
 ردیف بودجه کارگروه ملی زیارت 
در بودجه ۹۹ احیا می شود

 »علی اکبر«
با شهادت زنده شد 

دیدار با خانواده شهید »علي اکبر سهرابي« در سالروز شهادتشمعاون استاندار خراسان رضوی:

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی گفت: استانداری خراسان رضوی از 
سال ۹۶ در تمامی امور در بحث دولت الکترونیک 
و شبکه بزرگ دولت در کشور رتبه اول را داراست 
و به صورت دقیق ۹۹.۸ درصد دستگاه ها به شبکه 
دولت متصل هســتند. محمدصادق براتی اظهار 

کرد: خوشبختانه خراسان رضوی ...

امروز ســالروز شهادت پسر ارشد خانواده ای است 
کــه مادرش می گویــد: اگر یک بــار دیگر رهبر 
حکم جهــاد دهند باز هم همه خانواده به ندایش 
لبیک می گوییم.معصومه ســهرابی، این مادر ۶5 
ســاله تأکید می کند: فرزند برای هر مادری عزیز 
است؛ هنوز هم پس از 32 سال هر هفته سر مزار 

علی اکبرم در بهشت رضا)ع( می روم...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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الزام دستگاه ها به هزینه 30 درصد از بودجه برای بازآفرینی شهری
یک مسئول هشدار داد

خطر مصرف 
ال پی جی به عنوان 

سوخت خودرو 

.......صفحه 3 

 با هدف دسترسی آسان مشهدی ها
به ییالقات صورت می گیرد 

ایجاد مسیر 
جدید به 

جاده شاندیز
ترافیک  و  نقــل  و  معــاون عمران، حمــل  قدس: 
شهرداری مشــهد از ایجاد مســیر جدید به ابتدای 
جاده شاندیز خبر داد و گفت: اصالح هندسی انتهای 
بولــوار وکیل آباد و پــل مهندس پرتــوی با اجرای 
تعریض در مســیر رفت در حال انجام است.خلیل اهلل 
کاظمی با اشــاره به جزئیات این پــروژه ادامه داد: 
تعریض پل پرتوی به عرض ۶ متر در دو طرِف مسیر 
 رفت و تعریض سواره رو به عرض 2 الی ۶متر به طول 
هــزار و 4۰۰ متــر به منظور دسترســی آســان تر 
شــهروندان و تردد ایمن تر در حال انجام است.وی از 
ایجاد مســیر دسترسی جدید از پل پرتوی به ابتدای 
جاده شــاندیز هم  خبر داد و اظهار کرد: این مسیر 
شامل سواره رو، مســیر دوچرخه و پیاده رو به عرض 
۹متر و طول 5۰۰ متر اســت.الزم به توضیح اســت 
فاز یک این پروژه از پل شــهید برونســی تا دوراهی 
طرقبه شــاندیز تا پایان اســفند ماه امسال به اتمام 

خواهد رسید.

در بازدید خبرنگاران از دو محله حاشیه نشین مشهد عنوان شد

.......صفحه 2 

نایب رئیس کمیسیون حمل  و نقل و 
ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

اراده ای برای 
روان سازی و رفع 

مشکالت دوغارون 
وجود ندارد

مدیر شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: 
افزایش مصرف گاز ال  پی  جی )مایع( در این اســتان نشان دهنده 
افزایش مصرف غیرمتعارف این نوع سوخت است. قربانعلی مردانی 
اظهار کرد: با افزایش قیمت بنزین در سال جاری، 2هزار و 52۱ تن 

گاز مایع در آذر ماه و در دی ماه 2 هزار و...

.......صفحه 2 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

پنجشنبه 3 بهمن 1398

  27 جمادی االول 1441
 23 ژانویه 2020  
سال سی و سوم  
 شماره 9168  
ویژه نامه 3552 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت همیار فوالد »سهامی خاص«
شماره ثبت 7200 و شناسه ملی 10862034494

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها دعوت میگردد، در جلس��ه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 
در محل دفتر مرکزی ش��رکت به آدرس مش��هد، ابتدای بلوار فرامرز عباس��ی، مجتمع تجاری 

بازارگاه، طبقه سوم، واحد 11 تشکیل میگردد، حضور بهم رسانند.
دستورجلسه: 1- تغییر بازرس اصلی شرکت.

2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد. 
هیئت مدیره

9ع
81
34
53

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و  
عادی بطور فوق العاده شرکت حمل ونقل 

داخلی کاالی الماس ترابرشرق  به 
شماره ثبت 56866

از کلیه سهامداران ش��رکت دعوت می گردد 
در جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده روز 
چهارش��نبه مورخ 98/11/17 ساعت 8 صبح  و 
عادی بطور فوق العاده  روز چهارشنبه  مورخ 
98/11/17  ساعت 9 صبح به آدرس پایانه بار 
ش��هید خبیری غرف��ه 303 برگ��زار می گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

اص��الح ماده اساس��نامه : افزای��ش / کاهش 
تعداد اعضای هیئت مدیره

دس��تور جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی بطور 
فوق العاده

انتخاب مدیران شرکت
انتخاب بازرسان شرکت

انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
هیئت مدیره

9ع
81
35
93

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی    

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره 7 خانه 
صنع��ت و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 15 ظهر روز ش��نبه م��ورخ 1398/11/19 در محل دفتر 
مرک��زی واق��ع در گلبهار، اس��تقالل 9، جمهوری اس��المی 39، قطعه اول س��مت چپ، س��الن چند 
منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه 
اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه:    1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2- طرح و تصویب صورت های مالی 
سال  1396 و 1397    3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398    4- انتخاب بازرس اصلی 

و علی البدل برای مدت 1 سال مالی     5- تصمیم گیری در خصوص اخراج 1 نفر از اعضاء
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار واگذار نمای��د. در این صورت هر عضو 
عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت می تواند داش��ته باشد. عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های  16 و 1398/11/17 به 
نش��انی فوق الذکر از س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

9ع
81
35
62

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
شــرکت تعــاونی مسکــن  کلبـه سـازان 

نـور بـدیع - نوبت اول 
جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده نوب��ت اول 
دوش��نبه  روز  س��اعت16:00  در  تعاون��ی  ش��رکت 
م��ورخ 98/11/14 در محل مش��هد، بل��وار فکوری، 
فکوری27، مس��جد ام��ام حس��ن مجتبی)ع(برگزار 
میگ��ردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مذکور حضور به هم رسانند و یا وکالی خود 
را از بی��ن اعض��ا و یا خارج از اعضا ش��رکت معرفی 
نماین��د ) هر عضو وکال��ت 3 نفر و غیر عضو وکالت 

یک عضو را می تواند داشه باشد(.
تذکر: اعضا برای دادن وکالت می بایست به همراه 
وکی��ل خود تا ی��ک هفته مانده ب��ه برگزاری مجمع 
مورخ 98/11/14 در س��اعت اداری به دفتر شرکت 
مراجع��ه نماین��د در ص��ورت اتمام مهل��ت مذکور 

وکالت شما معتبر نمی باشد.
دستور جلس��ه:1- افزایش تسهیالت بانکی از 400 
میلی��ون ری��ال ب��ه 450 میلی��ون ری��ال و از 450 
میلی��ون ریال ب��ه 500 میلی��ون ریال ب��ا توجه به 

افزایش سقف تسهیالت مسکن مهر
2- تعیین قیمت تمام شده واحد ها

هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع

/ع
98
13
59
1

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی    

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره 1 خانه 
صنع��ت و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 11 ظه��ر روز ش��نبه م��ورخ 1398/11/19 در محل دفتر 
مرک��زی واق��ع در گلبهار، اس��تقالل 9، جمهوری اس��المی 39، قطعه اول س��مت چپ، س��الن چند 
منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه 
اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات دس��تور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. دستور جلسه:    1- استماع گزارش 

هیئت مدیره و بازرس   
 2- ط��رح و تصوی��ب صورت ه��ای مال��ی س��ال های 1396 و 1397    3- ط��رح و تصوی��ب بودج��ه 

پیشنهادی سال 1398  
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال مالی

5- تصمیم گیری در خصوص اخراج 13 نفر از اعضاء
 تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباشد می تواند حق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار واگذار نمای��د. در این صورت هر عضو 
عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت می تواند داش��ته باشد. عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های  16 و 1398/11/17 به 
نش��انی فوق الذکر از س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 9ع

81
35
60

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم
 شرکت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ش��رکت تعاونی مس��کن شماره 3 خانه 
صنع��ت و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 13 ظهر روز ش��نبه م��ورخ 1398/11/19 در محل دفتر 
مرک��زی واق��ع در گلبهار، اس��تقالل 9، جمهوری اس��المی 39، قطعه اول س��مت چپ، س��الن چند 
منظوره تعاونی مس��کن خانه صنعت و معدن با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه 
اعضای محترم تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن برگ عضویت جهت اتخاذ تصمیم نسبت 

به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:    1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس    2- طرح و تصویب صورت های مالی 

سال 1396 و 1397     3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398   
 4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت 1 سال مالی

5- تصمیم گیری در خصوص اخراج 5 نفر از اعضاء
تذکر: در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را به 
موج��ب وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار واگذار نمای��د. در این صورت هر عضو 
عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو فقط 1 رأی با وکالت می تواند داش��ته باشد. عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایس��ت به همراه نماینده خود در تاریخ های  16 و 1398/11/17 به 
نش��انی فوق الذکر از س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور 

ورقه ورود به مجمع حضور یابند.  
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی

9ع
81
35
61

/ع
98
13
17
2

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( شهرداری فیض آباد
شهرداری فیض آباد به استناد بند 5  صورتجلسه شماره  79 مورخ  97/5/29 شورای محترم 
اس��المی ش��هر و طبق ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری بخش 
خدمات ش��هری و فضای س��بز به صورت حجمی از طریق مناقصه به بخش خصوصی اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و دارای صالحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شهر فیض آباد 

حاشیه میدان امام مراجعه نمایند.
1- مدت انجام کار دوسال شمسی از تاریخ تنظیم قرارداد              

2- مبلغ   تضمین شرکت در مناقصه )به میزان پنج درصد مبلغ کل برآوردی مبلغ 1/700/000/000 ریال (
به صورت ضمانتنامه بانکی یا به صورت وجه نقد واریز به حس��اب شماره  0105966014003نزد 

بانك ملی  به نام سپرده شهرداری فیض آباد واریز نمایند.
3- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده و ضمانتنامه 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد

5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات 98/11/10 باشد.
6- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است .
8-زمان بازگشایی پاکات 98/11/12 درمحل دفترشهردار.

9- ضمنًا در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر شماره تلفن:  7-05156722336 آماده پاسخگویی 
می باشد.

  جواد جعفری  شهردار فیض آباد  

آگهی مزایده )نوبت دوم(
  ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اس��المی ش��هر نسبت به  
ف��روش مق��دار 1116  مت��ر مربع زمین در ش��هر عباس آباد ،منطقه پلن��گ کال از طریق 
برگ��زاری مزایده کتبی و از قرار هر متر مربع مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان قیمت 
پای��ه اقدام نماید ،لذا الزم اس��ت متقاضی��ان محترم جهت دریافت اس��ناد مزایده و 
کس��ب اطالعات الزم ب��ه واحد حقوقی ش��هرداری تایباد  مراجعه و یا با ش��ماره تلفن: 

7-54522265-051 تماس حاصل نمایند.             
مهلت دریافت اسناد مزایده  از تاریخ 98/10/28  لغایت 98/11/15 

مهلت تسلیم پیشنهادها 98/11/15
زمان بازگشایی پاکات 98/11/16 در محل دفتر شهردار تایباد.

متقاضیان محترم می بایس��ت مبلغ 140/000/000ریال جهت سپرده شرکت در مزایده 
به حس��اب ش��ماره 20144390343204 ن��زد بانک انص��ار واریز و یا مع��ادل آن چک 

تضمین شده بانکی در دو پاکت جداگانه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
در صورتی که برندگان اول تا س��وم از پیش��نهاد خود عدول نمایند س��پرده آنان به 

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

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 ایوب سیدالحسینی  -شهردار تایباد 
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در بازدید خبرنگاران از دو محله حاشیه نشین مشهد عنوان شد

الزام دستگاه ها به هزینه 30 درصد از بودجه برای بازآفرینی شهری
هاشم رسائی فر می شود گفــت بازآفرینی 
شهری همان ورژن جدید ساماندهی بافت های 
فرسوده اســت. گرچه شــرایط و اهدافش به 
مراتب بیشتر و بهتر از آن چیزی است که در 
ساماندهی بافت های فرسوده کالنشهرها تعریف 

شده بود.
در مشــهد به مانند خیلی از شــهرها به ویژه 
کالنشهرها داستان بازآفرینی شهری با راه اندازی 
ســتاد آن حدود یک ســالی می شود شکل و 
شــمایلی به خود گرفته است. جلساتی نیز با 
حضور اعضای ســتاد برگزار شده و شهرداری 
مشــهد به عنوان دبیر این ســتاد مسئولیت 
اجرایــی آن را بــر عهده دارد. تاکنون ســتاد 
بازآفرینی شهری مشهد 22 دفتر بازآفرینی در 
محله ها و بافت حاشیه شهر ایجاد کرده است تا 
به این وسیله حلقه اتصال بین مردم این محالت 
و ستاد بازآفرینی شهری با رویکردی محله محور 

ایجاد شود.
دیروز جمعی از نمایندگان رسانه های خبری در 
دو محله مهرآباد و شهید آوینی واقع در منطقه 
5 شهرداری مشهد حضور یافتند تا از نزدیک در 
جریان آنچه در این دو محله وجود دارد و قرار 
است در آینده با اهدافی که برای آن ها در نظر 
گرفته شده به شرایطی بهتر دست پیدا کنند 

قرار بگیرند.  

  بازآفرینی شهری نیازمند مشارکت مردم
حمیدرضــا باقــری، معاون توســعه محلی 
سازمان بازآفرینی فضاهای شهری در جریان 
این بازدید گفت: تجربه ای که در دنیا مطرح 
شــده و موفق عمل کرده، تجربه مشارکت 
با مردم اســت، اگر قرار اســت حاشیه شهر 
را از وضعیت فعلی خارج کنیم، الزم اســت 
با مشــارکت مردم این موضوع را رفع کنیم 
و سیاســت گذاران به این نتیجه رسیده اند و 
سازوکاری برای مشارکت پیش بینی کرده اند.

وی با بیان اینکه راه اندازی دفاتر در این محالت، 
متخصصان شهری را در کنار مردم محلی قرار 
داده است، خاطرنشان کرد: این امر موجب شده 
تا مردم توانمند شوند و در بلندمدت مطالبه گر 
باشــند و تغییرات محلی کــه دارای حداقل 
استاندارد برای سکونت باشد به وجود آید و از 
لحاظ اجتماعی و اقتصادی مردم توانمند شوند. 
امیدواریم در این روش بتوانیم محالت حاشیه 
شهر مشهد را تبدیل به حداقل استانداردهای 
مورد نیاز برای سکونت کنیم قطعاً حضور این 
دفاتر می تواند در توانمندســازی محالت برای 

رشد و توسعه شهری مؤثر باشد.
وی تصریح کرد: دفاتر ایجاد شــده در محله ها 
بایــد از چهار متخصص برخوردار باشــند که 
اجتماعی،  شــامل متخصصان شهرســازی، 

اقتصادی و حقوقی می شــود. این تیم با شرح 
خدمات مشخصی که تعریف شده، قرار است 
در کنــار مردم محله قرار گیرند و مســائل را 
کارشناســی کنند. در نهایت ایــن دفاتر باید 
سندی تدوین کنند به عنوان سند توسعه محله 
که در آن مشخص شود با همکاری مردم و سایر 
دستگاه ها چه اقداماتی باید انجام شود تا از این 

وضعیت خارج شوند و وضعیتشان بهتر شود.
باقــری ضمن اشــاره بــه ایــن موضوع که 
حساس ســازی و مطالبه گری از دســتگاه ها 
مســئله مهم دیگری اســت، اظهار کرد: در 
حال حاضر دفاتــر بازآفرینی بایــد بتوانند 
بــا دســتگاه های مؤثر در حــوزه بازآفرینی 
مشــارکت کنند و در تدوین ســند ملزم با 
دستگاه ها ارتباط داشته  باشند تا اگر سندی 

تصویب شد، قابلیت اجرایی داشته باشد. 
وی تصریح کرد: دستگاه ها مکلف هستند 30 
درصد از بودجه خود را به بازآفرینی شــهری 

محالت هدف اختصاص دهند.

  مهم ترین هدف در محله شهید آوینی
در ادامــه ایــن بازدید علی نصرتــی، مدیر 
بازآفرینی دفتر توســعه محله آوینی گفت: 
بازآفرینی شــهری به منظور حل مشکالت 
است و باید این عمل منجر به افزایش کیفیت 

زندگی شهروندان شود.
وی با اشــاره به موقعیت مکانی منطقه شهید 
آوینی بیان کرد: منطقه شهید آوینی در ورودی 
گلشهر قرار دارد و مساحت آن ۸۶ هکتار است 

و بنا بر آمار رسمی سال ۹5، 
2۴ هزار خانوار در این منطقه 

زندگی می کنند. 
مدیر بازآفرینی دفتر منطقه 
آوینی همچنین اظهار کرد: 
در منطقه گلشهر 2۸ هکتار 
بافت فرسوده وجود دارد و 
5 هزار منزل مســکونی با 
تراکــم جمعیتــی ۶هزار و 
500 واحد در منطقه گلشن 

ایجاد شده است.
وی ارتقــای محیطی محله 
برنامه های  مهم تریــن  از  را 
بازآفرینی شــهری دانست و 
تصریح کرد: حل مشــکالت 

فاضالب های محلی و رفع مشکالت آالینده ها 
در محالت از مهم ترین اقدامات این برنامه است.

  مهرآباد محله ای ناهمگون
همچنیــن علیرضــا زاهــدی، مدیــر دفتر 
بازآفرینی منطقه مهرآباد در خصوص موقعیت 
جغرافیایی منطقه مهرآباد گفت: این محله در 
مجاورت منطقه گلشهر قرار گرفته است و بر 
اساس سرشــماری سال ۹5، 22 هزار و ۸۶5 
خانوار در این محــل زندگی می کنند. ۱۷2 
هکتار وســعت منطقه مهرآباد است و ۴ هزار 
و ۶۶۸ محله مسکونی در این محل وجود دارد.

وی با اشــاره به کاربــری اراضی این منطقه 
افزود: 30 درصد از بافت محله مهرآباد نسبت 

به سایر محالت حاشیه شهر، 
فرســودگی کمتــری دارد 
و بافت بیشــتر این منطقه 
ناهمگونی های  بــا  صنعتی 

زیاد است.
زاهدی همچنین با بیان این 
مطلــب که تاکنــون مراکز 
خدماتی بسیاری را در منطقه 
مهرآباد شناســایی کرده ایم، 
گفــت: با همکاری شــورای 
طریق  از  محالت،  اجتماعی 
را  معضــالت  پرســش نامه 
شناسایی کردیم و مهم ترین 
چالش ایــن منطقه امنیت 
اجتماعی است که درصدد هستیم تا این معضل 
را حــل کنیم و با برطرف کردن این مشــکل 

خدمات شهری را افزایش دهیم.
وی با اشــاره به اینکه در مســائل خدماتی با 
مشــکل پراکندگی در مناطق حاشــیه شهر 
مواجه هستیم، خاطرنشان کرد: قصد داریم در 
راستای طرح بازآفرینی شهری، به تمام محالت 

خدمات رسانی کنیم. 
مدیر توســعه و بازآفرینی منطقه مهرآباد در 
راستای برنامه های اعتمادسازی عمومی مطرح 
کــرد: برگــزاری کارگاه هــای ترویج فرهنگ 
شهروندی، شناسایی نقاط قوت و ضعف محله با 
استفاده از توانمندسازی بانوان، افراد بازمانده از 
تحصیل و مناسب سازی مراکز معلوالن از جمله 

اقدامات در این خصوص بوده است.

 تاخت وتاز اتوبوسرانان متخلف در 
خیابان های مشهد حادثه می آفریند

سرعت زیاد و بی احتیاطی رانندگان اتوبوسرانی مشهد بار 
دیگر حادثه ساز شد و روز سه شنبه دو نفر از عابران پیاده 
را در نقاط مختلف این شــهر تا پای مرگ برد. می گویند 
در حادثه اول که حدود ســاعت ۱۱ ظهر در بولوار توس 
رخ داد، اتوبــوس پیرمــرد عابر پیــاده ای را زیر گرفت و 
حدود ســاعت ۶ عصر هم عابر پیاده دیگری در بولوار امام 
رضا)ع( بر اثر بی احتیاطی راننده اتوبوس بی آرتی مصدوم 
و چندین متر پرتاب شــد که کارکنان اورژانس حال او را 

وخیم گزارش کردند.
این حوادث البته تازگی ندارد و شهروندان مشهدی هرازگاهی 
شاهد حوادث مشابهی هستند که عموماً به خاطر رانندگی 
همراه با تخلــف و حادثه آفرینی برخــی رانندگان خطوط 
اتوبوســرانی رخ می دهد؛ کما اینکه به اذعان شــهروندان، 
حوادث روز سه شنبه اگر رانندگان احتیاط و سرعت مطمئنه 

را رعایت کرده بودند، اتفاق نمی افتاد.
تردیدی نیست که اتوبوسرانان عهده دار یکی از مشاغل سخت و 
طاقت فرسا هستند اما این از بار مسئولیت آنان نمی کاهد و حتی 
وظیفه این قشر از رانندگان، سنگین تر و مشکل تر از سایران است 
که باید در اوج خستگی، عصبانیت و شرایط نامناسب محیطی و 

ترافیکی، صبر و بردباری از خود نشان دهند.
یــک اتوبوســران متعهــد و کارآمد عالوه بــر دارا بودن 
مهارت های الزم، باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی 
و رانندگی، رفتار پســندیده و ازخودگذشتگی، به آرامش 

مسافران و ایجاد نظم و ترافیک روان شهر کمک کند.
ناگفته پیداســت کــه اکثر قریب بــه  اتفــاق رانندگان 
اتوبوســرانی، افرادی متعهد، کاربلد و مســلط به رفتار و 
حرفه خود هســتند که اگر چنین نبود، کاهش چشمگیر 
آمــار تصادفــات آنان را در یکی دو ســال اخیر شــاهد 
نمی بودیــم؛ اما آنچه قابل  تأمل اســت اینکه مدیران این 
ســازمان و شــهرداری در برابر تعداد اندکی از رانندگان 
بی احتیاط و متخلف، تســامح و تســاهل پیشــه کرده و 
موجب شده اند همین عده اندک، حیثیت کارکنان متعهد 

و خدمتگزار اتوبوسرانی را نیز خدشه دار کنند.
متخلفانی که با رانندگی های خطرساز نظیر سرعت زیاد، 
تغییــر مســیرهای پی درپی، حرکــت مارپیچی البه الی 
خودروها، توقف در محل های ممنوع و خطرآفرین و حرکت 
آهســته در الین ســرعت بزرگراه ها )که هر شب  هنگام 
تحویل شیفت، در مسیر پارکینگ های اتوبوسرانی مشهد 
شــاهدش هستیم(، هر روزه شکایت و گالیه شهروندان را 
باعث می شوند. عده انگشت شماری از رانندگان نیز با رفتار 
و برخوردهای نامناســب با مسافرانشان، گویی این مردم 
باعث  و بانی مشکالت حرفه ای و خانوادگی آنان بوده اند و 
می خواهند تمام بار مشــکالت زندگی خود را روی دوش 
آنان بگذارند؛ موجب نارضایتی شهروندان و انتقال استرس 

و عصبانیت به آنان هستند.
خروجی بی توجهی مدیریت شهری به مشکل چنین رانندگانی، 
عالوه بر وقوع حوادث ناگوار، عصبانی کردن رانندگان ســایر 
وسایل نقلیه، ترافیک سنگین، اتالف وقت شهروندان و کاهش 
اقبال عمومی نسبت به استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی را 
سبب می شود که اتفاقاً با توجه به وضعیت جوی و آلودگی هوا 

بیشتر از هر زمانی مورد تأکید قرار دارد.
به همین خاطر به نظر می رسد پلیس راهور باید جدی تر 
از گذشــته و بدون اغماض، با تخلف اتوبوسرانان برخورد 
قانونــی الزم را انجــام دهد. در خصوص ســایر تخلفات 
این قبیل رانندگان هم شــهرداری به عنوان متولی اصلی 
می بایســت ســازوکاری را پیش بینی و به اجرا بگذارد که 
هزینه تخلف را باال برده و به حد بازدارندگی برســاند که 
تسهیل دریافت شکایات مردمی، از نخستین الزامات این 

اقدام است.

فرمانده مرزبانی ناجا:
  مرزبانی، مدال افتخار ماست

مرزبانی  فرمانده  قدس: 
انتظامــی  نیــروی 
اســالمی  جمهــوری 
رفتار،  تمام  گفت:  ایران 
اجراییات، تفکر، برنامه ها 
در  عملیات هایمــان  و 
خداوند  دستور  راستای 

است، این کسوت مرزبانی مدال افتخار و روح حاکم بر مرزبانی 
همان هدف خلقت انسان است. 

سردار قاســم رضایی در مراسم جشــن دانش آموختگی 
مرزبانان مرکــز علوم و فنون ثامن االئمه)ع( با اشــاره به 
ویژگی های ســردار شــهید ســلیمانی او را وحدت ساز و 
الگوساز دانست و اظهار کرد: ســردار سلیمانی بوی عطر 
الهی داشــت، برگرفته از آیات الهی و تفســیری از آیات 

الهی بود.
وی افزود: این کشور و این نظام شکست ناپذیر و شکننده  

استکبار است که علت آن روحیه، اقتدار و ایمان است.
فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
متذکر شــد: افتخار ما این است که لقب مرزبان گرفتیم و 
پیرو راه صلحا هستیم، افتخار ما این است که دعای پرمغز 

امام سجاد)ع( در خصوص مرزبانان است.
وی ادامه داد: تمــام رفتار، اجراییات، تفکــر، برنامه ها و 
عملیات هایمان در راســتای دســتور خداوند اســت، این 
کســوت مرزبانی مدال افتخار و روح حاکــم بر مرزبانی، 
همان هدف خلقت انسان است، هدف خلقت همان بندگی 

بامعرفت است، امروز در مرزبانی این اتفاق می افتد.

معاون استاندار خراسان رضوی:
  ردیف بودجه کارگروه ملی زیارت 

در بودجه ۹۹ احیا می شود
 قدس: معاون هماهنگی 
و مدیریت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفت: استانداری 
سال  از  رضوی  خراسان 
۹۶ در تمامــی امور در 
بحث دولت الکترونیک و 
شبکه بزرگ دولت در کشور رتبه اول را داراست و به صورت 
دقیق ۹۹.۸ درصد دستگاه ها به شبکه دولت متصل هستند. 

محمدصادق براتی اظهار کرد: خوشبختانه خراسان رضوی در 
بحث دولت الکترونیک و شبکه دولت حرف اول در کشور را 
می زند و در زمینه شــهر هوشمند نیز یکی از مصوبات اصلی 
کارگروه ملی زیارت این است که سه شهر مذهبی کشور یعنی 
شیراز، مشهد و قم جزو شهر های الکترونیک باشند که در این 

زمینه مشهد مقدس از همه شهر ها جلوتر است.
براتی خاطرنشان کرد: در بحث زائران نیز نرم افزار های زیادی 
از جمله »مشــهد من« برای ســهولت دسترسی زائران تهیه 
شده که باید برای استفاده از آن فرهنگ سازی صورت بگیرد 
و در صورت اســتفاده زائــران، در بحث حمل ونقل، ترافیک، 
پرداخت ها و اســتفاده از کارت های الکترونیک کار های آنان 

آسان تر انجام می شود.
وی در خصوص وضعیت اعتبارات بودجه کارگروه ملی زیارت 
در ردیف بودجه سال ۹۹ گفت: قرار نیست اعتباری جایگزین 
این بودجه شــود در حال پیگیری هستیم تا بودجه کارگروه 
ملی زیارت مانند ســال های گذشته ردیف آن در بودجه ۹۹ 

احیا شود.

  یک خّیر کویتی در روستای چایدره 
مدرسه می سازد

نیکوکار  یــک  قدس: 
کویتی بــا اختصاص 5 
میلیارد ریال، در روستای 
چایدره مشــهد مدرسه 

می سازد.
در مراسمی با حضور خیر 
»ابوسلطان«  نیک اندیش 
تبعه کشور کویت و رئیس آموزش و پرورش تبادکان، کلنگ 

ساخت دبستان چهار کالسه در این روستا به زمین زده شد.
این مدرسه با زیربنای 205 مترمربع در مدت ۶ ماه اجرا و در 

مهر ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
کل هزینه این پروژه توســط این فرد خیر تأمین شده که با 

نظارت اداره کل نوسازی مدارس استان اجرا می شود.

از بین ۲۹ نامزد
  صالحیت چهار داوطلب نامزدی 

خبرگان رهبری خراسان رضوی تأیید شد
حوزه  رئیــس  ایرنــا: 
انتخابــات  انتخابیــه 
خبرگان  میــان دوره ای 
خراســان  در  رهبــری 
رضوی گفت: از میان 2۹ 
نامزد شرکت در نخستین 
میــان دوره ای  انتخابات 
پنجمین دوره انتخابــات مجلس خبرگان رهبری صالحیت 

چهار نفر تأیید شده است.
محمدرضا  هاشمی افزود: از مجموع 2۹ داوطلب شرکت در این 
انتخابات در خراسان رضوی ۱2 نفر انصراف دادند و از میان ۱۷ 
داوطلب باقیمانده صالحیت چهار نفر توسط شورای نگهبان 

تأیید شده است.
وی گفــت: البتــه مطابــق قانون زمــان برای اعتــراض رد 

صالحیت شدگان در نظر گرفته شده است.
بر اســاس اطالعیه شماره چهار شــورای نگهبان آن عده از 
داوطلبان نمایندگی انتخابات اولیــن میان  دوره ای پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری که توســط شــورای نگهبان 
احراز صالحیت نشــده اند می توانند بر اساس تبصره 2 ماده 
۱۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
برای ارائه شکایات خود در مدت ســه روز از تاریخ ۹۸/۱۱/3 
الی ۹۸/۱۱/5 از ســاعت ۸ تا ۱۶ به دفاتر نظارت و بازرسی بر 
انتخابات استان مربوطه و یا در تهران به نشانی میدان فردوسی، 
خیابان سپهبد قرنی، خیابان برادران شهید شاداب، روبه روی 
هتل قدس مراجعه و پس از دریافت و تکمیل فرم شــکایات، 

مدارک خود را تحویل داده و رسید آن را دریافت کنند.
انتخابــات میان دوره ای پنجمیــن دوره مجلس خبرگان 
رهبری بــرای انتخاب یک نماینده خراســان رضوی در 
آن مجلس همزمان با انتخابات مجلس شــورای اسالمی 

برگزار می شود.
مرحوم آیت اهلل سیدمحمود شاهرودی، نماینده مردم خراسان 
رضوی در خبرگان رهبری سال گذشته دار فانی را وداع گفت.

در جمع ۸۸ نماینده مجلــس خبرگان رهبری، ۶ نماینده از 
استان خراسان رضوی هستند.

گزارش جیبیگزارش جلسه

استاندار خراسان رضوی خواستار شد
مناسب سازی مسیر تردد جانبازان و معلوالن

خراســان  اســتاندار  قدس: 
رضوی با اشاره به تعیین تکلیف 
مشــهد گفت:  حاشیه  شــهر 
دغدغــه مقام معظــم رهبری 
ساماندهی  برای  مســئوالن  و 
بسیار  مشــهد  حاشیه  شــهر 
جدی است، در این راستا باید 
بر اساس سیاســت های نظام، 
هم خدماتی به مردم حاشــیه  

شهر  بدهیم و هم در کنارش از حاشیه نشینی جلوگیری کنیم.
علیرضا رزم حســینی در جلسه شورای اداری شهرداری مشــهد با اشاره به طرح جهاد 
اجتماعی موســوم به نجات ویژه ســاماندهی محالت حاشیه  شهر مشهد، بیان کرد: در 
طرح نجات هشت محله حاشیه  شهر مشهد مورد ساماندهی قرار گرفت و بنا به تقاضای 

شهرداری این وظیفه را به آن مجموعه واگذار کرده ایم.
وی تصریح کرد: شهرداری مشهد از توان مالی خوبی برخوردار است، در این راستا دولت 
سال گذشته مبلغ ۴ هزار و ۴00 میلیارد تومان را تهاتر مالی کرد و خراسان رضوی تنها 
استانی بود که از این قانون استفاده کرد. استاندار خراسان رضوی با ذکر این نکته مهم 
که آثار پیشرفت و توسعه یافتگی صرفاً داشتن مترو نیست، متذکر شد: شهرداری مشهد 

در راستای مناسب سازی مسیر تردد جانبازان و معلوالن در سطح شهر اقدام کند.

شهروندان گالیه کردند
صف های طوالنی تعویض پالک در شیروان 

قدس: تــا چندی پیش تعطیلی 
تنها مرکز تعویض پالک شیروان، 
موجب گالیه شــدید شهروندان 
شیروانی و فاروجی شده بود ولی با 
وجود افتتاح دوباره آن در یک ماه 
ایجاد صف های طوالنی  گذشته، 
برای انجام امــور مربوطه، باز هم 

موجب گالیه مردم شده است.
یکی از شهروندان شیروانی با بیان 

اینکه از ساعت 3/5 صبح در صف تعویض پالک هستم، می گوید: دو روز است برای تعویض 
پالک مراجعه می کنم و بعد از ساعت ها انتظار، نوبتم نمی شود و باز، روز بعد مراجعه می کنم.

رضانژاد دیگر شهروند شیروانی نیز با اشاره به اینکه روزانه حداکثر 30خودرو بازدید و تعویض 
پالک می شوند، می گوید: دو روز است از ساعت سه تا چهار صبح به این محل می آیم، با پتوی 

پیچیده به خود در داخل ماشین در صف انتظار هستم تا تعویض پالک کنم.
یکی از مســئوالن نیز با اشــاره به اینکه به صورت عادی، 25 خودرو در روز تعویض پالک 
می شــوند، می گوید: در شیروان روزانه کار تعویض پالک 30 تا 35 خودرو انجام می شود که 

بیشتر از توانشان است.
وی می گوید: تعطیلی چند وقت پیش مرکز تعویض پالک شیروان، منجر به این ترافیک شده و 

قطعاً در روزهای آینده، از بار ترافیک موجود کاسته می شود و روال، عادی خواهد شد.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  
سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز  را پیگیری و 
منعکس کند .

شماره پیامک:   300072305

ایسنا: نایب رئیس کمیسیون حمل  و نقل و ترانزیت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: 
عزم و اراده جدی برای روان سازی و رفع مشکالت دوغارون 
به چشــم نمی خورد و جای بسی تأسف است که با وجود 
پیش بینی ها نسبت به بارش برف و یخبندان، متأسفانه به  
جای تدبیر و چاره جویی در دو طرف، بیش از ۱0 روز است 
که مرز به حالت بسته و نیمه بسته درآمده و هزاران راننده 

اسیر سرما و توقف شده اند.
محمود امتی  در خصوص مشــکالت مرز دوغارون در پی 
بارندگــی و یخبندان اظهار کرد: موضــوع پایانه مرزی و 
گمرک دوغارون یکی از مشکالت تکراری است که هیچ  گاه 
به شکل ساختاری و اساسی حل نشده است و صرفاً زمانی 
که کارد به استخوان می رسد و هزاران کامیون پشت مرز 
متوقف و ســروصدایی بلند و رسانه ها پیگیری می کنند، 
جنب و جوشــی در بین دست اندرکاران آن پدید می آید 
و پس از حل شــدن موقتی، انگیزه ها فروکش می کنند و 

مشکالت به قوت خود نیز باقی می مانند.
وی افزود: به  علت بارش برف هفته گذشــته، بیش از یک 
هزار دســتگاه کامیون در مرز دوغارون و قبل از پاســگاه 
۱۷ شــهریور متوقف و رانندگان آن سرگردان شدند و با 

وجود اینکه تمامی مشکالت صرفاً مربوط به این طرف مرز 
نیســت، اما در صورتی که روابط نزدیک و تعامل سازنده 

برقرار شود، مشکالت کم خواهد شد.
وی بیان کرد: در حال حاضر هزاران میلیارد سرمایه ملی 
اعم از کامیــون، محموالت صادراتــی و ترانزیت در مرز 
بالتکلیف و معطل هستند و خسارت توقف مال التجاره و 
این محموالت رقم هنگفتی خواهد بود که قابل محاسبه 
نیســت و تولیدکننده، بازرگان، شــرکت حمل و راننده 

ایرانی و همچنین بازرگان و مصرف کننده افغانستانی باید 
خودشان آن را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: ما از یک  طرف مدعی توســعه تجارت با 
افغانستان هستیم و از طرف دیگر با وجود روزانه میلیون ها 
تومــان عایدی از منطقــه ویژه و مرز دوغــارون عاجز از 
مدیریت یک برف و ســرما هســتیم که به واسطه آن در 
معابر تردد نمی شــود، باســکول ها یخ می زنند، راه بسته 
می شود، گل و الی مانع تردد می شود، تعامل و هماهنگی 
ســازنده با خود و طرف مقابــل نداریم، همچنین هزاران 
کامیون متوقف، میلیاردها تومان خسارت توقف دیرکرد 
کانتینرهای کشــتیرانی و محموالت تجاری و در نهایت 
یک نعمت بالفعل را به یک نقمت بدل کرده و توصیه به 

برگشت کامیون ها به مبدأ می کنیم.
امتی گفت: موجب تأســف است که مرزی با گنجایش 
روزانه 2هزار کامیون تردد و تراز تجاری افزاینده  بیش 
از 2 میلیارد دالر با کشور افغانستان که می توانست به 
یک بازی برد- برد تبدیل شــود، به یک مرض کهنه و 
قدیمی بدل شــده که اگر به  ایــن وضعیت دل خوش 
کنیم، فرصت ســوزی شــده و باید منتظر هر چه بدتر 

شدن وضعیت موجود باشیم.

نایب رئیس کمیسیون حمل  و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

اراده ای برای روان سازی و رفع مشکالت دوغارون وجود ندارد

تاکنون ستاد بازآفرینی 
شهری مشهد 22 دفتر 
بازآفرینی در محله ها 

و بافت حاشیه شهر 
ایجاد کرده است تا به 
این وسیله حلقه اتصال 

بین مردم این محالت و 
ستاد بازآفرینی شهری 

با رویکردی محله محور 
ایجاد شود
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روی خط حادهث

روی خط خبر
تاپایانسالمحققمیشود

انسداد2هزارچاهغیرمجاز
درخراسانرضوی
قــدس:مدیرعامل آب 
منطقه ای خراسان رضوی 
گفت: تاکنون یک هزار و 
غیرمجاز  چاه  ۷۰۰حلقه 
در اســتان مسدود شده  
و تــا پایان ســال جاری  
غیرمجاز  چاه  ۳۰۰حلقه 

دیگر نیز مسدود خواهد شد.
محمد عالیی در حاشــیه سفر به شهرستان بردسکن افزود: 
برنامه وزارت نیرو در ســال ۹۸ در خراســان رضوی مسدود 

کردن 2 هزار حلقه چاه است.
وی ادامه داد: مسدود کردن 2 هزار حلقه چاه غیرمجاز هم در 
برنامه کاری استان وجود دارد که مجموعاً تاکنون یک هزار و 
۷۰۰حلقه آن مسدود شده و تا پایان امسال ۳۰۰حلقه چاه 

غیرمجاز دیگر هم مسدود خواهد شد.
عالیی اظهار کرد: ۹۳درصد آب شهرستان بردسکن در بخش 

کشاورزی مصرف می شود.
وی با بیان اینکه از اردیبهشت ماه سال۹۷ هیچ مجوزی برای 
تخصیص اضافه برداشــت آب در اســتان صادر نشده است، 
گفت: از مجموع ۱۶هزار حلقه چاه کشاورزی، ۱۳هزار حلقه 
آن دارای کنتور اســت و برنامه داریم برای نخســتین بار در 
کشور تا پایان امسال ۵هزار کنتور از چاه های آب استان را از 

هر لحاظ به روزرسانی کنیم.

بهرهبرداریازنخستینگرمخانهسبزوار
نخستین گرمخانه  ایرنا:
با هدف  در شهر سبزوار 
حمایت از آسیب دیدگان 
افراد  اسکان  و  اجتماعی 
حضور  بــا  بی ســرپناه 
به  شــهری  مســئوالن 

بهره برداری رسید.
رئیس اداره بهزیستی سبزوار در حاشیه بهره برداری این مرکز 
گفت: یکی از نیازهای اولیه این شهر راه اندازی سرپناه شبانه 

برای پذیرش افراد معتاد و بی خانمان بود.
مرضیه کسرایی فر افزود: این مرکز با ظرفیت پذیرش ۶۰ نفر 
با همکاری شهرداری، شورای شهر و ستاد بازآفرینی محالت 
ایجاد شــد و فضای این مرکز از طریق شهرداری در اختیار 

مؤسسه خیریه زیرپوشش بهزیستی قرار گرفته است.
وی اضافه کــرد: افراد معتاد و بی خانمان عصــر هر روز در 
این محل پذیرش می شــوند و با یک وعده غذای گرم شام 
و صبحانه از آن ها پذیرایی می شود. کوشکی، شهردار سبزوار 
گفت: این گرمخانه با هدف حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی 
و اســکان افراد بی ســرپناه و کارتن خواب در فصل ســرما، 

نخستین گرمخانه شهر سبزوار است.

دالل  ارز یک مجرم حرفه ای بود
كالهبرداري6میلیاردی

باحساباجارهاي
قــرمـــز: خــط
مــي  نتظا ه ا ند ما فر
شهرســتان سرخس از 
شناســایی فــردي که 
در فضای مجــازی بــه 
میلیارد   ۶ کالهبرداري 
ریالی  میلیــون  و۵۶۰ 

اقدام کرده بود، خبر داد.
سرهنگ احمدعلي دماوندي در تشریح این خبر گفت: در پی 
شکایت یکی از شهروندان مبني بر کالهبرداري 2۹ میلیون 
ریالي از وی توسط فردی ناشناس، موضوع شناسایی سارق 
یا سارقان احتمالی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار 

گرفت.

 شارژ ارزان دردسرساز شد
وی افزود: در تحقیقات اولیه پلیس فتا مشخص شد شاکي 
یک فقره شــارژ تخفیــف دار از طریق یکي از شــبکه هاي 
اجتماعي خریداری کرده که پس از آن برداشت از حسابش 
صــورت گرفته و این مبلغ در ادامه به صورت اینترنتي و در 
نخستین گام به حساب یک متهم سابقه دار منتقل و در ادامه 
توسط دستگاه کارتخوان به حساب فرد دیگري انتقال داده 

شده است.
این مقام انتظامی بیان کرد: صاحب دستگاه پوز که ساکن 
یکي از استان هاي مرکزی کشور است در بازجویي هاي به 
عمل آمــده در توضیح ماجرا عنوان کرد: چندي پیش با 
فردی در بانک آشــنا شدم. او خود را یکي از بزرگ ترین 
واردکنندگان ارز به کشــور معرفی و به من پیشنهاد داد 
یک حســاب بانکي به صورت مشترك با وي افتتاح و در 
ازاي کارکرد حساب مذکور، ماهیانه 2۰ میلیون ریال هم 

پرداخت می کند.
 در ادامه ضمن افتتاح حســاب، تعــدادي از مدارکم را در 
اختیــارش قرار دادم که بعد متوجه شــدم بــا آن مدارك 

سیمکارتی خریداری و از آن با من تماس می گرفته است.

واریز چند صدمیلیون وجه سرقتی به کارت اجاره ای
ســرهنگ دماوندي اظهار کرد: در بررسی تراکنش های 
حساب بانکي نمایان شد در دو روز مبلغ ۶ میلیارد و۵۶۰ 
میلیون ریال به حســاب فرد بازداشت شــده واریز و در 
ادامــه به روش های خاصی حــدود 2 میلیارد ریال آن از 

حساب خارج شده است.
این مقام انتظامی گفت: پــس از هماهنگي های به عمل 
آمده با مقام قضایي، نیابتی برای دســتگیري عامل اصلی 

ماجرا صادر شد.
وي در رابطه با شیوه و شگردهاي جدید مجرمان سایبري 
گفت: به تازگی افراد ســودجو بــا اقدامات فریب کارانه با 
عناویني نظیر اجاره کارت بانکي و اجاره حساب و ... اقدام 
به واریز و برداشــت وجوه سرقتی به حســاب این افراد 

مي کنند.
فرمانده انتظامي شهرســتان سرخس در پایان خاطرنشان 
کرد: شــهروندان ضمن دقت الزم، لینک هاي ناشناس را 
باز نکنند و به خاطر داشــته باشــند در صورت مشاهده 
افــراد و یا آگهي هایــي مبني بر اجــاره، خرید و فروش 
حساب ها و کارت هاي بانکي ســریعاً موضوع را با پلیس 

درمیان بگذارند.

دستگیریسارقحرفهایدرجاجرم
سرپرست  قرمز: خط
انتظامی  فرماندهــی  
جاجــرم  شهرســتان 
سارق  دســتگیری  از 
 2۳ بــا  حرفــه ای 
این  در  ســرقت  فقره 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ ســیدجواد عطاردی گفت: در پی اعالم چندین 
مورد ســرقت در ســطح شهرســتان بالفاصله موضوع با 
جدیت در دســتور کار مأمــوران انتظامی این فرماندهی 

قرار گرفت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه مأمــوران در همیــن رابطه با 
گشــت زنی های هدفمند و انجام اقدامات فنی و پلیســی 
گسترده موفق شدند سارق را مورد شناسایی قرار دهند، 
افزود: در یک عملیات غافلگیرانه این فرد دستگیر و برای 
تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده به مقر انتظامی منتقل 

شد.
سرهنگ عطاردی با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام 
شده به 2۳ فقره ســرقت در این شهرستان اعتراف کرد، 
افزود: در نهایت این فرد پس از تشکیل پرونده برای انجام 
مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و اموال کشــف شده 

نیز به مالباختگان تحویل داده شد.

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     .

 اداره کار بازرس بفرستد
بعضی مغازه داران برای درآمد بیشترعالوه بر 
گران فروشی، نوجوانان را با حقوق ناچیز برای 
کارگری در واحد تجاریشان به کار می گیرند 
و با ســرعت ثروتمند می شوند. آن نوجوانان 
عالوه برترك تحصیل و جدایی از کسب علم، 
بیمه هم نمی شوند! چرا اداره کار مثل قدیم 
به واحدها مأمور نمی فرستد تا مطمئن شود 

این نوجوانان حداقل بیمه می شوند یا نه؟
936...6158

 دولت زورش به پزشکان نمی رسد
به گمانم دولت زورش به پزشکان نمی رسد که هرجور دلشان می خواهد از مردم پول می گیرند. 
بنده برای تزریق  یک آمپول کف پا رفتم دکتر گفت2۰هزارتومان می شود، با خودم گفتم چه 
خبر است مگر، همان تزریق را رفتم پیش دکتر دیگر در بیمارستان خیریه و گفتند۵۰ هزار 

تومان می شود. مگر بر کار این ها نظارت و تعرفه معینی وجود ندارد؟
930...5185

تخلفات فراوان شرکت چای متخلف!
درباره مطلب گران فروشی شرکت چای که چاپ کرده بودید من از نیروهای سابق این شرکت 
بودم. موضوعی که شما چاپ کردید یکی از تخلفات این شرکت است. دفتر فروش پنهانی در 
ملک مسکونی، استفاده از اسانس های معطر غیربهداشتی برای معطر کردن چای ، فرار مالیاتی، 

صدورفاکتور فروش بی نام ونشــان شرکت در بیشتر شهرهای استان و گرفتن چک از فروش 
شرکت در وجه اشخاص بی نشان از دیگر تخلفات این شرکت است.

937...3503

 این دیگر چه جور سهمیه بندی است
چرا دولت برای خودروهای دوگانه کارخانه 
۳۰ لیتــر و بــرای خودروهای دســتی ۶۰ 
لیتر ســهمیه در نظر گرفته اســت؟ شاید 
خودروهای دوگانه کارخانه بعضی هایشــان 
خراب باشــد و فقط باید با بنزین کار کنند، 

این دیگر چه جور سهمیه بندی است.
937...3917

 پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام
در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در شــماره ۹۱2۶ مورخ ۹۸/۶/۱4 با موضوع: 
»چرا هیچ کس به آالیندگی که خودروهای دودزا مثل کامیون، اتوبوس و... در شهر ایجاد 
می کنند، توجهی نمی کند؟ بیشــترین آالیندگی را همین ها دارند«. به استحضار شهروند 
محترم می رســاند کلیه ناوگان سازمان اتوبوسرانی مشهد در بخش سازمانی و خصوصی 
دارای معاینه فنی معتبر هســتند،بنابراین از شهروندان محترم تقاضا می شود در صورت 
مشــاهده هر گونه مشکل در خصوص دودزایی ناوگان این ســازمان، مراتب را از طریق 
ســامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ و یا تلفن ۳۳2۳۵ اداره بازرســی به این سازمان اعالم تا 

اقدام الزم برای رفع آن صورت پذیرد.

فراورده های  مدیر شــرکت پخــش  قدس:
نفتی منطقه خراســان جنوبی گفت: افزایش 
مصرف گاز ال  پی  جی )مایع( در این اســتان 
این  افزایش مصرف غیرمتعارف  نشان دهنده 

نوع سوخت است.
قربانعلی مردانی اظهار کرد: با افزایش قیمت 
بنزین در ســال جاری، 2هزار و ۵2۱ تن گاز 
مایــع در آذر مــاه و در دی ماه 2 هزار و 4۸4 
تن گاز مایع در خراسان جنوبی توزیع شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در آذر ماه ۶ 
درصد و در دی ماه ۸درصد رشد داشته است.
وی گفت: پــس از ســهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین استفاده از گاز مایع )ال پی جی( 
در اولویت برخی افراد سودجو قرار گرفت که 
همین مســئله موجب افزایش فعالیت مراکز 
غیرمجاز در این حــوزه و ایجاد خطر انفجار 

سیلندر گاز مایع شده است.
مردانــی در خصــوص خطر مصــرف ال پی 
جی به عنوان ســوخت خودرو هشدار داد و 

گفت: الزم است مردم به منظور جلوگیری از 
خطرات احتمالی و حفظ سرمایه های خود از 
نصب مخــزن ال پی جی به صورت غیرمجاز 

خودداری کنند.
مدیر شــرکت پخش فراورده های نفتی منطقه 
خراســان جنوبی بیان کرد: مجتمــع رفاهی و 

خدماتی، رستوران های جاده ای، بخش کشاورزی، 
برخی اصناف مانند ایــزوگام کاری و صافکاری 
خودرو و روســتاهای بــدون گاز طبیعی جزو 
مصرف کنندگان واقعی گاز ال پی جی هســتند 
و برآورد میزان مصرف سوخت مصرف کنندگان 
واقعی نشان می دهد مصرف کنندگان غیرمجاز 

موجب افزایش نیاز به گاز مایع شده اند.
طبق مصوبــه هیئت دولت در ســال ۱۳۸۶ 
خودروها از ســبد ســوخت گاز ال  پی  جی 
خارج شــدند و اکنون استفاده از گاز مایع به 
عنوان ســوخت خودرو غیرمجاز است و این 
نوع مصرف کننــدگان، جزو مصرف کنندگان 

غیرواقعی به شمار می روند.

یکمسئولهشدارداد

خطر مصرف ال پی جی به عنوان سوخت خودرو 

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
برفوباراندوبارهبهخراسانمیرسد

قدس:اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور اطالعیه ای 
نســبت به آبگرفتگی معابر، جاری شدن ســیل، کوالك برف و 
احتمال وقوع بهمن در مناطق کوهستانی بر اثر بارش های برف و 

باران در این استان هشدار داد. 
نقشه ها و مدل های پیش یابی نشان دهنده نفوذ و گسترش سامانه 
ناپایدار جوی در این اســتان اســت که فعالیت آن تا روز شنبه 
هفته آینده ادامه دارد.  بر این اســاس وقوع بارش های رگباری 
همــراه با رعد و برق به ویژه در نیمه جنوبی و نواحی گرمســیر 
خراســان رضوی، بارش برف و باران در نیمه شمالی و جاده های 
کوهستانی، وزش باد شدید در سطح استان به ویژه نوار شرقی با 

احتمال بروز خسارت پیش بینی شده است. 
بــر اثر این بارش هــا احتمال آبگرفتگی معابر، بــاال آمدن آب 
رودخانه ها، جاری شدن سیالب، لغزندگی جاده ها، مه آلودگی، 
کاهش دید، وزش باد شدید در برخی نقاط توأم با کوالك برف، 
احتمال وقوع بهمن در مناطق کوهستانی به ویژه ناحیه بینالود و 
مناطق کوهستانی جنوب استان، یخبندان و همچنین اختالل در 

سیستم حمل ونقل وجود دارد. 
اطالعیه یاد شــده می افزاید: این بارش ها که حجم آن تا حدود 
2۵ میلیمتر پیش بینی شده، بیشتر  نقاط استان خراسان رضوی 
به ویــژه نیمه  جنوبی و شــرقی آن و شهرســتان های فریمان، 
تربت حیدریه )مناطق کدکن، بایگ، زاوه(، رشتخوار، تربت جام، 
کوهسرخ، کاشمر، خواف، باخرز، تایباد، گناباد، بردسکن، بجستان، 
ارتفاعات و دامنه های بینالود، جاده بردسکن به کاشمر و سبزوار 
را  دربرمی گیرد که بیشترین حجم بارش از  عصر امروز تا صبح 

جمعه خواهد بود. 
در 24 ســاعت گذشــته قوچان با کمینه دمــای ۱۷- درجه 
سلســیوس ســرد ترین و مه والت با بیشــینه دمای ۸ درجه 

سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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قدس: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی 
گفت: تعداد ۱۵ کانون گردوغبار ســابق این اســتان در ۱4 
شهرستان به ۳۰ کانون در 2۰ شهرستان افزایش یافته است.
علیرضا صحرایی در ششــمین جلســه کارگــروه مقابله با 
گردوغبار اســتان افزود: با این حال ســابقه ۶۰ ساله کنترل 

کانون های گرد وغبار در استان درخشان است.
وی بــا اشــاره به چالش هــای اجتماعــی در موضوعاتی 
همچون دیم کاری و چــرای مازاد بر ظرفیت مراتع افزود: 
ورود دام های اهلی به مراتع شهرستان سرخس حدود 24 
هزار رأس اســت در حالی که ظرفیت ایــن مراتع 4هزار 
رأس دام تعیین شده و از طرفی ساالنه بخش قابل توجهی 
از اراضی آســتان قدس رضوی در اختیار مردم به منظور 

دیم کاری قرار می گیرد.
وی ادامــه داد: تاکنون ۵۷۰ هــزار هکتار عرصه جنگلی در 
مناطق کویری همچون بجستان، گناباد، خلیل آباد، سبزوار، 
بردسکن، ســرخس و مه والت ایجاد شده و به نظر می رسد 
برای مقابله با گرد و غبار در اســتان نیازمند همراهی بیشتر 

ارگان های متولی هستیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری خراسان رضوی 
هم در این نشست گفت: احیا و بازسازی عرصه های معدنی 
تخریب شــده پیش از تمدید و صــدور مجوز بهره برداری 
معادن، امری اجباری است. احمد یزدان پناه افزود: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراســان رضوی مکلف اســت در 
زمان صدور و تمدید پروانه بهره برداری، شــروطی را برای 
احیای عرصه های تخریب شــده بــرای متقاضیان در نظر 
بگیرد که در نتیجه آن بهره برداران ملزم به اجرای اقدامات 

اصالحی و احیایی عرصه مورد استفاده شوند.
وی ادامه داد: هر شــخصی که آســیبی به محیط  زیســت 
وارد کنــد باید مطابق اصل ۵۰ قانون اساســی، هزینه های 

زیست محیطی و اجتماعی آن را بپردازد.
یزدان پناه تأکید کرد: اعتبارات مهار ریزگرد امســال  باید با 
اولویت بندی به شهرســتان های ســرخس، خواف و گناباد 

تخصیص داده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز با اشاره 

به شرایط متفاوت استان در خصوص آسیب پذیری از معضل 
گردوغبار، بر ضرورت ساخت ایستگاه های پایش گردوغبار در 
مناطق مرزی و مســتعد بروز این پدیده همچون شهرستان 

سرخس تأکید کرد.
تورج همتی افزود: مکان یابی و تعیین مناطقی که به لحاظ 
میزان تأثیر گردوغبار فرامرزی بر حوزه شمال شــرق کشور 
اثرگذار هستند باید از سوی کارشناسان و متخصصان مرتبط 

هر چه سریع تر صورت پذیرد.
وی افزود: به نظر می رسد اظهارنظر در خصوص منشأ گرد 
و غبار فرامرزی به مطالعات دقیق تر و گســترده تری نیاز 
دارد، بنابراین مقرر شده در جلسه آینده کارگروه، اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان برنامه میان مدت خود را 
در خصوص کنترل کانون های گرد و غبار استان ارائه کند.

در کارگروه مقابله با گرد و غبار خراسان رضوی عنوان شد

 ۳۰ کانون گرد و غبار در ۲۰ شهرستان

آگهی دعوت سهامداران شرکت فناوری 
و کارآفرینی  جهان اندیشه )سهامی 

خاص( به شماره ثبت47616 و شناسه 
ملی10380637650 به جلسه مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده
ش��رکت،  س��هامداران  کلی��ه  از  بدینوس��یله 
دعوت می ش��ود تا در جلس��ه ی مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده که در س��اعت 17 روز 
ش��نبه مورخ 1398/11/19 به آدرس دانشگاه 
فردوسی مشهد -ساختمان  مرکز رشد شماره 
4 واح��د 430 تش��کیل می گ��ردد، حضور بهم 

رسانند.
دستور کار جلسه:

1- ارائه گزارش  عملکرد شرکت توسط هیئت 
مدیره و بازرس

2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی 
به سال 97

3- انتخاب اعضای هیئت مدیره و  بازرسین 
4- سایر موارد در صالحیت مجمع 
 هیئت مدیره  شرکت

9ع
81
36
04

آگهی مزایده 
شهرداری تایباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 550 شورای اسالمی شهر تایباد نسبت به واگذاری به صورت اجاره اماکن مشروحه 

ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه اجاره و ضمانت شرکت در مزایده قید شده در جدول ذیل اقدام نماید ،لذا از کلیه افراد 
واجد شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات الزم به واحد امالک شهرداری تایباد مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/11/3 لغایت 98/11/21
مهلت تسلیم پیشنهادها تاساعت14 مورخ98/11/21        زمان بازگشایی پاکات 98/11/23در محل دفتر شهردار تایباد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و در صورتی که برندگان اول تا سوم مزایده از پیشنهادات خود عدول نمایند سپرده آنان به 
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شود.

مح��ل تحوی��ل اس��ناد مزای��ده دبیرخانه ش��هرداری تایباد می باش��د . متقاضی��ان محترم م��ی توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلفن54536525-051 تماس حاصل نمایند. 

ضمانت شرکت در مزایده )ریال(قیمت ماهیانه پایه اجاره )ریال(تعدادنام محلردیف

78/000/000100/000/000یک بابرستوران و مهمانسرای شهرداری تایباد1

53/500/0002/000/000 بابمغازه های شماره 1-26-27-50-51 داخل بازار ترمینال2

153/000/0002/000/000 بابمغازه های شماره 2 تا 13 و 25 ، 28 و 52 داخل بازار ترمینال3

72/800/0002/000/000 بابمغازه های شماره 23 ، 29،24 و 48،30، 49 و 53 داخل بازار ترمینال4

2/500/0002/000/000 4 بابمغازه های شماره 59 تا 62 داخل بازار ترمینال5

312/700/0002/000/000 بابمابقی مغازه های داخل بازار ترمینال6

ایوب سیدالحسینی-شهردارتایباد  /ع
98
13
60
2

ت اول
نوب آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

 شرکت تعاونی خدماتی بوستان جهادگران مشهد
از کلی��ه اعضا تعاونی دعوت میش��ود در جلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوقالعاده که رأس س��اعت 12:30 روز 
5ش��نبه مورخ 98/11/17 در محل نمازخانه مدیریت جهاد کش��اورزی شهرستان مشهد واقع در میدان راهنمایی 

برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
در صورتیکه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری یا 
نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در اینصورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیر عضو یک 
رأی با وکالت داشته باشد اعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 8/30 لغایت 13 از 

تاریخ 98/11/5 لغایت 98/11/14به غیر از روزهای تعطیل به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1398  

 4- تغییرات سرمایه شرکت
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی

6- انتخاب هیئت مدیره اصل و علی لبدل برای مدت سه سال مالی
مدیرعامل- علی رمضانی نژاد  

9ع
81
34
77



ورزش خراسان دیدار با خانواده شهید »علي اكبر سهرابي« در سالروز شهادتش

»علی اکبر« با شهادت زنده شد 
سرورهادیان  امــروز سالروز شهادت پسر 
ارشد خانواده ای است که مادرش می گوید: اگر 
یک بار دیگر رهبــر حکم جهاد دهند باز هم 

همه خانواده به ندایش لبیک می گوییم.
معصومه ســهرابی، این مادر 65 ساله تأکید 
می کند: فرزند برای هر مادری عزیز است؛ هنوز 
هم پس از 32 سال هر هفته سر مزار علی اکبرم 

در بهشت رضا)ع( می روم.
این مادر شهید برایم از خاطرات پسری حرف 
می زند که به قول خودش مانند هر مادری قد 
کشیدنش را می دید و هربار به خودش گفت، 

الهی دامادیت را ببینم مادر.
او تأکید می کند: پســرم 28 شهریور 49 در 
ســرخس به دنیا آمد، اما در جــوار حرم امام 
رضا)ع( بزرگ شد و امروز روز شهادت اوست؛ 
اما ســوم بهمن 66 در آرامــگاه ابدی اش  در 

بهشت رضا)ع( برای همیشه آرام گرفت. 

 تالش برای خدمت  
مادر شهید ســهرابی بیان می کند: علی اکبر 
بچه درسخوانی بود و همیشه می گفت درس 
خواندن برای ما بچه هــای طبقه پایین مهم 
اســت؛ باید برای خودمان جایگاهی داشــته 
باشــیم تا بتوانیم به کشورمان خدمت کنیم؛ 
چرا که بچه های طبقه باالی شهر که جایگاه 

خودشان را دارند.
حاجیه خانم از عالقه پســرش به قرآن برایم 
تعریف می کند و می گوید: علی اکبر قاری قرآن 
بود. صدای دلنشــینی داشــت و هنگامی که 
در خانه قرآن می خواند همسایه ها می گفتند: 

رحمت به تو که چنین پسری تربیت کردی.
این مادر شــهید  تأکید می کند: هشت فرزند 
حاصل ازدواج من و حاج آقاســت.علی اکبر، 
علیرضا، جواد، مهدی، حســن، کاظم، صادق، 

رقیه و نرگس.
خدا را شــاکرم که همه فرزندانــم اهل دین 

هستند.

 رسالت زنان در دوران دفاع مقدس
حاجیه خانــم می افزاید: آن زمان همســرم 
مغازه ای را سر خانه مان داشت. اول جنگ هر 
بار که به جبهه می رفت من عالوه بر بچه داری 
و کارهای خانه، مغازه را هم می گرداندم تا او در 
جبهــه خیالش از من و بچه ها و کارش راحت 

باشد. 
رسالت من تربیت بچه ها بود و سعی کردم آن 

را به نحو احسن در اولویت قرار دهم.

 پدر شهید که جانباز است 
پدر شهید سهرابی می گوید: اول 
جنگ به فرمان امام)ره( به جبهه 
رفتم. حتی اوایل اسلحه ها فقط 
برنو بود و مــن در جبهه غرب 
بودم. سه بار عازم شدم و بار آخر 
در منطقه مهران شیمیایی شدم. 

 می خواست پزشک شود
حاج آقا حســین خاطرنشــان 
می کند: همان زمان درست علی 
اکبر هنوز کالس اول راهنمایی 
بود و اصرار داشت به جبهه بیاید 

و هرچه می گفتیم، هنوز زود اســت، می گفت 
درست است که اولویت من این است که درس 
بخوانم و پزشک شوم اما االن دفاع از کشورم و 

دینم مهم تر از درس است.
این پدر شهید با اشاره به اینکه باالخره پس از 
برگشتش به خانه و شیمیایی شدن، علی اکبر 
در سال اول دبیرستان به جای او به جبهه عازم 
شد، بیان می کند: هر کسی به جبهه رفت آن 
زمان برای خدا و دین و کشور رفت. قرار نبود 
در میدان جنگ به کسی سهم دهند. هر کسی 
عزیزش شهید شــد برای ادامه راه پیامبران و 

ائمه)ع( بود.

 شهدا آگاهند 
حاجیه خانم از آخریــن دیدار فرزندش برایم 
می گوید: سه ماه پسرم در جبهه بود و آخرین 
بــار که آمد، وقت رفتن، از زیر قرآن که ردش 
کــردم لبخندی زد و گفت: مامــان، تو مرا از 

زیر قرآن رد می کنی که 
برگــردم، اما من می دانم 

این بار شهید می شوم . 
حاال اشــک هایش یعنی 
دلتنگی و مــن می دانم 
برای یک مادر، داغ جوان 
او  است.  چقدر ســخت 
شــب  خواب  از  برایــم 
پیش از شهادت پسرش 
می گوید: شب قبل خواب 
دیدم پسرم شهید شده و 
از بدنش کنده  یک تکه 
شده بود؛ من حس کردم 

قرار است خبر شهادت پسرم را به من بدهند.
حاال این مادر صبور می گوید: پســرم از ناحیه 
گلو و دهان آسیب دیده بود و در منطقه ماووت 
عراق به شــهادت رســید.  این مادر شهید از 
خاطرات کودکی پسرش برایم می گوید: پسرم 
بسیار کم توقع و مهربان بود. به یاد دارم مدرسه 
می رفت سرکالس روی کاغذ نوشته بود مرگ 
بر شــاه. یکی از معلمان علی اکبر را با شلنگ 
زده بود. وقتی آمد تمام بدن پسرم کبود شده 
بود؛ پیگیر که شدم او از نیروهای ساواک بود .

 او زنده است 
مادر شهید علی اکبر ســهرابی این جوان 17 
ســاله، خاطرنشــان می کند: هنوز خوابش را 
می بینم. بارها دیده ام علی اکبر زنده اســت و 
همدیگر را درآغــوش گرفته ایم و در خواب از 
زنده بودن پســرم خوشحالم. می دانم پسرم با 
شهادت زنده شــد.  این مادر شهید در ادامه 

سخنانش تأکید می کند: به جان شهیدم قسم 
ما خوب مردمی هستیم. نگرانی من از دشمنان 
خارجی نیست؛ آن ها که تکلیفشان مشخص 
اســت که دشمن هســتند؛ من از منافقان و 

دشمنان  داخل کشور نگرانم . 

 بخشی از وصیت نامه شهید
»امــا تــو ای مــادر، ای مادری که رســالت 
فاطمه)س(  ســیلی خورده را بر عهده داری، 
امیدوارم که در راه رسیدن به هدفت که همان 
روشن کردن مردم علیه یزیدیان زمان است، 
موفق باشــی و امیدوارم که پیام خون نه تنها 
من بلکه دیگر شــهدای راه آزادی و آزادگی را 
آنچنان که شایســته است به گوش جهانیان 

برسانی«.

رشادت های بی ادعا 
این دیدار به همت خادمین شهدا فرهنگسرای 
پایــداری و به همراهی جانبــاز و راوی دفاع 
مقدس، علیرضا دلبریان و نقاش چهره شهدا، 
احمد منصوب در ســالروز شــهادت بسیجی 
دانش آموز شــهید »علی اکبر سهرابی« برای 
یــادآوری و قدردانی از رشــادت های بی ادعا 

برگزار شد .

فرهنگ و هنر

گزارش جیبی

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
شماره پیامک:   300072305

آخرین بار که از جبهه 
آمد وقت رفتن، از زیر 

قرآن که ردش کردم 
لبخندی زد و گفت: 
مامان، تو مرا از زیر 

قرآن رد می کنی که 
برگردم اما من می دانم 

این بار شهید می شوم

بــرش

 برگزاری كارگاه عکاسی تخصصی 
در سینمای جوانان تربت حیدریه

هفته  پنجمین  قدس: 
انجمن  عکــس  و  فیلم 
ســینمای جوانان تربت 
حیدریه بــا معرفی آثار 
برگزیــده بــه کار خود 
پایان داد. عباس باقریان، 
دبیر انجمن هفته فیلم و 

عکس تربت حیدریه در مراســم اختتامیه این مراسم گفت: 
در حاشــیه هفته فیلم و عکس عالوه بــر پخش فیلم های 
 تولیدی این دفتر، نمایشــگاه عکس در ســینمای اندیشــه
 تربت حیدریه که شامل آثار عکاسان سینمای جوانان تربت 
حیدریه بود برگزار شد. وی همچنین افزود: در حاشیه هفته 
فیلم و عکس و پخش فیلم های برگزیده جشنواره فیلم کوتاه 
تهران، دو کارگاه آموزشی برگزار شد. در بخش عکس با حضور 
سیدجلیل حســینی زهرایی از عکاسان باسابقه مطبوعاتی 
استان و مدرس عکاسی دانشگاه این کارگاه با استقبال خوب 
عالقه مندان به حوزه عکاســی روبه رو شد. همچنین کارگاه 
نگارش فیلم نامه توسط استاد نوروزی نژاد، مستندساز و استاد 

دانشگاه برگزار شد.

 بهره برداری از پنج طرح فرهنگی 
و هنری در سبزوار 

آســتانه  در  قــدس: 
و  چهــل  فرارســیدن 
پیروزی  سالروز  یکمین 
انقــالب اســالمی، پنج 
طــرح فرهنگی و هنری 
بــا حضــور مدیــرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان رضوی و مسئوالن شهری در سبزوار به بهره برداری 
رســید. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی سبزوار در آیین 
بهره برداری این طرح ها گفت: این طرح های فرهنگی و هنری 
با مشــارکت خیران و بخش خصوصی با هزینه 2 میلیارد و 
5۰۰ میلیون ریال به ثمر نشســته اســت. رضا شجاع مقدم 
افزود: این مکان های هنری شامل دو نگارخانه به نام های استاد 
حسین ماستیانی و موالنا شیخ محمدسبزواری، دو پالتو تئاتر 
به نام های ایوان شمس و چهارسو است و یک ساختمان اداری 
و رفاهی نیز به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده 
اســت. همچنین با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان 
رضوی، دو تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری 
و اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی سبزوار و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد استان به امضا رسید. در این تفاهم نامه اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی متعهد شده است طرح ها و 
پژوهش های کاربردی دانشگاه را به منظور تصویب و فرایند 
اجرایی شدن آن در شورای فرهنگ عمومی مطرح و پس از 

تصویب برای اجرایی شدن آن قرارداد منعقد کند.
تفاهم نامه اداره ارشــاد اســالمی ســبزوار و دانشگاه حکیم 
سبزواری نیز در حوزه مباحث فرهنگی و هنری به امضا رسید.

 در گفت وگو با دو مسئول عنوان شد
 نبود طرحی كامل برای آرامگاه 

حاج قربان سلیمانی
هادی زهرایی: معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی خراسان رضوی در خصوص وضعیت مزار استاد 
حاج قربان سلیمانی پس از گذشت 12 سال گفت: سال گذشته 
با رونمایی از مقبره اســتاد، طبق توافق انجام شــده با برخی از 
دستگاه ها قرار بود پیرامون این مقبره محوطه سازی هایی انجام 
شود که متأسفانه پس از گذشت یک سال هنوز هیچ اتفاقی رخ 
نداده اســت. محمدرضا محمدی در گفت وگو با قدس ادامه داد: 
در دیدار با فرماندار قوچان  مقرر شــد در اسرع وقت جلسه ای با 
مدیران دستگاه های مرتبط برگزار و اقدامات الزم انجام شود. وی 
ادامه داد: امیدواریم در افتتاحیه هفتمین جشنواره پیران چنگی 
که اردیبهشت یا خرداد 99 برگزار خواهد شد، شاهد بهره برداری 

از محوطه مقبره استاد سلیمانی باشیم . 
وی در خصوص برگزاری جشــنواره پیران چنگی نیز گفت: قرار 
است دبیرخانه دائمی این جشــنواره در قوچان فعالیت خود را 
آغاز کند که امیدواریم در حاشــیه برگزاری هفتمین جشنواره، 
شاهد آغاز به کار دبیرخانه دائمی آن در قوچان باشیم. فرماندار 
شهرستان قوچان نیز در خصوص آخرین وضعیت مزار حاج قربان 
سلیمانی به خبرنگار ما گفت: حدود دو سال گذشته 4۰۰ میلیون 
ریال اعتبار از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی برای ساخت مزار 
حاج قربان سلیمانی تأمین شد؛ جلسه ای نیز در شهرستان برگزار 
و تصمیماتی نیز گرفته شد؛ اعتباری که از وزارتخانه دریافت شده 

بود برای ساخت مزار حاج قربان سلیمانی هزینه شد.
رجائی نیا ادامه داد: متأسفانه طرح کاملی برای محوطه آرامگاه 
حاج قربان در گذشته طراحی نشده بود و صرفاً یک المان برای 
مزار طراحی و اجرا شــد. قرار است پس از بازدید از کل محوطه 
واگذار شده برای مزار، طرحی شامل محوطه سازی فضای سبز و 

سایر اقدامات در اسرع وقت آماده و اجرایی شود.
وی گفــت: المان فعلی مزار حاج قربان باید تکمیل شــود؛ اگر 
طراحان در حوزه ســازه، طرح جدیدی برای مزار داشته باشند، 
قاعدتاً برای اجرای آن نیازمند اعتبار هســتیم که باید اداره کل 

فرهنگ و ارشاد استان نسبت به تأمین بودجه الزم اقدام کند.
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 »یلی« ورزشکار ارزنده ای برای ایران
قدس: مدیر کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی در 
مراسمی از خانواده پوریا 
یلی تجلیل کرد و گفت: 
پوریا یلی، والیبالیســت 
خراسانی، ورزشکار ارزنده 
ای برای ایران و خراسان 
رضوی است. فرزاد فتاحی در خصوص دیدار با خانواده پوریا یلی 
اظهار کرد: در این دیدار درباره ادامه فعالیت های این ورزشــکار 
و حمایت هایی که هم اداره کل ورزش و جوانان اســتان و هم 
خانواده باید از او داشــته باشــند، صحبت شد تا پوریا بتواند با 

آرامش بیشتری در اردو ها شرکت کند. 
وی تصریح کرد: در زمینه قول مساعد استاندار و شهردار مشهد 
در خصوص پاداش 1۰۰ میلیون تومانی نیز صحبت شــد. وی 
خاطرنشــان کرد: ما نیز از این بازیکن در حد توانمان حمایت 
خواهیــم کرد و تا زمان اعزام ،حقوق ماهیانــه برای او در نظر 

خواهیم گرفت.

 آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی مچ اندازی
بیست و دومین  قدس: 
دوره مسابقات مچ اندازی 
قهرمانــی باشــگاه های 
کشــور و انتخابــی تیم 
ملی با عنــوان جام فجر 
و یادواره ســردار سرافراز 
اســالم ســپهبد شهید 

قاسم سلیمانی در مشهد آغاز شد. 
رئیس هیئت بدن سازی و پرورش اندام خراسان رضوی با بیان 
این مطلب گفت: ورود، ثبت نام و وزن کشی ورزشکاران دیروز 
انجام شد و مشخص شد در این مسابقات 42۰ ورزشکار از 21 
استان با هم رقابت می کنند.سروش پور آزاد افزود: ورزشکاران 
در بخش های جوانان، امید، بزرگسال، پیشکسوتان و معلوالن و 
در جدول راست دست، چپ دست و اورال به رقابت می پردازند. 
وی ادامه داد: بیست و دومین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی 
باشگاه های کشور و انتخابی تیم ملی در سالن شهید حاتمی 
واقع در بولوار شهید فرامرز عباسی مشهد تا روز چهارم بهمن 

ادامه دارد.

 پایان مرحله دوم استعدادیابی اسکی 
خراسان رضوی

قــدس: مرحلــه دوم 
آمادگی جسمانی  تست 
جشنواره  نخســتین  از 
اســکی  اســتعدادیابی 
خراســان رضوی در رده 
سنی 6 تا 13سال انجام 
شــد. این آزمون شامل 
موادی همچون دویدن 25متر، دویدن4×9، پرش طولی جفت 
پا، پرش جفت پا به طرفین و دراز و نشست بود که در سالن 

سرپوشیده باشگاه گریپ برگزار شد.
همچنین در ادامه طرح استعدایابی فدراسیون اسکی، با توجه 
به اینکه اکثر قهرمانان اســکی در سراســر جهان از بومیان 
نزدیک پیست های اسکی و نزدیک ترین روستا ها و شهر ها به 
پیست ها هستند، هیئت اسکی خراسان رضوی و پیست اسکی 
شــیرباد با هدف قهرمان پروری و ترویج ورزش اسکی اقدام 
به استعدادیابی در روستای دولت آباد به عنوان نزدیک ترین 
روستا به پیست شیرباد خراسان کرد. گفتنی است؛ منتخبان 
این طرح به صورت کامالً رایگان توسط هیئت اسکی استان و 

زیر نظر مربیان رسمی فدراسیون آموزش خواهند دید.

 برگزاری جلسه مشترک فدراسیون 
نجات غریق ایران و افغانستان 

قدس: رئیس فدراسیون شنا و نجات غریق افغانستان گفت: 
مــا با یک تیم 1۰ نفره برای دوره آموزشــی نجات غریق به 
ایران و به مشهد آمدیم و جلسات خوبی با رئیس فدراسیون 
نجات غریق ایران برگزار کردیم. قاسم علی حمیدی در حاشیه 
جلسه دیدار با رئیس فدراسیون نجات غریق ایران اظهار کرد: 
برگزاری کالس آموزشی نجات غریق و امداد نجات را در کشور 
دوست و همسایه، جمهوری اسالمی ایران و در مشهد به فال 

نیک می گیریم. 
رئیس فدراسیون شنا و نجات غریق افغانستان بیان کرد: در 
این ســفر، ما با یک تیم 1۰ نفره برای دوره آموزشی امداد و 
نجات به ایران آمدیم و جلســات مشترک بسیار خوبی را با 
نوری، رئیس فدراســیون نجات غریق ایران برگزار کردیم تا 

بتوانیم در آینده به عضویت فدراسیون جهانی درآییم. 

ایرنا  شــماری از بیماران مــادرزادی تربت حیدریه با افتتاح دفتر نمایندگی محکم 
وابسته به »مؤسسه حمایت از بیماران مادرزادی« که زیرمجموعه مجمع خیران خراسان 

رضوی است به رایگان معاینه شدند. 
مدیرعامل مجمع خیران سالمت مشهد در مراسم راه اندازی این دفتر گفت: این مؤسسه 
در راستای اجرایی کردن اهداف مجمع خیران سالمت کشور برای درمان افراد نیازمند 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
علیرضا کالهان افزود: در مرحله نخست حمایت  مالی و تأمین پذیرش برای بیماران دچار 
ناهنجاری های مادرزادی که نیاز به جراحی یا درمان دارویی دارند در بیمارســتان های 
دانشــگاهی و در مرحله دوم ثبت موارد ناهنجاری های مادرزادی و آموزش خانواده ها 
و پزشــکان در زمینه های یاد شــده از اهداف افتتاح و راه اندازی مؤسســه محکم در 

تربت حیدریه است.

 خدمات رسانی به محرومان 
وی با بیان اینکه بیماری های مادرزادی گروه وسیعی از بیماری های کودکان را تشکیل 
می دهنــد، ادامه داد: تعداد زیادی از این نوزادان بیمار، از خانواده های محروم و نیازمند 
بودنــد که خانواده های آن ها برای پیدا کردن پزشــک و مرکز درمانی مناســب دچار 
سرگردانی های زیادی شــده اند و برای تأمین هزینه های درمانی سختی های زیادی را 

متحمل می شوند.
مدیرعامل مجمع خیران سالمت مشهد با بیان اینکه بیماری لب شکری، ترزی معده و 
مقعد بسته بیشترین آمار ابتال در نوزادان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است، 

گفت: عوامل شیمیایی و دارویی نقش زیادی در به وجود آمدن بیماری لب شکری ایفا 
می کند و البته در برخی مواقع این نوزادان همزمان دچار چند نوع ناهنجاری هستند که  

درمان آنان به دلیل نداشتن توانایی مالی والدین سال ها به تأخیر می افتد.
کالهان افزود: پیشــگیری از ناهنجاری های مادرزادی  یکی از اهداف مهم این مؤسسه 
است؛ به طور مثال یکی از بیماری های جنین، قطع نخاع مادرزادی است که مشکالت 
فراوانی را برای کودک و والدین به وجود می آورد؛ اما اگر مادر سه ماه پیش از تشکیل 
نطفه از داروی فولیک اسید استفاده کند می تواند تا 99 درصد از ایجاد این بیماری در 

کودک پیشگیری نماید.

همزمان با افتتاح نمایندگی »محکم« انجام شد

معاینه رایگان بیماران مادرزادی در تربت حیدریه 

7736zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. شــاعرنامدار معاصــر معــروف به صفا 
خالق منظومه »ساغروســامان« 2. بخش 
ظاهــري گوش- کم عــرض- ضمیر اتحاد 
3. لقب اشرافي- خودروي فرانسوي- برابر 
فارســي »رمزمیله« را برایش برگزیدند 4. 
رشــته کوهي در امریکا- »هشت« یوناني- 
حادثه 5.»شــاه«کوچک- گلولــه نوراني- 
قهرمان داستاني که »جانستون مککالی« در 
سال 1919 خلق کرد و سریال آن چندین 
 بــار از تلویزیون پخش شــده- نت میاني 
 6. نوعي نــان نازک- گیاه زینتي آپارتماني 
7. مردن- گاز ضدعفوني- از مبطالت روزه- 
 یکي اش صداندارد 8. دنیا- آدم- هوشــیار

 9. ساغر- تیر پیکان دار- یار دیرین آش- سهل 
 و ســاده 1۰. یونیفرم- واحد شمارش نهال 
11. زبــان گنجشــک-   رودی بــه طول 
5۰کیلومتــر که وارد بحر خزر می شــود- 
کوچک- محــل و مــکان 12. صبحگاه- 
راستگوي- سرشــیر 13. نوشیدني مطبوع 
و ســالم تابســتاني- برش ســینمایي- از 
ادات تنبیه 14. شــلوار جیــن- موردتنفر 

شــاعر   .15 فریادکشــیدن  واقع شــده- 
رباعی گوی ایرانی سده ششــم و هفتم که 
تعدادی از رباعیــات او ، در زمره زیباترین 

رباعیات فارسی جای دارد

1. ذخیره شده- کنایه از سر تا پاي کسي است 
 2. بــه ازاي هــر نفر- تیپا- خالص و ســره 
تصویب کردنــي  گردنکشــي کردن-   .3
دارد  دســت  در  اســلحه   مجلســي ها- 
 4. غــزال- از زیراندازها- پایتخت ماتادورها 
 5. شاهکار »امیل زوال«- بن ماضي از ایستادن 
6. دوست داشتن- قصر – سرد و خنک- خمیر 
بتونه 7. نویسنده فرانسوي »تهوع«- عضو 
 صورت- دهان پرنده- صفت نامطلوب چاقو 
8. خضاب- کالســکه- فیلتر 9. »جدید« 
درگویش بچه لندن- طال- باران اندک- بانو 
1۰. اثر چربي- ایوان خانه- دشمن دیرینه 
پنیــر- کالم بي پــرده 11. حمایت مالي از 
شــخصي براي تحصیل در رشته اي خارج 
یــا داخل کشــور- هفتاد نوع بــال را دفع 
مي کند 12. دستگاهي در موسیقي سنتي 

ایراني- تگرگ- بااهمیت 13. ماهر و چیره دســت- اثر 
جاودانه هومر- پناهگاه 14. یک حرف و سه حرف- خانه 
بزرگ- معشــوق و محبوب 15. نوت برداري- آراستن 

ظاهر ساختمان

  افقی

  عمودی

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

300072305 پیامک کنید.
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