
بازداشت یک مدیر شهری 
به اتهام تبانی در معامالت  دولتی

»راه رفته« حاصل پنج دهه تالش 
در نگاه به زندگی

گفت وگو با »مینو نصیرزاده« به بهانه نمایش آثارش در نگارخانه رضواندر پی اجرای دستور قضایی در مشهد صورت گرفت

چهارشنبه گذشته یکی از مدیران عامل بخش های 
خدماتی شهرداری مشهد به اتهام تبانی در معامالت 
دولتی و...، با دستور مقام قضایی در دادسرای ناحیه 
۲ مشهد بازداشت شد. چندی پیش پرونده تخلفات 
گســترده مالی که در آن ردپــای اقدامات مجرمانه 
برخی مدیران شهرداری مشهد هم دیده می شد، در 
دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت. در پی آن 

هم چندین نفر که در بررسی های...

 »راه رفته« نمایشگاهی از آثار خلق شده توسط بانوی 
پیشکسوت نقاشی شهرمان است که بیش از 80 اثر 
از دهه 50 تا کنون با هنرمندی وی نقش بســته اند. 
نمایشگاه آثار هنری مینو نصیرزاده شامل طراحی، 
نقاشی، عکاسی، چاپ دستی و گرافیک است که از 
4 تا 10 بهمن ماه در نگارخانه رضوان مشهد در حال 
برگزاری است و می توان توانمندی هنری این استاد 

نقاشی را نظاره گر بود... .......صفحه 4 .......صفحه 3 

استکبار از پیشرفت های علمی ایران هراس دارد
مصوبه یک بام و دو هوای 
کارگروه ستاد تنظیم بازار

خراسان رضوی 
مجوز گران فروشی 

برنج را صادر کرد!

.......صفحه 3 

.......صفحه ۲ 

بزرگداشت سردار شهید سلیمانی 
به میزبانی دختران شهدا برگزار شد

میثاق دختران 
مشهدی 

باحاج قاسم
 مراسم بزرگداشت سردار بزرگ اسالم سپهبد شهید 
حاج قاســم سلیمانی با نام »دختران حاج قاسم« به 
میزبانی دختران شــهدای مدافع حرم و جمعی از 
خانواده های شــهدای بین المللی جبهه مقاومت از 
کشورهای ســوریه، عراق و افغانســتان در مشهد 
مقدس برگزار شد. مریم جورجانی، مسئول برپایی 
اجتماع دختران حاج قاسم که همسر شهید مدافع 
حرم مرتضی عطایی است در حاشیه این مراسم 
اظهار کرد: این اجتمــاع با هدف تجدید عهد با 
سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای 
جبهه مقاومت و تأکید بر اســتمرار راه و مکتب 
این شــهیدان برگزار شده اســت. وی افزود: در 
این مراسم حجج اسالم علی سرلک و حمیدرضا 
مهدوی ارفع در ســخنانی به بیان شــخصیت و 
رشادت های سردار سلیمانی پرداختند. در پایان 

این مراسم میثاق نامه...

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار هیئت رئیسه و رؤسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 

.......صفحه ۲ 

درخشش 
دو کودک شیروانی 
در جشنواره جهانی 

ریاضی ۲۰۲۰

پس از آنکه روزنامه قدس از یک گران فروشی عظیم برنج پاکستانی 
در شهر مشهد پرده برداشت، ستاد تنظیم بازار به جای برخورد با 
گران فروشی ها، تصویب کرد تا هیچ دستگاهی با گرانفروشان برنج 

در بازار تا اطالع ثانونی برخورد نکند!

.......صفحه 4 
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سال سی و سوم  
شماره 9169  
ویژه نامه 3553 

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیأت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و 
فروشندگان صنعت برق مشهد «  

در اجرای ماده 6 آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی مصوب 96/04/24 و 
حسب پیشنهاد اتاق اصناف مشهد مستند به بند » ی « ماده 37 قانون نظام صنفی و در اجرای مصوبه  مورخ 
98/07/03 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد مبنی برمؤافقت با ادغام دو اتحادیه صنف مؤسسات 
ازکلیه  بدینوسیله   ، ساختمان مشهد  کشی  سیم  و  برق  لوازم  فروشندگان  صنف  اتحادیه  صنعتی مشهدو  برق 
داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس هر دو اتحادیه مورد ادغام با نام جدید  اتحادیه صنف تولیدکنندگان 
و فروشندگان صنعت برق مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود ظرف مدت 15 روز از روز دوشنبه مورخ 
98/11/07 تا روز دوشنبه مورخ 21 / 98/11  شخصا«ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه 
، با درج شناسه صنفی ،  نسبت به ثبت نام و بارگذاری  ساران ) انتخابات الکترونیک ( - ثبت نام داوطلبین 
تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و پس از اخذ کد رهگیری ثبت نام ، با ارائه  اصل و تصویر مدارك 
ذیل الذکر  جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در مشهد - بلوار خیام - سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان رضوی - طبقه اول - اطاق 107 مراجعه نمایند .   
 شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .                                علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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آگهی مزایده واگذاری بصورت اجاره مهمانپذیر شهرداری درگز 
ش�هرداری درگز در نظر دارد باس�تناد مصوبه ش�ماره 94 مورخه 1398/09/17 شورای محترم اسالمی 
شهر درگزمهمانپذیرخودرا از طریق مزایده کتبی به مدت یکسال بصورت اجاره به افراد واجد شرایط 

واگذار نماید. 
موض�وع مزایده:واگذاری بصورت اجاره مهمانپذیر ش�هرداری درگزواق�ع درخیابان امام خمینی)ره( 

جنب شهرداری 
ن�وع تضمی�ن ش�رکت در مزایده: متقاضیان می بایس�ت اص�ل فیش واری�زی بصورت وجه نق�د به مبلغ 
1.550.000 ریال به شماره حساب سپرده 3100002230000 بانک ملی نزد  شعبه مرکزی بنام شهرداری 
درگز پیوس�ت پیش�نهاد خود نمایند.ضمنًا در صورتی که پاکتی فاقد فیش واریزی س�پرده ش�رکت در 

مزایده باشد حذف خواهد شد.
قیمت پایه کارشناسی: اجاره بهای ماهیانه مبلغ 31.000.000ریال می باشد .

مدت اجاره: یک سال شمسی می باشد.
مکان دریافت اسناد مزایده: واحد حقوقی شهرداری درگز

زمان تحویل اسناد :
1398/11/05 تا 1398/11/15 محل تحویل اسناد : واحد حقوقی شهرداری درگز

جلسه بازگشایی پاکتها : روز یک شنبه 1398/11/16
درصورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده ظرف مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان 

به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده به نفع شهرداری ضبط و مزایده تجدید می گردد.
کلیه ی مراحل برگزاری مزایده,انتخاب برنده و... تابع آیین نامه مالی شهرداری می باشد.

هزینه درج آگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد . 
تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر : 46232801
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رمضان یزدان پناه- شهردار درگز  
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اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم میرساندجلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده) نوبت دوم(
س��اعت 15 روزچهارش��نبه مورخه 1398/11/23 در شهرس��تان طرقبه به آدرس بلوارامام رضاعلیه 
الس��الم،روبروي ام��ام رضا5هتل ثامن برگزار خواهد ش��د از عموم اعضای محترم دعوت  می ش��ود 
درساعت مقرر درمحل مذکور حضور بهمرسانند .اعضای محترمی که امکان حضور آنهادر جلسه مقدور 
نمی باشد می توانند رای خودرا به موجب وکالت نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند دراین صورت 
تعداد آرای وکالتی هرعضو حداکثر سه رای و هرفردغیرعضو تنها یک رای خواهد بود. اعضای متقاضی 
نمایندگ��ی به همراه وکیل خود ازروزش��نبه مورخه 1398/11/05دروق��ت اداری به محل دفترموقت 
تعاونی مسکن واقع درشهرستان طرقبه بعداززیارتگاه یاسروناصر به طرف هتل سحاب قبل ازشهرک 
پردیس بلوارکوهساران 10مراجعه تا پس از تنظیم وکالت نامه های مذبور ورقه مجازورود  به جلسه  
مجمع برای فرد نماینده صادرگردد. الزم به ذکراست تصمیمات اتخاذشده در جلسه مذکور برای کلیه 

اعضاء اعم ازحاضر وغایب نافذ ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

1-طرح وتصویب صورت مالی1397پس از استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس تعاونی
2-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

3- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی.
4-گزارش اقدامات انجام شده در رابطه با قرعه کشی اراضی الهیه  بین سهامدارن.

5- طرح و تصویب آئین نامه پیشنهادی هیئت مدیره درخصوص نحوه واگذاری اراضی طرقبه وقرعه 
کشی زمین طرقبه بین اعضاء

6-ط��رح وتصویب حقوق و مزایا وپاداش هیئت مدیره بابت اقدام��ات انجام گرفته برای اراضی کوی 
لقمان والهیه

7-تصمیم گیری در خصوص اخراج ده نفر از افرادی که شرایط عضویت اساسنامه برای زمین طرقبه 
رانداشته اند. 

8-طرح وتصویب برای فروش تمام قطعات زمین  بصورت یکجا وتقسیم وجه حاصله بین اعضای طرقبه.
9- تصمیم گیری درمورد اس��تفاده ازتس��هیالت بانکی وموسس��ات مالی اعتباری وسپرده های کوتاه 

ودرازمدت برابر عقوداسالمی
10- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت آگهی های تعاونی.

رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پاسداران نیروی انتظامی خراسان شماره 3
محمدحسین صفدری
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آگه�ی دعوت مجمع عموم�ی بطور فوق العاده ش�رکت تعاون�ی حمل و نقل                       
شایان ترابر ایرانیان تاریخ انتشار  1398/11/5    )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضا تعاونی دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده نوبت 
اول که درروز دوشنبه  تاریخ 1398/11/28 در محل دفتر شرکت به آدرس کیلومتر 16 جاده فریمان 

سه راه جیم آباد برگزار میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:              1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت

2-طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397       3-طرح و تصویب پیشنهاد بودجه سال 1398
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت

در صورتیکه حضور عضوی میس��ر نمیباش��د میتواند حق رای خود را بموجب وکالتنامه به عضو دیگر 
واگذار نماید. عضو متقاضی میتواند به همراه نماینده قانونی خود در تاریخ 26و27 بهمن 98 در ساعات 
اداری ب��ه آدرس محل برگزاری مجمع مراجعه و برگه وکالت خود را ارائه نماید. همچنین افرادی  که 
متقاضی کاندیداتوری بازرسی را دارند میتوانتد در تاریخ های 26و27 بهمن 98 در ساعات اداری به 

آدرس محل برگزاری مجمع مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی 
اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در نظر دارد انجام سرویس های حمل و نقل 
عملیات فنی و اداری درون شهری و برون شهری اداره کل و ادارات شهرستان ها را برای سال 
1399 به بخش خصوصی طی برگزاری مناقصه واگذار نماید. متقاضیان می توانند به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( قسمت مناقصه مراجعه نمایند. پرداخت هزینه درج آگهی 

و کلیه هزینه های جاری و سامانه ستاد  برعهده برنده مناقصه می باشد. 
اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی 

س
/ 9
81
35
44

یی
رزا

می
ه 

زان
فر

س: 
عک

 



تولیت آستان قدس رضوی در دیدار هیئت رئیسه و رؤسای دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد: 

استکبار از پیشرفت های علمی ایران هراس دارد
قدس   تولیت آســتان قدس رضوی گفت: 
استکبار از پیشــرفت های علمی ایران هراس 

دارد، زیرا جامعه ای که دانا باشد، تواناست.
حجت االســام والمســلمین احمد مروی در 
دیدار رئیس، اعضای هیئت رئیســه و رؤسای 
دانشکده های دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
که برای نخستین بار در آستان قدس رضوی 
انجام شد، ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ایام شــهادت صدیقه کبــری حضرت فاطمه 
زهرا)س( بر اهمیت استفاده از مبانی و اصول 
علمی در انجام امور تأکید و ابراز کرد: آســتان 
قدس رضوی برای خدمت رسانی بهتر به زائران 
در حوزه  های مختلف نیازمند و محتاج کمک 
و همراهی دانشگاه، دانشگاهیان و اهالی علم و 

دانش است.
وی افزود: رویکرد آستان قدس رضوی حرکت 
در یک بعد و تنها پاسخگویی به یک نوع نیاز 
انسان و جامعه نیست، این آستان مقدس تاش 
دارد در ابعــاد مختلف در حد توان و مقدورات 
فعــال باشــد و در ایــن راه نیازمند همراهی 

دانشگاهیان و جامعه علمی کشور است.
حجت االسام والمسلمین مروی با بیان اینکه 
آستان قدس رضوی به مسائل پزشکی، روانی 
و موضوعاتــی که به ســامت جامعه مربوط 
باشد توجه جدی دارد، تصریح کرد: در گذشته 
موضوعات مرتبــط با روح و جســم آدمی از 
یکدیگر جدا نبودند، اما امروزه با گســترش و 
توسعه علوم این دو از یکدیگر تفکیک شده اند، 
از ایــن رو پزشــکان را در گذشــته »حکیم« 

می نامیدند که واژه ای بسیار پرمعناست.
وی اظهار کرد: با مطالعــه زندگی نامه پیامبر 
گرامی اسام)ص( و ائمه اطهار)ع( در می یابیم 
که این حضرات تنها پاسخگوی مسائل معرفتی 
و دینی جامعه نبودند؛ بلکه سفارشات، توصیه ها 
و راهنمایی هایی برای سامت جسم انسان ها 
نیز داشــته اند و ما این را در آیات و سیره ائمه 

معصومین)ع( مشاهده می کنیم.
تولیت آســتان قــدس رضــوی تصریح کرد: 
بســیاری از آداب، بایدهــا و نبایدهای دینی، 
مســتحبات و مکروهات که در مبانی اسام و 

آمده  اطهار)ع(  ائمه  ســیره 
است، در حقیقت دستوراتی 
پزشکی هســتند که امروزه 
پیشــرفت های علمی فواید 
آن ها را برای جسم انسان به 

اثبات رسانده است.

  تا رسیدن به نقطه 
مطلوب جامعه اسالمی 

فاصله داریم
آستان قدس رضوی  تولیت 
در ادامــه به دســتاوردها و 
پیشــرفت های علم پزشکی 

در دوران پــس از پیــروزی انقاب اســامی 
اشاره و عنوان کرد: امروز جامعه پزشکی ایران 
پاسخگوی تمام نیازهای درمانی کشور بوده که 
این مهم از برکات انقاب اســامی و هوش و 

ذکاوت ملت ایران است.
وی افزود: پیش از پیروزی انقاب اســامی، 
کشــور در حوزه های مختلف پزشکی برای 
ارائــه خدمات درمانی به مردم با مشــکات 
بســیار عدیده ای روبه رو بود؛ اغلب پزشکان 
کشــور، هندی یا بنگادشــی بودند و مردم 

بیماری های  معالجــه  برای 
حتی ساده خود نیز مجبور 
بودنــد به خارج از کشــور 
سفر کنند، آن هایی که توان 
مالی داشــتند بــه خارج از 
کشــور می رفتند و آن هایی 
بین  از  نداشتند  توانایی  که 
می رفتند، امــا الحمدهلل به 
برکــت انقاب اســامی و 
اســتعداد و ذکاوت ایرانیان 
قابل  جهش هــای  شــاهد 
حوزه هــای  در  توجهــی 
هستیم،  پزشــکی  مختلف 
البته تا آن نقطــه مطلوب که از یک جامعه 

اسامی انتظار می رود هنوز فاصله داریم.
حجت االســام والمسلمین مروی عنوان کرد: 
در آن دورانــی که جهش علمــی و فکری در 
دنیا صورت گرفت، پادشــاهان ناالیق بر ایران 
حکومت می کردنــد، در دوران قاجار که اروپا 
جهــش علمی خود را آغاز کرد ما در کشــور 
گرفتار پادشــاهانی بودیم که جــز به خود به 
موضوع دیگری نمی اندیشیدند و بعد از آن نیز 
حکومت پهلوی که بدتر از آن ها بود؛ این گونه 

ما را از کاروانی که به سوی علم و دانش می رفت 
و دروازه های علوم را می گشود عقب انداختند، 
البته الحمدهلل امروز در حال جبران هستیم و 
بارقه های امیدبخش آن نیز قابل مشاهده است.

وی گفت: مســتکبران از علــم و دانش ما 
هراس دارند، آن ها از جامعه ای که برخوردار 
از دانش باشد می ترسند، زیرا جامعه ای که 

دانا باشد تواناست.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه علم و 
دانش از منظر اسام بسیار مورد تأکید است، 
عنوان کرد: در منظر اسام علم و دانش و دانایی 
بسیار ارزشمند اســت، امیرالمؤمنین علی)ع( 
می فرماینــد: »من علمنــی حرفا فقد صیرنی 
عبدا، کســی که یک حرف به من بیاموزد مرا 
عبد خود کرده است« تعبیری باالتر از این برای 
ارج نهادن به مقام علم و عالم وجود ندارد و این 
سخن نشان از نگاه واالی اسام به دانش دارد. 
وی با اشاره به اقتدار علمی مسلمانان در تاریخ، 
اظهار کرد: آن روزی که در کشورهای اسامی 
کتابخانه هایی با ده  ها هــزار جلد کتاب وجود 
داشت، در کل اروپا یک کتابخانه پیدا نمی شد، 
اروپا با سرمایه مسلمانان قله های علم و دانش را 

فتح کرد و ما را عقب نگه داشتند.

  آمادگی آستان قدس رضوی برای 
همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حجت االســام والمســلمین مروی در پایان 
ضمن اعام آمادگی آســتان قــدس رضوی 
برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 
اظهار کرد: آستان قدس رضوی به میزان توان 
و امکانــات وظیفه خود می دانــد در خدمت 
دانشگاهیان و دانشمندان باشد زیرا اعتقاد داریم 
این کار در راستای کمک به رشد، پیشرفت و 

تعالی کشور است.
گفتنی اســت، در ابتــدای این دیــدار دکتر 
محمدحســین بحرینی رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد و جمعی از رؤسای دانشکده ها 
و معاونین این دانشــگاه ضمن ارائه گزارشی از 
اقدامات دانشگاه علوم پزشکی مشهد به بیان 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

در حرم مطهر رضوی
  سی و هفتمین دوره مسابقات بین المللی 

قرآن کریم برگزار می شود
اوقاف  مدیــرکل  قدس: 
تأکید  با  رضوی  خراسان 
همــکاری  ضــرورت  بر 
همه دستگاه های اجرایی 
در برگــزاری مســابقات 
بین المللی قــرآن کریم، 
هفتمین  و  ســی  گفت: 

دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسامی ایران در 
فروردین ماه سال آینده در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

حجت االسام والمسلمین محمد احمدزاده افزود: این مسابقات 
هر ساله با برند جمهوری اسامی ایران در سطح بین الملل برگزار 

می شود که به لحاظ موقعیت، جایگاه خاص خودش را دارد.
وی با بیان اینکه مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور می طلبد 
شــرایط ویژه برای اجرای این مسابقات ایجاد کند، افزود: سی و 
هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسامی 

ایران از 22 تا 27 فروردین ماه سال 1399 برگزار می شود.

سخنگوی شرکت برق مشهد با اشاره به استفاده 
سوخت مازوت در نیروگاه ها:

  شهروندان برق کمتر مصرف کنند 
تا آلودگی هوا کمتر شود

توزیع  شــرکت  قدس: 
نیروی برق مشهد از مردم 
خواست با توجه به کاهش 
محسوس دما در روز های 
آینــده و افزایش مصرف 
گاز در این شهر و کمبود 
ســوخت برای نیروگاه ها، 

برای پایداری شبکه توزیع در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنند.
سخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق مشــهد گفت: سوخت 
نیروگاه های برق مشهد از گاز است و زمانی که هوا سرد می شود 
مصرف گاز مشترکان در شهر افزایش می یابد از این رو به ناچار 
برای تأمین گاز شهروندان، سوخت گازی نیروگاه ها قطع می شود 

و برای تولید برق چاره ای جز استفاده از مازوت باقی نمی ماند.
علیرضا کاشی افزود: استفاده از مازوت به جای گاز برای سوخت 
نیروگاه های برق منجر به آلودگی هوا می شــود لذا برای حفظ 
محیط زیست صاح نیست که مازوت در نیروگاه ها مصرف شود.

سخنگوی شــرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: برای اینکه 
بتوان ســوخت گازی را برای نیروگاه ها حفظ کرد و مشترکان 
نیز با قطع برق مواجه نشــوند به شهروندان توصیه  می شود در 
ساعات اوج مصرف یعنی از ساعت 11 تا 19 استفاده از وسایل 
گرمایشی و تجهیزات برقی خود را کاهش داده و در مصرف برق 

و گاز صرفه جویی کنند.
کاشی افزود: در صورتی که شهروندان در ساعات 11 تا 19 شب 
به میــزان 2۰درصد در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنند به 

تولید نیروگاه ها و تأمین برق و گاز کمک شایانی خواهند کرد.

  آغاز عملیات اجرایی انتقال گاز به 
شهر دیهوک از دهه فجر

قدس: مدیر عامل شرکت 
گاز خراسان جنوبی گفت: 
ســاخت خط انتقال گاز 
بشرویه به دیهوک به تأیید 
هیئت مدیره شرکت ملی 
گاز ایران رســید و شهر 
دیهــوک و روســتاهای 

تابعه و واحدهای صنعتی این شهر از طریق خط انتقال بشرویه 
بــه دیهوک به طول حدود 7۰ کیلومتر در 1۸ ماه آینده به خط 

انتقال سراسری متصل می شود.
سیدمحمود  هاشمی اظهار کرد: اقدامات ابتدایی پیمان سپاری 
ساخت خط انتقال گاز بشرویه به دیهوک تابستان سال جاری 

از طریق شرکت گاز استان انجام شده بود.
وی اعتبار مورد نیاز این پروژه را 56 میلیارد تومان برشــمرد 
و گفت: اعتبار این پــروژه در 1۸ ماه و از محل منابع داخلی 

شرکت ملی گاز ایران تأمین و تخصیص خواهد یافت.

  امضای تفاهم نامه ساخت فرودگاه نیشابور
قدس: فرماندار نیشــابور گفت: در قالب طرح مثلث اقتصادی 
تفاهم نامه ساخت فرودگاه نیشابور با حضور سرمایه گذار این بخش 

امضا شد. 
علیرضا قامتی اظهار کرد: در چند ماه آینده مرحله نخست این 
طــرح با اعتبار یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال پس از طی مراحل 

قانونی کلید خواهد خورد.
وی بیان کرد: مکان این فرودگاه در زمینی به وسعت 5۰۰ هکتار 

در جنوب شرقی شهر نیشابور جانمایی شده است.
فرماندار نیشابور گفت: این فرودگاه به صورت چندمنظوره برای 
ارائه خدمات از طریق هواپیماهای کوچک، تاکسی هوایی، آموزش 

خلبانی و تعمیر و نگهداری هواپیما راه اندازی می شود.
قامتی افــزود: در مراحل بعــدی این طــرح در قالب مجتمع 
فرودگاهی، ساخت هتل کاروانســرای پنج ستاره و باغ هتل در 

اردوگاه شهید رجایی باغرود در دستور کار قرار دارد.

بزرگداشت سردار شهید سلیمانی به میزبانی 
دختران شهدا برگزار شد

  میثاق دختران مشهدی با حاج قاسم
قدس: مراسم بزرگداشت 
سردار بزرگ اسام سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی 
بــا نــام »دختــران حاج 
قاسم« به میزبانی دختران 
شــهدای مدافــع حرم و 
خانواده های  از  جمعــی 
شــهدای بین المللی جبهه مقاومت از کشورهای سوریه، عراق و 

افغانستان در مشهد مقدس برگزار شد.
مریم جورجانی، مسئول برپایی اجتماع دختران حاج قاسم که 
همسر شهید مدافع حرم مرتضی عطایی است در حاشیه این 
مراســم اظهار کرد: این اجتماع با هدف تجدید عهد با سردار 
دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت و 

تأکید بر استمرار راه و مکتب این شهیدان برگزار شده است.
وی افزود: در این مراسم حجج اسام علی سرلک و حمیدرضا 
مهدوی ارفع در ســخنانی به بیان شخصیت و رشادت های 

سردار سلیمانی پرداختند.
در پایان این مراســم میثاق نامه دختران حاج قاســم توسط 
دختران شــهدای مدافع حرم و دختران شهدای بین المللی 
جبهه مقاومت که پوشــش یکرنگ و متحدالشکلی را بر تن 
داشتند، قرائت شد. در بخشی از این میثاق نامه آمده است: اگر 
مالک اشتر زمان از میان ما رفت اما ما دختران سردار، زینب وار 
ایستاده ایم و عهد می بندیم که تا جان در بدن داریم آمریکا و 
همدســتانش همچون اسرائیل را دشمنان خود بدانیم و قول 
می دهیم که در مسیر اهداف و تعالی کشور همچون پدرانمان 
پشــت سر رهبر عزیزمان ایستاده ایم و با شعار یازینب تا پای 

جان به ایستادگی و مقاومت خود ادامه خواهیم داد.

استاندار خراسان جنوبی خبر داد
  اعتبار ۲ میلیاردی تکمیل یادمان های 

شهدای گمنام 
تسنیم: استاندار خراسان 
جنوبی گفت: امســال 2 
میلیارد تومان برای تکمیل 
نیمه تمــام  پروژه هــای 
یادمان هــای  ســاخت 
شــهدای گمنام اســتان 
اختصاص یافت و تا سال 

آینده با اولویت، ساخت این پروژه ها به پایان خواهد رسید.
محمدصادق معتمدیان در دیدار جانشین بنیاد حفظ آثار و 
نشــر ارزش های دفاع مقدس کشور اظهار کرد: وظیفه خود 
می دانیم در راستای افتخارآفرینی های شهدا و ادامه راه آنان و 
دستاوردهای دفاع مقدس گام برداریم؛ چرا که هر چه داریم از 

برکت خون شهدا و دفاع مقدس است.
وی با اشاره به موزه استکبارستیزی صحرای طبس افزود: در 
شــورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان تأکید شد که این موزه باید بین المللی دیده شود و بر 
همین اساس برنامه های خوبی برای ساخت و ساماندهی این 
موزه در دستور کار قرار گرفت که تبدیل شدن آن به منطقه 

ویژه گردشگری از جمله این برنامه هاست.
استاندار خراسان جنوبی از برنامه ریزی و پیگیری برای ساخت 
مرکز فرهنگی دفاع مقدس بیرجند در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: به همین منظور جلســه اختصاصی و فنی برگزار و 
برای بهره برداری از فاز نخست این مرکز تصمیمات الزم اتخاذ 

خواهد شد.
جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هم در 
این دیدار از افتتاح 9 موزه دفاع مقدس استان ها در دهه فجر 

امسال خبر داد.
امیر سرتیپ دوم ستاد محمد فهمیده قاسم زاده گفت: تاش 
بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، ساخت موزه 
دفاع مقدس استان هاســت و در خراســان جنوبی 12هکتار 
زمین در موقعیت خوب برای ســاخت موزه اختصاص یافته 
است و ساخت این موزه همکاری همه نهادها و دستگاه های 

اجرایی را می طلبد.

  کارمندان پنج شهرستان خراسان 
شمالی فوق العاده مرزی می گیرند

ایرنــا: افزایــش حقوق 
کارمندان رسمی و پیمانی 
در پنج شهرستان خراسان 
مشــمول  که  شــمالی 
بهره مندی از مزایای مرزی 
شــده بودنــد از دی ماه 

امسال اعمال شد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی گفت: 
اعتبار حقوق فوق العاده مرزی کارمندان در بودجه سال آینده دیده 

شده و برای امسال هم از ردیف های مختلف قابل تأمین است. 
قربانی تصریح کرد: در خراســان شــمالی، تمام نقاط شهری و 
روستایی در پنج شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگان، 
فاروج و شیروان مرزی شناخته شده است البته فرهنگیان شاغل 
در شهر بجنورد، از این امر مستثنا شده بودند که پیگیری ها در این 
باره انجام شده و این افراد هم از مزایای مزبور بهره مند می شوند. 

وی خاطرنشان کرد: پیگیری شــده است تا عاوه بر کارمندان 
رســمی و پیمانی مشــمول فوق العاده مرزی، بخش دیگری از 

کارکنان هم از این مزایا بهره مند شوند. 
نماینده مــردم بجنورد، راز و جرگان، گرمــه، جاجرم و مانه و 
سملقان در مجلس شورای اسامی افزود: بر اساس قانون، حقوق 
کارمندان 3 میلیون و 5۰۰ هزار ریال تا 5 میلیون ریال افزایش 

یافته است.
معاون توســعه مدیریت و سرمایه انسانی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی خراســان شــمالی هم در این باره گفت: کارمندان 
مشغول در 2۴ دستگاه استان که مشمول بودجه استانی هستند، 
احــکام مربوط به فوق العاده مرزی را دریافت کرده اند. حســین 
فرجی اظهار کرد: دستگاه هایی که مشمول بودجه ملی هستند، 
برای اعمال حقوق مرزی کارمندان، از مرکز پیگیری داشته باشند.

وی افزود: براساس بخش نامه فوق العاده مرزی، حقوق کارمندان 
با مدرک کارشناسی و پایین تر، 15 درصد و حقوق کارمندان با 
مدرک کارشناسی ارشد و باالتر، 19 درصد افزایش یافته است.  

گزارش کوتاه

قدس   همزمان با افزایش قیمت بنزین مدیران دولتی وعده 
دادند که بر اســاس مصوبه این اقدام مقرر شده تا درآمد حاصل 
از این محل تحت عنوان یارانه معیشتی بین خانوارهای مشمول 
توزیع شــود. اما با واریز نخستین دور یارانه معیشتی بسیاری از 
خانواده ها که خود را مشمول دریافت این یارانه می دانستند متوجه 
شــدند به هر دلیلی از فهرست مورد نظر جا مانده اند و در مقابل 
متولیان استانی هم به صورت هماهنگ از راه اندازی سامانه ویژه 
ثبت اعتراضات یا همان ثبت درخواست دریافت یارانه خبر دادند.

هر چند قرار بود هفته سوم دی ماه گذشته آخرین مهلت ثبت 
اعتراضات باشد تا در مدت باقیمانده تا زمان واریز یارانه های این 
ماه افراد مشمول نیز بتوانند از این یارانه بهره مند شوند اما به نظر 
می رسد به دلیل تقاضای زیاد شهروندان این مهلت تمدید شد و 

هفته گذشته مهلت ثبت اعتراضات پایان یافت.
بر همین اساس مدیران استانی آمار اعتراضات ثبت شده را اعام 
کردند که به نظر می رسد حدود 6۰ هزار اعتراض در استان های 

خراسان شمالی و جنوبی ثبت شده است.

  ثبت بیش از 26هزار اعتراض در خراسان جنوبی
سرپرست اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان   جنوبی 
گفت: از ابتدای اجرای طرح اعتراض به عدم واریز بسته حمایتی 
تاکنون 26 هزار و 5۰1 سرپرســت خانوار به عــدم واریز یارانه 

حمایت معیشتی اعتراض کرده اند.
غامرضا اشرفی جمعیت مشمول یارانه ۴5 هزار تومانی دولت در 
استان خراسان  جنوبی را 226 هزار و ۴61 خانوار اعام و به فارس 
اظهار کرد: حدود 79 درصد جمعیت یارانه بگیر استان شامل 177 

هزار و 623 خانوار، بسته حمایت معیشتی دریافت می کنند.
وی با اعام اینکه ۴۸ هزار و ۸3۸ خانوار یارانه بگیر استان بسته 
حمایت معیشتی دریافت نمی کنند، مطرح کرد: تاکنون 26 هزار 
و 5۰1 سرپرست خانوار استان اعتراض خود را نسبت به عدم واریز 
بسته حمایتی ثبت کرده اند. وی توضیح داد: کسانی که همزمان 
دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو هستند یا بیش از دو واحد 
و سه کارگر بیمه شده یا سه سفر خارجی غیرزیارتی داشته اند از 

شمول دریافت یارانه سبد حمایتی خارج می شوند.
اشرفی ادامه داد: همچنین برای خانوارهای یک تا پنج نفره یک 
سقف معین درآمدی از ۴ تا ۸ میلیون تعیین شده است که افراد 

قرار گرفته در آن مشمول دریافت یارانه حمایتی نخواهند شد.

  ثبت ۳۱ هزار درخواست در خراسان شمالی 
معاون اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان 

شــمالی نیز چندی پیش با بیان اینکــه 59 هزار و 1۰7 خانوار 
استان مشمول دریافت کمک معیشتی نشده اند، گفت: 31 هزار و 

12۸ خانوار اعتراض خود را ثبت کرده اند.
ذوقی به شبستان گفت: 2۸۴ هزار و 221 خانوار در این استان که 
شامل بیش از 721 هزار نفر می شوند، ماهانه یارانه نقدی دریافت 
می کنند. وی با بیان اینکه از این تعداد 225 هزار و 11۴ خانوار 
مشمول دریافت سبد کمک معیشت شده اند، افزود: 59 هزار و 
1۰7 خانوار مشمول دریافت کمک معیشتی نشده اند که 31 هزار 

و 12۸ خانوار اعتراض خود را ثبت کرده اند.
ذوقی با اشــاره با بررســی اعتراض هــا و اعام آن در ســامانه 
https://hemayat.mcls.gov.ir در خصوص آمار پذیرش 
اعتراض های خانوارهای خراسان شمالی با بیان اینکه هنوز ستاد 
مرکزی آمار تفکیکی اســتان ها را اعام نکرده است، اظهار کرد: 
نتایج ارزیابی ها و بررسی ها برای پرداخت و یا عدم پرداخت کمک 

معیشت خانوارها، 2۰ بهمن ماه سال جاری اعام می شود.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه با توجه به اعام آمار درخواست های 
ثبت شده در خراسان شمالی که مربوط به چند روز پیش بوده 
بی تردید چند هزار درخواست دیگر به این تعداد اضافه شده است 

که آمار دقیق آن در روزهای آینده اعام خواهد شد.
الزم به ذکر است که هنوز مدیران استانی خراسان رضوی آماری در 
این خصوص اعام نکرده اند و عصر روز گذشته نتوانستیم با متولیان 
این موضوع ارتباط تلفنی داشته باشیم اما با توجه به ارقام اعامی 
در هفته های گذشته قابل پیش بینی است که تعداد درخواست های 
ثبت شده در خراسان رضوی از مجموع درخواست های دو استان 

خراسان شمالی و جنوبی بیشتر خواهد بود.

در استان های خراسان شمالی و جنوبی ثبت شد

60 هزار اعتراض به عدم واریز »یارانه حمایت معیشتی«

قدس   پنجشنبه گذشته یادداشتی با موضوع »تاخت 
و تاز اتوبوســرانان متخلف در خیابان های مشهد حادثه 
می آفریند« منتشــر کردیم کــه در آن به تخلفات برخی 
از رانندگان اتوبوس های شــرکت اتوبوســرانی در زمان 
خدمات دهی به مردم اشاره شد. تخلفاتی از جمله سرعت 
و ســبقت های غیرمجاز و... . پس از انتشار این مطلب با 
ســخنگوی سازمان اتوبوسرانی مشــهد در این خصوص 

گفت وگو کردیم. 
عبــاس اتحادی در مــورد بروز تصادفاتی کــه رانندگان 
اتوبوسرانی در آن دخیل هستند گفت: در تصادفات منجر 
به خسارت ســنگین، جرحی و فوتی اتوبوسرانان ضمن 
فراخوان و پیگیری پرونده، سوابقشان بررسی می شود و در 
صورت نیاز به مرکز آموزش و مرکز مشــاوره برای کنترل 
وضعیت روحی و روانی معرفی می شوند و در صورت تأیید 
ســامت وی با اخذ تعهد مشــغول به کار می شوند و در 
صورتی که موارد تکراری داشته باشند در کمیته انضباطی 

سازمان تصمیمات الزم اتخاذ می شود.
ســخنگوی ســازمان اتوبوسرانی مشــهد همچنین در 
خصوص تخطی برخی از رانندگان از ســرعت غیرمجاز 
اظهار کرد: با اســتفاده از ســامانه AVL این سازمان، 
ســرعت ناوگان رصد می شــود و در صورت تخطی از 
ســرعت مجاز به صــورت برخط اخطــار مربوطه روی 
کنسول اتوبوس ارسال شده و اتوبوسران متوجه تخلف 
خود می شود ضمن اینکه  افســر راهنمایی و رانندگی 

در اکیپ های نظارتی سازمان و اعمال قانون اتوبوسرانان 
متخلف در حین رانندگی حضور دارد.

عباس اتحادی عنوان کرد: بــا دریافت گزارش ماهانه از 
مرکز کنترل ترافیک و جرایم صادره برای ســرعت ها و 
احتماالً عبور از چراغ قرمز که توسط اتوبوسرانان صورت 
پذیرفته باشــد، با فراخوان اتوبوســران و بررسی سوابق 
خدمتی ایشان برخورد الزم صورت می پذیرد. همچنین 
پس از بررســی گزارش های واصله مردمی از درگاه های 
ارتباطی ســازمان در خصوص تخلف سرعت اتوبوسران 
و برخورد انضباطی با متخلف، ارســال پاسخ به شهروند 

محترم صورت می گیرد.
وی با تشــریح اقدامات انجام شده در خصوص آیین نامه 
انضباطی و تشــویقی برای رانندگان بیان کرد: بر اساس 

آیین نامه انضباطی و تشویقی تصادفات که به تأیید اداره 
کار و امور اجتماعی رسیده، عاوه بر برخوردهای انضباطی، 
ســالیانه از اتوبوســرانانی که در مدت یک سال تصادف 
نداشته باشــند قدردانی به عمل می آید. در همین راستا  
برگزاری دوره های آموزشی اســتقبال از بهار و استقبال 
از مهــر و تدریس بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگی به تمامی اتوبوسرانان و مینی بوسرانان به صورت 

مستمر صورت می گیرد.
سخنگوی ســازمان اتوبوسرانی مشــهد گفت: تیم های 
انتظامات سازمان بر گزارش و برخورد با اتوبوسرانانی که 
در حین رانندگی از تلفن همراه اســتفاده کرده و یا افراد 

غیرمجاز در کابین اتوبوسران حضور دارند، نظارت دارند.
اتحادی عنوان کرد: سرانه تصادف هر دستگاه اتوبوس 
در ســال ۸۸، 2/۴۴ درصد بوده کــه با اقدامات فوق و 
توجه و تاش همکاران اتوبوسران و جدیت سازمان در 
خصــوص نظارت بر این مهم به ۰/3۸ درصد در ســال 

1397 رسیده است. 
ضمن اینکه همچنان نیازمند مشــارکت شــهروندان در 
خصوص اعام تخلفات اتوبوســرانان به این ســازمان به 
منظور کاهش بیشتر تصادفات هستیم تا ضمن برخورد با 
افراد کم تجربه، زمینه دفاع از حقوق سایر اتوبوسرانانی که 
اکثریت را شــامل می شوند و با رعایت و احترام به قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی آرامش و آســایش را برای 

شهروندان به وجود آورده اند، فراهم کنیم.

سخنگوی سازمان اتوبوسرانی مشهد در واکنش به مطلب قدس عنوان کرد

تالش برای کاهش تخلفات رانندگان اتوبوس 

آستان قدس رضوی به 
میزان توان و امکانات 

وظیفه خود می داند در 
خدمت دانشگاهیان و 
دانشمندان باشد زیرا 

اعتقاد داریم این کار در 
راستای کمک به رشد و 

تعالی کشور است
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مصوبه گران فروشی پس از انتشار گزارش قدس
پیگیری های قدس ادامه داشت تا اینکه یک روز پس از انتشار گزارش گران فروشی 
برنج در بازار توسط روزنامه قدس، کارگروه تنظیم بازار استان در تاریخ 98/10/19 
تشــکیل جلسه داد و در بند 9 مصوبات آن اعالم کرد تا اطالع ثانوی از برخورد با 
برنج های عرضه شده باالتر از قیمت مصوب خودداری شود. در ادامه این مصوبه هم 
اعالم شده بود نظارت های الزم در برخورد با تخلفات برنج های اعالمی)30 درصد(

معاون بازرگانی و دبیر کارگروه تنظیم بازار کشــور و ابالغی به استان ها در دستور 
کار نظارتی قرار داشته باشد و برخورد با تخلفات موصوف کماکان صورت پذیرد.

نکته عجیب این مصوبه یک بام و دو هوای کارگروه تنظیم بازار استان این است که 
از طرفی اعالم کرده اند با گران فروشی برنج برخورد نشود و از سوی دیگر می خواهند 
نظارت روی  30 درصد از واردات برنج های دولتی که در برخی فروشــگاه ها عرضه 

می شود ادامه داشته باشد و تمامی قوانین رعایت با تخلفات هم برخورد شود!
این رهاســازی 70 درصد قیمت برنج وارداتی و برخورد با 30 درصد آن در حالی 
مصوب شد که 100 درصد محموله ها با ارز دولتی 4 هزارو 200 تومانی وارد کشور 
می شود )طبق اعالم معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( و تصور می شود که این مصوبه به جای کاهش 

قیمت برنج در بازار بیشتر جیب برخی واردکنندگان را پر می کند!

 راه های ارتباطی
سرویس
«قدس خراسان»
ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱ با مخاطبان 

شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
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روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 

خراسان جنوبی مطرح کرد
 ضرورت کاهش۲۰ درصدی مصرف 

انرژی برای جلوگیری از قطعی برق
مدیرعامــل  قــدس: 
شرکت توزیع نیروی برق 
خراســان جنوبی از مردم 
با کاهش 20  خواســت 
درصدی مصــرف برق و 
گاز، از قطعی برق در دو 
آینــده جلوگیری  هفته 

کنند. مهدی دادگر اظهار کــرد: با توجه به پیش بینی های 
جوی مبنی بــر کاهش دمای هوا و وقوع یخبندان شــاهد 

مصرف بی سابقه گاز و انواع انرژی در سطح کشور هستیم.
وی بیان کرد: از این رو به دلیل محدودیت در تأمین سوخت 
نیروگاه ها از مردم درخواســت داریم به منظور جلوگیری از 
قطعی برق نسبت به کاهش 20 درصدی مصرف برق و گاز تا 

دو هفته آینده همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با اشاره 
به اینکه بخش عمده ای از ســوخت نیروه گاهای کشــور از 
گاز طبیعی تأمین می شود، بیان کرد:با مصرف صحیح برق 

می توان در مصرف گاز نیز صرفه جویی کرد.
دادگر با تأکید بر استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در 
زمان اوج مصرف برق، گفت: استفاده از وسایل برقی پر مصرف 
از جمله اتو، جاروبرقی، ماشین لباسشویی و سایر لوازم برقی 

تأثیر زیادی در افزایش مصرف برق دارد.
به گفته وی ســاعات اوج مصرف بار در زمستان 17 الی 22 

اعالم شده است.
خاموش کردن المپ اضافی و خودداری از استفاده همزمان 
وســایل برقی از دیگر توصیه های مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق خراسان جنوبی به منظور کاهش مصرف برق بود.

 ناوگان مسافری درون شهری شیروان 
فرسوده است

سازمان  ایرنا:مدیرعامل 
مدیریــت حمــل و نقل 
شهرداری شیروان گفت: 
هم اینک حدود 30 درصد 
از 3۶8 دستگاه تاکسی و 
اتوبوس درون شهری این 
شهر فرســوده است که 

باید با خودروهای نو جایگزین شوند.
مســلم بهادری اظهار کرد: میانگین عمر مفید اتوبوس های 
درون شهری 10 سال است که ناوگان حمل و نقل عمومی 

این شهر از سال 8۵ مشغول خدمات رسانی به مردم است.
وی با اشــاره به فعالیت 1۶ دستگاه اتوبوس و 3۵2 دستگاه 
تاکسی زرد در مسیرهای مختلف این شهر گفت: این وسایل 
عمومی روزانه 11 هزار و ۵00 نفر را در شهر جابه جا می کنند.
وســایل حمل ونقل عمومی سالم و باکیفیت یکی از عناصر 
زیرساختی محسوب می شود، عنصری که می تواند سالمت 
زندگــی، کیفیت خدمات، کاهش ترافیک، فرهنگ ســازی 
کاهش استفاده از خودروهای شخصی و سرعت در جابه جایی 

را به همراه داشته باشد.
بهادری با اشاره به فعالیت ۵0 شرکت خصوصی در قالب 
آژانس تاکســی تلفنی در طول روز با 2هزار سرویس دهی 
افزود: همچنین اتوبوس های پایانه مســافربری این شهر 
روزانه به بیش از 3۵0 مســافر برون شهری خدمات ارائه 

می دهند.

 ۴۰ سنگ قبر تاریخی 
در چناران کشف شد

مـــدیــــر  قــدس: 
میـــراث فـرهنـگـــی، 
گردشگری و صنایع دستی 
چناران گفت: تاکنون 40 
قطعه سنگ قبر تاریخی 
در نقــاط مختلــف این 
و  کشــف  شهرســتان 

شناسایی شده که در اختیار این اداره است.
محمد طاهریان افزود: با توجه به قدمت تاریخی قبرستان های 
این شهرستان اغلب سنگ  قبور کشف شده متعلق به دوران 

صفوی و قبل  از آن است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 40 سنگ قبر صندوقچه ای در 
قبرستان های قدیمی این شهرستان کشف شده و پیش بینی 
می شود بیش از 20 ســنگ قبر دیگر نیز با قدمت تاریخی 

بسیار شناسایی شود.
وی گفت: با توجه به ظرفیت موجود در این شهرستان، ایجاد 
موزه تخصصی سنگ قبر در چناران می تواند از جذابیت بسیار 

برای گردشگران برخوردار باشد.
وی گفت: در حال حاضر در 10 روستای این منطقه قبرستان 
تاریخی وجود دارد که یکی از آن ها به نام قبرستان روستای 
دولت آباد در بخش گلبهار شهرستان چناران در فهرست آثار 

ملی ثبت شده است.
طاهریان افزود: سایر قبرستان های تاریخی این شهرستان نیز 
بــا توجه به ظرفیت و قدمت تاریخــی خود قابلیت ثبت در 

فهرست آثار ملی را دارند.

فرماندار اسفراین خبر داد
 تونل های مرگ آفرین آلبالغ

در مسیر مسدودی
کارشناســان  ایرنــا: 
ایران  آلومینای  شرکت 
)مســتقر در جاجرم( با 
حضور در منطقه معدنی 
آلبالغ اسفراین، عملیات 
مسدودســازی دهانــه 
تونل هــای مرگ آفرین 

حفر شده در این ناحیه را آغاز کردند. 
فرماندار اســفراین با اشــاره به اجرای هشتمین مرحله 
پاکســازی ایــن منطقــه معدنــی از وجــود و فعالیت 
سودجویان و برداشت کنندگان غیرمجاز، اظهار کرد: این 
اقدام براســاس مصوبه شورای تأمین شهرستان و دستور 
معاون امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرکت 
آلومینــا در جاجرم، به عنوان نماینده این وزارتخانه برای 

حضور در این منطقه اجرایی شده است.
طاهر رســتمی با بیان اینکه تیم کارشناســی آلومینای 
جاجــرم پیش از این بــرای مطالعه و بررســی وضعیت 
معــدن آلبالغ در ایــن منطقه حضور یافته بــود، افزود: 
انتقال تجهیزات این شــرکت  که وزنی بیش از 1/۵ تن 
را داراســت، به این منطقه امکان پذیر نبــود، اما پس از 
پیگیری الزم و خرید تجهیزات جدید، این تیم در منطقه 

مستقر شده است.
وی با اشــاره به زمانبر بودن عملیات مسدودسازی دهانه 
تونل های حفر شــده در منطقه معدنی آلبالغ اســفراین 
گفــت: این کار نیازمنــد کار تخصصــی و حفاری برای 
مسدودسازی اســت که امیدواریم به شرط مساعد بودن 

شرایط جوی تا چند هفته آینده به سرانجام برسد.
رســتمی درباره آخرین پیگیری ها بــرای تحقق تعهدات 
سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( در قبال معدن آلبالغ گفت: تاکنون جلســات 
متعــددی در این خصوص برگزار شــده ولی هنوز اتفاق 
خاصی نیفتاده، ولی ما همچنان پیگیر هســتیم که این 
مســئله در زودترین زمان ممکن، با دستور وزیر صنعت، 

معدن و تجارت به نتیجه مطلوب برسد. 
وی درباره صدور مجوز محیط زیســت برای اکتشاف در 
منطقــه معدنی آلبالغ گفت: این تصمیم هنوز مکتوب به 
شهرستان ابالغ نشــده و ما نیز این مطلب را از مصاحبه 

سرپرست اداره کل محیط زیست استان دریافته ایم.
رســتمی افزود: گویا تعامالتی در تهران میان ســازمان 
محیط زیست و ایمیدرو صورت گرفته که هنوز به استان 

ابالغ نشده است. 
وی در خصــوص حفاظت از این منطقــه معدنی افزود: 
دغدغه ما این اســت که حتماً بایــد نیروی حفاظتی در 
منطقه آلبالغ اســتقرار یابد و اگر این امر محقق نشــود 
بدون شــک در آینده دوباره دچار مشــکل خواهیم شد 
و یقیناً با پایان فصل ســرد ســال و مساعد شدن شرایط 
جوی، تقاضا برای برداشت غیرمجاز از این منطقه معدنی 

افزایش خواهد یافت.
تاکنــون در هفت حادثه ریزش معــدن در این منطقه ۶ 
نفر جان باخته اند و شماری از برداشت کنندگان غیرمجاز 
ذخایــر معدنی ســرب و روی این منطقــه نیز مصدوم 

شده اند.
واقع شــدن این معدن در منطقه حفاظت شــده زیست 
محیطی ســاریگل موجب شده تا سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان شمالی تاکنون در ثبت آن ناکام بماند، 
ولــی به  تازگــی وزارت صنعت، معــدن و تجارت مجوز 
مطالعات و اکتشــافات اولیه روی ایــن منطقه معدنی را 

برای ایمیدرو صادر کرده است.

در محور صالح آباد-مشهد
 برخورد دو خودرو 

پنج کشته و مجروح داشت
قـرمـــز:  خـــط 
مــي  نتظا ه ا ند ما فر
صالح آباد از برخورد یک 
سواری  خودرو  دستگاه 
تیبا با یک دستگاه پراید 
در محــور صالح آبــاد-

مشهد خبر داد.
سرهنگ جواد ابراهیمي در تشریح این خبر گفت: در پي 
اعالم برخورد دو دســتگاه خودرو سواری در محور صالح 
آباد-مشــهد به مرکز فوریت های پلیسی 110، بالفاصله 
گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه 

اعزام شدند.
وی افــزود: با حضور مأموران در محل و در بررســی های 
اولیه مشــخص شــد در این حادثه یک دستگاه خودرو 
ســواری تیبا با یک دســتگاه پراید به دالیل نامعلومی با 

هم برخورد کرده اند.
این مقام انتظامی بیان کرد: در این برخورد یک نفر به علت 
شدت جراحات وارده فوت و چهار نفر دیگر از سرنشینان دو 
خودرو مصدوم که بالفاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان صالح آباد بیان کرد: علت حادثه در 

دست بررسی است.

 مونوکسید کربن 
باز هم جان یک نفر را گرفت

مسمومیت  قرمز:  خط 
با گاز مونوکسید کربن 
در یکی از روســتا های 
شهرستان فریمان جان 

یک نفر را گرفت.
مرکــزی  بخشــدار 
شهرستان فریمان گفت: 
در این حادثه که در روستای قلعه سنگی روی داد، یک مرد 
۶0 ساله بر اثر شدت مسمومیت جان خود را از دست داد و 
همسر ۵0 ساله وی پس از انجام عملیات احیا به بیمارستان 
حضرت زهرا)س( فریمان منتقل و در بخش مراقبت های ویژه 

بستری شد.
عبداهلل تیموری افزود: برای امدادرســانی به مصدومان این 
حادثه یک دســتگاه آمبوالنس اورژانس11۵ به روســتای 

قلعه سنگی اعزام شد.

زاویه تصویر

چند روز قبل از بارش باران 
و برف در مشهد این محل 

لکه  گیری و آسفالت شده بود  
ولی اکنون به این روز افتاده 
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قدس پس از آنکه روزنامــه قدس از یک 
گران فروشــی عظیم برنج پاکستانی در شهر 
مشهد پرده برداشت، ستاد تنظیم بازار به جای 
برخورد با گران فروشی ها، تصویب کرد تا هیچ 
دستگاهی با گرانفروشان برنج در بازار تا اطالع 

ثانونی برخورد نکند!

یادآوری آنچه گذشت
هجدهم دی ماه گذشــته بود که در گزارشی 
میدانی ماجرای گران فروشی یک عمده فروش 
برنج را مورد بررسی قرار دادیم. پیش از آن هم 
اسناد قانونی و رسمی در زمینه قیمت فروش 

برنج پاکستانی در بازار را جمع آوری کردیم.
هر طور که بود دســتور عباس تابش، معاون 
وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در 
مورد نظارت بر بازار برنج را به دســت  آوردیم. 
در آن دســتور هم که در تاریــخ 98/09/19 
خطاب به رؤســای ســازمان صنعت،معدن و 
تجارت اســتان های سراسر کشور صادر شده 
بــود آمده بــود: »پیرو بخش نامه شــماره ... 
مورخ98/8/2۵ موضوع تشدید نظارت بربازار 
به منظور جلوگیری از افزایش نامتعارف قیمت 
کاالهای اساسی، بررسی های میدانی صورت 
گرفتــه و گزارش های واصله مؤید عرضه انواع 
برنج های وارداتی هندی و پاکســتانی با نرخ 

باالتر از قیمت مصوب است.
بنابراین با توجه به بخش نامه های شــماره ... 
مورخ 97/۵/30 و 98/4/31 که حداکثر قیمت 
مصرف کننده هرکیلو برنج هندی )1121( از 
قرار 80 هزار ریال و برنج باســماتی پاکستانی 
از قرار 89 هزار ریال )هرکیسه 10کیلویی 89 
هزارتومان( تعیین و ابالغ شده است و به لحاظ 
بهره مندی واردات این اقالم از ارز دولتی )نرخ 
42 هزار ریال( ضروری اســت در راستای رفع 
التهابات بازار و صیانت از حقوق مصرف کنندگان 
با بهره گیری از ظرفیت های اســتانی و جلب 
مشارکت سایر دستگاه ها و نهادهای مسئول 
)تعزیرات حکومتی،اتحادیه های ذی ربط و اتاق 
اصناف( رصد و پایش مستمر فعالیت فعاالن 
اقتصادی در زمینه واردات، انبار، شــبکه های 
توزیع )عمده فروشــی و خرده فروشــی( برای 
جلوگیری از گران فروشی و نگهداری بی مورد 
کاال با قصد ســودجویی و سوءاستفاده از نیاز 
بازار توأم با برخورد مؤثر و بازدارنده در دستور 

کار قرار گیرد«. از طرفی یک نهاد امنیتی طی  
ارسال نامه ای به دستگاه نظارتی اعالم می کند 
که فرد متخلف با عرضه برنج پاکســتانی در 
بازار با قیمت هر کیلــو11 هزارو ۵00 تومان 
)هــر کیســه 10 کیلویی 111 هــزارو ۵00 
تومــان( برخالف قانون رفتار می کند، چرا که 
نرخ مصــوب 89 هزارتومان اســت، در ادامه 
این گزارش نهاد مذکور هشداری هم درمورد 

تبعات این اقدام می دهد.
از ســوی دیگر وقتی  ماجرای گران فروشــی 
آقای»ی« در بازار برنج بررســی می شود و به 
عنوان یک خریدار به محل فعالیت او می رویم 
و پی می بریم او علنی هر کیسه برنج پاکستانی 
10 کیلویی را 110 هزارتومان در فروشــگاه و 
در محل عمده فروشی اش هم هر کیسه برنج 
را 10۵ هزارتومــان می فروخــت. همچنین 

فروشــنده در پاســخ به خبرنــگار قدس که 
می پرســد مگر قیمت مصوب هر کیسه برنج 
پاکســتانی نهایتاً 89 هزارتومان اعالم نشده 
است، می گوید: چه کسی گفته هر کیسه برنج 

پاکستانی 89 هزارتومان است!

سکوت مدیرکل صمت خراسان رضوی 
در مقابل ماجرا!

در مقابل ســندی به دســت ما رسید که نشان 
می داد کارشناســان معاونت بازرســی سازمان 
صمت اســتان در تاریــخ 98/9/10پس از یک 
بازرســی میدانی 481 میلیــون تومان گزارش 
تخلف گران فروشی برای وی تنظیم می کنند، اما 

هیچ وقت به تعزیرات حکومتی ارسال نمی شود!
ماجرای ایــن موضوع را هــم از مس فروش، 
مدیرکل صمت خراسان رضوی جویا شدیم که 
متأسفانه ایشان با وجود پیگیری های  صورت 
گرفته پاسخی به ما نداد و در مواجهه با ماجرا 

سکوت کرد.
از سوی دیگر تحقیقات ما نشان می داد که 
هیــچ مصوبه قانونی و رســمی برای عرضه 
برنج باالتر از قیمت مصوب تا تاریخ انتشــار 
گزارش وجود نداشت، چرا که اگر این گونه 
بود ســازمان صمت بــرای متخلف گزارش 
تنظیم نمی کرد. غفوری مقدم،  گران فروشی 
معاون بازرگانی و توســعه تجارت سازمان 
صمت اســتان، ۶روز پس از برخورد قاطع 
با فــرد متخلف، طی  کارشناســان صمت 
مصاحبه ای بــا روزنامه قدس اعالم می کند: 
سقف قیمت برنج پاکستانی دراستان برای 
مصرف کننده هر کیلو 8 هزار و 900 تومان 
)همــان قیمت مصــوب( اســت و باالتر از 
آن تخلف محسوب می شــود. این ماجرا و 
پیگیری های رســانه همچنان پس از انتشار 
گزارش گران فروشــی برنج ادامه داشت تا 
اینکه فرد متخلف هــم از خبرنگار روزنامه 
شکایت کرد تا به هر شــیوه ای که می شد 
رســانه را مجاب کند از پیگیری این ماجرا 

دست بردارد.

مصوبه یک بام و دو هوای کارگروه ستاد تنظیم بازار 

خراسان رضوی مجوز گران فروشی برنج را صادر کرد!

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی بارش های پراکنده 

برای خراسان رضوی
قدس: اداره کل هواشناسی خراســان رضوی اعالم کرد: از 
بعدازظهر امروز تا صبح روز یکشــنبه بارش های پراکنده ای 
بیشــتر در نیمه شــمالی و نواحی شرقی استان پیش بینی 
می شــود که در نواحی سردسیر و کوهستانی به شکل برف 
خواهــد بود .ضمن اینکه طی امــروز در بخش هایی از نیمه 
جنوبی و نوار شرقی استان گاهی سرعت وزش باد افزایش و 
در ساعات بامداد و اوایل صبح پدیده مه در بسیاری از نقاط 
تشــکیل خواهد شد دمای هوا نیز امروز در اکثر نقاط استان 
کاهش و در روزهای یکشــنبه تغییرات دما در سطح استان 

اندک اما نامنظم خواهد بود .
طی 24 ســاعت گذشــته ریوش با کمینه دمای 9- درجه 
سلسیوس سرد ترین و ســرخس با بیشینه دمای 1۶ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند.
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تسنیم: چهارشنبه گذشته یکی از مدیران عامل بخش های 
خدماتی شهرداری مشهد به اتهام تبانی در معامالت دولتی 
و...، با دستور مقام قضایی در دادسرای ناحیه 2 مشهد بازداشت 

شد.
چندی پیش پرونده تخلفات گسترده مالی که در آن ردپای 
اقدامات مجرمانه برخی مدیران شــهرداری مشهد هم دیده 
می شد، در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت. در پی 
آن هم چندین نفر که در بررسی های دقیق صورت گرفته از 
سوی مقام قضایی و یکی از نهادهای امنیتی مشهود شد دست 

به جرایم متعدد مالی زده بودند، بازداشت شدند.
روند رســیدگی قضایی به این پرونده ادامه داشــت تا اینکه 
بازپرس پرونده در دادسرای ناحیه 2 مشهد حین بررسی اسناد 
گســترده تخلفات صورت گرفته توسط افراد بازداشت شده، 

ردی پای اقدامات مجرمانه تازه ای را استخراج کرد.
در این مرحله به سرعت ماجرا برای اخذ استعالمات تکمیلی 
و ورود به عمق تخلفات مالی و به دست آوردن دیگر ادله های 
جرم در اختیار یکی از نهادهای امنیتی قرار گرفت. از طرفی 
حدود یک ماه اقدامات نامحسوس و جمع آوری مستندات جرم 
به درازا انجامید. به این واسطه هم مشخص شد عامل اصلی 
این ماجرا کســی جز مدیرعامل یکی از بخش های خدماتی 

شهرداری مشهد نیست.
گزارش جمع آوری شده از سوی مأموران در نخستین فرصت 
روی میز مقام قضایی قرار گرفت و برهمین اساس و با توجه 
به عمق اقدامات مجرمانه صورت گرفته از ســوی مدیرعامل 

مذکور، بازپرس پرونده دستور بازداشت وی را صادر کرد.
پس از آن متهم در شــعبه بازپرسی حاضر و به وی عناوین 

اتهامــی تبانی در معامالت دولتی و همچنین تضییع حقوق 
بیت المال تفهیم شد.

این گزارش حاکی اســت، در پایان نخستین جلسه بازپرسی 
و تفهیم اتهامات مورد اشاره، متهم با قرار وثیقه چند میلیارد 
تومانی بازداشــت شد. از سوی دیگر تحقیقات برای روشن تر 
شــدن دیگر ابعاد این پرونده پیچیده مالی همچنان از سوی 

دستگاه قضایی ادامه دارد.

در پی اجرای دستور قضایی در مشهد صورت گرفت

بازداشت یک مدیر شهری به اتهام تبانی در معامالت  دولتی



ورزش خراسان گفت وگو با پیشکسوت نقاشی »مینو نصیرزاده« به بهانه نمایش آثارش در نگارخانه رضوان

»راه رفته« حاصل پنج دهه تالش در نگاه به زندگی
ســرورهادیان  »راه رفته« نمایشــگاهی 
از آثار خلق شــده توســط بانوی پیشکسوت 
نقاشــی شــهرمان اســت که بیش از 80 اثر 
از دهــه 50 تا کنون بــا هنرمندی وی نقش 
بسته اند. نمایشگاه آثار هنری مینو نصیرزاده 
شامل طراحی، نقاشی، عکاسی، چاپ دستی 
و گرافیک اســت که از 4 تــا 10 بهمن ماه در 
نگارخانه رضوان مشهد در حال برگزاری است 
و می توان توانمندی هنری این استاد نقاشی را 

نظاره گر بود.
 مینو نصیرزاده متولد 1٣41 درگز، نقاش، طراح 
گرافیک، مدرس دانشگاه و  کارشناس ارتباط 

تصویري از دانشگاه الزهرا تهران است . 
او که در رزومــه خویش عناوینی چون عضو 
مؤسسه توسعه هنرهاي تجسمی ایران، عضو 
انجمن هنرهاي تجسمي خراسان، مدرس اکثر 
دانشگاه هاي هنر مشهد، نقاش آبرنگ و نماینده 
جامعه جهاني آبرنگ IWS در اســتان هاي 
خراسان را دارد، یکی از زنان هنرمند شهرمان 
اســت که نمایشــگاه های انفرادي و گروهی 
بسیاری را از ســال 1٣۶8 در مشهد،   کشور 
و دیگر کشــورها برگزار کرده است. پژوهش 
در نقاشــي کودک و مرمت آثار نیز از ســایر 

فعالیت های هنری وی است.
شــرکت در نمایشــگاه گروهي و چاپ اثر در 
کاتالوگ هاي کشورهاي آلباني، تایلند، ترکیه، 
هنگ کنگ، اکوادور، پاکســتان، ارمنســتان، 
مجارســتان، روســیه و مکزیک و... از دیگر 

فعالیت های این هنرمند به شمار می رود.

 افتخارات  بین المللی  
از نمایشــگاه های ملی تا افتخارات بین المللی 
وی می تــوان به حضــور در جشــنواره های 
بین المللي ترکیه و هند، ورک شــاپ آبرنگ 
استانبول،  حضور در نمایشگاه گروهي مشترک 
نقاشان ایران و ارمنســتان - ایروان،  برگزیده 
جشنواره های بین المللي آبرنگ در کشورهاي 
 مختلــف چون ایتالیــا، ترکیه، هنــد، کانادا، 
هنگ کنگ، تایلند، آلباني،  مکزیک، اکوادور، 

پاکستان و...اشاره کرد.
از او کــه  مدال نقره مســابقات جهاني آنالین 
مســکو را نیز در رزومه هنــری خویش دارد،  
درباره شــروع جدی نقاشــي  اش می پرسم و 
می گوید: از 1٢سالگي در کلوپ نقاشي مدرسه 
به صورت جدی نقاشــی را شــروع کردم و از 
محضر مرحوم اســتاد شهرســتاني که اولین 
اســتاد من در مدرسه بود کار با رنگ و روغن 

را فرا گرفتم.

تعطیالت همان سال به کالس 
مرحوم اســتاد جاللیان رفتم و 
طراحي و نقاشی با رنگ و روغن 
را ادامه دادم و اغلب در ســطوح 
مختلف مســابقات دانش آموزی 
رتبــه اول یــا دوم را بدســت 

مي آوردم.
نصیرزاده درخصوص ســبک 
آثارش نیز بیــان می کند: از 
کارهایم  ســبک  ابتدا  همان 
از طراحــی تا رنــگ و روغن 
رئــال بوده و بیشــتر تمرین 
مهارت است.  در تکنیک ها و 
شیوه های اجرایی تجربه کار با 
مواد و متریال های مختلف را 

داشــته ام مانند طراحي با مداد، نقاشي با آب 
و مرکب و قلم فلزی، رنــگ و روغن، گواش، 
پاســتل و آبرنگ همچنین در نقوش سنتي، 
چاپ هاي دســتي، عکاسي، گرافیک و نقاشی 

دیجیتال نیز تجربیاتی داشته ام.

 تغییر نگاه و تنوع موضوعات 
وی ادامــه می دهد: با گذر عمر و تغییر نگاهم 
به زندگی، وارد مرحله جدیدی در خلق آثارم 
شــدم و با تنوع در موضوعات به ســمت آثار 
مفهومی رفتم. با عمیق شدن مفاهیم زندگي، 
آثارم نیز به سمت نقاشي مفهومي سوق پیدا 
کرد. در آثار دهــه ۶0 من، موضوعاتي از فقر 
مردم مســتضعف و زندگی سخت روستاییان 

زحمتکش و فقیر نمود دارد.
این مدرس نقاشــی بیان می کند: پس از آن 
دوران نگاه عمیق تري بــه جهان اطرافم پیدا 

کردم و با پدیده هــا و مفاهیم، 
ارتباط حسي بیشــتري برقرار 
کردم که حاصل آن نقاشي هاي 
حســي و مفهومــی و برگزاري 
در  انفرادي  نمایشگاه  نخستین 
ســال 1٣۶8 در گالیــران بود. 
در دهــه 70 به تحصیالت 
آکادمیک در دانشگاه الزهرا 
و در رشته گرافیک و ارتباط 
تصویــری پرداختــم و به 
عنوان یکی از هنرآموختگان 
ممتاز، در رشته گرافیک و 
ارتبــاط تصویري تحصیل 

کردم.
مطالعــه،  می افزایــد:  او 
تحقیق و ترکیب تجربیات گذشته با مفاهیم 
آموخته شده در رشته گرافیک و انتقال آن به 
دانشجویان از اهداف و لذت هاي دهه 70 و 80 

من بود و البته روي آثارم نیز تأثیر داشت. 
او درباره آثار دهه 80 نیز اظهار می کند: در این 
دهه تابلوهایي براي نمایشــگاه سال 88 خلق 
شد که حس نوستالژیک در آن دیده مي شود.

 سال های طالیی زندگي هنري
او ادامــه می دهد: همچنین دهــه 90 دوره 
آزمایشگری بر انواع پرتره و رئالیسم در آبرنگ 
بود و زمان خوبی برای شروع ارتباطات هنري 
بین المللي و تثبیت جایگاه خــود در آبرنگ 
و می توانــم بگویم ســال های طالیی زندگي 
هنري ام شــد. از این رو بــاور دارم راهي که 
رفته ام مرا به اینجا رســانده و نشان تمرکز و 

تالشم برای حرکت رو به جلو است. 

 نگاهی به اقتصاد و آموزش هنر
وی درباره اقتصاد آموزش هنر اظهار می کند: 
به نظرم باید تغییر اساســي در نوع نگرش به 

هنر داده شود. 
باید هنر را بخش مهم و تفکیک ناپذیر زندگي 
بدانیم که تأثیر عمیقي بر رشد جامعه خواهد 
داشت و اقتصاد جامعه را به گردش درخواهد 
آورد و بایــد برایش ســرمایه گذاري کنیم. به 
اعتقــاد من اگر به آینده کودکان و جامعه مان 
اهمیت مي دهیم باید به هنر نیز توجه خاصي 

داشته باشیم.
آموزش هنر باید توســط متخصصان صورت 
پذیرد تا کودکان ما اعتمــاد به نفس و عزت 
نفس کافي بدست آورند و شخصیت محکم و 

مستقل خود را داشته باشند.
این بانوی هنرمند درباره نمایشگاه »راه رفته« 
تأکید می کند: این نمایشگاه بخشي از تجربیات 
من اســت که آن را به نمایش گذاشته ام تا با 
نشــان دادن تالش هایم براي کسب مهارت و 
دانش، راهي براي ریشه دواندن و شکوفا شدن 

نشان دهم.

 لذت  وصف نشدنی نقاشی 
استاد نصیرزاده در پایان خاطرنشان می کند: 
لذت نقاشــي وصف ناشدني است. وقتي قادر 
نیســتم با زبان ارتباط برقــرار کنم با نقش ها 
و رنگ ها خود را آرام مي کنم. ســاعت ها قلم 
مي زنم، از زمان و مکان فارغ و رها مي شوم، آن 
زمان بیش از هرگاه خودم هستم و تنها همدم 
لحظات ناب و خالصم، می شود همان اثری که 
حاصل تالش همه سال ها، تجربیات و نگاه من 

به اطراف است. 

فرهنگ و هنر

اشتغال

روی خط

معاون رئیس جمهور در مشهد عنوان کرد
 ایجاد شغل برای 770 زن سرپرست 

خانوار در خراسان رضوی
رئیس  معــاون  قدس: 
جمهــوری در امور زنان 
و خانــواده با اشــاره به 
تصویــب ســند ارتقای 
وضعیت زنــان و خانواده 
خراســان رضوی، گفت: 
این ســند نقشــه راه و 

برنامه عملیاتی استان برای رسیدن به عدالت جنسیتی خواهد 
بود. معصومه ابتکار در نشست هم اندیشی با زنان اقشار مختلف 
خراسان رضوی در مشهد با اشاره به امضای موافقت نامه ای که 
یک سال پیش در زمینه سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده 
با استانداران به امضا رسیده بود، ادامه داد: براساس این سند 
برنامه های هر استان مبتنی بر آمار سرشماری و شاخص های 
جنسیتی آن منطقه تدوین شده و این سند مالک عمل برای 

همه استان ها در برقراری عدالت جنسیتی خواهد بود.
معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده ابراز کرد: برای 
تحقق برنامه های سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده باید همه 
مشارکت داشته باشند تا بتوان عدالت جنسیتی را در مناطق 
مختلف برقرار کرد. ابتکار با اشــاره به توسعه فضای ورزشی 
برای بانوان، افزود: هرچند 1٢ فضای ورزشی مناسب در مشهد 
ویژه بانوان ایجاد شده، اما هنوز کافی نیست. عقب ماندگی های 
بســیار در زمینه تأمین فضای ورزشی برای بانوان در کشور 
وجود دارد که باید با همکاری شوراهای شهر و روستا جبران 
شــود. وی در ادامه افزود: در موضــوع کارآفرینی برای زنان 
سرپرست خانوار با همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی، طرح »توانمندســازی اقتصادی زنان 
سرپرســت خانوار« برای جمعیت 1٢ هزار نفری این زنان در 
کشور هدف گذاری شــده که در این استان برای 770 نفر از 
زنان سرپرست خانوار اجرا و برای آنان شغل ایجاد شده است.

وی با اشــاره به برنامه معاونت امور زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری در حوزه توان افزایی زنان، گفت: هم اکنون معاونان 
11 استاندار در کشور زن هستند و ۶0 زن در این دولت معاون 

وزیر یا همتراز با معاون وزیر هستند. 
خبر دیگر حاکی اســت، معاون رئیس جمهــور از دو مرکز 
نگهداری و بازپروری زنان و دختران آســیب دیده اجتماعی و 

خانه سالمت در مشهد بازدید کرد.

  ارسال کمک های دانش آموزان فریمان 
به مناطق سیل زده سیستان 

قدس: به همت دستان 
دانش آموزان  سخاوتمند 
فریمانی،  فرهنگیــان  و 
محموله کمک های نقدی 
و غیرنقدی آنان به ارزش 
٢50 میلیون ریال راهی 
استان  سیل زده  مناطق 

سیســتان و بلوچستان شــد. رئیس اداره آموزش و پرورش 
فریمان در حاشیه این مراسم گفت: دانش آموزان و فرهنگیان 
نیکوکار شهرســتان فریمان در کوتاه ترین زمان، توانســتند 
نزدیــک به ٢50 میلیون ریال هدایای نقدی وغیرنقدی خود 
را برای کمک به مردم به ویژه دانش آموزان سیل زده سیستان 
و بلوچستان عازم این مناطق کنند. یزدانی افزود: این کمک ها 
شــامل 48 میلیون و 500 هزار ریال کمک نقدی و افزون بر 
٢00 میلیون ریال غیرنقدی شامل وسایل گرمایش، خوراکی، 

کنسروجات، نوشت افزار و وسایل شوینده است .

 درخشش دو کودک شیروانی 
در جشنواره جهانی ریاضی ۲0۲0

ایرنا: مدیر مؤسسه اندیشــه کیان شیروان گفت: دو کودک 
شیروانی، رتبه های برتر جشــنواره جهانی آی مت ٢0٢0 در 
ایــران را به خود اختصاص دادند. تکتم پورمهدی اظهار کرد: 
در این مسابقات سالله درستکار رتبه قهرمان قهرمانان و یزدان 
حبیبی رتبه قهرمان در رده ســنی c و همچنین اردالن دلیر 
رتبه دوم در رده ســنی A و پرهام صادقیان رتبه اول در رده 
ســنی B را کســب کردند. وی گفت: در این جشنواره 9 نفر 
 A از نوآموزان شــیروان اردالن دلیر و رونیکا رمضانی در رده
و پرهام صادقیان، مهدیا جعفری، محیا زارع مقدم و کوروش 
کاظمی فر در رده B و سالله درستکار، یزدان حبیبی و مهسا 
کریم زاده در رده c شرکت داشتند. جشنواره جهانی مفاهیم 
پایه ریاضی به شیوه آی مت ٢0٢0 برای کودکان سه تا هشت 
سال در کشور ایران با حضور بیش از هزار شرکت کننده از 17 
کشــور از جمله  روسیه، عراق، هند، مالزی و سنگاپور برگزار 
شد. این مسابقات به میزبانی ایران در کیش برگزار شد که تیم 
کشورمان رتبه اول و عراق و روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

باید هنر را بخش مهم 
و تفكیک ناپذیر زندگي 

 بدانیم كه تأثیر عمیقي
 بر رشد جامعه دارد

بــرش

 ۱۳ سالن سینمایی 
در دل کوهسنگی مشهد ساخته می شود  

مدیرعامــل  قــدس: 
»مؤسســه بهمن سبز« 
چهل  با  همزمان  گفت: 
و یکمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، شروع 
فعالیت اجرایی پروژه 1٣ 
سالن »مهر کوهسنگی« 

توسط مؤسسه بهمن سبز حوزه هنری آغاز خواهد شد.
سیدمصطفی حسینی اظهار کرد: این پروژه با موقعیت مکانی 
مناسب در بهترین نقطه توریستی و گردشگری مشهد در دل 

کوهسنگی قرار دارد.
حسینی ادامه داد: این سینما که مرکزیت آن در شهر است، 
آن را به سینمایی در دســترس مردم، دانشجویان و سینما 

دوستان تبدیل خواهد کرد.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: ساخت این پروژه سینمایی از 
اواخر بهمن 98 توســط مؤسسه »بهمن سبز« حوزه هنری 
در قالب طرح بزرگ توسعه و ساخت سینما در سراسر کشور 

آغاز خواهد شد.
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 آغاز مسابقات سنگ نوردی 
قهرمانی استان در نیشابور 

قدس: مسابقات قهرمانی 
خراسان  ســنگ نوردی 
رضوی در ســالن تختی 

نیشابور برگزار شد.
و  ورزش  اداره  رئیــس 
جوانان نیشــابور گفت: 
مســابقات  ایــن  در 
 1٢0ســنگ نورد زن و مرد از شــهرهای قوچان، ســبزوار، 
تربت حیدریه، مشهد و نیشابور حضور دارند. همچنین تعدادی 
از این سنگ نوردان را ورزشکارانی از شهرهای گنبد، گرگان، 
اسفراین و بجنورد تشکیل می دهند که به صورت میهمان از 
استان های گلستان و خراسان شمالی در این مسابقات حضور 

دارند.
آهنگر گفت: افزون بر ٢50ورزشکار و مربی سنگ نورد در پنج 
باشگاه نیشابور فعال هستند و تعداد پنج دیواره سنگ نوردی 
موجود در نیشــابور جوابگوی نیاز ورزشــکاران در این رشته 

نیست.

 10سال از شروع ساخت این مجموعه 
ورزشی می گذرد 

 استخر شنای فاروج 
روی موج کاغذبازی اداری

فاروج  فرمانــدار  ایرنا: 
بروکراســی  گفــت: 
در  اداری)کاغذبــازی( 
مســیر اجرایی نشــدن 
تبصره 19 قانون بودجه، 
بهــره بــرداری از طرح 
شهر  این  شنای  استخر 
را که نزدیک به یک دهه از شــروع ساخت آن می گذرد، به 

تأخیر انداخته است.
مسعود صادق تیتکانلو اظهار داشت: سرمایه گذار برای اجرای 
این طرح وجود دارد و در حوزه شهرستان همه اقدامات انجام 
شــده است، اما بروکراســی اداری در مرکز استان و دستگاه 

متولی مانع از تحقق پیگیری های سرمایه گذار شده است.
وی با اشــاره به اینکه یک سال است که طرح استخر شنای 
فاروج برای بهره مندی از تبصره 19 قانون بودجه مصوب شده 
است، بیان داشت: اما همچنان سرمایه گذار در انتظار تصمیم 

اداره کل ورزش و جوانان استان است.
صادق گفت: همیشه پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه گذار 
مطرح می شود، اما انگار در عمل در بعضی حوزه ها این اتفاق 
نمی افتد که استخر شنای فاروج هم مشمول این شرایط شده 

است. 
کلنگ زنی این استخر که از آن به عنوان پیشرفته ترین استخر 
خراسان شمالی یاد می شد، در فضایی به وسعت هزار و 150 
مترمربع و با اعتبار اولیه 1٢ میلیارد ریال در سال 89 انجام و 

قرار بود در سال 91 به بهره برداری برسد.
قرار بود برای ساخت استخر فاروج 400 میلیارد ریال از محل 
اعتبارات استان با مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان استان 
هزینه شــود و اگرچه مقرر شده بود این طرح در سال 91 به 
بهره برداری برســد، اما با پایان این سال، نه تنها افتتاح نشد، 
بلکه با پیشــرفت 50 درصدی و بدهی به پیمانکاران، اجرای 

آن متوقف شد. 
این روند در حالی اســت که از ســال 9٣ این اســتخر جزو 
طرح هایی شد که باید به بخش خصوصی واگذار شود و از آن 
سال به بعد هم اجازه تأمین اعتبارات دولتی برای این بخش 

داده نشده است.

 تیم شهید فیاض بخش 
در خانه مغلوب نماینده زنجان شد 

در هفته ســوم  قدس: 
برتر  لیــگ  رقابت های 
بسکتبال با ویلچر کشور 
تیم شهید فیاض بخش 
مشــهد از میزبان خود 
زنجان شکست  نماینده 

خورد.
این بازی که در سالن ورزشی شهید فیاض بخش مشهد برگزار 
شد، تیم بسکتبال با ویلچر شهید فیاض بخش نتیجه را ۶5-

55 به نماینده زنجان واگذار کرد.
تیم فیاض بخش هفته آینده در دیداری حســاس به مصاف 
نماینده اصفهان می رود که برای صعود از گروه خود نیازمند 

پیروزی در آن دیدار است. 

قدس  معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: راه اندازی گذر فرهنگ و هنر در یکی از مجتمع های تجاری مشهد ابتکار جدید 
و جالبی در مسیر تقویت اقتصاد هنر و ایجاد بازار فروش برای تولیدات هنری است.

علی اصغــر کاراندیش در بازدید از گذر فرهنگ و هنر گفت: حضور زائران و مجاوران 
برای خرید در این مجتمع آنان را به دیدن آثار هنری و خرید آن راغب می کند و با 
این روش می توان آثار هنری و فرهنگی مشــهد را به عنوان سوغات به زائران عرضه 

کرد.
وی افــزود: راه اندازی گذر فرهنگ و هنر از سیاســت های وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی برای تقویت اقتصاد هنر است که خوشــبختانه در چند شهر کشور اجرا 
شده، اما مشهد در این راستا مبتکرانه عمل کرده که اقدامی شایسته قدردانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی نیز در این بازدید گفت: گذر 
فرهنگ و هنر شامل ۶9 واحد تجاری در مجتمع تجاری آسمان مشهد قرار دارد که 
هر واحد به صورت رایگان به مدت یک سال در اختیار هنرمندان و فرهنگ دوستان 

قرار گرفته است.
جعفــر مروارید افزود: گذر فرهنگ و هنر، خلق ثــروت و گفتمان تولید را در فضای 
فرهنگی ترویج می دهد و از این طریق، هنر به صنعت تبدیل می شود تا آثار فرهنگی 
و هنری در سبد خرید کاال توسط شهروندان قرار گیرند و فرهنگ خرید این گونه آثار 

در کنار خریدهای عمومی در جامعه رواج یابد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف راه اندازی گذر فرهنگ و هنر، نشــان دادن قدرت 
فرهنگی و هنری مشــهد به زائران خارجی است تا ضمن معرفی کاالهای ایرانی به 
آنــان، گفتمان خالقیت و هنر را در قالب یک صنعت فناورانه ثروت ســاز در جامعه 

ترویج دهیم. 

معاون وزیر ارشاد:

گذر فرهنگ و هنر در مشهد ابتکاری برای تقویت اقتصاد هنر است  
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حل جدول شماره قبل
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 1٢. به وســیله- تازمانی که- لباس پوشیده 
1٣. دچارشده- عالمت مفعولی- جوانمردی ها 
14.  شهری در جنوب ژاپن واقع در جزیره 
 هنشــو - یکی از دوجنس- امــر از رفتن 

15. بــرادر پــدر- از ســال 1٣۶9 تاکنون 
مدیرمسئول ، صاحب امتیاز و سردبیر مجله 

طنز و کاریکاتور بوده است- پایه

1. مثنوی خواندنی شیخ بهایی- گردهمایی 
٢. عدد دورقمی- کاالی باکیفیت ٣. جمع 
عیب- دســتور- دفتر ثبت حســاب های 
موقتــی 4. جــالل و جبروت- از وســایل 
خورشــید  ســرزدن  باســتانی-   ورزش 
5. بیماری و مرض- جای دوشــاخه برق- 
حرف دهن کجی- شــتر تــازی ۶. پایان و 
فرجام چیزی- ســخن چین- صوت ندای 
بی ادبانه 7. صفحه اینترنتــی- واحدی در 
طول- حافظ 8. میوه ای پرخاصیت که بارها 
در قرآن از آن نام برده شده- دفعه- شهری 
بندری در ترکیه 9. غیرقابل حل- ام البشر- 
نپذیرفتن 10. وحشــی و درنــده- پارچه 
یا کاغذ باریــک و بلند- منطقه ای قدیمی 
در شمال شــرق تهران به مرکزیت میدان 
هفت حوض 11. گیاه مقدس زرتشــتیان- 
خیس- توگوشــی- چاشــنی ســرخ رنگ 

 1٢. ســوخت موشــک- نمایندگــی- مــاه میالدی 
1٣. رنگارنگی- شار مغناطیسی- قلعه حسن صباح و 
یارانش 14. صاعقه- نامی دخترانه به معنی فریب دهنده 

15. اسب ماده- شاخه ای از مسیحیت

  افقی

  عمودی
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