
»فن بازار« نسخه شفابخش گیاهان دارویی خراسانجشنواره خوشنویسی »یاس یاسین« در مشهد
قدس بررسی می کنداختتامیه بزرگ ترین رویداد هنری کشور برگزار شد 

اختتامیه نخســتین دوره جشنواره خوشنویسی 
یاس یاسین با حضور اســتادان داخلی و خارجی 
و برگزیدگانی از کشــورهای مختلف برگزار شد. 
به گزارش قدس آنالین، در اختتامیه نخســتین 
دوره جایزه بین المللی خوشنویسی یاِس یاسین با 
حضور چهره های شناخته شده هنر خوشنویسی و 

همچنین چهره های کشوری ...

در روزهای آینــده چندین رویداد و نمایشــگاه 
داخلی و خارجی با محوریت گیاهان دارویی برگزار 
می شــود که از این موارد می توان به دومین دوره 
نمایشگاه بین المللی تخصصی طب سنتی و طب 
جایگزین، داروهای گیاهی و گردشگری سالمت 
کشــور اشاره کرد.  این درحالی است که به تازگی 
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پس لرزه های احتمالی افزایش عوارض ساختمانی
 پای خرید حمایتی طالی سرخ 
به انتخابات مجلس هم باز شد

 رقابت 
به رنگ زعفران!
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گزارشی از اردوی جهادی دانشجویان 
تهرانی در حاشیه شهر مشهد

جهاد 
حسینی ها 

در بولوار 
توس

صبح روز گذشــته برنامه راویان حاشیه شهر با همکاری 
بســیج رسانه برگزار شد و در آن جمعی از فعاالن رسانه 
از فعالیت جهادی بخشــی از دانشــجویان دانشگاه امام 
حسین)ع( تهران در حاشیه شهر مشهد بازدید کردند.به 
همراه تعدادی از خبرنگاران و عکاســان به چند مورد از 
خانه هایی که توســط دانشجویان پاسدار در حال مرمت 
و بازسازی است ســر می زنیم، اکثر دانشجویان جهادی 
جوان اند و با جان و دل در حال فعالیت هستند.آن ها که 
لباس هایشان چون مرامشان خاکی است به ندرت حاضر 
به مصاحبه می شوند و تمایل به انتشار تصویری از خود 
ندارند، ترجیح می دهند به کارشــان ادامه دهند.صاحب 

یکی از منازل، مرد بیمار ...

قدس بررسی می کند

.......صفحه 2 

 عدالت »دیوان عدالت اداری«
 در حذف تعرفه  خدمات دارویی

هفته گذشته گروهی از داروسازان مشهدی همزمان با همکارانشان 
در دیگر شهر های کشــور، در اعتراض به رأی دیوان عدالت اداری 
مبنی بر حذف کامل تعرفه خدمات دارویی، مقابل ســازمان نظام 
پزشکی مشــهد تجمع کردند. این عده خود را نماینده داروسازان 
معرفی کرده و مدعی بودند این رأی دیوان، تهدیدی برای سالمت 

جامعه و به معنای نادیده گرفتن خدمات داروساز

هرچه به دوم اســفند، زمان برگزاری یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی نزدیک تر می شویم تب و تاب سخنرانی ها و 
حضور آن ها در بین مردم بیشتر و بیشتر می شود. در این حضورها 
بعضی مواقع مواردی مطرح می شود که یک یا چند نامزد انتخاباتی 
را به واکنش وامی دارد. داستان خرید حمایتی و تضمینی زعفران از 

زعفران کاران یکی از این دست موارد است ...

.......صفحه 2 
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قدسبررسیمیکند

پس لرزه های احتمالی افزایش عوارض ساختمانی
علیمحمدزاده مصوبه شورای شهر مشهد 
در خصوص نحوه محاســبه عــوارض زیربنای 
مشمول تراکم ساختمانی موجب نگرانی فعاالن 
ساختمانی و شهروندان از تشدید گرانی مسکن 

در این شهر شده است.
اوایل بهمن ماه جاری بود که شورای شهر مشهد 
در مصوبه ای به شــهرداری این شهر اجازه داد تا 
از سال آینده محاسبات عوارض ساختمانی را بر 
اساس تعرفه های جدید انجام دهد که با توجه به 
فرمول اعالمی عوارض دریافتی به تناسب ارزش 
معامالتی روز امــالک خواهد بود که با توجه به 
قیمت های باالی هر مترمربع آپارتمان در بیشتر 
نقاط شــهر بی تردید با اجرای این مصوبه میزان 
عوارض دریافتی جهش قابل توجهی خواهد داشت.

  مخالفان گرانی 
آنچه مســلم اســت افزایش قیمت ها همواره 
انتقادهایــی را به دنبال دارد و تقریباً همگان با 
افزایش قیمت ها مخالف هستند در این مورد نیز 
به محض انتشار این خبر فعاالن ساختمانی به 
عنوان اصلی ترین معترضان این تصمیم مدعی 
شدند با این تصمیم مدیریت شهری قیمت تمام 
شده ســاختمان در مشهد دستخوش افزایشی 
غیرمعمول خواهد شــد.به باور این افراد رکود و 
نیز افزایش قیمت های صورت گرفته در یک سال 
اخیر در بخش مســکن در حال حاضر موجب 
بروز مشــکالتی برای سازندگان مسکن شده و 
عده زیادی از فعاالن این حوزه با مشکل فروش 
واحدهای آماده روبه رو هستند؛ چراکه قیمت ها 

باال رفته و در توان اکثر اقشار جامعه نیست.
لذا به اعتقــاد آن ها با افزایــش تعرفه عوارض 
ساختمانی باز شاهد افزایش قیمتی ناخواسته در 
بخش مســکن خواهیم بود که وضعیت را بدتر 
خواهد کرد این در حالی اســت که برخی نیز 
معتقدند این مصوبه موجب شده تا تعدادی از 
مالکان واحدهــای آپارتمانی آماده از فروش آن 
خودداری کرده و منتظر قیمت های جدید و البته 
باالتر در سال آینده بمانند و همین کمبود عرضه 
هــم باز علتی خواهد بود برای باال رفتن قیمت 

مسکن در مشهد.
لذا با در کنار هم قرار دادن تمام نظریات مطرح 
شــده و بر اســاس تجربه در چنیــن مواردی 
بــه محض افزایش قیمــت در یک بخش موج 
افزایش قیمت ها در نهایت موجب افزایش قیمت 
محصول نهایی آن حوزه می شود و بی تردید باید 
منتظر افزایش قیمت مسکن در مشهد پس از 

اجرای این مصوبه باشیم.

  موافقانی که حرف مخالفان
 را تأیید می کنند

اما در مقابل موافقان این مصوبه هر چند اجرای 
این تصمیم را ضروری می دانند اما با پیش بینی 
مخالفان مبنی بر افزایش قیمت مســکن هم 

موافق هستند ولی معتقدند 
افزایش قیمت ها بیشتر کاذب 
بود.رئیس کمیسیون  خواهد 
شهرسازی شورای شهر مشهد 
می گوید: اقدام شــورای شهر 
برای تغییر تعرفه عوارض در 
مقطع کنونی از یک شــوک 
بزرگ قیمتی در ســال های 

آینده پیشگیری می کند.
الیحه  می افزاید:  مهدی نیــا 
نحــوه محاســبه عــوارض 
ساختمانی برای نخستین بار 

در ســال جاری خرداد ماه به شــورا ارائه شد و 
در آن مقطع به عنوان یکی از مخالفان تصویب 
این الیحه بودم؛ چراکه اوایل سال جاری شاهد 
افزایش قیمت و رکود همزمانی مسکن در مشهد 
بودیم و تصویب این الیحه می توانســت رکود 
مسکن را تشــدید کند.وی ادامه می دهد: اما با 
گذشت چند ماه و حاکم شدن آرامش نسبی بر 
بازار مسکن به نظر می رسد تأثیر این مصوبه به 
نسبت خرداد ماه بر بازار کمتر باشد اما مسئله 
مهم دیگر این اســت که معیــار تعرفه گذاری 
شهرداری مشــهد برای دریافت عوارض از سال 
95 تغییر نکرده بود و  اگر امسال هم این تغییر 
صورت نمی گرفت و در سال بعد تعرفه ها تغییر 
پیدا می کرد به یکباره تعرفه ها به نســبت سال 
95 چند برابر می شد و شوک بزرگ تری به بازار 

وارد می کرد.

وی اظهار می دارد: نکته قابل توجه در این الیحه 
این اســت که مبنای دریافت عوارض بسیار به 
واقعیت و عدالت نزدیک تر از شیوه سابق است؛ 
چراکه در گذشــته مشهد به 55 بلوک تقسیم 
شــده و تمام امالک واقع در یک بلوک با یک 
تعرفه باید عــوارض پرداخت می کردند ولی در 
بلوک ها  تعــداد  حاضر  حال 
به 155 منطقه رســیده که 
به معنــای واقعی تر شــدن 
قیمت گذاری هــای مبنــای 
دریافــت عــوارض اســت و 
اطمینان داریم این مصوبه به 
نفع مناطق کم برخوردار است.

رئیس کمیسیون شهرسازی 
شورای شهر مشهد می گوید: 
در مجمــوع بــا توجــه به 
حوزه  کارشناسان  محاسبات 
ساختمان ســهم عوارض در قیمت تمام شده 
ســاختمان ناچیز اســت و بین 7 تا 10درصد 
می شــود که رقم زیادی نخواهد بود اما اینکه 
عده ای به بهانه این افزایش قیمت ناچیز عوارض 
به دنبال افزایش قیمت بیشتر ساختمان هستند 

ارتباطی به مصوبه شهرداری ندارد.
مهدی نیــا می افزاید: با نگاهی به بازار مســکن 
می بینیم هر ساله در ماه های پایانی سال و آغاز 
هر سال شاهد افزایش معامالت و به دنبال آن 
افزایش قیمت مسکن هستیم لذا امیدواریم تب 
گرانی مســکن به بهانه افزایش عوارض در بازار 
روزهای پایانی سال جاری اندکی فروکش کند 
و به نوعی بی اثر شــده و در ســال آینده شاهد 

افزایش قیمت کاذب مسکن نباشیم.
وی با تأکید بر این نکته که شهرداری نمی تواند 
خدمات خود به شهروندان و توسعه زیرساختی 

شهر را متوقف کند، می گوید: باید بپذیریم که 
برای تأمین هزینه های جاری شهر باید منابعی 
داشته باشیم و هر چند مدیریت شهری مشهد 
تالش دارد منابع پایدارتری تعریف کند و سهم 
منابعی چون فروش تراکم را کم کند ولی با این 
حال افزایش چند برابری قیمت ها شهرداری ها را 
نیز با مشکل مواجه کرده است به طور مثال در 
گذشته هر کیلومتر قطار شهری 250 میلیارد 
تومان هزینه داشــت و اکنون این رقم به 750 

میلیارد تومان رسیده است.

  احتماالت تهدیدآمیز
با تمام این اوصاف به نظر می رســد از آنجایی 
که متأسفانه در جامعه ما گرانی با کوچک ترین 
بهانه ای تشدید می شود و موج کوچک و قانونی 
افزایــش قیمت ها عاملی برای گرانی بیشــتر 
محصــول نهایی در هر حوزه ای می شــود باید 
منتظر اجرای این تصمیم باشیم و ببینیم تا چه 
میزانی خانه را از دسترس نسل کم درآمد جامعه 
دورتر خواهد کرد. اما شاید توجه به چند نکته 
خالی از لطف نخواهد بود و امیدواریم متولیان 
این حوزه از هم اکنون به دنبال چاره اندیشــی 
باشــند تا زمینه بروز مشکالت بعدی را از بین 
ببرند. نکته اول اینکه این احتمال بســیار قوی 
وجود دارد که با باال رفتن هزینه ساخت خانه های 
دارای مجوزهای قانونی بازار ســاخت خانه های 
بی ضابطه داغ تر شــده و دوباره شاهد ساخت و 
سازهای غیرمجاز در بسیاری از نقاط شهر باشیم.

نکته دوم کاستن از هزینه تمام شده مسکن از 
طریق کم کردن کیفیت مصالح ســاختمانی از 
سوی برخی سازندگان است که امری خطرناک و 
تهدیدآمیز است؛ چراکه در صورت وقوع حوادثی 
مانند سیل و زلزله هزینه های اجتماعی را چند 
برابر خواهد کرد.نکتــه دیگر اینکه پیش بینی 
می شــود ســازندگان برای جبران بخشــی از 
هزینه های افزوده شده خود به ساخت واحدهای 
کوچک تر ترغیب شــوند که خــود این امر باز 
زمینه بروز مشکالت دیگری است به طور مثال 
به یکباره ساکنان یک معبر چند برابر می شوند 
در حالی که امکانات زیرساختی معبر پاسخگوی 
تعداد معدودی بوده و افزایش ساکنان مشکالتی 

را دامن خواهد زد.
نکته پایانی اینکه اگر فرهنگ نگاه سودمحور فردی 
به فرهنگ ســود همگانی تبدیل شود بی تردید 
افزایش چند میلیونی عوارض یک ساختمان چند 
طبقه بهانه ای برای افزایش چند ده میلیونی هر 
واحد آپارتمانی همان ســاختمان نخواهد شد.

عدالت»دیوانعدالتاداری«
درحذفتعرفهخدماتدارویی

هفته گذشــته گروهی از داروســازان مشــهدی همزمان با 
همکارانشــان در دیگر شهر های کشــور، در اعتراض به رأی 
دیوان عدالــت اداری مبنی بر حذف کامــل تعرفه خدمات 
دارویی، مقابل سازمان نظام پزشکی مشهد تجمع کردند. این 
عده خود را نماینده داروســازان معرفی کرده و مدعی بودند 
ایــن رأی دیوان، تهدیدی برای ســالمت جامعه و به معنای 
نادیده گرفتن خدمات داروســازی است و در نهایت به حذف 
تدریجی داروسازان منجر خواهد شد. آن ها تأکید داشتند که 
داروساز تنها فروشنده دارو نیست و خدماتی همچون پیچیدن 
نسخه، نظارت بر نگهداری صحیح دارو و دستور مصرف دارو 
به بیماران را ارائه می دهد و باید بهای این خدمات را نیز بگیرد. 
در بیانیه ای هم که از ســوی این داروســازان امضا شد، آمده 
است که این اقدام مستقیماً حیثیت علمی و حرفه داروسازان 

را هدف قرار داده و در واقع تعدی به حقوق بیماران است.
رئیس انجمن داروسازان خراســان رضوی هم با بیان اینکه 
اکنون داروخانه ها با مشکالت زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم 
می کنند و در شــرایطی که پول چهار یا پنج ماه قبل بیمه ها 
به داروخانه ها واریز نشده است، حذف تعرفه خدمات، افزایش 
دســتمزد و مخارج داروخانه ها می تواند به حذف آن ها منجر 
شــود؛ به رأی دیگر دیوان عدالت اداری یعنی حذف مسئله 

فاصله و جمعیت برای احداث داروخانه ها انتقاد کرد.
وی که عضو شورای شهر مشهد نیز هست، در ادامه داروسازان 
را ناظر و مشاور بیماران دانسته و می گوید: تمامی مسئولیت 
مصرف دارو پس از تأییدیه داروساز در داروخانه به عهده این 
افراد خواهد بود و اگر کسی پس از مصرف دارو دچار مشکلی 
شود، حتی دیه آن نیز بر عهده دکتر داروساز تأییدکننده نسخه 
است.  براساس این اظهارات، اگر نگوییم جملگی این معترضان 
که اکثر قریب به اتفاق آن ها داروسازان داروخانه داری هستند 
که در این سال ها نشان داده اند در برابر هر تهدیدی نسبت به 
کسب درآمد خود، تمام قد ایستاده اند. این افراد شاید به خاطر 
عصبانیت ناشی از به خطر افتادن درآمدشان، به این واقعیت 
دقت نکرده اند که هیچ کجای رأی دیوان عدالت اداری نقش 
و اهمیت حضور داروسازان در داروخانه را نفی نمی کند و تنها 
کسب درآمد اضافی به بهانه کنترل نسخه ها و ارائه مشاوره به 
بیماران را برنمی تابد؛ ضمن آنکه در اکثر قریب به اتفاق موارد 

نیز همین خدمات مورد ادعا به بیماران ارائه نمی شود.
البته تأکید داریم که تعداد بی شماری از داروسازان داروخانه دار 
شــهر و کشــورمان از این قاعده مســتثنا بوده و در تعهد و 
ســالمت کاری آن ها تردیدی نیست؛ منظورمان آن دسته از 
داروخانه دارانی است که متأسفانه نه تنها به فروشنده ِصرِف دارو 
تبدیل شده اند که با زیر پا گذاشتن قوانین، بازار وسیعی را برای 
عرضه کاالهای بهداشــتی و آرایشی و حتی اسباب بازی های 
وارداتی -عمدتاً چینی- در بیشتر داروخانه ها به راه انداخته اند. 
همین عده حاال که ظاهراً از حمایت دکتر داروسازی بر مسند 
وزارت بهداشت برخوردار شده اند، انتظار دارند هر امتیازی را نیز 

که تاکنون برایشان دست نیافتنی بود، به دست آورند.
تردیدی نیست که حذف تعرفه خدمات دارویی، نمی تواند و 
نباید مانع انجام وظیفه دکتر داروساز مسئول فنی داروخانه 
شــود و این موضوع هرگز به معنای نادیده انگاشتن وظیفه، 
نقش و اهمیت انکارناپذیر دکتر داروساز در ساخت و نظارت 
بر مصرف دارو نیســت و حیثیت علمی و حرفه داروسازان را 
نیز زیر ســؤال نمی برد؛ چرا که رأی دیوان عدالت با توجه به 
وضعیت و رویه جــاری و درآمد قابل قبول حاصل از فروش 
دارو، تنها مانع اجحاف در حق بیماران و جلوگیری از تحمیل 
هزینه مضاعف بر آنان شده اســت. به ویژه آنکه این حق به 
حســاب مســئول فنی داروخانه- اگر مالک خودش نباشد- 
ریخته نمی شــود و او همانند ســایر کارشناسان و کارکنان 
شاغل در داروخانه، ماهانه حقوق مشخصی را از داروخانه دار 
می گیرد تا همان خدمات کنترل و نظارتی را انجام بدهد که 
قانوناً بر عهده اش گذاشــته شده است و هرگز نشنیده ایم که 
دکتر داروسازی به صورت کارمزدی به کار گرفته شده باشد. 
به عبارت دیگر اینکه حق فنی حذف شده، ارتباطی با وظیفه، 
امنیت شغلی و یا حقوق دکتر داروساز ندارد؛ او همچون دیگر 
پزشکان و شاغالن مراکز درمانی و حوزه سالمت، حقوق بگیر 

است در قبال خدمات سالمتی که ارائه می دهد.

واریزاعتبارسهمیهبنزین
سرویسهایمدارس

مدیرعامــل  قــدس: 
و  مدیریــت  ســازمان 
نظــارت بر تاکســیرانی 
شــهرداری مشهد اعالم 
کرد: اعتبار سهمیه بنزین 
سرویس های مدارس واریز 
شد. احمد محبی افزود: بر 

این اساس رانندگان سرویس مدارس که اطالعات واریز اعتبار 
سهمیه بنزین سرویس های مدارس آن ها پیش از این ثبت شده 
می توانند برای استفاده از اعتبار سوخت واریزی خود از طریق 
کارت های بانکی عضو شتاب به پمپ بنزین ها مراجعه کنند.وی 
افزود: رانندگان سرویس مدارس می توانند با مراجعه به سامانه 
www.samas.moi.ir و از طریق رمز اعتبار)چهار رقم آخر 
کدملی( و شماره تلفن همراهی که هنگام ثبت نام اعالم کرده اند، 
نسبت به تغییر رمز و اطالع از تاریخ واریز اعتبار و باقی مانده اعتبار 
اقدام کنند.محبی ادامه داد: اعتبار ویژه سوخت سرویس مدارس 
بر مبنای مسافت طی شده از طریق نرم افزار محاسبه و به حساب 
رانندگان فعال سرویس مدارس واریز می شود که با توجه به طی 

مسافت متفاوت است.

گزارشیازاردویجهادیدانشجویانتهرانی
درحاشیهشهرمشهد

جهادحسینیهادربولوارتوس
فارس:صبح روز گذشته 
برنامــه راویان حاشــیه 
شــهر با همکاری بسیج 
رسانه برگزار شد و در آن 
جمعی از فعاالن رسانه از 
فعالیت جهادی بخشی از 
دانشجویان دانشگاه امام 

حسین)ع( تهران در حاشیه شهر مشهد بازدید کردند.
به همــراه تعدادی از خبرنگاران و عکاســان به چند مورد از 
خانه هایی که توســط دانشجویان پاســدار در حال مرمت و 
بازسازی است سر می زنیم، اکثر دانشجویان جهادی جوان اند 

و با جان و دل در حال فعالیت هستند.
آن ها که لباس هایشان چون مرامشان خاکی است به ندرت 
حاضر به مصاحبه می شوند و تمایل به انتشار تصویری از خود 

ندارند، ترجیح می دهند به کارشان ادامه دهند.
صاحب یکــی از منازل، مرد بیمار و زمین گیری اســت که 
همراه همســر و دخترش زندگی می کند، اوضاع زندگی او 
بسیار وخیم است و فقر اجازه ساخت کامل منزل را به آن ها 
نداده  است. از همسر مرد می پرسم مشکلتان در این خانه چه 
بوده، با ناراحتی می گوید: مشکل بی پولی و بیماری است، این 
خانه را 25 سال است که درست کرده ایم اما حمام و سرویس 
بهداشتی را نتوانستیم کاشی کاری کنیم و این بندگان خدا 

آمدند و برایمان درست می کنند. 
یکی از فعاالن جهادی دانشگاه امام حسین)ع( تهران درباره 
حضــور تیم جهادی در مشــهد گفت: حــدود 250 نفر از 
دانشجویان برای امر محرومیت زدایی به حاشیه شهر مشهد 
آمدیم، با توجه به دغدغه ای که مقام معظم رهبری در رابطه 
با حاشیه شهرها بیان کردند الزم دیدیم در این فضا حضور 

داشته باشیم و فعالیت کنیم.
مسعود عطاییان افزود: در پنج منطقه مستقر هستیم که به 
طور میانگین 20 مسجد و منزل مسکونی را بازسازی کردیم. 
کارگروه هــای ما از توس ۶5 تا 1۴7 و در منطقه ســاغروان 
مستقر هستند که متشــکل از چند کمیته شامل عمرانی، 

فرهنگی، بهداشتی و پزشکی و مطالبه گری است.

۲/۱تنتخممرغحمایتی 
درخراسانرضویخریداریشد

ایرنا:مدیرکل پشتیبانی 
امور دام ســازمان جهاد 
خراســان  کشــاورزی 
رضــوی گفــت: از آغاز 
خرید حمایتی تخم مرغ 
در آذر ماه امســال، یک 
هزار و 200 تن تخم مرغ 
مازاد واحدهای مرغ تخم گذار در این استان به منظور حمایت 
از آنان خریداری شده است.سعادت علی  نیا افزود: با توجه به 
برنامه دولت برای حمایت از تولیدکنندگان این بخش، خرید 

حمایتی تخم مرغ تا پایان امسال ادامه دارد.
 وی ادامه داد: اواســط امســال نیز 15۴ تن تخم  مرغ مازاد 
تولیدکنندگان این استان به صورت حمایتی خریداری شده 
بــود.وی گفت: با هدف حمایت از واحدهای پرورش مرغ این 
استان به ازای هر میزان خرید محصول از این تولیدکنندگان 
همان مقدار نهاده طیور شــامل ذرت و کنجاله سویا به آنان 

تحویل داده می شود.
علی نیا افزود: تخم مرغ خریداری شــده به دیگر اســتان های 
کشور ارسال می شود یا به شکل پودر درآمده و در زمینه های 

مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

یادوارهشهدایروستایحاجیآباد
درود-خبرنگارقدس:
همزمان با اربعین سردار 
سپاه اســالم حاج قاسم 
سلیمانی به همت حوزه 
ثامن االئمه)ع(،  بســیج 
پایگاه های بسیج، شورای 
دهیــاری  و  اســالمی 
حاجی آباد زبرخان یادواره 11 شهید این روستا با حضور مردم و 
مسئوالن برگزار شد. در این مراسم حجت االسالم نصیری فرد، 
مسئول کنگره شهدای جهاد علمی کشور با مقایسه انقالب 
اسالمی ایران با سایر انقالب های جهان گفت: وجود مردمی با 
تفکر حسینی و مهدوی، رهبری شجاع و شهدایی چون حاج 
قاسم سلیمانی در بدنه انقالب اسالمی موجب شده این نظام 
استوار بماند. در پایان مراسم از خانواده  های شهدای حاجی آباد 

با اهدای تصاویر شهدا تجلیل شد.

اهدایعضوجوانمرگمغزیجان
سهبیماررانجاتداد

بدن  اعضــای  قدس: 
مرگ  ســاله  جوان 2۳ 
مغزی ســاکن مشــهد 
ســه  جان  نجات بخش 

بیمار نیازمند عضو شد.
در نهصــد و هفتــاد و 
ششــمین عمل اهدای 
عضــو از اهداکننده مــرگ مغزی این دانشــگاه، بدن »نوید 
شاهینی« که از بیمارستان امام رضا)ع(  مشهد معرفی شده 
بــود، پس از تأیید مــرگ مغزی و رضایت خانــواده  وی در 
بیمارستان منتصریه این شهر تحت عمل جراحی اهدای عضو 

قرار گرفت.
دکتر ابراهیــم خالقی گفت: یک کلیه و پانکــراس زنده یاد 
شاهینی به مرد 2۸ ساله ساکن مشهد و یک کلیه دیگر وی به 
یک زن 29 ساله ساکن این شهر که سال ها از نارسایی کلیه 
رنــج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند اهدا و پیوند زده 
شد. وی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی نیز در بیمارستان 

منتصریه مشهد به یک زن ۴0 ساله پیوند شد.

هاشــمرسائیفر هرچه به دوم اســفند، زمان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی نزدیک تر می شویم تب و تاب سخنرانی ها و حضور آن ها در بین 
مردم بیشتر و بیشتر می شود. در این حضورها بعضی مواقع مواردی مطرح می شود که یک 
یا چند نامزد انتخاباتی را به واکنش وامی دارد. داستان خرید حمایتی و تضمینی زعفران 
از زعفران کاران یکی از این دست موارد است که گویا به بحثی داغ در فضای انتخاباتی در 

یکی از حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی تبدیل شده است.
داستان از جایی شروع شد که در این حوزه انتخابیه که به تنهایی سهم عمده ای از تولید 
زعفران استان و کشور را در اختیار دارد از آبان ماه گذشته با موافقت دولت و با محوریت 
شرکت تعاون روستایی اقدام به خرید زعفران از زعفران کاران گردید. با این هدف که این 
اقدام ســبب شود تا زعفران کاران مجبور نباشند محصولشان را به هر قیمتی که دالالن 

دوست دارند به آن ها بفروشند و بازار طالی سرخس رقابتی شود. 
بودجه ای یک هزار میلیارد تومانی از سوی سازمان برنامه و بودجه برای خرید حمایتی و 
رقابتی در نظر گرفته شــد و تعاونی های روستایی شروع به خرید زعفران از زعفران کاران 
کردند. قیمت هایی که برای خرید حمایتی در نظر گرفته شد با آنچه در بازار وجود داشت 
متفاوت بود و سود بیشتری نصیب کشاورز می کرد اما شرط خرید توسط تعاونی ها پرداخت 
حدود نیمی از پول زعفران به زعفران کاران در ابتدا بود بقیه طلب زعفران کاران نیز مقرر 
شــد در مدت دو ماه به آن ها پرداخت شود. این اتفاق در ابتدا موجب شد تا بازار دالالن 
رو به کسادی رود و مقدار قابل توجهی از زعفران آن ها در خرید حمایتی به تعاونی های 
روســتایی تحویل داده شــود که در نهایت بیش از ۶0 تن زعفران در این طرح از سوی 

دولت خریداری شد.
مشکل زمانی به وجود آمد که پرداختی ها می بایست به زعفران کاران انجام می شد؛ آنچه 
مورد تعهد از ســوی دولت بود محقق نشد و خیلی از زعفران کاران اعالم کردند نه تنها 
نیمی از پول زعفرانشــان را نگرفته اند بلکه درصد خیلی کمی حدود 1۴ درصد از آن را 
تاکنون دریافت نکرده اند! این داستان و نارضایتی زعفران کاران از این موضوع سبب شده تا 
دوئل بین یکی دو نفر از نامزدهای فعلی این حوزه انتخابیه برای رسیدن به مجلس رنگ 
و بوی زعفرانی به خود بگیرد! طبیعتــاً یکی از طرفین این دوئل نماینده دوره دهم این 
حوزه انتخابیه اســت که در سخنرانی رقیب انتخاباتی اش پرسش هایی در موضوع خرید 

حمایتی زعفران مطرح کرده اســت که واکنش هایی از طرف این نماینده در پی داشته 
است. نماینده ای که خودش یکی از مهره های اصلی راه اندازی طرح خرید حمایتی زعفران 

در فراکسیون زعفران مجلس بوده است.
موضوعاتی از جمله اینکه زعفران های خریداری شده از طرف تعاونی روستایی از انبارهای 
این تعاونی خارج شده و در یکی از کشورهای همسایه فروخته شده است از سوی رقیب 
انتخاباتی نماینده مورد نظر مطرح شده که این نماینده نسبت به این داستان موضع گیری 

کرده و حتی گفته شده به واسطه این بحث از انتخابات کناره گیری خواهد کرد.
در همین راســتا اتحادیه تعاونی های روستایی خراســان رضوی به موضوع مطرح شده 
واکنش نشــان داده و این ادعا را کذب دانسته است. با وجود این نامزد مطرح کننده این 

موضوع در بیانیه ای برای نماینده فعلی این چنین نوشته است: 
شما مستحضرید که شفافیت، یکی از شعارهای اینجانب می باشد و آن را تنها راه مبارزه با 

فساد و پیشگیری از رانت خواری می دانم.
بنده در خصوص خرید تضمینی زعفران توســط شرکت های تعاونی روستایی،  از دولت 
تقاضا کردم تا شفاف سازی کرده، در این خصوص سؤالی مطرح نمودم و آن اینکه زعفران 

خریداری شده که بالغ بر ده ها تن می گردد در حال حاضر کجاست؟ 
اگر از انبارها خارج شده، به کجا رفته است و اگر در انبارهاست، قرار است چگونه و توسط 
چه شرکت هایی توزیع و فروخته شود؟! در حالی که قیمت این محصول االن در بازارهای 
دبی 2هزار تا 2هزار و 500 دالر است، قرار است به چه قیمتی و در کجا فروخته شود؟ و اگر 
زعفران خریداری شده هنوز در انبارهای شرکت تعاونی است، این امر نیز باید به نحو مقتضی 
شفاف سازی گردد.با این تفاسیر به نظر می رسد موضوع خرید حمایتی و حاشیه های آن 
رقابت های انتخاباتی در حوزه انتخابیه مورد نظر را وارد مرحله جدیدی کرده که باید دید در این 
روزها و حتی پس از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس تکلیف این خرید چه خواهد شد؟

پایخریدحمایتیطالیسرخبهانتخاباتمجلسهمبازشد

رقابت به رنگ زعفران!
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      از محل صندوق بیمه کشاورزی محقق شد
پرداختغرامتبهکشاورزانخسارتدیده

قــدس: از محل صنــدوق بیمه کشــاورزی تاکنون 
۳۳7میلیارد ریال معادل 99درصد غرامت کشــاورزان 
استان بابت خسارت های سال زراعی 9۸-97 پرداخت 
شده اســت.مدیر گروه خدمات بیمه محصوالت بانک 
کشاورزی خراسان رضوی در این باره گفت: این مبلغ در 
وجه ۴2هزار و 70۴نفر از کشاورزان استان پرداخت شده 
است.محمودرضا فرزانه افزود: حدود یک درصد غرامت 
سال زراعی گذشته کشاورزان خسارت دیده استان هم 
که حدود ۳میلیارد ریال اســت، در مسیر پرداخت قرار 

دارد و حداکثر تا اواسط اسفند ماه پرداخت می شود.

      معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد
تعیینسهمیهکشتگوجهفرنگی

ایســنا:معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشــاورزی خراســان رضوی گفت: به منظور تعدیل 
سطح کاشــت گوجه فرنگی، جلوگیری از افت قیمت 
و وارد شــدن ضرر و زیان به کشــاورزان گوجه کار، از 
کشاورزان درخواست می شود با مراجعه به مدیریت های 
جهاد کشاورزی از سهمیه تعیین شده برای کاشت این 
محصــول اطالع حاصل کنند. ســاربان افزود: هدف از 
تعیین سهمیه کاشت، تنظیم سطح زیر کشت بوده به 
گونه ای که ضمن تأمین نیاز کارخانجات رب، کشاورزان 
از فروش محصول خود نیز اطمینان الزم را داشته باشند.

         بامشارکت نیک اندیش کویتی صورت می گیرد
ساختدوپروژهجدیددرتبادکان

قدس: با مشارکت نیک اندیش کویتی دو پروژه جدید در 
منطقه تبادکان مشهد ساخته خواهد شد.

طرح تخریب و بازســازی دبستان ســه کالسه شهید 
تلگردی روســتای چایدره و طرح تخریب و بازســازی 
دبستان ۶ کالسه آیت اهلل نائینی روستای خوش هوا دو 
پروژه ای هستند که به همت خیر مدرسه ساز حاج عباس 

سلطان البالم بنا خواهد شد.
این دو پروژه در مجموع حدود 1۴ میلیارد ریال هزینه 
در بردارد که 100 درصد آن توسط این فرد نیک اندیش 

پرداخت می شود. 



روی خط حادهث

روی خط خبر
پلیس اعالم کرد

  مرگ یک پیرزن در آتش 
خبرنگاران:  باشــگاه 
فرماندهــی  سرپرســت 
جاجرم از فوت یک پیرزن 
بر اثــر آتش ســوزی در 

منزلش خبر داد.
ســرهنگ ســید جــواد 
 عطاردی، سرپرست فرمانده

  انتظامی شهرستان جاجرم  
گفت: شنبه شب گذشته برابر اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ مبنــی بر وقــوع یک مورد آتش ســوزی در یک منزل 
مسکونی در سطح شــهر جاجرم، مأموران انتظامی و عوامل 
آتش نشــانی به محل حادثه اعزام شدند.سرهنگ عطاردی با 
اشاره به اینکه در اثر این آتش سوزی متأسفانه یک پیرزن جان 
خود را از دســت داده اســت، افزود: جسد این پیرزن  پس از 
خاموش کردن آتش به پزشکی قانونی شهرستان جاجرم منتقل 
شد.  سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جاجرم با اشاره به 
اینکه با بررسی های به عمل آمده مشخص شد این فرد از چراغ 
نفتی برای گرمایش منزلش استفاده می کرد، عنوان کرد: علت 
وقوع این حادثه در دست بررسی است که به محض مشخص 

شدن علت آن، بالفاصله اطالع رسانی خواهد شد.

 توجه نکردن  به جلو با مرگ گره خورد 
خبرنگاران:  باشــگاه 
بجنورد  فرمانده انتظامی 
از فــوت عابرپیــاده در 
حادثــه رانندگی در این 

شهرستان خبر داد.
غالمی،  محمد  سرهنگ 
فرمانده انتظامی بجنورد 

با اعالم جزئیات این خبر گفت: با  اعالم یک مورد تصادف در 
خیابان امام خمینی)ره( مراتب در دستور کار مأموران انتظامی 
و پلیس راهور قرار گرفت.ســرهنگ غالمی افزود:  با حضور 
مأموران در محل مشــخص شد یک دستگاه خودرو سواری 
تیبا با یک عابرپیاده برخورد کرده که عابرپیاده به علت شدت 
جراحات مصدوم و پیش از رســیدن پلیس، به بیمارســتان 
منتقل شده است.وی افزود: با ادامه روند پیگیری مشخص شد 
فرد مصدوم به دلیل عمق جراحات وارده پس از چند ساعت 
تالش کادردرمانی متأســفانه جان خود را در بیمارستان از 
دست داده است.فرمانده انتظامی بجنورد با اشاره به اینکه برابر 
اعالم کارشناسان پلیس راهور، علت حادثه عدم توجه به جلو از 
ناحیه راننده تیبا اعالم شده و از عابرین خواست از محل های 
خط کشی شده عبور کنند و رانندگان نیز  باید قوانین راهنمایی 
و رانندگــی را با دقت موردنظر قرار داده و آن ها را اجرا کنند 
تــا از بروز این گونه اتفاقات ناگــوار جلوگیری به عمل آید.

پس ازرسیدگی در دادگاه انقالب مشهد صادر شد
  صدور رأی متهمان پرونده

 شبکه ضد انقالب 
قــدس: رأی متهمان 
پرونده شبکه تشکیالتی 
عناصــر ضدانقــالب و 
داخل کشــور  معانــد 
وابسته به شبکه برانداز 
اپوزیسیون  با  مرتبط  و 
و  کشــور  از  خــارج 
گروهک منافقین توسط شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی 
مشــهدمقدس صادر شد.براساس این گزارش پس از وصول 
مستندات پرونده، شکایت شکات از جمله دادستان عمومی و 
انقالب مرکز خراسان رضوی، اعالم مقامات و اشخاص رسمی 
و همچنین اعالم و اخبار ضابطان دادگســتری و تشــکیل 
پرونده در مرجع صالح قضایی و انجام رســیدگی های اولیه، 
طی تشــریفات قانونی و صدور کیفرخواســت برای هشت 
متهم، پرونده برای ادامه رســیدگی به شعبه چهارم دادگاه 

انقالب اسالمی مشهد مقدس ارجاع می شود. 
پس از آن دادگاه با رعایت موازین کامل قانونی در خصوص 
رسیدگی به اتهامات متهمان: ۱- آقای )ه- خ( فرزند محمد 
2- آقــای )م – ن( فرزند علی اصغر 3- آقــای )ر-م( فرزند 
محمدتقــی 4- آقای )م ح – س( فرزنــد ابراهیم 5- خانم 
)ف – س( فرزنــد ابراهیــم 6- آقــای )غ ع – ح گ( فرزند 
غالمرضا 7- آقــای )ه – ر( فرزند عبداهلل 8- آقای )م – ق( 
فرزند احمدعلی به اتهام »عضویت در گروه های مخالف نظام 
جمهوری اســالمی ایران به قصد برهم زدن امنیت کشــور، 
فعالیــت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام 
جمهوری اسالمی، تأسیس و اداره کانال تلگرامی به قصد برهم 
زدن امنیت کشــور، تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن 
امنیت کشور و توهین به مقدسات اسالم« و سایر جرایم دیگر، 
مبادرت به تشکیل جلسات متعدد رسیدگی با حضور متهمان 
و وکالی آن هــا همچنین مداقه در الیحــه دفاعیه وکالی 
متهمان و پس از طی تشــریفات قانونی، اقدام به صدور رأی 
در خصوص متهمان نموده و با مالحظه مستندات موجود در 
پرونده، عناوین اتهامی متهمان ردیف های اول تا هشــتم را 
محرز تشــخیص داده و ضمن احراز بزهکاری آنان، متهمان 
را به حبس با درجات مختلف و سایر مجازات های تکمیلی 

محکوم کرده است.
با توجه به فضاســازی های انجام شــده از ناحیه بدخواهان 
نظام در مورد محکومیت تعدادی از متهمان جرایم امنیتی 
از سوی دادگاه انقالب اسالمی مشهد بدینوسیله مجدداً تأکید 
می شــود: اوالً: تعدادی از متهمان این پرونده دارای سوابق 
محکومیت کیفری و اکثر آن ها )6نفر از هشت متهم( دارای 
اتهامــات متعدد از جمله: فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، عضویت در گروهک های غیرقانونی، اهانت 
به بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران و ... بوده که به موجب 
قانون دادگاه باید نسبت به تشدید مجازات آن ها اقدام می کرد.

ثانیاً: برابر ماده ۱34 قانون مجازات اسالمی هرچند برای هر 
یک از عناوین اتهامی، مجازات جداگانه تعیین می شود ولی 
در مقام اجرا صرفاً یک مجازات )مجازات اشد( قابل اجراست، 
نه جمــع مجازات ها.ثالثــاً: رأی صــادره غیرقطعی و قابل 
تجدیدنظر بوده و چه بسا در مرحله تجدیدنظر، در مجرمیت 
افراد، عناوین اتهامی یا میزان مجازات تغییراتی حاصل شود.

در نتیجه ادعاهای مطروحه مبنی بر اینکه صرفاً بابت یک عنوان 
اتهامی برای متهمان مجازات های سنگین تعیین شده برخالف 
واقع و دروغی آشــکار است، مضافاً تجمیع محکومیت های 
غیرقطعــی صــادره در مورد هــر فرد و ســپس تجمیع 
محکومیت کلیه متهمان برخالف موازین حقوقی و قضایی، 
اقدامی غیرقانونی و غیراخالقی و فضاسازی تبلیغاتی است.
جزئیات پرونده در صورت ضرورت پس از رسیدگی تجدیدنظر 

و صدور رأی قطعی اعالم خواهد شد.

عقیل رحمانی سه مرد شرور که مسلح به 
قمه بودند و با اجرای نقشه ای از پیش کشیده 
شــده به یک آرایشــگاه زنانه هجوم بردند، با 
تیزبینــی مقام قضایی شناســایی و در حالی 
دستگیر شدند که یک سیلی پرده از راز نهفته 

ماجرا برداشت.

  حمله آخر وقت به آرایشگاه زنانه
ساعت ۱8عصر شانزدهم آذرماه گذشته پرسنل 
یک آرایشــگاه زنانه در حوالی بولوار وکیل آباد 
پس از اتمام کار آخرین مشــتری و در ساعت 
پایانی فعالیت واحد صنفی، سرگرم جمع آوری 
لوازم محل کار بودند که زنگ آرایشگاه به صدا 
در آمد. بالفاصله و در همین حین مشتری که 
داخل آرایشگاه بود رو به مدیر آرایشگاه کرد و 
گفت: احتماالً به دنبــال من آمده اند و او فوراً 
در آرایشــگاه را بازکرد. هنوز در نیمه باز نشده 
بود که سه مرد قوی هیکل در حالی که قمه و 
شمشیر در دست داشتند، به زور وارد آرایشگاه 

زنانه شدند و در را هم پشت سرشان بستند.
عامالن شــرارت ابتدا به سمت افراد حاضر در 
آرایشگاه حمله ور و برخی از آن ها را مورد ضرب 
وشــتم قرار دادند، پس از آن دو آرایشگر زن 
و مشــتری را به داخل یکی از اتاق ها هدایت 
کردنــد. این اقدام در حالی بود که وحشــت 
همه جا را فرا گرفته بود و مردان قمه به دست 
گوشی تلفن همراه آرایشگرها و هرچه َدخل آن 

روز آرایشگاه بود را هم سرقت کردند.
این پایان اقدامــات مجرمانه باند »نینجاهای 
شــرور« نبود، چرا که آن ها قصد آزار و اذیت 
یکی از آرایشــگرها را در ســر داشتند که با 
مقاومت فرد مذکور و ایجاد درگیری در اجرای 

این نقشه شیطانی موفق نمی شوند.

  دوستانی که به داد آرایشگرها رسیدند
هنوز مردان مسلح به سالح سرد داخل آرایشگاه 
حضور داشتند که دوباره زنگ آرایشگاه به صدا 
در آمد. سایه پشت شیشه نشان می داد چند 
زن آن طرف در هستند. صحبت های رد وبدل 
شده آن ســوی در به سارقان فهماند آن ها از 
دوستان دو آرایشگر هستند که پیش از ورود 

مجرمان از محل خارج شــده بودند. دوستان 
آرایشگرهای گرفتار شده چند بار دیگر زنگ 
آرایشگاه را می زنند و موضوع برای آن ها کمی 
شک برانگیز می شود، چرا که آن ها از قبل با هم 
هماهنگ کرده بودند تا دوباره به محل بیایند. 

از سویی روشــن بودن چراغ داخل آرایشگاه، 
پاسخ ندادن به تماس های تلفنی و در زدن های 
مکرر موجب می شــود آن ها بــا پلیس ۱۱۰ 
تماس بگیرند و ماجرا را برای آن ها شرح دهند.

افراد شــرور که داخل آرایشــگاه بــه انتظار 
دورشــدن افراد مراجعه کننده بودند و تصور 
نمی کردند پای پلیس هم به ماجرا باز شــده 
باشد، بی سروصدا گوشه ای مخفی شده بودند. 
چند دقیقه ای طول نکشــید که یک گشتی 
پلیس برای بررسی موضوع در محل حاضر شد.

  فرار دو شرور و دستگیری یک عضو باند
دوستان آرایشگر همه چیز را برای پلیس شرح 
دادنــد و پس از آن همراه با مأموران پشــت 
در آرایشــگاه رفتند و همین که اعضای »باند 
نینجاهای شــرور« صدای بیسیم به گوششان 
رسید، متوجه شدند پلیس لحظاتی بعد وارد 
محل خواهد شد. برای همین تصمیم گرفتند 
هر طور شده از محل فرار کنند، به این واسطه 
دو مرد مســلح از محل بیرون پریده و فرار را 
برقرار ترجیح می دهند، اما مأموران پلیس یکی 
از اعضای باند را در محل محاصره و دســتگیر 

می کند.پس از دســتگیری متهم و با توجه به 
اهمیت ماجرا، پرونده انتظامی تشــکیل شده 
به همراه تنها متهم دستگیر شده به دادسرای 
ناحیه 6 مشــهد منتقل و از ســوی دیگر دو 
آرایشــگر و آخرین مشــتری حاضر در محل 
وقوع جرم هم برای طی شدن دیگر مراحل این 

پرونده راهی دادسرا شدند. 
در ادامه پرونده به شعبه 6۰5 بازپرسی ارجاع 
و روی میز قاضی »مهدی عرب میستانی« قرار 

گرفت.
در مرحله اول، متهم پرونده با دســتور مقام 
قضایی به شــعبه آورده و مورد بازجویی قرار 
می گیرد، اما او به هیچ وجه قصد نداشت دیگر 
همدستان فراری اش را معرفی کند. رفتارخوانی 
مرد شــرور و ادعاهای مطرح شده از سوی او 
توسط مقام قضایی این نکته را در پی داشت 

که مجرم از فاش شدن موضوعی ترس دارد. 

  سیلی همه چیز را برمال کرد
در مرحله دوم بازپرس شعبه به سراغ شاهدان 
ماجرا رفت و پس از حضور هر دو آرایشگر در 
 شــعبه از آن ها خواســت تا ماجرا را مو به مو 
به تصویر بکشــند و اینجا بــود که تیزبینی 
بازپرس پرونده پرده از نقشه از پیش طراحی 
شــده برداشــت، زیرا در حین اخذ اظهارات 
شاکیان، یکی از آن ها مدعی شد وقتی  سارقان 
وارد محل شدند ما را مورد ضرب و شتم قرار 

دادند و در یک لحظه شنیدم مشتری که داخل 
مغازه بود یکی از سارقان را با اسم کوچک صدا 
کرد و به او گفت چرا ســیلی محکمی به من 

زدی.
بازخوانی چند باره این ادعا کمک زیادی به این 
ماجرا کرد و در نهایت دستور بازداشت مشتری 
آخر وقت هم صادر و مأموران به ســرعت او را 

دستگیر و به دادسرا منتقل کردند.
وی که تصور نمی کرد گاف آن روزش پشــت 
پرده همه چیز را روشــن کرده باشــد، وقتی 
مقابل میز عدالت ایســتاد و بازجویی شد، به 
تناقض گویی افتاد و سرانجام  وقتی  دید هیچ 
راه فراری برای دور زدن محکمه وجود ندارد ، 

دهان به اعتراف گشود. 
متهم در این زمینه گفــت: چند روز پیش از 
اجرای نقشه، چندین بار و در فواصل مختلف 
به آن آرایشگاه رفته بودم تا بفهمم آن ها وجه 
نقد و ... را کجا نگهداری می کنند. حتی به این 
واســطه زمان ورود و خروج آرایشگرها را هم 

متوجه شدم.
روز واقعــه هم با اجرای یک نقشــه از پیش 
تعیین شــده و آخر وقت به آرایشــگاه رفتم، 
منتظر ماندم تا خورشــید غروب کند، دراین 
میان هم لحظه به لحظه با ســه همدستم به 
صورت پیامکی ارتباط داشــتم و در فرصتی 
مناســب از آن ها خواستم تا زنگ آرایشگاه را 
بزنند و خودم به بهانه اینکه دنبال من آمده اند، 

در را به سرعت بازکردم.

  دستگیری دیگر مجرمان
وقتی او همه چیــز را اعتراف کرد و هویت دو 
مجرم فراری دیگر را هم لو داد، دستور بازداشت 
آن ها نیز صــادر و در یک عملیات غافلگیرانه 
دیگر اعضای باند نینجاهای شرور هم دستگیر 
شدند.از سوی دیگر در بررسی تکمیلی پرونده، 
بازپرس عرب میستانی پی برد زن و مردی که 
در مرحله اول بازداشت شده اند، هر دو خودشان 
را با  هویت های جعلی معرفی کرده بودند. در 
ادامه تمامی اعضای باند راهی زندان شدند تا 
اقدام هــای قضایی این پرونده نیز طی و دیگر 
اقدام های مجرمانه احتمالی نیز مشخص شود.  

گاف یکی از مجرمان راز سرقت مسلحانه را برمال  کرد

حمله »نینجاهای شرور« به آرایشگاه زنانه
آب و هوا

    بارش های پراکنده در راه خراسان رضوی
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: براساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی طی امروز تا ظهر جوی نسبتاً 
پایدار همراه با افزایش دما برای غالب نقاط استان پیش بینی 
می شود. اما از ظهر امروز تا روز پنجشنبه با عبور متناوب امواج 
ناپایدار از روی استان، شاهد افزایش ابرناکی و بارش به صورت 
پراکنده همراه با افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود. ضمن 
اینکه در روزهای پنجشنبه و جمعه سامانه بارشی در سطح 
استان گسترده شــده و بر حجم بارش ها نیز افزوده خواهد 
شد. همچنین در روز سه شنبه حداکثر دمای روزانه در استان 

کاهش خواهد یافت.
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خبر

خط قرمز: معاون عملیات آتش نشانی شهر مشهد از امدادرسانی 
آتش نشانان به مسافران حادثه دیده در یک مهمانپذیر در بولوار 
طبرسی جنوبی شهرمشــهد خبر داد.آتشپاد دوم محمدجواد 
ســبحانی در تشــریح ماجرا  گفت: صبح روز گذشــته در پی 
تماس تلفنی با سامانه ۱25مبنی بر وقوع حادثه برای تعدادی از 
مسافران در یکی از مهمانپذیرها در محدوده مرکزی شهر مشهد، 
ستاد فرماندهی آتش نشانی بالفاصله گروه امدادو نجات ایستگاه  
44 را به محل حادثه اعزام کرد .این مقام مسئول در آتش نشانی 
شهرمشــهد افزود: با حضــور نجاتگران آتش نشــانی در محل 

و بررســی میدانی دقیق از داخل این مهمانپذیر مشخص شد 
تعدادی از مسافران که همگی دختر بوده و از یکی از شهرهای 
کشور به مشهد سفر کرده بودند، به دلیل استنشاق گاز مونوکسید 
 ppm 55 کربن)در برخی اتاق ها میزان گاز منتشر شده حدود
بود( با عالئم تهوع و ســرگیجه  دچار مســمومیت شده بودند 
که بالفاصله با هماهنگی صورت گرفته با تکنسین های اورژانس 
۱۱5تعدادی از حادثه دیدگان به وســیله  تعدادی آمبوالنس و 
یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس به مراکز درمانی منتقل شدند 
و جمعی دیگر نیز در محل درمان شدند.آتشــپاد دوم سبحانی 

تصریح کرد: بررسی های دقیق تر برای علت و منشأ گازگرفتگی 
این افراد در این مهمانپذیر با توجه به نداشتن ایمنی های الزم 
محل، توسط کارشناسان مربوط  در دست بررسی است.شایان 
ذکر است، آتش نشانی اقامت در این مهمانپذیر را به دلیل ناایمن 
بــودن خطرناک اعالم و با حضــور عوامل انتظامی و قضایی در 
محل، این مکان موقتاً پلمب شد.گفتنی است، علیشاهی، مدیر 
روابط عمومی اورژانس مشهد با تأیید این خبر گفت: تعداد ۱8 
نفر از مصدومان با چهار آمبوالنس به دو بیمارستان هاشمی نژاد 

و امام رضا)ع( منتقل و 27 نفر دیگر نیز در محل درمان شدند.

حادثه در یک مهمانپذیر ناایمن

گازگرفتگی، 18 مسافر را راهی بیمارستان کرد

ت
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ی 
ئین

تز
س : 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساالنه نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر 103 به شماره ثبت 30996

بطور                        عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  شود  می  دعوت   103 مهر  مسکن  تعاونی  شرکت  اعضاء  کلیه  از  بدینوسیله 
فوق العاده شرکت تعاونی که در ساعت 11 روز جمعه مورخ 98/12/09 در محل مشهد- بلوار پیروزی-پیروزی 20-  
حق شناس 4- مسجد حضرت ابوالفضل عباس تشکیل می گردد در ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. 
نباشد میسر  عللی  به  عمومی  مجمع  در  عضوی  حضور  صورتیکه  در  عمومی  مجامع  اجرایی  نامه  آئین   19 ماده  طبق 

می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 
رای و هر شخصی غیر عضو تنها یک رای می باشد.

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

2- تصویب ترازنامه مالی سال 1397.
3- اصالح و تصویب صورتهای مالی سال 1397.  

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 1398.
5- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 1398.        

6- گزارش تغییرات اعضاء.
7- تصویب پیگیری و وصول مطالبات و خسارات از اعضا از طریق مرکز داوری اتاق تعاون، دادگاه یا شورای حل 

اختالف یا ارسال اظهارنامه.
8- تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضاء بدهکار طبق ماده 17 اساسنامه و طی دو مرحله اخطار کتبی صورت گرفته.

9- تصمیم گیری  در خصوص اخذ تسهیالت  بانکی  مسکن مهر.
10- تفویض اختیار به هیئت مدیره مبنی بر اختیار مصالحه و سازش در دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری و 

شورای حل اختالف، مرکز داوری اتاق تعاون، اتحادیه )دعاوی له یا علیه تعاونی(.
11- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خسارت تاخیر تأدیه در پرداخت تعهدات مالی توسط اعضای تعاونی.

12- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب هزینه ساماندهی و کلیه خسارات وارده به تعاونی.
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
14
73
0

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت دوم 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 
فوق العاده شرکت تعاونی راس ساعت 10 روز جمعه 
مورخ 98/12/09 که در محل مشهد- بلوار پیروزی-
ابوالفضل  20- حق شناس 4 مسجد حضرت  پیروزی 
در  رسانند.  بهم  حضور  گردد  می  تشکیل  عباس 
صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی فوق العاده 
به عللی میسر نمی باشد می تواند حق رای خود را به 
موجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگری واگذار نماید. 
هر  و  رای  سه  حداکثر  عضو  هر  وکالتی  آراء  تعداد 

شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود.
دستور جلسه :

1- تمدید فعالیت تعاونی به مدت یکسال.
هیئت مدیره شرکت

/ع
98
14
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9

/ع
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آگه�ی دع�وت مجم�ع عموم�ی 
فوق العاده شرکت تعاونی حمل و نقل 

کمپرسی داران پیشرو مشهد و حومه
جلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده )نوبت اول( 
ش��رکت تعاونی فوق الذکر به شماره ثبت1912 
راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 98/12/13 
در مح��ل دفتر ش��رکت واقع در مش��هد، جاده 
سردخانه، حاش��یه میدان کارآفرین با دستور 

جلسه ذیل تشکیل می شود:
از کلیه اعضای محترم ش��رکت دعوت می شود 
با دردست داشتن کارت شناسائی معتبر جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1 – تصویب تغییرات ماده 3 اساسنامه
ی��ادآوری: 1 – اعضاء محترم می توانند حق رای 
و حض��ور خ��ود در مجم��ع عموم��ی را به موجب 
وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند، 
در ای��ن ص��ورت ه��ر عضو ع��الوه ب��ر رای خود 
حداکث��ر تا 3 رای با وکالت و غیر عضو فقط یک 

رای وکالتی می تواند داشته باشد.
2 – ه��ر یک از اعضا می توان��د جهت اخذ ورقه 
ورود به جلس��ه مجمع و اعطای وکالت به همراه 
نماینده خود با داشتن مدارک شناسایی معتبر 
در تاریخ 98/12/12 از ساعت 9 الی 12 به دفتر 

شرکت مراجعه نمایند.
 هیئت مدیره شرکت 

ع 9
81
47
13

  آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده  
ش��رکت تع��اونی مسک��ن  کلب�ه 

س�ازان ن�ور ب�دیع - نوبت سوم 
جلس��ه مجمع عموم��ی ف��وق العاده نوبت س��وم 
ش��نبه  روز  س��اعت16:00  در  تعاون��ی  ش��رکت 
مورخ 98/12/10 در محل مش��هد، بلوار فکوری، 
فکوری27، مس��جد امام حسن مجتبی)ع(برگزار 
میگردد. از کلیه اعضا محترم دعوت می شود در 
جلس��ه مذکور حضور به هم رس��انند و یا وکالی 
خ��ود را از بین اعض��ا و یا خارج از اعضا ش��رکت 
معرفی نمایند ) هر عضو وکالت 3 نفر و غیر عضو 

وکالت یک عضو را می تواند داشته باشد(.
تذک��ر: اعضا ب��رای دادن وکالت می بایس��ت به 
هم��راه وکیل خود تا یک هفته مانده به برگزاری 
مجمع مورخ 98/12/10 در ساعت اداری به دفتر 
ش��رکت مراجعه نمایند در ص��ورت اتمام مهلت 

مذکور وکالت شما معتبر نمی باشد.
دس��تور جلس��ه:1- افزایش تس��هیالت بانکی از 
400 میلی��ون ری��ال ب��ه 450 میلیون ری��ال و از 
450 میلی��ون ریال به 500 میلیون ریال با توجه 

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

 هیئت مدیره تعاونی مسکن کلبه سازان نور بدیع 

ع 9
81
40
36 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

به طور فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن مهر 62 مشهد )تاریخ انتشار 

98/11/28( نوبت دوم
 از کلی��ه اعض��اء تعاونی مهر 62 دعوت می ش��ود در 
جلس��ه مجمع عموم��ی تعاون��ی که از س��اعت 9/30 
روز جمع��ه 98/12/9 در محل مجتم��ع معین الضعفا 
به نشانی حد فاصل پنجراه س��ناباد و خیابان آبکوه 
2 نبش چه��ارراه اول برگزار  ش��هیدان اعتمادی 
می گردد حضور به هم برسانید.                                                                       
ضمن��ا در ص��ورت عدم ام��کان حضور ه��ر عضو 
می تواند وکال��ت خود را به فرد دیگری واگذار کند 
در این صورت تع��داد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 
3 رای و غی��ر عض��و ی��ک رای خواهد ب��ود همچنین 
وکیل و موکل می بایست با در دست داشتن مدارک 
شناس��ایی حداکثر تا 3روز قبل از مجمع در ساعات 
اداری 14-8 ب��ه مح��ل دفتر تعاونی واق��ع در بلوار 
فردوس��ی – خیابان ثمانه 3 تعاون 3 پالک 33 طبقه 

اول مراجعه نمایند .                                                 
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2-ط��رح و تصویب ص��ورت های مالی س��ال های 95 

الی 97
3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال 
مالی 

5-تصمیم گیری در خص��وص اعضای فاقد واحد در 
تعاونی 
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ورزش خراسان قدسبررسیمیکند

فن بازار؛ نسخه شفابخش گیاهان دارویی خراسان
در روزهای آینده  محبوبهعلیپــور:
چندیــن رویــداد و نمایشــگاه داخلــی و 
خارجی بــا محوریت گیاهان دارویی برگزار 
می شود که از این موارد می توان به دومین 
دوره نمایشــگاه بین المللــی تخصصی طب 
ســنتی و طب جایگزین، داروهای گیاهی و 

گردشگری سالمت کشور اشاره کرد. 
 این درحالی اســت که به تازگی نیز نشست 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
گیاهان دارویی در مشــهد برگزار شده که 
همه نشان از اهمیت این صنعت دیرپا دارد.

 مشهد، کانون صنعت گیاهان دارویی
حدود سه ســال پیش طرح ایجاد فن بازار 
گیاهــان دارویی در مشــهد کلیــد خورد. 
برهمیــن اســاس نیز 70 شــرکت دارویی 
حضور خود را در این بازار اعالم کرده و قرار 
است این فن بازار در اردیبهشت سال آینده 

به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.
امیرحسین خسروی، مدیر فن بازار گیاهان 
دارویی با اشــاره به اهمیت نقش خراسان 
رضوی در صنعت گیاهان دارویی می گوید: 
اســتان های خراســان به خصوص خراسان 
رضوی در زمینــه تولید گیاهــان دارویی 
نقش کانونی و قطبــی دارد؛ چنان که یکی 
از مهم تریــن کانون هــای تولید کشــور به 
خصــوص در زمینــه زعفران، زیره ســیاه، 
زرشک، گل محمدی، فلفل قرمز، بومادران، 
سبزی های خشک دارویی، آنغوزه و... است. 
همین مســئله نیز مسئولیت ما را در زمینه 
بهینه سازی، کیفی سازی و برنامه ریزی ویژه 
صدچنــدان می کند، چرا که مشــهد مرکز 
و کانون تجارت گیاهان دارویی کشــور به 
شــمار رفته و بیشترین حجم خرید، فروش 
و تجارت در این شــهر صــورت می گیرد. 
همچنین ارتباط با کشــورهای همســایه و 
تعامــالت و معامالت با آن هــا و راهیابی به 
بازارهای جهانی با توجه به شــرایط موجود 
بــار اهمیــت جایــگاه مشــهد را افزون تر 

می سازد.
 بحث گردشگر و خدمات گردشگری سالمت 
ســبز نیز با توجــه به حضور گردشــگران 
داخلی و خارجی اهمیت این قضیه را بیشتر 

می کند. از این رو ضرورت دارد 
شــبکه زنجیره هم افزا، زمینه 
کســب ارزش افــزوده ویژه را 
برای اســتان و کشــور فراهم 
دراین  قســمت هایی  ســازد. 
چرخــه موردغفلت قرار گرفته 
که گسترش کارگاه ها و مراکز 
فراوری گیاهان دارویی بخشی 
از آن اســت، چراکــه با توجه 
به ظرفیت فراوان این اســتان، 
کمتر مورد برنامه ریزی و دقت 

نظر قرار گرفته است. 
 

 موانع حضور خراسان رضوی در 
بازار

وی در ادامــه بــه موانع گســترش جایگاه 
خراســان رضــوی در بازارهــای داخلی و 
خارجــی صنعت گیاهــان دارویی اشــاره 
کرده و می افزایــد: ازموانع جدی این حوزه 
درزمینــه تولید می توان به تخصصی نبودن 
چرخه کشت گیاهان دارویی، فقدان برنامه و 
توجه به بازارهای هدف و نیاز مصرف کننده، 
عدم وجود اســتانداردهای تولید و توجه به 
حداقل هــای اصول کیفیــت تولید گیاهان 
دارویی اشــاره کــرد. حال آنکــه گیاهان 
دارویی همان گونه که از اســمش پیداست 
دارو بــوده و خاصیت درمانی دارد. بنابراین 

دارو،  تولیــد  الزمــه 
خاص  ضوابط  رعایــت 
در فراینــده تولیــد تا 
همچنین  است.  مصرف 
درست  سیســتم  عدم 
قیمت گــذاری و تعیین 
قیمت تولید، به تنهایی 
مشکالت زیادی را برای 
تولیــد و تولیدکننــده 
نبود  است.  کرده  ایجاد 
از  حمایــت  صنــدوق 
وعدم  هدفمنــد  تولید 
مناســب  شــکل گیری 
سیســتم های تعاونی  و شرکت های تولیدی 
بــا حضــور تولیدکننــدگان جــدی نیز از 

موضوعات قابل توجه در این عرصه است.
مدیرعامل فن بازار گیاهان دارویی همچنین 
تصریح می کند: بخش تجــارت و بازار این 
صنعت نیز با چالش هایی روبه رو اســت که 
انبار  نگهداری،  اســتانداردهای  وجود  عدم 
و عرضه محصوالت گیاهــان دارویی، نبود 
نظارت بهینــه بر عرضه گیاهان دارویی چه 
در بخش تجارت عمده و چه خرده فروشی 
و همچنیــن نابســامانی در قیمت گذاری، 
جزیره ای عمل کــردن تجار و بازرگانان در 
بخش های داخلی و خارجی و تمرکز خاص 
فعاالن این صنعت به کسب سود بیشتر نیز 

از مسائل قابل تأمل است. نکته دیگر اینکه 
ارتبــاط کافی بین بخش های دولتی مرتبط 
با بخــش گیاهان دارویــی و فعاالن بخش 
خصوصی وجود نداشته است. برای رفع این 
کاستی ها، کارگروه تخصصی تجاری گیاهان 
دارویی در اســتانداری بــا همت و پیگیری 
فن بازار گیاهــان دارویی، زیرمجموعه امور 
اقتصادی تشکیل و مقرر شد که به برنامه ها 
و طرح های توســعه زا و شبکه محور گیاهان 
دارویی با همکاری و حضور بخش خصوصی 

و دولتی بپردازد. 

 تولید با کیفیت و رقابت هوشمندانه
خسروی با اشاره به اینکه اساس تشکیل فن 
بازار گیاهان دارویی بر مبنای ایجاد شــبکه 
زنجیره ای هم افزا بوده و شامل مراحل پیش 
از تولید، تولید، فــروش، تجارت و صادرات 
و ســالمت ســبز اســت، می افزاید: شبکه 
یادشــده به دنبال برنامه ریزی، جهت دهی 
و ســاماندهی زنجیره های سه گانه و ایجاد 
اتصــال آن ها به هم در قالب یک سیســتم 
اســت. نکته مهم دیگر در شــبکه فن بازار 
توجــه به کیفیت تولید و تأکید بر چگونگی 
فــراوری و فناوری در این بخش اســت. از 
آنجا که محیط تجــاری تخصصی فن بازار 
یک محیط بازار مرســوم نیســت، براساس 
دو عنصر پایه تولیــد با کیفیت و مورد نیاز 
بازار تجــارت وهمچنین قیمت قابل رقابت 
از طریــق کنتــرل هزینه تولیــد در بخش 
زنجیــره تولید نیــز اقدام بــه برنامه ریزی 
کردیــم. همچنیــن مبنای حرکــت ما در 
این زمینه ایجاد و توســعه زنجیره تولید و 
ایجاد اشتغال اســت. ازهمین رو نقاطی را 
که ظرفیت باالیی دارد با همکاری مسئوالن 
هدف گذاری می کنیم تا ضمن ایجاد اشتغال 
در بازار صنعت گیاهــان دارویی، محصولی 
سالم و با کیفیت نیز وارد بازار تجارت شود.

داستان

فرهنگ و هنر

یار مهربان

 برای نخستین بار در مشهد 
نمایشگاهشعرنقاشییکبانویمشهدی

جلیلفخرایی: همگام با 
ایام گرامیداشــت روز زن، 
نقاشی  نمایشگاه شــعر- 
نخســتین  برای  واج نگار 
بــار در مشــهد مقدس 
توسط سمانه سنگچولی، 
بانوی هنرمند مشــهدی 

و دانش آموخته ادبیات برگزار می شــود. این هنرمند آثار خود را 
نقاشــی نمی داند و بیان می کند که با قلم تشبیه و استعاره در 
قالب انتزاعی تصاویری را به تصویر می کشد. هدف از برگزاری این 
نمایشگاه پیوند شعر با حوزه های گوناگون هنر است. همان گونه 
که شعر با موسیقی پیوند دارد با نقاشی و سایر هنرها نیز مرتبط 

است.
این نمایشگاه تا دوم اسفند از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ در فرهنگسرای 

بهشت واقع در بولوار مدرس پذیرای بازدید عموم است.

برپایينمایشگاهآثارجامباشگاههای
کتابخوانیدرنیشابور

خبرنگار نیشــابور-
آثار  نمایشــگاه  قدس: 
دانش آموزان نیشابوری در 
باشگاه های  جام  خصوص 
کتاب خوانــی  و  کتــاب 
کودک و نوجوان  با حضور 
رئیــس اداره آمــوزش و 

پرورش زبرخان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی، انجمن پرواز و کودک و نوجوان ســیمرغ 
نیشــابور در نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

نیشابور گشایش یافت.
در نمایشــگاه آثار جام باشگاه های  کتاب و کتاب خوانی بیش از 
400 اثر شامل نامه به نویسندگان کتاب، بازنویسی کتاب، نوشتن 
داســتان کتاب، cd کتاب، کاردستی  و ساخت شخصیت های 

کتاب در معرض دیدعموم قرار گرفته است.

راهاندازیکافهکتابپرواز
قــدس: کافــه کتاب 
پرواز بــا حضور جمعی 
از مدیــران در ماکــت 
بوســتان  هواپیمــای 
ســینما  شــاهد)جنب 
سیمرغ( در منطقه ۱0 

افتتاح شد. 
محمد حسین ودیعی، رئیس کمیته نظارتی این منطقه در 
افتتاحیه این کافه کتاب، با اشــاره به سرانه پایین مطالعه 
در کشــور، اظهار کــرد: افتتاح ایــن پروژه های فرهنگی 
موجب افزایش سرانه کتاب خوانی و عالقه مند کردن مردم 

به کتاب می شود. 
وی ادامه داد: در این فضاها باید کتاب برای تمامی سالیق 
موجود باشــد و نســل جوان را با روش های انگیزشــی و 

اطالع رسانی به این فضاها جذب کرد.
احمــد حافظ، شــهردار منطقــه ۱0 نیز گفــت: ماکت 
هواپیما چند سالی بی استفاده مانده بود که موجب ایجاد 
آســیب های اجتماعی در این محدوده می شد، به همین 
منظور از چندی پیش و با جــذب پیمانکار، برای احیای 
این پروژه در راســتای افزایش رفاه حال شهروندان اقدام 

شد.
وی تصریح کرد: شــهروندان در این کافه کتاب عالوه بر 
مطالعــه آزاد، می توانند کتاب، نوشــت افزار و... مورد نیاز 

خود را تهیه کنند.

 نبضهندبالدرسبزوارقطعشد
نشــدن  برگزار  با  ایرنا:
هندبال  تیم  رقابت های 
سبزوار،  در  ســربداران 
این شهر میزبانی از تنها 
در  برتری  لیگ  نماینده 
خراســان رضــوی را از 

دست داد. 
رشته هندبال یکی از رشته های پرطرفدار در سبزوار است که 
از دهه های گذشته مورد اقبال در این شهرستان بود و پرورش 
استعدادهای گوناگون این رشته ورزشی، نشان از وقوع اتفافی 
خوب برای این رشته ورزشی داشت؛ به گونه ای که این رشد 
سبب شد سبزوار به مهد این رشته ورزشی در کشور تبدیل 

شود.
اما آنچه طرفداران این رشــته ورزشی را از همان ابتدا نگران 
کرده بود، نبود یک حامی مقتدر برای حمایت از هندبال این 
شهرستان بود. حامی مالی که بارها از سوی نمایندگان مجلس 
و مســئوالن شهری وعده آن داده می شد اما سرانجامی برای 

آن وجود نداشت.
رئیس هیئت هندبال شهرستان سبزوار در این خصوص گفت: 
با وجود مصوبه شورای اسالمی این شهر و تأیید کمیته انطباق 
برای حمایت مالی از تیم هندبال سربداران، شهرداری سبزوار 
از پرداخت آن صرف نظــر کرد و این موضوع موجب بحرانی 

شدن شرایط تیم شد.
قاسم شعبان پور با بیان اینکه ورزش حرفه ای نیازمند حامی 
مالی دائم اســت، اظهار کرد: صرف ادعــای این موضوع که 
ســبزوار مهد هندبال کشور اســت به تنهایی کافی نیست و 
نمایندگان مجلس، مدیران شهری و مجموعه شهرداری باید 

برای تحقق این شعار گام برمی داشتند.
وی ادامه داد: با اعالم موضوع میزبانی مشهد از این رقابت ها به 
فدراسیون هندبال و موافقت آن ها، مقرر شد تیم سربداران در 
دور دوم لیگ برتر هندبال کشور در مشهد و با نام اشتاد سازه 

خراسان رضوی به مصاف رقیبان برود.

برگزاریمسابقاتورزشیدانشآموزان
معاون  پورحســین:
تربیت بدنی و ســالمت 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراسان رضوی از پایان 
مرحله اول سی و یکمین 
دوره مســابقات ورزشی 
دختــر  دانش آمــوزان 

استان خبر داد.
صفدر سلطانی گفت: مرحله اول سی و یکمین دوره مسابقات 
ورزشــی دانش آموزان دختر خراســان رضوی در رشته های 

شطرنج و طناب زنی با شرکت 23 تیم به کار خود پایان داد.
وی افزود: این دوره از مســابقات از تاریخ 23 تا 26 بهمن در 
سالن ورزشی مهشید مصلی نژاد و مجتمع فرهنگی ورزشی 
شهید کاظمیان مشهد در مقطع متوسطه اول و دوم با حضور 

بیش از ۱50 دانش آموز، سرپرست و مربی برگزار شد.
ســلطانی تصریح کرد: در رشته شطرنج تیم های ناحیه 7، 6 
و 4 مشــهد به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند. 
همچنین در رشــته طناب زنی منطقه تبادکان، شهرســتان 
سبزوار و تیم ناحیه یک مشهد به ترتیب مقام های اول تا سوم 

را کسب کردند.
وی اظهار کرد: ســی و هفتمین دوره مسابقات دانش آموزان 
پسر استان در رشته های شطرنج و طناب زنی به مدت سه روز 
با حضور ۱6 تیم برگزار و در پایان تیم های ناحیه 6 مشــهد، 
شهرستان نیشابور و ناحیه 4 مشهد به ترتیب عناوین اول تا 
سوم را بدست آوردند. همچنین مسابقات طناب زنی با حضور 
پنج تیم انجام شــد و در پایان شهرستان سبزوار، ناحیه 7 و 
ناحیه 6 مشهد توانستند مقام های اول تا سوم را کسب نمایند.

 درخششخراسانرضویدرسومین
راندمسابقاتموتورریس

رقابت های  در  قدس:
قهرمانی  ریــس  موتور 
کشــور کــه در تهران 
برگزار شد، خراسانی ها 
درخشــانی  نتایــج 

گرفتند.
در ایــن رقابت هــا در 
کالس ۱25 سی ســی حســین برومند از خراسان رضوی 
به عنوان نایب   قهرمانی دســت یافت. در کالس استریت، 
حســین شــیخ بهایی از خراســان اول شــد و در کالس 
مینی جی پی، حســین برومند و میــالد پیل کن به ترتیب 

حائز رتبه های اول و دوم شدند.

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

300072305 پیامک کنید.

 ازموانع جدی می توان 
به تخصصی نبودن 

چرخه کشت گیاهان 
دارویی، فقدان برنامه و 
توجه به بازارهای هدف 

و نیاز مصرف کننده، عدم 
وجود استانداردهای 

تولید و ... اشاره کرد.

بــرش

خوانشداستانکودکانونوجواناندر
انجمنادبیمهتاب
خبرنگار نیشــابور-
قدس:دوازدهمین جلسه 
کودکان  داستان  خوانش 
و نوجوانــان انجمن ادبی 
با حضور  نیشابور  مهتاب 
اعضــای کارگاه های ادبی 
مراکز ســه گانه در مرکز 

شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در باغ 
ملی نیشابور برگزار شد.

کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان 
رضوی در این جلسه اظهار کرد: نخستین مسئله، نحوه خواندن 
داســتان است. هر قدر در این زمینه تمرین کرده و اثر خود را با 
آرامش و تسلط قرائت کنید به شنونده اجازه لذت بردن و تحلیل 

و بررسی بیشتری می دهید.
ســمیه ســالمی راد افزود: به خصوص در آثاری که در ژانرهای 
معمایی نوشته می شوند که پر از گره و تعلیق است این طمأنینه 
در خواندن اهمیت بیشــتری پیدا می کند. همچنین در نوشتن 
داســتان باید به عوامــل مهمی توجه کنید کــه در واقع  ابزار 

نویسندگی هستند و شامل نشان دادن و گفتن می شوند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع هر قدر داستان های ما نشان دادنی تر 
باشند حرفه ای تر هم می شوند و اما برای رسیدن به این ابزار یعنی 
نشــان دادن بهتر،  راه هایی  پیش روی نویســنده قرار دارد که 

عبارتند از توصیف، صحنه پردازی و دیالوگ.
وی تصریح کرد: من لحظه های نابی را در نیشابور و در حضور شما 
بچه ها تجربه کردم. شما که ظرفیت درونی و ذاتی در ادبیات دارید 
مرهون پیشینه قدرتمند ادبی شهر نیشابور هستید که تأثیر آن 
در تاریخ ادبیات ایران غیرقابل انکار است و این موهبتی است که 
نصیب هر مربی ای نمی شود و من از این شانس در ابتدای کارم 

در کانون برخوردار بودم.
گفتنی است، در انجمن ادبی مهتاب نیشابور کودکان و نوجوانان 
خوش قریحه این شــهر ســتایش عادلی تبار، نگار رضادوست، 
 فاطمه رضائی، مائده اوسدی، مهسا معدنی خوشبخت، ساجده 
کول آبادی، فاطمه فخــاری و محدثه پاکدل آثار زیبای خود را 

قرائت کردند و مورد تحلیل قرار گرفت.

شمارهپیامک:300072305فرهنگوزندگی4
ارتباطپیامرسانسروش:0۹03۸3۴3۸0۱

فضایمجازی: 

 اختتامیه نخستین دوره جشنواره خوشنویسی  تکتمبهاردوســت:
یاس یاســین با حضور اســتادان داخلــی و خارجــی و برگزیدگانی از 

کشورهای مختلف برگزار شد. 
به گزارش قدس آنالین، در اختتامیه نخستین دوره جایزه بین المللی خوشنویسی 
یاِس یاســین با حضور چهره های شــناخته شــده هنر خوشنویسی و همچنین 
چهره های کشــوری و استانی  از میان 252 اثر رسیده به دبیرخانه، در رشته های 
کتابت نســتعلیق، کتابت نسخ خطبه شریفه فدکیه، آثاری در رشته قطعه نویسی 

ثلث و قطعه نویسی نستعلیق مفاهیم فاطمی از 5۱ اثر تقدیر به عمل آمد. 
دبیر این جشنواره ضمن اشاره به استقبال بی نظیر فرهیختگان و هنرمندان ایرانی و 
خارجی از نخستین دوره جشنواره گفت: فراخوان این جشنواره دوساالنه از سالروز 
میالد حضرت فاطمه زهرا)س( سال گذشته منتشر شد و هنرمندان خوشنویس از 
ایران و ۱6 کشــور دیگر هشتم دی ماه امسال برای شرکت در این رویداد ثبت نام 
کردند. آثار رسیده به دبیرخانه از کشورهای ایران، افغانستان، اندونزی، انگلستان، 
بحرین، بنگالدش، پاکســتان، ترکیه، الجزایر، سوریه، عراق، عربستان، فلسطین، 

قزاقستان، لبنان، مالزی و هندوستان بود که در نوع خود کم نظیر بوده است. 
مقداد صالحی افزود: محور این جشــنواره کتابت خطبه فدکیه حضرت زهرا)س( 
بود تا بتوان آثار نفیســی از این بانوی گرامی در قالب نمایشگاه دائمی ارائه نمود. 
از ابتدا هم هدف ما از برگزاری این جشنواره ایجاد جریانی بود که سال ها نبودش 
احساس می شــد تا بتوانیم بر این اســاس بهترین آثار موزه ای خوشنویسی را با 

موضوع آن حضرت گردآوری کنیم. 

وی گفت: یکی از ویژگی های این جشنواره حضور همه استادان بنام خوشنویسی 
ایران و گرد هم آمدن آنان حول محور نام مبارک حضرت زهرا)س( اســت. نامی 
کــه می تواند بســیاری از اقوام، مذاهب و کشــورها را دور یکدیگر جمع کرده و 

محبت آنان را نسبت به هم افزایش دهد. 
دبیر جشــنواره یاس یاســین ادامه داد: با پیشــنهاد حجت االسالم والمسلمین 
ابوترابــی فرد، امام جمعه موقت تهران قرار اســت آثار این جشــنواره در موزه  
تخصصی به نام حضرت زهرا)س( به منزل پدری ایشان در شهر قزوین به عنوان 

پایتخت خوشنویسی ایران که قدمتی 400 ساله دارد، منتقل و نگهداری شود.

اختتامیه بزرگ ترین رویداد هنری کشور برگزار شد 

جشنواره خوشنویسی »یاس یاسین« در مشهد

دوشنبه 28 بهمن 1398
 22 جمادی الثانی 1441 17 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9187  ویژه نامه 3571 

7755zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
 1  ن ا ک ا م  س ی ن ه ر ا م ا
 2 ا  م ا س و ر ه  ع ر ا ق ی 
 3 ت ر و ر ی س م  ک ت ا ب  ل ا
 4 ی و ن  ب ی  ه و  ت ط ه ی ر
 5 ا م د ن  ر ن ج ب ر  ه ن و ز
 6 ن ی س ا ن  ا ر ا م ش  د ن ا
 7  ز ن  خ و د ی  ض ر ب ی  ن
 8 ش ی  ح ج ی م  ر ا ی ت  گ ی
 9 ی  ا س ی ر  م ی ن ا  و ر 
 10 ر خ ت  ر ا ن ک ی  ن ا ی ا ب
 11 ا ر ن ا  ن ا ر س ا  س ر ن ا
 12 ز م ا ن ه  ز م  ف ک  ا ی ر
 13 ه ا  س ن ب ل  س ر و ا ن ت س
 14  ل ب ا د ه  ه م ا ه ن گ  ا
 15 ک و ه ن و ر د ی  ط ی ا ر ه 

 

حل جدول شماره قبل

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

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
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               7 
               8 
               9 
               10 
               11 

               12 
               13 
               14 
               15 

 

۱. دارنــده 7 مدال طالی کشــتی فرنگی 
کشورمان در مسابقات جهانی و المپیک که 
لقب طالیی ترین کشتی گیر تاریخ کشورمان 
را ازآن خود کرده اســت-  قربانگاه 2. پولک 
ماهی- نومید- تدارک دیده شده 3. دربست 
کارخانه ای - »همنشــین خار«+»سبیل« 
- ظرف ســرکه- ارتش جمهوری اسالمی 
ایــران 4. حــرارت- عدد روســتا- تردید 
انجــام کاری   و ســخت گیری بســیار در 
5. خیــس- زبان گنجشــک- بلنــدی- از 
پرتوهای ســه گانه 6. روان شدن- اشکاالت 
7. کمیته بین المللی ضددوپینگ- رایگان- 
موی گردن شــیر- بدی ۸. انتها - تکلیف 
بچه مدرسه ای- جشن و سرور- بدل ۹. لبه 
شمشیر- میوه دوسره- بعضی ها از آن کوه 
می ســازند- خجالتی ۱0. یکی از دوره های 
دوران دیرینه زیســتی زمیــن- ســوغات 
نطنــز ۱۱. کفالت- بدگویــی ادبی- حرف 
 22الفبای یونانی- عالمت مفعول بی واسطه 
۱2. بیماری گشادشدن سیاهرگ ها- ضمیر 
اتحاد- وسایل ۱3. سنگ زینتی سبزرنگ- 

تکیه دادن- چندین نغمه- نت منفی ۱4. از 
نمازهای مستحبی- ذره باردار شیمیایی- 

توخالی ۱5. طارمی- لسان الغیب

۱. نگهدارنده- بازیگر جوان فیلم های طنز 
با هنرمندی در مجموعه »درحاشــیه« در 
نوروز امســال 2. سرزمین- از  بیماری های 
دستگاه بینایی- از حبوبات 3. قلب قرآن- از 
ماشین آالت راهسازی- اداره جاتی 4. مخفف 
 اگــر- یــازده- درنگ کردن- ســودای ناله 
5. نوعــی ماهــی با گوشــت نارنجی رنگ 
کم کالری و مقدار چربی های اشباع شــده 
ناچیز ولی سرشــار از پروتئین و اسیدهای 
چرب ضــروری امــگا 3. مظهــر نرمی- 
 پیشینیان 6. خراب شده- در اشتباه- نمک

7. بلیغ- کرانه- راندن و طردکردن- نشان 
 جمع فارسی ۸. ارشــادگری - سیاره زحل 
۹. صوت نفرت- خورشید- پسوند محافظت- 
 خشــم ۱0. بها و قیمت- پاداش- بی صدا
صیــاد-  گســتردنی  جیحــون-   .۱۱

 اهــل اســتانی در خطــه سرســبز شــمال اســت
 ۱2. ابر زمینی- اندیشــه- بزکوهی- گوشــت آذری 
۱3. آســمان ها- ساختمان- ســتون بدن ۱4. ظرف 
قهرمانی- آبگوشــت ســاده- بادام ۱5. از استان های 

شمال شرقی کشورمان- از هیچی بهتراست

افقی

عمودی
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