
توسعه خدمات متوازن در مركز  و حاشيه شهرمشهد نانو تكنولوژى را ادامه مى دهم
رشيديان در مراسم افتتاح پروژه 150 واحدى مسكن مهر ويژه طالب خبر داد گفت و گو با دارنده مدال نقره مسابقات جهانى فيزيك

قدس:  با حضور اســتاندار خراسان رضوى 
پروژه 150 واحدى مســكن مهر ويژه طالب 
علوم دينى در شــهرك مهرگان مشهد، به 
بهره بردارى رسيد.   عليرضا رشيديان در اين 
مراسم با اشاره به اينكه يكى از اهداف متعالى 
نظام اسالمى، توسعه فرهنگى و نهادينه كردن 

ارزش هاى دينى و...

قدس: دانش آمــوز افتخارآفرين «نويد داور» 
برسكوى جهانى المپياد ايستاد و نام خراسان 
رضوى دركارنامه المپيادجهانى فيزيك ثبت 
شــد. «نويــد داور» دانش آمــوز نخبه تربت 
حيدريــه راه يافته به المپياد جهانى فيزيك 
موفق به كســب مدال نقره مسابقات جهانى 
فيزيك شد. اين دانش آموز نخبه خراسانى...

.......صفحه 4  .......صفحه 2 

سرپرست دفتر نظارت و بازرسى 
انتخابات خراسان رضوى: 

14 مدير اجرايى 
بخاطر تخلفات 

انتخاباتى به محاكم 
قضايى معرفى شدند

همين صفحه 

رانندگان خودروهاى حمل بار در 
گفت وگو با قدس انتقاد كردند

نبض بازار بار در 
دست دالالن!

قدس:   رانندگان جاده اى را مى توان از فعاالن و زحمتكش ترين 
قشر جامعه دانســت كه در گرما،سرما،شب و ر وز مسافت هاى 
طوالنــى را در دورترين نقاط كشــور طى مى كنند تا كاالها و 

محصوالت مختلف را به مقاصد اصلى برسانند كه اين ....
.......صفحه 3 
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شهر را بر مبناى هويت امام رضا  اداره كنيد
آيت اهللا علم الهدى در ديدار منتخبان پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر مشهد:

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

مدير مسئول روزنامه قدس 
در بازديد از موسسات خيريه 

همدم و گلستان على(ع):  

سرپرستى 
كودكان يتيم 

تفسير «آتش به 
اختيار» است

قدس   در نخستين روز از هفته بهزيستى مدير 
عامل مؤسسه فرهنگى قدس به همراه تعدادى از 
همكاران خود به مؤسسه توان بخشى همدم(فتح 
المبين) و مؤسسه گلستان على(ع) رفت تا ضمن 
تبريــك اين روز به مديــران و كارمندان اين دو 
مؤسسه با توانجويان اين دو مؤسسه ديدار داشته 
باشد. شــروع اين دو ديدار كه ديروز انجام شد از 
مؤسسه خيريه توانبخشى دختران بى سرپرست و 
كــم توان ذهنى همدم (فتح المبين) بود. در اين 
ديدار، دكتر زهرا حجت درمعرفى كوتاهى از مركز 
گفت: 400 دخترى كه در سنين مختلف در اين 

مركز نگهدارى مى شوند يا سرپرست ندارند و ...

نهضت امام خمينى (ره) با استقامت 
خانواده شهداى مدافع حرم پوياتر مى شود

قدس: مدير كل بنياد شــهيد وامورايثارگران خراسان رضوى 
گفت: خانواده هاى شهداى مدافع حرم با صبر و استقامت نهضت 

انقالب اسالمى را ادامه مى دهند.
عابدين عابدى مقدم در ديدار با خانواده شــهيدان مدافع حرم 
سيد عبداهللا حسينى، سيد برات سلطانى و مرتضى رجبى گفت: 
خانواده هاى شــهداى مدافع حرم با صبر و استقامت و پيروى از 

واليت مطلقه فقيه، نهضت امام خمينى (ره) را پوياتر مى كنند.
وى تصريح كرد: شــهدا با انتخاب راه حق و حقيقت، دوستى با 
اهل بيت(ع) را براى خود برگزيدند و شهدا به آرزوى خود يعنى 
شهادت رسيدند و برابر آيات قران كريم زنده و جاويدان هستند. 
وى بيان كرد: شهداى مدافع حرم ما در ميدان نبرد با تكفيرى ها 
و داعشى ها، مردانه ايستادند و حماسه آفرينى و در راه خداايثار و 
جانفشانى كردند و نگذاشتند كه ولى فقيه زمانشان تنها بماند و 

همه ما وظيفه داريم تا ادامه دهنده راه آن ها باشيم.
گفتنى است شهيدان مدافع حرم سيد عبداهللا حسينى، مرتضي 
رجبي و سيد برات سلطاني در نبرد حق عليه باطل در سوريه به 

مقام رفيع شهادت نايل آمدند.

مدير كل بنياد  شهيد خراسان رضوى :

ايرنا: كمتر از 6 ماه پيش ســازه اى دست ساز در 
اعماق زمين در محدوده روستاى آزادوار شهرستان 
جغتاى واقع در غرب خراسان رضوى در زيرزمين 
بناى كهندژ به طور اتفاقى كشف شد كه معمارى و 

آجرچينى آن مبهوت كننده و بسيار زيباست.
در اين ســازه تاريخى با يك سازه پلكانى مدون و 
آجرى روبه رو هستيم به ارتفاع 12 متر كه 30 پله 

دارد و داراى محور پلكان مارپيچى است.
 اين كهندژ مربوط به دوره غزنوى يا سلجوقى است 
اما تا زمانى كه كاوش نشود، نمى توان قدمت آن را 
به طور دقيق حدس زد. اين بنا سازه غول پيكرى 
است كه به عنوان يك بناى تاريخى مى تواند با احيا، 
مرمت و بازسازى به جاذبه اى منحصر به فرد براى 

گردشگران داخلى و خارجى بدل شود.
حسن آبادى كارشناس باستان شناسى گفت: سازه 
آجرى مكشوفه در عمق 6 مترى قلعه كهندژ قرار 
دارد و بهترين راه دسترســى اثر از داخل كهن دژ 
است كه به عنوان جاذبه مهم گردشگرى و باستانى 

مى تواند با آماده سازى مورد بازديد قرار گيرد.

نگاهى به سازه كهن دژ زيرزمينى 
در غرب خراسان رضوى

سرپرست دفتر نظارت و بازرسى انتخابات خراسان رضوى: 

14 مدير اجرايى بخاطر تخلفات انتخاباتى به محاكم قضايى معرفى شدند
احمد فياض  همزمان با ســالروز تأسيس شوراى 
نگهبان نشست خبرى سرپرست دفتر نظارت و بازرسى 

انتخابات در استان خراسان رضوى برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما حجت االســالم والمســلمين 
محمدحسين محرابى اظهار كرد: شوراى نگهبان عالوه 
بر مطابقت دادن قوانين با قانون اساســى؛ آن ها را بر 
اساس موازين شــرعى و مغايرت نداشتن با شرع نيز 
بررسى مى كند. امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى 
نيز همواره نگاه ويژه اى به اين نهاد داشته، به گونه اى 
كه تصريح كرده اند كه مجلس شوراى اسالمى، بدون 

شوراى نگهبان، اعتبار قانونى ندارد. 
سرپرســت دفتر نظارت و بازرســى انتخابات شوراى 
نگهبان در استان در خصوص اشكاالت وارده در روند 
برگزارى انتخابات ارديبهشت 96 افزود: در اين دوره با 
توجه به رشد شبكه هاى اجتماعى مانند تلگرام تخلفات 
جديدى صورت گرفــت؛ همچنين در ارزيابى هاى ما 
عدم سوابق اجرايى انتخاباتى برخى از اعضاى هيئت 
اجرايى نيز لطماتى را به روند صحيح اجراى انتخابات 
اخير وارد ساخت كه البته مهندسى بودن اين تخلفات 

بر ما ثابت نشد لذا اصل انتخابات مورد تأييد قرار گرفت. 
در عين حال حضور پررنگ ناظران كامالً تخصصى و 
كاربلد دفتر نظارت و بازرسى انتخابات باعث جبران بى 

تجربگى و كارنابلدى عوامل هيئت هاى اجرايى شد.
سرپرست دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان درباره 
برخى از حاشيه هاى انتخابات مانند جلوگيرى از رأى 
دادن مردم حاضر در شــعب رأى پس از ساعت 24( بر 
خالف انتخابات گذشته) اظهار كرد: مطابق نص صريح 
قانون، انتخابات در روز جمعــه صورت مى گيرد و هر 
گونه رأى گيرى پس از ســاعت 24 كه روز شــنبه به 
حســاب مى آيد؛ غيرقانونى و باطل است. در عين حال 
طى دوره هاى گذشته اين امر خالف قانونى رواج داشت 
و به طور مثال افرادى كه در شــعب رأى حاضر بودند 
پس از بســتن در شــعب از حق رأى دادن برخوردار 
مى شــدند. طى اقدام مثبــت در دوره اخير انتخابات 
رياست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا زمان 
پايانى رأى گيرى تا ساعت 23 تمديد شد و در ساعت 
24 سيستم متمركز شوراى نگهبان و وزارت كشور به 
طور واحد در سراسر كشور قطع شد. وى ادامه داد: اين 

اقدام مثبت باعث مى شود تا در دوره هاى آينده انتخابات 
حداكثر تا ساعت 23 در شعب رأى حاضر باشند، چرا كه 
در ساعت 24 سيستم قفل شده هيچ برگه رأيى را قبول 

نمى كند و اين از كنترل استان ها خارج است.
حجت االسالم محمد حسين محرابى در نشست خبرى 
خود از ارســال 14 پرونده تخلفاتى به محاكم قضايى 
خبر داد و گفت: تخلفات انتخاباتى زيادى گزارش شد 
و تنها 14 پرونده راســت آزمايى و تخلفات 14 نفر از 
فرمانداران، بخشــدارها، مديران دستگاه هاى اجرايى 
شهرستان ها و... محرز شد كه پرونده اين تعداد براى 
رســيدگى به محاكم قضايى ارســال شد. وى گفت: 

عمده تخلفات در مسائلى چون عدم رعايت بى طرفى، 
سوء استفاده از امكانات بيت المال و دولتى و... است. 
نكته مهم اينكه در 27 شهرستان استان هيچ شكايتى 
دريافت نشد و تنها در مشهد يك شكايت مطرح شد 
كه نشان از سالمت برگزارى انتخابات در استان است. 
وى در بحــث تأخيرات كه عمده گزارش هاى تخلفاتى 
بود و كمبود تعرفه ها خاطرنشان كرد: از مجموع 4573 
شعبه رأى به 289 شعبه، تعرفه به صورت مقطعى نرسيد 
و توقف رأى گيرى از نيم تا ســه ســاعت گزارش شد؛ 
همچنين در 990 شعبه نيز تأخير در اجراى انتخابات 
از يك ربع تا نيم ســاعت گزارش شد.وى اظهار داشت: 
برخى از تأخيرها مانند اشــكال در سامانه هاى سخت 
افزارى و نرم افزارى و يا دير رسيدن برخى عوامل اجرايى 
است كه غيرطبيعى نيست. مثالً 31 شعبه به خاطر عدم 
ارسال اسامى نامزدها رأى گيرى با تأخير صورت گرفت، 
اما تخلفات غيرمهندسى بوده است. در شايعه عدم ارسال 
صندوق اخذ رأى روستايى به نام كاريزنو جاده كالت كه 
حتى تا تهران رسيد پس از بررسى متوجه شديم چنين 

روستايى اصالً وجود ندارد.



آيت اهللا علم الهدى در ديدار منتخبان پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر مشهد:

شهر را بر مبناى هويت امام رضا  اداره كنيد
���نگ  و ��ر

قدس  نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
گفت: مديريت شهرى، مديريت حفظ هويت 
امام رضا(ع) است، مطالبات مردم متنوع است 
و بايد به آن ها پاسخ داد، اما اين پاسخگويى 

بايد با حفظ هويت امام رضا(ع) باشد. 
آيت اهللا ســيد احمــد علم الهــدى در ديدار 
منتخبان پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر 
مشهد، اظهار داشت: خوشبختانه جمع حاضر، 
جمع نخبــه و فرهيخته و شــخصيت هاى 
آكادميك هستند كه تخصص هاى  برجسته 

الزم را در عرصه مديريت شهرى دارند.
وى  ادامــه داد: اميدواريم در عرصه مديريت 
شــهرى در اين دوره از بــركات خاصى كه 
برخاســته از ظرفيت هاى علمى و تخصصى 
آقايان است، برخوردار باشيم و اين شورا، در 
بين همه شوراهايى كه تاكنون تشكيل شده، 

شوراى نمونه باشد.
آيت اهللا علم الهدى بــا تأكيد بر اينكه هويت 
شهر مشهد با هيچ شــهر ديگر قابل مقايسه 
نيست، عنوان كرد: در مسئله مديريت شهرى 
با تمام مواردى كه ازنظر حضور سرمايه گذار 
و تأمين مطالبات مردمى، بيان شــد، هويت 
اين شهر در دنيا قابل  مقايسه نيست؛ مسائلى 
كه تاكنون در شــهردارى و شــوراى شــهر 

مطرح شده، مسئله حفظ هويت شهر است.
وى با بيان اينكه بر حفظ هويت امام رضا(ع) 
در اين شهر تأكيددارم، ادامه داد: شما نيز با 
توجــه به اعتقاد و متدين بودنتان، بايد مقيد 
باشــيد كه هم نســبت به مسائل فرهنگى و 
اجتماعى و هم ساخت وســاز، هويت شهر را 

حفظ كنيد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره 
به اينكه پيشتر نيز با روش ساخت وساز شهر 
موافق نبودم، خاطرنشــان كرد: رهبر انقالب 
در زمان حيات مرحوم طبســى فرمودند كه 
ساخت وســاز پيرامون حرم مطهر و منطقه 
ثامن بايد با نظر نماينده ولى فقيه باشد كه در 

آن دوران، حركت هايى انجام شد.
وى تصريح كرد: اينكه مشهد را به  جزيره كيش 
تبديل كنيم كه وسطش يك گنبد طال دارد، 
برهم زننده هويت امام رضا(ع) است آن هم با 
بازارها و مراكز اقتصادى مختلف كه معارض با 
جريان هاى فرهنگى است؛ خوشبختانه آقاى 
رئيسى جلوى فروش مغازه هاى اطراف حرم را 
گرفته و گفته پس از اينكه نوع كسب و صنف 
مشخص شد، مغازه ها را اجاره مى دهيم، زيرا 
فروش مغازه هــاى اطراف حرم، بافت حرم را 

از بين مى برد.

  مديريت شهرى، مديريت حفظ هويت 
امام رضا(ع)

وى خاطرنشان كرد: مديريت شهرى، مديريت 
حفظ هويت امام رضا(ع) است، مطالبات مردم 
متنوع است و بايد به آن ها پاسخ داد، اما اين 
پاســخگويى بايد با حفظ هويت امام رضا(ع) 
باشــد، بايد به همه شــهروندان اين شــهر 
مديريت شــهرى پاسخگو باشــد، اما در اين 

پاســخگويى بايد اولويت بندى شود و اولويت 
اول، امام رضا(ع) است.

عضو مجلس خبرگان رهبــرى ادامه داد: در 
مســائل انقالبى افراد در نظريــات، عقايد و 
بينش هاى مختلف در عرصه كارگزارى نظام 
هســتند، ولى در اين عرصه با هر بينشــى 
حضور دارند، مشــروعيت نظــام و عمليات 

كارگزاران با نظر واليت است، زيرا واليت در 
رأس نظام است.

نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى اضافه 
كرد: نمايندگانى كه حضرت آقا در استان ها 
قرار مى دهند، به عنــوان نمايندگى دفتر آقا 
نيســت، مخصوص عملياتى است كه بايد در 
اســتان از سوى ايشــان صورت بگيرد، خواه  
ناخواه با يك جريان نظارتى و پاسخگويى به 

مقام معظم رهبرى نيز همراه است.
وى عنوان كرد: در راه اداره شــهر گاهى نياز 
اســت هماهنگى هايى با حــوزه نمايندگى 
ولى فقيه شكل بگيرد تا امور به بهترين شكل 

انجام گيرد.

آيــت اهللا علم الهدى با تأكيد بر اينكه با ايجاد 
مراكز تفريحى مخالف نيســتيم، خاطرنشان 
كرد: با مراكز تفريحى مخالف نيســتيم، اما 
مراكزى كه شئون فرهنگى ما را به هم نزند. 
بايد توجه شود، هر نوع مركزى به عنوان مركز 
تفريحى در اين شهر ايجاد شود، بازار تفريحى 
كشور خواهد شد بازار تفريح براى مشهدى ها.

آيــت اهللا علم الهــدى به مشــكالت پديده 
شانديز هم اشاره كرد و گفت: در زمان آقاى 
احمدى نژاد نيز خواســتند در مشــهد شهر 
تمدن بسازند كه اين شهر از ارتفاعات بينالود 
از شانديز و طرقبه آغاز و تا ديزباد ادامه پيدا 
مى كرد، براى شــهر تمــدن، مهندس جواد 
شهرستانى با سه شركت فرانسوى به مشهد 
آمد، قبول كردند، مشــايى آمد و كلنگش را 
هم زد؛ گفتم با ايجاد انواع و اقسام تفريحات 
در شــهر امام رضا(ع)، روزى چند صد هزار 
گناه شكل مى گيرد، تا مشغول خنثى كردن 
طرح شــهر تمــدن بوديم، طــرح پديده را 

اجرا كردند.

وى خطاب به اعضاى منتخب شوراى پنجم، 
تأكيد كرد: مشــهد را كانون سرمايه گذارى 
كنيد، اما ســرمايه گذارى براى ايجاد اشتغال 
براى نيروى كار جوان، مشــكل ما در مشهد 
در مســئله توســعه حوزه صنعت است، زيرا 
همه صنايع در اين شهر خرد است، يك بازار 
مصرف دارد و بهره بردارى آن براى جاى ديگر 

است.
امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به اقدام هاى 
شوراى اسالمى چهارم و شهردار مشهد براى 
آبادانى حاشيه شهر، عنوان كرد: آقايان براى 
اين منطقه كار كردند و مقدارى آباد شد، اما 
اين نكته را در نظر داشته باشيد كه هميشه 
شرايط قشر فقرا و آسيب پذير را بيشتر رعايت 
كنيد، زيرا زودتر و بيشــتر راضى مى شوند؛ 

نمى گوييم از عمران و آبادانى شهر كم شود.
وى ادامه داد: در دوره كنونى آقايان از حجم 
عمران و آبادانى كــم نكردند، همان طور كه 
ديديم مترو را ادامه دادند و به حاشــيه شهر 

نيز خدمت كردند.
آيت اهللا علم الهدى به اقدام هاى صورت گرفته 
در حاشيه شهر اشاره كرد و گفت: شهردارى، 
سپاه، ارشاد و امور مساجد و برخى نهادهاى 
ديگر در حاشيه شــهر فعال هستند، آنان را 
جمع كرديم و ستاد ساماندهى و هماهنگى 
حاشيه شهر را تشــكيل داديم، در ارتباط با 
ستاد ســاماندهى حاشيه شــهر خواه ناخواه 
ساخت وسازها كه ساخت 400 مسجد ويرانه 
و مراكز ورزشــى بوده، بــه عهده يكى از اين 
نهادها بود كه اين اقدام ها، هم حاشيه شهر را 
آباد و هم در امور فرهنگى به ما كمك كرده 
است؛ رهبر انقالب امر كردند اين ستاد تا پنج 
سال ديگر به كار خود ادامه دهد تا نتايج قابل 

قبولى از فعاليت آن حاصل شود.

اخـــبار2

  تجليل از بانوى مسن كتابخوان 
در نيشابور

نيشابور- خبرنگار قدس: سرپرســت اداره كتابخانه هاى 
عمومى نيشابور از تجليل بانوى مسن كتابخوان در كتابخانه 

عمومى شريعتى اين شهر خبرداد.
سرپرست اداره كتابخانه هاى عمومى نيشابوراظهاركرد:از بانوى 
مسن و كتابخوان كتابخانه عمومى شريعتى نيشابوربه جهت 
مطالعه مســتمر، هدفمند و شــركت مداوم در نشست هاى 

كتابخوان قدردانى شد.
رضا مقدم پاشــا گفت: فاطمه پيوندى با حدود 80 سال سن 
يكى از بهترين اعضاى كتابخانه هاى عمومى نيشابور مى باشند 
كه با مطالعه هميشگى و هدفمند مى توانند الگوى خوبى براى 

ساير اعضاى كتابخانه باشند.

گزارشى از بزرگداشت استاد محمد باقر كالهى 
اهرى در مشهد

  پرچمدار سپيد سرايى در خراسان

جليل فخرايى: به همت انجمن ســپيد ســرايان خراسان، 
همايش نكوداشــت استاد محمد باقر كالهى اهرى به عنوان 
پرچمدار و چراغ راه ســپيد سرايى خراسان همراه با رونمايى 
از آخرين مجموعه شعر وى با عنوان ( در وطن سنجاقك ها ) 

در منزل و محفل ادبى استاد محمود ياورى زاوه برگزار شد.
در اين همايش كه جمعى از شعرا و سپيد سرايان خراسانى 
حضور داشتند دكتر حســين صالحى شاعر منتقد و استاد 
دانشگاه طى سخنانى شعر كالهى اهرى را از دو منظر بررسى 

كرد.
وى عنوان داشت: فرم و زبان در شعراين شاعر كامالً شخصى 
است. استاد كالهى از همان نخستين مجموعه يعنى «بر فراز 
چارعناصر» كه در حدود 40 ســال پيش منتشر كرده است، 
از نظــر فرمى راهى مجزا از معاصرانشــان را در پيش گرفته 
است. آن ايام به سبب تالطم هاى اجتماعى خاص خود، شعر 
سپيد به طرز محسوسى تحت تأثير زبان شاملو بود. طرفداران 
شــعر حجم نيز صورت ديگرى از زبان را مى آزمودند. اشعار 
دهه پنجاه داراى زبانى پيچيده هستند كه فهم شعر را براى 

مخاطب نا آشنا يا كمتر آشنا دشوار مى كند. 
وى ادامه داد: اما شعر كالهى زبانى ساده دارد. زبانى كه گاهى 
به گفتار نزديك مى شود. زبان در طرز خراسانى البته از ديرباز 
همين پيشينه را داشته است و زبان شعر كالهى را مى توان 

امتداد منطقى شيوه خراسانى ناميد. 
وى سپس به وجه مضمونى در شعر كالهى اشاره كرد و گفت: 
گوناگونى صورخيال، تعابير و معانى در شــعر كالهى حيرت 
انگيز است. در واقع مى توان گفت او با تمامى پديده هاى عينى 
و ذهنــى زندگى برخوردى شــاعرانه دارد. او گاهى تصورات 

ذهنى را در حوادث جارى زندگى بيان مى كند.
در ادامــه علــى عربى شــاعر و منتقد ادبى بــه نگاه خاص 
كالهى اهرى در شــعر اشاره كرد و گفت: در كتاب «در وطن 
سنجاقك ها»، «بر فراز چار عناصر» و ديگر كتاب هاى اين شاعر 

اين نگاه نافذ و استادانه به جهان كامالً مشهود است. 
وى افــزود: نام كتاب، خودش جهانى اســت كــه نياز به 
ساعت ها تحليل و تفسير دارد. يك جهان بينى و راز خاص 
در زندگى سنجاقك ها وجود دارد. اين كتاب براى من يك 
اميد است، يك اميد تاريك. چون در بسيارى از سطرها با 
واژه سياه، تاريك رو به رو مى شويم. كالهى با كلماتش در 
ايــن كتاب به ما مى فهماند كه انتهــاى نور همان تاريكى 
است و در آن جاست كه مى شود نورها و جهان نور را تك 
تك به روشــنى و با رنگ هاى جديد شناخت و شعر را نيز 
مى توان در همين نقطه شناخت و كلمه را نيز مى توان در 

همين نقطه شناخت. 
رضا ياورى شــاعر سپيد سرا و دبير اجرايى اين نشست ادبى 
نيز با عنوان اينكه شاعرى هدف نيست و مسير است و مادامى 
كه ما در اين مسير هستيم شاعريم،گفت: محمد باقر كالهى 
اهرى بى شــك شاعر است شــاعرى كه در انزوا و به دور از 
هياهوى رسانه به سر مى برد او مى نويسد چون نوشتن قسمتى 

از زندگى اوست.

قدس: مشهد قطب اصلى نمايش فيلم در كشور است 
نيش و نوش: چون تو بازارهاى مشــهد، كســبه روز و شب 
درحال فيلم بازى كردن براى زوار و مســافران و فيلم كردن 

اونها هستن! 
قدس: افزايش 60 تا 70درصدى قيمت پياز در مشهد 

نيش و نوش: خود پياز كم بود كه حاال قيمت پياز هم اشك 
مشهدى ها رو درمياره! 

قدس: آينده كمربند جنوبى مشــهد در انتظار رأى سازمان 
بازرسى 

نيش و نوش: خداكنه تا قبل از اينكه شــلوار مشهد از پاش 
بيفته، در مورد كمربندش رأى صادر بشه! 

قدس: پيش بينى ايجاد 1360 شغل در حوزه فرش خراسان 
رضوى 

نيش و نوش: البتــه ممكنه با واردات فــرش از چين، اين 
1360شغل واسه چينى ها ايجاد بشه! 

قدس: اجراى طرح جمع آورى پسماندهاى مطب پزشكان 
در مشهد 

نيش و نوش: البد به هر پزشكى كه پسماندهاش رو تفكيك 
شده تحويل بده، چوب بستنى مجانى ميدن! 

در  يونسى   ســپاهى  عباسعلى 
نخســتين روز از هفته بهزيستى مدير 
عامل مؤسسه فرهنگى قدس به همراه 
تعدادى از همكاران خود به مؤسسه توان 
بخشــى همدم(فتح المبين) و مؤسسه 
گلســتان على(ع) رفت تا ضمن تبريك 
اين روز به مديــران و كارمندان اين دو 
مؤسســه با توانجويان اين دو مؤسسه 

ديدار داشته باشد.

  دختران چشم به راه مردم هستند
شروع اين دو ديدار كه ديروز انجام شد 
از مؤسسه خيريه توانبخشى دختران بى 
سرپرست و كم توان ذهنى همدم (فتح 
المبين) بود. در ايــن ديدار، دكتر زهرا 
حجت در معرفى كوتاهى از مركز گفت: 
400 دخترى كه در ســنين مختلف در 
اين مركز نگهدارى مى شوند يا سرپرست 
ندارند و يا اگر دارند سرپرســت مؤثرى 
نيست براى همين اين دختران هميشه 
چشــم به راه خيرينى هستند كه ما را 
در راه رسالت اجتماعى كه برگزيده ايم، 

يارى مى كنند.
وى با بيان ايــن كه بهترين كمكى كه 
مى شــود به اين دختران كرد، بازديد از 
مركز است تصريح كرد: وقتى انسان هاى 
نيك انديــش به ديــدن بچه ها بيايند 
كمك بزرگى به آن ها كرده اند و در اين 
بازديدها در مى يابند كه چگونه مى شود 

به اين دختران كمك كرد.

  رسانه ها مى توانند ياريگر ما 
باشند

جعفــر شــيرازى نيا به عنــوان معاون 
مؤسســه نيز در اين ديــدار گفت: در 
سال هاى اخير به اين سمت رفته ايم كه 
پيام مؤسسه را از طريق هنر و ادبيات به 
مخاطبان برسانيم چرا كه معتقديم زبان 
هنر به اندازه كافى توانايى تأثيرگذارى بر 

مخاطب خود را دارد و رسانه اى همچون 
رسانه قدس مى تواند ياريگر ما در انجام 

اين مسئوليت مهم باشد.

 كار شما تفسير آتش به اختيار 
بودن است

در ادامه اين ديدار مدير مسئول روزنامه 
قدس با اشــاره به اهميت كار مراكزى 
همچون همدم گفــت: خيلى از نهادها 
و سازمان ها سر و صداى بسيارى دارند 
اما خروجى چشمگيرى ندارند اما مركز 
همدم از جمله مراكزى است كه آرام و 
بى ادعا گام هاى بزرگى را براى خدمت 
به جمعى از دختران نيازمند برمى دارد 

و اين جاى قدردانى دارد.
ايمان شمســايى در بخــش ديگرى از 
گفته هاى خود تصريح كرد: كار شــما 
همان تفسير جمله آتش به اختيار رهبر 
معظم انقالب است كه مى تواند الگويى 

ارزشمند براى ديگران باشد.
وى در بخــش پايانــى گفته هاى خود 
تأكيد كــرد: روزنامه  قــدس به عنوان 
رسانه اى متعلق به آستان قدس رضوى 
خــود را آيينه اى مى داند براى انعكاس 
خواسته ها و حركت هاى ارزشمند و از 
اين بابت نمى تــوان جايى مثل همدم 
را كه براى مــردم كار مى كند، ناديده 

گرفت.

  به دنبال پيشگيرى هم بوده ايم
ديــدار دوم مدير مســئول و ســردبير 
روزنامه قدس از مؤسسه خيريه گلستان 
على (ع) بود. در اين ديدار نخست حميد 
رضا زاده مديرعامل اين مؤسسه گفت: 
مؤسسه گلستان على(ع) داراى 10مركز 
نگهدارى فرزندان بى سرپرست در مشهد 
است كه 230 كودك و نوجوان دختر و 
پسر را به طور مستقيم در خوابگاه هاى 
خود نگهدارى و سرپرستى مى كند و در 
كنار نگهدارى از اين كودكان و نوجوانان 
در بحث پيشگيرى از بعضى از معضالت 

نيز به فعاليت پرداخته ايم.
وى در بخــش ديگــرى از گفته هاى 
خود گفــت: اولويــت مؤسســه ابتدا 
درس، دوم ورزش و مســائل مذهبــى 
اســت و خوشــحاليم كه تــالش ما تا 
كنون توانســته است نتايج خوبى براى 
فرزندان گلستان على(ع) داشته باشد و 
سبب كسب مقام هاى گوناگون ورزشى 
و فرهنگى از طرف فرزندان اين مؤسسه 
شده است. وى در پايان ضمن تشكر از 
همراهى روزنامه قدس با اين مؤسســه 
اظهار اميدوارى كرد كه اين رابطه ادامه 

داشته باشد. 

  نبايد تنها از حاكميت انتظار 
داشت

 در اين جلســه مدير مســئول روزنامه 
قــدس با بيان ايــن كه نبايــد تنها از 
حاكمــت انتظار انجام برخــى كارها را 
داشــت، افــزود: با ايجــاد حركت هاى 
مردمى مى توان به يك هم افزايى رسيد 
كه نتايج ارزشمندى در پى داشته باشد.
ايمان شمســايى تصريح كــرد: كار در 
على(ع)  گلســتان  همچون  مؤسساتى 
مى تواند هم اجر اخروى و هم اجر دنيايى 
به همراه داشته باشد و خوشحاليم كه به 

عنوان رسانه در كنار شما باشيم.

مدير مسئول روزنامه قدس در بازديد از موسسات خيريه همدم و گلستان على(ع): 

سرپرستى كودكان يتيم تفسير «آتش به اختيار» است
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  صعود گروه كوهنوردى فرزندان شهدا 
و ايثارگران به قله هاى شيرباد وچمن

قدس: گروه كوهنوردى فرزندان شــهدا و ايثارگران مشهد 
مقدس، قلل شيرباد و چمن را به يادبود 17 هزار شهيد استان 

خراسان رضوى فتح كردند.
اين برنامه يك روزه در منطقه دره زشــك در شرق ارتفاعات 
بينالود با صعود به قله 3300 مترى شيرباد آغاز و پس از طى 
مسير 29 كيلومترى و گذر از قلل چمن 3 و 2، با صعود به قله 
2595 مترى چمن 1 و فرود مجدد به دره زشك پايان يافت.
اين تيم كوهنوردى متشــكل از فرزندان شــهدا و جانبازان 
حسين شيرازى، ياسين ديوان،حسين براتى كاريزنو، محمد 
براتى كاريزنو، رضا رباط جزى، عبداله ديوان و به سرپرستى 

مصيب ماروسى مى باشد.
گفتنى است اين تيم كوهنوردى به صورت تخصصى و مستمر 

قلل استان خراسان رضوى را فتح مى كنند.

گفت و گو با دارنده مدال نقره مسابقات جهانى فيزيك
  نانو تكنولوژى را ادامه مى دهم

 پورحسين: دانش آموز 
افتخارآفرين «نويد داور» 
برسكوى جهانى المپياد 
نام خراسان  و  ايســتاد 
دركارنامــه  رضــوى 
فيزيك  المپيادجهانــى 

ثبت شد.
«نويــد داور» دانش آموز 
نخبه تربت حيدريه راه 
المپياد جهانى  به  يافته 
به كسب  فيزيك موفق 

مدال نقره مسابقات جهانى فيزيك شد.
اين دانش آموز نخبه خراســانى گفت: مسابقات در كشور 
مالــزى در دو بخش تئورى و كنفرانــس علمى به مدت 
يك هفته برگزار شــد و دو طرح ابتكارى را ارائه دادم. يك 
طرح براى تلســكوپ  هاى تك لنزى كه دو عدسى دارند، 
ارائه شــد، به طورى كه عدسى چشــمى را برداشته و از 
حفره هاى داخل دوربين عكاسى مى توان تلسكوپى با اين 

پارامتر طراحى كرد.
نويــدداور درباره طرح دوم گفت: طرحى دادم كه مى تواند از 
پخــت تخم مرغ درون آب با اســتفاده از اندازه گيرى درجه 
حرارت اطمينان پيدا كنيم و با استفاده از اين روش مى توان 
بدون شكستن تخم مرغ از ميزان پخت آن اطالع حاصل كرد.
وى كه در دبيرســتان اســتعدادهاى درخشــان مشغول به 
تحصيل مى باشد، مهم ترين اولويت خود را علوم چند دانشى 
عنوان كرد و از فعاليت در علوم نانو تكنولوژى به عنوان ايده آل 

خود ياد كرد.
نويد داورعضو پژوهشســراى دانش آموزى ولى عصر تربت 
حيدريه بهمن ماه ســال گذشــته موفق شد در مسابقات 
كشورى با كســب امتياز الزم به مسابقات المپياد جهانى 

فيزيك راه يابد.
گفتنى است هزينه هاى سفر اين نخبه تربتى توسط مجمع 
خيرين و آموزش و پرورش شهرستان تربت حيدريه تأمين 

شده است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
در مشهد:

  برگزيدگان جشنواره خوارزمى 
شتاب دهنده توسعه علمى كشورهستند

قدس: اختتاميه جشــنواره نوجــوان خوارزمى دربخش 
خواهران در مشهد برگزارشد.

 معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش دراين 
مراســم گفت: حضور بيــش از 725 هزار نفر رشــته در 
جشنواره نوجوان خوارزمى استان خراسان رضوى نشان از 
مشاركت عظيم دانش آموزان و توجه ويژه تعليم و تربيت 

اين استان به مبحث آموزش با كيفيت دارد.
على زرافشان اذعان كرد: با برگزارى جشنواره ها قصد داريم 
دانش آموزان را از دوران مدرســه در عرصه پژوهش تربيت 
كنيم تا در آينده شتاب دهنده توسعه علمى كشور باشند.

كاظمــى، مدير كل آمــوزش و پرورش خراســان رضوى 
نيز با بيــان اين كه يكــى از تأثيرات جشــنواره نوجوان 
خوارزمى فراهم شدن زمينه رشد خالقيت و شكوفا شدن 
اســتعدادهاى نهفته در دانش آموزان كشــور است، عنوان 
كرد: مهم ترين دستاورد جشنواره نوجوان خوارزمى تربيت 

دانش آموزان در راستاى مفاهيم سند تحول است.
اين مقام مسئول يادآور شد: استان خراسان رضوى نخستين 
استان برگزار كننده جشــنواره نوجوان خوارزمى بود كه به 
دليل اهميت باالى آن به جشــنواره كشــورى با محوريت 
اســتان تبديل شــد و به عنوان يك فرصت استثنايى براى 
آموزش و پرورش به شــمار مى آيد.در اين دوره از مسابقات 
بيش از 725 هزار نفر رشــته دانش آموز از سراســر استان 
در 6رشــته زبان و ادبيات فارســى، پژوهش، دست سازه ها، 
فعاليت هاى آزمايشــگاهى، زبان انگليســى و بازارچه كار و 

فناورى شركت كردند.
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  استفاده از ظرفيت توس 
آيت اهللا علم الهدى در اين ديدار با بيان اينكه شهر را طورى اداره كنيد كه امام رضا(ع) 
از شما راضى باشد، گفت: توس نيز يكى از ظرفيت هاى فرهنگى مشهد است كه بايد 

مركز خوبى براى همايش هاى علمى، فرهنگى و هنرى در كشور شود.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى ادامه داد: چه در دوره امامت جمعه مشهد و چه 
دوره نمايندگى ولى فقيه در خراسان رضوى، مطلقاً در امور نهادهاى شهرى و مقام هاى 
دولتى دخالتى نداشــتم؛ در حوزه نهادهايى مانند شهردارى يا دولتى در فعاليت هاى 
آقاى اســتاندار، براى قرار گرفتن افراد در موقعيت ها كوچك ترين دخالت و تحميلى 
نداشتم، در شوراى شــهر نيز همين طور بوده كه در حوزه تصميم گيرى هاى شوراى 

شهر دخالتى نداشتم.
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فاطمه معتمــدى  رانندگان جــاده اى را 
مى توان از فعاالن و زحمتكش ترين قشر جامعه 
دانست كه در گرما،سرما،شب و ر وز مسافت هاى 
طوالنى را در دورترين نقاط كشور طى مى كنند 
تا كاالها و محصوالت مختلف را به مقاصد اصلى 
برسانند كه اين مى تواند رساندن كاال به بنادر 
براى صادرات،ترانزيــت و نيز انتقال كاالهاى 
وارداتى به استان هاى مختلف از جمله حمل و 
مواد اوليه مورد نياز واحدهاى صنعتى توليدى 

را شامل شود.
اما با وجود اينكه فعاليت اين قشــر در حوزه 
جابه جايى كاال بســيار مهم است، اما به همان 
نســبت هم افرادى ناشــناخته و با انبوهى از 
مشكالت مواجه اند كه به گفته خودشان كسى 

پيگير حل مسائل آنان نيست.

 پرداخت 30 ساله، سابقه بيمه 10 ساله!
در اين رابطه ســروش نيا به عنــوان يكى از 
كاميون داران گفت:عمرى در جاده هاى ايران 
ســپرى كردم و اكنون هم با 73 ســال سن 
همچنان مجبورم براى تأمين هزينه هاى زندگى 

با وجود زخم پا در اثر بيمارى ديابت كار كنم.
وى افزود:با اينكه حدود 30 ســال حق بيمه 
پرداخــت كردم و مدارك آن از جمله بارنامه و 
دفترچه بيمه موجود اســت، اما حاال كه براى 
بازنشستگى به تأمين اجتماعى مراجعه كردم، 
مى گويند فقط ســابقه 10 ســال وجود دارد، 
اين در حالى اســت كه 14 سال تحت پوشش 
شــركت هاى پيمانكارى كار و هر ماه ليست 
بيمه را امضا مى كردم، اما حاال مى گويند هيچ 

پرونده اى وجود ندارد.
وى با انتقاد از اين مســئله اضافه كرد:هر چند 
همه كارهاى خودروهاى حمــل بار از جمله 
تعييــن نرخ جابه جايى بــار، اعطاى دفترچه 
كار، كارت هوشــمند با وزارت راه و شهرسازى 
است، اما از راننده ها و در پيگيرى حق و حقوق 
آنان هيچ حمايتــى نمى كند و هيچ خدماتى 

نمى دهد.
وى با اشــاره به اينكه هــم اكنون وضعيت بار 
بسيار خراب و كســاد است،گفت: وضعيت به 
گونه اى است كه نرخ كرايه حمل بار به صورت 
مضاربه اى تعيين مى شود به عنوان مثال يك 
هفته نرخ كرايه براى مســير تهران- مشــهد 
تناژى 50 هزار تومــان و هفته ديگر 40 هزار 
تومــان و روز ديگر كه راننده ويا ماشــين كم 

اســت اين مبلغ را افزايش 
مى دهند كه البته در اين كار 
بيشتر دالل ها مؤثرند.هر چند 
گفته مى شود اين ها نماينده 
پيمانكار هستند، اما از ديد ما 

دالل و واسطه هستند.
وى با بيان اينكه اكثر راننده ها 
مســتأجر و بــراى صاحب 
ماشين كار مى كنند، گفت: 
در حالى كه راننده ها شــب 
و روز در جــاده هســتند و 
بيشترين سختى را متحمل 
مى شــوند اما سهمشــان از 
كرايه 20 درصد آن اســت؛ 
درصد  حــدود 80  يعنــى 

درآمد، سهم مالك مى شود.

 اولويت حمل بار 
با خودروهاى پيمانكاران

 راننــده ديگرى نيز بــا گاليــه از اينكه به 
راننده هاى خودروهاى جاده اى هيچ خدمتى 
ارائه نمى شود،گفت: از نظر قوانين و مقررات 
و آيين نامه ها، وزارت راه و شهرســازى طرف 
حساب ماست، اما اين ارتباط يك طرفه است 
و هيچ خدمتى به رانندگان ارائه نمى دهند و 
مى گويند به ماربطى ندارد. بنابراين اين ضعف 
بزرگ بايد برطرف شــود و دولت از راننده ها 
حمايت كند. وى بــا بيان اينكه اكنون با 60 
سال سن و 40 ســال سابقه كارى همچنان 
مســتأجرم افزود:از ســال 63 بيمه پرداخت 

كــردم و در ايــن بين يكى 
دوبار اين پرداخت به خاطر 
بيكار شدن قطع، اما دوباره 
وصل شده است با اين حال 
بيمه مدعى اســت بيشتر از 
10 سال ســابقه نداريد در 
پيمانــكار مدعى  حالى كه 
اســت پرداخت كرده است، 
ضمن اينكــه مداركى مانند 

بارنامه نيز داريم.
وى ادامه داد:مشــكل ديگر 
اينكه معموالً هر شــركت و 
تا  پيمانكار از خــودش 10 
20 ماشين دارد، بنابراين در 
اين كسادى بازار اگر بارى هم 
باشد، اولويت با خودروهاى پيمانكار است و اگر 

چيزى باقى ماند به ديگران مى سپارند.
وى با اشــاره به اينكه ايــن وضعيت در همه 
پايانه هاى بار ازجمله مشهد كم و بيش وجود 
دارد،گفــت: واقعيت اين اســت كــه دالالن 
پيمانكاران در بازار بارهمه كاره هستند و كسى 
هم نظارت نمى كند، بنابراين در اين بين حق 
رانندگان تضييع مى شود. وى اضافه كرد:اين در 
حالى است كه نرخ جابه جايى بار توسط وزارت 
راه و شهرسازى تعيين مى شود، اما پيمانكاران و 
دالالن آنان تغييراتى را لحاظ مى كنند، از جمله 
اينكه اگر نرخ كرايه حمل هر تن بار از مشهد 
به تهران 60 هزار تومان است با توجه به شمار 
باالى تقاضا و با سوءاستفاده از بازار حمل بار 50 

يا 55 هزار تومان به راننده مى پردازند.

وى تصريح كرد: اگر اين اقدام پيمانكاران براى 
وزارت راه ثابت شــود، تخلف است و برخورد 
مى شود اما موضوع اين است كه نظارت وزارت 
در كشــور و سازمان راه و شهرسازى در استان 

در اين خصوص كم و اندك است.

 تضييع حق راننده
جراحى نيز كه به گفته خودش داراى ســابقه 
فعاليت 28 ساله در اين حرفه است، يادآورشد: 
با 61 ســال ســن همچنان بايد براى گذران 
زندگى كار كنم در حالى كه همچون بسيارى 
از رانندگان با بيمارى و مشكالتى مانند ديسك 
كمر و واريس مواجه ام. وى با بيان اينكه اوضاع 
كار به داليلى مانند نبود صادرات و تحريم بسيار 
بد است،گفت:در همين شرايط هم پيمانكاران 
حق ما را ضايع مى كنند و بار را به راننده هاى 
خودشان مى دهند.وى اضافه كرد: از سوى ديگر 
طبق قانون پيمانكار مى تواند تنها بين پنج تا 
هشت درصد نرخ كرايه را دريافت كند در حالى 
كه اكنون اين مسئله رعايت نمى شود و بعضاً 
تا 50 درصد هم مى گيرند و چون كســى هم 
نظارت نمى كند، راننده با توجه به كسادى بازار 

مجبور است اين رقم را پرداخت كند.

 از كار افتادن سامانه اعالم بار
راننــده ديگرى نيز بــا بيان اينكــه حمل و 
نقل جــاده اى يكى از پر خطر ترين مشــاغل 
اســت،گفت: اين قشر با مشــكالت متعددى 
مواجه اند، از جمله اينكه از آن جايى كه تعرفه 
حمل و نقل جاده اى حدود چهار سال تغييرى 
نكرده اســت و اين به مثابه ثابت بودن درآمد 
رانندگان است، چرا بايد حق بيمه رانندگان همه 
ساله افزايش يابد.وى افزود: در حالى راننده ها 
حق بيمه پرداخت مى كنند كه انجام آزمايش 
چندين نوبته هر ســال از جملــه براى كارت 
سالمت،كارت هوشمند و گواهينامه با دفترچه 
بيمه قابل انجام نيست و بايد آزاد پرداخت شود. 
وى اضافه كرد:يكى ديگر از مشكالت اين است 
كه در اكثر پايانه هاى بار سيســتم اعالم بار از 
كار افتاده است و همچنين در پايانه بار مشهد 
90 درصد بارها توســط دالالن به صورت آزاد 
در پايانه اعالم مى شود.از سوى ديگر كميسيون 
بار 10 درصد را گاهى تــا 50 درصد از راننده 
مى گيرند و مى گويند كه كرايه توافقى اســت، 

مى خواستيد بار نگيريد. 

روی �ط حاد�

��ر
فرماندار:

 بيمارستان سوم نيشابور
تا سال 98 به بهره بردارى مى رسد

نيشــابور- خبرنگار قدس: فرماندار نيشــابور در جلسه 
شوراى ادارى شهرســتان اظهاركرد: پروژه هاى مختلفى در 
ســطح شهرستان در حال اجرا مى باشــند و بايد به منظور 
كمك به روند پيشــرفت اين پروژه ها، همه دســتگاه هاى 

اجرايى در يك راستا حركت نمايند.
سعيد شيبانى افزود:از آنجا كه اعتبار مناسبى ازسوى دولت 
و همچنين بخــش خصوصى و خيرين به حوزه ســالمت 
شهرستان اختصاص يافته است؛ طرح هاى پيش بينى شده با 
جديت تمام در حال پيگيرى و اجرا مى باشند و بر اين اساس، 
بيمارستان سوم نيشابور نيزتا سال 98 به بهره بردارى مى رسد 

تا مردم بتوانند از خدمات آن بهره مند گردند.
وى خاطرنشان كرد: با توجه به اهتمام دولت در فراهم ساختن 
امكانات و زيرســاخت هاى الزم جهت تحقق سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى، توليد و ايجاد اشتغال، دستگاه هاى اجرايى 
بايد با كاستن روال بروكراسى ادارى و بانك ها با تسهيل روند 
پرداخت تسهيالت به عنوان تأمين كننده مالى چرخه توليد 

و اشتغال، در پيشبرد اهداف ياد شده گامى مهم بردارند.
شــيبانى در بحث تقسيمات كشورى از دو طرح پيشنهادى 
وزارت كشــور در ســازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: 
پيشنهاد اول ارتقاى درجه شهرستان با وضعيت فعلى است 
كه اعتبارات بيشترى درهمه حوزه هاى عمرانى، خدماتى و... 
به شهرستان اختصاص يابد ودر صورت تحقق نيافتن ارتقاى 
درجه،موضوع تقســيمات كشــورى مورد بررسى و ارتقاى 

بخش ها به شهرستان مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
گفتنى است در پايان اين جلسه از خانواده شهيد حسينعلى 
نجفى تجليل شد و ســپس اعضاى شوراى ادارى از مراحل 

تكميل اولين هتل چهار ستاره شهرنيشابور بازديد كردند.

 بناهاى تاريخى شهرستان جوين 
زيرذره بين پژوهشگران دانشگاه تهران

جوين-خبرنگارقدس: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشگرى جوين گفت: شــمارى از پژوهشگران 
و محققين برجســته دانشــگاه تهران از بناها و جاذبه هاى 

گردشگرى وصنايع دستى شهرستان جوين بازديد كردند.
محمد طاهريان مقدم افزود: اين اساتيد دانشگاه ها از بناهاى 
تاريخى از جمله شــهرتاريخى آق قلعه و آرامگاه نجم الدين 
كبرى، آرامگاه سعدالدين حمويه وقوچ تپه با قدمت بيش از 
3000 سال ديدن كردند.به گفته وى هدف از بازديد اساتيد 
و محققين، آشنايى با آداب و رسوم، پيشينه تاريخى و مفاخر 
شهرستان جوين اســت كه در حاشيه بازديد، مدير ميراث 
فرهنگى جوين توضيحاتى را به محققين و پژوهشگران در 

خصوص پيشينه تاريخى شهرستان ارائه كرد.   

 افتتاح نخستين نيروگاه خورشيدى 
خانگى مدد جويان كميته امداد در كوهسرخ 
كوهسرخ - خبرنگار قدس: مدير كميته امداد كوهسرخ 
گفت: در راســتاى خدمت رســانى بيشــتر به افراد تحت 
حمايت كميته امداد طى تفاهمنامه چهارجانبه منعقد شده 
بين كميته امداد، شــركت توزيع برق، بانك ملى و سازمان 
انرژى هاى پاك ايران (ســانا) طرح راه اندازى نيروگاه هاى 

خورشيدى خانگى در ابتداى سال 95 كليد خورد. 
فانى ادامــه داد: در مرحله اول مكان يابى وجانمايى اجراى 
طــرح با اولويت مدد جويان مناطــق محروم وكم برخوردار 
بيش از 600 بازديد ميدانى از منازل مدد جويان شهرستان 
توسط كارشناسان كميته امداد انجام پذيرفت كه در نهايت 
با توجه به محدوديت هاى طرح به لحاظ استحكام و وسعت 
بنا 90مورد از مناطق مدد جويان با توجه به شــرايط ويژه 
به تأييد نهايى رســيد كه از اين تعــداد 31 مورد در بخش 

كوهسرخ است.
وى افزود: قيمت تمام شده هر نيروگاه خورشيدى خانگى با 
هزينه نصب و اجرا مبلغ 230 ميليون ريال اســت كه اعتبار 
مــورد نياز به ازاى هر طرح مبلــغ 80 ميليون ريال از محل 
صندوق قرض الحســنه اشتغال نيازمندان امداد و مبلغ 150 
ميليون ريال از محل تســهيالت قرض الحسنه بانكى با دوره 
تنفس 6 ماهه است كه مجموع كل هزينه در قالب تسهيالت 
بدون آورده اوليه از متقاضى وكمترين سطح تعهدات ضمانت 
از سوى بانك ملى و صندوق اشتغال امداد پرداخت شده است.

رانندگان خودروهاى حمل بار در گفت وگو با قدس انتقاد كردند

 فوت دختر 17 ساله در اثر سقوط نبض بازار بار در دست دالالن!
از ساختمان در بجنورد

انتظامى شهرســتان  فرمانده  بجنورد- خبرنگار قدس: 
بجنــورد از فوت يك دختر17ســاله در حصار گرمخان اين 

شهرستان بر اثر سقوط از ساختمان خبر داد.
ســرهنگ على پاكدل درخصوص جزئيات مرگ اين دختر 
جوان گفت:حادثه عصر روزشــنبه در حصارگرمخان اتفاق 
افتاده اســت. وى درخصوص علت مرگ اين دختر نوجوان 
افزود: مأموران انتظامى به محض دريافت خبر در محل حاضر 
شــدند و اقدام هاى اوليه را انجام دادند و علت اين حادثه در 

دست بررسى قرار گرفته است.

 سارقان 80 ميليونى طال و جواهرات 
در مانه و سملقان به دام افتادند

بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى مانه وسملقان از 
دستگيرى سه سارق طال و جواهر به ارزش 80 ميليون ريال 

در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ على حســين رختيانى اظهار كرد: در پى تماس 
تلفنى اهالى يكى از روستاهاى سطح حوزه استحفاظى مبنى 
بر سرقت طال و جواهر بالفاصله اكيپ گشت بخش انتظامى 

مانه و سملقان به محل اعزام شد.
اين مقــام انتظامى تصريح كــرد: مأموران با گشــت  هاى 
نامحســوس در مناطق جرم خيز سه سارق غير بومى را به 
هويت هاى معلوم كه با يك دســتگاه خــودروى پرايد نوك 
مــدادى در حال تردد بودند، شناســايى و در يك عمليات 

غافلگيرانه، متهمان را دستگير كردند.
سرهنگ رختيانى با اشاره به اينكه در بازرسى از محل اختفاى 
متهم چهار رأس احشام سرقتى كشف شد، بيان كرد: متهمان 

براى تحقيقات تكميلى به پليس آگاهى منتقل شدند. 
وى گفت: با توجه به چهره نگارى صورت گرفته در راستاى 
پرونده ســرقت طال و جواهرات و اظهارات شاكيه مبنى بر 
اينكه يكى از ســارقان لهجه غيربومى داشــت، مظنونيت 
مأموران به سه نفر سارق غيربومى بيشتر شده و با اقدام هاى 
عملى و تطبيق چهره نگارى، ســارقان توسط شاكيه مورد 

شناسايى كامل قرار گرفتند.

در مانه و سملقان به دام افتادند

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر
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در قالب ايده اى با عنوان 100 روز 100 لبخند انجام مى شود
راه اندازى كمپين «مشهد بانشاط»

مهناز خجســته نيا: رئيس گــروه مشــاوران جوان 
شهردارى مشــهد از راه اندازى كمپين «مشهد بانشاط» 
در قالب ايده اى با عنوان 100 روز 100 لبخند خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما هادى قاســم پور روز گذشــته در 
تشــريح برنامه هاى اين كمپين گفت: كمپين «مشــهد 
بانشاط» با هدف حفظ و ارتقاى نشاط و ايجاد بيشترين 
احســاس وابســتگى و همگرايى در ميان شهروندان با 
اجراى بيش از 120 برنامه اجتماعى كليد خواهد خورد.

به گفته وى پيش بينى مى شــود با برگزارى اين پويش 
بزرگ شــهرى تعداد اعضاى رسمى گروه مشــاوران جوان و فعاالن اجتماعى آن به 

بيش از 100 هزار نفر ارتقا يابد.
وى با بيان اينكه اين پروژه همزمان با جشــن كارنامه زرين گروه مشــاوران جوان 
شهردارى مشهد آغاز مى شود، اظهار داشت: اين طرح در هشت مرحله و به مدت 9 

ماه تا پايان سال 96 اجرايى مى شود. 
وى تصريــح كرد: از جملــه برنامه هاى اين طرح مى توان به تشــكيل بزرگ ترين 
زنجيره انسانى اطراف آرامگاه فردوســى، بزرگ ترين ديوار نقاشى كودكان جهان 
با موضوع «مشــهد بانشــاط»، تهيه فيلم از هنرمندان با موضوع نشاط و سالمت 
مردم مشــهد و برگزارى دوره هاى شادى درمانى براى اقشار مختلف آسيب پذير 

جامعه اشاره كرد.
رئيس گروه مشــاوران جوان شهردارى مشــهد در ادامه و در تشريح اقدام هاى سه 
سال اخير از كسب جايزه جهانى خشت طال در حوزه جلب مشاركت هاى شهروندان 
توســط سايت ايده شهر خبر داد و گفت: گروه مشاوران شهردارى مشهد موفق شد 

رتبه جهانى اين جشنواره را از بين 300 طرح و 60 كشور كسب كند.
قاســم پور اجراى پروژه جهانى «كافه ايده» با برنامه «كافه ايده ملل» و عضويت و 
فعاليت جوانان بيش از 80 كشور جهان از پنج قاره را نيز از ديگر گام هاى ارزشمند 
اين گروه برشمرد و افزود: دريافت جايزه جهانى فيلم استانبول در بخش جايزه ويژه 
فيلم برتر با موضوع جوانان هم دســتاورد ديگرى از گروه مشاوران جوان شهردارى 

مشهد به شمار مى آيد. 
وى خاطر نشــان كرد: جايزه ملى نوآورى ســلمان فارســى نيز جايزه اى تخصصى 
براى مخترعان جوان اســت كه شركت كنندگان در قالب گروه هاى سه تا پنج نفره 
ايده هاى خود را به مدت دو روز تكميل كرده و طرح خود را در قالب بوم تهيه شده 

در گروه مشاوران جوان تدوين مى كنند.
قاسم پور همچنين ازثبت 30 هزار ايده توسط جوانان مشهدى خبر داد و گفت: 80 

ايده در حوزه برطرف شدن مشكالت مديريت شهرى اجرايى شده است.

كشف 16 قلم ظروف عتيقه در بجنورد 
بجنــورد- خبرنــگار قدس: 
مديركل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان شمالى 
از دســتگيرى يك متهم و كشف و 
ضبــط 16 قلم ظــروف عتيقه در 

بجنورد خبر داد.
محمــد ســويدانلوئى گفــت: با 
تالش پرســنل زحمتكش نيروى 
انتظامى و انجــام تحقيقات الزم 
فردى كه قصد فروش تعدادى ظروف ســفالى تاريخى را داشــت، دستگير و اموال 
تاريخى مزبور كشــف و ضبط شد. سويدانلوئى تصريح كرد: اشياى به دست آمده را 
شــامل 14 قلم ظروف سفالى از نوع سفال خاكسترى، سياه داغدار، يك قلم ظرف 
ســنگى پايه دار و يك قلم ظرف سفالى خاكسترى شكسته عنوان كرد. وى قدمت 
اشــياى كشف شده را بر اساس نظر كارشناسى حدود 2500 تا 3000 سال قبل از 

ميالد عنوان كرد.
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قدس واكاوى مى كند

پاييز زودرس درختان درمشهد
هنگامــه طاهرى  درختان ريه هاى شــهر 
هســتند كه فضا را براى تنفس، تلطيف و نفس 
كشيدن را تسهيل مى كنند. به طور قطع همه به 
اهميت كاشت درخت و ايجاد فضاى سبز در هر 
شهرى واقفند، اما انتخاب گونه درخت متناسب 
با شرايط محيطى و يا چگونگى تغذيه يا آبيارى 
آن يا توجه به تغذيــه درختان و... نگاهى كامًال 

كارشناسانه مى طلبد.
اين روزها در مشهد شاهد خزان زودرس درختان 
هستيم كه مورد گاليه شهروندان واقع شده است. 
اينكه حتى شــهروندان هم به اين مقوله توجه 
دارند، وظيفه مســئوالن را در حفظ و نگهدارى 

درختان و فضاى سبز سنگين تر مى كند.
يكى از شــهروندان اظهار مى دارد: در حالى كه 
هنوز در فصل تابســتان به ســر مى بريم، شاهد 
سرشــاخه هاى زرد درختان هستيم. آيا سالمت 

درختان شهر در معرض خطر است؟
شهروندى ديگر بيان مى دارد: واقعاً آبيارى گياهان 

در زير آفتاب ظهر، كارى كارشناسانه است؟
او كه دو بار شــاهد آبيارى درختان هنگام ظهر 
بوده، اظهار مى دارد كه اآلن هر كسى مى داند كه 
آبيارى در ختان زير آفتاب باعث ســوختن گياه 

مى شود.
ديگرى مى خواهد بداند كه آيا ايجاد فضاى سبز 
در شــهر فقط يعنى كاشــت و آبيارى آن؟ و آيا 

مسئوالن نگاهى به خاك هم دارند؟
او بيان مى دارد: طورى با فضاى سبز شهر برخورد 

نكنيم كه فردا شرمنده آيندگان شويم.

 مكانيزم دفاعى درختان در برابر گرما
معاون خدمات محيط زيست شهرى شهردارى 
مشــهد در گفت و گو با خبرنگار ما در پاســخ به 
پرســش هاى مردمى مى گويــد، زردى زودرس 
درختان شــهر مشــهد، فعل و انفعال طبيعى 

درختان در محافظت خود از گرماست.
دكتر كاظمى ادامه مى دهد: درختان مشــهد در 
تابستان امسال گرماى باالى 40 درجه را تحمل 
كردند و در اين شــرايط، درخت در رويارويى با 
تنشى مانند گرما براى حفظ خود واكنش نشان 
مى دهــد. او مى افزايد:در اين شــرايط آوندهاى 
درخت براى حفظ آن مــواد غذايى كمترى به 
سرشــاخه ها مى رســاند، اما با برگشت شرايط، 

بالفاصله خود را بازسازى مى كند.
وى ادامه مى دهد: حفظ طراوت درختان شــهر 
در هواى خشــك مشــهد نيازمند برنامه ريزى 
صحيح است كه در اين خصوص سازمان پارك ها 

اقدام هاى گوناگونى انجام داده است.
وى خاطرنشان مى كند: يكى از اين اقدام ها تهيه 
ماشــين مه پاش براى تأميــن رطوبت درختان 

مخصوصاً درختان برگ پهن است.
او عــالوه بر اين اذعان مــى دارد: از جمله داليل 
اينكه درختان برگ پهن مانند چنار دچار خشكى 
شديد مى شــدند، همين كمبود رطوبت هواى 
مشــهد بود كه در حال حاضر با پاشيدن مه در 
شب به درختان، كمبود رطوبت هوا تا حد زيادى 

جبران شده است.
وى ضمن اشاره به اينكه آبيارى درختان مشهد با 
مشكلى روبه رو نيست، مى گويد: سازمان پارك ها 
و فضاى ســبز مشــهد در رويارويى با دماى باال 
ميزان آبيارى درختان را دو برابر مى كند. بنابراين 
اگر درختان با كمبود آب رو به رو بودند آن را به 
شكل خشك شدن نشان مى دادند نه زرد شدن 
سرشاخه ها. دكتر كاظمى اطمينان مى دهد كه 
فضاى سبز مشــهد به طور كامل تحت نظارت 

سازمان پارك ها و فضاى سبز است.

 مشكل درختان يكى دو تا نيست
زرد شــدگى درختان كه اين روزها چهره شهر 
را به پاييزى بدل كرده اســت، ناشى از دريافت 

استرس هاى شديد دمايى است. 
اين را «آرمين اسكوئيان» متخصص فيزيولوژى 

گياهان مى گويد.
او ادامه مى دهد: با توجه به تغييرات اقليمى كه 
در تمام جهان در حال وقوع است، تعدد تنش ها 
در حــال افزايش اســت. اين موضــوع اهميت 

تغذيه گياهى و كمك به ايجاد مقاومت در برابر 
تنش هاى محيطى در فضاى ســبز شــهرى را 
چندين برابر مى كند، اما متأسفانه در سال هاى 
گذشــته از آنجا كه توجه زيادى به مقوله تغذيه 
گياهى در فضاى سبز شهرى مخصوصاً در بخش 
درختان نشــده اســت، امروزه متوجه اتفاقات 

ناگوارى در اين حوزه هستيم.
اين متخصص اضافه مى كند: درختان در سطح 
شــهر تحت تأثير تنش هاى زيادى هســتند از 
جمله گرما، شــورى آب و خــاك و همچنين 
آاليندگى هاى حوزه شهرى كه مى توان به فلزات 
سنگين و گازهاى سمى اشاره كرد كه به سبب 
آن ها تنش هاى گياهان زياد شده است. با توجه 
به افزايش و حضور اين تنش ها فقط آبيارى هاى 
مداوم كمكى به بهبود شرايط درخت نمى كند، 
بلكــه بايد با اســتفاده از تركيبات ضد تنش در 
بخش كشــاورزى و تغذيه اى به القاى مقاومت 
در گياهان كمك كــرد. در اين صورت گياهان 
مى توانند اين اســترس ها را با خسارت كمترى 

پشت سر بگذارند. 
او در اين خصوص تأكيد مى كند: اين موضوع با 

آبيارى بيشــتر قابل جبران نيست، بلكه بايد در 
گياهان مكانيزم هاى مقاومت را فعال كرد. 

به گفته او براى اين مهم مســئولين شهرى بايد 
با توجه بــه اطالعات علمى برنامه ريزى دقيقى 
داشته باشند. مخصوصاً در ماه هاى خرداد و تير 
هر سال در اين ماه ها تنش ها به اوج خود رسيده 
و به درختان خســارات بسيارى وارد مى شود. از 
اين رو در اين ماه هاى مهم بايد تدبيرى انديشيده 
شود تا با اســتفاده از روش هاى نوين در تغذيه 
گياهى، شــرايطى را براى گياهان فراهم كرد تا 
با خســارت كمترى اين استرس ها را پشت سر 
بگذارنــد. او عالوه بر اين بيان مى كند: اگر تعداد 
اين تنش ها زياد شــود و تدبيرى بــراى ايجاد 
مقاومت در گياهــان در برابر اين تنش ها انجام 
نگيرد، گياهان قادر نخواهند بود، خود را بازسازى 
كنند و شرايط بدترى در فضاى سبز شهرى يا ريه 

شهرى ايجاد خواهد شد. 
او عالوه بر اين مى گويد: در چند ســال گذشته 
به داليل اشــاره شــده، بخش زيادى از فضاى 
سبز (درختان شــهرى) را از دست داده ايم واين 
زنگ خطر بزرگى براى شــهر عريض و طويل و 
پر ترددى چون مشهد است. بنابراين نبايد تصور 
كرد كه آبيارى تنها شيوه براى غلبه بر تنش هاى 

پيش رو درختان است. 
او تأكيــد مى كند: مديريت شــهرى بايد براى 
جلوگيرى از خســارت به گياهان و درختان به 
ســمت بهبود وضعيت تغذيه فضاى سبز برود و 
دركنار مديريت آفات و آبيارى و كشت و كار بايد 

مديريت تغذيه را هم مد نظر قرار دهد.

آب و �وا
 استقرار جو پايدار در خراسان رضوى

قدس : هواشناسى خراســان رضوى اعالم كرد: نقشه هاى 
پيش يابى و خروجى مدل هاى هواشناسى  نشان مى دهد در 
24  ساعت آينده جو پايدارى در سطح استان حاكم خواهد 
بود، طى اين مدت پديده جوى قالب در ســطح استان وزش 
باد مى باشد كه در ساعات بعداز ظهر بر شدت و سرعت آن 
افزوده شــده  بطوريكه در پاره اى نقاط( بويژه در نوار شرقى 
و جنوبى اســتان ) وزش باد شديد موقتى توأم با گردو خاك 

دور از انتظار نيست.
بر اساس اين گزارش كمينه و بيشينه هواى مشهد نيز طى 
امروز دوشــنبه به ترتيب 19 و 31 در جه سلسيوس خواهد 

بود.
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 با تزريق گاز به شبكه 9 روستا محقق شد
 بهره مندى 2500 خانوارروستايى 

نيشابور از نعمت گاز 

قدس: رئيس اجراى طرح هاى شركت گازخراسان رضوى از 
موفقيت آميز بودن مراحل تزريق گاز 9روســتاى شهرستان 

نيشابور خبر داد.
ســيد محمد جواد طباطبايى اظهار كرد: مراحل راه اندازى 
و تزريق گاز 9 روســتاى محور فديشه شهرستان نيشابور با 
ساخت و راه اندازى دو مورد ايستگاه تقليل فشار گاز شهرى 
« TBS» با ظرفيت 5000 و 2500 مترمكعب بر ســاعت 

و يك مورد ايستگاه حفاظت كاتديك «CPS» انجام شد.
وى افزود: براى اتمام اين پروژه 58 هزار متر شبكه پلى اتيلن 

و 15هزار و 507 متر شبكه تغذيه فوالدى اجرا شده است.
طباطبايى با اشــاره به پيش بينى ها و اقدام هاى انجام شده 
براى نصب 1600 مورد انشــعاب در اين منطقه اظهار كرد: 
برنامه ريزى هاى الزم براى اشــتراك پذيرى از ســاكنان اين 

تعداد روستا صورت گرفته است. 
به گفته رئيس اجراى طرح هاى شــركت گازخراسان رضوى 
با اتصال 9 روستاى فديشه، حســين آباد جنگل، شهرآباد، 
دستفشــاد، احمدآباد، نصرآباد، گلقندشت، اردمه و فتح آباد 
شهرستان نيشابور به شبكه سراسرى گاز كشور 2500 خانوار 

روستايى از نعمت گاز طبيعى بهره مند شدند.

 سهم پايين دفاتر خدمات مسافرتى از 
ورود مسافر در خراسان رضوى

ايرنا: دبير انجمن صنفى دفاتر مسافرت هوايى و جهانگردى 
خراسان رضوى گفت: دفاتر خدمات مسافرتى و جهانگردى به 
عنوان مشــكلى مزمن سهم پايينى از برنامه ريزى براى ورود 

مسافر در اين استان دارند.
مجيد فرقانى از ســهم اندك و كمتــر از 50 درصدى دفاتر 
خدمات مســافرتى و جهانگــردى در مســافران ورودى به 
خراسان رضوى ابراز ناخرسندى و بيان كرد: يكى از مهم ترين 
عوامل اين است كه خود اماكن اقامتى به صورت مستقيم با 
هدف تأمين منافع بيشــتر اقدام به عقد قرارداد براى اقامت 
مسافران مى كنند.وى افزود: همچنين اغلب ارگان هاى دولتى 
داراى اماكن اقامتى مخصوص خود هستند و اقدام به پذيرش 
و اقامت كاركنان بدون استفاده از ظرفيت تورهاى مسافرتى 
و دفاتر خدمات مسافرتى مى كنند.دبير انجمن صنفى دفاتر 
مســافرت هوايى و جهانگردى خراســان رضوى ادامه داد: 
تورهاى ورودى به مشــهد نيز ساماندهى خاصى ندارند و در 
زمينه برگزارى تورهاى مسافرتى هم داراى فرهنگى ضعيف 
هستيم.وى گفت: توسعه و ترويج فرهنگ مسافرت با تور از 
جمله مسائلى است كه بايد متوليان امر در اين زمينه بيش از 

گذشته تالش نمايند.

 كسب امتياز درجه يك براى 
بيمارستان هاى كاشمر

كوهســرخ - خبرنگار قدس: دكتر محمد جواد يزدانى 
اظهار داشــت: با اجراى برنامه تحول نظام سالمت در سطح 
بيمارستان ها،اقدام هاى بسيار مناســبى در راستاى ارتقاى 
كيفيت هتلينــگ، حضور پزشــكان متخصــص و اجراى 

استاندارد هاى اعتبار بخشى انجام شد.
وى گفــت: در پى بازديدهاى اعتبار بخشــى بيمارســتانى 
توسط ارزيابان ارشد وزارت بهداشت، بيمارستان هاى شهيد 
مدرس(ره) و بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) موفق به كسب 
امتياز درجه يك از ســوى وزارت بهداشت و درمان آموزش 

پزشكى شدند.
وى افزود: در ساليان اخير با اجراى برنامه ملى اعتبار بخشى، 
استانداردهاى سختگيرانه و دقيقى بايد توسط بيمارستان ها 
رعايت شود كه دريافت چنين درجه اى توسط بيمارستان هاى 
كاشــمر، حاكى از انطباق خوب آن با استانداردها و الزامات 

تعيين شده است.
دكتر محمد جواد يزدانى با بيان اينكه از مهم ترين محورهاى 
اين دوره از اعتبار بخشى توجه به ايمنى بيماران، تكريم آن ها 
و رضايتمندى مردم از خدمات بيمارســتان ها بود، ادامه داد: 
بيمارستان هاى سراسركشور پس از اعتباربخشى و با توجه به 
ميزان رعايت استانداردها به ترتيب در گروه هاى درجه عالى، 

يك، دو، سه قرار گرفتند.
مدير شــبكه بهداشت و درمان كاشمر با قدردانى از حمايت 
مســئوالن شهرستان و دانشــگاه علوم پزشــكى مشهد و 
تالش هــاى بى وقفــه همه مديران و پرســنل ســتادى و 
بيمارستان هاى كاشمر، افزود: كســب عنوان «درجه يك» 
توسط بيمارستان هاى شهرستان كاشمر به اين معنى است 
كه مردم در اين بيمارســتان ها از خدمات دريافتى راضى تر 
هســتند و بيمــاران از خدمــات با كيفيت تــر و ايمن ترى

 برخوردارند.

 چرا هيچ كس به فكر بازار كســاد كار نيست؟ ما سه برادر 
در كار «ام دى اف» هستيم و با اين وضع كار و ساخت و ساز 

نمى دانيم چكار كنيم. بايد تعطيل كنيم.
915...6178

 چرا براى خط99، ايستگاه آزادى101حذف شده؟ لطفاً به 
فكر سالمندان هم باشيد.

915...6637
 خواهشمندم براى ارتقاى ســطح امنيت و آرامش عموم 
مردم عزيزمان، دوربين هاى مداربسته پليس و سازمان ترافيك 
شهردارى، به تعداد بيشترى نصب شود چون همين كار باعث 
ترس مجرمين مختلف مى شــود. حتى اگــر به علت نبودن 
بودجه، تعدادى از دوربين ها به صورت صورى نصب شــود، 

خيلى خيلى دركاهش انواع جرايم مؤثر خواهد بود.
915...3558

 آقايان مسئول! چرا پاركينگ هاى طبقاتى كه با هزينه زياد 
احداث ساخته شده  بالاستفاده مانده وكارآيى ندارد؟ نمونه اش 
پاركينگ طبقاتى بزرگ چهارراه آزادشهركه به صورت نمادين 
درآمده وپاركينگ طبقاتى نبش معلم يك كه مدت هاســت 
تعطيل است. فقط مى خواســتيد، آمار بدهيد كه اين تعداد 

پاركينگ طبقاتى ساخته ايد!
915....1074

 جوانى هستم كه پنج ميليون تومان قرض و در بانك رفاه 
شعبه شهر خرو سپرده گذارى كردم.  قرار بود پس از يك ماه 
پنج ميليون وام بگيرم، اما حاال پس از دو ماه مى گويند كه وام 
نيست. اســتفاده كردن از پول مردم بدون هيچ دليلى حرام 
است و من راضى نيســتم. دو ماه معطل شدم. بانك رفاه آيا 

اصالً مديريت و بازرسى هم دارد؟
915...5241

 15 ســال در شهرك  صنعتى به عنوان سرپرست قسمت 
كار كردم و 15سال است بازنشسته شده ام. سؤال من از اداره 
كار اين  است كه چرا نتوانستيد، مسئله گرفتن چك از كارگر 
براى ضمانت كارى توسطه كارفرما  را حل كنيد؟ مگر انسانى 

به نام كارگر برده است!
935...2256

 چندى پيش به داروخانه شبانه روزى گلشهر مشهد رفتم 
و داروى كوريــزان گرفتم. قيمت رويش 3500 تومان بود در 
صورتى كه مثل آب خوردن 7400 تومان حساب كرد. وقتى 
هم ميگى چرا، ميگن همينه كه هست! واى به حال ما مردم.
935...2971

 شهردارى منطقه 3 لطفاً از زمين چمن مصنوعى فوتبال 
طبرسى شمالى 12 بازديد كنيد. جلوى دروازه ها فاقد چمن 

است (كنده شده) و خطرناك است.
915...0248

 درقبض آب مبلغ آب بها آمده 9400 تومان به غيراز قانون 
بودجه وعوارض و آبونمان مبلغ تبصره هاى قانونى كه 7200 

تومان است. لطفاً پيگيرى فرماييد.
915...7579

 يك مسئول خبر داد
  فعاليت 1000 مركز آموزشى

 وفنى حرفه اى در خراسان رضوى
شانديز- خبرنگار قدس: معاون آموزشى وپژوهشى اداره 
كل فنى وحرفه اى خراسان رضوى در جلسه كارگروه اشتغال 
و ســرمايه  گزارى كه در سالن اجتماعات فرماندارى طرقبه 
وشانديز برگزار شد، گفت: بيش از 1000 مركز آموزشى فنى 
وحرفه اى در حال حاضر در استان فعاليت دارند  كه پنج درصد 
از اين تعداد دولتى هســتند كه در حوزه آموزش  نيروى كار 

فعاليت داشته و خدمات ارائه مى دهند.
خراسانى افزود: عالوه بر آن طرح هاى متنوع در اين سازمان 
در حــوزه آموزش از قبيل طرح مهارت آموزى در محيط كار 

اجرا مى شود. 
وى ياد آور شد: دولت در اين راستا تسهيالت خاص و ويژه اى 
براى كارآموزان و واحد هــاى فعال در اين طرح مد نظر قرار 
داده كه بنگاه هاى مختلف اقتصادى مى توانند براى مشاركت 

به ادارات فنى و حرفه اى سراسر استان مراجعه كنند. 
فرماندار طرقبه و شانديز هم در اين جلسه خواستار استقرار 
اداره فنى و حرفه اى در اين شهرستان شد و گفت: استقراراداره 
فنى و حرفه اى در اين شهرستان مى تواند در راستاى مطالبه 

در حوزه اشتغال توليد و سرمايه گذارى مؤثر باشد. 
سيد حسن حســينى در ادامه افزود: با توجه به ظرفيت هاى 
گســترده خدماتى صنعتــى توليدى و گردشــگرى در اين 
شهرســتان، مهم ترين عامل بيكارى، نبوِد متخصص الزم در 
نيروى كار براى تصدى ظرفيت هاى شــغلى است و از سوى 
ديگر حجم زيــادى از نيروهاى متخصص غيرمرتبط با بازار 
كار روبه رو هســتند كه مى توان با امكان سنجى و تشخيص 
ظرفيت ها نســبت به آموزش هوشمندانه اقدام كرد تا بخش 
اعظم مشــكل بيكارى حل شود كه سازمان فنى حرفه اى در 

اين حوزه مى تواند با تدبير اقدام كند.

مخاطبان عزيز خرسنديم كه ارتباط دوسويه با اين 
رسانه در ارسال سوژه از سوى شما خوانندگان 
گرامى، با راه اندازى اين ستون به ثمر نشست، 

بنابراين اميدواريم مسئوالن دستگاه هاى اجرايى با 
پاسخ خود، ما را در اين مسير همراهى كنند. شما 

مى توانيد از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما 
در تماس باشيد.

تغذيه گياهى و كمك به ايجاد مقاومت در برابر 

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه 
خود مى داند در جهت رفع مشكالت 

مردمى،  سوژه هاى ارسالى از سوى 
خوانندگان  عزيز    در حوزه هاى 
شهرى، اجتماعى، اقتصادى و ...  را 

پيگيرى و منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از طريق 

سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.
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استاندار خراسان رضوى در مراسم افتتاح پروژه 150 واحدى مسكن مهر ويژه طالب خبر داد

توسعه خدمات متوازن در مركز  و حاشيه شهرمشهد

خبر

حسين پورحســين  با حضور استاندار 
خراســان رضوى پروژه 150 واحدى مسكن 
مهــر ويژه طــالب علوم دينى در شــهرك 

مهرگان مشهد، به بهره بردارى رسيد. 
 عليرضا رشــيديان در اين مراسم با اشاره به 
اينكه يكى از اهداف متعالى نظام اســالمى، 
توسعه فرهنگى و نهادينه كردن ارزش هاى 
دينى و الهى در جامعه اســت، افزود: در اين 
ميان نقش طالب به عنوان شــاگردان امام 
صادق(ع) و كسانى كه مسئوليت مستقيم ترى

 در اين حوزه دارند؛ تعيين كننده است. 
وى  تأكيد كرد: بايد از ظرفيت علم، آگاهى 
و دانش اين افراد براى اشاعه فرهنگ دينى، 
پاسخگويى به شبهات بويژه در نسل جوان و 

حل معضالت اجتماعى استفاده كنيم. 
رشــيديان به اهتمام دولت مبنى بر توسعه 
متوازن خدمات در اقصى نقاط كشور اشاره 
و خاطرنشان كرد: تمام تالش خدمتگزاران 
مردم، كاهش فاصله مركز با پيرامون شهر به 

لحاظ كالبدى است. 
وى تصريح كرد: اگرچه هنوز تا نقطه ايده آل 
فاصله داريم، ولى در چهار ســال گذشته در 
اين خصوص تالش هاى گسترده اى صورت 
گرفته است؛ به گونه اى كه رئيس كميسيون 

امنيت ملى مجلس شوراى اسالمى خدمات 
ارائه شده را در بازديد اخير خود در مقايسه 
با دو سال گذشــته قابل قدردانى و ارائه در 
ســطح ملى، توصيف كرد. استاندار خراسان 
رضوى با بيان اينكه جمعيت شــهر مشهد 
حدود 600 هزار نفر بوده و هم اكنون طبق 
آخرين سرشــمارى سال گذشته افزون بر 3 
ميليون و 400 هزار نفر شده، گفت: بيش از 
يك ميليون و 200 هزار نفر در هشت پهنه و 
66 محله حاشيه شهر مشهد ساكن  شده اند. 
رشــيديان افزود: طى استقرار دولت تدبير و 
اميد، مدارس سه نوبته در حاشيه شهر به دو 
نوبت كاهش پيدا كرده و تا پايان امسال ميزان 
ساخت شبكه فاضالب در اين مناطق به 400 
كيلومتر مى رسد، تصفيه خانه ساخت شده و 
خدمات زير بنايى مثل آب، برق و گاز رسانى 
نيز در حال تكميل اســت. وى اظهار داشت: 
ســاخت ســوله هاى چند منظوره صالحين 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمى، ايجاد 
پارك ها و فضاى ســبز از سوى شهردارى و 
راه اندازى پايگاه ها و مراكز سالمت از طريق 
وزارت بهداشت  از جمله ديگر اقدام هاى انجام 

شده در حاشيه شهر است. 
به گفته اســتاندار خراسان رضوى راه اندازى 

حوزه هــاى علميه و تخصيــص اعتبار براى 
ســاخت و ترميم مســاجد در حاشيه شهر 
مشهد طى چهار سال گذشته به جد دنبال 
شده است. رشيديان گفت: دشمنان به اين 
مهم پى برده اند كه يكى از پايه هاى اساسى 
قدرت نظام جمهورى اسالمى ايران، پايبندى 
مــردم به اصول و ارزش هــاى الهى و دينى 
است. به همين منظور تمام تالش خود را از 
طريق شبكه هاى ماهواره اى، فضاى مجازى 
و... براى سست كردن اعتقادات در جامعه به 

كار گرفته اند.

وى تأكيد كرد: حضور طالب و فضالى حوزه 
در بدنــه جامعه و بويژه مناطق حاشــيه اى 
باعث رونق اماكن فرهنگى، جذب جوانان به 
سمت دين  و خنثى شدن توطئه هاى شوم  

دشمنان مى شود.
گفتنى است در اين مراسم 150 واحد مسكن 
ويــژه طالب با اعتبارى بيــش از 9 ميليارد 
تومان با هــدف ارتقاى مباحث فرهنگى در 
مناطق كم برخوردار به بهره بردارى رسيد و 
هفته گذشته نيز  50 واحد ديگر در شهرك 

رضويه مشهد افتتاح شد.

بجنــورد- خبرنگار قدس: اســتاندار 
خراســان شــمالى در تازه ترين نشست 
شوراى آموزش و پرورش ضمن تأكيد بر 
لزوم همكارى تمام دستگاه ها با اين نهاد 
براى آماده ســازى و بازگشايى مدارس در 
آغاز مهرماه، از اتخاذ تدابيرى براى تسريع 
بازسازى مدارس آسيب ديده از زلزله خبر 

داد.
محمدرضا صالحى در اين نشست، جلب 
كمك هاى ديگر دســتگاه ها و نيز خّيران 
را براى بازسازى، تعمير و تجهيز مدارس 
تا پيش از آغاز سال تحصيلى جديد مورد 
تأكيد قرار داد و گفت: همه تالش ها بر اين 
نكته متمركز است كه مهر96 مدارس در 
كمال طراوت و شادابى براى حضور دانش 

آموزان آماده باشد.
رئيس شــوراى آموزش و پرورش استان 
همچنين اتخاذ راهكارهاى كارشناســى 

شــده براى بهينه ســازى ســامانه هاى 
گرمايشــى مدارس كوچك و روستايى را 
خواســتار شــد و از ادارات كل آموزش و 
پرورش و نوسازى مدارس خواست، برنامه 
منسجمى براى اين منظور تدارك ببينند.

صالحــى از برگــزارى جلســات و اتخاذ 
تصميماتى براى بهــره گيرى از ظرفيت 
خّيران مدرسه ساز، بانك ها و بنيادهاى عام 
المنفعه براى كمك به بازســازى مدارس 
آسيب ديده در اثر زمين لرزه ارديبهشت 

ماه نيز خبر داد.
غالمرضــا عــوض زاده فرمانــدار مانه و 
ســملقان نيز در اين نشســت با اشاره به 
خدمات دولت در اين شهرستان، بازسازى 
142 كالس درس را در كمتــر از چهــار 
سال با هزينه اى معادل 160 ميليارد ريال 
رويدادى بى سابقه در تاريخ اين شهرستان 
توصيف كــرد و گفت: 22 مدرســه نيز 

استانداردسازى شده، ولى براى تخريب و 
بازسازى شمار ديگرى از مدارس فرسوده 
به اعتبــارات تكميلى نياز اســت. مجيد 
پورعيسى رئيس سازمان برنامه و بودجه 
استان هم در اين نشست با اعالم آمادگى 
كارگروه اقتصاد مقاومتى براى حمايت از 
مصوبات شــوراى آموزش و پرورش گفت: 
براى تأمين اعتبار طرح هاى بازســازى يا 
تجهيز مدارس اســتان بايد بيش از پيش 
از ظرفيــت خّيــران و كمك هاى مردمى 

و ديگر دســتگاه ها يارى جست.در پايان 
اين نشســت، تصميماتى براى مديريت 
يكنواخت مدارس و مراكز پيش دبستانى 
غيردولتى، تأمين هزينه هاى اردوى ملى 
ســازمان دانش آموزى، انســداد مبادى 
بى ســوادى، واگذارى اراضــى دراختيار 
هنرســتان ها و آموزشكده هاى كشاورزى 
استان به بخش غيردولتى براى نوسازى و 
تجهيز آن ها و آماده سازى مدارس استان 

براى بازگشايى در مهر 96 اتخاذ شد.

در نشست شوراى آموزش و پرورش خراسان شمالى تصويب شد

تسريع بازسازى مدارس زلزله زده براى اول مهر

و ديگر دســتگاه ها يارى جست.در پايان استانداردسازى شده، ولى براى تخريب و 
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