
در  خــراســان  هنرمندان  همدلی  جلسه  نخستین 
آســتــانــه فـــرا رســیــدن جــشــن هــای ســالــگــرد پــیــروزی 
انقالب اسالمی، عصر پنجشنبه گذشته با حضور 
جمعی از هنرمندان پیشکسوت و چهره های مطرح 
قــدردانــی  بــا  هنری  مختلف  رشته های  اســتــادان  و 
تئاتر،  برجسته  هنرمند  صباغی،  مهدی  استاد  از 
سینما، رادیو و تلویزیون، در تاالر اجتماعات روزنامه 
قدس در فضایی گرم و صمیمی برگزار شد. در این 
کــارگــردان  برومند،  محمد  را  آن  اجـــرای  که  مراسم 
باسابقه تئاتر عروسکی به عهده داشت، تعدادی از 
دوستان، همکاران و همبازی های این هنرمند محبوب 

و مردمی در صحنه سینما و تئاتر 
از  ــزدیــک،  ن و  دور  ســال هــای  در 
قبیل احمد مینایی، محمد الهی، 
سیدمحسن مصطفی زاده، استاد 

شیخ االسالمی، آب بر...

در گزارش عملکرد 9 ماهه تعزیرات حکومتی استان اشاره شد

دانه درشت ها در اولویت فساد ستیزی
 نخستین جلسه همدلی 

 هنرمندان پیشکسوت خراسان 
در روزنامه قدس برگزار شد

قدردانی از یک عمر 
 فعالیت هنری 

استاد مهدی صباغی
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آیت هللا علم الهدی خطاب به مسئوالن:

 فضای سالم برای حضور 
 بانوان در ورزشگاه ها 

را فراهم کنید

 نجات ۱۷۰ گرفتار 
در برف و کوالک 

  اقدام زیبای دادگستری داورزن 
در حمایت از دانش آموزان محروم

-55-82 -11-1

LIB

2

3

4

4 

طی  شمالی  خــراســان  عشایر  و  ــداران  ــ ــ دام
سال های اخیر به خصوص در سال جاری با 
مشکالت متعددی ازجمله نبود و گرانی قیمت 
نهاده مواجه هستند و خشکسالی موجب 
افزایش قیمت علوفه و دیگر نهاده های دامی 

شده است. پیش از این نیز استاندار خراسان 
شمالی در دیــدار با مدیران جهادکشاورزی، 
خشکسالی را واقعیت روز جامعه توصیف 
در  دامــی  نهاده های  و گفت: وضعیت  کــرد 
استان مناسب نیست و باید برای حل این 

مشکل راهکار اجرایی داشته باشیم. یکی از 
عشایر خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار 
قدس می گوید: کاهش بارندگی و خشکسالی 
در سال جاری موجب شد تا تعداد زیادی از 
دام های خود را برخالف میل باطنی با قیمت 

ربانی  ابوالفضل  پایین راهی کشتارگاه کنم. 
می افزاید: اکنون دامــداران با افزایش قیمت 
به  که  مواجه اند  دامــی  نهاده های  کمبود  و 
هیچ وجه نگهداری دام صرفه اقتصادی برای 

دامدار ندارد...

قدس از خراسان شمالی گزارش می دهد

عشایر، چشم انتظار نهاده های دامی
در استان2

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان زعفران مشهد «  

به استناد تبصره » 1 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه 
 1400/08/19 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره  )موضوع  صنفی  های 
کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 15 
روز ) از روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 تا روز دوشنبه مورخ 1400/11/18( شخصًا با مدارک ذیل، ابتدا 
درسامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir ( -  انتخابات الکترونیک - قسمت ثبت نام داوطلبین، 
مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، 
اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و تکمیل 
پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 

مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند.
    شرایط الزم :

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

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

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

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

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

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیأت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 «  آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 
متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد .

-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
پذیرش  رسمی  اعالم  و  است  انتخابات  در  نام  ثبت  از  پیش  خود،  قبلی  از شغل  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی، 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیأت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
فروشندگان پوشاک مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده » 6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه 
 1400/08/19 مورخ  مصوبه  اجرای  در  و  صنفی(  نظام  قانون   22 ماده   3 تبصره  )موضوع  صنفی  های 
کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
بازرس اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک مشهد، دارندگان شرایط ذیل، دعوت می شود ظرف مدت 
15 روز ) از روز دوشنبه مورخ 1400/11/04 تا روز دوشنبه مورخ 1400/11/18( شخصًا با مدارک ذیل،  
ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف ) iranianasnaf.ir (-  انتخابات الکترونیک- قسمت ثبت نام داوطلبین، 
مراجعه و با درج شناسه صنفی، نسبت به ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل، 
اقدام و سپس شخصًا با ارائه اصل و تصویر مدارك ذیل الذکر، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل 
پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق (، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی 
مشهد، واقع در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   

    شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران                                                                                                                

2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران
3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 

4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس
5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- عدم اشتهار به فساد                        
7- داشتن حد اقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه

8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 
مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :

1- پنج قطعه عکس4×3 جدید مربوط به سال جاری ) پشت نویسی شده (
2- اصل شناسنامه به همراه دو برگ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه 

3- اصل کارت ملی به همراه دو برگ فتوکپی پشت و رو 
4-  اصل مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبراداره آموزش و پرورش به همراه  یک برگ فتوکپی

* ارائه اصل اعتبارنامه هیأت مدیره اتحادیه به همراه یک برگ فتوکپی برای داوطلبان فاقد مدرک تحصیلی 
حداقل دیپلم ضروری است .  

5 -  اصل پروانه کسب معتبر دائم به همراه یک برگ فتوکپی
توجه :

-  به استناد تبصره » 3 « ماده » 6 «  آئین نامه اجرایی فوق الذکر، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره 
متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد .

-  به استناد تبصره » 5 « ماده » 6 « آئین نامه اجرایی مذکور، داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف 
و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های 
پذیرش  رسمی  اعالم  و  است  انتخابات  در  نام  ثبت  از  پیش  خود،  قبلی  از شغل  آنان  استعفای  به  منوط  صنفی، 

استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد

 بدین وس��یله به اط��الع اعضای محت��رم
 می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
نوبت دوم شرکت تع��اونی مصرف فرهنگی��ان 
جغت�ای درس�اعت 10 صبح روزپنجشنبه مورخه 
1400/11/14 درمحل سالن آمفی تئاتر  دبستان 
ش��هید س��یدمصطفی خمینی  واق��ع در جغتای 
بلوار پاس��داران تش��کی�ل م��ی گ��ردد . ل��ذا 
ازکلی��ه اعضاء محترم دعوت می ش��ود در این 

جلسه حضوربهم رسانند.
دستورجلسه :

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین 
2-تصوی��ب ترازمالی س��الهای  1399 - 1398 – 

1397 و بودجه پیشنهادی سال 1400
3-انتخ��اب اعضای اصلی وعل��ی البدل هیئت 

مدیره  برای مدت سه سال 
4- انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرسین 

برای مدت یك سال
تذک��ر: )1( هم��راه داش��تن دفترچ��ه عضویت 

هنگام رای گیری الزامی است .
    علینقی معینی  

    رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی
 مصرف فرهنگیان شهرستان جغتای

آگهی دعوت مجمع عمـومی عادی 
بطور فوق العاده  نوبت دوم شرکت  تعـاونی 
مصــرف فرهنگیــان شهرستان جغتــای
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اطالعیه آگهی مزایده نوبت دوم
اداره اوقاف و امور خیریه 

ناحیه یک مشهد

موقوفه متصرفی عباسقلی خان شاملو درنظر دارند تعدادی از رقبات مسکونی و تجاری 
خود را به مدت یک سال از طریق مزایده كتبی به اجاره واگذارنماید.

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی،خیابان آبکوه،مقابل پمپ بنزین سعد آباد،اداره اوقاف ناحیه یک واحد اجارات 
مراجعه و یا با شماره تلفن 38439451 تماس حاصل نمایند.

مهلت شركت در مزایده تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 18 /11 /1400 می باشد.  پاكت های مزایده در روز سه شنبه مورخ  19 /11 /1400 ساعت 12 ظهردر محل اداره 
اوقاف ناحیه یک با حضور اعضای كمیسیون مزایده بازگشایی خواهد شد.

آدرس محلپایه کارشناسی  )اجاره ماهیانه(متراژ)مترمربع(عنوانردیف

طبرسی 25 – جوادیه 3 – مجتمع جاویدان5.750.000  ریال14.77 + 9.34 بالکنیک دربند دکان تجاری1

طبرسی 25 – جوادیه 3 – مجتمع جاویدان7.500.000  ریال26.22 + 11.33 بالکنیک دربند دکان تجاری2



   وحشت آمریکا 
از نگاه به شرق  
حجت االسالم 
والمسلمین رضا 
نوری، نماینده 
ولی فقیه در خراسان 
شمالی و امام جمعه 
 بجنورد گفت: 
زنده کردن ارتباطات 
با شرق آسیا و 
همکاری های 
گسترده دولت با 
قدرت های چین و 
روسیه، آمریکا و 
 جهان غرب را 
 به وحشت 
انداخته است.

ادب و هنر سمانه محمدزاده ثانی  
ــداران و عشایر خراسان  دامــ
شمالی طــی ســال هــای اخیر 
به خصوص در سال جاری با 
مشکالت متعددی ازجمله 
نــبــود و گــرانــی قیمت نهاده 
مواجه هستند و خشکسالی موجب افزایش 
قیمت علوفه و دیگر نهاده های دامی شده است.
پیش از ایــن نیز استاندار خراسان شمالی در 
دیــدار با مدیران جهادکشاورزی، خشکسالی 
را واقعیت روز جامعه توصیف کــرد و گفت: 
وضعیت نهاده های دامــی در استان مناسب 
نیست و بــایــد بـــرای حــل ایــن مشکل راهــکــار 

اجرایی داشته باشیم.

افزایش سه برابری نهاده های دامی ◾
یکی از عشایر خــراســان شمالی در گفت وگو 
با خبرنگار قــدس می گوید: کاهش بارندگی و 
خشکسالی در سال جاری موجب شد تا تعداد 
زیادی از دام های خود را برخالف میل باطنی با 

قیمت پایین راهی کشتارگاه کنم.
ــداران  ابوالفضل ربــانــی مــی افــزایــد: اکــنــون دامـ
بــا افــزایــش قیمت و کمبود نــهــاده هــای دامــی 
مواجه اند که به هیچ وجه نگهداری دام صرفه 

اقتصادی برای دامدار ندارد.
وی قیمت هر کیلو دام سبک زنده را بین 35 تا 
45 هزار تومان عنوان می کند و ادامه می دهد: 
عرضه انبوه دام به بازار، افت قیمت و وارد آمدن 

خسارت به عشایر را به دنبال دارد.
یکی دیگر از عشایران این منطقه می گوید: در 
ماه های اخیر قیمت نهاده های دامــی ازجمله 
سویا، ذرت، کنجاله، کلزا و... دو تا سه برابر 
افــزایــش یافته درصــورتــی کــه قیمت دام زنــده 

روزبه روز در حال کاهش است.
عباس شعبانی می افزاید: نهاده های دامی که 
دولت بین کشاورزان توزیع می کند پاسخگوی 
دام هـــای ما نیست و مجبوریم از بـــازار آزاد با 

قیمت چندبرابری تهیه کنیم.
ــزایــش  ــان ایــنــکــه خــشــکــســالــی و اف ــی وی بـــا ب
هــزیــنــه هــای خــریــد علوفه تهدید جــدی بــرای 
عشایر است، اظهار می کند: اکنون هر کیلو شیر 
در مغازه های سطح شهر 7 تا 8 هزار و 500 تومان 
است در صورتی که هزینه تمام شده هر یک 

کیلو شیر برای دامدار 12هزار تومان است.

وی تصریح می کند: در حال حاضر 30درصــد 
گوشت قرمزتولیدی استان توسط عشایر تأمین 
می شود و بخشی از تضمین امنیت غذایی و 
سالمت مردم برعهده ما تولیدکنندگان است و 
ما نمی خواهیم فراورده های تولیدی خود از جمله 

شیر را از سفره افراد کم درآمد حذف کنیم. 
وی خواستار حمایت دولت در قالب کمک های 
بالعوض و یا تسهیالت ارزان قیمت بلندمدت 
و افــزایــش تــوزیــع نــهــاده هــای دامـــی بــا قیمت 

یارانه ای شد.
شعبانی ادامه می دهد: زندگی عشایر وابسته به 

این دامپروری است که اگر حمایت دولت نباشد 
در آینده زندگی ما در معرض نابودی خواهد بود.

نیاز 40 هزار تنی خوراک دام  ◾
مدیرکل امور عشایر خراسان شمالی نیز در این 
زمینه می گوید: خشکسالی و کاهش بارندگی ها 
سبب شده تا تغذیه دستی دام عشایر استان 
افــزایــش یابد به طــوری که دامـــداران ایــن خطه 

امسال به 40هزار تن نهاده نیاز دارند.
محمدرضا قلی پور اظهار می کند: دولــت برای 
حمایت از عشایر توزیع نهاده های دامی یارانه دار 
را در دستور کار دارد، اما میزان آن ناچیز بوده و 

پاسخگوی نیاز دامداران نیست.
وی تصریح می کند: در 9 مــاه امسال 18هــزار 
و 500 تــن نــهــاده دامـــی بــا قیمت یـــارانـــه ای در 
اختیار عشایر استان قرار گرفته که شامل جو 

و کنسانتره است اما این میزان کافی نیست.
وی با اشــاره به اینکه افزایش هزینه های تولید 
رغبت به دامداری را در عشایر از بین برده است، 
می گوید: اکنون ماهانه 2هــزار تن کنسانتره در 
اختیار عشایر قرار می گیرد اما دامداران خواستار 
حمایت بیشتر برای تأمین خوراک مورد نیاز دام 
هستند. قلی پور تصریح می کند: اکنون بخشی 
از نهاده های مورد نیاز دامــداران عشایر استان 
با قیمت یارانه ای در اختیار آن ها قرار می گیرد 
و مابقی با قیمت آزاد تأمین می شود که این 
امر هزینه تمام شده تولید در عشایر را افزایش 

داده است. 
مدیرکل عشایر خراسان شمالی می افزاید: به 
علت خشکسالی و کاهش شدید تولید علوفه 
در مراتع، میزان تقاضا برای نهاده های دامی در 
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

تا دو برابر افزایش یافته است.

قدسازخراسانشمالیگزارشمیدهد

 عشایر
 چشم انتظار نهاده های دامی

نماز نماز 
جمعهجمعه

آیت اهلل علم الهدی خطاب به مسئوالن: فضای سالم برای حضور بانوان در ورزشگاه ها را فراهم کنید
امــام جمعه مشهد گفت: مسئوالن فوتبال بیایند در 
ورزشگاه ها مکان هایی را مخصوص بانوان فراهم کنند که 
صیانت داشته باشند. چه مانعی دارد از ورزشگاه فوتبال 
را ببینند. به گــزارش قــدس آنالین، آیــت هللا سیداحمد 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه 
منور رضوی اظهار کرد: امروزی که نظام دینی داریم آیا باید 

مظاهر اجتماعی ما این قدر ماالمال از مفاسد منکرات 
و بی عفتی باشد، ایــن درســت اســت؟ در مقابل ما هم 
بی تفاوت بایستیم و حرف هم می زنیم می گویند نیروی 
انتظامی، دادگاه و دولت بروند جلوشان را بگیرند! قصه باید 
مردمی باشد و این خانم بدحجاب و آدم ولنگار احساس 
کند مردم از او بدشان می آید و این برای مردم یک تکلیف 

الهی در نهی ازمنکر است.
آیت هللا علم الهدی بیان کرد: اینکه می گویند فیفا مجبور 
کرده است زنان باید در تماشای بازی فوتبال شرکت کنند؛ 
شیطنت های افراد بی دین و ضدانقالب خارج نشین است 
که فیفا را تحریک کردند. حال زنــان از تماشای فوتبال 
محروم باشند و تنها به تلویزیون اکتفا کنند؟ این نظام، 

نظام اسالمی است و مسئوالن فوتبال بیایند در ورزشگاه ها 
مکان هایی را مخصوص بانوان فراهم کنند که صیانت 
داشته باشند و از هیجان او سوءاستفاده نکنند. دستگاهی 
که مسئول توسعه ورزش قهرمانی در کشور است مسئول 
ایجاد صیانت برای زنان در تماشای مستقیم فوتبال هم 

هست و باید انجام دهد. 

خبر
  تعداد بیماران کرونایی بستری دو رقمی شد 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 
گفت: هم اکنون ۹۶بیمار مثبت و مشکوک دارای 

عالئم بیماری کووید۱۹ در بیمارستان های استان 
بستری هستند.

به گزارش مهر، سیدجواد پورنقی اظهار کرد: 
۲۰بیمار جدید کرونایی در بیمارستان های 

استان بستری شدند همچنین در این مدت هیچ 
مورد فوتی به ثبت نرسید.

وی با تأکید بر ضرورت تزریق دز یادآور واکسن 

کرونا، اضافه کرد: واکسیناسیون و رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی عامل ریشه کنی و مهار 

بیماری کروناست، بنابراین شهروندانی که 
هنوز واکسن کرونا دریافت نکرده اند یا نوبت دز 
سوم آن ها فرا رسیده سریع تر نسبت به این امر 

اقدام کنند.
پورنقی تصریح کرد: بی توجهی به واکسیناسیون و 
رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی می تواند 

روند کاهشی تلفات را معکوس کند و بار دیگر 
وضعیت قرمز به نقشه کرونا بازگردد.

 فراخوان دومین دوره 
جایزه ادبی »روایت«

فراخوان دومین دوره جایزه ادبی »روایت« توسط 
انجمن ادبیات داستانی روایت منتشر شد.

دبیر انجمن ادبیات داستانی ضمن اعالم 
ایــن خــبــر، گــفــت: بــا اســتــفــاده از تجربیات 
ــایـــزه و با  ــن جـ ــ ــزاری دوره نــخــســت ای ــ ــرگ ــ ب
هــدف ایــجــاد انگیزه بــرای تألیف و انتشار 
ــان کــوتــاه در کــشــور و  مــجــمــوعــه هــای داســت
نیز معرفی ایــن مجموعه ها بــه مخاطبان 
کتابخوان فارسی زبان، فراخوان دومین دوره 
جایزه ادبی »روایت« توسط انجمن ادبیات 

داستانی روایت منتشر شده است.
به گــزارش قدس آنالین، حسین عباس زاده 
اضافه کــرد: نویسندگان، پــدیــدآورنــدگــان و 
ناشران می توانند با ارسال آثار خود در قالب 
ــن جایزه  »مجموعه داســتــان  کــوتــاه« در ای
ادبــی شرکت کنند. ایــن جــایــزه محدودیت 
جغرافیایی و ملیتی ندارد و تمام پارسی زبانان 
از سراسر دنیا می توانند در آن شرکت نمایند.
بــه گفته دبیر ایــن جــایــزه ادبـــی، کتاب های 
ارسالی باید برای نخستین بار در سال 98-99 
منتشر شده و در جشنواره  دیگری مقامی 

کسب نکرده باشند.
نویسندگان و ناشران می توانند یک نسخه 
ــار خـــود را تـــا پـــایـــان اســـفـــنـــد1400 به  ــ از آث
دبیرخانه جایزه ادبی »روایت« به کدپستی: 

91879۶3479 ارسال کنند.
ــات  ــدان بـــــــرای کـــســـب اطــــالعــ ــ ــن ــ ــه م ــ ــالق عــ
ــاه الــکــتــرونــیــکــی  ــگ ــای بــیــشــتــر بـــه نــشــانــی پ
www.revayatedastan.ir  مراجعه کنند. 
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خریدخودروهای فرسوده
باالترین قیمت،بازدید رایگان 
پرهیزگار09153026722

09356353513

خرید خودروهای فرسوده 
باالترین قیمت - بازدید رایگان
حسین زاده 09156246722

ط09038017038
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40
44
47

ج
/9
91
15
23

گروه هنری  عالئی
گچبری.نقاشی.کاغذدیواری.پنل

art.alaei
09153138018-09388047702

 کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی، 30 سال تجربه، دفتر 
خراسان نما 37665344
09158910589 محبوب

ط
/1
40
01
13

خوشرنگ
نقاشی،پلی استر،کنیتکس

اجرای انواع رنگهای صنعتی
 بادستگاه تمام اتومات

5سال ضمانت معتبر
بازدیدرایگان،تماس با مدیریت

09150481053
09356369440  
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78

ج
/1
40
81
75

فرهنگیا ن 
رنگ از شما اجراازما

09155039634

ج
/1
40
41
60

نقاشی ساختمانی 
روغنی،پالستیک

تضمینی توسط استادکار
09155216864

ج
/1
40
65
60

ط
/1
40
58
59

نقاشی نظری
3 6 07 2 760

09155038564

ج
/1
40
16
49

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/1
40
29
97

داربست سازه
پایدار

09153185163
داربست رحمتی

با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/1
40
43
09

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9
90
63
54

ط
/1
40
67
65

ایزوگام شرق

09155019289

لکه گیری، قیرگونی
ضمانت کتبی 10 ساله

بازدید رایگان

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/1
40
81
35

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ،لکه گیری 

حتی یک متر
09365265704 شرافتی

ط
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41
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6

ج
/1
40
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38

ج
/9
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17
67

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/1
40
43
10

ط
/1
40
70
70

نرده لوله ای
تعمیرات، تفکیک کنتور

09155116372 رحمانی

گازرسانی

ج
/1
40
35
96

گازرسانی 
آتشفشان گاز

تفکیک  کنتورونرده وآتشنشانی)ظریفیان(
35090900-09155181715

ج
/1
40
13
57

خری��دار
زمین

جل���دک
09151016288 تبریزی

ج
14
01
72
1

گ��لبهار
خرید،فروش،رهن،اجاره
امالک پطرو)بلوارپرند(

 09153587292-38324530

ج
14
03
70
7

خوابگاه 
ویژه شاغلین درمشهد

09157064622

فروش ویژه آپارتمان  
200متری 

ساحلی خط دریا سرخرود )مازندران( 
فقط دومیلیارد و سیصد -کارگزاری 

امالک جهان با بیش از هفت شعبه 
در مازندران

09119162501 خانم برزه کار

ح
/1
41
04
47

کلیه لوازم منزل و اداری
علی  36570836

09105799941

ط
/1
40
67
64

خریدار عادالنه

خریدار
کلیه 

لوازم 
منزل 

واداری 
LED،یخچال
لباسشویی
 قالی وغیره

ضایعات
38545519
38931274

09353295701
ایران09152142036

ج
/1
40
81
90

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/1
40
44
11

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/1
40
09
47

خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

رهن و اجاره
آپارتمان

خرید و فروش 
آپارتمان

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی نقاشی و کاغذ دیواری

درهای اتوماتیک

داربست

تخریب ساختمان

آسانسور

گازرسانی

سـررسیــد و تقــویم 
ه��دایای تبلیغ����اتی و جوای��ز م��دارس

A4 کلی���ه ل����وازم اداری  - کاغ���ذ
نازلترین قیمت - بهترین کیفیت

مشهد،حدفاصل ابوطالب 14 و 16  ،تحـریر صالح

14
10
30
9

ط
/1
40
86
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لکه گیری، واکس قیر با ضمانت
ایزوگام شرق

ایزوگام و عایق کاری



افزایش 
۵۵درصدی 

کشفیات قاچاق 
سوخت 

سرهنگ بخشی، 
رئیس پلیس 

امنیت اقتصادی 
خراسان جنوبی به 

صداوسیما گفت: 
۵۵درصد افزایش 

کشفیات قاچاق 
سوخت در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال 
داشتیم که میزان آن 

بیش از ۳۴۵هزار 
لیتر بود.

خبرخبر
خوبخوب

ــرح تشدید  ــــن کــمــیــتــه طــ در ای
ــا هــمــراهــی دیــگــر  نـــظـــارت هـــا بـ
دستگاه های متولی پیگیری و 
مــشــکــات واحـــد هـــای تولیدی 
مرتفع می شود و از ســوی دیگر 
متخلفان نیز مــورد شناسایی و 

برخورد قرار می گیرند.
همچنین براساس دستوری که داده شده تیم های 
نظارتی اتاق اصناف، سازمان صمت و...در پیگیری 
تخلف ها موضوع را از زمان تولید کاال و محصول تا 
رسیدن به دست مصرف کننده دنبال خواهند کرد و 
مانند گذشته تمرکز تنها روی خرده فروشی ها نیست 
بلکه رفتار دانه درشت ها با دقت بیشتری زیرنظر 

گرفته می شود.

تشکیلپروندهبرایدانهدرشتها ◾
وی ادامــه داد: محوریت این نظارت ها با تعزیرات 
حکومتی است، درحالی که وظیفه تعزیرات حکومتی 
رصد میدانی بــازار و بازرسی نیست، اما مسئوالن 
شعب سیار ما پابه پای کارشناسان در کف بــازار 
حضور دارد. تا به امــروز هم برای دانه درشت ها که 
همان عامان اصلی تخلف در سطح بازار هستند 
پرونده هایی تشکیل شــده و مــورد رسیدگی قــرار 

گرفته است.
اما اولویت دیگر تعزیرات حکومتی رسیدگی دقیق 
و سریع به پرونده این گونه افراد است. با این اقدام 
و صــدور رأی و ارســال پــرونــده به اجــرای احکام در 
کوتاه ترین زمــان، بازدارندگی در وقوع تخلفات باال 
خواهد رفت، چراکه دیگران نتیجه برخورد را مشاهده 

خواهند کرد.
حتی از رئیس شعبه ای که آمار پرونده رسوبی باالیی 
دارد خواسته شــده تا خــارج از زمــان اداری محل 
کــار را تــرک نکند و پرونده ها را ســرو سامان دهــد و 

تعیین تکلیف کند.
سیدمرتضی مدنی فدکی بیان کـــرد: باتوجه به 
اینکه مشهد پس از پایتخت باالترین آمار ورودی و 
رسیدگی به پرونده ها را دارد، باید اقدام هایی صورت 
گیرد که هزینه اقدام عمل غیرقانونی و تخلف برای 
سودجویان باال برود، برای همین در پرونده هایی که 

موضوع آن کاالی اساسی و مورد نیاز مردم است، با 
تشدید مجازات به سراغ متخلفان رفته و خواهیم 

رفت.
این نکته مهم که پیشگیری برای ما بسیار اهمیت 
دارد را هم نباید فراموش کرد و برای آنکه صنوف و افراد 
با تبعات تخلف در جامعه و قوانین آن آشنا شوند با 

همکاری حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان کاس های آموزشی مفیدی برگزار شده است.

تشکیل44هزارپروندهدر10ماه ◾
 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در تشریح 
آمــار ورودی پرونده ها به تعزیرات حکومتی استان 
گفت: از ابتدای سال جاری تا 28 دی ماه حدود 44هزار 
ــرای افـــراد تشکیل و به شعبه های  پــرونــده تخلف ب

تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.
ازایــن آمــار بیش از 34هـــزار پــرونــده به حــوزه کــاال و 
خدمات مربوط و بیش از 4هزار پرونده درخصوص 

بهداشت و درمان و مابقی هم قاچاق کاال و ارز بود.
آمارها و مستندات نشان می دهد ورودی پرونده ها 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 27درصــد 
رشد مواجه شده است. تعدادی از این پرونده ها به 
مرحله محکومیت و اجرای رأی رسیده که میزان آن 
بیش از 3هزار میلیارد ریال است. دراین حوزه هم 
رشد 100درصــدی نسبت به 10 ماه سال گذشته را 

شاهد بودیم.
ــه داد: همچنین  سیدمرتضی مدنی فدکی ادامـ
271 فقره نصب پارچه گران فروشی و تخلف سردر 
مــغــازه هــا داشــتــه ایــم کــه ایــن مــیــزان بــرخــورد قاطع 
بی سابقه بــوده اســت. در حــوزه دریافت ارز توسط 
افرادی که قرار بود کاالیی وارد کشور کنند و دست به 
تخلف زده اند در این 10ماه، حدود 59پرونده تشکیل 
که 42فقره آن مورد رسیدگی و مختومه شد و مابقی 
هم در حال رسیدگی است. برخی از پرونده ها هم به 
شبکه بانکی فرستاده شده تا متخلف برای پرداخت 

ارز و اجرای حکم اقدام کند.
اموال برخی شرکت های متخلف در این راستا مورد 
ــدام شده  شناسایی و نسبت بــه توقیف آن هـــا اقـ
اســـت. متأسفانه بــه عــنــوان مثال شرکتی وجــود 
دارد که 26میلیون روبل روسیه از چند بانک گرفته 

امــا مــالــک شــرکــت و خــود شــرکــت وجـــود خارجی 
ندارند و هویت آن هــا واقعی نیست و متخلفان تا 
به امــروز شناسایی نشده اند. باید بانک ها پیش از 
پرداخت ارز راستی آزمایی دقیق می کردند. همچنین 
حدود 551پرونده کشف ماینر غیرمجاز در استان 
تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت و براساس 

دستورالعمل ها تمامی این دستگاه ها توقیف شد.

محکومیت28میلیاردییکپزشک! ◾
وی با اشاره به نمونه ای از پرونده های مورد رسیدگی 
ــده ای کــه مــاجــرای گــران فــروشــی در  ــرون گفت: در پ
میان بود، حدود 40 نفر از شهروندان از شرکت های 
خودروساز مانند ایران خودرو، شهرخودرو و کرمان 
خودرو شکایت داشتند که مطالبات آن ها درست 

بود و به حق خود رسیدند.
در یکی از این موارد ایران خودرو 102میلیون تومان 
گران فروشی داشت، پرونده هم دارای سه شاکی بود و 
رأی محکومیت صادر و اجرا هم شد. حتی در اقدامی 
قاطع یک پزشک ارتوپد که دست به گران فروشی 
در ارائه خدمت زده بود به 28میلیارد ریال جریمه 

محکوم و رأی هم اجرا شد.
ــاره ای هــم بــه مــوضــوع تحویل آرد  وی در پــایــان اشــ
نیمه یارانه ای به واحد های صنعتی کرد و افزود: اینکه 
آرد نیمه یارانه ای به این واحد ها تحویل داده شود 
و نرخ و آنالیز دقیقی برای فروش محصول به مردم 
وجود نداشته باشد مورد اعتراض تعزیرات حکومتی 
بــود و در ایــن زمینه از ســازمــان صمت و مسئوالن 
متولی خواسته شد تا این ماجرا تعیین تکلیف شود، 
یا آرد آزاد به آن ها بدهند و قیمت هم توسط واحد 
مشخص شود و یا اگر آرد نیمه یارانه ای به آن ها داده 
می شود باید روی قیمت محصوالت نظارت باشد و 
نباید با هر قیمتی که افراد دوست دارند محصولی را 

راهی بازار کنند.

در گزارش عملکرد 9 ماهه تعزیرات حکومتی استان اشاره شد

دانه درشت ها 
در اولویت فساد ستیزی

مدیرکل تعزیرات حکومتی: از ابتدای ســال جاری تا 28 دی ماه حدود ۴۴هزار 
پرونده تخلف برای افراد تشکیل و به شعبه های تعزیرات حکومتی استان ارجاع 
شده است. ازاین آمار بیش از ۳۴هزار پرونده به حوزه کاال و خدمات مربوط و بیش 

از ۴هزار پرونده درخصوص بهداشت و درمان و مابقی هم قاچاق کاال و ارز بود.
در شهر3گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR4107 شنبه 2 بهمن 1400    19 جمادی الثانی 1443   22 ژانویه 2022   سال سی و پنجم   شماره 9728  ویژه نامه

نجات ۱۷۰ گرفتار در برف و کوالک 
معاون امــداد و نجات جمعیت هال احمر خراسان 
شمالی از امدادرسانی به 140نفر در پی بارش برف و 

وقوع کوالک خبر داد.
ابراهیم سارمی اظهار کرد: در پی بارش برف در محورهای 
مواصاتی اســتــان، هفت تیم امــداد ونجات در محور 

امین هللا در حال امدادرسانی به گرفتاران هستند.

وی با اشاره به مسدود شدن محور بجنورد به آشخانه 
در گردنه امین هللا، گفت: تا ظهر روز گذشته 59خودرو 
و 178نفر از مسافران گرفتار در برف و کوالک رهاسازی 

شده اند.
ــه داد: تــیــم هــای عــمــلــیــاتــی جمعیت  ــ ســـارمـــی ادامـ
هال احمر تا پایان شرایط جوی و مساعد شدن اوضاع 

در حالت آماده باش قرار دارند تا درصورت وقوع هرگونه 
حادثه ای به گرفتاران کمک کنند.

به گزارش ایسنا، وی از گرفتاری تعدادی از مردم که برای 
تفریح به خانه باغ های خود در خارج از شهر رفته بودند 
نیز خبر داد و تأکید کرد: باوجود هشدارهای صادر شده 
توسط هال احمر و سایر دستگاه های استان، تعدادی 

از خانواده ها به خانه باغ های خود در خارج از شهرهای 
اسفراین، بجنورد و مانه وسملقان رفته اند و اکنون 
امکان خروج از آنجا به خاطر شرایط نامساعد جوی 

را ندارند.
وی از مـــردم خــواســت بــه تــوصــیــه هــای دستگاه های 

امدادی و خدمات رسان توجه کنند.

گزارش
    عقیل رحمانی    مدیرکل تعزیرات حکومتی 
خراسان رضوی گفت: رویکرد تعزیرات حکومتی 

با سال های گذشته تفاوت ویژه ای داشته و به جای 
تمرکز بر برخورد با خرده فروشان، در کنار این ماجرا 

ابتدا به سراغ تولیدکنندگان متخلف و عامالن اصلی 

تخلفات که همان دانه  رشت ها نامیده می شوند رفتیم 
که نتایج خوبی تا به امروز در پی داشته است.

سیدمرتضی مدنی فدکی پنجشنبه گذشته در 
نشست خبری و در حضور رسانه های محلی بیان 

کرد: تمامی اقدام های اجرایی و عملیاتی در تعزیرات 

حکومتی بر مبنای دفاع از حقوق مردم است و این 
موضوع با توجه به رویکرد دولت جدید و همچنین 

فشاراقتصادی موجود، وظیفه ما را چند برابر 
کرده است تا بتوانیم در حد توان آرامش را در بازار 

حاکم کنیم. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان 

رضوی ادامه داد: حتی برای رسیدن به این مهم تا 
پایان سال با همراهی مسئوالن استانداری خراسان 

رضوی تحت کمیته ای با نام »تنظیم بازار« که در 
سراسر کشور فعالیت می کند برای ایام پایانی سال 

برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. 
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VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
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به یک نفر
فرکاراغذیه نیازمندیم
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ضایعات فلزی 
برادران آهنگر

ضایعات آهن، آلومینیوم، مس
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ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/1

40
58

58

ط
/1

40
59

73

خرید ضایعات
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09035480162
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   لوازم انباری شیرآالت  
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77

نعیمی
در،پنجره وکابینت
09354604745خورده ریز وغیره

14
10

43
0

واگذاری مجوز
دفتر پیشخوان

امتیازات پست، 
مخابرات

 09153082484
09351341731

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

خدمات
پزشکی و درمانی

کارگرماهر

خرید و فروش
ضایعات

پرده و مبلمان

ط
/1

40
09

72

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/1

40
42

53

ط
/1

40
09

70

ستاره شرققالیشوئی

100% اسالمی
سرویس دهی

گری به تمام نقاط شهر
رفو

32716830
32511320

33446882
37416619
36031285
38461494
32131128

ایام تعطیل09155086122

ج
/1

40
08

72

قالیشویی امیرکبیر
33872450

09153141343
09366662046



همدلی  جــلــســه  نخستین 
هنرمندان خراسان در آستانه 
فرا رسیدن جشن های سالگرد 
ــروزی انـــقـــاب اســامــی،  ــیـ پـ
با  عصر پنجشنبه گذشته 
حضور جمعی از هنرمندان 
پیشکسوت و چــهــره هــای مــطــرح و اســتــادان 
رشته های مختلف هنری با قدردانی از استاد 
مهدی صباغی، هنرمند برجسته تئاتر، سینما، 
ــو و تلویزیون، در تــاالر اجتماعات روزنامه  رادی

قدس در فضایی گرم و صمیمی برگزار شد.
در این مراسم که اجــرای آن را محمد برومند، 
کــارگــردان باسابقه تئاتر عروسکی بــه عهده 
ــدادی از دوســـتـــان، هــمــکــاران و  ــعـ ــت، تـ ــ داشـ
همبازی های ایــن هنرمند محبوب و مردمی 
در صحنه سینما و تئاتر در ســال هــای دور و 
نـــزدیـــک، از قــبــیــل احـــمـــد مــیــنــایــی، محمد 
الــهــی، سیدمحسن مــصــطــفــی زاده، اســتــاد 
شیخ االسامی، آب بر، علیرضا سپاهی الئین، 
محمدرضا هــنــرور، غــامــرضــا ســالــم و حسن 
چودن، در تجلیل از شخصیت و جایگاه هنری 
وی به ذکر خاطراتی جذاب و شنیدنی از نیم قرن 
هنرنمایی صــبــاغــی در عــرصــه هــای مختلف 
هنرهای نمایشی پرداختند و از ویــژگــی هــا و 

خصوصیات اخاقی او سخن گفتند.
در این مراسم پس از نمایش فیلم کوتاهی درباره 
مهدی صباغی، آثار هنری و نقش آفرینی های 
متنوع و ماندگارش در حوزه سینما و تلویزیون، 
مهدی یمینی، مدیرعامل مجمع هنرمندان 
خــراســان بــا اشـــاره بــه اهـــداف تأسیس مجمع 
هنرمندان، نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران 
ــال۱۳۷۹ کــه با  ــ خــراســانــی مقیم تــهــران در سـ
پیشنهاد مهدی صباغی بود و با گرد هم آمدن 
هنرمندان پیشکسوت مشهدی مقیم پایتخت، 

در دفتر روزنامه قدس در تهران، به جلسه های 
پنجشنبه های آخر ماه مشهدی ها معروف شد؛ 
قدردانی، عیادت و دلجویی از مهدی صباغی 
ــاب و آغـــاز تشکیل جلسات همدلی  را فتح ب
هنرمندان پیشکسوت خــراســان در مشهد 

عنوان کرد.
وی گفت: باید برکت حضور استاد صباغی در 

نخستین جلسه همدلی هنرمندان پیشکسوت 
خراسان در مشهد را به فال نیک گرفت و آن را به 
مرکز و کانون اتفاق های خوب فرهنگی هنری در 

مشهد تبدیل کرد.
ــروه سعید  اجـــرای موسیقی سنتی تــوســط گـ
بابایی، بخش دیگر مراسم بود که با ساز و آوازی 

دلنشین فضای معنوی مراسم را دلپذیرتر کرد.

حجت االسام والمسلمین پژمان فر، نماینده 
مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
نیز دیگر سخنران ایــن مــراســم بــود کــه ضمن 
تجلیل از نقش آفرینی های بی بدیل استاد 
صباغی در آثار ارزشمند و معناگرای سینما و 
تلویزیون و با تأکید بر اینکه ادبــا و هنرمندان 
خراسان همواره سرآمدفرهنگ و هنر ایران زمین 
بوده اند، اعام آمادگی کرد در جهت تحقق هر 
آنچه نظر کارشناسی این جلسه و این جمع از 
نخبگان پیشکسوت فرهنگی مشهد باشد، 
دریغ نورزد و با قدرت از برنامه های این مجمع در 

پایتخت و استان حمایت کند.
محمدحسین نیرومند، مــشــاور هــنــری وزیــر 
فرهنگ و ارشاد اسامی نیز طی سخنانی، ضمن 
تجلیل از شخصیت واال و ویژگی های اخاقی 
استاد صباغی، استمرار برگزاری این جلسه در 
مشهد را ضروری و مفید دانست و تأکید کرد: 
صرف گردآمدن جمعی از هنرمندان باانگیزه 
و خــــوش ذوق و حلقه زدن گـــرد یــک هنرمند 

پیشکسوت، فی نفسه ارزش است.
در پــایــان مــراســم، ضمن اعــام اینکه جلسه 
هــمــدلــی هــنــرمــنــدان پیشکسوت خــراســان، 
ازایــن پــس، پنجشنبه آخــر هــر مــاه، بــا هدف 
بــحــث و تــبــادل نــظــر در خــصــوص مهم ترین 
مسائل فرهنگی استان های خراسان رضوی، 
شمالی و جنوبی، در مشهد برگزار می شود، 
ــرح مــشــکــات جــامــعــه هـــنـــری، به  ضــمــن طــ
آسیب شناسی و ارائه راهکارهای رفع مشکات 

خواهند پرداخت.
جلسه همدلی هنرمندان، نویسندگان، شاعران 
و روزنامه نگاران خراسانی مقیم پایتخت نیز 
همزمان با ایــن جلسه، پس از وقفه یکی، دو 
ساله کرونایی، دوباره در تهران آغاز خواهد شد و 

مباحث دو جلسه، با هم هماهنگ خواهد بود.

   ایده راه اندازی 
تاکسی هوایی 
در فرودگاه 
بیرجند   
عظیم طهماسبی، 
مدیرکل فرودگاه های 
خراسان جنوبی 
از رایزنی برای 
راه اندازی 
تاکسی هوایی در 
فرودگاه بیرجند 
خبر داد و گفت: برای 
افزایش پروازها در 
استان باید به سمت 
پرواز بومی برویم.

که به استان های 
مجاور پرواز هواپیما 
با ظرفیت خیلی کم 
داشته باشیم.

در  حاشيه

 آبگیری 
 تاالب نهبندان 
پس از ۱۰ سال

رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست 
شهرستان نهبندان 
بیان کرد: در ۱0 سال 
اخیر تاالب کجی 
نمکزار نهبندان برای 
نخستین بار ۹0درصد 
آبگیری شده و این تاالب 
اکنون میزبان پرندگان 
آبزی است.
امیر کوهستانی در 
گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: در اثر بارندگی های 
مطلوب، تاالب کجی 
نمکزار نهبندان آبگیری 
خوبی داشته است.
رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست نهبندان 
اظهار کرد: در صورت 
ادامه بارش ها در مناطق 
حوضه های آبریز، 
تمام حجم تاالب پر از 
آب خواهد شد که این 
امر اثر بسیاری نیز در 
بیابان زدایی دارد.
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افقی ◾
 ۱. این جمله زیبا از امام خمینی»ره« که 
بر اهمیت نقش واالی معلم تاکید دارد 
2. گریختن – الی جامه – سرشیر – اثر 
چربی۳. اسفناج رومی – اهل ساری – ابر 
نزدیک سطح زمین 4. ضربه ای در والیبال 
– حرف فاصله – کوچک – ظرف قهرمانی 
 5. برگ – پایتخت ایرلندشمالی - جوان
ــدد نــخــســت – از چــاشــنــی هــا  ــ  6. عـ
ــرارت بــدن بیمار – مکانی مقدس  – حـ
 در مــکــه – پــســونــد جــمــع مــونــث تــازی 
۷. »مکان«+»صریح«- رفیق صورت در 
ریاضیات – صندلی راحتی 8. مقاومت 
متغیر الکتریکی – ورزش مــورد عاقه 
ــردم پاکستان ۹. زعــفــران – سکه زر  مـ
خــالــص- واخــواســت سفته ۱0. طاقچه 
ــی حــس –  بـــاال – چــــروک پــیــشــانــی – ب
زیــرپــامــانــده – نشان مفعول ۱۱. فرمان 
توقف – پیام رسان خدایان در روم باستان 
- شانه ۱2. خطاب کردن – زیـــاده روی در 

مدح چیزی – سرمای شدید – بی نقص 
۱۳. اخوی – خوش اندام ۱4. سطل آبکشی 
– نومید – حرف فاصله – صحنه نمایش 
۱5. جهانگشای مؤسس سلسله تیموریان

عمودی ◾
 ۱. مؤسس سلسله آل زیار در شمال و مرکز 
و جنوب ایــران – حمل  ونقل بین  المللی 
کاال 2. بــرادر پدر – لقبی برای درجــه  داران 
ارتــشــی – فــدراســیــون جهانی شطرنج 
۳. گذشته – عضو تنفسی – پسوند 
شباهت – لحظه 4. کام نیشدار – شیشه 
دوجداره نشکن – آبی انگلیسی 5. اسب 
 چــاپــار -  کافی – گیاه سرشویی - تکبر 
6. مسافرخانه مجلل – شیره خرما - 
دیکته ۷. انــدوه - ســرفــرازی - شهری در 
هرمزگان 8 . ابریشم ناخالص – مادر باران 
– خامه – بعضی ها در کفش دارند۹. قارچ - 
سوزناک - حیوان نگهبان گله ۱0. آهنگ – 
بله در گویش استراماچونی – گله گوسفند 

۱۱. از تن پوش ها – ملح – قدم یکپا – نماز 
یک رکعتی ۱2. مفرد – هضم آسان غذا و 
ــرده این گیاه  خــواب خوب از خــواص دم ک
ازخانواده کاسنیان است – شاخه نورسته 
۱۳. سودای ناله – آب شرعی – زینت ناخن 
– شهر و تیم فوتبالی در آلمان ۱4. ماندگار 
– کشور کمونیستی ازهم پاشیده – آفت 

مزرعه گندم ۱5. دورآگاهی – گنگ شدن
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 1 ش م ش ی  ر ت ی  پ و س ل ط  ا ن  
 2 ا ر م ک   ک و ی  ت ه   ف ن د ق
 3 ل ب   د ه   ن س ر   غ ل ی  ا ن
 4 ی  ا ر ا ن ه   ه   ن ر   و ر د
 5 ز   ش ن   و ن   پ ا ی  ا ن   ا

 6 ا ش   ه ل   ف ی  ر و ز ه   ح  ق
 7 ر ی  ش   ک ا ر د   ب ه   ق م ه
 8   ط  ل ب   ن ت   ک ا   ج  ل ا  

 9 ک ا ه   ل ا   ل ا ن ه   ک ی  پ
 10 ا ن   ک ا ن ا پ ه   م ا   ت ا
 11 ل   ا ل م ا س   ی  ل   س ت   ن
 12 ی  ا ن   پ س   ر   ا ق ت ب ا س
 13 ب ی  د و ا   ب ز ک   م ی    و ی 
 14 ر و ی  ا   ک ل ی  ا ت   ل ا ر و
 15   ا س ت خ  و ا ن ت ر ک ا ن د ن

 

حل جدول شماره قبل

zadehalireza@gmail.com
طراح جدول: محمدرضا علی زاده

مردان آسمانی

خبر

شهید امیر نظری ناظری منش
والدت: ۱۳4۳/0۱/05
شهادت: ۱۳65/۱۱/0۱

محل شهادت: شلمچه 
مزار: بهشت رضا

سرورهادیان  پنجم فروردین۱۳4۳ در شهرستان 
مشهد به دنیا آمد. پدرش محمد و مادرش زهرا نام 
داشت. چون ایام مصادف با ماه ذی الحجه و عید 
غدیر بود، نامش را »امیر« نهادند. امیر در دامان 

خانواده ای مذهبی و با دیانت پرورش یافت.
پس از شروع جنگ تحمیلی با اینکه در سال سوم 
دبیرستان مشغول به تحصیل بود، برای اعزام به 
جبهه بی تاب شد. از آنجا که سن و سالش اقتضا 
نمی کرد با جعل امضا راهی مناطق جنگی شد. در 
سال۱۳60 با طی دوره آموزش تخریب به عضویت 
این گروه درآمد. به دلیل شایستگی هایی که از خود 
نشان داد در مدتی کوتاه به عنوان مسئول گروه 

معبرزن به آموزش نیرو ها  پرداخت.
حضورش در جبهه پنج سال طول کشید. هرگاه به 
مشهد برمی گشت، نخستین دیدارش با خانواده 

شهدا بود و به دلجویی از آن ها می پرداخت.
هرگاه نام »امیر نظری« در جبهه شنیده می شد، 
لبخند بر لب رزمندگان می نشست. در عین حال 
دلی سرشار از عشق به معبود داشت. زمانی که در 
عملیات کربای4 چند تن از دوستان صمیمی اش 
به شهادت رسیدند، تاب ماندن نیافت. با اینکه 
فرمانده گــردان تخریب اصــرار به حضور او برای 
انسجام و آموزش نیرو ها داشت، اما دل دریایی اش 
طالب قله ای بود که او را به افق نزدیک کند. در حالی 
که قائم مقام تخریب تیپ2۱ امام رضــا)ع( بود، با 
گــذرانــدن دوره ویــژه غواصی به گــردان »یاسین« 
ملحق شد.امیر نظری در عملیات کربای5 به عنوان 
نخستین خط شکن بر اثر اصابت گلوله به سرش، 
حماسه ماندگاری از خود باقی نهاد. پیکر غرق در 
خونش به بیمارستان منتقل و چندین روز در حالت 
بیهوشی بود. اما او که میقاتش شلمچه بود، سر بر 
پیمان ازلی نهاد و در اسفند۱۳65 به صف مائک 
ــادآور  پیوست. مــزار مطهرش در بهشت رضــا ی

شجاعت مردی است که اخاصش زبانزد بود.

راهکارهای جلوگیری از یخ زدگی 
کنتور آب

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضاب 
خراسان جنوبی اعام کرد، به منظور جلوگیری از بروز 
خسارت و قطعی ناشی از یخ زدگی کنتور و سیستم 

لوله کشی داخلی رعایت موارد زیر ضروری است.
۱- عایق کــردن داخــل محفظه کنتور آب به وسیله 
پشم شیشه، فوم، گونی و یا قرار دادن کیسه محتوی کاه 
یا خاک اره برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور و اتصاالت.
2- حصول اطمینان از نصب دریچه مناسب روی 
حوضچه کنتور و عدم ورود آب به داخل حوضچه در 

زمان بارندگی.
۳- عایق کردن لوله های در معرض سرما 

4- قــرار نــدادن کنتور و اتصاالت در معرض حرارت 
مستقیم با شعله و یا ریختن آب داغ

 برگزاری نمایشگاه »ایران بانو« 
در پاتوق هنر

یزدی  نمایشگاه »ایران بانو« در پاتوق هنر برگزار 
مــی شــود. نمایشگاه صنایع دستی کارآفرینان، 
دوخت های سنتی ایرانی، زیورآالت نقره دست ساز، 
میناکاری و نگارگری »ایران بانو« در نگارخانه پاتوق 
هنر همزمان بــا والدت بــانــوی دو عالم حضرت 

فاطمه)س( و روز زن برگزار می شود. 
در این نمایشگاه آثاری از هنرمندان شهرمان نرگس 
موسوی، مریم کارگر، الهام طوسی، فاطمه یوسفی، 
مهدی اسفیدانی و مهتاب رمضانی اســت که 
همزمان ورک شــاپ تخصصی پته دوزی به همت 
استاد نرگس موسوی نیز برپا می شود. این نمایشگاه 
ــی 20 در  از ۳0دی تــا ۳بهمن ماه از ساعت ۱6 ال
نگارخانه پاتوق هنر واقع در خیابان سناباد، چهارراه 

راهنمایی  پاک ۷24 برای عاقه مندان دایر است .

 نخستین جلسه همدلی هنرمندان پیشکسوت خراسان 
در روزنامه قدس برگزار شد

قدردانی از یک عمر فعالیت هنری 
استاد مهدی صباغی

خبرخبر
روزروز

برگزاری آیین نکوداشت »استاد صباغی« در سینما هویزه
سرور هادیان آیین نکوداشت هنرمند سینما، تئاتر و 
تلویزیون استاد مهدی صباغی همراه با اکران فیلم داستانی 

»خیابان ارگ« برگزار می شود. 
دبیر انجمن صنفی تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد ضمن 
اعام این خبر در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: به رسم 
ادب و احترام به پیشکسوتان، اعضای صنفی تهیه کنندگان 

فیلم بلند مشهد، هفته گذشته به عیادت هنرمند عزیزمان 
مهدی صباغی رفتیم . محمدرضا فرهادی نیا افزود: دکتر 
خزاعی فر، نویسنده و کارگردان فیلم »خیابان ارگ« هم 
در این دیدار حضور داشت. از طرفی آقای صباغی نیز در 
سال۱۳88 در این فیلم به ایفای نقش اصلی پرداخته است. 
ازاین رو تصمیم بر آن شد پیگیری های الزم برای اجرای این 

خواسته انجام شود. خوشبختانه رئیس حوزه هنری استان 
نیز همکاری خوبی با ما داشتند. از این رو یکشنبه، سوم 
بهمن ماه فیلم »خیابان ارگ« به نویسندگی و کارگردانی 
دکتر علی خزاعی فر در سینما هــویــزه، سالن شماره دو 
ساعت ۱۷:۳0اکــران می شود. امیدوارم همه ارادتمندان به 

این پیشکسوت گرامی حضور پیدا کنند.

یکی از برنامه های انجمن تولیدکنندگان فیلم بلند مشهد مرور 
آثار فیلم سازان مشهدی است، چراکه دور هم جمع شدن 
سبب تولید سرمایه اجتماعی و ایجاد ظرفیت های جدید در 
حوزه سینما می شود. از طرفی نشست های تخصصی در 
حوزه سینما اگر مستمر باشد، بی تردید موجب ارتقای سطح 

کمی و کیفی سینما در مشهد خواهد شد.

خبر
    اقدام زیبای دادگستری داورزن 
در حمایت از دانش آموزان محروم 

قاضی یکی از شعبه های دادگستری شهرستان 
داورزن به جای صدور حکم حبس برای متهم، 

به خرید پوشاک به ارزش 5۰میلیون ریال برای 

دانش آموزان رأی داد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش 

داورزن، قاضی دادگستری شهرستان داورزن 
در جریان رسیدگی به پرونده دو متهم و در 

اقدامی کم نظیر، به جای صدور حکم حبس، به 

خرید پوشاک به ارزش 5۰میلیون ریال برای 
دانش آموزان جامعه هدف شهرستان رأی داد.

گفتنی است پس از اجرای این حکم و در سلسله 
بازدیدهای حجت االسالم شادمان، دادستان 

شهرستان داورزن، اقالم مورد نظر پس از 

بسته بندی بین 5۰ دانش آموز جامعه هدف 
شهرستان داورزن توزیع شد.

بر اساس قانون مجازات اسالمی صدور احکام 
جایگزین حبس می تواند یکی از راهکار  های موثر 

در امر پیشگیری باشد.

ازاین پس، پنجشنبه آخر هر ماه، با هدف بحث و تبادل نظر در خصوص 
مهم ترین مسائل فرهنگی استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، در 
مشهد برگزار می شود، ضمن طرح مشکالت جامعه هنری، به آسیب شناسی 

و ارائه راهکارهای رفع مشکالت خواهند پرداخت.
گزيدهگزيده

ــجــنــورد بـــا اشـــــاره به  دادســـتـــان ب
وضعیت غیربهداشتی و وجــود 
امــوال مسروقه در مراکز ضایعاتی 
شهر گفت: ساماندهی این مراکز 
برعهده شهرداری است که باید هر چه سریع تر 

وظیفه خود را انجام دهد.
 به گزارش مهر، سیدجواد ایالی در بازدید از مراکز 
نگهداری ضایعات بجنورد، اظهار کرد: متأسفانه 
در انبارهایی که مــورد بــازدیــد قــرار گرفت؛ انــواع 
قطعات خودروهای سبک و سنگین، آهن آالت، 
نان خشک، پاستیک، ظروف و… وجود داشت 
که به نظر می رسد بخش عمده ای از این اموال 
مسروقه باشد.دادستان بجنورد ادامه داد: از طرف 
دیگر، کسانی که در مجاورت این مراکز ضایعاتی 
زندگی می کنند از این وضعیت نامطلوب و اسفبار 

ازجمله تهدیدات مخرب این نوع فعالیت ها بر 
محیط زیست و سامت عمومی جامعه گله و 

شکایت داشتند.
ــزود: بــراســاس مـــاده 886 قــانــون مجازات  ــ وی اف
اسامی هر اقــدامــی که تهدید علیه بهداشت 
عمومی شناخته شــود، جرم محسوب می شود 
و ممنوع است و مرتکبان به حبس تا یک سال 

محکوم خواهند شد.
ایالی ضمن هشدار جدی درخصوص برخورد 
دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل مسئوالن، 
از شهرداری و مرکز بهداشت خواست با فوریت 
و با قاطعیت نسبت به رفع عوامل تهدیدکننده 
بهداشت عمومی و ساماندهی ایــن وضعیت 
نگران کننده و پلمب مراکز ضایعاتی متخلف و 

برخورد قانونی با افراد خاطی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
فروشندگان صنعت بــرق مشهد 
گفت: رونــد صعودی قیمت مس 
در بازار و گرانی بیش از حد این فلز، 
زمینه تولید سیم و کابل را کاهش داده و بازار آن 
را به شدت کساد کرده است. رامین رضامند در 
گفت وگو با ایرنا افزود: قیمت مس در دو ماه گذشته 
رونـــد صــعــودی داشــتــه و هم اکنون در بـــورس به 
کیلویی 2میلیون و 450 هزار  ریال رسیده است که 
با احتساب ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، مس 
با قیمت بیشتری به دست تولیدکننده می رسد. 
وی اظهار کــرد: تولیدکننده مس را یا به صورت 
مستقیم از بورس خریداری کرده و یا از شرکت های 
پخش دریافت می کند که در هر دو حالت فروش 
مـــدت دار تغییر کــرده اســت به نحوی که پیشتر 

پنج ماهه با بهره ۱/25درصد مس را به تولیدکننده 
می فروختند اما اکنون به صورت سه ماهه با بهره 

۱/5درصدی عرضه می شود.
از سوی دیگر بانک ها نیز پرداخت تسهیات به 
تولیدکنندگان را متوقف کرده اند و این موضوع 
مشکات مالی آنان را به شدت افزایش داده است.
وی بیان کرد: در این شرایط، سیم وکابل با قیمت 
ــازار فـــروش چــنــدانــی نــــدارد، بنابراین  ــ بـــاال در ب
تولیدکنندگان تنها با درصــد اندکی از ظرفیت 
اســمــی خــود تولید می کنند و بیشتر کــارگــران 
نوبت دوم و اضافه کاری ها را حذف کرده اند و در 
نهایت هم تولید و هم فروش سیم وکابل بسیار 
کاهش یافته است. به همین دلیل زمینه فعالیت 
کارگاه های غیراستاندارد نیز بیشتر شده و این 

معضل کهنه دوباره در حال شکل گیری است.

دادستان خراسان شمالی خواستار شد

ساماندهی فوری مراکز ضایعاتی بجنورد 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنعت برق مشهد مطرح کرد

کسادی بازار سیم و کابل با گرانی مس
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گار
ست

ی ر
یم

کر
ی 

عل
  


	Khorasan 1
	Khorasan 2
	Khorasan 3
	Khorasan 4

