
از كاركردن در كارگاه ترشى تا سرپرستى 2 كارگاه اجراى طرح راه آهن جوين- اسفراين شتاب مى گيرد
گفت وگوى قدس با يك كارآفرين جوان نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى:

قدس  از پله ها باال مى روم همه كارگاه او 
اتاقى حدود 10 متر است كه باالى پشت بام 
با دست هاى زن جوانى ساخته شده است كه 

در 16 سالگى هم پدر و هم مادر شد.  
«فاطمه بيدالهى» جزوكارآفرينانى است كه با 
همت مردانه اش امروز جزو زنان موفق است 

كه تعدادى هم براى ...

قدس  نايب رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس شوراى اسالمى گفت: هيئت 
امناى صندوق توســعه ملى بتازگى استفاده 
از منابع اين صنــدوق براى اجراى پروژه هاى 
ريلى را تصويب كرد و با اين اقدام اجراى طرح 
راه آهن جوين- اسفراين شتاب مى گيرد.هادى 

.......صفحه 2قوامى در... .......صفحه 4 
هر

: م
س

عك

«سينا آمفوليش» در سبد داروهاى صادراتى
قدس پيگيرى كرد

 معرفى جايگزين اليت 
همچنان در مرحله 

وعده ها

.......صفحه 2

در گفت و گو با دكتر جعفرى، دانشمند مشهدى توليد كننده داروى درمان بيمارى سالك عنوان شد

.......صفحه 4

گزارش قدس از گاليه شهروندان در خصوص 
جريمه 100 درصدى نداشتن «من كارت»

يك جريمه ناعادالنه!

قدس  معرفى شركت جايگزين اليت همچنان در پيچ وعده ها 
متوقف شده است و متوليان اميدوارند بزودى از اين پروسه عبور 
كنند. اگر پيگير اخبار و اتفاقات شــركت اليت بوده باشيد به 
خاطر داريد كه از ســال گذشــته و پس از گفت وگوهاى زياد 

در مديريت ...

قدس   اوايل ارديبهشت امسال طبق يك سنت هرساله، نرخ 
كرايه اتوبوس در مشهد در حالى افزايش يافت كه امسال اعمال 
جريمه 100 درصدى به جاى راهكارى براى تشــويق، نوبرانه 
اين سنت بود. اعضاى شوراى اسالمى شهر مشهد در اين اقدام 
مصوب كردند در صورت پرداخت نقدى كرايه به دليل نداشتن 
من كارت و يا شارژ من كارت، نرخ كرايه 2 برابر افزايش يابد كه 

اين رقم براى خطوط روزانه، چه در...
.......صفحه 3

kروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــرانروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m

يكشنبه 6 خرداد 1397

 11 رمضان 1439 
27 مى 2018  
سال سى و يكم  
شماره 8695  
ويژه نامه 3081 

جشنواره 
پرواز 

در بيرجند
قدس   ششمين جشنواره پروازهاى نمايشى 

در بيرجند با حضور شهروندان برگزار شد.
سرپرست سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى بيرجند در حاشــيه اين جشنواره 
گفت: با تالش خلبانان، هواپيماها و بالگردهاى 
مدل و پاراموتور بر فراز ســايت پروازى دشــت 

فوداج پرواز خود را به نمايش گذاشتند.
محمد رضا قالسى ادامه داد: در اين دوره براى 
هواپيماهــاى مدل تيم 15 نفــره اى با عنوان « 
آشــيانه پرواز توس» از خراســان رضوى و 10 
نفــر نيــز از بيرجند با عنــوان «بيرجند فالى» 
پــرواز خود را به نمايش گذاشــتند. وى گفت: 
هفت هواپيماى فوق سبك نيز با 14 خلبان در 
محل سايت پروازى فرودگاه قديم پرواز كردند. 
قالسى هدف از برگزارى اين جشنواره را ايجاد 
روحيه نشاط و شادابى در شهروندان عنوان كرد 
و افزود: اين جشــنواره در مــاه مبارك رمضان 
مى تواند تنوع ايجــاد نموده و فضاى مفرحى را 

براى شهروندان فراهم كند.

9ع
70
31
39

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی  عادی شرکت تعاونی آب 
بران یاوران نهر مظفری  تاریخ انتشار 1397/03/06   
مجم��ع عمومی عادی   ش��رکت تعاونی آب ب��ران یاوران 
نه��ر مظف��ری  درس��اعت 10 صب��ح  روز یکش��نبه   مورخ  
1397/03/27  در محل حسینیه  روستای  کندکلی برگزار 
می شود . از کلیه داوطلبان عضویت دعوت می شود با در 
دس��ت داشتن ورقه ورود به جلس��ه جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند 
ضمنًا داوطلبان عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی موظفند 
تا 7 روز پس از صدور دعوتنامه تش��کیل مجمع عمومی 
عادی م��دارک مربوطه را به هیئت مدیره تحویل نمایند 
 * دستور جلسه :1 قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسی 
2- ط��رح و تصوی��ب ت��راز نام��ه ه��ا و صورته��ای مال��ی 

94,95,96
3- طرح و تصویب بوجه پیشنهادی سال 97 

4-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره وبازرس
5- اخذ مجوز برای عضویت در اتحادیه تعاونیهای آب بران 

نماینده هیئت مدیره
شرکت تعاونی آب بران یاوران نهر مظفری  
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        سال 1397 سال حمایت از کاالی ایرانی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه اتحادیه بازرگانی شرکتهای 

تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
باسالم

احتراما"، به اس��تحضار میرساند حس��ب تصمیم هیئت مدیره ، مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه 
رأس س��اعت 12  روزپنج شنبه 1397/04/14در محل اتاق جلسات اتحادیه واقع در مشهد، بزرگراه 
امام علی )ع( ، بلوارحجاب،روبروی خیابان رازی ، مجتمع اداری و انبارهای اتحادیه )مجتمع ش��هید 

ساجدی( برگزار میگردد.
ل��ذا خواهش��مند اس��ت موضوع را در جلس��ه هیئ��ت مدی��ره آن تعاونی مط��رح و یك نف��ر نماینده 
تام االختیار به منظور شرکت در جلسه مذکور تعیین که در موعد مقرر با همراه داشتن معرفی نامه 

کتبی رأس ساعت تعیین شده در جلسه حضور بهم رساند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی 
2- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی س��ال 1396 اتحادیه شامل ترازنامه ،حساب سود 

وزیان و سایر گزارشهای مالی .
3- اتخاذ تصمیم در مورد ذخایر قانونی و چگونگی تقسیم سودسال 1396.

4- تصویب هزینه کرد ذخیره احتیاطی توسط هیئت مدیره.
5- طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی  س��ال 1397و پیش��نهادات مطروحه توسط هیئت مدیره که به 

پیوست میباشد.
6- طرح و تصویب تغییرات سرمایه با توجه به سود سال 1396.

7-تصمیم در خصوص س��رمایه گذاری درزمینه ساخت وس��ازمجتمع شهیدساجدی به منظوراحداث 
انبار،دفتراداری،مرکزتجاری وغیره.

8- طرح وتصویب خرید،فروش ،رهن واجاره امالك)در مجتمع شهیدس��اجدی(وخرید،فروش و اجاره 
ماشین آالت)پرایدولیفانX60 و سوزوکی ویتارا(ویاهرنوع خودرو  مورد نیاز اتحادیه.

9- انتخاب دونفراعضای اصلی ودو نفر علی البدل هیئت بازرس��ان و یك ش��رکت حسابرسی رسمی 
برای مدت یك سال مالی وفق اساسنامه.

10-  انعقاد قرارداد مشارکت با سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص مجتمع شهید ساجدی
ضمنا" چنانچه آن تعاونی تمایل به کاندیداتوری فردی جهت سمت هیئت بازرسین اتحادیه را دارد 
نماینده خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی با توجه به مفاد ماده 38 قانون 
تع��اون ودس��تورالعملهای مربوطه  همراه با مدارك ذیل کتبا" به دفت��ر این اتحادیه به آدرس فوق 

الذکر معرفی و تسلیم نمایند.
مدارك الزم:1- تصویر صورتجلس��ه هیئت مدیره ش��رکت تعاونی مبنی بر انتخ��اب نماینده حقیقی 

برای کاندیدای عضویت در  هیئت بازرسان.
2- تکمیل و امضای فرم ثبت نام پیوست توسط نماینده داوطلب برای عضویت در هیئت بازرسان 

3- سه قطعه عکس4*3 ، تصویر کامل شناسنامه ،کارت ملی و تصویر مدرك تحصیلی
سیدکاظم انتظام-رییس هیئت مدیره اتحادیه
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ت اول
نوب انحالل شرکت منحله در حال تصفیه مسکن آزاد اتحاد 

طوس سناباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 37287 و 
شناسه ملی 10380528608

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1396/11/21 
و نامه ش��ماره 234834 مورخ 96/12/23 اداره تعاون 
کار و رف��اه اجتماعی مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د:

1- آق��ای امی��ر فرهادی��ان 0932014593 ب��ه س��مت 
حس��ین  محم��د  آق��ای  و  تصفی��ه  هیئ��ت  رئی��س 
نای��ب  س��مت  ب��ه   0889234604 ثق��وری  س��االری 
 1239526504 ش��یبانی  جمش��ید  آق��ای  و  رئی��س 
ب��ه س��مت منش��ی هیئ��ت تصفی��ه انتخ��اب ش��دند.

2- آق��ای جمش��ید ش��یبانی 1239526504 ب��ه س��مت 
مدیر اجرایی تصمیمات هیئ��ت تصفیه انتخاب گردید.

3- کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک- س��فته- برات و اوراق به��ادار با امضای 
س��ه نفر از اعضای هیئت تصفیه ب��ا نام های آقای امیر 
فرهادیان )رئیس هیئت تصفیه( و آقای محمد حس��ین 
س��االری ثقوری )نایب رئیس( به اتفاق آقای جمش��ید 
ش��یبانی )مدی��ر اج��را( و مه��ر ش��رکت دارای اعتب��ار 
اس��ت و اوراق ع��ادی و نامه ها با امضای آقای جمش��ید 
ش��یبانی )مدیر اجرا( و مهر ش��رکت معتبر خواهد بود.

ب��ا ثب��ت این مس��تند تصمیم��ات تعیین س��مت مدیر/ 
ح��ق  دارن��دگان  تعیی��ن  تصفی��ه،  هیئ��ت  مدی��ران/ 
س��وابق  در  متقاض��ی  توس��ط  ش��ده  انتخ��اب  امض��اء 
الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثب��ت و در پایگاه 
آگهی ه��ای س��ازمان ثب��ت قاب��ل دس��ترس میباش��د. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی
 فوق العاده نوبت اول )مرحله دوم( شرکت 

تعاونی مرزنشینان سفیربخش مرکزی سرخس
بدینوس��یله به اطالع نمایندگان محترم گروههای 
فرعی حوزه عمل ش��رکت می رساند مجمع عمومی 
ف��وق العاده نوبت اول )مرحله دوم(  ش��رکت در 
ساعت 17روز چهار ش��نبه مورخ1397/3/23در 
مح��ل  س��الن اجتماعات ش��رکت واق��ع در خیابان  

امیرکبیر پالک 17 برگزار میگردد .
 لذا از نمایندگان محترم  خواهشمنداس��ت جهت 
ش��رکت در جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده در 

موعد مقرر در محل مذکور حضور بهمرسانید.
دستور جلسه :

1-اصالح ماده 6  اساسنامه
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان سفیر بخش 

مرکزی سرخس
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ت اول
نوب

آگهی مجمع عمومی عادی
شرکت تعاونی صنف جعبه سازان مشهد

جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول در س��اعت 20 روز شنبه مورخه 1397/4/9 در محل 
تاالر گلدیس واقع در بلوار شهید صادقی، روبه روی روزنامه خراسان، برگزار می شود. لذا از 
کلیه اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه دعوت به عمل می آید.

دس��تور جلسه: استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس / انتخابات هیئت مدیره جدید 
با توجه به اتمام مهلت / انتخابات بازرسان 97 / طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 
س��ال96 / طرح و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی 97 / تصمیم 

گیری در خصوص زمین شرکت تعاونی / سایر موارد در اختیارات مجمع عمومی عادی.
ضمنًا کسانی که داوطلب سمت بازرس و هیئت مدیره هستند ظرف یک هفته از تاریخ نشر این 

آگهی باید مدارک الزم را به شرکت تعاونی ارائه دهند.
همچنین در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نیست می تواند حق رأی خود را به عضو 
دیگ��ر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. برای این امر الزم اس��ت عضو به همراه وکیل 
خود حداکثر تا 24 س��اعت قبل ش��روع مجمع به دفتر تعاونی مراجعه نماید. هر عضو وکالت 3 

عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را می تواند داشته باشد.
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی صنف جعبه سازان مشهد
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ت اول
نوب

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت تعاونی صنف جعبه سازان مشهد

جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول در ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه 
مورخ��ه 1397/4/9 در محل تاالر گلدیس، واقع در بلوار ش��هید صادق��ی، روبه روی روزنامه 

خراسان برگزار می شود. لذا از کلیه اعضاء جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این 
جلسه دعوت به عمل می آید.

دس��تور جلس��ه: اس��تماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس / ط��رح و تصویب ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال های 94 و 95 / طرح و تصویب صورت های مالی سال های 94و 95 / طرح 
و تصویب بودجه پیش��نهادی هیئت مدیره ش��رکت برای سال مالی 94 و 95 و 96 / سایر موارد 

در اختیارات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.
همچنین در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نیست می تواند حق رأی خود را به عضو 
دیگ��ر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. برای این امر الزم اس��ت عضو به همراه وکیل 
خود حداکثر تا 24 س��اعت قبل ش��روع مجمع به دفتر تعاونی مراجعه نماید. هر عضو وکالت 3 

عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت 1 عضو را می تواند داشته باشد.
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی صنف جعبه سازان مشهد
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 )آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی تهیه و توزیعی بنیان اعتماد طوس(

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت تعاونی 
تهیه و توزیعی بنیان اعتماد طوس رأس ساعت 17 

سه شنبه1397/3/22 در محل س��الن اجتماعات بنیاد 
مس��کن انقالب اسالمی استان  خراس��ان رضوی برگزار 
میگ��ردد از کلی��ه اعضا محترم دعوت میش��ود اصالتا و 
وکالت��ا جه��ت اتخاذ تصمیم نس��بت ب��ه موضوعات ذیل 
در مجمع حضور بهم رس��انند اعضای محترمی که امکان 
حضور آنها حضور در جلس��ه مقدور نمیباشد میتوانند  
حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
واگ��ذار نماین��د.در ای��ن ص��ورت تع��دادآرای وکالتی 
ه��ر عضو حداکثر س��ه رای وهر غیر عض��و تنها یک رای 
خواه��د بود وکالتنامه ها بایس��تی حی��ن  انجام  مراحل 
قانونی س��ه روز قبل از برگزاری  مجمع به دفتر شرکت 
به نشانی:مش��هد- بولوار ش��هید رفیعی- نبش شهید 
رفیعی 7 پالک1 طبقه دوم  تحویل تا پس از تاییدوکالت 
نامه  های مزبور توس��ط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع 
برای فرد نماینده  صادر گردد.ضمنا داوطلبان عضویت  
در س��مت بازرس ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این 
آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت ثبت نام به دفتر 

شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند
دستور جلسه:1/ استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس

2/تصوی��ب ترازنام��ه و صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه 
سال1396

3/تصویب بودجه پیشنهادی سال1397
4/تعیی��ن و تصویب پاداش هیئت مدی��ره و بازرس و 

کارکنان شرکت
5/ انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل سال1397

هیئت مدیره
شرکت تعاونی بنیان اعتماد طوس
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان 
کمیته امداد امام خمینی )ره(شماره ثبت 9908  تاریخ انتشار : روز یکشنبه مورخه 97/3/6

جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول تعاونی در روز دوش��نبه مورخ 1397/4/4 رأس س��اعت 14 در محل 
اداره کل کمیته امداد واقع در بلوار مدرس- مدرس 12 برگزار خواهد ش��د . از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود با 
همراه داش��تن مدارک عضویت در جلسه مجمع شرکت نمایند. اعضائیکه امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد
 م��ی توانن��د حق رای خود را به موجب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند دراینصورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود . ضمنا اعضاء متقاضی اعطا وکالت میتوانند به همراه وکیل 
مورد نظر از س��اعت 8 الی س��اعت 12 روزهای زوج تا مورخه 1397/4/3 به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا پس از تائید 
وکالت نامه های مزبور برگه ورود به جلس��ه مجمع برای فرد نماینده صادر گردد. همچنین داوطلبان عضویت در س��مت 
هیئت مدیره / بازرسی شرکت میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ و تکمیل فرم کاندیداتوری 

و ارائه سایر مدارک مربوطه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند تا نسبت به انجام امور قانونی اقدام الزم بعمل آید .
دستور جلسه : 1-قرائت گزارش عملکرد سال 1396 تعاونی توسط هیئت مدیره و بازرس 

2-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی سال 1396 تعاونی شامل : عملکرد ، ترازنامه ، حساب سود و زیان 
تقسیم سود و سایر گزارشهای مالی تعاونی      3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397

4-طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص جابجایی فروشگاه مرکزی    5-انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای 3 سال 
6-انتخاب بازرس / بازرسین اصلی و علی البدل برای یک سال مالی 

با احترام – هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان کمیته امداد 
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آگهی مزایده غیرحضوری )کتبی (
 اداره اوق��اف و ام��ور خیری��ه  ناحی��ه 2  مش��هد در  نظر دارد  
محصوالت  سردرختی گیالس و آلبالوی موقوفه گوهرشاد آغا 
واقع در روس��تای محسن آباد را از طریق مزایده غیرحضوری 
)کتبی( به فروش برس��اند متقاضیان برای کس��ب اطالعات و 
ش��رکت در مزای��ده می توانند به ای��ن اداره  واقع در خیابان 
آبکوه 2 نرس��یده به خیابان س��ناباد روبروی استخر سعدآباد 

مراجعه و یا با تلفن 38447900 تماس حاصل نمایند.
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 2 مشهدمقدس
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قدس پيگيرى كرد 

 معرفى جايگزين اليت همچنان در مرحله وعده ها
��ر

��ارش �و�ه

على محمدزاده  معرفى شركت جايگزين 
اليت همچنان در پيچ وعده ها متوقف شــده 
است و متوليان اميدوارند بزودى از اين پروسه 

عبور كنند.
اگر پيگير اخبار و اتفاقات شــركت اليت بوده 
باشــيد به خاطر داريد كه از ســال گذشــته 
و پــس از گفت وگوهــاى زيــاد در مديريت 
شــهرى و شوراى شهر مقرر شــد به منظور 
پايــان دادن به روند زياندهى شــركت براى 
شــهردارى وافزايــش نارضايتى شــهروندان 
بــه فعاليــت اين شــركت در مشــهد پايان 

دهند.
بر همين اســاس و پس از تصويب نهايى در 
شوراى شــهر فراخوانى براى جذب پيمانكار 
جديد منتشر شد وپس از اتمام مهلت اعالمى 
رئيس كميســيون حمل ونقل شوراى شهر 
اعالم كرد تا پايان ســال شــركت جايگزين 

مشخص خواهد شد.

 وعده بى نتيجه 
چند هفته مانده به پايان ســال96 با بهاروند 
رئيس كميســيون حمل ونقل شوراى شهر 
گفت وگو كرده و از نتيجه بررسى پيشنهادات 
پرسيديم كه وى گفت: باتوجه به شلوغى كار 
در شــورا به سبب بررســى اليحه بودجه 97 
فرصت بررسى پيشنهادات فراهم نبوده، ولى 
ســعى مى كنيم تا پايان فروردين اين كار را 

انجام دهيم. 
با اتمــام فروردين ماه هم خبــرى از نتيجه 
مورد نظــر نشــد و درپيگيرى موضــوع باز 
اعالم شــد كــه كار بررســى پيشــنهادات 
بزودى آغاز مى شــود وپيش بينى مى شــود 

تا پايان ارديبهشــت ماه نتيجه نهايى حاصل
 شود.

اما ارديبهشــت هم به پايان رسيد و هفته اول 
خرداد هم در حال اتمام است؛ بنابراين براى بار 
چندم با بهاروند تماس گرفتيم و پيگير آخرين 

اقدام ها شديم.

 هنوز نهايى نشده است
رئيس كميســيون حمل ونقل شوراى شهر 
گفت:بررســى كلى پيشــنهادات انجام شده 
وپيشــنهاد تعــداد اندكــى از شــركت هاى 
متقاضــى كه شــرايط بهترى داشــتند هم 
مــورد تجزيه وتحليــل و بررســى فنى قرار 
گرفته، اما هنوز بررسى نهايى صورت نگرفته 

است.

بهاروند اظهار داشــت:دليل كندى كار در اين 
مقطع مصادف شــدن با مــاه مبارك رمضان 
مى باشــد، چراكه برخى از شركت ها از تهران 
تقاضا داده اند و براى حضور در مشهد معذوريت 
دارند، ولى با اين حال تالش مى كنيم تا پايان 
ماه رمضان پروسه بررســى پيشنهادات را به 

اتمام برسانيم. 

در حوالى امروز2

برگزارى مسابقه قرآنى و تربيتى سوره 
لقمان در نيشابور

نيشــابور- خبرنگارقدس: همزمان با ماه مبارك رمضان 
مسابقه قرآنى،تربيتى وحفظ ســوره لقمان توسط دبيرخانه 
ويژه كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد اداره فرهنگ وارشاد 
اسالمى نيشــابور برگزار مى شود. معاون اداره فرهنگ وارشاد 
اسالمى نيشابور اظهاركرد:سوره لقمان به لحظات آموزه هاى 
خاص تربيتى و اجتماعى برجســته است كه بايد در جامعه 

امروز بيش از پيش به آن توجه شود.
عراقى به ســوره لقمان اشاره و عنوان كرد: در سوره لقمان بر 
نوع انتخاب واژه ها در گفت وگو با فرزندان، محدوده اطاعت از 
والدين از نظر قرآن وتوصيه به نماز، صبر و پرهيز از فخرفروشى 

مورد تأكيد قرآن قرار گرفته است.
وى اذعان كرد: مسابقه قرآنى وتربيتى سوره لقمان با اهتمام 
دبيرخانه ويژه كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد وهمكارى 
اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمى و مؤسسه آموزشى،پژوهشى 
نسيم زندگى در ماه مبارك رمضان در تمام كانون هاى مسجد 

شهرستان برگزار شده است.

برگزارى جشن رمضان و نمايشگاه قرآن 
در 15 شهرستان

قدس: سرپرست اداره امور شهرستان هاى اداره كل فرهنگ 
و ارشــاد اسالمى خراسان رضوى از برگزارى جشن رمضان و 

نمايشگاه قرآن و عترت در 15شهرستان استان خبر داد.
حميد صابر با بيان اينكه ويژگى نمايشــگاه قرآن و جشــن 
رمضان امسال شهرستان هاى استان خراسان رضوى عدالت 
فرهنگى در راستاى توزيع عادالنه اين فعاليت در شهرستان ها 
است، گفت: تمام تالش بر اين است كه مردم 15 شهرستان 
خراســان رضوى از برنامه هاى فرهنگى- هنرى ماه مبارك 
رمضان بهره مند شــده و خدمات فرهنگى- هنرى در سطح 

استان ميان همه اقشار توزيع شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه هدف از اجراى برنامه هاى ماه مبارك، 
تمركز زدايى ازمركز اســتان و ارائه خدمات برابر است، اظهار 
كرد: امســال اين برنامه ها، با عنوان جشن رمضان و با هدف 
اســتفاده از همه ظرفيت هاى قرآنى،فرهنگى، هنرى جهت 

ايجاد روحيه نشاط اميد و هويت اجتماعى برگزار مى شود.

برپايى نمايشگاه مجموعه راز فيروزه در تهران
نيشــابور- خبرنگار قدس: همزمان با ماه مبارك رمضان 
نمايشــگاه مجموعه راز فيروزه نيشابور در ساختمان مركزى 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع  دستى و گردشگرى كشور در 

تهران گشايش يافت.
نمايشگاه مجموعه راز فيروزه؛ رونمايي از آثار تابلو هاي نفيس 
و ســنگ هاي قيمتي تــا 9 خرداد97 از ســاعت 10 صبح 
الي 16عصر در ســاختمان مركزى سازمان ميراث  فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى كشور برپا مى باشد.
  مجموعه راز فيروزه در ســال 1382 توسط حميد عم رضا 
در نيشابور تأسيس شد و در اين مدت اين هنرمند فيروزه اى 
نيشابور را با القابى همچون خادم فيروزه،سفير سيمرغ، سفير 

فيروزه،پدر گوهر فيروزه وپدر فيروزه نيشابور مى شناسند.

هالل احمر به كمك كودكان روستاى «ذكرى» شتافت
درمان رايگان 60 بيمار پوستى 

در روستاهاى شهرستان درميان

قدس:مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى گفت: 
با حضور پزشك داوطلب هالل احمر60 نفر از بيماران پوستى 
روســتاهاى ذكرى و گل نى شهرستان درميان تحت درمان 

قرار گرفتند.
محمد رحيم شهريارى اظهاركرد: از صبح پنجشنبه به مدت 
دو روز 10نفر از داوطلبان و كاركنان جمعيت هالل احمر در 
قالب كاروان ســالمت به روستاهاى ذكرى و گل نى از توابع 

شهرستان درميان اعزام شدند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى گفت: با توجه 
به بيمارى پوستى شايع در منطقه تيم اعزامى با رويكرد درمان 
اين بيمارى با همراهى پزشــك متخصص پوست از دانشگاه 

علوم پزشكى تهران به محل اعزام شد.
وى افــزود: تيم اعزامى به بررســى، درمان و آموزش بيش از 
60 نفر از بيماران اهالى روســتاى مذكــور پرداخت و كاله 
آفتابــى، داروهاى مورد نياز از قبيــل كرم هاى ضد آفتاب و 
مرطوب كننده و پماد هاى مرتبط با بيمارى به طور رايگان در 

اختيارشان قرار گرفت.
دكتر ســيد ناصر عمادى، پزشك بدون مرز و داوطلب هالل 
احمربيان كرد: آفتاب تند و وزش بادهاى موسمى با ذرات شن 
و ناآگاهى ساكنان منطقه نسبت به نحوه مراقبت پوست، از 

مهم ترين داليل اين بيمارى است.
عضو هيئت علمى دانشــگاه علوم پزشكى تهران با تأكيد به 
اينكه اهالى منطقه كودكان را در ساعات آفتابى روز در محل 
سرپوشيده بايد نگهدارى كنند، گفت: يكى از نيازهاى اساسى 
منطقه مباحث آموزشى در راستاى بهداشت و درمان است و 
اين مهم با حضور مستمر دستگاه هاى ذى صالح بايد عملى 
شود. وى يادآورشد: با توجه به همراهى جمعيت هالل احمر 
اين تيم با حضور جمعى از دانشجويان دانشگاه تهران پس از 
ماه رمضان براى بررسى مجدد و ارزيابى روند درمان به منطقه 

باز خواهد گشت.

آقاى روابط عمومى ! 
«هنر هشتم» پيشكش...

فرجام علوى
روزى، روزگارى- نه چندان دور- رابطه ميان ما رســانه اى ها با 
رفقاى روابط عمومى، رابطه «جن و بسم اهللا» بود؛ گويى سايه 
يكديگر را با تير مى زديم، اما ايــن روزها اگرهمچنان «در» بر 
همان پاشنه بچرخد، جاى سؤال جدى دارد و به بانگ بلند، بايد 

پرسيد: حاال ديگر چرا ؟ 
از وقتى كه روزنامه چى ها و روابط عمومى چى ها- دســت در 
دسِت يكديگر- به ســر كالس دانشگاه ها رفتند و خبرنگارى 
و رســانه و تبليغات و روابط عمومــى و دانِش ارتباطات را فرا 
گرفتند، از همان روزها - شــايد- با ترفندها و زير و بم ِ كارى 

يكديگر آشنا شدند و - به اصطالح - دست هم را خواندند.
همنشينى رسانه اى ها و روابط عمومى ها - در ذات خودش- به 
هيچ وجه، رخداد بدى نبود كه هيچ،... بلكه مى بايد آن را به فال 
نيك گرفت، زيرا - دستكم- سوءتفاهم ها و بدگمانى هاى ديرينه 
ميان اين دو صنف را كاهش مى داد و انتظارات دو سوى ميز را 

از همديگر، واقع بينانه مى كرد. 
همه اين چند خط را ننوشــتم تا بگويــم، همه چيز در رابطه 
خبرنگاران و روابط عمومى ها - اكنون ديگر- گل و بلبل شده 
و اين دو جماعت، «روزگار ماه عســل» خودشــان را پشت سر 
مى گذارنــد.... خير! با اين همه، از گوشــه و كنار- همچنان- 
خبرهايى مى رســد كه نشان مى دهد، تا رســيدن به رسانه 

حرفه اى و روابط عمومِى حرفه اى تر، فرسنگ ها راه داريم. 
روابط عمومى فالن شوراى شــهر كه خودش خوب مى داند، 
برطرف نكردِن ابهام، بســتِر تكثيِر ويروس شايعه است، وقتى 
درباره سرنوشــت ِقضايِى يك عضو شــورا با پرســش روبه رو 
مى شود و از پاسخ دادن طفره مى رود و از خبرنگاران مى گريزد 
تا پاسخگو نباشد، وقتى روابط عمومى يك اداره كل، به پرسش 
تخصصى خبرنگار درباره پروژه هاى افتتاح شده به دست آقاى 
رئيس جمهور، پاســخ نمى دهد و پرسش به اين سادگى را - 
همچنان- در ابهام مى گذارد، وقتى روابط عمومى فالن سازمان، 
نامه درخواســت گفت و گو با مدير ارشد آن سازمان را - براى 
هفته ها - بايكوت و بايگانى مى كند و رئيسش را از روبه رو شدن 
با رســانه مى هراســاند و ده ها و صدها نمونه ديگر، بيانگر اين 
واقعيت است كه روابط عمومِى ناكارآمِد سنتى، َفَشل و «رئيس 
پرور» - همچنان- دسِت برتر را دارد و آن «روابط عمومى» كه 
مى خواهد، «هنر هشتم» باشد و چشم و گوش و زبان و وكيل 
مدافع و آيينه تمام نماى سازماِن خودش، جاى آن در البه الى 
كتاب هاى دانشــگاهى و سر كالس درس است و بس.... با اين 
وصف، دوســتاِن عزيز ما در برخى روابط عمومى ها مى توانند 
مخاطب ِ اين سخن و هشدار باشند كه «ترسم نرسى به كعبه،  

اى اعرابى!/ اين ره كه تو مى روى به تركستان است».

هنرمندان در گفت و گو با قدس از پيشرفت 80 
درصدى مى گويند

مسئوالن دغدغه اى براى فرهنگسراى 
جغتاى ندارند 

سيداحمد حسينى:فرهنگســرا يكى از زير ساخت هاى مهم 
فرهنگى به شــمار مى رود و از نشانه هاى پيشرفت يك شهر يا 
منطقه را وجود فضاهاى فرهنگى در آن مى توان دانست كه بى 

شك نقش مهمى در توسعه يافتگى و تعالى فرهنگ دارد.
شهرســتان جغتاى از جمله شهرســتان هايى است كه پس از 
گذشــت يك دهه از شهرستان شدن آن، همچنان از فضاهاى 
فرهنگى مناسب بهره چندانى نبرده و ساخت فرهنگسراى اين 
شــهر با نزديك به 70 درصد پيشــرفت فيزيكى به حال خود 

رهاشده است. 
رحمت اهللا ثقفى، پيشكسوت تئاتر جغتاى در اين باره مى گويد: 
در بســيارى از شــهرها مكانى و در واقع فضايى براى پاتوق و 
دورهمى هنرمندان جهت به اشتراك گذاشتن مطالعات، ايده ها 
و قرارهاى كارى وجود دارد، ولى در جغتاى متأسفانه اين امكان 
وجود ندارد. وى ادامه داد: روزمرگى مسئوالن و درگير بودن در 
مشــغله هاى سياسى اين روزها اجازه را به آن ها نمى دهد كه به 
اين مهم بينديشــند و بعيد مى دانم كه دغدغه شان اين باشد 
كه آيا مردم در ســال به چه تعــداد از توليدات فرهنگى هنرى 

نياز دارند؟
وى با اشاره به بى توجهى مسئوالن نسبت به كمبود مكان هاى 
فرهنگى و هنرى، بخصوص فرهنگسرا تصريح كرد: متاسفانه تنها 
فرهنگسراى جغتاى با گذشت چندين سال از آغازساختش به 
حال خود رها شــده و مسئوالن شهرستان گويا دغدغه اى براى 
فرهنگ ندارند. هنرمند ديگر جغتايى در گفت و گو با خبرنگارما، 
اظهار كرد: فرهنگسرا مجموعه اى است كه در آن نهادهاى مختلف 
فرهنگى فعاليت دارند و اين فعاليت ها مى تواند شامل آموزش نيز 
باشد.وى افزود: در فرهنگسراها مى شود امكان تبادل نظر و تعامل 
خانواده ها را در قالب نشست هاى صميمى و غير رسمى به وجود 
آورد و با برگزارى اين نشســت ها مى توان فرهنگ شهرنشينى، 
احترام به حقوق شهروندى و ارتباط بين اعضاى خانواده كه امروزه 
يكى از مسائل مهم جامعه ماست را به اشتراك گذاشت. جغتايى 
با بيان اينكه وجود مكان هاى فرهنگى و هنرى سالم در هر شهر 
ضرورى است، گفت: اميد است مديران استانى بخصوص استاندار 
و مدير كل فرهنگ ارشاد اسالمى خراسان رضوى درسال جارى 
توجه ويژه اى به تكميل و راه اندازى فرهنگسراى جغتاى داشته 
باشند. ابويســانى، يكى ديگراز هنرمندان نبود زيرساخت هاى 
فرهنگى و مناســب از جمله فرهنگســرا و سينما از مهم ترين 
مشكالت فرهنگى شهرستان جغتاى دانست و گفت: مسئوالن 

بايد براى فراهم كردن اين زيرساخت ها اقدام كنند.
وى بــا بيان اينكــه اوقات فراغــت بســيارى از جوانان صرف 
كارهاى كم ارزش و حتى خطرناك شــده اســت، اظهار كرد: 
وجود فرهنگســرا براى ارتقاى سطح فرهنگى اين شهرستان از 
اهميت ويژه اى برخوردار است و جوانان ونوجوانان از آن استقبال 

مى كنند.
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

k h o r a s a n e m r o o z @ y a h o o . c o m
@quds95 :كانال تلگرام

سرور هاديان از پله ها باال مى روم همه كارگاه او اتاقى حدود 10 متر است كه باالى 
پشــت بام با دست هاى زن جوانى ساخته شــده است كه در 16 سالگى هم پدر و هم 

مادر شد.  
«فاطمه بيدالهى» جزوكارآفرينانى اســت كه با همت مردانه اش امروز جزو زنان موفق 
است كه تعدادى هم براى او كار مى كنند. كارش را يا يك چرخ خياطى امانى و دوخت 

پارچه هاى تريكو براى ديگران شروع كرد.
او مى گويد: بعد از آن با يك دختر دو ساله شدم سرپرست خانواده تا مدتى در يك كارگاه 
كوچك ترشى كار كردم، اما ديدم اين زندگى ايده آلى نيست كه من به دنبالش هستم.

 خياطى بدون تجربه قبلى
حاال از شروع يك تصميم بزرگ برايم حرف مى زند؛ كارم را با يك چرخ امانى و دوخت 
پارچه هاى تريكو براى ديگران در خانه پدرم شروع كردم. به ياد دارم 57 بلوز يقه اسكى 
بچه گانه را تحويل گرفتم. تا حاال خياطى نكرده بودم. حتى نخ كردن سوزن چرخ و فرق 
مياندوز و ســردوز را نمى دانستم بارها دوختم و كوك ها را باز كردم. درست يك هفته 
طول كشيد اين بلوزها را بدوزم. همه تالشم اين بود كه كارم تميز باشد و اين در حالى 

است دوخت اين تعداد بلوز بچگانه بايد يك روزه تمام شود.

 گسترش كار با وام خوداشتغالى
او از گستردگى كارش اين گونه مى گويد: كم كم احساس كردم بايد بيشتر و با انگيزه تر 
كارم را ادامه دهم پنج سال پيش ابتدا با مراجعه به واحد خود اشتغالى كميته امداد مبلغ 
5 ميليون تومان تسهيالت گرفتم ودو چرخ سر دوز و يك چرخ ميان دوز خريدم. سه 
سال طول كشيد كه اقساطم تمام شد دوباره يك وام توسعه 5 ميليونى كميته امداد به 

من تعلق گرفت كه دو چرخ خياطى و نخ و يكسرى تجهيزات ديگر خريدم.

 اتاقك چوبى باالى پشت بام
اين بانوى كارآفرين درادامه از ســاخت كارگاه چوبى روى پشت بام منزل پدرش برايم 
اين گونه تعريف مى كند: حاال ديگر امكان خياطى درخانه نبود. از اين رو باالى پشت بام 
خانه با چوب و تخته، كارگاه 2 در 3 متر را درست كردم، اما باران كه مى آمد بايد همه 

كارگاه را پر از كاسه مى گذاشتم تا پارچه ها و چرخ ها خيس نشوند.
خانم بيدالهى در ادامه مى افزايد: مددكاران كميته امدادپشــتكار من و وضعيت كارگاه 
راديدنــد، يك ميليون مبلغ تشــويقى به من اعطا كردند و با پــدر و برادرم آجر و گچ 
وســيمان گرفتيم و با آن ها بناى اين كارگاه كوچكم را برروى پشت بام خانه پدرى راه 
اندازى كردم.  او در پاسخ به پرسش من كه چه تعدادى دراين راستا با كارگاه او مرتبطند 
و كار مى كنند، بيان مى دارد: در حال حاضر هفت نفر در كارگاه كوچك من مشغول به 
كار هستند. دو نفر بيرون و در خانه به دليل مشكالتشان و داشتن بچه كار مى كنند و 

دو نفر هم در كارگاه جديدم كاربرش و اتو و چاپ روز لباس بچه ها را انجام مى دهند.
او در ادامه مى گويد: بعد ازمدتى دوباره 20 ميليون كميته امداد وام خود اشتغالى به من 
داد و اين بار من توانستم خودم پارچه تريكوهاى الزم رابراى توليد لباس تهيه كنم و از 

اين رو كار براى خودم را شروع كردم.

 امكان اشتغال براى 12 نفر
او در پاســخ به پرســش من كه چه تعدادى دراين راســتا با كارگاه او مرتبطند و كار 
مى كنند، بيان مى دارد: درحال حاضر كارگاه ديگرى را نيز توانســتم براى برش و چاپ 
روى لبــاس بچه راه انــدازى كنم كه دونفر نيز آن جا براى من كارمى كنند همچنين 
دو خانم هم به دليل مشكالتى كه دارند، نمى توانند در كارگاه مشغول به كار شوند در 
خانه هايشان براى من كارمى كنند و هفت خانم كه اكثراً سرپرست خانواده و يا كمك 

خانواده هايشان هستند با من همكارى مى كنند.

 چشم انداز آينده
اين مادرجوان درباره آينده  نه چندان دورهم مى گويد: در حال حاضر يك خانه كوچك 

توانستم با كمك كميته امداد و وام بخرم.
او كه رمز موفقيت خودش را فقط توكل به خدا، پشتكار و كمك كميته امداد مى داند، 
تأكيد مى كند: به اعتقاد من همه زنان سرپرســت خانواربايد خودشان را باوركنند كه 
مى توانند با اقتدار روى پاى خودشان اگر بخواهند بايستند؛ در خصوص تهيه پارچه و 
بحث بازاريابى و فروش سؤال مى پرسم و او مى گويد: دراين مدت كاررا ياد گرفتم و چند 
مشترى ثابت دارم كه با آن ها كار مى كنم.اوايل براى من كه تازه كار بودم كارراحت نبود، 
اما در حال حاضرخوشــحالم كه اين امكان براى من و تعدادى از بانوانى كه سرپرست 
خانوار يا كمك خانواده هستندو با من كار مى كنند اين زمينه به وجود آمده است. وى 
در پايان تأكيد مى كند: مطمئنم با لطف خدا بزودى كارگاه بزرگى را مى توانم راه اندازى 
كنم تا تعداد زيادى از زنان مددجوى كميته امداد و سرپرست خانواده با آرامش در آن 

كار كنند.

گفت وگوى قدس با يك كارآفرين جوان

از كاركردن در كارگاه ترشى تا سرپرستى 2 كارگاه خياطى

قدس  مديركل امور اتباع و مهاجرين خراسان رضوى 
گفت: اتباع خارجى تا پايان خرداد ماه جارى مهلت دارند، 

رواديدهاى خود را تمديد كنند.
محمد عجمى ديروز در نشست خبرى «طرح آمايش13، 
بيمه سالمت و تمديد طرح رواديد خانوارى»، درباره طرح 
تمديد رواديد خانوارها، افزود: در ســال 89، سرشمارى 
در كشــور انجام و از آن تاريخ تا 31 خرداد 95 به صورت 
هر 6 ماه يك بار رواديد اتباع تمديد مى شد، از سال 95 
به بعد وقفه در تمديد رواديدها رخ داد و در نهايت از اول 
ارديبهشت سال جارى بار ديگر تمديد رواديدها آغاز شد.
وى، جمعيت مشــمول ايــن طرح را 36 هــزار نفر در 
خراسان رضوى اعالم كرد و ادامه داد: تاكنون حدود 12 
هزار جلد پاســپورت و رواديد با تاريخ ذكر شده را دارند 
و بقيه افراد بايد با مراجعه به دفاتر كفالت اتباع خارجى 

و ارائه مدارك نسبت به تمديد رواديد خود اقدام كنند.
عجمى با اشــاره به اينكه حــدود 2305 جلد گذرنامه 
(شــامل 20هزار نفر) صادر شده است، تصريح كرد: اين 
طرح تا 31 خرداد امســال ادامه دارد و ســپس سامانه 

مربوطه بسته مى شود و امكان  نام نويسى وجود ندارد.

وى در ادامه بحث خود به طرح آمايش 13 (تبديل اقامت 
يكســاله پناهندگانى كه داراى كارت آمايش12 بودند)، 
گفت: امسال طرح را زودتر آغاز كرديم و قرار بر اين است 
كه از اواخر خرداد مــاه پذيرش پناهندگان براى صدور 
كارت آمايــش 13 انجام شــود، بنابراين از همين امروز 
اتباعى كه داراى كارت آمايش12 هستند و تغييراتى در 
خانوار آنان ايجاد شده است، مى توانند با مراجعه به مراكز 

مربوطه، تغييرات را اعمال كنند.

وى بــه دارندگان كارت آمايش 11 اشــاره كرد و افزود: 
تمامــى دارندگان مدارك آمايش 11 و هويت 10 داراى 
اعتبار تــا 31 خرداد 96 و دارندگان برگه هاى اصالحات 
و تغييرات صادر شــده در ســال 96 كه به دليل موجه، 
موفق به شــركت در طرح آمايش 12 نشــده اند، الزم 
اســت، حداكثر تا 20 خرداد جارى براى بررسى امكان 
به روزرسانى مدارك آمايش به اين اداره كل مراجعه كنند.
عجمى درباره بيمه سالمت اتباع خارجى نيز گفت: اتباع 
خارجى كه داراى كارت آمايش هســتند، از حدود پنج 
سال پيش با همكارى دولت، بيمه سالمت و كميساريا 
مشمول بيمه درمانى در كشور هستند و از 27 فروردين 
97 صدور يا تمديد دفترچه بيمه ســالمت را از طريق 

دفاتر كفالت و بيمه سالمت شروع كرديم.
مديركل اداره امور اتباع و مهاجرين خراســان رضوى با 
تأكيد بر اينكه همه پناهندگان داراى كارت آمايش 13 
مى توانند دفترچه بيمه سالمت دريافت كنند، افزود: در 
خراسان رضوى، حدود 12 هزار نفر از اتباع خارجى داراى 
كارت آمايش مشــمول دريافت دفترچه بيمه سالمت 

هستند.

مديركل امور اتباع و مهاجرين خراسان رضوى:
31 خرداد آخرين مهلت صدور رواديد براى اتباع غير ايرانى است

 سال گذشته و پس 
از گفت وگوهاى زياد 
در مديريت شهرى و 

شوراى شهر مقرر شد 
به منظور پايان دادن 

به روند زياندهى 
شركت براى شهردارى 

وافزايش نارضايتى 
شهروندان به فعاليت 
اين شركت در مشهد 

پايان دهند.

بــرش



یاددا�ت
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 بازرسى از باشگاه هاى ورزشى 

خراسان رضوى آغاز شد

ايرنا- رئيس هيئت پزشــكى ورزشــى خراسان رضوى 
گفت: طرح ضربتى بازرســى از باشــگاه هاى ورزشى اين 
استان با هدف حفظ ســالمت ورزشكاران از روز گذشته 

آغاز شد و تا پايان اين ماه ادامه دارد.
ســيد رضا گلدوزيــان افــزود: در اين چارچــوب همه 
باشگاه هاى خصوصى و دولتى در مشهد و ديگر شهرهاى 

استان خراسان رضوى مورد بازرسى قرار مى گيرند.
وى ادامه داد: شناســايى اماكن فاقد مجوز، صدور كارت 
عضويت خدمات درمانى، بررســى وضعيت بهداشــتى و 
عرضه مكمل هاى ورزشــى از موارد مورد توجه دربازديد 

از باشگاه هاى ورزشى است.
رئيس هيئت پزشــكى ورزشــى خراســان رضوى گفت: 
فروش مكمل هاى ورزشــى در باشــگاه ها تخلف محض 
اســت و با آن برخورد مى شــود. همچنين افراد فعال در 

باشگاه هاى ورزشى بايد زير پوشش بيمه ورزشى باشند.
وى افزود: طرح ضربتى بازرســى از باشگاه هاى ورزشى با 
دســتور مديركل دفتر ســتاد نظارت بر اماكن ورزشى و 
تأكيد مديركل اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوى 
اجرا و طى آن به باشگاه هاى متخلف و داراى نقص اخطار 

داده مى شود.
رئيس هيئت پزشــكى ورزشى خراسان رضوى ادامه داد: 
در اين چارچوب باشگاه داران مى بايست همكارى الزم را 

با بازرسان داشته باشند.

 جريمه هاى يك طرفه 
فرهنگ ساز نيست

وقتى «جريمه» به جاى تشــويق به عنــوان راهكارى در 
جهــت فرهنگ ســازى و اصالح يك مدل شــهرى قرار 

مى گيرد، ديگر جاى هيچ دفاعى باقى نمى ماند.
اين موضوع زمانى بغرنج تر هم مى شود كه براى جلوگيرى 
از بروز اين تخلف نه تنها اراده اى در اختيار نيســت، بلكه 

زيرساخت هاى آن هم اصًال آماده نيست. 
يكى از مصداق هاى عينى اين قضيه، اعمال جريمه براى 
پرداخــت نقدى كرايه اتوبوس به جاى اســتفاده از «من 

كارت» در كالنشهر مشهد است.
مســافران ناوگان عريض و طويل اتوبوســرانى مشهد از 
ابتداى ارديبهشــت ماه امسال در خطوط روزانه و شبانه 
بــه عنوان جريمه نداشــتن «من كارت» و يا شــارژ «من 
كارت» بايــد 2 برابر نرخ كرايه مصــوب را به صورت نقد 
پرداخت كنند بــدون اينكه گامى در جهت اصالح نقص 
زيرســاخت ها و يا برنامه  اى بــراى جبران ضعف هاى اين 

سيستم از سوى متوليان امر برداشته شود.
در حال حاضر هر مسافرى كه از امكان شارژ «من كارت» 
در هر يك از ايستگاه هاى سطح شهر جا بماند، بايد براى 
استفاده از خطوط روزانه 1000 تومان و در خطوط شبانه 
1500 تومان به صورت نقــد پرداخت كند در حالى كه 
نرخ كرايه مصوب اســتفاده از اين ناوگان با «من كارت» 
در روز براى خطوط سازمانى 450 تومان و براى خطوط 
بخــش خصوصى 500 تومان و در خطوط شــبانه 750 

تومان است. 
اين مدل از مصوبات شــوراى اسالمى شهر مشهد كه به 
معادله اى الينحل مى ماند، زمانى به اثبات مى رســد كه 
مشخص شــود، اعمال جريمه اثر چندانى در اصالح يك 
فرهنــگ ندارد و تنها كاركرد آن بــه درآمدزايى خالصه 
خواهد شد. گواه اين ادعا هم حساب سرانگشتى درآمدى 
غيرمنطقى اســت كه شــهروندان هر روز بايد تاوان آن 
را پــس دهند چراكه در حال حاضر بنــا به ادعاى خود 
مســئوالن از 1000عامل شــارژ «من كارت» در ســطح 
مشهد تنها 63 عامل كيوســك عمومى و مابقى عواملى 
خصوصى است كه در بســيارى از ساعات روز و در تمام 

مدت ساعات شبانه تعطيل هستند.

فرهنگ ساز نيست
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مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شماره 

300072305 پيامك كنيد.

نرخ طال و سكه
قيمت در سطح شهر

(تومان)

189,400

2,030,000

1,950,000

1,000,000

570,000

4200

هر گرم طالى 18 عيار

سكه تمام طرح جديد
سكه تمام طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه
دالر

رخ  �    رخ
 مزاحمت وانت بارها در يك خيابان 

نبــش خواجه ربيع 20تعداد زيادى وانت بــار تجمع دارند و هر روزه 
كه دوبله حتى سوبله هم پارك مى كنند دو طرف خيابان وهمچنين 
كارگران ساختمانى كه مشكالت زيادى براى عابران واهالى محل به 
وجود آورده اند. چرا شــهردارى اين  ها را سامان دهى نمى كند؟ فقط 

مى تواند براى كسبه از طريق سد معبر مزاحمت درست كند؟
902...2454

 سبد كاالى رمضان به ما نرسيد
جناب آقاى شهردارمشهد! آيا پرسنل سى ان جى مشهد (صندوق ذخيره شهردارى) جزو شهردارى 
مشهد نيستند؟ تمام پرسنل شهردارى مشهد سبد كاالى ماه رمضان گرفتند به غير از سى ان جى 

مشهد!
939...4320

 وعده دولت به باغداران عملى نشد
تدبير و اميد براى  ما باغداران  وعده و وعيد بود و تسهيالت  روستايى  اعالم  شده  دولت  به  شهر زلزله  
زده  و كويرى  طبس  در خراسان  جنوبى  نرسيد چرا كه  مديريت  سايت  با وزارت  كار است  كه  تخصصى  
در كشاورزى  ندارد و مركز استان  هم  فقط  محصوالت  بيرجندى  را قبول  دارد و ريالى  بابت  محصوالت  

راهبردى شهرستان ها مانند پسته نمى دهد.
915...2986

 گرانى يواشكى نان
در بى خبرى تعزيرات و بازرسى، در منطقه قاسم آباد نان را نانوايى ها 
گران كردند و علت آن را گرانى آرد مى دانند. 124هم مى گويد خالف 

است اما كو گوش شنوا!
 .0915..0763

 مسئوالن بخوانند
در اين شــهر حداقل 2000 خانوار وجود دارد كه در ماه بيش از  300 ميليون تومان درآمد دارند!  
3000خانوار هم وجود دارد كه نان خشك و مسكن براى خوراك و خواب شب خانواده ندارند! چه 

كسى پاسخگو است اين ظلم را؟
915...0210

 يك گاليه
ما كارمندان وكارگران شهردارى هستيم كه بيمه تكميلى ما مدت زيادى  توسط بيمه ايران بود و 
بســيار راضى بوديم، اما متأسفانه دو سال است خود شهردارى بيمه تكميلى كرده و بسيار پرسنل 
را اذيت مى كنند و پاسخگو نيستند. خواهش مى كنيم مسئوالن كشورى به اين تخلفات رسيدگى 
كنند و بيمه ما را به همان ايران ببرند. درد بيمارى يك طرف وعدم پاسخگويى و تخلف شهردارى 

يك طرف!
915...1533 سوژه از شما / پيگيرى از ما

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 .

لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

در راستاى رسالت مطبوعاتى وظيفه خود مى داند در جهت رفع مشكالت مردمى،  

منتظر سوژه هاى شما از طريق سامانه پيامكى  هستيم.

فائزه رحمانى

مهناز خجسته نيا  اوايل ارديبهشت امسال 
طبق يك سنت هرساله، نرخ كرايه اتوبوس در 
مشهد در حالى افزايش يافت كه امسال اعمال 
جريمه 100 درصدى به جاى راهكارى براى 

تشويق، نوبرانه اين سنت بود.
اعضاى شوراى اسالمى شــهر مشهد در اين 
اقدام مصوب كردند در صورت پرداخت نقدى 
كرايه به دليل نداشتن من كارت و يا شارژ من 
كارت، نــرخ كرايه 2 برابر افزايش يابد كه اين 
رقم براى خطوط روزانه، چه در بخش سازمانى 
و چــه خصوصى 1000 تومان و براى خطوط 

شبانه 1500 تومان تعيين شد.
اين اقدام كه به ادعــاى متوليان امر با هدف 
فرهنگ ســازى به مرحله اجرا درآمده يكى از 
موفقيت هايش در اصالح فرهنگ شهروندى، 
از جر و بحــث گرفته تا دعواى بين رانندگان 
و مسافر است كه اين روزها به وفور شاهد آن 

هستيم. 
فرقى هم نمى كند كه مســافر به دليل ضعف 
زيرساخت هاى سيســتمى نتوانسته اقدام به 
شــارژ «من كارت» كند يا اينكــه واقعاً قصد 
فرار از پرداخت كرايه را دارد اما آنچه به وضوح 
پيداست اينكه اين روزها در اين كالنشهر كمتر 
كسى است كه براى يك بار هم كه شده دعواى 
راننده اتوبوس و مسافر را نديده باشد يا خودش 

جر و بحث نكرده باشد. 
آن طور كه مشاهدات گزارشگر ما از سطح شهر 
نشان مى دهد مســافران و رانندگان دلخوران 

هميشگى اين مسئله از يكديگر هستند. 
يكى از مسافران خط بى- آر - تى در اين باره 
مى گويد: انگار جنجال كرايه اتوبوس با اعمال 

جريمه هم تمامى ندارد.
به گفته وى تقريباً هر روز مسافران شاهد درگيرى 
لفظى رانندگان اتوبوس با مسافران بر سر كرايه 

هستند كه گاهى به دعوا هم منجر مى شود. 
مســافر ديگرى هم كه شاهد تهيه گزارش 
است، مى گويد: متأســفانه شوراى اسالمى 
شهر مشهد در حالى نسخه جريمه را براى 
درمــان اين درد پيچيده كــه اصًال دارويى 

وجود ندارد.
وى نبود زيرســاخت هاى كافى براى شارژ 
من كارت را مصداق عينى اين قضيه عنوان 
مى كنــد و مى افزايــد: متوليــان در حالى 
اقدام به جريمه مسافران مى كنند كه هيچ 
جريمــه اى براى تعلل كارى خودشــان در 

تأمين زيرساخت هاى شارژ 
من كارت وجود ندارد.

با  هم  ديگــرى  شــهروند 
انتقــاد از مبلــغ جريمــه 
در  كرايه  نقــدى  پرداخت 
خطوط شبانه نيز مى گويد: 
شارژ  براى  كه  مســافرانى 
«من كارت» در روز مشكل 
دارند در شــب اين مشكل 

چند برابر مى شود!
وى با طرح اين پرســش كه 
بايد  چرا هميشه شهروندان 
تاوان تعلــل متوليان را پس 
دهند اظهار مى دارد: متأسفانه 
متوليان يــك طرفه قضاوت 

مى كنند كه گواه آن هم جريمه 100 درصدى 
برخالف نرخ تورم است. 

يكى ديگر از مسافران اين ناوگان هم كه در 
چندين ايســتگاه اتوبوس نتوانسته اقدام به 
شارژ من كارت كند مى گويد: افزايش100 
درصــدى نرخ كرايه به دليل نداشــتن من 

كارت اجحاف در حق مردم است.
وى با بيان اينكه وقتى ســخنگوى دولت در 
رسانه ها سخن از شــيب ماليم افزايش بهاى 
خدمات به ميان مى آورد، چطور مى شود كه به 
يكباره براى به همراه نداشتن من كارت بايد دو 

برابر مبلغ پول نقد پرداخت شود.

 انتقاد نمايندگان از 
جرايم اتوبوسرانى

اعمال جريمه 100 درصدى 
كرايه نقدى ناوگان اتوبوسرانى 
كالنشهر مشهد بدون تأمين 
و اصالح زيرساخت هاى مورد 
نياز سيســتم «مــن كارت» 
نه تنهــا موجــب نارضايتى 
شهروندان شده بلكه با انتقاد 
نمايندگان مردم مشــهد در 
مجلس شــوراى اسالمى هم 

روبه رو شده است.
حجت االســالم والمسلمين 
پژمانفــر نيــز در گفت وگو با 
گزارشــگر ما مى گويد: اعمال 
جريمه به جاى تشويق براى خدمتى عمومى در 

شهر، نيازمند يك برنامه ريزى دقيق است.
وى با تأكيد بر ضرورت مديريت براى رفع مسائلى 
كه منجر به اعمال جريمه شده است، مى افزايد: 
هر چند الزام در پرداخت كرايه ناوگان هاى حمل 
و نقل عمومى بر كسى پوشيده نيست اما اجحاف 
در حق شهروندان 
قبول  قابــل  هم 

نيست.
كميسيون  عضو 
مجلس  فرهنگى 
شوراى اسالمى با 

اشاره به نگاه دوسويه اى كه در اين زمينه وجود 
دارد، اظهار مى دارد: ما مخالف برخورد با مسافرانى 
كه از پرداخت كرايه و حق السهم هزينه هاى اين 
ناوگان فرار مى كنند نيستيم اما جريمه مسافرانى 
هم كه به دليل ضعف زير ساخت ها امكان شارژ 
مــن كارت و يا خود من كارت برايشــان فراهم 

نيست زيبنده نيست. 
وى با انتقاد از مهيا نبودن زمينه شارژ من كارت 
در تمام ساعات شبانه روز مى افزايد: اين اشكال 
بر مصوبه اى وارد است كه براى آن تدبير اساسى 
نشده است. اين نماينده مردم مشهد در مجلس 
شوراى اسالمى به رايزنى هاى انجام شده از سوى 
نمايندگان براى چگونگى اعمال اين جريمه اشاره 
مى كند و مى گويد: آنچه نتيجه رايزنى نمايندگان 
شده اين اســت كه اعمال جريمه بابت افزايش 

درآمد نيست.
به گفته وى اين اقدام تنها راهكارى بازدارنده براى 
اســتفاده نكردن از من كارت و پرداخت نكردن 
كرايه بوده كه خوشــبختانه با گزارشات رسيده 

تاحدودى نيز به نتيجه رسيده است.

گزارش قدس از گاليه شهروندان در خصوص جريمه 100 درصدى نداشتن «من كارت» 

يك جريمه ناعادالنه!

هرچند الزام در 
پرداخت كرايه 

ناوگان هاى حمل 
و نقل عمومى 

بر كسى پوشيده 
نيست، اما اجحاف 
در حق شهروندان 

هم قابل قبول نيست 
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با كسي داشتن 

کان با �ش

 روزه دارى و دغدغه بيماران قلبى
در ماه مبارك رمضان بيماران قلبى هميشه از خود 
مى پرسند كه آيا مى توانند روزه بگيرند يا انجام اين 
فريضه دينى ممكن اســت، بيمارى شان را تشديد 

كند؟
در حالــى كه قبل از روزه گرفتن بايد اين پرســش را از 
پزشــك معالجشــان بپرســند زيرا بيماران قلبى شرايط 

متفاوتى دارند.
اما به طور كلى بيمارانى كه تحت عمل جراحى قلب قرار 
گرفته اند و رگ هاى قلبشــان باز شــده تا سه ماه پس از 
جراحــى قلب نبايد روزه بگيرنــد بخصوص روزهاى گرم 
و طوالنى كه بدن به آب بيشــترى نيــاز دارد و كم آبى 
ممكن است با اختالل در الكتروليت هاى بدن به قلب نيز 

آسيب وارد كند.

 توصيه هاى الزم
 بيمارانى كه داروى خاصــى مصرف مى كنند و در طول 
روز سه نوبت دارو در ساعت معين بايد بخورند، نمى توانند 
روزه بگيرنــد (در صــورت اصرار بــه روزه دارى حتماً با 

پزشك معالج مشورت كنند). 
همچنين افراد مبتال به فشــارخون كنترل نشده، كسانى 
كه در دوســه ماه گذشته ســكته قلبى كرده اند، كسانى 
كه به آنژين صــدرى مبتال بوده، ولى هنوز بيمارى آن ها 
كنترل نشده، افرادى كه هنگام راه رفتن، باال رفتن از پله 
و... درد قلب دارند و افرادى كه با برداشتن اجسام سنگين 
دچار درد قلب مى شوند، نمى توانند روزه بگيرند كه افزون 
بر رعايت نكات فوق حتماً بايد تحت نظر پزشك باشند و 

درمان هاى مناسب را دريافت كنند.

دكتر على اصغر دادگر 
متخصص بيمارى هاى قلبى عروقى 
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روی �ط حاد� در گفت و گوى قدس با دانشمند مشهدى توليد كننده داروى درمان بيمارى سالك عنوان شد

«سينا آمفوليش» در سبد داروهاى صادراتى 
پروين محمدى باالخره 15ســال تالش و 
تحقيق دكتر محمودرضا جعفرى اســتاد گروه 
فارماسيوتيكس و نانو فناورى دارويى دانشكده 
داروســازى و رئيس مركز تحقيقات نانوفناورى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد و ديگر همكارانش 
در ايران و كانادا به نتيجه رسيد و «ژل موضعى 
نانو ليپوزومال آمفوتريسين » بانام تجارى «سينا 
آمفوليش » براى درمان بيمارى سالك وارد بازار 

دارويى كشور شد.
اين محقق و دانشمند هم استانى در گفت و گو 
با خبرنگار ما در خصوص فرآيند توليد داروى 
درمان سالك در مشهد توضيح داد و افزود:«سينا 
آمفوليش» با تالش محققين مركز تحقيقات 
نانوفناورى دانشگاه علوم پزشكى مشهد مراحل 
مطالعات بالينى خود را با كمك مركز آموزش 
و پژوهش بيمارى هاى پوست وجزام دانشگاه 
تهــران انجــام داده و با تأييد ســازمان غذا و 
داروى وزارت بهداشت و با حمايت ستاد ويژه 
توســعه فناورى نانو رياست جمهورى توسط 
شركت دانش بنيان اكسير نانو سينادر كارخانه 
داروسازى مينو توليد و از 22 ارديبهشت وارد 

بازار شده است.
رئيس مركز تحقيقات نانوفناورى دانشــگاه با 
اين توضيح كه پــس از انجام مطالعات پيش 
بالينــى، بى خطرى و كارآزمايــى بالينى فاز 
يك و بررســى كارايى بر روى نمونه ها و نتايج 
مثبت دارو بر درمان ســالك اين فرآورده بانام 
«نانو ليپوزومال آمفوتريســين B» به فهرست 
داروهاى ايران اضافه شــد، خاطرنشــان كرد: 
ازسال 93 سازمان غذا و دارو مجوز توليد اولين 
سرى ساخت صنعتى اين محصول را به شركت 
اكسير نانو سينا داد و اين فرآورده در آذرماه93 
به صورت صنعتى در كارخانه داروسازى مينو 
توليد شد و ســپس در ادامه مطالعات پيش 
بالينى و بالينى فاز يك، دو و ســه اين پروژه 
آغاز شــد و تا سال 96 به طول انجاميد كه در 
نهايت در بهمن ماه 96 به تاييد سازمان غذا و 
داروى وزارت بهداشــت رسيد و از ارديبهشت 

97 نيز وارد بازار شده است. 

مزاياى داروى ايرانى 
و عوارض داروى خارجى 

مؤسس شركت دانش بنيان اكسير نانو سينا و 
استاد دانشگاه علوم پزشكى مشهد در خصوص 
مزاياى اين دارو نســبت به «گلوكانتيم» داروى 
وارداتى درمان سالك تصريح كرد: افزايش عدم 
پاسخ به درمان با تزريق گلوكانتيم و عدم پذيرش 
مناسب تزريق هاى مكرر توسط بيماران مخصوصاً 

كودكان كه درصد بااليى از مبتاليان را تشكيل 
مى دهند، يكى از مشــكالت جــدى در درمان 
سالك است كه با استفاده از ژل موضعى «سينا 

آمفوليش» اين مشكل وجود نخواهد داشت.
دانشــكده  اســتاد 
دانشــگاه  داروســازى 
به  علوم پزشكى مشهد 
عوارض تزريق گلوكانتيم 
اشاره و اظهار داشت: نياز 
بــه داروى جايگزين به 
دليل عــوارض اين دارو 
بويژه در بيماران مبتال به 

ايسكيمى قلبى،هپاتيت و افرادى كه بيمارى هاى 
زمينه اى دارند و سالمندان...مهم ترين انگيزه براى 
توليد اين داروست. افزون بر آن تزريق گلوكانتيم 
هزينه زيادى را به بيمار تحميل مى كند چراكه 
براى درمان حداقل تا ســه هفتــه و هرروز بايد 
تزريق ادامه داشــته باشد و عالوه بر گران بودن 
دارو نياز به نيروى متخصص پوســت نيز براى 
تزريق نياز است كه هزينه اى جداگانه دارد و تا 

هشت هفته بايد ادامه داشته باشد.
ضمن اينكه پاســخ به درمان بسيار پايين است 
و مقاومت دارويى نيز بســيار ديده مى شود در 
حالى كه براساس مطالعات بالينى فاز يك و دو و 
سه،مصرف روزانه دوبار سينا آمفوليش به صورت 
موضعى به مدت چهار هفته براى بيماران خيلى 

راحت و بى خطر و كم هزينه است.

 درصد موفقيت باال در درمان سالك
دكتر جعفرى در ادامه يادآور شد: در بررسى هاى 
انجام شــده در فاز دو به اين نتيجه رسيديم كه 
مصرف روزانه دوبار از سينا آمفوليش به تنهايى 
مى تواند بــه مدت چهار هفته در نوع ســالك 

روستايى با عامل ليشــمانيا ماژور موفقيت در 
درمان را به بيش از 95 درصد برساند و مطالعات 
فاز سه نيز نشــان مى دهد در سالك شهرى با 
عامل ليشــمانيا تروپيكا، مصرف همزمان سينا 
آمفوليــش با گلوكانتيم 
به  را  اثربخشــى  ميزان 
درصــد   85 از  بيــش 
خواهد رســاند در حالى 
كه ميــزان اثربخشــى 
تزريق  استاندارد  درمان 
گلوكانتيــم در درمــان 
سالك شــهرى كمتر از 

60 درصد است.
افزون بر آن مصرف ســينا آمفوليش در درمان 
سالك شهرى ميزان عود را به صفر مى رساند و 

طول درمان را به يك ماه كاهش مى دهد.

صرفه جويى در هزينه درمان
 و جلوگيرى از خروج ارز

وى به ديگر مزايــاى اين توليد ملى ومحصول 
ايرانى اشــاره كرد و گفت: نه تنهــا راحتى در 
مصرف،قابليت اســتفاده از دارو توسط بيمار و 
تأثير باالى اين دارو در درمان هردونوع ســالك 
از مزاياى سينا آمفوليش است، بلكه با توجه به 
قيمت گران گلوكانتيم (هر آمپول يك دالر و 20 
سنت و براى هر درمان حداقل 43 تا 63 آمپول 
نياز است) وشمار مبتاليان،همه ساله ارز زيادى 
براى خريد اين دارو به خارج از كشــور منتقل 
مى شود كه به لحاظ اقتصادى هم براى بيمار و 

هم حوزه سالمت مقرون به صرفه نيست.
در صورتــى كه ســينا آمفوليش (هــرژل 60 
هزارتومان )باقيمــت ارزان و مدت درمان كوتاه 

كمك زيادى به اقتصاد درمان خواهد كرد.

 برخوردارى از حمايت هاى سازمان هاى 
خارجى و داخلى

دكتر جعفرى در پاســخ به اين پرسش كه اين 
پروژه از چه حمايت هايى برخوردار بوده، گفت: 
در سال 2012 يك حمايت مالى نزديك به 70 
هزار يورو از مركز DNDI سوئيس (مركزى كه 
بيمارى هاى فراموش شــده را حمايت مى كند) 
دريافت كرديم و در فاز سه نيز از حمايت 10 هزار 
دالرى سازمان بهداشت جهانى برخوردار شديم 
و مهم تر اينكه پــروژه زير نظر WHO به تأييد 
رسيد. بعالوه حمايت كامل از توليد صنعتى دارو 
نيز توسط ستاد ويژه توسعه نانو فناورى رياست 

جمهورى انجام شد.

صادرات دارويى
اين محقق از ارســال داروى درمان سالك به 
سوريه خبرداد و اضافه كرد: اين دارو براى انجام 
تست هاى الزم به كشورسوريه ارسال شده كه 
در صورت پاســخ مثبت جزو صادرات دارويى 
ما به كشور سوريه و ديگر كشورهاى متقاضى 

خواهد بود.

پوشش بيمه
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا درمان با سينا 
آمفوليش زير پوشش بيمه هست يا خير، گفت: 
پيگيرى هاى الزم جهت پوشــش بيمه اى اين 
دارو در حال انجام اســت و اميدواريم بزودى در 
فهرست داروهاى مورد تعهد سازمان هاى بيمه گر 

پايه قرار گيرد.

 افتخارات و موفقيت ها
حاضــر  حــال  در  اســت  گفتنــى 
بــراى درمــان  داروهــاى سيناداكســوزوم 
سرطان،ســيناكوركومين بــه عنــوان آنتى 
اكسيدانت،ضد التهاب و پيشگيرى از سرطان و 
سيناآمفوليش براى درمان سالك توسط دكتر 
جعفرى وتيم تحقيقــات نانوفناورى در مركز 
تحقيقات نانوفناورى دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد ابداع شده و با حمايت ستاد ويژه توسعه 
فناورى نانو رياســت جمهورى توسط شركت 
دانش بنيان اكســير نانو ســينا به توليد انبوه 

رسيده كه وارد بازار دارويى شده است. 
دكتر جعفرى در ســال 1386 رتبه دوم رشته 
فناورى هاى نوين در «ســيزدهمين جشــنواره 
تحقيقات علوم پزشــكى رازى » كسب نموده و 
هفت ثبت اختراع در آمريكا (USPATENT) و 
يك ثبت اختراع بين المللى PCT و هفت اختراع 

داخلى دارد.

آب و �وا
 انتظار كاهش نسبى دما و افزايش 

سرعت باد
قدس: نقشــه هاى پيش يابى و مدل هاى هواشناســى از 
امروز (يكشــنبه) با تقويت جريانات شمالى ضمن كاهش 
نســبى دما و افزايش ســرعت وزش باد (در برخى نقاط 
وزش باد شــديد لحظــه اى توأم با گــرد و خاك)، وقوع 
رگبارهاى پراكنده در نواحى شــمال و شمال غرب استان 

دور از انتظار نخواهد بود.
براين اســاس براى امروز مشهد نيز آسمان كمى تا قسمتى 
ابرى گاهى افزايش ابر همراه با وزش باد نسبتاً شديد و گردو 

غبار  با احتمال رگبار پراكنده پيش بينى شده است.
گفتنى است كمينه و بيشينه دماى مشهد هم به ترتيب 19 

و 32 درجه سلسيوس پيش بينى شده است.

��ر
  اجراى طرح راه آهن جوين- اسفراين 

شتاب مى گيرد

بجنورد-خبرنگار قدس: نايب رئيس كميســيون برنامه و 
بودجه مجلس شــوراى اسالمى گفت: هيئت امناى صندوق 
توسعه ملى بتازگى استفاده از منابع اين صندوق براى اجراى 
پروژه هــاى ريلى را تصويب كرد و با ايــن اقدام اجراى طرح 

راه آهن جوين- اسفراين شتاب مى گيرد.
هادى قوامى در نشســت كميته برنامه ريزى اسفراين اظهار 
كرد: براســاس اين مصوبه مى توان 350ميليون دالرى را كه 
در سفر رئيس جمهورى به خراسان شمالى در سال 94 براى 
اجراى پروژه ريلى جوين- اسفراين قول تأمين داده شده بود، 

عملياتى كرد.
نماينده مردم اســفراين در مجلس شــوراى اسالمى افزود: 
10كيلومتر ازعمليات اجرايى راه آهن جوين - اسفراين كه تنها 
خط ريلى در حال ساخت خراسان شمالى براى اتصال به شبكه 
ريلى كشور است، باقى مانده كه با تزريق اعتبار صندوق توسعه 

ملى اجراى اين طرح شتاب خواهد گرفت.
وى گفت: از رئيس جمهورى، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
كشــورو وزير راه تقاضا كرديم تا اجراى اين پروژه ريلى را در 

اولويت قرار دهند.
نماينده مردم اسفراين در مجلس شــوراى اسالمى در ادامه 
افزود: 440 ميليارد ريال اعتبار در سال 97 به اين شهرستان 
اختصاص يافته است كه از اين ميزان 200ميليارد ريال براى 
اســتفاده در پروژه هاى اولويت دار باالى 80 درصد پيشرفت 

فيزيكى هزينه خواهد شد. 

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى:
  هيئت تجارى خراسان شمالى به 

كشورهاى همسايه اعزام مى شوند
بجنورد-خبرنگار قدس: رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
وكشاورزى خراسان شمالى گفت: اين اتاق در سال جارى 15 
هيئت تجارى به منظور گسترش مراودات تجارى به كشورهاى 

همسايه و ديگر كشورها اعزام مى كند.
محمد صمــدى اظهار داشــت: مقدمات اوليه بــراى اعزام 
هيئت هاى تجارى به كشــورهاى تاجيكستان، تركمنستان، 
عراق، افغانســتان، تركيه، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستان، 
روســيه، آذربايجان، چين، آلمان، هندوستان، امارات متحده 

عربى و فرانسه فراهم شده است.
وى با بيان اينكه هم اكنون تجار اين استان با 30 كشورجهان 
رفت و آمد تجارى دارنــد، گفت: اعزام هيئت هاى تجارى به 
15كشور براى برقرارى ارتباط بيشتر روابط تجارى، آشنايى 
تجار ايرانى با ساير كشورها و برطرف كردن مشكالت پيش رو 
انجام مى شــود. وى اظهار داشت: برخى از هيئت هاى تجارى 
نيز از ساير كشورها در سال جارى وارد استان خراسان شمالى 

خواهند شد.
دبير و سخنگوى شوراى گفت و گوى دولت با بخش خصوصى 
خراســان شــمالى در بخش ديگرى از سخنانش مهم ترين 
و اوليــن گام بــراى بهبود محيط كســب و كار، ايجاد ثبات 
اقتصادى اعالم كرد. رئيس اتاق بازرگانى خراســان شمالى از 
جمله راهكارهاى پيشنهادى در راستاى بهبود فضاى كسب 
كار را شامل رقابت پذيرى توليد، بهره ورى،حمايت از صادرات 
و پياده سازى اقتصاد دانش بنيان عنوان كرد. وى با بيان اينكه 
فعاليت اقتصادى بيشــتر موجب رشد سرمايه گذارى، ايجاد 
اشتغال و افزايش درآمد و رفاه اجتماعى مردم مى شود، گفت: 
بهبود محيط كسب و كار شكوفايى بيشتر اقتصاد كشور را به 
همراه دارد و همچنين بهبود محيط كسب و كار در توانمند 

سازى مردم در برابر فقر، بيكارى نقش مؤثرى دارد.

  كشف 3 هزار ليتر روغن موتور تقلبى

قدس: فرمانده انتظامى شهرســتان تايباد از كشف بيش از 
3000 ليتر روغن موتور تقلبى خبر داد.

سرهنگ حسن ناگهانى گفت: با كسب خبرى مبنى بر توزيع 
روغن موتور تقلبى توسط فردى سودجو در يك واحد صنفى 
تعويض روغنى در خيابان شهيد بهشتى شهر تايباد بالفاصله 

موضوع در دستوركار پليس آگاهى قرار گرفت. 
وى افــزود: مأموران اين فرماندهى پس از بررســى دقيق 
موضــوع و اطمينان از صحت موضوع با هماهنگى قضايى 
وارد عمل شدند و در بازرسى از زيرزمين اين واحد صنفى 
متخلف 154 گالن 20 ليترى روغن موتور پلمپ شــده با 

برچسب قالبى كشف كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان تايباد با اشاره به اينكه ارزش اين 
محموله 210 ميليون ريال برآورد شده، خاطرنشان كرد: متهم 

45 ساله با تشكيل پرونده راهى دادسرا شد.

  توقيف اتوبوس 
حامل 20 كيلو مواد افيونى

قدس: جانشين انتظامى شهرستان تربت حيدريه از كشف 20 
كيلو و 400 گرم موادمخدر از يك دستگاه اتوبوس خبر داد.

ســرهنگ «غالمرضا خرقانى» گفت: مأموران ايستگاه بازرسى 
شهيد شيردل كامه هنگام كنترل خودروهاى عبورى به يك 
دستگاه اتوبوس مسافربرى كه از استان هاى جنوبى به سمت 

مشهد در حركت بود، مشكوك شدند.
وى افزود: مأموران ايــن فرماندهى پس از هدايت اتوبوس به 
داخل ايستگاه در بازرسى دقيق آن مقدار 20 كيلو و 400 گرم 
موادمخدر از نوع ترياك كه به شكل ماهرانه اى در بدنه اتوبوس 
جاسازى شده بود، كشف كردند. جانشين فرماندهى انتظامى 
شهرستان تربت حيدريه با اشاره به توقيف اتوبوس خاطرنشان 
كرد: در اين راستا دو نفر دستگير و با تشكيل پرونده براى سير 

مراحل قانونى به مراجع قضايى معرفى شدند.

  انهدام باند سارقان به عنف طالهاى 
زنان سالخورده

قدس: با تالش پليس شهرستان تربت حيدريه باند سارقان به 
عنف طالهاى زنان سالخورده متالشى شد.

جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه گفت: در 
پى گزارش سرقت به عنف از منزل مسكونى در يكى از مناطق 
حاشيه شهر تربت حيدريه موضوع به صورت ويژه در دستوركار 

تيم زبده اى از پليس آگاهى اين فرماندهى قرار گرفت.
ســرهنگ غالمرضا خرقانى افزود: در بررسى اظهارات شاكى 
پرونده كه زنى سالخورده است، مشخص شد، سه مرد جوان با 
سر و صورت پوشيده با نفوذ به داخل منزل و با تهديد سالح 

سرد طالهاى وى را سرقت كرده اند.
وى تصريح كرد: مأموران دايره مبارزه با سرقت پليس آگاهى 
با بررسى دقيق اظهارات مالباخته و سرنخ هاى موجود يكى از 
سارقان را شناسايى و با كنترل نامحسوس او را هنگام فروش 
طالهاى مسروقه به يك طالفروشى در شهر تربت حيدريه در 

عملياتى غافلگيرانه دستگير كردند.
متهم كه در ابتدا منكر هرگونه سرقتى بود در مواجهه با ادله 
و مستندات پليس، بناچار لب به اعتراف گشود و عالوه بر اين 
سرقت به يك فقره سرقت به عنف ديگر با همدستى دو دوست 

29 و 31 ساله اش اعتراف كرد.
جانشين فرماندهى انتظامى شهرستان تربت حيدريه عنوان 
كرد: در ادامه اين عمليات همدستان متهم دستگير و با تشكيل 

پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شدند.

  باند سارقان حرفه اى متالشى شد
قدس: فرمانده انتظامى شهرستان داورزن از متالشى شدن باند 

سارقان حرفه اى با پنج فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ «سيدجمال معتمد الشريعتى» با اعالم اين خبر، گفت: 
در پى گزارش ســرقت يك دستگاه موتورسيكلت در يكى از 
روستاهاى حاشيه شهر داورزن شناسايى و دستگيرى سارق 
در دستوركار تيمى از «پاسگاه انتظامى صدخرو» اين فرماندهى 

قرار گرفت.
وى افزود: مأموران پاســگاه انتظامى صدخرو با بررسى دقيق 
محل سرقت و سرنخ هاى موجود به فردى سابقه دار 29 ساله، 
كه اعتياد شــديد به ماده مخدر شيشه دارد، مظنون شدند و 
با جمع آورى ادلــه كافى پس از هماهنگى قضايى در اقدامى 

غافلگيرانه او را در مخفيگاهش دستگير كردند.
سرهنگ معتمدالشريعتى تصريح كرد: متهم كه در ابتدا منكر 
هرگونه ســرقتى بود در مواجهه با ادله و مستندات پليس به 
سرقت يك دستگاه موتورسيكلت و چهار فقره سرقت از اماكن 
خصوصى با همدســتى دو تن از دوستانش اعتراف كرد كه با 
اطالعات به دست آمده، تيم رسيدگى كننده پرونده همدستان 
متهم را در دو عمليات مجزا دستگير كردند. فرمانده انتظامى 
شهرستان داورزن خاطرنشــان كرد: متهمان پس از تشكيل 

پرونده براى سير مراحل قانونى روانه دادسرا شدند.

  شكارچى كفتار دستگير شد
قدس: پليس شهرســتان داورزن با همــكارى مأموران اداره 

محيط زيست شكارچى كفتار را دستگير كردند.
فرمانده انتظامى شهرستان داورزن گفت: با كسب خبرى مبنى 
بر شكار گونه هاى كمياب محيط زيست توسط فردى سودجو 
موضوع در دســتوركار تيمى از مأمــوران اين فرماندهى قرار 
گرفت. سرهنگ سيدجمال معتمد الشريعتى افزود: مأموران 
پاسگاه انتظامى باشتين پس از يك سرى تحقيقات نامحسوس 
و اطمينان از صحت خبر با هماهنگى قضايى وارد عمل شدند 
و در بازرســى از منزل اين فرد دو قالده توله كفتار در داخل 

شيشه هاى بزرگ الكل كشف كردند.
وى خاطرنشان كرد: متهم 29 ساله با تشكيل پرونده براى سير 

مراحل قانونى روانه دادسرا شد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما
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 قدس از هرج و مرج بازار دارو گزارش مى دهد

سرگردانى بيماران خاص در داروخانه هاى مشهد

خبر

هنگامه طاهرى  حتماً تاكنون گذرتان به داروخانه هاى خيابان 
احمد آباد افتاده. پزشكان همان جا ويزيت مى كنند و داروخانه ها 
هم به وفور در همان محل به فروش دارو اقدام مى كنند. بيمارانى 
كه محتاج داروهاى خاص نيســتند با اندكى تأخير داروهايشان 
را مى گيرند و مى رونــد، اما بيمارانى كه محتاج داروهاى خاص 
هستند، نسخه به دست از اين داروخانه بيرون مى آيند و وارد آن 
يكى مى شــوند و اين روند ادامه دارد تا پاسى از شب. گاهى كه 
شانس بياورند، داروى شان را از داروخانه هالل احمر و 22 بهمن 
گير مى آورند و گاهى فردا و فرداهاى ديگر هم بايد با كفش آهنين 
دنبال دارويشــان باشند و گاه اين كفش آهنين آن ها را از مراكز 
مجاز فروش دارو بناچار به مراكز فروش قاچاق دارو با هزينه هاى 
گزاف مى كشــاند. اما اين روزها آنچه بيشتر دل بيماران را به درد 
مى آورد اين دوندگى ها نيست بلكه آن داروهايى است كه در انبارها 
خــاك مى خورد و به بازار نمى آيد كه اين خود براى بيمارى كه با 
مرگ مى جنگد، عبور از خط قرمزهاست. به گفته يكى از بيماران، 
دارو فروش لوبيا فروش نيست كه كااليش را در انبار نگه دارد تا بيمه 
پولش را بدهد بعد او دارو را وارد بازار كند. آن هم داروهايى كه براى 
بيمار حياتى است و از جاهاى ديگر نمى شود خريد. قبل از افزايش 
فرآيندهاى تحريم بر دارو، بيشتر مشكالت بيماران ما صدماتى بود 

كه از ارگان هاى بيمه گر و توزيع پخش دارو به بيماران وارد شد.

 يارانه و گرانى دارو!
يكى از بيماران هموفيلى مى گويــد: دارو يك پروتكل دارد كه 
براساس وزن و شدت خونريزى يك بيمار بايد تزريق شود و هر 

نوع درمان ناقص براى وى منجر به معلوليت مى شود.

يكى از داروســازان نيز بيان مى كند: تا پيــش از اين دولت به 
واردكننده هاى دارو يارانه مى پرداخت. بنابراين قيمت تمام شده 
دارو پايين بــود، اما اآلن دولت اين يارانــه را در اختيار بيمه ها 
مى گذارد. بنابراين قيمت تمام شده اين داروها بسيار باالست.از 
اين رو آن ها هم به سختى دارو در اختيار بيمار مى گذارند و تمام 
تالش خود را مى كند كه يا دارو كمتر بدهند و يا به هر نوعى بيمار 
را از تهيه بقيه دارو منصرف كنند. در اين گير و دار شركت هاى 
بيمه مى گويند از دولت طلبكارند و دقيقاً مشــخص نيست اين 

پولى كه به شركت هاى بيمه پرداخت مى شود بابت چيست.
در اين خصوص اما پاســخ رئيس دفتر اســناد پزشكى تأمين 
اجتماعى خراســان رضوى كامالً قابل پيش بينى است به گفته 
وى پرداختى ها از تهران مى آيد. وقتى هم پرداخت شود، بالفاصله 

پرداخت مى شود، حتى دو ساعت هم در حساب ما نمى ماند.
غالمحســن دهقان ادامــه مى دهد: تأمين اجتماعــى از خوش 
حســاب ترين سازمان هاى بيمه گر است، اما طرح تحول سالمت 
هزينه اى چند برابر به تأمين اجتماعى تحميل كرد كه بودجه آن 
ديده نشــده بود. با اين حال او بيان مى دارد كه اســفند ماه 190 
ميليارد تومان به بيمارستان هاى دولتى و خصوصى پرداخت شده 
و در كل اولويت آن ها به گفته او پرداخت معوقات به پزشــكان، 
داروخانه ها و مؤسسه هاى طرف قرار داد است و بعد ساير مؤسسه ها.

 داروهاى خاص و داروخانه سودآور نيست
منطقاً بايد داروهاى خاص ســودآور تر از انواع داروهاى معمولى 
باشــند، اما دكتر يكى از داروخانه هاى مشهد عنوان مى كند كه 
ســود دارو در داروهاى خاص نيست چنانكه سود انسولين 10 

تا 15 درصد و داروى هورمونى 4/5 درصد اســت. در حالى كه 
داروخانه ها ماليات غيرمنطقى هم پرداخت مى كنند. چنانكه من 
در ماه گذشته هشت ميليون ماليات دادم. در مقايسه، دندانپزشك 
كنارى من يك ميليون داد و دوست سنولوژيستم سه ميليون. 
چرا؟ چون پزشــك مى تواند بگويد از صبح تا شــب يك بيمار 
داشــتم، ولى براى مِن داروخانه دار شــرايط را به گونه اى ايجاد 
كرده اند كه يك نسخه از فاكتورمان مى رود دست شركت، يكى 
دست خودمان و يكى هم براى محاسبه ماليات به دارايى مى رود. 
يعنى آقايان دقيقاً آنچه به عنوان ماليات نمى توانند از پزشكان 

بگيرند از داروخانه ها دريافت مى كنند.
او ادامه مى دهد: من براى داروخانه ام 12 ميليون اجاره مى دهم 
در حالى كه اين داروخانه در ماه 30 ميليون هزينه دارد و بايد 40 
ميليون از اين داروخانه درآمد داشــته باشم و همه اين ها را بايد 
از ضريب سود دارو به دست بياورم. در حالى كه در اين بين 75 
ميليون هم از بيمه طلبكارم يا با كسورات توسط بيمه هم روبه رو 
هستيم. مثالً نسخه مخدوش يا مشكل داشتن كد نسخه و....كه 
گاهى به 10 درصد هم مى رسد.حاال شما بيمه كارگران و هزينه 

آب و برق واحد تجارى را هم به آن اضافه كنيد.
وى تصريــح مى كند: اگر شــرايط دارو را اين گونه پيش بينى 
مى كردم، اصالً وارد اين كار نمى شدم. البته در شرايط فعلى اوضاع 

به گونه اى شده كه نه كار توليدى مى صرفد و نه كار خدماتى.

خبرخبر

پايان عمليات اجرايى 9392 واحد زلزله زده 
در خراسان شمالى

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون هماهنگى امورعمرانى 
استاندارى خراسان شمالى از پايان عمليات اجرايى 9392 
واحد احداثى و تعميرى زلزله زده خبر داد. محمد حسين 
على نيا در نشست ستاد بازسازى مناطق زلزله زده استان 
اظهار داشــت: عمليات اجرايى بيــش از 14 هزار واحد 
مســكونى درمناطق زلزله زده آغاز شــده بود كه تاكنون 

9392 منزل مسكونى گواهى پايان كار گرفته اند.
وى افزود: از 5000 واحد احداثى 2500 واحد شــهرى و 

2500 واحد روستايى بوده است كه باوجود اطالع رسانى هاى انجام شده شاهد استقبال خوبى 
از سوى مردم براى دريافت تسهيالت نبوده ايم و تا كنون از 1863 پرونده تشكيل شده 698 
نفر به بانك مراجعه و 116 نفر هم پايان كار گرفته اند. وى ادامه داد: بنابر تصميم اتخاذ شده 
در نشست هاى پيشين مقرر شد تا اين اعتبارات براى بازسازى و بهسازى واحدهاى روستايى 
هزينه شــود كه تا كنون و پس از اعالم اين مصوبه پرونده 3053 واحد روستايى به بانك ها 

معرفى و قرارداد منعقد شده است.

انتقال فسيل هاى صدفى 65 ميليون ساله 
به موزه تربت حيدريه

قدس: مديــركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى خراسان رضوى از انتقال فسيل هاى صدفى 
65 ميليون ساله به موزه ميراث فرهنگى و محيط زيست 

شهرستان تربت حيدريه خبر داد.
ابوالفضل مكرمى فر با اعــالم اين خبر افزود: همزمان با 
هفته ميراث فرهنگى به همت باشــگاه هاى كوهنوردى 
كيانمهر و ترنم باران و اداره هاى ميراث فرهنگى و محيط 
زيست در يك بازديد و كاوش علمى تعدادى فسيل جديد 

صدفى كشف و اين فسيل هاى صدفى 65 ميليون ساله به موزه هاى ميراث فرهنگى و محيط 
زيست شهرستان تربت حيدريه منتقل شد. وى گفت: فسيل هاى صدفى منطقه پيشكوه تربت 
حيدريه چون در معرض تخريب و تعرض قرار داشتند، بنا به تصميم انجمن ميراث فرهنگى 
شهرستان از محل خود به موزه هاى شهرستان منتقل شدند. مكرمى فردرباره مشخصات اين 
فسيل ها اظهار كرد: اين فسيل هاى صدفى دو كفه اى بنا بر تجزيه و تحليل گروه زمين شناسى 

دانشگاه آزاد مشهد متعلق به دوران دوم زمين شناسى(كرتاسه) است.

معاون هماهنگى امورعمرانى 
9392

واحد احداثى و تعميرى زلزله زده خبر داد. محمد حسين 
على نيا در نشست ستاد بازسازى مناطق زلزله زده استان 
 هزار واحد 
مســكونى درمناطق زلزله زده آغاز شــده بود كه تاكنون 

 واحد شــهرى و 

مديــركل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشــگرى خراسان رضوى از انتقال فسيل هاى صدفى 
 ميليون ساله به موزه ميراث فرهنگى و محيط زيست 

ابوالفضل مكرمى فر با اعــالم اين خبر افزود: همزمان با 
هفته ميراث فرهنگى به همت باشــگاه هاى كوهنوردى 
كيانمهر و ترنم باران و اداره هاى ميراث فرهنگى و محيط 
زيست در يك بازديد و كاوش علمى تعدادى فسيل جديد 
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