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شدن یک پزشک 54 ساله مشهدی ... .......صفحه 3 .......صفحه 3 

نامه 24 نماینده به رئیس جمهور برای پرداخت مطالبات زعفران کاران
از سوی شهرداری مشهد

بودجه 12هزار و 
 792میلیارد تومانی 

سال 99 تقدیم شورا شد

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

در اعتراض به سخنان اخیر 
وزیر امور خارجه انجام شد

تجمع اعتراضی 
طالب و 

 دانشجویان
 در مشهد
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خواهر شهید اسدی بازگو کرد
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برای اعزام به 

سوریه و شهادت
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»آگهی مزایده عمومی«
 ش�رکت پارس فوالد سبزوار در نظر دارد ضایعات خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.  
بدینوس��یله از کلیه متقاضیان )اش��خاص حقیقی و حقوقی( در این زمینه دعوت می ش��ود برای دریافت اسناد مزایده، از 
تاریخ 98/11/12 لغایت 98/11/15  به نش��انی س��بزوار- کیلومتر 50 جاده اس��فراین – کارخانه پارس فوالد سبزوار – امور 

قراردادها مراجعه و یا با تلفن: 44024434-051 تماس بگیرند
واحدمقدارکاالگروهردیف

1Aکیلوگرم50,000ضایعات آهن

2
B

کیلوگرم800نایلون
عدد500بشکه پالستیکی )از جنس پروپیلن سه الیه(

مواد پالستیکی غیر از نایلون )گالن های پاره و فرسوده، 
کیلوگرم3,500لوله پلی اتیلن، پی وی سی و غیره(

کیلوگرم1,000کیسه پاره
3Cلیتر30,000انواع روغن
4Dکیلوگرم3,000اقالم چوبی، پالت و باکس ضایعاتی /ع

98
13
82
آگهی مجمع عمومی فوق الع�اده9

ش�رکت تعاونی مس�کن مهر 88
جلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده نوبت دوم ش��رکت 
تعاونی مهر 88 در ساعت 15 مورخ 98/11/21 در محل 
میدان ش��هداء خیابان توحید توحید 6 مس��جد احمدی 
برگزار می ش��ود از کلیه اعضاء محترم تقاضا می ش��ود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوع��ات زیر در این 
جلسه حضور به هم رسانند اعضای محترمی که امکان 
حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باشد می توانند حق 
رأی خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیرعضو تنها یک 
رأی خواه��د بود متقاض��ی اعطاء نمایندگ��ی به همراه 
وکی��ل م��ورد نظر خ��ود باید از س��اعت 8 ت��ا 12 مورخ 
98/11/15 به محل دفتر شرکت گلبهار استقالل خیام 
ام��ام خمین��ی 54 مهرگان 14 مراجع��ه و پس از تأیید 
وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصویب انحالل تعاونی
2- تعیین مکان تصفیه شرکت

ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 88
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 103 

به شماره ثبت 30996
مسکن  تعاونی  شرکت  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   103 مهر 
10 روز جمعه  تعاونی رأس ساعت  العاده شرکت  فوق 
مورخ 98/11/25 که در محل مشهد- بلوار پیروزی-

شرکت  دفتر   96 پالک   -  6 شناس  حق   -20 پیروزی 
تعاونی مسکن مهر 103  تشکیل می گردد حضور بهم 
رسانند. در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی 
حق  تواند  می  باشد  نمی  میسر  عللی  به  العاده  فوق 
رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگری 
واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه :

1-تمدید فعالیت تعاونی به مدت یکسال.
هیئت مدیره

/ع
98
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81
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت اول (  شرکت تعاونی 
منحله در حال تسویه  مسکن فرهنگیان 

شماره 2 فیض آباد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
ش��رکت تعاونی منحله در حال تسویه  مسکن 
فرهنگیان ش��ماره 2 فیض آباد  در ساعت 18 
روز دوش��نبه  مورخ  11/28/ 1398   در محل 
هیئت انصارالحس��ین فیض آباد  جلسه جهت 
اتخاذ تصمیمات نسبت به موضوعات ذیل در 

این مجمع حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه: 1.اس��تماع گ��زارش هیئ��ت 

تصفیه و ناظر تصفیه
و  ام��وال  خص��وص  در  گی��ری  2.تصمی��م 

دارائی های ش��رکت
3.تصمی��م گی��ری در خص��وی پ��اداش مدیر 
تصفی��ه و هیئ��ت تصفی��ه وهیئ��ت مدی��ره 

سنوات گذشته
هیئت مدیره  شرکت

9ع
81
38
24
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آگهی دعوت )نوبت اول(مجمع عمومی 
) عادی /عادی به طور فوق العاده  ( 

شرکت  تولیدی شیمیایی مه جام مشهد 
) سهامی خاص(  به شماره ثبت 10346  

شناسه ملی: 10380260707
    بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نماینده 
قانونی س��هامداران شرکت دعوت میگردد 
تا در جلس��ه مجمع فوق مورخ1398/11/21 
ک��ه به ش��رح ذی��ل در  آدرس:  مش��هد _ 
 2 15-پ��الک  طالقانی-بهارس��تان  ش��هرک 

برگزار میشود شرکت نمایند.
دستور جلس��ه مجمع عمومی )عادی/عادی 

به طور فوق العاده(:
1- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین 

2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
زمان تش��کیل مجمع عمومی)عادی / عادی 

به طور فوق العاده( ساعت 19 میباشد
 هیئت مدیره شرکت 

9ع
81
38
30
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تعاونی مهر 88 در ساعت 15 مورخ 98/11/21 در محل 
میدان ش��هداء خیابان توحید توحید 6 مس��جد احمدی 
برگزار می ش��ود از کلیه اعضاء محترم تقاضا می ش��ود 
جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوع��ات زیر در این 
جلسه حضور به هم رسانند اعضای محترمی که امکان 
حضور آنها در جلس��ه مقدور نمی باشد می توانند حق 
رأی خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
محول نمایند که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیرعضو تنها یک 
رأی خواه��د بود متقاض��ی اعطاء نمایندگ��ی به همراه 
وکی��ل م��ورد نظر خ��ود باید از س��اعت 8 ت��ا 12 مورخ 
98/11/15 به محل دفتر شرکت گلبهار استقالل خیام 
ام��ام خمین��ی 54 مهرگان 14 مراجع��ه و پس از تأیید 
وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصویب انحالل تعاونی
2- تعیین مکان تصفیه شرکت

ش��رکت تعاونی مس��کن مهر 88
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 103 

به شماره ثبت 30996
مسکن  تعاونی  شرکت  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   103 مهر 
10 روز جمعه  تعاونی رأس ساعت  العاده شرکت  فوق 
مورخ 98/11/25 که در محل مشهد- بلوار پیروزی-

شرکت  دفتر   96 پالک   -  6 شناس  حق   -20 پیروزی 
تعاونی مسکن مهر 103  تشکیل می گردد حضور بهم 
رسانند. در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی 
حق  تواند  می  باشد  نمی  میسر  عللی  به  العاده  فوق 
رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگری 
واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
دستور جلسه :

1-تمدید فعالیت تعاونی به مدت یکسال.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت اول (  شرکت تعاونی 
منحله در حال تسویه  مسکن فرهنگیان 

شماره 2 فیض آباد
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول 
ش��رکت تعاونی منحله در حال تسویه  مسکن 
فرهنگیان ش��ماره 2 فیض آباد  در ساعت 18 
روز دوش��نبه  مورخ  11/28/ 1398   در محل 
هیئت انصارالحس��ین فیض آباد  جلسه جهت 
اتخاذ تصمیمات نسبت به موضوعات ذیل در 

این مجمع حضور به هم رسانند.
دس��تور جلس��ه: 1.اس��تماع گ��زارش هیئ��ت 

تصفیه و ناظر تصفیه
و  ام��وال  خص��وص  در  گی��ری  2.تصمی��م 

دارائی های ش��رکت
3.تصمی��م گی��ری در خص��وی پ��اداش مدیر 
تصفی��ه و هیئ��ت تصفی��ه وهیئ��ت مدی��ره 

سنوات گذشته
هیئت مدیره  شرکت
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آگهی دعوت )نوبت اول(مجمع عمومی 
) عادی /عادی به طور فوق العاده  ( 

شرکت  تولیدی شیمیایی مه جام مشهد 
) سهامی خاص(  به شماره ثبت 10346  

شناسه ملی: 10380260707
    بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نماینده 
قانونی س��هامداران شرکت دعوت میگردد 
تا در جلس��ه مجمع فوق مورخ1398/11/21 
ک��ه به ش��رح ذی��ل در  آدرس:  مش��هد _ 
 2 15-پ��الک  طالقانی-بهارس��تان  ش��هرک 

برگزار میشود شرکت نمایند.
دستور جلس��ه مجمع عمومی )عادی/عادی 

به طور فوق العاده(:
1- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین 

2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
زمان تش��کیل مجمع عمومی)عادی / عادی 

به طور فوق العاده( ساعت 19 میباشد
 هیئت مدیره شرکت 
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دیوارکوتاه  دستفروشان
آنکه  وجــود  بــا   مهدیکاهانــیمقدم
دستفروش ها جزئی جدایی ناپذیر از جوامع هستند 
و در کشورهای توسعه یافته به عنوان فرصتی برای 
کسب درآمد و ایجاد جاذبه گردشگری به شمار 
می آیند، اما در برنامه ریزی های شهری در کشور 
ما همواره به  عنوان یک تهدید محسوب شده و 

سعی در حذف آن دارند.
در حالی  که دستفروش ها المانی قدیمی و سنتی 
در شهرهایی همچون مشهد هستند که هویت 
مذهبی، تاریخی و گردشگری دارند، ولی دست کم 
در این شهر عزم جزمی در جمع آوری این قشر از 
کسبه خرد در قالب طرح های مقابله با سد معبر و 

ساماندهی مشاغل مزاحم وجود دارد.
البته در این نوشته منظورمان از دستفروشان، 
فروشــندگان خرد و سیار است و بنا داریم از 
افرادی بنویسیم که تمام ســرمایه آن ها در 
یک دو جین جوراب یا چند عدد روســری، 
تسبیح، انگشتری و امثال آن خالصه می شود. 
افرادی که تمام معیشت خود و خانواده شان 
به ســود ناچیز حاصل از فروش همین چند 
هزار تومان کاالی ارزان قیمت وابسته است و 
ناچارند برای این کار در هر شــرایط جوی به 
دنبال یافتن مشتری طول خیابان های شهر را 
پیاده باال و پایین بروند و اگر هم بخت یارشان 
نباشد و گرفتار مأموران اجرائیات شهرداری 
بشوند، نه  تنها سودی عایدشان نشده و نانی 
به خانه نمی برند که سرمایه کاسبی روزهای 
بعدی را نیز از دست می دهند؛ سرمایه ای که 
شاید به 50 هزار تومان نرسد اما بیشترشان 
توان دوباره جــور کردن همین مقدار پول را 

هم ندارند.

 تفاوت از زمین تا آسمان است
درصد قابل  توجهی از این دستفروشــان را افراد 
ناتوان و ضعیف جامعه تشــکیل می دهند که با 
وجود فشــارهای اقتصادی کنونی، به آخر خط 
رســیده اند و دست فروشــی آخرین تیر ترکش 
آن ها است و به  جای آنکه به تکدیگری و یا احیاناً 
جرایمی همچون سرقت و فروش مواد مخدر روی 

 آورند، کسب روزی حالل را پیش  گرفته اند.
این اتفاق مختص شهر یا کشور ما تنها نیست و 
تقریباً تمام دنیا پدیده دست فروشی رواج دارد و 
حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی 
و آفریقایی شاهد هستیم که دولت ها به دنبال 
ایجاد سازوکار مناسبی برای ساماندهی و رونق 
کسب وکارهای خرد و سیار اینچنینی هستند؛ 
چراکه به این باور رسیده اند که دستفروش ها اگر 
به  درستی هدایت شوند، به  طور حتم موجب 
رونق و شــکوفایی اقتصاد جامعه خواهند شد. 
در برخي کشورهاي جهان مانند ترکیه، مالزی، 
هند و آفریقای جنوبی با ساماندهي و نظارت 
بر دســتفروش ها، از آن ها با ارزش افزوده ای  به  
عنوان جاذبه گردشــگري استفاده می کنند و 
برای این فعالیت اقتصادی کوچک غیررسمی، 

شرایط مساعدی را فراهم کرده اند.

 مسئله ای ساده  که مشکلی پیچیده شد
در عین  حال مدیران شهری مشهد در طول یکی 
دو دهه اخیر برخورد چکشی با دست فروشی را 
در دستور کار خود داشته اند و حتی ساماندهی به 
اصطالح دستفروشان، بساطی ها و خودروسواران 
دوره گرد مدنظر بوده و هرگز تســهیالتی برای 
دستفروشان واقعی ارائه نشده است. چه اینکه این 
افراد توان خرید اجناس الزم برای جور کردن یک 
بساط و حضور در شــب و روز بازارها را نداشته 
و ندارند. در این ســال ها  برخی تالش داشته اند 
دست فروشــی را جرم تلقی کرده و بدین  وسیله 
صورت مسئله را به  کلی محو ســازند. در حالی 
 که کارشناسان می گویند: جرم انگاری فعالیت ها 
را باید قانون تشخیص بدهد و شورا و شهرداری 
نمی توانند با مصوبه عنوان کنند که فعالیتی جرم 
اســت؛ چنانچه قانون گذار عملی را ممنوع اعالم 
کند و برای ارتــکاب آن مجازات در نظر بگیرد، 

جرم است.
آن ها هشدار می دهند که اگر مقابل دست فروشی 
کــه آخریــن راه امید برای امرار معاش اســت، 
بایستیم؛ در واقع آخرین راه های امید برای گذران 
زندگی این افراد را بسته ایم و باید منتظر باشیم 
که تعدادی از آنان به دنبال راه های دیگری مانند 

سرقت بروند.
یک کارشناس امور شــهری در این  باره متذکر 
می شــود: هیچ کجای قانون نگفته اســت که 
دست فروشی جرم اســت. برابر ماده ۶۹۲ قانون 
مجازات اسالمی آنچه به اضرار برای مردم برسد، 
جرم اســت و از دیدگاه ما نیز سد معبر کننده 

مجرم است؛ چراکه سبب اضرار خواهد شد.
حســن امینی اضافه می کند: براســاس قانون 
شــهرداري ها برای حمایت و صیانت از حقوق 
کسبه مجاز برای جمع آوری هر گونه سد معبر 
صنفي، بساط کنان و دستفروشان توسط عوامل 
شــهرداري اقدام خواهد شد؛ اما ماده 1۶ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار هم می گوید که 

شهرداری ها موظف اند به  منظور 
باال بــردن امکان دسترســي 
و  کوچــک  تولیدکننــدگان 
متوسط ایراني به بازار مصرف و 
ایجاد امنیت براي فروشندگان 
کم ســرمایه، بــا اســتفاده از 
زمین های متعلق بــه خود و 
یــا وزارت راه و شهرســازي، 
مکان های مناسبي براي عرضه 
آماده  داخــل  تولید  کاالهاي 
کنند و بــه متقاضیان عرضه 

کاالهاي ایراني اجاره دهند.

 توصیه های یک جامعه شناس
یک عضو هیئت  علمی دانشگاه فردوسی مشهد 
نیز در این  باره معتقد است: شهرداری وظیفه 
دارد در این شرایط، یکسری منافذ برای کسب 
روزی حالل کسانی که از طریق دست فروشی 
امــرار معــاش می کنند و از اقشــار کم درآمد 
و آســیب پذیر جامعه هســتند، باقی بگذارد 
و حداقــل کاری که می تواننــد انجام بدهند 

سهل گیری است.
مجید فوالدیان توصیه می کند که اگر نمی خواهند 
قانونی بودن دست فروشی را بپذیرند و نمی توانند 
ســامان بدهند، حداقــل آن را غیرقانونی اعالم 
نکنند؛ دست کم تا زمانی که وضعیت اجتماعی 

و اقتصادی بهتر نشده است.
این اســتاد جامعه شناسی پیشــنهاد می دهد: 
دستفروشان را به معابری که عرض زیادی دارند، 
هدایت کرده و مانع حضور آن ها نشــوند. حتی 
می توان ساعات مشخصی را برای دست فروشی 
در نظــر گرفت امــا اصالً نبایــد برخورد قهری 
صورت بگیرد؛ چراکه در شــرایط فعلی اشتباه 
بزرگــی خواهد بود و مدیریت شــهری هر چه 
بیشتر برخورد قهری داشته باشد، باید هزینه های 

بیشتری بدهد.

 یک بام و دو هوای 
برخورد با سد معبر

برخی کارشناســان شهری نیز 
خواســتار هویت  بخشیدن به 
شغل دستفروشــی هستند و 
معتقدند در حالی  که شهرداری 
به بهانه های مختلف، خیلی از 
پیاده روها را به مغازه داران اجاره 
داده و کسب درآمد از این محل 
را بر رفاه شهروندان ترجیح داده 
اســت، نمی تواند مانع کاسبی 
دستفروشــان شود؛ چراکه این 
افراد به دلیل ماهیت فعالیتشان 
هرگز مصداق سد معبر پیدا نمی کنند و مزاحم 

رفت وآمد شهروندان نمی شوند. 
محمد رسولی می افزاید: برخی خیابان های مشهد 
به خاطر حضور دستفروشان، شهروندان زیادی را 
به سمت خود می کشانند و همین اقبال عمومی 
نه  تنها نشاط اجتماعی را به دنبال دارد که سبب 
رونق کسب وکار شده است و این بهانه که فعالیت 
دستفروشان به ضرر کسبه شده، پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به طرح پیش روی شهرداری مشهد 
بــرای راه اندازی »ون کافه هــا« در برخی از نقاط 
شهر، می گوید: بدون تردید طرح های اینچنینی 
اگر برای شهرداری درآمدزا نبود، هرگز در دستور 
کار قرار نمی گرفت و قطعاً اگر دستفروش ها هم  
توان پرداخت سهمی از درآمدشان به شهرداری را 

داشتند، به مشکل برنمی خوردند.
او بــا تأکید بر اینکه نباید نام برخورد چکشــی 
با دستفروشــان را ســاماندهی نامید، می گوید: 
شهرداری برای رفع برخی مشکالت مثل فعالیت 
معدودی از بزهکاران در پوشــش دست فروشی، 
گالیه برخی از مغازه داران و حرکات ناپسند تعداد 
اندکی از دستفروشــان، به  جای یافتن راه  حل 
مناسب، صورت مسئله را پاک می کند که این رویه 

جاری اداره شهر باید هر چه زودتر متوقف شود.

دراعتراضبهسخناناخیروزیرامورخارجه
انجامشد

تجمعاعتراضیطالبودانشجویان
درمشهد

طالب  از  جمعی  قدس:
و دانشجویان مشهدی در 
اعتراض به سخنان اخیر 
وزیر امــور خارجه مقابل 
امور  وزارت  نمایندگــي 
خارجه در شمال و شرق 

کشور تجمع کردند.
این تجمع در اعتراض به اظهارات اخیر محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه درباره امکان مذاکره با آمریکا حتی پس از ترور سردار 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی و نیز عدم پیگیری محاکمه سفیر 

انگلیس توسط مراجع ذی ربط برپا شد.
تجمع کنندگان همچنین با سر دادن شــعار »مرگ بر آمریکا« 
انزجار خود را به سیاســت های خصمانه ســردمداران جنایتکار 
این کشور نشــان دادند. در دستان برخی از تجمع کنندگان نیز 
دستنوشــته هایی وجود داشت که نشان دهنده اعتراض آن ها به 

اظهارات اخیر وزیر خارجه است.

انتصابمدیرکلپدافندغیرعامل
خراسانرضوی

پدافند  کل  مدیر  قدس:
غیرعامل خراسان رضوی 

منصوب شد.
در جلســه ای بــا حضور 
معاون سیاســی، امنیتی 
و اجتماعــی و جمعی از 
اســتانداری  کل  مدیران 

»جواد نجفی« به جای علیرضــا قامتی، تصدی اداره کل پدافند 
غیرعامل را به عهده گرفت. همچنین در این جلســه از خدمات 
علیرضا قامتی که از آبان 13۹7 عهده دار سمت اداره کل پدافند 

غیرعامل بود قدردانی به عمل آمد.

فرماندار:
بیمارستانقدیمشیروانتعطیلنمیشود

شیروان  فرماندار  ایسنا:
گفت: بیمارســتان قدیم 
اکنون  شــیروان که هم 
در حال خدمات رســانی 
به بیماران است، تعطیل 

نمی شود.
امین رضا مرآتی، در پاسخ 

به این پرسش که شــنیده ها حاکی از این است که بیمارستان 
قدیم این شهر تعطیل خواهد شد، اظهار کرد: موضوع تعطیلی 
بیمارســتان مطرح نبوده بلکه پیگیری ها بــرای ادغام برخی از 
بخش های این بیمارستان با بیمارستان آیت اهلل  هاشمی این شهر 

در حال انجام بود.
وی افزود: در حال حاضر شیروان بار درمانی بیماران شهر فاروج 
را به علت اینکه فاقد بیمارستان تخصصی است به دوش می کشد 
بنابراین ادغام برخی از بخش های بیمارستان قدیم با بیمارستان 
آیت اهلل  هاشــمی سبب می شود تا بیماران با مشکالت مختلفی 

مواجه شوند.
مرآتی با اشــاره بــه اینکه در حال حاضر این شهرســتان با 
کمبود تخت بیمارستان مواجه نیست، ادامه داد: با انجام ادغام 
بخش های بیمارســتانی، عالوه بر اینکــه دچار کمبود تخت 
بیمارستانی خواهیم شــد، دسترسی مردم به بیمارستان نیز 

سخت تر خواهد شد.
وی تصریح کرد: با صحبت هایی که با دانشگاه علوم پزشکی 
استان صورت گرفت، تصمیم بر این شد تا هیچ ادغامی در 

بخش های بیمارستانی این شهرستان صورت نگیرد.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر بیمارستان شهر فاروج 
فاقد بخش جراحی و تخصصی است و بیشتر بیماران برای مداوا 

به مراکز درمانی شیروان مراجعه می کنند.

پاسخ»آبفار«بهیکگزارش
قدس: پس از چاپ مطلبی مبنی بر مشــکل آب شــرب 
روســتاهای چشمه سفید و دوغ آباد که روز گذشته در همین 
صفحه منتشر شــد، روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
روستایی خراسان رضوی جوابیه ای به روزنامه ارسال کرد. در 

این جوابیه آمده است:
روســتای چشمه سفید با 1۲ اشــتراک از جمله روستاهای 
عشایری زیر پوشش آبفار اســت که محل تأمین آب شرب 
آن از مجتمع آبرســانی ظفر سبزوار است که چندین روستا 
و محله عشــایری را تأمین می کند. این روستا در سرشماری 
ســال 13۹5 دارای دو خانوار و جمعیت 70 نفر اعالم شــده 
است. منتها در بیشتر ایام سال کمتر از چهار یا پنج خانوار در 
آن ساکن هستند که در برخی مواقع به دلیل رعایت نکردن 
الگوی مصرف با افت فشــار آب مواجه می شوند. الزم به ذکر 
اســت از شهریورماه ۹8 تاکنون بنا به اظهارات خود ساکنان 
محل، مشــکلی در تأمین آب این روستا وجود نداشته است. 
همچنین روستای دوغ آباد از روستاهای عشایری است که با 
14 خانوار و 37 نفر جمعیت که عمدتاً به صورت فصلی در آن 
روستا اسکان دارند زیر پوشش آب و فاضالب روستایی نیست.
سرپرست اداره روابط عمومی و آموزش همگانی- بهروز برنامهر

مدیرکلاطالعاتخراسانرضوی:
دشمنشناسیرادرنظامآموزشی

برجستهکنید
و  وزیر  مشــاور  قدس:
مدیرکل اطالعات خراسان 
رضوی در اجالس رؤسای 
پرورش  و  آموزش  ادارات 
خراسان رضوی گفت: شما 
به عنــوان مربیان جامعه 
در آمــوزش و پــرورش، 
حســاس ترین رســالت ها را برعهده دارید. ممکن است عده ای 
قدر کار شــما را بشناسند و افرادی هم ممکن است قدر شما را 
نشناسند اما این چیزی از حساسیت و ارزش کار شما نمی کاهد.

وی با اشاره به نقش فرهنگیان در رشد آحاد جامعه اظهار کرد: اگر 
می خواهیم فردای روشن جامعه را ببینیم، باید ببینید که امروز 
چه چیزی را به جامعه آموزش می دهید امروز شما، فردای جامعه 
را بنا می کنید، اگر در وضعیت کنونی درگیر مشــکالت تربیتی 

هستیم به این دلیل است که در گذشته خوب کار نکردیم.
این مقام مسئول گفت: فرهنگیان باید دانش و بینش دانش آموزان 
را ارتقا دهند اینکه مدرک بدهیــم ولی دانش و بینش آن ها را 
تقویت نکنیم کار درستی نیست. باید معنویت و روح توحیدی را 
در دانش آموزان افزایش دهید و روح برادری و پایبندی به منافع 
ملی و استقالل طلبی را تقویت کنید. همچنین دشمن شناسی از 

جمله مسائلی است که در نظام آموزشی باید برجسته شود.
مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی در بخش دیگری 
از سخنانش با اشاره به ارتقای روزافزون جایگاه جمهوری اسالمی 
در معــادالت جهانی و منطقه ای گفــت: وزارت دفاع آمریکا در 
گزارش راهبردی اول سال ۲0۲0 خود پنج محور را درباره ایران 
تصریح می کند؛ در این گزارش قید شــده که ایران در معادالت 
خاورمیانه به دنبال نظم نوینی با محوریت خود اســت و تالش 
می کنــد متحدان خــود را هم حفاظت کنــد. همچنین ایران 
ضمن تالش برای کاهش نفوذ آمریکا در منطقه به دنبال از بین 
بردن گروه های افراطی و تروریستی اســت و موازی با آن برای 

دستاوردهای علمی خود نیز تالش می کند. 
مدیــرکل اطالعات خراســان رضوی اظهار کــرد: آمریکایی ها 
معتقدنــد پس از چهار دهه از عمر انقــالب به هر دوره که نگاه 
می کنیم ایران قدرتش چندین برابر افزایش پیدا کرده است، در 
حالی که دهه های اول انقالب اسالمی، ایرانی ها تالش می کردند 
فقط خودشــان را حفظ کنند، امروزه قرار است در منطقه نظم 
ایجاد کنند. وی در ادامه با اشاره به مشکالت داخلی که ناشی از 
سه عامل تحریم، فساد و سوءمدیریت است، تأکید کرد: مشکل 
تحریم ها را با صبر می شود حل کرد، ولی فساد و سوءمدیریت را 

نمی توان با صبر حل کرد بلکه راهکار دیگری می طلبد.

پروژهآبرسانیروستای»مهدیآباد«
مشهدلنگیکپیمانکار

فارس:مدیر آب و فاضالب روستایی مشهد گفت: به دلیل تغییر 
فرایند انتخاب پیمانکار برای اجــرای پروژه ها، موفق به انتخاب 

پیمانکار برای پروژه آبرسانی روستای مهدی آباد نشده ایم.
بهزاد روغنی افزود: پروژه ها باید روی ســامانه دولت قرار گیرد تا 
پیمانکار انتخاب شود و مثل گذشته نیست که ما بتوانیم قرارداد 
ببندیم. وی بیان کرد: پروژه آبرسانی شهرآباد )مهدی آباد( را برای 
مناقصه روی ســامانه قرار دادیم که بار اول به جز یک پیمانکار، 
پیمانکار دیگری در این مناقصه شرکت نکرد که عمالً طبق قانون 

حذف می شد و نمی توانستیم آن را انتخاب کنیم.
مدیر آب و فاضالب روستایی مشهد با اشاره به اینکه قانون و روال 
این گونه است که مجدداً پروژه را به مناقصه بگذاریم و نمی توانیم 
خارج از چارچوب قانون عمل کنیم، تشریح کرد: اکنون برای بار 
دوم پروژه را به مناقصه گذاشتیم و پروژه را به پیمانکاران معرفی 

کردیم که 15 بهمن ماه پایان مهلت شرکت در مناقصه است.
روغنــی ضمن بیان این موضوع کــه اگر پیمانکاری در مناقصه 
شرکت کرده و برنده اعالم شود، آغاز به کار می کند و پروژه تا پایان 
سال به اتمام می رسد، مطرح کرد: اگر این مرتبه نیز پیمانکاری 
در مناقصه شرکت نکند، پروژه برای بار سوم به مناقصه گذاشته 
می شود و اگر باز هم پیمانکاری شرکت نکند، دست شرکت آب 
و فاضالب خراسان رضوی باز است و می تواند پیمانکاری را برای 

انجام پروژه انتخاب کند.

استاددانشگاهفردوسی:
دفاترتسهیلگریجزبزرگشدنبدنه

شهرداریاثردیگریندارند
ایسنا:استاد گروه جغرافیا 
و برنامه ریــزی شــهری 
مشهد  فردوسی  دانشگاه 
با اشــاره بــه اینکه دفاتر 
بزرگ   جز  تســهیلگری 
شــدن بدنه شهرداری اثر 
دیگری ندارند، گفت: این 

دفاتر نگاه کالبدی دارند.
محمدرحیــم رهنما در جلســه مناظره با محوریت بررســی 
چالش های حاشیه نشینی در کالنشهر مشهد اظهار کرد: وقتی که 
رشد جمعیت از حدی باالتر برود امکان ارائه خدمات به  سختی 
وجود دارد و اگر خدمات متناسب با جمعیت وجود نداشته باشد، 

شکاف در جامعه ایجاد می شود.
وی با بیان اینکه آنچه در ایران پس از انقالب اتفاق افتاده، رشد 
سریع جمعیت شهری است، ادامه داد: حدود 78 درصد جمعیت 
کشــور، شهرنشین هستند. مدیریت در هیچ شرایطی نتوانسته 

است متناسب با رشد جمعیت، خدمات ارائه کند.
وی با بیان اینکه در دهه 70 سیاست ارائه مسکن به راه افتاد اما باز 
هم مشکل را حل نکرد، عنوان کرد: در این 40 سال سیاست های 
مختلفی برای حل مشکل مردم ارائه شد اما به دلیل اینکه رشد 
جمعیت بیش از اندازه است، این سیاست ها موفق نبوده، دولت و 
مدیریت شهری درکی از شرایط زندگی مردم ندارند و نمی دانند 
کــه مردم نیازی به خانه ای با متراژ باال ندارند و نیازمند خانه ای 

کوچک تر با خدمات و کیفیت خوب هستند.
وی با بیان اینکه دفاتر تسهیلگری جز بزرگ  شدن بدنه شهرداری 
اثر دیگری ندارند، خاطرنشان کرد: این دفاتر نگاه کالبدی دارند، 
باید بپذیریم مردم حاشیه نشین در حاشیه شهر زندگی می کنند 
و حــق زندگی دارنــد. این افراد نیازهایی دارند که باید کســی 
پاســخگوی نیاز آن ها باشــد. اگر ما بتوانیم مراکز محلی داشته 

باشیم، می توانیم ساختار شکلی را در حاشیه تغییر بدهیم.

هاشمرسائیفر:تولید و فــرآوری زعفران برای ورود به 
بازار یک طرف، فروش آن برای کشاورزان طرف دیگر. 

مســئله بازار زعفران هیچ وقت برای کشاورزان فعال در 
این عرصه حل شده نبوده و گویا هنوز هم نیست. متداول 
بوده که هر ســال با برداشت محصول دالالن خریدار این 
محصول صادراتی کشورمان بودند و نرخ را همیشه آن ها 
مشــخص می کردند و کم و زیادش کامالً در اختیار آن ها 
بوده است. با این شرایط همیشه بازار برای کشاورزان روی 
بازی نداشته و به این جهت هر سال قیمت ها با نوسان های 
عجیبی مواجه بوده است. خریداران که بیشتر دالالن بودند 
حاشیه سودی کامالً امن برای خودشان در نظر می گرفتند 
و این کشــاورز بــوده که باید خودش را با شــرایطی که 
خریداران و دالالن برای زعفران مشخص می کردند همراه 

می ساخته است. 
هیچ گاه به طور مشــخص و پایدار ســازمانی یا بنگاهی 
وابسته به دولت که شاخصه های بخش کشاورزی را داشته 
باشد پا پیش نگذاشــته تا شرایط محصول زعفران را که 
به تنهایی ۹0درصد آن در ایران و مشــخصاً در خراسان 
کشت می شود به سامان برساند تا اینکه با پیگیری برخی 
از نمایندگان مجلس در خراسان رضوی و همراهی برخی 

دیگر از نمایندگان اســتان هایی کــه تولید زعفران دارند 
موضوع خرید حمایتی و تضمینی زعفران برای محصول 
ســال ۹8 در دســتور کار ســازمان برنامه و بودجه قرار 
گرفت و در نهایت این داســتان به اینجا ختم شــد که با 
اعالم محمدباقر نوبخت؛ معــاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه یک هزار میلیارد تومان برای خرید 
حمایتی زعفران از طریق تعاونی های روستایی تخصیص 
یافت. هشتم آبان ماه داستان خرید حمایتی و تضمینی 
با سازوکاری مشــخص شــده کلید خورد. قیمت هایی 

که برای رقم های مختلف زعفــران در این خرید در نظر 
گرفته شده بود قیمت هایی به مراتب بهتر از قیمت دالالن 
و فعــاالن بازار بود این برای زعفــران کاران بهترین اتفاق 
می توانست باشد اما خرید حمایتی یک بند داشت آن هم 
اینکه زعفران کاران نمی توانستند پول زعفرانشان را یکجا 
بگیرند نصف نقد و باقیمانده آن پس از دو ماه از فروش به 

تعاونی های روستا.
تا اینجای کار هم به نظر معامله خوبی می آمد تا اینکه موعد 
پرداخت دوماهه پول زعفران کارانی که در طرح حمایتی 
زعفرانشــان را فروخته بودند فرا رسید. با وجود تضمین 
پرداخــت دوماهه در زمان تحویل امــا انگار این موضوع 
محقق نشده و جمعیتی ۲00 هزار نفری از زعفران کاران 
درگیر پرداخت نشدن باقیمانده پول زعفرانشان شده اند و 

تاکنون این پول به آن ها پرداخت نشده است.
پــس از ایــن موضوع ۲4 نماینــده مجلــس در نامه ای به 
رئیس جمهــور که فراکســیون حمایت از تولیــد، فرآوری 
و صــادرات مجلس شــورای اســالمی آن را تهیه و تنظیم 
کرده است از وی خواســته اند با مسببان موضوع نارضایتی 
زعفــران کاران برخورد کند و با پرداخت زودهنگام مطالبات 
۲00 هزار زعفران کار شرایط را برای رضایت آن ها فراهم نماید.
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قدس: همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا)س( 
سیزدهمین نمایشــگاه یاس کبود در شهرک امام علی)ع(

مشهد برپا شد.
به گزارش خبرنگار ما بیش از 10 ســال است که نمایشگاه 
یــاس کبود و خیمة الزهــرا)س( با هــدف ترویج فرهنگ 
فاطمی و آشنایی هر چه بیشتر جوانان با ائمه معصومین)ع( 

برپا می شود.
بر اساس اعالم مســئوالن برگزارکننده؛ نمایشگاه همچون 
سال های گذشته در محل مرکز فرهنگی مکتب الحسین )ع( 
در توس ۶7 برپا شده و دوستداران اهل بیت)ع( می توانند 
همه روزه از ساعت 1۶ تا۲1:30 و در روزهای تعطیل و نیز 
روز شــهادت حضرت زهرا)س( از صبح تا ساعت ۲4 )1۲ 

شب( از این نمایشگاه بازدید کنند.
در ایــن نمایشــگاه غرفه های مختلفی وجــود دارد که در 
هر غرفه با اســتفاده از هنرهای تجسمی یک واقعه خاص 

شبیه ســازی شده است که از جمله این غرفه ها می توان به 
مواردی از قبیل واقعه غدیر، تولد حضرت زهرا)س(، کعبه 
و تولد حضرت علی)ع(، کوچه بنی هاشــم، درب ســوخته، 
ســیلی خوردن حضرت، خانه حضرت زهرا)س(، تشــییع 
شبانه حضرت، نخلستان و درددل حضرت علی)ع( با چاه، 
قتلگاه امام حســین)ع( و عاشورا، نماد بین الحرمین ، غرفه 

امام زمان)عج( و شهید سلیمانی اشاره کرد.
الزم به ذکر است این نمایشگاه تا پنجشنبه هفته جاری 
برپا بوده و چند برنامه جانبی نیز دارد که حرکت دســته 
عزای فاطمی به ســمت حرم مطهر در سه شــنبه شب 
)ســاعت ۲1( و حرکت عزاداران به سمت گلزار شهدای 
شــهرک امام علی)ع( در صبح روز چهارشــنبه از جمله 

این برنامه هاست.

همزمانباایامسوگواریحضرتفاطمهزهرا)س(برپاشد

jنمایشگاهیاسکبوددرشهرکامامعلی



روی خط حادهث

شورا
از سوی شهرداری مشهد

 بودجه 12هزار و 792میلیارد تومانی 
سال 99 تقدیم شورا شد 

قدس: شــهردار مشهد 
صبح روز گذشته بودجه 
12هــزار و792 میلیارد 
تومان سال 99شهرداری 
شورای  تقدیم  را  مشهد 
اسالمی شهر مشهد کرد.
محمدرضــا کالیــی در 

این خصوص گفت: مأموریت اصلی بودجه سال 99 تحقق 
مضامین راهبردی برنامه عملیاتی 1400-1397شهرداری 

در سال سوم است.
وی با بیان اینکه به مــردم تعهد می دهیم برنامه عملیاتی 
میان مدت در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: اگر موفق شویم 
کار را جلوتر خواهیم برد، اما عقب ماندگی از برنامه به عنوان 
خط قرمز بوده و پذیرفته نخواهد شــد.کالیی تصریح کرد: 
هدف ما در بودجه، شهری با حمل ونقل پاک، سریع، ایمن 

و شهری زیست پذیر با اقتصادی پویا و هوشمند است.
شهردار مشهد ادامه داد: در بودجه سال آینده سهم 29/4برای 
بخش جاری و ســهم 70/6 برای بخش عمرانی در نظر گرفته 
شده است.وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده  یک هزار 
و 476میلیارد تومان اعتبار به بهسازی خطوط ریلی اختصاص 
یافته اســت، ادامه داد: تصمیم داریم در بودجه سال 99 خود 
را به شــهری با حمل ونقل عمومی در دسترس، متصل و پاک 

متعهد کنیم. 
وی گفــت: در مجموع در بودجه ســال آینده  یک هزار 
و 476میلیــارد تومان به بهســازی خطوط ریلی، ۸۵0 
میلیــارد تومان به پروژه های بازآفرینی شــهری، 420 
میلیــارد تومان به پروژه فضای ســبز و کمربند ســبز 
مشــهد اختصاص خواهد گرفت.کالیــی افزود: در این 
بودجه با تهدیدهایی مواجه هســتیم، تهدید اول الیحه 
درآمدهای پایدار شــهری اســت که در مجلس داریم و 

نمی دانیم خروجی آن چه خواهد بود.
شــهردار مشهد با بیان اینکه تورم حاکم برجامعه و توسعه 
زیرســاخت ها، دومین تهدید است، اضافه کرد: این موضوع 

موجب می شود بودجه نگهداشت شهر افزایشی باشد.
وی ادامه داد: ســومین تهدید این اســت که ما نمی دانیم 
دولت چقدر از محل اعتباراتی که حق شهرداری هاست به 
ما اعطا می کند.وی تصریح کرد: بنابراین با توجه به وضعیتی 
که دولت با آن مواجه است، از لحاظ درآمد حاصل از فروش 

نفت ریسک ما را در بخش کمک های دولت باال می برد.
کالیی ادامــه داد: در بحث قیمت نهادهای حوزه انرژی در 
بخش حمل ونقل با موضوع ســوخت روبه رو هســتیم که 
مجموعه این تهدیدها از حوزه پیرامونی نیاز داشت تا نکاتی 

را متذکر شویم.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه در کنار تهدیدها فرصت هایی 
نیز وجود دارد، اظهار کرد: کاری که در شورای پنجم مبنی 
بر برش های منطقه ای و مکان محورشــدن برنامه عملیاتی 
شروع شد اکنون در دســترس قرار دارد و مدیران مناطق 
و ســازمان ها با آن خو گرفته اند و این برای ما یک فرصت 
است.شهردار مشهد گفت: اولویت های ما نیز در بودجه سال 
آینده این است که پروژه هایی را که شروع کرده ایم به اتمام 
برســانیم و این موضوع تقریباً خط سیر بودجه را برای ما 

مشخص خواهد کرد.
وی اضافــه کــرد: درمجموع بودجه از لحــاظ منابع مبلغ 
12هزار و792 میلیارد تومان است که ۵هزار و 347 میلیارد 
تومان آن در قالب درآمدهای عمومی، 3هزار و 2۵1میلیارد 
تومان درقالب واگــذاری دارایی های ســرمایه ای و 3هزار 
و ۵94میلیــارد تومان در قالب واگــذاری دارایی های مالی 

خواهد بود.
وی گفت: همچنین بودجه سال 99 از حیث مصارف 11هزار 
و ۸72 میلیارد تومان است که 3هزار و 7۸6میلیارد تومان 
اعتبارات هزینه ای، ۵هزار و ۵66میلیارد تومان تملک دارایی 
ســرمایه ای،2هزار و ۵20میلیارد تومان تملک دارایی های 
مالی و 920 میلیارد تومان هم انتقال به سال های بعد ناشی 

از درآمدهای پایان سال 99 است.
وی تصریح کــرد: همچنین در بودجه ســال 99 افزایش 
1۵۵میلیارد تومانــی را در اعتبارات ایجاد اماکن فرهنگی، 
ورزشی و گردشگری در نظر گرفته ایم و 129 میلیارد تومان 
نیز برای بهســازی، توســعه و رفع مشکل آبگرفتگی معابر 

اعتبار گذاشته شده است.
وی در ادامه گفت: سعی خواهیم کرد پروژه جدیدی را آغاز 
نکرده و تالشــمان بر تکمیل پروژه ها باشد، ولی از شورای 
شــهر تقاضا داریم نحوه بررسی بودجه به گونه ای باشد که 
از لحاظ زمانبندی بر آنچه در پروژه ها قول داده ایم، تمرکز 

کنیم.
گفتنی است؛ آلبوم بودجه ســال 99شهرداری مشهد روی 

سامانه فاش برای اطالع عموم قرار داده شده است.

وقوع یک حادثه دلخراش در کارگاه ساختمانی
میلگرد در شکم نگهبان جوان فرو رفت

معاون  قرمــز:  خط 
آتش نشــانی  عملیات 
از امدادرسانی  مشــهد 
گروه هــای نجــات دو 
آتش نشانی  ایســتگاه 
مشــهد بــه نگهبــان 
ســانحه دیده در یــک 

پروژه ساختمانی در شرق این شهر خبر داد.
آتشــپاد محمدجواد ســبحانی با بیان این مطلب گفت : به 
دنبال تماس شــهروندان با ســامانه 12۵ مبنی بر سقوط 
نگهبان یک ســاختمان در حال ســاخت روی میلگردهای 
این پروژه ساختمانی، ســتاد فرماندهی بالفاصله تیم امداد 
و نجــات ایســتگاه های 6 و 2 را به محل حادثــه در بولوار 

میرزاکوچک خان اعزام کرد.
معاون عملیات آتش نشــانی مشــهد افزود: پس از رسیدن 
نیروهای امدادی در محل مشــخص شــد در حادثه مذکور 
نگهبان 21 ساله این پروژه در حین تردد به دلیل نامعلومی 
دچار حادثه می شــود و از ارتفاع حدوداً 10 متری به داخل 
گودبرداری ســقوط کرده که متأسفانه یک عدد میلگرد به 
طرز دلخراشی در بدن این فرد فرو رفته و موجب مصدومیت 
شدید او می شود.وی ادامه داد: نجاتگران آتش نشانی بی درنگ 
با ایمن ســازی کامل محل حادثه و با به کار گیری تجهیزات 
ویژه ضمن رهاســازی فرد از میان میلگردها با رعایت کامل 
اصول ایمنی، مصدوم را روی برانکارد فیکس کردند و سپس 
برای ادامه عملیات امدادی او را تحویل تکنسین های اورژانس 
حاضر در محل دادند.معاون عملیات آتش نشانی مشهد تصریح 
کرد: این نگهبان جوان که از ناحیه ران پا و شکم به سختی 
زخمی شده بود، بالفاصله توسط آمبوالنس به مرکز درمانی 
منتقل شد و سپس گروه دیگری از نجاتگران آتش نشانی با 
حضور در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تحت نظارت پزشکان 
در اتــاق عمل عملیات نهایی بــرش زدن باقیمانده میلگرد 
فرو رفته در بدن این فرد را با موفقیت انجام دادند. شــایان 
ذکر است، این فرد برای ســیر مراحل درمانی همچنان در 
بیمارستان بستری اســت و علت دقیق وقوع حادثه توسط 

کارشناسان مربوط در دست بررسی است.

در حاشیه شهر مشهد صورت گرفت
دستگیری 6 سارق حرفه ای توسط بسیج

رحمانی: با اجرای یک 
شناســایی  ویژه  طرح 
بــا مجرمان  و برخورد 
در حاشیه شهر مشهد 
ناحیه  نیروهای  توسط 
سپاه  بســیج  مقاومت 
 6 مســلم )ع(  حضرت 

سارق در حاشیه شهر مشهد شناسایی و دستگیر شدند.
در نخســتین اقدام که در ساعات پایانی شب رقم خورد دو 
سارق باتری خودرو در حوالی شهرک شهیدرجایی شناسایی 
و دســتگیر شدند که از آن ها دو عدد باتری خودرو  سرقتی 
کشف شد.در ادامه و در پی ردزنی های نامحسوس در منطقه 
یک ســارق تحت تعقیب منزل هم دستگیر شد که در این 
رابطه از محل اختفای او یک تلویزیون ال سی دی و چندین قلم 
لوازم منزل کشف شد.همچنین در مهرآباد دو فرد مشکوک 
کــه در منطقه در حال تردد بودند، تحت کنترل قرار گرفته 
و هنگامی که  برای سرقت یک دستگاه خودرو پراید دست 
به کارشدند، توسط تیم های گشت ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
حضرت مسلم)ع( محاصره و دستگیر شدند. در پی آخرین 
عملیات، فردی که از سارقان موتورسیکلت های شهر بود در 
شهرک شهید باهنر درحالی دستگیر شد که از یک دستگاه 
موتورسیکلت پالک مخدوش و سرقتی )شماره تنه دستکاری 
شــده( برای انجام اقدامات مجرمانه اش استفاده می کرد. در 
نهایــت تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده برای کشــف 
دیگر اقدامات مجرمانه شــان تحویل عوامل انتظامی شدند.  

عدم رعایت فاصله طولی حادثه ساز شد
 تصادف زنجیره ای 

در جاده شاندیز- ابرده
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
برخــورد  از  بینالــود 
زنجیره ای هفت دستگاه 
خودرو در جاده شاندیز-
ابرده و مصدومیت چهار 
داد.ســرهنگ  خبر  تن 
علی اکبر حسین پور گفت: در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110 مبنــی بر وقوع یــک فقره تصادف زنجیــره ای در جاده 
شــاندیز- ابرده، بالفاصله گشــت تصادفات به همراه نیروهای 
امدادی به محل حادثه اعزام شدند.وی افزود: با حضور مأموران 
در محل و انجام بررسی های اولیه مشخص شد هفت دستگاه 
خودرو ســواری به دالیل نامعلومی با هم برخورد کرده اند.این 
مقــام انتظامی ادامه داد : در پی بــروز این حادثه چهار تن از 
سرنشــینان خودروها مصدوم که بالفاصله توســط نیروهای 
امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند. وی در پایان اظهار کرد: 
علت این حادثه لغزندگی و سراشیبی سطح جاده و عدم رعایت 

فاصله طولی توسط کارشناسان اعالم شده است.

کشف یک دستگاه فلزیاب در اسفراین
باشــگاه خبرنگاران: 
رئیـــس اداره میـــراث 
و  گردشگری  فرهنگی، 
صنایع دســتی اسفراین 
از کشــف یک دستگاه 
فلزیاب در این شهرستان 

خبر داد.
محمد محمدی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی اسفراین گفت: یک دســتگاه فلزیاب به کمک 
فرماندهی نیروی انتظامی در شهرســتان اســفراین کشف و 
ضبط شد.محمدی افزود: طبق قانون، ساخت، خریدوفروش، 
نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین 
ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی 
کشور اســت.وی اظهار کرد: با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و 
استفاده از این دستگاه که به  منظور کشف آثار و اموال تاریخی 

باشد، برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

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     .

ایجاد پارکینگ محله
به نظر من شــهرداری می تواند در محله ها با ایجاد پارکینگ محله حجم انبوه ماشــین ها در 

کوچه ها را که هر روز موجب درگیری می شود، ساماندهی کند.
935...6987

آنتن دهی ضعیف ایرانسل
در روستای عارفی خطوط ایرانسل آنتن دهی ضعیفی دارد. مسئوالن مخابرات لطفاً به فکر ما 

روستایی ها که هیچ امکاناتی نداریم، باشند.
936...2104

خط قرمز فرمانده انتظامي خراسان رضوی 
از دستگیري ســه عامل اقدام به آدم ربایی و 
رهایي پزشــک ۵4 ساله مشــهدي پس از 9 

شبانه روز خبر داد.
ســردار محمد کاظم 
این  تشریح  در  تقوي 
پرونده آدم ربایی گفت: 
روز   21:30 ســاعت 
بیست و سوم دي ماه 
جاری فردي در تماس 
با فوریت هاي پلیسي 110 از ربوده شدن یک 
پزشک ۵4 ســاله مشهدی توســط افرادی 

ناشناس خبر داد.

 شرح ماجرا از زبان خواهر گروگان
وي افزود: با توجه به اهمیت موضوع دســتور 
ویژه ای برای بررسی موضوع صادر و برهمین 
اساس کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایي پلیس 
آگاهي استان بدون فوت وقت وارد عمل شده 
و با حضور در صحنه تحقیقــات خود را آغاز 

کردند.
سردار تقوي، فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
ادامــه داد: خانمي که در محل ربوده شــدن 
دکتر مشهدی حضور داشت، وقتی مأموران را 
مشاهده کرد به سمت آن ها آمد و به کارآگاهان 
گفت برادر ۵4 ساله اش در حال تردد در همین 

خیابان بود که در یک لحظه توســط افرادی 
ناشناس ربوده شد.

فرمانده انتظامي خراســان رضوي اظهار کرد: 
با توجه به ادله و مســتندات موجود در محل 
وقوع جرم تحقیقات گسترده پلیسی آغاز شد. 
در همین میان بود که چند ساعت بعد پزشک 
ربوده شده با خانواده اش تماس گرفته و اعالم 
کرد آدم رباها که افرادی ناشناس هستند او را 
گروگان گرفتــه و در قبال آزادي اش تقاضاي 

200 سکه طال کرده اند.

 راننده ای که گروگانگیر شد
این مقام انتظامي خاطرنشان کرد: بررسي هاي 
علمي پرونده با اقدامات وسیع اطالعاتي توسط 
تیم های زبده پلیســی سرانجام مؤثر واقع شد 
و مأموران توانســتند به تاریکخانه این اقدام 
مجرمانه راه پیدا کنند و هویت یکی از آدم رباها 
را شناسایی کنند. وقتی امتداد سرنخ به دست 

آمده با دقت پیگیری شــد مشخص شد یک 
جوان که چند مرتبه به عنوان راننده پزشک 
۵4 ساله ربوده شده او را به نقاط مختلف شهر 
رسانده بود، دستی در این اقدام مجرمانه دارد.

وي تصریح کرد: همچنین بررسي پلیس حاکي 
از آن بود که متهم با توجه به اطالعات دقیقي 
که از محل های رفت و آمد پزشک و زمان آن 
داشته، نقشه اخاذي را طراحي و برای اجرای 
نقشــه آدم ربایی دو نفر از دوستانش نیز او را 

همراهی کرده اند.
فرمانده انتظامي خراســان رضوي در تشریح 
آخرین عملیات پلیســی و دستگیری عامالن 
جرم هم عنوان کرد: کارآگاهان مبارزه با جرایم 
جنایي پلیس آگاهي پس از 9 شــبانه روز کار 
گسترده اطالعاتي و پلیسي محل اختفاي این 
فرد را در حاشیه شهر شناسایي و یکشنبه شب 
گذشته در اقدامي غافلگیرانه پس از هماهنگي 
با مقام قضایي عملیات دســتگیری او را کلید 
زده و وارد مخفیــگاه متهمان که همان محل 

نگهداری گروگان بود، شدند.
وي بیان کرد: در ادامه هر ســه آدم ربا در یک 
اقدام ضربتی دستگیر شــدند و فرد گروگان 
گرفته شــده هم در صحت و ســالمت نجات 

یافت.
تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشــن شدن 

دیگر ابعاد این پرونده ادامه دارد.

تیر گروگانگیران برای رسیدن به 200 سکه طال با هوشیاری پلیس به سنگ خورد

رهایي پزشک مشهدي از چنگ آدم ربایان
آب و هوا

هوای خراسان رضوی گرم می شود
و  نقشــه ها  قــدس: 
مدل های هواشناســی 
استقرار  نشــان دهنده 
جوی نسبتاً پایدار طی 
دو روز آینده در سطح 
استان هستند که سبب 
آالینده های  افزایــش 

جوی در شــهرهای صنعتی و پرجمعیت استان از جمله 
شهرستان مشــهدمقدس خواهد شد. همچنین تغییرات 
دمایی طی امروز در ســطح استان محسوس نیست، اما در 
روزهای پایانی هفته دمای هوا به طور میانگین بین 4 تا 6 
درجه سلسیوس نسبت به امروز افزایش خواهد یافت.بر این 
اساس هوای امروز مشهد ، صاف تا کمی ابری گاهی  افزایش 

سرعت وزش باد و در طول روز غبارآلود خواهد بود.
در 24 ســاعت گذشــته زاوه با کمینه دمای 11- درجه 
سلسیوس سرد ترین و سرخس با بیشینه دمای 11 درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
در این مدت کمینه و بیشــینه دمای شهر مشهدمقدس 
به ترتیب 3- و ۸ درجه سلســیوس بوده است. همچنین 
بیشترین ســرعت وزش باد از ایســتگاه های هواشناسی 
ســرخس و تربت حیدریه با سرعت 36 کیلومتر بر ساعت 

گزارش شده است.
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مهر: هوبره از جمله پرنده های مهاجر کمیاب در زیرکوه بوده که به دلیل قاچاق و شکار 
غیرمجاز در خطر انقراض قرار گرفته است.

همزمان با فرارسیدن روزهای سرد سال، شهرستان زیرکوه میزبان پرندگان زیبا و کمیابی 
مانند هوبره می شــود. گرانقیمت بودن این پرنده در دیگر کشورها و ناآگاهی و همکاری 
افراد بومی با شــکارچیان و قاچاقچیان این پرنده منحصربه فرد موجب شده تا نسل این 

پرنده در خطر انقراض قرار گیرد.
بنا به گفته مردم و کارشناســان، تله گذاری شکارچیان غیرمجاز برای صید هوبره نه تنها 
کاهش جمعیت این پرنده را به دنبال دارد بلکه موجب از بین رفتن مراتع و صدمه زدن 
به حیات طبیعت می شود. همچنین این امر عرصه تنفس را برای روستاییان تنگ کرده 
و منابع تغذیه دام هایشان را از بین می برد.از دیگر گفته های مردم و مسئوالن هم می توان 
فهمید که تله گذاری شــکارچیان عالوه بر تهدید هوبره، حیات دیگر وحوش را به خطر 

می اندازد و حیوانات زیادی را در دام خود گرفتار می کند.

 مقابله با شکارچیان هوبره نیازمند عزم ملی
یکی از شهروندان بارنجگان زیرکوه در این خصوص بیان کرد: با توجه به اینکه نسل هوبره 
در حال انقراض بوده، برای مردم منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است، اما متأسفانه در 
این روستا هم شــکارهایی انجام می شود.شیفته با اشاره به اینکه افراد معدودی از شکار 
هوبره ســود می برند، اما کل مردم منطقه ضرر می کنند، گفت: با وجود تالش های انجام 
شده، با توجه به عرصه وسیع روستاها و نیروهای محدود محیط زیست امکان حفاظت از 

تمام مناطق نیست .

 زخم شکارچیان بر تن روستاییان
یکی دیگر از اهالی این روســتا هم با بیان اینکه شکارچیان 200 متر از مراتع درختکاری 
را تخریب می کنند تا تله گذاری کنند، گفت: این امر موجب از بین رفتن مراتع جنگلی و 
منابع تغذیه ای دام ها می شود.محمدی با اشاره به بادهای 120 روزه سیستان  بیان کرد: از 
بین رفتن درختان موجب ایجاد گرد و خاک و طوفان شده که بسیاری از روستاییان را آزار 
می دهد.وی خواستار مقابله جدی با شکارچیان این پرنده کمیاب شد و افزود: اگرچه تله 
را برای هوبره جای گذاری می کنند، اما گاهی اوقات حیواناتی مانند گربه وحشی، خرگوش و 

حتی گوسفندان در آن گرفتار می شوند.

 جمعیت هوبره رو به انقراض
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی نیز با اشاره به ویژگی های هوبره بیان کرد: هوبره 
پرنده ای درشــت جثه بوده که به دلیل شباهت زیاد به بوقلمون، به نام بوقلمون وحشی 
هم شناخته می شود.حسن اکبری با بیان اینکه این پرنده کمتر پرواز می کند و بیشتر راه 

می رود، اظهار کرد: همچنین گاهی پروازهای طوالنی مدت داشــته و تا پاکستان، چین و 
مغولستان می رود.

 زیرکوه بیشترین تله گذاری هوبره در کشور را دارد
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: متأسفانه خراسان جنوبی تقریباً باالترین 
نرخ قاچاق پرنده هوبره را دارد و بیشترین تله گذاری کشور را در شهرستان زیرکوه داریم.

وی با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری قریب به 2هــزار تله را جمع آوری کردیم، افزود: 
متأسفانه تله گذاری برای برخی از جوامع محلی شغلی کاذب شده و پس از جمع آوری تله 

توسط محیط زیست، آن ها دوباره تله گذاری می کنند.
اکبری بیان کرد: شــکار هوبره زمینه تشکیل گرد و غبار را ایجاد می کند که در این امر 

اداره کل منابع طبیعی هم مسئول بوده و باید ورود کند.

 شکار هوبره 3۰ میلیون  تومان جریمه دارد
فرماندار زیرکوه هم با بیان اینکه برای شکار نیاز به تله گذاری است و تله گذاری هم نیازمند 
بوته کنی اســت، گفت: اســتفاده از توان نیروهای نظامی و انتظامی، شوراها، دهیاران و 

تشکل های مردمی از جمله اقدامات انجام شده برای جلوگیری از این امر است.
عرب شاهی جریمه شکار هر پرنده هوبره را قریب به 30 میلیون تومان دانست و اظهار کرد: 
جریمه شکار این پرنده برای افرادی که دانسته اقدام به شکار می کنند، نسبت به افرادی 

که ندانسته اقدام به این کار می کنند، بیشتر است.
آنچه مســلم است حفظ حیات وحش و منابع طبیعی وظایف هر انسانی بوده که باید در 
انجام این رسالت کوشا باشد. به نظر می رسد باید با فرهنگ سازی از سوی متولیان، نهضتی 
فراگیر برای حراست از حیات وحش صورت گیرد که این امر همتی بلند و اقدامی ریشه ای 

را می طلبد.

انقراض این گونه نادر نزدیک است

زیرکوه؛ قتلگاه هوبره 

زاویه تصویر

 دهکده چوبی 
یکی از جاذبه های گردشگری 
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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



ورزش خراسان

میراث

خواهر شهید اسدی بازگو کرد

روزه داری برای اعزام به سوریه و شهادت
سرور هادیان  شــهدای مدافع حرم برای 
طلبیده شدن و رسیدن به این مقام سختی های 

زیادی کشیده اند. 
خواهر شهید اســدی با بیان این نکته تأکید 
می کند: برادرم پیش از رفتن به سوریه چهار 
دوره در جهاد عراق مشارکت کرده بود و برای 
جهاد در ســوریه از اربابان و ولی نعمتان خود 
)حضرت علی)ع(، امام حســین)ع( و حضرت 
ابوالفضل العباس)ع(( کسب اجازه کرد. پیش 
از اعزام به سوریه برای اینکه بتواند برود و کسی 
سد راهش نشود 40 روز روزه گرفت و هر شب 
تا صبح مشغول نماز شب و عبادت بود تا بدون 

مشکل به سوریه برسد.

 تکرار تاریخ
اعظم اسدی با اشــاره به اینکه شهدای دفاع 
مقدس و حــرم افرادی بودند که غرق زندگی 
روزمره نشدند، بیان می کند: آن ها حواسشان 
به این مسئله بود. اما آن ها چطور این شخصیت 
را پیدا کــرده و در دامان چه مادر و کنار چه 
پدری رشد کردند؟ و این درحالی است که در 
گذشته حتی والدین سواد چندانی نداشتند. 
برای پدر و مادر من که همه بچه هایشان هم 
تحصیلکرده اند دو چیز بسیار مهم بود؛ اگر ما 
در مسیر درســت قرار گرفتیم، دلیل اول این 
اســت که مادرم همیشــه محبت را بی دریغ 
به ما عنایت داشــت؛ حتی در وصیت هایی از 
برادرم که مکتوب و برخی به صورت فیلم برجا 
مانده، مدام تأکید می کند کمتر مادری چنین 
زحمت های بی دریغی برای هشــت فرزندش 

می کشد. مادرم خودش را وقف ما کرد.

 زن خدای خانه است
این خواهر شهید می افزاید : من خودم شاغل 
هستم، اما آنچه این روزها برای برخی مادرها 
کمرنگ شده، نقش تربیت فرزند است. تصور 
می شــود اگر خانمی خانه دار باشــد ارزش و 

جایگاه ندارد. 
اما در عربی کلمه زیبایی به خانم خانه نسبت 
داده شده است »رب البیت« یعنی خدای خانه؛ 
این صفت بزرگ را خدا به زن داده است. بسیار 
خوب است مادر خانه تحصیالت داشته باشد 
و لزوماً بحث تحصیل نیســت، بلکه مطالعه و 

کتاب خواندن مهم است.

 تأثیر لقمه حالل 
وی در ادامه بیان می کند: دلیل 
دوم هم این اســت که پدر من 
در لقمــه حالل خیلــی دقت 
داشت. پدر و مادر ها باید در لقمه 
حالل دقت کنند که رمز عاقبت 
بخیری فرزندان در همین است. 
خصلــت حضرت زهــرا)س( را 
یادآور می شــوم: ایشان هیچ گاه 
از همسرش چیز زیادی را طلب 
نمی کرد. وقتی درخواست هایمان 
خارج از توان همســرمان باشد 

دیگر آن لقمه، لقمه حاللی نخواهد بود. 
امروز زنان جامعه ما باید مقام خودشــان را باال 
ببرند، چون آن ها  تربیت انســان های جامعه را 
برعهده دارند. رسالت بزرگی بر دوش زنان است 
و اگر مردهایمان آن را فراموش کردند باید این 

دوباره به آن ها یادآوری شود.

 مدافعان اهل دل و معنا 
او می گوید: پدرم در بســتر بیماری بود؛ برادرم 
از شرکتی که در آن مشغول به کار بود استعفا 
کرد؛ دســت پدر و مادرم را می بوســید و مدام 
می گفت از ته دل راضی باشــید که من بروم. 
می گویند مدافعان برای پــول می روند، برادرم 
دارای جایگاه و شغل بود، حتی پدرم گفت باغی 
را که دارم می فروشــم و دفتر وکالت خودت را 
راه اندازی کن. محمد گفت: آن را هم که بدهید 

این دنیا می گذرد، اما اگر 
صبوری کنیــد و مرا به 
حضرت زینب)س( بدهید 
اگر توفیق داشــته باشم، 
شهید می شــوم؛ در غیر 

این صورت برمی گردم.

 یک خواب 
و یک اتمام حجت 

اســدی  شــهید  خواهر 
می گوید: از دســت دادن 
جوان سخت است. مادرم 
گریه هــای زیادی کرد. او شــرط رفتن برادرم 
را خواســته حضرت آقا اعالم کرد و گفت: اگر 
ایشان بگویند، حجت تمام است. خواهرم زهرا 
خــواب دیده بود بیرون شــهر در باغ پدری ام، 
محمل حضرت زینب)س(اســت و پشــت در 
اتاق حضرت ایســتاده اند. خواهرم پرسید چرا 
بی بی جان اینجا هستند؟ به خاطر دارم آن زمان 
بــرادر دیگرم بهزاد برای دفاع رفته بود و تالش 
می کرد برای دومیــن بار برود. در خواب بی بی 
جان گفتند: چون پسرهای این خانه مدافع حرم 
هستند، بی بی جان آمده اند به آن ها سر بزنند. 
خواهرم در نیشابور مدیر مدرسه است و از شرط 
مادرم بی اطالع بود. وقتی خوابش را تعریف کرد، 
محمد و بهزاد هم بودند و گفتند: مادر دیدی، 
پس این راه درست است. مادرم هم چون در این 
مکتب بزرگ شده بود، رفتن برادرانم را پذیرفت. 

مادرم می گوید: پــس از این خواب محمد در 
نمازشب خیلی بلند گریه می کرد و من که توان 
دیدن گریه های جوانم را نداشتم از خدا خواستم 
دعای پسرم را اجابت کند. خواهر شهید اسدی 
بیان می کند: مادرم راضی شد و برادرم به سوریه 
رفت. فرمانده دالور و خط شــکن بود و دارای 
شــجاعت و بصیرت. او در ســوریه هیچ گاه به 
همرزمانش نگفته بود تحصیلکرده  است و آن ها 

او را به عنوان فرمانده برگزیده بودند. 

 شهادت با دهان روزه 
این خواهر شهید تصریح می کند: او روز اول ماه 
رمضان شهید شده بود، اما پس از دو هفته به ما 
اطالع دادند و پس از دو ماه به ما اعالم عزاداری 
شد. چند تکه پیکر و استخوان برادرم به شهرمان 
بازگشــت. او درباره لحظه شــهادت برادرش 
می گوید: همرزمان برادرم با دوربین پیکر چند 
شهید را در میدان جنگ بین نیروهای خودی 
و دشــمن مشــاهده می کنند و به جانشین او 
می گویند. در همان لحظه این شهید بزرگوار سر 
می رسد و می گوید مادران این شهدا چشم به راه 
فرزندان خود هستند؛ بنابراین او می رود که پیکر 
شهدا را با چند نفر دیگر که داوطلب می شوند، 
برگردانند که در نزدیکی پیکر شــهدا کمین 
می خورند و در اول ماه مبارک رمضان با دهان 
روزه به شهادت می رسد. گفتنی است، یکی از 
وصیت های این شهید عزیز از زبان همرزمش 
این بوده که دوســت دارم من هم مثل مادرم 
فاطمه زهرا)س( پیکرم مجهول المکان و اینجا 
نزد عمه جانم زینب)س( بمانــد. او با اقتدا به 
اربابش بی کفن و دور از وطن به شهادت رسید. 
شــهید محمد اســدی، متولد 1364 تهران و 
دانش آموخته رشته حقوق بود. او در سال های 
91 تا 93 از فعاالن دانشــجویی مشــهد بود و 
دبیری شــورای انجمن های علمی دانشجویان 
دانشگاه پیام نور مشهد را نیز بر عهده داشت. نام 
جهادی او در سوریه »غالم عباس« و در عراق 
»ابوزینب« بود. سمت او در جهاد نیز جانشین 
محور و فرمانده گردان )خط شکن( بود. وی در 
اول ماه رمضان 1395 در جنوب حلب )خلصه( 
به شــهادت رسید. پیکر مطهر شهید »محمد 
اسدی« فرمانده گردان »غالمان عباس« لشکر 
فاطمیون در کنار دوست شهیدش جواد جهانی 

در پارک خورشید مشهد آرام گرفت.

روایت شهادت

تعزهی

افتخار

یار مهربان

  برگزاری تعزیه فاطمي در نیشابور
نیشابور- خبرنگار قدس: 
همزمان با سالروز شهادت 
فاطمه  ام ابیها حضــرت 
زهرا)س( سوگواره تعزیه 
شهرســتان  در  فاطمي 

نیشابور برگزار مي شود.
مسئول امور هنری اداره 

فرهنگ و ارشــاد اسالمي نیشابور اظهار کرد: تعزیه استقبال 
چشــمگیر و بي نظیر مردم والیتمدار و عاشــقان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( نیشــابور را همراه داشــته اســت. این 
شهرستان با داشتن تعزیه خوانان و مرثیه سرایان مطرح استان 
و کشور توانســته مردم را گرد تعزیه جمع کرده تا در سوگ 
حضرت  فاطمه زهرا)س( و اهل بیت ایشان اشك ماتم بریزند.

حمیدرضا آتشی گفت: سوگواره تعزیه فاطمي همزمان با ایام 
شهادت ام ابیها حضرت زهرا)س( در 8 و9 بهمن صبح و بعد از 

ظهر در شهرستان نیشابور برگزار می شود.
وی یادآور شد: این سوگواره در روستای احمدآباد روز سه شنبه 
8 بهمن از ســاعت 8 تا 14 بعدازظهر، در روســتای فدیشه 
نیشابور چهارشنبه 9 بهمن از ســاعت 8 تا 14 بعدازظهر و 
همچنین در روستای ســرچاه سه شنبه  پس از نماز مغرب 

وعشا برگزار می شود.

 درخشش عکاس خراسانی 
در جشنواره »سروناز« 

قدس: عکاس خراسانی 
در شــصت و ســومین 
منطقــه ای  جشــنواره 
سینمای جوان »سروناز« 
درخشید. آیین اختتامیه 
ســومین  و  شــصت 
منطقــه ای  جشــنواره 

سینمای جوان »سروناز« و نخستین جشنواره ملی سینما و 
ادبیات، با حضور جمعی از مدیران انجمن ســینمای جوانان 
ایــران و همچنین جمــع کثیری از هنرمنــدان در پردیس 

سینمایی هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد.
در پایان در بخش عکس، تندیس جشنواره و مبلغ 25 میلیون 
ریال به عنوان عکس اول به حمید ســبحانی از مشهد برای 

عکس »دست های معلق« اهدا شد.

با هدف اهدای کتاب دفاتر مدیران آغاز شد 
 پویش »کتاب خواندنی است نه تزئینی« 

در خراسان رضوی
مدیــرکل  قــدس: 
عمومی  کتابخانه هــای 
خراسان رضوی با پویش 
»کتاب خواندنی اســت 
از مدیران  تزئینــی«  نه 
اســتان بــرای اهــدای 
کتاب دفاتــر خود برای 

تجهیز کتابخانه های مناطق محروم دعوت کرد. حجت االسالم 
علی اکبر ســبزیان گفت: نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور با 
هدف تقویت اجراي برنامه مســتمر اهداي کتاب، در تمامي 
کتابخانه هاي کشور پویش »اهداي کتاب، اهداي آگاهي« را 
در دست اجرا دارد تا به واسطه آن منابع کتابخانه هاي عمومي 

تقویت شود.
وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح در خراسان رضوی، 
پویش »کتاب خواندنی اســت نه تزئینــی« با هدف ترغیب 
مســئوالن اســتان به اهدای کتاب های دفاتر خود آغاز شده 

است.
وی ادامه داد: امیدواریم مســئوالن اســتان با مشــارکت در 
این طرح زمینه بهره مندی مناســب و مفیــد کتاب ها را در 
کتابخانه هــای عمومی مناطق محروم  و کم برخوردار فراهم 

کنند.
شایان ذکر است، هشتگ »کتاب خواندنی است نه تزئینی« با 

همین منظور در فضای مجازی ایجاد شده است.

 سرپرست معاونت توسعه امور ورزش 
اداره کل ورزش و جوانان خبر داد

  هر شهرستان خراسان جنوبی
دارای دو زمین چمن مصنوعی   

قدس: سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبی 
از برگــزاری 241 برنامه 
فرهنگی ورزشی در دهه 
فجر امســال خبر داد و 
پیگیری های  بــا  گفت: 
مدیــرکل  و  اســتاندار 
در  جوانــان  و  ورزش 
سال جاری هر شهرســتان دو زمین چمن مصنوعی خواهد 
داشت. محســن قطبی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 
پیش از انقالب اماکن ورزشی استان انگشت شمار بودند و در 
خود بیرجند اماکن در ابعاد کوچك وجود داشت، عنوان کرد: 

اما امروز 11 فضای ورزشی تنها در شهر نهبندان وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی ورزشی نیز اقدامات زیادی 
انجام شده است، افزود: امروزه با بعد ایرانی – اسالمی، ورزش 
اســتان بهتر و بیشتر دیده شــده به گونه ای که در خراسان 
جنوبی حدود 50 درصد ورزشــکاران سازمان یافته در حوزه 
بانوان هستند. وی با اشاره به کلنگ زنی پنج پروژه ورزشی در 
دهه فجر امسال، بیان کرد: این پروژه ها شامل سالن ورزشی و 
چمن مصنوعی در دهشك طبس با اعتبار 6 میلیارد و 500 
تومان، ســالن چند منظوره نوغاب پسکوه قاین با اعتبار یك 
میلیارد و 600 هزار تومان، فاز یك سالن تیراندازی مجموعه 
علوی بیرجند با اعتبار 5 میلیارد تومان، سالن چند منظوره 
روســتای خشــك با 2.5 میلیارد تومان اعتبار و سالن چند 
منظــوره کریت در طبس با 2.5 میلیارد تومان اعتبار خواهد 

بود.

 رئیس اداره ورزش و جوانان 
تربت حیدریه معرفی شد

با  درمراســمی  قدس: 
حضور امام جمعه تربت 
حیدریه، معاون سیاسی، 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
شهرستان   این  فرماندار 
و جمعی از پیشکسوتان 
رؤســای  ورزش، 
هیئت های ورزشی و ورزشکاران از خدمات رئیس سابق اداره 

ورزش و جوانان این شهرستان تجلیل شد. 
حجت االسالم والمسلمین عصمتی، امام جمعه تربت حیدریه 
با اشــاره به اهمیت ورزش در کالم مقام معظم رهبری بیان 
کرد: تربت حیدریه در حوزه ورزش از ســرآمدان استان است 
و این موفقیت در ســایه همدلی و تالش خالصانه فعاالن این 
حوزه رقم خورده اســت. در ادامه سید علی موسوی، معاون 
سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تربت حیدریه اظهار 
کرد: حوزه ورزش و عرصه جوانان به برنامه مدون، کار مضاعف 
و عزم همگانی نیاز دارد تا مسیر ترسیم شده در جهت رشد و 
توسعه پایدار هدایت شود. گفتنی است، در پایان این مراسم 
با اهدای هدایایی از تالش های سید حمیدرضا امینی در طول 
دوره هفت ساله ریاست اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه، 
تجلیل  و مجید رضایی به عنوان رئیس این اداره معارفه شد.

 بازدید استادان تاریخ مغولستان 
از آثار تاریخی جوین و جغتای 

ایرنا: گروهی از اســتادان تاریخ دانشگاه های مغولستان در قالب 
گردشگران خارجی در ســفری یك روزه از محوطه ها و بناهای 
باستانی شهرستان های جوین و جغتای در غرب خراسان رضوی 
بازدید کردنــد. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری جوین گفت: این گروه 9 نفره استادان تاریخ هستند 
که درباره اســتیالی مغول، پیامدهای آن و تأثیرپذیری از اقوام 
مختلف در حال پژوهش میدانی هســتند و به همین منظور به 
غرب خراسان رضوی ســفر کرده اند.  محسن سالطینی افزود: 
گردشگران خارجی در این سفر از محوطه تاریخی بحرآباد، بنای 
آرامگاه شیخ سعدالدین محمد حمویه جوینی، شهر تاریخی آق 
قلعه جوین و در ادامه از برخی آثار تاریخی شهرســتان جغتای 
دیدن کردند. وی گفت: شهرستان جوین با جاذبه های تاریخی 
و گردشگری شاخص شامل شهر تاریخی آق قلعه، بقعه تاریخی 
امامزاده هفت معصوم کروژده، آرامگاه سعدالدین حمویه جوینی 
و آرامگاه خواجه نجم الدین کبری، آبشار بید، سد یام و مجموعه 
گردشگری روستای بیدخور است که ظرفیت مناسبی برای بازدید 

گردشگران دارد.   

پیش از اعزام به سوریه 
برای اینکه بتواند برود 

و کسی سد راهش نشود 
40 روز روزه گرفت و 
هر شب تا صبح مشغول 
 نماز شب و عبادت بود 

 تا بدون مشکل
به سوریه برسد

بــرش

با روایتی درباره شهید مدافع حرم جواد جهانی 
 مستند »جهان جواد« رونمایی می شود

»جهان  مستند  قدس: 
جواد« که روایتی درباره 
شهید مدافع حرم جواد 
جهانی است، رونمایی و 

اکران می شود.
طبق گفته مدیرتولید و 
روابط عمومــی این اثر، 

مســتند »جهان جواد« در روایتی ســاده و صمیمی تالش 
کرده بخش هایی از زندگی و جهاد این شــهید مدافع حرم را 
به تصویر بکشــد. در این اثر که بخش قابل توجهی از آن را 
تصاویر مستند مرتبط با این شهید در سوریه تشکیل می دهد، 
دو همرزم از جمله مداح اهل بیت)ع( حاج احمد واعظی که 
در ســوریه همراه وی بوده اند، در خاطراتی شنیدنی لحظات 
شهادت شهید جواد جهانی در منطقه حلب سوریه را روایت 
می کنند. شهید جواد جهانی از مدافعان ایرانی و مشهدی تیپ 
فاطمیون بود که 22آبان95 در منطقه عملیاتی حلب سوریه 

به شهادت رسید.
جواد محمدزاده با اشاره به عوامل تولید مستند »جهان جواد« 
گفت: ســیدصادق غفوریان کارگردانــی و پژوهش این اثر را 
برعهده داشــته و تدوین را سیدمحمدرضا تهامی انجام داده 
است. مستند »جهان جواد« توسط مؤسسه فرهنگی هنری 
خراسان، آخرین خبر و کانون بسیج رسانه شهیدان جهانی و 

سیدی تهیه شده است. 
بنابر گفته وی، این مســتند پنجشنبه 10 بهمن 98 ساعت 
9:30 در مراسمی با حضور خانواده و همرزمان این شهید در 

پردیس سینمایی هویزه اکران و رونمایی خواهد شد.  
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ایسنا  مدیرکل حفاظت محیط زیست خراســان جنوبــی از وجود بیماری طاعون 
نشخوارکنندگان کوچك در مناطق آزاد شهرستان فردوس و سرایان خبر داد و گفت: 
تاکنون تعداد الشــه های مکشــوفه قوچ و میش در محدوده شهرستان های فردوس و 

سرایان به حدود 70 مورد رسیده است.
حسن اکبری گفت: مدتی پیش گزارش تلفات پراکنده  در حیات وحش )قوچ و میش( 
در مرز شمالی استان)مرز فردوس، بجستان و گناباد( توسط محیط زیست شهرستان 
فردوس به اداره کل رسید که در همان بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدیم احتماالً 
عامل بیماری از منطقه حفاظت شــده هاللی واقع در خراسان رضوی به داخل استان 
گســترش پیدا کرده، چرا که پیش از این در شهرســتان های گناباد و بجستان تلفات 
حیات وحش گزارش شده بود. وی افزود: پیگیری این موضوع مهم در دستور کار قرار 
گرفت. مهم ترین مسئله از همان ابتدا تشخیص قطعی بیماری بود که باوجود همکاری 
تنگاتنگ دامپزشکی، روند تشخیص بیماری به دلیل نامناسب بودن نمونه های ارسالی به 

دامپزشکی و فاسد شدن الشه ها به کندی پیش می رفت. 
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: در نمونه های بررسی شده 
قبلی از حیات وحش تلف شده در خراسان رضوی، علت مرگ مواردی همچون پنومونی 
ریوی، براکسی، مسمومیت و موارد دیگر عنوان شده بود و در بررسی های اولیه تلفات 
قوچ و میش در شهرســتان فردوس نیز عامل ویروســی تشــخیص داده نشد و نتایج 
آزمایش ها شــبیه به خراسان رضوی بود. اکبری ادامه داد: با گسترش دامنه بیماری به 
سمت شهرستان سرایان، حساسیت اکیپ های پایش محیط زیست و دامپزشکی بیشتر 
شد و درنهایت نمونه حیوان مریض توسط محیط  بانان برای بررسی کامل بالینی و نیز 
نمونه برداری های الزم در اختیار دامپزشکی قرار گرفت و نتیجه آزمایش های تکمیلی در 

5 بهمن ماه توسط دامپزشکی استان اعالم شد.

وی با بیان اینکه در بررسی آزمایش ها، عامل بیماری، ویروس طاعون نشخوارکنندگان 
کوچك تشخیص داده شد، بیان کرد: متأسفانه بیماری های ویروسی در حیات وحش 
هیچ درمانی ندارند و راهکاری برای واکسیناسیون حیات وحش نیز وجود ندارد و تنها 
باید از طریق امحای بهداشــتی الشه ها، ضدعفونی آبشخورها، کاهش چراگاه مشترک 
دام های اهلی و حیات وحش و راهکارهای مشابه، از انتشار بیشتر بیماری جلوگیری کرد.

اکبری با اشــاره به این موضوع که این بیماری قابل انتقال به انسان نیست، اما امکان 
انتقال به دام های اهلی وجود دارد، خاطرنشــان کرد: امیدواریم همکاری دستگاه های 
مرتبط به خصوص مردم محلی و نیز دامداران و عشایر منجر به کنترل دامنه انتشار این 
بیماری در کوتاه ترین زمان ممکن شــده و از نابودی ذخیره های ژنی ارزشمند استان 

جلوگیری شود.

مرگ 70 رأس از حیات وحش بر اثر طاعون

حال ذخیره های ژنی خراسان جنوبی خوب نیست 

7740zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. سرنگ – تابلویي از »ادواردمونش« نقاش 
نروژي 2. از اصول دین اسالم- پست تر- قرون 
و ادوار 3. جمع مکسر امت- آواي ساعت- نام 
چندتن از شاهان اشکاني 4. نامگذاري شده 
 – ســوداي ناله– شیشه آزمایشگاه – درون 
پایتخــت  بزرگتــر-  پاره کــردن–   .5
»ســنت کیتس و نویس« 6. باالیي – قابله 
– تعجب خانمانه 7. از ادات اســتثناء – ماه 
سریاني – برکنارشده 8. رنگي براي چشم 
– از گیاهــان اســترات  ژیك – نفي از گفتن 
9. تازیدن – از صنایــع ادبي – مادرترکي 
10. بوي رطوبت – داراي اخالق پسندیده 
– نویسنده شهیر فرانســوي که »اودیپ« 
نخســتین تراژدي اش بــود 11.انبازي – 
پاینده – نت اســتمرار 12. ســخن صریح 
– مساوي و برابر – عزیز من و شما– قواي 
نظامي 13. اشــعه مجهول– کشــوري در 
قاره سیاه – سپیده دم 14. خوراکي خوشمزه 
 از گوشــت – واگذارشــده – پول ســوئد 
15. گیاهي با خواص دارویي فراوان از جمله 

کم کردن انقباضات روده – مرآت

1. مقتــدا در نمازهاي گروهي – زراعتي را 
گویند که بذر درزمان خودش کاشته شــود 
2. آبادشده- زبان – میوه خوشمزه سرشار 
از ویتامیــن ث 3. درمانده – دریاچه اي در 
قزاقســتان – الحاد 4. دوست داشــتن – 
پسوندشباهت- این هم پسوند مصدرجعلي 
اســت – صداقت 5. گردن نهادن – ستون 
دین – نفس خسته 6. حرف اول انگلیسي 
– کشور پســران- روي سنگ کنده کاري 
مي کند 7. از جوایز معتبــر بین  المللي در 
عرصه ســینما – دیپلماســي –  بي سواد 
8. از اوراق بهــادار- خــودروي خودمانــي 
– محوکــردن 9. فتنه و آشــوب – ظرف 
پالستیکي روغن – ملخ دریایي 10. یازده– 
ایالتي در هند- کارگر کشتي 12. سروري – 
برادرپدر- سوغات گجرات- چه کسي؟ 13. 
پیروزي -  دهر- سرایت کردن 14. از مراحل 
زراعــت – بازیکن اســبق تیم ملي فوتبال 
انگلیس  با نام کوچك »مایکل« - پر ، آکنده 
15. الهه قدرت یونان باستان – شب ها – نام 

کوچك »دکارت« فیلسوف شهیر فرانسوي

  عمودی  افقی

فرهنگ و زندگی
شماره پیامک: 300072305  

 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 
فضای مجازی: 
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