
  روزنامه قدس 
رنگ و بوی امام رضایی دارد

 بهسازی جاده سبزوار - مشهد گرفتار 
در چاله کمبود اعتبار

وقتی شانه آسفالت بزرگراه، جای دو خط عبور اصلی را می گیردمدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

روزنامه قدس رنگ و بوی امام رضایی دارد و تفاوت 
آن با سایر روزنامه های شــهرمان همین ویژگی 
اســت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی روز گذشــته و در آستانه روز خبرنگار در 
دیدار با اعضای تحریریه قدس، با اعالم این مطلب 
گفت: محصوالت آستان قدس رضوی فاخر است 

و روزنامه قدس ...

حال ناخوش یکی از شریان های اصلی کشور یعنی 
محور ســبزوار به مشهد آن گونه بدخیم است که 
برخــی از رانندگان عبوری ترجیــح می دهند با 
اقدامی بسیار خطرناک از شانه آسفالت دو متری 
منتهی الیه جاده تردد کنند.به گزارش خبرنگار ما، 
بدون شــک از جاده ها و راه هــای مواصالتی بین 

شهری می توان به عنوان ...
.......صفحه 3 .......صفحه 4 
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ورود سازمان بازرسی برای بررسی مطالبات جامعه پرستاری
فرماندار مشهد در تحریریه قدس:

 مشترک همیشگی  
روزنامه قدس هستم

.......صفحه 4

.......صفحه 3

رئیس کمیسیون عمران و 
 شهرسازی شورای شهر 

در گفت وگو با قدس:

8 سال 
گذشت 

 زندان 
منتقل نشد

عضـــو شـــورای اسالمی شهر مشــهد گفت: باید 
مقدمات اجــرای پروژه انتقال زنــدان وکیل آباد به 
خارج از شهر فراهم شود و در این باره از پروژه انتقال 
پادگان لشکر ۷۷ که برمبنای توافق و تعامل مشترک 
بین شورای اسالمی، شــهرداری، راه و شهرسازی و 
لشکر ۷۷ بود کمک گرفته شود.محمدهادی مهدی نیا 
در گفت وگــو با قدس آنالین اظهار داشــت: در مورد 

انتقال زندان وکیل آباد مشهد... 

پرستاران در نشست با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواستار شدند

.......صفحه 2 

2 دانش آموز مشهدی 
تک رقمی کنکور شدند

فرماندار شهرستان مشــهد دیروز با حضور در مؤسسه فرهنگی 
قدس فرا رســیدن روز خبرنگار را به فعاالن این رسانه پیشاپیش 
تبریک گفت.سیدمحمد رضا هاشــمی در جمع خبرنگاران این 
روزنامه اظهار داشــت: اگرچه ۱۷ مرداد و سالروز شهادت شهید 
صارمــی به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شــده و حضور در این 
رسانه برای تشکر و قدردانی از فعالیت های ارزنده فعاالن این رسانه 
اســت، اما تمام روزهای سال، روز خبرنگار است، زیرا این قشر از 
جامعه همیشــه و در هر وضعیتی به دنبال دفاع از حقوق مردم و 

جامعه هستند...

دو دانش آموز مشهدی موفق به کسب رتبه برتر کنکور سراسری 
ســال ۱3۹۸ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در رشته های 
علوم ریاضی و تجربی شدند. مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی در این باره گفت: براســاس اعالم اسامی نفرات برتر کنکور 
سراسری دانشگاه ها توسط سازمان سنجش »امیررضا بسکابادی« از 
مشهد رتبه ششم گروه آزمایشی علوم تجربی را کسب کرده است. 

.......صفحه 2 قاسمعلی خدابنده...
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 سال سی و دوم  
 شماره 9033  
ویژه نامه 3417 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام  شركت توسعه امیدیادگاران ماندگار 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 33224 شناسه 

ملی 10380484113  نوبت دوم
 ب��ه موج��ب ای��ن آگهی بعلت ع��دم حص��ول حدنصاب 
دارن��دگان س��هام درمجم��ع عموم��ی ع��ادی صاحبان 
سهام ش��ركت درنوبت اول مورخ 98/4/25 ، ازكلیه 
سهامداران شركت ویا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
بعم��ل می آید، جهت ش��ركت در مجم��ع عمومی عادی 
س��الیانه صاحبان سهام شركت"نوبت دوم" منتهی به 
سال مالی 1397رأس ساعت  9 صبح  روز  یکشنبه مورخه 
98/06/3 ك��ه درمحل مجتمع آیه ها  واقع درمش��هد 
اتوبان ش��هیدكالنتری حدفاصل میدان جمهوری وجهاد 

تشکیل می گردد حضوربه هم رسانند.
دستورجلسه عبارتست از: 1- استماع گزارش عملکرد 
هیئ��ت مدی��ره ش��ركت    2- گزارش ب��ازرس قانونی 
شركت   3- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود 

وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند97 
جه��ت  الب��دل  عل��ی  و  اصل��ی  ب��ازرس  انتخ��اب   -4

سال1398
5- تعیین روزنامه كثیراالنتشارمحلی

6- سایرمواردی كه درصالحیت مجمع می باشد.
هیئت مدیره شركت توسعه امیدیادگاران ماندگار
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت 
و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 10 صبح روز یکش��نبه مورخ 1398/05/27 در دفتر 
مركزی ش��ركت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اس��المی، جمهوری 39، قطعه اول 
سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد. از كلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 
عضویت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور جلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شركت  )ماده 5 اساسنامه(
تذكر: در صورتی كه حضور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وكال��ت و غیر عضو فقط 1 رأی با وكالت 
می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ ه��ای 24و 1398/05/26 به دفتر مركزی تعاونی به نش��انی مذكور، از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 

به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 1 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(
شركت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر تاریخ انتشار: 98/05/16

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��ركت تعاونی مس��کن آزاد پیام اس��کان مهر رأس ساعت 
18 روز ش��نبه مورخ 98/06/16 در محل حس��ینیه حضرت ابوالفضل)ع( واق��ع در تقاطع بولوار امامت و 
آموزگار- به سمت جالل آل احمد برگزار می شود. بدینوسیله از كلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت 
اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رس��انند. اعضای محترمی كه امکان 
حضور آن ها در جلس��ه مذكور مقدور نمی باش��د می توانند حق رأی خود را به موجب وكالت نامه كتبی به 
ف��رد دیگ��ری واگذار نمایند. در اینص��ورت تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر س��ه رأی و هر فرد غیر 

عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعطای نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر باید از س��اعت 18 تا 20 روزهای دوش��نبه، 
سه ش��نبه و چهارش��نبه 11 و 12 و 98/06/13 به محل دفتر ش��ركت تعاونی واقع در بولوار امامت- بین 
امامت 43 و 45- پالک 543- واحد 3 مراجعه تا پس از تأیید وكالت نامه های مزبور توس��ط مقام مجاز 

ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس.
2- تصویب صورتهای مالی سال 97 شركت.

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98.
4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی98.

ضمنًا داوطلبان عضویت در بازرسی شركت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداكثر به مدت یک هفته 
جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند.

هیئت مدیره شركت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت 
و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 12 ظهر روز یکش��نبه مورخ 1398/05/27 در دفتر 
مركزی ش��ركت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اس��المی، جمهوری 39، قطعه اول 
سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد. از كلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 
عضویت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور جلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شركت  )ماده 5 اساسنامه(
تذكر: در صورتی كه حضور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وكال��ت و غیر عضو فقط 1 رأی با وكالت 
می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ ه��ای 24و 1398/05/26 به دفتر مركزی تعاونی به نش��انی مذكور، از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 

به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 3 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شركت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شركت تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت 
و معدن خراس��ان رضوی س��اعت 14 ظهر روز یکش��نبه مورخ 1398/05/27 در دفتر 
مركزی ش��ركت به نش��انی: گلبهار، بولوار جمهوری اس��المی، جمهوری 39، قطعه اول 
سمت چپ، سالن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل 
تشکیل می گردد. از كلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با همراه داشتن برگ 
عضویت جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دس��تور جلسه در این جلسه حضور 

بهم رسانند. دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شركت  )ماده 5 اساسنامه(
تذكر: در صورتی كه حضور عضوی در جلس��ه مذكور میس��ر نباش��د می تواند حق رأی 
خود را به موجب وكالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید. در این 
ص��ورت ه��ر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وكال��ت و غیر عضو فقط 1 رأی با وكالت 
می تواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ ه��ای 24و 1398/05/26 به دفتر مركزی تعاونی به نش��انی مذكور، از 
س��اعت 9 صبح الی 13 با همراه داشتن كارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود 

به مجمع حضور یابند. 
هیئت مدیره تعاونی مسکن شماره 7 خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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آگهی مزایده عمومی نوبت اول 
 شركت تعاونی مسکن مهر 20 مشهد در نظر دارد به استناد مصوبه مجمع عمومی تعاونی مسکن مهر 20 ملک تجاری خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند 

شرایط مزایده :
1- متقاضیان می توانند جهت كس��ب اطالعات بیش��تر و دریافت اس��ناد و اوراق و بازدید ملک و شرایط شركت در مزایده از تاریخ 98/5/16 ساعت 10 صبح تا تاریخ 
98/5/30 ، به نشانی: گلبهار- بولوار جمهوری 29 ، تقاطع اول سمت راست مجتمع مسکونی نیکان )تعاونی مسکن مهر 20 مشهد( بلوک 7 طبقه اول واحد 1 مراجعه 

نمایند. تلفن تماس09153156838) رئیس هیئت مدیره: آقای ناصر فرخ خان (
2- شركت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

3-هزینه كارشناسی و چاپ و درج آگهی و كلیه هزینه های قانونی دیگر جهت انتقال رسمی و قطعی ملک بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
4- زمان تحویل پاكت های پیشنهادی تا ساعت 10 صبح تاریخ98/5/30 می باشد و زمان انجام مزایده و باز كردن پاكت ها از ساعت 12 ظهر روز 98/5/30 میباشد.

5- س��پرده تضمین ش��ركت در مزایده 1 درصد قیمت پایه ملک می باش��د كه متقاضیان می بایس��ت به صورت چک تضمینی و یا واریز به حس��اب تعاونی به شماره 
حس��اب جاری 14002509017 به نام تعاونی مس��کن مهر 20 مش��هد تا تاریخ 98/5/30تا ساعت 10 صبح نزد بانک مسکن گلبهار اقدام و اصل فیش واریزی را تحویل 

دفتر شركت تعاونی نمایند.
- به پیشنهادات فاقد سپرده ،مبهم ، مشروط و... ترتیب اثر داده نخواهد شد .

-سپرده تضمین شركت در مزایده تا روز برگزاری مزایده در حساب شركت مسدود می باشد و سپرده سه نفر اول تا خاتمه انجام تشریفات قانونی فروش قطعی در 
حساب تعاونی مسدود می باشد و بعد از آن آزاد می گردد.

مالحظاتآدرسقیمت پایه به ریالپالک ثبتی)کدنوسازی(موضوع مزایدهردیف

1
فروش ملک

 تجاری گلبهار

7فرعی از 236 
اصلی بخش 7 چناران 
کدنوسازی2-2026/1

32.000.000.000
گلبهار -بولوارجمهوری 29 

تقاطع اول سمت راست مجتمع 
تجاری تعاونی مسکن مهر 20

متراژ عرصه 930/25 متر مربع 
-در سه طبقه )طبقه منهای انباری 

طبقه همکف و مثبت 1 ( تجاری 
می باشد 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شركت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهرتاریخ انتشار: 98/05/16
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر رأس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 در محل حسینیه حضرت ابوالفضل)ع( 
واقع در تقاطع بولوار امامت و آموزگار- به س��مت جالل آل احمد برگزار می ش��ود. بدینوسیله از كلیه اعضاء محترم دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند. اعضای محترمی كه امکان حضور آن ها در جلسه مذكور مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب 

وكالتنامه كتبی به فرد دیگری واگذار نمایند. در اینصورت تعداد آرای وكالتی هر عضو حداكثر سه رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وكیل مورد نظر باید از ساعت 18 تا 20 روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 26 و 27 و 98/05/28 به محل دفتر شركت 
تعاونی واقع در بولوار امامت- بین امامت 43 و 45- پالک 543- واحد 3 مراجعه تا پس از تأیید وكالت نامه های مزبور توسط مقام مجاز ورقه ورود به مجمع 

برای فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: 1- اصالح ماده 6 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت شركت تعاونی(

هیئت مدیره شركت تعاونی مسکن آزاد پیام اسکان مهر
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پرستاران در نشست با مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد خواستار شدند

ورود سازمان بازرسی برای بررسی مطالبات  پرستاران
محبوبه علی پور روز گذشــته نشســت 
مشترک پرستاران با مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد و مدیران استانداری خراسان 
رضوی بــه منظور بررســی مطالبات جامعه 
پرســتاری در تاالر شهید چمران بیمارستان 
قائم)عج( برگزار شد. در این نشست پرستاران 
همچنان رفع مشــکالت و پرداخت مطالبات 
خود را وظیفه دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
عنوان کرده و در برابر متولیان نظام ســالمت 
اســتان، حل این چالش ها را منوط به اجرای 
قانون دانســتند که با پیگیری و مشــارکت 

طرفین محقق خواهد شد.

 مسئولیت های افزون تر
 و درآمدهای کمتر

دکتر محمدرضا دارابی، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی مشهد در این نشست با محق دانستن 
جامعه پرستاری، خاطرنشان کرد: کدام مؤسسه 
و سازمان دولتی را در کشور می شناسید که در 
تمام رده های شــغلی با تأخیر چهارده ماهه در 
پرداخت مزایا روبه رو باشــد اما خللی در ارائه 
خدمت نداشــته باشــد؟ درحالی که شاهدیم 
اگر یک ماه قبوض خدمات شــهری پرداخت 
نشــود بالفاصله متولیان امر ایــن خدمات را 
قطع می کننــد.وی همچنین با تأکید بر اینکه 
جامعه پرســتاری باید همچون سازمان نظام 
پزشــکی، خواسته های صنفی خود را از طریق 
نمایندگان ســازمان نظام پرســتاری پیگیری 
کند، ادامه داد: پرداخت تمام حقوق و مطالبات 
جامعه پرستاری همانند اضافه کار، کارانه و پول 
لباس، حق الناس محسوب شده و به هیچ عنوان 
اجــازه نداده و نخواهیم داد کــه اعتبارات این 
حوزه در محل دیگری صرف شــود .وی افزود: 
بنابراین برای روشن شدن این مسائل پیشنهاد 
می کنم نمایندگانی از سوی جامعه پرستاری با 
حضور در مدیریت مالی، اسناد را بررسی کرده 
و نتایج نهایی صورت جلسه شود.دارابی با اشاره 
به اینکه در برخی شهرهای بزرگ مانند شیراز، 
کارانه پرستاران تا اســفند 96 و فروردین 97 
پرداخت شــده، اضافه کرد: مطالبات دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از بیمه ها و وزارت بهداشت 
به 670 میلیارد تومان می رسد که ما بیش از این 
میزان نیز بدهی داریم، اما چنانچه منابع مالی در 
اختیار ما قرار گیرد کارانه پرستاران را خواهیم 
پرداخت.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در 

ادامه اظهار کرد: ما نیز به دنبال 
پیمانی شدن نیروهای شرکتی 
هستیم، چرا که حقوق این گروه 
را باید از محل درآمدها بپردازیم، 
درحالی که هر ساله بین 170 تا 
180 میلیارد تومان برای حقوق 
این گــروه پرداخت می شــود. 
تصور می شود  همچنین گرچه 
با اجرای طرح تحول سالمت و 
افزایش مراجعه بیماران به مراکز 
درمانی دولتی، درآمد این مراکز 
رشد داشته، اما به دنبال تعیین 

سقف بیمه، درآمدهای ما از هزار و 500 میلیارد 
تومان به هزار و 100 میلیارد تومان کاهش یافته 

است.

 توجه معاونت توسعه دانشگاه
 به حل مشکالت

محســن گچ پزان، رئیس هیئت مدیره نظام 
پرســتاری مشــهد نیز گفت: امروزه بین 65 
تا70 درصد جمعیت مراکز درمانی را پرستاران 
تشکیل می دهند که به ارائه خدمات تخصصی 
مشغولند. این گروه با وجود فشارهای کاری، 
در امور معیشتی خود با مشکل مواجه هستند، 
حال آنکــه اغلب تنگناهــای موجود همانند 
کمبود نیروی انســانی و پرداخت ها از طریق 

معاونت توسعه دانشگاه قابل حل است.
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: به طور میانگین 
در هر ماه  فرایند درمان 25 هزار بیمار تنها در 
بخش اورژانس عدالتیان انجام می شود، چنانکه 
60 تا 70 درصد بستری شدگان در بیمارستان 

امام رضا)ع( از همین محل 
هستند .

تفاوت هزار برابری 
در پرداخت کارانه

حجت قاســمی، یکی از 
فعــاالن این حــوزه نیز 
بیانیــه ای 12  قرائت  در 
ماده ای تأکید کرد: سال ها 
نامه نگاری کردیم، سال ها 
خواهــش و تمنا کردیم، 
اما اثرگذار نبود، تا اینکه به 
مسئوالن استانی پناه آوردیم. کارکنان ستادی، 
کارانه ثابت و منظمــی دریافت می کنند که 
تا تیرماه ســال جاری پرداخت شده اما برای 
پرستاران که کارانه حق آنان است، تا پاییز 97 
پرداخت شده است. چرا کارانه پرستاران در دو 

سال به یک بیستم کاهش یافته است؟ 
وی در بخش دیگر ایــن بیانیه گفت: تفاوت 
حداقــل و حداکثــری پرداخــت کارانه بین 
پزشــکان و پرســتاران به بیش از هزار برابر 
می رسد که خواستار ورود ســازمان بازرسی 
کل کشــور هســتیم؛ همچنین از پرداخت 
پاداش پایان خدمت و مطالبات بازنشستگان 
پرستار بیش از یک ســال ونیم می گذرد. در 
بندی از همین بیانیه که به تشــریح مطالبات 
جامعه پرستاری اشاره داشت نیز آمده: انتخاب 
مدیران پرستاری بیمارستان ها براساس آرای 
پرســنل این مجموعه و از طریق رأی گیری 
انجــام شود.قاســمی در خاتمــه مهلتی دو 
ماهه از ســوی جامعه پرســتاری خراســان 

رضــوی برای حل مشــکالت پرســتاران در 
حیطه فعالیت دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
پیشــنهاد داد و تأکید کــرد: انتظار می رود تا 
دی ماه ســال جاری و همزمان با روز پرستار، 
تنگناهــای این گروه که به وزارت بهداشــت 
و درمان مربوط می شــود نیز برطرف شــود.

 
 پرستاران تازه نفس جذب می شوند

در حاشــیه این گردهمایی، معــاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد نیز با اشاره به 
اینکه ما نمی توانیم مشکالت جامعه پرستاری 
را کتمــان کنیــم، چراکه همواره یکســری 
تنگناهایی در همه حرفه ها و مشــاغل وجود 
دارد، به گزارشگر ما گفت: مطالبات پرستاران 
مسائلی چندین ساله هستند که درحال حاضر 
رفع این امور به شدت از سوی وزارت بهداشت 
و معاونت های مرتبط استان درحال پیگیری 
اســت.دکتر شــاپور بدیعی همچنین افزود: 
شــاخص پرســتار به تخت باید افزایش پیدا 
کند، تالش هایی نیز در این زمینه در سال های 
اخیر صورت پذیرفته، اما این ضعف چالشــی 
چندین ساله است که در سال های اخیر سعی 
شده با جذب پرستاران شرکتی برطرف شود. 
همچنین در ســال جاری به جذب پرستاران 
از طریق آزمون استخدامی خواهیم پرداخت، 
چرا کــه با وجــود راه اندازی مراکــز درمانی 
جدید، بازنشستگی نیروهای قدیمی و افزایش 
خدمات، با کمبود پرستار روبه رو هستیم. وی 
در ادامه خاطرنشان کرد: تعرفه گذاری خدمات 
پرستاری از جمله برنامه هایی است که توسط 
معاونت پرســتاری وزارت بهداشــت در حال 
پیگیری اســت و به طور حتم پس از مرور و 
بازبینی های مورد نیاز، برای اجرا به دانشگاه ها 
ابالغ خواهد شد. البته به طور حتم تاکنون هیچ 
گونه کوتاهی برای تأمین و پرداخت مطالبات 
جامعه پرستاری صورت نگرفته، اما باید شرایط 
کشــور را نیز در نظر داشت و پذیرفت قوانین 
باید به شکل کامل بررسی و سپس ابالغ شوند.

  با حضور وزیر ارتباطات انجام شد
افتتاح چند طرح  مخابراتی در کاشمر، 

خلیل آباد و بردسکن
ایرنــا: چنــد طــرح 
حضور  بــا  مخابراتــی 
و  ارتباطــات  وزیــر 
فنــاوری اطالعــات در 
کاشمر،  شهرستان های 
بردســکن  و  خلیل آباد 
افتتاح شد.وزیر ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در 

جمع خبرنگاران با توضیح این طرح های مخابراتی گفت: در 
سفر به کاشمر به طور متمرکز طرح های مخابراتی که در پنج 
ماه گذشته در سه شهر کاشمر، خلیل آباد و بردسکن اجرا شده 

بود، به بهره برداری رسید.
محمدجواد آذری جهرمی افزود: راه اندازی اینترنت پرسرعت 
و اتصال 27 روستا در حوزه شهرستان های کاشمر، خلیل آباد 
و بردسکن به شبکه ملی اطالعات، توسعه پورت تلفن ثابت 
به میزان هــزار و 302 پورت، ADSL بــه میزان 2هزار و 
150 پورت پرســرعت، راه اندازی و زیربار رفتن سایت همراه 
اول و سایت نســل 2 و 3 و 4 در حوزه از جمله این طرح ها 
بــود که برای راه اندازی آن ها حدود 40 میلیارد ریال هزینه 

شده است.
وی ادامه داد: در سفر به کاشمر همچنین تصویب شد تا پایان 
سال برای این سه شهرستان در حوزه فناوری ارتباطات حدود 

75 میلیارد ریال دیگر سرمایه گذاری شود.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دایر شــدن حدود 
25 کیلومتر فیبرنوری جدید در این منطقه، تقویت بخشی 
از پوشــش جاده ای و روستایی تلفن همراه سه شهرستان به 
خصوص حوزه هایی که قطب گردشگری هستند و بومگردی 
در آن ها رواج دارد و مناطقی که می توانند برای توسعه اقتصاد 
دیجیتال در صنایع دســتی ظرفیت داشته باشند، از جمله 

موارد مورد تصویب در سفر به کاشمر بود.
آذری جهرمی افزود: تالش می شود در بخش نخست با توجه 
به مطالبات سه شهرستان کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در 
حوزه فناوری ارتباطات به تعهدات سرمایه گذاری خود عمل 
کنیم تا در مرحله بعد به صورت جدی اشتغال را پیش ببریم 
و ســهمی از ایجاد اشتغال اقتصاد مولد در حوزه دیجیتال را 
بر عهده بگیریم که این امر می تواند در توسعه سایر بخش ها 

از جمله گردشگری، صنایع دستی و کشاورزی اثرگذار باشد.

 با همکاری امور منابع آب شهرستان 
سرخس و آستان قدس رضوی محقق شد 

  بازگشت زندگی 130 خانوار کشاورز
 در سرخس

قــدس: ســر دهانــه 
برداشــت آب تعاونــی 
آب بران شــهید آذریان 
ســرخس  شهرســتان 
بازگشایی و 130 خانوار 
کشاورز در این منطقه به 

زندگی بازگشتند.
مدیر امور منابع آب شهرستان سرخس با اعالم این خبر گفت: 
با مســدود شــدن کانال انتقال آب این تعاونی در چند سال 
گذشته بیش از هزار هکتار از زمین های کشاورزی مردم این 

منطقه قابل کشت نبود. 
عبادی نژاد با بیان اینکه با حل این مشکل، برای 130 خانوار 
این تعاونی ایجاد اشــتغال شــده، افزود: پس از بازگشــایی 
ســردهانه در قســمتی از این اراضی، کشت محصوالت آغاز 
شــده است.نماینده مردم سرخس در شورای استان و رئیس 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست 
شــورای خراســان رضوی همچنین در این مــورد  گفت: با 
پیگیــری امور منابع آب شهرســتان ســرخس و همکاری 
آستان قدس رضوی، ســردهانه برداشت آب تعاونی آب بران 
شهید آذریان که بر کانال انتقال آب آستان قدس رضوی قرار 
داشت، بازگشایی شــد.غالمرضا اللوی تصریح کرد: در چند 
سال گذشته، این سردهانه مسدود بود و از آب سد دوستی و 

همچنین سیالب های فصلی استفاده نمی شد.

    برای نخستین بار انجام شد
  رهاسازی ۸ هزار بچه ماهی کپور 

دراستخرهای پرورش ماهی صالح آباد
مدیرجهاد  صاحبــی: 
کشــاورزی صالــح آباد 
گفــت: 8 هــزار قطعه 
بچــه ماهی کپــور در 
اســتخرهای دومنظوره 
کشــاورزی  آب  ذخیره 
این شهرستان رهاسازی 
شد.مهندس گل حسن 

نعمتی افزود: در راستای افزایش تولید گوشت ماهی و ارتقای 
سرانه مصرف ماهی، برای نخستین بار 8 هزار قطعه بچه ماهی 
کپور در اســتخرهای پرورش ماهی شهرستان صالح آباد رها 
شدند.وی خاطرنشــان کرد : پیش بینی می شود با رهاسازی 
این تعداد بچه ماهی بیش از 8 تن ماهی گرمابی از استخرهای 

شهرستان برداشت شود.

  2 دانش آموز مشهدی
 تک رقمی کنکور شدند

دانش آموز  دو  قدس- 
مشهدی موفق به کسب 
رتبه برتر کنکور سراسری 
سال 1398 دانشگاه ها و 
عالی  آمــوزش  مراکــز 
کشور در رشته های علوم 
و تجربی شدند.  ریاضی 
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در این باره گفت: 
براساس اعالم اسامی نفرات برتر کنکور سراسری دانشگاه ها 
توسط سازمان سنجش »امیررضا بسکابادی« از مشهد رتبه 

ششم گروه آزمایشی علوم تجربی را کسب کرده است. 
قاسمعلی خدابنده افزود: همچنین »پارسا امینی« از مشهد نیز 
موفق به کسب رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 
شــده است.وی یادآور شد: دانش آموزان این استان در کنکور 
سال گذشــته نیز موفق به کسب دو رتبه نخست در کنکور 
سراســری دانشگاه ها شــدند. درهمین حال پارسا امینی در 
گفت وگو با فارس در مشهد، اظهار داشت: مهم ترین و نخستین 
عامل موفقیتم کمک خداســت و پس از خدا خانواده ای که 
توانســتند محیط آرام را برایم فراهم کنند.وی افزود: در هیچ 
کالس کنکوری شرکت نکردم و فقط خودم درس خواندم. در 
حالت عادی روزی حدود هفت ساعت و پس از عید روزی 14 
ســاعت مطالعه داشتم.دانش آموز رتبه 7 کنکور سراسری در 
گروه علوم ریاضی با بیان اینکه رتبه تک رقمی را برای خودش 
پیش بینی می کرده است، گفت: به همه دانش آموزانی که قصد 
شرکت در کنکور دارند، توصیه می کنم ارتباط خوبی با خدا 

داشته باشند و مطمئن باشند که تالششان بی ثمر نمی ماند.
امینی در مورد رشــته مورد عالقه خود اظهار کرد: مهندسی 

مکانیک دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب می کنم.
مادر پارســا امینی نیز گفت: علت موفقیت پسرم در کسب 
رتبه 7 کنکور ریاضی، فقط خودش و مدیریت خوب مدرسه 
است.مادر این دانش آموز افزود: پسرم در هیچ کالس کنکوری 
شــرکت نکرد، فقط خودش درس خواند.فکور در باره نقش 
خانواده در موفقیت فرزندش گفت: ما دو ســال اســت همه 
تفریحات، ســفرها و میهمانی های خانواده را به خاطر کنکور 
پســرم تعطیل کرده ایم و اکنون نیز نتیجه این کار را دیدیم 
و خوشــحال هستیم.وی که خود لیسانس رشته پرستاری و 
همســرش مهندس برق است، در توصیه به خانواده ها گفت: 
خانواده ها اگر موفقیت فرزندانشــان برایشان مهم است باید 
خودشان هم در فراهم آوردن شرایط این موفقیت تالش کنند.

  تشکیل اتحادیه زعفران در بجنورد
خبرنگار  بجنــورد- 
قــدس: رئیــس اتاق 
بازرگانی خراسان شمالی 
اتحادیــه  تشــکیل  از 
زعفران توسط کمیسیون 
توسعه صادرات و واردات 
اتاق بجنــورد در آینده 
نزدیک خبر داد.محمد صمدی گفت: اتاق بازرگانی هر گونه 
همکاری و مســاعدت برای بهبود و توسعه پیشرفت استان 
در این زمینه را خواهد داشــت.وی افزود: افراد در این زمینه 
پیشنهادها و نظرات خود را درباره دستور جلسه اعالم فرمایند 

تا توسط کارشناسان بررسی شود .
رئیس کمیســیون توســعه صادرات و مدیریت واردات اتاق 
بجنورد نیز به کشــت زعفران در سایر کشورها اشاره کرد و 
گفت: کشــت زعفران روز به روز در نقاط مختلف جهان در 
حال گسترش است.حسنعلی مرادیان افزود: از این رو خراسان 
شــمالی هم با توجه به اقلیم آب و هوایی و کم آبی کشور و 
زمین های فراوان، به کاشت این محصول در شهرستان فاروج 
)قطب کاشت زعفران(، شیروان و جاجرم و دیگر روستاهای 

این مناطق پرداخته است.

معاون هماهنگی عمرانی فرماندار تربت جام: 
  کارگروه اشتغال باید اتاق فکر باشد

 نه فقط جذب کننده تسهیالت
معــاون  صاحبــی: 
عمرانی  امور  هماهنگی 
فرمانداری تربت جام در 
اشتغال  کارگروه  جلسه 
این شهرستان با قدردانی 
از اعضــای این کارگروه 
در جــذب تســهیالت 
اشــتغال زایی گفت: این کارگروه باید اتــاق فکری برای ارائه 
راه حل ایجاد اشــتغال پایدار باشــد و کارش فقط در جذب 
تسهیالت خالصه نشــود.مهدی رجبی افزود: باید با تکیه بر 
خردجمعی، همکاری و تعامل سازنده بین ادارات شهرستان، 
زمینه تقویت تولید و توسعه اشتغال جوانان این شهرستان را 
به خوبی فراهم کنیم.وی ادامه داد: مدیران و مسئوالن عضو 
کارگروه باید در هرجلســه با طرح و ایده نو برای رونق کسب 

وکار و ایجاد اشتغال پایدار حضور پیدا کنند.

    از ابتدای سال جاری تاکنون محقق شد
 ثبت بیش از 3 هزار ازدواج

 در خراسان شمالی
خبرنگار  بجنــورد- 
ثبت  کل  مدیر  قدس: 
احوال خراســان شمالی 
گفــت: از ابتدای ســال 
جاری تاکنــون بیش از 
3 هزار ازدواج در مراکز 
به  اســتان  احوال  ثبت 
ثبت رسیده است. علی زاهدی نیا بیان کرد: برای مقایسه آمار 
ازدواج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هنوز زود است 
و نمی توان آمار دقیق قابل اســتنادی ارائه داد و تا زمان ثبت 
اطالعات دقیق، مقایسه صالح نیست. وی ادامه داد: امسال 3 

هزار و 156 ازدواج و 687 طالق در استان ثبت شده است.

حسین پورحسین   آیین اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز 
دانش آموزان دختر سراسر کشور در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در این مراسم گفت: دانش آموزان دختر سراسر کشور 
که در آستان امام رضا)ع( حضور دارند، همه در این مسابقات پیروزند.

ســیدجواد حسینی با اشــاره به اینکه فرهنگ رضوی حرارتی دارد که می تواند آن را در 
جهان بگســتراند، افزود: این نگاه قرآنی حرکت آفرین بوده اســت و براساس سند تحول 
بنیادین باید ساحت های مختلف آن گسترش یافته و ساحت های اخالقی، اعتقادی بارور 
شــود. همه این ساحت های دینی و اخالقی در کلید واژه » قنات« دیده شده است؛ قاف 
قرآن، نون نماز، الف امام شناسی و ت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت است که کلید واژه 
قنات است. این ها در فرهنگ رضوی ساری و جاری هستند و از موجبات سالمت، سعادت 
و پاک سازی به شمار می آیند.سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه حفظ 
قرآن کریم خواسته رهبر معظم انقالب است وبرای حفظ قرآن و گسترش کمی و کیفی 
دارالقرآن ها هدف گذاری شــده است، افزود: 7 میلیون دانش آموز دختر و پسردر سراسر 
کشور در حوزه های قرآنی و رشته های مختلف آن حضور دارند. وی گفت: هم اکنون 37 
مرکز شهیدپژوهی در خراسان رضوی وجود دارد و هشت فعالیت آموزشی در حوزه راهیان 
نور توسط راوی معلمان روایتگری می شود.سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه 
این مراسم به خبرنگار قدس گفت: برای آموزش و پرورش خراسان رضوی که چندین دوره 
است میزبانی دانش آموزان و فرهنگیان حوزه قرآنی را به عهده دارد، افتخار بزرگی است در 
چنین مکان مقدسی در جوار مضجع شریف آقا علی بن موسی الرضا)ع( برگزارکننده این 
مراســم است و دانش آموزان سراسر کشور  هم می توانند از این سفره پربرکت امام رئوف 
بهره مند شوند. اکنون روند گسترش فرهنگ رضوی در کشور جاری و ساری شده و عالوه 

بر آن به جریانی بین المللی تبدیل شده است.
 کاظمی معاون پرورشــی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش نیز در این مراســم گفت: 
سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور 

در دو بخش آوایی و پژوهشی با حضور بیش از 2 هزار دانش آموز برگزیده قرآنی برگزار شد 
که از میان نزدیک به 7 میلیون نفر رشته دانش آموز کشور انتخاب شده اند.

کاظمی افزود: توسعه و ترویج فرهنگ قرآن، عترت و نماز، برگزاری مسابقات گوناگون در 
این زمینه ها در سطوح مختلف و نهضت ملی حفظ جزء 30 قرآن کریم از جمله مهم ترین 
برنامه ها و اولویت های حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش است که 

با جدیت دنبال می شود.
قاســمعلی خدابنده، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی هم با اشاره به اینکه در 
آموزش و پرورش استان براساس اهداف سند تحول بنیادین و در راستای تعلیم و تربیت 
تمام ساحت ها و به ویژه ساحت اخالقی، اعتقادی و عبادی گام برمی داریم و مسائل اخالقی 
و تربیتی همیشــه جزو اولویت ها و دغدغه های دستگاه تعلیم و تربیت استان محسوب 
می شود، تأکید کرد: با توجه به مطالبه رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه باید در کشور 
10 میلیون حافظ قرآن داشته باشیم، نهضت ملی حفظ جزء 30 قرآن کریم را با جدیت 

دنبال کردیم و بیش از 250 هزار دانش آموز استان ثبت نام کردند که قابل توجه است.

 سرپرست وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس:

فرهنگ رضوی به جریانی بین المللی تبدیل شده است

تفاوت حداقل و 
حداکثری پرداخت 
کارانه بین پزشکان

 و پرستاران به بیش
 از هزار برابر می رسد 

که خواستار ورود 
 سازمان بازرسی

 کل کشور هستیم
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 سال سی و دوم  
شماره 9033  ویژه نامه 3417 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

7,450

43,900

8,200

8,000

4,000

900 گرمی

حلب 5 کیلویی

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

روغن مایع آفتابگردان

روغن نباتی جامد الدن
برنج پاکستانی باسماتی

برنج هندی1121

شکر

آگهی مزایده 
بدین وسیله ، هیئت مدیره پارکینگ طبقاتی زیست خاور در نظر دارد ، اجاره راهبری فضاهای خالی پارکینگ 
مذکور واقع در ابتدای خیابان کوهسنگی کوهسنگی2 را به مدت یکسال به شرکتهای واجد شرایط متقاضی 
با حداقل س��ه س��ال س��ابقه کاری واگذار نماید . متقاضیان می توانند ضمن بازدید از محل و دریافت فرم 
شرکت در مزایده در صورت تمایل به شرکت در مزایده ضمن واریز مبلغ چهار میلیون ریال به حساب جاری 
403054550 نزد بانک تجارت به نام هیئت مدیره پارکینگ زیست خاور بابت سپرده شرکت در مزایده به 
انضمام قیمت پیشنهادی خود را به همراه مدارک ثبتی شرکت خود تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  
1398/5/25 به دفتر هیئت مدیره واقع در مجتمع زیس��ت خاور طبقه 1 واحد تجاری 2017 مجتمع زیس��ت 

خاور آقای رخشانی مقدم تلفن 09153133239 تحویل و رسید دریافت نمایند.
 هیئت مدیره 

/ع
98
06
10
9

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی نوبت دوم تاریخ انتشار: 1398/05/16
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی نوبت دوم ش��رکت تعاونی مس��کن فرهنگیان به ش��ماره ثبت 62 و شناس��ه ملی تعاونی 
10860288703 در روز چهارش��نبه م��ورخ  1398/05/30 راس س��اعت 10 در مح��ل نمازخانه آم��وزش و پرورش به 
آدرس : جاجرم اداره آموزش و پرورش شهرستان جاجرم برگزار می گردد. از کلیه داوطلبان اعضای شرکت تعاونی 
دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل با در دست داشتن ورقه سهم /کارت یا دفترچه عضویت 
راس س��اعت و موع��د مق��رر در محل مذکور حضور بهم رس��انند و یا وکیل – نماینده خود را کتب��ًا جهت حضور معرفی 
نمایند. ضمنًا به اطالع می رس��اند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تش��کیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر 
عضو حداکثر سه رای شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
نماینده خود از تاریخ انتش��ار لغایت تاریخ 1398/05/28 در محل دفتر ش��رکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید 

وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستور جلسه:1- گزارش هیئت مدیره و بازرسی از عملکرد سال 96 و 97

2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 96 و 97شامل عملکرد و ترازنامه
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 98

4- ارائه گزارش تغییرات اعضا و سرمایه شرکت تعاونی 
5- انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل

6- انتخاب بازرس/بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور  
فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی منحله 

اتحاد توس سناباد شماره ثبت 37287
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس 
س��اعت 15 روز یکش��نبه 27 مردادماه 1398 در 
محل دفتر ش��رکت واقع در هاشمیه 91/1 سمت 
چپ پ��الک 14 برگزار می گ��ردد. از کلیه اعضای 
محت��رم دع��وت می ش��ود با در دس��ت داش��تن 
برگه س��هام یا برگه حضور در جلسه جهت اتخاذ 
تصمی��م ب��ه موضوعات ذی��ل در جلس��ه حضور 
به��م رس��انند اعض��ای محترم که ام��کان حضور 
در جلس��ه مذکور را ندارن��د می توانند حق رأی 
خ��ود را با وکالتنامه کتبی ب��ه فرد دیگر واگذار 
نمایند. در این ص��ورت تعداد آرای وکالتی هر 
عضو حداکثر 3 رأی و هر فرد غیر عضو تنها یک 

رأی خواهد بود.
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت تصفیه 
و حس��ابرس 2- طرح و تصوی��ب صورتهای مالی 
س��الهای 1396 و 1397 3- پیش��نهاد و تصویب 
بودجه سال 1398 4- انتخاب شرکت حسابرسی 

5- سایر موارد
هیئت تصفیه شرکت تعاونی منحله اتحاد توس
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مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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فرمانده مرزبانى استان خبر داد
  رصد تصويرى 150 كيلومتر

 از مرزهاى خراسان رضوى
على محمدزاده: فرمانده 
مرزبانى خراســان رضوى 
با اشاره به اشرافيت كامل 
مرزبانان بــر مرزهاى اين 
اســتان گفت: استفاده از 
تجهيزات كنترلى در مرزها 
رو به افزايش اســت و در 

حال حاضر 150 كيلومتر از مرزهاى اين اســتان رصد تصويرى 
دائمى دارند. سردار جان نثار در جلسه اى به مناسبت روزخبرنگار 
ضمن قدردانى از اطالع رســانى رسانه ها در حوزه مرزبانى اظهار 
داشــت: اخبار و گزارش هاى منتشر شــده از مرزبانى موجب 
تغيير نگرش گســترده اى نسبت به موضوع مرز شده و مديران 
با حساسيت بيشــترى موضوعات اين حوزه را مورد توجه قرار 
مى دهند. وى در ادامه افزود: امنيت حاكم بر مرزهاى خراســان 
رضوى در حد مطلوبى است به نحوى كه در حال حاضر روزانه 2 
هزار تردد تنها در مرز دوغارون ثبت مى شود و وجود سد بزرگ 
دوستى و مجموعه معادن سنگان و فعاليت هاى تجارى كه در 
نقاط صفر مرزى و نزديك به آن صورت مى گيرد، بيانگر امنيت 
پايدار در مرزهاســت. جان نثار در بيان نمونه اى از فعاليت هاى 
مرزبانان خراســان رضوى گفت : توقيف 200 دستگاه خودرو 
داراى جاســاز حمل موادمخدر در دو ســال اخير و كشف يك 
هزار و 500 كيلو انواع موادمخدر و50 ميليارد ريال كاالى قاچاق 

و300هزار ليتر سوخت از جمله فعاليت هاى مرزبانان است.
وى درخصوص پروژه انسداد مرزها هم اظهار داشت: سفر سردار 
باقرى، رئيس ستاد مشترك نيروهاى مسلح به خراسان رضوى 
و بازديد از مرزها موجب شد تا سرعت انجام اقدامات اين حوزه 
بيشتر شود و با تخصيص اعتبارات تعيين شده، شاهد اتفاقات 

خوبى در آينده در مرزهاى استان خواهيم بود.
فرمانده مرزبانى خراسان رضوى گفت: در حال حاضر  دو بازارچه 
باجگيران و دوغارون فعال هستند، اما دليل اصلى در وقفه فعاليت 
برخى از بازارچه ها، مربوط به مشــكالت ايجاد شــده از سوى 
كشورهاى همسايه است كه رايزنى هاى ديپلماتيك براى حل اين 

مسائل در حال انجام است.

رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شوراى شهر 
در گفت وگو با قدس:

 8 سال گذشت، زندان منتقل نشد
رضـا طلـبى: 
شـوراى  عضـو 
اســالمى شــهر مشهد 
مقدمات  بايــد  گفــت: 
اجراى پروژه انتقال زندان 
وكيل آباد به خارج از شهر 
فراهم شود و در اين باره 

از پروژه انتقال پادگان لشــكر 77 كه برمبناى توافق و تعامل 
مشترك بين شوراى اسالمى، شــهردارى، راه و شهرسازى و 

لشكر 77 بود كمك گرفته شود.
محمدهادى مهدى نيا در گفت وگو با قدس آنالين اظهار داشت: 
در مورد انتقال زندان وكيل آباد مشهد به خارج از شهر اختالفاتى 

بين شهردارى منطقه 11 و سازمان زندان ها وجود دارد.
وى با بيان اينكه در مورد مبالغ ريالى و تعريف پروژه، اختالفاتى 
مطرح است، تصريح كرد: تعريف پروژه اقتصادى براى مكان فعلى 
زندان وكيل آباد و همچنين تعيين مكان جديد براى انتقال زندان 
از جمله موارد ديگرى اســت كه ايــن موضوع را با تعلل مواجه 
كرده است . از طرفى اگرچه جلسات مختلفى براى اين موضوع 
برگزار شده و مشاورهايى نيز تعيين شده اند، اما نتيجه ملموسى 

در برنداشته است.
عضو شــوراى اسالمى شهر مشهد بيان داشت: از طرفى پرونده 
انتقال اين زندان از سال 1389 در دستور كار قرارداشته و حتى 
مقرر بوده تا سال 1391 به خارج از محدوده شهرى منتقل شود 
و شهردار منطقه 11 نيز چون سابقه حضور در اين منطقه را در 
دوره قبلى دارا هستند اين موضوع را نيز از دوره قبلى پيگيرى 
مى كرده اند و در اين دوره نيز جلسات متعددى را برگزار كرده اند، 
اما چون سطح پروژه و حجم ريالى پروژه بزرگ است، نتيجه اى در 
برنداشته است. اين در حالى است كه مشابه اين موضوع در انتقال 

پادگان لشكر 77 به نتيجه اثربخشى دست پيدا كرد.
مهدى نيا افزود: فاصله زيادى بين انتظارات شهردارى منطقه 11 
و سازمان زندان ها دراين موضوع وجود دارد. از طرفى مجموعه 
زندان ها در انتقال با مســائل پيچيده اى مواجه است، به طورى 
كه براى مكان فعلى كه در حدود 9 هكتار اســت نيز بايد پروژه 
اقتصادى تعريف كند و حق و حقوق شهردارى در تحصيل حريم 

نيز در اين موضوع وجود دارد.
عضو شــوراى اسالمى شــهر مشــهد افزود: با توجه به اينكه 
شــهردارى در حال حاضر در همان منطقه پروژه اى با عنوان 
مهر و ماه را در حال اجرا دارد، محاسبات اقتصادى و بازگشت 
ســرمايه پروژه هايى در اين حد و مقياس در شرايط اقتصادى 
فعلى توجيه ندارد و چون اين موضوع يك پروژه بزرگ مقياس 
اســت، ترديدهايى در اجراى آن وجود دارد. مهدى نيا با بيان 
اينكه با گذشت هشت سال هنوز اقدام جدى براى انتقال زندان 
وكيل آباد صورت نگرفته است، بيان داشت: از طرفى انتظار ما 
اين است كه مقدمات اين موضوع انجام شود و همان طور كه 
در موضوع انتقال پادگان توافق و تعامل مشترك بين شوراى 
اسالمى، شهردارى، راه و شهرسازى و لشكر 77 نتيجه مناسبى 
را در برداشت در اين موضوع نيز تعامل و همكارى شكل بگيرد، 
اگرچه تا زمانى كه در كميته نظارتى شهردارى منطقه 11 عضو 
بودم امكان تحقق و اجراى آن بسيار پايين بود و مدل اجرايى 

براى آن تعريف نشده بود.

 اجراى حكم عضو شوراى شهر سبزوار
از طى  خط قرمز: پس 
تشــريفات قانونى، حكم 
يكى از اعضاى شــوراى 
شهر ســبزوار به مرحله 

اجرا درآمد.
برپايه هميــن گزارش و 
بــا عنايت به محكوميت 
قطعى (م-پ) عضو شوراى شهر سبزوار و پس از طى تشريفات 
قانونى، فرايند اجراى مجازات حبس، جزاى نقدى و شــالق با 

معرفى نامبرده آغاز شد.
گفتنى اســت، نامبرده داراى پرونده هاى متعدد تحت عناوينى 
مانند تشــويش اذهان عمومى، توهين به مسئوالن و استفاده 

غيرمجاز از اموال عمومى است.

  انهدام البراتوار توليد 
ماده مخدر صنعتى شيشه در مشهد 

خط قرمز: بــا اقدامات 
اطالعاتــى  پيچيــده 
ســربـــازان گـمنـــام
 امــام زمان(عج) در اداره 
خراســان  اطالعات  كل 
رضوى و پليس مبارزه با 
توليد  موادمخدر،البراتوار 
ماده مخدر صنعتى شيشه در خيابان شهيد هنرور مشهد مورد 

ضربه قرار گرفت.
در ايــن راســتا، مقادير زيادى شيشــه،آبكار شيشــه،ظروف 
آزمايشگاهى ، وسايل پيش ساز توليد شيشه كشف و سه متهم 

كه از اتباع بيگانه بودند هم بازداشت شدند.
اين قاچاقچيان، آبكارهاى شيشه را با پوشش روغن خوراكى به 
صورت ميانگين هفته اى ســه مرحله و در هر مرتبه به وزن30 
كيلوگــرم از مرزهاى شــرقى وارد كشــور كرده و در مشــهد 

به ماده مخدر شيشه تبديل و پس از آن توزيع مى كردند.

پايان تلخ سرقت از منابع طبيعى
 انشعاب غيرمجاز گاز جان خاطى را گرفت

اداره  رئيس  قرمز:  خط 
گاز منطقــه 7 مشــهد 
گفت: حفر چاهى به عمق 
پنج متر و تونلى به طول 
براى اســتفاده  23 متر 
از گاز طبيعى،  غيرمجاز 
عامل فــوت فرد خاطى 
شــد.  محمد كامل با اعالم اين خبر اظهار كرد: مطابق با اعالم 
تيم نشــت يابى شركت گاز استان مبنى بر نشت گاز در يكى از 
مناطق حاشيه اى شهر مقدس مشهد، تيم هاى امداد و تعميرات 

اين منطقه به محل اعزام و اقدام به حفارى محل نمودند.
وى افزود: در ادامه عمليات حفارى و با توجه به گزارش سازمان 
آتش نشانى، مشخص شد فردى با حفر كانال و عبور از زير جاده 
اصلى اقدام به انشعاب غيرمجاز از شبكه اصلى گاز كرده كه عالوه 
بر نصب غيراصولى و ناايمن، موجب نشت گاز در منطقه و وارد 

آمدن خسارت به تأسيسات گازرسانى شده است. 
رئيس اداره گاز منطقه7 مشهد گفت: در هنگام ورود نيروهاى 
عملياتى شركت گاز اســتان به محل، بوى حاصل از نشت گاز 
بــه حدى بود كه هر لحظه احتمال وقــوع حادثه ثانويه وجود 
داشــت. از همين رو براى حفظ ايمنى شهروندان با هماهنگى 
مقام قضايى، جريان گاز حدود 450 خانوار قطع و منازل مجاور 

اين محل نيز تخليه شد. 
كامل افزود: مطابق شــواهد موجود فرد خاطى پس از مشاهده 
نشت گاز ناشى از اتصال غيراصولى و ناايمن، به كانال وارد شده 
و با دســتكارى اتصاالت، موجب شدت نشت گاز شده و همين 

انباشت گاز عامل خفگى و فوت وى مى شود. 
رئيس اداره گاز منطقه 7 مشهد اضافه كرد: فرد متوفى پيش از 
اين نيز در تابستان سال 95 اقدام به اجراى شبكه و نصب علمك 
غيرمجاز گاز كرده بود كه با گزارش مردمى، شــبكه غيرمجاز 

جمع آورى و از بروز حوادث احتمالى بعدى جلوگيرى شد.
اين مقام مسئول با تأكيد بر ضرورت استفاده ايمن از گاز طبيعى 
افزود: جريان گاز در شبكه شهرى نزديك به 60 پوند فشار دارد 
و هر نوع استفاده غيرمجاز از گاز طبيعى عالوه بر مجازات هاى 
قانونى، آثار و پيامدهاى مالى و جانى گسترده و غيرقابل جبرانى 

براى افرد سودجو و سايرين در پى خواهد داشت.
وى از شــهروندان تقاضا كرد در صورت مشاهده هر گونه موارد 
تخلف مرتبط با گاز طبيعى موضوع را به ســامانه هاى 194 يا 
37074 مركز ارتباطات مردمى شــركت گاز خراســان رضوى 

اطالع دهند.

سقوط به ته دره
 واژگونى تراكتور جان يك نفر را گرفت 

خــط قرمــز: فرمانده 
شهرســتان  انتظامــى 
اســفراين از فوت يك نفر 
بــر اثر واژگونــى تراكتور 

خبر داد.
ســرهنگ جاويد مهرى 
ايــن خبر  تشــريح  در 
گفــت: برابر اعالم مركز فوريت هاى پليســى 110 مبنى بر 
وقوع واژگونى يك دستگاه تراكتور و سقوط به دره در محور 
روستايى تنگه روستاى رويين، بالفاصله مأموران انتظامى و 

پليس راه در صحنه حاضر شدند. 
فرمانده انتظامى شهرستان افزود: متأسفانه در اين حادثه دو نفر 
مصدوم و يكى از سرنشينان تراكتور به علت شدت جراحات وارده 

در بيمارستان جان خود را از دست داد.
اين مقام انتظامى بيان داشت: علت حادثه در دست بررسى است.

 93 واحد صنفى در خراسان  جنوبى 
پلمب شد

فارس: رئيس اتاق اصناف خراســان  جنوبى از پلمب 93 واحد 
صنفى متخلف در بيرجند خبر داد.

حسين عليزاده اظهار داشت: از ابتداى سال جارى تا ابتداى مرداد 
ماه بازرسى از پنج هزار و سه واحد صنفى خراسان  جنوبى صورت 
گرفته است. وى با بيان اينكه در اين مدت 16 پرونده به تعزيرات 
ارســال شده است، عنوان داشت: به 400 واحد صنفى در مورد 

تخلفاتى كه داشته اند، اخطار داده شده است.
وى افزود: فك پلمب 82 واحد نيز انجام شــده است. نداشتن 
پروانه كسب و عدم درج قيمت بيشترين علت تخلفات بوده است.

زاويه تصوير

دعوت شهروند گنابادى از وزير ارتباطات
براى صرف آبدوغ خيار

رخ � رخ

مخاطبان عزيز خرسند     يم كه ارتباط د     وسويه با اين رسانه د     ر ارسال سوژه از سوى شما خوانند     گان گرامى به ثمر نشسته است، بنابراين اميد     واريم 
مسئوالن د     ستگاه هاى اجرايى با پاسخ خود     ، ما را د     ر اين مسير همراهى كنند     . شما مى توانيد      از طريق سامانه پيامكى 300072305 با ما د     ر تماس باشيد     .

 جاده خراب آخر پنج تن
از مســئوالن مربــوط درخواســت داريم از 
جــاده آخر پنج تن كه  جمعه ها هم در آنجا 
جمعه بازار داير اســت، ســرى بزنيد. جاده 
كم عرض و خطرناك و آســفالت بدى دارد؛ 
تصادفات زيادى هم در اين جاده رخ مى دهد.
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  پاسخ به يك درخواست
در پاسخ به پيام شهروند محترم مندرج در شماره 9018 مورخ 98/04/30 با موضوع: «سالم، 
لطفاً از زائرســراها و نقاط تفريحى، خط مترو يا خط ويژه اتوبوس به حرم مطهر متصل شود 
تا ماشــين كمترى وارد شهر شود». به استحضار شهروند محترم مى رساند با توجه به تراكم 
ترافيك هسته مركزى شهر امكان برقرارى خط از هر نقطه شهر به حرم مطهر مقدور نيست، 
بنابراين شــهروندان محترم بايد با استفاده از خطوط موجود جهت تبادل سفر به حرم مطهر 

برنامه ريزى الزم را مبذول دارند.
در حال حاضر خطوط اتوبوســرانى با پوششــى مناســب در تمامى نقاط تفريحى با مقياس 
منطقــه اى، ناحيه اى و همچنين خطوط ريلى را پوشــش مى دهد. الزم به يادآورى اســت 
عالوه بر توســعه حمل و نقل همگانى، همكارى و هميارى شــهروندان در استفاده از وسايل 
حمل و نقل عمومى نقش بســزايى در جهت كاهش ميزان اســتفاده از خودروى شخصى و 

كاهش ترافيك را دارد.

  پاسخ اتوبوسرانى به يك پيام
در پاســخ به پيام شهروند محترم مندرج در شــماره 9011 مورخ 98/04/22 با موضوع: «خدمات 
ضعيف در منطقه كوهســنگى لطفاً از خطوط اتوبوسرانى 86 و 82 هم گزارشى تهيه فرماييد اين 
منطقه عالوه بر جمعيت مجاور بايد جوابگوى نياز زائران هم براى دسترسى به بازار و كوهسنگى باشد، 
ولى متأسفانه هم از نظر تعداد و هم كيفيت خدمات بسيار ضعيف است. همچنين خواهشمنديم 
يك خط بى آر تى هم از حرم به ســمت كوهسنگى و پارك ملت بگذاريد». به استحضار شهروند 
محترم مى رساند خط 82 با هفت دستگاه اتوبوس و ميانگين سرفاصله 12 دقيقه و خط 86 با هشت 
دستگاه اتوبوس و ميانگين سرفاصله 12 دقيقه در حال سرويس دهى به شهروندان محترم هستند 
ولى  به دليل عدم وجود مسير ويژه براى اتوبوس ها و ترافيك طول مسير گاهى اوقات سرفاصله خط 
افزايش مى يابد، بنابراين هماهنگى الزم با مســئول خط جهت دقت در رعايت سرفاصله ها صورت 
پذيرفت. يادآور مى شود اقدامات الزم در خصوص رسيدگى به وضعيت ظاهرى، فنى و نظافتى ناوگان 
همه روزه توســط همكاران مسئول خط بررسى و در صورت نياز اقدامات الزم در خصوص رفع آن 

صورت مى پذيرد.
الزم به توضيح است در حال حاضر شهروندان محترم مى توانند با استفاده از خدمات خطوط 80 (تا 
تقاطع كالهدوز) و 38 (تا تقاطع ميدان شريعتى) و استفاده از خدمات خط يك قطارشهرى نسبت به 
تبادل سفر به بوستان ملت برنامه ريزى الزم مبذول دارند؛ همچنين خط 62 نيز دسترسى شهروندان 

و زائران محترم را از باب الجواد حرم مطهر به بوستان ياد شده را فراهم ساخته است.
در پايان از شــهروندان محترم تقاضا مى شود در صورت مشاهده مشكل در سرويس دهى خطوط 
ياد شــده مراتب را با ذكر مشخصات دقيق (كد اتوبوس، تاريخ، بازه زمانى و ايستگاه محل انتظار) 

به شماره تلفن 33235 اداره بازرسى سازمان اعالم نمايند تا امكان رسيدگى دقيق تر فراهم باشد.

احمد فياض حال ناخوش يكى از شريان هاى 
اصلى كشــور يعنى محور ســبزوار به مشهد 
آن گونه بدخيم اســت كه برخى از رانندگان 
عبورى ترجيــح مى دهند با اقدامى بســيار 
خطرناك از شانه آسفالت دو مترى منتهى اليه 

جاده تردد كنند.
به گزارش خبرنگار ما، بدون شــك از جاده ها 
و راه هاى مواصالتى بين شــهرى مى توان به 
عنوان يكى از شــاخص هاى توسعه در كشور 
و هر اســتان نام برد. بر اين اساس، كيفيت و 
استانداردسازى محور 188 كيلومترى سبزوار تا 
ابتداى آزادراه شهيد شوشترى (باغچه) مشهد 
به عنــوان يكى از شــريان هاى اصلى حمل و 
نقل بين شهرى در كشور و به عنوان كريدور 
ورودى شمارى از جمعيت 30 ميليونى زائر و 3 
ميليونى مجاوران امام مهربانى ها حضرت على 
بن موســى الرضا(ع) در سال، از شاخصه هاى 
اصلى رشد و توسعه استان به حساب مى آيد. 
اين در حالى اســت كه ناخــوش احوالى اين 
روزهاى  محور يادشده به ويژه آسفالت بزرگراه، 
كمتر نشــانى از رشد و توسعه استان در خود 
دارد و بيشتر شبيه راه هاى فرعى شده است. 
اين وضعيت اســفبار هرگز در شأن خراسان 
رضوى كه پذيراى ميليونى زائران و مجاوران 
امام رضا(ع) است، نبوده و نيست. اگر شما نيز 
مسافر اين محور بوده و از اين مسير به سمت 
مشــهدالرضا(ع) تردد كرده باشيد، به خوبى با 
شرايط نامطلوب و غيراستاندارد آن به ويژه در 
بحث كيفيت آسفالت  آشنا بوده و به طور حتم 
زبان به شكوه و گاليه گشوده ايد. دست اندازهاى 
متوالى، چاله چوله هاى فراوان و نشســت هاى 
جاده اى نه تنها موجب ســلب آرامش هنگام 
رانندگى مى شود بلكه آسيب هاى جدى نيز به 
جلوبندى و سيستم تعليق ماشين هاى عبورى 
وارد مى نمايد كه هزينه هاى زيادى به ســبد 
اقتصادى خانوارها تحميل مى شــود. آسيب 
شناسى اين موارد البته بر عهده كارشناسان و 

متخصصان امر است، اما آنچه مايه نگرانى است 
و متأسفانه از ديد پليس راه پنهان مانده، تردد 
خطرآفرين و حادثه ساز شمارى از رانندگان در 
اين محور (به ويژه خودروهاى سنگين) است 

كه دســتمايه اين گزارش شده 
است.

بايد اذعان كرد كه اين روزها در 
محور 188 كيلومترى ســبزوار 
به مشــهد (بزرگراه باغچه) اين 
َسبك تردد حادثه ساز به دفعات 
تكرار شــده و بيشــتر رانندگان 
سنگين براساس تجربه شخصى 
و به تبع آن رانندگان خودروهاى 
سوارى سبك ترجيح مى دهند تا 
با سرعت زياد از شانه آسفالت دو 

مترى عبور كنند. 

 تأييد كيفيت نامطلوب آسفالت 
مديركل راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى 
خراسان رضوى نيز با تأييد كيفيت نامطلوب 
آســفالت اين محور و خرابى هاى شــديد به 

خبرنگار ما گفت: باند دوم اين محور توســط 
شركت ســاخت و توســعه زيربناهاى حمل 
و نقــل، احــداث و در حدفاصل ســال هاى 
83 تا 86 به طور متناوب بهره بردارى شــده و 
نگه دارى آن به اداره كل 

راهدارى واگذار شد. 
افزود:  نصــرى  ابراهيم 
دوم  بانــد  متأســفانه 
محور مذكــور در مدت 
كوتاهى دچار خرابى هاى 
شديدى شــد كه اداره 
كل راهــدارى در قالب 
قراردادهــاى مختلف از 
ســال 92 بــه ترميم و 
روكش آســفالت محور 

اقدام كرده است.

 در انتظار اعتبار
وى در ادامــه اظهار كرد: ســال 93  حد فاصل 
نيشــابور تا باغچه به دليل خرابى زياد در دستور 
كار قرار گرفــت و در قالب قــراردادى به مبلغ 

170 ميليارد ريال اجراى ســيل كت و يك اليه 
ماسه آســفالت مسير به طول 76 كيلومتر انجام 
و اين محدوده داراى وضعيت قابل قبولى شــد. 
همچنين در همين سال در قالب قرارداد ديگرى 
به مبلغ 120 ميليارد ريال حدفاصل نيشــابور 
تا ســبزوار نيز در دســتور كار قرار گرفته و 22 
كيلومتر از ســبزوار به طرف نيشــابور در دواليه 
روكش آسفالت و از كيلومتر 22 تا 101 (ورودى 
نيشــابور) نقاط مورد نياز درزگيرى و سيل كت 
شد، در باند شمالى نيز 41 كيلومتر مسير روكش 
ماسه آسفالت شد. در سال هاى 95 و 96 نيز در 
قالب قرارداد  ديگرى ترميم نقاط خراب محور در 
دســتور كار قرار گرفت و 22 كيلومتر از نيشابور 
به طرف باغچه و 7 كيلومتر از مســير سبزوار - 

نيشابور روكش آسفالت شد.
وى افزود: در ســال 97 با انعقاد قرارداد جديد 
مجدد روكش قســمت هاى خــراب محور در 
برنامه كارى قرار گرفت كه تاكنون 6 كيلومتر 
از مسير باغچه - نيشابور روكش و 4 كيلومتر 
از مسير برگشت در محدوده گردنه شريف آباد 
لكه گيرى شده اســت. گفتنى است، در حال 
حاضر قســمت هايى از ايــن محور حدفاصل 
ســبزوار تا نيشــابور و همچنين در محدوده 
بينالود دچار خرابى و نشســت هايى است كه 
اداره كل راهدارى اســتان درخواســت اعتبار 
كــرده تا در صورت تأمين اعتبار، نســبت به 
برگزارى مناقصه و انجام روكش آسفالت اقدام 
كند تا مســافران و زائران با ايمنى و آسايش 
كامل از مســير تردد نماينــد. نصرى هزينه 
بهسازى و روكش آســفالت محور يادشده را 
دست كم هزارو 540 ميليارد ريال برآورد كرد.

وقتى شانه آسفالت بزرگراه، جاى دو خط عبور اصلى را مى گيرد

بهسازى جاده سبزوار - مشهد گرفتار در چاله كمبود اعتبار

بيشتر رانندگان سنگين  
و به تبع آن رانندگان 

خودروهاى سوارى 
سبك ترجيح مى دهند 

تا با سرعت زياد از شانه 
آسفالت دو مترى عبور 

كنند

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

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

زير ارسال نماييد.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و �وا
 پيش بينى رگبار پراكنده باران و رعدوبرق 

در برخى مناطق خراسان رضوى
قدس: هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: بررسى نقشه هاى 
آينده نگرى و تصاوير ماهواره اى براى مناطقى از اســتان نشان 
دهنده وزش باد شديد همراه با پديده گردوغبار بوده به طورى 
كه احتمال بروز خسارت و كاهش ميدان ديد افقى پيش بينى 
ميشود. اين وضعيت به تناوب تا پايان هفته ادامه خواهد داشت. 
ضمن اينكه امروز به خصوص در مناطق كوهستانى نيمه شمالى 

استان رگبار پراكنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نيست. 

 فرمانده 
مرزبانى خراســان رضوى 
با اشاره به اشرافيت كامل 
مرزبانان بــر مرزهاى اين 
اســتان گفت: استفاده از 
تجهيزات كنترلى در مرزها 
رو به افزايش اســت و در 

رضـا طلـبى: 
شـوراى  عضـو 
اســالمى شــهر مشهد 
مقدمات  بايــد  گفــت: 
اجراى پروژه انتقال زندان 
وكيل آباد به خارج از شهر 
فراهم شود و در اين باره 

خبر
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خط قرمز: دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى 
گفت: سهامداران پديده به شــايعات توجه نكنند، اطالعات 

موثق از طريق مبادى رسمى قضايى اعالم خواهد شد.
صادقى، دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى در 
حاشيه جلسه اجراى حكم پرونده شركت پديده با اشاره به 
اهتمام دستگاه قضايى بر اجراى دقيق و سريع حكم صادره 
توســط دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم اخاللگران در نظام 
اقتصادى كشور مستقر در اســتان در مورد شركت پديده 
خاطرنشــان كرد: دستگاه قضايى چه در مرحله پيشگيرى 
از تعميق بحران اين شــركت، چه در مرحله رســيدگى به 
اتهامات متهمان اين شــركت و چه در مرحله صدور حكم 

وظيفه خود را به انجام رسانده و در اين فرايند حفظ منافع 
عمومى و اموال ســهامداران در كنار رسيدگى به تخلفات و 
اقدامات غيرقانونى مديران وقت شــركت به صورت توأمان 

مورد توجه قرار گرفته است.
غالمعلى صادقى با اشــاره به برگزارى جلسات اجراى حكم 
گفت: اين جلسات با محوريت دستگاه قضايى و با هدف ايجاد 
اجماع حداكثرى براى اجراى ســريع و دقيق حكم صادره و 
با حضور ســهامداران محترم برگزار مى شود و اميدواريم كه 
ذى نفعان محترم با تمام توان در جهت تأمين منافع شركت به 

وظايف خود عمل كنند.
دادستان عمومى و انقالب مركز خراسان رضوى از شهروندان 

گران قدر كه سهامداران اين شركت هستند درخواست كرد تا 
از هرگونه مراجعه به مراجع قضايى خوددارى كنند و منتظر 
اطالع رسانى در اين زمينه از طريق مبادى رسمى باشند؛ چرا 

كه براى مراجعه، برنامه زمان بندى اعالم خواهد شد.

دادستان مشهد خبر داد

براى سهامداران پديده برنامه زمان بندى اعالم خواهد شد



ورزش خراسان فرماندار مشهد در تحریریه قدس :

مشترک  همیشگی  روزنامه قدس  هستم
هاشم رسایی فر معاون استاندار و فرماندار 
شهرستان مشــهد دیروز با حضور در مؤسسه 
فرهنگی قدس فرا رســیدن روز خبرنگار را به 

فعاالن این رسانه پیشاپیش تبریک گفت.
سیدمحمد رضا هاشمی در جمع خبرنگاران 
ایــن روزنامه اظهار داشــت: اگرچه ۱۷ مرداد 
و ســالروز شهادت شــهید صارمی به عنوان 
روز خبرنگار نام گذاری شــده و حضور در این 
رسانه برای تشــکر و قدردانی از فعالیت های 
ارزنده فعاالن این رسانه است، اما تمام روزهای 
سال، روز خبرنگار است، زیرا این قشر از جامعه 
همیشــه و در هر وضعیتی بــه دنبال دفاع از 

حقوق مردم و جامعه هستند.
معاون استاندار خراسان رضوی همچنین اظهار 
داشت: الزمه یک خبرنگار خوب و با دانش این 
است که سه موضوع دقت، سرعت و صحت را 
در کنار یکدیگر چاشنی کار خود کند تا بتواند 
ضمن رساندن اخبار به دست مخاطبان رسانه 

در کار حرفه ای خودش نیز موفق باشد. 

 مخاطبان، باالترین سرمایه رسانه ها
هاشــمی گفت: اگر این گونه باشــد باالترین 
سرمایه یک رســانه که مخاطبان آن هستند 
اعتمادشان بیشتر و بیشــتر خواهد شد و در 
چنین شــرایطی اســت که مورد توجه اقبال 
عمومی واقع خواهد شد، اما اگر اعتماد مردم 
و مخاطب نباشد پل ارتباطی بین مسئوالن و 
مردم که همین رسانه است، فرو خواهد ریخت.
وی در ادامه افزود: در شــرایط فعلی رسانه ها 
باید اخبــار و مطالب مثبت جامعــه را برای 
افزایش امیدبخشــی در بین مردم منعکس 
نمایند هر چند که بــرای انعکاس کمی ها و 
کاستی ها فرصت هســت و در ادامه می شود 
به این موارد با همراهی مســئوالن پرداخت 
و به نتیجه مطلوب دســت پیدا کرد.فرماندار 

شهرســتان مشهد همچنین 
در خصــوص ارزیابی خود از 
عملکرد روزنامه قدس گفت: 
اخبار و مطالب روزنامه قدس 
را همیشــه دنبال می کنم و 
همیشگی  مشــترکین  جزو 
روزنامــه قدس هســتم چه 
شهرســتان  در  کــه  زمانی 
شــیروان بودم و چــه بعد از 
آن جاهای دیگری که رفتم، 

روزنامه قدس از جمله رســانه هایی بوده که 
مطالبش را دنبال می کردم.

ســیدمحمد رضا هاشــمی همچنین ضمن 
بازدید از قســمت های مختلف پایگاه خبری 
قدس آنالین بیان داشــت: فعالیت و اقدامات 

انجام شــده در این پایگاه 
خبری بر مبنــای نیاز روز 
مخاطب تهیه و برنامه ریزی 
شده اســت، از طرفی چون 
شهر مشــهد به مثابه یک 
ایــران کوچک اســت و از 
شهرها و استان های مختلف 
کشور به شهر مشهد برای 
زیــارت امام رضا)ع( ســفر 
می کنند، ساخت برنامه هایی 
متناســب با زبان و ذائقه آن هــا نیز مطلوب 

خواهد بود.
معاون اســتاندار شهرســتان مشــهد افزود: 
همچنین چون افرادی از کشــورهای خارجی 
به این شــهر برای زیارت سفر می کنند، الزم 

است برنامه های این پایگاه که از غنای خوبی 
برخوردار هستند به زبان های مختلف از جمله 

عربی برای این زائران نیز تهیه شود.

 اهتمام قدس  به اشاعه فرهنگ رضوی
 در این بازدید ایمان شمســایی مدیرمسئول 
روزنامــه قدس بــا اشــاره به اهتمــام این 
رســانه برای اشــاعه فرهنگ رضوی و انجام 
فعالیت های فرهنگی متناســب با جایگاه امام 
رضا)ع( در گزارشــی به آنچه روزنامه قدس و 
دیگر زیرمجموعه های این رســانه در راستای 

اطالع رسانی انجام می دهند، پرداخت.
شایان ذکر است در این بازدید استادی، رئیس 
اداره فرهنگ وارشاداسالمی شهرستان مشهد 

هاشمی را همراهی می کرد.

گزارش کواته

افتخار

یار مهربان

گزارشی از نمایشگاه عکس متفاوت »سکوت قصه« 
   اینجا؛ مترسک ها حرف می زنند

احمد فیاض: مترسک ها 
هم دنیایــی از حرف و 
اگر  حتی  دارنــد!  کالم 
نمایشــگاهی  عنــوان 
عکسی، »سکوت قصه« 
باشــد و 20 قاب عکس 
رنگی از مترسک ها روی 
دیــوار نمایشــگاه رفته 

باشــد، باز هم بیانگر این نکته است که مترسک ها دنیایی از 
حرف و کالم دارند.»ســکوت قصه« عنوان نمایشگاه عکسی 
اســت که از عصر جمعه گذشــته در نگارخانه فرزاد مشهد 
مقدس گشایش یافته و تا روز چهارشنبه برقرار است. نوشین 
وفادار؛ خالق مجموعه عکس هایی از مترسک هاست تا با این 
بهانه از تله تنهایی آدم های امروزی به ویژه جوانان و نوجوانان 
با مجموعه اش سخن ها بگوید و تلنگری بزند بر سکوت نسلی 

که در سکوتش سخن می گوید و فریاد سر می کشد.
نوشین وفادار چهره نام آشنای جامعه هنری و عکاسی کشور 
و خراســان رضوی است. ســه دهه فعالیت هنری و عکاسی 
وی موجب شــده، تا از یکنواختی ظاهری 20 قاب عکســی 
که نقطه فشــارش مترسک ها هستند؛ نهراسد. شجاعانه دل 
به مزرعه می زنــد! مزرعه ای که نه در فنالند، بلکه در همین 
نزدیکی های مشــهد مقدس و در شهرســتان نیشابور است. 
مزرعه شــگفت انگیز و عجیب فنالند که حاال تبدیل به یکی 
از جاذبه های گردشــگری این کشور شــده است را احتماالً 
بشناســید. مزرعه ای با انبوه مترســک ها و البته داســتان 
مترســک هایی که هر گردشگر باید با تماشای آن از سکوت 

مترسک رمزگشایی نماید. 
وفادار خود می گوید: مزرعه پیرمرد نیشابوری مدل کوچک تری 
از آن مزرعه است. البته پیرمرد را چه به مزرعه مترسک های 
فنالند! روحش هم بی خبر اســت و همین بر جذابیت مزرعه 

می افزاید.
 اینجا نیز مترســک های بســیاری جانمایی شده است.این 
مدرس هنر عکاسی در پاسخ به این پرسش که چرا تنهایی را 
دستمایه نمایشگاه و عکاسی کردید؛ بیان کرد: چون تنهایی 
یکی از بزرگ ترین چالش های انســان های امروزی است. در 
زندگی شهرنشینی و مدرن امروزی تنهایی بیمارگونه تبدیل به 
چالش شده و بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان درباره 
این موضوع به تحقیق و پژوهش پرداخته اند. مترســک های 
مجموعه هر یک نشــانی از آدم های این جامعه شهرنشــین 
مدرن هستند که پشــت نقابی مهر پوشش بر تنهایی خود 

زده اند.
 ایــن نقاب به معنــای نقاب تزویر نیســت، بلکه یک نقاب 
خودآگاهی اســت که می تواند منجر به بیماری و افسردگی 
شود که از آن به عنوان تله تنهایی نام برده اند. از این تنهایی 
نه باید گریخت و نه در دام آن بیفتیم. پناه بردن به شبکه های 
اجتماعی مانند اینســتاگرام حکایت همان نقاب اســت که 
انســان ها بر تنهایی خود زده اند، اما در واقع به خاطر تنهایی 
خود به صورت افراطی روی به شبکه های اجتماعی می آورند. 
وی در ادامه با اشــاره به تهدیدات فضای مجازی برای نسل 
جوان، افزود: نمی توان مانع حضور نسل جوان و پناه آوری آنان 
به فضای مجازی شــد، اما می توان به نسل جوان آگاهی داد. 
این مهم بر عهده رسانه هاست. همه باید دست به دست هم 
دهند تا نســل جوان به ثبات و آگاهی در میزان اســتفاده از 

فضای مجازی برسد.

توسط پژوهشگران خراسانی صورت گرفت 
  تهیه ۱۰ محصول فراسودمند از عناب 

قــدس: رئیــس جهاد 
خراســان  دانشــگاهی 
جنوبی گفت: پژوهشگران 
جهاد دانشگاهی خراسان 
مجتمــع  در  جنوبــی 
گیاهــان  تحقیقــات 
دارویــی ۱0 محصــول 
عنــاب  از  فراســودمند 

تهیــه کردند.جالل الدین صادقی با اشــاره بــه اینکه حوزه 
پژوهــش از مهم ترین بخش های فعالیتی جهاد دانشــگاهی 
خراسان جنوبی است، افزود: ایجاد مجتمع تحقیقات گیاهان 
دارویی، تأســیس مرکز خدمات تخصصــی گیاهان دارویی 
راهبردی عناب، زرشــک و زعفران و فعال  شــدن دبیرخانه 
علمی آسیب های اجتماعی خراسان جنوبی در جهاد دانشگاهی 
از مهم ترین فعالیت های حوزه پژوهش اســت.وی اظهار کرد: 
از این محصوالت فراســودمند در همایش ملی عناب که در 
سوم و چهارم شــهریور برگزار می شود، رونمایی خواهد شد.

  اضافه شدن 6 کتابخانه سیار
 به شهرهای استان

مدیرکـــل  ایســنا: 
کتابخانه  هــای عمومی 
تا  گفت:   خراسان رضوی 
دهــه فجر امســال به 6 
دستگاه   6 شهرســتان، 
کتابخانــه ســیار اضافه 
می شــود تــا بتوانیــم 
روستاهای محروم از فضای 

کتابخانه را پوشش دهیم.حجت االسالم سبزیان در حاشیه سفر 
خود به کاشمر عنوان کرد: با وجود اینکه ۱5 سال از تأسیس نهاد 
کتابخا نه ها می گذرد نه تنها طی چند ماه اخیر در خراسان رضوی 
رشــد بسیار فزاینده ای داشــته ایم، بلکه تا پایان امسال شاهد 
اتفاقات خوبی نسبت به سال های گذشته در بخش های مختلف 
خواهیــم بود.وی اظهار کرد: اداره کل کتابخانه های عمومی در 
این ۱5 ســال فعالیت جهادی و شبانه روزی داشته و امیدواریم 
تا پایان ســال جاری به وضعیت بســیار مطلوب تری برسیم.

فرهنگ و هنر
 شبکه ۷ ترکیه از خراسان شمالی 

مستند می سازد
خبرنگار  بجنــورد- 
میراث  مدیرکل  قدس: 
فرهنگی خراسان شمالی 
از حضور گروه تلویزیونی 
شــبکه ۷ ترکیه در این 
تهیه  به منظور  اســتان 
مســتند از جاذبه هــای 

گردشگری خراسان شمالی خبر داد. حبیب یزدان پناه اظهار 
داشت: گروهی مستندساز که مجری دو برنامه پربازدید شبکه 
۷ کشور ترکیه هستند، به منظور تهیه مستند از جاذبه های 

گردشگری خراسان شمالی در این استان حضور یافتند.
وی افــزود: این گروه مستندســاز در جریان ســفر خود از 
روســتا های زوارم، اردوغــان، ارگ تاریخی بلقیس و منطقه 
جرگالن بازدید و از جاذبه های تاریخی، گردشــگری، چادر 
عشــایر، فرش دورو و اسب ترکمن و تعدادی از اقامتگاه های 
بومگردی مســتند تهیه کردند.وی بیــان کرد: طبیعت بکر 
خراســان شمالی، اشتراکات فرهنگی و جغرافیای این استان 
ســبب جلب توجه این گروه تلویزیونی بود که بر این اساس 
برنامه ریزی به منظور یک ســفر دیگر به این استان و پخش 
مستند های بیشتر از جاذبه های گردشگری و تاریخی از شبکه 

ترکیه در ماه های آینده صورت گرفت.

   اهدای اشیای تاریخی
 به موزه مردم شناسی

اداره  قــدس: رئیــس 
فرهنـــگی،  میــــراث 
صنایع دستی وگردشگری 
تربــت حیدریه از اهدای 
چهــار شــئ تاریخی به 
موزه مردم شناسی تربت 
داد.علی  خبــر  حیدریه 
محمدی گفت: اشــیای 

تاریخی سفالی اهدا شده توســط عضو فعال انجمن میراث 
فرهنگــی مربوط به دوران تاریخی و دوران متأخر اســالمی 
است که توسط اجداد وی در منزل نگهداری می شده و برای 

حفاظت و معرفی بهتر به موزه تحویل داده شد.
وی افزود: در شهرســتان بیش از 20 انجمن میراث فرهنگی 
روستایی تشکیل و فعال شده و تاکنون عالوه بر مشارکت در 
اقدامات حفاظتی و مرمتی آثار تاریخی توسط این اعضا، افزون 
بر ۳0 شــئ تاریخی و مردم شناسی به اداره میراث فرهنگی 
تحویل داده شــده است.گفتنی است: تربت حیدریه بیش از 
۳00 اثر تاریخی و گردشــگری شناسایی شده دارد که تعداد 

50 اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

 کسب ۹ مدال پهلوانان خراسانی 
در مسابقات قهرمانی کشور

هیئت  رئیــس  قدس: 
و  زورخـــانه ای   ورزش 
پهـلـــوانی  کشتـــی 
 خراسان  جنوبی گفت: در 
مسابقات قهرمانی ورزش 
زورخانــه ای و کشــتی 
کشور،  نونهاالن  پهلوانی 
پهلوان های اســتان با کسب 9 مدال رنگی در جایگاه سوم این 
ماراتن ملی ایســتادند. مهدی قمری اظهار داشت: پهلوان های 
خراسان جنوبی در مسابقات قهرمانی ورزش های زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی نونهاالن کشور جام 6هزار و200 شهید استان 
مرکزی شگفتی ساز شدند.وی افزود: در این ماراتن ملی حدود 
۳50 ورزشــکار از ۱9 استان کشور در رشته تیمی زورخانه ای، 
مهارت های فــردی )چرخ تیز، چرخ چمنی، ســنگ، کباده، 

میل بازی( و رقابت های کشتی پهلوانی به رقابت پرداختند.

 برگزاری مسابقات کشتی نونهاالن 
استان در قوچان

قدس: مسابقات کشتی 
نونهاالن خراسان رضوی 
و  آزاد  بخــش  دو  در 
فرنگی به میزبانی قوچان 
برگزار می شود. این دوره 
از مســابقات در قسمت 
کشــتی آزاد، روز جمعه 
۱8 مرداد و در بخش کشــتی فرنگی روز دوشنبه 2۱ مرداد 
در قوچان برپا خواهد شد.گفتنی است این مسابقات در سالن 
ورزشی معلم قوچان صورت می گیرد.خبر دیگری حاکی است، 
دوازدهمین دوره مسابقات بدمینتون دختران نونهال کشور 
از امروز تا 20 مرداد ماه در مجموعه ورزشــی سجاد مشهد 

برگزار می شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

روزنامه قدس رنگ و بوی امام رضایی دارد

سرور هادیان: روزنامه قدس رنگ و بوی امام رضایی دارد 
و تفاوت آن با سایر روزنامه های شهرمان همین ویژگی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی روز گذشته 
و در آستانه روز خبرنگار در دیدار با اعضای تحریریه قدس، 
با اعالم این مطلب گفت: محصوالت آســتان قدس رضوی 
فاخر است و روزنامه قدس هم از این قاعده مستثنا نیست 
و باید محصوالت فرهنگی آن نیز رقابتی باشد تا مردم برای 
خرید آن متقاضی باشند.جعفر مروارید افزود: مشهد به دلیل 
وجود مضجع شریف امام رضا)ع( و حضور ساالنه ۳0 میلیون 
زائر و تأثیرگذاری آن روی کشــورهای منطقه و همچنین 
مناسبات فرهنگی بین آن ها، بسیار دارای اهمیت است.وی با 
اشاره به این نکته اگر اتفاقی در شهرمان که پایتخت فرهنگی 
جهان اسالم است، رخ دهد، هر خبری می تواند طنین ملی 
و بین المللی پیدا کند، خاطرنشان ساخت: به اعتقاد من این 
نشان قدرت است، اما در کنار آن چون حساسیت ها زیاد است 
رعایت حساسیت ها، همفکری و هم افزایی بین رسانه ها باید 
زیاد باشد که تشکیل سازمان بسیج رسانه نیز نشان از همین 
موضوع دارد. وی تصریح کرد: بر کسی پوشیده نیست که 
برند مشهد، امام رضا)ع( است و یادآوری این نکته مهم است 
که معارف اهل بیت)ع( را به زیارت محدود نکنیم، زیرا زیارت 

نشانه عینی آن است و مراتب تأثیرگذاری و شبکه مفاهیم 
که باید روی آن کار شــود را نیز در دستور کار قرار دهیم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی خراسان رضوی 
اظهار داشــت: زیارت آخرین مرحله پس از جســت وجو و 
رســیدن به حس حضور یافتن است و ما فقط گاه آخرین 
حلقه را پررنگ کرده ایم که بســیارهم خوب است، اما باید 
از تأثیرگذاری فرهنگی و هنری امام رضا)ع( غافل نشویم. 
مرواریــد بابیان این نکته کــه ما نیازمنــد بهره گیری از 
فناوری های زیبایی شناسانه و هنری در بحث فرهنگ امام 
رضا)ع( هســتیم، بیان داشت: این نقش رسانه هاست، زیرا 
امروزه وظیفه رســانه ها فقط نقش انعکاس دهنده شرایط 
اقتصادی و اجتماعی جامعه نیســت وعالوه بر آن رسانه ها 
به عنوان یک خرد جمعی و بازوی تصمیم گیری و یک پروژه 

آینده پژوهی باید نقششان را ایفا کنند.
معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ وارشــاد 
اسالمی خراسان رضوی نیز در این دیدارگفت: تأثیر فضای 
مجازی رســانه ای و دسترسی آسان به اطالعات برای همه 
گروه های ســنی بر کسی پوشیده نیست. افشین تحفه گر 
افزود: خوشــبختانه روزنامه قدس با رفتن به سمت فضای 
مجازی و قدس آنالین به تأمین سلیقه مخاطب توجه داشته 

اســت. به هرحال آینده در دست فضای مجازی است و به 
اعتقاد من باید به دور از هیچ تعصبی خودمان را برای تغییر 
و تولید محتوای متناســب در فضای مجازی آماده کنیم. 
مدیرمسئول روزنامه قدس نیزدر این دیدار، گفت: اولویت و 
تأکید تولیت آستان قدس رضوی بر آن است که ما باید برسر 
مأموریت اصلی خویش قرار بگیریم.ایمان شمسایی افزود: 
نگاه ما به همه مسائل ازجمله سیاست از باب فرهنگی است.

وی با اشاره به این نکته که درحال حاضر از نظر حرفه ای نیز 
روزنامه ها تخصصی شده اند، اظهار داشت: به اعتقاد من باید 
به چگونگی نوع گفتن برای معارف اهل بیت)ع( اندیشید تا 
مبادا این گفتار به منبر و ســخنرانی شبیه شود. از این رو 
وجه تخصصی در حوزه معارف و رسانه در اولویت برنامه های 
روزنامه قدس قرار دارد. ایمان شمسایی با اشاره به این نکته 
که به طور قطع روزنامه قدس دارای تفاوت ویژه با ســایر 
روزنامه هاست، اظهار داشــت: در این روزنامه تفاوت هایی 
وجود دارد که موجب می شــود جنس و نوع کارمان دارای 
ویژگی هایی باشد و وظیفه ما؛ فکر و جهت دادن به افکار و 

حس و حال امام رضایی)ع( است.

  نگاه روزنامه قدس دلسوزانه
 و منصفانه است

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان شمالی نیز در 
دیداری جداگانه با اعضای تحریریه قدس در بجنورد گفت: 
نگاه روزنامه قدس و پایگاه خبری- تحلیلی قدس آنالین در 
خراسان شمالی دلسوزانه و منصفانه است.حسین فرخنده 
ضمن تبریــک این روز به خبرنگاران و دســت اندرکاران 
مؤسسه فرهنگی قدس، جایگاه این روزنامه و پایگاه خبری- 
تحلیلی  قدس آنالین را بسیار خوب دانست و اظهار داشت: 
خوشبختانه روزنامه قدس یکی از متنوع ترین روزنامه ها در 

بین مطبوعات کشور است که مخاطبان زیادی دارد.
وی با بیان اینکه نقدهای این رســانه بسیار دلسوزانه بوده 
است، ادامه داد: این زحمات، مرهون تالش و درایت مدیرانی 
است که به این رسانه در ابعاد مختلف توجه ویژه ای دارند.

 اخبار و مطالب 
 روزنامه قدس

  را همیشه دنبال 
 می کنم و جزو 

مشترکین همیشگی 
روزنامه قدس هستم
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حل جدول شماره قبل

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

آن جا  را  خون  و  پول  طاهر-  و  طیب   .۱
مشهور-  برد  نوآوری 2.  مي کنند-  ذخیره 
بي سواد  سد-  تخلیه اضطراري   سازه 
کمان  بازار-  پررونق  دوروي  بزرگ تر-   .۳
از  ضروري-  سیاسي-  کشتار   .4 صورت 
مرغ   .5 زمین  سطح  شکستگي هاي 
درك کردن  مقدار-  اندیشه-   مي رود- 
6. خرس آسماني- چندین مخزن- خسارت 
دانشگاهي-  مهندسي  رشته هاي  گروه   .۷
کاغذ یا پارچه باریک و بلند- نامي دخترانه 
8. از وسایل ژیمناستیک-نشریه اقتصادی 
لباس  چرك   - خبردادن   بین المللی- 
از غزوات- سود و فایده- دعاي زیرلب   .9 
۱0. ترقي دادن- سختي ها- لحظه ۱۱. مایه 
آباداني- گالبي- چوب شکسته بندي- آب 
از دریاهاي  آبي-  ناشنوا ۱2. ورزش مفرح 
رنگي جهان- حالت دست در زمان بازبودن 

انگشتان۱۳. فوقاني- اهل مکه- تکیه دادن 
۱4. کشتي جنگي- از وسایل بازي کودکان 
در بوستان ها- گیاه نان کالغ ۱5. شکوه گر- 

جدید- پیشوند استمرار

اسکي- شجره- تخت  ۱. عرصه مسابقات 
والدت  ماه  عرب-  عزیز   .2 پادشاهي 
امیرالمؤ منین علي»ع«- ابر پرباران- نهنگ 
فکرکننده-  بسیار  بافتني-  نخ   .۳ دریایي 
ضمیر  کوچک-  رودخانه   .4 طریقه 
وزني- نوعي کاغذ مرغوب عکاسي 5. خانه 
شعري- بسیار بزرگوار- خوانندگان- صحنه 
نمایش 6. اثري از »دافنه دوموریه« نویسنده 
آسیاب  زیرین  سنگ  خراب-   انگلیسي- 
۷. گرداگرد دهان- شایسته- غذاي کفش 
8. از وسایل گرمایشي منزل قدما- دل آزار 
سست   .9 شگفتي   – اندك  باران  کهنه- 

 رأي- نابودي- نشان جمع۱0. جمله قرآني- کشور باختری 
- شعله آتش ۱۱. از احشام- قیدوبند- روغن انگلیسی – 
فرزندکوه ۱2. از تقسیمات کشوري- نپذیرفتن- پایتخت 
کهن آسیایي ۱۳. پایتخت سیمي- بي همسر- از صنایع 
بي دفاع  شهر  سفتن-  ۱00درصد-  دستور-   .۱4  ادبي 

۱5. گیاه خورشتي- مونس- ورزش روي یخ
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