
 افزایش بهای سرویس مدارس 
در مشهد

 ضرورت بازنگری شیوه های
بازگشت ارز به استان از محل صادرات

در نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات عنوان شدمدیرعامل تاکسیرانی خبر داد

مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری مشــهد از افزایــش 20 درصدی بهای 
سرویس مدارس نسبت به ســال گذشته خبر داد.
احمد محبی در این خصوص، اظهار کرد: در جلسه 
کارگروه ماده 18 ویژه سرویس های مدارس براساس 
امتیازبندی تاکســیرانی و آموزش و پــرورش، 51 

شرکت برای سرویس دهی ...

نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات با حضور 
فعاالن عرصه اقتصاد و تجارت و جمعی از مسئوالن 
این حوزه روز گذشــته در شهرک فناوری صنایع 
غذایی و بیوتکنولوژی شرکت شهرک های صنعتی 
مشهد برگزار شــد.دبیرکل خانه صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: طبق 

آمار رسمی، کمتر از 20 درصد ...
.......صفحه 2 .......صفحه 3 

عملیات ساخت 5300 واحد مسکونی در خراسان رضوی
تمجید آیت اهلل علم الهدی 

از رشد صنایع دفاعی 
خراسان رضوی

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

قدس دغدغه این 
روزهای والدین را 

بررسی می کند

»لباس فرم 
مدارس« 
 از اجبار 

تا انکار
چند سالی است که دانش آموزان با لباس ها و فرم های 
با رنگ یکسان سال تحصیلی جدید را آغاز و به پایان 
می برند؛ این موضوع برای برخی خانواده های نیازمند 
مشکالتی را ایجاد می کند و با وجود تنگناهای مالی 
فراهم آوردنش خیلی آسان نیست. »زهرا- م« مادر 
دانش آموز مقطع دبســتان ضمن ابــراز ناراحتی از 
وضعیت نامناسب مرکزی که برای تهیه لباس به آنجا 

مراجعه کرده است...

با حضور استاندار، قائم مقام آستان قدس و دستور رئیس جمهور آغاز شد

.......صفحه 2 

گفت وگوی قدس با مدال آورندگان 
خراسانی المپیادهای جهانی

تحریم ها تأثیری 
بر کیفیت ورود به 

المپیادهای جهانی 
نداشته است

آیت اهلل علم الهدی در دیدار مدیران ارشــد صنایع دفاع خراســان 
رضــوی، گفت: در مســئله فناوری، امــروز وزارت دفاع در حدی 
اســت که توجه دشمنان به فناوری دستگاه نظامی ما جلب شده 
اســت.وی با بیان اینکه چشمگیری رشد علمی ما در دنیا عمدتاً 
در فناوری های نظامی است، ادامه داد: 40 سال پیش در شرایطی 
بودیم که پشتیبانی و تجهیز نظامی ما در دست دشمن بود و گلوله 

و لوله توپ نداشتیم.

.......صفحه 4 

فردا برگزار می شود
  بزرگداشت سی و هشتمین 

سالگرد شهیدان رجایی و باهنر
قدس: شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خراسان 
رضوی در اطالعیه ای اعالم کرد: مراســم بزرگداشت 
ســی و هشتمین سالگرد شهادت شــهیدان واالمقام 
محمدعلی رجایی و حجت االســالم والمسلمین دکتر 
محمدجواد باهنر، این دو یار دیرین امام خمینی»ره« 
و انقالب اســالمی، دو اسوه علم و عمل، تقوا و خلوص 
پنجشنبه هفتم شهریورماه از ساعت 17/30 الی 19 در 

صحن جامع حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی، ضمــن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عالی مقام هشتم 
شهریور و شهدای دولت، از عموم مردم شهید پرور 
مشــهد مقدس، زائران و مجاوران حضرت رضا)ع(، 
علمای اعالم، خانواده های معظم شــهدا، جانبازان، 
ایثارگران، اصناف و بازاریــان دعوت کرد با حضور 
معنوی و انقالبی خود، بار دیگر با آرمان های بلند و 
راه روشن این شــهدا و امام شهیدان تجدید میثاق 
نموده، با هم عهد ببندیم که در ادامه مسیر نورانی 
 آنــان مقاوم و اســتوار و با تبعیــت از رهنمودهای 
رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــت اهلل امــام 
 خامنــه ای »مدظلــه العالــی« منســجم و متحد 

خواهیم ماند.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان کشور: 
 نام خوابگاه ها 

به سرای دانشجویی تغییر می کند
 رضاطلبــی: ســامانه جامــع مدیریت 
بار  برای نخستین  خوابگاه های خودگردان 
در کشور و به همت مؤسسه آموزش عالی فردوس در 

مشهد رونمایی شد. 
به گزارش قدس آنالین، مراســم رونمایی از سامانه 
جامــع مدیریــت خوابگاه هــای خودگــردان برای 
نخستین بار در کشــور و همچنین افتتاح نگارخانه 
مؤسســه آموزش عالی فردوس با حضور قائم مقام 
صندوق رفاه دانشــجویان کشــور، مدیرکل میراث 
فرهنگی اســتان خراســان رضوی، معاون سیاسی 
امنیتی فرمانداری مشهد و جمعی از دانشگاهیان و 

خوابگاه داران دانشجویی استان برگزار شد.
در ادامه مراسم، عباس قنبری قائم مقام صندوق رفاه 
دانشجویان کشور گفت: اســکان و اقامت دانشجویان 
درمکان هایی که به اسم خوابگاه نام گذاری شده است 
صرفاً به معنای خوابیدن و استراحت کردن نیست از این 
رو اسم این مکان ها باید از خوابگاه به سرای دانشجویی 
تغییر پیدا کند که این موضوع حتی در ذهن دانشجوها 

نیز تأثیر گذاراست.
قنبــری افــزود: در حــال حاضر هزار و272 ســرای 
دانشجویی در کشور مشغول فعالیت هستند که 321 
واحد آن غیر دولتی و 951 واحد هم دولتی هستند که 

به صورت ملکی، وقفی و خیرساز ساخته شده اند.

  معاون سیاسی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در نیشابور:

انقالب اسالمی تمدن  ساز است
نیشــابور- خبرنگارقدس: معاون سیاســی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در یادواره شهدای کارمند منا 
و شهرک های نیشابور گفت: دنیا باید بپذیرد که زمان 
ظهور قدرت جدیدی به نام جمهوری اسالمی ایران فرا 
رسیده است و اینکه امروز ایران محاصره ناپذیر است، 

نتیجه خون شهداست.
سردار یداهلل جوانی اظهار کرد: انقالب اسالمی یک 
انقالب تمدن  ساز اســت و جبهه مقابل ما، از توان 
خود برای شکستن مقاومت چهل ساله  مان استفاده 

می کند.
وی افزود: تمام تالش دشــمن برای شکستن اعتماد 
ملت به رهبری اســت؛ ایــن درحالی اســت که در 
 تمام وصیت نامه های شــهدا به حمایت و پشتیبانی از 

والیت فقیه تأکید شده است.

 جاده »رشتخوار - تربت«
  بودجه میلیاردی می گیرد

»فیض آباد - کاشمر« قربانی!
هاشم رسائی فر: اختصاص 5 هزار میلیارد ریال به چهار 
بانده شــدن جاده رشتخوار به تربت حیدریه. این عنوان 
تیتری از قول نماینده مردم رشتخوار و خواف در مجلس 
شــورای اسالمی اســت که همین یکی دو روز گذشته 
در سفر اســتاندار به این منطقه بیان شــده بود. اینکه 
شرایطی فراهم شــده تا 5 هزار میلیارد ریال برای چهار 
بانده شدن جاده ای اختصاص یابد که دو شهر رشتخوار و 
تربت حیدریه را به هم وصل نماید اتفاقی ویژه برای مردم 
این منطقه اســت اما اگر این موضوع را بخواهیم با آنچه 
ظرف چهار سال گذشته برای بهسازی جاده فیض آباد به 
کاشمر مقایسه کنیم باید دست مریزاد بگوییم به آن هایی 
که توانسته اند برای جاده رشتخوار به تربت حیدریه چنین 
بودجه ای از دولت بگیرند. اما محور فیض آباد به کاشــمر 
سال هاست با همین شرایط فعلی به حال خودش رها شده 
است. با این توضیح که این جاده روزانه محل تردد تعداد 
قابل توجهی از خودروهای سبک و سنگینی است که از 
شرق کشور قصد مسافرت به پایتخت یا شهرهای غربی 
کشور را دارند و یا بر عکس. محوری که آمار تلفات باالیی 
دارد و خیلی از نقاطش به لحاظ فنی مشکالت متعددی 
دارد. پس درجه اهمیت وجود این جاده به مراتب خیلی 
باالتر از چهار بانده شدن جاده رشتخوار به تربت حیدریه 
است. نکته دیگر اینکه مقداری کار زیر ساختی برای دو 
بانده شدن محور فیض آباد به کاشمر در سال های قبل 
صورت گرفته اما متأســفانه به حال خود رها شده است! 
امیدواریم نمایندگان شهرستان های مه والت و کاشمر و 
سایر مدیران این دو شهرستان با پیگیری های خود بتوانند 
برای این جاده هم بودجه بگیرند تا دیگر شاهد حوادث 

ناگواری در این محور نباشیم.

خبر

تلنگر

خبر

قدس: همزمــان با هفته دولت ده ها پــروژه عمرانی و 
خدماتی در شهرهای مختلف استان های خراسان افتتاح 

و بهره برداری شد. 

 افتتاح و کلنگ زنی  28پروژه در حوزه آب
28پروژه حوزه آب در هفته دولت در خراســان رضوی 
افتتاح و کلنگ زنی شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان رضوی با اعالم این خبر اظهار داشت: این پروژه ها 
که شــامل حفر و تجهیز چاه، اصالح و توســعه شبکه 
توزیع، آبرســانی، ایمن سازی خطوط انتقال و ساخت 
مخزن ذخیره آب است در شهرهای خوشاب، نیشابور، 
چناران، خلیل آباد، ســرخس، طرقبه وشاندیز، گلبهار، 
مه والت، خواف، بجستان، گناباد، کاخک، تربت حیدریه، 
 بایگ، قلندرآباد و ســفید ســنگ افتتاح و یا عملیاتی 
شدند.ســید ابراهیم علوی اعتبار این تعــداد پروژه را 
478میلیــارد و 100میلیون ریال اعــالم کرد و گفت: 
ازاین تعداد 21 پروژه با اعتبار 157میلیارد و 100میلیون 
ریــال افتتــاح و 321میلیارد ریال هم صــرف اجرای 
پروژه هایی خواهد شد که در این هفته کلنگ زنی شدند.

  بهره برداری از2۶8 طرح برق رسانی 
2۶8 طرح برق رسانی خراسان رضوی در سومین روز از 

هفته دولت به طور همزمان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی در 
حاشــیه بهره برداری از طرح های برق استان در سبزوار 

گفت: این طرح ها با اعتبار ۶۶۶ میلیارد ریال اجرا شد.
محسن ذبیحی افزود: در این طرح های برق رسانی 112 
کیلومتر شبکه فشار متوسط، 143 کیلومتر شبکه فشار 

ضعیف و 180 دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است.

  افتتاح هفت پروژه بخش کشاورزی در نیشابور
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور از افتتاح هفت پروژه بخش 
کشاورزی در هفته دولت با اعتباری بیش از 82 میلیارد 

ریال و اشتغال زایی 15۶ نفر در این شهرستان خبرداد.

محمــد علی فرهمندراد گفــت: از مجموع هفت پروژه 
مذکــور پنج پروژه تولیدات دامــی، یک پروژه تولیدات 
گیاهی و یک پروژه صنایع تبدیلی است.خبر دیگر حاکی 
است شهردار بشرویه در مراسم افتتاح چند پروژه در این 
شهر گفت: با هدف توسعه امکانات و خدمات شهری در 
هفته دولــت از 30 پروژه خدماتی و عمرانی و دو پروژه 
شاخص بهره برداری خواهیم کرد. حسین باللی افزود: 
پروژه های شــاخصی که از دهه فجر 97 عملیات آن ها 
به پایان رســیده و یا در حال اجراست، از جمله آسفالت 
معابر با مساحت 45 هزار مترمربع، احداث پارک خطی 
در بولوار قائم، بوستان مادر، خانه بومگردی پناهی متعلق 
به شهرداری، زیباسازی و دیوارکشی آرامستان است که 
برای اجرای کل پروژه هــای افتتاحیه و پروژه هایی که 
کلنگ زنی خواهد شد مبلغی نزدیک به۶ میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شــده اســت. وی از اجرایی شدن 
عملیات بهســازی و جدول گذاری باند کندرو بولوار امام 
رضا )ع( هم خبــر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها 
اعتباری نزدیک به 700 میلیون تومان آماده شــده که 

در هفته دولت عملیات اجرایی آن را آغاز خواهیم کرد.

 بهره برداری از 13طرح و پروژه عمرانی، 
خدماتی و کشاورزی

بهره بــرداری از 13 طــرح و پروژه عمرانــی، خدماتی 
و کشــاورزی در دومین روز از هفتــه دولت و با حضور 
فرماندار و امام جمعه شهر ارسک و جمعی از مسئوالن 
ادارات و نهادهای دولتی شهرســتان بشرویه آغاز شد. 
بــرای اجرای این طرح ها اعتباری معــادل 3 میلیارد و 
800میلیون تومــان از محل اعتبارت ملی اســتانی و 
تســهیالت اشــتغال زایی و کمک های بالعوض دولتی 

هزینه شده است.
شهردار بشرویه طرح بهســازی تقاطع پارک شکوفه 
تــا بولــوار جانبــازان را از برنامه هــای اولویــت دار 
امسال شهرداری برشــمرد و گفت: با توجه به عبور 
ماشین های سنگین و نیمه سنگین در بولوار جانبازان 
و ورود آنان به محدوده شهری در محل تقاطع پارک 
شــکوفه و خیابان حجت، مشکالتی را برای مردم آن 
محل ایجاد کرده بود که با تملک امالک شخصی در 
آن محدوده قصد داریم این نقطه را اصالح و بهسازی 

کنیم.    

 افتتاح و بهره برداری
 از چند طرح آبرسانی و گردشگری

34 طرح آبرســانی به 40 روســتای خراســان رضوی 
با هزینه 222 میلیارد ریــال همزمان با هفته دولت به 
بهره برداری رســید. سرپرست شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی خراسان رضوی در این مراسم گفت: از هفته 
دولت سال گذشته تاکنون برنامه ریزی برای بهره مندی 
بیش از 1۶ هزار خانوار روســتایی با حدود 55 هزار نفر 
جمعیت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی در استان 
انجام شده است.سید ابراهیم علوی افزود: هزینه تکمیل 
و اجرای این تعداد طرح در مناطق روســتایی استان از 
اعتبارات صندوق توسعه ملی و استانی تأمین شده است.

  افتتاح متمرکز ۹ طرح گردشگری در نیشابور
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
نیشابور از افتتاح 9 طرح گردشگری در هفته دولت در این 
شهرستان خبر داد.محمداسماعیل اعتمادی گفت: همزمان 
با بزرگداشــت هفته دولت 9 طرح گردشگری شامل دو 
طــرح دولتی و هفت پروژه خصوصی بــا صرف هزینه و 

اعتباری بیش از 40 میلیارد ریال در نیشابور انجام شد.

  بهسازی ۹ واحد مسکونی مددجویان در صالح آباد 
دو واحد مسکونی ویژه مددجویان در شهرستان صالح آباد 
بهره برداری شد و بهسازی هفت واحد مسکونی روستایی 
نیز به پایان رســید.معاون کمیته امداد صالح آباد با اعالم 
این خبر گفت: بهسازی و تعمیرات هفت واحد مسکونی 
روستایی ویژه مددجویان کمیته امداد این شهرستان در 
روستاهای نقدعلی سفلی، کل ملک آباد، حاجی آباد، چشمه 
زرد، چشــمه عبدالکریم و باغکشمیر در مجموع به ارزش 
900 میلیون ریال انجام شد.علی اکرمی افزود: برای ساخت 
دو واحد مســکونی ویژه مددجویان کمیته امداد در شهر 
صالح آباد نیز 700 میلیون ریال هزینه شده، عالوه بر آن20 
طرح اشتغال زایی دامپروری و کشاورزی در روستاهای این 

شهرستان همزمان با هفته دولت به بهره برداری رسید.

همزمان با هفته دولت انجام شد

افتتاح و بهره برداری از ده ها پروژه عمرانی و خدماتی در خراسان 

قدس: معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد 
خراســان رضوی گفت: نخســتین مرحله جشن 
عاطفه ها در استان همزمان با سراسر کشور در 7 و 8 
شهریور ماه امسال در معابر عمومی و مصلی های نماز 

جمعه برگزار می شود.
حسین گیالسی با اعالم این خبر که جشن عاطفه ها 
با شــعار »با رنگ مهر رؤیایی را بســازیم« برگزار 
می شــود، افزود: به این منظور حــدود 400 پایگاه 
در سطح استان فعالیت دارند که 180 مورد آن در 

مشهد مقدس مستقر می شوند.

وی ادامه داد: ۶9 پایگاه در دفاتر کمیته امداد، 171 
پایگاه در مراکز نیکوکاری، 88 پایگاه در مشــهد و 
مابقی در مســاجد و مراکز مقاومت بسیج فعالیت 

می کنند.
گیالســی با اشاره به اینکه جشــن عاطفه ها در دو 
مرحله برگزار می شــود، افزود: نخستین مرحله در 
7 شهریور با مشــارکت مردم در معابر عمومی و 8 
شهریور با حضور نمازگزاران در مصلی های نمازجمعه 
و مرحله دوم در 10 مهرماه با مشارکت دانش آموزان 

برگزار می شود.

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در حال حاضر 
107 هــزار و 702 نفــر دانش آموختــه و در حال 
تحصیل در اســتان وجود دارد که تنها ۶0درصد از 
این جمعیت فعال هستند و مابقی غیرفعال هستند.

حســن نوری در جمع خبرنگاران با اشاره به اشباع 
شــدن برخی رشته های دانشــگاهی اظهار داشت: 
اما هنوز در رشــته هایی هماننــد خدمات حمل و 
نقل، دامپزشــکی، علوم تربیتــی و روزنامه نگاری 
 نرخ بیکاری پایین اســت.وی نرخ بیکاری در رشته 

روزنامه نگاری را۶/ 8 درصد عنوان کرد و افزود: نرخ 
بیکاری خراســان شــمالی در بهار سال جاری،9/7 
درصد است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 
8.8 درصــد بود.نوری همچنین گفــت: میانگین 
اشتغال حوزه کشاورزی در کشور17/7 درصد است 
که این آمار در استان خراسان شمالی 3۶/4 درصد 
است.مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی نیز 
در این جلســه تعداد مستمری بگیران و بیمه شده 
این سازمان را به ترتیب 1۶ هزار و 300 نفر و 110 

هزار نفر برشمرد.

۷ و۸ شهریور همزمان با سراسر کشور

مرحله اول جشن عاطفه ها برگزار می شود
یک مسئول در خراسان شمالی:

40 درصد از دانش آموختگان رغبتی برای کار ندارند
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با حضوراستاندار، قائم مقام آستان قدس و دستور رئیس جمهور آغاز شد

عملیات ساخت 5300  واحد  مسکونی درخراسان رضوی
قدس   عملیات اجرایی »طرح اقدام ملی« 
در قالب ساخت 5 هزار و ۳۷۸ واحد مسکونی، 
تأمین زمین برای ۱۷ هزار خانه در خراســان 
رضوی و همچنین ساخت آزمایشی 2 هزار و 
۷۶2 واحد مســکونی در شهرجدید گلبهار به 
مناســبت هفته دولت در مراسمی به صورت 
ویدئو کنفرانس توســط رئیس جمهوری آغاز 
شــد.عالوه بر این۱۳94 واحد مســکن مهر 
درسطح استان مورد بهره برداری قرار گرفت.

  اجرای بخشی از طرح در حاشیه شهر
استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
در چارچــوب طرح اقدام ملی 22 هزار و ۳۷۸ 
واحد مسکونی در این استان ساخته می شود 
تا مشــکالت مســکن بخشی از شــهروندان 
خراســانی در این حوزه برطرف شود.علیرضا 
رزم حسینی محل اجرای بخشی از این طرح 
را حاشیه شهر مشهد اعالم و بیان کرد: پدیده 
مزمن حاشیه نشینی افزون بر ۷۰ سال پیش 
در مشــهد آغاز شده و رفع آن نیازمند تالش 
و همکاری همه دست اندرکاران در بخش های 

مرتبط است.
وی افــزود: برای رفع پدیده حاشیه نشــینی 
در مشــهد عالوه بر اقداماتی که در گذشــته 
صــورت گرفته انــد، به تازگی نیز در هشــت 
محله این کالنشــهر طرح اقــدام ملی برای 
کاهش آسیب های اجتماعی اجرا شده است. 
۳2 دســتگاه اجرایی و حکومتی مســئولیت 
کاهش آسیب های اجتماعی در حاشیه شهر 
مشــهد را بر عهده گرفته اند. این طرح ۳۰۰ 
هزار نفر جمعیت را در حاشــیه شهر پوشش 
ادامه داد:  می دهد.استاندار خراســان رضوی 
برای جلوگیری از حاشیه نشــینی در مشهد 
برنامه هایی نیز از قبیل جابه جایی جمعیت در 
دستور کار قرار می گیرد.وی در ادامه همدلی 
مسئوالن را در استان بی نظیر توصیف و بیان 
کرد: همه مسئوالن ازجمله امام جمعه مشهد، 

دیگر ائمه جمعه و دســتگاه 
قضایی برای رشــد اقتصادی 
استان اتفاق نظر داشته و برای 
آبادانــی آن همــراه مجموعه 
رضوی  خراســان  استانداری 
طرح  به  حسینی  شده اند.رزم 
مثلث اقتصادی برای توســعه 
خراســان رضوی نیز اشاره و 
بیان کرد: معین های اقتصادی 
در اســتان شکل گرفته اند که 
با هدف توانمندســازی مردم 
و حــوزه اقتصــادی فعالیت 

می کنند.

  باالترین سرمایه نظام ، اعتماد مردم
 به مسئوالن است

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در این 
مراســم گفت: ارائه خدمات شایسته به مردم 
به ویــژه زائــران و مجاوران محــروم حضرت 
رضا)ع( از اولویت های آســتان قدس رضوی 
است. مصطفی خاکســار قهرودی اظهار کرد: 

هفتــه دولــت و ســالروز 
واالمقام  شهیدان  شهادت 
رجایــی و باهنــر بهانه ای 
اســت که یاد و خاطره آن 
بزرگواران را گرامی بداریم 
و همه تالش کنیــم تا با 
همدلی و همراهی بتوانیم 
گرهی از مشــکالت مردم 
شــریف ایــران اســالمی 

بگشاییم.
وی تصریــح کرد: باالترین 
ســرمایه نظــام مقــدس 
جمهوری اســالمی ایــران توجــه، اعتماد و 
اطمینان مردم به مسئوالن است و باید حافظ و 

نگهبان این سرمایه عظیم باشیم.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی ضمن 
قدردانی از تالش های ارزنده استاندار خراسان 
رضــوی برای رفع چهره فقــر و محرومیت از 
اســتان بیان کرد: آســتان قدس رضوی در 
شــهرهای چناران و سرخس به عنوان معین 
اقتصاد مقاومتی مشــغول فعالیت اســت و با 

تأکید تولیت معزز آســتان قدس رضوی خود 
را ملزم می دانیم که بــا همکاری و هم افزایی 
با بخش هــای دولتی برای حل مشــکالت و 
معضالت مردم گام های مؤثر و اساسی برداشته 

شود.

 واگذاری 32 هزار واحد مسکونی به مردم
مدیرعامل شرکت شــهرجدید گلبهار نیز در 
این مراسم گفت: اقدام ملی در گلبهار با تأمین 
زمین برای ساخت ۳ هزار و ۷۶2 واحد انجام 
شده است.هومن گریوانی افزود: بخش اعظم 
واحدهای مســکن مهر در شهرجدید گلبهار 
ساخته شده اند. از 4۰ هزار واحد مسکونی در 
این شهر تاکنون ۳2 هزار واحد در اختیار مردم 
قرار گرفته و دولت تمام تعهدات خود را در این 
حوزه انجام داده اســت. باقیمانده این واحدها 
متعلق به شرکت های تعاونی و دیگر نهادهای 
مشــابه اســت.وی گفت: هم اینک جمعیت 
گلبهار با رشــد باالیی روبه رو است که به ۸۰ 

هزار نفر رسیده است.

 در نشست تخصصی
 توسعه چرخه صادرات عنوان شد

  ضرورت بازنگری شیوه های
 بازگشت ارز به استان از محل صادرات

هاشــم رســائی فر: 
نشست تخصصی توسعه 
چرخه صادرات با حضور 
اقتصاد  عرصــه  فعاالن 
و تجــارت و جمعــی از 
ایــن حوزه  مســئوالن 
روز گذشــته در شهرک 

فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شــرکت شــهرک های 
صنعتی مشهد برگزار شد.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این 
نشست گفت: طبق آمار رسمی، کمتر از 2۰ درصد صادرات 4۰ 
میلیارد دالری کشور از آن بخش خصوصی است. این امر نشان 
می دهد فضا برای صادرکنندگان فراهم نیست و ضرورت دارد 
شیوه های بازگشت ارز به استان از محل صادرات خارجی مورد 
بازبینی قرار گیرد.فیروز ابراهیمی با بیان اینکه صادرکنندگان 
چهار برابر حجم تولید و صادرات، مالیات می پردازند، افزود: دو 
قشر حقوق بگیران و صنعتگران بار ۸5 درصدی پرداخت مالیات 
را به دوش می کشــند. این در حالی است که عدالت مالیاتی 
حکم می کند به اندازه سهم هر واحد در تولید ناخالص ملی از 
سبد مالیاتی کشور مالیات پرداخت کنند.ابراهیمی با بیان اینکه 
بازارهای هدف کاالهای صادراتی، افغانستان، عراق، تاجیکستان 
و... است، گفت: برای توسعه صادرات، در خانه صنعت، معدن 
و تجارت اســتان، بخش تجــارت خارجی را فعــال کردیم.
همچنین در این نشســت مهدی امینی، نایب رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان گفت: ۸۳ درصد صادرات متعلق به بخش دولتی 
است و ســهم بخش خصوصی در این زمینه حداقلی است؛ 
ضرورت دارد دولت در این زمینه شفاف ســازی کرده و اعالم 
کند چه میزان از ارز صادرات بخش دولتی بازگردانده شــده 
و سپس از بخش خصوصی برای بازگشت ارز درخواست کند.
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک ایران- گرجستان نیز در این 
نشســت اظهار داشت: قوانین موجود و خلق الساعه در بخش 
صادرات نه تنها مانعی برای پیشرفت صادرات است که از توسعه 
این امر جلوگیری می کند. در واقع قوانین موجود به جای اینکه 
دســت صادرکننده را بگیرد، مانعی بر سر راه شده و جلو پای 

صادرکنندگان سنگ اندازی می کند.
دکتر ســیده فاطمه مقیمی در ادامه افزود: اگر از تحریم های 
خارجی بگذریم، تحریم های داخلی مشکالت را بیشتر می کند. 
قوانینی که شرایط را به گونه ای فراهم کرده که تولیدکننده و 
صادرکننده نمی توانند نفس بکشند. این قوانین نه تنها بخش 

خصوصی را ضعیف تر می کند که آن را از بین می برد.

 مشهد میزبان تجار هفت کشور همسایه 
پس از پایان نشست تخصصی توسعه چرخه صادرات، نشستی 
رسانه ای برگزار شد که مدیرعامل شرکت نام آوران بام سبز از 
برگزاری نمایشگاه تولید ایرانی- برند جهانی با حضور تاجران 
هفت کشور همسایه در مشهد خبر داد.رضا جاللی گفت: در 
این نمایشگاه که ۱۷ تا ۱9 مهر برگزار خواهد شد، هیئت های 
تجاری از هفت کشــور ازبکستان، قزاقستان، روسیه، سوریه، 
عراق، عمان و افغانســتان حضور می یابند و به طور میانگین 
از هر کشــور 5۰ مقام و هیئت تجاری مشــارکت دارند.وی 
برپایی این نمایشــگاه را حلقه اتصال شــناخت بازار هدف 
برای تولیدکننده خواند و اظهار داشــت: شناسایی و معرفی 
تولیدکننده بنام و با کیفیت بــه هیئت های تجاری از دیگر 
اهداف برپایی نمایشــگاه صادراتی تولید ایرانی-برند جهانی 
است.وی با اشاره به اینکه نمایشگاه، خانواده محور است، گفت: 
در این نمایشگاه کاالهای پنج حوزه مواد غذایی، پوشاک، لوازم 
خانگی، دکوراسیون خانگی، محصوالت بهداشتی و آرایشی و 
شوینده عرضه می شود، محصوالتی که صادرات آن میسر است.

عضو کمیته شفافیت شورای شهر مشهد: 
 شهرداری 1/2 میلیارد سندکاغذی 

شهرسازی را در سامانه فاش  بارگذاری کند
 : طلبی ضا ر
عضوشــورای 
اســالمی شــهر مشهد 
گفــت: یک میلیــارد و 
ســند  میلیــون   2۰۰
حــوزه  در  کاغــذی 
شــهرداری  شهرسازی 

مشــهد وجود دارد که باید در سامانه فاش بارگذاری شوند و 
مانــع قانونی نیز بــرای این کار وجود نــدارد. محمد هادی 
مهدی نیا در گفت و گو با قدس آنالین اظهار داشت: قراردادها و 
سفرهای خارجی اعضای شورا و مدیریت شهری مشهد باید در 
سامانه فاش در دسترس همه قرار بگیرد که تاکنون بخشی از 
آن بارگذاری شده و پیگیر انتشار بقیه آن هستیم.وی بابیان 
اینکه شورای اسالمی شهر مشهد در دو سال گذشته کارنامه 
درخشانی در شفاف سازی داشته است، تصریح کرد: ۸5 درصد 
از مراجعات مردم به شــهرداری در حوزه شهرسازی است و 
امروز تمام صورتجلسه های هیئت پارکینگ، جلسات هیئت 
فنی، اطالعات پروانه، پایانکار، سند و طرح جامع در سیستم 
بارگذاری شده اند، در حالی که قبالً برای گرفتن همین موارد 

رانت ها و فسادهای زیادی در شهرداری رخ می داد.
عضو کمیته شفافیت شورای اسالمی شهر مشهد اظهار داشت: 
در حوزه اطالع رسانی این شفافیت اطالعات، کم کاری کرده ایم 
و بســیاری از شــهروندان هنوز از اینکه می توانند اطالعات 
شهرسازی خود را از ســامانه فاش دریافت و مشاهده کنند 
آگاه نیستند که برخی، از این ناآگاهی مردم سوءاستفاده هایی 

را انجام می دهند.

 تمجید آیت اهلل علم الهدی از رشد 
صنایع دفاعی خراسان رضوی

 قدس: آیت اهلل علم الهدی
 در دیدار مدیران ارشــد 
خراســان  دفاع  صنایع 
رضوی، گفت: در مسئله 
وزارت  امــروز  فناوری، 
دفــاع در حدی اســت 
به  توجه دشــمنان  که 
فناوری دســتگاه نظامی ما جلب شده است.وی با بیان اینکه 
چشمگیری رشد علمی ما در دنیا عمدتاً در فناوری های نظامی 
است، ادامه داد: 4۰ سال پیش در شرایطی بودیم که پشتیبانی 
و تجهیز نظامی ما در دســت دشمن بود و گلوله و لوله توپ 

نداشتیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه »سامانه باور 
۳۷۳« ما که قوی تر از اس ۳۰۰ روسیه است دنیا را شگفت زده 
کرده، خاطرنشان کرد: ترامپ در اجالس جی ۷ گفته: »ما با 
ایران کاری نداریم، نمی خواهیم نظام مردم آن را عوض کنیم، 
فقــط دو کار داریم، یکی فناوری هســته ای را کنار بگذارد و 
یکی موشــکی« این اظهار ضعف و عجــز بزرگ ترین قدرت 
نظامی دنیاست که می گوید از توان هسته ای و موشکی ایران 
می ترسیم.وی یادآور شد: نیروهای نظامی و مسلح، با مدیریت 
رهبر معظم انقالب رشد کردند، اگر دولت ها به جریان مدیریت 
رهبری و رهنمودهای ایشان توجه می کردند، امروز در کشور 

مشکلی نداشتیم.
آیت اهلل علم الهدی ضمن تمجید از رشد صنایع دفاع استان، 
ابراز امیدواری کرد: این جمع و نیروهای با اخالص، در جریان 
دینمداری کامل قرار بگیرند و این مســیر را ادامه دهند.وی 
همچنین به اهمیت تقویت بنیه های فرهنگی و رشد آن در بین 
خانواده ها اشاره کرد و گفت: مشکل ما با برنامه های کالسی 
و سازمانی حل نمی شود، هرچه بخواهیم از طریق برنامه های 
کالســی و همایش ها مشــکل را حل کنیــم، کمتر موفق 
می شویم، نیاز به فعالیت های فرهنگی درون خانواده هاست.

امام جمعه مشهد مقدس اضافه کرد: در مشهد امکانات خوبی 
همچون حوزه علمیه قوی و آستان قدس رضوی وجود دارد 
که نظیر چنین ظرفیتی در دیگر نقاط کشــور نیست، از این 

ظرفیت برای تقویت فعالیت های فرهنگی استفاده کنید.

 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 خراسان رضوی: 

  5هزارشغل جدید 
در استان ایجاد می شود

تعاون،  مدیرکل  قدس: 
کار و رفــاه اجتماعــی 
از  رضــوی  خراســان 
به  طــرح  افتتــاح 42 
تعاون  هفته  مناســبت 
با ســرمایه گذاری ۱5۸ 
میلیارد تومان و ایجاد 5 
هزار و 22۸ فرصت شغلی در استان خبر داد.محمد سنجری 
روز گذشته به مناســبت هفته تعاون در جمع خبرنگاران از 
فعالیت ۶ هزار و 94۶ شرکت تعاونی با اشتغال زایی برای ۱۱4 
هزار و 5۷4 نفر و عضویت 4 میلیون و ۷۳4 هزار و 9۰۱ نفر با 
سرمایه ثبتی بیش از 4۰۶ میلیارد تومان در این استان خبر داد.
وی افزود: تعاونی های خراســان رضوی در ســال گذشــته 
۱۸۰ میلیون دالر انواع محصوالت شــامل سوخت، زعفران، 
محصوالت غذایی، مصنوعات فلزی و ســنگ ساختمانی به 
کشور های همسایه صادر کردند که صادرات سوخت به صورت 

فصلی و به میزان معین به تعاونی های مرزی اختصاص دارد.
سنجری تصریح کرد: سال گذشته ۶52میلیارد تومان اعتبار 
اشــتغال پایدار برای استان ابالغ شــد که تنها  5۶۰میلیارد 
تومان تخصیص پیــدا کرد و 4۱۰میلیارد تومان آن در قالب 
5 هزار و ۸۰۰ طرح و ایجاد اشــتغال برای۱2 هزار و۸۰۰ نفر 
جذب شد. امسال نیز از محل تبصره ۱۸، در حدود 2 هزار و 
۸۰۰ میلیارد تومان با تعهد ایجاد 4۶هزار شــغل در خراسان 
رضوی در نظر گرفته شده است که تاکنون 2۰درصد آن ابالغ 
شده است.وی درباره آخرین وضعیت تعاونی های مسکن مهر 
خراسان رضوی نیز گفت: از 42 هزار واحد مسکن مهر استان 
تاکنون ۷ هــزار و 9۰۰ واحد در مرحله پی ریزی باقی مانده 
که علت آن همکاری نکردن متقاضیان اســت؛ برای آن ها در 
شورای عالی مســکن استان تعیین تکلیف شده است که یا 
به صورت خود مالکی به افراد متقاضی واگذار می شــود یا با 
شرایطی در اختیار انبوه ســازان قرار می گیرد.وی با اشاره به 
برنامه های متنوع هفته تعاون در سال جاری گفت: دراین هفته 
از 2۱ تعاونی و اتحادیه برتر استانی و 9 تعاونی برتر ملی تجلیل 
می شود.بیدختی، مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون خراسان 
رضوی نیز در این مراسم گفت: ۷۰درصد تسهیالت این بانک 
به بخش تعاون و ۳۰ درصد نیز به بخش خصوصی پرداخت 
می شود. سال گذشته ۷ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال تسهیالت 
از طریق این بانک در استان پرداخت شد؛ همچنین اعتبارات 
اشتغال روستایی در سال جاری بیش از اعتبارات مصوب بوده؛ 
میزان جذب اعتبارات در این بخش ۱۰2درصد است که رتبه 

نخست کشور در این حوزه را دارا هستیم.

  حاشیه های ادامه دار انتخابات باطل شده
مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراســان رضوی نیز در پاسخ به 
پرسشی در مورد ابطال انتخابات اتاق تعاون استان گفت: نظر ما 
بر اجرای قانون است و ابطال انتخابات در صورت نقض قانون، 
طبیعی است. در برگزاری انتخابات هیچ هزینه ای از بیت المال 
نشده است و با دموکراسی که در بخش تعاون حکمفرماست و 
فرصت اعتراضی که در نظر گرفته شده، مراحل قانونی پس از 
برگزاری انتخابات برای رسیدگی به اعتراضات انجام و نظر به 

ابطال انتخابات داده شده است.
ابوی، دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نیز گفت: از همان ابتدای 
برگزاری مجمع عمومی اتاق تعاون، اختالفاتی درباره حضور 
افراد در مجمع مطرح بود و نظر کارشناسان این بود هر کسی 
که حق عضویت واریز می کند و یا اینکه تنها تعاونی هایی که 
اساس نامه آن ها تطبیق داده شده، مجاز به شرکت در انتخابات 
هستند؛ اما پس از بررســی ها مشخص شد برخی تعاونی ها 
تطبیق اساس نامه نداشتند و یا نماینده معرفی شده اتحادیه ها 
باید عضو تعاونی های زیرمجموعه اتحادیه باشند که معلوم شد 
برخی نماینده ها عضو نبودند، بنابراین در نهایت بطالن نتایج 

اعالم شد.
ابوی  افزود: به زودی انتخابات مجدد برگزار خواهد شد.

 تکتم بهاردوست: چند سالی است که دانش آموزان با لباس ها و فرم هایی با 
رنگ یکســان سال تحصیلی جدید را آغاز و به پایان می برند؛ این موضوع برای 
برخی خانواده های نیازمند مشــکالتی را ایجاد می کند و با وجود تنگناهای مالی فراهم 
آوردنش خیلی آسان نیست.»زهرا- م« مادر دانش آموز مقطع دبستان ضمن ابراز ناراحتی 
از وضعیت نامناسب مرکزی که برای تهیه لباس به آنجا مراجعه کرده است، می گوید: پس 
از اینکه زمان برگه های نوبت دهی تهیه فرم مدرسه رسید به یکی از مکان ها مراجعه کردم، 

ولی متأسفانه لباس فرزندم آماده نبود.
 پس از معطلی بســیار، لباس ها را از تولیدی مورد نظر آوردند؛ حتی یک جای کوچک 
برای اینکه فرزندم بتواند لباس را بپوشــد وجود نداشت؛ یک مکان آلوده و شلوغ. خیلی 
از خانواده ها مثل من تا رسیدن لباس های فرم منتظر بودند و جالب تر اینجا که لباس ها 
اصالً بر اســاس سایز مرتب نبود و ما باید از بین لباس هایی که روی هم ریخته شده بود 
اندازه مناسب را پیدا می کردیم.یکی دیگر از والدین به نام »ز - عبادی« می گوید: متأسفانه 
بعضی از این لباس ها از پارچه های نامرغوب تهیه شــده تا جایی که پس از یکی دو ماه 
استفاده، دیگر نه رنگ دارد و نه جانی برای استفاده و کامالً نخ نما شده است. خیلی کم 
پیش می آید لباس فرمی سایز دانش آموزی باشد؛ من خودم بارها مجبور شده ام لباس را 

به خیاط بدهم تا اندازه فرزندم کند.

 دخالتی در تولید نداریم
اما در همین زمینه ســیدمهدی لسان طوسی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک 
مشهد که هر ساله متولی تهیه و توزیع لباس فرم مدارس مشهد بوده است، گفت: اتحادیه 
فروشندگان پوشاک از سال ها پیش، وضعیت لباس فرم مدارس و ساماندهی آن را پیگیر 
بوده و در همه این سال ها تالش داشته رانت ها و هزینه های اضافی دالالن را حذف کرده 
و کارها را از نظر کمی و کیفی به درجه ای برساند که هم رضایت والدین را به همراه داشته 

باشد و هم تولیدکننده به اهدافش که اشتغال زایی است، برسد.
وی افزود: اما متأسفانه شرایطی که امسال ایجاد شد و مطالبه درصدی از بهای لباس فرم 
از ســوی آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی، عمالً کار را برای تولیدکننده سخت 
کرد و همه این ها سبب شده امسال تعاملی از این نظر با آموزش و پرورش نداشته باشیم.

لسان طوسی ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش و پرورش می گوید باید بعضی از هزینه های 
مدارس توســط اولیا تأمین شود، در همه این مدت ازهمان ابتدا ضمانت نامه ای را مبنی 
بــر دریافت ۱۰ درصد از کل مبلغ هزینه لباس های فــرم از واحدهای تولیدی فعال در 
این زمینه دریافت می کنند؛ این در حالی اســت که هنوز لباســی دوخته و تحویل داده 
نشده است و اصالً معلوم نیست ما بتوانیم آن تعدادی که قرارداد بسته ایم را تحویل اولیا 
بدهیــم. باید پیش از آن ۱۰درصد ضمانت نامه را به آموزش و پرورش بپردازیم که از این 
مبلغ ۳ درصد سهم ســازمان دانش آموزی است. همین عامل موجب شده خیلی از این 
تولیدکنندگان به موضوع معترض باشند. ما قرار بود با کمترین هزینه، هم تولیدکننده را 
راضی نگه داریم و هم دانش آموز را، ولی عمالً به این خواســته نرسیدیم، به همین دلیل 

اتحادیه امسال دخالتی در تولید فرم مدارس ندارد. 

  لباس فرم مدارس گران شد
همچنین علی محمد یونسی، مدیر سازمان دانش آموزی خراسان رضوی گفت: ما با تعامل 
با اتحادیه خیاطان و البته سازمان صنعت، معدن و تجارت، تولید و ارائه فرم مدارس را از 
ابتدای ســال گذشته به عهده گرفتیم. در اسفند سال 9۷ فراخوانی با هماهنگی سازمان 
صمت منتشر شد که تولیدکنندگان متقاضی تهیه فرم مدارس می توانند اعالم آمادگی 
کنند؛ ۱4۰ تولیدکننده مراجعه کرده اند و همه این تولیدی ها توسط سازمان صمت بازدید 

شده و از این تعداد ۱۱4 تولیدی تأیید و به آموزش و پرورش معرفی شدند.
یونسی ادامه داد: با وجود همه این ها اردیبهشت امسال ساماندهی لباس فرم دانش آموزان 
رسماً از سوی وزیر آموزش و پرورش به سازمان دانش آموزی واگذار و اقدامات برای تولید 
این لباس ها آغاز شــد. تولیدی های متقاضی، نمونه کارهای خود را در نمایشــگاهی در 
ســازمان دانش آموزی ارائه داده اند. با حضور نمایندگانی از صمت، سازمان دانش آموزی، 
هنرستان های فنی و حرفه ای و البته کمیته قیمت گذاری با توجه به وضعیت نوسان های 
بازار قیمت گذاری انجام و قیمت مقطوع شد. البته ناگفته نماند که در همان زمان، واحد 
تولیدی می توانست ناحیه پیشنهادی خود را اعالم کند تا پس از تأیید، به ناحیه مورد نظر 
معرفی شود. با همه این ها باز هم تأکید می کنم که تهیه فرم دانش آموزی کامالً اختیاری 

است و اجباری برای تهیه آن برای والدین نیست.
مدیر سازمان دانش آموزی خراسان رضوی در پاسخ به ادعای نایب رئیس اتحادیه پوشاک 
دوخته مشهد در خصوص سهم۱۰ درصدی سازمان دانش آموزی از کل مبلغ لباس فرم 
مــدارس از واحدهای تولیدی، اضافه کرد:هیچ مبلغی از محل هزینه این فرم ها به جیب 
آموزش و پرورش نمی رود و با توجه به دســتورعمل وزارتی تا ۱۰ درصد از محل ســود 
فروش انبوه معموالً بین 4 تا ۸ درصد به سازمان دانش آموزی به عنوان نهاد دانش آموزی 
غیردولتی پرداخت می شود. از این مبلغ حدود ۷۰ درصد به حساب مدارس برای تأمین 
هزینه های فرهنگی و ۳۰ درصد دیگر برای مسائل نظارتی از جمله سامانه، فراخوان روزنامه 

و ناظرانی که در این خصوص فعالیت داشته اند هزینه می شود.
یونسی در خصوص افزایش قیمت فرم های مدارس در سال جاری گفت: با توجه به وضعیت 
اقتصادی، فرم مدارس امسال بین حدود ۳5 تا ۳۸ درصد افزایش قیمت داشته است و توزیع 
این فرم ها هم از ۱۰ مرداد آغاز شده و تا روزهای پایانی شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

قدس دغدغه این روزهای والدین را بررسی می کند
»لباس فرم مدارس« از اجبار تا انکار

پدیده مزمن 
حاشیه نشینی افزون 
بر ۷0 سال پیش در 

مشهد آغاز شده 
و رفع آن نیازمند 

تالش و همکاری همه 
دست اندرکاران در 

بخش های مرتبط است
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     فرماندار:
سبزوار، تولیدکننده یک سوم شیالت 

خراسان رضوی است

قدس: سبزوار با تولید ساالنه ۳ هزار و 2۰۰ تن ماهی 
ســردابی و گرمابی یک ســوم تولید شیالت خراسان 

رضوی را برعهده دارد.
فرماندار سبزوار در نشست خبری هفته دولت با اشاره 
به افزایش تولید محصوالت اساسی در این شهرستان 
گفت: امسال 29 هزار تن گندم در این شهرستان تولید 
شد که نسبت به پارســال ۸ هزار تن افزایش یافته و 
خرید تضمینی این محصول هم ۳۰ درصد بیشتر شده 

است.
برادران رشــد صنعت را از دیگر شــاخص های توسعه 

سبزوار دانست. 

    مسئول بسیج دانش آموزی استان خبرداد
شرکت 500 دانش آموز خراسان 

رضوی در راهپیمایی اربعین امسال

درود- خبرنــگار قدس: امســال 5۰۰ دانش آموز 
خراسان رضوی در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی 

شرکت می کنند. 
مســئول بسیج دانش آموزی خراســان رضوی با بیان 
این خبر گفت: برای نخســتین بار سال گذشته 25۰ 
دانش آموز خراسان رضوی به راهپیمایی اربعین حسینی 
اعزام شدند؛ امسال 5۰۰ دختر و پسر مقطع متوسطه 
دوم استان به این مراسم معنوی به مدت ۱۰ روز از ۱5 
تا 25 مهر اعزام می شوند و پیش از اربعین حسینی به 
کشــور بازمی گردند تا به شلوغی ها برخورد نکنند و از 

فضیلت اربعین بهره مند شوند.

    استاندار خراسان جنوبی:
 تمامی روستاهای باالی 20 خانوار

 تا پایان دولت گازدار می شوند

ایرنــا : اســتاندار خراســان جنوبی گفت: براســاس 
برنامه ریزی های صورت پذیرفته تا پایان دولت دوازدهم 
همه روستاهای باالی 2۰ خانوار و روستاهای پرجمعیت 

زیر 2۰ خانوار استان از نعمت گاز برخوردار می شوند.
معتمدیان در آیین افتتاح گازرســانی به ۱4 روســتای 
شهرستان بیرجند افزود: یکی از اولویت های اصلی استان، 
گازرســانی به روستاهاست؛ تاکنون ۶۷ درصد روستاهای 
باالی 2۰ خانوار خراســان جنوبی از  این نعمت برخوردار 
شدند و تا پایان امسال به بیش از ۸2 درصد می رسد.وی 
گفت: دولت در بودجه سال 9۸ اعتبارات قابل توجهی را برای 
استان های کمتر برخوردار به ویژه خراسان جنوبی ابالغ کرد.



روی خط حادهث

شهری

حمل و نقل

مدرهس

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد خبر داد
  بهره برداری از دوربرگردان غیرهمسطح 

آیت اهلل رفسنجانی تا دو ماه دیگر 
مدیرعامــل  ایســنا: 
عـمـــران  سـازمـــان 
شهـرداری مشهـد گفت: 
انجام ۵۱۰ مترمکعب  با 
تقاطــع  بتن ریــزی، 
غیرهمســطح آیــت اهلل 
 ۶۰ رفسنجانی  هاشمی 

روز دیگر آماده بهره برداری خواهد شد.احســان عظیمی در 
این خصوص افزود: با تأکید شهردار مشهد و معاون عمران، 
حمل و نقل و ترافیک مبنی بر سرعت در اجرای پروژه های 
عمرانی، دوشــنبه شــب گذشــته بتن ریزی دوربرگردان 
غیرهمســطح آیت اهلل هاشمی رفســنجانی به میزان ۵۱۰ 

مترمکعب انجام شد.
وی اضافه کرد: با توجه به انجــام بتن ریزی در حال حاضر 
اجرای جدول کشــی، نصــب گاردریل و روکش آســفالت 
باقیمانده که عملیات روکش آســفالت حدود ۲۸ روز آینده 

اجرا خواهد شد.
عظیمی ادامه داد: اکنون از زمان بندی در نظر گرفته شــده 
و تابلو روزشمار پروژه ۱۰۱ روز باقی مانده است اما با توجه 
به پیشــرفت عملیات اجرایی و کارهــای باقیمانده، تقاطع 
غیرهمسطح آیت اهلل هاشمی رفسنجانی حدود ۶۰ روز آینده 

و ۵۰ روز زودتر از زمان بندی آماده بهره برداری خواهد شد.

  اتوبوس مشهد- استانبول به راه افتاد
قــدس: از ایــن پس 
شــرکت های حمــل و 
جاده ای  بین المللی  نقل 
خراسان رضوی با اتوبوس 
بیــن مشــهد و ترکیه 

مسافر جابه جا می کنند.
رئیــس اداره ترانزیــت 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان با اعالم این 
خبر گفت: راه اندازی ســرویس جاده ای بین مشهد مقدس و 

استانبول براساس انعقاد تفاهم نامه کشوری فراهم شده است.
حمید محمدی افزود: هم اکنون خطوط منظم مسافربری از 
شهرهای تهران و تبریز بین دو کشــور ایران و ترکیه برقرار 
است.وی گفت: همچنین خطوط منظم اتوبوسرانی در مسیر 
مشهدمقدس به هرات، مشهد مقدس به الهور و مشهد مقدس 
به کربال برقرار اســت که سال گذشته ۱۳ هزار مسافر از این 

طریق جابه جا شدند.
رئیــس اداره ترانزیت خراســان رضــوی افزود: بــه تازگی 
موافقت نامه ای بین ایران و کشــور جمهوری آذربایجان برای 
راه اندازی خط منظم مســافری به امضا رســید که شرکت 
مسافربری خصوصی در حال پیگیری راه اندازی خط مسافربری 

مشهد مقدس به باکو است.
افزایش نرخ ارز و گران شــدن بلیت هواپیما در مسیر مشهد 
به کشورهای همســایه از علل افزایش تمایل برای سفرهای 

اتوبوسی به این کشورهاست.

 افزایش بهای سرویس مدارس در مشهد
قدس: مدیرعامل سازمان 
مدیریــت و نظــارت بر 
تاکســیرانی شــهرداری 
افـزایـــش  از  مشـــهد 
۲۰درصدی بهای سرویس 
مدارس نســبت به سال 

گذشته خبر داد.
 احمــد محبــی در این خصــوص، اظهــار کرد: در جلســه 
کارگروه ماده ۱۸ ویژه سرویس های مدارس براساس امتیازبندی 
تاکسیرانی و آموزش و پرورش، ۵۱ شرکت برای سرویس دهی به 

دانش آموزان انتخاب شدند.
وی ادامه داد: مدارس میان این تعداد شــرکت تقسیم و پیش 
از آغاز ســال تحصیلی جلسه توجیهی با مشارکت راهنمایی و 
رانندگی و سازمان تاکســیرانی برای سرویس دهی مناسب به 

دانش آموزان برگزار خواهد شد.
محبی با بیان اینکه »بیش از 7 هزار خودرو از جمله ۵۰۰ ون از 
ابتدای مهر به بیش از ۸۰ هزار دانش آموز سرویس دهی می کنند« 
تصریح کرد: ثبت نام رانندگان متقاضی سرویس مدارس از طریق 
سامانه سپند انجام و رانندگان و خودروها ابتدا از طریق سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی گزینش و سپس به شرکت ها 

معرفی می شوند که این کار در حال انجام است.
وی خاطرنشــان کرد: پس از گزینش، برچســب ویژه سرویس 
مدارس برای خودروها صادر می شــود و رانندگان ملزم به نصب 
آن روی خودروهای سرویس مدارس هستند، در غیر این صورت 
توسط پلیس راهور و بازرسان سازمان تاکسیرانی متوقف و اعمال 

قانون خواهند شد.
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری 
مشــهد در خصوص نرخ ســرویس مدارس نیز گفت: براساس 
مصوبه شــورای شــهر، بهای ســرویس دهی مدارس در سال 
تحصیلی 99-9۸ با توجه به افزایش قیمت خودروها، لوازم یدکی 

و سایر موارد، حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی اضافــه کرد: بــا توجه بــه برنامه ریزی های انجام شــده، 
ســرویس دهی مدارس از ابتدای مهرماه با وضعیت مناسب تری 

نسبت به سال گذشته انجام خواهد شد.

پدر معتاد تهدید کرد دخترش را خواهد کشت
  عملیات نفسگیر پلیسی 

برای نجات یک گروگان
خبرنگار  بجنــورد- 
انتظامی  فرمانده  قدس: 
خراسان شمالی از آزادی 
فاروجی  بچــه  دختــر 
دوســاله که توسط پدر 
معتادش گروگان گرفته 
شــده بــود، در پی یک 

عملیات پنج ساعته پلیسی خبر داد. 
سردار علیرضا مظاهری دراین باره گفت: در پی تماس شهروندان 
مبنی بر اینکه یک معتاد متجاهر در یکی از روستاهای شهرستان 
فاروج اقدام به ایجاد مزاحمت برای اهالی روســتا و خانواده اش 
کرده است، بالفاصله مأموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام 
شــدند. وی با اشــاره به اینکه متهم به محض رؤیت مأموران 
اقدام به فحاشــی و پرتاب سنگ به سمت آنان می کند، افزود: 
در نهایت متهم به داخل منزل متواری و کوک دو ســاله اش را 
گروگان می گیرد. این مقام ارشــد انتظامی در استان با اشاره به 
اینکه فرد مورد نظر مأموران را تهدید کرده که اگر نزدیک شوند، 
کودک خردسال را خواهد کشت، یادآور شد: مأموران انتظامی 
ابتدا با انجام یکسری اقدامات فنی و پلیسی متهم را به آرامش 

دعوت کردند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه این فرد به علت شدت اعتیاد به 
موادمخدر صنعتی با مأموران درگیر شد، تصریح کرد: در نهایت 
متهم با هوشــیاری و ســرعت عمل مأموران دستگیر و به مقر 
انتظامی منتقل شد. ســردار مظاهری با بیان اینکه مأموران با 
تالش فراوان دختر بچه دو ســاله که از ساعت ۱4 روز یکشنبه 
گذشته تا ساعت ۱7 همان روز گروگان گرفته شده بود را آزاد و 
به مادرش تحویل دادند، خاطرنشان کرد: متهم نیز بعد از تشکیل 

پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

یک مقام مسئول در گمرک اعالم کرد
 کاهش13 درصدی پرونده های قاچاق کاال 
فارس: ناظــر گمرکات 
خراســان رضوی گفت: 
اول  ماهــه  چهــار  در 
امسال نســبت به  مدت 
مشابه ســال قبل، تعداد 
پرونده هــای قاچاق کاال 
در گمرک استان خراسان 

رضوی ۱۳ درصد کاهش یافته است.
امید جهانخواه روز گذشــته اظهار داشــت: بیشــترین تعداد 
پرونده، مربوط به  گمرک دوغارون با ۱۸۸ پرونده در چهار ماهه 
نخست سال جاری بوده است. وی از کاهش زمان رسیدگی به  
پرونده های قاچاق کاال در گمرکات خراســان رضوی خبر داد و 
تصریح کرد: ایجاد سامانه های الکترونیکی از جمله سامانه جامع 
امور گمرکی و پنجره تجارت فرامرزی در شناسایی اسناد جعلی 
و جلوگیری از ورود کاالی قاچاق و نیز تســریع در رسیدگی به 
 پرونده ها مؤثر بوده است. ناظر گمرکات خراسان رضوی اظهار 
کرد: متوسط زمان رسیدگی به  پرونده ها در بخش قاچاق کاال در 

حال حاضر از ۲۶ روز به سه روز کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در مرز دوغارون، سرخس و لطف آباد 
سه دستگاه xray داریم که در راستای تسریع در تجارت، این 

تعداد را در مرز دوغارون دوبرابر کرده ایم.

  160 رأس دام قاچاق در مرز توقیف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراسان  استان  مرزبانی 
رضوی از کشف بیش از 
موادمخدر  کیلوگرم   ۲۵
سنتی و توقیف ۱۶۰رأس 
دام در مرزهای خراسان 

رضوی خبر داد.
سردار ماشااهلل جان نثار، فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی 
در تشــریح این خبر بیان داشت: طی اخبار و اطالعات بدست 
آمده، مرزداران مرزبانی اســتان خراسان رضوی در پی چندین 
مرحله عملیات، موفق  به کشــف محموله موادمخدر و توقیف 

احشام شدند.
فرمانده مرزبانی استان افزود: در پی اشرافیت اطالعاتی، مرزبانان 
این فرماندهی در چندین عملیات، مقدار ۲۵ کیلو و 9۰۰ گرم 
تریاک را کشف کردند. از سوی دیگر  مأموران هنگ مرزی تایباد 
توانستند ۱۶۰ رأس دام غیرمجاز را توقیف نمایند. در این رابطه 

دو قاچاقچی هم دستگیر شدند.

با تالش مرزبانی صورت گرفت
  کشف چند قلم کاالی قاچاق 

در یک هفته گذشته
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراسان  استان  مرزباني 
کشــف ۵۰۰  از  رضوي 
کاالی  ریــال  میلیــون 
قاچاق در مرزهای استان 

خبر داد.
جان نثار،  ماشااهلل  سردار 
فرمانده مرزباني استان خراســان رضوي در این خصوص بیان 
داشت: در ایست و بازرسی های انجام شده، مرزبانان هنگ مرزی 
و مرزبانی درجه یک تایباد موفق به کشف چندین مورد کاالی 
قاچاق شدند. کشفیات مذکور شــامل  اقالمی از قبیل لباس، 

پارچه، رسیور، زیورآالت، موادغذایی و ... بود.
وی با اشاره به برخورد قاطع با قاچاقچیان گفت: این مقدار کاالی 
قاچاق در یک هفته و از چندین قاچاقچی کشف شد که متهمان 
پس از دستگیری به مراجع قضایی هدایت شده اند. کارشناسان 
ارزش این کاالهای مکشــوفه را 49۱ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال 

برآورد کرده اند.

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     .

 لباس فرم های بی کیفیت مدارس
چرا هیچ کس بر کیفیت لباس های فرم مدارس 
به خصوص در مدارس ابتدایی نظارتی نمی کند. 
امســال هم مانند ســال گذشــته لباس های 
بی کیفیت تحویل بچه ها دادند که هنوز به سه ماه 
نرســیده یا رنگ آن می رود و یا پاره می شود. 
خیاط ها همه آشنایان کارکنان مدارس هستند 

که با پارتی بازی کار را انجام می دهند.
935...9230

 گرفتن پول زور در آموزشگاه های رانندگی
در آموزشــگاه های رانندگــی از متقاضیان 
به روش های مختلف پــول زور می گیرند و 
بدون دلیل افراد را به خصوص خانم ها را رد 
می کنند تا دوباره چند ساعت در آموزشگاه 

کالس بروند و پول بپردازند.
915....2101

برای که  خانوادگــی  رفیق   عقیل رحمانی 
باال کشــیدن یک باغ ویالی گرانقیمت پس از 
مرگ دوستش چندین نقشــه اجرا و نتوانسته 
بود به خواســته اش برسد، چهار شرور را با وعده 
واگذاری یک زمین چند هزار متری، به ســراغ 

خانواده متوفی فرستاد!

 تنظیم قولنامه جعلی برای باال کشیدن باغ
فرد طماع از دوستان قدیمی خانواده ای بود که در 
حوالی شاندیز یک باغ ویالی گرانقیمت داشتند. 
مدت ها این رفت و آمد و دوســتی ادامه داشت 
تا اینکه مالک باغ ویالی چند صد میلیونی فوت 
کرد. رفیق قدیمی که سال ها سر سفره رفاقت این 
خانواده نشسته بود، نقشه ای شیطانی به سرش 
زد و تصمیم گرفت هر طور شده مالک باغ ویالی 

دوست قدیمی اش شود!
برای اینکه به هدفش برســد، مدتی بعد از فوت 
کردن مالک و در مرحله اول یک قولنامه جعلی 
ساخت و پس از جعل امضای فروشنده، امضای 

چند شاهد دروغین را هم پای قولنامه انداخت.
وی کــه تصور می کرد با همیــن اقدام می تواند 
ویــالی گرانقیمت را تصاحب و رؤیای شــنا در 
استخر و استراحت زیر درختان میوه آن را تعبیر 
کنــد، قولنامه جعلی را که بــه تاریخ قبل فوت 
رفیقش تنظیم شــده بود را با خودش به خانه 

متوفی برد و نشان اعضای خانواده داد.
اعضای خانواده متوفی که هنوز غم از دست دادن 
پدر خانواده روی دلشــان ســنگینی می کرد، با 

دیدن این دستنوشته جا خوردند. 
آن ها که این موضوع را باور نکرده بودند به هیچ 
عنوان زیر بار نرفتنــد، درمقابل نارفیق قدیمی 
اصــرار کرد که باید باغ را تا چند روز دیگر خالی 

کنند و تحویل او بدهند.
یتیم های خانواده که گیج شده بودند، تا زمانی 
که بتوانند اصالت قولنامه را بررسی کنند، تنها 

راه جلوگیری از این اقدام را مســتقر شدن در 
محل دیدند.

برای همین همه اعضای خانواده 
زندگــی خود را بــه باغ پدری 
منتقل و آنجا ساکن شدند. چند 
روز بعد دوباره ســروکله رفیق 
شــیاد درِ باغ پیدا شد و باز هم 
از آن ها خواست هرچه سریع تر 
باغ را تخلیه و تحویل او بدهند.

این فشارها چاره ساز نشد و مرد 
شیاد از محل دور شد، اما این بار 
نقشه ای به مراتب ناجوانمردانه تر 

را در ذهنش مرور می کرد.

 اجاره چهار شرور برای تصاحب مال مردم
او برای اجرایی کردن نقشــه دست به دامن 
چهار فرد شــرور شــد و از آن ها خواست تا 
شــبانه به محل حمله کنند و اعضای خانواده 

متوفی را از باغ بیرون بیندازند.

او حتی برای آن که افراد شرور ترغیب به این کار 
شوند به آن ها گفت، حاضر است در صورت انجام 
موفقیت آمیز نقشه، به آن ها 4 هزار 

و۵۰۰ متر زمین بدهد!
چهار شرور دســت به کار شدند 
و پس از پوشــاندن سر و صورت 
خود به باغ حمله ور شدند. اعضای 
خانــواده متوفی که چهــار مرد 
شمشیر به دست را داخل محوطه 
باغ مشــاهده کردند، به ســرعت 
پلیس را در جریان واقعه قرار دادند. 
مرکز فرماندهی در کوتاه ترین زمان، 
ماجرا را به ســرهنگ حسین پور، 
فرمانده انتظامی شهرستان بینالود 
اطالع داد و در پی آن دســتورات ویژه ای در این 

زمینه صادر شد. 

  دستگیری متهمان و لو رفتن خیانتی دیگر
مأموران به ســرعت به محل اعزام و در پی آن 

چهار شــرور با دیدن پلیس به سرعت از محل 
متواری شــدند. اعضای باند از ســوی پلیس 
مورد تعقیب قرار گرفتنــد و درنهایت با توجه 
به ســرنخ های موجود در محــل، تمامی آن ها 
شناسایی و طی دو عملیات پلیسی و برق آسا، 
دونفر از افراد شرور در مشهد و دونفر هم در جاده 

قوچان دستگیر شدند. 
در ادامه متهمان وقتی ادوات جرمشــان کشف 
شد، لب به اعتراف گشــوده و گفتند: فردی از 
آن ها خواسته تا به باغ مذکور یورش ببریم و با 
ایجاد رعب و وحشت کاری کنیم که ساکنان باغ 

از محل فرار کنند. 
 اعضای باند همچنین موضوع پیشنهاد واگذاری

4 هزار و۵۰۰متر زمین در ازای اجرای این نقشه 
را هم لو دادند. وقتی هویت اعالم شده از سوی 
متهمان، به اطالع اعضای خانواده رسید آن ها در 
کمال ناباوری پی بردند که این نقشه هم زیر سر 

رفیق قدیم پدرشان بوده است!
پلیــس متهم اصلی را هم دســتگیرکرد، اما او 
دربازجویی ها مدعی شــد که باغ مال اوست و 
او قبل فوت متوفی ملک را خریده است. پلیس 
شــاهدانی که زیر قولنامه را امضا کرده بودند را 
مورد تحقیق قرار داد و مشــخص شد که این 
قولنامه چند روز بعد از فوت مالک تنظیم شده و 

به امضای شاهدان رسیده است.
وقتی همه چیز لو رفت متهم ســکوت اختیار 
کرد؛ چرا که تعبیر خواب تصاحب باغ چند صد 

میلیون تومانی، چهار متری سلول انفرادی شد.

ماجرای طمعکاری نارفیقی که حق نان و نمک را زیر پاگذاشت

اجاره چهار شرور برای باال کشیدن مال یتیم!

به چهارشرور شمشیر 
به دست وعده داده 

شده بود در ازای 
فراری دادن مالکان 

باغ ویال 4هزار و 500 
متر زمین به آن ها 

داده خواهد شد

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

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      0۹03۸3۴3۸0۱

 پیش بینی آسمانی صاف تا کمی ابری 
برای خراسان رضوی

قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: با بررسی نقشه ها و 
خروجی مدل های هواشناسی، آسمان در غالب نقاط استان صاف 
تا کمی ابری و پدیده جوی غالب در سطح استان وزش باد است. 
وزش باد در برخی نواحی )به ویژه نواحی جنوب و نوار شرق( طی 
ساعات بعد از ظهر گاهی شدید پیش بینی می شود. همچنین از 
بعد از ظهر امروز و فردا  پنجشنبه شاهد افزایش ابرناکی و رگبار 
و رعد و برق پراکنده در نوار شمالی و شمال غرب استان خواهیم 

بود. طی این مدت تغییرات دمایی قابل مالحظه نخواهد بود.
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چهارشنبه 6 شهریور 1398

 26 ذی الحجه 1440 28 آگوست 2019  
سال سی و دوم  
شماره 9049  ویژه نامه 3433 

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0903۸3۴3۸01 

فضای مجازی: 

امیرهادی زاده: یکی از طرح های مهم شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان قوچان مرکز شــیمی درمانی و غربالگری سرطان 
اســت که در ســال های اخیر قرار بود با ورود خیران، تکمیل 
و به بهره برداری برســد. اما حاشیه های پررنگ تر از متن این 
طرح سبب شد برای کم و کیف این موضوع گفت و گویی را با 

امام جمعه قوچان انجام دهیم.  
حجت االسالم محمدعلی دستجردی، امام جمعه شهرستان 
قوچان در گفت و گو با قدس گفت: در دو ســال و نیم گذشته 
یکی از طرح های نیمه تمام شبکه بهداشت و درمان قوچان، 
پروژه شیمی درمانی و غربالگری سرطان بوده است. جلسه ای 
در دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد با حضور رئیس وقت این 

دانشــگاه، فرماندار وقت، اینجانب و خیر مربوط برگزار شــد 
 که پروژه شــیمی درمانی و غربالگری ســرطان بیمارستان 

موسی بن جعفر)ع( قوچان یکی از موضوعات آن بود. 
امام جمعه قوچان ادامه داد: با رایزنی های انجام شده پیش 
و در حین جلسه رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
و پس از مطمئن شــدن اختصاص ۵۰ میلیون تومان برای 
تکمیل ســاختمان این مرکز و تأمین کل تجهیزات مورد 
نیاز آن، تفاهم نامه ای به امضای رئیس وقت دانشــگاه علوم 
پزشــکی، فرماندار وقت، اینجانب و خیر رسید و مقرر شد 
خیر، هزینه مورد نیاز بــرای تکمیل این پروژه را پرداخت 
کند و دانشگاه علوم پزشکی متعهد به تأمین تجهیزات مرکز 

و راه اندازی هرچه سریع تر آن شد.  
حجت االسالم دســتجردی تصریح کرد: این کمک خیران 
در زمانی انجام شد که شرایط اقتصادی کشور این گونه نبود 
و قیمت های سرســام آور تجهیزات پزشکی چنین شرایطی 
را نداشــت. متأســفانه باوجود کمک خیر و پرداخت مبلغ 
مشخص، راه اندازی این پروژه طوالنی شد. پس از دو سال و 
نیم، شبکه بهداشت و درمان قصد افتتاح این مرکز را دارد 
و تابلــو یادبود افراد متعددی به عنــوان خیر در محل این 
ساختمان نصب شده است، اما مشخص نیست تجهیزات آن 
فراهم شده است یا نه؟ متأسفانه با این اقدام شبکه بهداشت 
و درمان قوچان تفاهم نامه ای که دو ســال و نیم پیش امضا 
شد به طور کامل اجرایی نشده است که این امر سبب گالیه 
شدید خیران و پیگیری آن ها از طریق سازمان بازرسی برای 
رسیدگی به این موضوع و عدم اجرای تعهدات دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد خواهد شد.

انتقاد امام جمعه قوچان از تفاهم نامه ای که اجرایی نشد

خلف وعده  در بهره برداری از یک طرح درمانی

     صفحه 3 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات استان خراسان 

رضوی  تاریخ:1398/06/06
جلس��ه مجمع عمومی عادی نوبت اول ش��رکت تعاونی 
اعتب��ار کارکن��ان گم��رکات اس��تان خراس��ان رض��وی 
ب��ه ش��ماره ثب��ت 40767 در روز س��ه ش��نبه م��ورخ 
1398/07/02 راس ساعت 8/30 صبح در محل سالن 
کنفران��س گمرک مش��هد با حضور کلی��ه اعضا برگزار        
م��ی گردد.از کلی��ه اعضا محت��رم این تعاون��ی اعتبار 
دعوت به عمل می آید در جلس��ه حضور بهم رسانند.

ضمناچنانچ��ه حض��ور عضوی به هر دلیل میس��ر واقع 
نش��د،می توانند حق رای خود را به موجب وکالت نامه 
کتبی به عضو دیگر واگ��ذار نماید.توضیح اینکه هیچ 
عضوی نمی تواند عالوه بر رای خود وکالت بیش از دو 
عضو دیگر را قبول نمای��د و غیر عضو فقط وکالت یک 

عضو را می تواند قبول نماید.
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش کتبی هیئت مدیره 

و مدیر عامل 
2- تصویب صورت حساب های عملکرد ، سود و زیان، 

ترازنامه نهایی فعالیت یکساله 1397
3- اتخ��اذ تصمیم در خصوص تقس��یم س��ود ، مازاد 

درآمد و ذخایر بر طبق اساسنامه
4- انتخ��اب هیئت مدی��ره اصلی و عل��ی البدل برای 

مدت سه سال 
5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 

6- تعیین خط و مشی بودجه سال 1398
7- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیر عامل سال 1398

حبیب اله دارایی-رئیس هیئت مدیره شرکت 
تعاونی اعتبار کارکنان گمرکات خراسان رضوی 

/ع
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آگهی مزایده فروش زمین  
مرحله اول )نوبت دوم( 

ش��هرداری زو در نظ��ر دارد باس��تناد مج��وز 
شورای محترم اسالمی شهر تعدادی از قطعات 
زمین دارای کاربری مس��کونی با مش��خصات 
من��درج در ش��رایط مزایده بفروش برس��اند 
متقاضیان از روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 
لغایت آخروقت اداری روز س��ه ش��نبه مورخ 
98/06/12 مهل��ت دارن��د با مراجع��ه به امور 
  sh-zavin.ir قراردادهایا س��ایت ش��هرداری

اسناد مزایده را دریافت نمایند .
آدرس :شهرس��تان کالت - ش��هر زاوی��ن - 

شهرداری زاوین 
تلفن : 13- 34744111 - 051

 علی ایزدیان -شهردار زو 
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ورزش خراسان
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گفت وگوی قدس با مدال آورندگان خراسانی المپیادهای جهانی

تحریم ها تأثیری بر کیفیت ورود به المپیادها  نداشته است
 یلدا آبــان: به گفته بســیاری از 
در  خراسانـــی  مـــدال آورندگان 
المپیادهای جهانی، وجود تحریم ها تأثیری بر 
کیفیت ورود به المپیادهای جهانی نداشته، اما 
گرانی مواد آزمایشــگاهی را به دنبال داشته 
است.به گزارش قدس آنالین، در سال های اخیر 
با وجود افزایش تحریم ها برای ایران، بسیاری از 
مسئوالن معتقدند، نه تنها تحریم ها نتوانسته 
تأثیری در بسیاری از تولیدات و ارتقای سطح 
کیفی بخش هــای مختلف اقتصادی، علمی و 
فرهنگی داشته باشد، بلکه حتی اثرات مثبتی را 
نیز در عرصه های مختلف به همراه داشته است.

یکی از بخش های مهمی که تحریم ها را بی  اثر 
کرده، حوزه علم و فناوری است. به عنوان مثال، 
عالوه بر افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان، 
محصوالت آن ها نیز افزایش یافته و کاربردی تر 
شــده اســت. همچنیــن در بخــش حضور 
دانش آمــوزان در المپیادهای اســتانی، ملی و 
بین المللی نه تنها از نظر تعداد شرکت کننده روند 
کاهشی نداشته، بلکه از نظر کیفی نیز ارتقای 
خوبی در سطح علم و دانش شاهد هستیم.برای 
اینکه نقش مثبت یا منفی تحریم ها در بخش 
شرکت در المپیادهای جهانی را بیشتر بررسی 
کنیم، ســراغ برخی از مدال آوران المپیادهای 
جهانی در سال جاری رفته ایم و نظر آن ها را نیز 

جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

  تحریم های بی اثر
دارنده مــدال نقره المپیاد جهانی در رشــته 
شیمی در گفت و گو با قدس آنالین با بیان اینکه 
تحریم ها نقشی در تعداد شرکت کنندگان تیم 
ایران در المپیاد جهانی نداشته است، می گوید: 

بــا وجــود تحریم هــا، مواد 
آزمایشگاهی برای آزمایش های 
موجود  کشــور  در  شــیمی 
اســت، اما به دلیــل کمیاب 
بودن، متأســفانه قیمت آن ها 
افزایش یافتــه و این موضوع 
برای محققان و پژوهشــگران 
مشکالتی را ایجاد کرده است.

امیررضا باقری دلویی در پاسخ 
به پرسشــی مبنی بــر اینکه 
آیا برای کســب موفقیت در 

المپیادهای ملی و جهانی الزم است خانواده ها 
هزینه باالیی برای کالس ها پرداخت کنند، بیان 
می کند: شرکت در کالس های فوق برنامه برای 
کسب موفقیت بی تأثیر نیست، اما نحوه درس 
خواندن خود فرد برای کسب موفقیت بیشتر 

از سایر مؤلفه ها اهمیت دارد.

  تأثیر منفی ضعف 
در مدیریت آموزش و 

پرورش 
از مــدال آوران  یکی دیگر 
المپیاد جهانی در رشــته 
زیســت نیــز در گفت و گو 
با قدس آنالیــن از ضعف 
مدیریت آموزش و پرورش 
در بخش شرکت متقاضیان 
در المپیادهــای جهانــی انتقــاد می کند و 
می گویــد: تأثیــر منفی ضعــف در مدیریت 

آموزش و پرورش بیش از تحریم هاست.
علی یزدی زاده با اشاره به اینکه وزارت آموزش 
و پرورش برای اعزام افراد حاضر در تیم المپیاد 

به کشــورهای میزبان، این رویــداد جهانی 
مشــکل ایجاد می کند، متذکر می شود: یکی 
دیگر از مشکالت موجود در حوزه مالی است، 
زیرا آموزش و پرورش به مدرسانی که دروس 
آزمایشگاه را تدریس می کنند، حق التدریس را 
یا پرداخت نمی کند یا این موضوع را به موقع 
انجام نمی دهد، بنابراین نتیجه اش این است 
که تعداد مدرس مناســب برای آزمایشگاه و 
تدریس نکات الزم برای کســب موفقیت در 

المپیاد کاهش یابد.

  کاهش تعداد لیدرهای درسی
دارنده مدال نقره المپیاد جهانی نجوم می گوید: 
همــراه تیم ها معموالً افرادی کــه بتوانند در 
ترجمه پرسش ها و اشکاالت احتمالی به اعضای 
تیم المپیاد کمک کنند، حضور دارند و تعداد 
آن ها مشخص است، اما امسال تعداد این افراد 

کاهش چشمگیری داشت.
دانیال جالئیان سامانی بیان کرد: 

کاهش تعداد لیدرهای درسی در المپیادهای 
علمی، ناشی از مشکالت مالی است.

وی حضــور در کالس هــای آمادگــی برای 
موفقیت در المپیاد را مناسب می داند و اضافه 
می کند: به طور قطع این نکته که خانواده ها 
الزم است برای فرزندان خود هزینه کنند تا 
ضریب موفقیت آن ها را افزایش دهند، مهم 
است، اما باتوجه به اینکه نحوه درس خواندن 
برای المپیاد نسبت به کنکور متفاوت بوده و 
خود فرد باید براساس انتخاب بهترین شیوه 
برای درس خواندن برنامه ریزی کند، بنابراین 
پرداخت هزینــه زیاد برای کالس ها دلیل بر 

موفقیت قطعی نیست.

فرهنگ و هنر
توسط حوزه هنری خراسان رضوی

  تماشاخانه »استاد حسین نوری«
 افتتاح می شود

نمایش  ســالن  قدس: 
خراســان  هنری  حوزه 
رضوی به نام تماشاخانه 
نوری«  حســین  »استاد 

افتتاح می شود. 
انقالب  هنــری  حــوزه 
اسالمی خراسان رضوی 

به منظور تعالی هنر نمایش با مضامین دینی و انقالبی، توسعه 
زیرساخت های فرهنگی و هنری و ارائه خدمات شایسته تر به 
مردم و هنرمندان استان، اقدام به ساخت تماشاخانه ای مجهز 
و درخور شــأن هنرمندان و مخاطبان تئاتر کرده که مزیّن به 
نام »اســتاد حســین نوری« از جانبازان انقالب اســالمی و از 
هنرمندان پیشکسوت هنرهای نمایشی و تجسمی کشور است. 

استاد حسین نوری متولد ۱۳۳۳ در مشهد است. 
وی در ســال ۱۳۵۱ نمایش نامه ای با مضمون حقوق بشــر و 
نقض آن در رژیم طاغوت نوشت که پس از اجرا در هنرستان 
توسط ســاواک دستگیر و در اثر شــکنجه  فراوان، به افتخار 
جانبازی نایل آمد. با پیروزی انقالب اسالمی دوباره به هنرهای 
نمایشی روی آورد و در کنار نقاشی طی سال های دهه 6۰، 6 
نمایش را روی صحنه برد و موفق به کســب جوایز متعددی 
شــد. به تصویر کشیدن شــمایلی نورانی از مریم مقدس که 
مورد توجه رســانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و ورود به 
عرصه نویسندگی و کارگردانی فیلم های سینمایی و درخشش 
در جشنواره های بین المللی از دیگر فعالیت های این هنرمند 
پیشکسوت است. آیین افتتاحیه این تماشاخانه فردا در حوزه 
هنری انقالب اســالمی خراســان رضوی )واقع در حد فاصل 

هاشمیه ۲۰ و ۲۲( برگزار می شود.

  » ژنرال« در شمایل روی صحنه می رود
ایسنا: نمایــش »ژنرال« 
تماشــاخانه شمایل  در 
خواهــد  صحنــه  روی 
رفــت. ایــن نمایش به 
نویســندگی، طراحــی 
و کارگردانــی علیرضــا 
حیــدری از فــردا روی 

صحنه می رود.در این نمایش بازیگرانی چون محمود فالحی، 
علی عشقی، نجمه سادات کاللی و روشنک توکلی به ایفای 
نقش می پردازند. عالقه منــدان برای رزرو بلیت می توانند به 
سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.تماشاخانه شمایل مشهد بین 

سناباد ۴۵ و ۴۷ واقع شده است.

ر گشت و گذا
  داالن تاریخ در طبیعت دل انگیز» ازغد«

مقدم:  کاهانی  مهدی 
در فاصله ۲۵ کیلومتری 
غرب مشهد، ۱۷ کیلومتر 
طرقبه،  شــهر  به  مانده 
روستای تاریخی ازغد در 
انتهای یکــی از دره های 
شمالی رشته کوه بینالود 

قرار گرفته که ۴۰ کیلومتر با حرم مطهر حضرت رضا)ع( فاصله 
دارد. روستای ازغد به دلیل بهره مندی از آب و هوای کوهستانی 
و آب فراوان، از باغ های سرسبز و پر محصول برخوردار بوده و 
مناظر طبیعی بسیار دل انگیزی را در خود جای داده که غنای 
تاریخی آن هم به ارزش و اهمیت روستا افزوده است.درختان 
کهنســال مانند درخت ارس، چنار و گردو در روستای ازغد 
مؤید تاریخ چند هزار ساله آن بوده و از جاذبه های گردشگری 
ویژه این منطقه به شمار می آیند. بافت پلکانی زیبا و معماری 
این روســتا هم دیگر جاذبه گردشــگری آن اســت. تمامی 
خانه های ازغد، از مصالح طبیعی و بومی ساخته شده و کوچه 
پسکوچه های آن ســنگفرش است. بدون تردید چهره زیبای 
خانه های سنگچین شده و آرامش وصف ناشدنی در روستایی 
کــه بوی صبح دل انگیزش با آواز پرندگان در هم می آمیزد، از 
خاطر مسافران محو نخواهد شد.با عبور از کوچه پسکوچه های 
روســتای ازغد، گویی از دل تاریخ گذر کرده اید؛ قدمت ازغد 
به پیش از اســالم می رسد و وجود چندین گورستان تاریخی 
از جمله گورستان گبرها، سنگ مزارهای حاوی سنگ نوشته 
عبری و سنگ نگاره های کنار رودخانه، سندی محکم بر ادعای 
چندین هزار ساله بودن آن است. وجه تسمیه ازغد هم از همین 
قدمت تاریخی گرفته شده است. نام این روستا در گذشته به 
صورت »ازقد« نوشــته می شــده و مخفف »از قدیم« به معنی 
باقی مانده از گذشته و قدیم بوده است و بسیاری هنوز به آن 
»زقی« می گویند.بر اســاس برخی شواهد و گفته ها، پی ریزی 
مسجد جامع روستای ازغد نیز مربوط به پیش از اسالم است. 
ایــن بنا از اواخر دوره تیموری )۸۳۴ ه.ق( به عنوان بقعه یکی 
از اشخاص صاحب کرامت، شناخته و زیارت می شده است. در 
ورودی مســجد جامع از جنس چوب گردو و صندل هندی 
ساخته شده که بسیار نایاب و گرانبهاست و با ظرافتی خاص 
حکاکی شده و مزین به نقوش اسلیمی و آیات قرآن است.مقابل 
مسجد جامع، حمامی تاریخی با دو نورگیر رنگی زیبا به چشم 
می خورد که قدمت آن به چند صد سال گذشته برمی گردد و 
بخش جدا نشــدنی از تاریخ این روستاست. گورستان کنونی 
روستا نیز دارای سنگ گورهای حجاری شده زیبا از ۲۰۰ سال 
پیش به این ســو بوده که بعضاً دارای نمادهایی مانند آینه و 
شانه و دوک است.برای استراحت در این روستای زیبا می توانید 
به باغ های سرسبز آن بروید یا در کنار رودهای آن زیراندازی 
پهن کنید و از وجود بوته های تمشک وحشی، طبیعت زیبا و 
دلچسب و آب و هوای خوش آن لذت ببرید. همچنین اگر به 
کوهنوردی عالقه مندید، ازغد می تواند یکی از زیباترین خاطرات 
کوهنوردی را برای شما رقم بزند. از جمله کوه های معروف آن 
می تــوان به قله گاو، قیچ قر و آســیابان و از دره های معروف 
آن بــه زقی دره، بازه دره، میان دره و کمین دره اشــاره کرد. 
اگر قصد اقامت طوالنی تری در این روســتا دارید، می توانید از 
منازلی که در این روستا اجاره داده می شود، استفاده کنید.برای 
رسیدن به روستای ازغد، در سمت چپ جاده مشهد به طرقبه، 
خیابان امامزادگان ناصر و یاسر را پیش بگیرید و روستای حصار 
گلستان را پشت سر بگذارید؛ با رسیدن به دوراهی بین روستای 
ازغد و مایان، از راه ســمت راست حدود ۱۲ کیلومتر که طی 

کنید، به روستای تاریخی ازغد خواهید رسید. 

  پایان جام باشگاه های تنیس 
خراسان رضوی 

رقابت هــای  قــدس: 
تنیس  باشگاه های  جام 
خراسان  بانوان   روی میز 
حضــور  بــا  رضــوی 
بهترین های اســتان در 

نیشابور برگزار شد.
۲۱ تیم از شهرستان های 
مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، شــیروان، سرخس، جوین، 
مــه والت و قوچان در مجموعه  ورزشــی توانیر نیشــابور با 
یکدیگر رقابت کردند که در پایان تیم سلمان مشهد به  عنوان 
قهرمانی رســید.در تیم قهرمان، مهشید اشتری ملی پوش 
جوان مشــهدی به همراه کوثر احدیان دارای رنکینگ ۱۰ 
هوپس کشور حضور داشتند که موفق شدند با عملکرد خوب 

خود در رده نخست قرار بگیرند.

  کسب سه مدال توسط کشتی گیران 
نوجوان خراسانی

رقابت هــای  ایســنا: 
نونهاالن  فرنگی  کشتی 
المپیاد استعدادهای برتر 
ورزشی کشور با یک طال 
و دو نقره برای خراسان 
رضوی به پایان رســید.
با  این دوره از مسابقات 
حضور ۳۸۰ کشتی گیر 
از ۲9 استان در قالب ۳۲ تیم، با انجام ۴۵6 کشتی در 9 دور 
طی روزهای ۳ و ۴ شهریورماه در سالن شهید آسمانی اردبیل 
برگزار شد.در وزن ۴۱ کیلوگرم، امیررضا برزنونی از خراسان 
رضوی قهرمان شد و ابوالفضل احمدی در وزن ۴۸ کیلوگرم 
و علی حســین آبادی در وزن ۵۷ کیلوگــرم، رتبه دوم را از 
آن خود کردند.در پایان تیم خوزستان با کسب ۲۲۰ امتیاز 
به عنوان قهرمانی رســید و تیم های مازندران و تهران نیز به 

ترتیب با ۱۱۸ و ۱۰9 امتیاز دوم و سوم شدند.

 معاون وزیر اقتصاد در مراسم معارفه
 مدیر دارایی خراسان رضوی:

 می توان با مولدسازی از دارایی های 
دولت استفاده درآمدی کرد

فارس: معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه دولت در استان ها 
ساختمان های زیادی دارد که تنها استفاده اداری دارند، گفت: 
می توان با مولد ســازی از دارایی های دولت استفاده درآمدی 
کرد. علی عســگری دیروز در مراســم تودیع و معارفه مدیر 
اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه وزارت اقتصاد 
در روزهای مختلف درگیر است و باید پاسخگوی بسیاری از 
مسائل اقتصادی باشد، گفت: حوزه فعالیت اقتصادی گسترده 
اســت و نتایج تصمیم گیری و عملکــرد آن بر جامعه تأثیر 
می گذارد.وی با اشــاره به  اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی از 
دیگر رسالت های ماست، افزود: تحقق درآمدهای مالیاتی امروز 
با توجه به فضای در حال رکود کشور سخت است و به تالش 

بیشتری نیاز دارد.
وی گفت: دولت در حوزه های مختلف سرمایه و دارایی هایی 
دارد که از آن ها درســت استفاده نشده و برخی از آن ها راکد 
مانده است.عســگری بیان کرد: می توان با مولدسازی از این 
دارایی ها بهتر استفاده کرد و آن ها را به چرخه فعالیت برگرداند.

وی اقدام دیگر در حوزه اقتصاد را اقتصاد هوشمند دانست و 
گفت: اقتصاد هوشمند در واقع همان شفاف سازی اطالعات و 

فعالیت های اقتصادی است.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی با بیان این نکته که 9۵ درصد اقتصاد اســتان متکی 
به بخش خصوصی است، گفت: برای تقویت و توسعه اقتصاد 
خراسان رضوی باید به فعالیت های بخش خصوصی استان نگاه 

جدی داشته باشیم.
علی رسولیان با بیان اینکه اســتان در بحث سرمایه گذاری 
به خصوص خارجــی خوب عمل کرده اســت، تصریح کرد: 
برای جذب ســرمایه درصددیم  پنجره واحد سرمایه داخلی 

و خارجی را ایجاد کنیم.
وی در خصوص تأمین مالی دستگاه ها و مسائل بودجه استان 
هم گفت: 9۲ هزار میلیارد تومان منابع بانکی موجود خراسان 

رضوی است.
گفتنی است، در پایان مراسم از زحمات بیش از سه سال سید 
مهدی رمضانی قدردانی و حسین امیر رحیمی به عنوان مدیر 

کل امور اقتصادی و دارایی خرااسن رضوی  انتخاب شد.

شرکت در کالس های 
فوق برنامه برای کسب 
موفقیت بی تأثیر نیست، 

اما نحوه درس خواندن 
خود فرد برای کسب 

موفقیت بیشتر از سایر 
مؤلفه ها اهمیت دارد
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    مدیر اجرایی سازمان نظام پزشکی:
۹0 درصد پزشکان مشهدی  

کارتخوان دارند

ایرنا: بیش از 9۰ درصد پزشــکان عضو سازمان نظام 
پزشکی مشهد و شهرستان های تابعه کارتخوان دارند.

مدیر اجرایی سازمان نظام پزشکی مشهد با اعالم این 
مطلب گفت: علت نداشــتن کارتخوان برخی پزشکان 
نیز تراکنش های اندک مبادالت مالی آن هاســت که 
بانک های عامــل مرتبط به همین دلیــل کارتخوان 
مطب آنان را جمع آوری کرده اند. دکتر هادی بیژن نژاد 
افزود: براســاس هماهنگی های انجام شده از این پس 
کارتخوان های بانک ملی بدون در نظر گرفتن تراکنش ها 

در تمام مطب های پزشکان نصب خواهد شد.

     مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد
ثبت دو رکورد جدید در پراکنش 

حیات وحش خراسان رضوی 

قدس: مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی 
از ثبت دو رکورد جدید گونه های پستاندار و خزنده در 

فهرست پراکنش حیات وحش استان خبر داد.
تورج همتی گفت: گونه حشــره خور کوتوله به عنوان 
کوچک ترین پستاندار ایران توسط محیط  بانان سرخس 
در منطقه حفاظت شده جنگل خواجه برای نخستین بار 
به صورت مستند ثبت و رکورد شد.وی همچنین از ثبت 
حضور گونه ای خزنده به نام گکوی پلنگی ترکمنی که به 
تازگی توسط یکی از طبیعت دوستان روستای جوز در 
نیشابور تصویربرداری و شناسایی شده است، خبر داد.

    معاون میراث فرهنگی خراسان شمالی:
کاروانسرای سردار مجموعه تاریخی 

» سبزه میدان« احیا می شود

بجنورد- خبرنگار قدس: معاون میراث فرهنگی خراسان 
شمالی با اشاره به بازدید مشترک به همراه شهردار بجنورد 
و نمایندگان ســازمان برنامه و بودجه استان از مجموعه 
فرهنگی تاریخی سبزه میدان، گفت: این بازدید به منظور 
برنامه ریزی برای احیای کاروانسرای سردار صورت گرفت.

علی مستوفیان اظهار داشت: عالوه بر احیای کاروانسرا، 
ساماندهی گرمابه عسکری و ایجاد بازارچه صنایع دستی 
و سوغات از دیگر برنامه های پیش رو است.مجموعه سبزه 
میدان متشــکل از یک کاروانســرا، حمام، راسته بازار و 
چند قهوه خانه از آثار دوره قاجار در شهر بجنورد است. 

گپ

قدس: جامعه پرستاری تا رسیدن به نتیجه، 
دست از مطالبه گری برنخواهد داشت.

رئیس خانه پرســتار خراسان رضوی با بیان 
این مطلب گفت: جامعه پرســتاری مشهد 
حدود پنج سال پیش برافروخته از فشارهای 
ناشــی از سختی شرایط کار مضاعف و رواج 
ناعدالتی و بی اخالقی از سوی سیستم پزشک 
ساالر، با انجام اعتراضات علنی و با تجمعات 

صنفــی نارضایتــی خویش را بــه نمایش 
گذاشتند  تا شــاید به خواسته های حداقلی 
خود دست یابند. حال آنکه مدیران دانشگاه 
و مســئوالن وزارت بهداشت وقت با دخالت 
نمادین فعاالن صنفی برای حل مشــکالت، 
اقدام به خریدن زمان و به فراموشی سپردن 
مطالبات کردند.سیده فاطمه بحرینی با تأکید 
بر ایستادگی جامعه پرستاری برای رسیدن 

به حقوق صنفی خود، افزود: سیستم پزشک 
ســاالر باید بداند که اجرای صحیح قوانین و 
تکریم مشموالن قانون، الزام به دریافت تعهد 
از ســوی مشــموالن قانون ندارد و مجریان 
قانــون و هیئت امنای دانشــگاه موظف به 
اجرای قانون بوده و نیازی به تشکیل جلسات 
و کارگروه هایی که  سبب فرسایش انرژی و 
ظرفیت فعاالن صنفی می شود، ندارد، چراکه 

مطالبات به حق جامعه پرســتاری بســیار 
شفاف و واضح اســت و فرصت برای اجرای 
قانون از ســوی سیستم حاکمیتی مشخص 
و محدود اســت. از ایــن رو از هیئت امنای 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتظار می رود، 
روند اجرایی شدن قوانین را تسهیل کند تا 
شــاهد اعتراضات چندین باره جامعه متحد 

پیراپزشکی نباشیم.

رئیس خانه پرستار خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

 مطالبه جامعه پرستاری اجرای قانون است

7617zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. پســران – دشــت بی آب و علف – از 
خواب افزارهــا ۲. گاز نــادر تبلیغاتــی- 
خواهان- مشــت را نمونــه آن می دانند 
۳. در ظاللــت افتــاده- صــوت تصدیق 
بی ادبانه- پیمان ناقــال ۴. بازیچه- مادر 
مایعات  نامطلــوب  بیــرون زدن  فلزات- 
از ظــرف- فروغ ۵. مجروح- رابع- ســاز 
چوپــان 6. کشــنده بی صدا- ســخت و 
مشــکل- خودروی جنگــی ۷. کلمه ای 
کــه در مقام شــادی بــر زبــان آورند- 
زبــان- آرماتورهای عرضی کــه به دور 
آرماتورهــای طولی و اصلی در شــناژها 
بســته می شــوند ۸. عالمــت مفعولی- 
امت- خیس   چهارچوب عکس- چندین 
آن  از  دود  شــده-  9.بازگردانــده 
باشــعور-   .۱۰ ســؤال  برمی خیــزد- 
آهســتگی- ویتامیــن انعقادخــون ۱۱. 
آخرین نــازی- گذرانــدن- از زبان های 
زنده دنیا ۱۲.برگه- اســب چاپار- چوب 
شکسته بندی- کامیون ارتشی ۱۳. سنن- 
 صاحب ادعا- کوتاهــی در انجام وظیفه 

۱۴. روســتا- نجیب و ریشه دار- میازار ... 
که دانه کش است ۱۵. مسافرخانه مجلل- 

کنگره دیوار – حرکت کردن

قمــر  دنیــا-  زنــده  زبان هــای  از   .۱
حمایتــی  صنــدوق   .۲ مصنوعــی 
دربرابــر حــوادث و خســارات- الفبای 
تلگــراف- مچ دســت ۳. عید باســتانی 
ایرانــی- ســروش- آدم کــش ۴. مــادر 
 ترکی - آب دهان- آزادشــده- آش ساده 
 ۵. حاشــیه کتــاب- کهــن- عــدد رمز 
6. مرغابــی در گویــش بچه بیــروت – 
موجود عظیم الجثه- مسلک ۷. پهلوانان- 
ضربه ای در ورزش والیبال- یاری رساندن 
۸. خانه ترکمــن- به مرتع بردن حیوانات 
چوبدســتی  آتشــین-  میــوه   اهلــی- 
  9. ایراد بی  جا- کمیاب- رســم و سنت 
۱۰. ریشه گرفتن- اســتادی- زیرپامانده 
بیماری های  از  دنبالــه رو ســوزن-   .۱۱

دستگاه بینایی- سید و سرور
 ۱۲. رودخانه اروپایی- مکانی مقدس در 

مکه- نمایشــنامه- تالش و پشتکار ۱۳. حاصل ضرب 
چنــد عــدد مســاوی درهم- اقــل- نبــردی که در 
ســال6۳6میالدی بین مســلمانان و ارتش امپراتوری 
روم شــرقی درگرفت و به پیروزی مســلمانان انجامید 
۱۴. بانــو- پل خطــر- توانایی و نیــرو ۱۵. آدمکش 
سیاســی- معبدی تاریخی در استان هنیان چین که 

بارها تخریب و بازسازی شد

  افقی

  عمودی
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