
فرار مالیاتی با مدارک شناسایی دیگرانهدیه آستان قدس رضوی به نوعروسان
شهروندان مراقب باشند 300 سری جهیزیه و 300 میلیارد ریال تسهیالت خرید برای ترویج ازدواج آسان

تاالر قدس بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( دیروز میزبان 
تولیت آســتان قدس رضوی و جمعی از مسئوالن 
این نهاد بود. آن ها جمع شــده بودند تا اهدای 300 
سری جهیزیه به نوعروسان مشهدی را گرامی  بدارند؛ 
حرکتی که اگر از ســوی دیگر نهادها مورد استقبال 
قرار بگیرد و الگوبرداری شود، می تواند گامی مؤثر در 

ترویج و توسعه ازدواج آسان باشد... 

انتظامی اســتان دستگیری  جانشــین فرمانده 
دو متهم به فرار مالیاتــی در بجنورد را در حالی 
رسانه ای کرد که آن ها با جعل مشخصات تعدادی 
از شــهروندان، یک میلیارد ریــال کالهبرداری 
کرده اند . ســرهنگ حســین بدری، جانشــین 
فرماندهی انتظامی خراسان شــمالی گفت: در پی 

شکایت ۹ نفر از شهروندان مبنی ...
.......صفحه 3 .......صفحه 4 

رکوردزنی خراسان رضوی در کاهش نرخ بیکاری
با بررسی میدانی  کارشناسان صمت 

خراسان رضوی مشخص شد

گران فروشی 4/5 میلیاردی 
یک کشتارُکن مرغ

.......صفحه 3 

.......صفحه 2 

فرماندار تشریح کرد

ریز و درشت 
برگزاری انتخابات 

در مشهد
جمعه پیش رو انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که در آن نامزدهای 
زیادی از طیف های مختلف سیاســی شرکت کرده اند تا 
امیدوار باشــند با پیروزی در ایــن دوره جواز حضور در 
مجلس یازدهم را بدســت آورند.مشهد به عنوان یکی از 
کالنشــهرهای مهم در کشور نقش تأثیرگذاری در روند 
انتخابات و در نهایت ترکیب نمایندگان مجلس داشته و 
دارد. در این دوره از انتخابات به مانند دوره گذشته پنج 
نفر خواهند توانست از حوزه انتخابیه مشهد و کالت به 
مجلس راه پیدا کنند و با توجه به اعالم انصراف تعدادی 
از نامزدهــا عمالً 300 نفر دیگر فرصت تجربه حضور در 
این رقابت سیاســی را خواهند داشت. آمار نزدیک به 2 
میلیون و 400 هزار نفری افراد واجد شــرایط حضور در 
انتخابات نشان دهنده عظمت یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس در پایتخت معنوی ایران اســت.فرماندار مشهد 
در نشستی رسانه ای در خصوص آمادگی برای برگزاری 
انتخابات مجلس گفت: همان طور که از قبل اعالم شده 
است همه شرایط برای برگزاری انتخاباتی بدون مشکل و 

به دور از حاشیه آماده است ...

استاندار با اشاره به  اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی به قدس خبر داد

.......صفحه 2 

انتخابات و مردم ساالری دینی 
انتخابات یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی است. انتخابات پیش 
رو، یعنی انتخابات مجلس شــورای اســالمی همانند گذشته؛ از 
اهمیت ویژه ای برخورداربوده و محور بســیاری از تصمیم گیری ها 
و قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست. بحمداهلل در آغاز دهه پنجم 
انقالب اسالمی در آستانه برگزاری سی و هشتمین انتخابات در نظام 

جمهوری اسالمی ایران هستیم.. 

در پی بررسی میدانی و اقدام های فنی کارشناسان معاونت بازرسی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در بازار مرغ مشهد 
مشخص شد یک کشتارکن شناخته شده 4میلیاردو 400 میلیون 
تومان گران فروشی در شــهر داشته است.بیست و هشتم آذرماه 
سال گذشته بود که نوسان های غیرمنطقی بازار ارزاق عمومی به 
سراغ مرغ آمد و قیمت هر کیلو مرغ لحظه به لحظه تغییر می کرد. 

حتی در برخی مقاطع خبرهایی به گوش ...

.......صفحه 2 
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 

مسکن مهر فاز 19 کاشمر 
تاریخ انتشار: 98/11/29

روز  تعاون��ی  فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع  جلس��ه 
م��ورخ 98/12/14 س��اعت 14/30 در  چهارش��نبه 
محل مس��جد ام��ام علی به نش��انی: کاش��مر، بلوار 
س��ید مرتض��ی پ��روژه 1008 واح��دی مس��کن مهر 
با دستورجلس��ه ذکر ش��ده تش��کیل می گ��ردد. از 
اعض��ای تعاونی دعوت می ش��ود با همراه داش��تن 
مدارک عضویت و کارت ملی رأس س��اعت مقرر در 

این جلسات حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:- تصویب اساسنامه جدید منطبق بر 

اصالحات مقررات بخش تعاون
- تمدید مدت فعالیت تعاونی

تذک��ر:   چنانچ��ه حضور عض��وی در جلس��ه مذکور 
میس��ر نباش��د می تواند ح��ق رأی خ��ود را به عضو 
دیگ��ر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید که 
در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی 
با وکالت و غیرعضو فقط یک رأی می تواند داش��ته 
باش��د. عضو متقاضی اعط��ای وکالت ی��ا نمایندگی 
می بایس��ت به هم��راه نماین��ده یا وکی��ل خود طی 
روزه��ای 12 و 13 اس��فند 98 در س��اعت اداری ب��ا 
هم��راه داش��تن کارت شناس��ایی معتب��ر و مدارک 
عضویت به مح��ل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان کاشمر واقع در خیابان 15 خرداد مراجعه 

و نسبت به ارائه وکالت اقدام نمایند
  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر
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آگهی دعوت مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی 

مسکن مهر فاز 12 کاشمر
 تاریخ انتشار: 98/11/29

جلسه مجمع عمومی فوق العاده تعاونی روز چهارشنبه 
مورخ 98/12/14 ساعت 16/30 در محل مسجد امام 
علی به نش��انی: کاش��مر، بلوار س��ید مرتضی پروژه 
1008 واحدی مس��کن مهر با دستورجلس��ه ذکر شده 
تش��کیل می گردد. از اعضای تعاونی دعوت می شود 
با همراه داش��تن مدارک عضویت و کارت ملی رأس 

ساعت مقرر در این جلسات حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

- تصوی��ب اساس��نامه جدی��د منطب��ق ب��ر اصالحات 
مقررات بخش تعاون

- تمدید مدت فعالیت تعاونی
تذکر:

چنانچه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر نباشد 
می تواند ح��ق رأی خود را به عضو دیگ��ر یا نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر 
عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت و غیرعضو 
فقط یک رأی می تواند داش��ته باشد. عضو متقاضی 
اعط��ای وکال��ت ی��ا نمایندگی می بایس��ت ب��ه همراه 
نماینده یا وکیل خود طی روزهای 12 و 13 اسفند 98 
در س��اعت اداری با همراه داش��تن کارت شناسایی 
معتب��ر و مدارک عضویت به مح��ل اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرس��تان کاش��مر واقع در خیابان 
15 خ��رداد مراجعه و نس��بت به ارائ��ه وکالت اقدام 

نمایند.
 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کاشمر 

ع 9
81
47
67



دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

معینهایاقتصادی6/5هزارفرصتشغلیایجادمیکنند
قدس   اوایل دهه 90 بود که با نام گذاری 
یک سال به نام اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر 
انقــاب واژه اقتصاد مقاومتــی وارد گفتمان 
اجتماعی و اقتصادی کارشناسان و حتی مردم 
شد.هر چند عده ای از منتقدان تصور می کردند 
اقتصاد مقاومتی نوعی انقباض اقتصادی است 
و کشور را دچار رکودی خودخواسته می کند 
ولی با گذشــت زمان و اجــرای اولویت های 
اباغی در راســتای این هدف مشــخص شد 
اقتصاد مقاومتی در واقع نوعی آماده ســازی 
جامعه برای توسعه اقتصادی است.لذا به دنبال 
اجرای سیاســت های تکمیلــی در این حوزه 
تقریباً تمامی تصمیم سازان کشور به این نتیجه 
رسیدند که راه خروج از بن بست های اقتصادی 
طراحی شده از سوی دشمنان کشور تقویت 
سیاست اقتصاد مقاومتی است و سرانجام در 
سال 96 رســماً اعام شد که از سال 97 روز 
29بهمن ماه به عنوان روز اقتصاد مقاومتی و 
کارآفرینی در تقویم کشور ثبت خواهد شد.بر 
همین اساس امروز به بهانه همین نام گذاری 
تقویمــی به موضوعی خواهیــم پرداخت که 
بی هیچ تردیدی می توان گفت تفسیری جدید 
و روش اجرایــی نوینی بــرای نظریه اقتصاد 
مقاومتی است موضوعی که در خراسان رضوی 
با نام مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شناخته 

می شود.

  باور با هم بودن
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان 
رضــوی می گوید: مثلث توســعه اقتصادی و 
فرهنگی کاماً در راســتای سیاست اقتصاد 
مقاومتی بوده و به ساده ترین زبان تثبیت باور 

با هم بودن و با هم ساختن کشور است.
علی اکبر لبافی می افزاید: از آنجایی که اقتصاد 
مقاومتی اصلی ترین برنامه عملیاتی برای عبور 
تحریم هاست لذا طرح مثلث اقتصادی استان 
خراســان رضوی نیز در راستای همین هدف 
ملی به دنبال ســوق دادن نقدینگی به سمت 
تولید و خلق ثروت از یک سو و توانمندسازی 

جامعه روستایی از سوی دیگر است.
او ادامه می دهد: ارتقای فرهنگ کارآفرینی و 
کاهش رفتارهای سلیقه ای از جمله مقدمات 
اولویــت دار حصول نتیجه مطلــوب از اجرای 
مثلث اقتصادی اســت لذا بر همین اســاس 
برنامه های متنوعی در بخش های مختلف در 

دستور کار قرار گرفته که اعتمادسازی عمومی 
و مشارکت بخش خصوصی در تصمیم سازی و 
در نهایت احیای مسئولیت اجتماعی از جمله 
مهم ترین طرح های اجرایی بوده و هست و در 
واقع رویکرد محوری تمامی برنامه ها استفاده از 
ظرفیت های همگان برای توسعه پایدار است تا 
این باور در جامعه نهادینه شود که با هم بودن 

و با هم ســاختن ضامن پیشرفت و 
توسعه است.

طرح کسب و کار در هزار و 
100 روستا

لبافی اظهار مــی دارد: بی تردید 
همه کارشناســان بر این نکته 
تأکید دارند که مردم اصلی ترین 
نقــش را در اجرای سیاســت 

اقتصاد مقاومتی دارند و همچنان که در تمامی 
حوزه ها وقتی شــاهد پیشرفت های چشمگیر 
هســتیم که مردم وارد عرصه می شوند لذا در 
برنامه مثلث توسعه ای خراسان رضوی نیز ابتدا 
با کمک تمامی صاحبنظران علمی و تجربی 
در حوزه هــای مختلف ضمــن انجام آمایش 
سرزمینی و شــناخت ظرفیت ها سعی شد تا 
طرح های کسب و کاری متناسب با شرایط هر 

روستا و منطقه ای تعریف شود.
بر همین اســاس در نهایت 6گام و 40 برنامه 
عملیاتی برای اجرای مثلث توســعه اســتان 
ترسیم شــد. 91 زنجیره ارزشی شناسایی و 
3هزار کســب و طرح درآمدی احصا شد که 
پس از تطبیق این طرح ها با شرایط محیطی 
روســتاها به این نتیجه رســیدیم که در یک 

هزار و 100 روستای خراسان رضوی )نزدیک 
به نیمی از روســتاهای استان( قابلیت اجرای 
این طرح ها وجود دارد.دبیر نهاد مردمی اقتصاد 
مقاومتی خراســان رضوی می گوید: از سوی 
دیگر و باز در راســتای همــان مردمی کردن 
اقتصاد مقاومتی با رایزنی های بســیار و جلب 
مشارکت بخش خصوصی مجریان طرح ها را با 
عنوان معین اقتصادی معرفی کردیم.

در نهایت با هدف شفاف ســازی 
فعالیت ها ســامانه ویژه ای برای 
ثبت اطاعات فعالیت های انجام 
شده و دسترسی افراد عادی برای 
مشارکت در بخش های مختلف 
طراحی شد تا رصد دایمی امور 
توسط فرمانداران و دبیرخانه نهاد 
انجام بگیرد که همین امر موجب 
شده تا هم افزایی و رغبت برای فعالیت بیشتر 
در بین فعاالن و مردم بیشــتر و بیشتر قابل 

لمس باشد.

  معین های  اقتصادی از بخش خصوصی
لبافی در ادامه با اشــاره بــه اینکه 98درصد 
معین های اقتصادی بخش خصوصی هستند، 
می گویــد: 186 معین اقتصــادی 96درصد 
پوشش روستاهای هدف را در اختیار دارند و بر 
اساس همان 6گام تعریف شده که از مطالعات 
اولیه تا اجرا را شــامل می شود هم اکنون 30 
درصــد معین ها در مرحله اجــرا قرار دارند و 
تنها 5درصد آن ها هنوز وارد طرح نشده اند و 
مابقی معین ها در مراحل میانی کار هســتند 
کــه در ماه هــای آینده آن ها نیــز به مرحله 

عملیاتی خواهند رسید.او می افزاید: بر اساس 
آخرین آمار ســامانه رصد یک هــزار و 618 
فعالیت اقتصادی توسط معین های اقتصادی 
یا کســب و کارهای خــرد در این ســامانه 
ثبت شــده اســت و 952 فعالیت 39معین 
در 22 شــهر بررســی و تأیید شده است که 
با توجــه به اطاعات ثبت شــده پیش بینی 
ایجاد 6هزار و 525فرصت شــغلی می شــود 
که تاکنــون 562 فعالیت با 2هــزار و 433 
فرصت شــغلی به بهره برداری رسیده است.

   توسعه همه جانبه با مسئولیت همگانی
لبافــی در پایان با تأکید مجــدد بر این نکته 
که رمز موفقیت اقتصاد مقاومتی مشــارکت 
مردمــی آن اســت، اظهار مــی دارد: یکی از 
دالیل اثرگذاری ســریع یــک طرح عمومی 
در کشــورهای توسعه یافته مسئولیت پذیری 
همگانــی ارکان جامعه اســت بر همین مبنا 
در طرح مثلث توســعه اقتصادی و فرهنگی 
خراســان رضوی نیز تاش شــده برای تمام 
ارکان تأثیرگذار در توســعه استان مأموریت و 
مسئولیتی تعریف شود تا همگان نسبت به آن 

احساس تعلق داشته باشند.
 بنگاه های اقتصــادی پذیرفته انــد در قبال 
بهره مندی از مزیت های اقتصادی یک منطقه 
در قبــال جمعیــت ســاکن در آن محدوده 
وظیفه ای اجتماعی دارنــد و در مقابل اهالی 
نیز بــه این اعتماد رســیده اند که در صورت 
فراهم شدن شرایط الزم برای سرمایه گذاری 
در منطقه خود آن ها نیز در اشــکال مختلف 
از سود حاصله بهره مند می شوند که می تواند 
شامل اشتغال مستقیم یا ایجاد زیرساخت های 
عمرانــی و اجــرای برنامه هــای فرهنگی و 
اجتماعی باشــد. به طور خاصــه اگر اثرات 
پیرامونی یک بنگاه اقتصادی ملموس باشــد 
ســاکنان مناطق مختلف از سرمایه گذاران یا 
معین های اقتصادی دعوت خواهند کرد تا با 
سرمایه گذاری در منطقه آن ها موجبات توسعه 

را فراهم کنند.
وی می گویــد: بــا گذشــت زمــان و اجرای 
طرح های بیشتر از سوی معین های اقتصادی 
بی تردید طرح توســعه اقتصادی و فرهنگی 
خراسان رضوی این قابلیت را دارد که به عنوان 
یکی از الگوهای موفق اجرای سیاست اقتصاد 

مقاومتی و کارآفرینی در کشور مطرح شود.

انتخابات و مردم ساالری دینی 
انتخابات یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی است. انتخابات 
پیش رو، یعنی انتخابات مجلس شــورای اســامی همانند 
گذشــته؛ از اهمیت ویژه ای برخورداربوده و محور بسیاری از 

تصمیم گیری ها و قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست.
بحمداهلل در آغاز دهه پنجم انقاب اسامی در آستانه برگزاری 
سی و هشتمین انتخابات در نظام جمهوری اسامی ایران هستیم 
  میانگین حضور مردم در انتخابات پس از انقاب اسامی 60 
درصد بوده است ونسبت به کشورهای غربی وضع ایران بهتر 
اســت و رکوردی که در جمهوری اسامی ایران برای حضور 
مردم در انتخابات ثبت شده است رکوردی بسیار خوب است.

  حکومــت جمهوری اســامی یک الگــوی بدیع و رقیب 
حکومت های لیبرال دموکراسی بوده و از نظر الگوی حکومتی 

هماوردی می کند.
  انتخابات آینده که در آغاز گام دوم انقاب برگزار می شــود 

بسیار مهم است. 
  امام خمینــی )ره( فرمودند: میزان رأی ملت اســت. این 
فرمایش امام یک راهبرد دوران ســاز و نورانی است و وظیفه 
رسانه ملی ایجاد بستر ســازی و ظرفیت سازی برای تحقق 
این نگاه بلند امام)ره( است.رهبری معظم انقاب اسامی هم 
همواره نگاه و حرکت و رویکردشان منطبق بر این مهم بوده 

است و بر حضور گسترده و حداکثری مردم تأکید داشتند.
 انتخابات پیش رو نیز همانند سایر صحنه های حضور مردم، 
یک جشــن ملی اســت و نقش اصحاب رسانه و به خصوص 
صدا وسیما برای ایجاد این حال و هوا بی بدیل بوده و حضور 
باشــکوه مردم در انتخابات پیش رو نشان دهنده مقبولیت و 

مشروعیت برای نظام است. 

  رسانه و انتخابات / بایدها و نبایدها: 
1( تاش در جهت حضور و مشارکت گسترده مردم به عنوان 

مهم ترین راهبرد اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی است 
2( تاش جهت برگزاری انتخابات با شکوه با توجه به نخستین 

انتخابات در گام دوم انقاب و اهمیت این موضوع 
3( تبییــن و ارائه دیدگاه هــا و راهبردهای امام راحل و مقام 
معظم رهبــری )مدظله العالی( در خصوص انتخابات مجلس 

شورای اسامی 
4( ترویج و ارتقای مفهوم مردم ساالری دینی و تبیین نقش 

مهم مردم در تعیین سرنوشت و اداره کشور 
5( بیان آثار و نتایج مهم داخلی و بین المللی برگزاری باشکوه 

انتخابات 
6( آگاهی بخشــی و اعتماد ســازی نســبت به سامت و 

قانونمندی انتخابات و انعکاس شفافیت و امنیت انتخابات 
7( فرهنگ ســازی و ارتقای شــاخصه های انتخاباتی جهت 

نامزدها و رأی دهندگان از جمله: 
  حفظ وجهه مشروع نظام و قانونمندی و مصالح نظام 

  پایبندی به قوانین و ضوابط در برگزاری انتخابات 
  اخاق انتخاباتی و پرهیز از تبلیغات غیر اخاقی منطبق با 

پروپاگاندای معمول دنیا 
  جاری بودن گفتار و رفتار سیاسی شایسته 

  پرهیز از نزاع و درگیری و نفرت افکنی نسبت به یکدیگر 
  پرهیز از ارائه وعده های انتخاباتی غیر معمول و غیر قانونی 

که ظرفیت اجرایی ندارد 
  بیان تخلفات انتخاباتی و مصادیق آن 

  پرهیز از اسراف و زیاده روی در انتخابات 
 8( ارائه شاخصه ها و افزایش آگاهی های عمومی برای انتخاب اصلح 
9( بیان نقش و نتایج و برکات انتخاب مجلسی کارآمد وانقابی 

ومردمی 
10( حفظ و تقویت روحیه، امید و فضای خوش بینانه و نشاط 

الزم در جامعه 
11( تحکیم انسجام و وحدت همه آحاد و اقوام استان 

12( ارائــه محتوا در جهت افزایش مقبولیت و مشــروعیت 
مردمی نظام 

13( تقویت جایگاه رهبری و تبیین اهمیت وجود آن در گذر 
از مشکات و حیات انقاب اسامی 

14( حضور نخبگان دینی و دانشگاهی و افراد دارای وجهه و 
جایگاه مردمی در صدا وسیما مؤثر است 

15( بیان ایثار و جانفشانی مردم در پیروزی و حیات انقاب و 
ضرورت حضور گسترده آن ها 

16( رسانه جهت شنیدن و انعکاس نظرات و پیام های مردمی 
باید در جامعه و در بین مردم حضور فعال و جدی و ملموس 

داشته باشد.  
17( با توجه به مشــکات حوزه اقتصادی و معیشت مردم و 
اینکه به تازگی سهمیه بندی بنزین و بالطبع اجتناب ناپذیر 
بودن افزایش قیمت ها، شرایط جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد، باید با شفاف سازی و تبیین دالیل ایجاد مشکات حوزه 
اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم از طرف تحریم های خصمانه 
آمریکا، با ایجاد روحیه و انگیزه های انقابی و ارزشی، به افکار 

عمومی جامعه جهت داد. 
18( پرهیز جدی اصحاب رســانه از ســیاه نمایی مســائل و 
مشکات جامعه، در صورت ضرورت، به بیان مسائل با رویکرد 
آسیب شناســی و ارائه توضیحات و راهکارهای الزم از زبان 

مسئوالن توجه شود. 
19( حضور مقامات، مسئوالن و هیئت نظارت و کارشناسان 
عرصه انتخابات در برنامه های مرتبط با انتخابات صدا وسیما 
برای فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطاع رسانی مهم است. 
20( با اســتفاده از ظرفیت های تخصصی هنری و محتوایی 
و تولید برنامه های خاقانه و پرهیز از برنامه های غیر جذاب، 

فعالیت رسانه ای الزم در حوزه های مختلف شود. 
21( اصل بیطرفی رسانه ها باید رعایت شود .

22( با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در رسانه در حوزه فضای 
مجازی و از طرفی ضریب نفوذ و تأثیر آن باید از فضای مجازی 
وشبکه های اجتماعی درجهت اهداف رسانه استفاده مؤثر شود.

در خراسان رضوی صورت گرفت 
  انصراف 89 نفر از انتخابات مجلس 

و 12 نفر از انتخابات خبرگان 
سیاسی،  معاون  ایسنا: 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
خراســان  اســتانداری 
برای  گفــت:  رضــوی 
انتخابات مجلس شورای 
اســامی از یک هزار و  
114 نفر، 678 نفر تأیید 
و 348 نفر رد صاحیت شدند و 89 نفر نیز انصراف دادند، در 
مجلس خبرگان رهبری نیز از 29 نفر، 12 نفر انصراف دادند، 

12 نفر رد صاحیت و 5 نفر نیز تأیید شدند. 
حسن جعفری در خصوص تخلفات تبلیغاتی داوطلبان گفت: 
تاکنــون تخلفات خاص و ویژه ای که قابلیت پیگیری قضایی 
داشته باشد به ما منعکس نشده، تنها تخلفاتی در حوزه ستادهای 
انتخاباتی و نوع عکس بوده که در حد تذکر اســت، تذکراتی 
داده شــده و داوطلبان نیز رعایت کرده اند.معاون سیاســی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تخلف 
در ایــن حد بوده که گاهی ســتادهای انتخاباتی عکس های 
خود را بیرون گذاشــته یا تبلیغات خود را در اماکن عمومی 
انجام داده بودند که بافاصله پس از تذکر جمع آوری کردند.

قدس از بجنورد گزارش می دهد 
  تبلیغات غیرمجاز هواداران نامزدهای 

انتخابات و آلودگی منظر شهری
بجنورد- خبرنگار قدس: 
تبلیغاتی  فعالیت هــای 
یازدهمین  نامزدهــای 
دوره انتخابــات مجلس 
شورای اسامی در استان 
خراســان شمالی همراه 
با سراسر کشور در حال 
انجام است و هر چه به 2 اسفند نزدیک می شویم، تب و تاب 
انتخابات بیشتر می شــود.اگر این روزها سری به خیابان ها و 
کوچه و پس کوچه شــهر زده باشید شاهد تصاویر پرزرق و 
برق داوطلبان انتخابات مجلس بوده اید که شهرداری بجنورد، 
2 هزار مترمربع چتایی بــرای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی 
در خیابان های مرکزی و پرتردد شــهر نصب کرده اســت تا 

نامزدهای انتخابات، تبلیغات خود را روی آن انجام دهند.
متأســفانه بســیاری از کاندیداها اقدام به نصب پوسترهای 
تبلیغاتی و بنرهای بزرگ در فضاهای غیرمجاز ســطح شهر 
مانند درختان، دیوارنویسی اماکن شخصی و دولتی، چسباندن 
پوستر به دستگاه های خودپرداز، تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
و ترافیکی ســطح شهر و... کرده اند که این کار سیما و منظر 
شهری را تخریب و سبب آلودگی محیطی می شود و یکی از 
بدترین آسیب های ناشی از تبلیغات انتخاباتی است که اثرات 

آن گاه تا سال ها باقی می ماند.
حتی در برخی نقاط شهر ترانس ها، تیرهای برق و ایستگاه های 
اتوبوس شــهری نیز از دست تبلیغات نامزدهای انتخابات در 
امــان نمانده اند، در حالی که همه مــا این جمله که »نصب 
هر گونه آگهی تبلیغاتی ممنوع اســت و پیگرد قانونی دارد« 
را دیده ایم.در این راســتا شهرداری بجنورد با توجه به رعایت 
نکردن این مســئله از سوی بسیاری از کاندیداهای انتخابات 
در راســتای برخورد با آن ها تعداد زیادی از این پوســترها و 
بنرهای تبلیغاتی که در مکان های غیرمجاز نصب شــده اند 
را جمع آوری می کند و این کار موجب ســنگین شــدن کار 
پارکبان ها و کارکنان خدمات شهری شهرداری برای پاکسازی 

این پوسترها و بنرها در این چند روز شده است.
معاون خدمات شــهری شــهرداری بجنــورد در این زمینه 
می گوید: با توجه به رعایت نکردن این مسئله توسط بسیاری 
از نامزدهای انتخابات، در راستای برخورد با آن ها تا امروز تعداد 
10 مورد داربست بنرهای غیرمجاز از سطح شهر جمع آوری 

شده است.
خاکشــور به جمع آوری 800 مورد پوسترهای غیرمجاز نیز 
اشــاره می کند و اظهار می دارد: تعداد 200 بنر و پارچه های 
کوچک تبلیغاتی نیز از مکان های غیرمجاز از قبیل سازه های 
تبلیغاتی شهری و حتی درختان و دیوارها جمع آوری شد.وی 
می افزاید: متأســفانه با وجود تأکیدهای صورت گرفته برای 
تبلیغات فقط در فضاهای مجاز تعداد 45 بنر بزرگ غیرمجاز 
نیز در ایســتگاه های اتوبوس نصب شــده بود که نسبت به 

جمع آوری آن ها اقدام شد.

  افتتاح نخستین هنرستان 
استعدادهای درخشان کشور در مشهد

نخســتین  قــدس: 
استعدادهای  هنرستان 
در  کشــور  درخشــان 

مشهد افتتاح شد.
با حضــور معــاون وزیر 
و رئیــس ســازمان ملی 
و  درخشان  استعدادهای 
دانش پژوهان جوان، هنرستان دخترانه سمپاد سعدی به عنوان 
نخستین هنرستان استعدادهای درخشان کشور در آموزش و 
پرورش ناحیه3 مشهد افتتاح شد. فاطمه مهاجرانی، معاون وزیر 
و رئیس سازمان ملی اســتعدادهای درخشان و دانش پژوهان 
جوان در مراسم افتتاحیه این هنرستان گفت: آموزش و پرورش 
خراســان رضوی همیشه در همه طرح ها و حوزه های مختلف 
سربلند و پیشتاز بوده و در این بین افتتاح نخستین هنرستان 
اســتعدادهای درخشان کشــور یک اتفاق ویژه و جدید است 
که این مهم جای قدردانــی دارد.وی اظهار کرد: دانش آموزان 
سمپادی در سه مؤلفه مهارت حل مسئله، تفکر خاق و تفکر 
نقاد پیشرو هستند و ما در سمپاد مهارتی بستری از مهارت ها 
را تعریف می کنیم تا آن ها با عاقه مندی مهارت مورد نظر خود 
را انتخاب کنند و با خاقیت و نوآوری نگاه تازه ای به صنعت و 
اقتصاد داشته باشند.وی عنوان کرد: نقطه تمایز سمپاد مهارتی 
با سایر هنرستان های فنی، پرورش انسان های توانمندتر است 
تا به کمک حوزه صنعت بیایند لذا برای نخستین بار در کشور 
این نوع هنرستان در استان خراسان رضوی آغاز به کار می کند.

رزا درســنی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه3 مشهد در ابتدای 
این مراســم گفت: 798 دانش آموز ســمپاد در سه دبیرستان 
استعدادهای درخشان و نیز 2هزار و 648 هنرجو در 14 هنرستان 
آموزش و پرورش ناحیه3 مشــهد مشغول به تحصیل هستند.

هاشم رسائی فر  جمعه پیش رو انتخابات یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسامی برگزار خواهد شد. انتخاباتی 
که در آن نامزدهای زیادی از طیف های مختلف سیاسی 
شرکت کرده اند تا امیدوار باشند با پیروزی در این دوره جواز 
حضور در مجلس یازدهم را بدست آورند.مشهد به عنوان 
یکی از کانشهرهای مهم در کشور نقش تأثیرگذاری در 
روند انتخابات و در نهایت ترکیب نمایندگان مجلس داشته 
و دارد. در این دوره از انتخابات به مانند دوره گذشته پنج 
نفر خواهند توانســت از حوزه انتخابیه مشهد و کات به 
مجلس راه پیدا کنند و با توجه به اعام انصراف تعدادی از 
نامزدها عماً 300 نفر دیگر فرصت تجربه حضور در این 
رقابت سیاسی را خواهند داشت. آمار نزدیک به 2 میلیون 
و 400 هزار نفری افراد واجد شــرایط حضور در انتخابات 
نشان دهنده عظمت یازدهمین دوره انتخابات مجلس در 
پایتخت معنوی ایران اســت.فرماندار مشهد در نشستی 
رســانه ای در خصوص آمادگی برای برگــزاری انتخابات 
مجلس گفت: همان طور که از قبل اعام شده است همه 
شــرایط برای برگزاری انتخاباتی بدون مشکل و به دور از 
حاشیه آماده است در همین راستا همه امکانات و اقدامات 

مورد نیاز برگزاری انتخابات در روز جمعه فراهم است.

   ورود دهه هشتادی ها به عرصه انتخابات
سید محمدرضا  هاشــمی گفت: حوزه مشهد در گذشته 
شامل 14 منطقه بوده که پنج منطقه به این تعداد اضافه 
شــده و در حال حاضر 19 منطقه تعریف کردیم که یک 
هزار و 520 شــعبه اخذ رأی برای این منظور آماده شده 

است و منطقه 13 با 123 شعبه اخذ رأی است. 70 درصد 
شعب یعنی یک هزار و 59 شعبه در مدارس، 323 شعبه 
یعنی 21 درصد در مســاجد و الباقی در ادارات، نهادها و 

دانشگاه ها برای حضور مردم مستقر خواهند بود.
وی عنــوان کرد: آمار افراد واجد شــرایط برای حضور در 
انتخابات 2 میلیون و 370 هزار نفر است که از این تعداد 
123 هزار نفر رأی اولی داریم. ضمن اینکه شهروندانی که 
پیش از تاریخ 2 اســفند 80 متولد شده اند و حداقل 18 
سال تمام سن دارند می توانند در رأی گیری شرکت کنند.

  افزایش 37 درصدی شعب اخذ رأی
وی با اشــاره به اینکه تعداد شعب اخذ رأی سال جاری را 
نسبت به دور گذشــته 37 درصد افزایش دادیم، تصریح 
کرد: وزارت کشور اعام کرده بود که حوزه ها باید 3 درصد 
شعب اخذ رأی خود را افزایش دهند، اما برای اینکه شرایط 
رأی گیری آســان تر شود خیلی بیشتر این آمار را افزایش 
دادیم که در همین راستا تعداد شعب اخذ رأی از یک هزار 
و 109 مورد در دوره دهم به یک هزار و 520 شعبه و 411 
شعبه نسبت به دوره دهم افزایش یافته است. هاشمی با 
بیان اینکه 33 هزار و 520 نفر به صورت مستقیم در روز 
جمعه درگیر انتخابات هســتند که با نیروهای ستاد 36 
هزار نفر می شــوند، عنوان کرد: از یک هزار و 520 شعبه 
اخذ رأی، یک هزار شعبه هفت عضو داشته و الباقی پنج 
عضو دارند. یک هزار و 520 نفر نمایندگان فرماندار، 9هزار 
و 600 نفر منشی صندوق، یک هزار و 520 نفر کاربر رایانه، 
یک هزار و 520 نفر رئیس صندوق، یک هزار و 520 نفر 

راننده و 4هزار و 480 نفر نیروی انتظامی هستند.فرماندار 
مشهد افزود: کاری که امسال انجام گرفت این بود که برای 
هر منطقه ای عاوه بر مســئول منطقه و نماینده نظارت، 

فرمانده ارشد نیز تعیین کردیم.  

    انتخابات نیمه الکترونیکی
هاشمی در پاسخ به پرسش قدس مبنی بر اینکه آیا احراز 
هویت الکترونیکی در سرعت بخشیدن به روند اعام نتایج 
نهایی تأثیر دارد؟ گفت: انتخابات پیش رو انتخاباتی نیمه 
الکترونیک خواهد بود و به جز مرحله شمارش آرا مابقی 
مراحل برای نخستین بار الکترونیکی خواهد بود و وقتی از 
25 فرایند انتخابات 24 فرایند الکترونیکی باشد، در روند 

اعام نتایج نهایی نیز تأثیر دارد. 

   استفاده از دستگاه احراز هویت الکترونیک
 در شعب اخذ رأی

ســرگزی، رئیس کمیته فناوری اطاعات ستاد انتخابات 
شهرستان مشهد نیز در مورد نحوه اخذ رأی در انتخابات 
این دوره گفت: انتخابات این دوره نیمه الکترونیک بوده و 

تنها شمارش آرا دستی خواهد بود. 
در این دوره داخل شــعب اخذ رأی دســتگاهی مستقر 
می شود که دستگاه احراز هویت یا ترمینال مجری است، 
جایگزین کامپیوتر و لپ تاپ شده و همه کارهای سیستم 
کامپیوتری را انجام می دهد. دســتگاه روز قبل اخذ رأی 
پیکربندی و آماده سازی و به شعبه مربوطه منتقل می شود 

از این رو درصد تخلف بسیار کاهش پیدا می کند.

فرماندار تشریح کرد

ریزودرشتبرگزاریانتخاباتدرمشهد

ات انتخاباتروزبازار
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شکر

مهرداد طبسی: استاندار خراسان رضوی با 
تشــریح آخرین وضعیت عملکرد طرح مثلث 
توسعه اقتصادی فرهنگی گفت: پس از اجرای 
این طرح در استان، نرخ بیکاری استان به 6/3 
درصد رسیده است.علیرضا رزم حسینی به بهانه 
بیست و نهم بهمن ماه )روز  اقتصاد مقاومتی 
و کارآفرینی( در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار 
کرد: در حــال حاضر پایین ترین نرخ بیکاری 

استان در 15 سال گذشته ثبت شده است.

   ایجاد 117  هزار شغل  
وی با اشاره به اینکه  امسال برای بیش از 117 
هزار نفر در سال جاری شغل ایجاد شده است، 
تصریح کرد: بر اساس کد تأمین اجتماعی و مرکز 
آمار ایران ، سهم اشتغال استان خراسان رضوی 
در سطح ملی باالست.استاندار خراسان رضوی 
ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر خراسان 
رضوی جزو اســتان های برتر ایجاد اشتغال به 
شــمار می رود که من بخش زیادی از تحقق 
آن را مبتنی بر اجرای مثلث توسعه اقتصادی 
 فرهنگــی  و نیز اقتصاد مقاومتــی می دانم.
رزم حسینی با اشاره به برگزاری همایش فاخر 
فرصت های ســرمایه گذاری اســتان  در 15 

اســفند جاری اظهار کرد: این همایش در سه 
روز برگزار و شــاهد حضور سفرای کشورهای 
خارجی ، وزرا و مســئوالن عالــی رتبه نظام 
خواهیم بود.وی تصریح کرد: در این همایش که 
به صورت بین المللی برگزار خواهد شد،بیش 
از  128 هزارمیلیارد تومان پروژه   با پیشرفت 
فیزیکی و اجرایی در معرض دید همگان قرار 
می دهیم و عاقه مندانی که مایل هستند ، می 

توانند مشــارکت کنند.وی اظهار کرد: در این 
همایــش  از 110 هزار میلیــارد تومان پروژه 
سرمایه گذاری در خراســان رضوی رونمایی 

می کنیم.

   مشارکت مردم 
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه اقتصاد 
مقاومتی مبتنی بر سیاست هایی است که مقام 

معظم رهبری  ابــاغ  کرده اند، گفت: بخش 
عمده تر آن اقتصاد مردمی اســت؛ یعنی همه 
فعالیت های اقتصادی ما بر این شــکل گرفته  
که در جهت مشارکت های اقتصادی مردم قدم 
برداریم؛ یعنی رفع موانع مقررات و تعرفه های 
گمرکی با هدف جذب سرمایه گذاری به این 

معنی که بتوانیم مردم را به صحنه بیاوریم .

   186 معین اقتصادی فعال
رزم حسینی با اشاره به اینکه در  استان خراسان 
رضوی و بر اساس الگوی توسعه اقتصادی 12 
منطقه اقتصادی تشــکیل شده است، افزود:با 
اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی 
تاکنون 186 معین اقتصادی فعال در روستاها 
ایجاد شده و در حال فعالیت هستند و کارنامه 
بسیار درخشانی دارند و  در جلسات مختلف، 
معین ها از طریق رســانه ها گزارش عملکرد 

خودشان را ارائه کرده اند .
 استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: امیدوارم 
که بعد از سال جدید این سیاست را همچنان 
دنبال کنیم تا تعداد بیشتری از نیروهای اقتصاد 
مقاومتی آمادگی خود را جهت مشــارکت در 

اجرای سیاست های اقتصادی اعام کنند .

استاندار با اشاره به  اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی به قدس خبر داد

رکورد زنی خراسان رضوی در کاهش نرخ بیکاری



روی خط حادهث

روی خط خبر
  گرامیداشت یاد شهدای
 بزرگ ترین سانحه راه آهن 

غبارروبی  قدس: مراسم 
مــزار  عطرافشــانی  و 
آتش نشــان  شــهدای 
مشــهدی حادثه انفجار 
قطار نیشابور روز گذشته 
همزمان با شــانزدهمین 
در  حادثه  این  ســالگرد 

بهشت رضای مشهد برگزار شد.
در این مراســم که با حضور جمعی از مســئوالن شــهری، 
آتش نشانان و خانواده های شــهدای آتش نشان برگزار شد، 
حاضران ضمن گرامیداشــت یاد و خاطر رشــادت های این 
آتش نشان های فداکار و همچنین شهدای آتش نشان کشور، 
مزار شــهدای آتش نشــان مشــهدی این حادثه را با گالب 

غبارروبی و عطرافشانی کردند.
دکتر امیر عزیزی، مدیرعامل آتش نشــانی مشــهد در این 
مراســم گفت: نقطه عطف این شغل، عشق به کار و روحیه 
ایثار و ازخودگذشتگی است که همکاران من برای نجات جان 
شــهروندان دارند و این یک اعتقاد و باور قلبی همه پرسنل 

آتش نشانی مشهدمقدس است.
شایان ذکر است، چهارآتش نشان مشهدی به نام های شهید 
محمدرضا روشــن قیاس، شهید ســیدرضا رجایی، شهید 
غالمرضــا حمیده پور و شــهید مصطفی مختــارزاده که از 
آتش نشانی مشهد اعزام شده بودند، در هنگام عملیات اطفای 
حریق این قطار بر اثر انفجار به شهادت رسیدند. در این حادثه 
۳۲۰ نفر فوت و ۴۶۰ نفر زخمی شدند. این حادثه بزرگ ترین 

سانحه راه آهن در ایران است.

پس از توقیف یک خودرو مشکوک
  بار»کاه« گازوئیل قاچاق از کار درآمد

بجنــورد- خبرنگار 
قدس: فرمانده انتظامی 
از  بجنورد  شهرســتان 
توقیــف یک دســتگاه 
کامیــون حامل 5 هزار 
لیتر گازوئیل قاچاق در 
پوشش بار »کاه« در این 
شهرستان خبر داد. سرهنگ محمد غالمی با اعالم جزئیات 
ایــن خبر گفت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه فردی به 
وسیله یک دستگاه کامیون حامل بار کاه قصد انتقال مقدار 
قابل توجهی سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را دارد، بالفاصله 
موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.وی با اشاره به اینکه 
مأموران در حین گشت زنی هدفمند موفق شدند خودرو مورد 
نظــر را رؤیت کنند، افزود: پس از صدور دســتور توقف، در 
بازرسی از این کامیون مقدار 5هزار لیتر گازوئیل که به طرز 
ماهرانه ای در بار »کاه« جاســازی شده بود را کشف و ضبط  
کردند.این مقام انتظامی با بیان اینکه در همین رابطه خودرو 
مورد نظر با هماهنگی انجام شده توقیف و به پارکینگ منتقل 
شد، تصریح کرد: راننده این کامیون نیز پس از تشکیل پرونده 

برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شهروندان مراقب باشند
  فرار مالیاتی با مدارک شناسایی دیگران

خبرنگاران:  باشگاه 
فرمانــده  جانشــین 
اســتان  انتظامــی 
دســتگیری دو متهم 
بــه فــرار مالیاتی در 
بجنــورد را در حالی 
که  کــرد  رســانه ای 
آن ها با جعل مشخصات تعدادی از شهروندان، یک میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده اند . سرهنگ حسین بدری، جانشین 
فرماندهی انتظامی خراسان شــمالی گفت: در پی شــکایت 
۹ نفر از شــهروندان مبنی بر اینکه افرادی با سوءاســتفاده 
از مشــخصات آن ها اقدام به فرار مالیاتی کرده اند، بالفاصله 
موضوع با جدیت در دســتور کار پلیس آگاهی استان قرار 
گرفت.سرهنگ بدری با اشاره به اینکه متهمان در امر فروش 
روغن موتور وسایل نقلیه فعالیت داشتند، افزود: این افراد برای 
پرداخت نکردن مالیــات قانونی خویش، از هویت و کدملی 
شکات پرونده سوءاســتفاده کرده و با صدور فاکتور فروش 
جعلی متعدد به نام آن ها از سال ۱۳۹۰ تاکنون و ارائه آن به 
سازمان امور مالیاتی، شاکیان پرونده را به جای خود بدهکار 
مالیاتی کردند.وی با بیان اینکه متهمان دائماً اطالعات موجود 
مشــتریان را در سامانه امورمالیاتی دستکاری کرده و از این 
طریق موجب ضرر و زیان به شاکیان پرونده شده بودند، اظهار 
کرد: با بررسی اظهارات شاکیان پرونده و همچنین سوابق این 
افراد در سامانه های امور مالیاتی استان مشخص شد تمام این 
اتهامات صحت داشته است. پیرو تحقیقات به عمل آمده از 
شکات و بررسی اسناد و مدارک پرونده و اظهارات متهمان، 

ارزش ریالی شروع جرم یک میلیارد ریال است.

پلیس آگاهی خراسان شمالی خبر داد
  کشف بیش از 13هزار بادکنک قاچاق

خبرنگار  بجنورد- 
پلیس  رئیس  قدس: 
آگاهی خراسان شمالی 
از کشــف ۱۳هــزار و 
بادکنک  عــدد   8۱۰
ارزش  بــه  قاچــاق 
۲7۶میلیــون و ۲۰۰ 
هزار ریــال در بجنورد 
خبر داد.سرهنگ مقصود رستگار با اعالم جزئیات این خبر 
گفــت: در پی دریافت خبری مبنی بر اینکــه افرادی اقدام 
بــه ورود کاالی قاچاق در قالب و بســته بندی های مختلف 
می کنند، بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار کارآگاهان 
قرار گرفت.وی با اشــاره به اینکه کارآگاهان روز گذشته به 
همین منظور اقدام به بازدید از تعدادی از انبارهای نگهداری 
کاال در سطح شهر بجنورد کردند، افزود: کارآگاهان در حین 
بازدید از این انبارها تعــداد دو عدد کارتن حاوی ۱۳هزار و 

8۱۰ عدد بادکنک قاچاق را کشف و ضبط کردند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه در بررسی های به عمل 
آمده مشــخص شد ارزش این تعداد بادکنک ۲7۶میلیون و 
۲۰۰هزار ریال اســت، تصریح کرد: در همین رابطه یک نفر 
متهم نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی 
معرفی شد. وی با بیان اینکه اقالم مکشوفه نیز با هماهنگی 
مقام قضایی تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
استان شد، یادآور شد: پلیس با جدیت در مقابل افراد سودجو 
ایستاده و با هر گونه قاچاق کاال طبق قانون برخورد خواهد کرد.

قاچاقچیان دست بردار نیستند 
  کشف بیش از ۶ تن سنگ معدن 

در اسفراین
باشگاه خبرنگاران: 
انتظامــی  فرمانــده 
اســفراین از کشف ۶ 
کیلوگرم  و ۲۲5  تن 
قاچاق  معدن  سنگ 
شهرســتان  این  در 
داد.ســرهنگ  خبر 
جاوید مهری، فرمانده انتظامی اسفراین گفت: در پی اجرای 
مستمر طرح های عملیاتی مبارزه با استفاده غیرمجاز از معادن 
سطح حوزه استحفاظی، خبری دریافت کردند که فردی اقدام 
به نگهداری مقدار قابل توجهی ســنگ معدن قاچاق در یک 
انبار کرده که بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس 
قرار گرفت.سرهنگ مهری با اشاره به اینکه مأموران به محض 
دریافت این خبر اقدامات فنی و پلیسی خود را با هماهنگی 
مقــام قضایی آغاز کردند، افزود: با مراجعه به محل موردنظر 
و در بازرســی از این انبار مقدار ۶ تن و ۲۲5 کیلوگرم سنگ 
معدن قاچاق کشف و ضبط شد.وی با اشاره به اینکه با بررسی 
به عمــل آمده ارزش این مقدار ســنگ معدن قاچاق 5۰۰ 
میلیون ریال برآورد شده اســت، اظهار کرد: در این جریان 
دو متهم نیز دســتگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

میدانی  بررســی  پی  در  عقیل رحمانی 
و اقدام هــای فنــی کارشناســان معاونت 
بازرسی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان رضوی در بازار مرغ مشهد مشخص 
شد یک کشتارکن شناخته شده ۴میلیاردو 
۴۰۰ میلیون تومان گران فروشــی در شهر 

داشته است.

 دستور دادستان وقت برای برخورد
 با گران فروشی

بیست و هشتم آذرماه سال گذشته بود که 
نوســان های غیرمنطقی بازار ارزاق عمومی 
به ســراغ مرغ آمد و قیمت هــر کیلو مرغ 
لحظه بــه لحظه تغییر می کــرد. حتی در 
برخی مقاطع خبرهایی به گوش می رســید 
افراد شــناخته شده  که متأســفانه برخی 
در بازار مرغ به جای رعایت انصاف چشــم 
به جیبشــان دوخته اند. از سویی آن ها که 
می دانســتند این طمع ورزی دوامی نخواهد 
داشــت، تصمیم داشــتند تا بیشترین سود 
نامشــروع را سرازیر حساب های بانکی خود 
کنند.از همین روبود کــه نهادهای نظارتی 
گزارشی از اقدامات موذیانه این اندک افراد 

که از نفوذ باالیی در این بازار 
برخوردار بودند را به دادستان 
وقت مشهد رساندند.در ادامه 
قاضی غالمعلــی صادقی هم 
قاطعانه ای  دســتور  صدور  با 
بــه ســازمان صمت  خطاب 
آن ها  کارشناسان  از  اســتان 
تــا در خصــوص  خواســت 
قیمــت  بی رویــه  افزایــش 
گوشــت مرغ و نارضایتی های 
مردمی ایجاد شده، نسبت به 
نابسامانی  شناســایی عامالن 
بازار مرغ و برخورد شایسته با 
این افراد اقدام های مورد نیاز 

را صورت دهند.

 ارسال 75 پرونده گران فروشی
با کســب این دستور توســط کارشناسان 
معاونت بازرســی ســازمان صنعت،معدن و 
تجارت خراســان رضوی، موضــوع از همان 
لحظات اولیه در دستور کار آن ها قرار گرفت 
که در پی آن و در ســال گذشته حدود 75 

پرونده گران فروشی و... تنظیم و به تعزیرات 
حکومتی استان ارسال شد.

اعالم قیمت مصوب 
هر کیلو مرغ

این ماجرا ادامه داشــت 
تاریــخ  در  اینکــه  تــا 
کارگــروه   ۹8/۴/۲۹
تنظیم بازار کشور، چهل 
و پنجمین جلسه خود را 
تشــکیل داد و در پایان 
کــرد حداکثر  مصــوب 
قیمت هــر کیلومرغ در 
به صورت  و  کشــتارگاه 
۱۲هزارتومــان  عمــده 
و زمانــی که به دســت 
آن  کیلــوی  هر  می رســد  مصرف کننــده 
نبایــد از ۱۲هزارو ۹۰۰ تومــان فراتر رود. 
پیگیری های کارشناســان معاونت بازرسی 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ادامه 
داشــت تا اینکه آن ها در ادامــه رصد بازار 
روز پــی بردند قیمت هــای مصوب اعالمی 
توســط یک کشتارکن شناخته شده رعایت 
نمی شود و گران فروشی علنی در حال وقوع 

است. با توجه به اینکه اقدام های فرد مذکور 
دارای نفــوذ در این بازار مســتقیماً آرامش 
قیمتی بازار مرغ را تحت تأثیر قرارداده بود، 

پیگیری دقیق تر موضوع کلید خورد.

 کشتارکنی که به قانون اعتنا نکرد!
در ایــن مرحلــه از کار اســنادی روی میز 
ســازمان  بازرســی  معاونت  کارشناســان 
صمــت اســتان قــرار گرفت کــه حکایت 
از آن  داشــت کــه وقتی برخــی عامالن 
مرغ  بازار  در  و...(  گران فروشی)خرده فروش 
شناسایی و برای آن ها پرونده تخلف تنظیم 
و اســناد آن آماده ارســال به نهاد نظارتی 
مربوط می شــود، متخلفان اسنادی را ارائه 
کردند که نشــان می داد آن ها محموله های 
مرغ گران را از کسی جز کشتارکن شناخته 

شده نخریده اند.
در زاویه ای دیگر، کارشناســان اسناد میزان 
کشــتار چنــد ماه اخیــر فــرد متخلف را 
اســتخراج کردند و بازهم مشــخص شد او 
در ایــن مدت بیــش از یک میلیون و 7۰۰ 
هزارکیلوگرم مرغ کشــتار کــرده اش را با 
همین شــیوه راهی بــازار و موجب افزایش 

قیمت مرغ در مقاطعی هم شده است.

پس از جمع بندی اسناد تخلف گران فروشی 
توســط فرد شناخته شــده، کارشناسان با 
ارســال نامه ای از او خواســتند اگر مدارک 
و مســتنداتی در توجیه گران فروشی عظیم 
صــورت گرفته در بازار مرغ دارد به معاونت 
بازرســی سازمان صمت اســتان ارائه دهد، 
اما مهلت قانونی داده شــده هم طی شد و 

متخلف اعتنایی به ماجرا نکرد.

 داغ میلیاردی 
از ســویی باز هم مجریان قانون ُمصر بودند 
تا کشتارکن شناخته شده اطالعات کشتار 
و توزیع چند ماهه مرغ در بازار را ارائه کند 
که بازهم این ماجرا به ســرانجام نرســید و 

متخلف گوشش بدهکار قانون نبود.
ایــن گونه شــد کــه در ادامه بــا توجه به 
مســتندات جمــع آوری شــده از ســوی 
کارشناسان و طبق ماده ۲ فصل اول قانون 
تعزیرات حکومتی و مــاده 57 قانون نظام 
صنفی، پرونده تخلف گران فروشی به میزان 
۴میلیاردو ۴۰۰میلیــون تومان برای عامل 
این اقدام تنظیم و به مراجع نظارتی ارسال 
شد.با توجه به این پرونده عظیم گرانفروشی 

احتمال  فرار مالیاتی هم متصور است.

با بررسی میدانی  کارشناسان صمت خراسان رضوی مشخص شد

گران فروشی 4/5میلیاردی یک کشتارُکن مرغ
آب و هوا

  پیش بینی کاهش دمای هوا
 و بارش پراکنده برف و باران 

ه کل  ر ا د ا : س قــد
خراسان  هواشناســی 

کرد:  اعــالم   رضــوی 
از ظهــر امــروز تا روز 
عبور  بــا  پنجشــنبه 
متناوب امــواج ناپایدار 
از روی اســتان، شاهد 

افزایش ابر و بارش به صورت پراکنده همراه با افزایش سرعت 
وزش بــاد و کاهش دما در اغلب نقاط اســتان خواهیم بود. 
روزهای پنجشنبه و جمعه نیز سامانه بارشی در سطح استان 

گسترده شده و بر حجم بارش ها افزوده خواهد شد.
دمای هــوای دیروز مشــهد در گرم ترین زمــان ۱۲درجه 
سانتیگراد بود و در سردترین زمان به صفر درجه کاهش یافت.
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در حاشیه

معاون عملیات آتش نشانی مشهد خبر داد 
 عملیات نفسگیر 100 آتش نشان
 برای مهار حریق واحد تولیدی 

خط قرمز   صبح روز گذشته آتش سوزی 
مهیبی به جان یک کارخانه تولید »فوم های 
پلی اتیلن« درمنطقه خین عرب مشهد افتاد 
که با تالش آتش نشانان مشهدی حریق 
مهار شد.آتشپاد دوم محمدجواد سبحانی، 
معاون عملیات آتش نشــانی مشــهد در 
تشریح ماجرا گفت: صبح روز گذشته در 
پی تماس تلفنی با ســامانه ۱۲5 مبنی 

بر مشــاهده دود و آتش از درون یک ســوله به وســعت تقریبی یک هزار مترمربع در منطقه 
خین عرب، ستاد فرماندهی بالفاصله گروه های اطفای حریق و امداد و نجات ایستگاه های مختلف 
را به محل حادثه در خیابان شهید طرحچی اعزام کرد.معاون عملیات آتش نشانی شهر مشهد 
افزود: با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد این آتش سوزی مهیب که دود ناشی از آن 
از کیلومترها دورتر قابل مشــاهده بود، در قسمت انبار ضایعات و محل نگهداری کپسول های 
گاز یک کارخانه تولید »فوم های پلی اتیلن« به وقوع پیوســته و حریق در حال سرایت به سایر 
قسمت های این مکان و خطوط تولید کارخانه بود که بالفاصله آتش نشانان از چندین جهت با 
محاصره آتش، عملیات اطفای حریق را آغاز و پس از ۶۰ دقیقه موفق به مهار و اطفای کامل 

آتش سوزی شدند.
آتشــپاد دوم محمدجواد سبحانی خاطرنشان کرد: در عملیات اطفای حریق این کارخانه، 
۱۰۰ آتش نشــان به همراه ۳5 دســتگاه خودرو سبک و ســنگین اطفای حریق ، نردبان 
پلتفرم، خودرو توربوفن،لودر آتش نشانی و همچنین دو دستگاه تانکر آبرسانی از شهرداری 
مشهد حضور داشتند و آتش نشانان ضمن مهار به موقع آتش و جلوگیری از سرایت حریق 
به اماکن مجاور، آتش سوزی بیش از ۱۰5سیلندر گاز مایع موجود در این مکان را خاموش 
کردند که اگر این گونه نمی شد ممکن بود فاجعه جبران ناپذیری در منطقه رخ دهد.علت 

دقیق وقوع این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.

در تربت حیدریه صورت گرفت
پلمب یک مرکز عرضه داروی گیاهی 

باشگاه خبرنگاران: مسئول اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
گفت: یک مرکز عرضه داروی گیاهی غیرمجاز در این شهرستان پلمب شد.فرهاد حیدری، 
مسئول اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: در این مرکز اعمالی 
مانند فروش دارو های گیاهی غیرمجاز، ترکیب غیرقانونی و غیرمجاز انواع گیاهان دارویی 
و ویزیت بیماران انجام می شد که به دنبال پیگیری کارشناسان اداره نظارت بر امور درمان 

پلمب و متخلف به امور قضایی معرفی شد.
وی ادامه داد: این دومین مرکز عرضه داروی گیاهی در تربت حیدریه اســت که امســال 
پلمب شده است.مسئول اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: 
شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به اداره نظارت بر درمان دانشگاه به 

شماره تماس 5۲۲۲8۰۱5 اعالم کنند.

 یک دستگاه فلزیاب
 در فاروج کشف و ضبط شد

بجنورد- خبرنگارقدس: فرمانــده یگان حفاظت میراث فرهنگی خراسان شــمالی از 
کشــف یک دستگاه فلزیاب در شهرستان فاروج و دستگیری ۶متخلف خبر داد.سرهنگ 
حسین اصغر قنبرزاده اظهار کرد: یک دستگاه فلزیاب با کمک فرماندهی نیروی انتظامی از 
منزل فردی که ســاکن فاروج بود، کشف و ضبط شد.قنبرزاده افزود: طبق قانون، ساخت، 
خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به 
کشور منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث فرهنگی کشور است.وی ضمن اعالم دستگیری 
۶ نفر در این زمینه، در ادامه تصریح کرد: با هرگونه تبلیغ، خریدوفروش و استفاده از این 

دستگاه که به  منظور کشف آثار و اموال تاریخی باشد، برخورد قانونی به  عمل خواهد آمد.

طبق ماده 2 فصل اول 
قانون تعزیرات حکومتی 

و ماده 57 قانون نظام 
صنفی، پرونده تخلف 

گران فروشی به میزان 
4میلیاردو 400میلیون 
تومان برای عامل این 

اقدام تنظیم و به مراجع 
نظارتی ارسال شد

بــرش

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 نوبت اول شرکت تعاونی صنوف توانا 

ازکلی��ه اعضاء محترم ش��رکت تعاونی صن��وف توانا 
دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و 
برگه س��هام در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول 
که در تاریخ 98/12/19 روز دوش��نبه راس س��اعت 
12:00 واق��ع در نمازخانه مجتمع خدم��ات خودرویی 
صنوف توانا ) خین عرب انتهای طرح چی 19 (تشکیل 
م��ی گردد ش��رکت نمایید و یا نماین��ده تام االختیار 
خود را ب��ا وکالتنامه کتبی جهت ش��رکت در جلس��ه 

معرفی نمایید 
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره

2- انتخ��اب اعض��ای اصلی و علی الب��دل برای مدت 
سه سال مالی 

3- انتخاب بازرس اصل��ی و عدل البدل برای مدت 
یک سال مالی 

تذکر: با توجه به انتخابات  هیئت مدیره / بازرسان 
/  هیئ��ت بازرس��ی اف��رادی ک��ه تمای��ل دارن��د به 
کاندیداتوری س��مت  هیئت مدیره و بازرسی دارند 
ظ��رف مدت ی��ک هفت��ه از تاریخ انتش��ار آگهی می 
بایس��ت به دفتر ش��رکت مراجعه و ف��رم مربوطه را 

تکمیل نمایند .
 هیئت مدیره شرکت تعاونی صنوف توانا  

ع 9
81
47
47

با توجه به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ش�رکت پیشگامان فرارس�انه س�روش
 به شماره ثبت 38527 و شناسه ملی 10380542348 

م��ورخ 98/11/23 در اجرای م��اده 44 الیحه اصالحی قانون تج��ارت مبنی بر تبدیل 
80/000 س��هم  ب��ی ن��ام به با نام ، لذا از کلیه س��هامداران ش��رکت دع��وت به عمل                  
می آید از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت 6 ماه نس��بت به تبدیل س��هام خود به 
مرکز شرکت به آدرس : مشهد، بلوار معلم ، معلم 23 ، عدل 27 ، پالک 189 مراجعه 
نمایند . بدیهی اس��ت که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه س��هام بی نام ذکر ش��ده 

شرکت باطل شده تلقی می گردد. ع 9
81
47
94

 مرک��ز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی خراس��ان رضوی در نظر دارد 
به اس��تناد مجوز 99980151 کمیس��یو ن ماده 3 وزارت امور اقتصاد و دارایی تعداد 
1 دس��تگاه خودرو که قابلیت تبدیل پالک دارد را به باالترین قیمت پیش��نهادی به 

فروش برساند.
متقاضیان ضمن بازدید از خودرو به نش��انی مشهد مقدس روبروی پلیس راه طرق 
مرک��ز تحقیق��ات و  آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی واحد نقلی��ه و واریز مبلغ 10 
درصد قیمت پیشنهادی خود نزد بانک کشاورزی شعبه حافظ مشهد به شماره حساب 
471113451 ب��ه ن��ام مرکز تحقیقات و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی خراس��ان 
رضوی و بررسی دقیق شرایط پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری 98/12/10 
در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی  https://www.setadiran.ir به 

ثبت برسانید.

,ع
98
14
78
9

 آگهی مزایده عمومی

دعوت مجمع عموم�ی ع�ادی  بط�ور 
فوق العاده شرکت تعاونی  منحله مسکن 

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

بدین وس��یله از کلیه اعضای  شرکت و یا نمایندگان 
قانون��ی ایش��ان دعوت میش��ود تا در جلس��ه مجمع 
عمومی عادی  بطور فوق العاده )نوبت دوم(ش��رکت 
که راس ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ   98/12/15 
در محل س��اختمان بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگران 

منطقه 3 تشکیل میشود حضور بهمرسانند .
کسانیکه امکان حضور در جلسه را ندارند میتوانند  
بهم��راه وکیل خ��ود  تا تاری��خ 98/12/14 به آدرس 
دفت��ر ش��رکت  در س��اعات اداری مراجع��ه و وکالت 
کتب��ی خود را به ش��خص مورد نظر جهت ش��رکت در 
جلسه ارائه نمایند ضمنا هر عضو حداکثر وکالت سه 
نف��ر وهر غیر عضو میتوان��د وکالت یک نفر را عهده 

دار باشد.
دستور جلسه:1-گزارش هیئت تصفیه وناظر هیئت 

تصفیه در خصوص آخرین وضعیت شرکت
2- تمدی��د م��دت هیئ��ت تصفی��ه و انتخ��اب  س��ه 

نفرهیئت تصفیه و یک نفرناظر
3- دادن وکالت انجام امور ثبتی

  هیئت تصفیه تعاونی منحله 

ع 9
81
47
02



ورزش خراسان فرهنگ و هنر
 سومی سرکل کبدی ایران 

با حضور 6 خراسانی در مسابقات جهانی
ملــی  تیــم  قــدس: 
ایران  کبــدی  ســرکل 
در رقابت هــای جهانــی 
پاکســتان بــا حضور 6 
خراسانی به عنوان سومی 

رسید.
ایران  کبدی  سرکل  تیم 
در دیدار رده بندی مسابقات جهانی پاکستان مقابل استرالیا با 
نتیجه ۵۴ بر ۳۳ پیروز شد و به عنوان سومی مسابقات رسید. 
این تیم پیش از این در نیمه نهایی مقابل پاکســتان شکست 

خورده و از صعود به فینال بازمانده بود.
تیم ملی ایران در نخستین دیدار این مسابقات مقابل سیرالئون 
با حســاب 6۰ بر ۲۰، در دومین دیدار مقابل انگلیس با نتیجه 
۵۷ بــر ۲۷ و در ســومین دیدار برابر آلمان با حســاب ۵۵ بر 
۲۳ پیروز شــده بود. رقابت های جهانی سرکل کبدی جهان با 
حضور تیم های ایران، پاکســتان، آلمان، کانادا، انگلیس، هند، 
کنیا، اســترالیا، جمهوری آذربایجان و سیرالئون تا ۲۷ بهمن 
ماه در مجموعه ورزشــی »الهور« و دو شــهر »فیصل آباد« و 

»گجرات« برگزار شد.
مرتضی شهیدی به عنوان سرمربی، محسن رزم آرا، علی 

صفری، احمد میرزاپور و ابراهیم امین پور به عنوان بازیکن و 
حسن احمدیان به عنوان سرپرست فنی از خراسان رضوی 

تیم ملی را همراهی کردند. 

 دعوت جودوکاران خراسانی 
به مسابقات انتخابی تیم ملی

اســامی  قــدس: 
جــودوکاران خراســانی 
برای حضور در مسابقات 
انتخابی رده های ســنی 
اعالم  بزرگساالن  و  امید 

شد. 
اردوی آماده ســازی تیم 
ملی جودو در رده های ســنی امید و بزرگساالن از سوم اسفند 
ماه در ســالن جودو شــماره یک آزادی آغاز می شود و تا ۲۰ 

اسفند ماه ادامه دارد. 
کیوان مهدی زاده، قاسم گلزار، آرمین بندار، علی قلی پور، وحید 
جدی، امیــن کامیابی، امید تزتک، حامــد باقری نیا، مرتضی 
مختارزاده، علی پرهیزگار، جالل محجوب، فرزین شــاهباز و 
رضا مخیری از استان خراسان رضوی در این اردو حضور دارند. 

 پیروزی برای دختران فوتبالیست 
استان در کشور

مقدماتی  مرحله  قدس: 
مســابقات فوتبــال زیر 
۱۷ سال دختران شمال 
تیم های  با حضور  کشور 
قائمشــهر،  ســپیدار 
ســتارگان تیــکا تهران، 
جی تی تایر تهران و کیان 
نیشابور به میزبانی شهرســتان سیمرغ در استان مازندران در 

حال برگزاری است.
تیم کیان نیشابور که به عنوان نماینده خراسان رضوی در این 
رقابت ها حاضر شــده است، در ســه دیدار به میدان رفت که 
توانست سه پیروزی کسب کند. در روز نخست، کیان نیشابور 
با حساب ۱۴بر صفر جی تی تایر تهران را مغلوب کرد. در دیدار 
دوم، دختران اســتان ۳بر۲ ســپیدار مازنــدران را از پیش رو 
برداشــتند و ســومین دیدار نیز ۴ بر صفر برابر تیکا تهران با 

پیروزی خراسانی ها به پایان رسید.

 هنرمند سبزواری مقام دوم جشنواره 
تئاتر فجر را کسب کرد

ایرنا: رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی سبزوار 
گفت: ایمان ارضی هنرمند 
گرافیست ســبزواری در 
بخــش اقــالم تبلیغاتی 
نمایش »شــاه کشی« در 
جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر موفق به کسب رتبه دوم شد. 
رضا شــجاع با بیان این مطلب افزود: عوامل حوزه تبلیغات تئاتر 
در سراسر کشور ساالنه پوسترها و آثار تبلیغاتی خود را به بخش 
مســابقه اقالم تبلیغاتی جشــنواره بین المللی تئاتر فجر ارسال 
می کنند و ایمان ارضی نیز آثار خود را به این بخش ارسال کرده 

بود.
وی ادامه داد: آثار ۱۲ هنرمند در بخش مسابقه و نمایشگاه اقالم 
تبلیغاتی تئاتر انتخاب شده بود که در این بین ایمان ارضی موفق 

به کسب رتبه دوم جشنواره شد.
وی گفت: تئاتر »شاه کشی« به کارگردانی محمد اکبری از ابتدای 
آبان ماه به مدت ۳۰ روز در سالن »امیرشاهی« مجتمع فرهنگی 
– هنری سبزوار روی صحنه رفت که کار تبلیغاتی این تئاتر نیز 
توسط ایمان ارضی در این سالن به نمایش درآمد و همین بسته 

تبلیغاتی به بخش مسابقه جشنواره تئاتر فجر راه یافته است. 

 تقدیر از بانوان فعال عضو کتابخانه های 
عمومی مشهد

قدس: همزمان با ایام ســالروز میالد حضرت فاطمه زهرا)س(، 
روز زن و بزرگداشت مقام مادر، جشن مادران و بانوان کتابخوان 
با حضور جمعی از مسئوالن، مادران و همسران شهدا و جانبازان 
و ۳۰۰ نفر از بانوان عضو کتابخانه های عمومی مشهد مقدس در 

کتابخانه مرکزی امام خمینی)ره(مشهد برگزار شد.
در این مراســم طاهره طهماسبی، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در جامعه اسالمی 
ما اتفاقات بسیار خوبی درباره زنان و بانوان انجام شده است و در 
حوزه فرهنگ نیز شاهد برنامه های خوبی هستیم که برنامه های 
برگزار شده در کتابخانه های عمومی با عنوان نشست کتاب خوان 
بانوان مدیر، نشســت کتاب خوان زنان و جشن مادران و بانوان 

کتابخوان نمونه هایی از همین برنامه هاست.
حضور نویسندگان و راوی کتاب های »راهی برای رفتن« و »در 

حسرت یک آغوش« از دیگر بخش های این مراسم بود.
در این بخش بتول خورشاهی و مریم عرفانیان راوی و مؤلف کتاب 
»راهی بــرای رفتن« به بیان خاطرات خود از ایام جنگ و نحوه 

نگارش کتاب پرداختند.
در ادامه این مراســم از پوستر شهدای مقاومت نیز رونمایی و از 
زنان و بانوان فعال عضو کتابخانه های عمومی مشهد قدردانی شد.

شماره پیامک: 300072305  فرهنگ و زندگی4
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

سه شنبه 29 بهمن 1398
 23 جمادی الثانی 1441 18 فوریه 2020  
سال سی و سوم  
شماره 9188  ویژه نامه 3572 

7756zadehalireza@gmail.comجدول
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۱. از غــزوات- آرزوي بــزرگ- مراکــز انرژي 
بدن انســان ۲. دفعه- پوشش داخلي حفره هاي 
 بینــي و دهــان و امثــال آن- کیســه چرمي 
۳. راه آهــن دولتــي ایران- گردآورنــده- قفل 
کمربند- باالبر خــودرو ۴. پدر- آماده و مهیا- 
عضو دفاعــي بعضي حیوانــات ۵. طناب- علم 
نجــوم - کله پــز و فروش کلــه 6. عزیز تازي- 
بدن  پــرکار   آزاد- کبوتــر صحرایــي- عضــو 
۷. بســیارگرامي - مادرگرامي پیامبراکرم»ص« 
نــت منفــي  از چیــزي-   - تکــه قطع شــده 
تنظیــم  هورمــون  ایتالیایــي-  خوراکــي   .8
قندخون 9. عنصر شــیمیایي- ســارق- برایش 
- مقــام و جایــگاه اداري ۱۰. خوب و خوش- 
دهن کجــي  حــرف  کمــري-  اســلحه   اآلن- 
 ۱۱. کوچک تر- فریادکشــیدن- ســالن بزرگ 
۱۲. امــا- از رهبران شــوروي ســابق- نگارش 
رایانه اي ۱۳. بوي رطوبت - ســاعتي از مصالح 
ســاختماني- نومید- مخفف ازآن ۱۴. پوشیده- 
یاخته- وجه مشــترك رادیو و دریا ۱۵. لباس 

کهنه- دایم- از احجام هندسي

کــه  رئیس جمهورآمریــکا  شــانزدهمین   .۱
 بــه تاریخ بــرده داري در ایــن کشــور پایان داد 
۲. ابــرو- هم چنــدي ریاضیاتــي- درپنــاه ۳. از 
لوازم چوبي منزل- تکرار یک حرف- مســافرخانه 
بین راهــي- آب بنــد ۴. درخت تســبیح - اســم 
آذري- واحد سنجش شدت زلزله ۵. چندین امت 
 - گیاهان مخفي التناســل - لقب اشرافي اروپایي 
 6. سستي- شــهري نفتي در خوزستان- مساوي 
۷. دارایي ســابق- آخرین تــوان- از جریان هاي 
دوگانه ســیم برق 8. این هم آتشنشــاني اســت 
در گویش قدما – ســاختار و عملکــرد 9. اهلي- 
صدمترمربع- از انواع حســاب بانکي ۱۰. بنیان- 

درخشــان – گوش کردن ۱۱. از یاران افراســیاب 
که به دست رســتم کشته شد - کاالي ارسال شده 
- زنبیل کوچک ۱۲. کســي که ســطح فلزات را 
با کشــیدن الیه اي جالدهد - شــب روستایي – 
فارســي زبان ۱۳. ویتامین جدولي - کاله جنگي 
- تنبــل و بیحال- ضــروري ۱۴. محنت – نوعی 
 نقش  ونگار مرکب  از خط هــای  منحنی  مارپیچ  با 
شــاخه های کوتاه  و برگ و گل که  در کتیبه ها کار 
مي شود- سرگرد ســابق ۱۵. امپراتور بیزانس که 
اعتقاد او به شمایل شــکنی سبب شــد تا دردوران 
حکومتش فرمان اعدام راهبانی که مخالف نظر او 

بودند را صادرکند

   عمودی  افقی

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1 ح م ی د س و ر ی ا ن   م س ل خ
 2 ف ل س   ا ی س   ف ر ا ه م   ر
 3 ا ک   گ ل ر ا ه   خ م   ا ج ا

 4 ظ   گ ر م ا   د ه   و س و ا س
 5   ت ر   و ن   ا و ج   گ ا م ا
 6 ج ر ی ا ن   ا ی ر ا د ا ت   ن
 7 و ا د ا   م ف ت   ی ا ل   ش ر

 8 ا خ ر   م ش ق   ب ز م   ع و ض
 9 د م   ت و ت   ک ا ه   ک م ر و
 10 ر   ک ا م ب ر ی ن   گ ل ا ب ی
 11 ض م ا ن   ه ج و   خ ی   ر ا  

 12 و ا ر ی س   م ا   ا ل ا ت   ک
 13 ی ش م   ل م   ن غ م ا ت   ل ا
 14 ا   ن ا ف ل ه   ی و ن   پ و چ
 15 ن ر د ه   ح ا ف ظ ش ی ر ا ز ی

 

حل جدول شماره قبل

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

 فاطمه و القاب آن 
در صدر نام های انتخابی والدین در خراسان شمالی

مدیرکل  قدس:  خبرنــگار  بجنورد- 
ثبت احوال خراسان شمالی گفت: اسامی 
فاطمه و القاب آن در صدر اسامی منتخب 
فرزندان دختر در بین خانواده های استان 
 خراســان شــمالی از ابتدای تأســیس 

ثبت احوال است. 
علی زاهدی نیا اظهار کرد: در حال حاضر 
تا پایان دی ماه سال جاری جمعیت زنان 
۴86 هزار و ۴6 نفر است که در خراسان 
شمالی از ابتدای تأسیس ثبت احوال در 
مجموع ۲۳6 هزار و 998 نفر نام مبارك 

حضرت فاطمه)س( و القاب آن را به خود 
اختصاص داده اند.

وی افــزود: از ایــن تعداد نــام فاطمه با 
فراوانی ۷۷هزار و 9۴۷ و زهرا با فراوانی 
6۰هزار و ۳۵9 در بین اســامی منتخب 
اســتان به ترتیب در جایــگاه اول و دوم 
قرار دارند که این امر نشان دهنده عالقه 
و ارادت مــردم عزیز اســتان به خاندان 
عصمــت و طهــارت و در واقــع بیانگر 
رفتارهــای فرهنگــی مردم بر اســاس 

آموزه های دینی است.

300 سری جهیزیه و 300 میلیارد ریال تسهیالت خرید برای ترویج ازدواج آسان

 هدیه آستان قدس رضوی به نوعروسان 
محمدحسین مروج کاشانی: تاالر قدس بارگاه 
ملکوتی امام هشتم)ع( دیروز میزبان تولیت آستان 
قدس رضوی و جمعی از مسئوالن این نهاد بود. 
آن ها جمع شــده بودند تا اهدای ۳۰۰ ســری 
جهیزیه به نوعروسان مشهدی را گرامی  بدارند؛ 
حرکتی که اگر از سوی دیگر نهادها مورد استقبال 
قرار بگیرد و الگوبرداری شود، می تواند گامی مؤثر 

در ترویج و توسعه ازدواج آسان باشد. 
هر سری از این جهیزیه ها شامل ۱۰ قلم کاالی 
ایرانــی از قبیل یخچال فریــزر، جاروبرقی، یک 
تخته فرش، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، پنکه 

و... می شود.

 اعطای تسهیالت خرید جهیزیه 
به 6 هزار نوعروس 

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی دیروز در مراسم 
اهدای ۳۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان مشهدی 
از یک مساعدت دیگر آستان قدس رضوی برای 
نوعروســان هم خبر داد و گفت: از سال گذشته 
تاکنــون ۳۰۰ میلیارد ریال تســهیالت خرید 

جهیزیه به 6 هزار نوعروس پرداخت شده است. 
محمدحسین استادآقا ضمن تبریک ایام والدت 
حضــرت فاطمه زهرا)س( گفت: بــا الطاف امام 
رئوف)ع( در طول ســال گذشته و سال جاری، 
6 هزار مورد تســهیالت برای خرید جهیزیه در 
سراســر کشــور به ارزش ۳۰ میلیارد تومان به 

نوعروسان محروم اعطا شده است.
وی ابراز کرد: عالوه بر اعطای تسهیالت تاکنون 
یک هزار ســری جهیزیه نیز به نوعروسانی که 
از ســوی نهاد های ذی ربط معرفی شده و واجد 
شرایط دریافت جهیزیه باشند، تقدیم شده است.

مدیر عامــل بنیاد کرامــت رضــوی در پایان 
گفته هایــش به نکته ای مهم هم اشــاره کرد و 
افزود: هر سری جهیزیه با تأکید بر حفظ کرامت 
نوعروســان و منزلت خانواده آنــان، در منزل به 

نوعروسان تحویل داده می شود.

 نوعروس ها چگونه انتخاب شده اند؟ 
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی دیگر سخنران مراسم اهدای ۳۰۰ سری 

جهیزیه به نوعروسان مشهدی بود. 
حامد صادقی پشت تریبون تاالر قدس حرم مطهر 
رضوی به چگونگی انتخاب نوعروس ها اشاره کرد 
و گفت: این نوعروســان با همکاری کانون های 

خادمیاری رضوی در مشــهد به آســتان قدس 
رضوی معرفی و پس از بررسی شاخصه های الزم 

محرومیت و تحقیقات محلی انتخاب شدند.
وی هــدف از این برنامه را حمایــت از موضوع 
ازدواج آسان دانست و افزود: آستان قدس رضوی 
در چارچوب امکاناتش به ترویج فرهنگ حسنه 

ازدواج آسان خواهد پرداخت. 
سرپرست معاونت محرومیت زدایی آستان قدس 
رضوی به فرایند توزیع این جهیزیه ها هم اشاره 
کرد و گفت: در گام نخست این طرح امروز)دیروز( 
۵۰ســری جهیزیه تحویل داده خواهد شد و تا 
پایان این هفته فرایند تحویل این ۳۰۰ ســری 

جهیزیه به اتمام می رسد.
وی افزود: در راســتای حمایت از تولید داخلی 
اقالم این جهیزیه ها همگی از کاالهای ایرانی تهیه 
شده تا ضمن تأمین وسایل مورد نیاز برای آغاز 
یک زندگی، از تولید ملی و تولیدکننده ایرانی نیز 

حمایت به عمل آید.  

آستان: تولیت آستان قدس رضوی رعایت معنویت و التزام به آموزه های 
اسالمی در خانواده را موجب استحکام زندگی مشترك و تربیت صحیح 
نسل آینده دانست و گفت: آستان قدس به میزان امکانات و ظرفیت های 

خود در راستای ترویج و توسعه ازدواج آسان تالش خواهد کرد.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی صبح دیروز در مراسم اهدای 
۳۰۰ ســری جهیزیه به نوعروسان مشــهدی که در تاالر قدس حرم 
مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه زندگی ای موفق خواهد بود که 
بر معنویت و آموزه های الهی اســتوار باشد، اظهار کرد: رعایت بایدها و 
نبایدهای الهی، معنویت و عبودیت پروردگار به زندگی انســان رنگ 

خدایی می  زند و معنا می بخشد.
وی بــا تأکید بر اینکه عبودیــت و معنویت نقش تعیین کننده ای در 
سعادت یک زندگی مشترك دارد، تصریح کرد: اگر خداوند و آموزه های 
الهی محور زندگی مشترك انســان قرار گیرد و زندگی بر اساس باید 
و نبایدهای اســالمی پایه ریزی شود، آن گاه است که زندگی مشترك 

پاکیزه و توأم با آرامش خواهد بود.
تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر جایگاه و اهمیت محبت بین 
همسران در تحقق سبک زندگی اسالمی، ابراز کرد: زندگی متدینانه و 
عینیت بخشیدن به ارزش های اصیل اسالمی، محبت و شور و نشاط به 

زندگی مشترك می بخشد.
وی تربیت صحیح نســل آینده را از وظایف خطیر والدین دانست و با 
تأکید بر اهمیت رعایت فرایض الهی در خانواده، ابراز کرد: والدین متدین 

و معتقد می توانند فرزندانی صالح تربیت کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی همچنین در پایان با بیان اینکه این 
جهیزیه های اهدایی بر اساس وسع آستان قدس رضوی در این مرحله 
بوده و شایستگی نوعروسان اهدای جهیزیه هایی بسیار ارزشمندتر از این 
اســت، ابراز کرد: متناسب با ظرفیت ها و امکانات آستان قدس رضوی 
برای ادامه این قبیل اقدام های مبارك تالش و برای توسعه آن در آینده 

کوشش خواهیم کرد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در مراسم اهدای 300 سری جهیزیه به نوعروسان مشهدی تأکید کرد  
تالش آستان قدس برای ترویج و توسعه ازدواج آسان
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