
توليد 2 داروى گياهى 
براى بيماران مبتال به آسم

«اختيار» 
به جاى «پول»

توسط محققان دانشگاه علوم پزشكى مشهد محقق شد استاندار خراسان رضوى از دولت درخواست كرد

قــدس: رئيس مركــز تحقيقــات التهاب 
نوروژنيك دانشگاه علوم پزشكى مشهد گفت: 
اين مركز با توليد دو داروى شــربت آويشن 
و كپسول كارواكول براى درمان بيمارى هاى 
انسداد ريوى، در مسير توليد داروهاى گياهى 

گام برداشته است. 

اســتاندار خراسان رضوى با اشــاره به تعيين 
معين هاى اقتصاد مقاومتى در اســتان گفت: 
تعيين معين هــاى اقتصادى تنهــا به منظور 
محروميت زدايى نيســت، بلكه در اين راســتا، 
مديريت توسعه مدنظر است و در اين چارچوب 

موضوع محروميت ...
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شكوه حضور بى نظير ملت در چهلمين سالگرد انقالب
گزارش قدس از مشكالت 

دست اندركاران قوت اليموت مردم
كاهش سهميه آرد صداى 
نانوايان مشهدى را درآورد
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 سنگ تمام مردم وفادار استان هاى خراسان در 22 بهمن 97
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همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) 
درمشهد انجام شد

پخت 135 ديگ 
شله در قالب طرح 

كرامت فاطمى 

با وجود اينكه در ماه هاى گذشته اكثر اقالم مصرفى مردم رشد 
قيمتى زيادى داشته و نارضايتى هايى را در پى داشته است، اما 
اين مشكل در بحث نان كه قوت غالب مردم را شامل مى شود، 
چندان نمودى نداشته است. قيمت نان در برخى از نانوايى ها 

كه اكثراً آزادپز هستند مقدارى ...

 همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) پخت 135 
ديگ شله درطرح كرامت فاطمى به همت مردم و هيئت هاى 

مذهبى درميدان شهداى مشهد انجام شد...
.......صفحه 4
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حسين پورحسين: سرپرســت فرماندارى مشهد در 
جمع خبرنگاران كاروان «رســانه انقالب» بسيج رسانه 
خراسان رضوى گفت: شعارمحورى ما افتخاربه گذشته 

واميد به آينده است.
حيدر خوش نيت بر لزوم تشــريح دســتاوردهاى نظام 
تأكيد كرد و اظهارداشت: سال 1350 مشهدالرضا تنها 
90 هزار زائر و مســافر داشــت، اما اين شهر هم اينك 
ســاالنه پذيراى 32 ميليون زائر اســت. با وجود چنين 
افزايش چشــمگيرى در شمار مســافران و زائران هيچ 
مشكلى در حوزه بازار، امنيت و خدمات در مشهد براى 
اين جمعيت عظيــم پيش نمى آيد. وى افزود:همچنين 
تنها ظرف چهار سال اخير هزار و 87 ميليارد تومان در 
حاشــيه شهر مشهد هزينه شده است. دهه فجر امسال 
نيز 85 پروژه به ارزش 125 ميليارد تومان در بخش هاى 
مختلف فرهنگى، عمرانى و خدماتى اين شهرســتان به 
بهره بردارى رسيد.رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد هم 
در خصوص دستاوردهاى حوزه بهداشت و درمان گفت: 
يكى از پركارترين حوزه ها نسبت به قبل از انقالب حوزه 
بهداشــت و درمان بوده كه در راســتاى آموزش، دارو و 
درمان، بهداشت، توسعه فضاهاى بيمارستانى و... گام هاى 

مؤثرى برداشته است.
دكتر دارابى با اشــاره به اينكــه از ابتكارات دولت فعلى 
تقويت اورژانس ها و راه اندازى اورژانس هوايى بوده، گفت: 
در حوزه توسعه فضاى بيمارســتانى اقدامات مؤثرى از 
جمله در حاشــيه شهردر دســت اقدام است و به لحاظ 
دارو هيچ كمبودى در مشــهد نداريم و در بخش تجهيز 
بيمارســتان ها قبالً 3100 تخت در استان داشتيم، ولى 
امــروز 10 هزار و 900 تخت بيمارســتانى داريم كه بر 
اساس شــاخص اســتاندارد 2500 تخت كم داريم كه 

جبران اين كمبودها در دست اقدام است.

محسن مروى رئيس اداره بهزيستى مشهد هم گفت: اداره 
بهزيستى در واقع مولود انقالب اسالمى است در گذشته 
تعداد مراكز توانبخشى 4 مركز بود، اما امروز اين تعداد به 

81 مركز رسيده و در واقع 20 برابر رشد داشته است.
وى همچنين افزود: در حوزه اشتغال زايى 9000 فرصت 

شغلى براى معلوالن مشهد ايجاد شده است.
صفيه ركنــى، مديرآموزش پرورش ناحيه 4مشــهد و 
نماينده آموزش و پرورش خراسان رضوى، دراين نشست 
خبــرى گفت: امروز آموزش و پــرورش در حوزه ترويج 
فرهنگ قرآنى حرف اول را مى زند. حضور دانش آموزان در 
المپيادهاى علمى و مسابقات جهانى از جمله افتخاراتى 

است كه بعد از انقالب كسب شده است.
در ادامه محمد جواد استادى، رئيس اداره ارشاد اسالمى 
مشهد، گفت: اكنون 490 مؤسسه فرهنگى و هنرى داريم 

و 103 مؤسسه قرآنى در اســتان فعال است.وى گفت: 
ايجــاد كانون هاى فرهنگى مســاجد از ابتكارات انقالب 
اسالمى است و اكنون 1771 كانون در استان فعال است.

مسئول ســازمان بسيج رسانه استان نيز در اين نشست 
گفت: زمان آن رسيده است كه مديران پيوست رسانه اى 
به برنامه هايشان بدهند.عباس محمديان افزود: به بركت 
انقالب 650 روزنامه فعال در كشور وظيفه نشر و انتشار 
خبرهــا را دارند و 157 رســانه خارجى با حضور 1365 

خبرنگار در كشور فعاليت مى كند
گفتنى است به همت بسيج رسانه خراسان رضوى كاروان 
خبرنگاران رســانه انقالب طى ســفر به شهرستان هاى 
اســتان ضمن مطالبه گرى مســائل مردم از مسئوالن، 
دستاوردهاى 40 ساله انقالب اسالمى را از زبان مسئوالن 

منعكس كرده اند.

در جمع كاروان «رسانه انقالب» عنوان شد

از اشتغال زايى براى 9000 معلول
تا فعاليت1771 كانون فرهنگى مساجد در مشهد

برگزارى 47 محفل انس 
با قرآن همزمان با دهه فجر انقالب 

قدس: به همت اوقاف خراسان رضوى، همزمان با دهه 
فجر انقالب اسالمى، 47 محفل انس با قرآن كريم برگزار 
شد.اين  محافل قرآنى در شهرستان هاى طرقبه شانديز، 
بجستان، بردسكن، تايباد، باخرز، تربت حيدريه، جوين، 
چناران، رشتخوار، كاشمر، قوچان، تربت جام، نيشابور و 
مشهد برگزار شد.سخنرانان شاخص اين  محافل آيت اهللا 
سيداحمد خاتمى، عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
رهبرى، دكتــر دهقان، نماينده مردم شهرســتان هاى 
طرقبه شانديز و چناران در مجلس شوراى اسالمى و ائمه 
جمعه شهرستان هاى تايباد، باخرز، تربت حيدريه، تربت 
جام، جوين بودند.بيژنى، مشمول، تقى پور، احمدى وفا، 
سليمانى، لعل اول، پناهى، كاشفى و جاويدى از قاريان 
برجســته اى بودند كه در اين محافل به تالوت آياتى از 

كالم اهللا مجيد پرداختند.

در راستاى طرح ملى حفظ جزء سى قرآن 
كريم انجام شد

تجليل از 130 دانش آموز مدرسه 
شهيد يونس ايروانى 

خرو- خبرنگار قدس: مراســم تجليل از130 نفر از 
دانش آموزان مدرسه شــهيد يونس ايروانى اردوغش 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما اين مراســم كه در راستاى طرح 
ملى حفظ جزء سى قرآن كريم بود با حضور مسئوالن 

محلى در محل مسجد جامع اين روستا برگزار شد.
رئيــس اداره آموزش و پــرورش منطقه زبرخان در اين 
مراســم با تبريك ايام اهللا دهه فجر طى سخنانى گفت: 
اگر به قرآن اهميت داده شود آسيب هاى اجتماعى هم 
كم مى شود و اگر قرار باشد رشد و توسعه در جامعه اتفاق 
بيفتد بايد اوليا در كنار مدارس باشــند و نبايد منتظر 

دولت بمانند. 

برپايى نمايشگاه انقالب اصناف و بازاريان
قدس: حجت االسالم والمسلمين سلطانى رئيس شوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان رضوى از نمايشگاهى با 
عنوان (انقالب اصناف و بازاريان) از مجموعه نمايشگاه هاى 
خيابان 57 بازديــد كرد. عرب پور رئيــس اداره فرهنگى 
معاونت فرهنگى، اجتماعى شهردارى مشهد در اين بازديد با 
اشاره به اينكه ما دستاوردهاى انقالب را در حوزه بهداشت، 
نانو، هوا فضا كه در مجموع 12 بخش مى شود به زبان ساده 
به نمايش گذاشــتيم گفت: نمايشگاه خيابان 57 از بست 
باال خيابان شروع مى شود و اتفاقاتى كه در اين خيابان رخ 
داده را به نمايش مى گذارد و بعد به ســمت چهارراه شهدا، 
ميدان شهدا، چهارراه لشكر و خيابان بهار ادامه مى يابد ودر 
چهارراه دكترا اول بازار گلســتان پايان مى يابد.همچنين 
حجت االسالم سلطانى از نمايشــگاه اقتصاد مقاومتى در 
خيابان جنت كه به نمايش توانمندى هاى زنان سرپرست 
خانوار و خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى 

مى پردازد بازديد كرد.



 سنگ تمام مردم وفادار استان های خراسان در ۲۲ بهمن ۹۷

شکوه حضور بی نظیر ملت در چهلمین سالگرد انقالب
خبر

گپ

محســن متولی اشکذری  مردم وفادار 
استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی 
همزمان با سراسر کشور با شرکت در راهپیمایی 
۲۲ بهمن ۱۳۹۷، شکوه حضور بی نظیر ملت 
در چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی را به رخ 
دشمنان مستکبر کشانده و برای دفاع از نظام و 

والیت، سنگ تمام گذاشتند.
به گــزارش خبرنگارقــدس، راهپیمایی ۲۲ 
بهمن در مشــهدالرضا)ع( با حضور گسترده 
مردم این شــهر و با محوریت تجدید پیمان با 
آرمان های انقالب و نظام جمهوری اســالمی 
برگزار شــد و راهپیمایان با پیمودن مســیر 
میــدان ۱۵ خرداد تا حرم مطهر حضرت امام 
رضا)ع( با سردادن شعارهایی چون، کشور ما 
گلشــن هر الله شــد عمر قیام ما چهل ساله 
شد، کجاست آن مزدور آمریکایی تا که ببیند 
نصرت خدایی، ۲۲ بهمن امســال ما شد سند 
رسوایی آمریکا، با مشت محکم می زند این ملت 
بر دهن ترامپ بی نزاکت، با انســجام و پیروی 
ازرهبر پیروز گردد، یاد امام خمینی پاینده باد 
خامنه ای رهبر ما زنده بــاد«، با ابراز انزجار از 
استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا حمایت و 
پشتیبانی خود از نظام ، آرمان های امام، رهبری 
و شهدا را اعالم کردند و با تجمع در رواق امام 
خمینــی)ره( ودیگررواق ها و صحن های حرم 
مطهر رضوی در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ 

بهمن شرکت کردند.

  40 سالگی انقالب؛ دوران نشاط و امید 
تولیت آســتان قدس رضوی در مراسم پایانی 
راهپیمایی چهلمین ســالگرد انقالب در حرم 
مطهر رضوی ضمن تبریک ســالروز پیروزی 
انقالب اسالمی، اظهار داشت: ملت ایران امروز 
با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن به جهانیان 
نشان داد 40 ســالگی انقالب دوران نشاط و 
امیدآفرینی اســت وروزی در تاریخ تبدیل به 
یوم اهلل می شــود که جلوه پروردگار به صورت 

معجزه آسا آن را روز حق قرار می دهد.
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی 
خاطرنشــان کرد: حقیقتاً روز ۲۲ بهمن سال 
۵۷ روز نابودی دشمن و روز حق است، این ها 
همه جلوه قدرت الیزال الهی اســت، چگونه 
است که در این سال ها بدون شکست جنگ 8 
ساله به پیروزی برسد، این رویش ها بر اثر پرتو 
ولی، رویش گرفتند و مدافعان حرم شدند که 
حماسه ای جاودان را رقم زدند، قرار نیست این 

افراد دچار سستی شوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید براینکه 
ملت پیروز ایران دراین ســال ها نه تنها دچار 
سستی، رخوت و تســلیم نشد، تصریح کرد: 
بلکه به عالم نشان داد، 40 سالگی انقالب دوره 
پیری نیست، دوره عقب گرد نیست، دوره نشاط 
و دوره ای برای انقالب و دوره امیدآفرینی است 
که این دوره تاریخ ساز و زمانه ساز با شعارهایی 
بلند و ملکوتــی رقم خورد؛ ایــن دوره، دوره 

پختگی انقالب است.

  اعتراف دوست و دشمن انقالب
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با بیان اینکه 
امروز ما باید برای این انقالب سپاسگزار باشیم 

و نتیجه اتکا به خدا و اعتماد به نفس را ببینیم، 
تأکید کرد: امروز همه دوستان و دشمنان این 
نظام معترف اند که ایران اســالمی کشــوری 
مستقل اســت و ایران اسالمی مستقل ترین 
کشور جهان اســالم بوده و آزادی قلم، آزادی 

بیان و خودباوری مردم از دستاوردهای انقالب 
است.عضومجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه 
داد: توســعه هوافضا، توسعه علم و خودباوری 
ملی از دیگر برکات انقالب اسالمی است.تولیت 
آستان قدس رضوی با اشاره به دستاوردهای 
انقالب اســالمی ادامه داد: امروز فعالیت هایی 
که بعد از انقالب صــورت گرفته را هیچ کس 
نمی توانــد انکار کند، چرا که چهره شــهر و 
روستای ما با قبل انقالب بسیار متفاوت است.

  بیگانه مشکل کسی راحل نمی کند
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با بیان اینکه 
انقالب ما نوعی جهاد بود، یادآور شد: باید بدانیم 
مشــکل ما با یک جهاد علمی و اقتصادی حل 
می شود و بیگانه نه مشــکلی را از کسی حل 

کرده و نه حل می کند.
تولیت آســتان قــدس رضوی تأکیــد کرد: 
هیچ کس در منطقه و جهــان وجود ندارد که 
عزت و اقتدار ایران اسالمی را منکر شود، ایران 
عزتمندترین کشــور است و باید با تمام وجود 

این عزت و سرمایه را حفظ کرد.

 توطئه دشمنان برایشان عایدی نداشته است
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه هشت 
سال جنگ تحمیلی و سخت هیچ عایدی برای 

دشمن نداشــت، جنگ نرم هم عایدی برای 
دشمن نداشــت و امروز جنگ دیگری را آغاز 
کردند و می خواهند با فشــار بر مردم توطئه 
خود را عملی کنند، خاطرنشان کرد: دشمن 
ما دشمنی اســت که هرگز دست از دشمنی 

بر نخواهد داشــت، چون قرآن می گوید این ها 
به عهد خــود پایبند نیســتند و راه ما فقط 

ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی یادآور شد: 
برخی می گوینددر این جنگ ها باید برای ندادن 
بهانه به دشمن پیمان ها و کنوانسیون های آن ها 
را عملی کنیم، چه کسی تضمین می کند که 

دشمن همچنان به دشمنی ادامه ندهد؟
عضومجمع تشــخیص مصلحت نظام افزود: 
می گویند ما تضمین نمی کنیم با امضای این 
کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سؤال ما 
این است در خصوص FATF ما قانون داخلی 
تنظیم کــرده بودیم و گفته بودیم مردمی که 
برای رهایی خود از مشــکالت به پاخیزند، از 
دایره تروریســم مستثنی هســتند که این را 
مجلس پذیرفت، اما FATF بیانیه صادر کرد 
و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته 
باشد! این چگونه اســت که آن ها برای قانون 

داخلی ما بیانیه صادر می کنند؟

 حفظ موضع اقتدار؛ تنهاراه شکست دشمن
تولیت آســتان قدس رضوی با اشاره به اینکه 
حفــظ موضع اقتــدار و ایســتادگی تنها راه 
شکســت دشمن است، بیان کرد: دشمن فکر 
می کرد نسل سوم و چهارم پشت نظام نیستند، 

اما آن ها امروز نشــان دادند همیشه پیرو این 
نظام اسالمی هستند.

 مردم با تمام توان پای انقالب و نظام 
ایستاده اند

این گزارش حاکی اســت آیت اهلل سید احمد 
علم الهــدی نماینده ولی فقیه در خراســان 
رضوی در حاشــیه حضور در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
مردم طی 40 ســال گذشته با تمام قدرت و 
توان پای این انقالب ایســتاده اند و مقاومت 
می کنند و دشــمن نیز طی همه این سال ها 
شکست خورده است.امام جمعه مشهد افزود: 
قدرت و توانمندی نظام جمهوری اســالمی 
ایران همین مردمی هستند که دشمنان آن ها 
را در راهپیمایــی ۲۲ بهمن می بینند و باید 
بدانند پیروزی بر این ملت امکان پذیر نیست.

  پیام امروز ما ایستادگی پای
 آرمان های انقالب است

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی 
نیز در حاشیه راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خوشبختانه 
در راهپیمایی امروز بیشــتر شــاهد حضور 
جوانان هســتیم، پیام امروز ما این است که 

پای انقالب و نظام مردمی خود ایستاده ایم. 
وی ادامه داد: حضور مردم در این راهپیمایی 
نشان می دهد که ما در آغاز دهه پنجم انقالب 
باید تالش بیشتری در راستای معیشت مردم 

انجام دهیم. 

در حوالی امروز2

  برگزاری محفل انس با قرآن شکرانه 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

قدس: محفل انس با قرآن، شکرانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی همراه با تجلیل از شخصیت قرآنی شماری 
از چهره های ماندگار قرآنی اســتان خراســان رضوی برگزار 
می شود.این محفل قرآنی یادبودی برای استاد فقید حاج سید 
عبدالرضا معینی اســت که بتازگی جامعه قرآنی مشهد را در 
انــدوه پرواز جاودانه خود، داغدار کرده اســت. در این محفل 
نورانی همچنین از شخصیت قرآنی استادان و پیشکسوتانی 
همچون حاج مجید گوهری، حاج اســماعیل عابدیان، حاج 
محمدباقر عطایی، حاج محمدرضا شفیعی مؤمن و حاج کاظم 
نصراللهی تجلیل می شود و حجت االسالم والمسلمین سلطانی 
رئیس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 
به سخنرانی خواهد پرداخت.گفتنی است این نشست قرآنی 
امروز در محل حسینیه سیدالشهدا )علیه السالم( واقع در کوی 

رضائیه، بولوار والیت، والیت ۷ برگزار می شود.

در گفت و گو با سرپرست کارگاه نقاشی و تراش 
شیشه میراث فرهنگی استان عنوان شد 

  حمایت از هنر راهی برای اشتغال زایی 
رضوانی،  فهیمه  سرورهادیان: 
ارشــد  کارشــناس  متولد ۵۹، 
پژوهش  گرایش  دستی،  صنایع 
در هنرهای ســنتی از دانشکده 
ســوره تهران است. او سرپرست 
کارگاه نقاشــی و تراش شیشه 
استان خراسان  فرهنگی  میراث 

رضوی است و بیش از ۱۳ سال به صورت حرفه ای و جدی در 
بحث آموزش آثار مختلف مشغول است. 

  یک عالقه درونی 
وی در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: از کودکی هنر برایم 
جذاب بود و بعد از دیپلم علوم تجربی در راستای عالقه ام که 
هنر اســت، ادامه تحصیل دادم.وی می افزاید: هنر برایم حس 
خاصی داشــت و در دانشگاه بیشتر رشــته های هنری را در 
کارگاه های مختلف دوره های آن را گذراندم. هنرهای سنتی 
ایران مانند فرش، کار روی چوب، منبت و معرق و رنگرزی و 
تراش روی شیشه، نقاشی و... البته بین همه هنرها کار تراش 

روی شیشه برایم جذاب بود.
ایــن بانوی هنرمند شــهرمان خاطرنشــان می ســازد: بعد 
از دانش آموختگــی و برگشــت به مشــهد بــه همت مرکز 
آفرینش های هنرهای سنتی خانه ملک، دستگاهی خریداری 

شد و کارگاه شیشه برپا شد.
وی خاطرنشــان می سازد: در حال حاضر عالوه بر این که در 

رشــته سنتی هنر شیشه مشــغول به کارم مینا کاری روی 
تراش را هم انجام می دهم و عالوه بر آن بر روی شیشــه های 
تزئینی که با ابزار جدید و تکنیک مدرن انجام می شود، هم کار 

می کنم و همه آن ها را آموزش می دهم.
  هنری سنتی و مدرن 

وی دربــاره کارایی شیشــه تزئینی و کاربرد آن در شــرایط 
حاضر می گوید: در بخش مدرن این هنر، روی شیشه منازل، 
شیشــه میز، درهای ورودی و... می توان از این هنر بهره برد و 
خوشبختانه در این نوع کار نیاز به کوره وجود ندارد و ابزارش 

در دسترس همه قرار دارد.

  فرصت مشاغل خانگی 
وی تأکید می کند: این هنر کاربردی اســت بخصوص برای 
مشاغل خانگی بسیار فرصت خوبی محسوب می شود و امکان 
کار در منزل را می تواند برای بســیاری از بانوان عالقه مند به 
مشاغل خانگی فراهم کند، زیرا بعد از آموزش امکان گرفتن 
وام وجود دارد.وی درخصوص فروش این محصوالت نیز اظهار 
مــی دارد: فعالیت ، زیبایی و نــوع کارهنرجوها، برای فروش 
آثارشان بسیار مهم است. معموالً هنرمندان عالقه مند و جوان 
با گذاشــتن آثارشان در پیج اینستاگرام یا کانال های مجازی 
به فروش آثارشــان اقدام می کنند، اما معموالً در این سال ها 

بسیاری از آثارشان در همان دوره کالس ها فروخته شد.

  ظرافت خاص و سالیق
رضوانی درباره صادرات این هنر یادآور می شود: این هنر دارای 
ظرافت خاصی اســت و باید بــرای بازاریابی و صادرات و نوع 
بسته بندی آن دقت کرد.وی اذعان می دارد: مهم ترین راه برای 
موفقیت در این رشته هنری تنوع طراحی، خالقیت و شناخت 

سالیق امروزه مردم و تلفیق آن با هنراست.

  تفاوت آثار صنایع دستی و هنردستی 
این هنرمند در خصوص تفاوت نوع کارها و ارزش هنری این 
رشته هنری نیز تأکید می کند: بسیاری از کارها فقط شیشه ها و 
کارهای تزئینی است و با اثر صنایع دستی و هنر دستی تفاوت 
دارد. از او درباره تهیه مواداولیه که می پرسم، توضیح می دهد: 
معموالً مواد اصلی کار من شیشه خام که در بازار است و رویش 
کارمی کنیم و معموالً ظروف ســاده را تهیه می کنیم و کارها 
برای بازار معموالً نیاز به کوره ندارد، چون هزینه لعاب و درست 
کــردن آن نیاز به تخصص دارد و باید در کوره هم قرار بگیرد.
وی در ادامه درباره تعداد افرادی که ســاالنه برای آموزش به 
کالس های او مراجعه می کنند، نیز توضیح می دهد: ساالنه در 
کالس های عمومی بیش از ۵0 نفر حضور پیدا می کنند و تعداد 
عالقه مندان برای شرکت در کالس های خصوصی بیش از ۱0 
نفر در ســال است.وی در خاتمه تأکید می کند: به اعتقاد من 
هنر میناکاری روی شیشه و تراش روی آن دارای قدرت زیادی 
است و می توان با حمایت بیشتر از آن از این هنر و صنعت در 

جهت اشتغال زایی و درآمدزایی بسیار استفاده کرد.

 همزمان با سالروز شهادت
 حضرت صدیقه کبری)س( برگزار شد 

  اجتماع بزرگ فاطمیون در مشهد

قدس: همزمان با ســالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی با حضور هیئت های مذهبی و 

اقشار مختلف مردم در مشهد برگزار شد. 
به گــزارش خبرنگار قدس،عزاداران فاطمی در این مراســم 
با اجتماع در میدان شــهدا با در دســت داشتن پرچم های 
ســیاه برای عرض تسلیت به امام هشــتم حضرت علی بن 
موسی الرضا)ع( باپیمودن خیابان آیت اهلل شیرازی راهی حرم 
مطهر رضوی شــدند. این گزارش حاکی است آیت اهلل سید 
احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی در 
اجتماع پایانی عزاداران فاطمی که در صحن انقالب اسالمی 
حرم امام رضا)ع( برگزار شد با تأکید براینکه موضوع عزاداری 
برای حضرت زهرا)س( صرفاً یک مراســم عــزاداری در روز 
شهادت ایشان نیست تصریح کرد:امروز بعد از 40 سال که از 
انقالب اسالمی که در حقیقت انقالب فاطمی است، می گذرد 

باید فرهنگ فاطمی در جامعه حاکم شود.
شایان ذکراست مهدی سلحشور مداح و ذاکر اهل بیت عصمت 
و طهارت)ع( نیز در این مراســم مرثیه ســرایی کرد و زائران 
حرم مطهر رضوی در این ماتم عظیم بر ســر و ســینه زدند 
و اشــک ماتم ریختند و به مقام شامخ بی بی دوعالم حضرت 

فاطمه زهرا)س( ادای احترام کردند.

 مدیر اجرایی جشنواره مد و لباس 
خراسان رضوی در گفت و گو با قدس:

  لباس اصیل ایرانی ابزاری برای مقابله
 با تهاجم فرهنگی است

قدس آنالین - رضا طلبی: مدیر امور هنری اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: مهم ترین هدف اجرای 
جشنواره مد و لباس مقابله با تهاجم فرهنگی و حفظ هویت 
ایرانی - اسالمی اســت. جواد روشندل در گفت و گو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: جشــنواره ُمد و لباس خراسان رضوی 
بســتری را فراهم می کند که طراحــان نوآوری های خود را 
در این عرصــه رونمایی کنند و مدیران صنعت پوشــاک از 
این طریق با طرح های جدید و نوآورانه آشــنا خواهند شد و 
آن هــا را برای مصرف کنندگان تولید و ارائه خواهند کرد.وی 
با اشــاره به اینکه هر شــرکت کننده می تواند تا ۵ اثر خود را 
به دبیرخانه این جشــنواره ارسال کند، تصریح کرد: از جمله 
اهداف این جشــنواره می توان به مقابله با تهاجم فرهنگی و 
حفظ هویت ایرانی - اســالمی در بستر پوشش اجتماع و ُمد 
ولباس، ترویج عفاف و حجاب اسالمی از طریق طراحی های 
نوین ُمد ولباس، معرفی و شناسایی طراحان ُمد ولباس، ایجاد 
فضای مناسب برای معرفی تولیدکنندگان و برندها و فراهم 
شدن زمینه  ارتباط و تعامل بین طراحان وتولیدکنندگان ُمد 
ولباس ایرانی اســالمی برای کارآفرینی و اشتغال را نام برد.

مدیر اجرایی چهارمین جشنواره مد و لباس خراسان رضوی 
افزود: برای افرادی که از پارچه های تولید استان استفاده کنند 
و در آثار خود از لباس های ســنتی خراســان نیز الگوبرداری 
کنند امتیاز ویژه ای در نظر گرفته خواهد شد. از مجموع آثار 
ارسالی به دبیرخانه جشنواره ۱۵0 اثر به مرحله نمایشگاهی و 
رقابتی جشنواره راه پیدا خواهند کرد و برای همه راه یافتگان 
لوح شــرکت در جشــنواره صادر خواهد شد.روشندل افزود: 
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره جهت اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 0۵۱۳60۷۵48۱ داخلی ۲6۷ تماس بگیرند.

  کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی 
نخبگان توسط دانشجوی صالح آبادی 

صاحبی: معاون آموزشــی دانشکده علوم پزشکی تربت جام 
گفت: عارفه یوسفی دانشــجوی صالح آبادی موفق به کسب 

جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان شد.
علی غریبان فیروزکوهی افــزود: با اعالم بنیاد ملی نخبگان 
خراسان رضوی، دانشجوی دانشکده علوم پزشکی تربت جام 

موفق به کسب جایزه تحصیلی این بنیاد علمی شد.
وی خاطرنشــان کرد: عارفه یوســفی، دانشجوی مهندسی 
بهداشت محیط این دانشکده که از دانشجویان بومی ساکن 
صالح آباد می باشــد، موفق شــده با جدیت و پشــتکار جزو 

افتخارات دانشکده این شهرستان شود.
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   نایب قهرمانی نیشابور درمسابقات 
موتوکراس قهرمانی استان

نیشــابور- خبرنگار قدس: رئیس هیئت موتورسواری و 
اتومبیلرانی شهرستان نیشابور از نایب قهرمانی این شهرستان 
درمســابقات موتوکراس قهرمانی خراســان رضوی خبرداد.

صحرایی اظهار کرد: ابوالفضل صادقی ورزشکار نیشابوری در 
مسابقه موتوکراس قهرمانی اســتان جام فجر که در پیست 
موتوکراس مجموعه ورزشی ثامن االئمه)ع( برگزار شد،مقام 
دوم کالس ۲۵0 ســی ســی را از آن خود کرد.وی گفت: در 
بخش کالس۱۵0 سی سی نیز ابوالفضل صادقی وامیر حسین 
مظفری از نیشــابور نیز بر ســکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم های مشهد، نیشــابور و جوین به ترتیب مقام اول، دوم و 
سوم این مسابقه را از آن خود کردند.

ورزش خراسان
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شرکت ۷00 زوج دانشجو در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
قدس: ۷00 زوج دانشــجو در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر مقدس مشهد 

شرکت کردند. 
این زوج های دانشجو که در قالب بیست ودومین دوره ازدواج دانشجویی 
همسفر تا بهشت وارد مشهد شده بودند با همراهی حجت االسالم قرائتی 
در راهپیمایی شکوهمند ۲۲ بهمن شرکت و وحدت و همدلی خود را با 

نظام جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند.
الزم به یادآوری اســت با اینکه کلیه برنامه های تدارک دیده شده برای 
زوجین دانشجو در مشهد مقدس به صورت اختیاری است، اما این برنامه 
با استقبال اغلب زوجین دانشجو همراه بود و نسل چهارم انقالب اسالمی 
همچون نسل اول پایبندی خود را به نظام جمهوری اسالمی ثابت کردند.

یادوارههنر خراسان

 با حضور شاعران برجسته استانی و کشوری
برگزاری شب شعر فاطمی در مشهد

جلیل فخرایی: همراه با ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی، شب شعر فجر فاطمی با حضور 
شاعران برجسته استانی و کشوری در مهدیه امام خامنه ای مشهد مقدس برگزار شد.این 
مراســم به همت اداره کل اوقاف خراسان رضوی، کانون مداحان و شعرا، شب شعر فجر 
فاطمی با حضور شاعران برجسته استانی و کشوری بر پا شد.در این آیین قاسم صرافان، 
محمد جواد غفورزاده)شفق(، سید روح اهلل موید، علیرضا خاکساری، افسانه سادات حسینی، 
شاعران برجسته استانی و کشوری به ارائه اشعار خود پرداختند.حجت االسالم عادل، معاون 
فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این مراسم تصریح کرد: درسی که 
از مکتب حضرت زهرا)س( گرفته می شود، این است که همراهی با والیت گاهی با خوشی 
هست و گاهی سختی دارد و صبر می طلبد، همراهی با والیت گاهی اهدای جان می خواهد 
و حضور، گاهی فریاد و گاهی صبر.اجرای گروه تواشیح و مدیحه سرایی ولی عصر)عج( مرکز 

آفرینش های آستان قدس رضوی پایان بخش این مراسم معنوی بود.

فرمانده سپاه ناحیه تربت جام در یادواره شهدای جنت آباد صالح آباد:
فلسفه وجودی همه مسئوالن نظام، خدمت به مردم است

صالح آباد – صاحبی: فرمانده ناحیه مقاومت سپاه تربت جام در یادواره شهدای بخش 
جنت آباد از توابع شهرســتان صالح آباد گفت: ما هر چه داریم از شهداســت و فلسفه 

وجودی همه مسئوالن نظام هم، خدمت به مردم فهیم و شهیدپرور است.
سرهنگ ابوطالب جوان با تکریم مقام شامخ شهدا و تبیین جایگاه عظیم شهادت، نسبت 
به شهدای بخش جنت آباد صالح آباد ادای احترام کرد و در بخش دیگری از سخنان خود 
گزارشی از مجموعه فعالیت های زیرساختی و عمرانی انجام شده طرح دهستان آباد تا 

بهمن ۹۷ در بخش جنت آباد را تشریح کرد. 
 فرمانده ناحیه مقاومت سپاه تربت جام افزود: طراحی و برنامه ریزی و احداث مجتمع 
آبرسانی ۹ روستا، الیروبی، مرمت و احیا ۱۷ رشته قنات، ساخت و ایجاد 4 کانال بتونی 
و لوله انتقال آب کشاورزی، ساخت و احداث 6 استخر آب کشاورزی، مرمت و تجهیز و 

بهسازی ۲8 مدرسه تاکنون در دهستان جنت آباد انجام شده است. 



 راه هاى ارتباطى سرويس«قدس خراسان» با مخاطبان
شماره پيامك:   300072305
@quds95  آى دى سروش 
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 سكونت برخى عشاير در روستاهاى 
حاشيه شهر مشهد

قدس: عضو مجمع نمايندگان اســتان خراسان رضوى از 
پناه گرفتن تعدادى از عشاير در روستاهاى حاشيه حريم 

شهر مشهد خبر داد.
عبداهللا حاتميان در گفت و گويى اظهار كرد: خشكسالى هاى 
پى در پى و شوك هاى اقتصادى، در حال نابودى زندگى 
كشاورزان، دامداران و عشاير در زيستگاه هاى اصلى است.
نماينــده مردم درگــز در دهمين دوره مجلس شــوراى 
اســالمى، خاطرنشــان كرد: عشاير در حاشــيه شهرها 
نمى تواننــد در چادر هاى خود زندگــى كنند؛ همچنين 

فرصت دامپرورى نيز از آن ها گرفته مى شود.
وى تأكيد كرد: در صورتى كه دولت به اين مســئله ورود 
پيدا نكند، پيش بينى مى شــود كه زندگى عشــايرى در 
كشــور منقرض شده و متأســفانه اين جمعيت تبديل به 
كلونى هايى با آســيب هاى فراوان اجتماعى در حاشــيه 

كالنشهرها مانند مشهد شود.
عضو كميسيون كشــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس 
عنوان كــرد: ايجــاد مجتمع هاى پرورش گاو شــيرى، 
نگهدارى گوســفند و ديگر احشام براى دامداران و عشاير 
و مجتمع هاى گلخانه اى براى كشاورزان مى تواند حاشيه 
شــهرها را به كانون هاى توليد، اشتغال زايى و درآمدزايى 
تبديــل كند و آســيب هاى اجتماعــى را كاهش دهد و 

ساماندهى اين مناطق را سرعت بخشد.

در ايام دهه فجر انجام شد
 خدمت رسانى 10 هزار جهادگر بهداشتى 

و درمانى به بيماران مناطق محروم

قدس: دبير ســتاد مركــزى فعاليت هاى جهــادى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: بيش از 10 هزار 
جهادگر در قالب استادان، دانشــجويان و كاركنان در دهه 
مبارك فجر براى خدمات رســانى بــه مناطق محروم و كم 

برخوردار كشور اعزام شدند.
دكتر محمد تــاج فرد با بيان اينكه طرح خدمات رســانى 
به مناطق كم برخوردار با همكارى بســيج جامعه پزشــكى 
در سراســر كشور اجرا شد، خاطرنشــان كرد: براين اساس 
روزانه ده ها تيم پزشكى و بهداشتى به مناطق مختلف كشور 

اعزام شدند.
وى تصريح كرد: تيم هاى اعزامى به مناطق محروم و كم برخوردار 
با رويكرد سالمت محورى، خدمات بهداشتى، درمانى و آموزشى 

را به ساكنان مناطق هدف ارائه كردند.
دبير ستاد مركزى فعاليت هاى جهادى وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى اظهار كرد: تيم هاى اعزامى به مناطق محروم از 
سوى دانشگاه هاى علوم پزشكى حمايت هاى مالى و تجهيزاتى 

مناسبى مى شوند كه جاى قدردانى دارد.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد در مراسم اعزام گروه هاى 
بسيج جامعه پزشــكى به مناطق كم برخوردار و حاشيه شهر 
مشهد، گفت: در حوزه سالمت، بسيج جامعه پزشكى با حضور 
در مناطق محروم و كم برخوردار نقش مؤثرى در خدمات رسانى 

و بهبود سالمت ايفا كرده اند.
دكتر دارابى با بيان اينكه فعاليت هاى بسيج در تمامى عرصه ها 
درخشان و مورد توجه بوده است، خاطرنشان كرد: وجود روحيه 
ايثار و از خود گذشتگى در ميان گروه هاى مختلف موجب ارتقاى 
شاخص هاى بهداشــتى و درمانى كشور پس از پيروزى انقالب 
اسالمى شده اســت، از اين رو حوزه سالمت يكى از حوزه هاى 

مؤثر و پيشرو در خدمت به انقالب بوده است.
رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد با اشاره به اينكه اردوهاى 
جهادى در دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور نيز شكل گرفته است 
و به صورت متمركز با همكارى گروه هاى مختلف پزشكى، درمانى 
و بهداشتى به مناطق محروم اعزام مى شوند، اظهار اميدوارى كرد: 
با مشاركت تمام گروه ها در راستاى ايجاد جامعه اى سالم، بانشاط 

و موفق بيش از پيش موفق باشيم.

توسط محققان دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
محقق شد

 توليد 2 داروى گياهى براى بيماران 
مبتال به آسم

قدس: رئيس مركز تحقيقات التهاب نوروژنيك دانشگاه علوم 
پزشــكى مشــهد گفت: اين مركز با توليد دو داروى شربت 
آويشن و كپسول كارواكول براى درمان بيمارى هاى انسداد 

ريوى، در مسير توليد داروهاى گياهى گام برداشته است. 
دكتر محمدحسين بسكابادى با اشاره به اينكه مركز تحقيقات 
التهاب نوروژنيك تركيبى از چندين رشته و گروه علمى است، 
اظهار كرد: شربت آويشــن و كپسول كارواكول براى درمان 
بيمارى هاى انسداد ريوى همچون آسم تهيه شده است كه 

در حال حاضر در مرحله ثبت اختراع است.
اين اســتاد دانشگاه علوم پزشكى مشــهد خاطرنشان كرد: 
بزودى با يك شــركت دانش بنيان براى توليد اين داروهاى 
گياهى وارد مذاكره خواهيم شــد تا اين داروها پس از ثبت 

اختراع وارد سبد دارويى مردم شود.
وى با بيان اينكه اين مركز تحقيقاتى در ســال 91 تأسيس 
و در ســال 92 موافقت اصولــى را دريافت كرد، افزود: مركز 
تحقيقات التهاب نوروژنيك يك مركز تحقيقاتى چند وجهى 
اســت و از همه گروه ها عضو دارد كه از آن جمله مى توان به 
گروه تشريح، فيزيولوژى، نانو تكنولوژى، دانشكده بهداشت و 

دانشكده داروسازى اشاره كرد.
دكتر بســكابادى تصريح كرد: فيزيولــوژى، فارموكولوژى، 
بيوشيمى، ايمونولوژى و گياهان دارويى از جمله گروه هايى 
هستند كه با اين مركز فعاليت مى كنند؛ بنابراين نمى توان 
گفت كه رويكرد اصلى اين مركز تحقيقات چيست، زيرا انواع 

تحقيقات در اين مركز انجام مى شود.
وى افزود: در حال حاضر بودجه مراكز تحقيقات براســاس 
امتيازات اســت، اما بيــش از 90 درصــد طرح هاى مركز 
تحقيقات با گرنت پژوهشى استادان انجام مى شود، البته اين 
گرنت را دانشگاه به آن ها مى دهد، اما در سال گذشته 201 
ميليون تومان كل بودجه مركز تحقيقات بود كه براى سرعت 

در روند تحقيقات ما نيازمند حمايت هاى بيشترى هستيم.
رئيس مركز تحقيقات التهاب نوروژنيك دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد با بيان اينكه در حال حاضر فعاليت هاى اين مركز 
هر ســال در حال رشد است، خاطرنشــان كرد: ما نيازمند 
حمايت هاى معنوى هســتيم، به عنوان مثال امضا شــدن 
حكم اعضاى مركز تحقيقات و نامه نگارى رئيس دانشگاه با 
رؤساى ساير دانشگاه ها براى جذب اعضاى هيئت علمى ساير 

دانشگاه ها به مركز تحقيقات انجام شده است.

با حضور استاندار خراسان رضوى انجام شد
 افتتاح پروژه چهار خطه محور نيشابور 

-فيروزه و تقاطع غير همسطح فوالد

قدس: همزمان با دهه مبارك فجر؛ پروژه چهار خطه كردن 
محور نيشابور - فيروزه و تقاطع غير همسطح فوالد با حضور 
استاندار خراسان رضوى، جمعى از مسئوالن استان و مديركل 
راه و شهرسازى خراسان رضوى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.
محمدرضا اخــوان عبداللهيان، مديركل راه و شهرســازى 
خراســان رضوى نيز درخصوص مشخصات فنى اين پروژه 
گفت: اين پروژه توســط اداره كل راه و شهرسازى خراسان 
رضوى و با مشــاركت مجتمع فوالد خراسان با اعتبار 250 

ميليارد ريال اجرا شده است.

 بازديد سرزده استاندار از پروژه هاى شهرى مشهد 
خبر ديگرى حاكى اســت، اســتاندار خراســان رضوى در 
بازديدى ســرزده كه به همراه محمدرضا كالئى، شــهردار 
مشهد انجام شد با حضور در منطقه اسماعيل آباد از نزديك 
در جريان اقدام هاى انجام شده و يا در حال انجام شهردارى 
در اين منطقه قرار گرفت. رزم حسينى همچنين از پروژه هاى 
عمرانى شهردارى مشهد از جمله خط دو و سه قطار شهرى 
مشهد، كمربند ســبز و ارتفاعات جنوبى مشهد بازديد و از 
نزديك در جريان روند فعاليت هاى انجام شــده از ســوى 

شهردارى مشهد در اين پروژه ها قرار گرفت.

 بانك صنعت و معدن، معين اقتصادى 
شهرستان قوچان شد

زهرايى: نماينده مردم قوچان و فاروج در مجلس شــوراى 
اســالمى از امضاى تفاهمنامه اى ما بين استاندارى خراسان 
رضــوى، بانك صنعت و معدن و نماينــده مردم قوچان در 
مجلس خبر داد. هادى شوشترى در گفت وگو با قدس گفت: 
با انتخاب استاندار جديد خراسان رضوى و در دو ديدارى كه 
نمايندگان خراســان با وى داشتند، طرح حمايت اقتصادى 
دســتگاه ها يا نهادها و شــركت هاى خصوصى براى توسعه 
شهرستان هاى استان مطرح شد. شوشترى افزود: در همين 
راستا با مذاكراتى كه با بانك صنعت و معدن انجام شد، اين 
بانك به عنوان معين اقتصادى شهرستان قوچان معرفى شد 
و در چند روز گذشته موافقتنامه اى سه جانبه ما بين بانك 
صنعت و معدن، استاندارى خراسان رضوى و نماينده مردم 
قوچان در مجلس به امضا رســيد و مقرر شد جلسات بعدى 
با موضوع ســرمايه گذارى بانك صنعت و معدن در اســتان 
و شهرســتان و همفكرى حوزه ســرمايه گذارى و صنعتى 

شهرستان قوچان برگزار شود.

زاويه تصوير

حركت نمايشى خطرناك 
در بلوار وكيل آباد 

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 از حسابش بردار!
به يك شعبه بانك ســپه براى انتقال پول به بانك رفاه شهرستان سرخس اقدام كردم 
كه از من كد بانك را خواســتند بعد فرم دادند و پركردم بعد كه پول را از حســاب من 
خــارج كردند اعالم كردنــد، انتقال به آن بانك امكانش نبوده! بعد كه خواســتند پول 
را برگردانند درخواســت كارمــزد كردند كه من اعتراض كردم معاون شــعبه گفت از 
حســابش بردار كه من گفتم شــكايت مى كنم، گفتند هركارى مى خواهى بكن!آيا اين 

بانكدارى اسالمى است؟ 
915...2026

 آسفالت را كندن ورفتن!
در كوچه ما (چمن 85) شهردارى قسمتى از كوچه را كنده و ديگر براى آسفالتش هيچ اقدامى 

نكرده است مشكل از كجا آب مى خورد؟
910...3750

 دليلى ندارد از تهران اجازه بگيريم
وقتى گوشــت را از هرات به مشهد 27 هزار 
تومــان تحويل مى دهند بنا به فرمايشــات 
آقاى كريمى قدوســى و نماينده امور دام و 
كشــاورزى چرا حاال قيمت 37 هزار تومان 
را عنــوان مى كنيد؛ اگر تهــران اجازه ورود 
نمى دهد استاندار چكاره است، دليلى نيست 

از تهران اجازه بگيريم.
915..2906

 به فكر بازنشسته هاى تأمين اجتماعى هم باشيد
چرا كســى به فكر بازنشســته هاى تأمين 
اجتماعى نيست؛ يكسره به فكر بازنشستگان 
كشــورى هستند از وام 4 ميليونى گرفته تا 

پرداخت عيدى و چيزهاى ديگر!
915...4721

 براى ترميم چاله اعتبار نداريم! 
يك چاله يك در سى سانتى مترى واقع در 

موسى بن جعفر 4 (كوى كارگران) خيلى وقته وسط خيابان است. چندين بار با 137 شهردارى 
(منطقه6) تماس و خواهش كردم ترميم كنند؛ مى فرمايند اعتبار نداريم!

936...8536

 يك مدتى دست از سر بازار برداريد 
اگر مســئوالن محترم به جاى دخالت فقط 
نظارت بكنند و دست از سر بازار بردارند وضع 
اجناس و قيمت ها خيلى خوب مى شود، شما 
در مورد همين ميوه شــب عيد ببينيد اين 
آقايان از زمانى كه اســم ميوه شــب عيد را 
آوردنــد قيمت ها در بازار فــرق كرد و رو به 
افزايش گذاشت حاال مردم بيچاره بايد دو ماه 

اين گرانى را تحمل كنند تا ميوه شب عيد را آقايان به نرخ دلخواه توزيع كنند، كافى است فقط 
به خاطر خدا يك مدتى دست از سر بازار برداريد.

915...7746

 هزار 
تومــان تحويل مى دهند بنا به فرمايشــات 
آقاى كريمى قدوســى و نماينده امور دام و 
 هزار تومان 
را عنــوان مى كنيد؛ اگر تهــران اجازه ورود 
نمى دهد استاندار چكاره است، دليلى نيست 

 به فكر بازنشسته هاى تأمين اجتماعى هم باشيد
چرا كســى به فكر بازنشســته هاى تأمين 
اجتماعى نيست؛ يكسره به فكر بازنشستگان 
 ميليونى گرفته تا 

يك چاله يك در سى سانتى مترى واقع در 

اگر مســئوالن محترم به جاى دخالت فقط 
نظارت بكنند و دست از سر بازار بردارند وضع 
اجناس و قيمت ها خيلى خوب مى شود، شما 
در مورد همين ميوه شــب عيد ببينيد اين 
آقايان از زمانى كه اســم ميوه شــب عيد را 
آوردنــد قيمت ها در بازار فــرق كرد و رو به 
افزايش گذاشت حاال مردم بيچاره بايد دو ماه 

اين گرانى را تحمل كنند تا ميوه شب عيد را آقايان به نرخ دلخواه توزيع كنند، كافى است فقط 
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هاشم رسائى فر   با وجود اينكه در ماه هاى 
گذشته اكثر اقالم مصرفى مردم رشد قيمتى 
زيادى داشته و نارضايتى هايى را در پى داشته 
اســت، اما اين مشــكل در بحث نان كه قوت 
غالب مردم را شامل مى شود، چندان نمودى 
نداشته است. قيمت نان در برخى از نانوايى ها 
كه اكثراً آزادپز هســتند مقدارى نســبت به 
گذشــته افزايش يافته، اما با اين وجود باز هم 
نارضايتى هايى از سوى همين نانوايى ها در اين 
باره وجود دارد. آن ها حتى به نبود سهميه آرد 
و كمبود آن معترض هستند و تعدادى از اين 
گروه اعتراض هايى نيز نسبت به شرايطى كه 

خودشان مدعى هستند، داشتند و دارند.

  گاليه از تأخير در تحويل آرد
شاطر يكى از نانوايى ها با گاليه از طوالنى شدن 
زمان تحويل آرد از زمان صدور درخواست نانوايى 
تا زمان رســيدن آرد، مى گويــد: ما پيش از اين 
درخواســت آرد را كه صادر مى كرديم بعد از دو 
يا ســه روز آرد به ما تحويل مى شــد، اما همين 
اواخر كه من درخواست دادم بعد از دو هفته آرد 
به دستم رســيد آن هم كمتر از آن چيزى كه 

درخواست داده بودم.
وى در ادامه مى افزايد: شرايط فعلى آرد براى ما 
كه نانوايى با آرد ســهميه اى هستيم، اين گونه 
مشكل شده است آزادپزها كه واقعاً شرايطى به 
مراتب سخت تر از ما دارند. مسئول يكى از نانوايى 
كه در همسايگى ما كار مى كند و آزادپز است در 
به در دنبال آرد بود و مى گفت چند روز است كه 
آرد ندارد و ممكن است نانوايى اش را تعطيل كند 
يا اينكه براى هر كيسه آرد 100 هزار تومان پول 
پرداخت كند.آرد را فقط به نانوايى هايى مى دهند 
كه جواز داشته باشند، جواز هم كه داشته باشى 
بايد در سامانه نانوايى ثبت شده باشد كه آرد به 

شما تحويل داده شود.
او همچنين اظهار داشت: كمبود آرد به گونه اى 
براى برخى از نانوايى ها مشكل ساز شده است كه 
خيلى از نانوايى ها به زور كارشان را ادامه مى دهند 
و برخى از آن ها فعالً تعطيل شده اند كه با تعطيلى 
هر كدام آن ها چندين و چند خانوار از نان خوردن 

مى افتند و بيكارى زياد مى شود. 
مسئول يكى از نانوايى ها با اشاره به مشكالت 
عديــده اى كه متصديان ايــن صنف در حال 
حاضر دارنــد، مى گويد: كمبــود و در برخى 
از مــوارد نبود آرد موجب شــده تا نانوايى ها 

مشــكالتى داشته باشند كه 
اين مشكالت در اوقات زوارى 
بيشتر هم مى شود، چرا كه 
نانوايى هاى  براى  آرد  بيشتر 
مناطق زوارى و اطراف حرم 
مى رود و ما بيشتر در مضيقه 
قرار مى گيريم. ما نمى گوييم 
اطراف حرم  نانوايى هاى  آرد 
را تأميــن نكننــد، حرف ما 
اين است كه حواسشان به ما 
هم باشد و نگذارند به مشكل 

برخورد كنيم.
وى همچنين گفت: در برخى 

از موارد كيفيت آردى كه به ما تحويل مى شود 
در حــد و اندازه هاى قبلى نيســت و هم ما و 
هم مشترى هايمان با اين مورد مشكل داريم. 
از مسئوالن خواهش مى كنيم هم به موضوع 
كمبود آرد نظارت بهتر و بيشترى داشته باشند 

و هم اينكه كيفيت را باال ببرند.
صاحــب يك نانوايى آزادپز نيز گفت: از زمانى 
كه آرد گران شــده اســت باور كنيد خرج و 
دخل مغازه ما با هم جور نمى شــود چه برسد 
كه بخواهيم درآمدى به دســت بياوريم. من 
در اين نانوايى ماهانه تا 300 كيسه آرد پخت 
مى كردم، االن به زور به 150 كيسه مى رسد، 
چون نه آرد به وفور هست و هم اينكه قيمت ها 
خيلى باال رفته اســت. تصور كنيد هر كيسه 
آرد بيــش از 40 هزار تومان قيمتش افزايش 
داشته، بقيه اقالم هم همين طور در حالى كه 

قيمت نان همانى هست كه 
بوده، باور كنيد با اين شرايط 
اصالً نمى شود، ادامه داد. من 
اگر نانوايى را تعطيل كنم جز 
خودم حداقل 12 نفر ديگر را 
كه همگى زن و زندگى دارند 
بيــكار مى شــوند، آن وقت 
چه كسى مى خواهد جواب 
خانواده هــاى آن ها را بدهد. 
آقايان مسئول اگر قرار است 
باشند  داشته  سهميه بندى 
اشكالى ندارد، اما بايد طورى 
باشد كه كمبودى به وجود 

نيايد و مشكلى براى مردم درست نشود.

  قاچاق آرد به خارج از كشور
در همين زمينه سرپرست فرماندارى شهرستان 
مشهد با اشاره به اين موضوع كه متأسفانه يكى 
از كاالهايى كه به خارج از كشور قاچاق مى شود، 
آرد هست، به قدس گفت: دولت و سازمان غله 
براى اينكه اين بحث را ســاماندهى كند و نيز 
موضوع نانوايى هاى آزادپز را برنامه ريزى نمايد، 
سامانه اى را براى ثبت درخواست آرد نانوايى ها 
راه اندازى كرد تا حواله هاى نانوايى ها در آن ثبت 
شود و ضمن جلوگيرى از قاچاق، ميزان مصرف 

هر نانوايى نيز مشخص شود.
حيدر خوش نيــت افزود: البته مقــدارى از 
سهميه آرد استان و شهر مشهد كم شده است 
كه پيگير اين هستيم تا اين موضوع ساماندهى 

شده و سهميه شرايط بهترى پيدا كند گرچه 
كه آرد به نانوايى هايى تعلق خواهد گرفت كه 
مجوز دارند و در سامانه نيز ثبت نام كردند در 
غيــر اين صورت فعــالً آرد به صورت ديگرى 
تحويل نخواهد شــد. ما دنبال اين هستيم تا 
نانوايى هاى آزادپز را ساماندهى كنيم و موضوع 
آرد مديريت شود. مشكلى از بابت آرد در شهر 
مشهد وجود ندارد فقط بايد مديريت مصرف 

صورت بگيرد.

  مشكل كمبود آرد نداريم
مسئول روابط عمومى سازمان غله استان خراسان 
رضــوى هم در ايــن باره گفــت: از اول دى ماه 
گذشته ســامانه اى در سازمان غله تنظيم شده 
اســت كه تمامى نانوايى ها از جمله آزادپز ها سر 
هر ماه ميزان مصرفى كه دارند در اين سامانه ثبت 
مى كنند تا از بروز خيلى از مشكالت جلوگيرى 
شود و موضوع آرد مديريت شده و با برنامه جلو 
برود.بلوچى با اشاره به زمان سه ماهه اى كه براى 
ثبت نام نانوايى ها در سامانه مورد نظر در نظر گرفته 
شده بود، اظهار داشت: نانوايى هايى كه مجوزدار 
بودند، مى توانستند با هماهنگى اتحاديه نانوايان و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت در سامانه ثبت نام 
كنند كه در حال حاضر هم مشكلى بابت دريافت 
آرد مورد نيازشان ندارند. نانوايانى كه به مشكل 
برخورد كرده اند بيشتر آزادپز هستند كه مجوز 
ندارند يا اينكه در موقع مقرر اقدام به ثبت نام در 
سامانه نكردند. با اين وجود تالش ما اين است كه 
نارضايتى هايى كه بعضاً وجود دارد برطرف شود و 
اين موضوع به بهترين شكل ممكن مديريت شود.

  اعتراض نانوايان مشهدى به كمبود آرد
در هميــن حال جمعى از نانوايان مشــهدى 
پنجشنبه گذشته در واكنش به كاهش سهميه 
آرد خــود در مقابل اتحاديــه نانوايان اجتماع 
كردند. آنان با بيان اينكه ســهميه آرد كنونى 
جوابگوى نياز روزانه شــان نيســت، خواستار 
پيگيرى اعضاى اتحاديه براى افزايش سهميه 

آرد خود شدند.

گزارش قدس از مشكالت دست اندركاران قوت اليموت مردم

كاهش سهميه آرد صداى نانوايان مشهدى را در آورد

 من در اين نانوايى 
ماهانه تا 300 كيسه آرد 

پخت مى كردم، االن 
به زور به 150 كيسه 

مى رسد، چون نه آرد به 
وفور هست و هم اينكه 

قيمت ها خيلى باال رفته 
است

بــرش

مخاطبان گرامى!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص اين مطلب  به شــماره 

300072305 پيامك كنيد.

مـخــاطـبـان گـرامى! مى توانيد 
را در  عكس ها و سوژه هاى خود 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى و ... 

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

روز بازار ��ھد
واحدنوع كاال

متوسط قيمت 
در سطح شهر

(تومان)

14,300

93,000

76,500

70,500

8,200

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

كيلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندى (ران)
گوشت گوسفندى (الشه) 

گوشت گوساله (سردست) 

تخم مرغ



روی �ط حاد� همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا  در مشهد انجام شد

پخت 135 ديگ شله در قالب طرح كرامت فاطمى 

محسن متولى اشــكذرى  همزمان با 
ســالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) 
پخت 135 ديگ شله درطرح كرامت فاطمى 
به همــت مــردم و هيئت هــاى مذهبى و 
شهردارى درميدان شهداى مشهد انجام شد.
عاشــقان حريم رضــوى در ايام شــهادت 
حضرت فاطمه الزهرا (س)، شورى فاطمى 
در شهر مشهد با مشــاركت يكديگر به راه 
انداختند و با عشق به ائمه اطهار(ع) و براى 
خدمت به محرومان حاشــيه شــهر، 135 

ديگ شله نذرى پختند و توزيع كردند.
خدمتى صادقانه و از روى خلوص نيت كه به 
عشق دختر بزرگوار رسول گرامى اسالم(ص) 
در جــوار فرزند عزيزشــان حضــرت امام 
على بن موسى الرضا(ع) با حضور هيئت هاى 

مذهبى مشهد صورت پذيرفت.
خدمتى كه انتهــاى آن اطعام نيازمندان و 

مردم مناطق كم برخوردار مشهد بود.
اكنــون كه 40 ســالگى انقالب اســالمى 
همزمان با ايام فاطميه همراه شده، نياز بود 
تا به شــكل متفاوت و پررنگ  ترى حق اين 

دوران ادا شود.
همه آمدند تا در ايــن طرح معنوى حضور 
داشته و در مسير ارادت به فاطمه زهرا(س) 
و طرحى كه به نام آن بانوى بزرگوار و براى 

اطعام نيازمندان بود قدم بردارند.

 حضور علما در محل اجراى طرح 
كرامت فاطمى

حجت االســالم والمسلمين ســيد ابراهيم 
رئيســى، توليت آســتان قدس رضوى در 
محل پخت 135 ديگ شله و جمع عاشقان 
اهل بيت عصمــت و طهارت(ع) و عزاداران 
فاطمى درشــب شــهادت حضرت فاطمه 

زهرا(س) حضور يافت. 
همچنيــن آيــت اهللا محمــد هــادى عبد 
خدايى، عضو مجلــس خبرگان رهبرى نيز 
با حضــور در محل اين طــرح گفت: طرح 

كرامت فاطمى جنبه انســانى و دينى دارد 
و اميدواريم خدمات شــما در طرح كرامت 
فاطمى مــورد توجه حضــرت فاطمه(س) 
قرار بگيرد چرا كه خدمات شــما مشاركت 
كنندگان در اين طرح بســيار ارزنده است. 
آيت اهللا مرتضوى، از اســاتيد برجسته حوزه 
علميــه در بازديــد از محل اجــراى طرح 
كرامت فاطمــى گفت: پخــت 135 ديگ 
شله با مشاركت مردم و هيئت هاى مذهبى 
و توزيــع آن در مناطق محروم و حاشــيه 
شهر يك حركت زيبا در راستاى پاسداشت 

حضرت فاطمه(س) است. 

  حضور مسئوالن شهرى و استانى 
اســتاندار خراســان رضوى نيز بــا حضور 
كرامت  مشــاركت كنندگان طرح  در جمع 
فاطمــى گفــت: ايــن حركت ها يــك كار 
خيرخواهانــه بــا نذر مردم براى شــهادت 

حضرت زهرا(س) است.
رزم حســينى اظهار داشــت: اميدوارم اين 
برنامه در سال هاى آينده گسترش يابد چرا 
كه بنا بر گزارش هــا بيش از 100 هزار نفر 
از طرح ارزشــمند كرامت فاطمى برخوردار 

خواهند شد.
حيــدر خوش  نيــت، سرپرســت معاونــت 
استاندارى و فرماندارى نيز در حاشيه طرح 
كرامت فاطمى گفــت: اميدواريم بتوانيم با 
استفاده از ظرفيت هاى مردمى تفكر فاطمى 

را در جامعه ترويج كنيم.

 حضور نمايندگان مردم مشهد در 
مجلس شوراى اسالمى 

جواد كريمى قدوسى، نماينده مردم مشهد 
در مجلس شــوراى اســالمى طرح كرامت 
فاطمى را اقدامى بديع و نماد وحدت و كار 
جمعى دانســت و گفت: هيئت هاى مذهبى 
در شهر مشــهد از سابقه كهنى برخوردارند 
و تاكنون گام هاى ارزشــمندى براى اطعام 

نيازمندان برداشته اند اما پخت نذرى با اين 
كم و كيف تا به امروز ســابقه نداشته است. 
اميرحســين قاضى زاده، عضو هيئت رئيسه 
مجلس شــوراى اسالمى نيز از طرح كرامت 
فاطمى به عنوان ابتكار بديع مديريت شهرى 
و هيئت هاى مذهبى ياد كــرد و افزود: در 
طرح كرامت فاطمى، هيئت هاى مذهبى به 
جاى پخت نذرى به صــورت انفرادى، يك 
كار جمعــى را به نمايش گذاشــته اند كه 
اميدواريم در ســاير ايام و مناسبت ها مانند 

ماه رمضان و محرم گسترش پيدا كند.

 مديران فرهنگى پاى كار زيباى فاطمى
حجت االســالم والمســلمين احمــدزاده، 
مديــركل اوقــاف و امور خيريه خراســان 
رضــوى، هم كــه در اجراى طــرح كرامت 
فاطمى شــركت كرده بود، مشــاركت خود 
جوش مــردم و هيئت هاى مذهبى در طرح 
كرامت فاطمى را حركتى بســيار ارزشمند 

دانست. 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى خراسان 
رضــوى در محــل برگزارى طــرح كرامت 
فاطمــى با بيان اينكه مناســك مذهبى به 
رويــه اى اجتماعــى همراه با روح شــيعى 
تبديل شده اســت، گفت: مشهد هميشه از 
قديم با روضه ها و مراسم هاى عزادارى زنده 
بوده است و ما ميراث شيعى و كهن خود را 

از معارف دينى داريم.
همچنين رضا خوراكيان، مديرعامل مؤسسه 
فرهنگى قدس در حاشــيه بازديد از محل 
اجراى طرح كرامت فاطمى درعرصه ميدان 
شهدا اظهار داشــت: طرح كرامت فاطمى، 
كار مشــترك مردمى براى محبت به اهل 

بيت(ع) است.

  حمايت از مشاركت اجتماعى
شهردار مشهد نيز با حضور در طرح كرامت 
فاطمى از حمايت مديريت شهرى از هرگونه 

اقدامى كه در راســتاى مشاركت اجتماعى، 
حركت هاى جمعى و خدمت رسانى به مردم 

باشد، خبر داد. 
محمدرضــا كاليى گفت: بــه عنوان متولى 
خدمت رسانى به شــهروندان بايد زمينه ها 
را فراهــم كنيم تــا اقداماتى كــه موجب 
همبســتگى اجتماعى و حركت هاى دسته 
جمعى مى شود، بيش از پيش تقويت شود. 
وى افزود: امســال با پيشــنهاد هيئت هاى 
مذهبى مقرر شد كه در عرصه ميدان شهدا، 
با تجميع نــذورات مردمى و خيران، ضمن 
برگزارى مراســم عزادارى، 135 ديگ شله 
پخته و در مناطق كمتر برخوردار حاشــيه 

شهر مشهد توزيع شود. 
شهردار مشهد با بيان اينكه ديگ هاى شله 
به همت هيئت هاى مذهبى در عرصه ميدان 
شــهدا برپا شــده بود، ادامه داد: مديريت 
شــهرى قطعه زمينى كه براى اجراى يكى 
از طرح هاى شهرى تملك و فعًال بال استفاه 
بود را آماده ســازى و در اختيار هيئت هاى 

مذهبى قرار داد. 
كاليــى با بيــان اينكــه بخش زيــادى از 
هزينه ها توســط خيران تأمين شده است، 
ادامــه داد: هزينه هاى مديريت شــهرى در 
حوزه بسترسازى براى اجراى طرح كرامت 
فاطمى، به صورت شفاف منتشر خواهد شد. 

 توزيع شله بين عزاداران و محرومان
گزارش خبرنگارقدس حاكى اســت ميدان 
شهداى مشــهد صبح روز شهادت حضرت 
صديقه كبرى(س) ميزبــان اجتماع عظيم 
فاطميــون بــود واز 135 ديگ شــله كه 
درطرح كرامــت فاطمى پخته شــده بود، 
35 ديگ توســط خدمتگزاران هيئت هاى 
مذهبى دربين حاضران عزادار دراين مكان 
توزيع و100 ديــگ نيز براى توزيع در بين 
محرومان به مناطق حاشــيه شــهر مشهد 

ارسال شد.

آب و �وا
  پيش بينى افزايش بارش ها و كاهش دما

هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: باران امروز در بيشتر 
نواحى خراسان رضوى گسترش مى يابد.

بر اين اساس احتمال آبگرفتگى معابر و سيالبى شدن مسيل ها 
بويژه در نيمه شــرقى و جنوبى خراسان رضوى پيش بينى 
مى شود. سامانه بارشى در خراسان رضوى تا چهارشنبه هفته 
جارى ادامه خواهد داشــت. از عصر امــروز با نفوذ جريانات 
شمالى ضمن كاهش محسوس دماى هوا انتظار مى رود بارش 
در اكثر نقاط خراسان رضوى به شكل برف يا باران رخ دهد. 
اين ســامانه جوى افزايش شدت وزش باد، كوالك، تشكيل 
مه، كاهش ديد، لغزندگى معابر و جاده ها و اختالل در سامانه 

حمل و نقل را نيز در پى خواهد داشت.

��ر
نماينده سرخس و فريمان در گفت وگو با قدس:

  عده اى به  دنبال دورزدن قانون

«منع به كارگيرى بازنشستگان» هستند

قدس آنالين: احســان قاضى زاده هاشــمى طــراح قانون 
منع بكارگيرى بازنشســتگان گفت: برخى با كوچ كردن به 

سازمان هاى ديگر به دنبال دور زدن اين قانون هستند. 
نماينده مردم سرخس و فريمان در مجلس شوراى اسالمى، 
در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: قانون منع بكارگيرى 
بازنشستگان با قوت، قدرت و با جديت اجرا مى شود و اصالح 
آن نيز منتفى مى باشد و حتى شايعاتى مبنى براينكه اجراى 
آن منتفى شده است صحيح نمى باشد و اگر قرار باشد اصالحى 
صورت بگيرد در فصل بازنشستگى در قانون خدمات كشورى 
كه در حال حاضر در كميســيون اجتماعى مجلس در حال 

بررسى مى باشد صورت خواهد گرفت.
وى تصريح كرد: تاكنــون در حدود 6000 نفر در رديف هاى 
مختلف اجرايى و در ســطوح گوناگون دولتى، شركتى، قواى 
ســه گانه، كارمندان، مديران و نيروهاى مسلح كه شامل اين 
قانون بوده اند پست هاى خود را ترك كرده اند. وى گفت: حدود 
200 نفر از مقامات شامل معاونان وزير، استانداران و سفرا نيز 
كه شامل اين قانون بوده اند با تبعيت از قانون مسئوليت خود را 
به جوان ترها واگذار كرده اند و در سازمان صدا وسيما نيز 200 
نفر پست هاى خود را ترك كرده اند و 20 نفر نيز مجوز گرفته اند 

كه اين مجوز ها دائمى نبوده و موقتى مى باشند.
عضو مجمع نمايندگان استان خراســان رضوى افزود: اما 
هنوز در حدود 1000 نفر كه شــامل اين قانون مى باشند 
پســت هاى خود را تــرك نكرده انــد كه انتظــار مى رود 
دســتگاه هاى نظارتى با جديت اين موضوع را دنبال كنند 
كه البته برخى از آن ها داراى مجوزهاى خاص هســتند و 
به شــركت هاى خصولتى، نيمه دولتى، شركت هاى شستا 
و در هلدينگ هــاى وابســته بــه نفــت و گاز و در برخى 
شركت هاى وابسته به برخى نهاد ها و ارگان ها كوچ كرده اند 
كــه به نوعى دور زدن قانون تلقى مى شــود و اميدواريم با 
بخشــنامه هاى داخلى با اين دور زدن قانون برخورد شود. 
در مورد هيئت هاى ورزشــى نيز اعتقاد ما بر اين است كه 
شــامل اين قانون هستند و قرار اســت جمع بندى نهايى 
توســط معاونت قوانين مجلس به وزارت ورزش و جوانان 
ارائه شود. قاضى زاده هاشمى ادامه داد: مرحله بعدى اجراى 
اين قانون نظارت بر عملكرد دستگاه هاى نظارتى همچون 
ديوان محاســبات و بازرسى كل كشور بر اجراى اين قانون 
اســت و در صورتى كه هيئت رئيســه مجلس اجازه دهد 
گزارش رســمى از اجراى اين قانون قبل از پايان سال در 
صحن علنى مجلس توسط فراكسيون جوانان مجلس قرائت 

خواهد شد.

  ويزيت رايگان 80 نفر از بيماران در 
روستاهاى مرزى خراسان جنوبى

ايسنا: معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى 
گفت: 80 نفر از مردم روســتاهاى ذكــرى و گل نى از توابع 
شهرستان درميان توسط كاروان سالمت و معيشت جمعيت 

هالل احمر ويزيت رايگان شدند. 
احمد بخشــى، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: اين خدمات 
توسط ششمين كاروان سالمت جمعيت هالل احمر خراسان 
جنوبى در روســتاهاى ذكرى و گل نــى از توابع درميان به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى و ايام اهللا 

دهه فجر انجام شد. 
وى درباره تعداد اعضاى تيم كاروان سالمت، افزود: سه پزشك 
متخصص (پوست، اطفال و داخلى) و 9 نفر نيروى امدادگر و 

پرسنل در اين تيم به ارائه خدمات داوطلبانه پرداختند.
بخشى با اشاره به اينكه ارزش ريالى خدمات درمانى و دارويى 
ارائه شده در اين روستاها افزون بر 9ميليون و 900 هزار تومان 
بوده است، اظهار كرد: دو نفر از اهالى روستاها پس از معاينه و 
تشخيص بيمارى توده شكمى و سينه (خانم باردار) و كودك با 
مشكل تنفسى با توجه به وضعيت حاد توسط اورژانس به مراكز 

درمانى انتقال يافتند. 
معاون داوطلبان جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى با بيان 
اينكه با حضــور دكتر عمادى؛ پزشــك متخصص داوطلب 
هالل احمر، اهالى و مســئوالن، چاه آب شرب رزه نيز افتتاح 
شد، افزود: بخش قابل توجهى از هزينه توسط دكتر عمادى 

پرداخت شده است.
بخشى با بيان اينكه چهار بيمار زيركوه و يك نفر بيمار درميان 
در سفر دكتر عمادى شناسايى شدند كه براى عمل جراحى 
درمانى و زيبايى به بيمارستان پوست رازى تهران اعزام خواهند 
شد، خاطرنشان كرد: سفر بعدى دكتر عمادى پزشك داوطلب 
هالل احمر پس از هماهنگى هاى الزم تا سه ماه آينده به استان 
انجام مى شود.  وى با اشاره به اينكه اين چهارمين سفر دكتر 
عمادى پزشــك داوطلب هالل احمر به اســتان و شهرستان 
درميان اســت، يادآور شد: در حاشــيه اين ويزيت ها مراسم 

بسته هاى حمايتى ويژه مادران باردار و شيرده نيز توزيع شد.

  كشف 58 كيلوگرم مواد مخدر توسط 
مرزبانان خراسان رضوي

قدس: فرمانده مرزباني خراســان رضوي از كشــف بيش 
از 58 كيلوگرم مواد مخدر توســط مرزبانان هنگ تايباد 

خبر داد.
سردار ماشــااهللا جان  نثار در تشــريح اين خبر گفت: در 
راســتاي برخــورد قاطع بــا قاچاقچيــان، مرزبانان اين 
اســتان در عمليات هاي جداگانه موفق به كشــف بيش از 
58 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك، شيشــه، حشيش 

وهروئين فشرده شدند.
وى با اشــاره به اشــرافيت اطالعاتي مرزبانان اين استان 
عنوان داشــت: در راســتاي اخبار واصلــه مبني بر ورود 
و قاچــاق موادمخــدر به كشــور، مرزبانان اين اســتان 
در مســيرهاي احتمالــي قاچاقچيان كميــن كرده و در 

عمليات هاي جداگانه با آنان درگير شدند.
وى عنوان داشت: قاچاقچيان در اين عمليات ها تاب مقابله 
نداشــته و با استفاده از تاريكي شــب به آن سوي مرزها 
متواري گرديدند و در پاكسازي محل بيش از 58 كيلوگرم 

موادمخدر كشف شد.

  عامالن سرقت زعفران به دام افتادند

قدس: فرمانده انتظامى خراسان رضوى گفت: عامالن سرقت 
42 ميليارد ريالى از يك شركت بسته بندى زعفران در تربت 

حيدريه دستگير شدند.
محمدكاظم تقوى افزود: در پى اعالم سرقت محموله زعفران 
خشــك از يك شــركت فرآورى و بســته بندى زعفران در 
شهرستان تربت حيدريه، موضوع به صورت ويژه در دستوركار 

پليس قرار گرفت.
وى افزود: سارقان زعفران خشك را به ارزش 42 ميليارد 
ريال ســرقت كرده بودند؛ بنابراين پليــس به دو كارمند 
اين شــركت مظنون شد و آن ها را تحت نظر قرار داد كه 
پس از تكميل تحقيقات پرونده با هماهنگى مقام قضايى 

دستگير شدند.
فرمانده انتظامى خراســان رضوى گفت: متهمان به سرقت 

اعتراف كردند و به مراجع قضايى معرفى شدند.

  واژگونى مگان 3 مصدوم به جا گذاشت

خرو- خبرنگار قــدس: رئيس پليس راه شهرســتان 
نيشابور گفت: يك دســتگاه خودروى مگان كه از سمت 
تهران به طرف مشهد در حركت بود در محدوده شهر خرو 

دچار حادثه و واژگون شد. 
ســرهنگ على شــريفى ضمن توصيه به راننــدگان در 
خصوص عدم رانندگى در زمان خستگى و خواب آلودگى 
افزود: علت اين حادثه هم خستگى و خواب آلودگى راننده 
خانم خودروى مگان بود كه ســه نفر مصدوم آن توســط 
نيروهاى امدادى هالل احمر و پايگاه اورژانس امام رضا(ع) 

به مراكز درمانى شهرستان نيشابور منتقل شدند.

  7 فقره سرقت در كارنامه سياه نمكى 
بجستان - خبر نگار قدس: فرمانده انتظامى شهرستان 
بجستان از دستگيرى عامل دستبرد به اماكن خصوصى و 

عمومى در اين شهرستان خبر داد.
ســرهنگ حســن آزاديخواه گفت: در پى وقوع چند فقره 
ســرقت از اماكن مختلف در بخش يونسى اين شهرستان 

و اعالم شكايت مالباختگان تحقيقات پليسى آغاز شد.
وى افزود: بررســى هاى مأموران انتظامى دراين رابطه به 
ســرنخ هايى رســيد كه نشــان مى داد عامل سرقت ها در 
جمع آورى ضايعات نقشه خود را عملى مى كند و با توجه 
به اطالعات به دســت آمــده و همچنين همكارى يكى از 
شــهروندان، متهم شناســايى و در حين ارتكاب سرقت 

دستگير شد.
ســرهنگ آزاديخواه اظهار داشت: متهم فردى حدود 38 
ســاله و اهل شهرســتان هاى همجوار اســت كه پس از 

دستگيرى به هفت مورد سرقت اعتراف كرد.

  سارقان باطرى در دام پليس گرفتار 
شدند

بجســتان- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى بجستان 
از دستگيرى ســارقان باطرى هاى موتور سيكلت در اين 

شهرستان خبر داد. 
ســرهنگ حســن آزاديخواه گفت: در پى وقوع چند فقره 
ســرقت باطرى موتورسيكلت در سطح شهرستان موضوع 

در دستور كار مأموران پليس قرار گرفت.
وى افزود: مأموران اين فرماندهى موفق شــدند ســارقان 
را كه ســه نفر و در حال ســرقت باترى از يك دســتگاه 
موتورســيكلت بودند را شناســايى و پــس از هماهنگى 

دستگيركنند. 
 ســرهنگ آزاديخواه تصريح كرد: از سارقان دستگير شده 
يك عدد باطرى موتورســيكلت كشف و تحقيقات الزم در 

خصوص اعتراف به ساير سرقت هاى احتمالى ادامه دارد.
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استاندار در نشست شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى خراسان رضوى از دولت درخواست كرد

«اختيار» به جاى «پول»
خبر

مهدى توحيدى: استاندار خراســان رضوى با اشاره به تعيين 
معين هاى اقتصاد مقاومتى در اســتان گفت: تعيين معين هاى 
اقتصادى تنها به منظور محروميت زدايى نيســت، بلكه در اين 
راستا، مديريت توســعه مدنظر است و در اين چارچوب موضوع 
محروميــت زدايى نيز محقق مى گردد. بــه گزارش خبرنگار ما، 
عليرضا رزم حسينى در نشست مشترك شوراى گفت وگوى دولت 
و بخش خصوصى و ستاد اقتصاد مقاومتى استان كه با حضور وزير 
اقتصاد انجام شــد با اشاره به گذشت 40 سال از پيروزى انقالب 
اسالمى، گفت: در اين سال ها با وجود مشكالتى همچون جنگ 
تحميلى، تحريم و تبعات ناشى از آن، كارنامه درخشانى در ايجاد 

زيرساخت ها داشته ايم، اما كاستى هايى هم وجود داشته است.
وى افزود: در ابتداى دهه پنجم انقالب هنوز كاستى هايى وجود 
دارد؛ نخستين كاستى، نسبت روستاييان به شهرنشينان است. 
براساس آمارها، در پنج سال اخير جمعيت شهرنشين ما سه برابر 
شده و نسبت روستانشينان در قياس با شهرنشينان، 26 به 74 

درصد است.

 تمركزگرايى مهم ترين گرفتارى ما
استاندار خراســان رضوى به نظام تمركزگرايى به عنوان يكى از 
مهم ترين گرفتارى هاى كنونى كشور اشاره و اظهار كرد: در راستاى 
اصالح اين وضعيت و كمك به توسعه متوازن اقتصادى در خراسان 
رضوى، مناطق ويژه اى را تعريف كرده ايم تا روند توسعه آن ها را 
به كارآفرينان، ســاختارهاى اقتصادى توانمند و سرمايه گذاران 
بســپاريم، چرا كه آن ها عامل ايجاد اشــتغال و بسترساز توسعه 
هســتند. رزم حسينى با بيان اينكه ما در استان خراسان رضوى 
از دولت پول نمى خواهيم، بلكه خواهان اختيارات هستيم، تصريح 

كرد: چرا بايد 48 درصد ســپرده هاى بانكى خراســان رضوى از 
استان خارج شود، آن هم در حالى كه نيازهاى فراوانى به آن ها در 
اين خطه وجود دارد؛ فضاى كسب و كار استان بايد بهبود وافزايش 
يابد و منزلت اين شهر و استان نيز به خاطر وجود امام رضا(ع) بايد 
افزايش يابد. وى با اشــاره به بيانات رهبر معظم انقالب مبنى بر 
اينكه دولت كارگزار است و مردم كارفرما، تصريح كرد: چه زمانى 
مى خواهيم به اين رويه مهم عمل كنيم؟ اگر اختيارات اقتصادى 
(نه حتى سياسى) به ما داده شود، همه شاخص هاى توسعه را ارتقا 
مى بخشيم و نيازى هم به پاداش و تقدير نداريم؛ اجازه بدهيد ما 

در استان تنفس كنيم و حرف هاى تكرارى نزنيم.

  شكست ديوار ستبر تمركزگرايى 
رئيــس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى ايران هم در 
اين جلســه گفت: اگر ديوار ستبر تمركزگرايى قدرت در كشور 
شكســته نشود، در تالش هاى توســعه اى راه به جايى نخواهيم 

برد؛ تمركز امروز ما بايد بر توســعه منطقــه اى در ايران و توزيع 
قدرت در بخش هاى مختلف باشد. غالمحسين شافعى با اشاره به 
برنامه استاندار خراسان رضوى در تعريف «مثلث توسعه اقتصادى» 
و برنامه ريزى وى براى توســعه اين خطــه در قالب 12منطقه 
ويژه به مدد مشــاركت كارآفرينان، نهادهاى اقتصادى توانمند و 
ســرمايه گذاران، اظهار كرد: الگويى كارآمدى پيشنهاد شده كه 

تجربه اجراى آن در استان كرمان نيز محك خورده است.

 حمايت فعاالن اقتصادى و نمايندگان 
در جهت كمك به توسعه استان

در اين جلسه فعاالن اقتصادى، ائمه جمعه، نمايندگان مجلس و 
كارآفرينان خراسان رضوى ضمن تأكيد بر ضرورت توسعه متوازن 
منطقه اى، برقرارى عدالت مالياتى و ضرورت توجه دولت به نظرات 
بخش خصوصى؛ بر نقش آفرينى و همراهى خود در جهت كمك 
به توسعه استان تأكيد كردند. حجت االسالم پژمانفر، نماينده مردم 
مشهد و كالت در مجلس شوراى اسالمى در اين خصوص گفت: 
در جهان، ماليات ابزار هدايت رفتار ها به شمار مى آيد نه وسيله اى 
براى كســب درآمد از ســوى دولت ها؛ اين در حالى است كه در 
كشــور ما، اين ابزار مهم بخش توليد، اشتغال و... را بشدت تحت 
تأثير قرار داده است. وى تأكيد كرد: اگر سيستم مالياتى، ساختار 
مالى و بانكى كشور و... مسير و رويكرد درست خود را طى نكنند؛ 

خروجى مطلوبى حاصل نخواهد شد.
اين گزارش حاكى اســت؛ در اين جلسه تفاهمنامه هاى برخى از 

معين هاى اقتصاد مقاومتى مناطق 12 گانه استان به امضا رسيد.
براين اســاس معين هاى اقتصادى گناباد، بجســتان و كاخك 

مشخص و به امضاى مسئوالن مربوطه رسيد.
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