس  تجدیدارزیاب��ی  برمبن��ای  تعاون��ی 

رسمی دادگستری
 3- تصویب نابرابری سهام اعضاء 

 محمدسیف زاده-رئیس هیئت مدیره شركت 
تعاونی مصرف كاركنان دارایی خراسان 

9ع
81
32
64

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده  شرکت کشت و صنعت جوین 

)سهامی عام(  به شماره ثبت 95 و شناسه ملی 
10380018483

پیرو جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��االنه مورخ 
م��ورد  در  آن  مصوب��ات   5 بن��د  و   98/10/12
انتخاب مؤسسه حسابرسی مفید راهبر بعنوان 
حس��ابرس و بازرس قانونی علی البدل ش��ركت 
و عدم قبول آن مؤسس��ه بدینوس��یله به اطالع 
كلی��ه س��هامداران محترم می رس��اند، جلس��ه 
مجم��ع عمومی عادی بط��ور فوق العاده ش��ركت 
كش��ت و صنعت جوین )س��هامی عام( به شماره 
ثب��ت 95 ثبت ش��ركت های شهرس��تان جوین و 
شناس��ه ملی 10380018483 در روز پنجشنبه 
98/11/10 رأس س��اعت 9 صب��ح در مركز اصلی 
ش��ركت به آدرس: شهرس��تان جوین، باالتر از 
ایس��تگاه راه آهن نقاب شركت كشت و صنعت 
جوی��ن، جهت تصمیم گیری در مورد دس��تورات 
ذیل برگ��زار م��ی گ��ردد، از كلیه س��هامداران 
محت��رم یا نمایندگان قانون��ی آنان دعوت بعمل 
م��ی آی��د با در دس��ت داش��تن ب��رگ ورود، در 

جلسه مذكور شركت فرمایند. 
دستورات جلسه: 

1- تعیین حسابرس و بازرس قانونی علی البدل 
شركت برای سال مالی منتهی به 99/04/31 

2- سایر موارد
هیئت مدیره شركت كشت و صنعت جوین

9ع
81
33
09

/ع
98
13
04
1

تجدید اگهی مناقصه كتبی )نوبت دوم(
 ش��هرداری گناباد درنظردارد در رعایت ماده 4 آیین نامه مالی ش��هرداریها  اجرای 
عملیات بهسازی )جدول گذاری وآسفالت وموزائیك فرش خیابان امام ، ناصرخسرو، 
ش��وریده، المه��دی ،می��دان امام و غدیر ( را بر اس��اس  فهرس��ت بها رش��ته ابنیه 
وراه وباند س��ال 98از طریق ش��ركتهای واجد الش��رایط واگذار نماید .لذا متقاضیان                         
م��ی توانند جهت دریافت اوراق مناقصه  وارایه پیش��نهاد  به امور مالی ش��هرداری 

مراجعه ویا با شماره 05157222276 تماس حاصل فرمایند.
 حسین زاده شهردار گناباد 



چند کالمی با خودمان و مسئوالن به بهانه روز هوای پاک

نفس شهر به شماره افتاده است؛ همه مقصریم
هاشم رسائی فر بیست و نهم دی رسید. روز 
هوای پاک. از ســال 74 که این روز به نام هوای 
پاک نام گذاری شد چقدر هوای شهرهایمان پاک 
بوده است؟ شواهد بیانگر آن است که هوا پاک تر 
که نشــده، هر ســال، هر ماه و هر روز آلوده تر و 
کثیف تر هم شــده اســت. بــاال و پایین کردن 
داده هــای آماری این را می گوید نه من، نه مردم 

و نه هیچ مسئولی. 
منظور از مسئول فرد پشت میزنشین فالن اداره و 
فالن نهاد نیست. گرچه همه چیز از پشت همان 
میز فرماندهی می شــود. مسئول تا می خواهد از 
پاکی هوا بگوید پیش از آن از کمبود پول و بودجه 

سخن می گوید. 
یعنی اگر پول باشــد هوای پــاک هم داریم. 
نمی دانستم هوای پاک را هم می شود با پول 
خرید! پاسخ مسئول شاید این باشد که شما 
پول را روی جنازه بگذار زنده می شود! غافل از 
اینکه همین جنازه هم ممکن است محصول 
درایتی باشــد که آقا یا خانم مسئول به کار 
نبسته تا او که می توانست سال های بیشتری 
نفس بکشــد قلبش از تپش بیفتد و به آمار 
سرسام آور مرگ و میرهای ناشی از مشکالت 
قلبی ریوی شهرهای آلوده اضافه شود. آماری 
که باالترین شاخص در بین عوامل مرگ و میر 
را دارد. هنــوز هم عــادت داریم به پراید گیر 
بدهیم که ســاالنه فالن قدر از جان اطرافیان 
ما را می گیرد در حالــی که تلفات این چهار 
چرخ کره ای قدیم و حاالیی وطنی در رده هایی 
خیلی پایین تر از مرگ و میر ناشی از مشکالت 
قلبی و عروقی قرار دارد. چه اینکه تردد پراید و 
همکارانش در خیابان های شهر روزانه چندین 
تن آلودگــی را میهمان ریه های ما می کند و 
اینجا هم آن ها ســهمی قابل توجه در مرگ 

خاموش این مردم دارند!

  تردد میلیونی خودروها و آلودگی 
نیروگاه توس

آمار خودروهای مشهد که یک و نیم میلیون باشد 
حساب و کتاب کنید ببینید هر روز چقدر موتور 
ایــن خودروها هوا را می بلعنــد و آلودگی تولید 
می کنند تا ما نتوانیم راحت نفس بکشیم. موتور 
صنعتی  ها را هم به این جمع اضافه کنید صنایعی 
که گرچــه برای پاالیش آالیندگی های آن ها هر 
روز دایره سخت گیری ها بیشتر و بیشتر می شود 
اما هنوز هم ســهمی قابل توجه دارند. بدبختی 

این است که ابرصنایع آالینده ای که اکسیژن از 
هوای مشهد می گیرند و به جای آن دود و ذرات 
معلق پس می دهند سند مالکیتش به نام دولت 
و شرکت های دولتی خورده است؛ نیروگاه توس 
یکی از آن هاست. سرخس همین بیخ گوش ما 
یکی از بزرگ ترین منابع گازی کشــور است اما 
هنوز باید از مازوت برای راه اندازی نیروگاه توس 
استفاده شود. مازوتی که از اصفهان می آید و حتی 
اصفهانی ها هم دیگر از آن برای نیروگاه هایشان 
اســتفاده نمی کنند! سهم آلودگی نیروگاه توس 
را برخی از کارشناســان همسنگ با تمامی یک 
میلیون و 500هزار خودرویی می دانند که روزانه 

در شهر مشهد تردد می کنند! 

  حرکت  قطارها در قلب شهر
ریل قطارها درســت از وســط شهر مشهد 
می گــذرد و در قلــب آن متوقف می شــود. 
چندین رام قطار هر روز به مشــهد می آید و 
از آن خارج می شــود؟ چه میزان آالیندگی 
و آلودگی از دودکش ایــن قطارها میهمان 
آسمان مشــهد می شود کســی نمی داند یا 
هنوز دقیق در موردش اظهارنظر نشده است 
اما ایــن را خیلی ها گفته اند که حرکت قطار 
داخل شهر آلودگی شبیه به نیروگاه را برای 

هوای مشهد رقم می زند!

  تخلیه ده ها تن دود 
هواپیماها روی سر شهر

از روی زمین به آسمان برویم. 
دقــت کنید ببینیــد در هر 
ساعت چند هواپیما در آسمان 
مشهد می توانید ببینید. خط 
پرواز ایــن پرنده های آهنین 
درست از روی شهر می گذرد. 
هواپیماها با عبور از آســمان 
مشــهد آلودگــی و ده ها تن 
دود و آلودگــی را روی ســر 
مردم تخلیه می کنند! داستان 
آن  می تــوان  که  غم انگیزی 
را جور دیگــری تغییر داد؛ با 

عوض کردن خط پرواز این پرنده ها.

  تخریب طبیعت 
اگر برای تنفس هوایی پاک به طبیعت و کوه پناه 
ببریم باز هم با مناظری غم انگیز از تخریب آن ها 
مواجه می شویم و خواهیم دید که تنفسگاه ها و 
ریه های شــهر را تخریب کــرده و جایش برج و 
بزرگراه ساختند! اینجا غیبت همان مسئول دلسوز 
را شدید احساس می کنیم که اگر چشم هایش باز 
بود اجازه نمی داد این چنین چهره طبیعی شهر 
به هم بریزد. راستی داستان سیاهه منابع آالینده 

شهر مشــهد به  کجا رسید؟ 
انگار تفاهم نامه شــهرداری با 
دانشگاه صنعتی شریف در حد 
همان تفاهم باقی مانده و قرار 
نیست حاال حاالها فهرستی از 
منابع آالینده شهر قطار شود. 
ابتــدای پاییــز 98 زمانی بود 
که بــرای اجرایی شــدن این 
تفاهم نامه در نظر گرفته شده 
بود. پاییز تمام شــد زمستان 
هم دارد به نیمه می رسد اما از 

سیاهه خبری نیست!
اصالً چه لزومی به ســیاهه؟ 
چند صد میلیون پول بی زبان را 
صرف این کنیم که عوامل آالینده مشخص شوند! 
اکنون هم بدون این هزینه ها شاخص ها را همه 
می دانند حتی همان بچه دبستانی، نیازی به ورود 

دهان پرکن دانشگاه صنعتی شریف نیست.
تصورش سخت اســت اما فکر کنید خودمان 
رعایت کنیــم و هر روز این حجــم از خودرو 
را از خانــه خــارج نکنیم. باند ســوم فرودگاه 
مشهد زودتر به ســرانجام برسد. برای راه آهن 
چاره اندیشــی شــود و نیروگاه بــا ممنوعیت 
اســتفاده از مازوت مواجه شــود. چقدر هوای 

شهرمان تمیزتر خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان در 
گفت وگو با قدس:

  توقف صادرات موجب کاهش قیمت 
مرغ شده است

آنالیــن-  قــدس 
نزدیک  با  بهاردوست: 
شــدن بــه روزهــای 
نگرانی  و  ســال  پایان 
از  مصرف کننــدگان 
تأمین و تهیه مرغ شب 
عید و نگرانی از واردات 

مرغ، پیش بینی می شــود که بازار مرغ در آینده نزدیک با 
التهاباتی مواجه شود. 

در همیــن خصوص ولی اهلل کاشــکی، مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشــتی اســتان خراســان رضوی ضمن ابراز 
ناراحتــی از وضعیت بازار مرغ گفت: متأســفانه بازار مرغ 
روزهای خیلی بــدی را می گذراند و به خاطر افت قیمت 
زیادی که داشته تقریباً بیشتر همکاران ما متضرر شده اند 
و همه تالش ما این است که در صورت خرید دولت تعادل 

را به بازار برگردانیم.
وی ادامه داد: در جلسات متعدد تنظیم بازاری که با مسئوالن 
ذی ربط داشته ایم در تالش هستیم که میزان نیاز مصرف بازار 
مرغ برای شب عید را از منابع داخلی تأمین کنیم تا مجبور به 

واردات مرغ نباشیم.
وی ادامــه داد: ولی با این همه این مژده را به همشــهریان 
می دهم که نگران قیمت مرغ برای شب عید نباشند؛ چرا که 
اگر قیمت بیشــتر از این افت نداشته باشد مطمئناً افزایشی 

نخواهد داشت.
کاشــکی دلیل کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ را در این فصل 
عرضه بیش از اندازه دانست و گفت: بر خالف دیگر فصول، ما 
معموالً در فصل سرما با افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ مواجه 
بودیم اما متأسفانه امسال با افت شدید قیمت مواجه هستیم 
که دلیل آن هم  این است که عرضه مرغ و تخم مرغ بیش از 
توان و ظرفیت بازار اســت و از آنجایی که دولت تمایلی برای 
خریــد مرغ ندارد و حدود ۲0 روزی هم هســت که صادرات 
مرغ و تخم مرغ متوقف شــده  همه این ها موجب افت شدید 

قیمت ها شده است.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشــتی اســتان خراسان 
رضوی گفــت: در صورتی که دولت وارد میدان شــود و 
مرغ های مازاد را خریــداری کند نقدینگی به بازار تزریق 
می شــود و اندکی از مشکالت تولیدکنندگان کم می شود 
و از آن طرف هم دســت دالالن از بازار کوتاه می شــود و 
قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار به تعادل می رســد. قاعدتاً 
اختالف مرغ زنده با الشه و مرغ آماده طبخ باید ۲8 درصد 
باشــد در حالی که این قیمت در حال حاضر به باالی 45 
درصد رســیده که اگر وضع به همین منوال پیش برود در 
یکــی دو ماه آینده بار دیگر قیمت مرغ تا ۱5 هزار تومان 

هم افزایش خواهد داشت.

  شناسایی 15 هزار هکتار 
کانون گرد و غبار در خراسان شمالی

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: سرپرســت اداره 
کل حفاظــت محیــط 
شمالی  خراسان  زیست 
گفت: بیش از ۱5 هزار 
هکتار کانون گرد و غبار 
در این استان شناسایی 

شده که در معرض فرسایش بادی است.
اله پور در نشست خبری با بیان اینکه شدت آلودگی و غلظت 
گرد و غبار در این کانون ها کم و متوســط است و بیشترین 
تأثیر آن در شهرســتان جاجرم است، اظهار کرد: شناسایی 
کانون های گرد و غبار در میاندشت جاجرم، نتیجه مطالعاتی 
است که در سطح ملی و در ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و 

غبار کشور انجام شده است.
وی افزود: در این استان تاکنون نشست ستاد مقابله با پدیده 
گرد و غبار برگزار نشده و قرار است به زودی با حضور یکی از 

مسئوالن کشوری دایر شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در 
گفت وگو با قدس:

  حق بیمه حق التدریسی ها همزمان با 
پرداخت حقوق ارسال می شود

طلبی:  آنالین-  قدس 
و  آمــوزش  مدیــرکل 
پرورش خراســان رضوی 
گفت: حق بیمه نیروهای 
از  پــس  حق التدریــس 
به  آن ها،  حقوق  پرداخت 
تأمین اجتماعی پرداخت 
می شود از این رو هر گونه تأخیر در پرداخت حقوق حق التدریس ها 

موجب عقب افتادگی سابقه بیمه ای آن ها خواهد شد. 
قاسمعلی خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: حق 
بیمه نیروهای حق التدریس پس از پرداخت حقوق آن ها، به تأمین 
اجتماعی پرداخت می شود تا سابقه بیمه ای برای آن ها ثبت شود.

وی تصریح کرد: از این رو زمانی که حقوق نیروهای حق التدریس 
با تأخیر پرداخت می شود بیمه تأمین اجتماعی آن ها نیز با تأخیر 
ارسال خواهد شد و مراجعه افراد مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: در حال 
حاضر سعی بر این است تا حقوق حق التدریس های آزاد، ماه به 
ماه و به روز پرداخت  شــود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد 
اما پرداخت حق التدریس شاغلین 9ماه است که تأخیر دارد و از 

فروردین ماه پرداخت نشده است.
خدابنده افزود: از طرفی حق التدریس ها بسته به تعداد ساعتی 
که کالس درس دارند برای آن ها ســابقه بیمه ارسال می شود 
از این رو ممکن اســت ماهانه به طور کامل ســابقه بیمه از 
طرف آموزش و پرورش برای آن ها ارســال نشود و کسری و 
کمبودهایی در این باره وجود داشــته باشد اما افرادی که به 
صورت حق التدریس تمام وقت با مدارس همکاری دارند بیمه 

آن ها به صورت کامل ارسال می شود.
وی تصریح کرد: اما اگر بنا به هر دلیلی نیروهای حق التدریسی در 
زمینه بیمه تأمین اجتماعی و حق بیمه ای که برای آن ها ارسال 
می شود با مشکالت و مسائلی مواجه هستند به امور اداری مناطق 

مراجعه کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

معاون جهاد کشاورزی خراسان شمالی:
  ذرت علوفه ای و حبوبات جایگزین 

کشت برنج می شود
معاون  قدس:  بجنورد- 
گیاهی  تولیــدات  بهبود 
کشاورزی  جهاد  سازمان 
گفت:  شــمالی  خراسان 
حبوبات،  علوفه ای،  ذرت 
کینــوا  و  چغندرقنــد 
کشــت های  عنــوان  به 

جایگزین کشت برنج در استان معرفی شدند.
دکتر محمدجواد تشکری اظهار کرد: در استان خراسان شمالی 
کشــت برنج در بخش مانه از شهرســتان مانه و سملقان انجام 
می شــود که این اراضی در مناطق باالدست و پایین دست سد 

شیرین دره قرار دارند.
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که در خراسان شمالی محصول 
برنج به عنوان کشت دوم در اراضی کشاورزی بخش مانه کشت 
می شود، گفت: پس از آنکه محصوالت گندم و جو برداشت شد، 
از اواخر خرداد ماه تا اواسط تیر ماه در بخش مانه محصول برنج 

کشت می شود.
وی افزود: در خرداد ماه امســال 750 هکتار از اراضی کشاورزی 
بخش مانه در شهرستان مانه و سملقان زیر بار کشت برنج رفت.

وی با اعالم اینکه در استان در خرداد ماه 99 بهای آب برای کشت 
برنج دو نرخی خواهد شد، بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی نیز 
از ســال گذشته اطالع رسانی های الزم برای برنج کاران استان را 

انجام داده و کشت های جایگزین را به آنان معرفی کرده است.
تشــکری در ادامه گفت: ســازمان جهاد کشــاورزی استان به 
برنج کاران استان کشــت ذرت علوفه ای، حبوبات، چغندرقند و 
کینوا را به عنوان کشــت های جایگزین پیشنهاد کرده است که 

حدود 70 تا 80 درصد از سود کشت برنج را پوشش می دهد.
وی همچنیــن افزود: با توجه به اینکــه ارز دولتی نیز بر واردات 
حبوبات اختصاص نیافته بنابراین برای پاسخگویی به نیاز بازار، 

کشت حبوبات دارای توجیه اقتصادی است.
وی درباره کشت کینوا نیز عنوان کرد: کینوا محصولی است که 
دوره رشد کوتاهی دارد با وجود این، در صورتی که مسئله قیمت 
توافقی فروش آن حل شــود این محصول یکی از جایگزین های 

بسیار خوب کشت برنج در استان خواهد بود.
دکتر تشکری در خاتمه درباره پیش بینی سطح زیر کشت برنج 
در خرداد ماه 99 در اســتان نیــز بیان کرد: در بهار 98 به دلیل 
بارش های زیاد در اســتان سطح زیر کشت برنج در بخش مانه 
به 750 هکتار رســید، با وجود این به علت کاهش محســوس 
بارندگی هــا در پاییز و زمســتان 98 و در صورت تداوم کاهش 
بارندگی ها در بهار 99 پیش بینی می شــود که سطح زیر کشت 

برنج در خرداد ماه 99 کاهش پیدا کند.

به همت نیکوکاران خراسان رضوی محقق شد
  ارسال نخستین محموله کمک های مردمی 

برای سیل زدگان سیستان و بلوچستان
توســعه  معاون  قدس: 
مردمی  مشــارکت های 
خراســان  امداد  کمیته 
نخستین  گفت:  رضوی 
محمولــه کاالیــی این 
نهاد به منظور کمک به 
گرفتاران سیل در استان 

سیستان و بلوچستان به ارزش ۱50 میلیون تومان به صورت 
نقدی و غیرنقدی ارسال شد.

حسین گیالسی اظهار کرد: تاکنون نیکوکاران استان 400 
میلیون تومان به پایگاه های این نهاد در قالب ۱50 میلیون 
تومــان نقدی و ۲50 میلیون تومــان به صورت غیرنقدی 
کمک کرده اند که در نخستین مرحله محموله ای به ارزش 
۱50 میلیون تومان به مناطق سیل زده در استان سیستان 

و بلوچستان ارسال شد.
وی با عنوان اینکه این نهاد با اســتفاده از ظرفیت مراکز 
نیکوکاری برای دریافت وجوه نقدی و غیرنقدی هموطنان 
برای کمک به مردم مناطق سیل زده اقدام می کند، ادامه 
داد: عالوه بر دفاتر کمیتــه امداد و ۲55 مرکز نیکوکاری 
فعال در سطح استان، ۱۳ پایگاه در مشهد مقدس نسبت 

به جمع آوری کمک های مردمی ایجاد شده است.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان 
رضوی با عنــوان اینکه دفاتر کمیته امداد شهرســتان ها 
نیــز آماده جمــع آوری کمک هــای نقــدی و غیرنقدی 
هموطنان هســتند، بیان کرد: نیکوکاران خراسان رضوی 
می توانند کمک های نقدی خود را از طریق شــماره کارت 
۱7۱۱ - 0000 - 9979 - ۶0۳7 و یا شــماره حســاب 
0۱۱07۶974900۱ با شناسه پرداخت 88040۱940 به 

این موضوع اختصاص دهند.
وی با تأکید بر اینکه کمک هــای اهدایی غیرنقدی حتماً 
کاالهای نو و لوازم مورد نیاز سیل زدگان باشد، اعالم کرد: 
نیکوکاران می تواننــد کمک های مورد نیاز غیرنقدی خود 
شامل پتو، آب معدنی، موادغذایی با تاریخ انقضای ۶ماه و 
اقالم بهداشتی را به مراکز نیکوکاری و ادارات سطح استان 
تحویل دهند اما کمک های غیرنقــدی در تهیه مایحتاج 
ســیل زدگان و ســرعت عمل در تهیه، ارسال و توزیع آن 
موضوع مهمی است که هموطنان عزیز می توانند ما را در 

این خدمت انساندوستانه یاری کنند.

قدس: پس از هماهنگی های صورت گرفته طرح صدور 
کارت ســالمت بــرای خودروهای دوگانه ســوز تبدیلی 

)دوگانه های دستی( از سر گرفته شد.
پس از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت 
بنزین شــاهد رونق دوباره بازار خودروهای دوگانه سوز و 
نیز تقاضای بیشــتر مالکان خودروهای بنزین سوز برای 

دوگانه سوز کردن خودروهایشان بودیم.
اما نکته مهم در این بین مسئله صدور کارت معاینه فنی 
برای خودروهای دوگانه سوز تبدیلی بود که هر چند در آغاز 
اجرای طرح سهمیه بندی بنزین مدیران دستگاه های متولی 
مدعی بودند هماهنگی های الزم برای صدور کارت سالمت 
خودروهای تبدیلی صورت گرفته و تمام دست اندرکاران 
این موضوع با هدف کاهش مصرف سوخت های فسیلی و 
در نهایت کاهش آلودگی های ناشی از مصرف این سوخت ها 

در تالش برای رفع موانع سیستمی موجود هستند.
بــر همیــن اســاس در هفته هــای اول اجــرای طرح 
ســهمیه بندی بنزین مراکــز خاصی اقدام بــه بازبینی 
خودروهای دوگانه سوز تبدیلی می کردند و بر اساس مجوز 
صادر شده از سوی آن ها مراکز معاینه فنی خدمات خود 

را به این دسته از خودروها ارائه می دادند.
با گذشت چند هفته از اجرای این تصمیم بود که خبرهای 
ناامید کننده ای از توقف اجرای این طرح به گوش رســید و 
در پیگیری های بعدی مشخص شــد به علت ناهماهنگی 
دستگاه های مرتبط با موضوع در بحث استانداردهای تعیینی 
و نیز تجهیز مراکز خدماتی ادامه طرح به مشکل خورده است.

  تصمیمات جدید 
پس از بروز مشــکالت و مطرح شدن آن بود که هیئت 
دولت و وزارتخانه های دســت انــدرکار موضوع به دنبال 
یافتــن راه های جدید برای حل مشــکالت بودند که در 
نهایت اوایل هفته گذشــته به نقل از مدیران کشــوری 
شرکت نفت اعالم شد که با تصمیم دولت اوالً تسهیالت 
ویــژه ای برای دوگانه ســوز کــردن خودروهای خدمات 
عمومی در بخش مســافری و باری در نظر گرفته شــده 
و ثانیاً دارندگان خودروهای شــخصی نیــز می توانند با 
مراجعه به مراکز دارای مجوز نسبت به دوگانه سوز کردن 

خودروهای خود اقدام کنند.
حسن قلی پور، مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی با اشاره به اینکه هزینه گازسوز کردن 
خودروها رایگان اســت، گفت: بر اســاس مصوبه شورای 
عالی اقتصادی دولت با پرداخــت ۶هزار و 500 میلیارد 
تومان کمک بالعوض، تمامی خودروهای عمومی بنزینی 
شامل یک میلیون و 400 هزار وانت، تاکسی، ون و دیگر 

مسافربرهای شخصی را دوگانه سوز می کند.
وی به این نکته نیز اشــاره کرد کــه مذاکراتی با یکی از 
بانک هــای خصوصی کشــور در حال انجام اســت که 
مطابق آن وام 5 میلیون تومانی برای دوگانه ســوز کردن 

خودروهای شخصی داده خواهد شد.

  آمادگی 22 مرکز در مشهد
بــر همین مبنا دبیر اتحادیه ســوخت های جایگزین در 
مشــهد در گفت وگو با خبرنگار مــا از آمادگی ۲۲ مرکز 
دارای مجوز برای ارائه خدمات به خودروهای دوگانه سوز 

تبدیلی خبر داد.
بهنام پاینده خواه گفت: بر اســاس اعالم مدیران سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت خراســان رضوی بــه دنبال 

رایزنی هــای صورت گرفتــه در ســطح وزارتخانه های 
مرتبط با موضوع، اجازه الزم برای ارائه مجدد خدمات به 

خودروهای تبدیلی صادر شده و به زودی ابالغ می شود.
وی افــزود: دارندگان خودروهــای بنزینی که متقاضی 
دوگانه ســوز کردن خودرو خود هســتند بــا مراجعه به 
سامانه اطالعات جامع خودروهای گازسوز کشور به نشانی 
 می توانند نام نویسی اولیه را انجام دهند 
و پس از دریافت پیامک از این سامانه نسبت به انجام سایر 

مراحل اقدام کنند.
او ادامه داد: اما دارندگان خودروهای دوگانه تبدیلی می توانند 
به یکی از ۲۲ مرکز دارای مجوز دوگانه سوز کردن خودروها در 
مشهد و در شهرستان ها به مراکز دارای مجوز اعالمی مراجعه 
کنند و پس از انجام تست های فنی و در صورت تأیید آن کارت 
ســالمت خودرو آن ها صادر می شــود که با ارائه آن به مراکز 

معاینه فنی می توانند از خدمات این مراکز نیز بهره مند شوند.
پاینده خــواه اظهار کرد: در حال حاضر هنوز دســتوری 
برای نحوه استفاده از تسهیالت بانکی دوگانه سوز کردن 
خودروها ابالغ نشده و هزینه انجام این اقدام از شهروندان 
متقاضی اخذ می شود که به طور مثال برای خودرو پراید 

حدود ۳میلیون تومان است.

قدس پیگیری کرد

همه چیز درباره دوگانه سوز کردن رایگان خودروها

اگر برای تنفس هوایی 
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تخریب آن ها مواجه 
می شویم و خواهیم 
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تخم مرغ

از محل جمع آوری زکات محقق شد
توزیع ۴۰ دستگاه بخاری میان نیازمندان سبزوار

قدس: بــا پرداخــت درصــدی از زکات 
جمع آوری شــده در شهرســتان سبزوار، 
40خانواده روســتای کلیدر این شهرستان 

صاحب بخاری شدند.
رئیس کمیته امداد شهرســتان ســبزوار 
گفت: از محل زکات مردم این شهرســتان 
40 دستگاه بخاری میان محرومان روستای 
دهنه کلیدر سبزوار که به تازگی گازرسانی 

شده توزیع شد.
داورزنی افزود: امسال حدود ۱7میلیارد ریال 
از زکات در شهرســتان سبزوار جمع آوری 

شــد و مردم بخش روداب این شهرستان 
بیشترین زکات را دادند.

وی ادامه داد: این میزان زکات نســبت به 
سال گذشته حدود ۲0درصد افزایش یافته 

است.

اقدامی قابل تحسین از یک نیکوکار
راه اندازی دیوار مهربانی توسط نانوای سرخسی

فارس: متصدی یک نانوایی سنگکی در 
سرخس دست به اقدامی تحسین برانگیز 
زده و بــا ایجاد یک دیــوار مهربانی در 
نانوایــی خود به نیازمنــدان نان رایگان 

می دهد.
»هــر آنچه انفاق کنید، خــدا عوضش را 
می دهد«، بخشــی از آیه ۳9 ســوره سبا 
اســت که یک نانوا در نانوایی ســنگکی 
خــود واقــع در بولــوار ولی عصر شــهر 
مرزی ســرخس روی بنر نوشــته است. 
بنری با عنــوان »دیــوار مهربانی« و دو 

بخش »عزیزانی که نیازمند می باشند« و 
»عزیزانی که توانایــی دارند« و در پایین 
بنر نیز پوشه ای قرمز رنگ برای گذاشتن 
فیش هــا قرار دارد که باالی آن نوشــته 

شده »هر فیش یک عدد نان«.



خبر

شهردار نیشابور:
 تردد وسایل نقلیه سنگین 

جان شهروندان را به خطر انداخته است
ایسنا : شــهردار نیشابور گفت: به 
دلیل وجود جاده ترانزیتی مشهد - 
تهران شاهد عبور خودروهای حامل 
خطرناک  و  موادشیمیایی  سوخت، 
نیشــابور  بافــت داخلی شــهر  از 
هســتیم که مخاطرات زیادی برای 
شهروندان و افرادی که از این مسیر 

تردد می کنند، به همراه دارد.
علی نجفــی عنوان کــرد: بزرگراه 
مشــهد - تهران شهر نیشــابور را به دو قسمت شــمالی و جنوبی تقسیم کرده و 
با توجه به توســعه شهر در بخش شــمالی به نوعی بزرگراه شمالی از وسط شهر 

عبور می کند.
وی ادامه داد: اگرچه هنوز این محور را از اداره راه و شهرســازی تحویل نگرفته ایم 
و مسئولیت زیرساختی آن با این اداره است، اما از نظر ایمنی تهدیدی جدی برای 
شــهر و مردم محســوب می شــود، به طوری که در فروردین  ماه سال قبل شاهد 

واژگونی و آتش گرفتن یکی از تانکرهای حامل بنزین در این محور بودیم. 
نجفی با اشاره به وضعیت ســاخت کنار گذر جنوبی نیشابور بیان کرد: اگرچه در 
اجــرای معابر و گذرگاه های جدید باید برای پروژه بــازده و تراز اقتصادی تعریف 

شود، اما در کمربندی جنوبی نیشابور این مسئله لحاظ نشده است. 
شهردار نیشابور افزود: کاربری های اطراف این کمربندی خدماتی هستند و از نظر 
اقتصادی توجیهی ندارند، از ســویی با توجه به اینکه شهرداری  با مشکالت مالی 
بســیاری دست به گریبان است، به تنهایی نمی تواند چنین پروژه های سنگینی را 
اجرا کند. وی اظهار کرد: در تالش هســتیم با رایزنی از محل کمیســیون ماده ۵ 
و کمیســیون امور زیربنایی مجوز تغییرات موضعــی در اطراف کنار گذر جنوبی 

نیشابور صادر شود تا پروژه صرفه اقتصادی پیدا کند.
نجفی گفــت: از دیگر مواردی که منجر به تأخیر در اجرای پروژه شــده، تغییر 
طرح جامع و تفصیلی بوده اســت. با وجود اینکــه در طرح تفصیلی محدوده ای 
برای اجرای طرح کنارگذرجنوبی مشــخص شــده بود، ولی در طرح جامع این 
محــدوده تغییر کرده که باید پیگیری های الزم برای رفع مشــکل صورت گیرد. 
شــهردار نیشــابور مطرح کرد: با وجود تمام مشــکالت، مدیر پروژه کمربندی 
جنوبی نیشابور مشخص شده اســت و پروژه تاکنون هیچ  گونه پیشرفت فیزیکی 
نداشــته و در حال حاضر امالک واقع در مسیر پروژه توسط کارشناسان در حال 
شناسایی هستند تا با رایزنی با مالکان به توافق هایی دست پیدا کنیم و گام های 

اولیه برداشته شود. 
وی ادامــه داد: در برآورد اولیه ۱۰ میلیارد تومان برای قطعه اول پروژه پیش بینی 
اعتبار شده اســت. با توجه به اینکه به دلیل مشکالت ترافیکی در گذر ۳۰ متری 
طالقانــی باید گذر جنوبی هرچه ســریع تر احداث شــود، از حدود ســه ماه قبل 

شهرداری نیشابور با جدیت پیگیر اجرای این پروژه است. 
وی یادآور شــد: پروژه کنارگذر جنوبی نیشابور در دو فاز اجرا می شود که فاز اول 
دو کیلومتر خواهد بود و در فاز اول پروژه اتصال بولوار رســالت به ســمت جاده 

کاشمر عملیاتی می شود. 

روی خط حادهث

روی خط خبر
 اجرای طرح کاهش آلودگی هوا 

در مشهد یک هفته به تأخیر افتاد
 صف های طوالنی خودروها 

مقابل مراکز معاینه فنی
اعالم  براســاس  قدس: 
پلیس راهــور  رئیــس 
اجرای  خراســان رضوی 
)طرح   »LEZ« طــرح 
کاهــش آلودگی هوا( در 
مشهد یک هفته به تأخیر 
افتاد. سرهنگ حمیدرضا 

دهنوی گفت: طــرح اعمال قانون بــرای خودروهای بدون 
گواهی معاینه فنی قرار بود همزمان با 29 دی ماه )روز هوای 
پاک( در مشهد اجرایی شود، اما به دلیل درخواست شهروندان 
و افزایــش تعداد مراجعان به مراکز معاینه فنی، پلیس راهور 
برای رعایت حال شهروندان با تمدید یک هفته ای اجرای این 

طرح موافقت کرده است.
وی اظهار کرد: هدف اصلی این طرح کاهش آلودگی هواست 
که مأموران پلیس راهور با اســتفاده از دوربین های کنترلی 
سطح شهر و بررسی اطالعات خودروهای عبوری در سامانه 
معاینه فنی و نیز کنترل و نظارت میدانی، با خودروهای بدون 
معاینه فنــی برخورد می کنند، بنابرایــن امیدواریم در مدت 
باقیمانده دارندگان خودروهای بدون معاینه فنی با مراجعه به 

مراکز فنی به کاهش آلودگی شهر کمک کنند.
دهنوی ادامــه داد: با اجرای این طرح پــالک خودرو بدون 
معاینه فنی و مدارک راننده اخذ شده و پالک مخصوص اعزام 
به تعمیرگاه روی وســیله نقلیه نصب می شود که پس از رفع 
عیب و ارائه گواهی معاینه فنی به مأموران، مدارک به راننده 

برگردانده می شود.
الزم به ذکر اســت، ۱8 دی ماه جاری مدیران دســتگاه های 
دخیل در موضوع با برگزاری یک نشســت خبری از اجرای 
طرح» LEZ« از 29 دی ماه خبر دادند و مدعی شدند طرح 
کاهش آلودگی هوا در کل شهر مشهد با اولویت هسته مرکزی 
اجرایی می شود و در این طرح ۱۰9 دوربین سازمان ترافیک 
شــهرداری مشهد که به مرکز فرماندهی پلیس راهور متصل 
شده اند، پالک خودروها را ثبت و بالفاصله به سامانه »سیمفا« 
یا همان سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران ارسال می کنند و 
هر خودرویی که معاینه فنی نداشته باشد شناسایی می شود.

میزان جریمه نداشتن برگ معاینه فنی خودروها ۵۰۰ هزار 
ریال اســت و دوربین های ثبت تخلفات یک بار در روز برای 
ثبت تخلف اقــدام می کنند و اگر فرد برای اخذ معاینه فنی 

اقدام نکرد، در هر بار ۵۰۰ هزار ریال جریمه می شود.
گزارش خبرنگار ما از مراکز معاینه فنی خودرو در مشهد بیانگر 
حضور پرتعداد و صف های طوالنی خودروها در پشت درهای 

این مراکز است.

یک مسئول خبر داد
 انسداد۶۸۰ حلقه چاه غیرمجاز 

در چهار شهر خراسان رضوی
ایسنا: مدیــر امورمنابع 
مشهد  شهرســتان  آب 
گفت: از ابتدای امسال تا 
پایان آذر ماه ۶8۰ حلقه 
چاه غیرمجاز در محدوده 
تحــت پوشــش امــور 
مشهد،  )شهرستان های 

چناران، طرقبه، شاندیز و فریمان( پر و مسلوب المنفعه شد. 
محمد برزویی اظهار کرد: این اقدامات با اخذ دستور قضایی 
انجام گرفته و همچنین در این مدت سه حلقه چاه غیرمجاز 

نیز پلمب شد. 
وی ادامــه داد: از ۶8۰ حلقه چاه غیرمجاز مذکور، ۴9 حلقه 
چاه با عمق هــای ۱۱۰ تا 22۰ متر و دبی های بین ۵ تا 2۵ 
لیتــر برثانیه و ۶۱ حلقه نیز با عمق هــای ۷۰ تا ۱۱۰ متر و 
دبی های ۳ تا ۱2 لیتر بر ثانیه بوده اند و بقیه عمق هایی کمتر 

از ۷۰ متر داشته اند. 
برزویــی با بیان اینکــه این اقدامات در ایــن مدت موجب 
جلوگیری از بهره برداری و برداشت غیرمجاز ساالنه حدود ۳2 
میلیون مترمکعب آب شده است، افزود: همچنین طی مدت 
یاد شده، این امور با همکاری نیروی انتظامی 2۳ دستگاه و 
ادوات حفاری غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور منابع 

آب مشهد را شناسایی و توقیف کرده است. 

سرای مهر شهرداری بجنورد آماده 
پذیرش بی خانمان ها است

بجنورد- خبرنگارقدس: 
شــهرداری  مهر  ســرای 
بجنــورد آمــاده پذیرش 
بی خانمان هــا و متکدیان 
است.شــهردار بجنــورد 
گفت: با شروع برودت هوا 
و توصیه شورای اسالمی 
گرمخانه  بجنورد  شــهر 

سرای مهر شهرداری آماده پذیرش افراد بی خانمان و متکدیان 
شــد.زارعی افزود: این گرمخانه در راســتای حمایت از افراد 
بی خانمان و کارتن خواب توســط شهرداری  در ایام زمستان 
برای این افراد مجهز شده است.وی یادآور شد: سامانه ۱۳۷ 
شهرداری و شماره تماس ۳2222۱۱۳ دو شماره ای هستند 
که شهروندان در صورت مشاهده این افراد می توانند گزارش 
داده و دراســرع وقت همکاران ما اقدام به حضور در محل و 

انتقال این افراد به گرمخانه خواهند کرد.

شناسایی ۲۰ رستوران غیرمجاز در مشهد
ایرنا: رئیس اتحادیه صنف رســتوران، چلوکباب، آشپزخانه، 
کباب و حلیم مشــهد گفت: 2۰ واحد رســتوران غیرمجاز در 
کالنشهر مشهد شناسایی شد. حسن امیریان افزود: طبق ماده 
۱2 قانون نظام صنفی، مســئوالن هر واحد رستورانی در گام 
نخست فعالیت خود باید استعالمات الزم را اخذ و آموزش های 
الزم را فرا بگیرند که این واحدهای غیرمجاز این کار را نکرده اند، 
یعنی به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت و 
ارائه خدمات به مردم کرده اند. وی اضافه کرد: تمامی واحدهای 
غیرمجاز در مناطق حاشــیه شهر مشهد مستقر هستند و 
فعالیت دارند که در هماهنگی با نهادهای متولی عملیات مهر 
و موم آن ها انجام می گیرد. رئیس اتحادیه صنف رســتوران، 
چلوکباب، آشــپزخانه، کباب و حلیم مشــهد گفت: در هر 
منطقه شــهری مشهد ۱۰ بازرس اتحادیه فعالیت دارند و از 
زمان آغاز فعالیت تا شناســایی و انجام مهر و موم هر واحد 
غیرمجاز حداکثر یک ماه فاصله است. امیریان افزود: با توجه 
به اینکه فعالیت واحدهای رســتورانی به دلیل عرضه غذا و 
اهمیت رعایت مسائل بهداشتی و سالمتی در آن از حساسیت 
باالیی برخوردار است، بنابراین رصد و کنترل فعالیت واحدها 

در این بخش با توجه فوق العاده ای انجام می شود. 

مهار آتش سوزی کارخانه تولید ایزوگام 
افســرنگهبان  قدس: 
از  مشهد  آتش نشــانی 
آتش ســوزی  اطفــای 
کارخانــه  در  مهیــب 
در  ایــزوگام  تولیــد 
کالت  مشــهد-  جاده 
آتش نشــانان  تالش  با 
پنج ایستگاه آتش نشانی این شهر خبر داد. سرآتشیارمجید 
فرهادی با بیان این مطلب افزود: بامداد روز گذشــته در پی 
تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱2۵ مبنی بر وقوع  انفجار 
توأم با آتش ســوزی در یکی از مخــازن یک کارخانه تولید 
ایزوگام در جاده مشــهد به کالت، ستاد فرماندهی با توجه 
به حساســیت موضوع بالفاصله آتش نشــانان ایستگاه های 
2۱،29،۳8،۴۵و۳۷ســازمان آتش نشــانی شهر مشهد را به 
همراه خودروهای ســبک و سنگین اطفای حریق به محل 

آتش سوزی در روستای کالکوب اعزام کرد.
وی خاطرنشــان کرد: آتش نشــانان به محض حضور در محل 
مشــاهده کردند  انفجــار به همراه حریــق در یکی از مخازن 
نگهداری قیر این مجموعه به وقوع پیوســته و شعله های آتش 
در حال گسترش به سایر قســمت های این کارخانه است که 
بالفاصله آتش نشــانان به چندین گروه تقســیم و ضمن مهار 
آتش ســوزی، عملیات اطفای کامل حریق را انجــام داده و از 
ســرایت آتش به انبــار اصلی و مجموعه نگهــداری مواداولیه 
جلوگیری به عمل آوردند.شــایان ذکر است، در این حادثه به 
کسی آسیبی نرسیده و علت دقیق وقوع این آتش سوزی توسط 
کارشناسان مربوط  در آتش نشانی مشهد در دست بررسی است.

از کارمندان  بــرای یکــی  عقیل رحمانی 
اداره کل ورزش و جوانان خراســان رضوی که به 
واسطه پست سازمانی اش و با روش های مختلفی 
به بیت المال خیانت کــرده و ۶ میلیارد و ۱۴۰ 
میلیون ریال را تبدیــل به مال البیت کرده بود، 

کیفرخواست محکومیت صادر شد.

 پول اجاره اماکن ورزشی 
در جیب اختالسگر

چند ماه پیش از ســوی ســازمان بازرسی کل 
خراســان رضوی مســتنداتی مبنی بــر اینکه 
یکــی از کارمنــدان اداره کل ورزش و جوانــان 
خراسان رضوی با توجه به دسترسی و سمتی که 
داشت به صورت کامالً حرفه ای اقدام به تصاحب 
اموال عمومی به نفع خود کرده است، به شعبه 
2۰9 دادسرای ناحیه 2 مشهد ارجاع و براساس 
اهمیت ماجرا موضوع به صورت ویژه ای توسط 

مقام قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.
در ادامه مقام قضایی از ســازمان اطالعات سپاه 
خراسان رضوی خواست به عمق تخلفات صورت 
گرفته از سوی متهم نفوذ کرده و تمامی زوایای 
دســت درازی کارمنــد متخلف کــه در واحد 
حسابداری مشــغول به فعالیت بود را مو به مو 
شناســایی و مســتندات آن را هم به دستگاه 
قضایی ارائه دهند.وقتی تیم های زبده ســازمان 
اطالعات سپاه خراسان رضوی رسیدگی به ماجرا 
را در دســتور کار خود قرار دادند و چند روزی 
روی آن متمرکز شدند، هرچه سرنخ های تخلف 

را دنبال می کردند گستردگی 
جرایم صورت گرفته از سوی 
متهم بیشــتر روشــن و ادله 
جــرم در اختیار آن هــا قرار 
می گرفت. این سلسله اقدامات 
موجب شــد  معلوم شود فرد 
مذکور که مأمــور نقد کردن 
برخی چک ها و مطالبات آن 

اداره کل بود، تمامی تخلفــات خود را در حین 
نقد کردن وجوه اجاره بهای اماکن ورزشی کلید 
می زده است.از سوی دیگر واکاوی یکی از موارد 
نمایان کرد کارمند خیانتــکار پس از آنکه پی 

می برد حساب بانکی یکی از 
مستأجران آن اداره کل خالی 
اســت و چک ارائه شده پاس 
نمی شود، به صورت حضوری 
به فرد بدهکار مراجعه و اجاره 
عقب افتاده مکان ورزشی را به 
صورت نقد دریافت و به جای 
آنکه امانتدار بیت المال باشد، 
وجوه نقد را تصاحب و به حسابش واریز می کند.

پیگیری ماجرا همچنان ادامه داشــت تا معلوم 
شد این سلسله اقدامات در طول مدت دو سال 
رقم خــورده و کارمند خیانتکار اداره کل ورزش 

و جوانان خراسان رضوی در چندین مورد انجام 
اعمال مجرمانه مذکــور، چندین میلیارد ریال 
را تصاحب کرده اســت و این گونه بود که متهم 
با دســتور قضایی بازداشت شــد.در این میان 
مســئوالن اداره کل ورزش و جوانان استان هم 
پس از آنکه در جریان واقعه قرار گرفتند، گزارشی 

را به دستگاه قضایی ارسال کردند.

مجرم بیش از 2میلیارد ریال را پس داد!
فراینــد قضایی این پرونده هم چند ماهی طول 
کشید تا تمامی اســناد و ادله جرم جمع بندی 
شــود، پس از آن هم متهم چندین بار در شعبه 
2۰9 دادســرا مورد بازجویی قــرار گرفت و در 
نهایت وقتی در مقابل ادلــه غیرقابل انکار قرار 
گرفت، به اعمال مجرمانه خــود اعتراف کرد و 
حتی در یکی از جلســات بازپرسی حاضر شد  
2میلیارد و 89۰ میلیون ریال از وجوه باال کشیده 

را پس بدهد که این اقدام هم صورت گرفت.
حال پس از طی شــدن مراحل بازپرسی، قرار 
کیفرخواســت متهــم تحت عنــوان اختالس 
۶میلیارد و ۱۴۰میلیون ریالی از طریق تصاحب 
وجوه چک های دریافتی از مستأجران اداره کل 
ورزش و جوانان خراســان رضوی صادر و پرونده 
برای طی شدن دیگر مراحل موردنیاز به دادگاه 

کیفری مشهد ارسال شد.
همچنین گزارش قدس حاکی است با توجه به 
ابعاد گســترده پرونده تحقیقات نسبت به سایر 

متهمان ادامه دارد.

 با صدور کیفرخواست مشخص شد

اختالس600 میلیونی کارمند اداره کل ورزش و جوانان

 کیفرخواست متهم تحت 
عنوان اختالس از طریق 
تصاحب وجوه چک های 

دریافتی  ازمستأجران 
صادر شد

بــرش

آب و هوا
برف و باران در راه خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز تا بعدازظهر جوی 
نســبتاً پایدار برای غالب نقاط استان پیش بینی می شود اما 
از بعدازظهر امروز با نفوذ ســامانه بارشی روی استان بتدریج 
بارش ها از نواحی جنوبی آغاز و با گسترش سامانه در روزهای 
یکشنبه و دوشنبه در اکثر نقاط استان شاهد بارش به صورت 
برف و باران همراه با افزایش ســرعت وزش باد خواهیم بود. 
سامانه بارشــی بعدازظهر سه شنبه از مرزهای شرقی استان 
خارج خواهد شــد. طی این مدت تشــکیل مه، کاهش دید، 

یخبندان و لغزندگی سطح جاده ها دور از انتظار نیست.
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فضای مجازی: 

خط قرمز فرمانده انتظامی استان از درگیری مسلحانه 
پلیس با قاچاقچیان مسلح، هالکت یک سوداگر مرگ، 
مجروح شدن سه قاچاقچی و دستگیری چهار قاچاقچی 

دیگر در این زمینه خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی در تشریح این عملیات ضربتی 
و غافلگیرانــه گفت: پلیس مبارزه با موادمخدر اســتان 
در عملیاتی مشترک با ســربازان گمنام امام زمان)عج( 
محموله سنگین موادمخدر صنعتی که از استان سیستان 
و بلوچستان به مقصد مشهد قاچاق شده بود را به طور 

پوششی و نامحسوس تحت تعقیب قرار دادند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: مأموران انتظامی 

و ســربازان گمنام امام زمان)عج( با ردزنی های دقیق و 
تعقیب سایه به سایه ســوداگران مرگ، در دقایق اولیه 
بامداد روز گذشــته وارد عمل شــده و به راننده خودرو 
ســواری ســمند حامل موادافیونی در حوالی مشــهد 
)منطقه بینالود( دستور ایست دادند.سردار تقوی گفت: 
در این لحظه سوداگران مرگ به سمت مأموران انتظامی 
تیرانــدازی کردند و پلیس نیز با آمادگی کامل و در یک 
درگیری مسلحانه، فرصت هر گونه واکنش دیگری را از 
آنان گرفت.فرمانده انتظامی خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: در این درگیری مســلحانه یکی از سرشــاخه های 
قاچاق موادافیونی که تبعه خارجی بود به هالکت رسید 

و سه  قاچاقچی نیز مجروح شدند.سردار تقوی با اشاره به 
دستگیری یک سوداگر مرگ در این عملیات، اظهار کرد: 
جان برکفان نیروی انتظامی در ادامه تحقیقات خود در 
کمتر از چند ساعت سه گرداننده دیگر باند که با خودرو 
سواری پژو ۴۰۵ قصد فرار داشتند را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به هشت 
متهم این پرونده که ســه نفر آنــان هم اکنون در مرکز 
درمانی تحت مراقبت هستند، گفت: در این عملیات ۷2 
کیلوگرم هروئین فشــرده و ۱۰ کیلو و ۳۵۰ گرم تریاک 
به همراه یک قبضه اسلحه کالش، سه تیغه خشاب و 8۴ 

تیر جنگی کشف شد.

پاتک پلیس به سوداگران مرگ در حوالی مشهد

یک سرشاخه قاچاق موادافیونی به هالکت رسید

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

 ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز شماره 550 شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه 
ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد 

واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 10/29/ 98 لغایت 98/11/16     مهلت تسلیم پیشنهادها تا ساعت14 مورخ98/11/16

زمان بازگشایی پاکات 98/11/17در محل دفتر شهردار تایباد.  
ش��هرداری در رد یا قبول پیش��نهادات مختار اس��ت .و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیش��نهادات خود عدول نمایند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد . 

متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 
 قیمت ماهیانه پایهتعدادنام محلردیف

مزایده)ریال(
 ضمانت شرکت در

مزایده)ریال(

 مغازه های شماره 1-2-3-4-5-6-8-9-10-15-16خیابان1
 2/800/000 112/100/000 بابدارالسالم کنار کال

22/800/0003/600/000 بابمغازه های شماره1 و10 داخل باربری خیابان دارالسالم2
13/500/0004/500/000 بابمغازه کنار درب ورودی جمعه بازار3

12/500/0003/300/000 قطعهیک قطعه زمین محصور داخل جمعه بازار4

5
مغازه های شماره1و 6 خیابان شهید بهشتی

14/200/0005/500/000 باب)شماره6(
12/500/0003/300/000 باب) شماره1(

2/000/0002/600/000دو غرفهغرفه شماره 4/1و 4/2 شهروند یک شمالی6

 طبق)71 قطعهقطعات زمین بازار شهروند 2 شرقی و غربی جهت نصب دکه7
لیست(

  67/000 )برای هر
متر مربع(

2/600/000

14/100/0005/300/000 غرفهغرفه شماره 16 بازار شهروند 2 خیابان امام خمینی )ره(8

                غرفه های5-6-11-12-13-14-15 بازار میوه فروشی9
بلوار مالصدرا

72/400/0003/100/000 غرفه

 قطعات زمین 3 -6-7-8-9 جهت نصب دکه فلزی جنب10
چاپخانه وحدت

5950/0001/250/000 قطعه

53/800/0005/000/000 بابمغازه های 1-2-3-5-6ضلع شمال ترمینال)اغذیه فروشی ها(11
63/500/0004/500/000 بابدفاتر و شرکت های داخل ترمینال12

2/100/0002/700/000دفتر شماره 3

4/800/0006/200/000یک بابمجتمع رفاهی میدان پیرهرات13

   8/500/000  جهتیک قطعهجمعه بازار14
46/000/000هر هفته

9/000/000  14/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت نصب قصر بادی15
600/000800/000یک غرفهدکه روزنامه فروشی )مقابل اداره پست(16
3/000/000   4/600/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سعدی جهت موتور شارژی17
3/000/0003/900/000یک غرفهدکه حاشیه میدان امام رضا)ع(18
2/800/0003/600/000یک غرفهدکه جنب بیمارستان19
8/000/00010/000/000یک قطعهقسمتی از کارخانه آسفالت قدیم)پارکینگ(20
1/300/000   2/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک سالمت جهت نصب قصر بادی21
1/500/0002/000/000دوبابمغازه های خیابان والیت22
1/000/000 1/600/000یک بابدکه پارک خطی23
13/000/000  20/000/000یک قطعهیک قطعه زمین پارک ملت جهت نصب قصربادی،استخرتوپ و...24
5/000/0006/500/000یک قطعهزمین شماره 2 حاشیه میدان سیف باخرزی25
41/400/0001/800/000 بابمغازه های شماره 7-8-12-13 مجتمع تجاری گلستان26

مغازه های مجتمع تجاری موالنا27
1/600/0002/100/000مغازهای2-4تا9

2/400/0003/100/000مغازه 11
2/600/000 14/000/000 بابمغازه شماره 3 پارک طبیعت جهت اغذیه و خواروبار28

 ایوب سیدالحسینی شهردارتایباد 
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)) آگهی تجدیدمزایده(( نوبت اول



ورزش خراسان فرهنگ و هنر

افتخار

ردمان

نمااگشیه

 کسب رتبه برتر مرکز تحقیقات 
بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

قــدس: در بیســت و 
جشــنواره  پنجمیــن 
پزشکی  علوم  تحقیقاتی 
تحقیقات  مرکــز  رازی، 
دانشــگاه  بیوتکنولوژی 
علوم پزشــکی مشــهد 
ارزشــیابی  براســاس 

فعالیت های پژوهشی در بین مراکز تحقیقات بیومدیکال مقام 
نخست را کســب کرد. دکتر فرزین هادی زاده، رئیس مرکز 
تحقیقات بیوتکنولوژی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد اظهار 
کرد: براساس نتایج ارزشیابی که مطابق با شاخص های جدید 
بین المللی انجام شده، تعداد کل مقاالت ثبت شده این مرکز 
تحقیقات در پایگاه Scopus، در سال ۲۰۱۹  میالدی ۳۱۹ 
مقاله بوده است. وی عنوان کرد: ۵۵ درصد از مقاالت این مرکز 
تحقیقات با همکاری محققان خارج از کشــور منتشر شده و 

حداقل یک نویسنده خارجی دارد. 

 درمانگاه سازمان تأمین اجتماعی 
در بردسکن ساخته می شود

فارس: مدیر درمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره 
به مراسم آغاز ســاخت درمانگاه سازمان تأمین اجتماعی در 
بردســکن، گفت: این پروژه با زیربنای ۲هزار و۲۰۰ متر و با 

اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در دو سال آینده ساخته می شود.
حمید داستانی در مراسم کلنگ زنی و ساخت درمانگاه سازمان 
تأمین اجتماعی بردسکن، اظهار کرد: یکی از شهرهایی که به 
دلیل تعداد باالی بیمه شدگان، استحقاق ایجاد مرکز درمانی 
تأمین اجتماعی را داشــت، شهرستان بردسکن بود که امروز 
کلنگ ساخت این پروژه زده شد. وی افزود: با توجه به اینکه 
سه پروژه درمانگاه تأمین اجتماعی در شهرهای درگز، فریمان 
و خواف در حال ساخت اســت، این پروژه در مدت زمان دو 
سال ساخته می شــود. وی با بیان اینکه از مشارکت خیرین 
ســالمت برای ساخت پروژه استقبال می کنیم، گفت: در این 
مرکز خدمات پزشــک عمومی، دندانپزشکی، تزریقات، نوار 
قلب، آزمایشــگاه و داروخانه به مردم ارائه می شود. همچنین 
در این مراسم مجتبی شاکری، فرماندار بردسکن گفت: باوجود 
همه خدمات دولت در حوزه بهداشت و درمان، وجود ۹ هزار 
بیمه شده اصلی و ۳6 هزار بیمه شده تبعی در شهرستان، یکی 
از نیازهای اساسی منطقه ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی بود.

   پایتخت ایران میزبان طالی ناب 
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

از  جمعــی  قــدس: 
شــرکت  کارشناســان 
شــهید  گاز  پاالیــش 
بــا هدف  هاشــمی نژاد 
معرفــی محصــول کود 
گوگرد بنتونیتی )طالی 
در  کشــاورزان  به  ناب( 

چهارمین نمایشگاه بین المللی کشــاورزی در پایتخت ایران 
اسالمی حضور پیدا کرده و به معرفی دستاوردهای این شرکت 

پرداختند.
کارشناس روابط عمومی این پاالیشگاه با اعالم این خبر، افزود: 
این نمایشــگاه با هدف معرفی ظرفیت های موجود در بخش 
کشاورزی کشور، ایجاد فرصت  برای برقراری ارتباط و شناسایی 
شرکت های معتبر داخلی، آشــنایی با آخرین دستاوردها و 
فناوری های تخصصی ارائه شده از سوی غرفه داران حاضر در 
نمایشگاه و بررسی امکانات برای صدور محصوالت کشاورزی 

به خارج از کشور برگزار شده است.
هادی مهاجر ادامه داد: شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد 
در کنار رســالت اصلی خود مبنی بر تأمین گاز مشــترکین 
شمال و شمال شــرق کشــور، محصوالت جانبی همچون 
گوگرد را تولید می نماید و در حال حاضر به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده گوگرد در کشور بشمار می رود و روزانه بیش از ۲ 

هزار تن گوگرد در این مجتمع تولید می شود.

حل جدول شماره قبل

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

7732جدول

  عمودی  افقی

zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

 نمایشگاه عکس فوکوس 2۰2۰ 
در مشهد و قونیه 
قدس: نمایشگاه عکس 
فوکوس ۲۰۲۰ با آثاری 
از ۳۰ عکاس کشورمان 
در گالری گلستانه مشهد 

آغاز به کار  کرد. 
آثار این نمایشگاه شامل 
با موضوعات  ۴۳ عکس 

طبیعت، چشم انداز، فاین آرت،  مفهومی و اجتماعی است که 
پس از نمایش در ایران  در ماه ژوئن ســال ۲۰۲۰ در گالری 
مرکز نمایشگاهی فیاپ )فدراسیون بین المللی هنر عکاسی( در 

شهر قونیه ترکیه نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.
در این نمایشگاه آثاری از عکاسان ایرانی شامل مازیار امینی 
آالشتی، نگار آقا علی طاری، هوتن باباپور، شیدا بادلی، یعقوب 
بایرامی فرجود، ابراهیم بهرامی، مجید بندارمقدم، ســیامک 
جعفری، مهرداد جمالی، زهرا حیدری، احمد خطیری، محمد 
متین خطیــری، امین دهقان، مهدی زابل عباســی، احمد 
ســامعی، علی سامعی، مسعود سلیمانی، علیرضا شاه حمزه، 
علیرضا عباسی، منا عبداهلل پور عراقی، سعید عرب زاده، حسن 
غفاری، محسن فرجامی پور، ثنا کمالی، سیداحسان مرتضوی، 
یاسر مهربانی، امیر نظری، حمیدرضا هاللی، امیرحسین هنرور 

و بهرام یزدان پناه به نمایش گذاشته  شد.
این نمایشگاه توسط کلوپ عکس فوکوس به عنوان نمایندگی 
فدراسیون بین المللی هنرعکاسی )فیاپ( در ایران با همکاری 
مؤسســه خانه هنر خیام، گالری گلســتانه مشهد، مؤسسه 
تحقیقات و مطالعات عکاسی آبگینه و آژانس ارتباطات برگزار 
 شد. عالقه مندان می توانند از امروز تا سوم بهمن ماه صبح و 
بعدازظهر به آدرس چهارراه بی ســیم – جهاد۳ - پالک ۱۹ 

)نگارخانه گلستانه( مراجعه نمایند.

  با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
 موزه فرش شیروان 

افتتاح می شود

بجنورد- خبرنگار قدس: اســتاندار خراســان شمالی 
از ســفر دو روزه وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی به این استان خبر داد. شجاعی تاریخ حضور 
مونسان در استان را ۳۰ دی و اول بهمن اعالم کرد و افزود: 
نشست ســرمایه گذاری مفخم، بزرگداشت شهر بجنورد 
به عنوان شــهر گلیم، افتتاح موزه فرش شیروان و کمپ 
گردشگری بلقیس مهم ترین برنامه های این سفر است. وی 
خاطرنشان کرد: مجموعه تاریخی مفخم نیز در قالب یک 
پروژه ســرمایه گذاری به مؤسسه مالی ملل واگذار شده تا 
با ارائه طرحی برای تبدیل شــدن به میدان نقش جهان 

اصفهان این میراث باارزش ماندگارتر شود.

   مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی خبر داد
 حرکات آیینی سنتی استان 

در نمایشگاه فیتور اسپانیا 

قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی گفت: حرکات آیینی ســنتی خراسان 
رضوی در نمایشــگاه گردشگری فیتور اسپانیا به نمایش 
گذاشته می شود. ابوالفضل مکرمی فر با اعالم این خبر افزود: 
گروه حرکات آیینی »فرخه« به سرپرســتی توکلی برای 
اجرای حرکات آیینی خراسان رضوی در نمایشگاه فیتور 
اســپانیا حضور می یابد. وی ادامه داد: هدف از حضور این 
گروه فرهنگی و هنری معرفی مستقیم و بی واسطه حرکات 
آیینی خراســان رضوی به شرکت کنندگان در نمایشگاه 
فیتور اسپانیاست. نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا از ۲ 

تا 6 بهمن در شهر مادرید اسپانیا برگزار می شود.

   یک مسئول در خراسان شمالی عنوان کرد
پرداخت 88.5 میلیارد ریال 

تسهیالت در بخش گردشگري 

فرهنگی،  میــراث  مدیرکل  خبرنگارقدس:  بجنورد- 
گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت: 88میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون ریال تســهیالت در بخش گردشگری این 
اســتان در ۹ ماهه امسال پرداخت شــده است. یزدان پناه 
اظهار کرد: این میزان اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی 
و اشتغال روستایی و عشــایری به منظور اجرای طرح های 
گردشگری پرداخت شده است. وی گفت: اجرای این طرح ها 
و اعطای تسهیالت برای 7۵ نفر ایجاد اشتغال می کند. وی 
افزود: خراسان شــمالی با برخورداری بیش از ۱۱۵ جاذبه 
گردشگری، دو منطقه نمونه ملی و ۲۲ منطقه نمونه استانی،  

ظرفیت های بسیار خوبی برای جذب گردشگر دارد.
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  ورزشکاران خراسان شمالی
 2۰2 نشان قهرمانی کسب کردند 

بجنورد- خبرنگارقدس: 
و  ورزش  مدیــرکل 
شمالی  خراسان  جوانان 
گفت: ورزشکاران استان 
در ۹ ماه امســال ۲۰۲ 
نشــان رنگین قهرمانی 
را در مســابقات جهانی، 
بین المللی و کشــوری کســب کردند که بیشترین آن ها در 
رشته های مختلف جودو، کوراش، سنگنوردی، کوهنوردی و 

کاراته بوده است.
کوروش بهادری اظهار کرد: در این مدت همچنین ۱۲۹ مورد 
اعزام ورزشکاران رشته های مختلف را به مسابقات کشوری، 

منطقه ای و جهانی داشته ایم.
وی گفت: هم اینک ۱۰ رشــته ورزشی استان شامل فوتبال، 
فوتســال، تیرانــدازی، بدمینتون، کاراته، کشــتی، کوراش، 
دوومیدانــی و... در بخش تیمی در لیگ های برتر کشــوری 

حضور دارند.
وی یادآور شد: همچنین ۹۰ نفر از ورزشکاران استان به اردوی 
تیم ملی دعوت شــده اند و ورزشــکاران استان در رشته های 
جودو، کوراش، سنگنوردی، فوتبال و بوکس به صورت ثابت 

در تیم ملی حاضر هستند.
وی شــاخص ترین فعالیت های صورت گرفته در این مدت را 
شامل عضویت علی اصغر مجرد در رشته والیبال برای مسابقات 
المپیک ۲۰۲۰، شــاهین مهردالن در رشــته جودو و میثم 
قشالقی در رشته بوکس در این مسابقات و میزبانی مسابقات 
بین المللی کشتی آزاد و فرنگی و المپیاد استعدادهای برتر در 

دو رشته قایقرانی و سامبو اعالم کرد.

 میزبانی مشهد از دوره نجات غریق 
برای ناجیان افغانستانی

هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان  غریق  نجات 
برای  گفــت:  رضــوی 
انتقال دانش و همکاری 
با فدراسیون نجات غریق 
افغانســتان، یــک دوره 
نجات غریق برای ناجیان 
این کشور در مشهد برگزار می شود. حمیدرضا دهدشتی اظهار 
کرد: در این دوره آموزشی، ۱۰ ناجی غریق از افغانستان طی 
روز هــای ۲ تا ۴ بهمن ماه با فنون و مهارت های نجات غریق 

آشنا می شوند. 
رئیــس هیئت نجات غریق خراســان رضــوی در خصوص 
مسابقات پیشکســوتان بیان کرد: مسابقات انتخابی منطقه 
شــمال شرق کشور برای اعزام به مسابقات مناطق شش گانه 
کشور در۹ رده سنی، بهمن ماه در مشهد برگزار خواهد شد. 
مسابقات مناطق کشــور نیز ۲6 بهمن ماه به میزبانی تهران 

برپا می شود. 
وی در خصوص مســابقات لیگ استان نیز گفت: مرحله دوم 
مســابقات لیگ نجات غریق خراسان رضوی در دو رده سنی 
زیر ۲۰ سال و ۲۰ تا ۳۰ سال به میزبانی مشهد برگزار خواهد 

شد. مرحله اول این مسابقات مهرماه برگزار شد.

 درخشش کشتی گیران ناشنوای 
خراسان رضوی در مسابقات کشوری  

قدس: چهل و چهارمین 
قهرمانی  مسابقات  دوره 
کشــور و انتخابــی تیم 
فرنگی  کشــتی  ملــی 
سردار  یادواره  ناشنوایان 
سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی با معرفی نفرات 
برتر در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن در اهواز پایان یافت.
در این دوره از مســابقات تیم البرز با ۵8۰ امتیاز بر ســکوی 
نخست ایستاد، تیم لرستان با ۳7۰ امتیاز نایب قهرمان و تیم 

اصفهان با ۲۵۹ امتیاز سوم شد.
این دوره از مســابقات با حضور هشت کشتی گیر از خراسان 
رضوی برگزار شد و کشتی گیران خراسانی پنج مدال کسب 

کردند.
در رده سنی جوانان، در وزن ۵۵ کیلوگرم جواد میرزایی و در 
وزن 6۰ کیلوگرم مصطفی یحیایی از خراسان رضوی به مقام 

نایب قهرمانی دست یافتند.
همچنین در رده ســنی بزرگساالن، محمدبابایی در وزن ۵۵ 
کیلوگرم مقام سوم را بدست آورد و مصطفی علیپور در وزن 

77 کیلوگرم، نایب قهرمان شد. 

۱. روزگار- همــراه و همدم- آموختني 
لقمان ۲. ترســناک- جنــگ و جدال- 
 چهــره ۳. دایــه- باســواد- ترازنامــه 
۴. دوست داشتن- محل نگهداري کاالي 
تجاري- نگهداري از بیمار ۵. پیشینیان- 
 هامــش 6. مبتکر- زراعــت دیمه- بگو 
7. برابر فارســي »برند«- گونه و نوع- 
نظرات انتخاباتي 8. ورم- از حبوبات- هر 
یک از اهرم هاي سه گانه زیر پاي راننده 
بیزاري جســتن- معترض  ۹. کمــان- 
۱۰. تنبل و تن پرور- مسیري که راهي 
 را کوتــاه کنــد- مایه تمامــي و کمال 
فرمان دهنــده  کناره هــا-   .۱۱ 
۱۲. نوعي تن پوش زمستاني- نام دخترانه 
 وطنــي به معنــي جاویدان- خشــکي 
۱۳. نوعي چــراغ نفتي قدیمي- مجلس 
از   .۱۴ بنــد  یانکي هــا-  قانونگــذاري 
 ادات تعلیل- برابــري- مقدس ممنوعه 
۱۵. از افعــال ربطي- عنکبوت- ابزاري 

براي اندازه گیري قطر اجسام مدور

۱. اهل دهلي- ناتو- بیماري مسري خطرناک 
۲. پدر- بي صدا- قوم ســاکن ایران ۳. عضو 
دستگاه تنفســي- کربن خالص- مجموعه 
روحیات و ویژگي هاي اخالقي فرد ۴. زائوترسان 
 خیالي- امتیــازدادن- خالق مثنوي معنوي 
۵. انتقام گیرنــده- هنــر نمایــش 6. دیوار 
غیرقابل نفــوذ- میوه دوقلوي تابســتاني- 
حــرف فاصله 7. هم معنــي ادبیاتي- نوعي 
صمغ گیاهي شــفاف که بعــد از یک ماه 
روي نقاشــي مي زنند تا بــراق جلوه کند- 
 کم کردن 8. اشعه درماني- رئیس- لحظات 
۹. مساوي- واحد غذاي رستوران- پایتخت 
برمــه ۱۰. چله کمــان- یکــی از نژادهای 
ایــزدان در اســاطیر یونانــی- نوعي پارچه 
نخي درشــت بافت ۱۱. راه نیست- کارمند 
ســفارت خانه ۱۲. جیوه- عکس یا نقاشي از 
چهره- ضمیر دروني ۱۳. خوگرفتن- امتداد- 
سخن و گفته ۱۴. از روزگارش درمي آورند- 
تکه هاي زاید فلزات پس از بریدن- مادربزرگ 
۱۵. پســوند محافظت- از تقویم هاي دقیق 

شمسي- شهر بهشت

طاهره عودی تجربه ســیل به وســعت 
سیل اخیر در سیســتان و بلوچستان را در 
ســال ۱۳8۵و در طوفان »گونــو« می توان 
دنبال کــرد که تخریبی به همین وســعت 
ایجاد کرد. اما ســؤال بســیاری از مخاطبان 
و مردم این اســت که آیا راهی برای کاهش 
خسارت ها هست و مســئوالن می توانستند 
برای جلوگیری از این حجم خسارت اقدامی 

در دستور کار قرار دهند؟
سیستان و بلوچســتان باوجود خشکی اقلیم 
از توازن مناســب پراکنش بارندگی ســاالنه 
برخوردار نیســت به نحوی که بیشترین بارش 

ساالنه منطقه در فصل زمستان نازل می شود.
شــرایط توپوگرافــی، شــیب و هیدروگرافی 
حوزه های آبخیز در این استان به گونه ای است 
که بارش ها با کمترین توقفی از دسترس خارج 
 شــده و وارد دریاچه ها، رودخانه های مرزی و 

دریا می شوند.

  حادثه قابل پیش بینی 
بســیاری از کارشناســان و مــردم محلی 
اذعان می کننــد که پیش ازایــن در تاریخ 
۱8 دی ماه ســازمان هواشناســی هشــدار 
داد که بارش های فوق ســنگین سیستان و 
بلوچســتان را فرا می گیــرد، اما باوجوداین 
اخطار گزارشــی مبنی بــر اینکه تمهیدات 
الزم برای ایمن سازی روستاهای در معرض 

خطر انجام  شده، وجود ندارد.
مردم محلی می گویند: با وجود این هشدارها اما 
هیچ ماشین آالت سنگینی برای ایجاد سیل بند 
و یا خاکریز در حاشیه رودخانه ها به کارگیری 
نشــده و تنها بــه تخلیه چند روســتا برای 

جلوگیری از بحران بسنده شده است.

ســیل اخیر در حال حاضر 
بــازار گمانه زنــی را در این 
استان داغ  کرده است تا آنجا 
که عده ای معتقدند شرکت 
می بایســت  منطقه ای  آب 
با تنظیم میزان آب پشــت 
سدها، کمی از بار خسارت ها 
می کاســت. به گفته برخی 
کارشناسان ســرریز شدن 
ســدهای نیمــه جنوبــی 
بلوچســتان  و  سیســتان 
خسارت ها را تشدید کرده، 
با  می توانســت  که  اتفاقی 

خالی شدن سدها جلو آن را گرفت.

  پاسخ به یک شائبه 
در این راستا مدیرعامل آب منطقه ای سیستان 
و بلوچســتان پاســخ می دهــد: برآوردهای 
هواشناســی از میزان بارش هــا دقیق نبود به 

همین دلیل ذخیره سدها خالی نشدند.
اتابک جعفری می افزاید: پیش بینی ســازمان 
هواشناسی از میزان بارندگی و ورودی آب به 
سدها، حدود یک چهارم آن چیزی بود که در 
این چهار روز شاهد آن بودیم، اما اینکه گفته 
می شود تشــدید خسارات ناشــی از سیالب 
به دلیل عدم رهاســازی آب از ســدها است، 
مورد تأیید نیست زیرا ما بر اساس پیش بینی 
هواشناسی در سد پیشین و خیرآباد آزادسازی 

آب داشتیم.
البته مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان 
نظر دیگــری دارد و می گوید: اولین اطالعیه 
جــوی روز ۱7 دی ماه یعنی چهار روز پیش از 
اوج فعالیت ســامانه بارشی صادر و تأکید شد 

که سامانه فوق سنگین بیشتر 
نقاط استان را دربر می گیرد. 

محســن حیــدری یــادآور 
آب  متأســفانه  می شــود: 
منطقه ای استان این هشدارها 
را جدی نگرفت و آن طور که 
باید ســطح آب این سدها را 
تنظیم نکرد و همین موضوع 
سبب شد تا حداقل چهار سد 

سرریز کند.

  بی توجهی به سیل بندها 
منطقه عورکــی در جنوب 
سیســتان و بلوچســتان در زمره مناطقی 
اســت که متأسفانه روســتاییان ساکن آن 
خسارت بسیاری را متحمل شدند و زندگی 
و دســترنج آن ها در زیر خروارها گل والی 

مدفون شده است.
شــه بخش گورگیج، نمانده استان در شورای 
عالی اســتان ها در این باره به قدس می گوید: 
ســال ۱۳8۵ طوفان »گونو« ســیل بند این 
منطقه را تخریب کرد و درحالی  که ساخت آن 
فقط یک هفته کار داشت، اما ۱۳ سال است که 

توجهی به آن نشده است.
وی عنوان می کند: اگر مسئوالن این سیل بند 
را ترمیم کرده بودند، 7۰ درصد خسارت های 

وارده به این روستا کاهش  یافته بود.

  آبخیزداری تنها راه برون رفت
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
سیستان و بلوچستان ریشه های سیل اخیر را 

از چندین منظر قابل  بررسی می داند.
عبدالباســط پاکزاد می گوید: متأسفانه برخی 

از خانه ها و تأسیســات در حاشیه رودخانه ها 
ساخته  شده که این موضوع به  شدت سیل و 

همچنین تخریب ها دامن می زند.
وی ابراز می کند: کنترل حجم گسترده سیالب 
در مبادی ورودی رودخانه های بزرگ مستلزم 
کار بیشتری در حوزه آبخیزداری و آبخوان داری 
و افزایش پوشش گیاهی است که این اقدامات 
نیازمنــد ســرمایه گذاری و تخصیص بودجه 

بیشتر است.
وی با اشــاره به اینکه عمــده فعالیت های 
سرشاخه هاســت،  کنترل  برای  آبخیزداری 
ابراز می کند: در این راســتا فقط ۱۵ درصد 
از فعالیت های آبخیزداری در اســتان انجام 

 شده است.
وی بیان می کند: البته این موضوع بدان معنا 
نیســت که هیچ کاری در حــوزه آبخیزداری 
صورت نگرفته، بلکــه باید اذعان کرد با ایجاد 
سازه های مختلف در کل استان امکان مدیریت 
۵۰۰ میلیون مترمکعب آب فراهم  شده است، 
اما باوجود نوع بارش ها و نوع خاک و اقلیم این 

اقدامات جای کار بیشتری دارد.
وی تأکیــد می کنــد: بــدون شــک اگر 
پروژه هــای آبخــوان داری در این اســتان 
اجرایی نشــده بود خسارت سیل به مراتب 
بیشتر بود و شــاید راه ارتباطی چابهار به 

سایر مناطق هم مسدود می شد.
وی تأکیــد می کند: ازآنجاکــه بارندگی ها در 
استان، مدیترانه ای و ماسونی است؛ بنابراین در 
مدت زمان کم ما شــاهد حجم باالی بارندگی 
هستیم که این موضوع در تمامی فصول سال 
موجب سیالب می شود و تنها با سرمایه گذاری 
روی پروژه های آبخوان داری می توان از اثرات 

سیل های احتمالی کاست.
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بــرش

قدس وضعیت آبخیزداری و آبخوان داری در سیستان و بلوچستان را  بررسی می کند

از ایجاد سیل بند تا اقدامات نیم بند!
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