
كاستى هاى شديد سامانه «فاش» شهردارى مشهد
در جلسه شوراى شهر مطرح شد

رئيس كميسيون خدمات شهرى شوراى شهر مشهد 
گفت: ســامانه فاش شهردارى مشهد با هدف ايجاد 
اتاق شيشه اى راه اندازى شده، اما در عمل اين سامانه 
كاستى هاى شديدى دارد و مسئوليت خود را به طور 
كامل انجام نمى دهد. محمد حاجيان شهرى در نطق 
پيش از دستور شصت  و پنجمين جلسه علنى شوراى 

اسالمى شهر مشهد ...
.......صفحه 3

مقاله دانشجوى خراسانى در مجله انجمن شيمى آمريكا
 رئيس دانشكده نفت و پتروشيمى دانشگاه حكيم سبزوارى خبر داد

مقاله پژوهشــى احســان رضوى، دانشجوى مقطع 
كارشناسى دانشگاه حكيم سبزوارى، در مجله انجمن 
شيمى آمريكا «ACS» منتشر شد. رئيس دانشكده 
نفت و پتروشيمى دانشگاه حكيم سبزوارى با اعالم اين 
خبر گفت: اين مقاله با موضوع «مطالعه ترموديناميكى 
رفتار فازى سيســتم حاوى تركيبات هتروسيكليك 

نيتروژن دار...
.......صفحه 4 

 چرخش توليد ديگر استان ها با سپرده هاى بانكى خراسانى ها
 قدس از يك جلسه علنى گزارش مى دهد

جزئيات دادگاه آخر 
عضو شوراى شهر 

مشهد

.......صفحه 4 

.......صفحه 3

در ميزگرد قدس مطرح شد

.......صفحه 2 

مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى 
در گفت  وگو با قدس مطرح كرد

فقر فضاى آموزشى 
در حاشيه شهر مشهد

صبح روز يكشــنبه گذشته يكى از اعضاى شوراى شهر مشهد 
كه متهم اســت به شــرب خمر، دعوت به اعمال منافى عفت 
در فضــاى مجازى، دريافت رشــوه و اعمال نفــوذ در برخى 
پرونده هاى ساختمانى، براى آخرين دفاع در دادگاه حاضر و از 

روستاى آل در 45 كيلومترى شمال شرق مشهد در مسير خود دفاع كرد. جلسه دادگاه ...
راه كالت نادري قرار دارد. جاده مشهد تا روستاى آل آسفالت 
اســت. اين جاده تاريخى، مســير قديم مشهد به كالت و 
آسياى ميانه بوده اســت. براى رسيدن به روستاى آل بايد 
از ميان دره اى نســبتاًعريض عبور كنيد كه داراى آبشارى 
زيبا با جريان دائمى آب، پنج آبشار فصلى و چند غار بسيار 
زيباست كه از كوه هاى هزارمسجد سرچشمه مى گيرند. اين 
دره به زواندرخ منتهى مى شــود -كه پيش از اين درمورد 
زيبايى هاى آن نوشتيم- ســد كارده نيز در قسمتى از اين 
دره در حدفاصل روستاى اندرخ و كارده، دره را قطع مى كند 
كه هر دو قسمت دره  داراى جاذبه هاى خاص طبيعى است. 
يكى از جذابيت هاى اين مســير، «غار دره آل» است كه در 

اوايل جاده آسفالت منتهى به ...
.......صفحه 4 

سفرى خاطره انگيز  به دّره آل
 در جاده مشهد - كالت

روستايى 
با غارهاى 

شگفت انگيز
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كمیسیون نظارت  بر سازمانهای صنفی شهرستان مشهد
) هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی (

فراخوان انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان 
مصنوعات فلزی مشهد

در اجرای ماده 11  آئین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی موضوع 
تبصره 3 ماده 22  قانون نظام صنفی مصوب 96/04/24  بدینوسیله از كلیه اعضاء دارای پروانه 
كسب معتبر اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی مشهد دعوت میگردد شخصًا با 
در دست داشتن اصل یا فتوكپی پروانه كسب معتبر به همراه كارت شناسایی عكس دار از ساعت 9 
صبح لغایت  11 روز چهارشنبه مورخ  1398/05/09 جهت شركت در انتخابات هیئت مدیره وبازرس 
اتحادیه ، به نشانی » تاالر بهشت « واقع در مشهد - بولوار شهید صادقی ) بولوار سازمان آب ( - 
نبش شهید صادقی 13  مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد ذیل به تعداد پنج نفر 

اعضاء اصلی هیئت مدیره ویك نفربازرس اصلی انتخاب نمایند . 
نفر                        نیز یک  البدل  بازرس علی  و  نفر  البدل هیئت مدیره2  * شایان ذكر است تعداد اعضاء علی    

می باشد .   
 ) اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزی 

مشهد به ترتیب حروف الفبا (

) اسامی داوطلبان عضویت در  سمت بازرس اتحادیه صنف  سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
فلزی مشهد به ترتیب حروف الفبا (

علیرضا ساالری
رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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نام و نام خانوادگی ردیف
امید اسماعیل پور1
حسین پورایران2
موسی پورایران3
مرتضی ترابی4
كاظم جاویدی5

نام و نام خانوادگی ردیف 
سید محمدعلی جوادی سرطاوسی6
راهله رضائی7
مهدی سرشار8
محمد فضائلی حسینی نژاد9

نام و نام خانوادگیردیف
علی پاشائی نژاد1
سید محمد غفوری2
موسی الرضا نیازمند3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 9106 

بدین وس��یله از كلیه س��هامداران محترم شركت خدمات علمی صنعتی استان خراسان دعوت می نماید. 
ت��ا در مجم��ع عمومی عادی كه در س��اعت 15 م��ورخ 98/5/5 در محل ش��ركت واقع در بولوار س��جاد -                        

خیابان مولوی )نمر( شماره 76 برگزار می شود حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه :     1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

2- انتخاب بازرس قانونی و روزنامه كثیراالنتشار
3- تصویب صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به 97/12/29

4- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی خاص شرکت اطالع رسانی رایانه ای 
علمی صنعتی خراسان به شماره ثبت 1۵381

بدین وسیله از كلیه سهامداران محترم شركت اطالع رسانی رایانه ای علمی صنعتی خراسان دعوت می 
نمای��د ت��ا در مجمع عمومی عادی كه در س��اعت 14 مورخ 98/5/5 در بولوار س��جاد خیابان مولوی )نمر( 

شماره 76 برگزار می شود حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه :  1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

2- تصویب صورت های مالی و ترازنامه منتهی به 97/12/29
3- انتخاب هیئت مدیره و بازرس قانونی و روزنامه كثیراالنتشار

4- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع می باشد .
هیئت مدیره 
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تحلیلی عامیانه از رفتار یک عضو شورای شهر مشهد
   ژست انتقادی؛ مرز باریک مدیریت 

ضعیف و مدیریت پوپولیستی
علــی محمــدزاده: 
بی مقدمــه و بــی هیچ 
حرف اضافــه و به زبانی 
می خواهیــم  عامیانــه 
نقدی بر یک رفتار یکی 
از اعضای شــورای شهر 

مشهد داشته باشیم.
دیــروز فیلــم کوتاهی 

در فضای مجازی منتشــر شــد که بهاروند به عنوان رئیس 
کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر مشهد به یکی 
از ایستگاه های دوچرخه رفته و از وضعیت نابسامان این محل 
گالیه دارد و با انتقاد از شرایط موجود، حتی از پرداخت نشدن 
نزدیک به یک ســال حقوق کارگران یا همان اپراتورهای این 

شرکت گالیه می کند. 
یک روی سکه این است که بگوییم این مدیر شهری با حضور 
میدانی خواســته شــرایط را بخوبی درک کند و مانند مردم 
عادی باشد و به اصطالح ببیند جدا از گزارش های ارائه شده به 

وی، اصل ماجرا چیست.
آنچه گفته شد یک برداشت عامیانه و سطحی از موضوع است، 
اما روی دیگر ســکه که باید گفت اندکی نگران کننده است، 
اینکه چرا باید یک مدیر بخواهد به روشــی کامالً ابتدایی و 
همانند یک شــهروند عادی که هیچ قدرتی در تغییر شرایط 

ندارد مشکالت را فریاد بزند.
آنچه مسلم است، این رفتار بهاروند می تواند تفاسیر مختلفی 
داشته باشد؛ نخست اینکه آیا نمی توان گفت این رفتار او بیانگر 
ضعف مدیریت شهری در تغییر پیمانکار و شرایط حاکم است، 
چرا که مشکل تخلفات پیمانکار ایستگاه های دوچرخه مشهد 
سال هاست مطرح است و همگان بر چرایی این شرایط اشراف 

دارند.
با نگاهی به آرشیو اخبار می بینیم که مدیران شهری و اعضای 
شورای پنجم در یک سال گذشــته بارها با دادن وعده های 
کوتاه و بلندمدت از اصالح و پایان قرارداد پیمانکار ایســتگاه 
دوچرخه خبر داده اند که به استناد همین فیلم منتشر شده 
عضو شورای شهر، می توان گفت گویا وعده ها عملی نشده و 

همچنان باید منتظر وعده های بعدی بود.
از ایــن رو به این عضو شــورا یــادآوری می کنیم که وظیفه 
قانونی وی در جایگاه رئیس کمیسیون حمل ونقل و یکی از 
منتخبان مردم در شورای شهر، پیگیری و مدیریت اموری از 
این دســت است و باید بیش از شهروندان و حتی بسیاری از 
مدیران شهری در قسمت های دیگر از ریز و درشت ماجرای 
تأسفبار ایستگاه های دوچرخه مشهد اطالع داشته باشد و از 
جایگاه حقوقی خود برای احقاق حقوق عمومی در این موضوع 
تالش کند، نه اینکه در جایگاه یک فرد عادی از شرایط گالیه 
کند؛ چراکه نشــانه ضعف مدیریت ستادی است که به جای 
تدبیر مدبرانه یک ناهنجاری،خود هم به صف منتقدان عادی 

بپیوندد .
اینکه اعضای شورای شهر به جای گوش کردن به گزارش ها 
به صورت میدانی در جریان امور باشند امر پسندیده ای است، 
ولی در این مورد خاص این کار باید ماه ها پیش انجام می شد و 
امروز شاهد شرایط طبیعی و عالی بودیم، نه اینکه مسئله ای که 
از دوره چهارم شورای شهر همواره محل اعتراض و انتقاد بوده 
و در شورای پنجم هم بسیار بررسی شده و دیگر جای تردیدی 
در مشکلدار بودن آن نیست امروز به نحوی بیان شود که گویا 
این عضو شــورا تازه مسئله ای را کشف کرده و گزارش رفتار 
نامعمولی را می دهد تا مدیران و متولیان آن در جریان باشند. 
کالم آخر اینکه ای کاش این عضو شــورا فیلمی از بند های 
قرارداد و تخلفات این پیمانکار )و شاید دست های پنهان این 
ماجرا( منتشر می کرد و یا در جایگاه یک منتخب مردم شهر 
به این پرسش پاسخ می داد که چرا مدیریت شهری و به طور 
خاص شورای شهر نمی تواند به این نابسامانی تحمیلی و البته 
قراردادی پایان دهد و اینکه ای کاش بصراحت ازعلت های به 

وجود آمدن این شرایط سخن می گفت. 
امیدواریم اگر مدیران مشکلی را حل نمی کنند با بازگو کردن 
دوباره آن، حسرت ما را بیشتر نکنند و با این گونه رفتارها این 
باور را در ما ایجاد نکنند که رفتارهای پوپولیســتی هنوز هم 

جواب می دهد.  

رئیس کمیسیون حمل  و نقل و ترافیک شورای 
اسالمی شهر مشهد خبر داد 

  تصویب طرح پرداخت بهای عادالنه 
حمل و نقل عمومی در آینده نزدیک

رئیــس  تســنیم: 
و  کمیسیون حمل  و نقل 
اسالمی  شورای  ترافیک 
شهر مشــهد از تصویب 
طــرح پرداخــت بهای 
حمل و نقــل  عادالنــه 
در  مشــهد  در  عمومی 

آینده نزدیک خبر داد.
مجتبی بهاروند در زمینه الیحه مربوط به نرخ های متفاوت بهای 
حمل و نقل عمومی در مشهد اظهار داشت: شورای شهر قصد 
انجام تدابیری در زمینه تصویب الیحه به صورت مســتقل در 
صورت تعویق این امر توســط شهرداری دارد.وی بیان کرد: با 
توجه به چند نرخی شــدن بهای اتوبوس و سایر دستگاه های 
حمل و نقل عمومی در خراســان رضوی، باید الیحه ای بزودی 
در این بخش تصویب شــود، شهرداری در راستای تحقق این 
امر پیگیری الزم را داشته و طرح پرداخت بهای عادالنه آماده 
می شــود، البته هنوز این طرح به دست شورای شهر نرسیده 
اســت.وی ادامه داد: به دلیل ضرورت تصویب الیحه پرداخت 
بهای عادالنه در دو بخش اتوبوس و مترو در یک زمان مشخص، 
ایــن امر با تأخیر زیادی روبه رو بــوده اما متولیان برای تحقق 
ســریع تر آن تمام تالش خود را به کار می برند.بهاروند عنوان 
کرد: شــورای شهر در انتظار ارائه این طرح از سوی شهرداری 
است، در صورت ارائه این طرح توسط شهرداری و نداشتن نقص 
و ایراد، شورای شهر آن را بررسی و در نهایت تأیید می کند، پس 
از آن مشکلی در زمینه چند نرخی بودن بهای حمل و نقل وجود 
ندارد.وی با اشاره به تأخیر شهرداری در ارائه طرح پرداخت بهای 
عادالنه تصریح کرد: با توجه به ضرورت مطالعات کارشناســی 
شــده در این الیحه، ارائه آن توسط شهرداری بهتر است، اما 
در صورت وجود تأخیر توســط این ســازمان، شورای شهر به 
هر نحوی به صورت مســتقل پیگیری و این الیحه را تصویب 
می کند.وی در زمینه ارائه تخفیف در بهای حمل و نقل عمومی 
به برخی اقشار نظیر دانشجویان اظهار داشت: تنها ارگان موافق 
با این امر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک بود و سایر دستگاه ها 

رأی ندادند، اما این پیشنهاد دوباره ارائه می شود.

  ساخت کارخانه کاغذ 
در تربت حیدریه آغاز شد

ســاخت  ایرنا:عملیات 
کارخانــه کاغــذ تربت 
حیدریــه روز گذشــته 
با حضور  در مراســمی 
وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت در منطقــه 
رباط ســنگ بخش رخ 
این شهرستان آغاز شــد. رئیس اداره صمت تربت حیدریه 
در این مراســم گفت: برای ســاخت کارخانه تولید کاغذ با 
ظرفیت نهایی تولید ســاالنه ۲۱ هزار تن، در مجموع مبلغ 
۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است. مهدی 
عباســپور افزود: در مرحله نخســت این کارخانه با زیربنای 
8۰۰۰ مترمربــع در زمینی به وســعت ۲۰ هزار مترمربع و 
ظرفیت تولید ســاالنه ۱۰ هزار تن، مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری شــده تا در ۱۱ ماه به بهره برداری برسد. وی 
افزود: وزیــر صنعت، معدن و تجارت همچنین با ســفر به 
شهرستان های زاوه و مه والت به ترتیب در مراسم کلنگ زنی 
پــروژه تولید بلوک های ســیمانی کارخانه ســیمان زاوه و 
کلنگ زنی پروژه صنعتی کربــن فعال، حضور خواهد یافت.

  افتتاح 2 شعبه اقماری تأمین اجتماعی 
در مشهدبا هدف جلب رضایت مراجعان

قدس: همزمان با هفته 
در  اجتماعــی  تأمیــن 
مراسمی شــعب اقماری 
تأمین اجتماعی کارگران 
ساختمانی و پایانه بار از 
زیرمجموعه شعبه شهید 
شــد.  منیعاوی افتتــاح 

 مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
اگرچه این سازمان به سمت خدمات غیرحضوری قدم برداشته و 
گستره ارائه و دسترسی خدمات رو به توسعه است، اما با توجه به 
شرایط خاص و تعداد قابل توجه کارگران ساختمانی و رانندگان 
باربری، این شــعبه های اقماری به منظور جلب رضایتمندی و 
جلوگیری از رفت و آمدهای متعدد بخش مهمی از مخاطبان و 
تمرکز در ارتباط با سازمان و همچنین ارائه خدمات دایر شده است.
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در میزگرد قدس مطرح شد

 چرخش تولید دیگر استان ها با  سپرده های با نکی خراسانی ها
مؤلفه های  از  یکــی  طلبی  رضا 
امنیت ســرمایه گذاری این است که 
امکان پیش بینی آینده وجود داشــته باشــد. 
متأسفانه کشور ما در این زمینه جایگاه مناسبی 
ندارد و سرمایه گذاران نمی توانند نسبت به آینده 

کسب و کار خود با اطمینان تصمیم بگیرند.
به گزارش قدس آنالین، کارشناسان معتقدند 
یکی از موانع اصلی تحقق رونق تولید، مشکالت 
بانکی و مسائل مرتبط با این موضوع است، از 
این رو در میزگردی با حضور حجت االســالم 
محمدحسین حســین زاده بحرینی، نماینده 
مردم مشــهد و عضو کمیســیون اقتصادی و 
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس و همچنین 
حسن مونسان، دبیر کمیته هماهنگی بانک های 
خراســان رضوی این مسئله مورد بررسی قرار 

گرفت.

 تولید، یک رفتار اقتصادی است
حجت االسالم بحرینی در ابتدای جلسه اظهار 
داشت: تولید یک رفتار اقتصادی است و برای 
آنکه این رفتار به نتیجه مطلوب برســد باید 
مقدمات آن فراهم باشــد، زیــرا اگر مقدمات 
تولید مهیا نباشد، تولیدکننده انگیزه ای برای 
تولید نخواهد داشــت.وی ادامــه داد: از جمله 
این مقدمات، سودآوری قابل قبول طرح است. 
تولیدکننده برای انتخاب یــک طرح، آن را با 
طرح  های رقیب مقایسه می کند. اما سودآوری 
تنها فاکتور تصمیم گیری برای شــروع تولید 
نیست. عامل دیگر، امنیت سرمایه گذاری است. 
سرمایه گذار به اصطالح تحلیل ریسک و بازده 
انجام می دهد و طرحی را انتخاب خواهد کرد که 
ریسک کمتر و سودآوری بیشتری داشته باشد.

 هزینــه نیمی از ســپرده های بانکی 
خراسان رضوی در سایر استان ها

حجت االســالم بحرینی با بیان اینکه  نسبت 
تســهیالت به سپرده در اســتان به هیچ وجه 
قابل قبول نیست، افزود: آخرین گزارش بانک 
مرکزی می گوید که از حدود ۹۵ هزار میلیارد 
تومان سپرده جذب شده در بانک های خراسان 
رضوی، فقط حدود ۴۵ هــزار میلیارد تومان، 
یعنــی کمتر از یک دوم آن در داخل اســتان 
تسهیالت داده شــده و باقیمانده سپرده ها به 
استان های دیگر کوچ کرده اند. به عبارت دیگر، 
نه تنها از استان های دیگر منابعی را برای رونق 
تولید جذب نمی کنیم، بلکه حتی قدرت جذب 
تمام ســپرده های جذب شده در استان را نیز 
نداریم.نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه  استان از وضعیت خوبی 
در زمینه رونق تولید برخوردار نیست، افزود: اما 
عوامل امیدبخشی در استان وجود دارند که از 
جملــه آن ها مثلث اقتصادی و تعیین معین و 
حامی  اقتصاد مقاومتی برای هر منطقه از سوی  
استاندار اســت که با صبر و حوصله این طرح 
را پیگیری می کنند. البته هنوز زود اســت که 
بخواهیم در مورد نتایج آن قضاوتی داشته باشیم.

تغییر رویه تولیدکننده به سپرده گذار 
وی ادامــه داد: اینکه بعضی از تولیدکنندگان 
ســرمایه تولیدی خود را به فروش رســانده و 
در بانک ها ســپرده گذاری می کننــد، پدیده 
بســیار ناراحت کننده ای اســت. گاه مشاهده 
می شــود یــک فعــال اقتصــادی کــه باید 

همیشــه تســهیالت گیرنده بــوده و به طور 
خالص به بانک ها بدهکار باشد و چرخه تولید 
را بچرخاند، موضع خود را تغییر داده و در نقش 
یک ســپرده گذار و دریافت کننده سود بانکی 

ظاهر می شود.

 ۹50 هزار میلیارد ریال؛ ســپرده های 
بانکی خراسان رضوی 

بحرینی  االســالم  حجــت 
بیان داشت: از نظر ما آمار و 
گزارش هایی مورد قبول است 
که از طرف بانک مرکزی ارائه 
می شود. بانک مرکزی میزان 
ســپرده های بانکی خراسان 
رضوی را ۹۵۰ هزار میلیارد 
ریال گزارش کرده است که 
پس از کســر سپرده قانونی 
بــه طور خالــص 8۴۰ هزار 
میلیارد ریال ســپرده بانکی 
آمــاده پرداخت در اســتان 
اما تنها۴۹۰ هزار  داشته ایم، 
میلیارد ریال آن تســهیالت 

پرداخت شده است.

تســهیالت ۱۸  نبود   
درصدی در کشور 

وی با بیان اینکه تسهیالت ۱8 درصدی عماًل 
در کشــور وجود ندارد، تصریــح کرد: اگرچه 
بانک مرکزی سقف نرخ سود تسهیالت را به 
بانک هــا اعالم کرده و تالش می کند تا همان 
نرخ ها هم در عمل اتفاق بیفتد، اما تفاوت بین 
آنچه باید عمل شود و آنچه در واقعیت اتفاق 
می افتد، نشــان می دهد کــه بانک ها به طور 
کامل تحت امــر بانک مرکزی و در چارچوب 

بخشنامه های ابالغی عمل نکرده اند.

پرداخت تسهیالت با سود 52 درصد
حجت االســالم بحرینــی افزود: نســخی از 
قراردادهای اعطای تسهیالت را در اختیار دارم 
که نشــان می دهد بانک یا مؤسســه اعتباری 
رسماً تســهیالت با نرخ ۳۲ درصد اعطا کرده 
و در همان قرارداد که متأســفانه محضری هم 
شده است، تولیدکننده متعهد شده در صورت 

عــدم پرداخت به موقع، تا ۵۲ درصد ســود یا 
وجه التزام به بانک بپردازد! این تحلیل، دقیقاً 
اتفاقی اســت که در یک دهه اخیر در اقتصاد 
ایران افتاده است. حجم شبه پول و سپرده های 
بلندمدت بشدت افزایش یافته و در مقابل حجم 
پول که عمده آن سپرده های دیداری است به 
طرز بی سابقه ای کاهش یافته است. گزارش های 
بانک مرکزی بروشنی نشان می دهد که رشد 
چنــد برابــری نقدینگی در 
سال های اخیر، عمدتاً معلول 
رشد شــبه پول در ترکیب 

نقدینگی است. 
رئیس کمیته پولی و بانکی 
مجلس بیان داشت: یکی از 
علل عمــده تعطیلی یا افت 
تولیــد گســترده واحدهای 
رفتار  تولیدی کشور، همین 
بانک هاســت که گاه دانسته 
مؤسســات  مثل  عامدانه،  و 
غیرمجاز و گاه هم کورکورانه 
و به دلیل تالش برای حفظ 
ســهم خود از بازار ســپرده، 
انجام دادند و اقتصاد ایران را 

به این وضعیت کشاندند. 

 اداره بانک مرکزی با قوانین نیم قرن 
پیش 

وی با بیان اینکه مجلس هم به دنبال افزایش 
اقتدار و کارایی بانک مرکزی و شــبکه بانکی 
کشــور اســت، افزود: در مجلــس پنج طرح 
و الیحه مربــوط به بانک ها وجــود دارد که 
مهم ترین آن ها »طرح بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران« است. با کمال تأسف باید عرض 
کنم قانونی که امــروز بانک مرکزی ما با آن 
اداره می شــود، مربوط به ســال ۱۳۵۱یعنی 

حدود نیم قرن پیش است. 
باوجود تغییرات عمده در فنــاوری بانکداری 
مرکزی، دولــت، بانک مرکزی و مجلس هنوز 
این قانون را متناســب با نیازها و فناوری نوین 
بانکداری به روز نکرده اند. وی افزود: طرح جدید 
بانک مرکزی تدوین شــده و در کمیســیون 
اقتصادی به تصویب رسیده و در نوبت بررسی و 

تصویب در صحن علنی مجلس است.

 رکود اقتصــادی، عامل بی انضباطی
 در میزان سود سپرده ها

دبیر کمیته هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
نیز در این میزگرد با بیان اینکه در هر شرایطی 
از فعالیت ها و برنامه های مرتبط با تولید حمایت 
می کنیم، گفت: وضعیت مصارف نسبت به منابع 
در استان های بزرگ اغلب همین طور است، زیرا 
این استان ها سپرده خیز و رشد مثبت دارند؛ مثاًل 
استان اصفهان نیز شرایط مشابه خراسان رضوی 
را دارد و خراســان رضوی در یکی از سال ها در 
حدود ۵۴ درصد رشد سپرده گذاری داشته است؛ 
از این رو اگر زیرساخت های تولید و چشم انداز آن 
در استان فراهم شود شبکه بانکی آمادگی کامل 
بــرای حمایت از آن ها را دارد و در ســال جاری 
تالش خواهیم کرد که نسبت مصارف به منابع 
را به ۷۳ درصد برسانیم.مونسان ادامه داد: رکود 
اقتصادی در ســال های گذشته  سبب شد یک 
بی انضباطی در میزان ســود سپرده ها در کشور 
ایجاد شود و سود سپرده ها تا ۳۰ درصد نیز پیش 
رفت که با تدبیر بانک مرکزی، ســاماندهی در 
سود سپرده ها صورت گرفت. در حال حاضر سود 
سپرده ها طبق نظر شورای پول و اعتبار در شرایط 
عادی ۱8 درصد است که در این باره پیشنهاد ما 
این است سود تسهیالت در بخش های مختلف 
باید متفاوت باشــد و بــرای بخش های تولید و 
صنایع  و معادن مشوق هایی در نظر گرفته شود.

پرداخــت ۱50هــزار میلیــارد ریال 
تسهیالت رونق تولید

وی بیان داشــت: ســال گذشــته ۳۳۱ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده که 8۲ 
هزار میلیارد ریال آن  تســهیالت جدید بوده؛ 
امسال نیز در برنامه کمیسیون بانک های استان 
برای تحقق رونق تولید پیش بینی شده است 
که ۱۵۰هزار میلیارد ریال تسهیالت جدید به 
متقاضیان پرداخت شود که در دو ماهه ابتدایی 
سال جاری ۱۱ هزار میلیارد ریال یعنی در حدود 
8.۵ درصد از این مبلغ پرداخت شــده است.

 از حدود ۹۵ هزار 
میلیارد تومان سپرده 

جذب شده در 
بانک های خراسان 

رضوی، فقط حدود ۴۵ 
هزار میلیارد تومان، 

یعنی کمتر از یک دوم 
آن در داخل استان 

تسهیالت داده شده و 
باقیمانده سپرده ها به 
استان های دیگر کوچ 

کرده اند

بــرش

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطالب به شــماره 

300072305 پیامک کنید.

تاریخ انتشار 1398/04/25
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساالنه نوبت اول
شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن خراسان شماره ثبت 339 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساالنه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان راه آهن خراسان در روز 
یکشنبه 1398/05/27 راس ساعت 9 صبح  در محل مجتمع فرهنگی ارغوان واقع در ارغوان 14 برگزار میگردد. 
لذا از کلیه اعضا دعوت میشود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند. ضمنا اعالم میدارد با توجه 
به برگزاری انتخابات هیئت بازرسی کلیه متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام با مراجعه به دفتر شرکت تعاونی واقع 
در منازل سازمانی 6 دستگاه جنب نانوایی نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایند. ضمنا ارائه کارت ملی 

الزامی میباشد.
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان  2- تصویب صورتهای مالی سال 97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398    4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی

اعضایی که قادر به حضور در جلسه نیستند میبایستی جهت در یافت وکالت نامه در معیت وکیل خود حداکثر تا تاریخ 
98/05/25 به محل دفتر تعاونی حضور یابند در اینصورت  حق رای هر عضو با احتساب وکالتنامه حداکثر سه رای 

و غیر عضو یک رای خواهد بود
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت 
تعاونی مصرف کارکنان سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای خراسان 
احترام��ا بدینوس��یله از کلیه اعض��اء محترم دعوت 
می شود که در ساعت 9 صبح روز شنبه 98/5/12 در 
محل نمازخانه اداره کل فنی و حرفه ای واقع در بلوار 

قره نی حضور بهم رسانند .
دستورجلسه :1-گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت 

2-طرح و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 1397
3-تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398

4-انتخ��اب س��ه نف��ر هیئت مدی��ره اصل��ی و دو نفر                   
علی البدل بمدت سه سال مالی 

5-انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی البدل 
بمدت یکسال مالی 

ضمنا هر عضو می تواند نمایندگی 3 نفر عضو را بپذیرد .
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان سازمان 

آموزش فنی و حرفه ای خراسان
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آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد)نوبت دوم(
ش��هرداری فیض آباد به اس��تناد مصوبه شورای محترم اس��المی شهر در نظر دارد تعداد 2قطعه زمین از اراضی ش��هرداری را بشرح ذیل از طریق مزایده 
عمومی به فروش برس��اند. لذا کلیه متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند با توجه به ش��رایط ذیل پیشنهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در 

پاکت در بسته والک ومهر شده تا تاریخ 98/5/01به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.  
قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشد

شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود

به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
برنده مزایده موظف اس�ت ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی یا تلفنی ش�هرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به ش�هرداری مراجعه در غیر 

اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد

بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود
زمین های مورد نظرفاقد سندثبتی میباشد وکلیه هزینه ها ومراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد

سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شددر صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری  به شماره0105966014003نزدبانک ملی واریزگردد 

زمین های موردنظرفاقد پروانه ساخت میباشد.
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سپرده شرکت درمزایده قیمت کل به ریال متراژ کاربری موقعیت محل زمین ردیف
72/855/000 1/457/100/000 145.71 تجاری حمام قدیم  شهرداری خیابان امام خمینی 19 1

30/030/000 600/600/000 150/15 مسکونی پشت پمپ بنزین خیابان معلم 2 2

    با حضور وزیر صنعت در مه والت آغاز شد در چهل و دومین دوره مسابقات انجام می شود   مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

گاز  بهای مدارس با رعایت مصرف رایگان است رقابت 352 نخبه قرآنی خراسان رضوی ساخت کارخانه تولید کربن
گاز  شــرکت  مدیرعامل  قدس: 
خراســان رضوی گفت: گازبهای 
مصرفی مدارس تا ســقف تعیین 
شده در قانون اصالح الگوی مصرف 
رایگان است و این معافیت شامل 

مدارس پرمصرف نمی شود.  حمید فانی افزود: قانون گذار، 
مدارس را تا سقف مجاز مصرف از پرداخت گازبها معاف 
کرده است، اما برخی تصور می کنند این قانون به معنای 
عدم پرداخت پول گاز و یا معافیت است.وی یادآور شد: 
ســقف معافیت مدارس از پرداخت هزینه گاز در قانون 
الگوی مصرف شامل مدارس خارج از این الگو نمی شود.  

قرآنی  امــور  اداره  رئیس  قدس: 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
خراسان رضوی از رقابت ۳۵۲ نخبه 
قرآنی در مرحله اســتانی چهل و 
دومین دوره مســابقات قرآن کریم 

خراســان رضوی از ۲6 تیر خبر داد.جعفر حسینی گفت: 
این مســابقات در بخش آقایان با حضــور ۱8۱ نفر، ۲6 و 
۲۷ تیر در مهدیه امام خامنــه ای واقع در خیابان آبکوه و 
مســابقات بانوان در حســینیه عبداهلل بن حسن واقع در 
خیابان امام رضا)ع(، امام رضا 8 با حضور۱۷۱ بانوی نخبه 

قرآنی از سراسر استان از ۲8 تا ۳۰ تیرماه برگزار می شود.

قدس: ساخت کارخانه تولید کربن 
با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت در شهرســتان 
مه والت آغاز شد.فرماندار مه والت 
در حاشیه آغاز عملیات ساخت این 

طرح گفت: این واحد صنعتی با سرمایه گذاری افزون بر ۷8 
میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در محل شهرک صنعتی 
مه والت ایجاد می شود.مسعود رنجبر افزود: با بهره برداری از 
این کارخانه که در زمینه تولید عایق رطوبتی، پالستیک 
و کارتن به میزان 6۰۰ تن در ســال فعالیت دارد، زمینه 
اشتغال برای ۹۰ نفر به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد.

ه اف ر

ه ژ و رپ



روی خط حادهث

خبر

خبر

در جلسه شورای شهر مطرح شد
  کاستی های شدید سامانه »فاش« 

شهرداری مشهد 
کمیسیون  رئیس  قدس: 
شورای  شــهری  خدمات 
شهر مشهد گفت: سامانه 
فاش شــهرداری مشهد با 
هدف ایجاد اتاق شیشه ای 
راه اندازی شده، اما در عمل 
کاستی های  این ســامانه 

شدیدی دارد و مسئولیت خود را به طور کامل انجام نمی دهد.
محمد حاجیان شهری در نطق پیش از دستور شصت  و پنجمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشــهد افزود: شفاف  سازی 
باید در کانون توجه مدیریت شــهری قرار بگیرد و اگر حرف از 
اصالحات می زنیم به معنای به قدرت رسیدن جریان اصالحات 

نیست، بلکه به معنای اصالح رویه های غلط است.
وی گفت: سامانه فاش و کمیته شــفافیت دو اقدام مؤثر ما در 
راستای رسیدن به شهرداری تمام شیشه ای بوده، اما باید یادآور 

شد، موارد دیگری برای شفاف سازی مورد نیاز است.
محمد حاجیان شهری خواستار شفافیت بیشتر شهرداری مشهد 
با شهروندان شد و ادامه داد: در سامانه فاش باید مواردی مانند 
بارگذاری تمام  پروژه ها با امکان تحلیل هزینه، چگونگی تأمین 
بودجه شهرداری، نحوه جذب و به کارگیری نیروها، میزان حقوق 
همه افراد بویژه مدیران شهرداری برای شهروندان قابل مشاهده 
باشد. وی همچنین بیان کرد: برای تحقق پایدارسازی شفافیت 
باید همه رویه ها و فرایندهای نادرست اصالح شود و شورای پنجم 

پایبندی به شفافیت را به عنوان اهداف اصالح طلبانه حفظ کند.
حاجیان شهری یادآور شد: نبود درآمد پایدار از عوامل زمینه ساز 
فساد در شهرداری هاست و فاصله زیادی بین منابع درآمد پایدار 

و ناپایدار در شهرداری وجود دارد.
وی تصریح کرد: برای کســب درآمد، فروش برخی مجوزهای 
ساخت وساز از دیدگاه منافع سازمانی شاید راه حل مطلوبی است، 
اما در میان مدت و بلندمدت آثار ســوئی بر شهر دارد و می تواند 
زمینه ساز فساد باشد، بنابراین باید با سیستمی کردن شفافیت، 

امکان نظارت همگانی بر فرایندهای شهرداری را فراهم کرد.
رئیس شــورای اسالمی شهر مشــهد نیز در این جلسه گفت: 
رونمایی منشور حقوق شهرنشینی نیز در این ایام نشان دهنده 

توجه ویژه مدیریت شهری مشهد به فرهنگ رضوی است.
محمدرضا حیدری افزود: متأســفانه گزارش هایی به دست ما 
رسیده که نشان می دهد، در روزهای اخیر و در ایام والدت امام 
رضا)ع( زائران و مجاوران با مشکالت ترافیکی و حمل و نقل جدی 
در هسته مرکزی شهر مواجه شده اند که این وضعیت اصالً قابل 

قبول نیست.
وی ادامه داد: رفع این مشکل که سال ها بر زمین مانده، نیازمند 
هم افزایی همه نهادها است، به همین منظور وظایف دستگاه های 
مرتبط باید مشخص شــود تا نهادهای کم کار به مردم معرفی 
شوند. رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد: ترافیک 
هســته مرکزی این کالنشــهر زیبنده مشهد نیســت و من از 
رئیس کمیسیون حمل و نقل می خواهم هر چه زودتر با تشکیل 
کمیســیون ویژه با همکاری معاونت حمل ونقل شهرداری و با 
حضور دستگاه های مرتبط تدابیر الزم در این خصوص اندیشیده 

و ترافیک مشهد ساماندهی شود.
حیدری به اجالس شهرداران شهرهای مسلمان نشین و سفرای 
کشورهای جهان اســالم در مشهد هم اشاره و عنوان کرد: باید 
شرایط برای گفت وگو و تعامل بین کشورهای اسالمی در مشهد 
فراهم شــود و مدیریت شهری در راستای مأموریت دیپلماسی 

شهری از این ظرفیت استفاده کند.

رئیس اتحادیه نانوایان مشهد در گفت و گو با قدس:
  گرمای هوا موجب کاهش کیفیت نان 

شده است
 بهاردوسـت: 
اتحادیه  رئیس 
نانوایــان مشــهد گفت: 
مشــهد  در  نان  کیفیت 
نسبت به برخی از شهرها 
مطلوب تری  وضعیت  در 
قرار دارد، اما شاید در این 

هوای گرم پایین آمدن کیفیت نان قدری طبیعی باشــد، چون 
گرما موجب تخمیر زودتر نان می شود. گشت گر افزود: درست 
است که همیشه گفته ام باید فاکتور های کیفیت نان را مرتب ارتقا 
بدهیم، با این همه بد نیست بدانید که کیفیت نان ما در مشهد 
نسبت به برخی از شهرها در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. البته 
این را هم اذعان دارم که ما در مشهد به لحاظ کیفی همان طور 

که بهترین نان را داریم نان کم کیفیت هم داریم.
وی با اشاره به فاکتور های ارتقای کیفیت نان گفت: آرد و کارگر 
فنی خوب و کار بلد از واجبات و پایه اصلی تولید یک نان خوب 
و باکیفیت است. همان طور که می دانید ما در کشور و بخصوص 
در مشــهد دو نوع نانوایی داریم یکی نانوایانی که با آرد آزاد نان 
می پزنــد و دیگری نانوایانی که با آرد دولتی نان پخت می کنند 
و این طبیعی اســت نانوایی که بــا آرد دولتی نان می پزد حق 
انتخاب کمتری بــرای آرد دارد. این ها نمی توانند آرد بهتری را 
انتخاب کنند. برخی آردها گلوتن پایین تری دارند و به قول ما آرد 
سستی است و نان بی کیفیت تری از آن بدست می آید. از دیگر 
سو کیفیت آرد در کارخانه ها ثابت نیست برای همین کیفیت نان 

هم نمی تواند ثبات داشته باشد.

اخاللگران نظم عمومی در مشهد زمینگیر شدند
 پایان شرارت های 4 شرور 

خط قرمز: رئیس پلیس 
خراسان  عمومی  امنیت 
رضوی از دستگیری چهار 
شرور که با اوباشی گری، 
مخــل نظــم و امنیت 
عمومی در حاشیه شهر 
مشــهد بودند، خبر داد. 
سرهنگ امید نودهی گفت: در پی گزارش شهروندان مبنی بر 
شرارت های چند تن از اوباش خیابانی در شهرک شهید رجایی 

مشهد، دستورات الزم برای پیگیری سریع موضوع صادر شد.
وی افزود: تیم های مرکز عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی با 
تحقیقات میدانی، عامالن برهــم زدن نظم عمومی که با نزاع، 
ضرب و شتم و ایجاد مزاحمت موجب رعب و وحشت شهروندان 

شده بودند را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند.
رئیس پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی گفت: از این متهمان 
سابقه دار دو قبضه شمشیر، یک قبضه قمه و دو تیغه چاقو کشف 
شــد. وی با تشــکر از حمایت های دستگاه قضایی از پلیس در 
برخــورد قاطعانه با این اوباش، گفــت: طرح های ویژه مقابله با 
عامالن اخالل در نظم و آسایش شهروندان با جدیت در دستور 
کار پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی قرار دارد و افرادی که 
بخواهند آسایش و امنیت مردم را خدشه دار کنند بدانند فرصتی 
برای جوالن و خودنمایی نخواهند یافت و با برخورد جدی پلیس 

روبه رو خواهند شد.

جانشین انتظامی مشهد خبر داد
 زمینگیری گوشی قاپ با شلیک هوایی 
جانشــین  قرمز:  خط 
فرماندهی انتظامی مشهد 
از دســتگیری یکــی از 
گوشی قاپ های  عامالن 
گلشهر  در  تیزدســتانه 

مشهد خبر داد.
محمد طبسی  سرهنگ 
در تشــریح این خبر گفت: گزارش چند فقره گوشی قاپی در 
محدوده شــهرک گلشهر مشــهد، پلیس را بر آن داشت برای 

پیگیری موضوع به صورت ضربتی وارد عمل شود.
جانشــین فرماندهی انتظامی مشــهد افزود: تیم های گشت 
نامحســوس دایره تجســس کالنتری گلشــهر با توجه به 
سرنخ هایی که در دست داشتند یکی از عامالن این سرقت های 
تیزدستانه را شناسایی و تحت نظر قرار دادند.سرهنگ طبسی 
اظهار داشــت: مأمــوران انتظامی متهم را که قصد ســرقت 
گوشــی تلفن همراه یک عابر پیاده را داشت محاصره و برای 

دستگیری اش وارد عمل شدند.
وی گفت: متهم موتورسوار بدون توجه به دستور ایست پلیس 
با ســرعت زیاد اقدام به فرار کرد که مأموران با شلیک چند تیر 
هوایی او را وادار به تســلیم شــدن کردند. جانشین فرماندهی 
انتظامی مشهد خاطرنشــان کرد: متهم ۲۰ ساله در تحقیقات 
اولیه ضمن اعتراف به چند فقره گوشی قاپی مدعی شد در سن 

۱۷ سالگی نیز به همین اتهام دستگیر و دارای سابقه است.

با تالش پلیس 
  سارقی که راسته کارش پیکان وانت 

بود، دستگیر شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــی 
فریمــان از دســتگیری 
و  حرفــه ای  ســارق 
کشــف ۱۰ فقره سرقت 
کامپیوترخودرو در استان 

خبر داد.
ســرهنگ جواد خرسند در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع 
چند فقره سرقت کامپیوتر خودروهای پیکان وانت در شهرستان 
فریمان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دســتورکار پلیس 
ایــن فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: مأمــوران دایره مبارزه با 
سرقت پلیس آگاهی به واسطه بررسی آثار به جا مانده و بازبینی 
دوربین های مداربسته، عامل این سرقت ها که فردی سابقه دار 
اســت را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات 

غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
وی افزود: متهم در بازجویی ها به ۱۵ فقره سرقت شبانه کامپیوتر 
خودروهای پیکان وانت در شهرهای خراسان رضوی اعتراف کرده 
است. رئیس پلیس فریمان تصریح کرد: متهم دستگیر شده پس 
از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع 
قضایی معرفی شد. این مقام انتظامی گفت: مالکان خودروهای 
وانت پیکان که کامپیوتر خودرو آن ها سرقت شده، می توانند برای 
پیگیری شــکایت خود با شماره تلفن ۰۵۱۳۶۹۲۲۶۷۰ پلیس 

آگاهی فریمان تماس حاصل نمایند.

توسط مرزبانان خراسان رضوی صورت گرفت
  کشف بیش از 131 کیلوگرم مواد افیونی 
فرمانده  قرمــز:  خط 
رضوی  خراسان  مرزبانی 
از کشــف بیش از ۱۳۱ 
در  مخدر  مواد  کیلوگرم 
پاک سازی محل درگیری 
مرزبانان این فرماندهی با 

قاچاقچیان خبر داد.
سردار ماشــااهلل جان نثار گفت: مرزبانان هنگ مرزی و مرزبانی 
درجه یک تایباد با ایجاد کمین در مسیرهای احتمالی قاچاقچیان 
مواد مخدر، در یک عملیات موفق به کشــف ۱۳۱ کیلو و ۳۰۰ 

گرم مواد افیونی از نوع تریاک شدند.
فرمانده مرزبانی خراســان رضوی خاطرنشان کرد: مرزبانان در 
ســنگرهای حفاظت از حریم مرزی شــبانه روز در حال دفاع از 
ســرحدات ایران اسالمی هستند، ما امیدواریم با ایجاد امنیتی 
پایدار و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، جوانان کشور عزیزمان را 

از گرایش به این بالی خانمان سوز مصون داریم.

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

  مشکل ترافیکی کوی امیر
از مسئوالن راهنمایی و رانندگی تقاضا می کنم 
خیابان کوی امیر )۲۰ متری یزدان دوســت( را 
یکطرفه کنند، چــون به علت نبود جای پارک، 
ماشین های زیادی دوبله پارک می کنند و چون 
خیابان دوطرفه هست، همیشه آنجا ترافیک است 
و ساکنان منطقه به شدت مشکل ترافیکی دارند.

936...6007

  چرا کار اجرایی دیر انجام شد؟
با وجود آلودگی ناشی از ترافیک ماشین ها که از 
تصمیم گیری  اشتباه مسئوالن در این ایام شلوغ 
گرفته می شود، بفرمایید چرا برای باریک کردن 
بولوار وحدت، درختان وســط این بولوار بریده 
شــده و چرا کار اجرایی ساخت این بولوار دیر 

انجام  و 8 دور برگردان آن مسدود شده است؟
915...3084

آب و هوا

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان
شماره پیامک:   ۳۰۰۰۷۲۳۰۵
@quds95  آی دی سروش 

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      ۰۹۰۳۸۳۴۳۸۰۱

  پیش بینی بارش های پراکنده رگباری
در خراسان رضوی

قدس: بارش های پراکنده رگباری در خراســان رضوی در راه 
است. بنا بر اعالم مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی؛ برای امروز بارش های پراکنده رگباری در نیمه شمالی و 
غربی استان همراه با شدت گرفتن وزش باد پیش بینی شده است. 
بیشتر بارش ها در شهرستان های قوچان، درگز، کالت و چناران 
و همچنین در شهرستان های سبزوار و جغتای روی خواهد داد.

در این مدت وزش باد به نسبت شدید تا شدید نیز در نوار شرقی 
خراسان رضوی بویژه در شهرستان های سرخس، تایباد، خواف و 

تربت جام همراه با گردوخاک پیش بینی شده است.
هوای گرم در خراسان رضوی نیز تا روزهای میانی هفته آینده 
ماندگار است. بر این اســاس در این مدت بیشینه دمای هوای 

مشهد بین ۳8 تا 4۰ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.

پرونده روز
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عقیل رحمانی در حالی یکشنبه گذشته خبر توقیف محموله 
۲ تنی گوشت توسط تعزیرات حکومتی استان در شهر منتشر 
و با حواشی مختلفی رو به رو شد که دامپزشکی مشهد برخالف 
اعالم نظر رئیس شــعبه سیار تعزیرات حکومتی مشهد، اعالم 
کرد که هتل ها موظف نیستند تونل انجماد داشته باشند و بین 
نگهداری غیراصولی فراورده خام دامی و نگهداری غیر بهداشتی 

آن تفاوت وجود دارد.

 هتل تونل انجماد نمی خواهد
دکتر رئوف، مســئول واحد نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد 
غذایی شبکه دامپزشکی مشهد ابتدا در پاسخ به این پرسش که 
آیا این گفته که گوشــت های کشف شده در هتل پنج ستاره در 
شرایط نامناســب منجمد و از طرفی باید در محل تونل انجماد 
وجود می داشــت و گوشــت ها در محل منجمد می شد صحیح 
است یا خیر؟ عنوان کرد: نه این گونه نیست، وجود تونل انجماد 
در رســتوران ها و هتل ها ضرورتی ندارد، تونل انجماد فقط باید 
در مراکز بســته بندی گوشت وجود داشته باشد که دارای پروانه 
بهداشــتی هستند.  وی ادامه داد: برای مراکز یادشده این امکان 
ضروری اســت در صورتی که برای هتل ها و رستوران ها همان 
سردخانه هایی که دمای آن ها زیر صفر و تا منفی ۱8 درجه است، 
برای نگهداری گوشت های قرمز مجاز، کفایت می کند. پس در این 

ماجرا اصالً نیاز به تونل انجماد نیست.
دکتر رئوف در پاسخ به این مطلب که یکی از مسئوالن تعزیرات 
حکومتی مشهد در ادامه اعالم این خبر عنوان کرده بود گوشت ها 
به صورت غیربهداشتی نگهداری می شده، آیا این موضوع صحیح 
است؟، عنوان کرد: گوشت به دو صورت وارد رستوران ها و هتل ها 
می شــود، نوع نخست گوشــت تازه با تاریخ انقضای ۷۲ ساعت 

است و نوع دوم هم گوشت های کارتنی  است که در مراکز مجاز 
بسته بندی و در آن محل ها نیز داخل تونل انجماد رفته است.

از طرفی با یک مثال همه چیز براحتی روشن می شود و آن هم 
این است وقتی ما در خانه یک ران گوسفند می خریم که دارای 
تاریخ مصرف سه روزه است، مسلماً آن را در سه روز نمی توانیم 
مصرف  کنیم، پس ابتدا گوشت را قطعه قطعه و سپس از آن در 
فریزر و دمای منفی ۱8 درجه نگهداری خواهیم کرد. ممکن است 
چند ماه هم آن را مصرف نکنیم، این اقدام غیراصولی است، اما غیر 
بهداشتی نخواهد بود و به هیچ عنوان آلودگی ندارد. در این زمینه 
مشکلی هم برای کسی پیش نخواهد آمد. حکایت رستوران ها و 
هتل ها هم به همین شکل است. شاید برای این اقدام جریمه ای در 
نظر گرفته شود. از طرفی رستوران ها وظیفه دارند از گوشت های 
کارتنی اســتفاده کنند. پس نگهداری گوشــت به این شیوه را 

می توان غیراصولی تلقی کرد ولی غیربهداشتی نخواهد بود.

 اعالم نظر پیش از نتیجه آزمایشگاه
مســئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه 
دامپزشکی مشهد تصریح کرد: کارشناسان ما پس از کشف موارد 
مشکوک، ابتدا به روش معاینه رنگ، بو، دما و آب، ماجرا را بررسی 
و در صورتی که مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد محموله 

را دارای قابلیت مصرف اعالم می کنند.
 اما اگر قسمتی از محموله ای دارای مشکل باشد، محموله توقیف 
و نمونه ها به آزمایشگاه ارسال خواهد شد و فقط آزمایشگاه است 
که می تواند مشــخص کند محموله آلــوده و غیر قابل مصرف 
اســت. اگر هم آلودگی آن تأیید شود محموله با نظر دادستانی 
معدوم خواهد شــد. وی با اشــاره به این نکته که با این اوصاف 
غیر بهداشتی بودن محموله های توقیفی مشخص نبوده و نباید 

اظهارنظری تا پیش از اعالم نظر شبکه دامپزشکی در این زمینه 
می شد هم عنوان کرد: نحوه بسته بندی محموله به معنی فساد 

و آلودگی آن نیست.

 خبری که تکذیب شد
وی همچنین در مورد انتشار برخی اخبار که اشاره به کشف ۲ 
تن گوشت آلوده در هتل پنج ستاره داشت هم عنوان کرد: نه به 
هیچ وجه این گونه نبوده؛ کارشناسان ما به برخی موارد مشکوک 
شــده اند که این موضوع هم جزو کار و روال همیشگی ماست. 
همزمان با هتل مذکور که در خبرها به آن اشاره شده بود، چند 
هتل دیگر هم بازرســی و پس از بررسی محموله های گوشت، 
اجازه مصرف به آن ها داده شد. از طرفی وزن گوشت های توقیفی 

هم ۲ تن نبوده و حدود یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم بوده است.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا دستگاه دیگری می تواند در 
مورد آلوده بودن محموله گوشت خام، بهداشتی و یا غیر بهداشتی 
بودن محل نگهداری گوشت اظهارنظر کند، بیان داشت: برپایه 
قانون، حاکمیت موضوع اعالم نظر در مورد فراورده های خام دامی 
به دامپزشکی واگذار شده است. وی در واکنش به این مطلب که 
پس می توان گفت در اطالع رسانی ها پیش از اعالم نظر رسمی 
دامپزشــکی عجله ای صورت گرفته هم بیان کرد: ان شاءاهلل این 

خبر هم تصحیح خواهد شد.

واکنش دامپزشکی به ماجرای کشف 2 تن گوشت آلوده در یک هتل پنج ستاره

نگهداری غیراصولی گوشت معنی غیربهداشتی نمی دهد

صبح روز یکشنبه گذشته  عقیل رحمانی
یکی از اعضای شــورای شــهر مشــهد که 
متهم اســت به شرب خمر، دعوت به اعمال 
منافی عفــت در فضای مجــازی، دریافت 
رشــوه و اعمال نفوذ در برخی پرونده های 
ســاختمانی، برای آخرین دفــاع در دادگاه 

حاضر و از خود دفاع کرد.
جلسه دادگاه ســاعت ۹:۲۰ صبح به صورت 
علنی آغــاز و در ادامه قاضــی باخدا، رئیس 
دادگاه پس از اعــالم مواد قانونی به متهمان 
پرونــده، در ابتدا از قاضی صفــری، نماینده 
دادســتان مرکز خراســان رضوی خواســت 

مطالب خود را عنوان کند.

اعالم عناوین اتهامی 
از سوی نماینده دادستان

در همین زمینه نماینــده مدعی العموم در ابتدا 
برای یکی از متهمان پرونده با هویت »م.د« وفق 
قانون تقاضای تشدید کیفر کرد. او همچنین در 
مورد رفع نقص پرونده خواســته شده از سوی 
دادگاه در مواردی نظیر اتهام اعمال نفوذ، تحصیل 
مال نامشروع و دریافت رشوه از سوی متهم اصلی 

پرونده توضیحاتی ارائه کرد.
نماینده دادســتان تصریح کرد: در یکی از موارد 
اتهامی با اعمال نفوذ برای دریافت پروانه موقت 
یک مزون اقداماتی از ســوی متهــم »الف.ش« 
صورت گرفته اســت. درخصوص تحصیل مال 
نامشروع گزارش ماجرا توسط کارشناسان اداره 
کل اطالعات اســتان تهیه و شرح آن در پرونده 
موجــود اســت.  نماینده دادســتان همچنین 
درخصوص دو فقره دریافت رشــوه در ماجرای 
سفر به امارات و برگزاری مراسم افطاری پس از 

پیروزی در انتخابات هم توضیحاتی ارائه کرد.
وی در ادامه گفت: یک عنوان اتهامی دیگر هم که 
در دادسرا مغفول مانده بود، اتهام دعوت به اعمال 
منافی عفت در فضای مجازی بود که تصاویر آن 
هم به پیوســت پرونده موجود است و تحقیقات 
مورد نیاز نیز در شعبه ۹۰4 دادسرا انجام و اتهام 
یادشــده محرز بوده و دراین باره هم درخواست 

رسیدگی و محکومیت فرد را داریم.
در ادامــه قاضی باخدا از متهم خواســت تا در 
جایگاه قــرار بگیرد. مقام قضایی ضمن تذکر به 
عضو شورای شهر مشهد در خصوص اینکه مراقب 
اظهارات خود باشید، از او خواست ابتدا در مورد 
اتهام اعمال منافی عفت در فضای مجازی از خود 
دفاع کند.متهم در این زمینه گفت: من به هیچ 
عنوان این اتهام را قبول ندارم، چراکه در جلسات 

بازپرسی هیچ مصداقی عنوان نشده است.

شیوه ارتباط گیری متهم با برخی شکات
در ادامه نماینده دادستان عنوان کرد: تحقیقات 
روی نحوه شــکل گیری ارتبــاط متهم با خانم 
»ت.ص« نشــان می دهد که این ماجرا از فضای 

مجازی آغاز و پس از آن به چه صورتی ادامه پیدا 
کرده است. همچنین اظهارات تعدادی از شکات 
مبنی بر ارسال تصاویر و پیامک های مختلف در 

پرونده موجود است.
در ادامه قاضی پرونــده رو به متهم عنوان کرد: 
ما به خاطر رعایــت عفت عمومی نمی خواهیم 
وارد ریز جزئیات شــویم، اما ارسال پیامک ها و 
اقدامات شما به نحوی بوده که پیش از آن شماره 
تلفن هایی به شما می رسیده و سپس شما شروع 

به ارتباط گیری با آن ها می کرده اید.
متهم در ادامه عنوان کــرد: ارتباط من با خانم 
»ت.ص« به صورت عقد موقت بوده و هیچ مورد 

دیگری را قبول ندارم.
در ادامه قاضی باخدا از متهم خواســت در مورد 
یکی دیگر از عناوین اتهامی که همان شرب خمر 
بــود هم توضیحاتش را ارائــه کند که این عضو 
شورای شهر مشهد گفت: در کیفرخواست عنوان 
شده بوی مشروب از دهان متهم استشمام شد و 
شیشه مشروبی از یکی از اتاق هایی که من در آنجا 
حضور داشتم کشف شده است. چرا وقتی بطری 
مشروب پیدا شد از من تست الکل نگرفتند؟ اینکه 
برخی بخواهند علیه من اقرار کنند درست نیست 
در حالی که خود آن ها هم متهم هســتند و من 

این اتهام را قبول ندارم.
در ادامــه رئیس دادگاه عنوان کرد: دو متهم زن 
پرونده اعالم کرده اند که شــما مشکالت آن ها را 
به نحوی حل کــرده و در این زمینه ترتیب اثر 

داده ای، در این باره هم توضیح دهید.
متهم »الف. ش« در این زمینه هم گفت: من این 
دو مورد نه، هزاران مــورد را ترتیب اثر داده ام و 
وظیفه ام این بوده است. در مورد اول، خانمی به 
من مراجعه و مدعی شد برای دریافت پروانه موقت 
یک مزون، شهرداری ۵۰ میلیون درخواست کرده 
و آن ها توانایی پرداخت آن را ندارند. موضوع در 
حدود اختیارات من نبود برای همین فقط زیر آن 
را پاراف کردم مساعدت شود. درخواست را هم به 
کارگروه نظارتی منطقه دو ارسال کردم. آنجا هم 

براســاس قانون تصمیم گرفتند یک سوم نقد و 
الباقی ۳۶ ماهه پرداخت شود.

 کارچاق کنی در پوشش کار خیر!
 در مورد دومین ماجرا هم خانمی که در خیابان 
رضای ۲8 کارگزار یک سازنده بود به من مراجعه 
و بیان کرد پارکینگ ملک باتوجه به نوع ساخت 
آن دچار مشــکل شده و در ادامه رأی قلع صادر 
شده برای همین با فرد مذکور به دبیر کمیسیون 
ماده ۱۰۰ مراجعه و با او جلســه ای گذاشته شد 
که ایشــان هم اعالم کرد این نظر سخت گیرانه 

بوده است. 
در مقابل این اظهارات رئیس شعبه به متهم عنوان 
کرد آیا در زمان پیگیری موضوع خانم مذکور در 
عقد موقت شــما بوده است، که متهم در پاسخ 

عنوان کرد بله این گونه بوده است.
قاضی باخدا ادامه داد: اگر این گونه بوده شــما 
با توجه به رابطه علقه ای که وجود داشــته حق 
پیگیری این ماجرا را نداشــته اید. در مقابل این 

واکنش، متهم سکوت کرد.
در ادامه نماینده دادستان مستندی را به دادگاه 
ارائه کرد که این عضو شورای شهر در آن به خانم 
»ت.ص« می گوید: فردا برو رأی را از شــهرداری 
بگیر، او همچنین ادامه می دهد که به ســازنده 
اعالم کن قرار بــوده یک درصد بگیرند، اما یک 
بنده خدا پادرمیانی کرد و هفتادو پنج صدم شد!

در ادامه این پیام متهم متذکر شده بود: درعوض 
این اقدام ۳۰ میلیــون تومان می خواهد آن هم 
برای یک خانواده محروم و برای کاشــت حلزون 

در گوش یک کم شنوا!
در ادامه متهم به رو شــدن این مستند اعتراض 
کرد که مــورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. عضو 
شورای شهر مشهد ادامه داد: اگر من می خواستم 
۳۰ میلیون بگیرم همان اول درخواست می کردم 
نه آخر که کار انجام شــده بود. رئیس دادگاه از 
متهم پرســید: اگر این بوده پس کلمه در عوض 

۳۰ میلیون بدهید چه مفهومی دارد؟

ماجرای سفر به امارات 
و جشن پیروزی در انتخابات

رئیس دادگاه از او در مورد دو اتهام رشــوه سفر 
خارجی و مراسم افطاری به مناسبت پیروزی در 
انتخابات هم توضیح خواست که متهم در آخرین 
دفاع خود عنوان کرد: رشوه دو طرف دارد و باید 
دید من چه چیزی درخواســت کرده ام. من ۱۵ 
سال سابقه فعالیت در صنعت را دارم و به همین 
واسطه هزینه تبلیغات انتخاباتی ام را هم مدیران 
صنعت تأمین کردنــد. در همین زمینه یکی از 
دوستان برای قدردانی از اعضای ستاد انتخاباتی 

من مراسم افطاری گرفت و ما هم رفتیم.
در مورد هزینه ســفر به امارات هم پیشتر اشاره 
کرده ام؛ سال ها قبل مجری یک شرکت بودم که 
بار ها با همان ها به دوبی رفته بودم. سال ۹۶ همان 
شرکت با من تماس گرفت و گفت می دانیم شما 
در شورا هستید و دیگر نمی توانید مجری برنامه 
ما باشید، اما مدیر شرکت خواسته تا شما به همراه 
خانواده با ما به دوبی سفر کنید. قرار شد در آینده 
هزینه سفر را حساب کنم. رئیس شعبه صحبت 
متهم را قطع کرد و از او پرســید: آیا پول سفر را 

پس داده ای، که متهم عنوان کرد: خیر!
مقــام قضایــی در ادامــه همچنین بــه متهم 
تذکر داد که مراقب اظهارات خود باشــید و به 
دستگاه قضایی اتهام نزنید و از این تریبون برای 

مظلوم نمایی استفاده نکنید.
متهم در مورد اتهام انتشــار تصاویر مستهجن و 
منافی عفت هم گفت: در این زمینه وکالی من 

دفاعیات را تقدیم دادگاه خواهند کرد.
در لحظات پایانی جلسه دو متهم دیگر با هویت 
خانم هــا »س.م« و »ت.ص« نیز به جایگاه متهم 
دعوت و آخرین دفاع از آن ها نیز دریافت شــد و 

پس از آن قاضی باخدا ختم جلسه را اعالم کرد.
شــایان ذکر اســت،دهم آذر ماه سال گذشته 
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگســتری 
خراسان رضوی، خبر جلسه رسیدگی به  اتهامات 
یکی از اعضای شورای شــهر و تعدادی دیگر از 
متهمان در مشهد به صورت علنی را رسانه ای کرد.

در ادامه آن خبــر آمده بود:متهمان حاضر در 
جلسه به دفاع از خود در مورد اتهامات مختلف 
از جملــه ارتکاب به فعل حرام، شــرب خمر، 
اعمــال نفوذ به خالف حق و مقــررات قانونی، 
تحصیل مال نامشروع، ارتشاء، شروع به ارتشاء، 
تصدی بیش از یک شــغل، انتشار عکس های 
مســتهجن، دایرکردن مکان فســاد و فحشا، 
معاونت و ارتکاب در فعل حرام از طریق تشکیل 

باند و روابط نامشروع پرداختند.

 قدس از یک جلسه علنی گزارش می دهد

جزئیات دادگاه آخر عضو شورای شهرمشهد 

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص  این مطلب به شــماره 

۳۰۰۰72۳۰5 پیامک کنید.



ورزش ��اسان مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى در گفت وگو با قدس مطرح كرد

فقر فضاى آموزشى در حاشيه شهر مشهد
محبوبه على پور  از چالش هاى قابل تأمل 
در نظام آموزشــى كشور بايد به كمبود فضاى 
آموزشــى اشــاره كرد، چنان كه كمبود فضاى 
آموزشى در استان هاى كشور و براساس تعداد 
جمعيت دانش آموزى، دســت كم 40 ميليون 
مترمربع برآورد مى شود. همچنين هر دانش آموز 
ايرانى در وســعتى معادل 5/2 متر مربع درس 
مى خواند، حال آنكه اســتاندارد ملى براساس 
ســند ملى تحول بنياديــن در اين زمينه 8/4 
متر مربع اســت. اين در شرايطى است كه در 
11 استان كشور مانند سيستان و بلوچستان، 
البرز، تهران، گلستان و خراسان رضوى، سرانه 
فضاى آموزشــى از اين ميزان نيز كمتر بوده و 

در خراسان رضوى به 4/2 متر مربع مى رسد.
مديركل آموزش وپرورش خراســان رضوى با 
تأييد اين قضيه به خبرنگار ما مى گويد: استان 
ما اســتانى پهناور با پراكندگــى جغرافيايى 
باالســت؛ عالوه بر آن تراكم و رشــد جمعيت 
دانش آموزى نيز در اين اســتان ســبب شده 
ســرانه فضاى آموزشى نسبت به شاخص هاى 
ملى و جهانى اختالف داشته باشد. البته كمبود 
فضاهاى آموزشى مسئله اى است كه تقريباً تمام 
اســتان هاى كشــور با آن درگير هستند و در 
اســتان ما نيز يكى از چالش هاى مهم آموزش 
و پرورش محســوب مى شــود. در حال حاضر 
بيشــترين كمبود فضاهاى آموزشى مربوط به 
نواحى مختلف در مشهد بويژه در حاشيه شهر و 
منطقه تبادكان است. دكتر قاسم على خدابنده 
مى افزايد: در ســال هاى اخير در استان با رشد 
به نســبت باالى دانش آموزان روبه رو بوده ايم، 
چنان كه در مناطقى بويژه حاشيه شهر مشهد 
هر سال به تعداد دانش آموزان افزوده مى شود، 

ايــن مســئله ســبب كمبود 
فضاهاى آموزشى بخصوص در 
دوره ابتدايــى و متوســطه اول 
شده اســت؛ همچنين با توجه 
به تغيير رويكرد آموزشى مبنى 
بر مهارت آموزى و بحث توسعه 
نظرى،  متوازن در رشــته هاى 
فنى و حرفــه اى و كار و دانش 
اين كمبود درباره هنرستان ها نيز 

قابل لمس است.
وى در پاســخ به اينكــه بنابر 
شنيده ها برخى مدارس خراسان 
رضوى به دليل كمبود بودجه و 
مسائل اقتصادى جمع شده، از 

اين رو با كمبود فضاى آموزشى روبه رو شده ايم، 
نظرتان در اين زمينه چيست؟ تصريح مى كند: 

هيچ مدرسه دولتى تاكنون در 
اســتان به دليل كمبود بودجه 
و مســائلى مانند اين ها تعطيل 
نشــده، بلكه كمبــود فضاهاى 
آموزشى به دليل رشد جمعيت 
دانش آموزى و فرسودگى برخى 
از فضاهــاى آموزشــى موجود 

است.
خدابنــده در ادامــه مى گويد: 
آمــوزش و پرورش در شــرايط 
فعلــى به تنهايى قــادر به حل 
اين معضل نيســت و نيازمند 
عزم همگانى و مشــاركت همه 
نهادهاى مربوط دولتى و نيمه 
دولتى است. مشــاركت خيران مدرسه ساز نيز 
در اين خصوص بســيار مؤثر است. تاكنون نيز 

خيران محترم مدرسه ســاز همواره با دستگاه 
تعليم و تربيت استان همراه بوده اند، به گونه اى 
كه خراسان رضوى در حال حاضر رتبه نخست 
ساخت مدارس خيرســاز را در كشور به خود 
اختصاص داده اســت كه ايــن موضوع جاى 
قدردانى دارد، البتــه نبايد نقش مهم دولت را 
براى نگاه ويژه و تخصيص اعتبارات الزم به اين 

حوزه ناديده گرفت.
وى درخصوص شــايعه سه نوبته شدن مدارس 
دولتى در خراسان رضوى به دليل گرايش بيشتر 
والدين براى تحصيل فرزندانشــان در مدارس 
دولتــى نيز اظهار مى كند: با توجه به شــرايط 
فعلــى و محدوديت هاى مالى كــه خانواده ها 
دارند احتماالً ترجيح مى دهند فرزندان خود را 
در مدارس دولتى نام نويسى كنند، با اين حال 

موضوع سه نوبته شدن مدارس صحت ندارد.
وى مى افزايد: آمــوزش و پرورش با معضالت 
جدى روبه رو است كه اين مشكالت در ساليان 
متمادى بزرگ و بزرگ تر شده و امروز دستگاه 
تعليم و تربيت استان را با چالش روبه رو كرده 
است. كمبود نيروى انسانى يكى از اساسى ترين 
مشكالت است. در استان براى سال تحصيلى 
آينده حدود 16 هزار نفر نيرو كمبود داريم كه 
بخشــى از آن را از طريــق راهكارهاى موجود 
مى توان حل كرد، اما راهكار اساسى آن نيازمند 
تصميم كلى براى جذب نيروى انسانى كارآمد و 
با كيفيت است. در اين ميان بايد گفت مشاركت 
اوليــا و خانواده ها در فرايندهــاى مدارس به 
طورقطع به بهبود تعليم و تربيت كمك خواهد 
كرد، به همين دليل ما هميشه از اولياى محترم 
دانش آموزان خواسته ايم تا حد امكان با آموزش 

و پرورش همراهى داشته باشند.

���نگ و ��ر
   نخستين جشنواره«كهربا» برگزار مى شود 

قدس: نخستين جشنواره 
استان  فيلم دفاع مقدس 
«كهربا»  رضوى  خراسان 
توســط اداره كل حفــظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس خراســان رضوى 

برگزار مى شود.
اين جشنواره در محورهاى ايثار،شهادت،پايدارى،مقاومت،علم، 
پژوهــش و فناورى و معنويت و اخالق و در قالب مســتند، 
داستانى، فيلم نامه، پويانمايى، نماهنگ كوتاه و بلند ويدئويى 

برگزار خواهد شد.
مهلت ارســال آثار تا 31 مرداد مــاه 1398 و اعالم نتايج و 

برگزارى اختتاميه مهرماه 1398 خواهد بود.
عالقه مندان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و ارسال 

آثار از طريق:
نشــانى  بــه  و   http://www.kahrobafestival.com
مشهد، بولوار شهيد كالهدوز، كالهدوز 30، مؤسسه آموزش 

عالى فردوس آثارشان را ارسال كنند.

   راه اندازى خانه فرهنگ كوثر 
نيشابور- خبرنگارقدس: 
با حضور فرماندار، سرپرست 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
شوراى  اعضاى  اســالمى، 
شــهردار  شهر،  اســالمى 
مســئوالن  از  جمعــى  و 
نيشابور خانه فرهنگ كوثر 

در منطقه حصار راه اندازى شد. مديرعامل سازمان فرهنگى، 
اجتماعى، ورزشى شهردارى نيشابور اظهاركرد:خانه فرهنگ 
كوثر زير نظر سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
نيشابور راه اندازى و با تشكيل كارگروه هاى مجرب، در راستاى 
رفع نيازهاى فرهنگى،هنرى،ورزشى و آموزشى منطقه شروع 

به فعاليت نموده است.
فرهاد حسامى خاطرنشان كرد: اين خانه فرهنگ با هدف 
ارائــه خدمات فرهنگى هنرى به شــهروندان اين منطقه 

براساس مصوبه شوراى اسالمى شهر راه اندازى شد.

   برگزارى كارگاه فيلم نامه و 
نمايش نامه نويسى در نيشابور

نيشابور- خبرنگارقدس: 
يــك  كارگاه  نخســتين 
و  فيلم نامه نويســى  روزه 
نمايش نامه نويسى مؤسسه 
هنرهاى نمايشــى بابك با 
حضور دكترنصراهللا قادرى، 
فرهنگ  اداره  سرپرســت 

و ارشاد اســالمى و 50 هنرجو از شهرهاى مشهد، سبزوار، 
تربت حيدريه و نيشابور در نيشابور برگزار شد.

اســتاد نصراهللا قادرى مــدّرس، كارگردان، نويســنده و 
روزنامه نــگار تئاتر در خصــوص ايــن كارگاه گفت: در 
شهرنيشــابورعده اى پا به ميدان گذاشــته اند و در زمينه 
آمــوزش كار مى كننــد و اين كار به ظاهــر نه نفع مادى 
دارد و نه نفع معنوى اما سرمايه گذارى بلندمدت در آينده 
فرهنگى شهر است و اين هنرمندان با وارد كردن جوانان 
به دايره صداقت و شرف كارهاى بزرگ و قابل قدردانى را 

به انجام مى رسانند.

   نمايشگاه سراسرى صنايع دستى و 
هنرهاى سنتى در مشهد 

صنايع  معــاون  قدس: 
دســتى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى خراســان 
رضوى از برگزارى دهمين 
نمايشگاه سراسرى صنايع 
هنرهاى سنتى  و  دستى 

در مشهد خبر داد.
محمد مطيع با اعالم اين خبر افزود: اين نمايشــگاه از تاريخ 
3 لغايت 7 مرداد ماه با حضور هنرمندان و صنعتگران ايرانى، 
شهرهاى جهانى و ملى، فروشــندگان، اتحاديه هاى صنايع 

دستى و فعاالن صنايع دستى كشور برگزار خواهد شد.
معاون صنايع دســتى اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع 
دســتى و گردشــگرى خراســان رضوى افزود: پيش بينى 
مى شود در اين نمايشــگاه 180 غرفه در فضاى به مساحت 
4000مترمربع در رشته هاى مختلف صنايع دستى با حضور 
شهرها و روستاهاى جهانى و ملى صنايع دستى حضور يابند.

   ضرورت مرمت فورى
50 اثر تاريخى خراسان رضوى

تاريخى  اثــر  قدس:50 
دليل  به  خراسان رضوى 
اينكــه در معرض ريزش 
و نابودى قــرار دارند، در 
اضطرارى  مرمــت  نوبت 

قرار گرفته اند. 
فرهنگى  ميــراث  معاون 

اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 
رضوى گفت: در سال 96، 150 اثر تاريخى ثبت شده خراسان 
رضوى در فهرست آثار ملى اين استان نيازمند عمليات مرمت 

اضطرارى بودند. 
مرجان اكبرى افزود: در دو ســال گذشــته حدود 100 اثر 
تاريخى با تخصيص اعتبارات مورد نياز مرمت، بازســازى و 

مقاوم سازى شدند. 
وى ادامه داد: اعتبارات مرمتى خراســان رضوى بسيار كم و 

ناهمخوان با نيازها و ضرورت هاى اين استان است. 
اكبرى بدون اشاره به ميزان اين اعتبارات افزود: استان فارس 
از نظر تعداد آثار ثبت شــده در فهرســت ملى رقمى مشابه 
خراســان رضوى دارد حــال آنكه اعتبــارات مرمتى فارس، 

10 برابر خراسان رضوى است. 
وى اظهار داشت: در زمينه اختصاص اعتبارات مرمتى توجه 
الزم به خراسان رضوى صورت نگرفته و در اين رابطه نيازمند 

توجه ويژه به اين استان هستيم. 

  شانس خراسانى ها در مسابقات 
قهرمانى وزنه بردارى بانوان 

قدس: هيئت وزنه بردارى 
گفت:  رضوى  خراســان 
بانوان  قهرمانى  مسابقات 
برگزار  اصفهان  در  كشور 
خراســان  كه  مى شــود 
رضوى يكى از شانس هاى 
كســب مــدال در ايــن 

مسابقات است. 
سعيد حسين زاده مقدم در خصوص وزنه بردارى بانوان بيان 
كرد: هم اكنون چهار نفر از بانوان وزنه بردار اســتان در اردوى 
تيم ملى حضور دارند، همچنين مهديه قنبرى از چناران را به 

مسابقات جهانى چين اعزام كرديم.
وى تصريح كرد: مســابقات قهرمانى بانوان كشور در اصفهان 
برگزار مى شود كه خراسان رضوى يكى از شانس هاى كسب 
مدال در اين مســابقات است چرا كه سال گذشته نيز بانوان 

استان به مقام دوم اين رقابت ها دست يافتند.
وى افزود: بانوان استان در چارچوب قوانين و شرعيات با قدرت 
به كار خود ادامه مى دهند، همچنين عالوه بر فعال بودن بانوان 

در مشهد، بانوان تربت جام نيز فعال شده اند.

  برگزارى مسابقات كيك بوكسينگ 
در سبزوار 

قدس: رئيس اداره ورزش و جوانان سبزوار از برگزارى دومين 
دوره مسابقات كيك بوكسينگ آقايان در سبزوار خبر داد.

مجيد نصراله زاده با اعالم اين خبر گفت: دومين دوره مسابقات 
كيك بوكسينگ آقايان به مناسبت گراميداشت دهه كرامت 

در محل پارك سالمت سبزوار برگزار شد.
وى افزود: دراين دوره از مسابقات بيش از 65 مبارز در چهار 
رده سنى نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن با يكديگر 

به رقابت پرداختند.
رئيس اداره ورزش و جوانان ســبزوار بيــان كرد: اين دوره از 
مسابقات ورزشــى با هدف توسعه ورزش هاى رزمى و كشف 
اســتعداد ها در محل پارك ســالمت اين شهرستان صورت 
گرفــت. نصراله زاده تصريح كرد: در پايان اين مســابقات 18 
مدال طال،18 مدال نقره و 18 مدال برنز در بين ورزشــكاران 

برتر تقسيم شد.

  عضو تيم ملى تنيس روى ميز 
در مؤسسه همدم

قدس: بزرگداشت روز بهزيستى با حضور جمعى از بانوان 
ورزشكار و قهرمان خردسال و نوجوان نخبه   تنيس روى ميز 
مشهد و كشور در مؤسسه خيريه همدم برگزار شد. در اين 
مراسم  بازى دوستانه اى با حضور اعضاى تيم تنيس  روى 

 ميز در سالن ورزشى اين مؤسسه انجام شد.
مهشــيد اشــترى،عضو تيم ملى تنيس روى ميز و داراى 
رنكينگ يك ايران نيز در اين مراسم با اهداى شاخه هاى 
گل، روز بهزيستى را به بازيكنان اين مؤسسه تبريك گفت. 

   5 درصد استخرهاى خراسان رضوى 
بهداشت را رعايت نمى كنند

گروه  مدير  تســنيم: 
بهداشت محيط حرفه اى 
دانشــگاه علوم پزشكى 
از  بيش  مشــهد گفت: 
95 درصد اســتخرهاى 
مشهد و استان بهداشت 
را رعايت مى كنند و بايد 

براى 5 درصد باقيمانده آن تدابيرى صورت پذيرد.
على حســنى اظهار داشت: دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
تاكنون به 116 اســتخر و مجموعه  آبى در مناطق مختلف 
مجوز صادر كرده است، 80 درصد استخرهاى داراى مجوز از 
اين دانشگاه، در مشهد فعال هستند. وى خاطرنشان كرد: سه 
استخر در استان به عنوان مجموعه و يا پارك هاى آبى فعال 
هستند و ساير استخرها به صورت مستقل در اختيار عموم 

قرار مى گيرند و يا داخل هتل ها هستند.
مدير گروه بهداشت محيط حرفه اى دانشگاه علوم پزشكى 
مشــهد ادامه داد: آزمايش هاى روزانه كيفيت و بهداشت 
آب و بازديد كارشناســان بهداشتى از اســتخرها از انواع 
نظارت ها هستند كه تاكنون اين اقدام با دقت تمام انجام 
شــده است. در ســال گذشته به 239 اســتخر از 1550 
مجموعه آبى و اســتخر اخطار داده شــده، همچنين 21 
مورد از اين تعداد به دادگاه معرفى شده و 16 مورد پلمب 

شده اند.

براى سال تحصيلى 
آينده حدود 16 

هزار نفر كمبود نيرو 
در استان داريم

بــرش

 نخستين جشنواره 
استان  فيلم دفاع مقدس 
«كهربا»  رضوى  خراسان 
توســط اداره كل حفــظ 
آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس خراســان رضوى 

نيشابور- خبرنگارقدس: 
با حضور فرماندار، سرپرست 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
شوراى  اعضاى  اســالمى، 
شــهردار  شهر،  اســالمى 
مســئوالن  از  جمعــى  و 
نيشابور خانه فرهنگ كوثر 

نيشابور- خبرنگارقدس: 
يــك  كارگاه  نخســتين 
و  فيلم نامه نويســى  روزه 
نمايش نامه نويسى مؤسسه 
هنرهاى نمايشــى بابك با 
حضور دكترنصراهللا قادرى، 
فرهنگ  اداره  سرپرســت 

صنايع  معــاون 
دســتى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دســتى 
و گردشــگرى خراســان 
رضوى از برگزارى دهمين 
نمايشگاه سراسرى صنايع 
هنرهاى سنتى  و  دستى 

تاريخى  اثــر   
دليل  به  خراسان رضوى 
اينكــه در معرض ريزش 
و نابودى قــرار دارند، در 
اضطرارى  مرمــت  نوبت 

فرهنگى  ميــراث  معاون 
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1. كاله جنگى- كيسه چرمى - به دنيا آمده 
2. آزاد و رها- رزمايش- صفحه گردى كه 
روى پيچ و مهره هاى چرخ را مى پوشــاند 
3. دروازه- واحــد طول- نوآور- اثر چربى 
4. بى صــدا- از طوايــف بــزرگ ايرانى 
كــه بيشــتر در چهارمحــال و بختيارى 
بيهوشــى  مــاده  هســتند-  مقيــم 
اسلحه ســاز  نقاشــى-  ضــرورى-   .5
6. شــناكردن- از اقــوام بــزرگ ايرانى- 
ســتاره-  تنبيــه-  صــوت   .7 فايــده 
دســتاوردها 8. پول ســامورايى- مسلط 
تركــى ســفيد  زورگــو-  قاهــر-  و 
شــديدتر بليــغ-  صاحب ادعــا-   .9
10. گوشــه جسم- خزنده گزنده- مغرب 
11. اتاق- قول و قرار- روســتا 12. دارو- 
شــيطان بــزرگ- پســوند پرتاب كردن 
13. اشــاره به دور- از جنس نمد- رشته 
كوهــى در آمريكا- صدا و نوا 14. ثروت- 
از جوايز معتبربين المللى سينما- شخص 
و فرد 15. نگهبان چماق نقره اى- حشــره 
زحمت كش توليد كننده عسل- فلز چهره

1. ازخودراضى بودن- اهل پايتخت عراق 
است 2. نيمه گرم- از وسايل زخم بندى- 
گياه رنگرزى 3. بيانيه رسمى- طاليه دار 
الفباى يونانى- عالمت مفعول بى واســطه 
4. ارزش و اعتبــار- صنــدوق كوچك- 
كشتى جنگى 5. ســاختمان راه آهن اين 
شــهر آلمان قدمت تاريخى پيداكرده – 
منطقه اى در استان ريف دمشق كه حرم 
حضرت زينب«س» در آن واقع شده است- 
اثر تربيتى روســو 6. انتقام گيرنده- ارزش 
و اعتبــار- بــا خواســت و اراده قبلــى

 7. حمله كــردن- ســوغات گجرات- نام 
دخترانه وطنى 8. صــد مترمربع- جمع 
گردد وانگهى دريا شــود- بهجت- لحظه 
9. ايــن پــول در آلمان بــه كار مى آمد- 
پيشــه ور نفت-  از مشــتقات ســنگين 

10. زشت و ناپسند- بلندى مرتبه- آشى كه 
هنگام دندان درآوردن كودك توزيع كنند

همســر  مــاده-  بــه  منتســب   .11
كيكاووس كه همســرش را براى كشتن 
ســياوش تحريك كــرد- درخــت اعدام 

12. حــرص و طمع- زيارت كننــدگان- يكصدويازده 
13. گونــه برجســته- ماه دوم ســال- پنهان شــدن 
14. پايتخت كشــور اروپايى مالت- از مراحل زراعت- 
خوراكى از تخم مرغ و سبزى يا سيب زمينى 15. از غصه 

مردن- سپاسگزارى

  عمودى  افقى

مقاله دانشجوى دانشگاه حكيم در 
مجله انجمن شيمى آمريكا منتشر شد

ايرنا: مقاله پژوهشــى احســان رضوى، دانشــجوى مقطع 
كارشناســى دانشــگاه حكيم ســبزوارى، در مجله انجمن 
شيمى آمريكا «ACS» منتشر شد. رئيس دانشكده نفت و 
پتروشيمى دانشگاه حكيم سبزوارى با اعالم اين خبر گفت: 
اين مقاله با موضوع «مطالعه ترموديناميكى رفتار فازى سيستم 
حاوى تركيبات هتروســيكليك نيتروژن دار، اكسيژن دار و 
گوگرددار» به كمك معادله PC-SAFT است. دكتر محمود 
فرخى افزود: در اين مقاله به پيش بينى و محاســبه خواص 
ترموديناميكى و شيمى فيزيكى تركيبات هتروسيكليك كه در 
رديف پركاربردترين حالل ها در صنعت دارو، صنايع شيميايى 

و صنايع زيرمجموعه نفت است، توجه شده است.

صدور پروانه رسمى بهره بردارى از 
موزه دانشگاه فردوسى مشهد

قدس: رئيــس گروه موزه هاى اداره كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى از صدور پروانه 

رسمى  بهره بردارى موزه دانشگاه فردوسى خبر داد.
محمدرضا پهلوان گفت: موزه دانشگاه فردوسى مشهد از 
موزه هاى ارزشمند بخش دولتى است كه به همت انجمن 
آثار و مفاخر دانشگاه فردوسى مشهد  و با حضور مقامات 

ملى و استانى افتتاح شده است.
اين مقام مســئول دربــاره مدت زمــان اعتبار پروانه 
فعاليت موزه دانشــگاه فردوسى خاطرنشان كرد: اين 
پروانه به مدت يك ســال  صادر شــده و قابل تمديد 

خواهد بود.

مشهد به 2500 تخت بيمارستانى 
نياز دارد

ايرنا: مناطق زير پوشــش دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
در خراســان رضوى با كمبود 2500 تخت بيمارستانى 

روبه روست.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى 
مشهد با بيان اين مطلب گفت: 2000 تخت از اين تعداد 

نياز كالنشهر مشهد است.
دكتر محمدرضا دارابى افزود: مشــهد داراى بيشــترين 
حاشيه نشين در ميان ساير شهرهاى كشور است. در اين 
شــرايط حضور ساالنه بيش از 30 ميليون مسافر داخلى 
و خارجى را نيز بايد در كنار جمعيت ســاكن اين شــهر 
به حساب آورد كه به خدمات بهداشتى و درمانى نيازمندند.

   رئيس دانشگاه علوم پزشكى:   يك مسئول در ميراث فرهنگى خبر داد  رئيس دانشكده نفت و پتروشيمى اين دانشگاه:

گشت و گذار

مهدى كاهانى مقدم: روســتاى آل در 45 كيلومترى شمال 
شــرق مشهد در مسير راه كالت نادري قرار دارد. جاده مشهد تا 
روستاى آل آسفالت است. اين جاده تاريخى، مسير قديم مشهد 
به كالت و آسياى ميانه بوده است. براى رسيدن به روستاى آل 
بايد از ميان دره اى نسبتاًعريض عبور كنيد كه داراى آبشارى زيبا 
با جريان دائمى آب، پنج آبشار فصلى و چند غار بسيار زيباست 
كه از كوه هاى هزارمسجد سرچشمه مى گيرند. اين دره به زواندرخ 
منتهى مى شود -كه پيش از اين درمورد زيبايى هاى آن نوشتيم- 
سد كارده نيز در قسمتى از اين دره در حدفاصل روستاى اندرخ و 
كارده، دره را قطع مى كند كه هر دو قسمت دره  داراى جاذبه هاى 
خاص طبيعى اســت. يكى از جذابيت هاى اين مسير، «غار دره 
آل» اســت كه در اوايل جاده آســفالت منتهى به روستاى آل و 
پس از روســتا هاى اندرخ و كارده قرار گرفته است. چون دهانه 
غار بسيار كوچك و در جهت شمال - جنوب است، تا فاصله 10 
مترى، دهانه غار قابل ديدن نيست و با وجود حضور گسترده مردم 

در روزهاى تعطيل در ايــن دره، از ديد رهگذران در امان مانده 
است. باستان شناسان به استناد كشف اسكلت هايى از انسان هاى 
نخســتين و ابزارهاى مورد استفاده آنان، قدمت غار را به هزاران 
سال پيش نسبت مى دهند. عمق غار حدود 100 متر و عرض آن 
هم يك تا سه متر است. غار دره آل داراى پرتگاه هاى خطرناكى 
است كه براى ورود به آن بايد تجهيزات كوهنوردى داشته باشيد. 

«دره انجير» از ديگر جاذبه هاى دره آل اســت كه با عرض كم و 
موانع صخره اى و پوشيده از درختان انجير وحشى، داراى منظره 
ديدنى و جالب است. غار دره انجير كه قدمت تاريخى دارد، مأمن 
صدها خفاش است. عالوه بر اسكلت انسان ها و سفالينه ها، «كتيبه 
خان تاشى» از ديگر آثار تاريخى اين دره است كه نشان از قدمت 
بــاالى آن دارد. اين كتيبه مربوط به اواخر دوره تيمورى و اوايل 
دوره صفوى اســت و در حدفاصل بين روستاى آل و سيج قرار 
گرفته اســت. عالوه بر اين، حدود 3 كيلومترى ارتفاعات شمال 
شــرق روستاى آل، دژ معروف به قلعه عماد يا «آل و مات» واقع 
شــده اســت. از آثار به جامانده در اين قلعه استنباط مى شود، 
زمانى محل استقرار ســربازان و يك پادگان نظامى بوده است. 
سفالينه هايى مربوط به دوره تيمورى تا سلجوقى نيز در اين مكان 
كشف شده است. در ادامه روستاى آل در مسير دره آل به سمت 
شمال، روستاى سيج واقع شده است؛ امتداد مسير كوهستانى اين 

روستا به سمت مارشك، به كوه هاى هزارمسجد مى رسد.

سفرى خاطره انگيز به دّره آل در جاده مشهد - كالت

روستايى با غارهاى شگفت انگيز
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