
 نمایشگاه مطبوعات به میزبانی مشهد
 برگزار خواهد شد

 ایجاد مجتمع ویژه   رسیدگی 
به جرایم حوزه تصادفات

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خبر دادرئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر:

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 
مشهد در نشســت این کمیسیون، ضمن تشریح 
دیدار و نشســت اخیر خود بــا معاون مطبوعاتی 
و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
همچنین رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی 
و بصری کشور، با اشاره به عدم برگزاری نمایشگاه 

مطبوعات در سال گذشته ...

دادســتان عمومــی و انقــالب مرکــز اســتان 
خراســان رضوی ضمــن اعالم خبــر ایجاد یک 
مجتمع ویژه رســیدگی به جرایم حوزه راهنمایی 
و رانندگی، از در دســتور کار قرار گرفتن و تعیین 
 تکلیف پرونده های معوق دادســرای مشــهد نیز 
خبر داد. محمدحسین درودی بر ضرورت اجرای 

دستورعمل رسیدگی ... .......صفحه 3 .......صفحه 4 

عبور قطار مشهد - تهران از ایستگاه نماز صبح!
فرماندار در پاسخ به قدس خبر داد

25 پروژه معین های 
 اقتصادی برای 

حاشیه شهر مشهد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

روز گذشته جایگاه نمادین سخنرانی 
امام خمینی)ره( گلباران شد

آغاز جشن های 
 دهه مبارک فجر
 از میدان شهدا

همزمان با نخستین روز دهه مبارک فجر انقالب اسالمی 
در مراسمی سالروز بازگشت تاریخ ساز امام خمینی)ره( 
به میهن اسالمی در محل میدان شهدا مشهد با حضور 
اســتاندار خراسان رضوی، مسئوالن اجرایی، فرماندهان 
نظامی و انتظامی و اقشــار مختلف مردم گرامی داشته 
شد.اســتاندار خراسان رضوی در این مراسم خاطرنشان 
کرد: نخستین و مهم ترین ویژگی انقالب اسالمی ایران، 
مردمی بودن آن است، مردم 41 سال پیش و حتی از 15 
خرداد سال 1342 برای ایجاد یک تغییر اساسی مبارزه 
کردنــد و همه می دانیم که از همــه طبقات اجتماعی 
جامعه در شکل گیری انقالب نقش داشتند.رزم حسینی 
تأکید کرد: انقالب ما یک کودتای نظامی نبود بلکه یک 
انقالب 100درصــد مردمی بود که با حضور یکپارچه و 
فراگیر مردم به پیروزی رسید.وی با اشاره به اینکه رهبری 
امام راحل دومین ویژگی برجســته انقالب اسالمی بود، 

خاطرنشان کرد: درود خدا ...

قدس دلیل قضا شدن فریضه الهی مسافران و زائران را بررسی کرد

.......صفحه 3 

دیروز خبرهای نگران کننده ای از 
روستای تاریخی کنگ به گوش 
می رسید، اما فعالً اتفاقی نیفتاد

خطر از بیخ گوش 
ماسوله خراسان 

گذشت

 فرماندار مشهد گفت: اعتماد عمومی المثنی ندارد و تمام مدیران 
تمام تالش خــود را به کار می گیرند تا تبلیغات دشــمنان برای 
بی اعتماد کردن مردم بی اثر شــود که خوشبختانه تاکنون شاهد 
شکست برنامه های دشــمنان بوده ایم. محمدرضا  هاشمی که به 
مناسبت آغاز دهه فجر میزبان خبرنگاران بود تا برنامه های تدارک 

دیده شده در شهرستان مشهد ...

.......همین صفحه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت تعاونی منحله مسکن

کارکنان بنیاد مستضعفان و جانبازان مشهد 
شماره 2 )نوبت اول(

بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت و یا نمایندگان 
قانونی ایش��ان دعوت میش��ود تا در جلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( شرکت 
ک��ه رأس س��اعت 13 م��ورخ 1398/11/27 مح��ل 
مشهد کوهسنگی- کوهس��نگی 31 بنیاد شهید و 
امور ایثارگران منطقه سه تشکیل میشود حضور 
بهمرس��انند. کس��انیکه ام��کان حضور در جلس��ه 
را ندارن��د میتوانن��د بهمراه وکیل خ��ود تا تاریخ 
1398/11/24 به آدرس دفتر ش��رکت در ساعات 
اداری مراجع��ه و وکال��ت کتبی خود را به ش��خص 
م��ورد نظر جهت ش��رکت در جلس��ه ارائ��ه نمایند 
ضمنًا هر عضو حداکثر وکالت سه نفر و هر غیرعضو 

میتواند وکالت یک نفر را عهده دار باشد.
ضمن��ًا از داوطلب��ان عضوی��ت در هیئ��ت تصفیه 
و ناظر دعوت میش��ود ظ��رف یک هفت��ه از تاریخ 
دعوتنام��ه ب��ه آدرس دفت��ر ش��رکت مراجع��ه و 
تقاض��ای خ��ود را کتبًا به هیئ��ت تصفیه تحویل و 

رسید دریافت نمایند.
دستورجلسه:

1- گ��زارش هیئ��ت تصفی��ه و ناظ��ر هیئت 
تصفیه در خصوص آخرین وضعیت شرکت

2- تمدید مدت هیئت تصفیه و انتخاب سه 
نفر هیئت تصفیه و یک نفر ناظر

3- دادن وکالت انجام امور ثبتی
ع هیئت تصفیه تعاونی منحله  9

81
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شهاب الدین نجفی: جمعه شب گذشــته بود که نامه 
جمعی از اهالی روســتای تاریخی کنــگ در اعتراض به 
احتمال تخریب بخش هایی از بافت این روســتای هدف 
گردشــگری در فضای مجازی منتشــر شــد؛ نامه ای که 
بازخوردهای متفاوتی در میان دوستداران میراث فرهنگی 
داشــت و زمینــه اعتراضات جدی تری را در شــبکه های 
اجتماعی شــکل داد. ماجرا اما گشایش یکی از محورهای 
طرح هادی این روســتا عنوان شده بود؛ محوری که بدون 
توجه به ارزش ابنیه تاریخی این روستا، می توانست زمینه ای 
شود برای تخریب دســت کم 32بنای مسکونی و از میان 
رفتن یکی از محورهای ارزشمند این روستا. نتیجه اما اینکه 
صبح روز گذشته تعدادی از فعاالن میراث فرهنگی مشهد 
برای جلوگیری از اقدامات تخریبی به این روســتا رفتند 
و ضمن مشــاهده وضعیت روســتا و اقدامات انجام شده، 

جلسه ای با دهیار و اعضای شورای کنگ برگزار کردند.

نگرانی مان از بنیاد مسکن است
یکی از فعاالن مردمی حوزه میراث فرهنگی درباره شــرح 
اتفاقات روز گذشته در روستای تاریخی کنگ گفت: نگرانی 
از اجرای طرح هادی این روستای ارزشمند مدت هاست که 
با فعاالن میراث فرهنگی همراه است. این نگرانی با توجه 
به عملکرد بنیاد مســکن تشدید می شود و وقتی عملکرد 
عجیب و غریب این بنیاد در تخریب بسیاری از بافت های 
ارزشمند روســتاهای کشــور را می بینیم، همواره نگران 
هســتیم که همین طرح های غیرکارشناسی دامن میراث 

ارزشمند روستای کنگ را هم بگیرد.
مسعود نبی دوست همچنین از تالش روز گذشته فعاالن 
مردمــی برای جلوگیری از این اتفاق نامبارک ســخن به 
میان آورد و افزود: خوشبختانه با حضور در روستا متوجه 
شدیم که شورا و دهیاری تصمیم خود را برای تخریب این 
محور ارزشمند به زمان دیگری موکول کرده اند. صدالبته 
تمهیداتی برای تخریب ابنیه این محور در نظر گرفته شده 
بود که در جلسه ای درباره راهکارهای جایگزین این عمل 
گفت وگو و مقرر شد جمعی از فعاالن حوزه مرمت نسبت 
به تدوین طرح جایگزین و رایزنی با نهادهای مربوطه اقدام 

کنند. 

تأمل بیشتری خواهیم کرد
احتمال تخریب یک محور ارزشمند در روستای کنگ اما 
موضوعی بود که دهیار این روستا آن را حاصل یک مصوبه 
قانونی عنوان کرده و گفت: آنچه ما به دنبال آن هســتیم، 
طرح مصوب بنیاد مسکن است که از سال 88 تدوین شده و 
اجرای آن می تواند موجب رونق ساخت وساز در روستا شود. 

ســید مصطفی هاشــمیان مقدم افزود: البته روز گذشته 
جلســات خوبی، هــم با فعاالن میــراث فرهنگی و هم با 
نهادهای مربوطه برگزار کردیم که مقرر شــد برای اجرای 

طرح، تأمل بیشتری صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: تا انتهای هفته آینده منتظر برگزاری جلسه 
مشترک میراث فرهنگی و بنیاد مسکن هستیم تا نتیجه 
بازنگــری اولیه خود را به صورت مکتوب به ما اعالم کنند. 
همچنیــن قول هایی از فعاالن مردمی حوزه میراث گرفته 
شــده تا توان فنی متخصصان حــوزه بافت و مرمت را در 

اختیار این روستای ارزشمند قرار دهند. 

محور جدید همه چیز را نابود می کند
دکتر محســن اکبرزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه چهره 
دیگری بود که روز گذشــته در روستای کنگ حاضر شده 
بود. این کارشــناس بافت و فعال حــوزه میراث فرهنگی 
گفت: احداث این مســیر در دو ســاحت، تخریب جدی و 
بازگشــت ناپذیری دارد. نخست به واسطه درهم تنیدگی 
و کالف شدگی خانه های موجود در حاشیه معبر فوق که 
محصول ساختار مطّبق روستای کنگ است، این تخریب 
به ناپایداری سازه ای خانه های باالدست منجر می شود که 
با توجه به نامعین بودن مکانیک خاک بستر، هزینه و توان 
استحکام بخشی باالیی را الزم دارد که جداره معبر را بسیار 
نازیبا و غیرقابل استفاده بهینه می کند. همچنین به سبب 
برفگیر و سیالبی بودن شکاف های عمودی، خطرات سازه ای 

و اجتماعی به همراه دارد.
وی همچنین عنوان کرد: در مرحله بعد مســئله تحریک 
تقاضای تخریب است. مشــابه آنچه در بافت  های تاریخی 

دیگر ماننــد اطراف حرم مطهر رضوی شــاهد بودیم. در 
طرح های مشابه پالک های مجاور معبر جدید با رشد قیمت 
مواجه می شــوند و عدالت فضایی و تقاضای مردمی حکم 
می کنــد که دیگران هم از این مزیت بهره مند شــوند که 
در نتیجه به تخریب کامل بافت در سال های آینده منجر 

خواهد شد. 
اکبرزاده گام گذاشــتن در این مسیر را مساوی با تخریب 
الگوی اقلیمی زیســت کنگ و همچنیــن باال رفتن روند 
فرسایش در این روستا عنوان کرد و گفت: همه این موارد، 
تنها ســرمایه حقیقی کنگ را که ظرفیت گردشگری آن 

است، تباه خواهد کرد.

یک عزم ملی نیاز است
رئیس میراث فرهنگی شهرستان طرقبه شاندیز نیز با بیان 
اینکه »خوشبختانه اجرای هر گونه طرح تداخلی در بافت 
ارزشمند روستا متوقف است«، افزود: روز گذشته جلساتی 
داشتیم که طی آن مقرر شد هیچ گونه طرحی در این روستا 

بدون نظر شورای فنی میراث فنی اجرا نشود.
علی اکبر احمدزاده اضافه کرد: طرح اجرای محور مذکور بر 
اســاس مصوبه بنیاد مسکن در سال 88 پیگیری می شده 
است، اما به جهت پیگیری انجام شده دیگر جای هیچ گونه 

نگرانی وجود ندارد. 
وی هرگونه اقدام آتی در روســتای کنگ را منوط به نگاه 
و اعتبار ملی دانست و عنوان کرد: گستردگی و تنوع ابنیه 
و اعتبــارات مورد نیاز ما را ملزم می کند که نگاهی ملی به 
روستای کنگ داشته باشیم و کمک کنیم تا قبل از هر گونه 

اقدامی، یک عزم ملی برای این روستا شکل بگیرد.
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دیروز خبرهای نگران کننده ای از روستای تاریخی کنگ به گوش می رسید، اما فعالً اتفاقی نیفتاد

خطر از بیخ گوش ماسوله خراسان گذشت
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قدس: فاز یک باغ موزه دفاع مقدس، همزمان با برگزاری 
کنگره 18 هزار شهید خراسان رضوی در سال 1400 در 

بوستان کوهسنگی به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار مشــهد و رئیس کمیته یادمان ها و المان های 
شــهری افزود: برنامه ریزی ها و هماهنگی های الزم در 
این خصوص از سوی معاونت هنری سازمان اجتماعی-

فرهنگی شهرداری مشهد و سایر دستگاه های مربوطه 

انجام شود.
محمدرضا کالیی در خصوص پیشرفت 80 درصدی فاز 
یک باغ موزه دفاع مقدس و برنامه ریزی برای بهره برداری 
از این فــاز همزمان با برگزاری کنگره 18 هزار شــهید 
اســتان در سال 1400، افزود: یکی از موضوعات مهم در 
بهره برداری از این باغ موزه درنظر گرفتن پارکینگ است.

وی ادامه داد: زمینی به مســاحت 2/5هکتار در مجاورت 

باغ موزه اختصاص داده شده که نیاز است طرحی مناسب 
برای ایجاد پارکینگی همسطح در این زمین آماده شود.

کالیــی در خصوص ســاماندهی قبور مطهر شــهدا در 
روستاهای شهرستان مشهد نیز گفت: پیشنهاد می دهم 
طرحی در این راستا از سوی فرمانداری در ستاد بازآفرینی 
شهری اســتانداری ارائه شود تا پس از بررسی و تصویب 

آن را اجرا کنیم.

قدس: معاون میــراث  فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی خراســان  رضوی از اجرای 
عملیات مرمتی در بنای تاریخی باغ خونی مشهد خبر داد. 
اکبری با اعالم این خبر افزود: آواربرداری گربه  رو و اجرای 

آن، کف سازی ایوان، تعویض تیرهای چوبی ستون ایوان ها، 
مرمت بدنه آجری ســتون ها و مرمت ناودان ها در این اثر 
تاریخی انجام شده است. وی ادامه داد: این اثر تاریخی به 
دلیل محدودیت ورود میراث فرهنگی با مشکالتی مواجه 

بود که ابتدا آسیب شناسی الزم انجام شد و با توافقی که 
با مالک صورت گرفت بخشی از مرمت اضطراری این بنا 
اجرا شد. وی اظهار کرد: اثر تاریخی باغ خونی مشهد به 

شماره 3240 در فهرست آثار ملی به   ثبت رسیده است.

بهره برداری از فاز یک باغ موزه دفاع مقدس در سال 1400  

معاون میراث  فرهنگی خراسان رضوی: 

اجرای عملیات مرمتی در باغ خونی مشهد



فرماندار در پاسخ به قدس خبر داد

25 پروژه معین های  اقتصادی برای حاشیه شهر مشهد
علی محمدزاده  فرماندار مشــهد گفت: 
اعتماد عمومی المثنــی ندارد و تمام مدیران 
تمام تالش خود را به کار می گیرند تا تبلیغات 
دشــمنان برای بی اعتماد کردن مردم بی اثر 
شــود که خوشبختانه تاکنون شاهد شکست 

برنامه های دشمنان بوده ایم.
محمدرضا  هاشــمی که به مناسبت آغاز دهه 
فجر میزبــان خبرنگاران بود تــا برنامه های 
تدارک دیده شــده در شهرستان مشهد برای 
ایــن ایام را اعــالم کند با بیــان این مطلب 
افزود: شــعار محوری امســال در ایام اهلل دهه 
فجر »انقالب اســالمی؛ زنــده و پویا در پرتو 
والیتمداری، جهاد و مقاومت« است که در این 

دهه شاهد برنامه های مختلفی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در مجموع دستگاه ها و نهادهای 
دولتی مشهد 350عنوان برنامه کلی که شامل 
20 هزار برنامه متنوع اســت برای دهه فجر 
طراحی کرده اند که بیشترین برنامه از سوی 
اداره کل ورزش و جوانان با 44 برنامه اســت، 
آمــوزش و پرورش با 43 برنامــه و تبلیغات 
اســالمی با 22 برنامه به اســتقبال دهه فجر 

می روند.
وی ادامه داد: همچنین در این ایام 2۷4 پروژه 
با اعتبار یک هــزار و 193 میلیارد تومان در 
مشهد و بخش های مرکزی، احمدآباد و رضویه 

افتتاح و برخی کلنگ زنی خواهد شد.
وی گفت: اعتقاد راســخ داریم انقالب متعلق 
به مردم اســت و افتخار ما این اســت که از 
مردم  هستیم لذا تالش کرده ایم تا برنامه ها با 
محوریت مردم طراحی و اجرا شود. برهمین 
اســاس در روســتاها نیــز برنامه های خوبی 
خواهیم داشــت و در برخی مناطق نمایشگاه 
توانمندی ها و دستاوردهای انقالب نیز برگزار 

می شود.

  افتتاح 274 پروژه با اعتبار یک هزار و 
193 میلیارد تومان 

فرماندار مشهد خاطرنشان کرد: از 2۷4 پروژه 
2۶3 پروژه افتتاح و 11 پروژه توسط شهرداری 
و بخش خصوصی کلنگ زنی خواهند شد. در 
بخش مرکزی 31 پروژه با اعتبار 141 میلیارد 
تومان، در بخش احمدآباد پنج پروژه با اعتبار 
33 میلیارد تومان، در بخش رضویه 11 پروژه 
با اعتبار ۸0 میلیارد تومان، در شــهر مشهد 
22۷ پروژه با اعتبار 939 میلیارد تومان و در 
دهیاری ها نیز 25 پروژه با اعتبار 13 میلیارد 

و ۷00 میلیون تومان در سه 
بخش افتتاح خواهند شد.

وی بیــان کرد: تأمین اعتبار 
اعتبارات  محــل  از  پروژه ها 
ملــی 5۶ میلیــارد تومان، 
اســتانی 40 میلیارد تومان، 
منابع داخلی دستگاه ها ۸11 
میلیارد تومان و 2۸4 میلیارد 

تومان سایر منابع است. 

 امضای 252 تفاهم نامه 
معین های اقتصادی

فرماندار مشهد در خصوص مثلث اقتصادی، 
عنوان کرد: مشهد 2۸ معین اقتصادی دارد و 
تاکنون تفاهم نامه 252 پروژه با اعتبار 42 هزار 
میلیارد تومان امضا شده و پیش بینی اشتغال 

۸3 هزار نفر را داریم. 

  اصل بی طرفی 
هاشمی با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی وزارت 
کشور برگزاری انتخابات و امنیت است، تصریح 
کرد: مناطق پانزده گانه را به مناطق نوزده گانه 
افزایش دادیم، تعداد شعب اخذ رأی مشخص 
و هیئت اجرایی از همه طیف ها تعیین شــد، 

رونــد کار نیز خوب اســت. 
با اصل بی طرفی،  امیدواریم 
رعایت قانــون و حق الناس 
بستر حضور حداکثری مردم 

در 2 اسفند را فراهم کنیم.
فرماندار مشهد ادامه داد: در 
حوزه انتخابیه مشهد و کالت 
یک هزار و 5۷0 شعبه اخذ 
رأی در نظر گرفته شده که 
هیئت اجرایی تأیید کرده از 
این تعــداد یک هزار و 520 
شعبه مربوط به بخش مرکزی و شهر مشهد 
بوده و یک هزار و 400 شعبه در شهر مشهد 

است.
 برای مراعات حال مردم، دسترسی راحت به 
صندوق و رعایت وقت، 400 شعبه اخذ رأی 
اضافه کرده و بیش از 30 درصد تعداد شعب 

اخذ رأی را افزایش دادیم. 

  کارشناسی حریم مشهد
 پس از انتخابات

وی در خصوص حریم طرقبه شاندیز و مشهد 
و پالک 1۷۶، گفت:  در بحث تقسیمات بین 
مشهد و طرقبه دو موضوع حریم و تقسیمات 

سیاســی وجود دارد که اولویت ما تقسیمات 
سیاسی اســت. جلسه ای داشتیم و قرار است 
پس از انتخابات کارشناسان تقسیمات کشوری 
بیایند، اگر تقسیمات کشوری را رعایت کنیم 
مشکل حریم هم مرتفع می شود. در موضوع 
پالک 1۷۶ نیز ســه نفر جزو معترضان بودند 

که رضایت خود را اعالم کردند.
 به استاندار نامه دادیم تا در قالب ستاد تدبیر 

بررسی و مشکل با مدیریت حل شود.

  اولویت حاشیه شهر مشهد 
فرماندار شهرستان مشهد در پاسخ به خبرنگار 
ما در خصوص توجه به حاشیه شهر در مثلث 
اقتصــادی هم گفت: به دلیــل آنکه توجه به 
حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار به اولویت 
مدیریت استان و شهرســتان مشهد تبدیل 
شده بر همین اســاس تالش شد تا پروژه ها 
و طرح های معین  اقتصادی متولی این حوزه 
نیز معطوف به حاشیه شهر باشد که بیش از 
25 پروژه معین اقتصادی در حاشیه شهر اجرا 
خواهد شــد که هم اکنون در بخش مشاغل 
خانگی اقدامات خوبی انجام شــده اســت و 
امیدواریــم بتوانیم در ادامه کار نیز پروژه های 

بیشتری در این مناطق اجرا کنیم.

استاندار خراسان رضوی خبر داد
  افتتاح 80 پروژه محرومیت زدایی

 در دهه فجر 
اســتاندار  قــدس: 
گفت:  خراســان رضوی 
یک هزار و 491 پروژه در 
دهه مبارک فجر توسط 
دســتگاه های اجرایــی 
استان با اعتبار ۷5 هزار و 
2۷9 میلیارد ریال افتتاح 
شــده و به بهره برداری 

می رسد.علیرضا رزم حسینی با اشــاره به جزئیات پروژه های 
افتتاحی دستگاه های اجرایی استان در دهه مبارک فجر، اظهار 
کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شهرداری مشهد 
و شرکت گاز به ترتیب با 55 هزار و 110، 5هزار و  ۸5 و 2هزار 
و 540میلیارد ریال دارای بیشترین اعتبار پروژه های افتتاحی 
در دهه فجر هستند. بیشترین تعداد پروژه افتتاحی مربوط به 
جهاد کشاورزی استان به تعداد 252 پروژه با اعتبار یک هزار 
و ۸12 میلیارد ریال، توزیع نیروی برق استان به تعداد 112 
پروژه با اعتبار 55۸ میلیارد ریال و شرکت مخابرات استان به 

تعداد 55 پروژه با اعتبار 1۷۷ میلیارد ریال است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: شهرستان های خواف با 30 
هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال، تربت جام با 11 هزار و 45۶ میلیارد 
ریال و مشهد با اعتبار ۸هزار و ۸35 میلیارد ریال در رتبه اول 

تا سوم بیشترین اعتبار هزینه شده قرار دارند. 
وی با اشاره به عناوین پروژه های افتتاحی در دهه فجر، تصریح 
کرد: تعداد ۸0 پروژه در قالب طرح های محرومیت زدایی نظیر 
احداث و مقاوم سازی مسکن روستایی، طرح های اشتغال زایی 
توسط دستگاه های اجرایی مثل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و بهزیســتی با اعتباری افزون بــر ۶۶۸ میلیارد ریال افتتاح 

می شود.
رزم حسینی با اشاره به پروژه های حوزه توسعه شهری، عنوان 
کرد: پروژه های توسعه شهری که توسط شهرداری های استان، 
شهرداری مشهد و شرکت عمران شهرهای جدید گلبهار به 
بهره برداری می رسند، 303 پروژه بوده که برای اجرای آن ها 
۶هزار و 219میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که رشدی حدود 

سه برابری نسبت به دهه فجر سال گذشته داشته است.
استاندار خراسان رضوی افزود: یک هزار و 5۷0 واحد مسکن مهر 
با اعتبار هزینه شده یک هزار و111 میلیارد ریال تکمیل شده 
که از این تعداد هزار واحد در شهر جدید گلبهار و 5۷0 واحد 
در شــهرهای باالی 25 هزار نفر افتتاح و تحویل متقاضیان 

می شود.
وی با اشــاره به رشــد ۷0درصدی اعتبارات پروژه های آماده 
افتتاح حوزه انرژی )برق و گاز( ادامه داد: در بخش بهداشــت 
و درمان 52 پروژه بهداشتی و درمانی شامل احداث اورژانس، 
مراکز خدمات بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت مربوط 
به دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، سبزوار، گناباد، تربت جام 

و تربت حیدریه با اعتبار 4۸0 میلیارد ریال افتتاح می شود.
رزم حسینی در خصوص میزان کل پروژه های افتتاح شده در 
سال 9۸، گفت: با توجه به بررسی های انجام شده در خصوص 
حجم اعتبار پروژه های افتتاحی در ســال 9۸ نسبت به سال 

گذشته بیش از 5۸ درصد افزایش داشته است.

سرپرست فرمانداری شهرستان نیشابور:
  مسئوالن در انجام امور از ظرفیت های 

مردم استفاده کنند
خرو- خبرنگار قدس: 
فرمانداری  سرپرســت 
نیشــابور  شهرســتان 
ده گــردی  برنامــه  در 
در بخــش زبرخــان در 
جمع مســئوالن ادارات 
شهرســتان و دهیاران و 
اعضای شوراهای اسالمی 

روســتاهای دهستان اردوغش و شــهر خرو گفت: مسئوالن 
باید در انجام امور از ظرفیت های مردم اســتفاده کنند و در 

تصمیمات خود همه ابعاد را بسنجند.
علیرضا قامتی افزود: انقالب اســالمی ایران توسط امام راحل 
شکل گرفت و توسط مقام معظم رهبری حفظ و صیانت شد و 
این وظیفه ما مسئوالن است که در عرصه خدمت به مردم باید 
جهادگونه عمل کنیم و نگذاریم این مدت کوتاه مسئولیت ها 

که توفیقی الهی است را زود از دست بدهیم.
وی از شورای اسالمی و شهرداری شهر خرو خواست مشکالت 
مطرح شــده توسط دهیاران و شــوراهای اسالمی دهستان 
اردوغش و شهر خرو را جمع بندی کرده تا در جلسه شهرستان 
بررسی و مواردی را که در شهرستان نیشابور قابل حل است 
انجام داده و مسائل و مشکالتی هم که نیاز به پیگیری استانی 

و کشوری دارد، پیگیری و نتیجه را به مردم اعالم کنند.

j استقبال از زائران مشهدالرضا    
 با گل در فرودگاه 
ایرنا: مسئوالن فرودگاه 
گذشــته  روز  مشــهد 
در نخســتین روز دهه 
اهدای  بــا  مبارک فجر 
گل و پرچــم ایــران از 
مسافران در این فرودگاه 
استقبال کردند. مدیرکل 
خراســان  فرودگاه های 

رضوی در حاشیه این مراسم گفت: دهه فجر تجلی شکوهمند 
حماسه و سرافرازی ملتی است که صفحه ای زرین را در تاریخ 
کشــور ایران گشــود و فریاد خداخواهی، معنویت، آزادی و 

استقالل را در گوش و جان جهانیان طنین انداز کرد.
محمــود امانی افــزود: پیروزی انقالب اســالمی و کســب 
موفقیت های بی شمار را مرهون خون شهدا هستیم که درخت 
تنــاور این انقالب را با خون خود ســیراب کردند پس در هر 
سنگری باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.همچنین همزمان 
با ساعت ورود امام خمینی)ره( به ایران در سال 135۷ سرود 

»ای ایران« در فرودگاه مشهد طنین انداز شد.

  یازدهمین یادواره ٣۶ 
شهید باغشن برگزار شد

درود- خبرنگار قدس: 
یــادواره 3۶  یازدهمین 
شــهید روستای باغشن 
یادمــان  و  زبرخــان 
حاج  شــهید  ســپهبد 
قاسم سلیمانی با حضور 
باشکوه مردم و مسئوالن 
در مســجد جامع باغشن برگزار شــد. در این مراسم سردار 
احمدی، فرمانده اســبق ســپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی 
گفت: بزرگداشــت یاد و نام شهدا باید همیشه مورد توجه ما 
قرار بگیرد تا در مقابل دشمنان با انگیزه ای که شهدا در دفاع 

مقدس داشتند آماده و مهیای نبرد باشیم.
این یادگار جنگ تحمیلی تقدیم 3۶ شــهید دفاع مقدس از 
باغشن به نظام اسالمی در لبیک به ندای ولی فقیه زمان)امام 
راحل( را شایسته تعظیم، تکریم و سپاسگزاری دانست و گفت: 
این همه ایثار و فــداکاری در اثر تربیت های مقدس پدران و 
مادران و رزق های حالل برای بدست آمدن میوه هایی همچون 

»شهید« هزینه شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:  
  نظام جمهوری اسالمی اهرمی

 برای توسعه انقالب است
فارس: نماینده ولی فقیه 
رضــوی  خراســان  در 
گفت: نظام ما به عنوان 
یک اهرم برای توســعه 
انقالب است، 22 بهمن 
سالروزی است که اهرم 
نــام جمهوری  به  قوی 
اســالمی به دســت انقالب ما افتاد و ما بــا این اهرم انقالب 
را توسعه دادیم که دســتاورد امروز ما اقتدار ما در منطقه  و 

دنیاست.
آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در گردهمایی بزرگ دانشجویان 
و فعاالن فضای مجازی خراســان رضوی که در دانشگاه آزاد 
اسالمی مشــهد برگزار شد، اظهار کرد: در تمامی عرصه های 
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی باید قوی شویم، میدان قوی 
شــدن ما تا عرصه قدرت خداســت؛ چرا که قدرت خداوند 
نامحدود اســت و ما بنده خدا هستیم و برای بنده سازی خدا 

انقالب کردیم، بنابراین مانعی بر سر راه ما وجود ندارد.
وی یادآور شــد: زمانی که امام راحل نهضت خود را شــروع 
کردند و نهضت ایشــان به انقالب مبدل شــد، برداشت های 
مختلفی وجود داشــت. آمریکا فکر می کــرد ما برای نابودی 
نظام شاهنشــاهی انقالب کرده ایم و پس از تشکیل حکومت 
نمی توانیم کشــور را اداره کنیــم و آن ها فرصت دارند تا فرد 
دیگری را به جای شــاه که مهره فسیلی بود در ایران مستقر 

کنند.
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه افراد متدین فکر می کردند 
نظام الهی- اسالمی مبنی بر قواعد دین حاکم می شود و مردم 
در ســایه دین زندگی می کنند، عنوان کرد: اما برداشت امام 
راحل و نزدیکان ایشان از انقالب هیچ کدام از این موارد نبود.

وی متذکر شــد: دو قرن است که مدرنیته می گوید خداوند 
قدرتی در زمین ندارد و باید خدا از زندگی انسان جمع شود، 
زیرا خداوند مانع پیشرفت زندگی انسان ها می شود. لیبرالیسم 
دین را مانع رشد و پیشرفت زندگی بشر و سوسیالیسم دین را 

افیون بشر می دانست.
وی خاطرنشــان کرد: آنچه باید به عنوان دستاورد 40 ساله 
انقالب بگوییم این اســت که دین خدا در زندگی انسان ها به 
وسیله یک دکترین سیاسی حفظ شد و خودش را در زندگی 
بشــر ثابت کرد، این کار اندیشــه امام)ره( بود که معجزه ای 

پیامبرگونه داشت.
آیت اهلل علم الهدی عنوان کرد: برای قوی شدن نخست باید این 
اصل را قبول کنیم که پشت تمام تدبیرهای امام راحل و مقام 
معظم رهبری، شجاعت ها، ایثارگری ها و مقاومت فوق العاده 
مردم ما و عنایت خود امام زمان)عج( اســت، این واقعیت را 

باید قلباً بپذیریم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: رهبری مسیر و راه 
را در بیانیه گام دوم انقالب مشخص کردند، اما خداوند جریان 
را به صورتی تنظیم کرد که شهادت سردار سلیمانی تابلویی 

برای دیدن بیانیه گام دوم انقالب باشد.
وی خطاب به دانشــجویان و فعاالن فضای مجازی حاضر در 
این مراسم گفت: شما که افسران جنگ نرم، نهاد و نماد این 
جامعه هستید، باید توجه کنید که اگر می خواهید قوی شوید 

باید مانند حاج قاسم قوی شوید و به این تابلو نگاه کنید. 
آیــت اهلل علم الهدی افزود: در این عرصه شــما باید حمله و 
تهاجم کنید به صورتی که رسانه های نفوذی فقط در مقابل 
شما دفاع کنند، اگر حمله کردید جوری که دشمن مجبور به 

دفاع شد، ابتکار عمل دست شماست.

قدس    رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی از تأیید صالحیت ۶۷4 نفر از داوطلبان 
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی پس از بررسی شکایت ها توسط شورای 
نگهبان خبر داد.حســن جعفری با اعالم این خبر اظهار کــرد: طبق تبصره 4 ماده 52 
قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی، شورای نگهبان در مدت مقرر 20 روزه، شکایت 
داوطلبان عدم تأیید و عدم احراز صالحیت شده استان را بررسی و نتایج آن را برای ابالغ 
بــه داوطلبان در اختیار فرمانداری های مرکز حوزه انتخابیه قرار داده اســت.وی گفت: از 
مجموع داوطلبان پس از بررسی توسط هیئت نظارت استان، 2۷3 نفر معادل 2۶ درصد 
رد صالحیت، 2۸4 نفر معادل 2۷ درصد عدم احراز صالحیت و 49۷ نفر معادل 4۷ درصد 

تأیید صالحیت شده اند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: پس از ابالغ نتایج 
بررســی صالحیت ها، داوطلبانی که به عدم تأیید و عــدم احراز صالحیت خود اعتراض 

داشتند مراتب را به شورای نگهبان اعالم کردند.
جعفری با اعالم اینکه در مجموع ۶4 درصد داوطلبان تأیید صالحیت شده اند، افزود: پس 
از بررسی شورای نگهبان در مجموع ۶۷4 نفر از داوطلبان تأیید صالحیت و صالحیت 3۸0 
نفر نیز رد شد.وی در خصوص آمار تأیید و رد صالحیت ها توسط شورای نگهبان به تفکیک 
حوزه انتخابیه گفت: در حوزه انتخابیه تربت حیدریه، مه والت و زاوه 22 نفر تأیید و 13 نفر 
رد صالحیت، در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد 32 نفر تأیید و 41 نفر 
رد صالحیت، در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار 29 نفر تأیید و 25 نفر رد صالحیت، در 
حوزه انتخابیه درگز 24 نفر تأیید و 14 نفر رد صالحیت، در حوزه انتخابیه سبزوار، جغتای، 

جوین، خوشاب و داورزن 45 نفر تأیید و 32 نفر رد صالحیت شده اند.
رئیس ســتاد انتخابات خراســان رضوی ادامه داد: در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و 
بخش های احمدآباد و رضویه 30 نفر تأیید و 11 نفر رد صالحیت، در حوزه انتخابیه قوچان 

و فاروج 22 نفر تأیید و 14 نفر رد صالحیت، در حوزه انتخابیه مشــهد و کالت 341 نفر 
تأیید و 1۷2 نفر رد صالحیت، در حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه 5۷ نفر تأیید و 23 نفر 
رد صالحیت، در حوزه انتخابیه چناران و بینالود 32 نفر تأیید و 1۷ نفر رد صالحیت، در 
حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد 2۶ نفر تأیید و ۶ نفر رد صالحیت و در حوزه 
انتخابیه گناباد و بجستان 14 نفر تأیید و 12 نفر رد صالحیت شده اند.گفتنی است، از یک 
هزار و 114 داوطلب ثبت نامی استان برای شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس 

شورای اسالمی تاکنون در مجموع ۶0 نفر در مراحل مختلف انصراف داده اند.

پس از بررسی شکایت ها توسط شورای نگهبان

صالحیت ۶۷۴ نفر از داوطلبان نمایندگی دوره مجلس تأیید شد
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قدس: همزمان با نخستین روز دهه مبارک 
فجر انقالب اســالمی در مراســمی سالروز 
بازگشت تاریخ ساز امام خمینی)ره( به میهن 
اسالمی در محل میدان شهدا مشهد با حضور 
استاندار خراسان رضوی، مسئوالن اجرایی، 
فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف 

مردم گرامی داشته شد.
اســتاندار خراســان رضوی در این مراسم 
خاطرنشان کرد: نخستین و مهم ترین ویژگی 
انقالب اسالمی ایران، مردمی بودن آن است، 
مردم 41 ســال پیش و حتی از 15 خرداد 
ســال 1342 برای ایجاد یک تغییر اساسی 
مبــارزه کردند و همــه می دانیم که از همه 
طبقــات اجتماعی جامعه در شــکل گیری 

انقالب نقش داشتند.
رزم حســینی تأکیــد کرد: انقــالب ما یک 
کودتــای نظامی نبــود بلکه یــک انقالب 
100درصد مردمی بود که با حضور یکپارچه 

و فراگیر مردم به پیروزی رسید.
وی با اشــاره به اینکه رهبــری امام راحل 
دومین ویژگی برجسته انقالب اسالمی بود، 
خاطرنشــان کرد: درود خدا بر روح پرفتوح 
امام راحل و بنیان گذار جمهوری اســالمی 
ایران باد؛ امام راحل یک مرجع عالیقدر تقلید 
و یک رهبر دینی، سیاسی، مسلط و باهوش 
بود، لذا اگر رهبری امــام راحل نبود، حتماً 
نمی توانستیم به پیروزی برسیم و یک نظام 
2هزار و 500 ســاله شاهنشاهی را سرنگون 

کنیم.
استاندار خراســان رضوی ادامه داد: سومین 
ویژگی انقالب، اسالمی بودن آن است؛ مردم 
ما انقالبی با محتوای دینی و اسالمی به وجود 
آوردند، به طوری که امروز پس از 41 سال، 
این محتوا حفظ شــده است و برای اعتالی 
اســالم و قرآن در این کشور همه دولت ها و 

مسئوالن تالش کردند.

رزم حســینی تأکیــد کــرد: رأی مــردم و 
جمهوریت اســالمی، ویژگی بعدی انقالب 
اســالمی بود؛ تمــام ارکان نظــام مقدس 
جمهــوری اســالمی ایران بر اســاس رأی 
مستقیم و غیرمستقیم مردم به وجود آمده 
اســت.وی افزود: در تمام انتخابات های پس 
از انقالب اسالمی از مجلس شورای اسالمی، 
خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، شوراها و 
حتی غیرمستقیم مقام معظم رهبری، با رأی 
مردم انتخاب شده اند، لذا این از ویژگی های 

برجسته انقالب اسالمی است.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: ساختار 
جمهوری اســالمی با رأی مستقیم مردم به 
وجود آمده است، در این راستا و در حوزه های 
مختلفی نظیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی در طول 41 سال گذشته اقدامات 
بسیار مهمی در کشور و منطقه صورت گرفته 

است.
در ادامه این مراسم حاضران جایگاه نمادین 
سخنرانی امام را گلباران کردند و موتورسواران 
یگان های نظامی، انتظامی و پلیس از مقابل 

تمثال رهبر کبیر انقالب رژه رفتند.

روز گذشته جایگاه نمادین سخنرانی امام خمینیe گلباران شد

 آغاز جشن های دهه مبارک فجر
 از میدان شهدا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 
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روی خط حادهث

  بساط  واحدهای صنفی غیرمجاز
 را از بازار مشهد جمع کنید!

براســاس آمارهای رســمی بیش از ۱۸۳هزار واحد صنفی 
تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی دارای جواز کسب 
در خراسان رضوی فعالیت دارند؛ )به ازای هر ۳۷ نفر جمعیت 
اســتان، یک واحد صنفی( که از این تعداد، حدود ۱۲۰ هزار 
واحد صنفی در شهرستان مشهد که زیرمجموعه ۹۸ اتحادیه 
قرار دارند.این در حالی اســت که گفته می شود بیش از ۱۷ 
هزار واحد صنفی بدون جواز کسب و غیرمجاز در استان وجود 
دارد. موضوعی که به مشکلی جدانشدنی از حوزه کسب وکار 
و تولید در خراسان رضوی بدل شده و با وجود تبعات فراوانی 
که فعالیت واحدهای صنفی غیرمجاز برای جامعه داشته، اما 
تاکنون نه تنها از تعداد این واحدها کم نشده که در بسیاری از 

صنوف افزایش قابل تأملی هم یافته است.
بنا بر آمار رســمی حدود ۳۰۰ هزار مورد )روزانه ۸۰۰ مورد( 
بازرسی در ســال گذشته از صنوف مختلف در مشهد انجام 
 شده که حاصل آن تشکیل ۲۶ هزار پرونده تخلف بوده است. 
عالوه بر این هرازگاهی از زبان مسئوالن مجامع امور صنفی، 
اتحادیه ها و یا دســتگاه های دولتی و نظارتی و یا مقام های 
قضایی، وعده های ســاماندهی صنوف، برخورد با متخلفان و 

پلمب واحدهای غیرمجاز را شنیده ایم.
 اما این پرســش همچنان به قوت خود باقی است، چرا همه 
این اقدامات موجب بهبود اوضاع نشده، درحالی  که فعالیت 
بسیاری از صنوف با سالمت جامعه رابطه مستقیم دارد و سایر 
اصناف هم در خوشبینانه ترین حالت، جیب و اموال مردم را 

هدف گرفته اند.
نمونه آشــکار و فــراوان این صنــوف را می تــوان در بین 
فروشــگاه های موادغذایــی، ســوپرمارکت ها، عطاری هــا، 
بنگاه های معامالت امالک و خودرو، رســتوران ها، نانوایی ها، 
شیرینی فروشــی ها و تعمیرگاه های خودرو و لوازم خانگی و 

آرایشگاه های زنانه و مردانه مشاهده کرد. 
براســاس همین آمار رســمی هم اکنون حدود ۳ هزار بنگاه 
معامالت امالک، ۷هزار آرایشگاه، بیش از یک هزار تعمیرگاه 
خودرو، صدها عطاری، رستوران و نانوایی و... در مشهد فعالیت 
می کنند و به عبارتی توانسته اند خود را از زیر ذره بین بازرسان 
اتحادیه ها، اداره کل صمت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی 
و... بیرون بکشند و مخفی نگه  دارند.به خاطر همین موضوع 
اســت که پی درپی اخبــار متعدد انواع تخلفــات صنفی را 
می شــنویم؛ از گران فروشی گرفته تا کالهبرداری و به بازی 

گرفتن سالمت مردم.
 خیلی وقت است دخالت در امور پزشکی توسط آرایشگران، 
فــروش گوشــت و موادغذایی فاســد و غیرقابــل  مصرف، 
لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت، فروش لبنیات بدون شناسنامه، 
عرضه وسیع ادویه جات و داروهای گیاهی مشکوک و تقلبی و 
... در بازار مشهد و استان رواج دارد و هرگز از حجم این قبیل 
تخلفات کم نشده و جای تأمل دارد که چگونه حدود یک هزار 
مورد بازرسی روزانه از صنوف مختلف، نتوانسته اندکی از تعداد 

این حجم از تخلفات کم کند.
برخی می گویند همین مسئله ازدیاد و فراوانی تخلفات صنفی، 
موجب انفعال دستگاه های نظارتی و کنترلی شده  و آن ها نیز 
همچون مردم کوچه و بازار به رویه ایجاد شــده فعلی عادت 
کــرده و به خاطر عادی تلقی شــدن موضوع تخلفات، با آن 

برخورد جدی صورت نمی گیرد.
 البته ما این ادعا را باور نداریم و امیدواریم با توجه به اهمیت 
و حساسیت موضوع، تمامی دستگاه های مرتبط با کنترل و 
نظارت بر بازار و نیز متولیان سالمت جامعه، دستگاه قضایی 
و مجریان قانون، با تعامل تنگاتنگ و هم افزایی، با اســتفاده 
از تمامی ظرفیت های قانونی و امکاناتی که در اختیار دارند، 
ســفره متخلفان صنفی و صنوف غیرمجاز را از بازار پایتخت 

معنوی ایران جمع کنند.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خبر داد
  ایجاد مجتمع ویژه   رسیدگی به جرایم 

حوزه تصادفات
دادســتان  قرمز:  خط 
مرکز  انقالب  و  عمومی 
اســتان خراسان رضوی 
اعــالم خبــر  ضمــن 
مجتمع  یــک  ایجــاد 
جرایم  به  ویژه رسیدگی 
و  راهنمایــی  حــوزه 
رانندگی، از در دســتور 
کار قرار گرفتن و تعیین  تکلیف پرونده های معوق دادســرای 
مشــهد نیز خبر داد. محمدحسین درودی بر ضرورت اجرای 
دستورعمل رسیدگی به پرونده های معوق و تعیین تکلیف فوری 
آن ها، ابالغی از سوی ریاست قوه قضائیه تأکید کرد و گفت: در 
جهت اجرای هرچه بهتر این دســتورعمل، شیوه نامه اجرایی 
تنظیم و به کلیه نواحی دادسرای مشهد ابالغ شده است.این 
مقام قضایی ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده 
بتوانیم بخش اعظمی از پرونده های معوق در شعبات دادسرا را 
تعیین تکلیف کنیم که قطعاً این کار عزمی جهادی و روحیه ای 
انقالبی می طلبد که بحمداهلل همکاران اداری و قضایی دادسرای 
مشهد با تمام توان و حتی خارج از وقت اداری در حال بررسی 
پرونده ها برای تکمیل تحقیقات و صدور قرارنهایی هســتند.

دادستان مشهد اظهار کرد: باید ضمن بررسی سریع و دقیق 
به شــکایت مردم، بتوانیم با آسیب شناسی جرایم، از وقوع آن 
پیشگیری نماییم. این مقام قضایی ادامه داد: البته الزمه این امر 
در ابتدا افزایش آگاهی های حقوقی به آحاد مردم است و مردم 
باید هشدارهای مراجع مختلف به منظور پیشگیری از جرایم 
را جــدی بگیرند به ویژه در جرایم حوزه فضای مجازی که به 
جهت عدم آگاهی مردم، شاهد افزایش جرایم مختلف از سرقت 
تا کالهبرداری و ... در بســتر این فضا هستیم.وی بیان کرد: 
دادسرای مشهد هم به سمت تخصصی کردن شعبات حرکت 
کرده و در همین راســتا مجتمع قضایی ویژه فضای مجازی 
و حوزه شهرسازی از ســال ۱۳۹۷ تشکیل شده و ان شاء اهلل 
در ســال آینده نیز مجتمع ویژه رســیدگی به جرایم حوزه 
راهنمایی و رانندگی و تصادفات در مشهد ایجاد خواهد شد.

دستگیری دو سارق موتورسیکلت در بردسکن
  سارقان به چهار فقره سرقت اعتراف کردند

فرمانده انتظامی  ایلنا: 
بردسکن  شهرســتان 
به  متهــم  دو  گفــت: 
موتورسیکلت  ســرقت 
که  شــدند  دســتگیر 
در ایــن رابطــه چهار 
موتورســیکلت سرقتی 
نیز کشف شد.سرهنگ 
عبــاس نظافتی گفــت: در پــی وقوع چند فقره ســرقت 
موتورسیکلت در سطح شهرســتان، موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار مأموران کالنتری مرکزی شهرســتان قرار 
گرفت.وی افزود: مأموران با اشــراف اطالعاتی و با استفاده از 
تصاویر دوربین های مداربسته سطح شهر تصویر یک متهم را 
در این زمینه شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را 
در مخفیگاهش دستگیر کردند.سرهنگ نظافتی با اشاره به 
کشف دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی و مقادیری قطعات 
اوراقی موتورســیکلت از مخفیگاه متهم، بیان کرد: متهم در 
بازجویی های پلیس به چهار فقره ســرقت موتورسیکلت در 

سطح شهرستان با همکاری یکی از دوستانش اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرســتان بردسکن با اشاره به دستگیری 
همدست متهم، خاطرنشــان کرد: متهمان پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی برای ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

  دستگیری ۲۴ معتاد متجاهر
 در خراسان شمالی

خبرنگاران:  باشگاه 
مــی  نتظا ه ا ند ما فر
شــیروان  شهرســتان 
 ۲۴ دســتگیری  از 
معتــاد متجاهر در پی 
اجــرای طــرح ارتقای 
این  امنیت اجتماعی در 
شهرستان خبر داد.سرهنگ مسعود وحیدی، فرمانده انتظامی 
شهرستان شیروان گفت: در جهت افزایش امنیت عمومی و 
مبارزه با معتادان متجاهر، طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط 

پلیس مبارزه با موادمخدر اجرا شد.
سرهنگ وحیدی با بیان اینکه با اجرای این طرح ۲۳ مرد و 
یک زن دستگیر شدند، افزود: ۶ نفر از این معتادان متجاهر 
برای درمان به کمپ های ترک اعتیاد معرفی شــدند.وی با 
بیان اینکه در این راســتا ۳۲ گرم انواع موادمخدر نیز کشف 
شد، خاطرنشــان کرد: موادمخدر بالیی خانمان سوز است و 
از شهروندان خواست هر گونه فعالیت مشکوکی را از طریق 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطالع دهند.فرمانده انتظامی 
شهرستان شیروان در پایان با اشــاره به اینکه در این طرح 
چهار ســارق و پنج خرده فروش موادمخدر دستگیر شدند، 
مهم ترین هدف اجرای این گونــه طرح ها را افزایش نظم و 
آرامش و جلب رضایتمنــدی مردم عنوان و ضمن قدردانی 

از همراهی شهروندان، بر تقویت این همکاری ها تأکید کرد.

با تالش پلیس مانه و سملقان 
   ۴تن پودر گوشت قاچاق کشف شد

باشــگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامی شهرســتان مانه و 
سملقان از کشف ۴ تن پودر گوشت قاچاق و دستگیری یک 
متهم خبر داد.سرهنگ علی حسین رختیانی، فرمانده انتظامی 
شهرستان مانه و سملقان گفت: با توجه به شیوع بیماری های 
واگیردار و کنترل مجوز بار های عبوری از سطح استان، مأموران 
پلیس راه چمن بید به یک دستگاه کامیون مشکوک و او را با 
هماهنگی قضایی متوقف کردند.سرهنگ رختیانی با اشاره 
به اینکه در بازرسی از این کامیون ۴ تن پودر گوشت قاچاق 
که به عنوان پروتئین برای خوراک حیوانات مورد اســتفاده 
قرار می گرفت کشــف و ضبط شد، افزود: با بررسی به عمل 
آمده، ارزش این مقدار پودر گوشت قاچاق ۴۰ میلیون ریال 
برآورد شده است.فرمانده انتظامی شهرستان مانه و سملقان با 
اشاره به دستگیری  متهم عنوان کرد: این فرد پس از تشکیل 
پرونده و تکمیل بازجویی به همراه کامیون و بار مکشوفه برای 
انجام مراحل قانونی تحویل پســت قرنطینه شهرستان شد.

زاویه تصویر

تخلف پارک در پیاده رو
 امامت 68 - چهار راه دوم
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احمد فیاض بــالک و توقف 5۰ دقیقه ای 
قطارباری موجب قضای نمــاز صبح زائران و 
مسافران قطار مسافربری رجا مشهد به تهران 
شــد.به گزارش خبرنگار ما، قطار مسافربری 
شــماره ۳۷۱ متعلق به شــرکت رجا از مبدأ 
مشــهد به مقصد تهران با وجــود توقف 5۰ 
دقیقه ای در ایستگاه بسطام استان سمنان به 
علت بازنکردن درهای سالن های قطار، موجب 
قضای نماز صبح مســافران و زائران این قطار 
شد.یکی از مســافران این قطار مسافربری در 
گفت وگو با خبرنگار قدس با بیان این مطلب 
اظهار کرد: قطار مذکور ساعت ۲۳/5۰ یازدهم 
بهمن)جمعه شب( مشــهد را به مقصد تهران 
ترک کرد، اما متأســفانه بنا به دالیلی نامعلوم 
در ساعات شرعی و مجاز نمازصبح، ده ها مسافر 
و زائر این قطار از فیض ادای نمازصبح محروم 

شده و نماز آنان قضا شد.

   عدم پاسخگویی
 خدمه و متصدیان قطار

سیدکاظم میراسماعیلی با انتقاد شدید از این 
رویداد خاطرنشــان کرد: با وجود توقف حدود 
5۰ دقیقه ای قطار در ایســتگاه بسطام استان 
ســمنان در فاصله زمانی شــرعی نمازصبح، 
درهای ســالن ها باز نشــد که اعتراض شدید 
مسافران را در پی داشت. این در حالی بود که با 
انبوه اعتراض مسافران قطار، هیچ کدام از خدمه 
و متصدیان  قطار حاضر به پاسخگویی نبودند. 
پس از حرکت قطار از ایستگاه بسطام به امید 
توقف برای ادای فریضه نمازصبح در ایســتگاه 
بعدی بودیم که متأسفانه با طلوع خورشید نماز 
مسافران قضا شــد.این زائر تهرانی امام رضا)ع( 
با اشــاره به روایتی در اهمیت نمازصبح افزود: 
امام صــادق)ع( در پاســخ به یکــی از صحابی 
تاجرشان مبنی بر اعالم نظر درباره سفری که در 
پیش رو داشت، فرمودند: این سفر تجاری برایت 
ضرر و خســران دارد. پس از انجام سفر و سود 
زیاد مادی، آن تاجر به پیشــگاه امام صادق)ع( 
مشرف شــده و گفت: سفر تجاری نه تنها ضرر 
بلکه برایش سود بسیاری داشته است. در این 
هنگام امام صادق)ع( خطاب به وی فرمود: چه 
خســران و ضرری بیشتر از قضای نماز صبح؟ 
یادتــان می آید فالن روز در حین ســفر نماز 

صبحتان قضا شد؟
وی تصریح کرد: اهمیت نمازهای ســه گانه بر 
کسی پوشیده نیست، لکن وقتی امام معصوم)ع( 
درباره سفر تجاری و قضای نمازصبح این گونه 
ســخن می رانند، تکلیف سفرهای زیارتی که 
مشخص است. حالوت معنوی زیارت با ادای 
نماز ســروقت و جماعت اهمیت صدچندان 
می یابد، بنابراین متولیان باید پاسخگوی این 
غفلت و اهمال خود باشند.دیگر زائر و مسافر 
این قطار نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با انتقاد 
از عملکرد رئیس قطار اظهار کرد: در ایستگاه 
بسطام حتی خواهش کردیم که درهای قطار 
باز شود تا روی سکوهای جنبی به اقامه نماز 
بپردازیم که موافقت نشــد. در نهایت رئیس 
قطار را پیدا کرده و وی در برابر سیل اعتراضات 
پاسخ داد عدم مناسب سازی ایستگاه بسطام و 
نیز مشــکلی که برای یکی از قطارهای طول 

مسیر به وجود آمده موجب این اتفاق تلخ شد.

  تنظیم شکوائیه
رضا اســلوب افزود: البته اگر از همان ابتدا به 
مســافران قطار اعالم می شــد کــه به خاطر 
بحث های فنی پیش بینی نشــده، قطار برای 
ادای نماز صبح توقف ندارد و یا درهای سالن ها 
باز نمی شود، خیلی بهتر بود، چرا که مسافران 
و زائران با درک شرایط یا در راهروی سالن ها 
نماز ســفر را بجا آورده و یا در کوپه ها نماز را 

اقامه می کردند. 
چنــان که برخی از مســافران و زائران نیز به 
همین شــیوه روی آورده و نماز بجای آوردند. 
در عین حال در مقصد شــماری از حاضران با 
تنظیم شکوائیه ای خطاب به بازرسی شرکت 
راه آهن خواستار پیگیری و علت یابی و برخورد 

با مقصران احتمالی این ماجرا شدند.

  عذرخواهی از زائران و مسافران
با پیگیری های خبرنــگار روزنامه قدس، یکی 
از کارشناســان ارشد بازرســی دفتر مرکزی 
شــرکت قطارهای مسافربری رجا در پایتخت 
در گفت وگــو با خبرنگار مــا، ضمن پذیرش 
خطــا و عذرخواهی از زائران و مســافران این 
قطار توضیــح داد: این اتفاق به خاطر بالک و 
توقف 5۰ دقیقــه ای یک قطار باربری به علت 
نقص فنی در حدفاصل ایستگاه های گیالن و 
سرچشمه در استان سمنان به وجود آمد و این 
اقدام غیرمنتظره و پیش بینی نشده موجب شد 
تا شرایط برای توقف ویژه برای اقامه نمازصبح 
مهیا نشود.وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما 
که چرا با وجود توقف 5۰ دقیقه ای در ایستگاه 
بسطام، درهای ســالن ها به روی مسافران باز 
نشد، خاطرنشان کرد: ایستگاه بسطام برای اقامه 
نماز مناسب سازی نشده و از سویی حفظ امنیت 
جانی مسافران و زائران در اولویت قرار دارد. این 
توقف یک توقف اضطراری و غیرمنتظره بود تا 

روان سازی مسیر ریلی صورت پذیرد.

  هیچ عمدی در کار نبوده است
این مقام آگاه افزود: طبق منشور حقوق مسافر 
که در شــرکت رجا نیز به آن تصریح شــده، 
توقف برای ادای فریضه نمازهای سه گانه یک 
دســتورعمل جاری و ســاری است و تاکنون 
چنین مواردی به ندرت به وجود آمده و هیچ 
عمدی در کار نبوده است. وی ادامه داد: رئیس 
این قطار صرفاً به وظایف ذاتی خود عمل کرده 
اســت. درعین حال شرکت رجا از مسافران و 
زائران این قطار عذرخواهی می کند.وی تصریح 
کرد: عملکرد شــرکت رجا در مناسب سازی و 
جانمایی و تزئین ایستگاه های بین راهی برای 
ادای فریضه نماز بر همگان آشــکار اســت و 
این نه تنها یک خط مشی کلی بلکه براساس 
اعتقادات مذهبی و خداپســندانه کارکنان و 

مدیران این شرکت است.

قدس دلیل قضا شدن فریضه الهی مسافران وزائران را بررسی کرد

عبور قطار مشهد - تهران از ایستگاه نماز صبح!

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
  باران و برف دوباره

 به خراسان رضوی می رسد
اداره کل  قـــدس: 
خراسان  هواشناســی 

صــدور  بــا   رضــوی 
اطالعیه ای در خصوص 
نحوه  و  زمان گسترش 
تأثیرگــذاری ســامانه 
بارشی جدید به استان 

اعالم کرد: گســترش و استقرار ســامانه بارش زا از بعدازظهر 
دیروز در اســتان، افزایش ابرناکی توأم با افزایش شدت وزش 
باد )بعضی ســاعات وزش باد شــدید( همراه با بارش باران و 
برف، در غالب نقاط استان باکاهش دما، تشکیل مه و کاهش 

دید همراه است.
بر این اســاس، وزش باد شدید، با بارش باران و برف، کوالک 
بــرف ، کاهش دما )5 تا ۷ درجه سلســیوس( و اختالل در 
سیستم حمل ونقل را در اغلب نقاط استان شاهد خواهیم بود 
و احتمال بروز خســارت ناشی از وزش باد شدید، آبگرفتگی 
در نواحی مستعد استان )در شهرستان ها و توابع  سرخس، 
کالت نــادر، فریمان و تربت حیدریــه همچنین غرب درگز، 
شمال تربت جام و نواحی شرقی مشهد(، کوالک برف، کاهش 
دما، لغزندگی معابر و اختالل در سیستم حمل و نقل استان 

را در پی خواهد داشت.
هوای امروز شهرستان مشهد هم  نیمه ابری تا ابری در بعضی 
ساعات بارش باران گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش بینی 

شده است.
در ۲۴ ســاعت گذشــته ریوش با کمینه دمــای ۷- درجه 
سلسیوس ســرد ترین و سرخس با بیشینه دمای ۲۰ درجه 
سلسیوس گرم ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده اند. 
طی این مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مشهدمقدس به 

ترتیب صفر و ۱۴ درجه سلسیوس بوده است.
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معاون دادستان مشهد اعالم کرد

 10 منطقه پرآسیب، هدف اقدامات حمایتی از زنان و کودکان
خط قرمز   نیره عابدین زاده، معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گفت: کمیته 
حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی ۱۰ سال سابقه اجرا دارد و در این مدت ۳۸۰ جلسه 

مستمر با حضور اعضای جلسه برگزار شده است. 

  شیوه شناسایی زنان و کودکان آسیب دیده
عابدین زاده با اشاره به نحوه شناسایی زنان آسیب دیده توسط این حوزه قضایی، تصریح کرد: 
بانوان آسیب دیده در محالت به صورت خودمعرف و یا به طرق دیگر به این کمیته معرفی 
می شوند و ما در این کمیته مددکارانی از بهزیستی، کمیته امداد، بنیادشهید، هالل احمر و... 

داریم که خدمات مختلفی را به این بانوان ارائه می دهند.
وی افزود: دو مؤسســه مردم نهاد ویژه زنان آسیب دیده باالی ۱۸ سال و دیگری ویژه زنان 
آسیب دیده زیر ۱۸ سال نیز تأسیس شده که در راستای اهداف کمیته، کمک های شایانی به 
ما کرده اند و پس از توانمندسازی افراد مذکور و تحت پوشش قرار گرفتن آن ها به مدت یک 
سال، خدمات مددکاری به صورت مستمر ادامه می یابد. تاکنون ۱۳۰ نفر در مؤسسه های 

مذکور تحت حمایت و پس از آن هم ترخیص شده اند.
معاون دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان در ادامه عنوان کرد: یکی دیگر 
از اقدامات انجام شــده در راستای رسیدن به اهداف کمیته، تقویت نقش سایر 
ســازمان ها و دســتگاه های اجرایی در کنترل جامعه هدف نظیر اداره کل فنی و 
حرفه ای، کمیته امداد امام خمینی)ره(، اداره کل ورزش و امور جوانان و حوزه علمیه 

خواهران بوده که به هر کدام از این سازمان ها وظیفه ای محول شده است. 
به عنوان مثال کاری که به حوزه علمیه واگذار شده این است که باید یک پیوست 

مذهبی تهیه کنند و در اختیار این بانوان آسیب دیده در جهت آموزش آن ها قرار دهند و 
کمیته امداد هم باید به صورت ماهیانه حمایت هایی را از آن ها انجام دهد. از ســوی دیگر 
اداره کل ورزش و جوانان، ارائه خدمات آموزش حرفه ای ورزشی به دختران جوان، مستعد 

وعالقه مند را انجام می دهد که تا امروز ۶ نفر به این نهاد معرفی شده اند. 
وی بیان کرد: در قســمت پیشگیری های وضعی، جذب نیروهای انتظامی خانم با مدرک 
روانشناسی برای پیشگیری از اتفاقات و بروز آسیب است و نه برخورد و مقابله، برای همین 
امر، آموزش های الزم به نیروهای پلیس امنیت اخالقی داده شده تا در صورت مشاهده و 
شناسایی این بانوان اقدامات الزم را در خصوص معرفی آن ها به مراکز مربوط انجام دهند. 

  زیر بیست  ساله ها بیشترین آسیب دیدگان
نیره عابدین زاده دیگر اقدامات این کمیته را شناسایی مناطق پرآسیب سطح شهر دانست 
و بیان کرد: در این کمیته با استفاده از آمار سازمان بهزیستی، مراجع انتظامی و همچنین 
دادگستری استان است که ۱۰ نقطه اولویتدار را شناسایی کردیم و برحسب اولویت در هر 

کدام از این مناطق الگوهای آموزشی را پیاده سازی نموده ایم. طبق بررسی صورت گرفته 
آسیب ها معموالً در سنین زیر ۲۰سال ایجاد می شود و به همین دلیل ما پیشگیری را از 
سنین کودکی و نوجوانی آغاز کردیم تا بتوانیم پیش از ایجاد آسیب، هزینه های 

بازگشت افراد به جامعه را کاهش دهیم .
عابدیــن زاده در مورد برگزاری سلســله همایش هایی با هدف پیشــگیری از 
کودک آزاری و حمایت از زنان در معرض آســیب نیز گفت: ما عنوان همایش 
را سالمت مادر و فرزند برای آموزش های خود انتخاب کردیم تا هم عنوانی زیبا 
باشــد و هم حساسیت برانگیز نباشد. پیشگیری از کودک آزاری و سایر اهداف 
کمیته را به همین عنوان اطالق کردیم. تاکنون هفت همایش با این عنوان برگزار شده که 
۳هزار نفر مخاطب داشته و در این مسیر اولویت ما مناطق حاشیه شهر مشهد بوده است. 
یک همایش هم ویژه خانم های کارمند با موضوع کودک آزاری با ســهمیه ای که برای هر 

دستگاه در نظر گرفته بودیم، برگزار کردیم.
این مقــام قضایی در ادامه عنوان کرد: پس از برگــزاری کالس های عمومی، افرادی نیاز 
به آموزش بیشــتر را در خود احســاس کردند و برای همین به ما مراجعه می کردند که 
کالس هــای تکمیلی را برای این عزیزان به صورت رایــگان در نظر گرفتیم. کالس ها در 

فرهنگسراهای شهر مشهد با اساتید مورد تأیید ما برگزار می شود.
وی گفت: از یکی از مناطق هم بازدید گروهی داشتیم که از هر سازمان مرتبط با این ماجرا 
یک نماینده حضور داشت و ما آسیب های منطقه را شناسایی و از اماکن دولتی مرتبط با 
حوزه آسیب های اجتماعی بازدید داشتیم. ظرفیت ها و خدمات رایگان را شناسایی کرده و 
مقرر شد سه ماه تیم اورژانس اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پارک های منطقه 

الهیه مستقر شوند که مأموریت آن ها تا اول اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد یافت.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

درخواست از مسئوالن ستاد اقامه  نماز
یکی دیگر از مســافران این قطار به خبرنگار ما گفت: رئیس قطار و مسئول مرکز 
کنترل شاهرود می توانستند با تدبیر از قضا شــدن نماز تعداد زیادی از مسافران 

جلوگیری کنند . به نظر من این افراد مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: به طور مثال رئیس قطار می توانست از سالن رستوران به عنوان محل 
برگزاری نماز استفاده کند.این زائر امام رضا)ع( ادامه داد: من از مسئوالن ستاد اقامه 
نماز استان های خراسان و کشور درخواست می کنم نسبت به این موضوع واکنش 

نشان دهند و نگذارند در آینده چنین اتفاقی رخ دهد. 

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

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.



ورزش خراسان گفتوگوبامهنازعلیرضاییبهبهانهنمایشگاهنقاشی»پرندهدرآوازآغازمیشود«

یادآوری حس های نوستالژی با مکتب سقاخانه
ترکیب رنگ های سبز، آبی،  سرورهادیان
قرمــز و... به وجــود آورنده آثاری اســت که 
گذشــته های خوب را یادآوری و حس خوب 

نوستالژی را ایجاد می کند. 
»پرنده در آواز آغاز می شود« نمایشگاه انفرادی 
هنرمند نقاش جوان شهرمان مهناز علیرضایی 
است که این روزها در نگارخانه فرزاد با 38 اثر 
به سبک سقاخانه در معرض دید عالقه مندان 

قرار گرفته است.

 از مدیریت صنعتی تا نقاشی 
این هنرمند نقاش متولد 1370 کارشــناس 
نقاشــی از دانشگاه فردوسی مشهد است و در 
گفت وگو با خبرنگار ما درباره ورودش به فضای 
هنر می گوید: دیپلم علوم تجربی هستم، پدر و 
مادرم هر دو معلم هستند. نقاشی را از کودکی 
دوســت داشتم. ســال 88 در رشته مدیریت 
صنعتی قبول شــدم و ترم اول را نیز گذراندم. 
تــرم دوم را ثبت نام کــردم که نتیجه  کنکور 
رشــته های نیمه متمرکز در بهمن ماه اعالم 
شد و من در رشته  کارشناسی نقاشی پذیرفته 
شــدم. وی می افزاید: خانواده ام که عالقه من 
به نقاشــی را دیدند موافقت کردند این رشته 
را ادامه دهم. خیلی خوشحالم در رشته ای که 

همیشه به آن عالقه داشتم، تحصیل کردم.

 انار، پرنده، نقوش فرش 
علیرضایی با اشاره به اینکه تکنیک همه آثارش 
اکرولیک و سبک کارها، سقاخانه است، بیان 
می کند: در این نمایشــگاه 38 تابلو با سبک 
سقاخانه برگرفته از نقاشی فولکولور در معرض 
دید عالقه مندان قرار گرفته و در تمام آثار تم 
ایران که برگرفته از سنت هاست، دیده می شود. 

در این نمایشگاه اشکال مشترکی 
همچون انار، سیب، پرنده، آینه و 
شمعدان، اسب، نقوش فرش های 

ایرانی و... وجود دارد. 

 یک امضای رنگی  
وی دربــاره آثارش کــه دارای 
تشــابه رنگی مشــترکی است، 
اظهار می کند: سال هاست به این 
رنگ ها رسیده ام. رنگ های گرمی 
که اثرشــان در زندگی روزمره 
بــا من نیز همراهنــد. خیلی ها 

معتقدند آثارم دارای یک امضای رنگی است. 
وی که عضو مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی 
ایران اســت، توضیح می دهد: این چهارمین 
نمایشــگاه من اســت. حضور در نمایشــگاه  

نگارخانه  نقاشی  گروهی 
 ، )92 فردوسی)ســال
نمایشگاه انفرادی نقاشی 
گروهــی  نمایشــگاه  و 
نگارخانــه  در  عکــس 
آرتین)سال94( در رزومه 
هنری من دیده می شود. 
البته در نمایشگاه »پرنده 
می شــود«  آغاز  آواز  در 
کامالً به آنچه که مختص 
اســت،  خودم  عالقه  به 

بیشتر نزدیک شده ام. 

 سقاخانه و قرابت با حس های من 
این هنرمند که بیشــتر طرح های خویش را 
برگرفتــه از زیبایی طبیعــت می داند، تأکید 

می کند: سبک ســقاخانه را به دلیل نزدیک 
بودن به روحیه ام انتخاب کردم. سبکی که به 
عالقه مندی من نزدیک است. عالقه  به اشیای 
قدیمی، سنت ها، نقوش فرش و... به من حس 

خوبی می دهد. 
وی درخصوص چشــم انداز آینده هنری خود، 
بیان می کند: بعد از دانشــگاه از محضر استاد 
هراتی بیشتر درباره سبک سقاخانه آموختم و 
در حال حاضر سفارشات و شاگردانی نیز دارم. 
حتی از طریق فضای مجازی مخاطبانی از سایر 
شهرها همچون تهران، اصفهان، شیراز و... دارم. 
خوشبختانه ســفارش هایی هم از ایرانی های 
مقیم کشورهایی چون روسیه، کانادا، استرالیا  
و...دارم. در حــال حاضر تالشــم را برای ادامه 
تحصیل در مقطع ارشــد در تهران گذاشته ام. 
البته این تالش صرفاً به منظور گرفتن مدرک 
نیســت، زیرا معتقدم هر فردی باید تا آخرین 

لحظه زندگی به یاد گرفتن ادامه دهد.

 حس خوب به مخاطب
مهناز علیرضایــی تصریح می کنــد: در این 
نمایشــگاه بســیاری از افراد که مخاطب عام 
هستند از آثارم خوششان می آید و می گویند 
دیدن ایــن آثار حس خوبی به آن ها می دهد، 
اما واقعیت این اســت که به دلیل مشــکالت 
اقتصــادی نمی توان توقع داشــت همه مردم 
خرید آثار هنری و تابلو های نقاشی را در اولویت 

خرید سبد خانوار قرار دهند.
الزم به ذکراســت نمایشــگاه »پرنده در آواز 
آغاز می شــود« تا 16 بهمن از ســاعت 17 تا 
20 در نگارخانه فرزاد مشهد به نشانی سجاد 
2 - گلریــز 2- پالک 10 پذیرای عالقه مندان 

به هنر نقاشی است.

قرآن و عترت

فرهنگ و هنر 

میراث

نمایشکمدی»عشقمنحامدبهداد«  
رویصحنهرفت
نیشابور-خبرنگارقدس:
تئاتــر کمدی »عشــق 
من حامــد بهــداد« به 
افشــین  نویســندگي 
هاشــمی و کارگردانــي 
تئاتر  نام آشنای  هنرمند 
فرهادی  مسعود  نیشابور 

در تماشاخانه چکاوک ماندگار نیشابور روي صحنه رفت. در این 
تئاتر حمید محمدی، وحید خزایی و ندا زردی به ایفای نقش 
می پردازند. این نمایش درخصوص دو دلداده سینما و تئاتر که 
در کافه جلو تئاتر شهر به همدیگر برخورد می کنند و... است. 
تئاترکمدی »عشق من حامد بهداد«  تا 17 بهمن 98 هر روز از 

ساعت 19 برای عموم عالقه مندان روي صحنه مي رود.

خوشنویسانآزموندادند
نیشابور-خبرنگارقدس: 
هنرمندان خوشــنویس 
نیشــابوری در آزمــون 
انجمــن  خوشنویســی 
در  ایران  خوشنویســان 
فرهنگی-هنری  مجتمع 
اداره فرهنــگ و ارشــاد 

اسالمی نیشابور شرکت کردند. سرپرست انجمن خوشنویسان 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان نیشابور اظهار کرد: در 
این آزمون 130هنرمند از خوشنویسان نیشابوری هنر خویش 

را در معرض آزمون قرار دادند. 
علی دربهشتی گفت: در این آزمون که در 6 سطح خوشنویسی 
برگزار شد 100 هنرمند در مقاطع مقدماتی، متوسط، خوش، 
عالی، ممتاز و 30 هنرمند در خط تحریری شرکت نمودند که 
اوراق امتحانی این هنرمندان برای تصحیح به تهران ارســال 
شده است و مدارک قبولی از سوی انجمن خوشنویسان ایران 
صادر خواهد شــد. وی تصریح کرد: آزمون خط تحریری نیز 
در ســه مقطع مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته توسط انجمن 
خوشنویســان ایران برگزار شد. وی از خانواده ها خواست تا با 
تشویق فرزندانشان، آن ها را به سمت و سوی این هنر مذهبی 

و ملی سوق دهند.

119اثرتاریخیخراسانرضوی 
درانتظارثبتملی

ن  و معــا : س قد
میراث فرهنگــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری 
خراسان  صنایع دستی  و 
رضــوی گفــت: تهیه و 
تکمیــل پرونــده 119 
اثر تاریخــی، فرهنگی و 

معنوی این استان به منظور ثبت در فهرست ملی پایان یافته 
است. مرجان اکبری با اعالم این خبر افزود: این تعداد پرونده 
به شــورای ثبت آثار تاریخی در وزارت میراث فرهنگی ارسال 

شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شــمار زیاد آثار پیشنهادی استان، 
درخواســت برگزاری شــورای ثبت ملی به میزبانی خراسان 
رضوی نیز ارائه شده است که تا کنون پاسخی مبنی بر مثبت 

یا منفی بودن این پیشنهاد دریافت نکرده ایم.
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اســتان گفت: عالوه بر این، تهیه و آماده سازی 
300 پرونــده دیگر بــرای آثار تاریخــی، فرهنگی و معنوی 
خراسان رضوی به منظور پیشــنهاد در فهرست آثار ملی در 

حال انجام است.
اکبری افزود: هم اکنون اســتان دارای بیش از 100 هزار اثر 
غیرمنقول و 10 هزار اثر منقول شناســایی شده دارای ارزش 
تاریخی، فرهنگی و معنوی برای ثبت در فهرســت آثار ملی 
اســت. گفتنی اســت تاکنون هزار و ۵00 اثر تاریخی استان 

خراسان رضوی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
به عقیده باستان شناسان پیشینه خراسان بزرگ به حدود 800 
هزار سال قبل یعنی به زمان پیش از ورود آریایی ها به فالت 
ایران می رسد که در این میان خراسان رضوی به عنوان قلب 
تپنده خراسان قدیم از اهمیت بیشتری به لحاظ جاذبه های 

تاریخی، تمدنی و گردشگری برخوردار است.

کوراشکارانخراسانی
قهرمانکشورشدند

دوره  نهمیــن  قدس:
کــوراش  مســابقات 
قهرمانــی بزرگســاالن 
مردان،  بخش  در  کشور 
شهید  ســپهبد  یادواره 
به  ســلیمانی،  قاســم 
میزبانی استان مازندران، 
شهرستان نور با حضور 147 ورزشکار از سراسر کشور برگزار 
شد. خراسان رضوی موفق شد در پایان این رقابت ها با کسب 
ســه طال، یک نقره و یک برنز قهرمان شود. جالل نیکوفر در 
وزن منهای 60 کیلوگرم و حمید زحمتکش در وزن منهای 
73 کیلوگرم، به ترتیب مدال های نقره و برنز را بدست آوردند. 
همچنین مصطفی اسکندری، محمد نیک سرشت و کامران 

رستمی، مردان طالیی تیم کوراش خراسان رضوی بودند.

  اجرایطرحملیورزشی
»فجرتانوروز«درنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس: 
ورزش  اداره  رئیــس 
و جوانــان شهرســتان 
نیشــابور از اجرای طرح 
تا  »فجر  ورزشــی  ملی 
نوروز« در این شهرستان 
خبر داد. محســن کاوه 
آهنگر اظهار کرد: طرح ملی ورزشی »فجر تا نوروز« همزمان 
با سراســر کشور از 12 بهمن 98 لغایت 20 فروردین 99 در 
نیشــابور اجرا می شــود. وی افزود: توجه به سالمت و نشاط 
عمومــی جامعه از برنامه هــای مهــم اداره ورزش و جوانان 
اســت که هدف از برگزاری این طرح توسعه ورزش همگانی 
و سالمت جامعه است. وی خاطرنشان کرد: در قالب این طرح 
برنامه های متنوع و جذاب ورزشی تدارک دیده شده است که 
طرح ملی »فجر تا نوروز« برای ارتقای سالمت مردم و افزایش 
شور و نشاط اجتماعی برگزار می شود. کاوه آهنگر یادآور شد: 
از جمله برنامه هــای اجرایی در این طرح همایش پیاده روی، 

دوچرخه سواری و کوهپیمایی است.

قهرمانیتنیسورخراسانرضوی
درانفرادیوتیمی

روز  پنجمیــن  قدس:
زیر  تنیس   رقابت هــای 
14 سال آسیا با قهرمانی 
در  مهرانــه ظهوریــان 
بخش انفرادی و قهرمانی 
دونفره  بخش  در  تیمی 
همــراه بــود. در فینال 
بخــش دختران، مهرانــه ظهوریان با نتیجــه 2 بر یک هانا 
سلطانی را برد و قهرمان شد. سلطانی در جایگاه دوم ایستاد 
و اریکا جعفر و مهرانا ســلیمانی پور نیز عناوین سوم و چهارم 
را به خود اختصاص دادند. همچنین در بخش دو نفره بخش 
دختران تیم هانا سلطانی - مهرانه ظهوریان با  نتیجه )0-6 و 
0-6( از سد زوج ریحانه کمالی - مهرانا سلیمانی پور عبور کرد 
و  جایگاه نخست را از آن  خود کرد. تیم کمالی و سلیمانی پور 
نیز در جایگاه دوم ایســتادند. این مسابقات به مدت دو هفته 
در زمین های مجموعه ورزشی المپیک کیش برگزار می شود.

برگزاریمسابقاتانتخابی
رنکینگکشوریاسنوکر

قدس:مرحله مقدماتی مســابقات انتخابی بیست و دومین 
رنکینگ کشوری اســنوکر آقایان خراسان رضوی در مشهد 
مقدس برگزار شــد. رئیس هیئت بولینــگ، بیلیارد و بولس 
خراســان رضوی در گفت وگو با خبرنگار مــا گفت: در این 
مسابقات 24 نفر از ورزشکاران رشته اسنوکر از سراسر استان 
شرکت کردند که در دو مرحله گروهی و حذفی با یکدیگر به 

رقابت پرداختند. 
سلطانی با بیان اینکه در رایزنی های انجام شده با فدراسیون 
سهمیه استان امســال افزایش یافته است، گفت: فدراسیون 
کشــور برای این مســابقات به ما پنج ســهمیه داده بود که 
توانســتیم این تعداد را به هشت سهمیه افزایش دهیم. وی 
ادامه داد: با توجه به حضور دو بازیکن ارزنده استان در تیم ملی 
اسنوکر کشور، آقایان میالد کاشانی و ارسالن اسماعیل نژاد نیز 
عالوه بر هشــت سهمیه استان به طور مستقیم به مسابقات 

معرفی خواهند شد.

خبر

قدس: معاون توســعه مدیریت و منابع بنیاد 
شــهید و امور ایثارگــران از پرداخت 2 هزار و 
۵00 میلیارد تومــان از مطالبات بیمه دی ماه 
به صورت نقد و اســناد خزانه خبر داد. ســید 
منصور میرمرادی در ســفر به خراسان رضوی 
در نشست با رؤســای ادارات ستاد این استان، 
گفت: ۵00 میلیارد تومان از این بدهی به صورت 
نقد و 2 هزار میلیارد دیگر به صورت اسناد خزانه 
پرداخت شدند. وی افزود: هزینه های پرداختی 

ایثارگران توسط شــرکت بیمه در حال واریز 
اســت و بدهی 1397 مراکز و مراجع درمانی 
به صورت نقدی تسویه و بدهی مربوط به 1398 
نیز در قالب اســناد خزانه پرداخت می شــود. 
اســناد خزانه تعهد دولت است که قبول کرده 
در اختیار دستگاه ها قرار داده شود تا مطالبات 
خود را دریافت کنند. وی در خصوص پرداخت 
بدهی های بنیاد شهید به دانشگاه، گفت: بیش از 
دو سال است مصوبه ای از دولت دریافت کرده ایم 

که دانشگاه ها اجازه هیچ نوع اعمال محدودیتی 
برای دانشجویان شاهد و ایثارگر به دلیل مسائل 
شهریه ای نداشته باشند و براساس این آیین نامه، 
دولت و بنیاد طرف حساب دانشگاه ها هستند. 
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد با بیان اینکه 
بنیاد شهید ســازمانی دانش محور و هوشمند 
است، افزود: موضوع معافیت سربازی از مواردی 
بود که بسیاری از ایثارگران برای استفاده از آن 
بین بنیاد و نیروهای مسلح در رفت و آمد بودند 

و امروز با توجه به ایجاد سیستم های نرم افزاری 
این مشکالت دیگر وجود ندارد. وی در ادامه با 
بیان اینکه دخالت های مدیریتی در کمیسیون 
پزشکی بنیاد وجود ندارد، افزود: تصمیم گیرنده 
اصلی کمیســیون پزشکی پزشکان متخصص 
هســتند و بنیاد تابع نظر کمیسیون پزشکی 
اســت. در بنیاد کسی اجازه تفســیر قانون را 
ندارد و حتی توصیف آن توسط افراد حقوقدان 

متخصص انجام می شود.

معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران در مشهد خبر داد

پرداخت بخش عمده ای از مطالبات بیمه تکمیلی درمان ایثارگران

سبک سقاخانه را به دلیل 
نزدیک بودن به روحیه ام 

انتخاب کردم، سبکی 
که به عالقه مندی من 

نزدیک است، عالقه  به 
اشیای قدیمی، سنت ها، 
نقوش فرش و... به من 

حس خوبی می دهد

بــرش

برگزاریهجدهمیندورهآزمون
سراسریقرآندرنیشابور

نیشابور-خبرنگارقدس:
و  قــرآن  کارشــناس 
عتــرت اداره فرهنگ و 
ارشاد اســالمی نیشابور 
هجدهمین  برگزاری  از 
سراســری  آزمون  دوره 
قــرآن و عترت همزمان 

در سراســر کشور با حضور پرشور عاشــقان کتاب وحی در 
هنرستان شریعتی نیشــابور خبر داد. رمضانعلی بیات اظهار 
کرد: هجدهمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در چهار 
گروه مختلف شامل گروه اول ترجمه و مفاهیم قرآنی شامل 
تفسیر درک و معانی سوره بقره، گروه دوم معارف اهل بیت)ع( 
شــامل ترجمه نهج البالغه، حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه، 
گروه سوم حفظ قرآن در 10 رشته حفظ، گروه چهارم بخش 
الکترونیک در دو رشته سبک زندگی، سیره معصومین)ع( و 
روخوانی قرآن را شامل می شود. وی گفت: رشته های سبک 
زندگی، سیره معصومین)ع( و روخوانی قرآن کریم به صورت 
الکترونیک و رشته های حفظ کل، حفظ جزء 30، حفظ جزء 
اول، حفــظ ۵ جزء اول، حفظ 10 جــزء اول، حفظ 1۵ جزء 
اول، حفــظ 20 جزء اول، حفظ 2۵ جزء اول، حفظ و ترجمه 
نهج البالغه، حفظ و ترجمه صحیفه سجادیه، تفسیر سوره بقره 
و ترجمه و درک معانی سوره بقره برگزار شد. در هجدهمین 
دوره آزمون سراسری قرآن و عترت بیش از ۵40 نفر در این 
آزمون در نیشابور نام نویسی کردند که 11بهمن در هنرستان 

شریعتی نیشابور با یکدیگر به رقابت پرداختند.

شمارهپیامک:300072305فرهنگوزندگی4
ارتباطپیامرسانسروش:0903۸3۴3۸01

فضایمجازی: 

یکشنبه 13 بهمن 1398
 7 جمادی الثانی 1441 2 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9175  ویژه نامه 3559 

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر مشهد در نشست این  قدس
کمیسیون، ضمن تشریح دیدار و نشست اخیر خود با معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و همچنین رئیس ســازمان امور سینمایی و سمعی 
و بصری کشــور، با اشاره به عدم برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سال گذشته، گفت: 
در نشستی مشترک با معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد پیشنهاد برگزاری این 

نمایشگاه در مشهد را مطرح کردیم که با استقبال وی همراه شد.
احسان اصولی افزود: مقرر شده سازوکار اجرایی این نمایشگاه توسط سازمان اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری تهیه شود، مکاتبات الزم شکل گیرد و با تشکیل ستادی ویژه، این 

نمایشگاه به میزبانی مشهدمقدس برگزار شود. 
وی خاطرنشان کرد: از جمله نتایج برگزاری این نمایشگاه می تواند، توجه بخشیدن به 
مشــهدمقدس در عرصه مطبوعات و رسانه ها و همچنین تقویت هویت شهری باشد.  
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به جلسه مشترک با رئیس سازمان امور سینمایی و 
سمعی و بصری کشور، تصریح کرد: در این نشست موضوع جشنواره فیلم فجر و نحوه 
اکران فیلم ها به بحث و بررسی گذاشته شد و ایرادهایی  که در دو سال گذشته به آن 

وارد بود را منتقل کردیم. 
اصولی از ارائه طرح اکران فیلم های سینمایی در فرهنگسراهای شهر در این جلسه خبر 

داد و گفت: اجرای این طرح در فرهنگسراها به ویژه در مناطق کم برخوردار مشهد بسیار 
تأثیرگذار خواهد بود و خوشبختانه با استقبال سازمان امور سینمایی هم همراه شد. 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد، اظهار کرد: این اکران ها در 
فرهنگسراهایی که زیرساخت الزم در آن ها وجود داشته باشد، پس از اخذ مجوز قانونی 
انجام خواهد شد و با این اقدام شاهد تحول و تأثیرگذاری بسزایی در بخش کم برخوردار 

جامعه خواهیم بود. 

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر:

نمایشگاه مطبوعات به میزبانی مشهد برگزار خواهد شد

77۴3zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

و  دربارغزنــوي  نویســنده  و  مــورخ   .1
نگارنده »تاریخ بیهقــي« 2. صفتي براي 
 نوشــابه خنــک- شــمارگان- صورتک 
3. بي خانمان- گوشه جسم- نخست وزیر 
خوش انــدام-  توبه کننــده-   .4 شــهید 
تارمــي-  چاشــني ها-  از  دســت آموز۵. 
اختالف پتانســیل  واحــد   .6 ســرود 
الکتریکــي- رخام- جیحــون- خط کش 
 هندســي 7. ماه ســریاني- طبــاخ- افق 
حکایــات  و  قصه هــا  ارادتمنــدان-   .8 
9. لباس شنا- قطب منفي پیل الکتریکي- 
نامــراد 10. شــهرتوت -  پیــروان یک 
 پیامبر - باجه بلیت فروشــي سینما- کار 
11. ســاز زهــي ایرانــي- خیــال خام- 
 صوت ندا 12. زمســتان- امید- متواضع 
13. انجام شــدن- شیردرنده- مایه رحمت 
14. تحفه - جاودانه- کودن 1۵. کارگردان 

نامي مجموعه تلویزیوني »مختارنامه«

1. نوعي پرتقال درشت مرغوب- دریافتن 
2. مجــراي تخلیه فاضــالب- از انبیاي 
الهي- افزوني 3. از اوراق بهادار- شیوع- 
از اپراتورهــاي کــم فروغ ارائــه دهنده 
خدمــات تلفــن همــراه در کشــورمان 
 4. خرابــه- صفــه- یکبــاره خودمانــي 
۵. رودخانــه اي بــه طول1100کیلومتر 
 در شــرق فــالت ایــران- بیتوته کردن 
6. لنگه در- از غزوات- هنرپیشه- آب بند 
 7. حیوان عظیم الجثــه- گویي- گله گله 
8. یکبــارزدن - باران انــدک- دویدن- 
قانونــي 9. خداونــد- بهشــت- گردش 
کودکانــه 10. رنــگ خودرویي- میزان- 
 در گرمابه ازتن بزداینــد- تیر پیکان دار 
11. شــهیر- نابودي 12. مرغ سعادت- 
مارکــي بــراي گوشــي تلفــن همراه- 
درخشــیدن 13. پایتخت کشور فراعنه- 
رکوع کننده- گذرنــده 14. از بخش هاي 

پنج گانه اوستا- عرصه مســابقات تکواندو - عالمه 
 شیعي هم عصر خواجه نصیر و خالق »تنبیه« در منطق 
1۵. کاخ ریاست جمهوري روسیه- درخدمت کسي 

بودن

عمودیافقی
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