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مجرمان زبان بازی که با شیوه ای کاماًل حرفه ای 
و شیادانه طالهای پیرزن ها را سرقت می کردند، 
شناسایی و یک نفر از آن ها دستگیر شد.کمتر 
از یــک هفته پیش وقوع یک فقره ســرقت از 
پیرزن مشهدی و اعالم موضوع به 110 موجب 
شــد تا یکی از تیم های پلیسی که در محدوده 

وقوع جرم در حال گشت زنی...

به محــض ورود به محل کارش بیش از هر چیز 
حــس خوب، انرژی و مهربانــی را می بینم که به 
همت یک مادر ســختکوش فراهم شده است. در 
محل کارش که خانه او هم هســت عروسک های 
شــخصیت های کارتونی معــروف، گل های رز، 
جاســوئیچی، شــال، لباس، پتو و... هرآنچه که 

می شود با یک میل و گلوله کاموا ...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 
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اختراعی که رودست اروپایی ها زد
شورایشهرمشهدبرایمقطعزمانی

12بهمنتا15اسفندتصویبکرد

تخفیف20درصدیبرای
پرداختهاینقدیپروانه

وپایانکارساختمانی

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

قدسسوژهمردمیرا
پیگیریکرد

مزاحمت های 
بی پایان 

مشاغل مزاحم 
در بولوار معلم

از اوایل دهه 80 بود که بحث مشــاغل مزاحم شــهری وارد 
گفتمان عمومی شهری شد و دستگاه های مختلف دخیل در 
موضوع و نیز شهروندانی که به نوعی از مجاورت این مشاغل 
متضرر می شدند خواستار چاره اندیشی مدیریت شهری در این 
مورد شدند.هر چند در سال های نخست مباحث جدی گرفته 
نمی شد ولی با گذشت چند سال و به قول معروف با احساس 
ضرورت انجام این کار ســرانجام از ســال 87 کار ساماندهی 
مشاغل مزاحم در مشهد کلید خورد.در این بین هر چند برخی 
از پروژه های طرح انتقال مشــاغل مزاحم به خارج از محدوده 
شهری یا خارج از بافت های مسکونی با مشکالتی مواجه شد 

که هنوز هم به سرانجام نرسیده است...

گپ و گفتی با مخترع دستگاه خودکار احیای بیماران قلبی و ریوی

.......صفحه 2 

مدیرکلآموزشوپرورشخبرداد

سهمیه 960 نفری 
خراسان رضوی برای 

استخدام پیمانی

رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه براساس آخرین اطالعاتی که 
داریم بدهی دولت به شهرداری مشهد 13 هزار و 300 میلیارد تومان 
است، این عدد را معادل بودجه دو سال شهرداری مشهد عنوان کرد.

محمدرضا حیدری روز گذشته ...

مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی از فرایندهای پیش از 
استخدام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال 98 بازدید کرد.

قاسمعلی خدابنده در حاشیه این بازدید به قدس گفت: در آزمون 
استخدام پیمانی آبان ماه 98 تعداد 960 نفر ...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

سه شنبه 1 بهمن 1398

  25 جمادی االول 1441
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آگهی مزایده عمومی
دامپ��روری  و  کش��اورزی  ش��رکت 
س��وران در نظ��ر دارد تع��داد  چهل 
راس تلیسه آبس��تن 5 الی 6 ماهه 
خود را بفروش برس��اند متقاضیان 
ت��ا تاری��خ 98/11/04  م��ی توانن��د 
پیش��نهاد خ��ود را به دفتر ش��رکت 
واق��ع در بل��وار قاض��ی طباطبائ��ی ، 
نبش قاض طباطبائی 5/2 ، پالک 30 
ارائه و برای کسب اطالعات بیشتر و 
تکمیل فرم مزایده با ش��ماره تلفن 

37289681 تماس حاصل نمایند .  /ع
98
13
44
آگهی مزایده 1

موقوفه کهن آب در نظر دارد 6س��اعت 
آب و اراض��ی را ب��ه م��دت 8م��اه از طریق 
مزایده به اجاره واگذار نماید.آخرین  مهلت 
شرکت در مزایده 98/11/3 می باشد.جهت 
اطالع بیش��تر به اداره اوقاف س��بزوار 

مراجعه گردد.)44647214(
 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 

سبزوار استان خراسان رضوی /ع
98
13
39
2

Vehicle for Sale: Consulate of Pakistan, Mashhad-Iran
Tender Notice. Admin-2/2017

“An excellent condition Toyota Camry, Model 2008” is available for 
sale. Bids/Quotations may be submitted in a sealed envelope marked,
“Sale of Toyota Camry,2008” addressed to the Admin. Office, Consulate
of Pakistan, Mashhad between 0800 hours to 1600 hours on all
working days. Offers must reach by hand or post before 1000 hours
on Sunday, February 23, 2020. Tenders will be opened on the same
day at 1200 hours in presence of bidders or their authorized repre
sentatives. The contact details for further enquiries are as follows:
Ms. Maryam Haghparast
Consulate of Pakistan, Mashhad
Imam Khomeini St., Opp. Bagh - e - Melli
Mashhad - Iran
Phone: 051 – 32229845

/ع
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت تعاونی الجورد اختر کیهان 

توس نوبت اول شماره ثبت 66058
بدی��ن وس��یله از کلی��ه اعض��ای ش��رکت مذک��ور و یا 
نمایندگان قانونی ایش��ان دعوت می شود تا در جلسه 
مجم��ع عمومی ع��ادی به طور ف��وق الع��اده نوبت اول 
ش��رکت که راس س��اعت 16 م��ورخ 98/11/12 در محل 
مش��هد- بلوار معلم -سید رضی 20 پالک 280 شرکت 

تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
 کسانی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند 
تا 98/11/10 در ساعات اداری به آدرس دفتر شرکت 
مراجع��ه و وکال��ت کتبی خ��ود را به ش��خص مورد نظر 
جهت ش��رکت در جلس��ه ارائه نمایند ضمن��ا هر عضو 
حداکثر وکالت 3 نفر و هر غیر عضوی می تواند وکالت 

یک نفر را عهده دار باشد.
 دستور جلسه :

-اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره در خصوص افزایش 
سرمایه شرکت 

-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت
- دادن ماموریت به هیئت مدیره جهت ثبت تغییرات 

تعاونی
- اخراج اعضای خاطی 

هیئت مدیره تعاونی

9ع
81
34
45

قدس:رئیس ایســتگاه 9 آتش نشــانی مشــهد گفت: 
روز گذشــته در پــی تمــاس تلفنــی شــهروندان با 
ســامانه 12۵ مبنی بر وقوع تصــادف رانندگی بین دو 
خودرو ســنگین تانکــر حمل قیر و کمپرســی 10 تن 
در بزرگراه بســیج مشــهد، ســتاد فرماندهی بالفاصله 
 گروه های نجات و اطفای حریق ایســتگاه 9 را به محل

اعزام کرد.
آتشــیار علی محمد کاظمی افزود: بــا حضور نجاتگران 
آتش نشــانی هر دو راننده این خودروهــا که مجروح و 
یکی از آن ها به دلیل شدت حادثه در درون وسیله نقلیه 
محبوس شده بود با استفاده از تجهیزات ویژه، رهاسازی 
و برای انتقال به بیمارستان تحویل تکنسین های اورژانس 

حاضر در محل شدند.

قدس:خیرین مدرسه ســاز خراســان رضوی تعدادی 
کانکس به مدارس ســیل زده سیستان و بلوچستان اهدا 

نمودند.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ســاز استان گفت: با توجه 
بــه تخریب تعداد زیادی از فضاهای آموزشــی اســتان 
سیستان وبلوچستان در ســیل اخیر و نیاز دانش آموزان 
به فضای آموزشی، با مشارکت تعدادی از اعضای مجمع 
خیرین مدرسه ساز استان و همچنین شورای بانوان خّیر 
مدرسه ســاز، در مرحله اول تعداد پنج دستگاه کانکس 
کالسی و سه دستگاه ســرویس بهداشتی پیش ساخته 
خریداری و به مناطق سیل زده ارسال شد.غالمعلی رأفتی 
افزود: ایــن کانکس ها برای نصب در منطقه ســیل زده 
دشتیاری سیستان وبلوچستان تحویل آموزش و پرورش 

خواهد شد.
محمدرنجبر، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان 
هم درخصوص ادامه کمک رســانی، گفــت: در صورت 
مشــارکت خیرین، در مرحله دوم نیــز اقداماتی انجام 
خواهیم داد و در بحث تعمیرات فضاهای آموزشــی نیز 

مشارکت خواهیم کرد.

برخوردغولها2مجروحبرجایگذاشت
توسطخیرینمدرسهسازخراسانرضویصورتگرفت

اهدایتعدادیکانکسبهمدارسسیلزدهسیستانوبلوچستان
قدسآنالین:سخنگوی سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری مشهد گفت: طرح کاهش آلودگی هوا در شهر 

مشهد از تاریخ  2۵بهمن ماه اجرایی خواهد شد. 
مجید بخت آزما در گفت وگو بــا قدس آنالین با بیان این 
مطلب گفت: با توجه به درخواســت های بی شــماری که 
شهروندان مشهد و همچنین شهرستان های همجوار نظیر 
چناران، طرقبه، شاندیز، فریمان از مجموعه فرمانداری ها و 
استانداری خراسان رضوی داشتند و همچنین با توجه به 
صف های طوالنی که در مراکز معاینه فنی خودرو در مشهد 
ایجاد شده بود، با توجه به موافقت استانداری، پلیس راهور 
و شهرداری مشهد مقرر شد اجرای این طرح تا تاریخ 2۵ 
بهمن ماه به تأخیر بیفتد.بخت آزما با بیان اینکه از شهروندان 
انتظار می رود تا تاریخ تعیین شــده به مراکز معاینه فنی 

خودرو مراجعه کنند، افزود: شهروندان نیاز است به دو نکته 
توجه داشته باشند، نخست اینکه خودروهای شخصی که 
سال تولید آن ها از سال 1394 به قبل است حتماً به مراکز 
معاینه فنی خودرو مراجعه کنند و تاکســی هایی که یک 
ســال از تولید آن ها گذشته است نیز با مراجعه به  مراکز 

معاینه فنی خودرو اطالعات خود را ثبت کنند.

سخنگویسازمانترافیکخبرداد
تمدیداجرایطرحکاهشآلودگیهوایمشهدتا25بهمنماه



۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال
  سهم عشایر خراسان رضوی از مالیات 

بر ارزش افزوده واریز شد 
امور  کل  مدیــر  ایرنا: 
عشایر اســتان خراسان 
رضوی گفت: امسال ۱۸ 
میلیون  و ۲۰۰  میلیارد 
ریال سهم عشایر استان 
از مالیات بر ارزش افزوده 

واریز شده است.
محمد نبوی  فرد اظهار کرد: این میزان سهم عشایر استان از مالیات 
بر ارزش افزوده در ۱۳ شهرستان دارای عشایر در خراسان رضوی 

و در راستای اجرای پروژه های مربوط به عشایر هزینه  می شود.
وی اضافــه کرد: هزینه کرد معادل ۱۰ میلیارد ریال از این میزان 

در اجرای هشت طرح برای عشایر استان برنامه ریزی شده است.
مدیرکل امور عشــایر استان خراســان رضوی با اشاره به دیگر 
حمایت های انجام شــده از عشایر استان گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون بیش از ۳۷۰ میلیارد ریال در راستای اجرای ۴۳۳ طرح 
اشتغال عشــایری با ایجاد شــغل برای یک هزار نفر در استان 

پرداخت شده است.
نبوی فرد افزود: در قالب تســهیالت خشکسالی نیز تاکنون ۶۰ 
میلیارد ریال تسهیالت ۴درصد با مدت بازپرداخت پنج ساله به 

عشایر متقاضی در استان خراسان رضوی پرداخت شده است.
مدیرکل امور عشایر استان خراسان رضوی گفت: همه این مسائل 
نشان از حمایت های گسترده از عشایر و تنها نبودن آن ها در این 
استان است و به همین دلیل سرانه درآمد عشایر استان از کشور 
باالتر است. طبق سرشــماری سال ۱۳۸۷ بیش از ۷هزار خانوار 
عشایری خراســان رضوی با ۳۵ هزار نفر جمعیت در قالب ۳۵ 
طایفه در این اســتان زندگی می کنند که ۰/۵۱ درصد جمعیت 

خراسان رضوی را تشکیل می دهند.
عشایر خراسان رضوی با تولید ساالنه ۱۲ هزار تن گوشت قرمز، 
۱۷ هزار تن فراورده های دامی شــامل شیر، روغن، پشم، کرک 
و کود حیوانی و ۴۱ هزار و ۸۰۰ مترمربع صنایع دســتی شامل 
گلیم، قالیچه، فرش و تابلوفرش نقش بسزایی در اقتصاد خراسان 

رضوی ایفا می کنند.

در جلسه شورای شهر تأکید شد
  ضرورت برخورد با تخلفات شهرسازی

در قوچان
در  زهرایی:  هــادی 
جلســه علنی شــورای 
شهر قوچان که با حضور 
شهرســتان  فرمانــدار 
بر  برگزار شــد،  قوچان 
برخورد قاطع با تخلفات 

شهرسازی تأکید شد. 
هادی رجایی نیا، فرماندار قوچان در این جلسه گفت: افرادی 
که با قطعه بندی باغات بزرگ و ســاخت واحدهای ۵۰ تا ۷۰ 
متری اقدام به فروش می کنند، موجب بروز مشــکالتی برای 

شهر می شوند.
وی ادامه داد: این قطعه بندی باغات بیشتر در حاشیه شهر رخ 
می دهد و طبقات ضعیف جامعه اقدام به خرید این واحدهای 
مسکونی می کنند که پس از خرید برای دریافت مجوز انشعابات 

آب، برق و گاز از شهرداری دچار مشکل می شوند.
رجایی نیا تصریح کرد: این اقدام افراد ســودجو ســبب عدم 
رعایت ضوابط شهرسازی در شهر می شود و با توجه به اطالع 
شهرداری قوچان از اینکه چه کسانی اقدام به این امر می کنند، 
از شهرداری قوچان می خواهیم تا از افرادی که اقدام به انجام 
این تخلفات کرده فهرستی تهیه و به دادستانی قوچان ارسال 
کند تا با ورود دادســتانی و برخورد قاطع با این افراد، از ترویج 

این تخلف در شهر پیشگیری شود.
رجایی نیا افــزود: در حوزه ســرمایه گذاری در شــهر نیز 
ســرمایه گذاران متعــددی بــا طرح های مختلــف برای 
ســرمایه گذاری به شهر آمده اند که متأســفانه هیچ کدام 
از این طرح ها به ســرمایه گذاری تبدیل نشــده اســت و 
امیدواریم شــورای شهر و شهرداری قوچان با تسهیل امور 
سرمایه گذاری موجب حضور سرمایه گذاران در شهر و رونق 

بیشتر اشتغال و پیشرفت شهر شوند.
در این جلسه طرح ساخت روزبازار، بازار خودرو و جمعه بازار 
توســط شــهرداری قوچان در محل ترمینال قدیم این شهر 

بررسی و بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه تأکید شد.

فرماندار:
  مجدانه پیگیر حذف مدارس کانکسی 

صالح آباد هستیم
صاحبی: فرماندار صالح آباد در همایش مدیران مدارس که 
به مناسبت هفته شورای آموزش و پرورش در سالن شهدای 
هفتم تیر این شهرســتان برگزار شد، گفت: ارتقای جایگاه و 
منزلت آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت مهم ترین هدف ما 
در سطح شهرستان است. ولی قلیچی افزود: حذف مدارس 
کانکسی و استفاده از ســاختمان دهیاری ها، مدرسه توانا و 
طرح پام از جمله مصوبات شورای آموزش و پرورش صالح آباد 
در چند ماهه اخیر است که در این شهرستان به طور جدی 
پیگیری و اجرا شــده است. وی از تمام مسئوالن و نهادهای 
صالح آباد خواست که  مجدانه دستگاه آموزش و پرورش را در 
راستای نیل به اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسالمی 
یاری کنند تا آینده ای روشن برای این مرز و بوم فراهم شود.

 ۵۱ تشکل دانشجویی مشهد 
در نامه ای به رئیس قوه  قضائیه خواستار شدند

  بررسی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی 
در ایران

تشــکل   ۵۱ فــارس: 
دانشجویی مشهد در نامه ای 
به رئیس قوه قضائیه، ضمن 
انتقال جعبه سیاه  انتقاد از 
هواپیمای اوکراینی به فرانسه 
و اوکراین، خواهان بررســی 
جعبه سیاه در ایران و تحت 

نظارت جمهوری اسالمی شدند. متن این نامه به شرح زیر است:
شهادت تهمتن سپاه انقالب اسالمی مردم ایران، سپهبد شهید قاسم 
ســلیمانی در ۱۳ دی مــاه ۱۳9۸ )۳ ژوئن ۲۰۲۰( نقطه عطفی بود 
بر تاریخ سپهســاالری مردم ایران در سلحشــوری و مجاهدت های 
حق طلبانه و عدالتخواهانه شان. حاج قاسم سلیمانی همچون اهل بیتی 
که از حرمشان و حریمشان دفاع کرد به دستور و توسط اشقی االشقیا، 
دستان بی واسطه شیطان، به شــهادت رسید و در ملکوت اعال آرام 
گرفت. دشمنی که یارای رودررو شدن با او نبود و بزدالنه و دزدانه او و 

همراهانش را به شهادت رساند.
بدرقه بی نظیر حاج قاسم و ابومهدی المهندس توسط مردم مجاهد 
عراق نشان داد که خون پهلوان ما و سلحشور آن ها در ملک مقدس 
اباعبداهلل الحســین)ع( در هم ممزوج شد. این بدرقه بی نظیر تمام 
نقشه های اسرائیل غاصب و سگ زرد آمریکایی اش را در تفرقه بین 

ایرانیان و شعب عراق نقش بر آب کرد.
حضور چند ده میلیونی مردم ایران در تشییع بی نظیر حاج قاسم و 
ابومهدی المهندس و یارانشان دست الیزال الهی را در مدد خویش 
به رخ جهانیان کشید و آن تجدید بیعت امت با امام خویش و انتخاب 
اکثریــت مطلق مردم ایران در انتخاب راه مقاومت به عنوان تنها راه 
پیروزی و پیشرفت بود. نمود این انتخاب در فریاد انتقام سخت از زبان 

تشییع کنندگان و عزاداران چند ده میلیونی بود.
ســپاهیان انقالب اســالمی مردم ایران در لبیک به مطالبه چند ده 
میلیونی مردم ایران و خواست میلیون ها نفری امت جبهه مقاومت 
مســتضعفان عالم در گام نخست سیلی کوچکی را بر صورت سگ 
زرد اســرائیلی های غاصب نواخت و با حمله موشکی دقیق و مهلک 
به عین االسد، چشــمان کرکسان آنگلوساکسونی را از کاسه درآورد. 
بی شک این واقعه که به فرموده رهبر عزیزمان از ایام اهلل بود و دست 
قدرت خداوند به وضوح دیده شــد تمام حیثیت و آبروی نداشــته   

آمریکای مدعی را برد و پایگاه عین االسد را زیر و رو کرد.
در این میان خبری قلب ایرانیان را به درد آورد؛ ســقوط هواپیمای 
بویینگ ۷۳۷ اوکراینی در آسمان ایران، دقیقاً پنج ساعت از آغاز انتقام 

سخت ایران از قاتالن سردار دل ها.
ما دانشجویان و مردم بیدار این مرز و بوم شهادت مظلومانه این عزیزان 
را هیــچ گاه از یاد نخواهیم برد. اما برای خود مــردم مقاوم ایران و 
جهانیان یادآور می شــویم که سگ کله زرد صهیونیست در هنگامه 

پارسش علیه ایران از سالح های زیبا سخن گفت.
اما به یاد می آوریم که نخســتین آزمایش بمب اتم در کشــتار انبوه 
انســانی در هیروشیما و ناکازاکی بود که در آن زمان، بمب اتم برای 

آمریکایی ها سالح زیبا بود.
و نیز به یاد می آوریم که نخســتین آزمایش بمب های شــیمیایی و 
میکروبی در کشــتار انبوه غیرنظامیان در ویتنام رخ داد که آنجا نیز 

برای آمریکایی ها سالح های شیمیایی و میکروبی، سالح زیبا بود.
آنچه مسلم است در این حاثه دردآور ابهاماتی وجود دارد که حسب 
امر رهبر انقالب می بایســت پیگیری شود و همان طور که شجاعانه 
نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی مسئولیت آن را در 
مقابل دوربین ها به عهده گرفت، نتایج آن را شــفاف به اطالع عموم 

رسانده شود.
حال که لحظه به لحظه نظریه هایی فراتر از خطای ســهوی انسانی 
در فاجعه دردآور مطرح می شود؛ از اختالل راداری تا هک هواپیمای 
بویینگ و نیز تغییر کاربری هواپیمای مسافربری به آواکس جاسوسی 
در تل آویو، صیانت از کشف رمز جعبه سیاه این هواپیما مطالبه ملی 

است. یک مطالبه ملی همچون مطالبه ملی انتقام سخت.
آنچه مسلم است میدانداری انگلیسی های روباه صفت خبیث در این 
فاجعه دل های ایرانیان را مکدر و نگران می کند. حضور سفیر کشور 
روباه زرد در هدایت، مدیریت میدان و منحرف کردن و سوءاستفاده از 
واکنش جوانانه دانشجویان و جوانان ایران تا گرد هم آوردن نمایندگان 
کشورهای قربانیان و بیانیه تعجب آمیز و خارج از عرف آنان که توسط 
آنگلوساکسون ها دیکته شده بود و از همه مهم تر اصرار عجیب آنان در 
خارج کردن جعبه سیاه به فرانسه  معلوم الحال که از زبان نخست وزیر 
کانادا جاری شده است؛ همگی نگران کننده در کتمان کشف رمز این 

فاجعه و بیانگر سناریویی چندالیه است.
آنچه مســلم است باید این جعبه ســیاه در ایران و با نظارت مطلق 
مسئوالن ایرانی رمزگشایی شده، تمامی فرضیه بررسی شده و نتایج 

آن به طور شفاف به اطالع عموم رسانده شود.
ما مطلقاً به محور آنگلوساکســون ها و دولت فرانســه ذره ای اعتماد 
نداشته و نتایج رمزگشایی جعبه ســیاه این پرواز را خارج از ایران و 
بدون حضور نمایندگان ایران محل تردید و فاقد وجاهت دانســته و 

خواهان پیگیری امر تا روشن شدن کامل ماجرا هستیم.

  دانش آموزان نیشابوري سفیران هواي 
پاک شدند

قــدس:  نیشــابور- 
همزمان با روز ملي هواي 
گرامیداشت  مراسم  پاک 
این روز در دبستان ابتدایي 
دخترانه درسا حسیني با 
حضور جمعي از مسئوالن 
اداره آمــوزش و پرورش، 
اداره حفاظت محیط زیســت و سازمان سیما و منظر شهرداري 

نیشابور برگزار شد.
بهمدي، معاون آموزش ابتدایي اداره آموزش و پرورش شهرستان 
نیشابور در این مراسم اظهار کرد: آموزش و تشریح مباني محیط 
زیست در مدارس ابتدایي توسط مراقبان سالمت بسیار مهم است 
و امیدواریم تمامي دانش آموزان مدارس ابتدایي شهرستان نیشابور 
با آشنایي با مفاهیم زیست محیطي سفیران محیط زیست و هواي 

پاک در جامعه باشند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت نیشــابور نیز گفت: اجراي 
برنامه هاي متنوع از جمله برپایي نمایشــگاهي از کاردســتي 
دانش آموزان از مواد بازیافتي، کارگاه آموزش نقاشي و نمایشگاه 
نقاشي، کاشت درخت توسط مسئوالن و دانش آموزان و اجراي 
سرود هواي پاک توسط دانش آموزان از بخش هاي این مراسم بود.

محمدمهدي نوربخش تصریح کرد: همچنیــن از دانش آموزان 
مشارکت کننده با اهداي نوشت افزار توسط اداره حفاظت محیط 

زیست نیشابور قدردانی شد.

قدس  از اوایل دهه ۸۰ بود که بحث مشاغل مزاحم شهری 
وارد گفتمان عمومی شــهری شــد و دستگاه های مختلف 
دخیل در موضوع و نیز شــهروندانی که به نوعی از مجاورت 
این مشاغل متضرر می شدند خواستار چاره اندیشی مدیریت 

شهری در این مورد شدند.
هر چند در سال های نخست مباحث جدی گرفته نمی شد 
ولی با گذشت چند سال و به قول معروف با احساس ضرورت 
انجام این کار ســرانجام از ســال ۸۷ کار ساماندهی مشاغل 

مزاحم در مشهد کلید خورد.
در این بین هر چند برخی از پروژه های طرح انتقال مشاغل 
مزاحم به خارج از محدوده شــهری یا خــارج از بافت های 
مسکونی با مشکالتی مواجه شــد که هنوز هم به سرانجام 
نرسیده اســت ولی تاکنون ۱۰ مجتمع ساماندهی مشاغل 
مزاحم و آالینده به بهره برداری رســیده و به گفته متولیان 

شهری ۱۰ مجتمع دیگر هم در حال ساخت است.
به گفته کارشناســان ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، ۲۵ 
صنف هستند که آلودگی و مزاحمت زیست محیطی تولید 
می کنند. عالوه بر آلودگی های زیست محیطی، آلودگی های 
کالبدی و فضایی اصناف مزاحم به شکل تخریب و استهالک 
زیرســاخت ها، بافت های شهری و مزاحمت های اقتصادی و 
اجتماعی این اصناف با کاهش ارزش قیمت بافت مسکونی 

چهره نشان می دهد.
همچنیــن ایجاد گره هــا و مزاحمت های ترافیکــی و بروز 
مزاحمت های بصری از دیگر آلودگی های مشاغل مزاحم است.

  گذری بر تصمیمات
با نگاهی به تصمیمات گرفته شــده در این حوزه می توانیم 
ببینیم ترفندهای مختلفی برای خارج کردن این دســته از 
مشاغل از بافت های غیرمرتبط شهری به کار گرفته شده است.

به طور مثال مشاغل ۲۵گانه مشمول را به سه دسته سبز، زرد 
و قرمز تقسیم کرده اند که گروه سبز در حال حاضر به دلیل 
رعایت برخی استانداردها از دستور ساماندهی خارج هستند اما 

گروه های زرد و قرمز ابتدا اخطاریه هایی دریافت می کنند تا در 
مدت یک سال به استانداردهای تعریف شده برسند.

در صورتی که این اســتانداردها تأمین نشــود در سال دوم 
عوارض شغلی معادل ۱۵ برابر معمول از این اصناف مطالبه 
می شود و اگر تا سال سوم نیز این مزاحمت ها رفع نشد انتقال 

واحد صنفی در دستور کار قرار می گیرد.

 راسته مشاغل مزاحم در بولوار معلم
حال با در نظر گرفتن تمام این اقدامات هنوز هم در شــهر 
مشهد محدوده ها یا معابری هستند که همچنان در تصرف 
مشاغل مزاحم قرار دارند و به نظر می رسد نباید امیدوار بود 

در سال های نزدیک شاهد خروج آن ها از این محل ها باشیم.
به عنوان مثــال در بولوار معلــم و در محدوده پمپ بنزین 
سرتاســر یک معبر عمومی بــه صورت کامــل در اختیار 
کارگاه های خدمات خودرویی است و عمالً این خیابان را به 

یک گاراژ تبدیل کرده اند.
آنچه مسلم است تمام آسیب های ذکر شده در ابتدای مطلب 
برای مشــاغل مزاحم در مورد این محدوده صدق می کند و 

الزم است انتقال این واحدهای صنفی در اولویت قرار بگیرد.
بســیاری از ســاکنان اطراف این محدوده و حتی رانندگان 
خودروهــای مراجعه کننــده بــه پمپ بنزین کــه پس از 

سوخت گیری مجبور به عبور از این معبر کارگاهی هستند به 
شدت از وضعیت حاکم بر این خیابان گالیه مندند و معتقدند 

احتمال بروز تصادف یا حوادث دیگر در این خیابان باالست.

 آغاز صدور اخطاریه ها
بر همین اساس از معاون سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری مشهد خواستیم آخرین تصمیمات مدیریت شهری 

برای ساماندهی این معبر را اظهار کند.
محسن نعیمی در ابتدا با قبول انتقادهای مطرح شده می گوید: 
معابر متعددی در شهر وجود دارد که شرایط مشابهی دارند اما 
باید بپذیریم که در یک دهه گذشته از تعداد این معابر کاسته 
شده؛ چراکه تاکنون واحدهای کارگاهی زیادی به مجتمع های 

خدماتی ایجاد شده منتقل شده اند.
وی می افزاید: یکی از اصلی ترین نیازهای ساخت مجتمع ها 
مسئله تأمین منابع مالی آن است که خوشبختانه در دو سال 
گذشته با تصمیم مدیریت شهری و شورای شهر شاهد ورود 
بخش خصوصی به این حوزه سرمایه گذاری هستیم اما نکته 
مهم دیگر پیش نیاز ضروری تمام این اقدامات یعنی موضوع 
تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت مجتمع های خدماتی است 

که در برخی از مناطق شهری مشکل جانمایی وجود دارد.
نعیمــی اظهار می دارد: هر چند در حال رایزنی و همکاری با 
شهرداری مناطق 9 و ۱۱ هستیم تا زمین مناسب را شناسایی 
کنیم ولی در این مدت نیز با استفاده از سایر ابزار قانونی در 

تالش برای بهبود شرایط حاکم بر این معبر هستیم.
بر همین اساس از مدتی پیش صدور اخطاریه برای کسبه این 
خیابان در دستور کار قرار گرفته؛ چراکه برخی از واحدهای 
مستقر در این محل شاید با رعایت استانداردهای الزم بتوانند 
در همین محل ادامه فعالیت داشته باشند اما بسیاری از آن ها 
در زمره مشاغلی قرار می گیرند که باید از محل منتقل شوند.

نعیمی در پایان می گوید: به محض جانمایی محل ســاخت 
مجتمع، فرایند ساخت مجتمع و انتقال مشاغل مزاحم منطقه 

نیز پیگیری می شود.

قدس سوژه مردمی را پیگیری کرد

مزاحمت های بی پایان مشاغل مزاحم در بولوار معلم
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تخم مرغ)مصوب( 

به دلیل کیفیت این ماده غذایی
روزانه ۵هزار قرص نان از کاشمر 

به دیگر شهرها ارسال می شود

ایرنا: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کاشــمر 
گفت: با توجه به کیفیت خوب نان این شهرســتان 
روزانه ۵هزار قرص نان از کاشــمر به دیگر شــهرها 

برای مصرف ارسال می شود.
محمدرضــا پورکاویــان اظهــار کرد: نان کاشــمر از 
کیفی ترین نان های تولیدی در استان خراسان رضوی و 
حتی کشور است که باید در زمینه برندسازی و معرفی 
ایــن نان اقدامات الزم صورت گیرد و قول هایی در این 

خصوص داده شده است.
وی ادامه داد: در چهار ســال اخیر توانسته ایم از گندم 
داخلی خودمان اســتفاده کنیم که نسبت به گذشته 

کیفیت بهتری دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد
تصویب سه مصوبه در کارگروه امور 

زیربنایی خراسان رضوی

قدس: معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
رضوی، از تصویب سه دستور کار در جلسه کارگروه امور 
زیربنایی، توسعه روستایی، عشــایری، شهری و آمایش 

سرزمین و محیط زیست استان خبر داد.
احمد یزدان  پناه گفت: در این جلســه با ساخت نیروگاه 
خورشیدی به مســاحت ۸/۳هکتار در حریم شهر جدید 

گلبهار موافقت شد.
وی افزود: همچنین با ساخت آسایشگاه خواف در زمینی به 

مساحت یک هکتار موافقت به عمل آمد.
الزم به ذکر اســت، در این جلســه بازنگری طرح هادی 
روستای رباط سفید نیز بررسی و تصویب ولی تصمیم گیری 

درباره حرایم آن به کمیسیون ماده۱۱ واگذار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد
سهمیه ۹6۰ نفری خراسان رضوی 

برای استخدام پیمانی

پورحسین: مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
از فرایندهای پیش از اســتخدام پذیرفته شدگان آزمون 

استخدامی سال 9۸ بازدید کرد.
قاسمعلی خدابنده در حاشیه این بازدید به قدس گفت: 
در آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 9۸ تعداد 9۶۰ نفر به 
استان سهمیه داده شده است که اکنون نزدیک به سه 
برابر این تعداد برای بررســی مدارک، معاینه پزشکی و 

مصاحبه علمی معرفی شده اند.
وی افــزود: مدارک یک هزار و ۱۵۴ نفر از این افراد تا 
این لحظه مورد بررســی قرار گرفته و فرایند بررسی 
مدارک و معاینات پزشکی تا پنجشنبه سوم بهمن ماه 

ادامه خواهد یافت.

گپ و گفتی با مخترع دستگاه خودکار احیای بیماران قلبی و ریوی

اختراعی که رو دست اروپایی ها زد
هاشم رسائی فر  همزمــان با روز پرستار در 
تــاالر همایش های برج میالد تهــران از جوانی 
توســط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قدردانی شد که اختراعاتی دارد که با بهره گیری 
از آن ها می توان به نجات بیشــتر جان بیماران و 

مصدومان ناشی از حوادث امدادرسانی کرد.
محمدرضا نوروزی، تکنســین اورژانس دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه دو دستگاه مهم برای 
نجات جان بیماران اختراع کرده است. هر کدام 
از این دستگاه ها ویژگی های منحصربه فردی دارند 
و به روزترین دســتگاه ها در دنیای علم پزشکی 
به حســاب می آیند. با اینکه نمونه خارجی این 
اختراعات با این سطح از قابلیت ها در دنیا وجود 
ندارد، اما با خالقیتی که این جوان به خرج داده، 
قیمت تمام شــده برای تولید آن ها به مراتب از 

نمونه های خارجی پایین تر است.

 اختراعی که خودکار جان انسان ها را 
نجات می دهد

مخترع دســتگاه خودکار احیــای قلبی- ریوی 
در مورد اختراعاتــش می گوید: ابتدا باید بگویم 
دســتگاه های موجود در بازار که بهترین آن ها 
اروپایی هســتند به هیچ وجه نمی شود به آن ها 
دستگاه احیای قلبی- ریوی گفت؛ چراکه هر آنچه 
قابلیت در این دستگاه ها وجود دارد با تنظیمات 
انسانی انجام می شود و دستگاه به صورت خودکار 
نمی تواند شرایط را برای احیای بیمار فراهم نماید. 
در دستگاهی که من اختراع کردم همه موارد از 
جمله میزان شــوکی که باید به بیمار داده شود، 
اندازه فشار به قفسه سینه و زمان اکسیژن دهی 
بیمار به صورت هوشمند توسط دستگاه معین 
می شــود. همچنین می توان با درجه اطمینان 
باالیی با این دستگاه مادران باردار را احیای قلبی 

- ریوی کرد. 
اگر به هر دلیلی بیمار احیا نشد با اکسیژن دهی 
دقیق و کمک به پمپاژ خون تا رسیدن بیمار به 
بیمارســتان، می توان اعضای بدن او را زنده نگه 
داشت تا بعد از آن برای پیوند به بیماران مورد نیاز 

از آن ها بهره برد.

 استفاده آسان برای عموم 
محمدرضــا نــوروزی در ادامــه 
می افزایــد: کار با این دســتگاه 
به هیچ عنوان نیــاز به تخصص 
 آنچنانی نــدارد و یک فرد تنها با 
نیم ســاعت آموزش می تواند به 
راحتی بــا آن کار کنــد. قابلیت 
مکان یابــی و مانیتورینــگ این 
دســتگاه که در نمونه خارجی به 
هیچ وجه وجود ندارد این امکان را 
می دهد که بالفاصله بعد از استفاده 

برای بیمار، شــرایط بیمار را به مرکز اورژانس به 
طور دقیق اعالم نماید و در صورت نیاز به فراهم 
شدن شرایط در بیمارستان برای بیمار مورد نظر، 
بدون فوت وقت پیش از رسیدن بیمار همه چیز 
برای درمان وی آماده باشد. ضمن اینکه دستگاه 
طوری طراحی شده است که قابلیت آپدیت شدن 
را دارد و می توان با شرایط روز آن را تنظیم کرد.

وی هزینه تولید این دســتگاه پیشرفته احیای 
قلبی- ریوی خــودکار را برای تولید یک نمونه 
فعالً ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان عنوان می کند 
و می افزاید: این در شرایطی است که نمونه های 
فعلی موجــود در بازار که به هیــچ عنوان این 

قابلیت هــا را ندارند، ۲۰۰ 
تــا ۲۵۰ میلیــون تومان 

قیمت گذاری می شود. 
ضمن اینکه با تجاری سازی 
این دستگاه و تولید انبوه، 
شــده حتی  تمام  هزینه 
تا نصف ایــن قیمتی که 
در تولیــد یک نمونه برای 
من تمام شده است، قابل 

کاهش خواهد بود.

 باز کردن راه تنفس در کمترین زمان 
تکنســین اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه در مورد اختراع دیگرش نیز بیان می کند: 
»الرنگوسکوپ« وسیله ای پزشکی است که در اتاق 

عمل و اورژانس ها کاربرد دارد. 
به این صورت که در مواجهه با مصدوم مهم ترین 
و نخســتین اولویت در تمام دنیا بــاز کردن راه 
هوایی آسیب دیده است، چون اگر مصدوم در اثر 
بیهوشی زبانش به ته حلقش بیفتد و ترشحات 
وارد شش هایش شود، بعد از دو دقیقه ایست قلبی 

می کند و مرگ او حتمی خواهد بود. 
ما در اورژانس در برخورد اول با مصدوم بیهوش 

بالفاصله به وسیله الرنگوسکوپ دهان بیمار را باز 
و لوله را به سمت شش های او هدایت می کنیم که 
در اصطالح به این کار »انتوباسیون« گفته می شود 
و یک عمل تخصصی است که نیاز به تمرین زیاد 
دارد. این کار مستلزم این است که حتماً مصدوم 
دراز کشیده باشد تا تسلط بر بیمار داشته باشیم. 
متأســفانه در مورد مصدومینــی که در حوادث 
رانندگــی داخل خــودرو گیر افتــاده و نیاز به 
رهاسازی دارند و یا زیر آوار مانده اند، تا رها نشوند 
و روی تخت قرار نگیرند امکان لوله گذاری نیست 
و چــون انجام عملیات رهاســازی خیلی زمان 
می برد، بــه طبع آمار مرگ و میر در ســوانح و 

حوادث در کل دنیا باال می رود.
نوروزی می افزاید: در نمونه اختراعی من دستگاه 
طوری طراحی شــده که در همــان لحظه اول 
بدون تلف شــدن وقت، لولــه ۱۰۰درصد دقیق 
داخل شش ها قرار می گیرد. اگر این محصول به 
تولید انبوه برســد در تمام دنیا عمل انتوباسیون 
)لولــه گــذاری داخل ریــه( از حالت تخصصی 
خارج و هر فــردی چه متخصص و چه مبتدی 
می تواند با گذاشــتن لوله جان افــراد زیادی را 
نجات دهد. قابلیت دیگر این دســتگاه این است 
که الرنگوسکوپ را یکبارمصرف و با قابلیت مکش 
ترشــحات طراحی کردم تا به این وسیله زمان 

انتوباسیون به حداقل خودش برسد.

 تولید انبوه نیازمند سرمایه گذاری
او همچنیــن هزینــه خریــد نمونــه خارجی 
الرنگوسکوپ را ۵۰ تا ۶۰ میلیون اعالم می کند 
که در نمونه طراحی خودش این هزینه یک دهم 
این قیمت تنزل یافتــه و در صورت تولید انبوه 

کاهشی بیشتر از این نیز خواهد داشت. 
این مخترع زمان تولید و تجاری سازی اختراعاتش 
را دقیــق اعــالم نکــرد و گفت: تــا زمانی که 
سرمایه گذار و حامی مالی در این زمینه پیدا نشود، 
نمی توانم آن را تجاری سازی کنم تا همین جا هم 
تمام هزینه ها را شخصاً و از جیب خودم دادم و از 
جایی کمک نگرفتم. برای اینکه این اختراعات به 
تولید انبوه برسد قطعاً باید سرمایه گذار پیدا شود.

در دستگاهی که 
اختراع کردم، میزان 

شوکی که باید به بیمار 
داده شود، اندازه فشار 

به قفسه سینه و زمان 
اکسیژن دهی بیمار به 

صورت هوشمند توسط 
دستگاه معین می شود

بــرش



روی خط حادهث

گزارش جلسه
 شورای شهر مشهد  برای مقطع زمانی

12 بهمن تا 15 اسفند تصویب کرد
 تخفیف 20 درصدی برای پرداخت های 

نقدی پروانه و پایانکار ساختمانی
شــورای  رئیس  فارس: 
شهر مشهد با بیان اینکه 
براساس آخرین اطالعاتی 
که داریم بدهی دولت به 
شهرداری مشهد 13 هزار 
تومان  میلیــارد  و 300 
است، این عدد را معادل 

بودجه دو سال شهرداری مشهد عنوان کرد.
محمدرضا حیدری روز گذشــته در هشتاد و سومین جلسه 
علنی شورای اسالمی شهر مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه 
در فصل بودجه هستیم و شهرداری هم در حال تدوین الیحه 
بودجه اســت، به برخی نکات و رویکردهای مورد توجه شورا 
اشــاره می کنم. وی افزود: مهم ترین نکته ای که در شــورای 
شهر بر آن تأکید داریم این است که بودجه به ویژه در بخش 

عمرانی، حتماً در چارچوب برنامه عملیاتی مصوب باشد.
وی خاطرنشــان کرد: آنچه را در برنامــه عملیاتی در بحث 
مأموریت ها و خدمت ارائه کرده ایم، شامل خدمات موردنظر در 
بحث های سازمانی، مناطق و به ویژه در بخش عمرانی باید در 
بودجه 99 شهرداری رعایت شود. حیدری یادآور شد: موضوع 
افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری در بودجه 99 نیز برای 
ما مهم اســت که تأکید داریم در الیحه بودجه امسال روی 
این بحث افزایش درآمدهای پایدار شهرداری و منابع جدید 
کار شود، اگرچه می دانیم یکسری محدودیت های قانونی به 
ویژه در بخش دولت وجود دارد. رئیس شــورای شهر مشهد 
در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: با توجه به شرایط 
پس از افزایش قیمت بنزین و رویکرد مردم به استفاده بیشتر از 
حمل و نقل عمومی، تأکید جدی داریم که در بودجه 99 توجه 
کافی به توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه حمل ونقل ریلی 
صورت گیرد. وی بر ارتقای بودجه فرهنگی و اجتماعی تأکید 
کرد و گفت: مطالبات و انتظارات با امکاناتی که در اختیار این 
حوزه قرار داده ایم هیچ تناسبی ندارد. وقتی به صورت عینی 
و واقعی بودجه فرهنگی را بررسی می کنیم متوجه می شویم 
که بخشی از آن عمرانی است و بخشی در حوزه پرسنلی)که 
متأسفانه تورم نیرو در بخش فرهنگی شهرداری وجود دارد( 
هزینه می شــود و چیــزی که در نهایت بــرای فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی اختصاص پیدا می کند، بسیار ناچیز است.

حیدری یکی از کارهای ماندگار شورای پنجم برای نسل های 
بعد را توسعه توس توصیف کرد و گفت: اگر چه کارهای خوبی 
در ایــن حوزه صورت گرفته، اما باید تکمیل شــود و اعتبار 

مناسب برای سال 99 درنظر گرفته شود.
رئیس شــورای شهر مشهد متذکر شــد: تأکید جدی داریم 
پروژه های جدیدی آغاز نشود مگر اینکه ضرورت و اولویت آن 
با هماهنگی شورای شهر مشخص شود، چراکه مأموریت ما 
تکمیل پروژه هایی اســت که تاکنون آغاز شده و قولش را به 
مردم داده ایم. وی ارســال به موقع الیحه بودجه سال 99 را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: طبق آیین نامه قرار بوده تا پایان 

دی ماه انجام شود.

 ارائه بودجه سال 99 شهرداری به شورا در 10 روز آینده
شــهردار مشهد نیز در حاشیه هشتاد و سومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر، در جمع خبرنگاران درخصوص ارائه 
بودجه ســال 99 شهرداری برای بررسی و تصویب به شورای 
شهر گفت: بیشتر کارهای تدوین بودجه سال 99 انجام شده 
، اما امروز شــورای اسالمی شهر به نکاتی برای در نظر گرفته 
شدن در بودجه سال آینده اشاره کرد که باید با بودجه منطبق 
شــود. محمدرضا کالیی با اشــاره به اینکه یکی از این نکات 
مورد تأکید مبتنی بودن بودجه سال آینده بر برنامه عملیاتی 
شهرداری اســت، افزود: پیش از این نگرانی وجود داشت که 
در کمیســیون های مرتبط این موضوع کمی کمرنگ دیده 
شده باشد، اما شورای شهر مواردی را به ما ارائه کرد که سعی 
می کنیم ظرف حداکثر 10 روز این موارد را با بودجه تطبیق 
دهیم. وی اظهار کرد: پررنگ شدن برنامه عملیاتی شهرداری 
در بودجه سال آینده و همچنین تکمیل پروژه های عمرانی آغاز 
شده و شروع نشدن پروژه جدید، مورد تأکید شورای شهر است. 
کالیی در ادامه به الیحه دوفوریتی شهرداری مشهد در ارتباط 
با تخفیف های در نظر گرفته شده برای شهروندان برای گرفتن 
پروانه و پایانکار ساختمان در دهه فجر و پایان سال هم اشاره و 
عنوان کرد: معموالً افرادی که قصد ساخت و ساز دارند، در پایان 
سال تصمیم های اصلی خود را می گیرند، بنابراین برای تسهیل 
در امر ساخت وساز الیحه ای را با قید دوفوریت به شورای شهر 
ارائه کردیم تا 4 درصد به تخفیف پرداخت نقدی شهروندان 
در تخفیف ها به مناســبت دهه فجر و پایان سال اضافه شود. 
وی گفت: برهمین اساس پیشنهاد دادیم به جای تخفیف 16 
درصدی تخفیف 20 درصدی لحاظ شود که شورای شهر نیز 
با این پیشــنهاد موافقت و این الیحه را تصویب کرد. شهردار 
مشهد افزود: با تصویب شورای اسالمی شهرمشهد مقرر شد 
از 12 بهمن تا 15 اســفند تخفیف 20 درصدی و از 16 تا25 
اسفند نیز تخفیف 18درصدی برای پرداخت های نقدی جهت 

دریافت پروانه و پایانکار درنظر گرفته شود.

 مهم ترین مصوبات 
نمایندگان مردم مشــهد در شــورا، حمایت مالی از هموطنان 
سیل زده سیستان وبلوچستان، دو طرح دوفوریتی نحوه دریافت و 
تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای 
تخفیف به پرداخت نقدی مؤدیــان همزمان با دهه فجر و نیز 
اصالح آیین نامه ارائه خدمات پزشکی را مورد بررسی قرار دادند.

در پی اجرای یک طرح پلیس
 42 اوباش خیابانی دستگیر 
و دو سالح جنگی کشف شد

خط قرمز: رئیس پلیس 
از  استان  امنیت عمومی 
اوباش   42 دســتگیری 
شــرور، عامــالن توزیع 
نزاع های  و  موادافیونــی 
خیابانی که موجب اخالل 
در نظــم عمومی شــده 

بودند، خبر داد.
ســرهنگ امید نودهی گفت: در راســتای برخــورد با اوباش 
شــرور خیابانی و عامالن اخالل در نظم و امنیت عمومی، طرح 
ارتقــای امنیت اجتماعی با محوریت پلیس امنیت در اســتان 

خراسان رضوی به مرحله اجرا درآمد.
وی تصریــح کرد: در این عملیــات غافلگیرانه و ضربتی پلیس 
پس از کنترل و مراقبت های پوششــی 42 فرد شــرورخیابانی 
که از عامــالن نزاع خیابانی، توزیع موادمخــدر و زورگیری در 

خراسان رضوی بودند را دستگیر کرد.
ســرهنگ نودهی اظهار کرد: در ادامه این طرح ضربتی 92 فرد 
شرور نیز به پلیس امنیت احضار شدند و از آن ها برای خودداری 

از هر گونه شرارت تعهد گرفته شد.
ســرهنگ نودهی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده جرایمی 
مانند عربده کشــی، حمله به یکدیگر با استفاده از سالح سرد و 
در مواردی سالح گرم، تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد 
رعب ووحشت، اخالل در نظم و امنیت عمومی و قاچاق موادمخدر 

در کارنامه سیاه خود دارند.
رئیس پلیس امنیت عمومی استان خراســان رضوی گفت: در 
اجرای طرح مذکور 33 کیلوگــرم موادمخدر از نوع تریاک، دو 
قبضه ســالح جنگی کالش، هفت قبضه شمشیر، 6 تیغه قمه 
و مقادیری چوب و چماق به همراه آالت اســتعمال موادمخدر 

کشف شده است.
ســرهنگ نودهــی در پایان بــا تأکید بر اینکه طــرح ارتقای 
امنیت اجتماعی همچنان به طور جدی در دستور کار فرماندهی 
انتظامی اســتان خراســان رضوی قرار دارد، گفت: هرگز اجازه 
نخواهیم داد افراد قانون شکن و اراذل و اوباش، امنیت و آرامش 

جامعه را مختل و در نظم عمومی اخالل ایجاد کنند.

در اسفراین صورت گرفت
 جمع آوری بیش از هزار قلم محصوالت 

مخرب  فرهنگی 
فرمانده انتظامی 
ن  ســتا شهر
اســفراین از اجرای طرح 
اقــالم  جمــع آوری 
ضدفرهنگــی و کشــف 
یک هــزار و 240 قلــم 
مخــرب  محصــوالت 
فرهنگی در این شهرســتان خبر داد. سرهنگ جاویدمهری در 
تشریح این خبر گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی و ساماندهی 
صنوف عرضه کننده محصوالت فرهنگی با هدف مقابله با تهیه و 
توزیع اقالم مخرب فرهنگی در سطح شهرستان اسفراین اجرا 
شد. وی با بیان اینکه مأموران پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
شهرســتان در اجرای این طرح بازدیــد از اصناف عرضه کننده 
محصوالت فرهنگی را در دستور کار خود قرار دادند، افزود: در این 
راستا از دو فروشگاه عرضه محصوالت فرهنگی متخلف یک هزار 
و 240 قلم از محصوالت غیرفرهنگی کشــف و ضبط  شد. این 
مقام انتظامی خاطرنشــان کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی سرکشی از واحدهای صنفی خدمات رایانه ای، مراکز 
عمده عرضه و فروش فیلم و بازی های رایانه ای و فروشگاه های 
توزیع و پخش CD و DVD، همچنان از سوی پلیس امنیت 

در شهرستان با قاطعیت ادامه خواهد یافت.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد
 صلح و سازش 76 درصد پرونده ها 

در پاسگاه های استان
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی اســتان از صلح 
و ســازش 76 درصدی 
پرونده هــای کالنتری ها 
و پاســگاه های انتظامی 
اســتان از ابتدای امسال 

خبر داد.
ســردار محمدکاظم تقوی در تشــریح این خبر گفت: مشاوره 
فرایندی است که از طریق آن به اشخاص کمک می شود اهداف 
خود را مشــخص کنند، تصمیم گیری مناسب داشته و مسائل 

فردی، اجتماعی، تحصیلی و خانوادگی خود را حل کنند.
این مقام ارشــد انتظامی با بیان اینکه هدف از تأسیس مراکز 
مشاوره، ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی همراه با اعتماد بین مردم 
و پلیس، شناسایی ریشه ها و زمینه های بروز رفتارهای ناهنجار و 
بزهکارانه، کاهش بار انتظامی و قضایی پلیس و کاهش مشکالت 
اجتماعی مردم اســت، افزود: خدماتی که به صورت رایگان در 
مراکز و دوایر مشــاوره کالنتری های استان ارائه می شود شامل 
مشــاوره خانوادگی، فردی، تربیتی، تحصیلی، روانی، شــغلی، 

اقتصادی، ازدواج، تحصیلی، حقوقی و روان سنجی هستند.
فرمانده انتظامی اســتان خراســان رضوی بیان کرد: در 9 ماه 
ابتدایی سال جاری 44 هزار و 101 نفر به مرکز و دوایر مشاوره 
و مددکاری کالنتری های سطح استان مراجعه کرده اند که از این 
تعداد 7 هزار و 861 نفر به مرکز مشاوره آرامش و 36 هزار و 240 
نفر نیز به دوایر مشــاوره کالنتری ها مراجعه کرده و از خدمات 

مشاوره رایگان بهره مند شده اند.
ســردار تقوی تصریح کرد: از بین مراجعــان 21 هزار و 23 نفر 
به عنوان شــاکی و یا پرونده ارجاعی از دستگاه قضایی به دوایر 
مددکاری اجتماعی مستقر در کالنتری ها یا یگان های انتظامی 
و 15 هزار و 217 نفر نیز به صورت خودمعرف و بدون شکایت 
از فردی خاص و برای دریافت خدمات مشــاوره ای به این دوایر 
مراجعه کرده اند. این مقام ارشــد انتظامی اظهار کرد: با تالش 
کارشناســان مشاوره و مددکاری انتظامی اســتان از 21هزار و 
23 پرونده ارجاعی، 19 هــزار و 271 پرونده معادل 76 درصد 

پرونده ها به صلح و سازش منجر شده است.
ســردار محمدکاظم تقوی بیان کرد: مشکالت خانوادگی با 55 
درصد، مشاوره اجتماعی با 7 درصد، مشکالت روانی با 5درصد، 
مشاوره تربیتی با 4درصد، مشکالت فردی با 3درصد و مشاوره 
تحصیلی شغلی با 2درصد، بیشترین میزان مراجعان به مراکز و 

دوایر مشاوره را به خود اختصاص داده است.

با  که  زبان بازی  مجرمان  عقیل رحمانی 
شــیوه ای کاماًل حرفه ای و شیادانه طالهای 
پیرزن ها را ســرقت می کردند، شناسایی و 

یک نفر از آن ها دستگیر شد.
کمتــر از یک هفته پیش وقــوع یک فقره 
سرقت از پیرزن مشــهدی و اعالم موضوع 
بــه 110 موجب شــد تا یکــی از تیم های 
پلیســی که در محدوده وقوع جرم در حال 
گشــت زنی بودند برای بررســی شکایت به 

محل اعزام شوند.

 پیاده روی با خاطره ای تلخ 
وقتــی مأمــوران در محل ســرقت حاضر 
شــدند، پی بردند که هدف ســرقت در دام 
شــیوه ای خاص و از پیش تعیین شده قرار 
گرفته است، چراکه شاکی پرونده در تشریح 
ماجرا به مأموران گفت: در خیابان... در حال 
پیاده روی بودم که یکدفعه پراید سفید رنگ 

کنار پای من ترمز زد. 
خودرو دو سرنشــین داشــت، چند ثانیه از 
توقف خودرو نگذشته بود که شیشه سمت 
شــاگرد پراید پایین آمد و فردی که وانمود 
می کرد عرب اســت و از یک کشــور دیگر 

آمده من را خطاب  قرار داد.
جلوتر رفتم تا ببینم چه کمکی ازدست من 
برمی آید، وقتی کنار در خودرو رســیدم او 
که دست و پاشکسته فارسی حرف می زد به 
من فهماند که همسرش مدتی پیش دچار 
یک بیماری سخت و العالج شده و بیماری 
هم درحدی بوده که پزشکان از او قطع امید 

کرده بودند.

 پول و لباس، بهانه ای برای جلب 
اعتماد پیرزن

عامل ســرقت در ادامه  بــه من گفت: پس 
ازمدتی به پیشــنهاد یکی از دوستان برای 
درمان به مشــهد آمدم و با خودم گفتم اگر 
همسرم درمان شود مقداری لباس نو و پول 
نقد به یک خانواده فقیر در مشــهد کمک 

خواهم کرد. حاال همســرم 
خوب و بیمــاری از او دور 
شده، وقتی شــما را دیدم 
اهل  شما  کردم  احســاس 
از شما  کار خیر هســتید، 
لباس  بسته  این  می خواهم 
و پول نقد را به دست یک 

خانواده نیازمند برسانید.
هنوز حــرف می زد که یک 
ســاک پارچه ای را از جلو 
پایش بلند کرد و به من داد 
و در ادامه هــم گفت: این 

همان لباس هاست.
از جیبش هم یک دســته 
پول لوله شــده خارج کرد، 
در همیــن حال بــود که 
دیــدم به انگشــترم خیره 
شده است، سرش را که باال 
آورد، گفت: انگشتر زیبایی 
دارید، اگر امکان دارد آن را 
لحظه ای به من بدهید تا از 

نزدیک ببینم، می خواهم یکی مثل همین را 
برای همسرم بخرم.

مــن هم که بــه او اعتماد 
کرده بودم به خواســته اش 
عمل کردم. چند بار انگشتر 
طالی من را بــاال و پایین 
برد و بار آخــر گفت مادر 
جان ســاک را بده تا بسته 
پول را هم در آن قرار دهم. 
ســاک را که گرفت بدون 
هیچ مکثی هم انگشــتر و 
هم بسته پول را داخل آن 
انداخت و دوباره به من داد. 
او گفت انگشتر شما را هم 
داخل کیــف انداختم. بعد 
هم از من تشــکر کرد و در 
حالی کــه همچنان داخل 
از من  بود،  نشسته  خودرو 

دور شدند.
پس از آن ســراغ انگشترم 
رفتــم، اما هر چــه کیف 
را زیــرورو کــردم اثری از 
انگشتر طال نبود. بیشتر که 
دقت کردم یک سوراخ ته کیف توجه من را 
به خودش جلب کرد و آنجا بود که پی بردم 

فرد شــیاد هم بســته پول و هم انگشتر را 
داخل کیف انداخته و از ته کیف هم آن ها را 
خارج کرده و ماجرای کمک به یک خانواده 
فقیر هم نقشــه ای برای سرقت انگشتر طال 

بوده است.

 دستگیری یکی از مجرمان
در ادامه مأموران صورتجلســه وقوع جرم را 
تنظیم و برای کسب تکلیف ماجرا پرونده را 
به دادسرای مشــهد ارسال کردند. این گونه 
بــود که پرونده به شــعبه 201 بازپرســی 
 ارجاع و روی میز قاضی »ســالم اندای« قرار 

گرفت. 
موضوع هم طبق روال قضایی توســط مقام 
قضایی بررسی شــد که در نتیجه پیگیری 
چندین ســرنخ به جا مانده از خیران قالبی 
طی دستوری به مأموران پایگاه سوم پلیس 

آگاهی استان سپرده شد.
اقدامــات فنی و ردزنی های دقیق پلیســی 
کلیــد خورد و ســرانجام خــودرو متهمان 
در یکی از مناطق شــهر مشــهد شناسایی 
و راننده خودرو هم بازداشــت شد. پس از 
بازداشت فرد مذکور اعتراف کرد که همراه 
با یکی از دوستانش سرقت از پیرزن ها را با 
شیوه یادشــده کلید زده اند. متهم در ادامه 
مدعی شــد: عامل اصلی ســرقت ها دوست 

فراری اوست. 
از همین رو متهم پس از انتقال به دستگاه 
قضایی، برای شناســایی دیگــر عامل جرم 
و اقدامــات مجرمانه احتمالــی در اختیار 
مأموران پایگاه ســوم پلیــس آگاهی قرار 

گرفت.

طراح یک اقدام مجرمانه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت

سرقت انگشتر پیرزن با شعبده بازی!

شاکی پرونده: هر چه 
کیف را زیرورو کردم 

اثری از انگشتر طال نبود. 
بیشتر که دقت کردم یک 
سوراخ ته کیف توجه من 
را به خودش جلب کرد 
و آنجا بود که پی بردم 

فرد شیاد هم بسته پول و 
هم انگشتر را داخل کیف 
انداخته و از ته کیف هم 
آن ها را خارج کرده و 

ماجرای کمک به یک 
خانواده فقیر هم نقشه ای 
برای سرقت انگشتر طال 

بوده است

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 پیش بینی بارش باران و برف 

در نواحی سردسیر خراسان رضوی
قدس: طبق تحلیل نقشــه ها و مدل های هواشناسی، با ادامه 
فعالیت و گسترش سامانه بارشی روی خراسان رضوی در غالب 
نقاط استان بارش باران و برف، در نواحی سردسیر و کوهستانی 
بارش برف )با احتمال کوالک برف( گاهی افزایش سرعت وزش 
باد پیش بینی می شود. طی این مدت تشکیل مه، کاهش دید و 
همچنین لغزندگی جاده ها به  ویژه در مناطق کوهستانی نیز رخ 
خواهد داد. انتظار می رود روند کاهش دما تا صبح چهارشنبه در 
اکثر نقاط استان ادامه یابد و به طور موقت از بعدازظهر امروز تا 
عصر روز چهارشنبه از شدت ناپایداری ها کاسته شود، اما مجدداً 
از عصر چهارشنبه تا روز جمعه استان تحت تأثیر سامانه ناپایدار 

بارشی دیگری قرار خواهد گرفت.
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عک

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

رخ رد رخ

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

 سازمان تعزیرات نظارت نمی کند؟
مــن نمی دانم ســازمان تعزیــرات به این 
می کند؟  نظارت  زنجیره ای  فروشــگاه های 
بیشتر اجناس قیمت ها از بازار بیشتر است. از 
طرفی مثالً با هزار منت تخفیف هم می زنند 

که تازه باز هم گران تر از بازار تمام می شود.
۹36...52۱4

 یک سال درگیر گرفتن پایانکار
چرا شهرداری برای دادن پایانکار این قدر مردم را معطل می کند؟ االن بیشتر از یک سال است 

برای گرفتن پایانکار به شهرداری رفت و آمد می کنم.
۹33...۸42۱

  تأمین اجتماعی رسیدگی کند
درخواســت  تأمین اجتماعی  ســازمان  از 
می کنیم نحوه ارســال فهرست های بیمه 
کارگــران را بررســی کند. بســیاری از 
کارفرمایان بیمه کارگران را کمتر از 30و 
31 روز ارســال می کنند که این موضوع 
برای کارگران در سال های آخر کار مشکل 

ایجاد می کند.
۹30...۹32۱

  مگر ما پول بیمه پرداخت نمی کنیم؟
چرا بیمارستان فارابی برای بستری کردن افراد بیمه شده تأمین اجتماعی سنگ اندازی می کند، 

مگر ما پول بیمه نمی پردازیم؟
۹22...۹230

 پیاده روها را بازسازی کنید
پیاده روهای اطراف تقی آباد و خیابان پرستار بسیار نامناسب است و با اینکه این مکان ها محل 

تردد بیماران برای مراجعه به پزشکان است، نیاز به بازسازی دارد.
۹۱5...52۱0

 لطفًا کمکم کنید
بنده یک نابینا هستم در خیابان امام رضا)ع( که شغلم وزن کردن مردم است. یک عده مغازه دار 
که چشم دیدن بنده را ندارند هر چند وقت یک بار شهرداری را مأمور می کنند که من را اذیت 
کند و سر دسته این ها مسئول یک مهمانپذیر است که او نیروهایش را می فرستد تا مزاحمت 
ایجاد کنند و یا اینکه به شهرداری یا کالنتری متوسل می شوند. من دو کودک دارم و حقوق 
دریافتی ام از بهزیستی 60 هزار تومان است و خرج زندگی ام را از همین وزنه درمی آورم، لطفاً 

کمکم کنید.
۹3۸...۱0۱4 

 یک گالیه از ایرانسل
از ایرانســل خواهش می کنیــم فکری برای 
اینترنت آخر طبرسی شمالی 38 بکند، پول 
می دهیم اینترنت می خریم، ولی اصالً فیلم ها 
را باز نمی کند و عکس از هر 10 تا یکی را باز 

می کند، تمامی اهالی منطقه شاکی هستند.
۹۱5...۹۱05

 بازرسی داشته باشید؛ لطفًا!
لطفاً یک نفر از درمانگاه ها بازرســی مخفیانه داشته باشــد. پزشکان برای هر بیماری با 
یک مریضی معمولی شــربت های خارجی که بیمــه قبول نمی کند و چهار یا پنج آمپول 
 تجویز می کنند، خدا می داند پشــت پرده بین پزشــکان، داروخانه هــا و تزریقاتی ها چه 

می گذرد.
۹۱5...3304



ورزش خراسان گفت وگو با بانوی کارآفرین مشهدی که با وام کمیته امداد برای چند نفر اشتغال زایی کرده است

حسخوبرابهبافتههایمانتقالمیدهم
سرورهادیان   به محض ورود به محل کارش 
بیش از هر چیز حس خوب، انرژی و مهربانی 
را می بینم که به همت یک مادر سخت کوش 
فراهم شــده است. در محل کارش که خانه او 
هم هست عروسک های شخصیت های کارتونی 
معروف، گل های رز، جاسوئیچی، شال، لباس، 
پتو و... هرآنچه که می شود با یک میل و گلوله 
کاموا آن را تهیه کرد، توسط دستان هنرمند و 

خالق او به وجود می آیند. 
عزت گلپور متولد 1350، دیپلم اقتصاد دارد که 
حاصل زندگی مشترک او یک دختر و یک پسر 
است. او که در کنار عزت نفس، با تالش و اقتدار 

توانسته هم مادر باشد و هم پدر.

 مادریکهپدرهمهست
کنارش که می نشــینم برایــم از زندگی اش 
می گوید: زمانی که همســرم به رحمت خدا 
رفت مدتی در منزل پــدری ماندم، اما بعد از 
مدتی حس کردم باید برای آینده بچه هایم و 

خودم برنامه ریزی داشته باشم.
وی می افزایــد: ماننــد همــه مادرهــا دلم 
می خواســت بچه هایم در آرامش و آســایش 
زندگی کنند. سال 78 شرایط برایم سخت بود، 
اما مطالعه و کتاب خواندن جزو الینفک زندگی 
شخصی من بوده و هست. بین همه مطالعات 
به کتاب های گل سازی، گل آرایی و بافتنی و... 

هم رسیدم. 
حاال او از آشنایی با کمیته امداد برایم می گوید 
و ادامه می دهد: این آشنایی برای من یک اتفاق 
خوب بود. با حمایت کمیته امداد توانستم ابتدا 
مغازه ای در پاساژ خوشبختی مشهد راه اندازی 
کنم و پنج میلیون تومان وام نیز به من تعلق 
گرفت. به مدت یک ســال مشــغول تزئینات 

شاخه نبات و لوازم نامزدی و لباس شدم.

 یکوامواتفاقهایخوببعد
این بانوی کارآفرین تصریح می کند: بعد از یک 
ســال احساس کردم باید در خانه کنار بچه ها 
باشــم و به کارم ادامه دهم. همان وام موجب 
ارتقای من در همه موارد زندگی شــد. خانه 
کوچکی را رهن و اجاره کردم و توانســتم در 
مســکن مهر ثبت نام کنم. زمان می گذشت و 
من با همین شــروع توانستم روی پای خودم 

بایستم.
این مادر پرتالش با اشاره به اینکه باور داشتن 
تــوان فردی، ایمان به خــدا و تالش می تواند 
راه های موفقیت را برای هرکسی فراهم سازد، 
بیان می کند: کم کم بافتنی را شــروع کردم. 
بچه ها بزرگ شدند. پسرم دانشجو و همزمان 
مشــغول به کار اســت، دخترم ازدواج کرد و 

اکنون دو نوه دارم. خوشحالم که 
خدا بچه های خوب و قدردان و 

داماد خوبی به من داده است.
خانم گلپور از کارهایش با اشتیاق 
و می گوید:  تعریــف می کنــد 
از  مجموعــه ای  مــن  کارهای 

بافته هاست.
بافت  گل بافی،  عروســک بافی، 
لبــاس، پتــو و لباس نــوزاد، 
انواع رومیزی ها، شــنل، کیف، 
پرده بافــی، روتختی و...که همه 
آن ها کار دست است و برایشان 

زمان می گذارم.

 اشتغالزاییبرایچهارنفردیگر
وی خاطرنشــان می کند: در حال حاضر سه 
خانم با من همکاری دارند که به آن ها رایگان 
آموزش دادم و زیر نظر خودم تولیداتشان قابل 
ارائه به بازار شــد. من از آن ها کار را می خرم 
و آنان هم در خانه کنار خانواده و فرزندانشان 
به بافت مشغول و دارای درآمد می شوند. این 
خانم ها پس از اتمــام، کارها را به من تحویل 
می دهند که البته کار پر کردن عروســک ها با 

خود من است. 
عــالوه بر آن یک نفر هم کار بازاریابی را انجام 
می دهد و من بسیار خوشحالم که این کار منبع 
درآمد برای افرادی اســت کــه برخی از آن ها 
سرپرســت خانوار یا کمکی برای خانواده شان 
هستند و معموالً عروسک ها در فروشگاه های 

باالی شهر فروخته می شود.
دربــاره قیمــت عروســک ها و کارهایش که 
می پرســم، می گوید: کار من هم مانند همه 
کارها تحت تأثیر نوسان های بازار است. وقتی 

قیمت کاموا باال می رود، 
به طــور طبیعی هزینه 
تمام شــده محصول ما 
هم افزایش می یابد. برای 
و  کامــوای 4هزار  مثال 
500 تومانی سابق اکنون 
قیمت کلــی خرید آن 6 
هزار و 500 تومان است، 
اما سعی می کنم با قیمت 
مناسب کارها را ارائه دهم 
برای خریدشان  مردم  تا 

دچار مشکل نشوند.
 حاال می دانم ســال ها بافتنی به عنوان شغل، 
کار ساده ای نیست و کم کم دردهای ناشی از 
بافتنی با دست به سراغش آمده است. او می 
گوید: خوشبختانه بیمه تأمین اجتماعی هستم 
و می دانم 10 ســال دیگر اگر عمری باشــد، 
حقوق بازنشستگی دارم و خدا را شاکرم که این 

بیمه برای من میسر شد.

 عروسکهایمدرکشورهایدیگر
وقتی از او درباره راز موفقیت و آرزوهایش سؤال 
می کنم، بالفاصله می گوید: من یاد گرفته ام و 
بــه این موضوع هم باور دارم که اگر توقعت از 
زندگی خیلی باال باشــد، از داشته هایت لذت 
نمی بــری و نعمت هایــی را کــه داری هــم 

نمی توانی ببینی. 
کارم را دوســت دارم، زیرا حداقل حس خوبی 
را به دیگران انتقال می دهم. خوشــحالم که 
عروســک های من تا کشورهای خارجی برای 
ســوغات و هدیه برده می شــود. بسیاری از 
کشــورها اگرچه در ســاخت عروسک دارای 
تکنولوژی باالیی هســتند، اما این عروسک ها 

چون کار دست و هنر دستی محسوب می شود، 
بسیار برایشان باارزش است.

 گلهایمن
این بانــوی کارآفرین دربــاره انتخاب رنگ ها 
و شــخصیت های کارتونی عروســک ها هم 
می گوید: شخصیت هایی که مورد توجه گروه 
ســنی مختلف اســت را انتخاب، طراحی و 
می بافم. بافت گل های شاخه ای هم ابداع خودم 
اســت که بســیار مورد توجه قرار گرفته و به 
عنوان کادو برای مناسبت های خاص طرفدار 

دارد.
او توضیح می دهد: در بافت عروســک ها سعی 
می کنم سلیقه، تنوع، ضدحساسیت و اقتصادی 
بــودن آن را در نظر بگیرم. اولویتم هیچ زمان 
پول نبوده و نیســت و به اعتقــاد من حس 
بی نیازی بهترین حس خوب دنیاست. همیشه 
ســرگرم کار، زندگــی و بچه ها بــودم. هنوز 
مســافرت نرفته ام اما هیچ آرزویی هم ندارم و 

خدا را شاکرم.

حسهایخوب
وی در پایان تصریح می کند: خودم شــرایط 
اینکه حامــی بچه های بی بضاعت باشــم را 
ندارم، اما سال هاســت برای پیدا کردن حامی 
برای بچه های تحت پوشش کمیته امداد تالش 
می کنم و اثر دعای خیر آن ها را در آرامشــی 
کــه خدا به من و زندگی ام داده اســت، حس 

می کنم.
از او می پرســم یک آرزو برای شخص خودت 
اگر داشــته باشی چیست؟ می گوید آرزو دارم 
هرکســی حتی اگر برای لحظــه ای کنار من 

نشست حس بدی از من نداشته باشد.

فرهنگ و هنر

نمااگشیه

زارئ   و  مسافر

  برپایی نمایشگاه آثار »جشنواره 
بین المللی عکس خیام« در نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: 
نمایشــگاه آثار برگزیده 
هفتمین دوره »جشنواره 
بین المللی عکس خیام« 
در نیشابور گشایش یافت.
مسئول امور هنری اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمي 

نیشــابور اظهار کرد: این نمایشگاه به همت انجمن سینمای 
جوانان و نمایندگی فیاپ )فدراسیون بین المللی هنر عکاسی( 

در نگارخانه کمال الملک نیشابور آغاز به کار کرد.
حمیدرضا آتشی گفت: در هفتمین نمایشگاه آثار »جشنواره 
بین المللی عکس خیام« مجموعه عکس های هنرمندان عکاس 
با 45 اثر ایرانی و خارجی به صورت سیاه و سفید و رنگی در 
ابعاد 40*30  ســانتیمتر با موضوع های  آزاد تک رنگ، آزاد 
رنگی، شهر من، خالقه، گردشــگری و مردم در معرض دید 

عموم قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره حدود 19 هزار قطعه عکس 

از هنرمندان 60 کشور به جشنواره ارسال شده است.
آتشی یادآور شد: این نمایشگاه با هدف ارتقای سطح عکاسی و 
گفت وگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و نیز به منظور 
بزرگداشــت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فدراسیون 
بین المللی هنر عکاســی در ایران )فیاپ( یعنی کلوپ عکس 
فوکوس وابسته به مؤسسه فرهنگی هنری »خانه هنر خیام« 
برگزار می شــود. وی عنوان کرد: در هفتمین نمایشگاه آثار 
»جشــنواره بین المللی عکس خیام« آثار برتر جشــنواره در 
نگارخانه کمال الملک مجتمع فرهنگی - هنری اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمي  نیشابور به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه تا سوم بهمن هر روز از ساعت 9 الی 12 و 17 

الی 19 در معرض دید عموم عالقه مندان قرار دارد.

اولویتمهیچزمان
پولنبودهونیست

وبهاعتقادمنحس
بینیازیبهترین

حسخوبدنیاست
همیشهسرگرمکار

زندگیوبچههابودم

بــرش

1. موســیقیدان امریکایي ســازنده موسیقی 
آلفردهیچــکاک-  فیلم هــاي  از  بســیاري 
ســرزنش 2. ضمیــر بي حضــور- از نزوالت 
آســماني- مرغان خانگــي 3. مجنون- محب 
4. ثروتمند- از زبان هاي برنامه نویســي تلفن 
همراه 5. امتداد- گدا- صفت گربه 6. خمیده- 
متراکم تریــن شــهر و جزیره جهــان که در 
اندونزي واقع شده- دست ها 7. آب شرعي- از 
ادات تنبیه - اولین رئیس ستادمشترک ارتش 
 جمهوری اسالمی و نخستین قرباني ضدانقالب
  8. مزاحمت اینترنتي- قرض داشتن- آخرین نازي

9. عاشق و شیدا- محل سودن گندم- مغزسر 
10. از وســایل هندســه- از آخــر بخوانیــد 
جهانگشــاي افشار مي شود- خالص و برگزیده 
11. مایل- دکمه روشن و خاموش لوازم برقي- 
غرب 12. آنچه از پشم در لحاف کنند- دستگاه 
 زمان بنــدي 13. طرفــدار دگرگوني- اخوت

روش   - خراب شــده  دیــگ-  صفــت   .14
خاص انجام کاري 15. غربال- شــاعر دوران 
مشــروطیت ، روزنامه نگار و نویسنده ایرانی و 

مدیر نشریه قرن بیستم بود

1. کاغذ پرنده- بیماري ارثي کم خوني- نشان 
مفعولي 2. فلز چهــره- عصر و روزگار- پرنده 
تنهاي لب آب - نخســت 3. اسباب زحمت- 
بخشــي از خــاک اســتان فــارس را دربــر 
مي گیرد- عدس 4.  بخش میاني پاییز- مانده 
 5. مطــرود- آپارتمان تجهیزشــده- ســخن

بازیگــر  برون شــهري-  راه   - ابــواب   .6
فقیــد ســینماي کشــورمان بــا هنرمندي 
در ســریال »یحیــي و گالبتون« 7. نشــان 
 جمع- ابــزار ارتباط جمعي- عابد دیرنشــین

8. زیــرک- ســاالدي از میوه اي بــه همین 
نــام که حــاوي همه مــواد غذایي بــه غیر 
از ویتامیــن C اســت ســاخته مي شــود – 
 پلنــگ 9. آبرومند- دربندشــدن- صوت ندا

10. ســالي که در آنیم- همنشــین- خنک تر 
نیســت راه  نژادمــا-   - ناقــال  پیمــان   .11 
 12. از ادات پرســش- هیــچ منعــي نــدارد

13. همسر حضرت یعقوب»ع« - قشر- عاقل 
14. پسوند شباهت- دوست داشتن- دعایي که 

عصر جمعه تالوت مي شود- مداراکردن
15. سه کیلوگرم- روانه کردن- جاسوسي

حل جدول شماره قبل

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

7734جدول

  عمودی  افقی

zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

 توسعه کتاب خوانی در درگز 
نیازمند راه اندازی کتابخانه سیار است

ایســنا: رئیــس اداره 
عمومی  کتابخانه هــای 
درگز گفــت: با توجه به 
گســتردگی جمعیــت 
در ایــن شهرســتان و 
نیز  و  متعدد  روستاهای 
دسترسی آســان بانوان 

خانه دار و ســالمندان به کتاب و همچنین توســعه فرهنگ 
کتاب خوانی، راه اندازی کتابخانه سیار در این شهرستان یک 

نیاز به شمار می رود. 
اصغر حسین زاده اظهار کرد: با وجود اینکه این امر یک ضرورت 
محسوب می شود، اما تاکنون بودجه کافی برای به کارگیری 
یک دســتگاه خودرو و تجهیزات از هیچ منبعی تأمین نشده 

است.
وی با اشــاره به پرداخت نیم درصد شــهرداری ها، افزود: اگر 
مبالغ موردنظر به موقع پرداخت شــوند، بخشی از مشکالت 
رفع می شود. این نهاد فرهنگی به علت کمبود بودجه قدرت 

اقدامات فرهنگی مناسب را ندارد.
حســین زاده بیان کرد: اکنون تنها یک کتابخانه روســتایی 
نیمه تمام با 40 درصد رشــد فیزیکی در حال ساخت است 
که به بنیاد مســکن سپرده شده است و دیگر روستاهای این 

شهرستان از نعمت کتابخانه بی بهره هستند.
وی با اعالم اینکه درحال حاضر پنج کتابخانه نهادی شــامل 
دو کتابخانه در شهر درگز و سه کتابخانه دیگر در بخش های 
نوخندان، لطف آباد و چاپشلو فعال است، افزود: 3 هزار و 500 
نفر عضو فعال در این کتابخانه ها از 80 هزار جلد کتاب استفاده 

می کنند.

 ثبت بیش از ۸4 میلیون 
نفر شب اقامت در خراسان رضوی

ایرنا: معاون گردشگری 
میــراث  کل  اداره 
فرهنگی، گردشــگری و 
خراسان  صنایع دســتی 
رضوی گفــت: از ابتدای 
تا کنــون 84  امســال 
میلیون و 339 هزار و 59 

نفر شــب اقامت در استان ثبت شده است. یوسف بیدخوری 
افزود: به این ترتیب با ثبت این میزان اقامت به صورت میانگین 
حدود 60 درصد گنجایش اقامت رسمی استان در این مدت 
تکمیل شده است. وی اضافه کرد: مهمانپذیرها و زائرسراها با 
69 درصد تکمیل ظرفیت بیشترین میزان اقامت مسافران و 

زائران را به نام خود ثبت کرده اند. 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت بیش از 70 
اقامتگاه بومگردی در استان، گفت: از ابتدای امسال تا کنون 
حدود 79 هزار نفر در اقامتگاه های بومگردی اســتان واقع در 
روســتاها و مناطق محلی شهری اقامت کرده اند که نشان از 

روند رو به رشد توجه گردشگران به این بخش دارد.
بیدخــوری افزود: خانه  های مســافر و خانه های شــخصی 
مســافرپذیر نیز در مجموع طی این مدت حدود 26 میلیون 
نفر شب اقامت را به نام خود ثبت کرده اند. وی ادامه داد: هم 
اکنــون هزار و 622 واحد اقامتی رســمی با ظرفیت بیش از 
100 هزار تخت برای پذیرایی از زائران و گردشگران خراسان 

رضوی دایر است. 
معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی خراسان رضوی گفت: یک سوم ظرفیت اقامتی 
اســتان در هتل های یک تا پنج ستاره است و بقیه ظرفیت 

اقامتی استان شامل هتل آپارتمان ها و مهمانپذیرها می شود.
بیدخوری افزود: در اســتان خراسان رضوی عالوه بر ظرفیت 
اقامتی واحدهای رسمی، 2 هزار و 495 تخت در اقامتگاه های 
بومگــردی  و 16 هزار و 612 تخت در خانه های مســافر این 

استان فعال است.
ورود مسافر به کالنشهر مشــهد در 9 ماه گذشته نسبت به 
مدت مشابه پارســال 3.8 درصد افزایش یافته است. در این 
مدت 34 میلیون و 146 هزار و 735 نفر وارد مشهد شده اند.

  معاون میراث فرهنگی: 
۱۲ بنای تاریخی خراسان شمالی 

مرمت شد

قدس: معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی گفت: 
12 بنای تاریخی اســتان از ابتدای امسال تا پایان آذر 
ماه مرمت شد. علی مستوفیان اظهار کرد: 11 میلیارد 
و 855 میلیون ریال اعتبار برای مرمت این بناها هزینه 
شده است. وی افزود: این بناهای تاریخی شامل عمارت 
و آیینه خانه مفخم، کوشــک باغ علی آباد، رباط قلی، 
امامزاده احمد کبیر کــوران، رباط قره بیل، چهارتاقی 
تیمــوری، ارگ دولت آباد، قلعه علی آباد، بافت بجنورد، 
حمام فاروج و محوطه ریوی بوده است و پس از اتمام 
مرمــت رباط های قلی و قره بیل، این بناها را به بخش 

خصوصی واگذار می کنیم. 

   یک مسئول: 
پذیرش گردشگر سالمت در مطب 

نیازمند دریافت مجوز است

قدس:  مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد به تدوین شیوه نامه نحوه صدور مجوز گردشگری 
سالمت برای نخستین بار در کشور از سوی این دانشگاه 
خبر داد. دکتر خیامی گفت: بر این اساس پذیرش بیمار 
خارجی در مطب پزشــکان شــاغل به کار در مشهد و 
خراسان رضوی با دریافت مجوز میسر است. وی افزود: 
14 بیمارستان و سه کلینیک و مرکز جراحی محدود 
تاکنون در مشهد مجوز گردشگری سالمت را دریافت 
کرده اند از این رو پزشکان و پیراپزشکانی که قصد دارند 
در مطب ها و یا دفاتر کار خود پذیرای بیماران خارجی 

گردشگر سالمت باشند باید درخواست مجوز کنند. 

   مدیر صندوق بیمه اجتماعی استان:
خراسان رضوی رتبه دوم پوشش 
بیمه روستاییان را در کشور دارد

ایرنا: هم اکنون 159 هزار خانوار روســتایی و عشــایر 
خراسان رضوی زیر پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند که 
از این نظر این استان پس از آذربایجان شرقی رتبه دوم 
کشــور را دارد. مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان 
و عشایر خراســان رضوی روز گذشته در سبزوار گفت: 
بر پایه آخرین آمار تاکنون 159 هزار خانوار روســتایی 
و عشایر خراسان رضوی زیرپوشش بیمه اجتماعی قرار 
گرفتند و ضریب پوشش این بیمه در استان 31 درصد 
اســت. محمود کاظمی افزود: براســاس پایش صورت 
گرفته 187 هزار خانوار روستایی این استان فاقد هرگونه 

پوشش بیمه اجتماعی هستند.
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 برگزاری مسابقات شنای بانوان 
ناشنوای کشور در مشهد  

قدس: مسابقات قهرمانی 
ناشنوای  بانوان  شــنای 
کشــور به مناسبت دهه 
مبارک فجر بهمن ماه در 
مشــهد برگزار می شود.  
این مسابقات به میزبانی 
ورزش هــای  هیئــت 
ناشنوایان خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود. این دوره از 
مسابقات در ماده های 25 متر آزاد، 25 متر کرال پشت، 25 متر 
قورباغه، 25 متر پروانه و 25×4 متر آزاد تیمی برپا خواهد شد. 
گفتنی است؛ در این رقابت ها هر شناگر می تواند حداکثر در دو 
ماده انفرادی شرکت کند و به نفرات اول تا سوم هر ماده، مدال 

و حکم و به تیم های اول تا سوم کاپ قهرمانی اهدا می شود.

 اهدای مدال های قهرمانان جهانی 
و آسیایی به سپهبد شهید سلیمانی 

ورزش  مدیرکل  قدس: 
خراســان  جوانــان  و 
رضوی گفت: شهدای ما 
بزرگ ترین مدال قهرمانی 
را بدست آوردند. مدالی 
که شــهدای ما گرفتند 
باالتر از هر مدال جهانی 
است و جامعه ورزش ما به این باور رسیده است. امروز به بیان 
رهبر معظم انقالب، سردار سلیمانی تنها یک فرد نیست که 

شهید شده است بلکه شهادت او یک فرهنگ است. 
فرزاد فتاحی در مراســم اهدای مدال های قهرمانان جهانی و 
آسیایی استان به سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، 
اظهار کرد: امروز در کنار هم جمع شدیم تا بار دیگر بخشی از 

درس جوانمردی را در ورزش نشان دهیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: همه شما 
می دانید اگر رشــادت ها و از جان گذشتگی های امثال شهید 
سلیمانی نبود، ما این آرامش را در کشور نداشتیم. در دوران 
دفاع مقدس نیز جوانان ما زندگیشــان را فدا کردند تا ما در 
امنیت زندگی کنیم. وی اضافه کرد: ما در میان ورزشــکاران 
آســیایی و جهانی قرار داریم که آمدند تا مدال های بســیار 
ارزشمند خود را به صورت نمادین به این شهید بزرگ تقدیم 
کننــد. وی افزود: ما هفت نفر از قهرمانان اســتان را دعوت 
کردیــم تا مدال های خود را تقدیم کنند، اما حدود 15 نفر از 
ورزشکاران آمدند و 20 مدال بین المللی را در اینجا می بینیم.

وی ضمن تشکر از حمیداوی، مالک تیم شهر خودرو، گفت: 
از همه مسئوالن و مدیران باشگاه های آسیایی که زیر بار این 
ذلــت نرفتند  و اقتدار ایران را حفظ کردند، تشــکر می کنم، 

چراکه کاری بسیار بزرگ را انجام دادند.

 نام گذاری یک سالن ورزشی 
به نام سردار سلیمانی در تربت جام  

قدس: درجهت بزرگداشت یاد و نام شهدا، سالن ورزشی چند 
منظوره روستای خرم آباد تربت جام به نام سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی نام گذاری شد. در مراسمی با حضور فرماندار، 
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج و رئیس اداره ورزش 
و جوانان تربت جام، سالن ورزشی چند منظوره اداره ورزش و 
جوانان شهرستان واقع در روستای خرم آباد به نام سردارسپهبد 

شهید حاج قاسم سلیمانی نام گذاری شد.

 اعزام ورزشکاران دوگانه 
خراسان رضوی به مسابقات کشوری

هیئت  رئیــس  قدس: 
ورزش سه گانه خراسان 
رضوی گفت: ورزشکاران 
رضوی  خراسان  دوگانه 
آقایــان  در دو بخــش 
و بانــوان به مســابقات 
در  کشــور  قهرمانــی 
اصفهان اعزام می شــوند. حســین زاده اظهار کرد: مسابقات 
قهرمانی دوگانه خراسان رضوی به منظور اعزام به مسابقات 
کشوری، آذرماه در مشهد برگزار و نفرات برتر مشخص شدند. 
وی افزود: بر این اساس فاطمه محمدی، انسیه مترجم، نجیبه 
شرشبی و النا ذوالفقاری به این مسابقات در اصفهان اعزام و 
رقابت ها دوم بهمن برگزار می شــود. وی بیان کرد: در بخش 
آقایان نیز مجتبی علی دوســت، سعید حســین پور، سجاد 
ظفریان، علی عباسپور و سجاد سنجری دوم بهمن به اصفهان 

اعزام می شوند و 4 بهمن به رقابت با حریفان می پردازند.
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