
عیادت  مدیران  و هنرمندان  از استاد برزگرمنزل حمید سبزواری در بهت ویرانی
روز گذشته اتفاق افتادوعده هایی که محقق نشد

برای کوتاه کردن مقصد خود از کوچه پس کوچه های 
بیهق شــهر سبزوار راه خود را به سمت خیابان قائم 
کج می کنم پس از طی مســافتی بــه کوی قائم 6 
که از قدیمی ترین محله های سبزوار است، می رسم.  
در اواسط کوچه خانه ای قدیمی و کاه گلی، جلوه ای 
متفاوت به این کوچه بخشــیده اســت، نزدیک تر 
می شوم. مشخص است که خانه قدمت زیادی دارد، 

قسمتی از دیواره های کاه گلی...

 جمعــی از هنرمندان، مدیر کل و معاون فرهنگی و 
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی 
از اســتاد امیر برزگر، شاعر خراسانی که مدتی است 
دچار بیماری شده، عیادت کردند. در این مراسم که 
به همت دفتر شعر و ادب ارشاد خراسان رضوی برگزار 
شد، دکتر مصطفی زاده، محمد نیک، ناصر عرفانیان، 
هاشــم رضا زاده، فرشید شاهســون پور و... حضور 

داشتند. مدیر کل ارشاد اسالمی ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 

آزادسازی 45 هزار متر زمین کشاورزی
گپ و گفتی با 

رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

مهاجرت نخبگان 
هیاهویی 

بیش نیست

توسط پژوهشگران 
دانشگاه علوم پزشکی صورت گرفت

تولید ماده 
ضدپوسیدگی دندان 

در مشهد

.......صفحه 4 .......صفحه 4 

با دستور دادستانی خراسان رضوی 22 قطعه باغ ویالی غیرمجاز تخریب شد

.......صفحه 3 

رئیس این اتحادیه خبر داد

ریزش 20 تا 25 درصدی قیمت  
خودروهای خارجی در مشهد

بنابر آخرین آمارهای موجود، درحال حاضر ۱4 میلیون دانش آموخته 
دانشــگاهی در کشور وجود دارند و بیش از پنج درصد از جمعیت 
کشور را دانشجویان تشکیل می دهند که بخشی از این افراد به عنوان 

جامعه نخبگانی شناخته می شوند...

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماده رمینرالیزه کننده و 
ضدپوسیدگی دندان طراحی و تولید کردند. این محصول به همت 
دکتر حســین باقری و دکتر عبدالرسول رنگرزی از اعضای هیئت 

علمی مراکز تحقیقات مواد دندانی و دندانپزشکی...

رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو مشــهد گفت: در یــک فرایند دوماهه 
قیمت خودرو شتابان اوج گرفت، اما خوشبختانه 
در مقطعــی آن فراینــد بــه پایان رســید و 

هیجان تقریباً آرام شــد. حمیدرضا حیدری در 
خصوص ریزش قیمت خــودرو در بازار، اظهار 
 کــرد: قیمت هایی که تاحــدودی حباب بود، 
کاهش یافتــه و اکنــون در بــازار بخصوص 

در خودروهــای خارجی آرامش وجــود دارد. 
امیدواریم این روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت 
واقعی باشــد تا مردم اعتماد کرده و در آرامش 

.......صفحه 2 بازار با خیال راحت خرید کنند...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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شماره 8986  
ویژه نامه 3370 

سوژه از شما / پیگیری از ما
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 

خوانندگان  عزیز    در حوزه های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری و منعکس کند .
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمايید.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پیامک:   300072305

مرگ تدریجی جاذبه های طبیعی و گردشگری روستایی اطراف  مشهد

برای ماندن »مایان« فکری بکنیم
.......صفحه 2 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت  اول 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان نهضت سوادآموزی 

مشهد شماره ثبت 3134  تاریخ انتشار روز 98/3/22
جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول  تعاونی 
در روز پنجش��نبه مورخ 98/4/13 راس ساعت 17/5 
درمحل تعاونی  واق��ع در بلوار هدایت  نبش هدایت 
32  برگ��زار خواه��د ش��د.ازکلیه اعضاءمحترم دعوت  
می ش��ود باهمراه داش��تن مدارک عضویت درجلس��ه 
مجمع شرکت نمایند.اعضائیکه  امکان حضور آنان در 
جلس��ه مقدور نمی باشد می توانندحق رای خود را به 
موجب وکالتنامه کتبی به ف��رد دیگری واگذار نمایند 
در اینصورت تعدادآراءوکالتی هرعضو حداکثر 3رای 
وه��ر ف��رد غیرعضوی��ک رای خواهدبود.ضمنا اعضای 
متقاضی اعط��ا وکالت میتوانندبه هم��راه وکیل مورد 
نظر از س��اعت 17/5 الی س��اعت 21روزهای 98/3/27 
تا مورخ��ه 98/4/3 به دفت��ر تعاون��ی مراجعه نمایند 
تا پ��س از تایید وکالت نامه ه��ای مزبوربرگه ورود به 
جلس��ه مجمع ب��رای فردنماین��ده صادرگردد.همچنین 
داوطلب��ان عضویت درس��مت  هیئت مدیره/ بازرس��ی 
شرکت می توانندظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار 
آگه��ی جهت اخ��ذ وتکمیل ف��رم کاندیدات��وری وارائه 
س��ایر مدارک مربوطه به دفت��ر تعاونی مراجعه نمایند 
تانس��بت به انجام امور قانون��ی اقدام الزم بعمل آید.
دس��تور جلس��ه :1-قرائ��ت گ��زارش عملک��رد س��ال 
وب��ازرس  مدی��ره  هیئ��ت  توس��ط  1397تعاون��ی 
2-طرح واتخاذ تصمیم در خصوص عملکرد مالی س��ال 
1397 تعاونی ش��امل عملکرد، ترازنامه،حس��اب سود 
وزیان ،تقسیم س��ود وسایر گزارش��های مالی تعاونی
3-ط��رح وتصوی��ب بودج��ه پیش��نهادی س��ال 1398 
4-انتخاب  هیئت مدیره  اصلی وعلی البدل برای 3 سا ل

5- انتخ��اب بازرس و بازرس��ین اصل��ی و علی البدل 
برای  یک سال مالی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان نهضت 
سوادآموزی مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) نوبت اول (
تعاونی اعتبار کارکنان اداره کل تامین اجتماعی 

خراسان رضوی کد 4910
بدینوس��یله از کلی��ه اعض��ای تعاونی دع��وت به عمل              
م��ی آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی ش��رکت که 
رأس س��اعت 15 روز چهارش��نبه مورخ 1398/04/12 
واق��ع در اداره کل تامی��ن اجتماع��ی خراس��ان رضوی 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه : 

1(  گزارش هیأت مدیره و بازرسان
2(  رس��یدگی و اتخاذتصمیم درباره ترازنامه وحساب 

سودوزیان شرکت درسال مالی1397
3(  اتخاذ تصمیم نس��بت به ذخایر و پرداخت س��ود و 

مازاد درآمد بر طبق اساسنامه 
4(  ط��رح و تصویب تغییرات بعمل آم��ده در اعضاء و 

سرمایه سال مالی 1398
5(  انتخاب هیئت مدیره و بازرسین شرکت

 تذک��ر :الف ( ب��ا توجه ب��ه انتخابات هیئ��ت مدیره و 
بازرس��ین افرادی ک��ه تمایل به کاندیداتوری س��مت 
هیئت مدی��ره و بازرس دارند ظرف م��دت یک هفته 
از تاری��خ انتش��ار آگهی می بایس��ت به دفتر ش��رکت 

مراجعه و فرم مربوطه را تکمیل نمایند .
ب ( در صورتیک��ه حض��ور عض��وی در جلس��ه مذکور 
میس��ر نباش��د ، می توان��د حق رای خ��ود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگری یا نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید . هر فرد می تواند فقط وکالت دو نفر از 

اعضاء را به عهده داشته باشد .
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی
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"مناقصه عمومی کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای شهر فریمان"  )نوبت اول(
شهرداری شهر فریمان در نظر دارد کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای 

غیر مجاز را به اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان واجد ش��رایط دعوت می ش��ود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه 

حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 98/04/06  به نشانی شهرداری فریمان- واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.
شرایط مزایده :تمامی هزینه های درج آگهی در تمامی مراحل به عهده برنده مزایده خواهد بود.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا س��وم س��پرده هر یک به نفع ش��هرداری ضبط گردیده و قابل اس��ترداد 

نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد.
مبل��غ 50،000،000 ریال به عنوان س��پرده تضمین ش��رکت در مناقص��ه به صورت چک تضمین ش��ده ی بانکی به نام 
ش��هرداری فریمان و یا ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریزی  به حس��اب ش��ماره 0105723128008 بنام ش��هرداری 

فریمان نزد بانک ملی می باشد 
اطالعات تکمیلی در اسناد مزایده درج گردیده و نمونه قراردادی که با برنده مزایده منعقد خواهد شد به متقاضیان 

ارائه می گردد.
به پیش��نهادات مبهم ، مخدوش ، ناخوانا و فاقد س��پرده ، بدون پاکت ، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و باطله محسوب می گردند.
تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه مورخ  98/04/11 ساعت 14:15 در محل شهرداری فریمان می باشد. 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادهای شهرداری فریمان تماس حاصل نمایید.
 علیرضا قلی زاده - شهردار فریمان 
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مرگ تدریجی جاذبه های طبیعی و گردشگری روستایی اطراف مشهد

برای ماندن »مایان« فکری بکنیم
هاشــم رســائی فر حتما تاکنون نام 
روســتای ییالقی مایان از توابع شهرســتان 
طرقبه و شاندیز را شــنیده اید. روستایی که 
از زیبایی هــای طبیعــی خاصــی برخوردار 
اســت و جاذبه های زیادی برای گردشگران و 
دوستداران طبیعت دارد. این شرایط مایان را 
به یکــی از مناطق خاص ییالقی در مجاورت 
مشــهد تبدیل کرده است. گرچه گردشگران 
و حافظان محیط زیســت از چنین مناطقی 
همیشــه به عنوان اماکنی با قابلیت استفاده 
بصری و تفرجگاه های طبیعی در دســترس 
نام برده اند، اما  تجربه نشــان داده هرجایی 
از طبیعت که جاذبه طبیعی و چشــم اندازی 
زیبا دارد دیر یا زود به خلوتکده ای برای برخی 
افراد خاص تبدیل شده و بکر بودن طبیعت آن 
جایش را به ساختمان های سربه فلک کشیده 

و ویالهای آنچنانی می دهد.

  باغ ویالهای سازمانی 
مناطق بکر روستای مایان که اکنون دیگر بکر 
نیستند نیز داستانی اینچنینی دارند. هجوم 
برخی از شهرنشــینان به این روستا و خرید 
ملک در داخل روستا چهره مایان را از حالت 

روستایی بودن خارج کرده است.
وجود تابلوها و بلوکه های انحصاری  که حاکی 
از ویالهای پرســنل برخی مؤسسه ها و حتی 
سازمان های دولتی دارد این جریان را پررنگ 
تر و این ســؤال را در ذهن ایجاد می کند که 

این ها با چه هدفی سر از مایان در آورده اند؟
این روزها اگر ســری به مایان بزنید و کوچه 
باغ های قبلی این روســتا را در خاطر داشته 
باشــید، خواهیــد دید اکنون نــه تنها از آن 
زیبایی ها خبری نیســت که  درصد باالیی از 
آن ها تبدیل به باغ ویالهای آنچنانی شده اند 
یا اینکه در شــرف تبدیل شدن به ویالهای 

الکچری و خاص برای افراد خاص تر هستند!

 جای پای طبیعت خواران در مایان
راه اندک کوچه باغ هــای مخفی مانده از ولع 

ویالســازان را کــه در پیــش 
بگیرید، به مکانی در مجاورت 
مشــهد  جنوبــی  ارتفاعــات 
می رســید که تقریباً بکرتر از 
دیگر جاهاست. در  این منطقه 
گرچه به تراکم بقیه نقاط روستا 
نیست،  ویالســازی  از  خبری 
اما نشــانه هایی از پیشــرفت 
طبیعت خــواران بــه چشــم 

می خورد.
ستون های انتقال برق که گویا 
چند وقتی از کاشتن آن ها در 

داخل کوچه باغ و حتی بستر رودخانه جاری 
آن می گذرد، نشــان از هجــوم قریب الوقوع 
این  بــه  طبیعت خــواران 

منطقه دارد!
از خراش هایی که بر قامت 
کوه های مجاور برای وسعت 
دادن به ویالها کشیده شده 
می توان صــدای بغض آلود 

طبیعت را براحتی شنید.

هجوم مــردم برای   
خرید زمین و باغ

یکی از اهالی مایان در مورد 
شرایط فعلی باغ های روستا 

می گوید: شرایط اکنون با گذشته خیلی تفاوت 
کرده است. بیشتر باغ های روستا کم کم دارد 
به باغ ویال تبدیل و از شرایطی که داشته دور 
می شود. هجوم مردم برای خرید زمین و باغ در 
مایان سبب شده قیمت ملک از سال گذشته 
تاکنون به شکل سؤال برانگیزی افزایش یابد. 
باغی که سال گذشته با التماس با متری 25 تا 
30 هزار تومان فروخته می شده، اکنون از 80 

هزار تومان به باال فروخته می شود!
البه الی حرف های این مایانی می شود به این 
نکته رسید که در چشــم به هم زدنی مایان 
همین اندک جاذبه بکــر طبیعی را که دارد، 
به زودی از دســت داده و آرامش فعلی جایش 
را به تخریب، سر و صدا و شلوغی خواهد داد.

  کارگران اخراجی 
و خانواده آن ها را دریابید!

مهدی کاهانی مقدم 
دیــروز کارگــر یکی از 
واحدهای تولیدی بزرگ 
و خوشنام استان را دیدم 
که برخــالف رویه چند 
سال گذشــته اش بیکار 
بــود. باتعجــب علت را 
پرسیدم؛ گفت که چندماهی است ظرفیت تولید کارخانه به 
حداقل ممکن رســیده و کارگران دو شیفت اخراج شده و از 
یک شیفت باقیمانده هم تعدادی در لیست تعدیل قرار دارند. 
روند تولید هم که قباًل به صورت سه شــیفته و مستمر بود، 
حاال حتی در یک شیفت استمرار ندارد و هر روز به تعدادی 
از کارگران باقیمانده در کارخانه اعالم می کنند که آن روز را 

سر کار بروند یا نه.
یاد سخنان چند روز پیش یکی از مسئوالن افتادم که هشدار 
داده بود صدها کارخانه و واحد تولیدی دیگر استان در آستانه 
تعطیلــی قرار گرفته و احتمال بیکاری هــزاران کارگر قوت 

گرفته است.
این اخبار البته تکراری اســت و شبیه آن را در دو، سه سال 
اخیر بارها شنیده ایم؛ اما دریغ و صد افسوس که به دلیل حال 
بد اقتصاد کالن کشــور، اگر کار و تالشی هم برای جلوگیری 
از ورشکســتگی و تعطیلی واحدهای تولیدی اســتان انجام 
می شــود، بی نتیجه می ماند و قصه پرغصه بیکاری کارگران 
ادامه می یابد. همچنان که سال گذشته با تالش و پیگیری های 
دستگاه قضایی استان، از تعطیلی بیش از 1000 واحد تولیدی 
و بیکاری کارگرانش جلوگیری و همین موضوع شاید موجب 
پایین تر ماندن نرخ بیکاری خراسان رضوی نسبت به میانگین 

کشوری شد، اما ظاهراً اوضاع همان است که بود.
در این نوشتار البته قصد ندارم آمار و ارقام رسمی و غیررسمی 
حوزه تولید و اشتغال اســتان را بررسی یا نقد کنم؛ هرچند 
اگر چنین قصدی هم باشــد، مشــکل بتوان به خیلی از این 
آمارها اعتماد کرد. در این بین اما آنچه بیشتر از آمارسازی های 
واهــی و اظهارات خــالف واقع و گاه ضــد و نقیض برخی 
صاحب منصبان و مسئوالن استان و کشور آزاردهنده  به نظر 
می رسد، وضعیت کارگران بیکار شده و خانواده های آنان است 
که رقم قابل توجهی را تشکیل می دهند اما متناسب با درشتی 
ایــن رقم و انبوه جمعیت زیان دیده از وضعیت موجود، توجه 
و عزم و اراده ای از سوی مسئوالن برای رفع مشکالت زندگی 
و معیشت این قشر به چشم نمی خورد؛ درحالی که بیکاری و 

سختی معیشت حتی یک نفر هم آزاردهنده است.
به نظر می رســد تک تک کارگران تعدیلی و بیکار شده، تنها 
به شکل یک عدد در محاسبات متولیان به حساب می آیند، 
بدون توجه به این واقعیت که آن ها انسان هستند و هر کدام 
آینده، زندگی و معیشــت خانواده ای را نمایندگی می کنند و 
بیکاری هر کارگر با نابودی آتیه و سرنوشت چندنفر افراد تحت 
تکفــل، با تمام آمال و آرزوهایی که دارند، برابری می کند. به 
این مسئله باید درخطر افتادن آبرو و شخصیت و نیز سالمت 
روحی و جســمی و مهم تر از آن سالمت اخالقی و اجتماعی 
این افراد را نیز اضافه کرد؛ موضوعی که پارســال مســئوالن 
قضایی اســتان را با توجه به تجربه و اطالعاتشــان، وادار به 
دخالت در این حوزه کرد تا در حد امکان از تبعات اجتماعی و 

اخالقی بیکاری کارگران بکاهند.
امسال البته طرح ارزنده ای با عنوان »مثلث توسعه اقتصادی 
فرهنگی« از سوی استاندار خراسان رضوی به منظور حمایت 
از تولید و نیروی کار ارائه شده و عالوه بر اعالم حمایت همه 
دستگاه های استان، حتی دولت و مجلس نیز برای تحقق آن 
قول همکاری و رفع مشــکالت پیش روی طــرح را داده اند. 
همچنین اعالم کرده اند کــه هرکجا در نتیجه وجود قوانین 
مزاحم، مانعی پیش روی اجرای این طرح وجود داشته باشد، 
آن ها و کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری های الزم را 

برای رفع موانع انجام خواهند داد.
درعین حال تا به ســرانجام رسیدن طرح مثلث اقتصادی که 
بدون تردید زمانبر خواهد بود، آنچه امروز و در این شــرایط 
نامساعد اقتصادی و معیشتی باید مدنظر مسئوالن قرار بگیرد، 
رســیدگی و حمایت از کارگران اخراجی و خانواده های آنان 
است؛ خانواده هایی که حتی در زمان شاغل بودن نان آورشان، 
حداقل نیازهای اولیه شان هم برآورده نشده و با سیلی صورت 
خود را سرخ نگه داشــته و اندوخته ای ندارند تا این روزهای 

سخت بیکاری و بی پولی را پشت سر بگذارند.

استاندار خراسان رضوی:
   دهه کرامت فرصت مناسبی برای 

 پیاده سازی سیره رضوی در زندگی است
اســتاندار  قــدس  
رضــوی  خراســان 
کرامت  دهــه  گفــت: 
برای  فرصت مناســبی 
ســیره  پیاده ســازی 
رضــا)ع(  حضــرت 
و  فــردی  زندگــی  در 
اجتماعی است و باید از این ظرفیت برای معرفی معارف اهل 
بیت)ع( به نسل جوان استفاده کرد. علیرضا رزم حسینی در 
شــورای هماهنگی و برنامه ریزی دهه کرامت استان که با 
حضور مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در محل دفتر 
استاندار برگزار شــد، اظهار کرد: وجود مضجع شریف امام 
رضا)ع( در مشهد و حضرت معصومه)س( در قم وظیفه ما 
را دوچندان می کند که به عنوان زائر یا مجاور، سیره این دو 

بزرگوار را در رفتار و عملکرد خود نهادینه کنیم. 
وی افــزود:  بنابــر تأکید مراجــع عظام تقلیــد، تعظیم 
مناســبت های مذهبی اقدامی ارزشــمند به شمار می رود، 
اما شایسته است که از این فرصت ها باید برای پیاده سازی 
اخالق، رفتار و سیره رضوی و دیگر ائمه اطهار)ع( در زندگی 
فردی و اجتماعی اســتفاده کرد.  استاندار خراسان رضوی 
بــا تأکید بر اینکــه آثار برنامه های دهــه کرامت در حوزه 
ترویج معارف اهل بیت)ع( به نســل جوان ملموس باشــد، 
خاطرنشان کرد: امروز نیاز داریم که مناسبت های مذهبی 
را بزرگ بشــماریم و در عین حال برای معرفی ارزش ها و 
سیره ائمه معصومین)ع( با زبان نرم و کریمانه تالش کنیم. 

از خراش هایی که 
بر قامت کوه های 

مجاور برای وسعت 
دادن به ویالها کشیده 

شده می توان صدای 
بغض آلود طبیعت را 

براحتی شنید

بــرش

تکتم بهاردوســت  رئیس اتحادیه آژانس 
بانوان مشهد گفت: تعداد آژانس های بانوان نسبت 

به گذشته نصف شده است.
ســید مجید محمودیان ضمن ابــراز ناراحتی از وضعیت 
کنونی بازار تاکســی تلفنی ها گفت: متأســفانه در حال 
حاضر وضعیت درآمدی و حتی استفاده از آژانس ها نسبت 
به گذشته افت شدیدی داشته است تاجایی که خیلی از 
همکاران ما از ادامه کار منصرف شده اند. اکنون به جرئت 

می توانم بگویم که در این مدت نه تنها آژانس جدیدی دایر 
نشده است که حتی تعداد آژانس های بانوان درمقایسه با 

گذشته به نصف کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: وجود شرکت های تاکسی اینترنتی که متأسفانه 
هیچ نظارتی هــم بر کارکرد آن ها وجود نــدارد، یکی از 
عوامل اصلی این کسادی بازار و تعطیلی آژانس ها بخصوص 
آژانس های بانوان است. البته به جز این ها کمبود راننده هم 

بر مشکالت موجود اضافه کرده است.

محمودیــان ادامه داد: نرخ آژانس ها از ســال ۹۴ تاکنون 
هیچ تغییر یا افزایش قیمتی نداشته است، چون با توجه 
به وضعیت بازار و نبود رقابت درهیچ شرایطی امکان آن هم 
وجود نداشته، ما درخواستمان را برای افزایش قیمت ارائه 
داده ایم ولی هنوز مصوبه ای اعالم نشــده است. من تصور 
می کنم پس از اعالم نرخ های جدید مطمئناً وضعیت بازار 
بهتر خواهد شد و دست کم مشکل کمبود نیروی انسانی و 

راننده برطرف می شود.

رئیس اتحادیه این صنف در گفت وگو با قدس: 

نیمی از تاکسی تلفنی های ویژه بانوان در مشهد تعطیل شده اند

دهه کرامت
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فضای مجازی: 

      رئیس سازمان صمت اعالم کرد

      عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی خبرداد

صادرات 2۸۱ میلیون دالر کاال  از استان 
در دو ماهه اول امسال

قاچاق گسترده کودهای شیمیایی از مرزها

قدس  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در دو ماهه نخست امسال 677هزار تن کاال 
به ارزش281 میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای 

هدف صادر شده است.
راضیه علیرضایی اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت 
مشابه سال پیش از نظر وزنی 62 درصد رشد داشته است.

وی افزود: مهم ترین کشــورهای هدف صادراتی استان، 
کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان، امارات متحده 
عربي، ازبکستان، پاکستان، هنگ کنگ، ویتنام، قزاقستان و 
قرقیزستان هستند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان افزود: واردات استان نیز در این  مدت 5۹ هزار تن 

کاال به ارزش بیش از 61 میلیون دالر بوده است.

رضا طلبی  عضو مجمع نمایندگان خراســان رضوی گفت: در ســال رونق تولید باید به 
موضوعات مرتبط با حوزه کشاورزی توجه ویژه ای شود.

عبداهلل حاتمیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت: بیش از ۹0 درصد کود های شیمیایی 
تولید داخل صادر می شوند و به دلیل نوسانات نرخ ارز، مقدار زیادی از 10 درصدی که مربوط 
به نیاز داخل است و باید دراختیار کشاورزان و مصرف کننده واقعی قرار بگیرد، قاچاق می شود.

وی تصریح کرد: اقدامات موقتی وزارت جهاد کشاورزی تأثیر آنچنانی بر کاهش قاچاق این کاال 
ندارد و نیاز به یک برنامه جامع و هماهنگ از سوی سازمان های مرتبط با این موضوع است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی افزود: تا 
زمانی که قیمت این کاال به صورت واقعی در بازار ارائه نشود، قاچاق آن ادامه خواهد داشت و 

فضا را برای سوء استفاده کنندگان و دالالن فراهم خواهد کرد. 
حاتمیان ادامه داد: از طرفی نظارت ها در این زمینه نیز باید تجدید شود، زیرا برخی کشاورزان با 
ارائه اطالعات نادرست، کود های شیمیایی را از جهادکشاورزی با قیمت دولتی دریافت کرده و 
سپس به قیمت آزاد در بازار می فروشند و به نوعی آن را در اختیار افراد سودجو قرار می دهند؛ 
در مقابل کشاورزان دیگر که نیاز مبرم به این کود ها دارند و سهمیه دریافتی کفاف زمین های 

آن ها را نمی کند، باید آن را به صورت آزاد تهیه کنند.

      رئیس این اتحادیه خبر داد
ریزش 20 تا 25 درصدی قیمت  

خودروهای خارجی در مشهد

ایسنا رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان 
خودرو مشهد گفت: در یک فرایند دوماهه قیمت خودرو 
شتابان اوج گرفت، اما خوشبختانه در مقطعی آن فرایند به 
پایان رسید و هیجان تقریباً آرام شد. حمیدرضا حیدری 
در خصــوص ریزش قیمت خودرو در بــازار، اظهار کرد: 
قیمت هایی که تاحدودی حباب بود، کاهش یافته و اکنون 
در بازار بخصوص در خودروهــای خارجی آرامش وجود 
دارد. امیدواریم ایــن روند نزولی ادامه پیدا کند و قیمت 
واقعی باشد تا مردم اعتماد کرده و در آرامش بازار با خیال 
راحت خرید کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدوارم این ثبات 
ادامه داشته باشد، چون بازار قفل شده بود و فروشندگان و 

خریداران نمی دانستند باید چه کاری انجام دهند.

     یک مسئول در استانداری:
۶2 روستای شهرستان مشهد 

گازرسانی نشده است

ایرنا سرپرســت معاونت هماهنگی امــور فنی و 
عمرانی فرمانداری شهرســتان مشهد گفت: از میان 
357 روستای این شهرستان در سه بخش احمدآباد، 
رضویه و مرکزی، 62 روســتا هنوز گازرسانی نشده 
اســت. مهدی برامکی افزود: در بخش رضویه 20 و 
در بخش احمدآباد پنج روســتا گاز ندارند و در حال 
حاضر فقط در بخش احمدآباد هشت روستا در حال 

گازرسانی است.
وی اضافه کرد: بخش مرکزی مشــهد با 2۴3 روستا و 
حدود 300 هزار نفر جمعیت دارای 37 روستای بدون 
گاز است که عمده آن ها به شکل پراکنده در دهستان 

کوهستانی کارده واقع شده است.

روزبازار

د امدا

زاوهی

مکث

 به همت مساجد و ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینیe خراسان شمالی محقق شد

  اهدای ۶۱ سری جهیزیه به 
نوعروسان نیازمند 

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس معاون سیاسی، 
اجتماعــی  و  امنیتــی 
استاندار خراسان شمالی 
گفــت: امروز دشــمن، 
کانون خانــواده را مورد 

هجمه قرار داده است.
ولــی اهلل حیاتی در آیین اهدای 61 ســری جهیزیه با کمک 
مساجد و ســتاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( و همکاری 
سازمان تبلیغات اسالمی استان، اظهار داشت: امروز باال رفتن 
سن ازدواج در کشور یکی از آسیب های اجتماعی است که در 
این راستا برنامه هایی در حال طرح ریزی است. بنده تأکید دارم 
برای حل این گونه مشکالت فرهنگی باید موازی کاری ها کنار 

گذاشته  و در قالب برنامه های منسجم اقدام شود.

یک پژوهشگر مسائل اجتماعی:
  مشهد بیشترین کودکان کار را دارد

ایسنا  یک پژوهشگر 
گفت:  اجتماعی  مسائل 
مشهد  بیشترین کودک 

کار را در ایران دارد.
مرتضی دیــاری با بیان 
و  سرشــماری ها  اینکه 
گزارش ســال ۹0 و ۹5 
نشان می دهد که بیشترین کودکان  کار در خراسان  رضوی و 
بخصوص شهر مشهد است، افزود: کودک  کاری که در جامعه 
دستفروشی می کند، مقصر نیست، بلکه مقصر جامعه ای است 
که شــرایط را طوری رقم زده کــه این کودک در خیابان به 
دستفروشی بپردازد. دستفروشــی در مشهد و در دهه های 
اخیر همیشــه در خیابان های مرکزی شــهر وجود داشته و 
همواره درگیری بین شهرداری و دستفروشان نیز بوده است.

وی یادآور شد: این نشان می دهد که سیاست گذاری در این 
خصوص و در مشــهد بسیار ضعیف عمل کرده است. مشهد 
شهری است که ظرفیت های شغلی و توانمندی بسیار باالیی 
دارد و می تواند از تمام ظرفیت ها استفاده کند. سیاست گذاری 
در مشهد نه تنها نتوانسته این مسئله را حل یا بهبود ببخشد، 
بلکه فقط نگاه سرکوب گرایانه به این مسئله داشته است که 

تنها دستفروشان را جمع و اموال آن ها را مصادره می کند. 
وی بــا بیان اینکه علت تعــدد کــودکان  کار در خیابان ها 
را نمی تــوان با یــک متغیر ریشــه یابی کرد، اظهــار کرد: 
ما بــا زنجیره ای از عوامــل مختلف روبه رو هســتیم. نظام 
آموزش وپــرورش در ایران به ســمتی مــی رود که کودکان 
ترجیح دهند به سمت مدرسه نروند. حضور نیافتن کودکان 
در مدارس موجب می شــود کودکان به سمت کار در بیرون 
از خانه بروند. زمانی که این پیشــنهاد از طرف کودکان داده 

می شود، خانواده ها از آن استقبال می کنند.
دیاری افــزود: یکی از مســائلی که در دهه هــای اخیر در 
سیاســت گذاری در حــوزه آموزش وپرورش وجــود دارد، 
هزینه های باالی تحصیل اســت و حتی مدارس دولتی نیز 
از دانش آموزان پول  دریافت می کنند. بسیاری از خانواده های 
حاشیه شهر قدرت اقتصادی ندارند که فرزند خود را به مدرسه 
بفرستند. در نتیجه کودکان برای اینکه در خانه بیکار نباشند، 

کم کم وارد چرخه شغلی پدر می شوند.  
وی با اشــاره به اینکه »متأســفانه در ایران هیچ آمار دقیقی 
درباره اعتیاد کودکان  کار وجــود ندارد«، عنوان کرد: آماری 
که وجود دارد مربوط به سرشــماری سال ۹5، آمار جهانی 
ســال 2008 و تخمین هاست. تحقیقات ســازمان ملل در 
سال 2008 بیشتر براســاس محل زندگی آن هاست و آمار 
مشخصی در دسترس نیست. همین آمار موجود خود گویای 

این موضوع است.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(
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900 گرمی
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روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

آگهی تجدید مزایده 
این ش��هرداری در نظر دارد مغازه های 
حاش��یه جاده س��نتو را از طریق مزایده 
ب��ه ص��ورت اج��اره یکس��اله واگ��ذار 
نماید. متقاضیان جهت کسب  اطالعات 
بیش��تر ب��ه ش��هرداری مراجع��ه ی��ا با                                 
ش��ماره تلف��ن :57332250 داخلی 5 

تماس حاصل فرمایند 
محمد میربیدختی - شهرداربیدخت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری مشهد )نوبت اول(

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی اعتبار 
کارکنان شهرداری مشهد راس ساعت 17 روز یکشنبه 
مورخ 1398/4/2 در محل میدان ش��هدا -ش��هرداری 
مش��هد مجتمع تجاری و اداری می��الد طبقه اول واحد 
29 برگزار میگردد .لذا از کلیه اعضاء محترم ش��رکت 
دعوت می ش��ود با در دس��ت داش��تن ورقه س��هام یا 
دفترچ��ه عضوی��ت )یا برگ��ه حضور در جلس��ه ( جهت 
اتخ��اذ تصمیم نس��بت به موضوع بش��رح ذیل در این 
جلس��ه حضور بهم رس��انند .ضمنا اعضای��ی که امکان 
حضور در جلس��ه را نداش��ته باش��ند م��ی توانند حق 
رای خود را به موج��ب وکالتنامه کتبی به فرد دیگری 
واگذار نماید که در این صورت تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای و هر فرد غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود که ضروری اس��ت اعض��ای متقاضی اعطای 
نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر از س��اعت 8 تا 13 
روزهای ش��نبه و چهارشنبه به محل شرکت مراجعه تا 
پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز 
ورق��ه ی ورود به مجمع برای فرد نمایند صادر گردد. 

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
ط��رح و تصوی��ب اساس��نامه جدی��د م��ورد نظ��ر بانک 

جمهوری اسالمی ایران 
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 

شهرداری مشهد
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
رهاب تجارت غرب آسیا )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 42405
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران ش��رکت فوق 
دعوت میش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی 
ش��رکت که مورخه 1398/4/10 در ساعت 10 در 
مح��ل قانونی ش��رکت واقع در مش��هد- خیابان 
چمران، چمران 9 پالک 40 برگزار خواهد گردید 

حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-تعیین اعضاء هیئت مدیره
2-تعیین بازرسین اصلی و علی البدل

3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار
اعضاء هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه )نوبت 
اول( شرکت تعاونی کامیونداران تک واحدی مشهد 

تاریخ انتشار: 1398/03/22
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��االنه نوبت اول شرکت 
تعاونی کامیونداران تک واحدی مش��هد در س��اعت 10 
صبح روز ش��نبه 1398/04/22 در محل ش��رکت واقع 
در ابتدای جاده نیشابور مجتمع قدس با دستورجلسه 
ذی��ل تش��کیل میگ��ردد. از کلیه اعضاء دع��وت بعمل 
می آید با در دست داشتن کارت ملی و کارت عضویت 

در جلسه حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی سال 1397
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال مالی 1398

4- انتخ��اب اعض��اء اصلی و علی البدل بازرس��ی برای 
مدت یکسال مالی

در صورتیکه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد می تواند 
حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر واگذار 
نماید. عضو متقاضی می تواند به همراه نماینده خود در 
تاری��خ 1398/04/15 در س��اعت اداری ب��ه آدرس دفتر 

شرکت مراجعه و برگ وکالت خود را ارائه نماید.
اف��رادی که تمای��ل ب��ه کاندیداتوری در بازرس��ی را 
دارن��د می توانن��د ظ��رف م��دت ی��ک هفت��ه از تاریخ 
انتش��ار آگهی به دفتر ش��رکت مراجعه و فرم مربوطه 

را تکمیل نمایند
هیئت مدیره
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 محدوديت هاى جديد تركمنستان 
براى تردد كاميون ها در مرز سرخس

تركمنســتان  قــدس: 
محدوديت هــاى جديدى 
براى تــردد كاميون ها در 

مرز سرخس اعمال كرد.
معاون حمــل و نقل اداره 
كل راهــدارى و حمــل و 
نقل جــاده اى خراســان 

رضوى بــا اعالم اين مطلب گفت: اعمال محدوديت هاى جديد 
در مرز سرخس توسط تركمنستان و تعيين سقف 10 دستگاه 
كاميون براى ورود به اين كشور، مشكالتى براى رانندگان ايرانى 
ايجاد كرده اســت. جواد وحدتى فرد افزود: دولت تركمنستان از 
مرداد سال گذشــته تردد كاميون ها از مرز خود را به ورود 30 
و خروج 30 دســتگاه كاميون محــدود كرد كه اين امر موجب 
كاهش 50درصدى ترانزيت كاال از طريق مرز سرخس در سال 
گذشته نسبت به ســال 96 شد. وى اظهار داشت: در ادامه اين 
محدوديت ها دولت تركمنســتان ســهميه خروج 30 دستگاه 
كاميون از مرز خود به ايران را به 10 دستگاه براى كاميون هاى 
تركمنستانى، 10دستگاه براى ناوگان ايرانى و 10 دستگاه براى 
ساير مليت ها تغيير داد كه اين تصميم موجب افزايش مدت اقامت 
رانندگان ايرانى در مرز تركمنستان تا چهار شب شده است.در 
اين مدت 74 هزار و 499 دستگاه كاميون نيز از طريق پايانه هاى 
مرزى سرخس، لطف آباد و باجگيران در مرز تركمنستان و پايانه 
دوغارون در مرز افغانستان كاالهاى ترانزيتى را از طريق خراسان 
رضوى به مقصد كشورهاى همسايه حمل كردند كه در مقايسه 

با سال گذشته از آن 27 درصد كاهش داشت.

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان :
 به  محض انتقال خودرو به پاركينگ 

براى مالك پيامك مى آيد
ايســنا: رئيــس پليس 
رانندگــى  و  راهنمايــى 
خراســان رضــوى گفت: 
به محــض ورود خودرو به 
پاركينگ و ثبت شــماره 
آن در ســامانه توقيــف و 
ترخيص كشورى، پيامك 

حضور خودرو در پاركينگ، براى مالك فرستاده مى شود.
محمدباقر سليمى درباره چگونگى اطالع رسانى به شهروندان در 
مورد انتقال خودرو آن ها به پاركينگ، اظهار كرد: تا يك سال 
گذشــته همه پاركينگ هاى استان به سامانه هوشمند توقيف 
و ترخيص كه به صورت سراسرى و كشــورى راه اندازى شده، 
متصل نبودند. خوشبختانه اكنون پاركينگ هاى استان به اين 
سامانه متصل هســتند؛ بنابراين خودروهايى كه به پاركينگ  
منتقل مى شوند به محض ورود، اطالعاتشان در سامانه پاركينگ 
ثبت مى شود و پيامكى براى شماره  پشتيبانى كه مالك خودرو 
به صــورت خوداظهارى در زمان تعويض پــالك در اختيار ما 
گذاشــته، فرستاده مى شــود.  وى با بيان اينكه برخى شماره 
تلفن هاى پشتيبانى كه شــهروندان اعالم مى كنند، نادرست 
است، افزود: متأسفانه برخى از شماره تلفن هاى شهروندان كه 
به صورت خوداظهارى در فرم هاى تعويض پالك و شماره گذارى 
زمان تحويل خودرو نوشــته مى شــود، صحت ندارد؛ بنابراين 
شهروندان امكان دريافت پيامك از سامانه هوشمند پاركينگ  

را ندارند.
ســليمى ادامه داد: در اين راستا شهروندان مى توانند به محض 
اينكه متوجه شدند خودروى شان در محل پارك شده قرار ندارد 
با شــماره تلفن 110 تماس بگيرند و از طريق راه هاى ارتباطى 
موجود، استعالم از پاركينگ ها و تيم هاى انتقال، صورت مى گيرد 

تا از انتقال خودرو خود به پاركينگ آگاه شوند.

 اراضى پادگان لشكر 77
 از حلقه  هاى حل ترافيك شهرى است

ايرنا: رئيس كميســيون 
فنــى و عمران شــوراى 
اسالمى شهر مشهد گفت: 
آزادســازى اراضى پادگان 
لشــكر 77 از حلقه هــاى 
حل مشــكل ترافيك اين 

كالنشهر است.
محمدهادى مهدى نيا در مراســم آغاز عمليات اجرايى تقاطع 
غيرهمسطح چپگرد شــهيد ناصرى در مشهد افزود: در انتظار 
ابالغ مصوبات طرح هاى اراضى آبشار و پادگان هستيم و بخشى 
از مشــكل ترافيك كه به ميدان جمهورى اســالمى مى رسد 
با آزادســازى اين اراضى حل خواهد شــد. وى اظهار داشــت: 
مى كوشيم در همه اين پروژه ها مالحظات زيست محيطى را در 
نظر بگيريم و تعادل مناســب ايجاد كنيم. وى ادامه داد: تعيين 
تكليف حريم مشهد با طرقبه شانديز از ديگر اولويت هاى ترافيكى 
شــهر مشهد است كه بايد به صورت جدى در دستور كار باشد. 
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى مشهد نيز در اين مراسم 
از اختصاص 340 ميليارد ريال به اجراى پروژه چپگرد شــهيد 
ناصرى خبر داد و گفت: اين پروژه براى حل بار ترافيكى در بلوار 
نماز و ميدان جمهورى اسالمى اجرا مى شود. خليل اهللا كاظمى 
با بيان اينكه براى اجراى اين پروژه هشت ماه در نظر گرفته شده 
اســت، افزود: براى تعجيل در اجراى اين پروژه، تشويق و براى 

تأخير در اجرا جريمه در نظر گرفته شده است.

براى مالك پيامك مى آيد
رئيــس پليس 
رانندگــى  و  راهنمايــى 
خراســان رضــوى گفت: 
به محــض ورود خودرو به 
پاركينگ و ثبت شــماره 
آن در ســامانه توقيــف و 
ترخيص كشورى، پيامك 

رئيس كميســيون 
فنــى و عمران شــوراى 
اسالمى شهر مشهد گفت: 
آزادســازى اراضى پادگان 
 از حلقه هــاى 
حل مشــكل ترافيك اين 

فرمانده انتظامى استان خبر داد
 دستگيرى يك باند سرقت  مسلحانه

خط قرمــز: فرمانده 
از  اســتان  انتظامــى 
دستگيرى گردانندگان 
دستبرد  مسلحانه  باند 
مسكونى  خانه هاى  به 
و  مغازه در مشــهد  و 

فريمان خبر داد.
سردار محمدكاظم تقوى در تشــريح ماجرا گفت: درپى 
گزارش ســرقت هاى ســريالى از خانه هاى مســكونى و 
مغازه ها در شهرســتان مشهد و فريمان و بررسى شيوه و 
ترفند ســارقان، دستورهاى الزم براى پيگيرى سريع اين 

موضوع صادر شد. 
فرمانده انتظامى خراسان رضوى افزود: كارآگاهان مبارزه 
با ســرقت پليس آگاهى فريمان در اين عمليات ضربتى 
پس از دريافت گزارش ســرقت از خانه اى مســكونى در 
حوزه اســتحفاظى خــود، بالفاصله وارد عمل شــده و 
به ســرنخ هايى دســت يافتند كه منجر بــه چهره زنى و 
شناســايى عامالن اين سرقت شد. ســردار تقوى گفت: 
مأمــوران بــا ردزنى هاى گســترده اطالعاتــى و پس از 
هماهنگــى با مقام قضايى موفق شــدند در يك عمليات 
هماهنگ چهار گرداننده اصلى باند سرقت مسلحانه را در 

فريمان و مشهد دستگير كنند. 
وى خاطرنشــان كرد: در بازرســى از مخفيگاه سارقان، 
وســايل ســرقتى به ارزش 2 ميليارد ريال به همراه يك 
دســتگاه خودرو نيسان سرقتى داراى ســابقه سرقت از 
استان سيستان و بلوچســتان و يك قبضه سالح جنگى 

و تعدادى فشنگ كشف و ضبط شد.
سردار تقوى اظهار داشت: متهمان در برابر ادله و شواهد 
موجود راهى جز بيان حقيقت نديدند و در بازجويى هاى 
اوليه تاكنون به 18 فقره ســرقت از خانه هاى مسكونى و 
مغازه ها در مشهد و فريمان اعتراف كرده اند. تحقيقات با 
دستورات قضايى براى كشف ديگر ابعاد مبهم اين پرونده 
و ديگر ســرقت هاى انجام شده توســط اعضاى اين باند 

ادامه دارد.

با هوشيارى مرزبانان تايباد
 ترانزيت سوخت قاچاق لو رفت

فرمانده  قرمــز:  خط 
مرزبانى خراسان رضوى 
از كشــف بيش از 18 
هزار ليتر سوخت قاچاق 
اســتحفاظى  حوزه  در 
هنگ مرزى تايباد خبر 

داد.
سردار ماشااهللا جان نثار، فرمانده مرزبانى استان در تشريح اين 
خبر افزود: در راستاى برخورد قاطع با قاچاقچيان و جلوگيرى 
از خروج سرمايه ملى از كشــور، مرزبانان اين فرماندهى در 
ايســت و بازرســى هنگ مرزى تايباد موفق شدند 18 هزار 
و 345 ليتر ســوخت قاچاق را هنگام بازرســى خودروهاى 
ترانزيتى كشف و چندين نفر را دستگير و با تشكيل پرونده 

راهى مراجع قضايى كنند.
وى اظهار كرد: مرزبانان خراســان رضوى اين مقدار سوخت 
قاچاق را در چهار روز گذشــته كشــف و كارشناسان ارزش 
ريالى محمولــه را يك ميليارد و 86 ميليــون ريال برآورد 

كرده اند.

حادثه در جاده روستايى
 برخورد 3 موتورسيكلت

2 كشته برجاى گذاشت
پليس راه  فرمانده  ايرنا: 
ســرخــــس گفــت: 
دستگاه  ســه  تصادف 
موتورســيكلت در يك 
جــاده روســتايى اين 
شهرســتان دو كشته و 

دو مجروح داشت.
ســرگرد غالمرضا عرفانى افــزود: در اين حادثه كه در جاده 
روستاى ابراهيم آباد شهرستان سرخس رخ داد، دو دستگاه 
موتورســيكلت كه از اين روستا به سوى سرخس در حركت 
بودند با موتورســيكلت ديگرى در جهــت مخالف برخورد 

مى كنند.
وى اظهار داشــت: در اثر اين تصادف يــك نفر در دم جان 
باخت و سه نفر مجروح و به بيمارستان لقمان حكيم سرخس 
منتقل شــدند كه يكى از مجروحان نيز در بيمارستان جان 

خود را از دست داد.

 سيزدهمين جلسه 
متهمان پرونده «پديده» برگزار شد

ســيزدهمين  ميزان: 
جلســه رســيدگى به 
اتهامات متهمان پرونده 
شــركت پديــده صبح 
دادگاه  در  روزگذشــته 
ويژه رسيدگى به جرايم 
اخاللگــران در نظــام 
اقتصادى كشور به رياســت قاضى سيدهادى منصورى در 

مشهد برگزار شد.
در اين جلسه قاضى از نماينده دادستان عمومى و انقالب 
مركز خراســان رضوى خواســت تا كيفرخواســت ساير 
متهمان باقى مانده را بــراى دريافت آخرين دفاع قرائت 

نمايد.
در ادامــه يكى از متهمان در پاســخ به پرســش رئيس 
دادگاه گفت: تمامى اقدام ها در شــركت پديده در اختيار 
شخص پهلوان بود. بارها از محسن پهلوان مى خواستيم با 
شــفافيت با مسئوالن قضايى همكارى كند، اما اين اتفاق 

نيفتاد.
نماينــده مدعى العموم در واكنش بــه اظهارات برخى از 
متهمان گفــت: متهمان بايد از فرصت ارزشــمندى كه 
دادگاه با هدف بازگرداندن اموال سهامداران به آنان اعطا 
كرده، حداكثر اســتفاده را ببرنــد و با توجه به اينكه اين 
جلسه ها، جلســه هاى دريافت آخرين دفاع از آنان است 
بايد حســن نيت خود را براى مســئوالن قضايى در عمل 

به اثبات برسانند.

دستگيرى يك باند سرقت  مسلحانه

قاب حادثه

شب گذشته رخ داد
  آتش سوزى 

در برج مرواريد مشهد
قدس: برج مرواريد در بو لوار جانباز مشهد  ساعت 

20:47 شب گذشته دچار حريق شد.
به گزارش خبرنگار ما، كانون حريق در ســوناى 
خشكى واقع در طبقه سوم مجتمع بود اما حجم 

دود به مجموعه بازى بچه ها هم نفوذ كرده بود.
بر اساس اين خبر با حضور 50 آتش نشان و 20 
خودروى آتش نشــانى اين حادثه خسارت جانى 
نداشــت و افرادى كه در اين برج حضور داشتند 

بدون آسيب ديدگى خارج شدند.
گفته مى شود آتش سوزى بر اثر اتصال سيم برق 

رخ داده است.

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     .

 درخواست از اتوبوسرانى
مسئوالن اتوبوسرانى بررسى، تدبير و دستور 
فرمايند همــه اتوبوس هايى كــه در الهيه 
در مســير بلوار ســجاديه تردد دارند هنگام 
عبــور از بلوار اميريه از دوربرگردان محمديه 
(اميريه 16) دور بزنند و در ايســتگاه اميريه 
24 و ايستگاه اميريه 15 توقف و مسافرگيرى 
نمايند تا ســاكنان مجتمع مسكونى 700 

واحدى خليج فارس،آريا، كوروش و صدها واحد همجوار بهره مند شوند.
915...7524

 قرص فشارخون نيست!
اين قدر براى جلوگيرى از فشارخون و پايش 
آن در رســانه ها و تلويزيون تبليغ مى كنند، 
بنده براى گرفتن قرص فشــارخون به چند 
داروخانه سر زدم همه گفتند نداريم بايد از 

داروخانه هاى شبانه روزى تهيه كنيد! 
935...2150

 شهردارى جاده سيمان بخواند
شــهردارى منطقه جاده سيمان، لطفاً به وضع نخاله هاى رسالت 97 رسيدگى كنيد، چون در 

منطقه حاشيه شهر زندگى مى كنيم، حق زندگى درست را نداريم؟
933...0738

 تاكنون سهام عدالت نگرفتم
بنده بيمه اجبارى تأمين اجتماعى هســتم 
با بيش از 60 ســال سن هنوز سهام عدالت 
به من ندادند و چند ســاله براى ثبت نام به 
صدها كافى نت مراجعه كردم و دراين چند 
سال هميشه گفتند سايت بسته است؛ كى 
به من و امثال من سهام مى دهند حتماً پس 

از مرگمان!
915...4210

 اتحاديه امالك بخواند
اتحاديه امالك اگر مى توانــد و قدرتش را 
دارد بــا افزايش قيمت هاى نجومى اجاره و 
رهن خانه در اين فصل برخورد كند؛ بيشتر 
همين بنگاه ها با همدســتى صاحبخانه ها 

سبب افزايش اجاره ها مى شوند.
915...4521

 كارشكنى در ثبت نام دانش آموزان
ساعت 11 دو روز پيش براى ثبت نام دختر 7 ساله ام به دبستان ريحانه(ناحيه3) رفتم اما در كمال 

تعجب مسئول ثبت نام اعالم كرد برويد فردا بياييد. مگر ساعت كار مدارس تغيير كرده است؟
915...3819

عقيل رحمانى با حضــور مقام قضايى و 
تيم هــاى حفظ حقوق بيت المــال در محل 
اعمال قانون قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز 
و تغيير كاربرى داده شده، از تبديل 45 هزار 
متر زمين كشــاورزى به باغ ويال جلوگيرى 

شد.

 اقدام قضايى مانع سودجويى شد
چند مــاه پيش ماجــراى تغييــر كاربرى 
گسترده اى به صورت شبانه در حوالى اتوبان 
باغچه در دادســراى ويژه زمين و مســكن 
مركز استان خراسان رضوى مطرح و پس از 
آن موضوع به صورت دقيق از ســوى قاضى 
مهدى حقدادى، سرپرست دادسراى يادشده 

مورد بررسى قرار گرفت.
از همين رو مستندات اقدام هاى انجام شده 
در منطقه اى به نــام كالته عرب از تيم هاى 
بررســى كننده دريافت و مشــخص شد در 
منطقــه يادشــده بيش از 22 مــورد تغيير 
كاربرى انجام شــده كه عامــالن اين اقدام 
به صورت شــبانه و يا بــا روش هاى خاصى 
به دور از چشــم تيم هاى گشــتى و ناظر بر 
تخلفات، زمين هاى كشاورزى را قطعه بندى، 

ديواركشى و تبديل به باغ ويال كرده بودند.

در مرحله نخست باتوجه به وسعت قابل توجه 
اين تغيير كاربرى صورت گرفته كه حكايت از 
روند رو به افزايش آن در منطقه داشت، با دستور 
مقــام قضايى تيم هاى شــوراى حفظ حقوق 

بيت المال به محل مراجعه و 
الزم  اخطارهاى  متخلفان  به 
نســبت به برگرداندن قطعه 
زمين ها به حالــت اوليه داده 
شــده و از آن ها خواسته شد 
تا در مدتى معين اين اقدام را 

انجام دهند.
پس از پايان زمان يادشده، 
بــراى بــار دوم مأموران به 
محــل مراجعه و مشــاهده 
تخريب  گونه  هيــچ  كردند 
ديواركشى در منطقه تغيير 
نمى خورد  به چشم  كاربرى 
و باتوجــه به ايــن موضوع 

مراتــب به دســتگاه قضايى گــزارش و با 
نظارت دســتگاه قضايى و محوريت شوراى 
حفظ حقوق بيت المال صبح روز دوشــنبه 
گذشــته فرايند قانونى كه سبب شد جلوى 
ســودجويى هاى فراوانــى گرفته شــود به 

مرحله اجرا در آمد.

 آزادسازى 22 باغ ويالى غيرمجاز 
در همين زمينه مدير امور هماهنگى و دبير 
كميته صيانت از حريم كالنشــهر مشهد به 
خبرنگار قدس گفت: منطقــه اى كه در آن 
اجراى حكم شــد در 15 
كيلومترى شــهر مشــهد 
(اتوبان باغچه) و در محلى 
به نام كالته عرب واقع شده 

است.
يــاورى تصريح كــرد: اين 
با  قضايى  دســتور  اجراى 
حضــور قاضــى غالمى به 
دادستانى،  نماينده  عنوان 
تيم هايى از شــوراى حفظ 
كارگروه  بيت المال،  حقوق 
صيانــت از حريــم و... به 
مرحلــه اجــرا در آمــد و 
قطعــه  مســتحدثات 22 
زمين كشــاورزى كه به صــورت غيرمجاز 
ديواركشــى و تبديل به باغ ويال شــده بود، 

قلع و قمع و به حالت اوليه بازگردانده شد.
مدير امور هماهنگى و دبير كارگروه صيانت از 
حريم كالنشهر مشهد ادامه داد: مساحت كل 
22 قطعه زمين كشــاورزى آزادســازى شده 

حدود 45 هزار مترمربع بود كه براى آزادسازى 
اين قطعات از ســاعت 6 صبح روز يادشده در 

محل حاضر و تا ظهر فرايند آن ادامه داشت. 

 مهلت 10 روزه به برخى متخلفان
ياورى اشــاره اى به مهلت 10 روزه به برخى 
ســاكنان محل كرد و در ايــن زمينه اظهار 
داشــت: درحين اعمال قاطع قانون شــوراى 
حفــظ بيت المال و با دســتور مقــام قضايى 
حاضر از ســاكنان باتوجه به شرايط خاصى 
كه داشتند مهلتى 10 روزه داده شد تا محل 
را تخليه و نسبت به قلع و قمع مستحدثات 

نيز اقدام نمايند.
از هميــن رو درصورتــى كه افــراد پس از 
مهلــت داده شــده اقدامى در ايــن زمينه 
نكنند، تيم هاى حفــظ حقوق بيت المال در 
محل حضور پيدا خواهند كرد و نســبت به 
آزادسازى قطعات باقى مانده اقدام مى كنند.

با دستور دادستانى خراسان رضوى 22 قطعه باغ ويالى غيرمجاز تخريب شد

آزادسازى 45 هزار متر زمين كشاورزى

درحين اعمال قانون 
شوراى حفظ بيت المال 
و با دستور مقام قضايى 

حاضر از ساكنان باتوجه 
به شرايط خاصى كه 

داشتند مهلتى 10 روزه 
داده شد تا محل را تخليه 

كنند

بــرش

مخاطبان گرامى!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطلــب 

300072305 پيامك كنيد.
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تركمنســتان   
محدوديت هــاى جديدى 
براى تــردد كاميون ها در 

معاون حمــل و نقل اداره 
كل راهــدارى و حمــل و 
نقل جــاده اى خراســان 

 پيش بينى افزايش دما در خراسان رضوى 
به 40 درجه سلسيوس

قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با توجه به تحليل 
نقشه هاى پيش يابى هواشناسى در 48 ساعت آينده آسمان در 
بيشتر نقاط استان صاف تا كمى ابرى و پديده جوى غالب وزش 
باد بويژه در نواحى جنوب شــرقى و جنوب استان پيش بينى 
مى شود. ضمن اينكه با افزايش روند دما كه تا روز جمعه ادامه 
دارد، دماى روزانه در مناطق گرمســير حداكثر به حدود 40 
درجه سلسيوس خواهد رسيد. همچنين از بعدازظهر روز جمعه 
و ســاعاتى از روز شــنبه افزايش ابرناكى و شدت وزش باد در 
سطح استان و نيز بارش هاى رگبارى پراكنده در نواحى شمالى 

و شمال غرب استان دور از انتظار نيست.



ورزش خراسان

کواته ... کواته

گپ و گفتی با رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی

مهاجرت نخبگان ، هیاهویی بیش نیست
محبوبه علیپور   بنابر آخریــن آمارهای 
موجود، درحال حاضر ۱۴ میلیون دانش آموخته 
دانشگاهی در کشور وجود دارند و بیش از پنج 
درصد از جمعیت کشور را دانشجویان تشکیل 
می دهند که بخشی از این افراد به عنوان جامعه 
نخبگانی شــناخته می شــوند. به این ترتیب 
آمارهای یادشــده حاکی از وجود ظرفیت های 
چشمگیری اســت که در عرصه توسعه پایدار 
می توانند به عنوان عناصری کارآمد ایفای نقش 
کنند. اما درحال حاضر شرایط جامعه تا چه حد 
برای فعالیت های این گروه فراهم و حمایت های 
موجود تا چه میزان کارگشاست؟ درخصوص 
ســیمای جامعه نخبگانی در جامعه امروزی؛ 
گفت و گویی با دکتر ســید سعیدرضا احمدی 
زاده، رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی انجام 

داده ایم که از نظرتان می گذرد.

  مدیریت راهبردی جامعه
احمــدی زاده  دکتــر 
ضمن اشــاره به اهمیت 
این قضیه در ســاختار 
توســعه ای  و  مدیریتی 
به طور  کشور می گوید: 

کلی نخبگان حدود 0.3 درصد جمعیت جامعه 
دانشگاهی را تشکیل می دهند که این رقم در 
برخی اســتان ها به یک درصد نیز می رسد؛ از 
آنجا کــه بنابر سیاســت گذاری های کالن در 
سطح جهان، این افراد تربیت و پرورش می یابند 
تا در آینده عهده دار مدیریت و مسئولیت های 
راهبردی شــوند، ما نیز در کشورمان به دنبال 

تربیت و پرورش این افراد هستیم.
وی ادامــه می دهد: درحال حاضر در کشــور 
۱5 هزار نفر زیر پوشــش اند که از این تعداد 
۱500 نفر در خراسان رضوی هستند؛ درواقع 
۱0 درصد جامعه نخبگانی در این استان حضور 
دارند که این رقم از میانگین کشــوری باالتر 
است. البته باید یادآورشد این آمارها متغیر بوده 
و هر هفته ممکن است افرادی با ثبت در بانک 
اطالعات حائز شرایط حمایت شوند، زیرا بنیاد 
نخبگان براساس سند راهبردی کشور موظف 
شده سیستم های حمایت، هدایت و زمینه ساز 
برای اثرگذاری ایــن افراد را فراهم کند. به هر 
روی مطابق سند یادشده در حوزه نخبگان، این 
افراد عبارتند از اشخاصی که هوش و ذکاوتی 
دارند که در خلق یک اثر علمی، ادبی و هنری 
اثرگذاراست، همچنین به طور اکتسابی قادر به 
کسب مهارت ها و دانش از استادان پیشکسوت و 
حضور در مراکز دانشگاهی و تخصصی هستند.

  چه افرادی نخبه هستند؟
وی می افزایــد: درحال حاضر 9 گروه به عنوان 
نخبه معرفی شده اند که می توان به رتبه های 
برتر کنکور، دانش آموختگان برتر، مخترعان و 

محققان، حافظان و مفسران قرآن اشاره کرد. 
به این ترتیب بــرای این افراد 30 نوع حمایت 
تعریف شده که از جمله این موارد »تسهیالت 
پروژه به جای خدمت« و »ســرباز فناور« است. 
همچنین چهار نوع جایزه برای مقاطع تحصیلی 
کارشناســی تا دکترا مشخص شده که شامل 
راتبه آموزشــی، راتبه پژوهشی، راتبه خدمتی 
و راتبــه فرهنگی می شــود که میــزان آن ها 
نسبت به مقاطع تحصیلی فرد متفاوت است. 
به این ترتیب دولت برای حمایت از یک نخبه 
زیرپوشــش خود، به طور متوسط 38 میلیون 
تومان در ســال جایزه و اعتبار در نظر گرفته 
است. همچنین در ســال 97-96 به ۱۱3 نفر 
به طورخالص جایزه تحصیلــی به میزان 630 
میلیون تومان تخصیص پیدا کرد که این میزان 
فراتر از جوایز اختصاصی به پایان نامه های برتر 
و جوایز ازدواج اســت. درحدود چهار ماه اخیر 
نیز بیش از۱0۴ نفر برای جایزه تحصیلی احراز 
شده اند که به این منظور حدود ۴30 میلیون 
تومان درنظرگرفته شده است. ناگفته نماند که 
با وجود تنگناهای اقتصادی، جوایز نخبگان در 
ســال جاری بین ۱0 تا30 درصد افزایش پیدا 
کرده اســت. این درحالی است که بودجه کل 
بنیاد نخبگان در کشور 65 میلیارد تومان است 
و بیش از70 تــا 75 درصد این رقم نیز صرف 

جوایز و برنامه ها می شود.
دکتراحمــدی زاده در ادامه اظهار می کند: به 
دلیل ناآگاهی شرکت ها و مؤسسات از فعالیت 
بنیاد نخبگان تا سال96 تنی چند از نخبگان 
که کمتر از ۱00 نفر می شــدند برای کســب 
فرصت های شــغلی با مشــکل روبه رو بودند 
که با برگزاری جلســات با فعاالن اقتصادی و 
شــرکت ها درحال حاضر گرچه هرساله تعداد 
نخبگان اســتان افزایش یافته اما مشــکالت 
جذب و اشتغال آن ها به حداقل رسیده است؛ 

چنانکه حدود ۱0 نفر با مسائلی مواجه هستند 
که تعدادی از آن ها نیــز با وجود فرصت های 
شــغلی در شهرستان ها، تمایلی به اشتغال در 
این مناطق ندارند. بنابر اسناد موجود در سایت 
نخبگان، بیش از ۱7 شــرکت معتبر تقاضای 
جذب بیش از ۱00 نفــر از جامعه نخبگان را 
داشته اند، چراکه شرکت های یادشده، دریافتند 
مسیر پیشــرفت آن ها با به کارگیری جامعه 

نخبگان تسهیل می شود.

  تعامل همه جانبه برای جذب نخبگان
رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی با تشریح 
سیاســت های حمایتی این نهاد خاطرنشان 
می کند: در تفاهم نامه ای که با آســتان قدس 
رضوی منعقد کرده ایم، مقرر شد در قالب »طرح 
شهید احمدی روشن« هسته های مسئله محور با 
حضور نخبگان برای حل مشکالت جامعه شکل 
بگیرد. به این ترتیب درصدد هستیم گروه های 
متعددی در حوزه های متفاوت تشــکیل شود 
تا با نظارت استادانی خبره به حل این معضل 

اقدام کنند. 
همچنین دولت نیز برای برنامه هر گروه، بین 
300 تــا 360 میلیون تومــان اعتبار در نظر 
گرفته است، چراکه بی شک حمایت از نخبگان، 
سرمایه گذاری برای توســعه جامعه به شمار 

می آید.
وی بــا اشــاره به ضــرورت افزایــش تعامل 
جامعه نخبگان با گروه های سیاســت گذاری و 
تصمیم سازی می گوید: طرح شورای مشورتی 
نخبگان در استانداری خراسان رضوی درحال 
اجراســت. به این ترتیب افراد نخبه به عنوان 
مشــاور فعالیت خواهند داشت. چراکه، زمانی 
استان ما به توسعه مطلوب و پایدار می رسد که 
سیاست ها و تصمیم سازی ها از درون و با تکیه بر 
توانمندی های داخلی انجام شود و زمانی این امر 

محقق می شود که زیست بوم و فضای فعالیت 
برای جامعه نخبگانی فراهم باشد. 

از فضاهای نســبی که می توان به آن توجه 
داشــت باید بــه قابلیت های »زیســت بوم 
سوغات« اشاره کرد، به همین منظور با تعامل 
با دستگاه های اجرایی و خصوصی در زمینه 
فعالیت های خالقانه و شبکه ســازی در این 
عرصه متمرکز شده ایم. دکتر احمدی زاده با 
تأکید بر به کارگیری از ظرفیت های کسب و 
کارهای نوپا برای جذب رشد فعالیت جامعه 
نخبگان خاطرنشــان می کند: درسال جاری 
با همکاری شــرکت شــهرک های صنعتی 
برنامه »اســتارتاپ ویکند سنگ های قیمتی 
و جواهر« را در دســت اجرا داریــم، زیرا از 
آنجا که بســیاری از گردشگران خارجی به 
خرید ســنگ های قیمتی عالقه دارند، این 
حوزه مزیت نســبی چشــمگیری محسوب 
می شــود؛ بنابراین برای رونــق افزون تر این 
عرصه می توان از قابلیت های جامعه نخبگانی 

بهره مند شد.

  هیاهوی غیرواقعی
وی ادامه می دهد: در سال های اخیر شاهد ارائه 
آمارهایی از مهاجرت نخبگان هستیم که بیش 
از آنکه متکی بر داده های مستند باشد، هیاهویی 
غیرواقعی است، زیرا حتی داده های منتشر شده 
از سوی کشورهای پیشرفته نیز چنین قضیه ای 
را تأیید نمی کند. همچنین 0.3 درصد از جامعه 
دانشگاهی ما نخبه محسوب می شوند که بنابر 
رصدهای انجام شده، این افراد هنوز در کشور به 
کارمشغولند؛ تعدادی نیز که به خارج رفته اند در 
»مرز دانش« بوده و با مراکز علمی ما همچنان 
مرتبط هستند؛ همچنین بسیاری از سرآمدان 
غیرمقیم ما به کشــور بازگشــته و به فعالیت 

می پردازند.

فرهنگ و هنر

میراث

د امدا

وعده هایی که محقق نشد
 منزل حمید سبزواری در بهت ویرانی

 قدس: برای کوتاه کردن 
مقصــد خــود از کوچه 
پس کوچه هــای بیهــق 
شهر ســبزوار راه خود را 
قائم  خیابان  ســمت  به 
کــج می کنم پس از طی 
مسافتی به کوی قائم 6 

که از قدیمی ترین محله های سبزوار است، می رسم. 
در اواسط کوچه خانه ای قدیمی و کاه گلی، جلوه ای متفاوت به 
این کوچه بخشیده است، نزدیک تر می شوم. مشخص است که 
خانه قدمت زیادی دارد، قسمتی از دیواره های کاه گلی بیرون 

خانه به علت گودبرداری زمین کنار دست فرو ریخته است.
درب این خانه قدیمی باز است.

دســتم را روی درب آهنی می کوبم صدایی از داخل شنیده 
می شود، بفرمایید. می پرســم مالک این خانه شما هستید؟ 
مردی که در حال آبیاری درختان می باشــد، جواب می دهد: 
خیر، اینجا خانه حمید سبزواری است. اوضاع اسفناک این خانه 
پس از سه سال از فوت »پدر شعر انقالب« حالم را دگرگون کرد 
و تمام قول های ریز و درشــت مسئوالن برای مرمت این بنا و 
تبدیل آن به موزه شعر انقالب در ذهنم مرور شد. قول هایی که 
همه روی کاغذ باقی مانده و عمالً هیچ اتفاق تازه ای در این بنا 
انجام نشــده، انگار به جای موزه شعر انقالب، موزه ای از همه 

غفلت های مسئوالن مقابل چشمانم بود.
به یاد می آورم در 22 خرداد ســال گذشته در دومین سالگرد 
پدر شعر انقالب بر مبنای تفاهم نامه ای که مابین دانشگاه حکیم 
سبزواری و محسن ممتحنی، پسر مرحوم سبزواری منعقد شد، 
مقرر شد این خانه که بخش غربی آن یک اثر تاریخی از دوره 
قاجار اســت عملیات مرمت آن در ســه تا چهار سال انجام و 
تبدیل به خانه شعر انقالب شود و اعتبار 2 میلیارد ریالی این 
بنا نیز از محل اعتبارات پژوهشی دفتر دانشگاه حکیم سبزواری 
و وزارتخانه تأمین شود. و اما اینکه چه عواملی سبب تأخیر در 
شروع عملیات بهسازی خانه مرحوم سبزواری پس از گذشت 
یک سال شده مرا ترغیب کرد تا پیگیر تأخیر عملیات مرمتی 
بنا باشم و هم وعده های صرفاً روی کاغذ نوشته شده مسئوالن 

را در سومین سالگرد پدر شعر انقالب بار دیگر یادآوری کنم.
ســلیمانی، مسئول طرح های میراث فرهنگی دانشگاه حکیم 
ســبزواری در این ارتباط به مجله اینترنتی اســرارنامه گفت: 
مدیریــت و بهره برداری فرهنگــی از موقوفه تاریخی مرحوم 
ســبزواری در ۱5 آبان سال 96 در قراردادی به مدت ۱5 سال 
به دانشگاه حکیم ســبزواری واگذار شده است. وی در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بر تأمین مبلغ 2 میلیارد ریال از اعتبارات 
پژوهشــی دفتر ریاست دانشــگاه حکیم در امر مرمت خانه 
مرحوم ســبزواری اظهار داشت: مشکل عمده تأخیر در روند 
عملیات مرمت این بنا، بحث بودجه دانشــگاه حکیم است با 
توجه به اینکه شــرایط مالی دانشگاه نسبت به سال گذشته 
افت چشمگیری داشــته عمالً کار با وقفه مواجه شده است. 
وی اضافه کرد: بهسازی این بنای تاریخی حدود ۱50 میلیون 
تومان اعتبار نیاز دارد و در جلســه ای که با متولیان دانشگاه 
حکیم برگزار شد قرار است هماهنگی هایی با برخی نهادها چون 
شهرداری و میراث فرهنگی صورت گیرد تا برای مرمت بنای 

منزل حمید سبزواری در کنار دانشگاه قرار گیرند. 

 اجرای ۱۰۷۸ طرح اشتغال برای مددجویان
خبرنگار  بجنــورد- 
کمیته  مدیرکل  قدس: 
شمالی  خراســان  امداد 
با اشــاره به اقدامات این 
نهــاد در زمینه توســعه 
طرح های صنایع دســتی 
گفت: ایــن نهاد تاکنون 

بیش از ۱078 شغل در بخش صنایع دستی استان راه اندازی 
کرده است. مجید الهی راد به اختصاص بیش از ۱۴3 میلیارد و 
500 میلیون تومان اعتبار برای توسعه اشتغال مددجویان تحت 
حمایت این نهاد در سال 98 اشاره کرد و ادامه داد: درمجموع 
بیش از ۱۴3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار برای توسعه 

اشتغال مددجویان این نهاد اختصاص  یافته است.

 عیادت  مدیران  و هنرمندان  از استاد برزگر 
جمعی  جلیل فخرایی: 
مدیــر  هنرمنــدان،  از 
فرهنگی  معــاون  و  کل 
اداره کل  و مطبوعاتــی 
فرهنگ و ارشاد خراسان 
رضــوی از اســتاد امیر 
خراسانی  شــاعر  برزگر، 

که مدتی اســت دچار بیماری شــده، عیادت کردند. در این 
مراسم که به همت دفتر شــعر و ادب ارشاد خراسان رضوی 
 برگزار شــد، دکتر مصطفی زاده، محمد نیک، ناصر عرفانیان، 
هاشم رضا زاده، فرشید شاهسون پور و... حضور داشتند. مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراســان رضوی در این دیدار، 
شاعران خراسانی بویژه پیشکسوتان این هنر قدسی را به عنوان 
ذخایر معنوی استان یاد و بر ضرورت توجه هرچه بیشتربه این 

عزیزان تأکید کرد.

 ٢٥۱ اثردر جشنواره فیلم روستا و عشایر
و  فرهنــگ  مدیــرکل 
ارشاد اســالمی خراسان 
شــمالی گفت: 25۱ اثر 
از ۱69 هنرمند کشــور 
نخســتین  دبیرخانه  به 
جشــنواره فیلم روستا و 
عشایر در خراسان شمالی 

رسید. فرخنده افزود: خراسان شمالی با ارسال 27 اثر، گلستان 
2۱ اثر و تهران با ۱9 اثر بیشترین مشارکت در بین استان های 
کشور را دارند. وی افزود: به منظور شناسایی و معرفی برترین 
آثار کوتاه در سطح ملی و ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان، 
جشنواره سراســری فیلم کوتاه روستا و عشایر ۱۴ تا ۱7 تیر 

امسال در بجنورد برگزار می شود.

تربت حیدریه   فرماندار تربت حیدریه از راه اندازی نخستین 
قطار گردشگری مشهد- تربت حیدریه همزمان با جشنواره ملی 
سرخ و سفید خبر داد. علی رستمی افزود: این جشنواره با هدف 
معرفی دو محصول مهم این شهرستان یعنی ابریشم و عقیق شهر 
بایگ تربت حیدریه و با حضور گردشگران، اهالی فرهنگ و نیز 
فعاالن حوزه اقتصادی ابریشــم و معدن، 23 و 2۴ خرداد ماه در 

شهر تربت و بخش بایگ برگزار می شود.

بجنورد   رئیس اداره حمل ونقل مســافر اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی گفت: با راه اندازی سامانه 
سپهتن )سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل عمومی( 
در این اســتان، شکایت ها و تخلفات حمل و نقل عمومی استان 
کاهش یافته است. علی شرفي اظهار کرد: با استفاده از این سامانه، 
رسیدگی به شکایات مسافران تسهیل  شده و تخلفات رانندگان 

به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. 

طرقبه   جشنواره صنایع دستی و غذاهای محلی شهرستان 
طرقبه شاندیز همزمان با روز جهانی صنایع دستی در روستای 

جاغرق برگزار شد.

بردسکن    مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بردســکن از راه اندازی ســیزدهمین اقامتگاه بومگردی دراین 
شهرستان خبرداد. احمد صابری زارع افزود: این اقامتگاه بومگردی 
دارای هشت اتاق و در بنایی به مساحت حدود ۴00 مترمربع  در 
بخش مرکزی بردسکن در منطقه کوهپایه ای و در محیطی مفرح 

و سرسبز قرار گرفته است.

 ارائه خدمات ماساژ در آرایشگاه ها 
غیرقانونی است

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: وزارت 
ورزش و جوانان وظیفــه دادن آموزش، مجوز و نظارت بر 
مراکز ماساژ )ریلکسیشن( در استان را دارد ولی اگر مرکز 
یا ماســوری بخواهد وارد وادی ماســاژ درمانی شود حتماً 
باید مجوزش را از وزارت بهداشــت و درمان بگیرد. دکتر 
گلدوزیــان افزود: به طور معمول ایــن مجوز برای ماماها، 
فیزیوتراپ هــا و متخصصان طب ســنتی، طب فیزیکی و 
کایروپراکتیک ها صادر می شــود و این به معنای آن است 
که دیگران نباید اجازه ورود به وادی ماساژدرمانی یا ادعای 
درمان با ماساژ داشــته باشند. وی ادامه داد: ارائه خدمات 
ماساژ در سالن های خصوصی، آرایشــگاه ها و امثال آن ها 
غیرقانونی است و این مســئله می تواند برای گیرنده های 
خدمات ماســاژ از نظر انتقال انواع بیماری ها و آسیب های 

فیزیکی خطر داشته باشد. 

 برگزاری مسابقات شطرنج در مشهد
رئیس هیئت شــطرنج 
خراســان رضوی گفت: 
شــطرنج  مســابقات 
رده های مختلف ســنی 
اســتان به مدت دو روز 
در مشهد برگزار و نفرات 
برتر این مسابقات معرفی 
شدند. رضا پاشا نجاتی در خصوص این مسابقات گفت: 2۱0 
شطرنج باز دختر و پســر در رده سنی هشت، ۱0، ۱2 و ۱۴ 
ساله و همچنین پیشکســوتان در هیئت شطرنج استان به 
رقابت پرداختند که نفرات برتر این مســابقات به رقابت های 

کشوری اعزام می شوند.

 حضور سرمربی تیم ملی شمشیربازی 
در مسابقات جهانی 

ســرمربی خراسانی تیم 
ملــی شمشــیربازی و 
رئیــس هیئت اســتان 
بــه مســابقات جهانی 
اعزام شــد.علی  توکیو  
هیئت  رئیس  یعقوبیان، 
خراسان  شمشــیربازی 
رضوی و ســرمربی تیم ملی شمشیربازی ایران، به مسابقات 
جهانی توکیو اعزام شــد. تیم ملی شمشیربازی ایران در سه 
اسلحه و در دو بخش آقایان و بانوان به مصاف حریفان می رود 
که علی یعقوبیان، ســرمربی تیم اســلحه اپه در این دوره از 

رقابت ها خواهد بود. 
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ایسنا  نماینده مردم کاشمر و خلیل آباد در مجلس شورای 
اسالمی گفت: با وجود اینکه بیمارستان خلیل آباد افتتاح شده 
و نیروهایی در آن استخدام شدند اما هنوز این بیمارستان 
رئیــس ندارد. بهــروز بنیادی در مجمع خیرین ســالمت 
خلیل آباد گفت: با وضعیت فعلی، بیمارستان این شهرستان 
را نمی شود به طور کامل راه اندازی کرد. ابتدا بیمارستان باید 
رئیس داشته باشد اما با وجود اینکه بخشی از نیروهای مورد 
نیاز استخدام شده اند، تاکنون کسی این مسئولیت را قبول 
نکرده اســت. بنیادی افزود: شهرستان خلیل آباد در زمینه 
برخی پزشکان متخصص بخصوص حوزه زنان با کمبودهایی 

مواجه بوده و منطقه را با مشکالتی مواجه کرده است.

قدس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماده 
رمینرالیزه کننده و ضدپوسیدگی دندان طراحی و تولید 
کردند. ایــن محصول به همت دکتر حســین باقری و 
دکتر عبدالرسول رنگرزی از اعضای هیئت علمی مراکز 
تحقیقات مواد دندانی و دندانپزشکی و دکتر فرامرزی و 
دکتر حجت پناه عضو این گروه تحقیقاتی طراحی و تولید 
شــده و در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور به ثبت اختراع رسیده است .
وجــود این ماده در محصــوالت خوراکی مانند آدامس 
و خمیردندان می تواند نقــش مهمی در کاهش قیمت 

محصوالت حاوی این ماده داشته باشد.

نیشابور- خبرنگارقدس  از ســال ۱392 تاکنون 
برتعداد معلوالن شهرستان نیشــابور افزوده شده و 50 
درصد آن ها معلوالن  مادرزادی هستند. رئیس دانشکده 
علوم پزشکی  نیشابور در نشست پیشگیری از معلولیت ها 
اظهــار کرد: امروزه عملکرد دانــش ژنتیک در مدیریت 
بیماري ها با برداشــتي که متولیان سالمت در دهه هاي 

گذشته از این دانش داشته اند کامالً متفاوت است.
دکتــر محســن عظیمی نژاد بــر اهمیــت و ضرورت 
پیامدهــای  از  پیشــگیری  در  ژنتیــک«  »مشــاوره 
 احتمالــی بیمــاری و کاهــش ابتال یــا  انتقــال آن 

به سایر خویشاوندان تأکید کرد. 

نیمی از معلوالن نیشابور مادرزادی هستندتولید ماده ضدپوسیدگی دندان در مشهدبیمارستان خلیل آباد رئیس ندارد
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حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

۱. نوشــیدنی داغ – مژده دهنده – قافله  
2. زن یا شوهر- جایگاه- بازیکن سال های 
تیم فوتبال استقالل تهران با نام کوچک 
»محمد« ملقــب به بکام آســیا 3. بهانه 
 بیجــا- هدایت کننــدگان- دهنه اســب 
۴. نپذیرفتن- پایتخت اتریش - نشــانی- 
نوعــی باالپــوش 5. خداونــد عالــم- از 
صبحانه جات 6. ماده بیهوشــی- شــکل 
فراعنــه- هیمه-  مورد عالقه  هندســی 
خط کــش هندســی 7. برابــر فارســی 
»سایدبای ساید«- مخفف شاه- یاری رسان- 
مظهر نرمی 8. دوم- مقابل نسیه- خرمن 
مــاه 9. نومیــد- بیماری مســری بومی 
هندوســتان- پسوند مصدرجعلی- خواب 
شــیرین ۱0. خمیر بتونه - ســاز بادی 
 فرنگــی- اســلحه رســتم- خوگرفتــن 
۱۱. درخــت پرشــاخ و برگ شــهری- 
خشــمناک ۱2. درس در گویــش معلم 
سوئیســی-  مشــهور  تنیســور  لندنی- 
کشــیدن زبان روی سطحی- صوت درد 
۱3. پیشوندی معادل یک میلیارد- مردی 

که پلکش شــکافته شــده باشد- وسیله  
رگ زنی ۱۴. شــاهکار حماســی هومر- 
المــپ الکترونیکی دوالکتــرودی- حکام 
۱5. پذیرای میهمان- پول بعضی ها از آن 

باال می رود- تابه نان پزی

۱. تقاطع دو خیابان- ماده مورد استفاده 
در پرکردن دنــدان 2. رجا- مثال آوردن- 
لوح فشــرده 3. درخت تســبیح- نوعی 
پارچه پنبــه ای ارزان قیمــت- نام اصلی 
مغول ها خونریــز  ســرکرده   تموچیــن 

۴. بخشــی از خــاک کرمــان را دربــر 
می گیــرد- رودخانــه اروپایی- شــگرد- 
حیوان نجیب 5. چشــم- از علوفه جات- 
عالمــت جمع فارســی 6. رایحــه و بو- 
دیــد- معروف ترین مجله مد و پوشــاک 
 جهان که در 86 کشــور منتشر می شود 
 7. گریبان- ودایــع- از گمراهی درآمدن 
8. ردیــاب الکترونیکــی- از درجه داران 
ارتشــی 9. قوم ایران باســتان- یکدیگر- 
شایسته ۱0. بازسازی- تر و تازه- مروارید 

 درشــت ۱۱. لحظه - بی خبــر و ناگهانی- طالیی رنگ
۱2. کاغذ پیچیده شده- شهر ارگ- صد مترمربع- قاره 
کهن ۱3. پرتوها پس از عبور از این نوع عدســی از هم 
دور می شوند- دریانورد- خورشید ۱۴. رها- اهانت کردن 
- شعله آتش ۱5. از انواع پیوند درختان- خارج کردن
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