
قاچاق گازوئیل در  بار کلوچه!تصادف زنجیره ای 22 خودرو با 12 مصدوم
نقشه مجرمانه راننده  تریلی برای تاراج سرمایه ملی، نگرفتبرخورد چند وسیله نقلیه در محور سبزوارـ  نیشابور حادثه آفرید

مسئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های 
پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی ســبزوار گفت: 
برخورد زنجیره ای چندین دستگاه خودرو در محور 
سبزوار - نیشــابور، ۱۲ مصدوم برجای گذاشت.

مسلم فائق نیا با اشاره به برخورد زنجیره ای چندین 
خودرو بین کیلومتر ۱۰ تا ۴۰ محور ســبزوار به 
نیشابور، اظهار کرد: این حادثه صبح روز گذشته 

رخ داد و بالگرد اورژانس، اتوبوس...

 با هوشــیاری تیم های معاونــت عملیات ناحیه 
مقاومت بســیج سپاه حضرت مســلم)ع(، 5هزار 
لیتر ســوخت قاچاقی که قرار بود از کشور خارج 
شود، توقیف شد.دو روز پیش بود که منابع خبری 
ماجرای اقدامات مشــکوک یک راننده تریلی در 
حوالی شهرک شهیدرجایی را به نیروهای بسیجی 
اطالع داده و آن ها پس از چندین ساعت ردزنی و 

اقدامات پوششی موفق شدند... .......صفحه 3 .......صفحه 3 
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مقاوم سازی 2 هزار واحد مسکونی حاشیه شهر مشهد
رئیس حج و زیارت به قدس خبر داد

 120 هزار نفر در 
صف انتظار حج تمتع 

خراسان رضوی 

.......صفحه ۲ 

بادستورمعاوناولرئیسجمهوروتوسطبنیادمسکنصورتمیگیرد

.......صفحه ۲ 

قدس گزارش می دهد

 غبار بی مهری 
بر بوستان شهدای 

گمنام دررود

 رئیس سازمان حج و زیارت خراسان رضوی گفت: نام نویسی حج تمتع 
ســال آینده از ۱۸بهمن ماه آغاز خواهد شد. جواد شاد با بیان اینکه 
کمیته مسکن سازمان حج در حال برنامه ریزی برای سفر حج تمتع 

سال آینده است، تصریح کرد: هنوز درباره ...

.......صفحه ۴ 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

چهار شنبه 2 بهمن 1398

  26 جمادی االول 1441
 22 ژانویه 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9167  
ویژه نامه 3551 

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

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف شیرینی ساز ، شیرینی فروش و كافه قنادی 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 شیرینی ساز ، شیرینی فروش و كافه قنادی مشهد 
دعوت میگردد شخصًا با در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت 
شناسائی عکس دار از ساعت 9 صبح لغایت 11 روز یکشنبه مورخ  98/11/20 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 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 شیرینی ساز ، شیرینی فروش و كافه قنادی 

مشهد به ترتیب حروف الفبا 

اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف شیرینی ساز، شیرینی فروش و كافه قنادی 
مشهد به ترتیب حروف الفبا 

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگي ردیف
حسن اسماعیل زاده بخارا1
مرتضی بزرگی2
ایمان تخمار3
مسیح حریمی4
امید خاكی5
مجید دهستانی بافقی6
مهدی دهستانی بافقی7
احمد سید علی زاده8

نام و نام خانوادگي ردیف 
جواد صمدی بی نیاز9
سید مرتضی طباطبائیان10
مهدی فخری11
محمد فرزانی12
مهدی قربان زاده13
مجتبی نیرومند14
علی نیکدل15

نام و نام خانوادگیردیفنام و نام خانوادگیردیف
شه كام ندرتی نصفچی3هادی امیرآبادی1
علی اكبر نیکدل فاز4ابوالفضل حمیدفر2

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی تولیدی 
توزیعی الله های خونین و ایثارگران خواف

جلسه مجمع عمومی فوق را س ساعت9 صبح پنجشنبه 
مورخ98/11/24 در محل سالن شهید مدرس واقع در 
خ��واف بلوار فردوس��ی خیابان فرهن��گ روبروی فنی 
حرف��ه ای برگزار می گ��ردد . از كلیه اعضای ش��ركت 
تعاون��ی دع��وت می ش��ود با هم��راه داش��تن مدارک 
عضویت رأس س��اعت مقرر در جلس��ه حض��ور به هم 

رسانند.
 چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباشد 
می توان��د حق رای خود را به عضو دیگر یا نماینده تام 
االختیار خود واگذار نماید كه در این صورت هر عضو 
ع��اوه بر رای خود ت��ا 3 رای  با وكالت و غیر عضو فقط 
یک رای می تواند داش��ته باشد . عضو متقاضی اعطای 
وكال��ت یا نمایندگی می بایس��ت به هم��راه نماینده یا 
وكیل خود طی روزه��ای 98/11/19 لغایت 98/11/21از 
ساعت 9 لغایت 12/30با همراه داشتن كارت شناسایی 
معتب��ر و م��دارک عضویت به مح��ل اداره تعاون كار و 
رفاه اجتماعی شهرس��تان خواف واقع درخواف خیابان 
پی��ر احمد بی��ن پیراحم��د 9 و 11 مراجعه و نس��بت به 

ارائه وكالت اقدام نمایند.
 دستور جلسه:

1- گ��زارش مقامات دع��وت كننده از رون��د برگزاری 
مجمع عمومی

2-  انتخ��اب اعضای اصلی و عل��ی البدل هیئت مدیره 
برای مدت 3 سال

3- انتخاب بازرس��ان اصلی و عل��ی البدل برای مدت 
یک سال مالی

اداره تعاون كار و رفاه اجتماعی شهرستان خواف
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهر   تاریخ انتشار : 98/11/2

جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده ش��ركت تعاونی مس��کن بهاردش��ت مش��هد مهر راس س��اعت 17 
روزچهارش��نبه مورخ 98/11/16 در محل دفتر ش��ركت واقع در آزاد ش��هر ، خیابان معلم 31 ، خیابان 
س��ید رضی 34 )معلم 10/27( پاک 322 طبقه زیر زمین كد پس��تی 9188744987برگزار می شود. 
از كلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه 

حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی كه امکان حضور آنها در جلس��ه مذكورمقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را 
ب��ه موجب وكالت نامه كتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وكالتی هر عضو 

حداكثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر باید ازساعت 17 تا 20 بعد از ظهر روزهای 
شنبه ، یکشنبه  و دوشنبه  مورخ 12، 13 و 98/11/14 به محل دفتر شركت به نشانی فوق مراجعه تا پس 

از تایید وكالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :  1- انحال شركت   2- تعیین مکان تصفیه

هیئت مدیره
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آگه�ی برگ�زاری جلس�ه مجم�ع عموم�ی 
فوق العاده شرکت متالورژی پودر مشهد 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 5056 و شناسه 
ملی 10380209877

بدینوس��یله به اطاع كلیه صاحبان سهام شركت 
س��هامی خاص متالورژی پودر مش��هد می رساند 
ك��ه جهت اتخاذ تصمیم در خصوص موارد مندرج 
در دس��تور جلس��ه ، مقرر اس��ت تا جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شركت در ساعت 10 صبح روز 
سه ش��نبه  مورخ 98/11/15 در اقامتگاه قانونی 
شركت به نشانی : مشهد ، كیلومتر 15 جاده كات 
، مقابل ش��هرک صنعتی مشهد برگزار گردد . لذا 
از كلیه سهامداران محترم دعوت می شود تا در 
جلس��ه مذكور حضور بهم رس��انند . دس��تورات 

جلسه :
1- اتخ��اذ تصمی��م در خصوص افزایش س��رمایه 
ش��ركت از مبلغ 180/000 میلیون ریال منقس��م 
ب��ه 12/500/000 س��هم 14/400 ریال��ی به مبلغ 
504/000 میلی��ون ریال از مح��ل آورده نقدی ، 
مطالبات حال ش��ده سهامداران و تجدید ارزیابی 
دارای��ی ه��ای ش��ركت و النهای��ه اصاح م��اده 5 
اساس��نامه  .» س��رمایه ی ش��ركت منقس��م ب��ه 

35/000/000 سهم 14/400 ریالی می باشد« 
2- كلی��ه مواردی ك��ه در صاحیت مجمع عمومی 
فوق العاده بوده و وفق مقررات و حسب صاحدید 

سهامداران در دستورجلسه قرار گیرد .
هیئت مدیره شركت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
شرکت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهر   تاریخ انتشار : 98/11/2

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شركت تعاونی مسکن بهاردشت مشهد مهر راس ساعت 
19 روز چهارش��نبه م��ورخ 98/11/16 در محل دفتر ش��ركت واقع در آزادش��هر ، خیاب��ان معلم 31 ، 
خیابان س��ید رضی 34 )معلم10/27( پاک 322 طبقه زیر زمین كد پس��تی 9188744987 برگزار 
می ش��ود . از كلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی كه امکان حضور آنها در جلس��ه مذكورمقدور نمی باش��د م��ی توانند حق رای خود 
را ب��ه موج��ب وكالت نامه كتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وكالتی هر 

عضو حداكثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��ای نمایندگی به هم��راه وكیل مورد نظر باید ازس��اعت 17 ت��ا 20 بعد از ظهر 
روزهای ش��نبه ، یکش��نبه  و دوش��نبه  مورخ 12 ، 13 و 98/11/14 به محل دفتر ش��ركت به نش��انی 
فوق مراجعه تا پس از تایید وكالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- تصویب صورتهای مالی سال 97 بانضمام گزارش حسابرس رسمی 
3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 هیئت مدیره 

4- انتخاب سه نفر هیئت تصفیه و یک نفر ناظر تصفیه بمدت 2 سال 
5- تعیین حق الزحمه هیئت تصفیه 

 هیئت مدیره 
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 آگهی دعوت شرکت صنایع آرد وثاق) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره  20373 و                          
شناسه ملی 10380358837 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده 

بدین وس��یله از كلیه س��هامداران شركت صنایع آرد وثاق س��هامی خاص به شماره ثبت 20373 دعوت 
ب��ه عمل می آید تا در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطورفوق العاده ش��ركت كه درس��اعت   9 صبح مورخ 
1398/11/14به نش��انی مشهد- جاده كات-  مقابل شهرک صنعتی مشهد – انتهای خیابان پوالد – صنایع 

آرد وثاق با كدپستی:9358185715  تشکیل میشود حضور بهم رسانند
 دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  - انتخاب هیئت مدیره  

- انتخاب بازرسین  - انتخاب روزنامه كثیراالنتشار  - سایر موارد پیش بینی نشده 
هیئت مدیره شركت 

9ع
81
34
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قدس: معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای پویش 
ملی مبارزه با سرطان امروز در مناطق زیر پوشش دانشگاه خبر داد.

دکتــر مهدی قلیان اظهار کرد: این پویش از یکم الی هفتم بهمن با 
هدف گسترش اطالع رسانی، افزایش آگاهی و جلب مشارکت مردم در 
خصوص قابل پیشگیری بودن سرطان، اصالح باورهای نادرست مردم 
در خصوص سرطان از جمله درمان ناپذیر بودن آن، جلب مشارکت 
سیاست گذاران و مجریان ســالمت درون و برون بخشی در کنترل 

عوامل خطر سرطان، اجرا می شود.
وی با بیان اینکه ســرطان های معده، پوست، پستان، مری و کولون 
)روده بزرگ( از شــایع ترین ســرطان های استان خراسان رضوی به 
شمار می روند، خاطرنشان کرد: با اصالح شیوه زندگی می توان تا ۴۰ 

درصد از بروز سرطان ها پیشگیری نمود.معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد پرهیز از مصرف دخانیات، حفظ وزن در حالت طبیعی، 
تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم و حفاظت پوست از تابش مستقیم 

آفتاب را مهم ترین اقدامات پیشگیری از سرطان عنوان کرد.

شناسایی زودهنگام سرطان ها 
دانشــیار دانشگاه علوم پزشکی مشــهد هم با بیان اینکه ۸۰ درصد 
سرطان ها در صورت شناسایی زودهنگام و در مراحل اولیه قابل درمان 
هستند، بر گسترش برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در این زمینه 

تأکید کرد.
دکتر ابوالقاسم اللهیاری خاطرنشان کرد: اگر مردم با عالئم اولیه ابتال 

به سرطان و عوامل ایجادکننده آن آشنا شوند می توان بیماران را در 
مراحل اولیه شناسایی و نسبت به درمان به موقع آنان اقدام کرد.

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد با اشاره به اینکه 
مراجعه دیرهنگام بیماران مبتال به ســرطان موجب کاهش شانس 
بهبودی می شود، تصریح کرد: ایجاد احساس توده در ناحیه پستان، 
ضعف و بی حالی، بی اشتهایی، تغییر در مزاج و دردهای مبهم شکمی 

باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
فوق تخصص خون و سرطان بالغین با اشاره به راهکارهای پیشگیری 
از ســرطان، اظهار کرد: در گام نخست مردم باید عوامل ایجادکننده 
سرطان را بشناسند و سپس با تغییر سبک زندگی از مصرف افراطی 
چربی ها، گوشت قرمز و استعمال دخانیات اجتناب و با ورزش، مصرف 
میوه و ســبزی و دوری از استرس نسبت به پیشگیری این بیماری 

اقدام کنند.
دکتر اللهیاری با بیان اینکه نقش سیگار و مواد دخانی  در ابتال به ۱3 
نوع ســرطان ثابت شده است، اظهار کرد: ۷5 درصد ابتال به سرطان 

ریه به استعمال دخانیات مرتبط است.

در مناطق زیرپوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام می شود

پویشملیمبارزهباسرطان
مهار آتش سوزی طال فروشی در مشهد

 قدس: افســر نگهبان آتش نشــانی مشــهد از مهار آتش ســوزی یک 
طال فروشی در منطقه گلشهر این شهر با تالش آتش نشانان دو ایستگاه 
خبر داد.سرآتشیار احمد مرندی با بیان این مطلب، افزود: در پی تماس 
تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲5 مبنی بر مشاهده دود از درون یک واحد 
طال فروشی، ستاد فرماندهی بالفاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۸ و ۴۲ را 
به محل حادثه در خیابان شهید شــفیعی اعزام کرد.این مقام مسئول 
در آتش نشــانی مشــهد، افزود: با حضور آتش نشانان در محل مشخص 
شد حریق به دلیل روشــن ماندن اجاق گاز داخل این مغازه و رسیدن 
شعله های آتش به اجسام قابل اشتعال در زمانی که مالک در محل حضور 
نداشته به وقوع پیوسته و منجر به وارد آمدن خسارات شدید به این واحد 
تجاری شده بود که آتش نشانان بالفاصله حریق را مهار و از سرایت آتش 
به طالهای داخل ویترین های این مغازه  جلوگیری کردند.خوشبختانه به 
کسی آسیبی نرسیده و آتش نشانان پس از تهویه و ایمن سازی محل به 
مأموریت خود پایان دادند. علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

جلوه ایثار معلمی  
قدس: الهــام رمضانی، 
دبستان  اول  پایه  معلم 
نصیرالدیــن  خواجــه 
و  آمــوزش  طوســی 
پرورش ناحیه 3 مشهد 
باوجود تجویز پزشــک 
اســتراحت  بر  مبنــی 
ســه ماهه، ایــن روزها 
در کالس درس خــود 

حاضر می شود. رزا درسنی؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه 3 مشهد 
و مهدی مجیدی فرد؛ رئیس اداره روابط عمومی آموزش و پرورش 
استان به نمایندگی از مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
روز گذشــته برای قدردانی از این اقدام ایثارگرانه در کالس درس 

او حاضر شدند.

قدس ذخایر آبی استان را بررسی کرد 

نیمهپرسدهایخراسانرضوی
.......صفحه ۲ 



قدس ذخایر آبی استان را بررسی کرد 

نیمه پر سدهای خراسان رضوی
قدس: آمار مخزن ســدهای استان خراسان 
رضوی نســبت به میزان آبی که پشت این 
سدها جمع شــده بود آماری به مراتب بهتر 
و امیدوارکننده تر اســت. به طــور مثال در 
حال حاضر 44 درصد از حجم سد دوستی، 
بزرگ ترین سد اســتان پر است که این سد 
سال گذشته در همین شرایط 13 درصد آب 
بیشتر نداشت. ســایر سدهای استان مشهد 
نیز شــرایطی اینچنینی دارند. ســد طرق 
بیشتر از 20 میلیون مترمکعب آب دارد که 
این میزان سال گذشته 6 میلیون مترمکعب 
بوده اســت؛ 61 درصد این سد آبگیری شده 
در حالی که 19 درصد آن سال گذشته آب 

داشت این یعنی افزایشی سه برابری.
کارده دیگر سد اطراف مشهد، در حال حاضر 
بیش از 8 میلیون مترمکعب آب پشــت آن 
جمع شــده که سال گذشــته در حدود 5 

میلیون مترمکعب آب داشت.

  ظرفیت 
اوضاع برای ســد ارداک نیز به همین منوال 
اســت؛ در حال حاضر بیشتر از 23 میلیون 
مترمکعب آب پشــت این سد وجود دارد که 
به نســبت سال گذشــته که این میزان 10 
میلیون بوده اســت بیشــتر از دو برابر شده 
است. با این تفاسیر سدهایی که تأمین کننده 
آب شــهر مشــهد هستند نســبت به سال 

گذشته شرایط و اوضاعی نسبتاً بهتر دارند.
در بین سدهای استان سد دولت آباد با حجم 
مخزن یک میلیون و 200 هزار مترمکعبی و 
پر شدن 100 درصدی تنها سد استان است 

که ظرفیت آن پر شده است.

  افزایش 3/5 برابری سد دوستی 
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی در خصوص شرایط فعلی سد دوستی  

گفــت: 44 درصد ظرفیت 
سد دوســتی مشترک بین 
ایــران و ترکمنســتان آب 
دارد کــه نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشته حدود 

3/5 برابر شده است. 
افــزود:  عالیــی  محمــد 
 530 حــدود  هم اکنــون 
میلیــون مترمکعب آب در 
پشــت سد دوســتی جمع 
شده اســت که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال 
افزایش  درصد   31 گذشته 

دارد.
وی ادامه داد: ذخایر آب سد دوستی در مدت 
مشابه سال گذشــته 13 درصد ظرفیت این 

سد بوده است.

  رشد 29 درصدی 
ذخیره ســازی  تــوان  وی 
در  و  بــزرگ  ســدهای 
اســتان  بهره برداری  حال 
در  را  رضــوی  خراســان 
مجمــوع یــک میلیارد و 
مترمکعب  میلیــون   5۷2
و گفــت: یک  ذکر کــرد 
میلیــارد و 211 میلیــون 
مترمکعــب از ایــن مقدار 
مربوط به ســد دوســتی، 
مشــترک بیــن ایــران و 

است. ترکمنستان 
افــزود: ذخایر آب  عالیی 
سدهای خراســان رضوی در سال جاری 
به مدت مشــابه سال  29درصد نســبت 

است. داشته  افزایش  گذشته 

  ۴3 درصد ظرفیت سدهای استان 
آب دارد

وی ادامه داد: در حال حاضر به طور میانگین 
43 درصد ظرفیت ســدهای استان آب دارد 
که این میزان در مدت مشــابه سال گذشته 

14 درصد بوده است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی گفت: در حــال حاضر بیش از 682 
میلیون مترمکعب آب پشت سدهای خراسان 
رضوی جمع شده که 60 میلیون مترمکعب 
از این میزان از ابتدای سال زراعی جاری وارد 

سدها شده است.
خراســان رضوی دارای 32 ســد در حال 
بهره بــرداری در تربت حیدریــه، قوچــان، 
تایباد،  درگــز، ســبزوار،  مشــهد، خواف، 
تربت جام، چناران، سرخس، نیشابور، کالت 

و فریمان است.

  شوراهای اجتماعی محالت؛ 
فرصتی که جدی گرفته نشده است

شوراهای اجتماعی محالت با هدف افزایش مشارکت مردمی 
در مدیریت اجتماعی شهر از ابتدای سال 90 فعالیت خود را 
در شهرهای مختلف کشور آغاز کردند که در مشهد نیز همان 
ســال ۷10 نفر در محالت مختلف شهر به عنوان عضو این 
شــوراها منصوب شدند و در سال های بعد این تعداد به بیش 
از هزار نفر رسید. هر چند هدف طراحان شوراهای اجتماعی 
محالت، برقراری ارتباطی دوســویه بین مدیریت شــهری و 
شهروندان در پیشبرد برنامه های توسعه شهری بود اما به دلیل 
نحوه شکل گیری این شــوراها و انتصابی بودن اعضای آن و 
اینکه تقریباً هیچ  یک از ساکنان محالت شهر در انتخاب این 
افراد دخالتی نداشتند، این طرح خروجی مثبت و تأثیرگذاری 
بر روند رفع مشکالت شهری، ارتقای رفاه شهروندان و آبادانی 
شــهر نداشته و در سال های گذشــته حضور این شوراها در 

محالت مشهد ملموس و پررنگ نبوده است.
شــاید به همین دلیل هم بود که امسال و با مصوبه جدید 
شــورای شهر شیوه عضویت اعضای شــوراها که متشکل 
از افراد حقیقی و حقوقی شــامل نمایندگان شــهرداری، 
مساجد، مدارس، کالنتری، بهداشت، تشکل های مردمی، 
کســبه معتمد، بانوان خانــه دار، فرهیختــگان، جوانان، 
پیشکســوتان و خیریه های محله بود از حالت انتصابی به 
انتخابــی تغییر پیدا کرد و همچون گذشــته دیگر رئیس 
ناحیه شهرداری به عنوان رئیس شورا و کارشناس فرهنگی 
و اجتماعی ناحیه شــهرداری که دبیری شورا را بر عهده 

دارد، در انتخاب اعضا نقش ندارند.
با گذشــت چند ماه از عمل به این مصوبه و برگزاری چند 
مرحله نام نویسی و عضوگیری جدید در شوراهای اجتماعی 
محالت مشــهد، اما به نظر می رســد هدف مصوبه جدید 
نیز محقق شــدنی نیســت؛ چراکه نگارنــده به عنوان یک 
روزنامه نگار ساکن در یکی از محالت مشهد، در این مدت به  
جز فراخوان اینترنتی، هیچ اطالع رسانی میدانی در این  باره 
را در ســطح محل سکونتم شاهد نبوده ام و سایر اطرافیانم 
نیز اطالع درستی از کم و کیف این ماجرا نداشته اند. عالوه 
بر این نحوه انتخاب اعضــا در آیین نامه جدید نیز مصداق 
مشارکت شهروندان در انتخاب نمایندگان محالت، ندارد و 
به  جرئت می توان گفت که شوراهای اجتماعی محالت با این 
اوصاف نمی توانند به  عنوان فرصتی برای کاهش چالش ها و 
معضالت کالنشهر مشهد تأثیرگذار باشند. در حالی  که به 
اذعان مدیران شهری به دلیل مسائل و مشکالت پیچیده ای 
که کالنشــهر مشــهد روزانه با آن ها روبه رو است، مسائل 
جزئی تری که در سطح محالت وجود دارد، از نظر آن ها دور 
مانده است و شــوراهای اجتماعی محالت می توانند و باید 
مدیریت شهری را به  صورت دقیق تر در جریان خواسته های 

اهالی محالت قرار دهند.
تحقق این مهم نیز نیازمند انتخاب افرادی مطلع، کارشناس 
و مهم تر از آن متعهد، منصف و دغدغه مند اســت که تعامل 
خوبی با ســاکنان محله داشته باشند البته این نکته مهم را 
نیز نباید فراموش کرد که محالت شهر به خصوص بر اساس 
تقســیم بندی شهرداری، منطقه ای وســیع با جمعیت قابل  
توجهی از شــهروندان را دربرمی گیرد که برخی با وسعت و 
جمعیت یک شــهر کوچک برابری می کنــد و نمی توان بر 
اساس تصمیمات و اظهارنظرهای ساکنان یک خیابان، برای 
کل محله نسخه پیچید و انتظار داشت که در پاسخگویی به 
مطالبات ســاکنان و حل مشکالت آن محله مؤثر واقع شود؛ 
همچنین این شوراها باید مبتنی بر سلیقه و نظر اکثریت مردم 
محله تشکیل شــوند تا بتوانند در حوزه های مختلف کارایی 

بهتری داشته باشند.
به همین خاطر به نظر می رســد با آنکه شوراهای اجتماعی 
محالت فی نفســه مطلوب و ضرورتی انکارناپذیر هستند اما 
می بایســت در آیین نامه های اجرایی به ویــژه نحوه انتخاب 
اعضای آن تجدیدنظری اساسی و کارشناسانه صورت بگیرد؛ 
پیش از هر اقدامی باید زمینه مشارکت تک تک آحاد مردم و 
ساکنان محالت در انتخاب اعضای این شوراها فراهم شود که 
اطالع رسانی گسترده و مهیا کردن فرصت انتخاب داوطلبان 
با رأی شــهروندان در سطح هر محله -تقریباً شبیه آنچه در 
انتخابات شورای شهر شاهدش هستیم- از الزامات این طرح 

به شمار می آید.

به دلیل نبود زیرساخت های الزم در آن کشور 
  یک هزار کامیون در مرز دوغارون 

منتظر ورود به افغانستان هستند
هزار  یــک  ایرنــا: 
کامیــون  دســتگاه 
در گــذرگاه مــرزی 
انتظار  در  دوغــارون 
طــرف  مســاعدت 
تا  افغانستانی هستند 
وارد این کشور شوند.

فرماندار تایباد گفت: معطلی این کامیون های حامل بار 
در مرز دوغارون این شهرستان ناشی از نبود زیرساخت 
الزم برای پذیــرش کامیون های ترانزیتی و صادراتی در 
گمرک افغانســتان و بارش برف در روزهای اخیر در این 

کشور است.
محســن سیاح به فعالیت 10 باسکول در گمرک منطقه 
ویــژه اقتصادی و نیز بازارچه مــرزی دوغارون در خاک 
ایــران برای تســهیل و شــتاب در اعــزام کامیون های 
ترانزیتی و صادراتی اشــاره کرد و افــزود: این در حالی 
است که گمرک افغانســتان در آن سوی مرز فقط یک 
دســتگاه باســکول در اختیار دارد و همین امر یکی از 

مهم ترین دالیل معطلی کامیون ها پشت مرز است.
وی ادامه داد: در مذاکراتی با مسئوالن گمرک افغانستان 
به منظور افزایش فعالیت در این گذرگاه مرزی، ســاعت 
کار گمرک دوغارون روزانه چهار ســاعت افزایش یافته 

است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سپاه:

  هر ساله تا ۲۰ هزار یادواره شهدا 
برگزار می شود

رئیــس  ایرنــا: 
ســازمان حفظ آثار 
ارزش های  نشــر  و 
دفاع مقدس ســپاه 
انقالب  پاســداران 
به  بسیج  و  اسالمی 
برپایی هر ساله 15 
تا 20 هزار مراسم یادواره شهدا در کشور اشاره و بیان 
کرد: اگر به طور میانگین 500 نفر در هر یادواره شهدا 
شرکت کنند، ساالنه جمعیت مخاطب این یادواره ها به 

10 میلیون نفر می رسد.
سردار ســرتیپ پاســدار احمد حق طلب در نخستین 
»دوره توانمندســازی مدیران و مسئوالن برگزارکننده 
یادواره ها و کنگره های سراســری شــهدای کشــور« 
در مشــهد افزود: جمعیت شــرکت کننده در برخی از 

یادواره های شهدا تا 4هزار نفر هم بوده است.
رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و بســیج ادامه داد: 
حضور باانگیزه جوانــان در عرصه نبرد با گروهک های 
تروریســتی و تکفیری در عراق و سوریه به خاطر این 
اســت که مجموعه های مختلف در ســال های پس از 
جنگ، فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع را توسعه داده اند.

ســردار حق طلب گفت: رهبر معظم انقالب اســالمی 
تذکر داده اند مواظب باشیم دفاع مقدس دچار تحریف 
و فراموشی نشود. اســاس و بنیان یادواره ها نیز ترویج 
دفاع مقدس اســت بنابراین باید بــه هنرمندانه ترین 
شکل و به بهترین وجه نسل جوان را به حضور در این 

کنگره ها و یادواره ها جذب کرد. 
وی بر ضرورت تمرکز بر قشر جوان  کشور تأکید و بیان 
کرد: دشمن بیشترین توان خود را برای گمراهی نسل 

جوان به کار می برد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان رضوی:

  دانش نامه دفاع مقدس تایباد 
تدوین خواهد شد 

حفظ  مدیــرکل  مهر: 
آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس خراســان 
تدویــن  از  رضــوی، 
دفاع مقدس  دانش نامه 
با  تایبــاد  شهرســتان 
حضــور 25 داوطلــب 

دفتر نمایندگی این بنیاد در تایباد خبر داد.
سردار حسینعلی یوسفعلی زاده در جلسه شورای هماهنگی 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس شهرستان تایباد 
اظهار کرد: پنج نقطه شهرستان تایباد دارای گلزار شهدای 
گمنام اســت که از این تعداد یک شهید در گلزار شهدای 
شــهر تایباد آرمیده اســت و چهار نقطه دیگر شهرستان 
نیز میزبان شهدای گمنام دفاع مقدس هستند. امیدواریم 
مأموریت ســاخت یادمان های شهدای گمنام در سه شهر 

تایباد، کاریز و مشهدریزه به سرانجام برسد.
مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
خراسان رضوی با بیان اینکه امیدواریم با برگزاری چنین 
جلساتی خألهای تصمیم گیری برطرف شود، افزود: برای 
هر یک از یادمان ها باید هیئت امنا تشــکیل شــود، این 
هیئت امنا در ســاخت المان کمک خواهند کرد. بنابراین 
برای چهار نقطه گلزارهای شــهدای گمنــام باید هیئت 
امنا تشکیل شــود و این هیئت امنا مدعی العموم گلزارها 

خواهند بود.
سردار یوسفعلی زاده ادامه داد: همچنین مأموریت نظارت 
عمومی در بحث نام گذاری های معابر به نام شــهدا نیز به 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس واگذار 
شده، این نظارت برای جلوگیری از حذف کلمه شهید در 
تابلوهای معابر، نام کوچک یا حتی تابلوهای فرسوده است.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان 
رضوی در پایان افزود: دفتر نمایندگی بنیاد در شهرستان 
تایبــاد در تــالش برای ایجــاد دانش نامه دفــاع مقدس 

شهرستان تایباد است.

مسئول بسیج سازندگی نیشابور خبر داد
  اعزام نخستین محموله کمک های 

بسیج به سیستان و بلوچستان
خبرنگار  نیشــابور- 
قدس: مســئول بسیج 
ســازندگی نیشــابور از 
بارگیری و اعزام نخستین 
کمک هــای  محمولــه 
پایگاه های مقاومت بسیج 
نیشــابور به سیستان و 

بلوچستان خبر داد.
غفور خلقی توالیی اظهار کرد: این محموله که شامل پوشاک 
گرم، پتو، خشکبار، مواد غذایی و... بوده با استفاده از ظرفیت 

حوزه ها و پایگاه های مقاومت بسیج جمع آوری شده است.
وی خاطرنشــان کرد: تعداد 10 هزار قرص نان با استفاده از 
ظرفیت بســیج اصناف تهیه و در ظرفیت این محموله قرار 

گرفت.
خلقی توالیی یادآور شد: با توجه به گذشت سه روز از فراخوان 
عمومی جمع آوری کمک های مردمی، تاکنون مبلغی بیش 

از 23 میلیون تومان به صورت نقدی جمع آوری شده است.

قــدس: در حالی که حوزه نوســازی و رفع مشــکالت 
حاشیه نشینی شهر مشهد پیش از این در اختیار شرکت 
بازآفرینی شهری بود، با مصوبه هیئت دولت به بنیاد مسکن 
واگذار شد. اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور، 29 
دی ماه مصوبه اخیر هیئت دولت در خصوص ساماندهی 
حاشیه شهر مشــهد را به وزیران »کشور«، »اقتصاد« و »راه 
و شهرســازی« و رؤسای »سازمان برنامه و بودجه« و »بانک 

مرکزی« ابالغ کرد.
بر اساس این مصوبه 33 میلیارد تومان شامل 20 میلیارد 
تومان بــه صورت تملــک دارایی های ســرمایه ای بابت 
آماده سازی، ساخت تأسیســات زیربنایی و زیرساخت ها 
و 13 میلیارد تومان دیگر نیز به صورت هزینه ای شــامل 
هزینه های جاری، پشتیبانی، ارائه خدمات فنی و مدیریتی 
و نیز آواربرداری از منطقه مورد نظر به موضوع ساماندهی 

حاشیه نشینی مشهد اختصاص داده شده است.
در این طرح قرار اســت با اختصاص 33 میلیارد تومان به 
بنیاد مســکن، 2هزار واحد مسکونی حاشیه شهر مشهد 
بــا هدف جلوگیری از وقوع اتفاقات ناگــوار در اثر حوادث 

غیرمترقبه، نوسازی و مقاوم سازی شود.

  تسهیالت 5۰ میلیون تومانی
همچنیــن از دیگــر وظایــف بنیاد مســکن، معرفی 
خانوارهای مشمول در این طرح با راهبری بانک مرکزی 

به بانک های عامل برای دریافت تســهیالت 50 میلیون 
تومانی نوسازی واحدهای مسکونی است.

این تسهیالت یارانه ای بوده و نرخ سود آن و بازپرداخت 
مابه التفاوت نرخ سود در لوایح بودجه سال های بعد به 
مجلس درج می شود اما بازپرداخت آن 15 ساله شامل 
سه سال دوره مشارکت مدنی و 12 سال فروش اقساطی 

خواهد بود.
بدهکار بودن مشموالن دریافت وام 50 میلیون تومانی 

به بانک ها، مانع از دریافت آن نخواهد بود.

  علت واگذاری ساماندهی حاشیه شهر به بنیاد مسکن
سیدمسلم سیدالحســینی، عضو هیئت مدیره شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران در گفت وگو با مهر درباره علت 
واگذاری ساماندهی حاشیه نشینی شهر مشهد به بنیاد 
مســکن به جای بازآفرینی شهری اظهار کرد: علت آن، 
اســتفاده از تمام امکانات حاکمیتــی و اجرایی اعم از 
دولتی، بسیج سازندگی، نیروهای مسلح، ارتباط با وزارت 
کشور و سایر نهادها از سوی بنیاد مسکن برای نوسازی 

2هزار واحد مسکونی واقع در حاشیه مشهد است.

با دستور معاون اول رئیس جمهور و توسط بنیاد مسکن صورت می گیرد

مقاوم سازی 2 هزار واحد مسکونی حاشیه شهر مشهد
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معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار:
 ۱۲۰ شعبه اخذ رأی 

در روستاهای مشهد برپا می شود

ایرنا: معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مشهد گفت: 
120 شعبه اخذ رأی برای اخذ آرای ساکنان روستاهای 
بخش مرکزی این شهرستان واقع در اطراف کالنشهر 
مشــهد برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 

اسالمی پیش بینی شده است.
احمد ریواده شــمار شــعب اخذ رأی حوزه انتخابیه 
مشــهد و کالت را یک هزار و 5۷0 شــعبه اعالم و 
بیان کرد: این تعداد شــامل 50 شعبه اخذ رأی در 
شهرستان کالت، یک هزار و 400 شعبه در کالنشهر 
مشــهد و 120 شــعبه در مناطق روستایی بخش 

مرکزی این شهرستان است.
وی افزود: با توجه به جمعیت باالی روستاهای بخش 
مرکزی مشهد و ضرورت توجه به عدالت جغرافیایی 
در توزیع شعب اخذ رأی، تعداد شعبه های رأی گیری 
در این محدوده همانند مناطق شــهری در مقایسه 
با دوره پیشــین انتخابات مجلس شــورای اسالمی 

افزایش یافته است.
وی گفت: شهرســتان مشــهد با مناطق شــهری و 
روســتایی به 19 منطقه انتخاباتی تقســیم شده که 
شامل 16 منطقه شهری منطبق بر مناطق شهرداری، 

دو منطقه روستایی و یک منطقه سیار است. 
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی دوم 

اسفند ماه امسال برگزار می شود.

یک مسئول خبر داد
راه اندازی سامانه »فهما« برای 

انسجام فعالیت فرهنگی مساجد 

ایسنا: مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مســاجد خراسان رضوی گفت: ســامانه »فهما« در چهار 
حوزه شامل ایده پردازی، ارزیابی، کار تشکیالتی و فعالیت 

فرهنگی منسجم راه اندازی شده است.
محمد ابدالی تکلو افزود: با وجود اینکه 38 مؤسسه، نهاد و 
وزارتخانه با بودجه مستقل در حوزه فرهنگ ورود کرده   اند 
اما باید اقرار کنم که نمی توانیم بگوییم وضعیت فرهنگی ما 
در سال جاری از سال گذشته یا سال های پیشتر بهتر شده 
است. ابدالی تکلو ابراز کرد: با بودجه های صفر و بسیار پایین 
و نگاه های جزیره ای به حوزه فرهنگی، نمی توانیم عملکرد 
مطلوب را در این حوزه بســیار مهم و در این برهه بسیار 
خاص و حساس  که جنگ سخت دشمن تبدیل به جنگ 

نرم شده است، داشته باشیم.
ابدالی  تکلو تصریح کــرد: از اقدامات صورت  گرفته اخیر 
راه اندازی ســامانه فهما )فرهنگ و هنر مساجد ایران( در 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان رضوی بوده 
که این سامانه در چهار حوزه شامل ایده پردازی، استقرار 
نظام فهما برای ارزیابی، کار تشکیالتی و کارهای فرهنگی 
منســجم فعالیت دارد. وی ادامه داد: در واقع فهما پله ای 
برای اجرای برنامه ها و ایده های فرهنگی اســت؛ در این 
سامانه براســاس عملکردها هر سال یک استان به عنوان 
پایتخت فرهنگی و هنری کشــور انتخاب می شــود که 

نخستین پایتخت در 4 بهمن ماه امسال انتخاب می شود.

رئیس حج و زیارت به قدس خبر داد
 ۱۲۰ هزار نفر در صف

انتظار حج تمتع خراسان رضوی 

قدس آنالین - رضا طلبی: رئیس سازمان حج و زیارت 
خراســان رضوی گفت: نام نویسی حج تمتع سال آینده از 

18بهمن ماه آغاز خواهد شد. 
جواد شاد با بیان اینکه کمیته مسکن سازمان حج در حال 
برنامه ریزی برای سفر حج تمتع سال آینده است، تصریح 
کرد: هنوز درباره سهمیه خراسان رضوی برای سفر حج سال 
آینده به طور دقیق آماری اعالم نشــده است اما به تناسب 
افرادی که از اســتان در سامانه حج و زیارت برای اعزام به 
سفر حج در سال آینده اعالم آمادگی کرده و اطالعات خود 
را به روزرســانی کرده اند سهمیه خراسان رضوی تخصیص 

پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان حج و زیارت خراسان رضوی در گفت وگو با 
قدس آنالین گفت: در مورد حج عمره نیز با وجود مذاکراتی 
که انجام شده اما هنوز در مورد اعزام و تعیین سهمیه های 

هر استان برنامه ای اعالم نشده است.
شاد با بیان اینکه صف انتظار حج تمتع در خراسان رضوی 
که تا ســال 1386 ثبت نام کرده اند در حدود 120هزار نفر 
است، ادامه داد: هزینه سفر حج تمتع برای سال آینده برای 
هر نفر هنوز اعالم نشــده است اما در سال جاری این مبلغ 
برای هر نفر از 22میلیون و 500هزار تومان تا 29میلیون و 
500هــزار تومان متغیر بود. وی اظهار کرد: در حال حاضر 
اعزام به عتبات عالیات از استان نیز تنها از طریق هوایی و با 

دو پرواز در طول هفته انجام می شود .
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روی خط خبر
فکری برای پاکی آسمان باید کرد

 نبض واحدهای آالینده صنعتی 
در خراسان شمالی می تپد

خبرنگاران:  باشــگاه 
صنعتــی  واحــد   ۱۵
خراسان شــمالی در رده 
صنایــع آالینــده قــرار 

گرفتند.
سرپرست  اله پور،  مهدی 
حفاظت محیط زیســت 

خراسان شــمالی با اشــاره به اینکه این صنایع شناســایی 
شــده اند، گفت: ایجاد آالیندگی در بسیاری از این صنایع به 
علت مشکالت مدیریتی است که با به کار بستن شیوه های 
مدیریتی می توان مقدار قابل توجهی از ایجاد آالیندگی کاهش 

داد.
اله پور همچنین افــزود: مناطق چهارگانه محیط زیســت 
خراسان شمالی ۱۵ هزار هکتار کانون فعال تولید ریزگرد دارد 
که این کانون ها شناسایی شده اند و باید با اقدامات پیشگیرانه 

همچون کاشت گیاهان، این کانون ها را از بین برد.
وی گفت: براساس دستگاه های موجود، وضعیت گرد و غبار 
در استان در حال پایش است و ذرات گرد و غبار از یک، 2/۵ 

تا ۱0 میکرون قابل سنجش است.
اله پور افزود: شــهر بجنورد یک ایستگاه سنجش گرد و غبار 
دارد و دهه فجر نیز یک ایستگاه دیگر در شهرستان جاجرم 

افتتاح خواهد شد.
سرپرســت حفاظت محیط زیســت خراسان شمالی گفت: 
واحد های تولید شن و ماسه و سنگ شکن ها، صنایعی هستند 
که موجب ایجاد آالیندگی گرد و غبار می شوند که براساس 
قانون هــوای پاک، کارگروهی پیش بینی شــده که در این 
واحد ها صنایع آالینده شناســایی شوند و اقدامات الزم برای 

خروج آن ها از محدوده شهر صورت بگیرد.

  ایمن سازی کانال های شهر بیرجند 
با دستور دادستان
دادســتان  قــدس: 
عمومــی و انقالب مرکز 
در  خراســان جنوبی 
ایمن ســازی  خصــوص 
شــهر  آب  کانال هــای 

بیرجند هشدار داد.
سیدحسین مقدس گفت: 

با توجه به اینکه در سال های اخیر به دلیل عدم ایمنی، حوادث 
ناشی از سقوط خودرو به داخل کانال در شهر بیرجند مشاهده 
شد که برخی از آن ها منجر به فوت تعدادی از همشهریان نیز 
شده است، برای کاهش این حوادث در بازدید از سطح شهر 

این موضوع بررسی شد.
وی افزود: در جلســه با شهردار بیرجند مقرر شد شهرداری 
پس از بررســی وضعیت این کانال ها و کارشناسی موضوع، 

برای ایمن سازی و انجام پیشگیری الزم اقدام کند.

اقدام خداپسندانه اهالی خراسان شمالی
 بیش از ۵۴ میلیارد تومان 

به محرومان کمک شد
خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: مدیــرکل کمیته 
خراسان شــمالی  امــداد 
گفــت: مــردم نیکــوکار 
خراسان شــمالی در ۹ ماه 
امسال بیش از ۵۴ میلیارد 
و ۵00 میلیــون تومان به 

محرومان کمک کردند. مجیــد الهی راد، مدیرکل کمیته امداد 
خراسان شمالی  با بیان اینکه مردم نوعدوست این استان در ۹ ماه 
امسال ۵۴ میلیارد و ۵00 میلیون تومان به نیازمندان این استان 
کمک کردند، افزود: این کمک ها در سرفصل های مهمی همچون 

صدقات، زکات و اکرام ایتام پرداخت  شده است.
الهی راد با بیان اینکه در حوزه صدقات مردم سخاوتمند این استان 
3میلیارد و ۸00 میلیون تومان به محرومان کمک کردند، ادامه 
داد: مشــارکت مردم در پرداخت صدقه طی امسال 22 درصد 

رشد داشته است.
وی عنوان کرد: در حوزه زکات نیز تاکنون افزون  بر ۱2 میلیارد 
تومان کمک پرداخت  شــده است که امیدواریم تا پایان سال به 

۱۴ میلیارد و ۷00 میلیون تومان افزایش یابد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان شمالی به گسترش 
فرهنگ انفاق و نیکوکاری تأکید کرد و گفت: در حوزه اکرام نیز 
افزون  بر ۱۵ میلیارد و 200 میلیون تومان و در سرفصلی مبتنی 

بر نیاز نیز 23 میلیارد تومان جمع آوری  شده است.
وی با قدردانی از همکاری مردم استان خراسان شمالی اعالم کرد: 
رسیدگی به امور محرومان و نیازمندان و کاستن از گرفتاری ها 
و مشــکالت آنان در اســتان، تنها با همیاری و همدلی مردم 

نیک اندیش محقق خواهد شد.
الهی راد با بیان اینکه کمک های پرداختی مردم به  طور کامل به 
دست محرومان می رسد، گفت: کمک های مردمی در بخش های 
مسکن، معیشتی، بهداشت و درمان، عمرانی، امورفرهنگی، اکرام، 
آموزش، اشتغال و مشاوره برای مددجویان تحت حمایت هزینه 

می شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(  خراسان شمالی در پایان با 
اشاره به استفاده از روش های نوین پرداخت اظهار کرد: نیکوکاران 
به  منظور ســهولت در کمک رســانی به نیازمندان می توانند با 
اســتفاده از تلفن همراه خود با شــماره گیری 0۵۸#*۸۸۷۷* 

نسبت به واریز کمک های نقدی خود اقدام کنند.

 کشف کوزه عتیقه در راز و جرگالن
یگان  فرمانــده  فارس: 
حفاظت میراث فرهنگی 
از کشف  خراسان شمالی 
یک کوزه سفالی مربوط 
در  اســالمی  دوره  بــه 
روســتای داشــلی قلعه 
شهرستان راز و جرگالن 
خبر داد. حسین اصغر قنبرزاده در این رابطه اظهار کرد: گزارشی 
مبنی بر کشف یک کوزه سفالی حین عملیات حفاری چاه در 

منزل شخصی در روستای داشلی قلعه دریافت شد.
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: به 
دنبال دریافت این گزارش، مأموران یگان حفاظت میراث فرهنگی 
در محل حضور یافتند و این شــیء تاریخی به پاسگاه نیروی 

انتظامی انتقال داده شد.
وی تصریح کرد: براساس اعالم نظر کارشناسان این کوزه سفالی 

مربوط به دوران اسالمی است که پرونده آن نیز تشکیل  شده 
است.

فرمانده انتظامی مشهد خبر داد
 زن و شوهر عامل سرقت

 از صندوق صدقات
فرمانده  قرمــز:  خط 
از  مشــهد  انتظامــی 
دســتگیری جــوان 2۹ 
ســاله ای خبر داد که با 
همدستی زن خارجی اش 
ســرقت های  مرتکــب 

خیابانی می شدند. 
ســرهنگ عباس صارمی در توضیح ماجرا گفت: تیم تجسس 
کالنتری ۴2 شــهید نواب صفوی مشهد ســاعت ۵ بامداد روز 
گذشته هنگام گشــت زنی در حوزه استحفاظی خود زن و مرد 
جوانی را مشاهده کردند که سرگرم سرقت از صندوق صدقات 

کنار خیابان بودند. 
فرمانده انتظامی مشهد افزود: پلیس بالفاصله وارد عمل شد و 

مرد 2۹ساله و زن 2۷ ساله را دستگیر کرد.
وی خاطرنشــان کرد: با بررسی سوابق مرد جوان مشخص شد 
او به موادمخدر اعتیاد داشــته و دارای سابقه کیفری است. این 
متهم در تحقیقات اولیه به پلیس گفت:حدود چهار ماه پیش با 
خانم »س« که تبعه خارجی است آشنا شده و او را به عقد خود 
درآورده، در این مدت هم از راه جمع آوری ضایعات کسب در آمد 
می کردم.  سرهنگ صارمی گفت: تحقیقات از زن جوان نیز نشان 

داد او نیز به موادمخدر معتاد بوده و سابقه دار است. 
فرمانده انتظامی مشــهد گفت: با انتقال دو متهم به کالنتری، 
تحقیقات پلیســی از این زن و شــوهر معتاد برای کشف دیگر 

اقدامات مجرمانه آنان ادامه دارد.

ماجرای افراد مشکوک در بیابان چه بود؟
 انتقال محموله تریاک 

به شیوه کوله بری 
خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامي خراسان جنوبی از کشف 

۱0۱ کیلو و 3۵0 گرم تریاک در شهرستان نهبندان خبر داد.
سرهنگ سعید دادگر، جانشین فرماندهی انتظامي خراسان جنوبی 
در این رابطه گفت: مأموران ایست و بازرسي سهل آباد نهبندان 
هنگام کنترل محورهاي عبوري متوجه تردد افراد ناشــناس و 
مشکوکی به صورت پیاده از نزدیکي محل حضور آن ها شدند و 

برای بررسی بیشتر موضوع به آنان دستور ایست دادند.
وي افزود: متهمان با بي توجهي به ایست پلیس از محل متواري 
شدند که مأموران در اقدامي هوشمندانه و ضربتي، دو قاچاقچي 
موادمخدر را دستگیر کردند و در بازرسي از کوله های همراه این 

افراد ۱0۱ کیلو و 3۵0 گرم تریاک کشف شد.
سرهنگ دادگر خاطرنشان کرد: اشرار و قاچاقچیان بدانند پلیس 
با رصد به موقع مسیرهاي تردد عرصه را بر این افراد تنگ کرده 

و اجازه نخواهند داد این افراد به اهداف خود دست پیدا کنند.

انحراف به چپ مرگبار 
 برخورد نیسان و کامیون 

جان یک نفر را گرفت
بجنــورد- خبرنگار قدس: فرمانده پلیــس راه چمن بید از 
برخورد یک دستگاه خودرو نیسان و یک دستگاه کامیون خبر 

داد که در پی آن دو نفر کشته و زخمی شدند .
ســرهنگ هادی مهربان با اعالم جزئیات این خبر گفت: بامداد  
روز گذشته در پی اعالم یک مورد تصادف در کیلومتر 2۹ محور 
چمن بید به جوزک، بالفاصله کارشناســان پلیس راه به همراه 

عوامل امدادی به محل موردنظر اعزام شدند.
وی با اشــاره به اینکه در اثر این حادثه راننده خودرو نیســان 
مجروح و سرنشین آن در دم فوت کرد، افزود: فرد مجروح توسط 

عوامل امدادی بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راه علت این 
حادثه را انحراف به چپ خودرو نیسان اعالم کردند، تصریح کرد: 
رانندگان عزیز همواره مقررات راهنمایی و رانندگی را باید رعایت 

کنند تا شاهد وقوع این گونه حوادث تلخ و دلخراش نباشیم.

 کشف 7 هزار نخ سیگار قاچاق
خبرنگار  بجنــورد- 
فرمانده انتظامی  قدس: 
شهرستان فاروج از کشف 
۷ هزار و ۹20 نخ سیگار 
قاچاق در این شهرستان 

خبر داد .
سرهنگ یداهلل نوروزی با 
اعالم این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان فاروج در 
راستای برخورد با عامالن توزیع کاالی قاچاق، اقدام به بازرسی 
از چند واحد صنفی در سطح این شهرستان کردند. وی با اشاره 
به اینکه مأموران در همین رابطه در پی بازرســی از یک واحد 
صنفی در میدان مرکزی شهر فاروج تعداد ۷ هزار و ۹20 نخ انواع 
ســیگار قاچاق را کشف و ضبط کردند، افزود: در ادامه روند این 
بازرســی تعداد زیادی قرص و اقالم ممنوعه نیز کشف شد. این 
مقام انتظامی با بیان اینکه در این زمینه یک متهم نیز دستگیر 
و برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد، یادآور شد: 
تشدید مبارزه با قاچاق کاال محوري ترین برنامه نیروي انتظامي 
به شمار مي آید و این مهم در تحقق مسیر رونق و تولید بسیار 

کارگشاست.
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اینهاچگونهمعاینهفنیمیگیرند؟
در روز هــوای مثاًل پاک شــاهد آلودگی 
جــوالن  و  شــهر  در  انــدازه  از  بیــش 
مینی بوس ها،اتوبوس هــا و کامیون هــای  
دودزا در سطح شــهر هستیم، چرا کسی 
رسیدگی نمی کند که این ها چگونه معاینه 

فنی می گیرند؟
 93۵...۵213

امنیتدرشهردرگزکمشده
لطفاً نیروی انتظامی دقت عمل و نظارت بیشتری در سطح خیابان های شهرستان درگز داشته 

باشد، امنیت درسطح  شهر کم شده است.
91۵...9۵16

رانندگانبادانشآموزانمداراکنند
مدیران محترمی که برای هوای پاک دانش آموزان را تشــویق به استفاده از اتوبوس می نمایید 
لطفاً به رانندگان هم بفرمایید اگر دانش آموزی من کارتش شارژ نداشت از اتوبوس نیندازیدش 
پایین! پسرم برای رفتن به مدرسه سوار اتوبوس خط۵6 شده و به دلیل نداشتن شارژ من کارت 

راننده از اتوبوس بیرونش کرده است.
990...283۵

زندگیاهالیمختلشده
بزرگواری آمده اســت در ورودی الدن 2، داخل آســفالت خیابان اقدام به ساخت بنا کرده و 
زندگی همه اهالی مختل شــده، اگر یک آمبوالنس بخواهد بیاید داخل کوچه نمی تواند. لطفاً 

رسیدگی کنید.
91۵...39۵۵

بهجایمعدومسازیدراختیارسیلزدگانقراردهید
چنــد روز پیش مطلبــی در روزنامه چاپ 
شــد مبنی بر اینکه پنــج کامیون اجناس 
قاچاق معدوم شد. پیشنهاد می شود به جای 
معدوم ســازی، این گونه اقالم یا در مناطق 
محروم توزیع شــود یا در اختیار ستادهای 
بحران قرار گیرد تــا در مواقع ضروری مثل 

سیل سیستان وبلوچستان استفاده شود.
91۵...8۴00

سرویسدهیرایکسانسازیکنید
لطفاً اتوبوسرانی در روزهای پنجشنبه غیر از 
پایانه آزادی که سرویس دهی را از ساعت ۱2 
شروع می کند، در دیگر پایانه ها نیز از همین 

ساعت یعنی ساعت ۱2 شروع کنند.
938...26۵1

قطعبودنتنهاپمپگازگلبهار
قطع شدن سه هفته ای تنها پمپ گاز شهر 
گلبهار به دالیل نامشخص بیشتر رانندگان 
آژانس هــای گلبهار و مردم را شــاکی کرده 
و مجبــور به رفتن به پمپ هــای گاز دورتر 
شــده اند، چرا مدیران شهری گلبهار اقدامی 

نمی کنند؟
936...28۵1

 با هوشــیاری تیم های  عقیــل رحمانی
معاونت عملیات ناحیه مقاومت بســیج سپاه 
حضرت مسلم)ع(، ۵هزار لیتر سوخت قاچاقی 

که قرار بود از کشور خارج شود، توقیف شد.
دو روز پیــش بود که منابــع خبری ماجرای 
اقدامات مشکوک یک راننده تریلی در حوالی 
شهرک شــهیدرجایی را به نیروهای بسیجی 
اطالع داده و آن ها پس از چندین ساعت ردزنی 
و اقدامات پوششی موفق شدند ماجرای قاچاق 
گسترده سوخت را کشف و عامل این اقدام را 

هم دستگیر کنند.

رصدهایپوششیبرایشناسایییک
قاچاقچیسوخت

ســرگرد محمد شریف، 
مقاومت  ناحیه  فرمانده 
بســیج ســپاه حضرت 
مســلم)ع( در تشــریح 
به  این عملیات ضربتی 
قــدس گفت: پس از آنکه اخبــار و اطالعاتی 
مبنی برتحرکات مشــکوک مالک یک تریلی 
به دست ما رســید، برای بررسی دقیق ماجرا 
از یکــی از تیم های معاونــت عملیات ناحیه 
مقاومت خواسته شــد به محل اعالم شده در 
حوالی شهرک شهیدرجایی اعزام و به محض 
شناسایی راننده و مشــاهده خودرو او، دلیل 
اقدامات حاشیه سازش را در منطقه بررسی و 

نتیجه را هم اعالم کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( ادامه داد: لحظاتــی بعد نیروهای 
بسیجی در محل حاضر و پس از انجام تعقیب 
و مراقبت پوششی، خودرو تریلی را در حوالی 
میدان بار رضوی در حالی شناسایی کردند که 

راننده آن در محل مشــغول 
محموله هــای  جابه جایــی 

مشکوکی بود.
وی افــزود: جمع بندی اولیه 
ماجرا حکایــت از وقوع یک 
جرم در محل داشــت، برای 
همین هم موضوع به قاضی 
و  دادستان  معاون  عندلیب، 
سرپرست دادســرای ناحیه 
۴ مشــهد اطالع داده شد و 
پس از کسب دستور قضایی 
فرد  عملیــات دســتگیری 

مشکوک آغاز شد.

5هزارلیترسوخت
قاچاقالبهالیکیکوکلوچه!

وقتی نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت 

بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
متهم را دستگیر کردند، برای 
تاریک  زوایای  شدن  روشن 
ماجرا به ســرعت بار تریلی 
را مورد بازرســی قرار دادند 
که بــه این واســطه دلیل 
رفتار مشکوک صورت گرفته  
نمایان شــد، چرا که تعداد 
زیادی بشــکه 220 لیتری 
مملو از سوخت گازوئیل در 
بار خودرو و در میان محموله 
کیــک و کلوچه جاســازی 
شــده بود. بررسی های اولیه 
میزان  شدن  مشخص  برای 
محموله در محل نشان داد 
که ۵ هزار لیتر گازوئیل در بشکه ها تخلیه شده 

است.

سرگرد محمد شریف عنوان کرد: وقتی ماجرا 
روشن شــد و پرده از نقشــه قاچاق سوخت 
برداشته شــد، فرد مجرم که برای اقدام خود 
دلیل قانع کننده ای نداشت به همراه خودرواش 

به مقر سپاه منتقل شد.
 هنگامی که راننده در مورد این اقدام بازجویی 
شــد، لب به اعتراف گشود و مدعی شد: قصد 
داشته است این محموله گازوئیل را در پوشش 
بار کیک و کلوچه به یکی از مرزهای شــرقی  
منتقل و از کشور خارج و قاچاق سوخت را رقم 
بزند. قاچاقچی سوخت همچنین در مورد نحوه 
جمع آوری این محموله ۵ هزارلیتری گازوئیل 
هم مدعی شــد: برای ایــن کار چندین بار در 
جایگاه های ســوخت اقدام به سوخت گیری و 
پس از پر کــردن باک، تریلی را به باغ یکی از 
آشنایان منتقل و در آن محل محتویات داخل 

باک را به  بشکه ها منتقل کردم.
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج سپاه حضرت 
مســلم)ع( اضافه کرد: پس از اعترافات صریح 
متهم 3۷ ساله، با دستور مقام قضایی خودرو 
تریلی به پارکینگ منتقل و محموله مکشوفه 

هم تحویل شرکت نفت شد.
از طرفی قاچاقچی ســوخت پــس از آنکه به 
دستگاه قضایی منتقل شــد با دستور قاضی 
پرونده برای کشف دیگر جرایم احتمالی تحویل 
نیروهای معاونت عملیات ناحیه مقاومت بسیج 

سپاه حضرت مسلم)ع( شد.

نقشه مجرمانه راننده  تریلی برای تاراج سرمایه ملی، نگرفت

قاچاقگازوئیلدربارکلوچه!

متهم:برایاین
کارچندینباردر
جایگاههایسوخت

اقدامبهسوختگیری
وپسازپرکردنباک،
تریلیرابهباغیکیاز
آشنایانمنتقلودرآن
محلمحتویاتداخل

باکرابهبشکههامنتقل
کردم

بــرش

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

آب و هوا
 هوای خراسان رضوی سردتر می شود

قدس: رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی در 
مورد آغاز بارش های جدید در خراسان رضوی توضیحاتی داد.

یحیــی قاینی پور اظهار کرد: براســاس اطالعات دریافتی از 
ایســتگاه های شهرستان های استان، ســامانه بارشی که به 
صورت برف پراکنده در اســتان فعال بــوده به طور کامل از 
نواحی شرقی استان خارج خواهد شد. رئیس مرکز پیش بینی 
هواشناسی خراســان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس 
پیش بینی ها از اواخر روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری استان 
را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در روز پنجشنبه شاهد بارندگی در 

بیشتر نقاط خراسان رضوی خواهیم بود.  
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قدس: مســئول روابط عمومی مرکز حــوادث و فوریت های 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: برخورد زنجیره ای 
چندین دستگاه خودرو در محور سبزوار - نیشابور، ۱2 مصدوم 

برجای گذاشت.
مسلم فائق نیا با اشــاره به برخورد زنجیره ای چندین خودرو 
بیــن کیلومتر ۱0 تا ۴0 محور ســبزوار به نیشــابور، اظهار 
کرد: این حادثه صبح روز گذشــته رخ داد و بالگرد اورژانس، 
اتوبوس آمبوالنس و چهار دستگاه آمبوالنس برای امدادرسانی 

به حادثه دیدگان به محل حادثه اعزام  شدند.
مســئول روابط عمومی مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار افزود: این حادثه ۱2 مصدوم 
برجای گذاشت و مصدومان به بیمارستان امداد شهیدبهشتی 

سبزوار منتقل شدند.

وی بیان کرد: علت وقوع حادثه از سوی کارشناسان مربوط در 
دست بررسی است.

بارشبرفومهغلیظدلیلاصلیاینحادثه
در همین زمینه ســرهنگ حســین بیات مختاري، فرمانده 
انتظامي شهرستان سبزوار هم گفت: صبح روز گذشته در پي 
تماس با مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱0 مبني بر وقوع تصادف 
زنجیره اي در محور سبزوار- نیشابور، بالفاصله گشت تصادفات 

به محل حادثه اعزام شد.
وي افــزود: با حضور مأمــوران انتظامی و مأموران گشــت 
تصادفات شهرستان سبزوار در محل حادثه و در بررسي های 
اولیه مشخص شد ۱2 دستگاه خودرو سنگین و ۱0 دستگاه 

خودرو سواري با هم برخورد کرده اند.

سرهنگ بیات مختاري تصریح کرد: در این حادثه تعدادی از 
سرنشینان این خودروها مصدوم که با کمک نیروهای امدادی 
بالفاصله به مراکز درمانی منتقل و خودروهاي حادثه دیده پس 
از بررسي صحنه به محل دیگري منتقل و وضعیت عبور و مرور 

وسایل نقلیه به حالت عادي برگشت.
این مقام انتظامی بیان کرد: کارشناسان علت اصلي حادثه را 
لغزندگي جاده ناشي از بارش برف در دوشنبه شب گذشته و 

مه غلیظ عنوان کردند.

برخورد چند وسیله نقلیه در محور سبزوارـ  نیشابور حادثه آفرید

تصادف زنجیره ای 22 خودرو با 12 مصدوم



ورزش خراسان قدسگزارشمیدهد

غبار بی مهری بر بوستان شهدای گمنام دررود

خرداد  چهــارم   خبرنگارقدس دررود-
سال 93همزمان با سالروز شهادت امام موسی 
کاظم)ع( دو شهید گمنام در بوستان شهدای 
دررود در ضلع شــمالی مهمانسرا خاکسپاری 

شدند. 
یک سال پس از آن در پی رؤیای صادقه دختر 
یکی از شهدا »شهید سیدعلی اکبر حسینی« 
در این مکان شناســایی و در مراسم ویژه ای 
به خانواده شــهید اطالع داده شد. از آن زمان 
به بعــد اگرچه به همت دفتــر امام جمعه و 
پایگاه های بســیج دررود مراسم های فرهنگی 
و مذهبی متعددی در این مکان برگزار شــده 
اما به غیر از عملیات عمرانی قابل توجهی که 
توســط تیپ ۲۱ زرهی امام رضا)ع( در زمان 
سردار شهید »قاجاریان« هنگام تدفین شهدا 
انجام شد، با وجود اتصال این مکان به بوستان 
شهرداری کار عمرانی دیگری متأسفانه صورت 

نگرفته است.

 رسم میزبانی
یکی از شــهروندان دررودی می گوید: شهدا 
ســال ها برای دفاع از این مرز و بوم مجاهدت 
و تالش کردند و بدنشان مدت های زیادی زیر 
آفتاب های تابان و ســردی هوا وجود داشته و 
حال میهمان ما شده اند، باید به رسم میزبانی 
به آن ها احترام بگذاریم و هر کاری از دستمان 
ساخته است انجام دهیم و کم کاری گذشته را 

جبران کنیم.

 متعلق به همه  مردم 
مسئول بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس نیشــابور در این باره اظهــار می دارد: 

بوستان شهدای گمنام هر شهر، 
هیئت امنا دارد که شــهردار و 
اعضای شورای اسالمی عضو این 
ترکیب هستند. ابوالقاسم نوری با 
بیان اینکه در بوســتان شهدای 
گمنام شهرستان نیشابور تاکنون 
شهرداری این شهر هزینه قابل 
توجهــی کــرده، می افزاید: این 
مکان متعلق به تمام مردم است 
و شــهرداری دررود با همکاری 
شورای اســالمی باید نسبت به 
مکان  این  مناســب  فضاسازی 

اقدام کند. 

 لزوم اهتمام جدی مسئوالن 
رئیس شورای اسالمی دررود می گوید: به نظر 
می رسد قبالً شهرداری در این باره درخواست 
مصوبه داشته است که ما با آن موافقت کردیم، 

اما چرا کار انجام نشده باید پیگیری کنیم. 
احمد درودی در جلسه ای که به همین منظور 
در دفتــر امام جمعه دررود برگزار شــده بود، 
افزود: باید همه به این مســئله اهتمام جدی 
داشته باشــیم و دوستان دیگرمان در شورای 
اســالمی هم همت کنند مجــدداً مصوبه ای 

داشته باشیم و شهرداری کار را انجام دهد.

 نیاز به مصوبه شورا 
شــهردار دررود که حدود دو ســال است که 
عهده دار این مســئولیت است اگرچه تاکنون 
کار عملــی برای این بوســتان انجام نداده اما 
می گوید: برای فضاسازی این بوستان مقداری 
اعتبار جذب شده که در صورت دریافت مصوبه 

شورای شهر در این مکان 
هزینه می شود. »زمانی« 
بــه راه دسترســی بــه 
بوستان شــهدای گمنام 
اشــاره کرد و افــزود: در 
آب  موافقــت  صــورت 
منطقه ای از مسیر غرب 
بوســتان و در غیــر این 
بوستان  داخل  از  صورت 
این کار انجام خواهد شد.

 عدم غفلت از 
قبور شهدا 

حجت االســالم افشاریان، مســئول پیگیری 
بوســتان شــهدا، انجام عملیات عمرانی در 
محل تدفین دو شــهید گمنام را یادآور شده 
و می گوید: اگر برای این مکان مقدس بودجه 
پیش بینی شده صرفاً باید در محل تدفین دو 
شــهید هزینه شــود؛ چرا که ممکن است در 
بوســتان و مکان هایی که مد نظر شهرداری 
است انجام و از محل اصلی )قبور شهدا( غفلت 

شود. 

 نباید شهدا، گمنام باقی بمانند
امام جمعه دررود که از همان ســال تدفین با 
برگزاری جلســات مکرر پیگیر فضاسازی در 
شــأن شــهدای گمنام بوده، می گوید: شهدا 
گمنام هستند و نباید بیش از این گمنام بمانند 
و بنابراین باید خودمان را متعلق و منسوب به 
آن ها بدانیم. حجت االسالم حجتی نیا می افزاید: 
شــهرداری و شورای شــهر به عنوان متولی 
مسائل شهری باید بوستان شهدای گمنام را 

به عنوان طرحی زیارتی گردشــگری در کنار 
بوستان های دیگر شهر و تفرجگاه ها ببینند و 
با فضاسازی و تبلیغ، این مکان را به گردشگران 

معرفی کنند.

 در انتظار آستین همت مسئوالن 
مدیرکل حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس خراســان رضوی نیــز در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اظهار تأســف از اجرایی نشدن 
طرح بوستان شهدای گمنام دررود پس از پنج 
سال از تدفین شهدا، می گوید: پس از تدفین 
شهدای گمنام )سال 93( در این شهر موضوع 
همکاری برای ســاخت اِلمان و طرح بوستان 
مطرح شد که یک نوع وانهادگی بعد از آن به 
وجود آمد که مردم انتظار داشته اند مسئوالن 
این کار را شروع کنند و مسئوالن هم از مردم 

انتظار داشته اند آستین همت باال بزنند.

 تسریع در تشکیل کمیته حفظ آثار 
سردار حسینعلی یوســف علیزاده می افزاید: 
کمیته حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
بخش با محوریت بخشدار و حضور امام جمعه 
محترم و مسئوالن ذی ربط باید هر چه زودتر 
تشکیل و از مردم کمک بخواهند و مسئوالن 

هم قدم صدق بردارند.  

فرهنگ و هنر

طراحی 

صناعی دستی 

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد
ظرفیتباالیمشهددرطراحیومد

ایرنا: رئیس اداره فرهنگ 
ارشاد اســالمی مشهد  و 
گفت: فعالیت مؤسســات 
طراحی مد، رشته های دایر 
دانشجویان  دانشــگاهی، 
صنفی  انجمن های  فعال، 
و تولیدکننــدگان ماهــر 

این حوزه در مشهد نشــانگر ظرفیت باالی این شهر برای ارائه 
مد و پوشاک متناسب با فرهنگ ایرانی اسالمی در کشور است. 
جواد اســتادی اظهار کرد: طیف وســیع شــهروندان مشهدی 
عالقه مند به پوشاک مد روز و همچنین شمار قابل توجه زائران 
و مســافرانی که به این شهر سفر می کنند نیز بازار بزرگی را در 
همین حوزه پدید آورده است. وی در خصوص آمار تشریحی از 
فعاالن و دست اندرکاران مد و پوشاک در مشهد، اظهار کرد: همه 
کارگاه های فعال حوزه مد، پوشاک و زیورآالت در مشهد زیر نظر 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی نیستند، بلکه 
شــماری از آن ها مجوز فعالیت خود را از نهادهایی همچون اتاق 
اصناف و سازمان های صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی 
می گیرند، به همین خاطر فعالً آمار دقیقی از تعداد کارگاه های 
فعال این حوزه در مشــهد در دست نیست، اما تأثیر و بازار کار 
آن ها به وضوح قابل مشــاهده است. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مشهد در ادامه به برپایی »جشنواره بین المللی مد و لباس 
فجر« در تهران اشاره کرد و افزود: عالقه مندان به شرکت در این 
جشنواره می توانند برای کسب اطالعات الزم تا هشتم بهمن ماه 

جاری به پایگاه اینترنتی www.iranmode.com مراجعه کنند. 
پارســال در قالب چهارمین دوره جشنواره مد و لباس خراسان 

رضوی، 3۴۰ اثر از طراحان مد و پوشاک این استان ارائه شد.

41پروانهتولیدانفراديصنایعدستي
تمدیدوصادرشد
بجنورد-خبرنگارقدس:
صنایع دســتی  معــاون 
از صدور  شمالی  خراسان 
و تمدید ۴۱ پروانه تولید 
انفرادی صنایع دســتی از 
ابتدای امســال در استان 
خبر داد. علی عابدی اظهار 

کرد: این مجوزها در راســتای برنامه ریزی و توسعه فعالیت های 
تولیدی، آموزشــی و بازرگانی در حوزه صنایع دستی صادر شده 
اســت. وی افــزود: همچنین ۴۲ کارت شناســایی صنعتگری 
در ســال جاری برای هنرمندان صنایع دســتی استان تمدید و 
صادر شــد و یک کارگاه نیز مجوز تأســیس گرفت. وی با اشاره 
به تعداد ۶۱ رشــته فعال صنایع دستی در استان، گفت: آموزش 
مستمر، پرداخت تسهیالت و حمایت به منظور فرصت یابی حضور 
هنرمندان در نمایشگاه های مختلف، سه راهکار مهم برای حفظ 
و توسعه هنرهای ســنتی است. وی با بیان اینکه صنایع دستی 
ریشــه های عمیق و اســتوار در فرهنگ غنی و باورهای ملی- 
مذهبی مــردم مناطق مختلف اســتان دارد، عنوان کرد: فرش 
دوروی ترکمن، گلیم و جاجیم، چاروق و... ازجمله صنایع دستی 

استان است که شهرت ملی و جهانی دارد.

  با حضور ورزشکارانی از 20 کشور جهان
افتتاحسومیندورهمسابقاتجهانی

ورزشهایزورخانهایدربجنورد
خبرنگار بجنــورد-
دوره  ســومین  قدس:
جهانــی  مســابقات 
ورزش هــای زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانــی با 
حضور رئیس فدراسیون 
ورزش های  بین المللــی 
زورخانه ای و ورزشــکاران ۲۰ کشور جهان به طور رسمی در 

استان خراسان شمالی، شهر بجنورد افتتاح شد.
محسن مهرعلیزاده در این آیین اظهار کرد: خوشحالم که با 
اراده فدراسیون جهانی ورزش های بین المللی زورخانه ای و با 
همکاری استان به ویژه استاندار خراسان شمالی، این دوره از 
مسابقات با حضور ۲۰ کشور در این خطه کشتی گیر در امنیت 

کامل برگزار می شود.
وی ادامه داد: استکبار جهانی پس از دریافت سیلی محکم از 
نظام مقدس جمهوری اسالمی تالش کرد با تبلیغات گسترده 
ایران را کشوری ناامن جلوه دهد اما امروز شاهد هستیم ایران 
به عنوان امن ترین کشور منطقه میزبان این مسابقات با حضور 

۲۰ کشور و ۱۰۰ ورزشکار جهانی است.
وی همچنین تأکید کرد: ایرانیان به فراگیری این ورزش افتخار 
می کنند، زیرا ورزشکاران سایر کشورها با فراگیری قوانین این 
ورزش وارد گود می شوند و این موجب ترویج فرهنگ ایرانی 

اسالمی در دنیاست.

خراسانرضویظرفیتباالیی
دربولینگوبیلیارددارد

قدس:رئیس فدراسیون 
بولینگ، بیلیارد و بولس 
گفت: خراســان رضوی 
در  باالیــی  ظرفیــت 
بولینــگ و بیلیارد دارد، 
فقط کافی اســت همه 
با هم یکســو شوند و به 

یکدیگر کمک کنند. 
هاشم اســکندری در مجمع انتخاب رئیس هیئت بولینگ، 
بیلیارد و بولس اســتان، اظهار کرد: ما در رنکینگ جهانی در 
بخش آقایان در جایگاه دوم ایستاده ایم و در بخش بانوان در 

رتبه نهم قرار داریم.
وی ادامه داد: فدراســیون ایــران دوبار توانســته به عنوان 
فدراســیون اول آسیا انتخاب شــود. وی عنوان کرد: به طور 
قطع با همکاری یکدیگر می توانیم به زودی اعضای خوبی از 
خراســان رضوی در تیم ملی داشته باشیم، همچنین باید از 

وجود همه افراد و متخصصان استفاده بهینه را ببریم.
در پایان احمد سلطانی با کسب اکثریت آرا به مدت چهار سال 

رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس خراسان رضوی شد.

حضورپاسمشهد
درسوپرلیگجودوکشور

قدس: فصل جدید ســوپرلیگ جودو با حضور ۶ تیم برگزار 
خواهد شد و تیم پاس به نمایندگی از مشهد در این رقابت ها 
حضور خواهد داشت. مراسم قرعه کشی دومین دوره سوپرلیگ 
جودو در حالی برگزار شــد که بر اساس برنامه تیم های آرنا 
گستر آتیه ایرانیان، پاس خراسان رضوی، نیروی زمینی ارتش، 
بیمه کوثر، رعد پدافند قم و نفت مسجدســلیمان به صورت 
دوره ای با یکدیگر رو به رو خواهند شد. گفتنی است؛ هفته اول 

این مسابقات ۲۵ بهمن  برگزار خواهد شد.

اعزامتیمبیسبالخراسانرضوی
بهلیگدستهیککشور

قدس: مرحله دوم لیگ 
دسته یک بیسبال کشور 
از امروز به میزبانی بوشهر 

برگزار خواهد شد.
این رقابت هــا با حضور 
نادری و ساالر  پنج تیم 
از بوشــهر، طیف تهران، 
خراســان رضوی و قم طی روزهــای یکم تا پنجم بهمن در 

ورزشگاه قدس بوشهر برگزار می شود.
تیم خراسان رضوی با ۱٨ بازیکن و یک مربی به این رقابت ها 
اعزام شد. گفتنی است؛ دور اول مسابقات لیگ بیسبال کشور 

مهرماه سال جاری در مشهد برگزار شد.

پس از رؤیای صادقه 
دختر یکی از شهدا 
شهید سیدعلی اکبر 

حسینی در این مکان 
شناسایی و در مراسم 

ویژه ای به خانواده 
شهید اطالع داده شد
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2نگارخانهجدید
درسبزوارافتتاحمیشود

اداره  رئیــس  قــدس:
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
دو  افتتــاح  از  ســبزوار 
نگارخانه جدیــد در این 
رضا  داد.  خبر  شهرستان 
شــجاع مقدم افزود: این 
نگارخانه هــا بــه نام های 

استاد حسین ماستیانی و موالنا محمد سبزواری در شهر سبزوار 
افتتاح می شوند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار اظهار 
کرد: از آنجا که نگارخانه امیرشاهی در آبان ماه امسال با توجه به 
ضرورت وجود یک ســالن چند منظوره برای اجرای برنامه های 
مختلف فرهنگی- هنری و کارگاه های آموزشی تغییر کاربری داد، 
برای جبران کمبود فضای نگارخانه ای، در فضای بدون استفاده 
سالن انتظار تاالر کاشفی واقع در مجتمع فرهنگی - هنری اسرار، 
اقدام به ساخت نگارخانه ای مجهز و کامل با نام موالنا شیخ محمد 
ســبزواری شــد که این نگارخانه در اول بهمن ماه و همزمان با 
روز هنر ســبزوار افتتاح شد. همچنین با توجه به لزوم تجلیل و 
بزرگداشــت مقام هنرمندان به ویژه در دوره حیات ایشان و به 
منظور قدردانی از مقام هنری استاد هنر نقاشی و مجسمه سازی 
دیار هنردوست و هنرمندپرور سربداران، نگارخانه استاد حسین 
ماستیانی در محل مجتمع بیهقی شهرستان نیز به زودی افتتاح 

خواهد شد.

»ژیار«بهجشنوارهبینالمللی
موسیقیفجرمیرود

بجنورد-خبرنگارقدس:
هنری  معاونت  سرپرست 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 
شمالی  خراسان  اسالمی 
گفت: گروه موسیقی بومی 
و محلی »ژیار« به بخش 
نواحی ســی و پنجمین 

جشنواره بین المللی موسیقی راه یافت. ابوالحسن حیدری با اعالم 
این خبر افزود: گروه موسیقی فولکلور »ژیار« از بین ۲۴۰ گروه 
شرکت کننده در سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر انتخاب 
شــده که ۲9 بهمن به مدت ۴۵ دقیقه در تهــران اجرای زنده 
خواهد داشت. وی با بیان اینکه ۱۱ نفر از عالقه مندان و هنرمندان 
موسیقی مقامی استان در این گروه حضور دارند، افزود: هنرمندان 
گروه »ژیار« با حضور در جشنواره موسیقی فجر تهران، قطعات 
»اهلل مزار«، »سردار عیوض خان«، »شاهسیار« و »الریک« را اجرا 
خواهند کرد.  گفتنی است؛ »ژیار« کلمه اصیل کرمانجی به معنی 
فرهنگ و تمدن اســت و هدف اصلــی این گروه حفظ فرهنگ 
خراسان و موسیقی مقامی استان و کشور است. سی و پنجمین 

جشنواره موسیقی فجر از ۲۴ تا 3۰ بهمن برگزار می شود. 

  در کوهسرخ راه اندازی می شود
نخستیناقامتگاهبومگردی
بارویکردگردشگریمزرعه

قدس: مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کاشمر گفت: نخســتین اقامتگاه بومگردی با رویکرد 
گردشــگری مزرعه در حال برنامه ریزی اســت. رضا 
یوسفی با بیان این مطلب افزود: هم اکنون تعداد پنج 
اقامتگاه بومگردی در شهرستان تازه تأسیس کوهسرخ 
فعال اســت. علی شــریعتی مقدم، رئیس کمیسیون 
کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران و خراسان رضوی 
هم گفت: یکی از شــاخص های مهم وجود پیوندهای 
فرهنگــی، هنــری، تاریخی، آیینی و طبیعی اســت 
که می تواند با ثبت ملــی و بین المللی به رونق تولید 

محصوالت کشاورزی و صنایع وابسته بینجامد.

   مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد
تکمیل4۸۰واحدمسکن
محرومانخراسانجنوبی

قدس:۴٨۰ واحد مسکن محرومان در خراسان جنوبی 
تکمیل و آماده بهره برداری شد. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی اســتان پیش بینی کرد: آمار مسکن 
محرومان خراسان جنوبی دهه فجر امسال به هزار واحد 
مسکونی برسد. آسمانی مقدم با تأکید بر مشارکت بیش 
از پیش مردم در ســاخت واحدهای مسکونی، افزود: 
بارندگی ها و بارش برف در ماه گذشــته تأثیر بسزایی 
در کاهش روند ساخت و ساز ها داشته است. وی گفت: 
برای ساخت این واحد ها ۴۰ میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۵ساله و ۲۵میلیون تومان 

کمک بالعوض پرداخت می شود.

   معاون میراث فرهنگی استان خبر داد
تعیینعرصهوحریم9محوطه
وبنايتاریخيخراسانشمالي

فرهنگی  میراث  معــاون  قدس: بجنورد-خبرنگار
خراسان شمالی از تهیه پرونده عرصه و حریم 9 محوطه 

و بنای تاریخی استان خبر داد.
علی مستوفیان با اعالم این خبر اظهار کرد: این 9 پرونده 
شامل ۷ محوطه و دو بنای تاریخی است که در شورای 
حریم اســتان تهیه و در اجالس سراسری حریم کشور 

ارائه خواهد شد. 
معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی افزود: محوطه های 
کهنه کند، قلعه خان، تپه نادری، تپه توی، آق تپه، تپه 
نارین قلعه و بناهای تاریخی امامزاده دهنه شــیرین و 

حمام جاجرم ازجمله این 9 پرونده است.

شمارهپیامک:3۰۰۰723۰5فرهنگوزندگی4
ارتباطپیامرسانسروش:۰9۰3۸343۸۰1

فضایمجازی: 

چهارشنبه 2 بهمن 1398
 26 جمادی االول 1441 22 ژانویه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9167  ویژه نامه 3551 

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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