
 اعالم جزئیات آزمون ورودی 
مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی  سیل  عاطفه ها در برابر سیالب

گزارش قدس از ابتکار یک زوج برای همدلی با سیل زدگان گلستان 

اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
در اطالعیه ای زمــان آزمون ورودی مدارس 
اســتعدادهای درخشان و نمونه دولتی دوره 
دوم متوســطه را اعالم کرد. بر این اســاس 
دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون 

ورودی این مدارس ...

 روزهای پایانی ســال گذشته همه جا حس و 
حال خوب سال نو را یادآور می شد. حس خوب 
تازگی و یک نو شــدن دوباره. نو شــدنی که با 
پاکیزگی و شادمانی قرار بود، همراه شود. قرار 
نبود، باران زیبا همه رؤیاهای مردم را به یکباره 

با خود ببرد...

.......صفحه 2 .......صفحه 2

پلمب 41 وسیله ناایمن درشهربازی های مشهد
 آبگرفتگی منازل، قطع برق 

و انسداد راه های ارتباطی 
سیالب روند جاری زندگی 

مردم خراسان رضوی را 
مختل کرد

.......صفحه 4 

معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی به قدس خبر داد

.......صفحه 3

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
در گفت و گو با قدس خبر داد

ساخت ۲۹ هزار واحد 
 مسکونی برای اقشار

کم درآمد

ادامه بارش های بهاری در خراسان رضوی روز گذشته نیز با اتفاقات 
متعددی چون سیالب، آبگرفتگی معابر وتخریب منازل، قطع برق، 
راهبندان و تخلیه چند روســتا رقم خورد. بر اساس گزارش های 
رسیده از سطح استان وقوع سیالب روز گذشته موجب قطع برق 

2۰ روستای خراسان رضوی شد...

مدیرکل اداره راه و شهرســازی خراســان رضوی گفت: اعتبارات 
الزم برای تکمیل خدمات زیربنایی پروژه مســکن مهر اســتان 
باوجود تخصیص اما هنوز پرداخت نشده است. محمدرضا اخوان 

.......صفحه 3 عبداللهیان در گفت و گو با قدس ...
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.......صفحه 2

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

عطار؛ ستاره ای 
که مرزهای 
علم،  ادب و 

 عرفان را 
در نوردید

بزرگداشــت روز ملي عطار با نواخته شدن زنگ 
عطار در محل دبیرستان عطار نیشابوري در صبح 
باراني  روز گذشــته در نیشــابور آغاز شد. سپس 
همایش بزرگداشــت روز ملی عطار نیشــابوری 
با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی  خراسان رضوی، 
مســئوالن، نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی، محققین، عطار شناسان و جمع کثیری 
از مردم نیشــابور در ســالن اجتماعات  دانشگاه 
دولتی این شــهر برگزار شد.  سیدعباس صالحی 

در پیامی که توسط ...

کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف فروشندگان آبمیوه ، فالوده و 
بستنی مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/12/22 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف  فروشندگان آبمیوه ، 
فالوده و بستنی شهرستان مشهد دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز چهارشنبه مورخ 98/01/28  ظرف 
مدت 15 روز کاری ، حداکثر تا روزیکشنبه مورخ 98/02/15 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف 
iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با 
درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با 
ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( 
، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت 

خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .

شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران        

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

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

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

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

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

1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده
2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن
4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن

5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن
6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه

** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان اصناف 
به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت 

اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .        
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم 
آرایشی و بهداشتی مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان اتحادیه های صنفی 
)موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 97/11/30 کمیسیون نظارت بر سازمانهای 
لوازم  فروشندگان  اتحادیه صنف  بازرس  و  مدیره  در هیئت  داوطلبان عضویت  ازکلیه  بدینوسیله  صنفی مشهد 
آرایشی و بهداشتی شهرستان مشهد ،  دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز چهار شنبه مورخ 98/01/28  
ظرف مدت 15 روز کاری ، حداکثر تا روزیکشنبه مورخ 98/02/15 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان 
اصناف iranianasnaf.ir - سامانه ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه 
و با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا 
با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی 
فوق ( ، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و 

تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .

شرایط الزم :
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران        

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

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

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

8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال
9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
** داوطلبان محترم الزامًا می بایست قبل از مراجعه حضوری به دبیرخانه هیئت اجرائی ، در سامانه ایرانیان اصناف 
به شرح فوق الذکر ، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه هیئت 

اجرائی ، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت ، ثبت نام آنان بصورت حضوری ، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری ، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی ، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود ، پیش از ثبت 
نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده ، پیش از شروع به کار در هیئت مدیره 

اتحادیه ، الزامی است .        
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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                                                                                                             تاریخ انتشار: 98/01/26 - شماره انتشار:1778/98/01/02

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان رضوی نوبت اول
به اطالع کلیه اعضاء می رس��اند که جلس��ه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات در 
ساعت 17 بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ 1398/02/25 در محل نمازخانه اداره مرکزی واقع در میدان جانباز 

برگزار می گردد.
ضمنا در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالت نامه به 

عضو دیگریا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید.
دس��تور جلس��ه : 1- طرح و تصویب ترازنامه و س��ود و زیان س��ال 97 پس از اس��تماع گزارش هیئت مدیره و 

بازرس 
2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی تعاونی برای سال مالی 98

3- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
4- انتخاب هیئت مدیره شرکت تعاونی 

5- تعیین خط مشی شرکت تعاونی برای سال 98 
ضمنا اعضای که تمایل دارند جهت بازرس و هیئت مدیره تعاونی کاندید شوند تا تاریخ 1398/02/24 تقاضای کتبی 

و کپی مدارک شناسایی خود را به دفتر تعاونی به آدرس بلوار جانباز 1 و 3  جنب بانک پارسیان ارسال نمایند. 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت زرچکان مزرعه ) سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 19611 و شناسه ملی 

10380351412
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت 
زرچ��کان مزرع��ه دع��وت بعمل م��ی آید 
تا در جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
ش��رکت که در روز ش��نبه 1398/02/07 
در محل ش��رکت برگزار می گردد ، حضور 

بهم رسانند . 
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 

تاسیس شعبه ای از شرکت در تهران 
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت سپهر معدن فدک به 
شماره ثبت 47417 و شناسه ملی 

10380638670
بدینوس��یله از سهامداران ش��رکت سپهر 
مع��دن ف��دک ب��ه ش��ماره ثب��ت 47417 و 
شناس��ه ملی 10380638670 دعوت بعمل 
م��ی آی��د در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی 
سالیانه که در تاریخ 1398/02/05 ساعت 
7صب��ح در محل یزرگ��راه ش��هید کالنتری 
مجتم��ع آبادگران ب��رج اداری آفتاب طبقه 

نهم برگزار می گردد شرکت فرمایید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص 
عملکرد مالی منتهی به 1397/12/29

2-  اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و بازرس 
قانونی در خصوص صورته��ای مالی منتهی 

به 1397/12/29 
جمل��ه  از  مال��ی  تصوی��ب صورته��ای    -3
ترازنامه، عملکرد س��ود و زی��ان منتهی به 

1397/12/29
4-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 

5- سایر مواردی که در صالحیت این مجمع 
هیئت مدیرهمی باشد.
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
تعاونی مسکن مهر شماره 16 مشهد مقدس کد 
10431 نوبت اول/ تاریخ انتشار: 98/01/26

بدی��ن وس��یله از کلی��ه ی اعض��ای محت��رم دع��وت                         
می شود در جلسه ی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت 
اول ش��رکت تعاونی مسکن مهر16 مشهد  در ساعت 10 
صب��ح ش��نبه  م��ورخ 1398/03/04 در محل  ش��رکت 
واق��ع در  بل��وار  دانش آموز –بی��ن 32و34 پالک84 
واحد1   تش��کیل می شود راس س��اعت مقرر در محل 
مذک��ور حضور به هم رسانند.ش��ایان ذکر اس��ت طبق 
ماده 19 آیین نامه اجرایی مجامع عمومی درصورتی که 
حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میس��ر نباشد 
م��ی تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگ��ری واگذار نماید.تع��داد وکالتنامه ها تابع آیین 
نامه اجرایی مجامع عمومی  خواهد بود)هر عضو 3رای 
و غی��ر عضو یک رای(. مهلت واگذاری وکالتنامه ها از 
تاریخ انتش��ار آگهی 10 روز در محل دفتر ش��رکت در 
س��اعت اداری می باشد. ضمنًا داوطلبان تصدی سمت 
هیئ��ت مدیره و بازرس��ی م��ی بایس��ت حداکثر ظرف 
مهل��ت هف��ت روز پس از انتش��ار آگه��ر دعوت ضمن 
مراجعه به دفتر ش��رکت مدارک خود را تسلیم هیئت 
مدیره نمایند. در غی��ر اینصورت هیچ گونه عذری از 

طرف کانداتوری پذیرفته نخواهد شد.
دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 لغایت 97 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 
4- اتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 

5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل سال مالی 98  
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر16 مشهد
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

عطار؛ ستاره ای که مرزهای علم،  ادب و عرفان را در نوردید
خبر

نیشــابور - خبرنگار قدس: بزرگداشت 
روز ملي عطار با نواخته شــدن زنگ عطار 
در محل دبيرستان عطار نيشابوري در صبح 

باراني  روز گذشته در نيشابور آغاز شد. 
سپس همایش بزرگداشــت روز ملی عطار 
نيشــابوری با حضور معــاون وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشاد اسامی  خراســان رضوی، مسئوالن، 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسامی، 
محققين، عطار شناســان و جمع کثيری از 
مردم نيشــابور در سالن اجتماعات  دانشگاه 

دولتی این شهر برگزار شد. 
ســيدعباس صالحی در پيامی که توســط 
جعفــر مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسامی خراسان رضوی در این  همایش در 
نيشابور قرائت شــد، گفت: آسمان هميشه 
روشــن این مرز و بوم سرشــار از اخترهای 
همواره درخشــانی  است که تجلی پرتو نور 

الهی را به تصویر کشيده  اند. 
وی ادامــه داد: بی تردید شــيخ فریدالدین 
عطــار نيشــابوری در زمره این ســتارگان 
درخشــان اســت که مرزهای علم،  ادب و 
عرفــان را در نوردیــد و در وادی عشــق و 
معرفت ســکنی گزید، شاعر نغزگو و عارف 
شوریده سر که با بيانی  شيوا، دلنشين، زیبا 
و پریشــان فرش را به عرش گره می  زند و 
جان خسته خاک را به اوج افاک می رساند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی در ادامه پيام 
خــود آورد: اینک و در زمانه  ای که انســان 
سرگشته در جهانی  پرمخاطره و جنگ  افروز 
گرفتار آمده بر ماست که با عنایت به ميراث 
این گنجينه ها تمامی همت و تاش خود را 
 به کار گيریم و روایتی کارآمد و کارگشا را از 
احوال و سالک هفت شهر عشق برای نسل 

امروز و فردایمان ارمغان  آوریم. 

  پیام معاون رئیس جمهور
همچنين معــاون رئيس جمهوری و رئيس 
ســازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری در پيامی؛ ۲۵ فروردین، روز ملی 
بزرگداشت عطار نيشابوری را تبریک گفت.

در قسمتی از پيام علی اصغر مونسان آمده 
است: شــيخ فرید الدین عطار نه تنها یکی 
از عاليقدرترین شــاعران ایرانی است که از 
شاخص ترین عرفای اســامی نيز به شمار 

می رود.
عطار از زمره اندیشمندانی 
و  ایرانی  اســت که هویت 
اســامی را با زندگی، هنر 
و مکتوبــات نغــز و پرمغز 
خــود به آراســتگی زینت 
شهر  هفت  است.  بخشيده 
عشــق عطار روایت تکامل 
افاک  تا  از خاک  انســان 
اســت و روز بزرگداشــت 
واالمقامی،  ســالک  چنين 
حکمت  گراميداشــت  روز 
برماست  اســت.  و معرفت 

تا فرزندان این دیــار فرهنگ پرور را بيش 
از پيش با مفاخــر فرهنگی، علمی و دینی 
مان آشــنا سازیم و از این مسير، آنان را در 
برابــر تهاجم و ایلغارهای فرهنگی بيگانگان 

مصون بداریم. 
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی نيز در 
همایش بزرگداشت روز ملی عطار نيشابوری 
گفت: اميدوارم نيشــابور که  شهره به ادب 
اســت و ماننــد نگين فيــروزه ای در ایران 
می درخشــد در آینده نيز بتواند گذشته را 

بازآفرینی کند. 
محســن جوادی افزود: عطــار هيچ وقت از 
شریعت و علم دین فاصله نگرفت و خودش 

این موضوع را اذعان کرده است  که هرکس 
کــه فقه ، حدیث و تفســير را تکذیب کند 

مورد نقد قرار می دهد. 
وی ادامــه داد: در اندیشــه و فکــر عطار 
گوهــری وجود دارد که ایــن گوهر باوجود 
گذر زمــان و پيدایــش فناوری هــا هنوز 
 خریداران زیادی دارد و آن گوهر معنویت، 
انسانی اندیشــيدن، جهانی اندیشيدن فراتر 
از تنــگ نظری هــا و حریت  اســت.  معاون 
استاندار و فرماندار نيشابور 
این مراســم گفت:  هم در 
محکم ایستادن و  نگریستن 
برداشــتن  گام  محکــم  و 
ضــروری و اجتناب ناپذیر و 

دشوار است. 
سعيد شــيبانی افزود: این 
راه  به آســانی  دشــواری 
پيــدا نخواهــد کــرد مگر 
فرهنگی  پشــتوانه های  به 
کــه ریشــه در تاریخ  غنی 

سرزمين ما دارد. 

  درخواست برای ثبت سالروز ورود 
امام رضا)ع( به نیشابور

نمایندگان مردم نيشــابور نيز خواستار ثبت 
10تير سالروز ورود امام رضا)ع( به نيشابور در 

تقویم سومين روز ملي  نيشابور شدند. 
حميد گرمابــی نماینده مردم نيشــابور و 
فيروزه در مجلس شــوراي اسامي تصریح 
کرد: امروز همســایه مــا ترکيه به  خوبي از 
وجــود موالنا بهره مي برد و مــا نيز باید از 
ظرفيت عطار و خيام با برنامه ریزي استفاده 
کنيم و باید کرســي هاي عطارشناســي و 
خيام شناسي در نيشــابور راه اندازي شود و 
بدین وسيله عطارشناسان و خيام شناسان 

بزرگ را  از سراســر دنيا به مناســبت هاي 
مختلف از جمله روزهاي ملي عطار و خيام 

در نيشابور گرد آوریم. 
هاجر چناراني نماینده مردم نيشابور و فيروزه 
در مجلس شوراي اسامي نيز گفت: تاکنون 
مکاتبات زیادي شده  است تا سومين روز ملي 
نيشابور در تقویم جمهوري اسامي ایران ثبت 
شود و انتظار نيشــابوریان این است که دهم 
تيرماه به عنوان ســالروز ورود امام رضا)ع( به 

نيشابور در تقویم ملي ثبت شود. 
همچنين اندیشــمندان و عطــار پژوهاني 
چــون دکتر علي اشــرف صادقــي، دکتر 
محمدحسين ساکت، دکتر رضا اشرف  زاده، 
دکتر مهدی نوروز به ایراد سخن پرداختند 
و از ســه تابلو نقاشي اســتادان محمد علي 
فضلي و علي روکي  هنرمندان نيشابوري با 
حضور معاون فرهنگي وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســامي، مدیرکل فرهنگ وارشاد اسامي 
 خراســان رضوي، رئيس فرهنگ و ارشــاد 
اسامي و مســئوالن و نمایندگان نيشابور 

رونمایي شد. 
آرامــگاه ایــن شــاعر و عــارف گرانقدر در 
مراســمي نيز با حضور معاون فرهنگي وزیر 
فرهنگ وارشاد اســامي،  مدیرکل فرهنگ 
وارشاد اسامي خراســان رضوي، مسئوالن 
و نمایندگان نيشــابور و ميهماناني از داخل 
و خارج کشور گلباران و شرکت کنندگان در 
این مراسم با اهدای شاخه هاي گل به مقبره 
عطار نيشابوري یاد این شاعر و حکيم  فرزانه 

را گرامي داشتند. 
گفتنی اســت همزمــان با   بزرگداشــت روز 
ملي عطار نيشــابوري با حضور شعراي کشور 
ایران و افغانســتان شب شــعر از  قاف تا قاف 
با حضورپرشــور مردم و مســئوالن در سالن 

اجتماعات دانشگاه نيشابور برگزار شد.

در حوالی امروز2

معاون سیاسی، امنیتی استانداری خراسان رضوی:
  تمامی مدیران استانی باید پاسخگوی 

رسانه ها باشند

قدس: معاون سياســی، امنيتی و اجتماعی اســتانداری 
خراســان رضوی گفــت: تمامــی مدیران اســتان باید 
پاسخگوی رســانه ها باشــند و اگر مدیری از پاسخگویی 
به نماینــدگان افکار عمومی خودداری کنــد، حتماً از او 

بازخواست خواهيم کرد. 
حسن جعفری در جلســه قرارگاه رسانه ای استان که در 
صدا و سيما برگزار شــد، اظهار کرد: بشر پس از انتخاب 
زندگی اجتماعی، در راستای تعامل، اثربخشی و اثرپذیری 
گام های مؤثری برداشــت و یکی از ابزارهایی که می تواند 

مسائل را به خوبی به جامعه منتقل کند، رسانه است.
وی افزود:یکــی از ویژگی های هر مدیری پاســخگو بودن 
اســت و رســانه ها به عنوان حلقه واسط می توانند ارتباط 

ميان جامعه و مسئوالن را برقرار کنند. 
وی با بيان اینکه رســانه ها در انتقال موضوعات باید نقش 
امانتــداری خود را به خوبــی ایفا کنند، تأکيــد کرد: از 
رسانه ها در بعد سياســی و اجتماعی انتظار داریم که در 
انعکاس مطالب، ضمن توجه به قوانين کشــور و مســائل 

شرعی، اخاق مداری سرلوحه کار رسانه ای قرار گيرد. 
جعفری توســعه نگاه عادالنه در رســانه ها را یک ضرورت 
برشــمرد و گفت: اگــر موضوعی انتقــادی در مطبوعات 
و رســانه ها منتشــر می شــود، انتظار داریم کــه زمينه 
پاســخگویی مدیر مربوطه هم فراهــم گردد تا از نااميدی 
جامعه جلوگيری شــود. وی با اشــاره بــه در پيش بودن 
انتخابات یازدهمين دوره مجلس شــورای اسامی افزود: 
رسانه ها در ارتقای ســطح نشاط اجتماعی و برگزاری هر 
چه باشــکوه تر انتخابات مجلس شورای اسامی می توانند 
نقش آفرین باشــند.  معاون سياســی، امنيتی و اجتماعی 
اســتانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دشمن برای 
اثرگذاری در جامعه طرح های مختلف رســانه ای تدارک 
دیده است؛ بنابراین برای مقابله با توطئه های دشمن باید 
بيش از پيش از ظرفيت رسانه های داخلی استفاده شود. 

وی گفت: انتظار می رود که همه رســانه ها در راســتای 
اميدآفرینی و ایجاد نشاط در جامعه نقش آفرینی کنند. 

  اعالم جزئیات آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان و نمونه دولتی 

قدس: اداره کل آموزش و پرورش خراســان رضوی در 
اطاعيه ای زمــان آزمون ورودی مدارس اســتعدادهای 
درخشان و نمونه دولتی دوره دوم متوسطه را اعام کرد.

بر این اساس دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون 
ورودی این مدارس، از طریق ســامانه ثبت نام به نشــانی 
azmoon.medu.ir در اختيار داوطلبان قرار می گيرد، 
ضمــن اینکه ثبت نام داوطلبان آزمــون ورودی پایه دهم 
مدارس اســتعدادهای درخشــان و نمونــه دولتی، که از 
روز دوشــنبه 19 فروردین آغاز شــده تا روز دوشنبه ۲6 

فروردین 98 ادامه خواهد داشت.
تمامــی مراحل اعــم از ثبت نام، دریافــت کارت ورود به 
جلسه، مشاهده نتيجه آزمون، ثبت درخواست تجدید نظر 

و دریافت پاسخ آن، به صورت اینترنتی خواهد بود.
طبق برنامه ریزی انجام شــده آزمــون ورودی پایه دهم 
مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی رأس ساعت 
9 صبح روز جمعه 31 خرداد 98 در سراســر کشــور به 

صورت همزمان برگزار خواهد شد.
پذیرش دانش آموزان برای ورود به دبيرســتان های دوره 
دوم استعدادهای درخشان، صرفاً براساس رتبه مبتنی بر 
امتياز کل آزمون ورودی خواهد بود، ضمن اینکه داوطلبان 
آزمون ورودی دوره دوم متوسطه در اولویت های انتخابی 
خود در زمــان ثبت نام در آزمون، مجــاز به انتخاب یک 
رشته تحصيلی هســتند و دانش آموزان پایه نهم مدارس 
اســتعدادهای درخشان از شرکت در آزمون ورودی معاف 

هستند و در آزمون تعيين مرکز شرکت خواهند کرد.

  درخشش دانش آموزان زبرخان 
در مسابقات فرهنگی وهنری استان

خرو- خبرنــگار قدس: رئيس آموزش و پرورش بخش 
زبرخــان گفت: دانش آمــوزان هنرمند منطقــه زبرخان، 
شــرکت کننده در مرحلــه نهایــی ســی وهفتمين دوره 
مســابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان خراسان 
رضوی انتخابی کشور، خوش درخشيدند و باوجود محروم 
بــودن این منطقه در چهاررشــته به مرحلــه نهایی این 

مسابقات راه یافتند. 
ســيد مجتبی تاراش افزود: بر خاف ســال های قبل که 
منطقــه زبرخان در گــروه ادارات همتراز خود شــرکت 
می کرد، امســال مسابقات به صورت اســتانی برگزار شد 
و دانش آموزان ایــن منطقه که از کمترین امکانات هنری 
برخوردارند با دانش آموزان شهرســتان های بزرگ استان 
چون نواحی مشــهد مقدس، نيشــابور و سبزوار به رقابت 
پرداختند و در چهار گروه موفق شــدند در رشــته های: 
نمایش زنگ تفریح، نّقالی و دو گروه در نمایشنامه خوانی 

به مرحله نهایی استان، انتخابی کشور راه یابند.

 استاندار خراسان رضوی با حضور 
در منزل چند شهید:

  شهدای فاطمیون به بشریت 
خدمت کردند

قدس: اســتاندار خراســان رضوی ضمــن تقدیر از صبر 
خانواده شهدا، گفت: شهدای فاطميون به بشریت خدمت 

کردند.
عليرضا رزم حســينی با حضور در منزل شــهيد عليرضا 
توسلی معروف به ابوحامد با خانواده این شهيد و چند تن 
دیگر از خانواده شهدای مدافع حرم دیدار و به مقام شهيد 

و شهادت ادای احترام کرد. 
استاندار خراسان رضوی همچنين با اشاره به اینکه امروز 
هر چه داریم از شهداســت، اظهار داشــت: شهدای شما 
برای اســام جان خود را دادنــد و بزرگ ترین خدمت را 
به بشــریت کردند بخصوص شهدای فاطميون که در برابر 

داعش جنگيدند.
رزم حسينی در همين راستا خاطرنشان کرد: ما صبر شما 
خانواده های شــهدا را ستایش می کنيم و از هيچ کاری در 

راه شما دریغ نخواهيم کرد.
گفتنی اســت در این دیدار خانواده شــهيدان توســلی، 
جعفری، ميرزایی، موســوی و نجفی از لشــکر فاطميون 

حضور داشتند که به ارائه مشکل خود پرداختند.
در ایــن دیدار مدیرکل بنياد شــهيد و امــور ایثارگران و 
مدیر کل امور اتباع اســتانداری، رزم حسينی را همراهی 

می کردند.

  خانواده های سبزواری هزینه برگزاری 
مراسم ترحیم را به سیل زدگان اهدا کردند

قدس: رئيــس کميته امداد ســبزوار گفــت: 6 خانواده 
ســبزواری از برگزاری مراســم ترحيم صرف نظر کردند و 
هزینه آن را به حادثه دیدگان گرفتار در ســيل اختصاص 
دادند. محمد داورزنی ادامه داد: این خانواده ها از برگزاری 
مراســم ترحيم به مناسبت هفتم و سالگرد برای متوفيان 
خود صرف نظر کردنــد و هزینه 1۵ ميليون تومانی آن را 

برای کمک به سيل زدگان اختصاص دادند.
داورزنــی همچنين اظهــار کرد: با مشــارکت نيکوکاران 
تاکنون ارسال سه محموله شامل موادغذایی، البسه، پتو و 
یخچال تهيه و به مناطق سيل زده ارسال شد و دو محموله 

دیگر نيز بزودی به این مناطق ارسال می شود.
وی کمک به سيل زدگان را همراه با استقبال بسيار خوب 
مردم و نيکوکاران عنوان کــرد و افزود: جذب کمک های 
مردمی در 1۵ پایگاه مســتقر در ســطح شــهر، 9 مرکز 
نيکوکاری، کميته امداد و سه ماشين سيار همچنان ادامه 

دارد.

  تشریح ویژه برنامه های دهه مهدویت 
f در بنیاد فرهنگی مهدویت

ایســنا: مدیر بنياد فرهنگی حضــرت مهدی)عج( ویژه 
برنامه های دهه مهدویت در این بنياد را تشریح کرد.

حجت االسام سيدجعفر موسوی نسب در نشست خبری 
اعام ویــژه برنامه های دهه مهدویــت در بنياد فرهنگی 
مهدویت)عــج( بيان کرد: چهار واقعــه مهم اعم از بعثت، 
واقعه غدیرخم، واقعه عاشورا و واقعه ظهور و پایان تاریخ و 
جهانی شدن و آینده پژوهی و ظهور منجی را ما در اسام 
داریم که این چهار واقعه در هم تنيده و از هم جدا نيست 
و همــه این وقایع در ظهور حضــرت مهدی)عج( خاصه 
شده است.  ما اعتقاد داریم امام زمان)عج( عصاره خلقت، 

عصاره همه انبيا)ع( و عصاره همه کتب آسمانی است.
وی ادامه داد: در این ایام که دهه مهدویت است، بهانه ای 
برای تجدید پيمان با آرمان های اســام، غدیر، عاشورا و 
تجدید پيمان با امام زمان)عج(، نواب برحق و والیت فقيه 
و نيروهای انقابی مانند ســپاه داشته باشيم و شيوه های 
یــاری امام را بایــد در این ایام بازخوانــی کنيم و به آن 

بپردازیم. 
مدیر بنياد فرهنگی حضــرت مهدی)عج( عنوان کرد: در 
همين راســتا از ســوی بنياد مهدویت در دهه مهدویت 
برنامه های خاص و ویژه، برنامه ریزی شده که شامل اعزام 
1۵0 کارشــناس مذهبی که دوره های تخصص مهدویت 
را گذرانده اند، به اســتان ها و کشورهای همجوار با هدف 
تبيين، بسط و گسترش معارف مهدوی است که قرار است 
معارف مهدوی در مدارس، مســاجد، دانشگاه ها، نهادهای 
دولتی و مردم نهاد برگزار شود و پاسخ به شبهات در برنامه 

این گروه اعزامی بر اساس آیات قرآنی قرار دارد.
موسوی نسب افزود: همچنين ۵00 مکان نمایشگاهی به 
منظور ارائه محصوالت مهدویت با هدف آشناسازی مردم 
با محتوای ناب مهدویت در سراسر استان پيش بينی شده 
است؛ ضمن اینکه دوره های فشرده مهدویت در ۵0 مکان 
شــامل مدارس، دانشگاه ها و هيئت های مذهبی بر اساس 

سرفصل های مطرح شده برگزار خواهد شد. 
مدیر بنياد فرهنگی حضرت مهدی)عج( با اشاره به فضائل 
و اعمال شب نيمه شعبان افزود: برپایی مراسم احيای شب 
نيمه شعبان در بســياری از مساجد و هيئت های مذهبی 
سراســر اســتان، اجتماع منتظران و راهپيمایی از عرصه 
ميدان شــهدا تا حرم مطهر در روز نيمه شعبان در مشهد 

و شهرستان ها پيش بينی شده است.

اخبار
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سرور هادیان: روزهای پایانی سال گذشته همه جا حس و حال خوب سال نو را یادآور 
می شــد. حس خوب تازگی و یک نو شــدن دوباره. نو شدنی که با پاکيزگی و شادمانی 
قرار بود، همراه شود. قرار نبود، باران زیبا همه رؤیاهای مردم را به یکباره با خود ببرد.

بــاران باریــد. همه جا را آب فــرا گرفت. زندگی را برد و غصه جاری شــد. و این غصه 
فقط همراه ســيل زدگان نبود. همه مردم کشورمان، امسال عيدشان با چشمان شرجی 

هموطنانشان گره خورد.
همه دلشــان همراه شد با سيل زدگانی که عيدشان دیگر بوی عيد نداشت و رنگ ماتم 
گرفته است. و باز حس های خوب و کمپين های مختلف خودجوشی که در همه شهرها 

هم آوا شدند که »هموطن سيل زده تنها نيست«.
درهمين راستا یک زوج گلستانی و اهل گنبد ساکن در مشهد به صورت خودجوش 

جمع آوری کمک به سيل زدگان را از منزل خودشان آغاز کردند.

 یک پویش خودمانی 
»مرجان حاجی مرادخانی« و»محمد حســين گوکانی« زوجی که در پيج های فضای 
مجازی پویش جمع آوری برای کمک به ســيل زدگان گلســتان را راه  اندازی کردند و 

خوشبختانه توانستند تاکنون کمک های خوبی را جمع آوری کنند.
مرجان مرادخانی در گفت وگو با خبرنگار ما در این باره گفت: من به دليل کار همسرم هشت 
سالی در مشهد سکونت دارم و خودم هم شاغلم، اما خانواده های هر دو ما در استان گلستان 
ساکن هستند. خوشبختانه خانه پدری هردومان از سيل در امان مانده است، اما دلمان برای 

همه سيل زدگان آن منطقه و سایر نقاط کشور می تپد.
وی افزود: برای شروع از اجناسی که در خانه مان بود و من از آن ها دو یا چند تا داشتم و حتی 

لباس های نو خودم و همسرم شروع کردم.

 سیلی از کمک ها در مقابل سیل 
این بانو در ادامه با اشاره به اینکه پس از اعام این کار به آشنایان و دوستان از طریق فضاهای 
مجازی کمک به سيل زدگان آغاز شد، تصریح کرد: سيلی از کمک ها برای سيل زدگان در 
منزلمان جاری شــد و حاال برای بسته بندی نياز به کمک داشتيم. مرادخانی تأکيد کرد: 
خوشبختانه پس از اعام نياز برای کمک بسياری از دوستان و همکاران ما اعام آمادگی 

کردند و کار شست و شو و بسته بندی آغاز شد.

 حفظ شأن سیل زدگان 
وی خاطرنشان ساخت: به طور قطع جمع آوری ، جداسازی ، شست وشو و بسته بندی 
این کمک ها کار ساده ای نيست از طرفی من و همسرم همه تاشمان برای رساندن 
کمک ها به صورتی شکيل که شأن سيل زدگان حفظ شود را در اولویت قرار دادیم.

مرادخانی با اشــاره به این نکته که تمامی پتو هــا و لباس هایی چون پالتو، پيراهن 
و کاپشــن و شــلوار را با چند خشکشــویی صحبت کردیم و آن ها در این کار، ما را 

همراهی کردند.
وی اظهــار داشــت: لباس ها و پتو ها کامًا در خشکشــویی شســته و در کاورهای 

پاستيکی آماده تحویل به سيل زدگان است.

همچنين ســایر لباس های کوچک تــر از امروز در منزل خودمان شست و شــو و مرتب 
می شود تا از لحاظ بهداشتی سيل زدگان با آرامش بتوانند از آن استفاده کنند.

 اقالم مورد نیاز 
این بانــو توضيح می دهد: عاوه بر کمک های مردمی، یک باشــگاه ورزشــی اقام 
مورد نياز بهداشــتی بانوان، پوشک، دستمال کاغذی، جوراب، لباس زیر و عروسک، 

کنسروهای غذایی مانند: ماهی، لوبيا، عدس و... را برای ما ارسال کردند.
وی در پاســخ به این پرسش که تاکنون چه تعداد در این پویش کمک مردمی برای 
ســيل زدگان حضور پيدا کرده اند، خاطرنشان ساخت: تا این لحظه بيش از ۲00 نفر 
برای این کارخداپســندانه بانی شده اند که عاوه بر اقام مورد نياز مبالغی وجه نقد 

نيز برای کمک، جمع آوری شده است.

 ماه رمضان در راه است 
مرادخانی تأکيد کرد: با توجه به آنکه در آســتانه ماه مبارک رمضان هستيم، خرید 

برنج و روغن را از طریق جمع آوری وجوهات نقدی در اولویت قرار داده ایم. 
وی در ادامه افزود: الزم به ذکر اســت، این کمک ها تا چند روز آینده توســط یک 
کاميون و همراهی خودمان با همکاری دادگستری آن منطقه در برخی از روستاهای 

دور افتاده بعد از آق قا به سمت گميشان توزیع خواهد شد.
وی اعــام کرد: هنوز هم برای همه آن هایی کــه می خواهند هرچند اندک در این 

کمک، مردم سيل زده را یاری کنند می توانند همراه با ما باشند.

 کمک برای مردم لرستان 
وی ضمن اميدواری از ارسال این کمک ها به مردم سيل زده منطقه گلستان، در پایان 
تأکيد کرد: بعد از کمک رســانی در منطقه گلستان، برنامه بعدی جمع آوری کمک ها 

به هموطنان خوب لرستانی خواهد بود.

گزارش قدس از ابتکار یک زوج برای همدلی با سیل زدگان گلستان 

سیل  عاطفه ها در برابر سیالب

عطار از زمره 
اندیشمندانی است که 

هویت ایرانی و اسالمی 
را با زندگی، هنر و 

مکتوبات نغز و پرمغز 
خود به آراستگی زینت 

بخشیده است
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سرپرســت فرمانداری شهرستان مشهد گفت: 
تردد پولــی خودروها در اطــراف حرم مطهر 

رضوی منجر به ایجاد رانت و فساد می شود. 
حیدر خوش نیــت در گفت و گو با قدس آنالین اظهار 
داشت: اگر طرح دریافت عوارض از خودروها بابت تردد 
در خیابان های منتهی بــه حرم مطهر امام رضا)ع( به 
تصویب شورای اسالمی شهر مشهد برسد قبل از اجرا 
باید به فرمانداری ارائه شود و در فرمانداری طبق نظر 

کارشناسی نسبت به آن اظهارنظر خواهد شد.
سرپرســت فرمانداری شهرستان مشهد تصریح کرد: در 
هیئت تصدیق مصوبات، مصوبه شورای اسالمی  با قوانین 
انطباق داده خواهد شد و چنانچه مغایر با قوانین تشخیص 

داده شود با اجرای آن مخالفت صورت خواهد گرفت.
خوش نیت با اشاره به اینکه این طرح از جوانب مختلف 
از جمله تردد خدام حرم مطهر رضوی باید مورد بررسی 
قرار بگیرد، ادامه داد: از طرفی آنچه می توان از اجرای 
این طرح پیش بینی کرد این است که رانت و رابطه ای 

در ارتبــاط با اجرای این طرح و ارائــه امتیاز به افراد 
خاص صورت بگیرد، از این رو در شــورای هماهنگی 
حمل و نقل و ترافیک شهرستان مشهد که با مدیریت 
فرمانداری اداره می شود پیامدهای اجتماعی، سیاسی 
و امنیتی طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر بنا 
باشد استثنا و یا امتیاز برای برخی در نظر گرفته شود 
و افرادی صرفاً با پول و رانت در این منطقه تردد کنند 

با قاطعیت نسبت به اجرای آن مخالفت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه اجرای طــرح باید برای همه برابر و 
مساوی باشد، اظهار داشت: اگر بنای شهرداری مشهد 
بر این اســت که این منطقه پیاده محور شده و تردد 
در آن تسهیل شــود، اعطای امتیاز به خودروها بابت 
تردد صرفاً در ازای دریافت پول و به نوعی درآمدزایی 
برای شهرداری مغایرت وجود داشته و از طرفی توجیه 

قانونی ندارد. 
خوش نیت در مورد افزایش بهای حمل و نقل عمومی 
در شــهر مشــهد که از 23 فروردین ماه اجرایی شد، 
نیز گفت: اگرچه افزایش بهای تمام شــده هر سفر از 
جمله افزایش لوازم یدکی، قیمت الســتیک و مسائل 
دیگر مرتبط با اتوبوس و مترو سبب این افزایش هزینه 
سفر برای شهروندان و زائران شد، اما از شهرداری نیز 
انتظار می رود با ارتقــا در کیفیت ارائه خدمت در این 
زمینه به گونه ای رفتار کند که شــهروندان برای تردد 
خود با وســایل حمل و نقل عمومی در سطح شهر با 

مشکل مواجه نشوند.
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 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 

خراسان رضوی:
  روزنامه قدس در حمایت از صنعتگران 

نقش آفرینی می کند

قدس: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
رضوی گفت: رســانه ها به عنــوان اصلی ترین نقش آفرینان 
حمایت از تولید ملی در راستای کمک به صنعتگران هستند 
تا حمایت از کاالی داخلی فرهنگ شــود و رونق تولید ملی 
مســتمر و روزنامه قدس بر این اســاس نقش بی بدیلی در 
زمینه های گوناگون ایفا کرده است.  مسعود مهدی زاده مقدم 
در دیدار با مدیرمســئول روزنامه قدس، اظهار کرد: تکمیل و 
توسعه متوازن زیرساخت های عمرانی در شهرک ها و نواحی 
صنعتی و تســهیل و تمهید حمایتی از صنایع کوچک، دو 
وظیفه ذاتی و اولویت های اصلی شــرکت شهرک ها بوده تا با 
فراهم کردن آن ها، زمینه حضور سرمایه گذاران برای ساخت و 
راه اندازی واحد های صنعتی و تولیدی در راستای تولید ملی و 

اشتغال زایی مهیا شود.
وی با اشاره به شعار سال که رهبر معظم انقالب اسالمی، رونق 
تولید نام گذاری کردند، افزود: حمایت از رونق تولید از رویکرد های 
اصلی ما در مسیر تحقق اهداف اقتصادی صاحبان صنعت بوده 
به همین جهت واحد های صنعتی و تولیدی با حمایت هایی در 
بخش های زیرساختی از جمله تأمین آب، برق، گاز و مخابرات به 

بهره برداری می رسند.
مهــدی  زاده مقدم بــا بیان اینکه قلم رســانه در حفظ و 
شرایط مطلوب اقتصادی بســیار مؤثر بوده و زبان گویای 
تولیدکننــده و مصرف کننده اســت، ادامــه داد: در هر 
زمانی شــرایط اقتصادی متغیر بــوده و باید از فرصت ها و 
تهدیــدات در هر لحظه به خوبی در جهت منافع ملی گام 
برداریم و این میســر نمی شود مگر با پاسخگو بودن یعنی 
مطالبات مصرف کنندگان را باید به درستی پاسخ دهیم و 
تولیدکنندگان هم باید ثابت کنند که پاســخگو هستند و 
تولیدات آنان فرق کرده که این نقش را رسانه با قدرتی که 

دارد می تواند به درستی انجام دهد.
وی گفت: اســتان ظرفیت های اقتصادی مطلوبی دارد و با هم 
افزایی و انجام برنامه های مشترک با سایر دستگاه ها، زمینه های 
سرمایه گذاری بیشتر فراهم می شود و از ظرفیت ها به خوبی در 

راستای رونق تولید استفاده خواهیم کرد.
مهدی زاده مقدم بیان کرد: به منظور حفظ و صیانت از محیط 
زیســت هم اکنون با هشــت تصفیه خانه با ظرفیت 14 هزار 
مترمکعب تصفیه فاضالب در شبانه روز انجام می شود و همچنین 
75 درصد واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی تحت 

پوشش تصفیه فاضالب قرار دارند. 
وی عنوان کرد: هم اکنون مطالعات تصفیه خانه های کاشــمر، 
چناران، سبزوار و ارتقا و توسعه تصفیه خانه چرمشهر در دست 
اقدام بوده و افتتاح این طرح های توسعه ای که در حوزه تصفیه 
خانه برای خراســان رضوی تعریف شده، ظرفیت شبکه تصفیه 
فاضالب در شهرک ها و نواحی صنعتی استان در دو سال آینده به 

24 هزار مترمکعب در شبانه روز خواهد رسید.
مهدی زاده مقدم اضافه کرد: کلینیک سیار صنعت در راستای 
اجرای برنامه هــای اقتصاد مقاومتی و عارضــه یابی واحدهای 
صنعتی مستقر در استان راه اندازی شده و هر جا که نیاز باشد و 
بتوانیم مثمر ثمر واقع شویم به کمک صنایع خواهیم رفت تا به 

توسعه و رونق تولید آن ها کمک کنیم.
مهدی زاده مقدم بیان داشــت: با توجه به اهمیت رونق تولید 
واحد های صنعتی و در راســتای صادرات محصوالت تولیدی، 
شرکت های مشاوره مدیریت صادرات مستقر در مرکز خدمات 
فناوری کسب و کار با برخورداری از حمایت های این شرکت به 
واحد ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهند تا صادرات آن ها تقویت 
و رشد داشته باشد و محصول واحدها را به بازارهای بین المللی 

هدایت می کنند.
وی گفت: شرکت های مدیریت صادرات سال گذشته 38 میلیون 
دالر صادرات محصوالت واحدهای صنعتی را به کشورهای هدف 
و حوزه خلیج فارس داشــتند که رضایت بخش بوده و امسال با 

برنامه ریزی های صورت گرفته بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از صنایع خرد، کوچک و متوسط 
یکی از برنامه های اصلی شرکت شهرک های صنعتی استان بوده 
تا در راه رونق تولید و اشــتغال مولد بتوانیم گام های بیشتری با 

کمک هم برداریم.
در ادامه مدیرمسئول روزنامه قدس اظهار کرد: وظیفه ذاتی 
ما اطالع رسانی با رعایت شئونات اسالمی و رسانه ای بوده و 
در حوزه صنعت بر اصل توانمندی صنعتگران و حمایت از 
تولید داخلی اقدام می کنیم. ایمان شمســایی در این دیدار 
اقدام های شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی برای 
رونق تولید را مطلوب برشمرد و اطالع رسانی در این زمینه 

را ضروری دانست.
وی افزود: وظیفه همه ما کمک به اقتصاد کشــور و حمایت از 
تولید ملی بوده و برای آگاهی بخشی بیشتر در این حوزه از همه 

بسترهای قانونی در جهت فرهنگ سازی استفاده می کنیم.
مدیرمسئول روزنامه قدس خاطرنشــان کرد: آماده همکاری با 
تمامــی واحدهای صنعتی و تولیدی و مدیران حوزه صنعت به 
منظور توســعه صنایع و آگاهی بخشیدن به جامعه به صورت 
مستمر و در راستای شــعار سال و گام دوم انقالب اسالمی که 
رهبر معظم انقالب اسالمی تبیین کردند، مثل گذشته هستیم تا 

رونق تولید به صورت مستمر شکل بگیرد.

 مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی 
در گفت و گو با قدس خبر داد

  ساخت 2۹ هزار واحد مسکونی 
برای اقشارکم درآمد 

 رضا طلبی: مدیرکل اداره راه و شهرســازی خراسان 
رضوی گفــت: اعتبارات الزم بــرای تکمیل خدمات 
زیربنایی پروژه مســکن مهر استان باوجود تخصیص اما هنوز 

پرداخت نشده است. 
محمدرضا اخــوان عبداللهیان در گفت و گو با قدس آنالین اظهار 
داشــت: در ســال جاری، 2200 واحد مسکونی در حاشیه شهر 

مشهد به بهره برداری می رسد.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرســازی ساخت 400 هزار واحد 
مسکن برای اقشار کم درآمد در کشور را ابالغ کرده است که سهم 
استان خراسان رضوی از این تعداد 25 هزار واحد برای شهرهای 
جدید و 4000 واحد در حاشیه شهرهاست که مسئولیت ساخت 

آن برعهده اداره کل راه و شهرسازی می باشد.
اخوان عبداللهیان با بیان اینکه تهیه الگو برای ســاخت 25 هزار 
واحد مسکن در گلبهار نیز مراحل پایانی خود را می گذراند، افزود: 
برای ساخت واحدهای مسکن حاشیه شهرمشهد در قالب طرح 
بازآفرینی نیز یک منطقه 300 هکتاری در نظر گرفته شده است 
که در این طرح دولت کمترین دخالت را خواهد داشت و با کمک 
تسهیلگر، توسعه گر و نهاد توسعه محله و همچنین اعتماد سازی 
الزم تالش خواهد شد در قالب یک برنامه هشت ساله الگویی برای 
ساخت مسکن در حاشیه شهر تعریف شود که هم مردم صاحب 

خانه شوند و هم محله توسعه یابد.
وی تصریح کرد: در آینده نزدیک تفاهمنامه الگوی جدید ساخت 
مســکن در حاشیه شهر مشهد با شــهرداری مشهد، شرکت 
بازآفرینی شــهری ایران و اســتانداری خراسان رضوی منعقد 
می شــود تا مردم در حاشیه شهر مشهد از بافت های ناکارآمد 
رهایی پیدا کنند و سیاست هایی اعمال شود که حاشیه شهر 

بیش از این گسترش نیابد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی ادامه داد: از 11۹ هزار و 
3۹5 واحد پروژه مسکن مهر که از سال 138۶ در خراسان رضوی 
در مناطق مختلف و شهرهای جدید همچون گلبهار و بینالود آغاز 
شد، 11هزار از آن ها فاقد متقاضی بودند که این واحد ها در قالب 
واگذاری به کمیته امداد امام خمینی)ره( و انبوه ســازان تعیین 
تکلیف شــدند. از طرفی با اینکه سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
راه و شهرسازی اعتبارات الزم برای خدمات زیربنایی پروژه مسکن 
مهر را اختصاص داده اند، اما هنوز این اعتبارات پرداخت نشده است.
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از هدرروی آب کشف رود جلوگیری کنید
سازمان آب برای جلوگیری از هدررفت آب 
بهاری کشــف رود که از اوایل ســال جاری 
روان اســت و به منظور جلوگیری از کم آبی 
که کشاورزان همجوار کشــف رود دارند هر 
چند کیلومتر حداقل یک بند خاکی یا سد 
سیمانی در پایین دست با حداقل هزینه که 

دارد با بهره برداری 100 درصد پر بازده انجام دهد.
۹۱5...۰۱۸7

 مسئوالن برای استفاده از ناوگان 
عمومی کمک کنند

اندرکاران خواهشاً  مســئوالن و دســت 
پیگیری کنید که قیمت ها باال نرود، بلکه 
پایین تــر بیاید تا مــردم ترجیح دهند از 
ناوگان عمومی اســتفاده کنند، ماشــین 

شخصی برای هر کاری بیرون نیاورند.
۹۳۳...۱۸2۳

  مسئوالن شهرداری توضیح دهند
لطفاً مسئوالن شهرداری در مورد پارک آخر بلوار صبا )پارک بانوان( که داخل آن ساخت 
و ساز شده و دور آن را حصار کشیدند و شنیده می شود توسط شخصی به نام آقای )ث( 

اجاره ۹0 ساله شده توضیح بدهند.
۹۳5...۸7۴۸

  اجرای ناقص مسیر دوچرخه
مســیر دوچرخــه در ضلع جنوبــی بلوار 
جمهوری اسالمی مشهد، حد فاصل میدان 
پانزده خرداد تا چهارراه گاراژدارها به صورت 
ناقص اجرا شده است. در ورودی خیابان های 
فرعی متعــدد آن، مســیر دوچرخه قطع 
می شــود و به علت اختالف ارتفاع موجود، 

امکان سقوط دوچرخه سواران وجود دارد. لطفاً رسیدگی بفرمایید.
۹۱5...2۴۱7

عیدی شورای شهر به مرفهان و جریمه ضعفا
افزایــش حقوق کارمنــدان و کارگران کمتر از 20 درصد، افزایــش کرایه اتوبوس درون 
شــهری 30 درصد! آفرین بر اعضای شــورای شهر، اتوبوســرانی و سایر مسئوالن دولت 
تدبیــر و امید که واقعاً عیدی قشــنگی به اقشــار مرفــه تقدیم کردنــد؛ حتماً جریمه 
 همــراه نداشــتن من کارت را هــم 2000 تومــان کنید که این قشــر ضعیــف واقعاً 

متنبه شوند.
۹۱5...75۸6

  هزینه هنگفت پروانه ساخت در عبدل آباد
از اهالی روســتای عبدل آباد واقع در )30 کیلومتری مشهد( هستم. بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی بابت پرداخت پروانه ساخت مســکن هزینه هنگفتی از مردم روستا می گیرد. از 
روزنامه قدس خواهش می کنم فکری به حال مردم روســتای ما بکند و این مسئله را به 

طور جدی پیگیری کند. 
۹۱5...۸۹۱۱

علی محمدزاده هر چند دیگر مانند یک دهه 
قبل نمی توان گفت با شروع فصول گرم استفاده 
از فضاهای ســرگرمی و تفریح از قبیل پارک ها 
و شــهربازی ها آغاز می شــود، اما بی تردید در ۶ 
ماهه اول ســال میزان استفاده شهروندان از این 
مجموعه ها بیشــتر از ۶ ماهه دوم سال می شود. 
توضیح اینکه با ایجاد شــهربازی ها و استخرها و 
پارک های آبی سرپوشیده حتی در روزهای سرد 
ســال هم عده ای از شــهروندان مشغول ورزش 
و بازی در این اماکن هســتند، ولی با تمام این 
اوصاف نباید هیچ گاه از مباحث ایمنی و ضوابط 

فنی مرتبط با موضوعات مطرح شده غافل شد.
بنابراین آنچه مسلم است آرام آرام اماکنی چون 
استخرها و  پارک ها و مجموعه های تفریحی هر 
روز شــلوغ و شلوغ تر می شوند و به همین سبب 
و به منظور حفاظت از ســالمت مراجعان آن ها 
نباید از کوچک ترین سهل انگاری در حوزه ایمنی 

غفلت کرد.

  ضرورت رعایت ضوابط ایمنی
با ایــن وصف و به دلیل وجود چندین مجموعه 
بزرگ آبی و چندین و چند شهربازی و تجهیزات 
نصب شده در پارک های سطح کالنشهر مشهد، 
توجه به رعایت ضوابط ایمنی و استاندارد سازی 

اقدامات، ضرورتی اساسی است.
با نگاهی به آرشیو اخبار منتشر شده از اتفاقات 
ریز و درشت رخ داده در اماکن تفریحی و ورزشی 
و شــهربازی های مشهد در سال های گذشته به 
خوبــی می توان روند بهبــود وضعیت و نزدیک 
شــدن به شرایط استاندارد را احساس کرد، ولی 
آنچه مسلم است هنوز هم خألهایی در این حوزه 
وجود دارد که حتی اگر سالمت یک شهروند را 

به خطر بینــدازد نمی توان از 
گرفته  صورت  ســهل انگاری 
به  بنابراین  کرد.  چشمپوشی 
منظور کسب اطالع از آخرین 
این دسته  استاندارد  وضعیت 
از مجموعه ها با معاون ارزیابی 
انطبــاق اداره کل اســتاندارد 
خراســان رضــوی گفت و گو 
کردیم که در ادامه می خوانید.

  بازدیدهای دوره ای از 
وسایل بازی

حامد محمــدی در پاســخ به پرســش ما در 
خصوص وضعیت استاندارد تجهیزات پارک های 
آبی مشــهد گفت: هر چند در ســال های قبل 
مسئله استانداردسازی تجهیزات نصب شده در 

پارک های آبی مشــهد با فراز 
و نشــیب هایی روبــه رو بود، 
اما خوشــبختانه هم اکنون با 
قاطعیت می توان گفت تمامی 
دستگاه ها و تجهیزات موجود 
در ایــن مجموعه هــا دارای 

گواهی ایمنی الزم هستند.
وی دربــاره تجهیزات موجود 
در مجموعــه چالیــدره هم 
اظهار داشــت: با توجه به نوع 
تجهیــزات موجــود در این 
مجموعه حساسیت بیشتری 
نســبت به استاندارد ســازی آن ها وجود دارد و 
بازدیدهای دوره ای ویــژه ای صورت می گیرد تا 

همواره در شرایط مطلوبی باشند.
وی ادامه داد: برهمین مبنا در 22 اسفندماه سال 

گذشته آخرین بازدید کارشناسان اداره استاندارد 
از این محل صورت گرفته که به استناد گزارش 
نهایی بازرسان این اداره تمام 58 دستگاه فعال در 
این مجموعه گواهی استاندارد را دارند. محمدی 
در پاسخ به پرسشی در خصوص برج پرش نصب 
شده در چالیدره هم گفت: براساس قانون این برج 
از شمول استانداردهای اجباری خارج است و باید 
اداره ورزش و جوانان براساس ضوابط فنی تعریف 
شده برای چنین دستگاه هایی در این خصوص 

نظارت داشته باشد.

  پلمب تا رفع نقص
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان 
رضوی دربــاره ایمنی دســتگاه ها و تجهیزات 
شهربازی های مشهد هم اظهار داشت: به دلیل 
آنکه بیشــتر اســتفاده کننــدگان از تجهیزات 
شــهربازی ها کودکان و نوجوانان هستند ایمن 
سازی شــرایط در این اماکن با دغدغه بیشتری 
صورت می گیرد به همین منظور بازرسی های فنی 

به صورت مرتب انجام می شود.
محمدی افزود: براساس آخرین گزارش بازرسان 
اداره اســتاندارد هــم اکنون 41 دســتگاه فاقد 
گواهینامه ایمنی در شهربازی های مشهد وجود 
دارد که توسط بازرسان این اداره پلمب شده اند و 
پس از رفع نقایص اعالمی اجازه استفاده از آن ها 

داده خواهد شد.

معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی به قدس خبر داد

پلمب 41 وسیله ناایمن درشهربازی های مشهد

41 دستگاه فاقد 
گواهینامه ایمنی در 
شهربازی های مشهد 
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سرپرست فرمانداری مشهد در گفت و گو با قدس:
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  سالمت آب همت آباد در کشاکش 
ناهماهنگی های درون بخشی آبفار 

از  نقل  بــه  در روزهای گذشــته ســایت ها  علی پور 
خبرگزاری فارس و با اســتناد به گفته های موسوی، مدیر 
روابط عمومی آب و فاضالب روســتایی خراســان رضوی 
اعالم کردند »آب همت آباد مشــهد قابل شرب نیست«. از 
همین رو گزارشگر روزنامه قدس جهت اطمینان از صحت 
یا کذب این مقوله گفت و گویی با مدیر یاد شده انجام داد 
که حاکی از تأیید این مسئله داشت. به این ترتیب از آنجا 
که انتظار می رفت، انتشــار مکرر معضل آب همت آباد به 
نتیجه دلخواه رسیده و مطالبات به حق مردم این منطقه 
نیز بی جواب نمانده است، بنابراین نتیجه همین مصاحبه 
در 22 فروردین سال جاری در روزنامه قدس منتشر شد. 
این درحالیســت که در روزهای اخیر شاهد تکذیب این 
موضوع و انتشــار اخبار ضدونقیض دیگر هســتیم. چنان 
که روز گذشته سرپرست آبفار خراسان رضوی گفت: آب 
روستای همت آباد مشهد قابل شرب است و مسائل مطرح 
شــده در برخی رسانه ها پیرامون غیرقابل شرب بودن آن 

صحت ندارد.
محمد سهرابی با اعالم این خبر گفت: با توجه به اینکه کیفیت 
آب شرب تحویلی به مردم همواره خط قرمز وزارت نیرو و شرکت 
آب و فاضالب روســتایی خراسان رضوی است، از این رو قوانین 
و استانداردهای بین المللی و ملی متعددی برای این مهم وجود 
دارد تا آبی که به دســت مشترکان می رســد از سالمت کافی 
برخوردار باشد.  سهرابی افزود: در همین راستا و در خصوص آب 
شرب روستای همت آباد و پیگیری هایی مبنی بر وجود مشکل 
کیفیــت و بروز بیماری ها، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی 

ایفاد می گردد:
آب شرب روستای همت آباد از دو حلقه چاه همت آباد تأمین 
می شــود و از نظر شیمیایی پایش ساالنه کیفیت آب صورت 
می گیرد و طبق بررســی های انجام شده با توجه به ساختار 
زمین شناســی منطقــه، هدایت الکتریکی و میــزان امالح 
موجود در آب، کیفیت شــیمیایی اختالط این منابع آبی در 
محدوده مجاز استاندارد ملی ایران به شماره 1053 قرار دارد و 
همچنین از نظر میکروبی پایش مستمر آب شرب این روستا 
توسط شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی و نیز 
کارشناسان محترم مرکز بهداشت به عنوان ناظر بر عملکرد 
شــرکت آبفار صورت می گیرد که تاکنون مــوردی از وجود 

آلودگی گزارش نشده است. 
کلرزنی آب شرب این روستا به صورت مستمر انجام می شود و 
توسط شبکه بهداشت نیز پایش می گردد تا از سالمت میکروبی 
آب اطمینان حاصل شود و طبق بازدید مشترک صورت گرفته 
با کارشناسان مرکز بهداشت، کدورت و کلر باقیمانده شبکه در 

کنترل است و در محدوده مجاز استاندارد قرار دارد. 
با توجه به سالمت میکروبی و شیمیایی آب، ادعاهایی مبنی بر 

بیماری هایی مانند بیماری های پوستی و... کامالً بی اساس است.
با وجود همه موارد ذکر شــده، به دلیل لب شور بودن آب و نیز 
افزایش ظرفیت تولید، پیگیری درخصوص تأمین آب روستای 
همت آباد از شبکه آب شــهری در دست اقدام است که پس از 

ایجاد زیرساخت های فنی اجرایی خواهد شد.
به هر روی ضمن ســپاس از مســئوالن آبفار خراسان رضوی 
درخصوص واکنش به انعکاس مســائل این مجموعه؛ امیدواریم 
هماهنگی کافی نیز میان واحدهای یاد شده نیز وجود داشته باشد 

که اصحاب رسانه در انتقال اطالعات دچار سردرگمی نشوند. 



روی خط حادهث آبگرفتگی منازل، قطع برق و انسداد راه های ارتباطی خراسان رضوی 

سیالب روند جاری زندگی مردم را مختل کرد
قدس: ادامه بارش های بهاری در خراسان رضوی 
روز گذشته نیز با اتفاقات متعددی چون سیالب، 
آبگرفتگی معابــر وتخریب منــازل، قطع برق، 

راهبندان و تخلیه چند روستا رقم خورد .
بر اساس گزارش های رسیده از سطح استان وقوع 
سیالب روز گذشته موجب قطع برق ۲۰ روستای 

خراسان رضوی شد.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان 
رضوی در این باره گفت: بر اثر بارندگی های شدید 
۲۰ روستا شامل ۱۶ روستا در شهرستان کالت و 
چهار روســتا در شهرستان های درگز و سرخس 
واقع در شمال این استان دچار قطعی برق شدند.

 شــایانفر افزود: بــا تالش های صــورت گرفته 
هم اینک جریان نیروی برق برای ۱۶ روستا دوباره 

برقرار شده است. 
همچنین شنبه شب گذشته بارندگی شدید در 
برخی از شهرســتان ها نظیر کالت و ســرخس 
سبب سیالب و ایجاد خسارت به منازل مسکونی 

و راه های روستایی شد. 
در این حوادث جریان سیل پنج خودرو عبوری را 
در کالت با خود برد اما تلفات جانی از این بابت 

تاکنون گزارش نشده است. 

  تخریب 3 واحد مسکونی و چند واحد 
دامی

در سرخس نیز تخریب سه واحد مسکونی و چند 
واحد دامی بر اثر بارش های شدید رخ داد. 

مســیر جاده مزداوند به سد دوستی نیز مسدود 
و راه روســتایی چالــه زرد و صمدآبــاد در این 

شهرستان نیز دچار آبگرفتگی شده است . 

  مسدود شدن راه 22 روستا 
خبرها همچنین حاکی است ۲۲ راه روستایی بر 
اثر ســیالب در مسیر کالت - درگز و چاپشلو - 

درگز بسته شده است. 
بر اساس اعالم فرماندار کالت حدود ۱۰۰ واحد 
مسکونی در این شهرستان ۳۸ هزار نفری  بر اثر 

بارندگی دچار آبگرفتگی و تخریب شده اند.

  نجات خانواده گرفتار در سیل 
بامداد روز گذشته همچنین با تالش امدادگران 
هالل احمر و اهالی روستای رحمت آباد و مسئوالن 
عملیات نجات خانواده ای که در محاصره سیالب 
بودنــد با موفقیت در ســاعت ۲ بامداد به اتمام 

رسید.

  احتمال تخلیه ساکنان پایین دست 
بندهای خاکی 

مدیرکل مدیریت بحران خراســان رضوی نیز با 
اعالم اینکه تاکنون ۶۱۹ خانوار گرفتار در سیل در 
خراسان رضوی توسط هالل احمر، از سیل رهایی 
یافته اند گفــت: عملیات تخلیه آبگرفتگی از ۸۳ 

منزل هم با موفقیت انجام گرفته است. 
حجت علی شایانفر در گفت و گو با قدس آنالین 
عنوان کرد: بارندگی های اخیر در ۱۵ ایســتگاه 
استان ثبت شــده است. بیشــترین میزان آن 
در جغتــای با ۳۲/۵ میلیمتــر و در کالت با ۳۱ 
میلیمتر بوده است.  وی ادامه داد: شنبه گذشته 
پنج محور فرعی اســتان مسدود شده بود که با 
تالش نیروهای مســئول این مسیرها بازگشایی 
شــده و اکنون هیچ محور فرعی و اصلی مسدود 
شده ای نداریم. وی اظهار کرد: چهار تیم امدادی 
از هالل احمر شــامل ۱۱ نفر نیروی عملیاتی، 
سه دســتگاه خودرو و پنج موتور پمپ به کالت 
فرستاده شده است. این نیروها تاکنون ۵۰ مورد 
آبگرفتگی در کالت را به پایان رسانند. این گروه 
همچنان در منطقه حضــور دارند.  وی تصریح 
کرد: مطابق پیش بینی های هواشناسی در تایباد، 
خواف، بردســکن، تربت جام، کاخک، بجستان، 
گناباد، خوشاب، رشتخوار، زاوه، در بخش جنوبی 
تربت حیدریه، صالح آباد و سرخس شدت سامانه 
در ساعات آینده بیشتر خواهد شد. آمادگی داریم 

در هر نقطه ای از استان که نیاز به انجام عملیات 
امدادی احساس شود حضور یافته و اقدامات الزم 
را انجام دهیم.  مدیرکل مدیریت بحران خراسان 
رضوی اعالم کرد: خوشــبختانه تاکنون تلفات 
جانی نداشته ایم. اما خسارت های زیادی به راه ها، 
اماکن مسکونی، تجاری، کشاورزی و تأسیسات 
زیربنایی مانند شبکه های برق و گاز و... وارد شده 
اســت. به صورت موقت در تمام نقاط سیل زده 
شرایط عادی را برقرار کرده ایم و اکیپ های ارزیاب 
در موقعیت مناسب برای ارزیابی خسارات به محل 
اعزام خواهند شد.  وی در خصوص اقداماتی که 
در خصوص ســیل احتمالی در مشــهد در نظر 
گرفته شده اســت، گفت: مناطقی از شهر را که 
احتمال آبگرفتگی زیادی دارند شناسایی کرده و 
در آنجا موتور پمپ، کفکش و ماشین های مکنده 
و نیروهای خدماتی مستقر شده اند. حاشیه کشف 

رود،  یکی از نقاطی است که احتمال وقوع سیل 
دارد و به همین منظور در صورت الزم برای مردم 
منطقه هشدارهای الزم و در صورت نیاز هشدار 

تخلیه را صادر خواهیم کرد. 
شــایانفر بیــان داشــت: بندهــای خاکی و 
آبخیــزداری احتمال آســیب پذیری بیشــتر 
دارند. این مناطق به خوبی رصد شــده است 
و اگر وضعیت بحرانی شــد، هشــدار و دستور 
تخلیه مناطق پایین دســت صادر خواهد شد. 
اما فعاًل مورد خاصی نداشــته ایم. مدیریت آب 
جمع شــده در بندهای خاکی و سدها بسیار 
مهم اســت. مدیریت دریچه های سد و کنترل 
آب ورودی و خروجی از آن بسیار مهم تر است 
و تمام تالشــمان را خواهیم کرد که به خوبی 

این وضعیت را کنترل کنیم.

  ورود سیالب به منازل شهرهای سرخس 
و درگز

تداوم بارش شدید باران همچنین موجب وقوع 

ســیالب در شــمال خراســان رضوی شد و به 
تعدادی از منازل مسکونی شهری و روستایی در 

شهرستان های درگز و سرخس آسیب وارد کرد.
سرپرست فرمانداری شهرستان سرخس گفت: 
بر اســاس گزارش های دریافتی تاکنون سیالب 
برخی منازل مسکونی را در روستاهای چاله زرد، 
صمدآبــاد و حاجی مدد این شهرســتان دچار 
آبگرفتگی کرد.  حسین قریب افزود: شدت بارش 
باران در مناطق شهری سرخس کم بود؛ بنابراین 
بارندگی تنها راه روستایی مزداوند - سد دوستی را 
مسدود کرده است. فرماندار درگز نیز گفت: در پی 
بارش های شنبه شب گذشته یکی از مسیل هایی 
که در این شهرســتان به سمت مرز جمهوری 
ترکمنستان می رود ســرریز و موجب سیالب و 
رواناب به سمت شهر مزداوند شد و چندین منزل 

مسکونی را دچار آبگرفتگی کرد. 

محمد حســن فرهادی افزود: با استقرار سریع 
دستگاه های مکنده در محل مشکل این منازل 
مســکونی پس از دو ســاعت برطرف شد اما با 
توجه به اخطار هواشناسی مبنی بر تداوم بارش 
پیش بینی های الزم برای مقابله با حوادث مشابه 

در سرخس صورت گرفته است. 
وی گفت: همچنین برخی زمین های کشاورزی 
نیز دچار آســیب شــده که هم اکنون در حال 
ارزیابی آن هســتیم اما سیل دیشب هیچ گونه 
تلفات انســانی و نیز دامی در این شهرستان بر 

جای نگذاشته است.
 

  اسکان شهروندان کالتی در حسینیه
بر اثر ســیل ۲۰۰ نفر از شــهروندان کالتی در 
حســینیه ابوالفضلی این شهر اسکان اضطراری 

داده شدند.
فرماندار کالت با اعالم این خبرگفت: در پی جاری 
شدن سیالب در این شهرستان، برخی از اهالی 
که منــازل آن ها دچار آبگرفتگــی و در معرض 

تخریب قرار گرفته بود در حسینیه ابوالفضلی شهر 
به  صورت اضطراری اسکان داده شدند. 

مهدی ناصری افزود: در این شــهر تاکنون 
حدود ۱۰۰ واحد مسکونی دچار آبگرفتگی 
شده اســت که نیروهای امدادرسان تالش 
خود را برای کمک  رســانی و جلوگیری از 

خسارات بیشتر آغاز کردند.
وی یاد آور شــد: ســیالب به تأسیســات 
خدماتی و شهری کالت خسارت های زیادی 

وارد کرده است.

  تشکیل کمیته بحران در شرکت گاز 
خراسان رضوی 

در پــی شــروع بارندگی هــای شــدید در 
خراسان رضوی از شــامگاه شنبه گذشته، 
کمیته بحران شــرکت گاز اســتان تشکیل 

جلسه داد.
ســخنگو و رئیس روابط عمومی شرکت گاز 
استان خراسان رضوی در این باره گفت: این 
کمیته با هدف بررسی مشکالت پیش رو و 

پیشگیری از حوادث احتمالی تشکیل شد.
ســیداحمدعلوی با اشــاره به لغو مرخصی 
کارکنان این شــرکت در چنــد روز آینده 
اعالم کرد: همه مدیران و رؤســای مناطق 
هشــت گانه مشهد و نواحی شهرستان ها به 
صورت آماده  باش ۱۰۰ درصدی می باشند. 
همچنین در پی وقوع سیالب در شهرستان 
کالت و قطع گاز ۱۵۰ مشــترک از مجموع 
۳۰۰۰ مشــترک، اکیپ ضربت با مدیریت 
رئیس بهره برداری گاز شهرستان های استان 
از شنبه شب گذشته در محل حضور یافته و 
به دنبال وصل مجدد جریان گاز این منطقه 
هستند. علوی تصریح کرد: تمام هماهنگی 
الزم با ســتاد بحران اســتانداری خراسان 
رضوی در راســتای عملکرد واحد و مطلوب 

انجام شده است. 

  مسدود شدن چند محور ارتباطی 
در استان 

گزارش های رسیده همچنین از مسدود شدن 
محور بردســکن به طبس و طبس به اصفهان 
خبر می دهد. بارندگی های روز گذشته موجب 
وقوع سیالب و توقف کامیون ها در محورطبس- 

اصفهان، سه راهی جعفران شد.

  آبگرفتگی برخی معابر مشهد
روز گذشته بارش باران در مشهد نیز موجب 

آبگرفتگی برخی از معابر این شهر شد. 
به گزارش رســیده بارش باران روز گذشته 
موجب آبگرفتگی بخش هایی از بلوار توس، 
شهرک مهرگان، اســماعیل آباد، بلوار هفت 
تیر، خیابان سناباد، الهیه، بلوار شهید مفتح 

و شهرک شهید رجایی شد.

آب و هوا
  پیش بینی ادامه بارندگی های رگباری 

در خراسان رضوی تا فردا
قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: بر اســاس 
نقشه ها و مدل های هواشناسی ادامه بارش ها به شکل رگبار 
باران )در نیمه جنوبی همراه با رعد وبرق و در نواحی مستعد 
بارش تگرگ( همراه با افزایش ســرعت وزش باد تا ظهر روز 
سه شنبه برای اکثر نقاط استان پیش بینی می شود. طی این 
مدت به دلیل حجم بــاالی بارش ها، آبگرفتگی معابر، ایجاد 
رواناب و جاری شدن سیالب در سطح استان رخ خواهد داد. 
از نظر دمایی، طی امروز روند کاهش دمای روزانه برای غالب 

نقاط استان پیش بینی می شود.

خبر
 رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

در گفت و گو با قدس: 
  بانک ها 130 کارخانه را در استان 

مصادره کردند

رئیــس خانه صنعــت و معدن  وحید اکرمی:   
خراسان رضوی گفت: کمک مالی دولت به برخی 
از صنایع ورشکســته ظلم بزرگی اســت. منطقی نیست 
کارخانه هایی کــه راندمان پایینی دارند و فعالیتشــان با 
ســوددهی همراه نیســت و اصطالحاً زیان  ده هســتند را 

بخواهیم به هر قیمتی ایستاده نگه داریم. 
سید حسن حسینی در گفت و گو با قدس آنالین عنوان کرد: با 
توجه به نیازی که کشور بخصوص در شرایط کنونی به صنایع 
دارد، باید تغییرات عمده ای در ساختار واحدهای تولیدی رخ 

دهد تا این همه صنایع نیمه فعال وغیرفعال نداشته باشیم. 
وی ادامــه داد: به عنوان مثال در صنعت لبنیات بیش از ۷۰ 
کارخانه شیر در استان داریم که به هیچ عنوان چنین نیازی در 
خراسان رضوی احساس نمی شود. محصوالت لبنی همه یک 
فرم و یکنواخت هستند. اگر نام کارخانه از روی محصول پاک 
شود خریدار نمی تواند از روی طعم و مزه محصول تشخیص 

دهد که این لبنیات مربوط به کدام کارخانه است. 
وی اظهار کــرد: صنایع باید تغییرات عمده ای در خود ایجاد 
کنند و برای فروش باالتر، به محصوالتشــان تنوع بیشتری 
دهند. همچنین صنایع باید به روز باشــند. متأســفانه امروز 
صنایع ما با رویه قبلی و با ماشین آالت قدیمی خود مشغول 
به فعالیت هستند. برای رقابت در دنیا و کسب مشتری داخلی 
و خارجی نیاز اســت که از آخرین فناوری ها و ایجاد تنوع در 

محصوالت بهره مند شویم.
رئیــس خانــه صنعت و معدن خراســان رضــوی گفت: 
صاحبان صنایع باید صادرات محور کار کنند. در بیشــتر 
کارخانه ها، ماشین آالت نوسازی نشده و در بهترین حالت 
تعمیر شــده است. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دالیل 
رکود واحدهای تولیدی این است که تولیدات پاسخگوی نیاز 
مشتریان نیست. در بخش لوازم خانگی در صنایع دنیا بسیار 
پیشرفت های بزرگی انجام شده است، اما متأسفانه صنایع ما با 
دستگاه    هایی تولید می کنند که میانگین عمر ۱۰ تا ۱۵ ساله 
دارند. وی اذعان داشــت: به عنوان مثال در ژاپن در صنعت 
بخاری سازی، بخاری هایی تولید می شود که مصرف بسیار کم 
و گرمای زیادی دارند. اما فناوری تولید بخاری در کشــور ما 
مربوط به دهه ها قبل اســت و این چرخه به علم روز مجهز 
نشده است. این موضوع منجر به راندمان پایین کاال و اتالف 
انرژی باال می شود و چندان پاسخگوی نیاز مشتریان نیست. 

وی تصریــح کــرد: دلیل اصلی تعطیلی برخــی از صنایع و 
کارخانه ها این است که تولیداتشان نسبت به سال های پررونق 
و پرفروش آن ها چندان تغییری نکرده و به روز نشده است و 
در نتیجه با این کاالهای تولیدی نیازهای مشــتریان خود را 

تأمین نمی کرده اند و طبعاً به فروش نمی رسیده اند. 
وی متذکر شد: این که از تولید ملی حمایت می کنیم و ایرانی ها 
عرق خاصی به حمایت از هموطنان خود دارند بسیار خوب و 
مبارک اســت، اما تولید کنندگان هم باید با تولید کاالهای 

باکیفیت و به صرفه، نیازهای خریداران را تأمین کنند. 
وی تعطیلی کارخانه ارج را نمونه ای بارز در این زمینه برشمرد 
و گفت: در زمان تعطیلی کارخانه ارج واکنش های بســیاری 
انجــام گرفت، اما هیچ کس دلیــل اصلی تعطیلی این واحد 
تولیدی را بررســی نکرد. تعطیلی کارخانه ارج به بی کفایتی 
مدیرانش مربوط می شــد. امروز در همین شــهرک صنعتی 
مشــهد شــرکت های تولیدی ای داریم که ســعی کرده اند 
دستگاه ها و فناوری هایشان را به روز کنند و هنوز هم با رونق 
خوبی مشغول به فعالیت هستند و مشتریان محصوالت آن ها 

را با رضایت می خرند.
وی عنوان کرد: کمک مالی دولت به برخی از صنایع ورشکسته 
ظلم بزرگی اســت. منطقی نیست کارخانه هایی که راندمان 
پایینی دارند و فعالیتشان با سوددهی همراه نیست و اصطالحاً 
زیان ده هســتند را بخواهیم به هر قیمتی ایستاده نگه داریم. 
سرمایه را باید جایی تزریق کرد که بتوان از آنجا توقع تولید 
ثروت را داشت. مانند خانه ای فرسوده که هر چه بازسازی شود 
باز هم نمی توان روی آن حساب کرد. بسیاری از صنایع ما به 

این شکل هستند. 
وی اظهــار کرد: دولت باید بــه صنایعی کمک مالی کند 
که بتوانند دســتگاه ها و ماشین آالتشان را به فناوری روز 
مجهز کنند و در برابر رفع نیازهای مشتریان خود پاسخگو 
باشند. وقتی خریدار می خواهد از کاالی داخلی حمایت و 
آن را خریــداری کند، باید بتوانیم برایش کیفیت جنس و 
خدمــات پس از فروش را تأمین کنیم تا این چرخه تولید 
و خرید ادامه پیدا کند. صنایع باید بیشتر بر روی کیفیت 

تولیدات خود تمرکز کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار، امروز در حدود ۱۳۰ 
واحد صنعتی داریــم که در تملک بانک هــا در آمده اند. 
این ها زیرساخت های آماده ای دارند، برق و گاز و آب دارند 
و یکســری از خطوط تولید در آن ها راه اندازی شده است. 
ماهیت وجودی بانک ها این نیست که بتوانند این واحد ها 

را دوباره راه اندازی کنند.

  متهمان پرونده زورگیری خیابانی 
در مشهد به دام افتادند

قدس: فرمانده انتظامی مشهد از دستگیری متهمان اصلی پرونده 
زورگیری خیابانی در مشهد خبر داد.

ســرهنگ اکبرآقابیگی گفت : در پی گــزارش زورگیری از دو 
مرد جوان با نیرنگی حیله  گرانه و با تهدید شمشیر توسط چند 
نفر، با توجه به اهمیت موضوع دســتور بررسی سریع پرونده به 
سرکالنتری ششم مشــهد صادر شد. وی افزود: تحقیقات اولیه 
تیم دایره تجسس کالنتری میرزا کوچک  خان در این رابطه برابر 
اظهارات شاکی پرونده حاکی از آن بود که دو دختر ۲4 و ۲۹ ساله 
با ترفند آشنایی خیابانی با دو جوان در خیابانی خلوت مشغول 
صحبت بوده اند که ناگهان دو مرد ناشناس با تهدید شمشیر به 
ســوی آن ها حمله  ور می  شوند. آقابیگی گفت: این افراد خشن با 
بهانه اینکه چه ارتباطی با دو دختر جوان دارید، دو جوان را تهدید 

و بیش از ۵ میلیون تومان از آن ها زورگیری و متواری شدند.
وی خاطرنشــان کرد: مأموران کالنتری میرزا کوچک خان در 
پیگیری این پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که منجر به رد زنی 
این دو زن جوان و یک همدســت آن ها شد. پلیس با هماهنگی 
مقام قضایی به خانه ای که این دو زن جوان تردد داشــتند ورود 

کرده و محل را مورد بازرسی قرار دادند.
آقابیگی تصریح کرد: پلیس در این عملیات، دو دختر جوان و زن 
۳4 ســاله ای را که صاحبخانه بود به همراه سه پسر که در حال 

استعمال موادمخدر بودند دستگیر کرد.

  دستگیری 4 شکارچی متخلف در خواف
قدس: با تالش مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان 
خواف طی عملیاتی سریع و به موقع متخلفانی که به قصد شکار 
جانوران وحشی وارد منطقه شده بودند قبل از هر اقدامی توسط 

محیط بانان دستگیر و متوقف شدند .
رئیس اداره حفاظت محیط زیســت خواف گفت: با کسب اخبار 
موثق محیط بانان خواف با هوشــیاری کامل سودجویانی که به 
قصد تعرض و شکار گونه های با ارزش طبیعت در منطقه شکار 
ممنوع سده حضور داشتند را دستگیر کردند. سعید توانا افزود: 
چهــار نفرمتخلف مذکور که حضور محیــط بانان را در منطقه 
احســاس کرده بودند پس از مخفی نمودن ادوات تخلف و ابراز 
بی گناهی از اقدامات ناپسند و غیر محیط زیستی و اینکه به عنوان 
گردشگر در منطقه حضور دارند قصد فریب مأموران را داشتند 
اما با تجربه محیط بانان یک قبضه سالح غیرمجاز، یک دستگاه 
دوربین چشــمی و دو تیغه چاقو که در شکاف ارتفاعات مخفی 

کرده بودند کشف و متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

  سرقت بیش از 100 فقره چک و اسناد 
در مشهد رمزگشایی شد

قدس : فرمانده انتظامی خراســان  رضوی از رمزگشایی سرقت 
بیش از ۱۰۰ فقره چک از نمایندگی های بیمه مشهد خبر داد.

سردار محمد کاظم تقوی اظهار داشت: در پی گزارش چند فقره 
سرقت مدارک و اسناد از نمایندگی های بیمه در مشهد و اعالم 
شکایت مالباختگان، تحقیقات پلیسی با توجه به اهمیت موضوع 
آغاز شد. فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: بررسی های 
اولیه پلیس حاکی از آن بود که متهم پرونده در ۶ فقره ســرقت 
که شاکیان آن اعالم شکایت کرده اند، چک های بانکی مشتریان 
نمایندگی های بیمه را با مدارک شناسایی جعلی به بانک برده و 
بیش از ۳۰ میلیون تومان دریافت کرده است. سردار تقوی تصریح 
کرد: تیم های دایره تجسس کالنتری شهید هاشمی  نژاد مشهد، 
در پیگیری علمی این پرونده به سرنخ هایی دست یافتند که منجر 
به چهره  زنی و شناسایی عامل سرقت شد. وی خاطرنشان کرد: 
پلیس در اقدامی ضربتی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهم 
پرونده را دستگیر و در بازرسی اولیه از وی سه کیف دستی، ۱۲ 
عدد کیف مدارک و دیگر اســناد را کشف کرد. فرمانده انتظامی 
خراسان رضوی اظهار داشت: مأموران کالنتری شهید هاشمی نژاد 
مشهد در بازرسی از مخفیگاه متهم، 4۸ قطعه لوازم کامپیوتری، 
یک دستگاه لپ تاپ و ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و 
مدارک شناسایی جعلی کشف کردند. سردار تقوی گفت: در این 
پرونده که با دستور مقام قضایی، تحقیقات تکمیلی به مأموران 
پلیس آگاهی خراســان رضوی سپرده شــده، از سرقت بیش از 
۱۰۰ فقره چک های بانکی، اســناد و مدارک تاکنون رمزگشایی 

و تحقیقات پلیسی در این زمینه ادامه دارد.

  دستگیری 3 سارق حرفه ای در بردسکن
ایرنا: فرمانده انتظامی بردسکن از دستگیری سه سارق حرفه ای 

در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ عباس نظافتی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت دام در 
حوزه استحفاظی کالنتری مرکز این فرماندهی، مأموران تحقیقات 
خود را برای دســتگیری سارق یا سارقان احتمالی آغاز کردند و 
سرانجام با بررسی شیوه های وقوع سرقت، به یک سارق سابقه دار 
مظنون شــدند و پس از اطمینان از انجام سرقت توسط وی با 
هماهنگی مقام قضایی این فرد را در عملیاتی ضربتی دستگیر 
کردند. نظافتی افزود: فرد دستگیر شده در تحقیقات اولیه پلیس 
به چهار فقره ســرقت و فروش دام ها با همدســتی دو نفر دیگر 
اعتراف کرد که همدســتان وی نیز طی عملیــات جداگانه ای 
دستگیر شــدند. فرمانده انتظامی بردســکن با اشاره به کشف 
مقادیری اموال ســرقتی از مخفیگاه افراد دســتگیر شده گفت: 
متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل 

قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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بجنــورد- خبرنگارقدس: معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار خراسان شمالی 
گفت: یکی از تأکیدات و دستورات استاندار در راستای 
اثربخشــی بیشــتر امور ستاد ســرمایه گذاری استان، 
تفویض اختیار به مدیران شهرســتانی اســت که باید 

مورد توجه قرار گیرد. 
مجید پورعیســی در ستاد سرمایه گذاری استان اظهار 
داشت: نامه ای از ســوی معاونت اقتصادی استانداری 
به تمامی دســتگاه های اجرایی اســتان ابالغ شــود تا 

اختیارات بیشــتری را بــه مدیران شهرســتانی خود 
تفویض کنند. وی افزود: در شهرســتان ها باید تقسیم 
وظایف انجام شود و متولی تمام امور نیز فرماندار است 
حتی اگــر کاری به تعویق بیفتد باید فرماندار پیگیری 

آن را انجام دهد. 
پورعیسی تصریح کرد: دســتگاه های تخصصی نیز در 
کمک به ســرمایه گذاران از هیچ تالشی دریغ نکنند تا 
امور آنان ســریع تر انجام شــود و مهم تر آنکه زمانی 
که یک دســتگاه تخصصی در مورد حل مشــکل یک 

ســرمایه گذار نظری را اعالم مــی کند همان را مبنای 
ادامه کار قرار دهید.

وی خاطرنشــان کرد:هدف اصلی از برگزاری جلسات 
ســتاد سرمایه گذاری استان این است مشکالتی که در 
دســتگاه های اجرایی و شهرستان ها حل نمی شود در 
این ســتاد با خرد جمعی و بــا تأکید بر اجرای قوانین 
و مقررات حل شــود. در ادامه این نشســت مشکالت 
چندین ســرمایه گذار با حضور مدیران دســتگاه های 

اجرایی متولی حل شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تأکید کرد

تفویض اختیارات بیشتر به مدیران شهرستانی خراسان شمالی
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