
 التهاب عصبی!»اختیاریه« در مشهد
حاشیه سازی میهمانان  یک کنگره بین المللی پزشکی در مشهدروزنامه قدس فردا میزبان عوامل یک برنامه تلویزیونی است

مرتضی فاطمی، مجری و مصطفی امامی، کارگردان 
برنامه تلویزیونــی »اختیاریه« عصر فــردا میهمان 
برنامــه »تیتر یک« در روزنامه قدس خواهند بود.  به 
گزارش قدس آنالین، مؤسســه فرهنگی قدس در 
 راستای اهداف و برنامه های چند رسانه ای خود با نام 
»تیتر یک« پس از برگزاری نشســت و همایش هایی 
همچون اکران فیلــم »یتیم خانه ایــران« با حضور 

ابوالقاسم طالبی، کارگردان...

کنگــره بین المللی التهاب عصبی عصر سه شــنبه 
گذشته در حالی در دانشکده پزشکی مشهد افتتاح 
شد که با حاشــیه های عجیبی همراه بود. هر چند 
حضور میهمانــان خارجی در این نــوع کنگره ها با 
پوششــی متفاوت از عرف جمهوری اسالمی ایران، 
تبدیل به رویه ای ثابت شــده، اّما این بار، میهمانان 
داخلــی و خارجی این کنگــره بین المللی، در حاِل 

مصرِف دخانیات و با پوششی... .......صفحه 3 .......صفحه 4 
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سود بنگاه ها از قولنامه های صوری!
گالیه دادستان مشهد 
از برخی مدیران شهری

دغدغه مندان شادی 
و واگذاری بدون مجوز 

تنها پارک جنگلی

استاندار 
خراسان رضوی: 

 آب در این اقلیم
 از نفت 

با اهمیت تر است

.......صفحه 2 .......صفحه 3 

قدسازماجرایپردردسرثبتناممدرسهدرمحدودهجغرافیاییگزارشمیدهد

.......صفحه 2 

در مراسم سومین سالگرد درگذشت »پدر شعر انقالب« بیان شد

»سبزواری«برای
ارزشهایاسالمیمیسرود

دادستان عمومی و انقالب مشهد بر استمرار حمایت دستگاه قضایی 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر تأکید کرد. قاضی صادقی گفت: 
دســتگاه قضا حمایتی قاطع از آمران به معروف و ناهیان از منکر 

دارد و حتی شعبه های ویژه ای در دادسرای ...

 استاندار خراسان رضوی گفت: آب در این استان از نفت با اهمیت تر 
بوده و باید در راســتای افزایش بهره وری مصرف این نعمت خدادادی 
تالش شــود. علیرضا رزم حســینی در دوره آموزشی مدیریت جامع 

حوادث و بالیا که در تاالر ابن هیثم مشهد برگزار شد...

بزرگداشــت یاد و خاطره پدر شــعر انقالب، 
مرحوم اســتاد حمید ســبزواری در آستانه 
سومین ســالگرد درگذشت اســطوره شعر 
انقــالب، در محــل آرامگاه مرحوم اســتاد 

حمید ســبزواری واقع در پارک جانبازان در 
مراســمی با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، مسئوالن، استادان، شاعران، 
فرهیختگان و با شرکت شهروندان سبزواری 

برگزار شــد. در این مراسم مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ضمن ابالغ 
سالم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مردم 

.......صفحه 4 فرهنگ دوست سبزوار...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

پنجشنبه 23 خرداد 1398

 9 شوال 1440 
13 ژوئن 2019  
سال سی و دوم  
شماره 8987   
ویژه نامه 3371 

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 پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.منتظر سوژه های شما از طریق سامانه پیامکی  هستیم.

شماره پيامک:   300072305

گزارش قدس از دغدغه تابستانی والدین

تعرفهداغکالسهای
.......صفحه 2 اوقاتفراغت!

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت سارینا سرام گناباد ) سهامی خاص( 

به شماره ثبت 1263  و شناسه ملی  14003636708
بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سارینا 
سرام گناباد دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه مورخه 1398/04/02 ساعت 9 صبح که 
 - سناباد  خیابان   - مشهد  آدرس  به  ذیل  شرح  به 
خیابان قائم - قائم 19 - جنب مسجد قائم - پالک 142 

برگزار می گردد حضور بهم رسانید
دستور جلسه:

1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسان
هیئت مدیره
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران   
نگهداری فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت اول(

دانش�گاه فردوسی مش�هد در نظر دارد نس��بت به شناس��ایی پیمانکار با رعایت آیین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات و 
آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی و پس از ارزیابی کیفی پیمانکاران اقدام نماید.

1- نام و نشانی مناقصه گذار: دانشگاه فردوسی مشهد
نشانی: میدان آزادی-پردیس دانشگاه فردوسی- سازمان مرکزی -مدیریت ساختمان ها و تأسیسات

2- موضوع مناقصه: نگهداری فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد   
3- محل اجرا: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد

4- مدت اجرا: 24ماه شمسی   
5- مبلغ برآورد اولیه: حدود78،000 میلیون ریال

6- حداقل شرایط متقاضی:   داشتن گواهینامه صالحیت حداقل رتبه 4کشاورزی اخذ شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7- نظارت بر عهده مشاور معرفی شده از سوی کارفرما خواهد بود.
8- ش��یوه دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: متقاضیان واجد شرایط می تواند اسناد ارزیابی کیفی را ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی از 
اداره س��اختمان و تأسیس��ات دانش��گاه واحد قراردادها دریافت و حداکثر تا تاریخ 1398/04/05داخل پاکت مهر و موم ش��ده، تحویل دبیرخانه 

مدیریت امور اداری و پشتیبانی و اداره ساختمان ها و تأسیسات دانشگاه نمایند.
9- متقاضیان می بایست مبلغ 500/000 ریال را بابت خرید اسناد به  حساب 425299301 نزد بانک تجارت بنام عواید اختصاصی اداری و پشتیبانی 

دانشگاه فردوسی مشهد واریز نمایند.
10- مدارک مربوط به پیمانکار ظرف مدت یک هفته بررسی و از پیمانکاران واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد )محل، 
زمان، مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل و بازگشایی پاکت متعاقبًا به اطالع خواهد رسید(. بدیهی است ارائه مدارک فوق الذکرهیچ گونه حقی 

را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
11- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق بخشنامه 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/04/22 می باشد.

12- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 05138802232 تماس حاصل نمایند. 
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آگهی مناقصه عمومی
شرکت تعاونی مسکن دارابام پارت در نظر دارد عملیات اجرائی تکمیلی و 
رفع نواقص تعداد حدود 189 واحد از 317 واحد واقع در مشهد ) شهرجدید 
گلبهار ( ش��امل گچکاری ، نصب لوازم بهداش��تی ، س��اخت و تعمیر و رگالژ 
درب و پنج��ره های یوپی وی س��ی و چوبی ، آسانس��ور و غی��ره را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
بدینوس��یله از متقاضیان و پیمانکاران واجد ش��رایط دعوت میگردد جهت 
دریاف��ت مدارک با ش��ماره تلفن 09039720402 تماس حاصل و پیش��نهاد 
خ��ود را کتب��ًا ظرف م��دت یک هفته از تاری��خ آگهی اع��الم نمایند ، بدیهی 
اس��ت تعاونی در رد یا قبول پیش��نهادات رس��یده مجاز خواهد بود . ضمنًا                   

هزینه های آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود 

آگهی فراخوان شرکتهای متقاضی 
سرویس مدارس

باستناد ماده6دس��تورالعمل اجرایی آیین نامه حمل 
ونق��ل دانش آموزی از کلیه ش��رکتهای حقوقی فعال 
در حوزه حمل ونقل مس��افر دع��وت بعمل می آید به 
منظ��ور توان س��نجی جهت فعالیت در س��ال تحصیلی 
99-98جهت دریافت اسناد به سازمان مدیریت حمل 
ونقل بار و مس��افر شهرداری سبزوار به آدرس بلوار 
کشاورز-س��ازمان مدیری��ت حمل ونقل بار ومس��افر 

شهرداری سبزوار مراجعه نمایند.
آخری��ن مهل��ت تس��لیم اس��ناد:پایان وق��ت اداری 

98/3/31
حض��ور در فراخ��وان وارائ��ه مدارک،هیچگونه حقی 
ب��رای ش��رکت ایجاد نم��ی نمای��د وهم��کاری در طرح 
س��رویس مدارس منوط به موافق��ت و تایید کارگروه 
ماده18س��رویس م��دارس میباش��د ودر صورت عدم 
تاییدصالحی��ت ش��رکت ح��ق هیچگون��ه اعتراضی را 

ندارد.
شرکتهایی که سال قبل در امر سرویس مدارس فعال 
بوده اند میبایست قبل از پایان مهلت ثبت نام، نسبت 

به تهیه و ارائه مفاصا حساب ادارات اقدام نمایند.
قیمت اس��ناد:1.000.000 ریال میباش��د که میبایست 
به حس��اب س��ازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر 

شهرداری سبزوار واریز گردد.
به مدارک ارس��ال شده پس از تاریخ فوق ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر 

شهرداری سبزوار
کارگروه ماده18سرویس مدارس سبزوار
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی شرکت 
صنایع الماس کاشی نیشابور))سهامی خاص(( 

به شماره ثبت24448
کاش��ی  الم��اس  ش��رکت  داران  س��هام  کلی��ه  از 
نیشابور))سهامی خاص((دعوت می گردد درجلسه 
مجم��ع عمومی ع��ادی ک��ه در تاری��خ 98/4/20 از 
ساعت 18 در محل کارخانه شرکت واقع در کیلومتر 
22 جاده مش��هد، قدمگاه تشکیل می گردد شرکت 

فرمائید.
دس��تور جلسه:1-رس��یدگی و تصویب ترازنامه و 

حساب سود و زیان سال 1397
2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی
4-س��ایر مواردی ک��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 

باشد.
رئیس هیئت مدیره شرکت الماس کاشی نیشابور
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه و فوق العاده تعاونی چند منظوره 

کارکنان انتقال نیرو )تکانیر( نوبت دوم
ش��رکت تعاونی در ساعت 15 روز دوشنبه سوم 
تیرم��اه 98 در محل مس��جد حجت خیاب��ان امام 
رضا)ع( جنب- هتل درویش��ی برگزار می شود. 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود با در دست 
داش��تن کارت شناس��ائی جه��ت اتخ��اذ تصمیم 
نس��بت به موضوعات ذیل حضور بهم رس��انند. 
اعضاء محترمی که امکان حضورش��ان در جلس��ه 
مقدورنیس��ت می توانن��د ح��ق رأی خ��ود را به 
موجب وکالتنامه به فرد دیگری واگذار نمایند.

هر عضو می تواند س��ه وکالتنامه و غیرعضو یک 
وکالتنامه داشته باشد.

دستور جلسه اول
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان

2- ط��رح اتخاذ تصمی��م در خص��وص صورتهای 
مالی سال 97 و تقسیم سود

3- طرح تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
4- انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی الب��دل برای 

مدت یکسال مالی
دستورجلسه فوق العاده ساعت 17

1- بررسی و تصویب اساسنامه جدید
2- تغییر آدرس )ماده 6 اساسنامه(

هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت  اول شرکت تعاونی  تولیدی - توزیعی تالش و توکل 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی تالش و توکل رأس ساعت 17 روز پنج شنبه مورخ 98/04/13 
در محل دفتر ش��رکت واقع در بلوار خیام - خیام 23 مجتمع نس��ترن طبقه دوم - واحد 6 برگزار می گردد. از 
کلیه اعضای ش��رکت دعوت بعمل می آید در جلس��ه مذکور حضور بهم رسانند. چنانچه حضور عضوی در جلسه 
مجمع میس��ر نباش��د می تواند حق رأی خود را بموجب وکالتنامه کتبی به عضو دیگر یا نماینده ی تام االختیار 
خود واگذار نماید که در این صورت هر عضو سه وکالت و غیر عضو یک وکالت می تواند به همراه داشته باشد. 
الزم اس��ت عضو به همراه وکیل یا نماینده خود تا یک روز قبل از مجمع به دفتر ش��رکت مراجعه و ضمن ارائه 

وکالت، برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
با توجه به انتخابات بازرسان کلیه کاندیدا های بازرسی بایستی طی ساعات اداری تا یک روز قبل از مجمع به 

دفتر شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.
 دستور جلسه:1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان 

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97 و نحوه تقسیم سود 
3-  طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98

4- تعیین خط مشی آتی شرکت
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

هیئت مدیره
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قدس از ماجراى پر دردسر ثبت نام مدرسه در محدوده جغرافيايى گزارش مى دهد

سود بنگاه ها از قولنامه هاى صورى! 
محبوبه على پور مطابق اصل سى ام قانون 
اساســى «دولت  موظف  است  وسايل  آموزش  و 
پرورش  رايگان  را براي  همه  مردم تا پايان  دوره  
متوسطه  فراهم  سازد و وسايل  تحصيالت  عالي  
را تا سر حد خودكفايي  كشــور به طور رايگان  

گسترش  دهد».
درحالى براســاس اين ســند ملى و معتبر؛ بر 
تحصيل رايگان تأكيد شــده كه سال هاســت 
حتى در مدارس دولتى، به وضوح شــاهد رواج 
خصوصى سازى و پولى شدن نظام تعليم و تربيت 

در كشور هستيم. 
چنان كه با فرا رســيدن خرداد ماه و تب و تاب 
دوباره خانواده ها براى ثبت نام در سال تحصيلى، 
مى توان ماجراى هميشــگى مشاركت اجبارى 
را در تأمين هزينه مدارس مشاهده كرد كه به 
اشكال مختلف به والدين تحميل مى شود. از اين 
موارد مى توان به پرداخت هزينه براى دور زدن 
قانون ثبت نام دانش آموزان براســاس محدوده 

جغرافيايى اشاره كرد.

   دست اندازهاى تكرارى يك قانون
پونه امجدى، مادر ســه فرزند بــا دلخورى از 
وضعيت هميشــگى ثبت نام، مى گويد: گرچه 
تصور مى شود خانواده ها به دليل كيفيت مدارس 
بر ثبت نــام در خارج از محدوده اصرار دارند، اما 
درواقع مهم ترين انگيزه والدين آرامش و راحتى 
خود و فرزندانشان براى تردد است، زيرا تجربه 
نشــان داده كيفيت مدارس دولتى ما با وجود 
هزينه هــاى گزافى كه والديــن خرج مى كنند 
چنــدان با يكديگر تفاوتى ندارد. بنابر شــواهد 
امروزه هزينه تحصيل دانش آموزان در مدارس 
ابتدايى دولتى كمتر از هزينه برخى رشته هاى 

دانشگاهى نيست.
مژده الياسى، مادر جوانى كه امسال فرزندش به 
كالس اول ابتدايى مى رود نيز مى گويد: محله اى 
كــه ما زندگى مى كنيم هنوز به طور كامل آباد 
نشده و فضاهاى خالى و پراكنده بسيارى وجود 
دارد كه حتى براى تردد بزرگساالن امن نيست. 
بنابراين من بايد فرزندم را در مدرســه نزديك 
منزل والدينم ثبت نام كنم كه رفت وآمد مشكل 
نباشد. اين درحالى است كه اين مدرسه به دليل 
قرار نداشتن ما در محدوده جغرافيايى آن ها، از 
ثبت نام خوددارى مى كند. البته برخى والدين 
اشاره مى كردند با پرداخت هزينه اى توانستند 
فرزندشان را ثبت نام كنند. اين در شرايطى است 
كه ما توان پرداخت هزينه هاى اضافى را نداريم.

   دور زدن قانون با ابزار قانونى
محســن علوى، كارمندى اســت كه ماجراى 
جالبى را براى ثبت نام فرزندش در پايه چهارم 
تجربه كرده و مى گويد: به منظور انتقال فرزندم 
براى ثبت نام در مدرسه جديد؛ متقاضى پرونده 
تحصيلى او بودم كه يكى از مسئوالن در مدرسه 

قديمى تأكيد داشت: «بايد هزينه اى بپردازيد تا 
بتوانيد پرونده را بگيريد. سپس با شوخى افزود: 
هرقدر در جيبتان اســت بدهيد! چون ما سال 
گذشته براى اين مدرسه هزينه كرديم و سرويس 

بهداشتى ساختيم و...»
وى همچنين در ادامه مى افزايد: براى ثبت نام به 
مدرسه اى رفتم كه تنها يك كوچه با ما فاصله 
دارد، اما مسئوالن مدرسه به دليل قرار نگرفتن 
خانه ما و مدرســه در يك محدوده جغرافيايى؛ 
از ايــن قضيه خوددارى كردند. درحالى كه اين 
مدرسه نسبت به مدارس ديگر در محدوده ما، 
بســيار نزديك تر است. از همين رو بنابر راهكار 
رايجى كه در دور زدن اين قانون وجود دارد؛ به 

دنبال تهيه قولنامه اى صورى 
معامالت  بنگاه هاى  اما  بودم، 
براى صدور  مى كردند  تأكيد 
قولنامه با كــد رهگيرى بايد 
500 هــزار تومان بپــردازم. 
بــا وجــود اين در مدرســه 
كه  والدين  برخى  يادشــده؛ 
شرايط مشابهى داشتند، اظهار 
مى كردند: فهرســتى از افراد 
خارج از محدوده براى ثبت نام 
تهيه شده كه در صورت نبود 
دانش آمــوز در اين منطقه؛ 
فرزندان ما را ثبت نام خواهند 
كرد. البته قرار شــده در اين 

فهرست ميزان كمك هاى والدين در مشاركت 
مدرسه نيز قيد شــود. بنابراين احتمال مى رود 
با اين رويه، ثبت نام دانش آموزان ميدانى براى 

رقابت پرداخت هزينه هاى گزاف شود. 
براى آگاهى از صدور قولنامه صورى با بنگاهى 
معامالت مســكن تماس گرفتيم كه شنيديم: 

براى ثبت نام قولنامه با كد رهگيرى طرفين بايد 
300 هزار تومان بدهند، اما هزينه صدور قولنامه 

دستى براى هر نفر180 هزار تومان مى شود.

  فرهنگ سازى و نظارت
با وجود آنكه جمعيت دانش آموزى در سال هاى 
اخير رشــد محسوســى داشــته، آيــا اجراى 
محدوده بندى همچنان ضرورى به نظر مى رسد؟ 
رئيس اداره ارزيابى عملكرد و پاســخگويى به 
شكايات آموزش و پرورش خراسان رضوى بابيان 
اينكه بحث محدوده بندى جغرافيايى، بيش از 
دو دهه اســت كه وجود دارد و البته با افزايش 
جمعيــت دانش آموزى در مناطقــى؛ آموزش 
وپــرورش همچنان ناگزير به 
سياســت گذارى  اين  اجراى 
است. البته اين محدوده بندى 
خــاص  مــدارس  شــامل 
هماننــد غيردولتى، شــاهد 
نمى شــود؛  هنرســتان ها  و 
مى گويــد: بــه طــور كلى 
پايه هاى  براى  محدوده بندى 
ابتدايى،  اول  يعنــى  ورودى 
هفتــم و دهــم در مدارس 
البته  مى شــود.  اجرا  دولتى 
اين محدوده بندى ها مناسب 
با رشد جمعيت دانش آموزى 
و ساخت وساز مراكز آموزشى 
جديد؛ هرساله از سوى ادارات آموزش و پرورش 
در مناطق و شهرســتا ن ها مورد بازنگرى قرار 
مى گيــرد. همچنيــن چنانچــه دانش آموزى 
بدهكارى خاصى از سال گذشته در زمينه تهيه 
كتاب و يا بيمه نداشــته باشد، خارج از ضوابط 
قانونى و به هنگام ثبت نام، دريافت كارنامه و هر 

خدمت ديگرى؛ هيچ مدير مدرسه اى حق ندارد 
وجهى را مطالبه كند. 

ســيدجواد قوامى نژاد در ادامه مى افزايد: هنوز 
اطالعاتى از وضعيت آمار ثبت نام و شكايات براى 
سال تحصيلى پيش رو نداريم. درحالى كه در سال 
گذشته در كل اســتان خراسان رضوى، 1648 
مورد شــكايت حضورى و غيرحضورى داشتيم 
كه درهمين سال نيز رسيدگى شده است. البته 
بيشترين ميزان شكايت به دريافت وجه با 838 
مورد مربوط مى شد. همچنين ثبت نام درخارج از 
محدوده با 229 مورد در رتبه ســوم قرار گرفته 
است. از ديگر موارد كه رتبه هاى بعدى را شامل 
مى شود، مى توان به تكريم ارباب رجوع با 139 
مورد و هدايت تحصيلى با 75 مورد اشاره كرد.
وى با تأكيد براينكه بهترين مدرسه، نزديك ترين 
مدرسه است، مى گويد: هرقدر در گسترش اين 
باور در جامعه فرهنگ ســازى شود بى شك در 
وضعيت تردد و هزينه هاى خانواده و دانش آموز 

سهولت حاصل مى شود.
وى ادامــه مى دهد: از صنف بنگاه هاى امالك 
تقاضا داريم از صدور قولنامه هاى جعلى پرهيز 
كنند. مدير مدارس نيز نســبت به صحت و 
اعتبار اين قولنامه ها توجه داشته باشند. ناگفته 
نماند كه در طول ســال تحصيلى و با تداوم 
رفت وآمــد دانش آموزان وضعيت صحت اين 

قضيه مشخص مى شود. 

مديرعامل انجمن حمايت از معلوالن ضايعه نخاعى 
مطرح كرد 

  واگذارى دفتر ثابت به انجمن 
پس از گزارش هاى روزنامه قدس

احمد فياض: وقتى خبر 
واگذارى  مســرت بخش 
دفتــر ثابت بــه انجمن 
معلــوالن ضايعه نخاعى 
را  رضــوى  خراســان 
شور  توانم  نمى  مى دهد؛ 
و شعف خود را به عنوان 

يك خبرنگار پنهان كنم! به راستى اينكه گزارش هاى روزنامه قدس 
نتيجه بخش مى شــود و با هميارى مسئوالن سازمان بهزيستى 
استان پس از گذشت چندين ماه و كمتر از يك سال از درج دو 
گزارش روزنامه قدس، اين انجمن حاال صاحب دفتر و محل كارى 

ثابت شده، شادى آفرين نيست؟ 
يازدهمين روز مهر سال گذشته و در حالى كه اندك اندك سوز و 
سرماى پاييزى لرزه بر تن شهروندان مى انداخت، نخستين گزارش 
با عنوان «يك دورهمى هفتگى متفاوت» و با اين تيتر «يك دفتر 
ثابت؛ خواسته چندين ساله معلوالن ضايعه نخاعى مشهد» در 
همين صفحه چاپ شــد. گزارش با اين پرسش آغاز شد كه چرا 
در خراسان رضوى بايد دورهمى هفتگى اعضاى انجمن معلوالن 
ضايعه نخاعى استان و مشهد در فضاى باز پارك ملت برگزار شود 
و اينكه با وجود قول و قرارهاى مكرر مسئوالن استانى و شهرى، 
اين انجمن همچنان از نبود يك دفتر ثابت بشــدت رنج مى برد. 
دومين گزارش گفت وگو با اعضــاى هيئت مديره انجمن درآن 
محل تحريريه روزنامه در اول آبان ســال گذشته چاپ شد كه 
مطالبه بحق معلوالن ضايعه نخاعى اســتان مطرح شد. حاال اما 
مديرعامــل و رئيس هيئت مديره انجمن از واگذارى دفتر ثابت 
توسط مسئوالن بهزيستى اســتان خبر مى دهد و قول و قرارها 
براى بازديد از دفترى كه بزودى تابلوى «انجمن معلوالن ضايعه 
نخاعى اســتان خراسان رضوى» بر سر در آن جانمايى مى شود، 

گذاشته مى شود.
در موعــد مقرر و به همراه رئيس هيئــت مديره و مديرعامل 
انجمن وارد ساختمان يادشــده در نبش وحدت 6 مى شويم. 
ساختمانى است با درختان كاج سر به فلك كشيده و تعدادى 
درخت ميوه قديمى. بهانــه گفت وگوى ما كه از دفتر ثابت تا 
ساير مطالبات معلوالن ضايعه نخاعى استان را دربرمى گيرد، از 
همين جا آغاز مى شود! خيرالنسا خوش نيت با اشاره به حضور 
عوامل فضاى سبز منطقه 5 به عنوان نخستين همياران انجمن 
مى گويد: ساختمان تقريباً شبه متروكه بوده و در نخستين قدم 
بايد حياط ساختمان و فضاى سبز آن اصالح و زيباآرايى شود و 
دست اندركاران فضاى سبز منطقه 5 قول مساعدت داده اند. وى 
افزود: زيربناى مفيد ساختمان كه حدود 500 متر است، قابل 
قبول است. كار زيادى داريم و هنوز ابتداى راهيم. در ساختمان 

بايد پاره اى اصالحات سازه اى انجام گيرد و رنگ آميزى شود. 
جا دارد از مســاعدت و هميارى دلســوزانه دكتر پوريوســف
(مديركل بهزيستى استان) و معاونان وى ازجمله دكتر فيروزى 
و آرام كه همت نموده و اين مكان آبرومند را در اختيار انجمن 

قرار داده، تقدير و تشكر نمايم.

 خيران و مسئوالن براى تجهيز دفتر دست به كار شوند
دفتر انجمن حمايت از معلوالن ضايعه نخاعى خراسان رضوى اما 
تجهيزات ادارى و امكانات اوليه ندارد. ســخن از تجهيزات كه به 
ميان مى آيد؛ مديرعامل انجمن اظهار مى كند: حاال ديگر بهانه اى 
براى مســئوالن استانى و شــهرى و نيز خيران و نيك انديشان 
نيست! شــعار بس اســت. حدود 2000 معلول ضايعه نخاعى 
اســتان و مشهد چشــم اميد به همكارى و هميارى شهروندان 
نيكوكار، مســئوالن و مديران دوخته انــد. دفتر انجمن در واقع 
هيچ گونــه تجهيزات ادارى و رفاهى نــدارد. تجهيزات رايانه اى، 
ميزهاى خدمات، صندلى هاى آموزش، وسايل پذيرايى و رفاهى، 
يخچال، بخارى و ده ها قلم اصلى ديگر بشــدت نياز است. اينجا 
قرار اســت بانك اطالعاتى معلوالن ضايعه نخاعى تشكيل و نيز 
كالس ها و جلسات هم انديشى، توانمندسازى، آموزشى، علمى، 
هنرى، دورهمى و... برگزار شــود. اعضاى شوراى اسالمى شهر و 
مديران شهردارى مشهد كه اقدامات حمايتى از معلوالن را ظاهراً 
سرلوحه قرار داده اند، بهتر است نيم نگاهى به تجهيز دفتر انجمن 
داشته باشند. به هر حال اميدواريم به يارى خداى متعال و همت 
مســئوالن و نيكوكاران خير هر چه ســريع تر گزارش افتتاحيه 
رسمى دفتر انجمن توسط روزنامه قدس منعكس شود. خيران 
و نيكوكاران مى توانند كمك هاى نقدى خود را از طريق شماره 
5029087000372360 به نام انجمن حمايت از معلولين ضايعه 

نخاعى واريز كنند.

استاندار خراسان رضوى: 
  آب در اين اقليم

 از نفت بااهميت تر است
اســتاندار خراسان  مهر: 
رضوى گفت: آب در اين 
استان از نفت با اهميت تر 
بايد در راســتاى  بوده و 
مصرف  بهره ورى  افزايش 
خــدادادى  نعمت  ايــن 

تالش شود.
عليرضا رزم حســينى در دوره آموزشى مديريت جامع حوادث و 
باليا كه در تاالر ابن هيثم مشــهد برگزار شد، اظهار كرد: بايد با 
برنامه ريزى زمينه توليد محصوالت كشاورزى باكيفيت بيشتر و 
مصرف آب كمتر را فراهم كنيم، زيرا در برخى از شهرستان هاى 
اســتان با حفر چاه چند برابر بيشــتر از حد مجاز از سفره هاى 

زيرزمينى برداشت آب انجام شده است.
وى تصريح كرد: بارندگى هاى بهار امســال در برخى از مناطق 
استان تا حدودى وضعيت بحرانى را بهبود بخشيد، اما براى عبور 
از شرايط خشكسالى نياز به بارش هاى بيشتر و مديريت منابع و 
مصارف آبى است. رزم حسينى اظهار كرد: اگر اجازه تصرف حريم 
رودخانه ها و ساخت و ساز غيرمجاز در مسير مسيل ها داده نمى شد، 
شايد حجم خسارت هاى ناشى از وقوع سيل به مراتب كمتر بود.

وى در ادامه گفت: جمهورى اسالمى ايران در گام نخست انقالب 
به پيشرفت هاى چشــمگيرى در حوزه سياسى و نظامى دست 
يافته است، اما بايد قبول كنيم در حوزه فرهنگ و توسعه اقتصادى 

مشكالتى داريم.

يلدا آبان  خرداد ماه هنوز به پايان نرســيده 
است، كه دوباره والدين با تعطيل شدن مدارس، 
براى نام نويسى فرزندانشــان در كالس هاى اوقات فراغت 
برنامه ريزى مى كنند. به گزارش قدس آنالين، از كالس هاى 
تقويتى گرفته تا ورزشى و آموزش هاى غيردرسى همه و 
همه در قالب كالس هاى اوقات فراغت تابســتان مدنظر 
والدين قرار مى گيرد، اما آنچه اهميت دارد و شــايد سؤال 
بسيارى از والدين در هنگام نام نويسى فرزندانشان در اين 
كالس ها باشــد، نحوه تعيين نــرخ كالس ها و چگونگى 
نظارت هاست؛ بنابراين در اين خصوص با برخى از متوليان 
و مسئوالن گفت وگويى انجام داديم كه در ادامه مى خوانيد.

  تعرفه كالس هاى اوقات فراغت 
آموزش و پرورش 

معاون پرورشى اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوى 
با بيان اينكه تعرفه هاى كالس هاى اوقات فراغت زيرپوشش 
ايــن اداره كل توســط وزارت آمــوزش و پرورش تعيين 
مى شود، گفت: هنوز ابالغيه اين موضوع به استان ها اعالم 

نشده است.
مالك اشرفى با تأكيد بر اينكه هزينه كالس هاى تقويتى 
با نرخ كالس هــاى اوقات فراغت متفاوت اســت، متذكر 
شد: نظارت بر اجراى درســت ثبت نام كالس هاى اوقات 
فراغت توســط حوزه فرهنگى و قــرآن و عترت اداره كل 

آموزش و پرورش صــورت مى گيرد و همه مدارســى كه 
زيرپوشش اين اداره كل هستند، چه دولتى و چه غيردولتى 

زير نظر اين حوزه نظارت مى شوند.

  تعيين نرخ كالس هاى ورزشى 
مديرعامل مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس رضوى در 
گفت وگــو با قدس آنالين با بيــان اينكه نرخ كالس هاى 
ورزشــى توســط ادارات كل ورزش و جوانان در استان ها 
تعيين مى شــود، گفت: در اداره كل، كميســيون ماده 5 
تشــكيل و نرخ هاى كالس هاى يادشده بررسى و تعيين 
خواهد شد. هاشمى جواهرى بيان كرد: كالس هاى اوقات 
فراغت اين مؤسســه به دليل اينكه براى افرادى از جمله 
خادمان، پرسنل آستان قدس و اداراتى كه با اين مؤسسه 
تفاهم نامه امضا كرده اند برگزار مى شود، تخفيف 10 تا 50 

درصدى را براى اين متقاضيان در نظر گرفته است.
وى يادآور شد: در تابستان امسال 51 رشته فعال در قالب 
150 كالس در نوبت صبــح و عصر به عنوان كالس هاى 

اوقات فراغت اين مؤسسه فعال مى شود.

  تعيين نرخ هاى كالس ها براساس تورم 
سرپرست معاونت فرهنگى و امور جوانان اداره كل ورزش 
و جوانان خراسان رضوى نيز در گفت وگو با قدس آنالين با 
بيان اينكه تعيين نرخ هاى كالس هاى اوقات فراغت براساس 

تورم و شاخص هاى در نظر گرفته كميته تعيين نرخ اين 
كالس هاســت، گفت: 18 دســتگاه دولتى متولى اوقات 
فراغت هستند كه نمايندگان آن ها در اين كميته حضور 

پيدا مى كنند.
حســن عزيزى با تأكيد بر اينكه بهنگام سازى برنامه ها و 
تطابق آن ها بــا نياز جامعه هدف كالس هاى اوقات فراغت 
يكى از محورهاى مهم در تابستان امسال است، بيان كرد: 
در تابستان سال جارى 10 هزار و 200 پايگاه اوقات فراغت 
در خراســان رضوى فعال اســت كه تا پايان برنامه ششم 
توسعه بايد به 17 هزار پايگاه برسد. وى ادامه داد: تعرفه هر 
يك از كالس ها براساس ميزان امكانات و تجهيزات باشگاه 
و سطح مربى آن و بسته به اينكه در كدام منطقه از شهر 
باشد در كميته نرخ گذارى كالس هاى اوقات فراغت تعيين 
مى شود. عزيزى تأكيد كرد: همه باشگاه هاى ورزشى موظف 
هستند نرخ كالس هاى خود را در تابلوى اعالنات قرار دهند 
تــا تعرفه هاى كالس هاى اوقات فراغــت براى متقاضيان 

مشخص و شفاف باشد.

گزارش قدس از دغدغه تابستانى والدين

تعرفه داغ كالس هاى اوقات فراغت!

به دنبال تهيه 
قولنامه اى صورى 

بودم، اما بنگاه هاى 
معامالت تأكيد 

مى كردند براى صدور 
قولنامه با كد رهگيرى 
بايد 500 هزار تومان 
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را  رضــوى  خراســان 
شور  توانم  نمى  مى دهد؛ 
و شعف خود را به عنوان 
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      رئيس اداره اوقاف خبر داد
برگزارى مسابقات سراسرى 

قرآن كريم در مشهد

قدس  رئيس اداره اوقاف ناحيه يك مشهد از برگزارى 
مسابقات سراسرى قرآن كريم اوقاف به ميزبانى مشهد خبر 
داد. حجت االسالم صفرپور اظهار داشت: اداره اوقاف و امور 
خيريه ناحيه يك در نظر دارد با اجراى مرحله شهرستانى 
چهل و دومين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم سازمان 
اوقاف از عالقه مندان براى شركت در اين مسابقات دعوت 
به عمل آورد. وى افزود: فرصت نام نويسى براى شركت در 
اين مسابقات  تا 26 خرداد است و عالقه مندان مى توانند 
به سايت اين سازمان مراجعه كنند. وى يادآور شد: زمان 
مسابقات مرحله شهرستانى از 29 تا 31 خرداد خواهد بود. 

      سرپرست فرماندارى مشهد:
تجمع عليه انتصاب سرپرست وزارت 

آموزش و پرورش غيرقانونى است

ايرنا  سرپرست فرماندارى مشهد گفت: تجمع اعتراضى 
عليه انتصاب سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در روز 

جمعه اين هفته در مشهد بدون مجوز و غيرقانونى است.
خوش نيت افزود: برگزارى اين تجمع كه از ســوى برخى 
افراد در مشــهد هماهنگ شده است، خالف قانون است. 
وى بــا بيان اينكه تاكنون هيچ فردى براى دريافت مجوز 
برگزارى تجمع به فرماندارى مشهد مراجعه نكرده است، 
ادامه داد: در صــورت مراجعه هم مجوزى براى برگزارى 
اين تجمع صادر نخواهد شد. وى تأكيد كرد: برگزارى اين 

تجمع كامالً در راستاى بازى ها و اهداف سياسى است.

     شهردار مشهد:
عقب ماندگى در نوسازى ناوگان 

اتوبوسرانى امسال برطرف مى شود

قدس  شهردار مشهد گفت: عقب ماندگى هايى در نوسازى 
ناوگان اتوبوسرانى وجود دارد كه تأكيد شده با افزايش ناوگان، 
تعميرات، بازگشت و مناسب سازى شكل هاى مختلف حمل و 
نقل تا پايان ســال اين عقب ماندگى جبران شود. كاليى در 
آيين بهره بردارى از 100 دستگاه مينى بوس افزود: معتقديم 
با توجه به مجموعه فعاليت هايى كه در شهر انجام مى شود با 
كمك امام رضا(ع) و همدلى مسئوالن، شاهد رونق مناسبى 
در مشهد هستيم. وى گفت: موضوع ديگرى كه اهميت دارد 
نظافت و تميزى اتوبوس هاست، زيرا تردد روزانه حدود 4000 
دستگاه اتوبوس به نوعى بخشى از سيما و منظر شهرى است.

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

300072305 پيامك كنيد.

   ضرورت نوسازى و ساماندهى
ناوگان فرسوده حمل زباله در مشهد

از دو، ســه ساعت پس از نيمه شب شــروع مى شود؛ اول نوبت 
پاكبانى اســت كه صداى لرزش گارى دستى اش روى موزائيك 
فرش پياده رو چرت اهالى محله را پاره مى كند؛ چند دقيقه بعد 
هم صداى پاكبان هاى ديگر كه پالســتيك هاى زباله را در يك 
گوشــه خيابان جمــع مى كنند و هنوز دقايقى از ســرو صدا و 
فرياد زدن هاى آن ها نگذشــته كه نوبت به نخستين كاميونت 
جمــع آورى زباله مى رســد؛ عالوه بر ســروصداى كاميونت كه 
مشــخص است پير و فرســوده اســت، بوى دود موتور خودرو 
و ســوت زدن ها و فرياد كارگران همراه آن، اندك خانواده هايى 
كه مردد مانده اند را وادار به بســتن پنجره منازلشان مى كند. اما 
اين پايان ماجرا نيســت و اندك زمانى پس از رفتن اين گروه از 
كارگران، گروهى ديگر به همراه كاميونى بزرگ تر از راه مى رسند 
كه صداهاى عجيب و مهيب دستگاه جمع آورى و پرس زباله، تير 
خالص به خواب و استراحت اهالى محل مى زند و حتى شيشه 
پنجره ها هم نمى تواند مانع اين همه سروصدا باشد. دست آخر هم 
كه صداى ماليم جاروى آخرين پاكبان از به پايان رســيدن اين 
رفت و آمدها خبر مى دهد، ديگر دقايقى بيشتر به روشن شدن 
هوا باقى نمانده و براى خيلى ها فرصت دوباره خوابيدن نيست و 
بايد آماده رفتن به محل كارشان شوند. اين قصه دنباله دار هر شب 
بخش وســيعى از منطقه قاسم آباد مشهد است كه از ماه ها قبل 
خواب خوش ساكنان اين منطقه را برهم زده و با وجود شكايات 
اهالى، هيچ تدبيرى از ســوى شهردارى منطقه در اين خصوص 

انديشيده نشده و اقدامى صورت نگرفته است.
هرچند نتيجه ايــن همه زحمت همراه بــا مزاحمت! كوچه و 
خيابان هايى به واقع تميز و پاكيزه است، اما كاش شهروندان براى 
اين پاكيزگى، هزينه كمترى متحمل شوند و بدون ترديد هم اين 
امر شدنى است؛ فقط بايد شهردارى كمى براى رفاه حال مردم 
اهميت قائل و اندك هزينه اى را در اين راستا متقبل شود كه صد 

البته پولش قبالً از جيب شهروندان پرداخت شده است.
در اين راســتا، آنچه بيش از همه اهميت دارد، نوسازى ناوگان 
جمع آورى و حمــل زباله هاى خانگى اســت؛ چراكه عالوه بر 
آلودگى صوتى سراســر مزاحمت كاميون هاى فعلى حمل زباله، 
آلودگى زيست محيطى اين خودروها نه تنها منازل شهروندان را 
پر از دود مونوكسيد كربن و سرب مى كند، بلكه تأثيرات مخربى 
بر سالمت هواى شهر دارد كه حتى در تاريكى شب نيز از نظرها 

پنهان نمى ماند.
در گام بعدى اما آنچه ضرورى به نظر مى رســد، افزايش تعداد 
خودروهاى حمل زباله و كارگران مربوط اســت تا بدين وسيله 
بشود زباله هاى محالت بيشترى را در ساعات كمتر و مناسبت ترى 
جمع  كرد و مانع كشيده شــدن كار جمع آورى زباله به ساعات 
پايانى شب و هنگامى كه اكثر قريب به اتفاق شهروندان در خواب 
هستند، شد. ترديدى نيســت كه رفت و روب معابر و جمع آورى 
زباله هاى خانگى يكى از الزامات شهردارى و اجتناب ناپذير است؛ 
اما به باور نگارنده شــايد رفاه و آســايش شهروندان بر اين مهم 
ارجحيت داشته و شهردارى بنا به وظيفه ذاتى خود مكلف است 
براى رفع نقيصه كنونى در اين زمينه تدبيرى كارآمد بينديشد و 
اقدامى عاجل صورت دهد كه در اين صورت، عالوه بر ايجاد انگيزه 
پرداخت عوارض براى شهروندان، تالش خستگى ناپذير پاكبانان 
زحمتكشى كه با سختكوشى و دلسوزى بسيار، هر شب به قصد 
پاكيزه ساختن معابر شهر، خانه و كاشانه و آغوش گرم خانواده را 

ترك مى كنند، بيشتر و بهتر به چشم خواهد آمد.

سوژه از شما / پيگيرى از ما

 قـدس ويـژه خـراسان
در راستاى رسالت مطبوعاتى 

وظيفه خود مى داند در 
جهت رفع مشكالت مردمى،  
سوژه هاى ارسالى از سوى 

خوانندگان  عزيز    در 
حوزه هاى شهرى، اجتماعى، 
اقتصادى و ...  را پيگيرى و 

منعكس كند .
منتظر سوژه هاى شما از 

طريق سامانه پيامكى  هستيم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه «سوژه» را قيد نماييد.

شماره پيامك:   300072305

مديرعامل پتروشيمى خراسان وعده داد
  استفاده از پساب به جاى آب 

در آينده نزديك
خبرنگار  بجنــورد- 
مــل  عا ير مد : س قد
پتروشيمى خراسان گفت: 
بــراى ســرمايه گذارى و 
اجراى فاز دو پتروشيمى، 
شركت جديد ايجاد شده 
است. حسين شفيعى در 
نشست خبرى اظهار داشت: اكنون شركت جديد با سهامدارى 
شركت سرمايه گذارى نفت و گاز پتروشيمى تأمين و پتروفرهنگ 
تشكيل و مديرعامل آن تعيين شده است. وى درباره گاليه ها و 
انتقادها از استفاده از منابع دست اول آب چاه هاى در اختيار اين 
شركت در اين صنعت گفت: به مردم اطمينان مى دهيم كه اين 
شركت براى استفاده از پساب، برنامه و مطالعاتى در دست اجرا 
دارد. وى همچنين در پاســخ به انتقادها از اينكه حساب بانكى 
پتروشيمى خراسان در خارج استان است، افزود: تمام حساب ها 
در استان است، پتروشيمى خراسان هيچ حساب بانكى در تهران 

ندارد و تمام منابع مالى در استان مديريت مى شود.
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پوشش و رفتار هنجارشكن ميهمانان  يك كنگره 
بين المللى پزشكى در مشهد حاشيه ساز شد

   التهاب عصبى!
كنگره بين المللى 
التهــاب عصبى 
عصر سه شــنبه گذشته 
در حالــى در دانشــكده 
پزشكى مشهد افتتاح شد 
كه با حاشيه هاى عجيبى 

همراه بود.
هــر چند حضور ميهمانان خارجــى در اين نوع كنگره ها با 
پوششى متفاوت از عرف جمهورى اسالمى ايران، تبديل به 
رويه اى ثابت شــده، اّما اين بار، ميهمانان داخلى و خارجى 
اين كنگره بين المللى، در حاِل مصرِف دخانيات و با پوششى 
هنجارشــكن در حياط اصلى اين محيط آكادميك حضور 
يافتند. دانشــجويان پس از اعتراض به انتظامات دانشــكده 
با جمله «مجــوز دارند» مواجه شــدند. بايد ديد اين قبيل 
هنجارشكنى ها و توهين به فرهنگ اصيل اسالمى - ايرانى، 
تا كى از سوى مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى مشهد ناديده 

گرفته خواهد شد.

يك مسئول در
 آموزش و پرورش خراسان رضوى: 

 استفاده از لباس فرم براى 
دانش آموزان اجبارى نيست

ايرنا: رئيس اداره نظارت 
و ارزيابــى عملكرد اداره 
پرورش  و  آمــوزش  كل 
گفت:  رضوى  خراســان 
لباس  خريد و پوشــش 
فــرم بــراى هيچ يك از 
دانش آمــوزان اجبــارى 

نيست و هيچ  مدرســه اى حق ايجاد اجبار در اين زمينه را 
ندارد.

محمد قوامى نژاد افزود: تهيه و خريد لباس فرم كامالً اختيارى 
است و خريد آن هم توسط مدارس بايد از واحدهاى توليدى 
داراى مجــوز از اين اداره كل انجام شــود كه در اين زمينه 
تاكنون 113 واحد توليدى در مشهد تأييديه و مجوز فعاليت 

اداره كل را دريافت كرده اند.
وى با اشاره به اينكه تهيه لباس فرم مورد تأييد سند تحول 
بنيادين است و به دليل مزاياى فراوان آن بهتر است توسط 
دانش آموزان استفاده شود، ادامه داد: سال گذشته 60 درصد 
مدارس خراسان رضوى لباس فرم براى دانش آموزان داشته اند.
رئيــس اداره نظارت و ارزيابى عملكــرد اداره كل آموزش و 
پرورش خراســان رضوى گفت: با هدف رفاه حال والدين به 
همه مديران مدارس اعالم شــده است لباس فرم سال هاى 
گذشــته را تغيير ندهند تا مشكلى براى دانش آموزان ايجاد 
نشود و در صورت ســالم و اندازه بودن لباس سال گذشته، 

دانش آموزان از همان لباس پارسال استفاده كنند.
وى تصريح كرد: در هنگام نام نويسى نيز هيچ مدرسه اى حق 
دريافت وجه لباس فرم را ندارد و هزينه لباس فرم طبق نرخ 

مصوب بايد به واحد توليدى پرداخت شود.
قوامى نژاد گفت: ســامانه لبــاس فرم بــه آدرس اينترنتى
slf.razaviedu.ir فعال است و والدين و مديران مى توانند 
نــام و آدرس همه واحدهاى توليدى داراى تأييديه را در اين 
سامانه مشــاهده و به نزديك ترين واحد به منزل و مدرسه 

مراجعه كنند.
وى با اشــاره به آغاز نام نويسى در مدارس از اوايل خرداد ماه 
جارى گفت: تاكنون گزارشــى از تخلف يا شكايت در زمينه 

لباس فرم مدارس در استان نداشته ايم.

  مشهد ميزبان عالقه مندان به گل و گياه 
مديرعامــل  قــدس: 
هميــارى  ســازمان 
ى  ى  ها ر ا د شــهر
خراســان رضوى گفت: 
نمايشــگاه  هجدهمين 
مشــهد  گيــاه  و  گل 
عصر پنجشــنبه افتتاح 
يزدان  احمد  مى شــود. 

پناه افزود: هجدهمين نمايشــگاه گل و گياه و تجهيزات 
باغبانى با حضور 300 شــركت داخلى و خارجى در قالب 
750 غرفه از عصر پنجشــنبه 23 خرداد از ساعت 17 در 

نمايشگاه بين المللى مشهد آغاز به كار مى كند.
وى تصريح كرد: اين نمايشگاه با حضور 300 شركت در قالب 
750 غرفــه در حدود20 هزار متر فضاى مســقف و20هزار 
متر فضاى روباز محوطه هاى نمايشــگاه بين المللى مشهد 
ساماندهى شده و به مدت پنج روز ميزبان عالقه مندان به گل 

و گياه و تجهيزات باغبانى و پاركى است.
مديرعامل ســازمان هميارى شهردارى  هاى خراسان رضوى 
گفت: طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته، اين نمايشگاه از 
روز جمعه 24 خرداد ماه از ساعت 10 صبح داير و همه روزه 
تا 27 خرداد ماه از ساعت 17 الى 24 پذيراى بازديدكنندگان 

خواهد بود.

كنگره بين المللى 
التهــاب عصبى 
عصر سه شــنبه گذشته 
در حالــى در دانشــكده 
پزشكى مشهد افتتاح شد 
كه با حاشيه هاى عجيبى 

رئيس اداره نظارت 
و ارزيابــى عملكرد اداره 
پرورش  و  آمــوزش  كل 
گفت:  رضوى  خراســان 
لباس  خريد و پوشــش 
فــرم بــراى هيچ يك از 
دانش آمــوزان اجبــارى 

چهاردهمين جلسه رسيدگى به 
پرونده شركت پديده در مشهد برگزار شد

 اعطاى فرصت به متهمان 
براى استرداد اموال سهامداران

چهاردهمين  قــدس: 
به  رســيدگى  جلســه 
پرونده شركت پديده در 

مشهد برگزار شد.
رئيس  منصورى،  قاضى 
دادگاه رسيدگى به جرايم 
اقتصــادى  اخاللگــران 
كشور مستقر در مشهد، از نماينده مدعى العموم خواست تا ضمن 
قرائت كيفرخواست ساير متهمان، گزارشى با موضوع بازگرداندن 

اموال سهامداران در فرصت اعطايى دادگاه ارائه كند.
ســپس متهمان و وكالى مدافع آنــان در صحن علنى دادگاه 

آخرين دفاعيات خود را ارائه كردند.
قاضى منصورى با اشاره به دفاعيات انجام شده در صحن علنى 
دادگاه، خطاب به متهمان گفت كه در بيان مطالب خود شفافيت 

و صداقت را مد نظر قرار دهند و حقيقت را بگويند.
نماينده دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى هم با 
قدردانى از رياست دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم اخاللگران در 
نظام اقتصادى كشور به دليل اعطاى فرصت به متهمان با هدف 
استرداد اموال سهامداران، گفت: اين اقدام دادگاه بسيار ارزشمند 
بود و تعدادى از متهمان از اين فرصت مغتنم استفاده كردند كه 

ان شاءاهللا مورد توجه رياست دادگاه قرار خواهد گرفت.

  گرگ هاي گرسنه 
9 رأس گوسفند را دريدند

خبرنگار  ـ  بشرويه 
فرمانــده  قـــدس: 
از  بشــرويه  انتظامــى 
رأس   9 تلف شــدن 
توســط  گوســفند 
گرگ هاى گرســنه در 
اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ فاضل مريمى گفت: سه شنبه شب گذشته در پي 
تماس تلفني يكي از اهالي روستاي غنى آباد بخش مركزى 
شهرستان بشــرويه با مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني 
بر حمله گرگ ها به گله گوسفندان در اين روستا، بالفاصله 
مأموران انتظامي به محل حادثه اعزام و به منظور پيشگيري 
از مخاطرات بعدي و حفظ جان شهروندان اقدامات امنيتي و 

انتظامي را در دستور كار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده كردند 
در حمله گرگ ها تعداد 9 رأس گوســفند تلف و چهار رأس 

ديگر زخمى شده اند.

 برق جان كارگر 45 ساله را گرفت
قدس: فرمانده انتظامى 
مــرگ  از  كاشــمر 
كارگر 45 ســاله بر اثر 

برق گرفتگى خبر داد. 
ابوالقاســم  ســرهنگ 
عصر  گفــت:  باقــرى 
سه شنبه گذشته حادثه 
برق گرفتگى منجر به فوت در پارك بانوان اين شهرستان به 
مركز فوريت هاى پليســى 110 اعالم كه بالفاصله مأموران 
كالنترى 11 به همراه نيروهاى امدادى به محل اعزام شدند.

وى افزود: بررســى هاى اوليه مأموران حاكى از آن بود كارگر 
45 ساله هنگام كار با دستگاه پيكور برقى دچار برق گرفتگى 
شده و اقدام هاى درمانى نيروهاى امدادى مثمر نتيجه نبوده و 
اين كارگر متأسفانه در محل جان خود را از دست داده است.

 واژگونى پرايد
 2 كشته و مصدوم به جا گذاشت

نجات  فرمانــده  قدس: 
آتش نشانى   36 ايستگاه 
واژگونى  گفت:  مشــهد 
پرايد در محور چناران ـ 
مشهد دو كشته و مصدوم 

بر جاى گذاشت. 
مرادى  سيدجواد ســيد 
افزود: اين حادثه در حوالى روســتاى منزل آباد رخ داد و در پى 
اعالم اين حادثه به مركز فرماندهى آتش نشانى مشهد، بالفاصله 
تيم امداد و نجات و پيشگيرى از حريق ايستگاه 36 اين سازمان 

در محل حادثه حاضر شدند.
فرمانده نجات ايستگاه 36 آتش نشانى مشهد با بيان اينكه سوارى 
پرايد در حين حركت به علت نامعلومى از مسير اصلى به سمت 
راســت جاده منحرف و پس از برخورد با يك اصله درخت كاج 
واژگون شده بود، اظهار كرد: اين حادثه در حالى اتفاق افتاد كه 

سوارى پرايد سه سرنشين شامل دو مرد و يك زن داشت.
وى اضافــه كرد: بر اثر اين حادثــه زن جوان در دم جان باخت 
و يكى ديگر از سرنشــينان خودرو نيز در زير اين وسيله نقليه 

محبوس و مصدوم شد.

  كشف زمين خوارى ميلياردى 
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامى استان خراسان 
شــمالى از كشف يك فقره زمين خوارى و تصرف در اراضى 
ملى به ارزش يك ميليارد ريال و دســتگيرى يك نفر متهم 

خبر داد. 
ســردار عليرضا مظاهرى با اعالم ايــن خبر گفت: در پى اخبار 
دريافتى مبنى بر اينكه فردى به هويت مشخص در شهرستان 
اسفراين اقدام به تصرف غيرقانونى اراضى ملى نموده، موضوع در 

دستور كار مأموران پليس قرار گرفت.
وى با اشاره به اينكه مأموران انتظامى پس از هماهنگى قضايى 
و به همراه نماينده اداره راه و شهرسازى اسفراين به محل اعزام 
شــدند، مشخص شد متهم نسبت به ديواركشى زمينى حدود 
435 مترمربع كه هيچ گونه مدركى دال برمالكيت آن نداشته و 

جزء اراضى ملى بود، اقدام نموده است.
فرمانده انتظامى اســتان با اشــاره به اينكه به دستور مقام 
قضايــى از ادامه كار وى جلوگيرى شــد، گفــت: برابر نظر 
كارشناسان ارزش اين زمين يك ميليارد برآورد شده است 
كه متهم پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل قانونى به 

مراجع قضايى معرفى شد.

براى استرداد اموال سهامداران

 رأس گوسفند را دريدند

 كشته و مصدوم به جا گذاشت

زاويه تصوير

روستاى گاه 
از توابع هزارمسجد

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     .

 قابل توجه كالنترى خواجه ربيع
فرمانده محترم كالنترى خواجه ربيع! هر روز 
صبح كه بيدار مى شــويم مى بينيم از مغازه 
يا خانه يا ماشــين در بهمن 4 دزدى شده؛ 

هيچ گونه اقدامى هم صورت نمى گيرد.
935...3120

 يك تشكر و يك درخواست
از آقاى شهردار بابت تغييراتى كه در ميادين و خيابان ها براى سهولت رفت وآمد انجام مى دهند 
متشكريم، خواهشمند است نسبت به تكميل انتهاى بولوار خاقانى كه به نماز متصل مى شود 

هم اقدام كنيد.
915...4512

 اتوبوسرانى پيگيرى كند
از اتوبوسرانى خواهشمندم بازرس فرستاده و از 
رفتار زشت و زننده راننده اتوبوس هاى شيفت 
شــب پايانه امام رضا (ع) به طبرسى آگاهى 
كسب كنند. همچنين 60 يا 70 نفر را داخل 
اتوبوس هاى فرســوده سوار مى كنند كه اصًال 

امنيت جانى براى مسافر نيست.
915...4165

 ترافيك پشت الماس شرق را دريابيد
چرا هيچ فكرى براى ترافيك بهمن 4 به سمت الماس شرق نمى شود، به خدا ما ساكنان خسته 

شديم. منطقه محروم است و كسى توجه ندارد.
935...3120
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دادستان مشهد: برخى از مديران شهرى طورى صحبت مى كنند انگار در اين شهر نشاط وجود ندارد

دغدغه مندان شادى و واگذارى بدون مجوز تنها پارك جنگلى

اين مسئوالن اگر 
نگران نشاط هستند به 

مردم پاسخ دهند كه 
چرا تنها پارك جنگلى 

شهر مشهد بدون 
دريافت مجوزهاى 

قانونى واگذار
شده است

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

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

به ايميل زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 پيش بينى روزهاى بارانى 

براى خراسان رضوى در هفته آينده
قدس: هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: براســاس 
نقشه ها و تصاوير ماهواره هواشناسى، آسمان در بيشتر نقاط 
استان صاف تا كمى ابرى و پديده جوى غالب در استان وزش 
باد بويژه در نواحى جنوب شرقى و جنوب استان پيش بينى 
مى شود. ضمن اينكه تا آخر هفته جارى دما در سطح استان 
روند افزايشى داشته، به طورى كه در مناطق گرمسير حداكثر 
دماى روزانه به باالتر از 40 درجه سلســيوس خواهد رسيد. 
همچنين از بعدازظهر روز جمعه و در روز شنبه هفته آينده 
افزايش ابرناكى در ســطح استان و احتمال وقوع بارش هاى 
رگبارى پراكنده در نوار شــمالى و شمال غرب استان دور از 

انتظار نخواهد بود. 

گزارش جيبى
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مديرعامــل 
هميــارى  ســازمان 
ى  ى  ها ر ا د شــهر
خراســان رضوى گفت: 
نمايشــگاه  هجدهمين 
مشــهد  گيــاه  و  گل 
عصر پنجشــنبه افتتاح 
يزدان  احمد  مى شــود. 

قدس  دادستان عمومى و انقالب مشهد بر 
استمرار حمايت دســتگاه قضايى از آمران به 

معروف و ناهيان از منكر تأكيد كرد. 
قاضى صادقى گفت: دستگاه قضا حمايتى قاطع 
از آمران به معروف و ناهيان از منكر دارد و حتى 
شــعبه هاى ويژه اى در دادسراى مشهد در اين 
خصوص تشكيل شده است. اين مقام قضايى 
ادامه داد: دستگاه قضايى براساس بندهاى دو و 
پنج اصل 156 قانون اساسى، از حقوق عمومى 
جامعه دفاع خواهد كرد و كسانى كه نسبت به 
اجراى اصل هشتم قانون اساسى اقدام مى كنند 
قطعاً تحت حمايت دستگاه قضايى خواهند بود. 

 ترويج فرهنگ عفاف و حجاب
قاضى صادقى افزود: البته آمران به معروف و 
ناهيان از منكر بايد به اين نكته توجه نمايند 
كه بايد نســبت به مسئوالن سهل انگار كه به 
وظايف خود عمل نمى كنند هم امر به معروف 
و نهى از منكر داشته باشند. وى ادامه داد: در 
ترويج فرهنگ عفــاف و حجاب بيش از 15 
دستگاه و ســازمان داراى وظيفه هستند كه 
مــردم و بويژه آمران به معــروف و ناهيان از 
منكر بايد دســتگاه ها را براى انجام تكاليف 

خود ترغيب نمايند.  
اين مقام ارشد قضايى گفت: موضوع آسيب هاى 
اجتماعى و مقابله با مظاهر علنى فساد همواره 
در دستور كار دستگاه قضايى و نيروى انتظامى 
بوده و خواهد بود، اما آنچه حائز اهميت است 
پيشگيرى از آســيب هاى اجتماعى از جمله 
بدحجابى، براساس مصوبه راهكارهاى اجرايى 

گســترش فرهنگ عفاف و 
توســط شوراى  حجاب كه 
عالى انقالب فرهنگى تصويب 

شده، است.

 تضييع حقوق مردم
وى با اشاره به اينكه وقتى 
از مديران شــهرى،  برخى 
مى كنند  صحبــت  طورى 
انگار در اين شــهر نشــاط 
وجود ندارد و يا آن قدر كه 
موســيقى  برگزارى  نگران 
و كنسرت هســتند، نگران 

ايجــاد ناهنجارى هــاى اجتماعــى به علت 

انجام ندادن وظايف قانونى 
خــود نيســتند؛ ادامه داد: 
نگران  اگر  مســئوالن  اين 
نشــاط هســتند به مردم 
پاســخ دهند كه چرا تنها 
پارك جنگلى شــهر مشهد 
بــدون دريافــت مجوزات 
است  واگذار شــده  قانونى 
كمربند جنوبى  يا چــرا  و 
مشــهد براى نشاط، تفريح 
و ورزش مــردم تبديل به 
گفت:  وى  نمى شود.  پارك 
در اعياد مذهبى بسيارى از 
هيئت هاى مذهبى كــه تقريباً از همه نقاط 

كشور به مشــهد مى آيند به داليل مختلف 
با محدوديت مواجه مى شوند و حتى برخى 
از مديران شــهرى پرچم هاى اين هيئت ها 
را به بهانه هاى مختلــف جمع آورى كرده و 
مى گويند در حال ساماندهى و ايجاد نظم در 
شهر هســتيم؛ در حالى كه مصوبه مى كنند 
پياده روها را به برخى از اصناف اجاره دهند، 
آيا ايــن امــر در بلندمدت موجــب ايجاد 
بى نظمى در شهر نمى شود؟ آيا حقوق مردم 

در اين خصوص تضييع نشده است؟

 عزم جدى براى مبارزه با فساد
دادســتان مشــهد در پايان گفت: بحمداهللا 
امروز دســتگاه قضايى با پشــتيبانى مردم 
و مطالبــه مردم در بســيارى از موضوعات، 
اقدامات پيشــگيرانه را در دســتور كار قرار 
داده است و در مبارزه با فساد و را نت خوارى 
عزم جدى دارد و در ايــن امر از همه آحاد 
مردم مى خواهد به دســتگاه قضايى كمك 
كننــد و تخلفات و جرايم را به دادســتانى 
گزارش نمايند و يقين بدانند دادستانى همه 
اين موارد را تا رســيدن بــه نتيجه پيگيرى 

خواهد كرد.

فارس  شــهردار منطقه 8 مشــهد درحالى هرگونه فعاليت 
سا خت   وساز در انتهاى خيابان نماز 27 را رد مى كند كه فعاليت 
جرثقيل و بيل مكانيكى براى عمليات ساخت و ساز و خاك بردارى 

در اين خيابان، در معرض ديد عموم است. 
ساخت وســازها و خاك بردارى در ايــن منطقه در حالى صورت 
مى گيرد كه در اين بولوار تابلويى نصب شده است كه طبق دستور 

دادستانى مشهد، كسى حق ساخت وساز در اين منطقه را ندارد.
شهردار منطقه 8 مشهد درباره مشاهده جرثقيل براى ساخت وساز 
در انتهــاى خيابان نماز 27، با رد اين موضوع، گفت: براســاس 
پيگيرى كه از گشت نظارت شهردارى صورت گرفت، اعالم شد 
يك بيل مكانيكى چرخ زنجيرى بوده كه در محل گودى انتهاى 

خيابان نماز 27 حضور داشته است.
على شــيرازى افزود: اين بيل مكانيكى در محل پروژه آفتاب در 
نزديكى اين خيابان مشغول جمع آورى سنگ همه كاره بوده كه 
نيروهاى گشت نظارت شهردارى با مشاهده آن، بيل مكانيكى را 

متوقف و جلوى كارش را گرفتند.

وى گفت: پس از ســؤال از راننده و درخواست مجوز، وى اظهار 
كــرده كه مربوط به پروژه آفتاب در نزديكى ســاختمان وزارت 
امور خارجه در انتهاى خيابان نماز 27 نيســت و يك نفر اين دو 
راننده را اجير كرده در ازاى مبلغى برايش سنگ همه كاره (ديزى) 

جمع آورى كنند!
شــهردار منطقه 8 مشهد ادامه داد: در گذشته اين منطقه محل 
جمع آورى ســنگ همه كاره بوده و بســيارى از راننده ها در اين 
منطقه اقدام به تهيه اين ســنگ مى كردند، ايــن دو راننده نيز 
مجوزى براى برداشت سنگ نداشتند كه پس از اعمال قانون هر 

دو نفر به همراه بيل مكانيكى به بيرون از منطقه هدايت شدند.
وى با اشــاره به اينكه افرادى كه اقدام به كندن سنگ مى كنند 
به طور ثابت حضور ندارند و افراد محلى و نگهبانان پروژه اطراف اين 
خيابان در صورت مشاهده هرگونه فعاليتى ما را مطلع مى كنند، 
ادامه داد: در اين منطقه نگهبانان پروژه توس گســتر و آبادگران 
در صورت مشاهده هرگونه وسيله از جمله جرثقيل و بيل مكانيكى 
عالوه بر گشت هاى نظارت شهردارى، ما را در حفاظت اين منطقه 

همراهى مى كنند.  مسئول اداره نظارت منطقه 8 شهردارى مشهد 
نيز در ارتباط با ساخت وســاز در برج هاى آســمان كه در انتهاى 
نماز 27 قرار دارند با اشــاره به اينكه اين برج ها از سال 84 و 85 
داراى مجوز ساخت هستند، افزود: پروژه آسمان در اين خيابان يك 
فاز شامل چندين بلوك است كه مانند پروژه هاى آبادگران و زكريا 

از سال هاى گذشته مجوز و پروانه ساخت را دريافت كرده است.
فريــدى ادامــه داد: در انتهاى خيابان نماز 27، پس از دســتور 
دادســتانى مشهد و نصب تابلو ممنوع بودن ساخت وساز در اين 
منطقه، در صورت مشاهده هر گونه فعاليت عمرانى در راستاى 
ساخت وساز، بدون مجوز و پروانه ساخت بشدت برخورد و اعمال 
قانون مى شــود. اين اظهارات در حالى است كه مطابق تابلوهاى 
دستور قضايى در منطقه، هرگونه ساخت و ساز، حمل و جابه جايى 
مصالح ممنوع و تحت پيگرد قانونى است، اگر ساختمان هايى كه 
از ســال هاى گذشته مجوز ساخت وساز دارند مشمول اين قانون 
نمى شوند، چرا در يك سال گذشته پس از دستور قاطع قضايى، 

متوقف شدند؟

ماجراى ساخت  وساز در بولوار نماز 



معاون دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به اجرای طرح ملی کنترل فشارخون خبر داد

شناسایی 7000 بیمار جدید در خراسان رضوی

ورزش  خراسان

نشر

در مراسم سومین سالگرد درگذشت پدر شعر انقالب بیان شد

»سبزواری«برایارزشهایاسالمیمیسرود
قدس بزرگداشت یاد و خاطره پدر شعر انقالب، 
مرحوم استاد حمید سبزواری در آستانه سومین 
سالگرد درگذشت اسطوره شعر انقالب، در محل 
آرامگاه مرحوم اســتاد حمید سبزواری واقع در 
پارک جانبازان در مراســمی با حضور مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان، مسئوالن، 
اســتادان، شــاعران، فرهیختگان و با شــرکت 
شهروندان ســبزواری برگزار شد. در این مراسم 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
ضمن ابالغ سالم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
مردم فرهنگ دوست سبزوار اظهار داشت: استاد 
سبزواری، شعر را صرفاً برای شعر نمی گفت بلکه 
شــعر را برای آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی 
و اصــالح جامعه و تبیین ارزش های انســانی و 
اسالمی می سرود. جعفر مروارید با اشاره به آغاز 
چله دوم انقالب و بیانیــه گام دوم مقام معظم 
رهبری افزود: نیازمند روح حماســه هســتیم. 
حماســه ای که با آرمان های انقالب اســالمی و 
مؤسس انقالب حضرت امام خمینی)ره( آغاز شد، 
در حماسه حسینی دکتر علی شریعتی بیان شد 
و در اشــعار حماسی استاد سبزواری امتداد پیدا 
کرد و امیدواریم که راه مقاومت، آسیب شناسی 
اجتماعــی و توجه به میــراث فرهنگی در دیار 

سربداران توسط جوان ها ادامه داشته باشد. 

  یکشخصیتانقالبی
در ادامه سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار، جوین، 
جغتای، خوشــاب، داورزن، ششتمد و روداب در 
مجلس از استاد سبزواری به عنوان یک شخصیت 
انقالبی که سابقه مبارزات او به پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی بازمی گردد و به دلیل فعالیت های 
سیاسی در دوران اختناق به نوعی از کار برکنار 
شــد، یاد کرد. علی ســبحانی فر افزود: در اوایل 
انقالب اسالمی سرودن اشعار حماسی و انقالبی 

از جمله شعر »این بانگ آزادی و خمینی  ای امام« 
شور و هیجان خاصی در میان مردم ایجاد کرد. 

 ثبت٢٢خردادبهناماستادسبزواری
وی در خصــوص ثبت ٢٢ خرداد به نام اســتاد 
ســبزواری در تقویم رسمی کشور، تصریح کرد: 
این موضوع در دست پیگیری است و امیدواریم با 
همکاری دیگر مسئوالن این مطالبه اهالی فرهنگ 

و هنر محقق شود.

در ادامه رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
ســبزوار نیز با بیان اینکه نام گذاری یک روز در 
تقویم رسمی کشور به یاد استاد سبزواری یکی 
از مطالبــات اهالی فرهنگ و هنر اســت، افزود: 
به پیشــنهاد این اداره و مصوبه شورای فرهنگ 
عمومی سبزوار و استان، طرح توجیهی ثبت روز 
٢٢ خرداد مصادف با ســالروز درگذشت استاد 
حمید ســبزواری به عنوان روز شــعر انقالب به 

شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شده است.

 پدرمبرایمادیاتشعرنگفت
فرزند ارشــد حمید ســبزواری نیز ضمن بیان 
خاطراتی از مرحوم سبزواری، با اظهار اینکه انجام 
کار برای انقالب و برای خدا با خلوص نیت موجب 
شــد پدرم به عنوان پدر شعر انقالب نام بگیرد، 
گفت: پدرم رابطه نزدیکی با رهبری داشتند و این 
دوستی و اظهار محبت نسبت به ایشان از طرف 

رهبر معظم انقالب نیز ویژه بود.
وی همچنین اظهار کرد: کار برای اعتقاد و مصمم 
بودن در ایــن کار در آثار و اشــعار پدرم کاماًل 
مشخص است و پدرم برای مادیات هیچ وقت شعر 
نگفت. در ادامه فرزند کوچک تراستاد نیز با قرائت 
ابیاتی از ســروده های مرحوم استاد سبزواری به 
بیان شخصیت و آثار این هنرمند انقالبی پرداخت.

ســاالنه ٢۰ هزار نفر در کشــور به  پروین محمدی 
علت حــوادث جاده ای جان خود را از دســت می دهند. 
این در حالی است که مرگ و میر به علت بیماری پنهان 
فشــارخون جان ۹۷ هزار نفر را در سال ۹۶ گرفته است، 

این یعنی ۵ برابر تلفات حوادث جاده ای... .
این مطلب را معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در گفت وگو با خبرنگار ما در حاشیه نشست خبری آغاز 
سنجش طرح ملی کنترل فشارخون عنوان کرد و گفت: 
۷۰۰۰ مورد جدید فشــارخون باال از ابتدای اجرای طرح 
در استان خراســان رضوی توسط حدود 3۰۰۰ پرسنل 
مراکز بهداشتی شــهری و روستایی، خانه های بهداشت، 
۱۱۰ پایگاه سیار و مســتقر در بیمارستان های دولتی و 
خصوصی، مراکز مشاوره پرستاری مامایی، کادر پرستاری 
و... شناســایی و به ۱۸۰ هزار مــورد قبلی مبتالیان به 

فشارخون ثبت شده، اضافه شده است.
دکتر شاپور بدیعی با بیان اینکه گروه هدف در این طرح 
افراد باالی 3۰ سال، زنان باردار و بیماران کلیوی هستند، 
خاطرنشــان کرد: در استان خراسان رضوی ٢ میلیون و 
۵۰۰ هزار نفر باالی 3۰ ســال داریم که باید حداقل یک 
میلیون و ٢۵۰ هزار نفــر از آن ها در این طرح غربالگری 
شوند ولی تا به امروز فقط 3۵۰ هزار نفر با مراجعه به مراکز 
یاد شده تحت غربالگری قرار گرفتند که تا رقم یک میلیون 

و ٢۵۰ هزار نفر فاصله زیادی داریم.

دکتر بدیعی با قدردانی از همکاری مســتمر رسانه ها 
از ابتدای اجرای این طرح در اســتان اظهار داشــت: 
برای اطالع رسانی و آگاهی مردم از عوارض فشارخون 
باال و جلب مشــارکت آن ها در این طرح باید رسانه ها 
به کمک ما بیایند و در کنار ما باشــند تا با همکاری 
هم بتوانیم جلو مرگ و میر ناشــی از فشارخون باال و 
بیماری های مرتبط با آن ماننــد بیماری های قلبی- 
عروقی، کلیوی، چشــم، سکته های قلبی و مغزی و... 

را بگیریم.
وی یادآور شد: با اجرای این طرح آمار مبتالیان به دیالیز 
نیز کاهش می یابد زیرا یک بیمار دیالیزی برای دولت در 
سال ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد عالوه بر از کارافتادگی 

بیمار به خاطر هفته ای ســه نوبــت دیالیز و هر بار چهار 
ســاعت زیر دســتگاه خوابیدن و درد و مشقتی که باید 

تحمل کند.
وی گفت: همه باید دســت به دســت هم دهیم و برای 
کاهش آمار مبتالیان به فشارخون باال که مهم ترین عامل 
ناتوانی و مرگ و میرهای بشــری است اقدام کنیم زیرا 
آمارها نشان می دهد ۶۰درصد بیماران مبتال به فشارخون 
باال در کشورمان از بیماری خود اطالعی ندارند و نیمی از 

بیماران نیز برای درمان اقدام نمی کنند.
معاون درمان دانشگاه یادآور شد: در این طرح ملی حدود 
٢۰ هزار مادر باردار و نزدیک به ٢۰۰۰ بیمار نارسایی کلیه 
و بیش از 3۷۰۰ بیمار قلبی تحت غربالگری قرار گرفته و 

آموزش های الزم به آنان داده شده است.
دکتــر بدیعی توصیه کــرد: برای پیشــگیری و کنترل 
فشــارخون غذای سالم بخورید )کاهش مصرف نمک در 
غذا، مصرف میوه ها و سبزی ها و غالت، پرهیز از چربی های 
اشباع شده، روغن جامد و...( فعالیت بدنی خود را افزایش 
دهید، وزن خود را در حد طبیعی نگه دارید، اســترس را 
مدیریت و از مسائل استرس زا پرهیز و سبک زندگی خود 

را اصالح کنید.
وی گفــت: پیــاده روی و ورزش را در برنامه روزمره خود 
بگنجانید و ضمن اینکه داروی فشــار خون خود را ادامه 

می دهید از استعمال دخانیات نیز باید پرهیز کنید.

فرهنگ و هنر
 روزنامه قدس فردا میزبان عوامل 

یک برنامه تلویزیونی است
  »اختیاریه« در مشهد

 مرتضی فاطمی، 
مجری و مصطفی 
امامی، کارگــردان برنامه 
تلویزیونی »اختیاریه« عصر 
فردا میهمان برنامه »تیتر 
یــک« در روزنامــه قدس 
خواهند بــود.  به گزارش 

قــدس آنالین، مؤسســه فرهنگی قدس در راســتای اهداف و 
برنامه های چند رســانه ای خود با نام »تیتر یک« پس از برگزاری 
نشست و همایش هایی همچون اکران فیلم »یتیم خانه ایران« با 
حضور ابوالقاسم طالبی، کارگردان این اثر و همچنین نمایش و نقد 
مستند »فروشنده« و قدردانی از دو ورزشکار جواد نوروزی؛ پلنگ 
برفی و رضا عنایتی؛ بازیکن فوتبال و همچنین برگزاری همایش 
»واکاوی یک شادی« با حضور نماینده مردم مشهد در مجلس و 
مســئوالن آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال های اخیر 
قصد دارد در عصر جمعه ٢4 خرداد ماه با حضور اصحاب رسانه و 
مردم به نقد و بررسی »برنامه اختیاریه« به عنوان برنامه موفق ایام 
ماه مبارک رمضان با حضور مجری و عوامل این برنامه تلویزیونی 
بپردازد. »اختیاریه« با اجرای ســیدمرتضی فاطمی پیش از ماه 
رمضان یک برنامه چالشــی در تلویزیــون بود که هر بار یکی از 
چهره های هنری، سیاسی، اجتماعی و... به استودیو دعوت می کرد 
و با آن ها به گفت و گو می نشســت.  این برنامــه در ماه رمضان 
تغییراتی در رویکرد و ساختار خود داشت. برجسته کردن مردمان 
عادی، چهره کردن و قهرمان ســازی از میان آنان و حتی پررنگ 
کردن دغدغه هایشان شاید مهم ترین ویژگی »اختیاریه؛ شهر باران« 
شد. به همین بهانه پایگاه خبری قدس آنالین بر آن شده که با 
دعوت از سیدمرتضی فاطمی، مجری این برنامه و مصطفی امامی، 
کارگــردان برنامه در خصوص اهداف و نقاط قوت و ضعف آن در 
جلسه ای جمعه ٢4 خرداد ماه ساعت ۱۷/3۰ در محل آمفی تئاتر 

با حضور مخاطبان و اهالی رسانه به گفت و گو بپردازد.

 »دعواهای کیوتزا« روی صحنه رفت
نمایش »دعواهای کیوتزا« 
در پردیس تئاتر مستقل 

مشهد روی صحنه رفت.
این نمایش به کارگردانی 
حامــد امان پــور قرایی 
و ســحر رضوانی از ٢۱ 
خرداد و از ساعت ۱۷:4۵ 

در پردیس تئاتر مستقل مشهد روی صحنه رفت. نویسنده این 
نمایشنامه کارلو گولدونی بوده و از نسخه فرانسوی متن ترجمه 
شده است. به گزارش ایسنا، نمایش »دعواهای کیوتزا« در ژانر 
کمدی از سه شنبه ٢۱ خرداد اجرای آن آغاز شد و عالقه مندان 
جهت رزرو بلیت می توانند به سایت مشهد گیشه مراجعه کنند.
پردیس تئاتر مستقل مشهد در وکیل آباد 4۸ واقع شده است.

 »واریاسیون« در نگارخانه رادین
نمایشگاه نقاشی »واریاسیون« 
افتتاح  در نگارخانــه رادین 

خواهد شد.
از  گروهی  نمایشــگاه  این 
٢4 خرداد در گالری رادین 

افتتاح می شود.
گروهی  نمایشــگاه  این  در 

نقاشــی، آثار کریم اســکندری، الدن اورنگی، افشین باقری، 
محمدجعفر پاکروان، زینب پورسلیمانی، حمید حلیمی، هدی 
رحیمیان، الهام روحبخش، ایمان صادقی، مهسا فروتن، جواد 
قنبرپــور، مهدی محدث، جواد محدث، نونا نمازی و ســعید 

نودهی به نمایش گذاشته خواهد شد. 
نمایشگاه گروهی نقاشی »واریاسیون« تا چهارشنبه ٢۹ خرداد 
از ساعت ۱۷ تا ٢۱ در گالری رادین پذیرای بازدیدکنندگان و 
عالقه مندان است. نگارخانه رادین در بلوار سجاد، حامد جنوبی 

۱٢، پالک ۱۰۸ واقع شده است.

 فراخوان شرکت 
در جشنواره کتابخوانی رضوی 

اداره  رئیــس  قــدس: 
کتابخانه هــای عمومــی 
شهرســتان بشرویه اعالم 
کرد: با توجه به درخشش 
کتابخانه  اعضای  کشوری 
در هشــتمین  بشــرویه 
جشنواره کتابخوانی رضوی 

تاکنون تعداد چشمگیری برای شرکت در نهمین جشنواره ثبت نام 
کرده اند.  مریم کیانی به قدس گفت: عالقه مندان به شرکت در 
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی تا ٢۸ خرداد فرصت دارند تا در 
این جشنواره فرهنگی-معنوی شرکت کنند. وی افزود: در نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱٢ کتاب برای تمام گروه های سنی 
اعم از کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال معرفی شده است. کیانی 
افزود: عالقه مندان برای دریافت فایل کتاب ها می توانند به آدرس 
www.razavi.iranpl.ir مراجعــه و یا جهت دریافت امانی 
کتاب های مســابقه به کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه 

مراجعه کنند.

  برگزاری مسابقات دوچرخه سواری 
سرعت در مشهد 

رئیــس هیئــت دوچرخه  
از  رضوی  خراسان  سواری 
برگزاری یک دوره مسابقه 
سرعت  دوچرخه ســواری 
در مشهد خبر داد. مهدی 
روزبهــان در این خصوص 
گفت: یک دوره مســابقه 
دوچرخه ســواری سرعت در رشــته های ٢۰۰ متر و اسکرچ به 
همت هیئت دوچرخه سواری خراســان رضوی امروز در مشهد 
برگزار می شود. وی افزود: این دوره از مسابقات در سه رده سنی 
بزرگســاالن، جوانان و نوجوانان به صورت استانی در مجموعه 

ثامن االئمه)ع( مشهد برگزار می شود.

  تجهیز 30 خانه ورزش روستایی 
ورزش  هیئــت  رئیــس 
روســتایی و بازی هــای 
بومــی محلی خراســان 
رضوی گفــت: تجهیزات 
خانه های  ویژه  ورزشــی 
خراسان  روستایی  ورزش 
 3۰ بیــن  در  رضــوی 
شهرستان استان توزیع می شود. خوش باطن، در این خصوص 
اظهار کرد: این تجهیزات در مرحله نخســت بین روستا های 
شهرستان های تربت حیدریه، چناران، تایباد، باخرز، بردسکن، 
بجستان، خلیل آباد، جغتای، خواف، خوشاب، جوین، رشتخوار، 
زاوه، تربت جام و ســرخس توزیع و امروز در مرحله دوم برای 
خانه های ورزش روستایی ۱۵ شهرستان دیگر صورت می گیرد. 
وی تصریــح کرد: این تجهیزات ورزشــی از محل کمک های 
وزارت ورزش و بــا حمایت مدیر کل ورزش و جوانان اســتان 

تأمین شده است.

  کمبود مرشد و مربی زورخانه ای
رئیس هیئت ورزش های 
زورخانــه ای و کشــتی 
خراسان شمالی  پهلوانی 
نفــری   3۰۶ ثبــت  از 
زورخانه ای  ورزشــکاران 
استان در ســامانه ثبت 
داد  خبــر  ورزشــکاران 
و افزود: مالک شــناخت ورزشــکاران در رشته ورزش های 
زورخانه ای منوط به ثبت در ســامانه اســت. امیرآبادی از 
کمبود نیروی انسانی فعال در هیئت ورزش های زورخانه ای 
و کشــتی پهلوانی خبر داد و اظهار داشــت: کمبود نیروی 
مربی داریم و کمبود مالی در این هیئت نداریم و نیازمندی 

این هیئت ۱٢ مربی و ۸ نفر مرشد است.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
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 .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًاابتدايپیامكلمه»سوژه«راقیدنمایید.
شمارهپیامک:30007٢305
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 ساماندهی اقامتگاه های غیرمجاز 
در اخلمد  

قدس: مدیر میراث فرهنگی چنــاران گفت: ۱۰ اقامتگاه 
غیرمجاز روستای گردشــگری اخلمد شناسایی شده اند و 
بزودی ساماندهی می شوند. محمد طاهریان مقدم افزود: در 
پی دریافت گزارش و گالیه هایی از طرف شهروندان مبنی 
بر پرداخت هزینه اقامت به مراکزی غیرمجاز در روســتای 
هدف گردشگری اخلمد، اقدامات الزم برای ساماندهی این 
واحد ها آغاز شد. وی با بیان اینکه نداشتن مجوز، نرخ نامه و 
تناسب نداشتن هزینه های پرداخت شده با خدمات دریافتی 
از مهم ترین گالیه های شهروندان در این منطقه بوده است، 

ادامه داد: تاکنون ۱۰واحد غیرمجاز شناسایی شده است.

 اعتبارات مجموعه تاریخي مفخم 
77 درصد افزایش یافت

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی 
از افزایش ۷۷ درصدی اعتبارات مجموعه فرهنگی تاریخی 
مفخم در ســال گذشته خبر داد. علی مستوفیان گفت: بر 
اساس پیگیری های ســال گذشته، مبلغ ۶ میلیارد ریال از 
محل اعتبارات استانی و ملی به مجموعه فرهنگی تاریخی 
مفخم اختصاص یافت. وی افزود: این مجموعه با وجود موزه 
مردم شناســی یکی از محبوب  ترین جاذبه های گردشگری 
محسوب می شود و بناســت امسال موزه باستان شناسی و 
موزه اسناد و نسخ خطی نیز در این مجموعه راه اندازی شود.

رتبه دوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در تولید علم کشور

قدس: رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد گفت: در 
رتبه بنــدی تولید علم در مقیــاس بین المللی به رتبه دوم 
کشور پس از دانشگاه تهران دست یافته ایم. دکتر محمدرضا 
دارابی  اظهار کرد: کسب رتبه های باال در رتبه بندی ملی و 
بین المللی علمی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی 
از جنبه های این تالش گسترده است و در رتبه بندی تولید 
علم در مقیاس بین المللی به رتبه دوم کشور پس از دانشگاه 
تهران دست یافته ایم. وی ادامه داد: همچنین در رتبه بندی 
بین المللی پایگاه علمی تایمز  جایگاه جهانی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ تعیین شده است.

7555zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده
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۱. نیلوفر ، سرو ، آالله ، کیهان از خیابان های 
مرفه نشــین این منطقه شمال غرب تهران 
 اســت- بی خطــر- از مصالح ســاختمانی 
٢. ظرف حروف سربی چاپخانه- والیتی در 
شمال غربی افغانستان به مرکزیت »قلعه نو« - 
اثری از »ویلیام شکسپیر« 3. رایزن- ابزارکار 
 بنا - جمع رمل 4. علــم اداره کردن- پلید 
۵. خــون بها- حرف ۸ انگلیســی- دفینه 
ارزشمند زیرخاکی- مارکی معتبر در صنایع 
لبنی ۶. یــک و یک- خــاک کوزه گری- 
همایش و انجمن- گروه ۷. گل ناشکفته- هر 
یک از اجزای نردبان- جاودانی- نبات نصف 
 شده ۸. سمت چپ لشکر- گشودن مسئله 
۹. مخفف اگر- ناپاک- نیــرو- موج زننده 
 ۱۰. اشتباه- دیباچه کتاب- درون- عدد ماه 
بازیچــه-  ۱۱. خواهش هــای نفســانی- 
 پنج ترکــی- ابزار ســوراخ کــردن دیوار
۱٢. قوم اروپایی - دوچرخه برقی ۱3. کرایه 
دربستی- منفک- ساده لوح ۱4. بنیان گذار 
 - نیــروی گریز از مرکز- ظــرف قهرمانی
۱۵. عــدد رمز-شــهر دادگاه بین المللی – 

روشنگر راه انقالب که مهم ترین بازمانده از 
۸سال دفاع مقدس است

۱. بطن- درختی زینتی برگ ریز از راســته 
 گل سرخ از تیره شاهدانگان- مدافع فوتبالی 
٢. بازیکن ســال های قبل تیم ملی فوتبال 
کشــورمان که چنــدروز قبل بــه عنوان 
مربی تیم ملی انتخاب شد - تقویت امواج 
رادیویی- کشوری در قاره سیاه 3. صفت میوه 
مرغوب- لم و شگرد انجام کاری- ناحیه ای 
از سند واقع بین مکران و سیستان و غزنین  
4. زادگاه رازی- مقــروض- مــاه میالدی 
۵. تیر پیکان دار- ســر- ســخن باقافیه- 
واحد تنیس ۶. مخترع ماشــین حســاب 
مکانیکــی- اعضای یــک اداره یا مجموعه 
- جســتنی معدنچی ۷. ویرایــش ادبی- 
 واحد شــمارش قند- خطابه- مخفف شاه 
۸. یار زنجیر- »گنــاه« کوتاه - چهارچوب 
عکس- واحد تنیس ۹. صوت ندا- بزرگش 
عالمت نزدن اســت- نام قدیــم فردوس- 
ســقف فرو ریخته ۱۰. درخت تســبیح- 

زخم- مماس ۱۱. مغز ســر- بتــی در جاهلیت- عرصه 
مســابقات کشــتی- راه میان بر ۱٢. فاکس- نخستین 
تبلت ایرانی- آزاد ۱3. مقابــل جزئیات- نوعی حلوا- رو 
 به چیزی آورنده ۱4. مظهر تاریکی- گران بها- بازگرداندن 
۱۵. کالم غیرمنظوم- پادشاه ایرانی که سپاهی ۵۰هزارنفره 
بــرای فتح لیبی امروزی اعزام کــرد و هرگزخبری از آن 

نیامد- مرغ سعادت

  افقی

  عمودی

  رونمایی از سامانه جامع 
صدور مجوز الکترونیکی کتاب در مشهد 
فخرایی: سامانه جامع صدور مجوز الکترونیکی کتاب در 
استان خراســان پس از تهران فعالیت خود را آغاز کرد و 

صدور مجوز کتاب در استان الکترونیکی می شود.
جعفر مروارید در نشستی مطبوعاتی با بیان اینکه کاهش 
فرایندهای دســتی و کمتر شدن اســتعالمات دستی و 
نیز ســهولت در اخذ مجوز از دســتاوردهای این سامانه 
اســت، افزود: یکی از مشــکالت اساسی در زمینه نظارت 
بر مجوز های کتاب ها که گاهــی روند ارزیابی را طوالنی 
می کرد نبود سامانه جامع بود که با توجه به پویایی فکری 
که در اســتان وجود دارد این ســامانه در این استان آغاز 

به کار می کند.
وی عنوان کرد: انتظار می رود ناشــران و مؤلفان استفاده 
از این ســامانه را به فال نیک بگیرند و شــاهد رشد آثار 

آنان باشیم.
در ادامه این نشست افشــین تحفه گر، معاون فرهنگی و 
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد خراسان رضوی با 
بیان اینکه در استان 4٢3۵ عنوان کتاب درخواست مجوز 
داشــته اند که از این تعداد در سال گذشته، 34۹4 عنوان 
مجوز صادر شد، به سامانه جامع صدور مجوز الکترونیکی 
کتاب اشــاره کرد و گفت: ساده تر شــدن فرایند گرفتن 
مجوز انتشــار کتاب برای ناشران دارای مجوز پروانه نشر 
و به حداقل رســاندن حضور ناشران در اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از جمله مزیت هاست.
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