
دیدار امام جمعه مشهد با آیت اهلل سبحانی۸۰ درصد کودکان ورودی به بهزیستی بدسرپرست هستند
روز گذشته در مشهد انجام شدمدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۸۰ درصد 
کودکانی که وارد بهزیستی می شوند، بدسرپرست و 
کمتر از ۲۰ درصد بی سرپرست هستند. حمیدرضا 
پوریوسف اظهار کرد: نخستین کار سازمان بهزیستی 
این اســت که خانواده این کودکان را شناسایی کند. 
اگر خانواده ای توانمندی نگهــداری از فرزند خود را 
دارد، کودک با حمایت ما به خانواده اش تحویل داده 

می شود. در سال ۹۷...

قدس: نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی 
و امام جمعه مشــهد با مرجع عالی قدر تشــیع 

دیدار کرد.
آیــت اهلل ســیداحمد علم الهدی بــا حضور در 
آیت اهلل العظمی ســبحانی در  اقامــت  محــل 
مورد مســائل روز کشــور و همچنین مسائل 
 اجتماعی و فرهنگــی جامعه گفت وگو و تبادل  

نظر کرد. .......صفحه ۲ 
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قلمرو زبان فارسی گسترده تر از مرزهای سیاسی
پیگیری قدس از یک سوژه مردمی

مبالغ بیمه ای دریافت 
شده در قبوض گاز 

کجا هزینه می شود؟
ماجرایی عجیب اما واقعی

نقشه هالیوودی برای 
سرقت 3/5 میلیاردی

با مصوبه دولت

سهمیه بازسازی مناطق 
سیل زده خراسان رضوی 

افزایش یافت

گفت وگوی قدس با دکتر سید مهدی زرقانی که رئیس جمهور افغانستان کتابش را شایسته تقدیر دانست

.......صفحه 4 

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

 مسئول ستاد کمک به بازسازی عتبات عالیات 
شهرســتان بشــرویه گفت: بانــوان خیر و 
نیک اندیش شهرستان بشرویه روز گذشته بافت چهل و 
چهارمین فرش دستباف را برای کمک به بازسازی عتبات 
عالیات به پایان بردند. به گزارش خبرنگار قدس آنالین از 
بشــرویه، حجت االسالم  شــیخ علی اکبر حدادیان در 
مراسم برش چهل و چهارمین فرش دستباف در کارگاه 
قالی بافی عتبات عالیات بشرویه گفت: با پیشنهاد جمعی 
از بانوان خیر و رهروان حضرت زهرا)س( از پنج ســال 
پیــش کارگاه های بافت قالی برای کمک به بازســازی 
عتبات عالیات دایر شد که در این زمینه با همکاری ادارات 
و نهادها و شرکت فرش دستباف بشرویه به منظور تأمین 
مواد اولیه و بازاریابی برای فروش، مقدمات کار فراهم و کار 
نام نویســی بانوان داوطلب آغاز شد. وی گفت: به همت 
بانوان خیراندیش جمع زیادی برای مشــارکت در بافت 
قالی ثبت نام کرده اند که به همان نسبت توانستیم تعداد 
کارگاه ها را افزایش داده و در روستاها و مراکز دهستان ها 
نیز دایر کنیم که استقبال خوبی از این برنامه معنوی و 
اقتصادی شــد. حدادیــان گفت: از آغاز شــروع به کار 
کارگاه هــای قالی بافی تاکنون تعــداد 44 تخته فرش 
دســتباف در ابعاد ۹، ۱۸و ۲4 متری و چهار تخته تابلو 
فــرش در ابعاد یک متری  بافته شــده که بخش اعظم 

مواداولیه آن نیز توسط خانواده های خیر و نیک اندیش و 
عالقه مندان به مکتب حیاتبخش آقا اباعبداهلل الحسین)ع( 
تأمین شــده اســت. وی گفت: قالی های بافته شده در 
نمایشگاه های بین المللی با باالترین قیمت فروخته شده و 
وجوه آن به ستاد بازسازی عتبات عالیات هدیه می شود.

حجت االسالم  سید محمد معلمی، امام جمعه بشرویه 
هم با قدردانی از بانوان خیر و نیک اندیش گفت: بی شک 
زحمــات و تالش خواهران گرامی که بخشــی از وقت 
زندگی خود را به این امر معنوی اختصاص می دهند، در 
پیشگاه خداوند اجر و پاداش مضاعفی دارد و ان شاءاهلل در 

پیشگاه بی بی حضرت زهرا)س( مأجورند .

قدس: مدیر مرکز مطالعات، برنامه ریزی و بودجه 
حوزه علمیه خراســان گفت: بر اساس مطالبات و 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب فعالیت های حوزه 
علمیه خراســان به دو بخش عمومی و تخصصی 

تقسیم شده است.
دکتر ســید مجید ظهیری در دیدار آیت اهلل سید 
مصباح عاملی، مدیــر این حوزه با آیت اهلل جوادی 
آملــی اظهار کــرد: در بخش عمومــی که همان 
فعالیت های جــاری حوزوی اســت، هفت محور 
دانشی مهم قرآن و عترت، اخالق و تربیت، فقاهت 
و مجتهدپــروری، حکمت و کالم، ادبیات، تبلیغ و 

سیاست و جامعه ایجاد شد.
مدیر مرکز مطالعــات، برنامه ریزی و بودجه حوزه 
علمیه خراسان با اشاره به اینکه در سطح تخصصی 
نیز فعالیت هایی انجام شــده اســت، گفت: ایجاد 
»هیئت های اندیشه ورز اسالم«، »ادیان و ارتباطات 
میان فرهنگی«، »حوزه جامعه و تمدن اســالمی«، 
»هنر، رســانه و فضای مجازی«، »اقتصاد و الگوی 
پیشرفت اســالمی « و »خانواده، تعلیم و تربیت و 
سبک زندگی اســالمی« از دیگر کارهایی هستند 

که محصوالت خوبی نیز ارائه داده اند.
همچنیــن حجت االســالم والمســلمین مجتبی 

مهدوی ارفع، معاون آموزش حوزه علمیه خراسان 
در ایــن دیدار با اشــاره به تعــداد 4۰ هزار طلبه 
خراســانی و ۱۸3 مدرسه فعال در این حوزه، ابراز 
کرد: یکی از تحــوالت مدنظر رهبر معظم انقالب 
درباره آموزش است که بر این اساس نظام جامعه 
آموزشی را در سه مقطع عمومی، تخصصی و عالی 

تعریف کردیم.
وی افزود: در این نظام چهار عرصه دانشی، روشی، 
بینشی و ارزشی، برنامه ریزی و ۲۲ رشته تخصصی 
و 6 رشــته عالی به منظور پاســخگویی به حوزه، 

نظام، جامعه و بین الملل ایجاد شده است.

ایرنا: ســاماندهی مجموعه گردشگری و آب گرم 
ایــوب پیامبر در منطقه گیفــان بجنورد از مدتی 
پیش با درخواست اداره بهداشت آغاز شده اما رفع 
کامل مشــکالت بهداشــتی این مجموعه به دلیل 

کمبود اعتبار به کندی پیش می رود.
حجت االسالم علی اکبر صفری، رئیس اداره اوقاف 
و امور خیریه بجنورد در این باره گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی انجام گرفته مرحله نخســت اســتخر 
مردان تــا پایان هفته بــه صورت تقریبــاً کامل 
برای بهره برداری آماده می شــود ولی اقداماتی از 
 قبیل خرید و نصب کمد، کافی شــاپ و...نیازمند

۲ میلیارد ریال اعتبار دیگر است.
وی در خصــوص اســتخر بانوان نیــز گفت: اداره 
بهداشــت بجنورد چندی پیش باز هم نامه ای در 
خصوص ضرورت رفع مشــکالت بهداشــتی این 
قســمت به اوقاف ارســال کرده و در این راستا ۵ 
چشمه ســرویس بهداشتی ســاخته شده ولی به 
دلیــل کمبود اعتبار رفع مشــکالت این بخش از 

پاییز امسال آغاز می شود.
رئیــس اداره اوقاف و امور خیریــه بجنورد افزود: 
این در حالی اســت که هم اینک اســتخر بانوان 
با ســختگیری بســیار در خصوص رعایت مسائل 

بهداشتی توسط افراد، در حال بهره برداری است.
وی اظهار داشــت: ایــراد اصلــی وارده از ناحیه 
بهداشــت در بخش سرچشــمه اصلی اســتخر و 
آلودگی این بخــش و ورود گرد و غبار و ضرورت 
مسقف کردن آن بود که متأسفانه به دلیل کمبود 

اعتبار تاکنون این پروژه به نتیجه نرسیده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد خاطرنشان 
کرد: بر اســاس برآورد اولیه برای رفع بخشــی از 
مشــکالت این پروژه حدود ۱۰ میلیارد ریال وام 
درخواســت شــد که تاکنون فقط 4 میلیارد ریال 

پرداخت شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بجنورد:در دیدار آیت اهلل سید مصباح عاملی با آیت اهلل جوادی آملی اعالم شدبرای کمک به بازسازی عتبات عالیات انجام شد

ساماندهی آب گرم ایوب معطل اعتبار استتحصیل 40 هزار طلبه در حوزه های علمیه خراساناتمام بافت چهل و چهارمین فرش دستباف در بشرویه
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مناقصه عمومى
︣داری ﹝︪︡) در ﹡︷︣ دارد:  ︫﹤ شركت ترافيك هوشمند اليت (﹝︐︺﹙﹅︋ 

 ︠︡﹝︀ت ︔︊️ و ︋︣دا︫ــ️ ا︵﹑︻︀ت ︎﹑ک ﹨︀ی ︠﹢درو در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︎︀رک ︀︫ــ﹫﹥ ﹝︺︀︋︣ 
︣ ﹝︊﹠ــ︀ی ﹡﹀︣ ﹡﹫︣و  ﹫﹞︀ن︋   ︎️︣︡﹞ ــ﹢رت  ︮﹤ ــ︣ ︑︣︋️ ︗︀م︋  ︀ر﹋﹫﹠ــ﹌ ﹨︀ی ︾﹫︣ ︀︫ــ﹫﹥︫  و︎ 
︋︀ ︋︣آورد٧٫٣٢۶٫٧۶٧٫٠٣۶ ( ﹨﹀️ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︨ــ﹫︭︡ و ︋﹫︧ــ️ و ︫ــ︩ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨﹀︐︭︡ و 
︫ــ︭️ و ﹨﹀︐︭︡ ﹨︤ار و ︨﹩ و ︫︩ ) ر︀ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
                                      ﹩︐﹡︣︐﹠ا︨ــ﹠︀د ︋﹥ آدرس ا ️﹁︀︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و در﹋ ️︗. ︡﹡︀ا﹡︖︀م ︋︨︣ــ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻

www.ets.mashhad.ir  ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د. 

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︡اری ︫﹞︀ل 
︫︣ق   ︫﹞︀ره ︔︊️:١١١٧٣   ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٠٣/١٣٩٨/٠۵

︀︻️ ١٢  روز  ــ﹞︀ل ︫ــ︣ق در︨  ︡اری︫  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋︴﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋ 
︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠۵/٢۶ وا﹇︹ در ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ – ا﹝︀م ر︲︀(ع) ٢۴ ﹝︖︐﹞︹ ︑﹀︣﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︺︓️ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د از 

﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ 
 ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ رای و ﹨︣ ︫ــ ﹢︱︻ ︣﹨ ﹩︐﹛︀﹋رت ︑︺︡اد آراء و﹢︮ ﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹝﹞ ︣ی﹍︣د د﹁ ﹤︋

︑﹠ ︀﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د از ︨︀︻️ ٩ ︑︀ ١١ روز ١٩/١٣٩٨/٠۵ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ 

﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز،ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 

٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ٩٧      ٣-︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ٩٨
۴-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 

۵-︑︣﹝﹫﹛ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩  و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ( ︋︣ای ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی)
 ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا ︣ه ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ در ︋︀زر︨ــ﹩  و ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ︀﹠﹝︲

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک را ارا﹞ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ️︊︔ ️︗  ﹤︐﹀﹨
﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︡اری ︫﹞︀ل ︫︣ق

/ع
۹۸
۰۵
۵۶
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︡اری ︫﹞︀ل 
︫︣ق ︫﹞︀ره ︔︊️:١٠٧٣٨  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٠٣/١٣٩٨/٠۵

︀︻️ ١٢/٣٠  روز  ︣ق در︨  ﹞︀ل︫  ︡اری︫  ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن︋  ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋︴﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده)︫ 
︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠۵/٢۶ وا﹇︹ در ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ – ا﹝︀م ر︲︀(ع) ٢۴ ﹝︖︐﹞︹ ︑﹀︣﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋︺︓️ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د از 

﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ 
 ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ رای و ﹨︣ ︫ــ ﹢︱︻ ︣﹨ ﹩︐﹛︀﹋رت ︑︺︡اد آراء و﹢︮ ﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹝﹞ ︣ی﹍︣د د﹁ ﹤︋

︑﹠ ︀﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د از ︨︀︻️ ٩ ︑︀ ١١ روز ١٩/١٣٩٨/٠۵ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ 

﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز،ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 

٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ٩٧ ٣-︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ٩٨
۴-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 

۵-︑︣﹝﹫﹛ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩  و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ( ︋︣ای ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی)
 ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا ︣ه ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ در ︋︀زر︨ــ﹩  و ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ︀﹠﹝︲

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک را ارا﹞ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ️︊︔ ️︗  ﹤︐﹀﹨
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︡اری ︫﹞︀ل ︫︣ق

/ع
۹۸
۰۵
۵۶
۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ 
︑︀︋︩ ︨﹑﹝️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫﹞︀ل ︫︣ق ︫﹞︀ره ︔︊️: ۵٩٠۶٧ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ٠٣/١٣٩٨/٠۵

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی (︋︴﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده) ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫ــ︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ︑︀︋︩ ︨﹑﹝️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ︫﹞︀ل 
 ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹩︣﹀︑ ︹﹝︐︖﹞ ٢۴ (ع)︀︲︫ــ︣ق در ︨ــ︀︻️ ١٣  روز ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠۵/٢۶ وا﹇︹ در ︗︀ده ︵︣﹇︊﹥ – ا﹝︀م ر
 ﹟در ا ︧︣ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز﹡ ﹜﹫﹝︭︑ ︀ذ︑ا ️︗ ︫ــ﹢د ﹩﹞ ︀︲︀﹆︑ ︣م︐﹞ ــ️ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی︓︺︋

︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای ︠﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ 
 ﹢︱︻ ︣﹫︾ ︬︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ رای و ﹨︣ ︫ــ ﹢︱︻ ︣﹨ ﹩︐﹛︀﹋رت ︑︺︡اد آراء و﹢︮ ﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹝﹞ ︣ی﹍︣د د﹁ ﹤︋

︑﹠ ︀﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د از ︨︀︻️ ٩ ︑︀ ١١ روز ١٩/١٣٩٨/٠۵ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ 

﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز،ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 

٢- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ٩٧      ٣-︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ٩٨   ۴-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل 
﹝︀﹜﹩     ۵-︑︣﹝﹫﹛ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩  و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ( ︋︣ای ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی)

 ﹉ ︡ا﹋︓︣ ︋﹥ ﹝︡ت ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا ︣ه ︫ــ︣﹋️ ﹝﹢︸﹀﹠︡ از ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ در ︋︀زر︨ــ﹩  و ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ︀﹠﹝︲
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︡ارک را ارا﹞ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹤︋ ﹤﹞︀﹡ ️︊︔ ️︗  ﹤︐﹀﹨

 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ︫﹞︀ل ︫︣ق ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︡اری ︫﹞︀ل ︫︣ق

/ع
۹۸
۰۵
۵۶
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︭︣ف ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن ﹎﹠︀︋︀د (﹡﹢︋️ اول)
 ︡﹫︫ ﹟﹛︀︨ ﹏﹞ ٢۴﹝︣داد ٩٨︨︀︻️ ١٧ در   ︣ا﹝︀ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د در ︗﹙︧﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹋﹥ در ︑︀ر︐ا
﹋﹀︀﹩ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د ︫︣﹋️ ﹡﹞︀﹠︡. (︲﹞﹠︀ ﹨︣ ︻︱﹢ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻﹑وه ︋︣ رای ︠﹢د ﹋︐︊︀ و﹋︀﹜️ دو ﹡﹀︣ د﹍︣ و︾﹫︣ 
 ︉﹢︭︑_︣ه و ︋︀زرس ︫︣﹋️. ٢︡﹞ ️﹫﹨ رادا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡)  د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١_ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︣﹀﹡ ﹉ ﹢︱︻
︀ل ﹨︀ی  ﹢د︨  ــ︀ل ﹨︀ی ٩۵︑︀ ٩٧. ٣_︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ︑﹆︧ــ﹫﹛︨   ︨﹤ ــ︣﹋️ ﹝︣︋﹢ط︋  ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩︫ 
 ﹩︪﹞ ︳ ــ︀ل ٩٨. ۶_︑︺﹫﹟︠  ︣ای︨  ــ︣﹋️︋  ﹢د︗﹥︫   ︋︉﹢︭︑ _۵ .️﹋︣ــ  ︫﹤︀﹞︣ــ ٩۵︑٩٧︀. ﹢︭︑_۴︉ ︑︽﹫﹫︣ات︨ 
︀﹡﹊﹩. ٧_ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ــ︣﹋️ و︑︭﹢﹡ ︉﹢ه ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑︧﹫﹑ت︋  آ﹠︡ه︫ 
 ﹤ ــ︀ل. ︲﹞﹠︀ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑﹞︀﹏ دار﹡︡︋   ︨﹉ ︣ای ︀زرس ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋  ــ︀ل.  ٨_ا﹡︐︀ب︋  ــ﹥︨  ︋︣ای ﹝︡ت︨ 
            .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ﹤︋ ٢٠ ﹝︣داد ٩٨ ︣ه و︋︀ز رس داو︵﹙︉ ︫﹢﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ﹢︱︻ ان﹢﹠︻

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۴۸
۶

.......صفحه ۲ 

.......صفحه 3 

.......صفحه 3 

تردد تمام تاکسی ها در دوربرگردان 
شیرازی حرم مطهر آزاد شد

با همکاری آستان قدس و شهرداری مشهد

.......صفحه ۲ 



پیگیری قدس از یک سوژه مردمی 

مبالغبیمهایدریافتشدهدرقبوضگازکجاهزینهمیشود؟
قدس  قدس: بی هیچ اشاره و مقدمه چینی 
الزم است پیش از پرداختن به موضوع اصلی 
این گزارش به این نکته اشاره کنیم که بی شک 
بارها شاهد گزارش ها و یا مطالب تکراری در 
رســانه ها بوده اید که شاید به لحاظ زمانی به 

نظرتان نامتعارف بیاید.
بر اساس منطق نمی توان انتظار داشت همه 
شــهروندان از تمام موضوعات اطالع داشته 
باشند، بر همین مبنا همواره تعدادی از افراد 
جامعه به موضوعاتی برمی خورند که برایشان 
تازگی دارد و محل ســؤال اســت، در نتیجه 
وقتی تعدادی از این دســته از شــهروندان 
خواستار بررسی و شــرح موضوعی خاص از 
رسانه می شــوند، موظف به پرداختن به آن 
موضوع هســتیم.با این توضیح کوتاه در ادامه 
می خواهیم به یکی از این موارد بپردازیم که 
هرچند تازگی نــدارد، اما در هفته های اخیر 
تعدادی از مخاطبان روزنامه خواستار توضیح 

بیشتر در این خصوص شده اند.

دقتدرقبضها
یکی از شهروندان می گوید: تاکنون بخش های 
مختلــف قبــوض آب، بــرق و گاز را با دقت 
مطالعه نمی کردم، اما بتازگی متوجه بندی در 
قبض گاز با عنوان بیمه شدم که ماهانه مبلغی 
از مشترکان دریافت می شود. این سؤال مطرح 
است که ارتباط قبض گاز با بیمه چیست و چه 

نتیجه ای برای مشترکان دارد.
شهروند دیگری نوشته، بی اطالعی ما از قوانین 
و حقــوق قانونی کــه در بخش های مختلف 
داریم موجب زیان می شــود. اگر متولیان در 
خصوص مزایای حق بیمه ای که از مشترکان 
گاز می گیرند اطالع رســانی کننــد، متوجه 
حقوق خود برای اســتفاده از مزایای درنظر 
گرفته شده می شویم.یکی دیگر از مخاطبان 
می گوید: بیشــتر افراد جامعــه از ضوابط و 

برخی  از  بهره مندی  شرایط 
اطالعی  قانونی خود  حقوق 
ندارنــد و نمی دانند که اگر 
دچار حادثه ای در حوزه گاز 
شدند باید چه اقدامی کنند.

قانونیبرایحمایت
بیشتر

همان گونــه که مشــخص 
اســت موضــوع، مربوط به 
دریافــت مبلغی بــا عنوان 

بیمه از مشــترکان گاز اســت کــه هرچند 
مدت ها از اجرای آن می گذرد، ولی به منظور 
اطالع رســانی بیشــتر به تشــریح دوباره آن 
می پردازیم.مدیر روابط عمومی و ســخنگوی 
شرکت گاز خراســان رضوی در این مورد به 
قدس می گوید: موضوعاتی مانند تعرفه گذاری 
و یا دریافــت وجوه در بخش هــای خدمات 
دولتــی به صــورت متمرکز بــوده و به بیان 

و  هستند  سراســری  ساده 
اســتانی  تصمیم ســازی ها 
خیراندیش  نیست.حســن 
می افزایــد: در این مورد نیز 
ابتــدا قانون اجــازه گرفتن 
وجوه، مصوب شــده و بعد 
به اســتناد و اجــازه قانون، 
نحــوه اجرا و دیگر شــروط 
آن به صورت ساالنه تعیین 

می شود.
بر همین اساس مطابق ماده 
12 قانــون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولت، به هر یک از 
وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های 
تابعه ذی ربط اجازه داده می شــود مبلغی را 
که براساس قوانین بودجه سنواتی در قبوض 
گاز و برق برای هر واحد مســکونی و تجاری 
تعیین می شــود، دریافت و صرفاً برای بیمه 
خســارات مالی و جانی اعــم از فوت و نقص 

عضو و جبران هزینه های پزشــکی ناشــی از 
انفجار، آتش ســوزی و مسمومیت مشترکان 
شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز 
و برق از طریق شــرکت های بیمه با برگزاری 
مناقصــه اقدام کننــد.وی یادآور می شــود: 
بنابراین در راســتای اجرای این دستور قانون 
بند )ز( تبصره )6( قانون بودجه کل کشور به 
این موضوع اختصاص داشــته و به هر یک از 
وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های 
تابعه مربوط اجازه داده شده است ماهانه از هر 
واحد مسکونی و تجاری مشترکان گاز، مبلغ 
2000 ریال و از مشــترکان روستایی، 1000 

ریال دریافت کنند.

پشتیبانیدرحوادث
وی اظهار مــی دارد: همان گونه که در قانون 
مربوط هم ذکر شده، مواردی که مشمول بیمه 
مشترکان می شود شامل فوت و نقص عضو و 
گاز گرفتگی و مســمومیت ناشی از انفجار و 

آتش سوزی است.
خیراندیش ادامه می دهد: شهروندان از تاریخ 
اشتراک پذیری مشمول بیمه حوادث حوزه گاز 
هســتند و اگر حادثه ای رخ دهد، می توانند از 
مزایای درنظر گرفته شــده استفاده کنند، اما 
الزم اســت ضوابط تعریف شده را نیز رعایت 
کنند تا فرایند تشــکیل پرونده آن ها طوالنی 

نشود.
وی تأکید می کند: بر همین اساس الزم است 
مشــترکانی که دچار حادثه می شوند گزارش 
آتش نشــانی در خصوص علت بــروز حادثه 
را همــراه قبــض گاز واحد و اصــل مدارک 
پزشکی در مورد هزینه های پزشکی و یا اصل 
مســتندات صادره از مراجع قانونی در سایر 
موارد نظیر فوت، به بیمــه کوثر ارائه نمایند 
تا پس از بررســی کارشناسان برای پرداخت 

خسارات آن ها اقدام شود.

   سالمِت مراقبان
 سالمت در خطر است

اخیراً از نبود نظارت بر مراکز و پایگاه های بهداشت حاشیه 
شهر مشــهد گفتیم و نوشــتیم که عالوه بر نبود حداقل 
اســتانداردهای الزم بهداشتی در ساختمان این پایگاه ها و 
مراکز، به دلیل نبود نظارت و پشتیبانی و حمایت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، پیمانکاران مجری طرح تحول سالمت 
به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا در حق پرستاران، ماماها و 

بهداشت کاران شاغل در این طرح اجحاف می کنند.
این افراد که به دلیــل قراردادهای کوتاه مدت و یکطرفه از 
بسیاری از حقوق و مزایای بحق خود محروم شده اند، ناچار 
به ارائه خدمات به مراجعان در بدترین شــرایط محیطی و 
روحی روانی هســتند. افرادی که باید براساس طرح تحول 
سالمت، حافظ جان و سالمتی ساکنان حاشیه شهر باشند، 
خود دچار انواع اســترس و ناامنی شغلی و آلودگی محیط 

کارشان هستند.
هرچند مســئول روابط عمومی دانشــگاه اذعان داشــت 
درصورت اعالم شــکایت، به تخلف پیمانکاران، رسیدگی و 
در راستای احقاق حق کارکنان اقدام می شود، اما شنیده ها 
حاکی از بی تفاوتی مســئوالن دانشگاه در این حوزه است؛ 
کما اینکه پیمانکار قبلی طرح تحول ســالمت در حاشــیه 
شهر مشــهد، پیش از تســویه بدهی اش، از کارکنان امضا 
گرفت و در پایان هم بخشــی از حقــوق و مزایای افراد را 

به حساب آنان واریز نکرده کار را به پیمانکار بعدی سپرد.
اما شــاید بدترین یــادگاری که پیمانــکاران قبلی به ارث 
گذاشتند، ساختمان های نامناسب و غیراستاندارد مراکز و 
پایگاه های بهداشــت در حاشیه شهر مشهد باشد که آن ها 
با هدف کاســتن از بار مالی و افزودن به سود قراردادشان 
با دانشــگاه علوم پزشکی، با کلی جســت وجو در محالت 

مختلف، ارزان ترین ها را پیدا کرده بودند.
مشــکل دیگری که در این حوزه وجود دارد، الزام شاغالن 
طرح تحول سالمت )به تبع سایر شاغالن حوزه درمان( به 
گذراندن دوره های مختلف به اصطالح آموزشــی به منظور 
کســب امتیازهای مقرر در آیین نامه ها و دستورعمل های 
وزارتی و یا ســازمان نظام پزشکی است که نه تنها هیچ بار 
علمی دربر ندارد بلکه هزینه های زیادی را به آنان تحمیل 
کــرده و گاه مجبورند بخش قابل توجهی از حقوقشــان را 
صرف رفتــن به همایــش و کالس های آموزشــی کنند. 
تردیدی نیســت که همایش و یا دوره های چند ســاعته، 
استادان و شاگردانی نابغه می خواهد تا در این فرصت اندک 

بتوان آموزش کاربردی داد و یاد گرفت. 
به این مشکل باید مورد قابل تأمل دیگری را هم اضافه کرد؛ 
دوره هایی مثل آموزش تکنیک های هیپنوتیزم در درمان نازایی 
و زایمان بدون درد یا درمان بیماری های سخت درمان با طب 
 ســوزنی و امثال آن. نکته عجیب اینکه بیشتر این کالس ها

 و همایش ها را دانشــگاه یا نظام پزشکی کارگردانی و برگزار 
میکنند و دانشجویان برای همین چند ساعت گوش کردن 
به سخنرانی استادان و گرفتن چند امتیاز مربوط، باید صدها 
هزار تومان پول بدهند که با هیچ تعرفه آموزشی همخوانی 
ندارد و مشــابه آن را فقط می توان در شــیوه کار اســتادان 

تلگرامی و اینستاگرامی پیدا کرد.
اینکه این دوره ها معموالً و عمدتاً هیچ دستاورد کاربردی برای 
درمان بیماران ندارد و تنها ضرر مالی به شــرکت کنندگان 
تحمیــل می کند، یک طرف قضیه اســت، اما مهم تر از آن، 
اتفاقی اســت که پس از آن شاهدش هســتیم. برخی افراد 
پس از گرفتن مدرک حضور در این دوره ها، با تبلیغات، خود 
را متخصــص اعالم کرده و به طور مثــال با عنوان فریبنده 
هیپنوتیزم و سوزن درمانی، به دنبال جذب مشتری و جبران 
چندین برابــری هزینه ای که در این راه کرده اند، برمی آیند 
و حاصل کار، آسیبی اســت که به مراجعان وارد می شود و 

خطری که جان و سالمتی افراد جامعه را تهدید می کند.
انتظار می رود مسئوالن دستگاه های مربوط و متولیان سالمت 
جامعه، با این نگاه که بخش زیادی از بار بزرگ سالمت جامعه 
بر دوش همین کارکنان پایگاه های بهداشــت است، ضمن 
بازنگــری در آیین نامه های موجود، افــراد زیرمجموعه خود 
را از پرســتاران و ماماها گرفته تــا دیگرانی که ملزم و ناچار 
به گذراندن چنین دوره های به اصطالح بازآموزی هســتند، 
از این تکلیف غیرمنطقی برهاننــد و اگر الزام قانونی وجود 
دارد، با دقت و درایت بیشتری عنوان و استاد دوره، کالس و 

همایش های آموزشی و علمی را انتخاب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد 
  عزل دو مدیرمتخلف 

 و   تذکر   کتبی به هشت مدیر دیگر
قدس آنالین: مدیرکل 
آموـــزش و پـــرورش 
خراســان رضوی گفت: 
افزایش تعداد  درصــدد 
مــدارس قرآنی و صدور 
مجــوز در ایــن زمینه 

هستیم .
قاســمعلی خدابنده در نشســت با نمایندگان تشــکل های 
دانش آموزی اســتان اظهار داشت: مبنای برگزاری مسابقات 
فرهنگی، هنری و ورزشی در رشته های مختلف، ابالغیه وزارت 
آموزش و پرورش بوده و در تک تک بندهای آن به شــئونات 

فرهنگی و اسالمی توجه شده است.
وی افــزود: وضعیت آموزش و پرورش خراســان رضوی در 
حوزه های عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر برتر 
از ســایر استان هاست و عملکرد مدیریتی و آموزشی مدارس 
بازرسی می شود؛ از این رو در سال تحصیلی گذشته عزل دو 
مدیر متخلف و تذکر کتبی به هشت مدیر خطاکار را داشتیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
  ۸۰ درصد کودکان ورودی

 به بهزیستی بدسرپرست هستند
ایسنا:مدیرکل بهزیستی 
خراســان رضوی گفت: 
۸0 درصد کودکانی که 
وارد بهزیستی می شوند، 
بدسرپرســت و کمتر از 
بی سرپرست  درصد   20

هستند .
حمیدرضا پوریوســف اظهار کرد: نخســتین کار ســازمان 
بهزیستی این است که خانواده این کودکان را شناسایی کند. 
اگر خانواده ای توانمندی نگهداری از فرزند خود را دارد، کودک 
با حمایت ما به خانواده اش تحویل داده می شود. در سال ۹۷، 
بیــش از ۸00 کودک از یکروزگی تا دوران نوجوانی به عنوان 

کودک بی سرپرست و بدسرپرست پذیرش شده اند.
مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی ادامه داد: از این تعداد 
کودک، حدود ۴۵0 نفر به فرزندخواندگی داده شده و 1۸۸ نفر 
به خانواده هایشان یا بستگان نزدیک آن ها برگردانده شده اند 
و این روند بســیار خوبی بوده است. حدود 1600 نفر از این 
کودکان در مرکز بهزیســتی هستند و به دالیل مختلفی به 

خانواده هایشان برگردانده نشده اند.
وی گفت: زمانی  که فرزند بهزیســتی به نوجوانی برسد و از 
لحاظ تحصیلی در شــرایط خوبی باشــد، مرکز باید شرایط 
را بــرای ادامه تحصیل و ورود به دانشــگاه فراهم کند و اگر 
مشــاوران ما احساس کنند فرزندی در زمینه درسی توانایی 
الزم را ندارد، حرفه آموزی او در سن 1۴ سالگی توسط مرکز 
خیریه بهزیستی آغاز خواهد شد.  مدیرکل بهزیستی خراسان 
رضوی ادامه داد: هر ساله حدود 100 تا 1۵0 کودک از سازمان 
بهزیســتی ترخیص می شــوند، ازدواج می کنند، به سربازی 
می روند یا دانشجو می شوند. فرزندان بهزیستی در 1۸ سالگی 
ترخیص می شوند، اما برای کسانی که قصد ادامه تحصیل و 
سربازی دارند ترخیص آن ها به دلیل ادامه حمایت  با  تأخیر 
است.پوریوسف عنوان کرد: فرزندان بهزیستی پس از ترخیص 
تا پنج سال رصد می شوند و حمایت ها پس از آن کمتر خواهد 
شد. برای دختران زیرپوشش بهزیستی، در صورتی که معلول 
نباشــند پس از ازدواج حمایت ها قطع می شود. دخترانی که 
ازدواج نمی کنند یا به هر دلیلی ازدواج آن ها ناموفق باشد، به 
بهزیستی بازمی گردند و از سرویس حمایت سرپرست خانواده 
بهره می گیرند.وی بیان کرد: اکنون مستمری که بهزیستی به 
خانواده های زیرپوشــش خود می دهد برای یک خانواده پنج 
نفری حدود  ۵۸6 هزار تومان و برای یک تک معلول در حدود 
160 هزار تومان است، اما بهزیستی تمام تالش خود را می کند 
تا این مستمری را به قانون کار برساند. اوایل سال ۹۷، ۳6 هزار 
نفر مستمری بگیر داشته ایم و در اواخر سال ۹۷، این تعداد به 

۷۷ هزار نفر رسیده است.

  تصمیمی که پشت درهای بسته 
شورای شهر کاشمر گرفته شد

  مهلت یک هفته ای برای ارائه
 مستندات سکونت شهردار

 فارس  رئیس شورای اسالمی شهر کاشمر گفت: در جلسه 
اخیر شورای شهر مقرر شد شهردار این شهر تا یک هفته آینده 
مستندات و مدارک قانونی مبنی بر سکونتش در شهر را به شورا 
ارائه دهد.اگرچه جلسات شورای اسالمی شهر کاشمر ماه هاست 
به دلیل بروز اختالفات بین اعضای شــورای اســالمی شهر و 
شهردار بنا به تصمیم شــورای تأمین بدون حضور خبرنگاران 
برگزار می شــود، اما دادستان کاشــمر که پیش ازاین تصمیم 
شــورای تأمین، حدود دو ماه ورود خبرنگاران را به جلســات 
علنی شورا ممنوع اعالم کرده بود، بتازگی در نشست مطبوعاتی 
تأکید داشت رئیس شورای شهر به عنوان سخنگو موظف است 
خبرنگاران را از مصوبات جلســات شورا مطلع کند.در همین 
خصوص حســن اعمی بنده قرایی پس از پایان نود و ششمین 
جلسه شورای اســالمی شهر کاشمر با اشاره به طرح نامه های 
مردمی در زمینه تبصره ۳ ماده 101 یادآور شد: موضوع سکونت 
شهردار یکی از مصوبات این جلسه بود که در نامه ای از شهردار 
خواسته شده مدارک و مستندات قانونی مبنی بر سکونتش را 

برای طرح در این جلسه به شورا ارائه دهد. 
با توجه به اینکه شــهردار در مأموریت تهران حضور داشــت، 
مقرر شــد در نامه ای به وی اعالم شود تا یک هفته آینده این 
مدارک را  به شورا ارائه دهد.وی افزود: اگرچه مهلت قانونی این 
آیین نامه برای ارائه مدارک از سوی دفتر شهری به شهرداران، 
اول مردادماه به پایان رســیده است، اما در راستای حسن نیت 
اعضای شــورای شهر مقرر شد شهردار در مهلت یک هفته ای 
مدارک قانونی در این زمینه را اگر به فرمانداری ارســال کرده 
اســت به صورت حضوری و یا مکتوب به شورای شهر نیز ارائه 
دهد.رئیس شورای شهر کاشمر همچنین با اشاره به ارسال نامه 
محرمانه سازمان بازرسی در خصوص تخلفات شهردار کاشمر 
خاطرنشان کرد: به دلیل محرمانه بودن نامه، امکان اعالم موارد 
تخلف وجود ندارد، اما مقرر شده شهردار برای رفع نگرانی اعضای 

شورا گزارشی از اقداماتش ارائه دهد.

 قدس: با همکاری شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی، 
دور برگردان حرم مطهر در خیابان شیرازی تا روز زیارتی 
امام رضا )ع(، بیســت و ســوم ذی القعده برای تردد همه 
تاکسی های شهر مشهد بازگشایی شد. معاون حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری مشهد دراین باره به خبرنگار ما گفت: 
تولیت آستان قدس رضوی در پی بازدیدی که از چگونگی 
تردد ناوگان حمل ونقل عمومی مشهد در دور برگردان های 
اطراف حرم مطهر داشــتند و در جلسه ای که به همین 
منظور برگزار شــد این پیشنهاد را مطرح کردند. به گفته 
وی، حجت االسالم والمسلمین مروی هدف از بازگشایی 
دور برگردان های اطراف حــرم مطهر برای تردد اتوبوس 
و تاکسی ها را تســهیل در رفت و آمد زائران و دسترسی 

راحت تر به حرم مطهر رضوی عنوان کرده است. 
دکتر کاظمی افزود: پیرو این پیشنهاد مقرر شد دور برگردان 

خیابان شیرازی به طورموقت و آزمایشی تا بیست و سوم 
ذی القعده )فردا ( برای تردد تمامی تاکسی های شهرمشهد 
بازگشایی شده و با استفاده ازنتایج بررسی های کارشناسی 
که در این مدت صورت خواهد گرفت برای ادامه این کار 

تصمیم مناسبی گرفته شود. 

وی گفــت: در صــورت مثبت بــودن نتایج بررســی ها 
دور برگردان های خیابان نواب و طبرســی نیز برای تردد 
تمامی تاکسی ها بازخواهد شد.  قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی نیز در این باره به قدس گفت: تعامل سازنده 
ای بین مجموعه مدیریت شــهری و آستان قدس رضوی 
وجود دارد که نمونه بارز آن، همکاری در تردد آســان تر 
زائران و خدمات رســانی از طریق وســایل حمل و نقل 

عمومی برای تشرف به حرم مطهر است. 
مصطفی خاکسار قهرودی افزود: برای جامه عمل پوشاندن  
به پیشنهاد تولیت آستان قدس رضوی توسط شهرداری 

مشهد، از این  نهاد سپاسگزاریم.
شــایان ذکر اســت، از ماه گذشــته تــردد اتوبوس ها و 
تاکسی های ویژه حرم مطهر در تمامی دور برگردان های 

اطراف حرم آزاد شد.

با همکاری آستان قدس و شهرداری مشهد

تردد تمام تاکسی ها در دوربرگردان شیرازی حرم مطهر آزاد شد
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بشرویهـ  خبرنگار قـدس: مسئول ستاد نماز جمعه 
بشرویه در جلسه برنامه ریزی چهلمین سالگرد برگزاری 
نماز جمعه در کشور گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، 
نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه 

دشمن است .
محمد دنیایی ضمن اعالم برنامه های فرهنگی در پنجم 
مرداد، افزود: یکی از برنامه های محوری که مورد تأکید 
اعضای کمیته فرهنگی بود، مسابقه بزرگ تفسیر سوره 
مبارک جمعه ویژه برادران و خواهران است؛ این مسابقه 

از تفسیر نور )تألیف حجت االسالم قرائتی( خواهد بود.

نگاه

قدس   بی مقدمه و بــه دور از هرگونه حرف اضافی در ادامه 
می خواهیم به موضوعی اشاره کنیم که راستش را بخواهید عالوه 
بر شهروندان دخیل در ماجرا یا همان مالباخته ها موجب تعجب 
شــنوندگان این خبر هم شده است.آغاز ماجرا به سال ها پیش 
بازمی گردد؛ به فروردین سال ۹1 که گزارشی در روزنامه قدس 
منتشر کردیم و حکایت عده ای از شهروندان مشهدی بود. آن ها 
بر اساس استناداتی که داشتند مدعی بودند فردی با معرفی خود 
به عنوان نماینده یک نهاد خوشــنام پول هایشان را گرفته و در 
ازای معامالتی که در قالب خرید یک قلم کاال برای این نهاد انجام 

می داده، به این افراد سودی می پرداخته است.
نکته دیگر اینکه فرد مورد نظر در آن زمان به عنوان عضو هیئت 
رئیسه یک هیئت ورزشی در استان هم بوده و از همین پول های 
بدست آمده هزینه هایی انجام می داد که البته هر چه بود، گذشته 
است؛ ولی همین فعالیت ها و دیده شدن او در رسانه ها و مجالس 
رسمی موجب اطمینان بیشتر مردم به وی شده بود.وقتی ماه ها 
خبری از پرداخت سود به مالباخته ها نشد و آن ها پیگیری های 
قانونی خود را آغاز کردند، مشخص شد فرد مورد نظر، نماینده 
نهاد مورد ادعا یا حتی طرف قــرارداد آن ها برای تأمین کاالی 
مورد ادعا نبوده و فرم و مهر استفاده شده در قرارداد جعلی است 

و حتــی قبالً نیز یک بار به همین اتهام مورد پیگرد قرار گرفته 
اســت. آن نهاد هم به اتهام جعل عنوان و مهر این مجموعه از 
وی شــاکی شد. متهم در نهایت یک سال بعد دستگیر شد، اما 
برخالف تصورها روند رســیدگی طوالنی تر از حد معمول شد و 
دو سال بعد حکم بدوی برخالف تمام احتماالت بود، چراکه بر 

اساس این حکم متهم تبرئه  شده بود.
با تجدید نظرخواهی دوباره انتظارها آغاز شد و با گذشت نزدیک 
به چهار ســال، ســرانجام در روزهای گذشته حکم این مرحله 
دادرسی هم صادر شد که باز تأیید همان حکم مرحله پیش بود.

بر همین اساس، روز گذشته تعدادی از شاکیان پرونده با حضور 
در روزنامه قدس خواهان ورود مراجع باالتر و از جایگاه نظارتی 
به این پرونده شــدند. این افراد بیشــتر از آنکه از بی توجهی به 
اتهام کالهبرداری به متهم گالیه مند باشند، از عدم تعقیب وی به 
علت استفاده از عنوان جعلی مأمور خرید نهاد مورد نظر و حتی 
استفاده از مهر جعلی این نهاد در قرارداد های خود متعجب بودند.

تأکیدویژه  
یکم: ذکر چند نکته الزم اســت؛ نخست اینکه آنچه مسلم 
اســت ما در مقام قضاوت نبوده و نیســتیم و در تأیید یا رد 

حکم صادره هیچ اظهارنظری نداریم و باورمان بر این اســت 
که تمام موضوعات در دادرسی ها مورد بررسی قرار گرفته اند.

دوم: ماهیــت قرارداد مالباختگان نیز ارتباطی به ما ندارد و 
پرداختن به این مورد تنها از باب جنبه عمومی موضوع است، 
بویژه آنکه به اســتناد کپی قراردادهای در اختیار بسیاری از 
مالباختــگان که مهر و امضای متهم هم پای آن ها اســت، 
بصراحت اعالم شــده وی برای خرید کاالی موردنظر برای 
نهــادی خاص این ارقام را دریافــت می کرده که همه آن ها 

کذب بوده است.
سوم: اساسی ترین مسئله در این ماجرا برائت این فرد از اتهام 
جعل عنوان مأمور خرید و استفاده از مهر این نهاد است. به استناد 
گزارش چاپ شده در 2۷ شهریور ۹1، مدیرکل وقت این نهاد 
اعالم کرده بود با شکایت از وی به دنبال مجازات متهم هستیم 
که گویا آن ها نیز با این حکم از مجازات این فرد ناامید شده اند.

کالم آخر اینکه باید بپذیریم دقت های الزم در رسیدگی به 
این ماجرا انجام شده، ولی به نظر می رسد عدم اقناع ذهنی 
11۴ شــاکی پرونده که بیش از ۷0 میلیارد ریال خود را از 
دســت داده اند، موجب تغییر نگاه آن ها به عملکرد نهاد های 

مختلف می شود.

تحلیلی بر پایان عجیب یک پرونده

توسط سرکنسول ترکمنستان در مشهد انجام شد
  دعوت  استاندار خراسان رضوی برای 

شرکت در همایش اقتصادی خزر
ترکمنستان  سرکنسول 
اســتاندار خراســان  از 
 رضــوی برای شــرکت 
در همایــش بین المللی 
دعوت  خــزر  اقتصادی 
آورد.»الیاس  عمــل  به 
گریپ اف« سرکنســول 

ترکمنستان در مشهد در دیداری با استاندار خراسان رضوی 
دعوت نامه معاون وزیران جمهوری ترکمنستان از علیرضا رزم 
حسینی برای شرکت در این همایش را تقدیم وی کرد.وی 
در این دیدار همچنین درباره راهکارهای توسعه همکاری های 
اقتصادی با استاندار خراسان رضوی گفت وگو کرد.همایش 
اقتصادی خــزر در روزهای 20 و 21 مرداد در شــهر آوازه 
ترکمنســتان برگزار می شــود و ســران دولت ها و فعاالن 
اقتصادی از پنج کشــور ترکمنستان، روســیه، آذربایجان، 

قزاقستان و ایران در این همایش حضور خواهند داشت.

پیگیری قدس از یک سوژه مردمی

مبالغبیمهایدریافتشدهدرقبوضگازکجاهزینهمیشود؟
قدس   بی هیچ اشــاره و مقدمه چینی الزم 
اســت پیش از پرداختن به موضوع اصلی این 
گزارش به این نکته اشــاره کنیم که بی شک 
بارها شــاهد گزارش ها و یا مطالب تکراری در 
رســانه ها بوده اید که شاید به لحاظ زمانی به 

نظرتان نامتعارف بیاید.
بر اســاس منطق نمی توان انتظار داشت همه 
شــهروندان از تمام موضوعات اطالع داشــته 
باشــند، بر همین مبنا همواره تعدادی از افراد 
جامعه به موضوعاتی برمی خورند که برایشان 
تازگی دارد و محل ســؤال اســت، در نتیجه 
وقتــی تعدادی از این دســته از شــهروندان 
خواســتار بررسی و شــرح موضوعی خاص از 
رســانه می شــوند، موظف به پرداختن به آن 
موضوع هســتیم.با این توضیح کوتاه در ادامه 
می خواهیم بــه یکی از این موارد بپردازیم که 
هرچند تازگی ندارد، امــا در هفته های اخیر 
تعدادی از مخاطبان روزنامه خواستار توضیح 

بیشتر در این خصوص شده اند.

•دقتدرقبضها
یکی از شهروندان می گوید: تاکنون بخش های 
مختلف قبوض آب، برق و گاز را با دقت مطالعه 
نمی کردم، اما بتازگی متوجه بندی در قبض گاز 
با عنوان بیمه شدم که ماهانه مبلغی از مشترکان 
دریافت می شود. این ســؤال مطرح است که 
ارتباط قبض گاز با بیمه چیست و چه نتیجه ای 
برای مشــترکان دارد.شهروند دیگری نوشته، 
بی اطالعــی ما از قوانین و حقوق قانونی که در 
بخش های مختلف داریم موجب زیان می شود. 
اگر متولیان در خصوص مزایای حق بیمه ای که 
از مشترکان گاز می گیرند اطالع رسانی کنند، 
متوجــه حقوق خود برای اســتفاده از مزایای 
درنظر گرفته شــده می شــویم.یکی دیگر از 
مخاطبان می گوید: بیشتر افراد جامعه از ضوابط 

و شرایط بهره مندی از برخی حقوق قانونی خود 
اطالعی ندارند و نمی دانند که اگر دچار حادثه 
ای در حوزه گاز شــدند باید چه اقدامی کنند.

•قانونیبرایحمایتبیشتر
همان گونــه که مشــخص 
اســت موضــوع، مربوط به 
دریافــت مبلغی بــا عنوان 
بیمه از مشترکان گاز است 
که هرچند مدت ها از اجرای 
آن می گذرد، ولی به منظور 
اطالع رسانی بیشتر به تشریح 

دوباره آن می پردازیم.
مدیــر روابــط عمومــی و 
گاز  شــرکت  ســخنگوی 
خراسان رضوی در این مورد 
به قدس می گوید: موضوعاتی 
یا  و  تعرفه گــذاری  ماننــد 
دریافت وجوه در بخش های 
خدمات دولتــی به صورت 

متمرکز بوده و به بیان ساده سراسری هستند 
و تصمیم ســازی ها اســتانی نیســت. حسن 
خیراندیش می افزاید: در ایــن مورد نیز ابتدا 
قانون اجازه گرفتن وجوه، مصوب شده و بعد به 
استناد و اجازه قانون، نحوه اجرا و دیگر شروط 
آن به صورت ساالنه تعیین 

می شود.
بر همین اساس مطابق ماده 
12 قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشــی از 
مقررات مالــی دولت، به هر 
یــک از وزارتخانه های نفت 
و نیرو از طریق شرکت های 
تابعه ذی ربط اجــازه داده 
می شــود مبلغــی را کــه 
بودجه  قوانیــن  براســاس 
ســنواتی در قبــوض گاز و 
برق برای هر واحد مسکونی 
تعیین می شــود،  تجاری  و 
دریافت و صرفــاً برای بیمه 

خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو 
و جبران هزینه های پزشــکی ناشی از انفجار، 
آتش ســوزی و مسمومیت مشترکان شهری 
و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق 
از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه 

اقدام کنند.
وی یادآور می شود: بنابراین در راستای اجرای 
این دســتور قانون بند )ز( تبصــره )6( قانون 
بودجه کل کشــور به این موضوع اختصاص 
داشته و به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو 
از طریق شــرکت های تابعه مربوط اجازه داده 
شده است ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری 
مشترکان گاز، مبلغ 2000 ریال و از مشترکان 

روستایی، 1000 ریال دریافت کنند.
•پشتیبانیدرحوادث

وی اظهــار می دارد: همان گونــه که در قانون 
مربوط هم ذکر شده، مواردی که مشمول بیمه 
مشترکان می شود شــامل فوت و نقص عضو 
و گاز گرفتگی و مســمومیت ناشی از انفجار و 

آتش سوزی است.
خیراندیش ادامه می دهد: شهروندان از تاریخ 
اشتراک پذیری مشمول بیمه حوادث حوزه گاز 
هســتند و اگر حادثه ای رخ دهد، می توانند از 
مزایای درنظر گرفته شــده استفاده کنند، اما 
الزم اســت ضوابط تعریف شده را نیز رعایت 
کنند تا فرایند تشــکیل پرونده آن ها طوالنی 

نشود.
وی تأکید می کند: بر همین اساس الزم است 
مشــترکانی که دچار حادثه می شوند گزارش 
آتش نشــانی در خصوص علت بروز حادثه را 
همراه قبض گاز واحد و اصل مدارک پزشکی 
در مورد هزینه های پزشکی و یا اصل مستندات 
صادره از مراجع قانونی در ســایر موارد نظیر 
فوت، به بیمه کوثر ارائه نمایند تا پس از بررسی 
کارشناسان برای پرداخت خسارات آن ها اقدام 

شود.

   سالمِت مراقبان سالمت در خطر است
دیروز از نبود نظارت بر مراکز و پایگاه های بهداشــت حاشیه 
شــهر مشــهد گفتیم و نوشــتیم که عالوه بر نبود حداقل 
اســتانداردهای الزم بهداشتی در ســاختمان این پایگاه ها و 
مراکز، به دلیل نبود نظارت و پشــتیبانی و حمایت دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، پیمانکاران مجری طرح تحول سالمت 
به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا در حق پرســتاران، ماماها و 

بهداشت کاران شاغل در این طرح اجحاف می کنند.
این افــراد که به دلیل قراردادهــای کوتاه مدت و یکطرفه از 
بسیاری از حقوق و مزایای بحق خود محروم شده اند، ناچار به 
ارائه خدمات به مراجعان در بدترین شرایط محیطی و روحی 
روانی هســتند. افرادی که باید براساس طرح تحول سالمت، 
حافظ جان و سالمتی ساکنان حاشیه شهر باشند، خود دچار 
انواع استرس و ناامنی شغلی و آلودگی محیط کارشان هستند.
هرچند مسئول روابط عمومی دانشگاه اذعان داشت درصورت 
اعالم شــکایت، به تخلف پیمانکاران، رسیدگی و در راستای 
احقاق حق کارکنان اقدام می شــود، اما شــنیده ها حاکی از 
بی تفاوتی مسئوالن دانشــگاه در این حوزه است؛ کما اینکه 
پیمانکار قبلی طرح تحول ســالمت در حاشیه شهر مشهد، 
پیش از تســویه بدهی اش، از کارکنان امضا گرفت و در پایان 
هم بخشــی از حقوق و مزایای افراد را به حســاب آنان واریز 

نکرده کار را به پیمانکار بعدی سپرد.
اما شاید بدترین یادگاری که پیمانکاران قبلی به ارث گذاشتند، 
ساختمان های نامناسب و غیراســتاندارد مراکز و پایگاه های 
بهداشت در حاشیه شهر مشهد باشد که آن ها باه دف کاستن 
از بار مالی و افزودن به ســود قراردادشــان با دانشگاه علوم 
پزشکی، با کلی جست وجو در محالت مختلف، ارزان ترین ها 

را پیدا کرده بودند.
مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد، الزام شاغالن طرح 
تحول سالمت )به تبع سایر شاغالن حوزه درمان( به گذراندن 
دوره هــای مختلف به اصطالح آموزشــی به منظور کســب 
امتیازهای مقرر در آیین نامه ها و دستورعمل های وزارتی و یا 
سازمان نظام پزشکی است که نه تنها هیچ بار علمی دربر ندارد 
بلکه هزینه های زیادی را به آنان تحمیل کرده و گاه مجبورند 
بخش قابل توجهی از حقوقشان را صرف رفتن به همایش و 
کالس های آموزشــی کنند. تردیدی نیست که همایش و یا 
دوره های چند ساعته، استادان و شاگردانی نابغه می خواهد تا 
در این فرصت اندک بتوان آموزش کاربردی داد و یاد گرفت. 

به این مشــکل باید مورد قابل تأمل دیگری را هم اضافه کرد؛ 
دوره هایی مثل آموزش تکنیک های هیپنوتیزم در درمان نازایی 
و زایمان بدون درد یا درمان بیماری های سخت درمان با طب 
ســوزنی و امثال آن. نکته عجیب اینکه بیشــتر این کالس و 
همایش ها را دانشگاه یا نظام پزشکی کارگردانی و برگزار می کند 
و دانشجویان برای همین چند ساعت گوش کردن به سخنرانی 
استادان و گرفتن چند امتیاز مربوط، باید صدها هزار تومان پول 
بدهند که با هیچ تعرفه آموزشی همخوانی ندارد و مشابه آن را 
فقط می توان در شیوه کار استادان تلگرامی و اینستاگرامی پیدا 
کرد.اینکه این دوره ها معموالً و عمدتاً هیچ دستاورد کاربردی 
برای درمان بیماران ندارد و تنها ضرر مالی به شرکت کنندگان 
تحمیل می کند، یک طرف قضیه است، اما مه متر از این بخش، 
اتفاقی اســت که پس از آن شاهدش هستیم. برخی افراد پس 
از گرفتــن مدرک حضور در این دوره هــا، با تبلیغات، خود را 
متخصص اعالم کرده و به طور مثال با عنوان فریبنده هیپنوتیزم 
و سوزن درمانی، به دنبال جذب مشتری و جبران چندین برابری 
هزینه ای که در این راه کرده اند، برمی آیند و حاصل کار، آسیبی 
است که به مراجعان وارد می شود و خطری که جان و سالمتی 
افراد جامعه را تهدید می کند.انتظار می رود مسئوالن دستگاه های 
مربوط و متولیان سالمت جامعه، با این نگاه که بخش زیادی 
از بار بزرگ سالمت جامعه بر دوش همین کارکنان پایگاه های 
بهداشــت است، ضمن بازنگری در آیین نامه های موجود، افراد 
زیرمجموعه خود را از پرستاران و ماماها گرفته تا دیگرانی که 
ملزم و ناچار به گذراندن چنین دوره های به اصطالح بازآموزی 
هســتند، از این تکلیف غیرمنطقی برهانند و اگر الزام قانونی 
وجود دارد، با دقت و درایت بیشتری عنوان و استاد دوره، کالس 
و همایش های آموزشــی و علمی را انتخاب کنند و چون الزام 
قانونی وجود دارد، بار مالی دوره های آموزشی را از دوش کارکنان 
حداقلی بگیر مجموعه بردارند.مشکل دیگری که رفع آن نیز عزم 
جدی و ســرعت عمل مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
را می طلبد، تغییر و یا تعمیر و استانداردسازی ساختمان های 
مراکز و پایگاه های بهداشت محالت است، چراکه جلب مشارکت 
مردم بــرای تحقق اهداف طرح تحول ســالمت، بدون ایجاد 
حس اعتماد و امنیت با اســتفاده از کارکنانی مجرب و دلسوز 
و ساختمان و تجهیزاتی مناســب و استاندارد ممکن نیست.

 مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد
  عزل دو مدیر و تذکر کتبی به هشت 

مدیرمتخلف درحوزه حجاب و امر به معروف
قدس آنالین: مدیرکل 
پــرورش  و  آمــوزش 
خراســان رضوی گفت: 
افزایش تعداد  درصــدد 
مــدارس قرآنی و صدور 
مجــوز در ایــن زمینه 

هستیم.
قاســمعلی خدابنده در نشســت با نمایندگان تشــکل های 
دانش آموزی اســتان اظهار داشت: مبنای برگزاری مسابقات 
فرهنگی، هنری و ورزشی در رشته های مختلف، ابالغیه وزارت 
آموزش و پرورش بوده و در تک تک بندهای آن به شــئونات 

فرهنگی و اسالمی توجه شده است.
وی افــزود: وضعیت آموزش و پرورش خراســان رضوی در 
حوزه های عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر برتر 
از ســایر استان هاست و عملکرد مدیریتی و آموزشی مدارس 
بازرسی می شود؛ از این رو در سال تحصیلی گذشته عزل دو 
مدیر متخلف و تذکر کتبی به هشت مدیر خطاکار را داشتیم.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی:
  ۸۰ درصد کودکان ورودی به بهزیستی  

بدسرپرست هستند
ایسنا:مدیرکل بهزیستی 
خراســان رضوی گفت: 
۸0 درصد کودکانی که 
وارد بهزیستی می شوند، 
بدسرپرســت و کمتر از 
بی سرپرست  درصد   20

هستند.
حمیدرضا پوریوســف اظهار کرد: نخســتین کار ســازمان 
بهزیستی این است که خانواده این کودکان را شناسایی کند. 
اگر خانواده ای توانمندی نگهداری از فرزند خود را دارد، کودک 
با حمایت ما به خانواده اش تحویل داده می شود. در سال ۹۷، 
بیــش از ۸00 کودک از یکروزگی تا دوران نوجوانی به عنوان 

کودک بی سرپرست و بدسرپرست پذیرش شده اند.
مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی ادامه داد: از این تعداد 
کودک، حدود ۴۵0 نفر به فرزندخواندگی داده شده و 1۸۸ نفر 
به خانواده هایشان یا بستگان نزدیک آن ها برگردانده شده اند 
و این روند بســیار خوبی بوده است. حدود 1600 نفر از این 
کودکان در مرکز بهزیســتی هستند و به دالیل مختلفی به 

خانواده هایشان برگردانده نشده اند.
وی گفت: زمانی  که فرزند بهزیســتی به نوجوانی برسد و از 
لحاظ تحصیلی در شــرایط خوبی باشــد، مرکز باید شرایط 
را بــرای ادامه تحصیل و ورود به دانشــگاه فراهم کند و اگر 
مشــاوران ما احساس کنند فرزندی در زمینه درسی توانایی 
الزم را ندارد، حرفه آموزی او در ســن 1۴ ســالگی توســط 
مرکز خیریه بهزیســتی آغاز خواهد شد.  مدیرکل بهزیستی 
خراسان رضوی ادامه داد: هر ساله حدود 100 تا 1۵0 کودک 
از سازمان بهزیســتی ترخیص می شوند، ازدواج می کنند، به 

سربازی می روند یا دانشجو می شوند.
 فرزندان بهزیستی در 1۸ سالگی ترخیص می شوند، اما برای 
کسانی که قصد ادامه تحصیل و سربازی دارند ترخیص آن ها 
به دلیل ادامه حمایت  با  تأخیر است.پوریوســف عنوان کرد: 
فرزندان بهزیستی پس از ترخیص تا پنج سال رصد می شوند 
و حمایت هــا پس از آن کمتر خواهد شــد. بــرای دختران 
زیرپوشش بهزیســتی، در صورتی که معلول نباشند پس از 
ازدواج حمایت ها قطع می شود. دخترانی که ازدواج نمی کنند 
یا به هــر دلیلی ازدواج آن ها ناموفق باشــد، به بهزیســتی 
بازمی گردند و از ســرویس حمایت سرپرســت خانواده بهره 
می گیرند.پوریوسف بیان کرد: اکنون مستمری که بهزیستی 
به خانواده های زیرپوشش خود می دهد برای یک خانواده پنج 
نفری حدود  ۵۸6 هزار تومان و برای یک تک معلول در حدود 
160 هزار تومان است، اما بهزیستی تمام تالش خود را می کند 
تا این مستمری را به قانون کار برساند. اوایل سال ۹۷، ۳6 هزار 
نفر مستمربگیر داشته ایم و در اواخر سال ۹۷، این تعداد به ۷۷ 

هزار نفر رسیده است.

معاون فرهنگی وزیر علوم در بجنورد:
۹۰ درصد دانشجویان  در برابر مسائل 

فرهنگی بی تفاوت هستند
بجنورد- معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری گفت: بی توجهی به مقوله فرهنگ سبب ضربه دیدن 

دیگر عرصه ها و حوزه ها می شود.
غالمرضا غفاری در جلسه معاونان و مدیران منطقه ۹ کشور 
در بجنورد با تأکید بر اینکه مطالعات دانشگاهی باید به سمت 
مسائل فرهنگی ســوق پیدا کند، گفت: امروز فرهنگ، تمام 
مسائل مربوط به دانشگاه را درگیر خود کرده است، بنابراین 
می طلبد به زیست فرهنگی دانشگاه و دانشجویان در آموزش 

و پژوهش توجه و به یک اصل تبدیل شود.
وی در بخشــی دیگر از سخنان خود به فعالیت ۷0 درصدی 
مردم در فضای مجازی اشــاره کرد و گفــت: طبق آمار، ۸0 
درصد دانشجویان بیش از سه ساعت از وقت روزانه خود را در 
فضای مجازی صرف می کنند.وی اضافه کرد: ساختارگریزی، 
جمع بندی ها و به نتیجه رســیدن های سریع از ویژگی های 
فضای مجازی است که آسیب های زیادی را برای دانشگاه به 

همراه دارد.
غفاری با بیــان اینکه ۹0 درصد دانشــجویان بــا انفعال و 
بی تفاوتی دربرابر مسائل فرهنگی مواجه هستند، گفت: برپایی 
نمایشــگاه ها و نشر دستاوردهای دانشــگاه ها در امر فعالیت 

دانشجویان دارای اهمیت است.
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کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

ساماندهی مزار شهدا با طرح های 
پیشنهادی خانواده ها

قــدس آنالین: مزار شــهیدان با نظــر و طرح های 
پیشنهادی خانواده های شهدا بهسازی و مرمت می شود.
سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان با اعالم این مطلب گفت: هم اکنون طرح ساماندهی 
گلزار شهدا در بهشــت رضا و قبور تک مزاری شهدا در 
استان در حال انجام اســت. خدیوی افزود: ۵۵00 مزار 
شهید در بهشت رضا وجود دارد که برای بهسازی آن هفت 
طرح الگو آماده شده است. خانواده ها می توانندبا انتخاب 
هر یک از این الگوها،طرح پیشنهادی خود را نیز برای مزار 

شهیدشان ارائه دهند.

نماد آتش  نشان در یکی از میادین 
مشهد نصب می شود

قدس: رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری مشــهد از جانمایی برای نصب نماد آتش 
 نشان در یکی از میادین شهر خبر داد.آتشپاد دوم امیر 
عزیزی در حاشیه بازدید از نمایشگاه سومین دوساالنه 
مجسمه های شهری مشهد که در چهارسوق هنر بوستان 
کوهســنگی بر پا شده است،  گفت: قرار است بزودی، با 
همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، 
یکی از آثار فاخر که نماد آتش نشــان اســت در یکی از 
میادین شــهر مشهد نصب شود تا شــهروندان جایگاه 

قهرمانان شهر را به صورت ملموس تر احساس کنند.

چهلمین سالگرد برگزاری نماز جمعه در 
بشرویه با شکوه تمام برگزار می شود

بشرویه ـ خبرنگار قـدس: مسئول ستاد نماز جمعه 
بشرویه در جلسه برنامه ریزی چهلمین سالگرد برگزاری 
نماز جمعه در کشور گفت: به فرموده مقام معظم رهبری، 
نماز جمعه یک سنگر اساسی در مقابل تهاجم همه جانبه 

دشمن است .
محمد دنیایی ضمن اعالم برنامه های فرهنگی در پنجم 
مرداد، افزود: یکــی از برنامه های محوری که مورد تأکید 
اعضای کمیته فرهنگی بود، مســابقه بزرگ تفسیر سوره 
مبارک جمعه ویژه برادران و خواهران است؛ این مسابقه از 

تفسیر نور )تألیف حجت االسالم قرائتی( خواهد بود.

توسط سرکنسول ترکمنستان در مشهد انجام شد
دعوت  استاندار خراسان رضوی برای 

شرکت در همایش اقتصادی خزر
سرکنســول ترکمنستان از استاندار خراســان  رضوی برای 
شرکت در همایش بین المللی اقتصادی خزر دعوت به عمل 
آورد.»الیاس گریپ اف« سرکنسول ترکمنستان در مشهد در 
دیداری با استاندار خراسان رضوی دعوت نامه معاون وزیران 
جمهوری ترکمنســتان از علیرضا رزم حسینی برای شرکت 
در این همایش را تقدیم وی کرد.وی در این دیدار همچنین 
درباره راهکارهای توســعه همکاری های اقتصادی با استاندار 
خراســان رضوی گفت وگو کرد.همایــش اقتصادی خزر در 
روزهای 20 و 21 مرداد در شــهر آوازه ترکمنســتان برگزار 
می شــود و ســران دولت ها و فعاالن اقتصادی از پنج کشور 
ترکمنســتان، روسیه، آذربایجان، قزاقســتان و ایران در این 

همایش حضور خواهند داشت.

نگاه

قدس   بی مقدمه و به دور از هرگونه حرف اضافی در ادامه 
می خواهیم به موضوعی اشــاره کنیم که راستش را بخواهید 
عالوه بر شهروندان دخیل در ماجرا یا همان مالباخته ها موجب 
تعجب شنوندگان این خبر هم شده است.آغاز ماجرا به سال ها 
پیش بازمی گردد؛ به فروردین سال ۹1 که گزارشی در روزنامه 
قدس منتشر کردیم و حکایت عده ای از شهروندان مشهدی 
بود. آن ها بر اساس استناداتی که داشتند مدعی بودند فردی با 
معرفی خود به عنوان نماینده یک نهاد خوشنام پول هایشان را 
گرفته و در ازای معامالتی که در قالب خرید یک قلم کاال برای 
این نهاد انجام می داده، به این افراد سودی می پرداخته است.

نکته دیگر اینکه فرد مورد نظــر در آن زمان به عنوان عضو 
هیئت رئیسه یک هیئت ورزشی در استان هم بوده و از همین 
پول های بدســت آمده هزینه هایی انجام می داد که البته هر 
چه بود، گذشته است؛ ولی همین فعالیت ها و دیده شدن او 
در رسانه ها و مجالس رسمی موجب اطمینان بیشتر مردم به 
وی شده بود.وقتی ماه ها خبری از پرداخت سود به مالباخته ها 
نشد و آن ها پیگیری های قانونی خود را آغاز کردند، مشخص 
شد فرد مورد نظر، نماینده نهاد مورد ادعا یا حتی طرف قرارداد 
آن ها برای تأمین کاالی مورد ادعا نبوده و فرم و مهر استفاده 
شده در قرارداد جعلی است و حتی قبالً نیز یک بار به همین 

اتهام مورد پیگرد قرار گرفته است. 
آن نهاد هــم به اتهام جعل عنوان و مهر این مجموعه از وی 

شاکی شــد. متهم در نهایت یک سال بعد دستگیر شد، اما 
برخالف تصورها روند رسیدگی طوالنی تر از حد معمول شد و 
دو سال بعد حکم بدوی برخالف تمام احتماالت بود، چراکه بر 

اساس این حکم متهم تبرئه  شده بود.
با تجدید نظرخواهی دوباره انتظارها آغاز شــد و با گذشــت 
نزدیک به چهار سال، سرانجام در روزهای گذشته حکم این 
مرحله دادرسی هم صادر شد که باز تأیید همان حکم مرحله 
پیش بود.بر همین اساس، روز گذشــته تعدادی از شاکیان 
پرونده با حضور در روزنامه قدس خواهان ورود مراجع باالتر و 
از جایگاه نظارتی به این پرونده شدند. این افراد بیشتر از آنکه 
از بی توجهی به اتهام کالهبرداری به متهم گالیه مند باشند، 
از عــدم تعقیب وی به علت اســتفاده از عنوان جعلی مأمور 
خرید نهاد مورد نظر و حتی استفاده از مهر جعلی این نهاد در 

قرارداد های خود متعجب بودند.

•تأکیدویژه
یکم: ذکر چند نکته الزم اســت؛ نخســت اینکه آنچه مسلم 
اســت ما در مقام قضاوت نبوده و نیســتیم و در تأیید یا رد 
حکم صادره هیچ اظهارنظری نداریم و باورمان بر این است که 
تمام موضوعات در دادرسی ها مورد بررسی قرار گرفته اند.دوم: 
ماهیت قرارداد مالباختگان نیز ارتباطی به ما ندارد و پرداختن 
به این مورد تنها از باب جنبه عمومی موضوع است، بویژه آنکه 

به استناد کپی قراردادهای در اختیار بسیاری از مالباختگان 
که مهر و امضا متهم هم پای آن اســت، بصراحت اعالم شده 
وی برای خرید کاالی موردنظر برای نهادی خاص این ارقام را 

دریافت می کرده که همه آن ها کذب بوده است.
سوم: اساسی ترین مسئله در این ماجرا برائت این فرد از اتهام 
جعل عنوان مأمور خرید و اســتفاده از مهر این نهاد است. به 
استناد گزارش چاپ شده در 2۷ شهریور ۹1، مدیرکل وقت 
این نهاد اعالم کرده بود با شــکایت از وی به دنبال مجازات 
متهم هستیم که گویا آن ها نیز با این حکم از مجازات این فرد 
ناامید شده اند.کالم آخر اینکه باید بپذیریم دقت های الزم در 
رســیدگی به این ماجرا انجام شده، ولی به نظر می رسد عدم 
اقناع ذهنی 11۴ شاکی پرونده که بیش از ۷0 میلیارد ریال 
خود را از دســت داده اند، موجب تغییر نگاه آن ها به عملکرد 

نهاد های مختلف می شود.

تحلیلی بر پایان عجیب یک پرونده

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

ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      090۳۸۳4۳۸01

رئیس شورای اسالمی شــهر کاشمر گفت: در  فارس 
جلســه اخیر شورای شهر مقرر شــد تا شهردار این شهر 
تا یک هفته آینده مســتندات و مدارک قانونی مبنی بر 

سکونتش در شهر را به شورا ارائه دهد.
اگرچه جلسات شورای اسالمی شهر کاشمر ماه هاست به 
دلیل بروز اختالفات بین اعضای شــورای اسالمی شهر و 
شهردار بنا به تصمیم شورای تأمین بدون حضور خبرنگاران 
برگزار می شود، اما دادستان کاشمر که پیش ازاین تصمیم 
شورای تأمین، حدود دو ماه ورود خبرنگاران را به جلسات 
علنی شــورا ممنوع اعالم کرده بود، بتازگی در نشســت 
مطبوعاتی تأکید کرده بود رئیس شــورای شهر به عنوان 

سخنگو موظف است خبرنگاران را از مصوبات جلسات شورا 
مطلع کند.در همین خصوص حسن اعمی بنده قرایی پس 
از پایان نود و ششمین جلسه شورای اسالمی شهر کاشمر 
با اشاره به طرح نامه های مردمی در زمینهه تبصره ۳ ماده 
101 یادآور شد: موضوع سکونت شهردار یکی از مصوبات 
این جلسه بود که در نامه ای از شهردار خواسته شده بود 
مدارک و مستندات قانونی مبنی بر سکونتش را برای طرح 
در این جلسه به شورا ارائه دهد. با توجه به اینکه شهردار در 
مأموریت تهران حضور داشت، مقرر شد در نامه ای به وی 
اعالم شود تا یک هفته آینده مدارک و مستندات قانونی 
مبنی بر ســکونتش را به شورا ارائه دهد.وی افزود: اگرچه 

مهلت قانونی این آیین نامه برای ارائه مدارک از سوی دفتر 
شهری به شهرداران، اول مردادماه به پایان رسیده است، 
اما در راســتای حسن نیت اعضای شورای شهر مقرر شد 
شهردار در مهلت یک هفته ای مدارک قانونی در این زمینه 
را اگر به فرمانداری ارسال کرده است به صورت حضوری و 

یا مکتوب به شورای شهر نیز ارائه دهد.
رئیس شورای شهر کاشــمر همچنین با اشاره به ارسال 
نامه محرمانه سازمان بازرسی در خصوص تخلفات شهردار 
کاشمر خاطرنشان کرد: به دلیل محرمانه بودن نامه، امکان 
اعالم موارد تخلف وجود ندارد، اما مقرر شده شهردار برای 

رفع نگرانی اعضای شورا گزارشی از اقداماتش ارائه دهد.

تصمیمی که پشت درهای بسته شورای شهر کاشمر گرفته شد

مهلت یک هفته ای برای ارائه مستندات سکونت شهردار

گیری
پی

قدس: رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری مشهد از جانمایی برای نصب نماد آتش  نشان 
در یکی از میادین شهر خبر داد.آتشپاد دوم امیر عزیزی در 
حاشیه بازدید از نمایشگاه سومین دوساالنه مجسمه های 
شهری مشهد که در چهارسوق هنر بوستان کوهسنگی 
بر پا شده است،  گفت: قرار است بزودی، در زمان مقرر با 
همکاری سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد، 
یکی از آثار فاخر که نماد آتش نشــان اســت در یکی از 
میادین شــهر مشهد نصب شود تا شــهروندان جایگاه 

قهرمانان شهر را به صورت ملموس تر احساس کنند.

قــدس آنالین: مزار شــهیدان با نظــر و طرح های 
پیشنهادی خانواده های شهدا بهسازی و مرمت می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
اســتان با اعالم ایــن مطلب گفت: هــم اکنون طرح 
ساماندهی گلزار شهدا در بهشت رضا و قبور تک مزاری 
شهدا در سایر نقاط استان در حال انجام است. خدیوی 
افزود: ۵۵00 مزار شهید در بهشت رضا وجود دارد که 
برای بهســازی آن هفت طرح الگو آماده شــده است. 
خانواده ها می توانندبا انتخــاب هر یک از الگو،ها طرح 
پیشنهادی خود را نیز برای مزار شهیدشان ارائه دهند.

  برگزاری باشکوه چهلمین سالگرد 
برگزاری نمازجمعه در بشرویه

  ساماندهی  مزار شهدا  با طرح
پیشنهادی خانواده ها

  نماد آتش نشان در یکی 
ازمیادین مشهد نصب می شود



روی خط حادهث

بازسازی

محیط زیست

پیگیری

  سهمیه بازسازی مناطق سیل زده 
خراسان رضوی افزایش یافت

قدس: سرپرست معاونت 
عمرانی  امــور  هماهنگی 
استانداری خراسان رضوی 
بازسازی  ســهمیه  گفت: 
این  ســیل  زده  مناطــق 
اســتان، از 1580 واحد به 
4680 واحد افزایش یافت. 

وحید قربانی در کارگروه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده این 
استان با بیان این مطلب افزود: افزایش آمار خراسان رضوی در 
پی مصوبه اخیر دولت برای افزایش حمایت از مناطق سیل زده به 

وجود آمده و درحال طی کردن مراحل اداری برای ابالغ است.
وی افزود: تشــکیل پرونده برای 14 واحد شهری و 926 واحد 
روســتایی، صدور پروانه برای هشت واحد شهری و 767 واحد 
روستایی، معرفی به بانک برای هشت واحد شهری و 912 واحد 
روســتایی، انعقاد قرارداد برای هفت واحد شهری و 652 واحد 
روســتایی و آواربرداری 415 واحد روستایی تاکنون انجام شده 
و مراحل پیاده کردن و پی کنــی، آرماتوربندی و بتن ریزی در 

حال انجام است.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد حداکثر تسریع و تسهیل در 
زمینه های تأمین اجتماعی، صدورپروانه و دریافت عوارض صورت 

گیرد و روند بازسازی و نوسازی، معطل چنین مواردی نشود.

مدیرکلمحیطزیستخراسانجنوبی:
  دفن غیر اصولی پسماند 

چهار شهردار را به دادگاه کشاند
محیط  مدیــرکل  مهر: 
زیســت خراسان جنوبی 
گفت: برای چهار شهردار 
در خراسان جنوبی درباره 
دفن غیراصولی پسماند در 
دادگاه تشکیل پرونده شده 
است. حسن اکبری اظهار 

داشت: دفن زباله و پسماند در زباله گاه ها بدرستی در بسیاری 
از شهرستان ها صورت نمی گیرد و از این منظر اخطارها و حتی 
تشکیل پرونده در دادگاه برای برخی شهرداران خراسان جنوبی 

داشته ایم.
وی با اشــاره به اینکه پس از اخطارهای متعدد به شهرداران در 
زمینه دفن غیراصولی پســماندها و در صورت اصالح نشدن به 
سمت معرفی و تشکیل پرونده در دادگاه می رویم، بیان کرد: در 
حال حاضر برای چهار شهردار شهرستان های خراسان جنوبی در 
این زمینه در دادگاه تشکیل پرونده شده که یکی از این پرونده ها 

در مرحله رسیدگی در دادگاه است.

رئیسادارهاورژانستربتجام:
 با عامالن ضرب و شتم کارکنان اورژانس 

نصرآباد بشدت برخورد می شود
اداره  رئیــس  قــدس: 
اورژانس تربت جام گفت: 
در حادثه نزاع در شــهر 
نصرآباد راننده آمبوالنس 
مورد ضرب و شتم شدید 
و خــودرو  گرفت  قــرار 

آمبوالنس آسیب دید.
هومن محمدزاده افزود: ســاعت 19:20 یکشنبه ۳0 تیرماه در 
حادثه نزاع در شهر نصرآباد از توابع تربت جام افراد زیادی با تجمع 
در پایگاه اورژانس مرکز درمانی شــهر نصرآباد راننده آمبوالنس 
را مورد ضرب و شــتم شدید قرار داده و با شکستن شیشه ها و 
خســارت به کاپوت خودرو، در آن را باز کرده و قصد جابه جایی 

مصدوم را به بیمارستان سجادیه داشتند.
او تصریح کرد: مصدوم در آن زمان در خودرو شــخصی بود که 
از ناحیه گردن با جراحت های عمیق با شلیک تفنگ ساچمه ای 
بشدت آســیب دیده و هیچ گونه عالئم حیاتی نداشت و افراد 
حاضــر در محل اجازه مداخله درمانی به تکنســین اورژانس را 
ندادند و با تهدید و ضرب و شــتم راننده او را وادار به جابه جایی 

مصدوم با سرعت غیرمجاز به بیمارستان سجادیه کردند.
رئیس اداره اورژانس تربت جام گفت: در این حادثه افراد درگیر 
شده به محض اعالم ضرب و شتم به پلیس، از محل فرار کرده، 

اما تالش برای دستگیری آن ها ادامه دارد.
محمدزاده با اشــاره به ضرب و شــتم کارکنان خدوم اورژانس، 
بخصوص در حین خدمت رسانی که تاکنون چندین بار رخ داده، 
از مراجع قضایی خواســتار پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و 

اعمال مجازات قانونی شد.

باانهدامباندمسلحانهقاچاقموادمخدر
  167 کیلوگرم شیشه کشف شد

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامي خراسان جنوبی 
از کشف 167 کیلوگرم 
شیشه در یک عملیات 
مشــترك پلیس ســه 

استان خبر داد.
سردار مجید شجاع در 
تشــریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامي خراسان 
جنوبي با رصد اطالعاتی و تحقیقات پلیسي دریافتند یک 
باند تهیه و توزیع مواد مخدر قصد انتقال محموله سنگین 
مواد مخدر را به استان هاي مرکزي کشور دارد که بالفاصله 
موضوع پیگیری شــد و تعقیب و دســتگیری سوداگران 
مرگ در دســتور کار پلیــس قرار گرفــت. وي افزود: در 
مرحله نخست مأموران انتظامی خراسان جنوبی و سمنان 
در عملیاتی مشترك خودرو ســواري حامل موادمخدر را 
شناسایی و متوقف کردند و در بازرسی از آن 167 کیلوگرم 

شیشه کشف و یک متهم دستگیر شد.
فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي با بیان اینکه در این 
عملیات یک متهم دستگیر شــد، گفت: با رصد و انجام کار 
اطالعاتي، مأموران انتظامي خراسان جنوبي اعضاي دیگر این 
باند را نیز شناسایي کردند. شجاع گفت: در مرحله بعدی این 
عملیات نفسگیر تیم هایی از پلیس خراسان جنوبي و استان 
یــزد قاچاقچیان را که با خودروهاي تندرو در کویر طبس به 
یزد در حرکت بودند به صورت نامحسوس تحت نظر گرفتند.

وی خاطرنشــان کرد: پس از طی مسافتی تعقیب و گریز 
سرانجام مأموران خودروهای دیگر اعضای باند را با استفاده 
از قانون به کارگیری ســالح متوقف کردند و قاچاقچیان با 
تنگ شــدن عرصه بر خود و برتري آتش پلیس، تســلیم 
مأموران شدند. این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: در 
بازرســی از خودروهاي ســوداگران مرگ، سه قبضه کالش، 
یک قبضه سیمینوف، یک قبضه گرینوف و مقادیري مهمات 

جنگی کشف شد.

فرماندهانتظامیپلیسخبرداد
  کشف 808 قلم تجهیزات ر ایانه ای 

قاچاق در مشهد 
فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی استان از کشف 
انبار تجهیزات رایانه ای به 
ارزش 22 میلیارد و 800 
میلیون ریال و دستگیری 
یک فــرد ســودجو در 

مشهد خبر داد.
سرتیپ محمد کاظم تقوی در تشریح این خبر گفت: در پی 
کسب خبری مبنی بر اینکه فردی سودجو اقدام به وارد کردن 
تعداد زیادی تجهیــزات رایانه به صورت قاچاق کرده و قصد 
توزیع در بازار را دارد، پیگیری موضوع بالفاصله در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
 فرمانده انتظامی استان خراســان رضوی افزود: کارآگاهان 
پلیس پس از اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی قضایی 
انبار مذکور را در یکی از مناطق مشــهد شناسایی کردند؛ در 
بازرسی از این مکان تعداد 404 دستگاه کیس، ۳۳2 دستگاه 
مانیتور و 72 عدد هارد کامپیوتر را که به صورت قاچاق وارد 
شده بود، کشف کردند.  فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی 
با اشاره به دستگیری یک متخلف در این زمینه، تشریح کرد: 
ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 22 میلیارد و 

800 میلیون ریال برآورد شده است.

بادقتنظرپلیس
  105 الشه گوشت غیرمجاز توقیف شد

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامی شهرستان تربت 
جام از کشــف 2/5 تن 
در  مجوز  بدون  گوشت 
این شهرستان خبر داد. 

سرهنگ هوشنگ کیانی 
گفت: مأموران انتظامی 
ایستگاه بازرسی شهید عزتی هنگام کنترل خودروهای عبوری 
به یک دســتگاه کامیون یخچالدار مشکوك و این خودرو را 
متوقــف کردند. وی افزود: مأمــوران انتظامی پس از هدایت 
کامیون به داخل ایســتگاه، در بازرســی از بار آن 105 الشه 
گوسفند بدون مجوز به وزن 2 تن و 500 کیلوگرم به ارزش 
یک میلیارد و 200 میلیون ریال کشــف و در این زمینه یک 

متهم نیز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تربت جام با اشاره به اینکه متهم 
به مراجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مبارزه با پدیده 
شوم قاچاق وظیفه همگانی است و از شهروندان انتظار داریم 
در صورت اطالع از هرگونه اقدام مشابه موضوع را با خادمان 

خود در پلیس درمیان بگذارند.

رانندهمتخلفمتواریشد
تلف شدن 10 رأس گوسفند در یک حادثه

فرمانده  قرمــز:  خط 
انتظامــی شهرســتان 
فــاروج از تلف شــدن 
10 رأس گوســفند در 
اثر برخورد پــژو با گله 
ایــن  در  گوســفندان 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ یداهلل نوروزی با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی 
خبری مبنی بر وقوع یک مورد تصادف در یکی از محورهای 
روستایی شهرستان فاروج، بالفاصله مأموران انتظامی به محل 

حادثه اعزام شدند.
وی بــا اشــاره به اینکه یک دســتگاه خودرو پــژو به علت 
بی احتیاطی با گله گوسفندان برخورد کرده بود، افزود: در اثر 

این حادثه 10 رأس گوسفند تلف شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه 10 رأس گوسفند دیگر نیز 
در طی این حادثه آسیب دیدند، ادامه داد: پس از این حادثه 
راننده خودرو پژو با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج با تأکید بر اینکه تالش برای 
توقیف خودرو یاد شده ادامه دارد، تصریح کرد: رانندگان عزیز 
همواره از شــتاب زدگی در رانندگی پرهیز نمایند و در تمام 
محور های جاده ای اعم از شهری و روستایی با سرعت مطمئن 

تردد کنند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم.

زاویه تصویر

 jامامزاده حسین بن موسی الکاظم
واقع در شهرستان طبس 

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     .

 غصب نمازخانه پارک ملت!
چرا مدیریــت پارك ملت طبقــه فوقانی 
نمازخانه شــماره یــک را که اختصاص به 
خواهران دارد، اشغال و تبدیل به مجموعه 
اداری کرده اســت؟ به طوری که خواهران 
مجبــور بــه تــردد از در ورودی آقایان و 

استفاده از فضای طبقه همکف هستند. 
915...9416

 طرح ساماندهی گردشگران اجرایی شود
طرح  ساماندهی  گردشگران  خارجی  که  در میراث  فرهنگی  مطرح   است، باید زودتر اجرایی  شود تا 
آن ها اجازه  نداشته  باشند هر جا بروند و در خانه های  شخصی  اقامت  کنند و به خاطر نظارت نداشتن ، 
آن ها را در کوچه  پسکوچه ها تا ارتفاعات 2000 متری  و در استخرهای  خصوصی  هم  مشاهده می کنیم 

که عواقب خطرناکی دارد
915...2986

 یک زیرگذر چقدر هزینه دارد
برای شهرداری و شورای اسالمی شهر مشهد 
واقعاً اطراف میدان بیت المقدس )فلکه آب( 
و بخصوص اول خیابان امام رضا)ع( ساخت 
یک زیرگــذر چقدر هزینــه دارد که مدام 
موجب اعصاب خردکنــی و ترافیک برای 

رانندگان و افراد پیاده شده است.
936...3218

 به جای پله برقی و آسانسور، پله می سازند!
در ایستگاه میدان شریعتی در قسمت خط یک 
با وجود پیگیری های بسیار در سامانه پیامکی 
شهرداری و مترو سرانجام اقدامی انجام شد، اما 
در کمال تعجب به جای پله برقی یا آسانسور، 
درحال ساخت پله هستند این درحالی است 
که بسیاری از سالمندان و توانیابان و معلوالن 
ویلچری که قصد تبادل مسیر در این ایستگاه 
را دارند به هیچ عنوان نمی توانند از پله استفاده 

کنند! لطفاً شهرداری با اهدای دوپله برقی یا آسانسور به ایستگاه شریعتی این مشکل را حل کند و 
جلو دوباره کاری را بگیرد.

936...6158

 پاسخ اتوبوسرانی به یک پیام
در پاســخ به پیام شــهروند محترم مندرج در شماره 9001 مورخ 98/04/10 با موضوع: 
»از سازمان اتوبوســرانی تقاضا می شود یک خط اتوبوس از مصال به مقصد بهشت رضا از 
مســیر بولوار حر، شهرك باهنر، سی متری بســکابادی، جاده جدید طرق و بهشت رضا 
قرار بدهند تا مردم منطقه هر روز به بهشــت رضا و طرق دسترســی داشــته باشند.« به 
استحضار شهروند محترم می رساند از آنجا که امکان ایجاد خط مستقیم از هر نقطه شهر 
به آرامســتان بهشت رضا میسر نیست، شهروندان محترم می توانند با استفاده از خدمات 
موجود نســبت به تبادل سفر به سمت بهشت رضا اقدام نمایند. الزم به توضیح است در 
حال حاضر خط 702/2 از پایانه مصال روزهای پنجشــنبه )از ظهر( و جمعه )از صبح در 
مسیر بولوار و خیابان بسکابادی( و خط 702 از پایانه انقالب اسالمی همه روزه به مقصد 

بهشت رضا سرویس دهی می نمایند.
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تیــم حر فه ای  اعضای یک  عقیل رحمانی 
کــه برای انجام ســرقت از حســاب بانکی یک 
کارخانه دار، بدل او را ساختند، با دستور های ویژه 

قضایی در مشهد و شمال کشور دستگیر شدند.

نفوذ در کارخانه پرده نخست اقدام مجرمانه
چندی پیــش اعضای تیم حرفه ای ســرقت با 
شناســایی طعمه خود در شــمال کشور که از 
نظــر مالی در رفاه و مالک یــک کارخانه بزرگ 
بود، برای باال کشیدن موجودی حساب بانکی او 
دست به کار شدند و نقشه ای عجیب را طراحی و 

پیاده سازی کردند.
آن ها کــه دو نفر بودند ابتدا با روش های خاصی 
بــه کارخانه فرد پولدار نفوذ کرده و مدتی تالش 
کردنــد تا بتوانند بــه برخی ســند های مالی، 
نمونه های امضا، شماره حساب  های بانکی، مدارك 
هویتی طعمه و... دست پیدا کنند. این قسمت از 
پازل نقشه هم مدتی زمان برد، اما در نهایت آن ها 

به تمامی خوا سته های خود رسیدند.

 ایجاد مرد بدلی در مشهد
با اجرای این قسمت از تفکرات مجرمانه متهمان، 
آن ها به مشــهد آمده و تمامــی مدارك هویتی 
متهم را جعل می کنند. در ادامه به ســراغ یکی 
از گریمورها می روند و در حالی که به وی اعالم 
می کنند در امر ســاخت فیلم  های سینمایی و... 
فعالیت دارند، از او می خواهند یکی از اعضای باند 

را شبیه مدیر کارخانه گریم کند.
آن ها برای این کار هــم تصاویری را که قبالً به 
واسطه نفوذ در کارخانه به دست آورده بودند به 

گریمور می دهند. 
آن ها حتی بــرای آنکه فرد هنرمنــد به ماجرا 
شــک نکند به او اعالم می کنند اگر کار خوب و 
موردپسند آن ها باشد، می توانند انجام گریم دیگر 

اعضای فیلم را هم به او بسپارند!
تالش گریمور برای هرچه شــبیه  تر شدن چهره 
یکــی از اعضای باند به مالــک کارخانه چندین 
ساعت طول می کشــد و پس از آن بدل طعمه 

آماده شد.
گزارش قدس حاکی است، حاال دیگر همه چیز 
برای آغاز آخرین پرده از نقشه شوم هم مهیا شده 
و یکی از اعضای باند بسرعت دستگاه اختالل در 
دریافت امواج تلفن همراه را که در کارخانه قرار 

داده بود به روشی کامالً حر فه ای فعال می کند.

 تغییر شماره پیامک برداشت از حساب
در این مرحلــه، بدل مرد پولدار به یکی از دفاتر 
خدماتی رفته تقاضای سیم کارت تلفن همراه با 

هویت جعل شده می کند.
ســیم کارت جدید بــه نام مرد متمــول صادر 
و در ادامه آن ها به شــعبه یک بانک دولتی که 
حساب اصلی متهم در آن قرار داشت مراجعه و 
درخواست تغییر سرشماره پیامک اعالم برداشت 
و واریز را روی میز کارمند بانک گذاشته و با جعل 
امضا و ارائه مدارك ساختگی موفق می شوند این 

کار مجرمانه را هم انجام دهند.

 3 میلیارد و 600 میلیون 
تومانی که دالر شد

مــرد بدلی از بانک خــارج و در 
حالی که می دانست امروز چند 
میلیارد تومان به حساب طعمه 
واریز شده است، بالفاصله به یکی 
دیگر از شــعبه های همان بانک 
مراجعه می کند و فرم برداشــت 

۳ میلیارد و 600 میلیون تومان از حســاب را پُر 
کرده و امضای جعل شده مالباخته را هم زیر فرم 

درج می کند.
آن ها که از قبل می دانســتند این حجم پول را 
نمی توانند از بانک بگیرند، فکر اینجای کار را هم 
کرده بودند و مدتی پیش طرح دوســتی با یک 
صرافی در مشهد را هم اجرا کرده و در ادامه یک 
چک بین بانکی بــه نام صرافی از بانک گرفته و 

بسرعت به صرافی مراجعه می کنند.
چــک را تحویل صرافی می دهنــد و در مقابل 

درخواست دالر می کنند، صراف هم که صفر های 
روی چک بین بانکی را شمرده بود، برای اطمینان 
از صحت چک با بانک صادرکننده تماس گرفته و 
استعالم اصالت آن را می گیرد که بانک هم همه 

چیز را تأیید می کند.
خیال مالک صرافی راحت می شود و حدود 275 
هزار دالر بی زبان را تحویل مرد بدلی داده و آن ها 
از صرافــی خارج می شــوند. مالک صرافی که با 
پایان ساعت کاری بانک مواجه شده بود، تصمیم 

می گیرد صبح اول وقت چک را وصول کند.
چند ســاعت پس از اجرای 
توســط  نقشــه هالیوودی 
اعضای تیم حرفه ای سرقت، 
طعمه از همــه جا بی خبر 
هنگام خــروج از کارخانه و 
خارج شدن از محدوده فعال 
بودن دستگاه ارسال کننده 
تلفن  روی خطوط  پارازیت 
حســاب  بانکی اش  همراه، 
را چک می کند که متوجه 

خالی بودن آن می شود.
او بسرعت به دســتگاه قضایی مراجعه و پس از 
اعالم شــکایت پی به ماجرا می برد، بررسی های 
انجام شده مشــخص می کند ۳ میلیارد و 600 
میلیون تومان از حســابش خارج شده، اما هنوز 
چک بین بانکی نقد نشده که بسرعت جلو نقد 

کردن چک را می گیرد و به مشهد می آید.

 دستگیری مرد بدلی و اعترافات عجیب
در ادامه مالباخته به دادســرای ناحیه 2 مشهد 

مراجعه و طرح شــکایت می کنــد. درمقابل با 
توجه به حساسیت ماجرا، پرونده به شعبه 201 
بازپرسی ارجاع و قاضی سالم اندای تمامی زوایای 
تاریک این نقشه زیرکانه را مورد بررسی قضایی 
قرار داد. وجود چند سرنخ در پرونده موجب شد 
تا پس از صدور دســتورهای قضایی ویژه  در این 
زمینــه، پرونده برای پیگیری بــه اداره مبارزه با 
مفاسد اقتصادی پلیس آگاهی استان سپرده شود.
رد زنی  های دقیق پلیسی آغاز و به واسطه چندین 
روز کار فنی و اطالعاتی شــبانه روزی مرد بدلی 

شناسایی و در مشهد دستگیر شد.
به محض دســتگیری مجرم  حرفه ای او که در 
مقابل مســتندات قوی قضایی تــاب مقاومت 
نداشت، لب به اعتراف گشود و مدعی شد: من به 
همراه عامل اصلی ماجرا که در حال حاضر در یک 
ویال در شمال کشور مخفی شده است، تمامی این 
 نقشه ها را اجرا کردیم. مرد بدلی ادامه داد: حتی 
عامل اصلی به من گفت زمانی که در بانک حضور 
داری، فردی که تو او را نمی شناسی به تو مراجعه 
و اگر به تو گفت »سالم«، تو با خیال راحت کارت 
را ادامه بده، ولی اگر او به تو عنوان کرد »پول ها را 
از عابربانک دریافت کن« بدان اوضاع خراب است و 

همه چیز لو رفته، پس از بانک فرار کن.
همین هم شــد و وقتی داخل بانک بودم فردی 

که معاون بانک بود به من گفت »سالم« و رفت!
پس از آن چک بین بانکی را به صرافی برده و دالر 
گرفتیم. دالرها را هم به دو قسمت کرده و یک نفر 
از مسیر شمال و نفر دیگرمان هم از مسیر نیشابور 

به تهران رفتیم.

 دستگیری عامل اصلی
معاون بانک و گریمور

پس از این اعترافات صریح، مأموران معاون بانک 
و فرد گریمور را هم بازداشت کردند.

با توجه به اینکه عامل اصلی و طراح نقشــه این 
سرقت میلیاردی در شمال به سر می برد، ماجرا به 
بازپرس پرونده منتقل و کمی بعد نیابت قضایی 
صادر و مأموران به حوالی شــهر رشت مراجعه و 
متهم که تصور دستگیر شدن را نداشت، غافلگیر 
و بازداشت کردند. در ادامه متهم به مشهد منتقل 
و همراه با دیگر عضو باند به شعبه201 دادسرای 
مشهد هدایت شــدند. این گزارش حاکی است، 
تحقیقات برای روشن شدن دیگر ابعاد این پرونده 

همچنان ادامه دارد.

ماجرایی عجیب اما واقعی

نقشه هالیوودی برای سرقت 3/5 میلیاردی

عامالن سرقت 3/5 
میلیاردی برای اجرای 

نقشه خود بدل مال باخته 
را شبیه سازی کرده و 

به شیوه پیچیده حساب 
بانکی را خالی کردند 

بــرش

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

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 باران
 در برخی از نقاط استان از جمعه

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: نقشه ها و مدل های 
پیش یابی نشان می دهد در چند روز آینده همچنان سامانه پر 

ارتفاع جنب حاره ای روی خراسان رضوی مستقر است.
بررسی نقشــه های آینده نگری و تصاویر ماهواره به تناوب برای 
ساعت های بعدازظهر نشان دهنده افزایش سرعت وزش باد بوده و 
برای مناطقی از جمله جنوب شرق استان وزش باد شدید همراه 
با گردوغبار پیش بینی می شود.ضمن اینکه از پنجشنبه بعدازظهر 
بخصوص در نوار غربی و شمال غرب استان شاهد رشد ابرهای 
همرفتی خواهیم بود که از جمعه شــب در نیمه شمالی استان 
رگبار باران و رعد و برق دور از انتظار نیست.                      
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ورزش

خبر

گفت وگوی قدس با دکتر سید مهدی زرقانی که رئیس جمهور افغانستان کتابش را شایسته تقدیر دانست

قلمرو زبان فارسی گسترده تر از مرزهای سیاسی
وقتی می شنویم سیاســتمداری کتابی را برای 
مطالعه توصیه می کند و حتی خواندنی می داند، 
شــگفت زده می شــویم. به هر روی در روزهای 
گذشته محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
که در مراسم افتتاحیه همایش »افغانستان گهواره 
زبان فارســی دری« در کابل ســخن می گفت، 
با اظهار انتقاد نســبت به وضعیت توجه به زبان 
فارسی در کشور خود، از کتاب »تاریخ ادبی ایران 
و قلمرو زبان فارسی« تقدیر و آن را الگوی تاریخ 

ادبیات نویسی در قلمرو زبان فارسی معرفی کرد.
به همین بهانه به دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
دکتر شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد رفته 
و با دکترسید مهدی زرقانی، مدیر گروه ادبیات 
فارسی این دانشکده و نویسنده کتاب یاد شده، در 
زمینه قابلیت های زبان فارسی و آفت هایی که این 
زبــان را در روزگارما تهدید می کند، به گفت وگو 

می نشینیم که از نظرتان می گذرد. 

 آقای دکتر! این کتاب چه شــاخصه ای 
داشــته که از ســوی یک سیاستمدار و 
رئیس جمهور کشوری دیگر مورد توجه قرار 

گرفته است؟ 
توجه رئیس جمهور محترم افغانســتان به این 
کتاب مربوط به ساحِت فرهنگی شخصیت وی 
می شــود نه بُعد سیاسی. سخنرانی آقای اشرف 
غنــی را من گوش کردم. با اینکه کوتاه ســخن 
گفتند اما درک عمیقی از مسئله زبان، فرهنگ 
و روابط انسانی داشتند و همان درک عمیق است 
کــه وی را به این جا رســانده تا از کتاب من به 
عنوان یکی از نوشته هایی یاد کند که باید بدان 
توجــه کرد، اما جنبه دوم مســئله به جایگاهی 
برمی گردد که وی در آن سخن می گفت؛ یعنی 
در همایش »افغانستان گهواره زبان فارسی دری«. 
طبیعتاً در چنان همایشی مسئله زبان فارسی، 
خاســتگاه و گهواره آن مدنظر بوده و من در این 
کتاب به زبان و ادبیات فارســی به عنوان عنصر 
مشترک ملت ها و اقوام گوناگونی نگاه کرده ام که 
در قلمرو زبان فارسی زندگی می کرده اند. شاید 
مشخصه کتاب در این بوده باشد که من به جای 
تاریخ ادبیات »ایران« از تاریخ ادبیات »قلمرو زبان 
فارسی« ســخن گفته ام و این گسترش قلمرو، 
موجب توجه رئیس جمهور افغانستان شده است. 
برخی نوآوری های جزئی هم در کتاب من هست 

که ظاهراً توجه ایشان را جلب کرده است. 

  این نوآوری ها چیست؟ 
به لحاظ فرهنگی و تاریخی قلمرو زبان فارســی 
بسیار گسترده تر از مرزهای سیاسی ایران امروز 

اســت. در این کتاب من به این 
نکته توجه کرده ام که قلمرو زبان 
فارسی خیلی گسترده است، از 
مدیترانه  دریــای  کرانه هــای 
آغاز می شــده و تا افغانســتان 
و بخش هایــی از پاکســتان و 
هندوســتان امــروزی را فــرا 
می گرفته است. آقای اشرف غنی، 
رئیس جمهورافغانستان بدرستی 
به این نکته توجه داشــته که 
زبان فارســی، زبان مشــترک 
ملت هاســت؛ ملت هایــی که 
آن ها  سیاسی  مرزهای  امروزه، 
را از یکدیگر جدا کرده اســت. 
از منظــر زبانــی و فرهنگی، 
واحدی  ملــت  فارســی زبانان 
را تشــکیل می دهنــد. آن ها 
ندارند  زبــان مشــترک  فقط 
بلکه زیرســاخت ها و بنیادهای 

فرهنگی شان نیز مشترک است. دراین کتاب ما 
ایران فرهنگی را پیش چشم مخاطب می آوریم 
نه ایران سیاســی را و ایران فرهنگی گستره ای 
بسیار وســیع تر از مناطقی دارد که امروزه آن را 
به طور قراردادی ایران می نامیم.  نکته دیگراینکه 
با تکیه بر پیوندهای زبانی و فرهنگی می توان از 
بروز و گسترش خشونت های منطقه ای و عقیدتی 
جلوگیــری کرد؛ بخصوص که ادبیات فارســی، 
ادبیاتی استوار بر فضیلت های بشری و پیام های 
مهرآمیز انسانی است. سخن حافظ، سعدی، موالنا 
، فردوســی، خیام و دیگران مرز زمان و مکان را 
درنوردیده و در سرتاسر جهان مخاطب خودش را 
یافته است. زبانی که در آن چنین ادبیاتی تولید 

شده، قداست فرهنگی دارد. 

 در کتاب شــما عالوه بر 
پیام هایی که اشاره کرده اید، 
سیر  و  زمانی  پیوستگی  به 
تطور ژانرها در ادب فارسی 
نیز پرداخته که می تواند بر 
پیوند همزبانان اثرگذار باشد. 
نظر شما دراین باره چیست؟

بله داشتم از نوآوری های جزئی 
و تفاوت هــای ایــن کتــاب با 
دیگر کتاب هــای تاریخ ادبیات 
می گفتم. یک وجه شــاخص 
دیگر این کتاب در همین است 
که شما اشاره کردید؛ یعنی در 
همین کلمه کلیدی »دگردیسی 
ژانرها« که در عنوان کتاب نیز 
آمده است، بنیاد نظری کتاب 
مذکور بر این است که »ادبیات 
فارســی پس از اســام، شکل 
دگردیســی یافته ادبیات ایران 

پیش از اسام است«. 
زبان فارسی زبان همه این ملت هاست و همه این 
ملت ها در گسترش و حفظ آن نقش داشتند و ما 
در این کتاب ســعی کردیم این تاش و تکاپوی 
ملت های مختلف را که بر اطراف زبان فارسی گرد 
آمده بودند، نشــان دهیم. شاید این ها هم توجه 
رئیس جمهور محترم افغانستان را به خود جلب 

کرده است. 

 کتاب شما چگونه به دست آقای اشرف 
غنی رسیده و شــما در حال حاضر روند 
انتقال آثار نوشته شده در حوزه ادبی را به 
سایر کشورهایی که پیشینه زبانی مشترکی 

دارند، چگونه ارزیابی می کنید؟

درباره اینکه چگونه کتابم به دســت ایشــان 
رسیده، اطاع دقیقی ندارم اما ارتباطاتی میان 
دانشگاه فردوسی با اســتادان، دانشجویان و 
دانشگاه های افغانستان وجود دارد. سازمان ها 
و نهادهایی نظیــر دفتر روابط بین الملل زبان 
فارسی در وزارت علوم و نیز بنیاد سعدی سعی 
می کنند آثار فارسی را به دیگر کشورها منتقل 
کنند اما این اصًا کافی نیست. به نظرم وزارت 
علوم باید به صورت خاص هر ســال نیازهای 
فارســی گویان و فارسی آموزان جهان را دقیقاً 
رصد کند و متناسب با آن، کتاب های فارسی 
را ارســال نماید؛ منتها نکتــه حائز اهمیت 
محتوای این کتاب هاست. بدون تردید مدیران 
سیاسی کشــورهای دیگر اگر احساس کنند 
محتوای ایدئولوژیکی که از طریق کتاب های 
فارسی وارد کشورشان می شود با سیاست های 
کان آن ها ســازگاری نــدارد، قطعاً واکنش 
منفی نشــان می دهند. کســانی که از زبان 
فارسی سوءاستفاده سیاســی و ایدئولوژیک 
می کنند، بزرگ ترین خائنان به این زبان و این 

فرهنگ هستند. 

  بازتاب تألیف این کتاب در کشــورمان 
چگونه بوده و چه آثار دیگری  دارید؟ 

کتاب »تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی« 
در سال 88 به چاپ رسید و در سال 89 موفق 
بــه دریافت جایزه ادبی جال آل احمد شــد. 
جایزه ادبی یادشــده از معتبرترین جوایز ملی 
در حوزه تحقیقات ادبی است. همچنین این اثر 
در همان سال برنده جایزه کتاب فصل و جزو 
برندگان جایزه فارابی هم بود. حوزه مطالعاتی 
من تاریخ ادبیات و ســنایی پژوهی اســت و 
کتاب های دیگرم هم در همین دو حوزه است. 
آخرین کتاب من که در نمایشگاه امسال ارائه 
شــد، کاری گروهی و بینارشته ای است با نام 
»تاریخ بدن در ادبیات«. کتاب های دیگری هم 
در این سال ها نوشــته ام اما با الهام از قول آن 
بزرگمرد خراســانی باید بگویم »زبان فارسی، 
توتم من اســت«. از این رو است که می گویم 
حال و روز زبان فارســی خوب نیست. با چند 
بخشنامه، فشار سیاســت گذاران و رفتارهای 
شــعارگونه نیز مشکل ما حل نمی شود. از یک 
طرف باید مهارت ها را از ســطوح آموزشــی 
مدرســه ای تا دانشــگاه افزایش داد و از طرف 
دیگر کاری کرد که تمام گروه ها و افراد جامعه 
نسبت به حفظ و گسترش زبان فارسی احساس 
تعلق خاطر کنند. آنچه خطرناک است از بین 
رفتن دغدغه مندی نسبت به زبان فارسی است. 

فرهنگ و هنر
  شاعر سرشناس افغانستانی، 

عضو شورای شعر حرم مطهر رضوی شد
ســوی  از  حکمــی  در 
مؤسســه  مدیرعامــل 
هنــری،  آفرینش هــای 
محمدکاظــم کاظمــی، 
شاعر و پژوهشگر معاصر 
ادب  و عضو فرهنگستان 
فارسی به عضویت شورای 

شعر انجمن ادبی رضوی درآمد.
در این مراسم که جمعی از شاعران آیینی حضور داشتند حکم 
عضویت محمدکاظم کاظمی در شورای شعر رضوی توسط 

استاد شفق به وی اعطا شد.
گفتنی اســت؛ شورای شــعر انجمن ادبی رضوی متشکل از 
استاد محمدجواد غفورزاده)شفق(، سیدرضا مؤید خراسانی، 
دکترهادی منوری، دکترمحمدرضا سرســاالری، محمدعلی 

ساالری و محمد نیک است.

  »وقتی در آغوش کوه بودیم« 
وارد بازار کتاب شد

در  »وقتــی  کتــاب 
آغوش کــوه بودیــم« از 
کتاب هــای  مجموعــه 
»روزهــای جنگ« با بیان 
جنگ  از  داســتان هایی 
تحمیلی ویــژه نوجوانان 

توسط به نشر منتشر شد.
این کتاب به قلم »فاطمه فروتن  اصفهانی« نوشــته شده و به 
بیان داســتان های خیال انگیز ویژه نوجوانان در حال و هوای 
جنگ، سختی ها، مشــکات پیش روی مردم و صبر و امید 

می پردازد.
این کتاب در قطع وزیری با تصویرگری سولماز جهانگیر در 
96 صفحه با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده و با قیمت 
120 هزار ریال در اختیار عاقه مندان به ادبیات دفاع مقدس 

قرار گرفته است.

  حمایت ویژه از سازندگان 
فیلم کوتاه در نیشابور

سینمای  انجمن  مسئول 
جــوان اداره فرهنــگ و 
نیشابور  اســامی  ارشاد 
از ارائــه کمک های مالی 
ســازندگان  به  باعوض 
ایــن  فیلــم کوتــاه در 

شهرستان خبر داد.
مســعود ســلیمانی ســپهر گفت: فیلمســازان می توانند 
فیلم نامه های فاخر و ارزشمند خود را برای داوری به انجمن 
سینمای جوان ارائه کنند و امسال به صورت ویژه از فیلم های 

کوتاه حمایت می کنیم.
وی افــزود: فیلم های برتر از مراحل ابتدایــی تولید تا پایان 
ساخت تحت مراقبت این شورای تخصصی در استان هستند 
و از 10 تــا ۵00 میلیون ریال کمک مالی باعوض بهره مند 
می شــوند و از هنرمندان نیشابوری، مهدی فرد قادری عضو 

این شورا است. 

  دعوت از دو تفنگدار خراسانی 
به اردوی تیم ملی

دو تفنگدار از خراســان 
رضــوی بــه اردوی تیم 
در  تیرانــدازی  ملــی 
تهــران دعوت شــدند. 
اردوی آمادگی تیم ملی 
تیرانــدازی با حضور ۴0 
تفنگ  رشته  در  تیرانداز 
در محل مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود. این مرحله از 
اردوی آمادگی با توجه به نزدیک شدن به رقابت های پیش رو 
در ســه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگساالن از 6 مردادماه 
آغاز می شود. بر همین اساس در رشته تفنگ بزرگساالن، صفیه 
صحراگرد از خراسان رضوی به این اردوی آمادگی دعوت شده 
اســت. همچنین در رده ســنی نوجوانان و جوانان نیز اردوی 
اســتعدادیابی تیراندازان از 6 تا 18 مرداد برگزار می شــود که 

سجاد کشتانیان از خراسان رضوی به این اردو فراخوانده شد.

  برگزاری فینال مسابقات جودو 
انتخابی نونهاالن و نوجوانان استان

احمد امیرفخریان، رئیس 
هیئت جودو، جوجیتسو 
خراســان  کــوراش  و 
دیدارهای  گفت:  رضوی 
فینال مســابقات جودو 
و  نونهــاالن  انتخابــی 
نوجوانان خراسان رضوی 
پنجشــنبه ۳ مرداد)امروز( برگزار می شــود. وی افزود: این 
رقابت ها با عنوان المپیاد استعدادهای برتر استان و با شرکت 
۵80 جودوکار از شهرستان های مختلف خراسان رضوی هفته 
گذشــته آغاز شــد و مبارزات فینال و رده بندی امروز برگزار 
می شود. وی افزود: این رویداد بزرگ ورزشی در راستای »طرح 
ملی جودو برای همه« و با هدف کمک به گســترش رشــته 
پرطرفدار رزمی جودو در استان پهلوان خیز خراسان رضوی و 
به منظور شناسایی بهترین نفرات برای اعزام به المپیاد برترین 

استعدادهای جودو کشور در یزد برنامه ریزی شده است.

گشت و گذار 

مهــدی کاهانی مقــدم فریمــان یکی از شــهرهای 
خوش آب وهوای خراسان رضوی است که دارای بناهای تاریخی 

و گردشگری متعددی از جمله »بند فریمان« است. 
سد)بند( فریمان که بنای اولیه آن به عصر مغول و به روایتی 
بــه دوران صفوی برمی گردد، به عنوان یکی از شــاهکارهای 
مهندســی ایران در دوران گذشته در 86 کیلومتری مشهد و 
12 کیلومتری جنوب شهر فریمان، روی رودخانه فریمان بسته 

شده است.
این سد که بیش از 1000 سال قدمت دارد، در طول قرن ها، 
دستخوش حوادث طبیعی زیادی بوده است؛ گفته می شود که 
سطح اولیه بستر آن آجرفرش بوده و بر اثر رسوب گل و الی 
زیادی پوشــیده است؛ ارتفاع کنونی این سد 20 متر و دارای 

پشت بندهای آجری بسیار مستحکمی است.
طاقی های بی شمار و معماری آجرچین آن نمایی زیبا به سد 
بخشیده، مصالح به کار رفته ساروج، سنگ و آجر است. دو برج 
اطراف سد به چشــم می خورد که در قدیم ارتفاع آب سد را 
نشان می دادند و همچنین محل استفاده از آب سد یا به عبارتی 
برج آبگیر بوده اند. با توجه به خشکسالی های گذشته این دو 
برج فاصله زیادی با سد یافته اند که این موضوع نشان دهنده 

کاهش شدید آب ذخیره شده در پشت سد است.
دریاچه ای که پشت سد فریمان قرار گرفته حدود دو کیلومتر 
طول دارد و عــاوه بر اینکه آب بخش عظیمی از زمین های 
کشاورزی و شرب فریمان و چند روستای آن را تأمین می کند، 
یکی از جاذبه های گردشگری این شهر نیز محسوب می شود. 
مسیر حرکت به سمت سد فریمان جاده ای آسفالته است و در 
دو طرف جاده درختان متعددی چشم ها را می نوازد و کاماً بر 

جاده سایه انداخته است.
در زیردست سد، رودخانه ای صخره ای و سنگی جریان دارد که 
در کنار آن شــاخه های درختان تنومند همنوا با آواز رودخانه 

می رقصند و سایه بان و تکیه گاه مسافران و گردشگران هستند. 
یکی از مناظر بســیار زیبای سد فریمان دهانه های متعدد و 
زیبای آن اســت که حدود دو متر عمق دارد. این دهانه ها در 
مقیاسی کوچک تر شبیه دهانه های سی و سه پل اصفهان است 
که در گذشته مکانی برای نشستن مسافران و هنرمندان بوده 
و هنرمندان از گوشه و کنار استان در این مکان آواز محلی سر 

می دادند و موسیقی می نواختند.
امروزه مسافران و گردشگران در چند صد متری مانده به سد، 
خودروهای خود را در پارکینگ کوچک آن پارک می کنند و در 
محیطی آرامبخش و سرسبز در زیردست سد- آنجا که درختان 
انبوه سر به آسمان کشیده اند- اتراق می کنند. محوطه اطراف 
سد فریمان به پارک سرسبزی تبدیل شده و با وجود سکوهای 
سنگی، سرویس بهداشتی، فروشگاه ها، وسایل بازی همچون 
فان فار، ماشــین و تاب برقی، رستوران سنتی و کافی شاپ به 
مکانی برای اقامت شــبانگاهی یا تفریحی تبدیل شده است. 
همچنین در این منطقه می توان به ماهیگیری، قایق سواری یا 
حتی کوهنوردی پرداخت و یا روی تاج بزرگ ســد، قدم زد و 
در زیر پای خود کانال های خروشان خروج آب را مشاهده کرد 

که صدای آن هیجان و لذت انسان را چندین برابر می کند.

سد هزار ساله فریمان؛ فرصتی برای ماهیگیری و کوهنوردی

من به جای تاریخ 
ادبیات »ایران« از 

تاریخ ادبیات »قلمرو 
زبان فارسی« سخن 

گفته ام و این گسترش 
قلمرو، موجب توجه 

رئیس جمهور افغانستان 
شده است
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حل جدول شماره قبل

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

1. عنوانــی کــه بــه مســابقات جهانی 
نفــرت صــوت  داده انــد-   فوتســال 

2. هــوش و ذکاوت- جــداره- تن پوش 
بلنــد روزهای ســرد ۳. ظرفیــت آدمی 
را این گونــه هــم می گوینــد - بیماری 
 مننژیت- شــیرینی ورقه ای پیچیده شده 
۴. ارشــادکردن - تعجب خانمانه- مثل 
و ماننــد ۵. انتها- اشــاره بــه دور- جای 
فرودآمدن- پسوند شــباهت 6. جایگاه و 
مقام- دریاهاســت و جمع بحر- ابزارکار 
باغبــان 7. زیاده روی درشــرح واقعه ای- 
نادرشاه افشــار در این جنگ هندوستان 
 را فتــح کــرد- از لغت نامه های فارســی 
8. پیامبــری در شــکم ماهــی- آهوی 
ترکــی- افراد مورداعتماد 9.  دیوار قلعه- 
از پارک های جنگلی شهر تهران - طایفه 
10. نمایشنامه- گرمابه- ابزار نمونه برداری 
از خــاک 11. بــوی ماندگــی- ســقف 
فروریختــه- ابزار صیــد- مدافع فوتبالی 
12. لرزش ناشــی از بیماری- خیس- نام 
پســرانه فرنگی 1۳. دارنده- واحد شدت 

صــوت- پســوند رســاننده 1۴. منطقه 
مستحکم  قلعه  هدررفت-   سردســیری- 
1۵. عــدد منفــی- خطــی فرضــی در 
جغرافیای زمین که جنوبی ترین عرض را 

نشان می دهد

1. راورا- پرنده قطبــی فاقد قدرت پرواز 
 2. آتیــه- از حبوبــات- جملــه قرآنــی 
۳. از صبحانه جــات - گیاه رنگرزی- مرد 
تازی ۴. علم نجــوم- راز و رمز- مجازات 
قاتل ۵. سرفوتبالیســت- ساز ضربی که 
هنــگام نواختن زیــر بغــل می گذارند- 
 جانوران دشــتی و کوهی- کشیدنی بچه 
6. نومیــد- دیلم- از نام هــای باریتعالی 
به معنــی گســتراننده 7. یاخته عصبی- 
ناگزیر- پرنده آفت توت 8. قانون مغولی- 
عنصری با عدد اتمی۵۵ در جدول تناوبی 
- عنوان درشــت روزنامــه ای 9. اجاره- 
جمع محله- شــهری مذهبــی در عراق 
10. گوارا- دهنه اســب- ابریشم ناخالص 
 11. یســار- کشــتزار- رویه- نت میانی 

12. اتحاد چند شــرکت برای تعیین و ثابت نگه داشتن 
 قیمت کاال یا خدمتی- ضمیر اتحاد- بی آن نباید به آب زد 
1۳. پرچم- مریض- بافنده 1۴. چوب شکســته بندی- 
بندری در استرالیا- بیارم ، بیاری ، ... 1۵. رشته ورزشی 

»وحید شمسایی«- حرکت نوسانی را هم گویند

  افقی

  عمودی

 مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران 
در گفت وگو با قدس خبر داد

۴0 میلیون نفر زیر پوشش بیمه سالمت 
هستند

رئیس  محمدی:  پروین 
هیئت مدیره و مدیرعامل 
سازمان بیمه سامت ایران 
گفت: در چند روز گذشته 
با توزیــع 1000 میلیارد 
توانســتیم  منابع  تومان 
را  داروخانه ها  مطالبــات 
تا آخر خرداد و دانشــگاه ها را تا اردیبهشت 98 تسویه نماییم و 
امیدواریم بتوانیم مطالبات پزشکان، فیزیوتراپ ها، تصویربرداری ها، 
آزمایشگاه ها و مطالبات دو سه ماهه 97 داروخانه ها و دانشگاه ها را 

نیز در دو سه هفته آینده پرداخت کنیم.
طاهر موهبتی در گفت وگو با خبرنگار ما در مشهد افزود: در حال 
حاضر ۴0میلیون نفر زیر پوشــش بیمه سامت هستند که 8۵ 
درصد آن ها رایگان هستند و ۴۴ هزار دستگاه نیز با این سازمان 
قرارداد دارند؛ از این رو 1000میلیارد تومان برای تســویه با این 
مراکز عدد خوبی است. با این حال مصمم هستیم با همپوشانی و 
یکی کردن بیمه کسانی که از چند بیمه استفاده می کنند در کنار 
نظارت قوی، هزینه ها را مدیریت کنیم تا بتوانیم در شرایط موجود 

نیز به بیماران مثل گذشته خدمات الزم را ارائه دهیم.
وی در خصوص وضعیت نسخه نویسی الکترونیک و تأثیر آن در 
وضعیت کنونی و آینده بیمه اضافه کرد: تا امروز در 127 شهر این 
طرح اجرا شده و باید تا پایان سال ۳0 درصد کشور زیر پوشش 
طرح نسخه نویسی الکترونیک قرار گیرد تا به مرحله ای برسیم 
که 90 درصد نسخه ها الکترونیکی باشد و در شهرها به پوشش 
۵0 درصدی برسیم. وی با اشاره به محدودیت منابع خاطرنشان 
کرد: در شرایط فعلی باید با پذیرش محدودیت ها از مخارج اضافی 
صرف نظر کنیم و اجازه ندهیم بایی که بیمه تأمین اجتماعی 
به آن دچار شد سر بیمه ســامت بیاید چون مردم، بیماران و 
محرومان صدمه می بینند.  موهبتی در ادامه یادآور شد: براساس 
تفاهم نامه بین بیمه ســامت و کمیته امداد ۴۵هزار مددجوی 
این کمیته دفترچه بیمه سامت گرفتند و افراد مجهول الهویه 
با معرفی بهزیســتی می توانند از خدمات بستری بیمه سامت 

برخوردار شوند.

از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
  مجوز فعالیت مؤسسه خانه هنرمندان 

مشهد ابالغ شد
و  فرهنگ  وزارت  قدس: 
ارشاد اسامی در حمایت 
از مصوبه شــورای پنجم 
شهر مشهد، مجوز فعالیت 
مؤسسه فرهنگی و هنری 
خانه هنرمندان مشهد را 

صادر کرد.
شهردار مشهد در این  باره اظهار کرد: یکی از دغدغه های اصلی 
مدیریت شهری، شیوه حمایت از فعالیت های هنری در قالب 
سازوکارهای قانونی و تشکیل انجمن ها و مؤسسه هایی است که 
براساس آن فعالیت های هنری بتوانند در یک شبکه قانونی و 
اجرایی دقیق از حمایت های مجموعه مدیریت شهری بهره مند 
شــوند؛ از این رو تأسیس مؤسســه ای به نام خانه هنرمندان 

مشهد در شهرداری مشهد را دنبال کردیم.
محمدرضا کایی افزود: پس از تصویب اساس نامه این مؤسسه 
در شورای شهر مشهد که سال گذشته انجام شد، مراحل اخذ 
مجوز از وزارت ارشاد پیگیری شد که خوشبختانه در سازمان 

ثبت اسناد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به ثبت رسید.
وی ادامه داد: هیئت مؤسس این مجموعه متشکل از شهردار، 
دو معاون شــهردار و رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر 
اســت و هنرمندان رشــته های مختلف در هیئت مدیره آن 
حضور دارند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با تشریک 
مساعی با هنرمندان و استقبال آن ها از خانه ای که متعلق به 
خودشان است، گام های مؤثری برداریم تا همه هنرمندان طعم 
داشتن مجموعه ای متعلق به خود در شهر مشهد و در مجموعه 

شهرداری را بچشند.

  دانش آموز مشهدی مدال نقره المپیاد 
جهانی زیست شناسی را کسب کرد

پورحسین: دانش آمــوز 
مــدال  مشــهدی 
جهانی  المپیــاد  نقــره 
زیست شناســی را از آن 

خود کرد.
علی یزدی زاده، دانش آموز 
هاشمی نژاد  دبیرســتان 

یک آموزش و پرورش ناحیه۴ مشــهد موفق به کسب مدال 
نقره المپیاد جهانی زیست شناسی شد.

یزدی زاده سال گذشته نیز مدال طای کشوری را از آن خود 
کرده بود. وی به عنوان عضو تیم چهار نفره جمهوری اسامی 
ایران برای شرکت در المپیاد جهانی زیست شناسی به میزبانی 

کشور مجارستان انتخاب شد.

خبر
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