
 »کاوه« الگوی نسل جوان 
در گام دوم انقالب

 حذف صف انتظار وام ازدواج
در برخی بانک ها

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در تحریریه قدس عنوان کرددر سی وسومین سالگرد شهدای عملیات کربالی2 مطرح شد

در نخســتین روز ماه محرم، ماه ایثار و شهادت، 
آیین بزرگداشــت سی وسومین سالگرد سرلشکر 
پاســدار شــهید محمود کاوه و شهدای عملیات 
کربالی2 در مشهد برگزار شد.به گزارش خبرنگار 
ما، در این مراســم معنوی که با حضور پرشــمار 
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کشوری و استانی، 

انبوه پیشکسوتان، یادگاران...

گرچه خیلی از کارشناســان به این مقوله اذعان 
دارند که اشــکاالت زیادی در سیستم بانکداری 
کشور وجود دارد، اما هر ساله روزشمار تقویم که 
به دهم شهریور می رسد، این روز با واژه بانکداری 
اسالمی برای بانکی ها شروع می شود مثل خیلی از 
مشاغل دیگر که روزی برای خود در تقویم رسمی 

کشور دارند. به بهانه روز بانکداری... .......صفحه 2 .......صفحه 4 

عرضه دوباره البسه قاچاق توقیفی در بازار!
 گزارشی از ویالسازی های بدون مجوز 

در شهرستان مشهد 

 بیش از 2۵ هزار 
 باغ ویالی غیر مجاز 

در حریم شهر

.......همین صفحه 

.......صفحه 2 

قدس پیگیری کرد

 شهریه 
 مهد  کودک 

بیشتراز دانشگاه!
طی چند روز گذشته در خبرها اعالم شد شهریه مهدهای 
کودک 29 درصد افزایش یافته، این افزایش شهریه در حالی 
صورت گرفته که شهریه دانشگاه های کشور برای سال جدید 
تحصیلی بین 15 تا20 درصد افزایش داشــته اســت. این 
موضوع در روزهای گذشته با واکنش های متعددی از سوی 
خانواده ها مواجه شده اســت از این رو آنان در تماس های 
مکرر با روزنامه خواســتار پیگیری موضــوع و دالیل این 
افزایش قیمت شده  اند.مادری در تماس با دفتر روزنامه قدس 
می گوید: در بسیاری از خانواده ها والدین برای تأمین مخارج 
خود هر دو کار می کنند؛ بنابراین ناگزیرند کودکانشان را به 
مهدها بســپارند. این درحالی است که امسال 29 درصد به 
شهریه ها افزوده شده و در عمل حقوق یکی از والدین باید 
برای مهد تنها یکی از فرزندانشان هزینه شود.وی می افزاید: 
در صورتی که در ســال های گذشته حدود15 تا 20 درصد 
هر ساله به نرخ شهریه های مهدهای کودک افزوده می شد. 
جالب تر اینجاست که شــهریه  فرزند بزرگ ترمان  که در 
مدرسه غیرانتفاعی و دوره متوسطه تحصیل می کند؛ کمتر 

از فرزند خردسالمان ...

روایت کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت خراسان رضوی

.......صفحه 3 

گفت وگوی قدس با مدال آورنده 
مشهدی المپیاد جهانی نجوم 2۰۱۹

بی برنامگی  فرصت 
دریافت چند مدال را 

از ایران گرفت

اعالم جزئیات پرونده قضایی یک مجموعه ویالســازی غیرمجاز در 
بولوار شاهنامه مشهد، در فضای مجازی و رسانه های مکتوب خراسان 
رضوی دوباره ساخت و ســازهای غیر مجاز در حاشیه مشهد را بر 
سر زبان ها انداخت و حتی برخی رسانه ها از این مجموعه به عنوان 

»باستی هیلز مشهد« یاد کردند...  

.......صفحه 4

  جزئیات جدیدی 
از مسمومیت ۵۰۰ نفر در ابرده

ایسنا: فرمانــدار طرقبه و شاندیز گفت: براساس آخرین 
آمار حدود 500 نفر از محالت ابرده علیا دچار مسمومیت 
خفیف شــدند که با درمان های اولیه مشکل رفع شده 
است.حســینی، در خصوص جزئیات حادثه مسمومیت 
عده ای از شــهروندان عنوان کرد: از ساعت 12 ظهر روز 
هشتم شهریورماه تا ساعت هفت صبح روز نهم شهریورماه 
حدود 332 نفر با عالئم مســمومیت خفیف، سرگیجه، 
تهوع و تب پایین به مراکز درمانی شاندیز مراجعه داشتند.
وی ادامه داد: این افراد از محالت ابرده علیا و سه خیابان 
میالد سه، پنج و هفت بودند که تا بعدازظهر روز گذشته 
150 نفــر دیگر نیز به مراکز درمانــی مراجعه کرده اند.

فرماندار طرقبه وشــاندیز بیان کــرد: در خصوص علت 
مسمومیت بیشتر به آب منطقه شک داریم که در همین 
رابطه وضعیت منبع آبی در حال بررســی است اما هنوز 
نتیجه نهایی علت اصلی مسمومیت این افراد اعالم نشده 
است.حسینی عنوان کرد: آب منطقه کلرسنجی شده و 
تحت کنترل است، احتماالً در یک مقطع زمانی خاص آب 
شرب آلودگی پیدا کرده با این وجود اکنون مشکل رفع 
شده و هیچ گونه نگرانی در آب شرب مصرفی وجود ندارد.

وی در پایان با رد هرگونه ســخنی مبنی بر مسمومیت 
عمدی آب شرب گفت: موضوع در دست بررسی است و 

هنوز نمی توان اعالم نظر قطعی نمود.

در ایام اربعین حسینی صورت می گیرد
 اعزام ۱۰۰ دستگاه اتوبوس

از مشهد به کشورعراق 
قدس: قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد در 
خصوص فعالیت های شهرداری در ایام محرم و صفر گفت: 
اجرای نمایش آیینی شبیه خوانی در قالب نمایش با حضور 
هنرمندان برجسته کشور در مجموعه گردشگری سپاد 
از تاریخ 10 الی 19 شــهریور ماه، برگزاری تور مذهبی 
بوم گردی در روستای پیوه ژن، اکران 3 هزار و 200 عدد 
پرده آویز ستونی و3 هزار و 200 عدد پرده بیرقی، اکران 
2 هزار پرده بیرقی ســردرب مغازه ها و آماده سازی 12 
عدد ســازه شمســه در 12 نقطه از سطح شهر از جمله 
این برنامه هاســت.یعقوبی در خصوص اقدامات سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نیز گفت: تقویت خطوط 
منتهی به حرم مطهر با 2 هزار دســتگاه تاکسی، اجرای 
50 سرویس صلواتی درخیابان اندرزگو توسط تاکسیرانان 
در روز تاسوعا و عاشورا، استقرار 15 اکیپ بازرسی و 100 
نفر بازرس و ناظر در مناطق پرتردد، در ایام محرم صورت 
می گیرد.وی با اشــاره به برنامه های سازمان اتوبوسرانی 
گفت: اعزام ناوگان اتوبوســرانی به کشــور عراق جهت 
خدمت رسانی در مراسم اربعین حسینی با 100 دستگاه 

اتوبوس و270 نفر از پرسنل از دیگر برنامه هاست.
وی ادامه داد: ســرویس دهی فوق العــاده خط 1 در روز 
تاسوعا و عاشورای حسینی، اجرای برنامه های نمایشی با 
عنوان مترو تئاتر و همکاری با ایستگاه های صلواتی مجاور 
خطوط پرتردد قطار شهری در طول خط 1 و 2 از دیگر 

اقدامات قطار شهری است.

خبر

ایرنــا: اعــالم جزئیات پرونــده قضایی یــک مجموعه 
ویالســازی غیرمجــاز در بولوار شــاهنامه مشــهد، در 
فضــای مجازی و رســانه های مکتوب خراســان رضوی 
دوباره ســاخت و ســازهای ویالهای غیر مجاز در حاشیه 
مشــهد را بر ســر زبان ها انداخت و حتی برخی رسانه ها 
 از ایــن مجموعــه بــه عنوان »باســتی هیلز مشــهد«
یاد کردند.  معاون دادستان و رئیس کمیته صیانت از حریم 
کالنشهر مشهد هم وجود دیوارهای بلند و دروازه اختصاصی 
در مجموعه ویالیی بولوار شــاهنامه را تأیید و از اقدامات 
غیرقانونی در ساخت این مجموعه به عنوان »جرم سازمان 
یافته« یاد و بیان کرد: در این پرونده مسئول متخلف فراتر 
از اختیارات قانونی و با دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز 
ســاخت برای باغ ویالها کرده است و سازندگان این گونه 
ویالها پروانه ســاخت گرفته اند در حالی که اصالً مسئول 
متخلف هیچ گونه مجوزی برای صدور پروانه ساخت برای 
این مجموعه ویالیی در خارج از محدوده شهر نداشته است.

 تخریب شهرک ویالیی بولوار شاهنامه
 5 میلیارد ریال خرج دارد

مهدی حقدادی به دیگر ویژگی این مجموعه ویالیی اشاره 
و بیان کرد: بطور معمول برای قلع و قمع ابنیه مشــابه از 
ماشین آالت سنگین و معمول استفاده می شد اما تخریب 
ویالهای یاد شــده نیازمند استفاده از مته ها و چکش های 
ضربه ای )پیکور( اســت که بر اســاس برآوردها عملیات 
تخریــب برای این 32 باغ ویال حدود 5 میلیارد ریال تمام 
می شود.وی مســاحت مورد اســتفاده برای این شهرک 

ویالیی غیرمجاز را 35 هکتار اعالم و بیان کرد: پیش از این 
نیز در محدوده بولوار شاهنامه و منطقه توس شاهد موارد 
دیگری از ویالسازی مشابه بوده ایم که تخریب مجموعه ای 

9۶ ویالیی و رفع تصرف از زمین هایش از آن جمله است.
حقــدادی گفت: پیش از این جهاد کشــاورزی امکانات و 
تجهیزات کمی برای نظارت بر پهنه گســترده زمین های 
کشاورزی حریم مشــهد در اختیار داشت اما هم اینک با 
راه اندازی »کمیته صیانت از حریم مشهد« و پای کار آمدن 13 
دستگاه مرتبط، هر تخلف و اتفاقی در این محدوده به سرعت 

گزارش شده و از ارتکاب جرایم بعدی جلوگیری می شود.

سرمایه گذاری و ارزانی، انگیزه هجوم
به روستاهای حاشیه مشهد  

پیش از این مســئوالن فرمانداری مشهد با تأیید افزایش 
ساخت و ســازهای غیر مجاز در اراضی خارج از محدوده 
شهر مشــهد اعالم کرده بودند عمده ساخت و سازها در 
محدوده بخش مرکزی و روســتاهای حریم این شهر رخ 

می دهد.

بر این اســاس، شمار پرونده های ماده 99 تخریب بناهای 
غیر مجاز در مناطق مربوط بــه خارج از طرح های هادی 
روستایی و بافت شهری شهرستان مشهد در سال 1397 

حدود 500 مورد عنوان شد.
همچنین افزایش قیمت مســکن در مشــهد در ماه های 
گذشــته و روی آوردن برخی شــهروندان به خرید زمین 
به عنوان یک ســرمایه موجب دست اندازی غیرقانونی به 
پهنه های کشــاورزی به ویــژه در زمین های ارزان قیمت 
روســتایی و تغییر کاربری آن ها در اطراف این کالنشــهر 

بوده است.

۲5 هزار باغ ویالی غیر مجاز 
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد هم به ایرنا گفت: 
بر اســاس تصاویر هوایی از حریم شهر مشهد بین 25 تا 
30 هزار باغ ویال در این پهنه ۸۶ هزار هکتاری وجود دارد 
که قریب به اتفاق این تعداد به صورت غیرقانونی ســاخته 

شده اند.
کامــران وثــوق رضوی مشــهدی در تشــریح علت این 
ویالسازی ها در روستاهای حریم مشهد افزود: قبالً حریم 
مشــهد در طرح جامع دوم معروف به »مهرازان« 35 هزار 
هکتار بود که با نظارت شهرداری دارای کمترین ساخت و 
ساز غیر مجاز بود اما هم اکنون تصاویر هوایی وجود ساخت 
و ســازهای غیر مجاز از انتهای محدوده شهری )در طرح 

جامع دوم( تا کشف رود را تأیید می کند.
وی گفــت: از آن جایی که در ســال های قبل نظارتی بر 
مناطق طرح جامع دوم از سوی شهرداری وجود نداشت و 

دیگر دستگاه های متولی نیز اقدامی متناسب با این موضوع 
انجام نمی دادند ساخت و سازهای غیر مجاز در این بخش 
انجام شد و پس از سوم تیرماه سال 1395 که طرح جامع 
شهری سوم مصوب و اجرا شد پهنه حریم در طرح جامع 
یاد شــده به ۸۶ هزار هکتار افزایش یافت و اکنون شاهد 
انبوهی از ساخت و سازها و باغ ویالهای غیر مجاز ساخته 

شده در این مناطق هستیم.
وثوق رضوی به ارزانی زمین در محدوده حریم مشهد اشاره 
و بیان کرد: مشکالت ناشی از افزایش جمعیت، رواج پدیده 
آپارتمان نشــینی و نیاز مردم به تفرجگاه ها به ساخت و 
سازباغ ویال در حریم مشهد دامن زد که هم اکنون موجب 

ایجاد شرایط موجود شده است.
مدیر پروژه هماهنگی حریم شهر مشهد گفت: هم اکنون 
برخی از باغ ویالهای غیر مجاز در مناطق روستایی حریم 
مشهد روزی 30 میلیون ریال اجاره داده می شوند که نشان 
دهنده درآمدزایی برای مالکان این اماکن غیر مجاز است 
اما از سویی دیگر این روند خطری برای کشاورزی منطقه 

به حساب می آید.
وثوق رضوی گفت: ســاخت باغ ویال، باغداری صنعتی در 
روستاهای حریم مشــهد را تحت الشعاع قرار داده و برای 

کشاورزی در این روستاها مشکالتی ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: شهروندان توجه داشته باشند هرگونه خرید 
و فروش ملک و ویال حتی در مواردی که ملک دارای سند 
اســت بدون طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیه های جهاد 
کشاورزی و نهادهای ذی ربط، فاقد اعتبار قانونی است و این 
نقل و انتقاالت موجب تغییر کاربری زمین از زراعی به سایر 

کاربری ها نخواهد شد.
بر اساس سرشماری ســال 1395، 12۸ روستای واقع در 
حریم ۸۶ هزار هکتاری کالنشهر مشهد دارای 1۸5 هزار 
سکنه بومی دائمی است که با احتساب مهاجرت ها و افزوده 
شدن برخی جمعیت ها به این ارقام در برخی فصول سال 

جمعیت این روستاها به 440 هزار نفر افزایش می یابد.

قدس- علی محمدزاده: فرمانده انتظامی خراســان 
رضوی گفت: هماهنگی بین دستگاه های مختلف استان 
در بهترین شرایط است و دلیلی برای کم کاری به بهانه 
همکاری نکردن سایر نهادها و بخش ها وجود ندارد.سردار 
محمدکاظم تقوی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی، افزود: هیچ زمانی 
به اندازه اکنون فضا برای فعالیت و خدمت در مشــهد 
و خراســان رضوی فراهم نبــوده؛ بنابراین دلیلی برای 
کم کاری در استان وجود ندارد.وی ادامه داد: با توجه به 
موقعیت ویژه خراســان رضوی و مشهد، مأموریت ها در 
این استان سنگین تر از سایر استان ها و شهرهای کشور 
است.وی با اشاره به این نکته که مأموران راهور به دلیل 
مواجهــه مداوم با شــهروندان، ویترین نیروی انتظامی 
هســتند، اخالق، صبر، نظم، ایمان و مسئولیت پذیری 
و روانشناس بودن را از مهم ترین شاخصه های مأموران 
پلیس راهور ذکر و بیان کرد: بدون داشتن این مؤلفه ها 

نظم، امنیت و رضایت مردم حاصل نمی شود. 

وی همچنین با قدردانی از رئیس پیشین پلیس راهور 
خراسان رضوی و تأکید بر ادامه مسیر طی شده در این 
یگان انتظامی، گفت: نه تنها باید مسیر گذشته در پلیس 
راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی ادامه یابد، بلکه باید 
با نگاهی جدیدتر »طــرح کاهش جانباختگان حوادث 

رانندگی« با قوت دنبال شود.
رئیس پیشــین پلیس راهنمایی و رانندگی خراســان 
رضوی نیز که به ســمت ریاست پلیس ترافیک شهری 
راهور نیروی انتظامی کشور منصوب شده در این مراسم 
گفت: شــمار جانباختگان حوادث شهری در خراسان 
رضوی در 14 ماه گذشته 25 نفر نسبت به مدت مشابه 

گذشته کاهش یافته است.
سرهنگ محمدباقر سلیمی افزود: اصالح هندسی معابر، 
ایمن ســازی نقاط حادثه خیز، تدوین برنامه پنج ساله 
کاهش حوادث ترافیکی و ابالغ آن به دستگاه های مرتبط 
از جمله اقدامات صورت گرفتــه در حوزه پلیس راهور 
خراسان رضوی در این مدت بوده است.سرپرست پلیس 

راهور خراســان رضوی نیز در این مراسم گفت: »طرح 
جامع کاهش تصادفات« ابتدای امسال برای این استان 
تدوین شــد که هدف آن کاهش 12 درصدی تصادفات 

در هر سال )به مدت پنج سال( است.
ســرهنگ حمیدرضا دهنوی افزود: بــه دلیل آنکه ۸0 
درصد ســوانح رانندگی در معابر درون شــهری مربوط 
به عابران پیاده و موتورســواران است؛ بنابراین برنامه ای 
با محوریت ساماندهی موتورسیکلت ها و ایمنی رفت وآمد 
عابران پیاده تهیه شده است و به عنوان اولویت نخست 
طرح جامع کاهش تصادفات به زودی به دســتگاه های 

مختلف دخیل در موضوع ابالغ و اجرا می شود. 
وی بــه ابالغ  »برنامه کاهش 12 درصدی تصادفات« 
پس از تصویب آن در شورای همتای خراسان رضوی 
نیز اشاره و بیان کرد: از همه نهادهای مرتبط با حوزه 
ترافیک می خواهیم برنامه محور بوده و با همکاری و 
تعامل در مسیر تحقق اهداف این برنامه پلیس راهور 

را یاری کنند. 

 یک حاشیه قابل تأمل
گاهــی دیدن یک صحنه کوچک به اندازه ســاعت ها و 
روزها سخن گفتن تأثیرگذار اســت؛ بنابراین در ادامه 
به دو تصویر متفاوت از یک موضوع اشــاره می کنیم و 

قضاوتش را به خودتان واگذار می کنیم.
قاب اول: مدتی پیش در جلســه معارفه یکی از مدیران 
استان تعداد زیادی از مدیران حوزه صنعت و تولید بودند 
و برخی از مدیران عالی سخنان زیبایی در اهمیت حمایت 
از تولید ملی و پرهیز از برخی رفتارهای نامتعارف گفتند، 
اما هنگام خروج از جلســه متوجه پارک یک دســتگاه 

خودرو گرانقیمت خارجی در مقابل پلکان ورودی محل 
جلسه شدم که راننده محترم یکی از همان مدیران زودتر 
خودرو را روشــن کرده بود تــا کولر قدرتمندش هوای 
داخل کابین را خنک کند تا مبادا مدیر مربوط احساس 
گرما کند و احتماالً به جای دیگری برود و در حمایت از 

کاالی ایرانی سخنان شیوایی بگوید.
قاب دوم: دیروز پس از جلســه تودیع و معارفه رئیس 
پلیس راهور اســتان وقتی فرمانده انتظامی استان از 
جلسه خارج شد سوار بر یک خودرو تولید داخل شد 
و محل را ترک کرد. ابتدا احتماالت مختلف ذهنم را 
درگیر کرد اینکه خودرو شاســی بلند و ویژه فرمانده 
استان خراب اســت یا بنز بغل نویس فرماندهی جای 
دیگری اســت، ولی پاســخ منطقی پیدا نکردم چون 
اگــر هم اینچنین بود باز هم بــه تعداد کافی خودرو 
شاسی بلند لندکروز و یا بنز در ستاد فرماندهی هست 
که فرمانده اســتان با یکی از آن ها به محل بیاید. به 
ناچار اندکی کنجکاو و متوجه شدم گویا سردار تقوی 
تصمیمی اتخاذ کرده تا در موارد خاص از خودروهای 
مربوط اســتفاده کند و ترددهای معمولی را با خودرو 
ایرانی انجام دهد. البته ما رفتارهای مشابهی از سردار 
تقوی به ویژه زمان حضور وی در مرزبانی استان سراغ 
داریم و آنچه ذکر شد بیشتر برای اصالح تصویر ذکر 

شده در قاب اول بود.

گزارشی از ویالسازی های بدون مجوز در شهرستان مشهد 

بیش از ۲۵ هزار باغ ویالی غیر مجاز در حریم شهر

فرمانده انتظامی خراسان رضوی در مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس راهور تأکید کرد

اجرای طرح کاهش جانباختگان تصادفات
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قدس پیگیری کرد

شهریه  مهد  کودک بیشتر از دانشگاه!
محبوبه علیپور   طی چند روز گذشــته 
در خبرها اعالم شــد شهریه مهدهای کودک 
29 درصد افزایش یافته، این افزایش شــهریه 
در حالی صورت گرفته که شهریه دانشگاه های 
کشور برای سال جدید تحصیلی بین 15 تا20 

درصد افزایش داشته است. 
این موضوع در روزهای گذشته با واکنش های 
متعددی از سوی خانواده ها مواجه شده است 
از این رو آنــان در تماس های مکرر با روزنامه 
خواستار پیگیری موضوع و دالیل این افزایش 

قیمت شده  اند.
مــادری در تماس بــا دفتــر روزنامه قدس 
می گوید: در بسیاری از خانواده ها والدین برای 
تأمین مخارج خود هر دو کار می کنند؛ بنابراین 
ناگزیرند کودکانشان را به مهدها بسپارند. این 
درحالی است که امسال 29 درصد به شهریه ها 
افزوده شــده و در عمل حقوق یکی از والدین 
باید برای مهد تنها یکی از فرزندانشان هزینه 
شود.وی می افزاید: در صورتی که در سال های 
گذشته حدود15 تا 20 درصد هر ساله به نرخ 
شهریه های مهد کودک افزوده می شد. جالب تر 
اینجاســت که شهریه  فرزند بزرگ ترمان  که 
در مدرســه غیرانتفاعــی و دوره متوســطه 
تحصیل می کند؛ کمتر از فرزند خردسالمان در 

مهدکودک شده است. 
وی تأکید می کند: برای بررســی شهریه های 
مهدهای کودک به سایت بهزیستی خراسان 
رضوی ســر زدیم، اما هیــچ اطالعاتی وجود 
نداشــت و برای دریافت موارد مورد نیاز باید 
ایمیل و نام را ثبت می کردیم. درحالی که در 
سایت های این ســازمان در دیگر استان های 
کشور اطالعات به سهولت و شفاف در اختیار 

مردم قرار گرفته است.
یک شهروند دیگر نیز با اشاره به تحصیل خود 
در مقطع کارشناسی ارشــد در دانشگاه آزاد 
می گوید: با حساب و کتاب سرانگشتی به این 
نتیجه رسیده ام که هزینه مهد فرزندم بیشتر از 
هزینه دانشگاه من که برای هر ترم 3 میلیون 
و 800 هزار تومان می پــردازم، آب می خورد؛ 
بنابراین با فقر امکاناتی که در مهدها چه از نظر 
لوازم بازی و چه امکانات آموزشی وجود دارد، 
ترجیح می دهم امسال از پرستار برای نگهداری 
فرزندم که به مراتب هزینه کمتری را برایم در 

پی دارد، استفاده کنم. 

  تعیین نرخ شهریه 
مشروط به دیدن کودک!

بــرای پیگیــری موضوع با 
یکی از مهدهای نام آشنای 
مشهد تماس می گیریم تا از 
چند وچون دریافت شهریه ها 
مطلع شویم. پس از چند بوق 
برای  که  مکرر می شــنویم 
تماس با کارشناس آموزشی 
خانم... شماره یک، کارشناس 

آموزشی خانم... شماره 2 و... پس از چند لحظه 
خانمی بــدون تعلل جواب می دهد: ما نوزاد و 
شیرخوار نمی پذیریم و برای کودک نوپا حدود 
5 میلیون تومان شهریه می گیریم که نسبت 
به ســال گذشــته حدود 29 تا 30 درصد به 

شهریه ها افزوده شده است.
در تماس با مدیر مهد دیگری، وی خاطرنشان 
می کند: شما باید نوزاد خودتان را بیاورید تا ما 

ببینیم و نرخ شهریه را بگوییم!
مدیــر یکی از مهدهای کودک نیز که بیش از 
15سال سابقه فعالیت دارد نیز می گوید: برای 
میزان افزایش ها و نرخ های مصوب به ســایت 
ســازمان بهزیســتی مراجعه کنید. به لحاظ 
قانونی امکان تخفیف داریم، اما نمی توانیم یک 

تومان بیــش از نرخ مصوب 
شهریه بگیریم. 

   دریافت 48 مدل 
شهریه توسط مهدها 

دکتر غالمحسین حقدادی، 
اجتماعــی  امــور  معــاون 
بهزیســتی خراسان رضوی 
در پاســخ به دلیل افزایش 
شــهریه ها  درصــدی   29
می گویــد: مهدهای کودک 
بخش خصوصی بوده وهیچ 
یارانه ای دریافت نمی کنند؛ بنابراین براساس 
هزینه هایی که واحدهای مختلف می پردازند 
هرساله میزان افزایش شهریه های پیشنهادی 
را اعالم می کنند و ســازمان بهزیستی از بین 
قیمت های ارائه شــده، میانگینی را انتخاب 
می کند. همچنین در بررســی شهریه ها نیز 
سازمان تنظیم بازار و سازمان صمت همکاری 
کرده و نماینده های مهدهای بخش خصوصی 

نیز در این جلسات حضور دارند.
وی در ادامــه می افزایــد: عوامل متعددی در 
افزایش شهریه های مهدها نسبت به میانگین 
سال های گذشته نقش آفرین بوده که می توان 
به رشــد هزینه کارکنان، اجاره بهای مکان و 
رشد چشمگیر هزینه های بیمه اشاره کرد. به 

این ترتیب شــاهد افزایش قیمت تمام شده 
خدمات مهد های کودک هستیم. ازهمین رو 
مدیران مهدهای یاد شده افزایش 45 درصدی 
شهریه نسبت به سال گذشته را تأکید داشتند 
تا با توجــه به افزایش هزینه های یادشــده، 
خدماتی همانند ســال های گذشــته را ارائه 
کنند. به هرحال سازمان بهزیستی کشور که 
باید طرف مقابل یعنی مردم و محدودیت های  
اقتصــادی آن ها را نیــز در نظر می گرفت به 
رشــد 29 درصدی شهریه بسنده کرد که در 
استان خراسان رضوی این میزان به 27درصد 

افزایش رسیده است. 
دکتر حقــدادی اظهــار می کنــد: درحال 
حاضر48 مــدل شــهریه مهدکــودک در 
خراسان رضوی وجود دارد. چنانکه در شهرها 
مهدهای کودک براســاس میزان ستاره و در 
روستاها مطابق سطوح یک تا سه طبقه بندی 
می شــوند. همچنین میزان شهریه شیرخوار 
با نوپا و نوباوه متفاوت اســت. در سال جاری 
نیز همانند ســال های گذشــته تعرفه های 
مصوب را بــرای این 48 مدل تعیین کردیم 
و همه مهدهای کودک اســتان موظفند این 
بخش نامه را برای اطالع خانواده ها درمعرض 

دید قرار دهند.
به این ترتیب باالترین میزان افزایش شهریه 
به نســبت سال قبل در شــهر مشهد و برای 
گروه شــیرخواران 460 هزار تومان اســت و 
کمترین میزان شــهریه در روســتا به میزان 
150 هزار تومان دیده می شود. ناگفته نماند 
اغلب در چنین مناطقی دریافت شــهریه ها 
با مســاعدت هایی همراه است. همچنین در 
شهرســتان ها نیز باالترین میزان 300 هزار 
تومان است که این رقم در روستا به 150 هزار 

تومان می رسد.
وی همچنین می گوید: هزینه تهیه نوشت افزار، 
فعالیت های فوق برنامــه و و اردوها جزو نرخ 
شهریه نبوده و به طور توافقی میان مسئوالن 

مهد و والدین محاسبه می شود.
همچنین هزینه ســرویس مهد نیز جداگانه 
است. ناگفته نماند والدین در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف و یا شکایتی می توانند موارد را 
از طریق سامانه پیامکی 3000012333 اعالم 

و پیگیری کنند.

  اعضای جدید شورای اسالمی
 شهرستان مشهد معرفی شدند 

  قدس: شهناز رمارم در
رئیسه هیئت   انتخابات 
 شورای اسالمی شهرستان 
مشهد با اجماع اعضا به 
شورا  این  رئیس  عنوان 
برگزیده شد.مدیر روابط 
عمومی شورای اسالمی 

شهرستان مشهد در این باره گفت: در جلسه علنی روز گذشته 
شورای اسالمی شهرستان مشهد همچنین عبداهلل دهقان به 
سمت نایب رئیس و سیدجواد حسینی نیز به سمت دبیر 

هیئت رئیسه شورا انتخاب شدند.
محسن قدیمی افزود: عبدااهلل دهقان از بخش رضویه، حسن 
شکاری از بخش احمدآباد، سیدجواد حسینی از شهر رضویه، 
فاطمه حســین زاده از شهر ملک آباد و شــهناز رمارم و امیر 
شهال به عنوان اعضای شورای اسالمی شهر مشهد در شورای 

اسالمی شهرستان مشهد حضور دارند.
وی ادامه داد: نمایندگان این شورا در 26 کارگروه فرمانداری 
مشهد حضور دارند که انجمن کتابخانه های شهرستان، ستاد 
هدفمندی یارانه ها، کمیســیون ماده پنــج، هیئت نظارت 
بر ســازمان های مردم نهاد، کارگروه خریــد غالت و گندم، 
هیئت های تطبیق مصوبات شــوراهای بخش و ستاد تنظیم 

بازار شهرستان مشهد از جمله مهم ترین این کارگروه هاست.
او اضافه کرد: در جلســه علنی دیروز امیر شــهال و غالمرضا 

منوچهری حضور نداشتند.

 رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی
 و گردشگری  این شهرستان خبرداد

  ورود چهارمین قطار گردشگری
 در سال جاری به نیشابور

قطار  چهارمین  قدس: 
گردشــگری به ظرفیت 
گردشــگر  نفــر   90
نیشــابور  وارد  امــروز 
شــد.رئیس اداره میراث 
صنایع دستی  فرهنگی، 
با  نیشابور  و گردشگری 

اعالم این مطلب گفت: با مشارکت آژانس خدمات مسافرتی و 
گردشگری فرشتگان و همکاری مدیریت راه آهن و اداره میراث 
فرهنگی نیشابور این قطار گردشگری شامل 90 نفر از خانواده 
کارکنان راه آهن استان از مبدأ سرخس وارد ایستگاه راه آهن 
نیشابور شد.محمداسماعیل اعتمادی ادامه داد: این تور یکروزه 
ضمن حضور در اماکن تاریخی و گردشگری با آداب و رسوم و 

فرهنگ مردم نیشابور نیز از نزدیک آشنا خواهند شد.

  مشهد 2 هزار دستگاه اتوبوس می خرد
قدس: معــاون مالی و 
شــهرداری  پشتیبانی 
مشهد از موافقت خرید 
2هزار دســتگاه اتوبوس 
برای شهر مشهد از محل 
دریافت مطالبات شرکت 
نفت از کشور چین خبر 

داد. رضا خواجه نائینی با بیان این خبر در نشست با مدیرعامل 
بانک شــهر درباره »اعطای تسهیالت بانکی و خط اعتباری 
در قالب های مختلف« اظهار کرد: پیشــنهادی به بانک شهر 
ارائه شد تا شرکتی واسطه شده و طلب های دولت را از کشور 
چین بابت فروش نفت وصول کند. این مهم از طریق تهاتر و 
خرید مایحتاج شهرداری ها مانند خرید اتوبوس، ماشین آالت، 

دستگاه های آتش نشانی و غیره میسر می شود.
وی ادامه داد: در این راستا، براساس مذاکرات صورت گرفته بر 
سر خرید و اختصاص 2هزار دستگاه اتوبوس به مشهد موافقت 
شده است.خواجه نائینی تصریح کرد: از آنجا که ممکن است 
شهرداری مشــهد بدهی بانکی نداشته باشد، پیشنهادی به 
دولت ارائه شد تا بخشی از طلب های شهرداری را با نیازها رفع 
کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، معاون 
مالی و پشــتیبانی شهرداری مشهد با اشاره به ارائه پیشنهاد 
مشابهی از سوی شهرداری تهران در این زمینه، خاطرنشان 
کرد: از طرف دیگر شرکت چینی نیز در این راستا پیشنهادی 
ارائــه کرده اســت تا امــکان تهاتر طلب دولت بــا نیازهای 
شهرداری ها فراهم شود و مقرر شد موضوع خرید اتوبوس به 

عنوان اولویت مطرح شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد
  نقش مهم خانواده  شهدای مدافع حرم 

 bدر تبیین فرهنگ دفاع از اهل بیت
مهر: امام جمعه مشهد 
گفت: امــروز در عرصه 
مقابله هــای ضد والیی 
و خارج کشــور،  داخل 
نقش آفرینی خانواده های 
مدافع حــرم برای دفاع 
از اهل بیــت)ع( بســیار 
پررنگ و حائز اهمیت است.آیت اهلل سیداحمد علم الهدی در 
نخســتین یادواره شهدای مدافع حرم کشور در مشهد اظهار 
کرد: دشمنان ما در حال تقویت خود در جریانی هستند که با 

والیت همسو نیست.
وی افزود: جریان سیاســی داخلی که با رهبری زاویه دارد در 

جست وجوی نهادینه کردن قدرت خود است.
وی تصریــح کرد: توطئه هــای صورت گرفته در 40 ســال 
انقالب تاکنون به مثابه مقدمه توطئه ای اســت که به حادثه 
عاشــورا ختم شد.نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: 
جریان قدرت، بر دست گرفتن قدرت در حاشیه تشکیل امت 
اسالمی اتفاق نظر دارد. آن ها می خواهند از این قدرت در جهت 

سرمایه اندوزی، چپاول و قدرت طلبی استفاده کنند.

  مادر شهیدان نصیری خراسانی 
آسمانی شد

شــهیدان  مادر  قدس: 
محمداسحاق و احمدرضا 
نصیری خراسانی پس از 
گذشت ســال ها تحمل 
درد، به فرزندان شهیدش 

پیوست.
خیرنســاء  مرحومــه 
میری بنجار، مادر شــهیدان نصیری خراســانی در سن 87 
ســالگی به علت بیماری قلبی و کهولت ســن دعوت حق را 
لبیک گفت.پیکر این مــادر فداکار صبح دیروز پس از طواف 
در بارگاه ملکوتی امام رضــا)ع( و اقامه نماز در صحن آزادی 
حرم مطهر رضوی تشییع و در قطعه صالحین بهشت رضای 
مشــهد مقدس آرام گرفت.حجت االسالم حسین معصومي، 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوي در پیامي 
درگذشــت مادر شهیدان نصیری خراسانی را تسلیت و برای 

بازماندگان صبر جزیل از خداوند منان درخواست کرد.
شهیدان محمداسحاق و احمدرضا نصیری خراسانی در یکم 
مهر 1342 و 19خرداد 1347 در زابل چشم به جهان گشودند 
و در سوم فروردین 1362 و 14 تیر 1365 در دشت عباس و 
مهران به مقام رفیع شهادت نایل آمدند و پیکر مطهرشان در 

گلزار شهدای شهرستان زابل به خاک سپرده شد.

برای نخستین بار در کشور
  کارگاه مدل سازی آلودگی هوا 

در مشهد برگزار شد
قدس: مدیرکل حفاظت 
خراسان  زیست  محیط 
رضوی از برگزاری کارگاه 
آموزشــی مدل ســازی 
بــرای  هــوا  آلودگــی 
نخســتین بار در کشور 
همتی  داد.تــورج  خبر 
گفت: امروزه به دلیل افزایش اثرات زیست محیطی آلودگي 
هوا به عنوان یکي از مهم ترین چالش هاي محیط زیســت 
در دنیا، به سیســتم های کنتــرل و مدیریت آلودگی هوای 
مؤثرتری نیاز است، هرچند با وجود پیشرفت هاي زیادي که 
در مدل سازي پخش آلودگي هوا صورت گرفته، بهره برداری 
مطلوبی از آن در کشور صورت نگرفته است.این مقام مسئول 
ضمن اشــاره به اینکه یکی از مهم ترین ابزارها در بررســی 
اثرات منابع آالینده و پایش آلودگی هوا و همچنین محاسبه 
پراکنش آالینده ها در منطقه، استفاده از مدل سازی آلودگی 
هوا است، گفت: از مدل های آلودگی هوا می توان در اهداف 
وسیعی از جمله بررسی اثربخشــی راهبردها و راهکارهای 
کنتــرل و کاهش آلودگی هــوا و همچنین پیش بینی های 
آلودگی هوا استفاده کرد.وی گفت: از طرفی برای دستیابی به 
یک سیستم مدیریتی جامع در زمینه آلودگی هوا نیاز است 
تا همه جوانب و ابزارهای آن به خوبی شناخته شوند و نقش 
این ابزارها در کل سیستم مدیریتی تعیین شود. در این راستا 
کارگاه دو روزه آموزشی با موضوع »آشنایی تئوری و عملی با 
 »AEROMOD مدل سازی آلودگی هوا به کمک نرم افزار
ویژه کارشناسان حوزه های تخصصی محیط زیست استان که 
برای نخستین بار در محیط زیست کشور انجام شده است، 

در مشهد آغاز به کار کرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
خراسان رضوی:

   قیمت بلیت پروازهای مشهد 
در ماه محرم کاهش نمی یابد 

قدس : دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی خراسان 
رضوی گفت: در شرایط فعلی بعید می دانم کاهش قیمتی را 
در پروازهای مشهد مقدس شاهد باشیم. مجید فرقانی افزود: 
مدتی قبل سازمان هواپیمایی کشور اعالم کرد که با کاهش نرخ 
ارز هزینه های ارزی شرکت های هواپیمایی نیز کاهش می یابد 
و این امر در کاهش نرخ بلیت ها هم مؤثر اســت، اما تاکنون 
هیچ گونه کاهش قیمتی در مشهد نداشتیم. وی به فرا رسیدن 
ماه محرم و افزایش تعداد زائران و مسافران مشهد مقدس اشاره 
کرد و افزود: در این ماه تعداد مسافران مشهد مقدس افزایش 
پیدا خواهد کرد اما در شــرایط فعلــی بعید می دانم کاهش 
قیمتی را در پروازهای مشهد شاهد باشیم.چندی پیش مدیر 
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرده بود که 
به شــرکت های هواپیمایی تأکید شده است به دلیل کاهش 
نــرخ ارز و کاهش هزینه هــای ارزی آن ها، قیمت های جدید 
بلیت را محاسبه و به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.

هاشم رسائی فر  گرچه خیلی از کارشناسان به این مقوله اذعان دارند که اشکاالت 
زیادی در سیســتم بانکداری کشــور وجود دارد، اما هر ساله روزشمار تقویم که به دهم 
شهریور می رسد، این روز با واژه بانکداری اسالمی برای بانکی ها شروع می شود مثل خیلی 
از مشــاغل دیگر که روزی برای خود در تقویم رسمی کشور دارند. به بهانه روز بانکداری 
اسالمی فرصتی دست داد تا در تحریریه روزنامه قدس میزبان چهره نام آشنای بانکداری 
استان خراســان رضوی در جمع همکارانمان باشیم. دکتر حسن مونسان، دبیر شورای 
هماهنگی بانک های استان روز گذشته برای ساعاتی میهمان مؤسسه فرهنگی قدس بود. 
رئیس اداره امور شــعب بانک ملی در خراســان رضوی با کلی آمار و ارقام و با دستی پر 
رودرروی ما نشســت و از آنچه که در ســال رونق تولیــد در حوزه های مختلف به ویژه 
حمایت های مالی سیستم بانکی استان رخ داده، گفت، تا امیدواری هایی که در دل مردم 
به واسطه اقداماتی که صورت گرفته و آمار و ارقام تسهیالتی که پرداخت شده را با حوصله 
پاسخگو بود.مونسان از شرایط به وجود آمده در اقتصاد کشور و استان گفت و اینکه اوضاع 
اقتصادی کشور زنجیره وار است و تقریباً هر اتفاقی که هر گوشه کشور بیفتد، به طور قطع 
شرایط اقتصادی مردم متأثر از آن خواهد بود. به طور مثال شرایط خوبی که در بحث ایجاد 
تسهیالت ازدواج برای جوانان ایجاد شده است و اینکه مدت زمان انتظار از دو سال به کمتر 
از 6 ماه رسیده است و در برخی بانک ها هیچ صف انتظاری برای دریافت وام 30 میلیون 
تومانی ازدواج وجود ندارد، یکی از مباحثی بود که توانسته شرایط خوبی را برای زوج های 
جوان در استان به وجود آورد که آمار امسال ما در چهار ماه نخست سال نسبت به چهار 

ماه اول 97 در حدود 58 درصد رشد در زمینه وام های ازدواج داشته است.

   رشد 89 درصدی تسهیالت در بخش کشاورزی
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در ادامه اظهار داشت: شرایط در حمایت از بخش 
کشاورزی به گونه ای بوده که تسهیالت در این بخش با رشد 89 درصدی مواجه شده یعنی 
دو برابر ســال گذشته. در بخش صنعت سال گذشته رقم خیلی ناچیز 21 درصد جذب 
تســهیالت را داشتیم، اما در حال حاضر به 40 درصد رسیده ایم که همه این آمار و ارقام 
نویدبخش این است که روزهای خوب اقتصادی پیش روی ماست.این ها همه در شرایطی 
اتفاق افتاده است که سال گذشته شرایط بازار سرمایه و اقتصادی در کشور با تالطم روبه رو 
شــد، اما اکنون با درایت خوبی که در رأس حاکمیت نظام وجود داشته آرامش خوبی به 
اقتصاد کشور بازگشته است. سال پیش منابع ارزی ما رو به منفی بود که در حال حاضر 
به سرعت به سوی مثبت شدن می رود. در استان خراسان یک ماه است بحث خرید ارز را 

شروع کردیم که تا کنون حدود 5 میلیون دالر ارز از مردم خریداری شده است..

   4۰هزار میلیارد ریال معوقات بانکی در خراسان رضوی
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خراسان رضوی در مورد معوقات بانک های استان 
نیز گفت: معوقات بانکی یکی از عوامل بازدارنده توسعه اقتصادی محسوب می شوند، زیرا 
منابعی که از این طریق منجمد می شــوند و در چرخه بانکداری قرار نمی گیرند، نه تنها 
شبکه بانکی بلکه اقتصاد کشور را در بعد کالن دچار آسیب می کنند. در چهار ماهه ابتدایی 
سال جاری حدود 40هزار میلیارد ریال معوقات بانکی رخ داده است که متأسفانه حجم آن 
بسیار زیاد بوده و باید تدبیری در این باره اندیشیده شود. از طرفی بخش عظیمی از این 
معوقات بانکی مربوط به بخش تولید و بنگاه های اقتصادی است و بخش های کشاورزی، 

گردشگری و ساختمان در رتبه های بعدی قرار دارند. 
مونســان همچنین درخصوص اموال مازاد بانک های استان اظهار داشت:  بانک ها مکلف 
هســتند اموال مازاد و تملیکی خودشــان را در یک بازه زمانی مشخص واگذار کنند که 
بانک های استان بعد از ابالغ آیین نامه این موضوع از سوی بانک مرکزی، اقدامات الزم را 
انجام دادند که در چهار ماهه نخســت سال گذشته 40مورد از اموال مازاد بانک ها واگذار 
شد و این آمار در چهار ماهه ابتدایی سال جاری 50 مورد بوده است. از طرفی کل اموال 
مسکونی، تجاری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی که در تملک بانک ها قرار دارند و به دلیل 
نبود یک سیستم مشخص و هماهنگ، به صورت دستی از بانک ها جمع آوری شده اند، هزار 
و 878 مورد است که از این تعداد تنها 130مورد آن ها مربوط به واحد های تولیدی است 

و این واحدها نیز با سرعت بسیار زیاد در حال واگذاری هستند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در تحریریه قدس عنوان کرد

حذف صف انتظار وام ازدواج در برخی بانک ها

 با حساب و کتاب 
 سرانگشتی به این

 نتیجه رسیده ام که 
هزینه مهد فرزندم 

بیشتر از هزینه دانشگاه 
من که برای هر ترم 

3 میلیون و 8۰۰ هزار 
 تومان می پردازم،

 آب می خورد
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    درکارگروه امور زیربنایی استان صورت گرفت
 تصویب طرح های اشتغال زا  

برای6 شهرستان خراسان رضوی

قدس: طرح های اشــتغال زا برای 6 شهرســتان در 
کارگروه امور زیربنایی، توســعه روســتایی، عشایری، 
شهری و آمایش ســرزمین و محیط زیست استان به 
تصویب رسید.خواف، تربت جام، سبزوار، جوین، گناباد 
و قوچان شهرستان هایی بودند که از مصوبه این کارگروه 

بهره مند شدند.
وحیدقربانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی 
استانداری در تشــریح مصوبات این جلسه گفت: این 
کارگروه در راستای حمایت از تولید انرژی پاک با ایجاد 
دو نیروگاه خورشــیدی در شهرستان سبزوار موافقت 

کرد.

    رئیس سازمان صمت استان خبر داد
صدور816 فقره جواز تأسیس از 
ابتدای امسال در خراسان رضوی

قدس: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رضوی گفت: در پنج ماهه اول امسال 816 فقره جواز 
تأسیس با سرمایه گذاری 35هزار و 85 میلیارد ریال و 

اشتغال 23هزار و 42 نفر در استان صادر شده است.
محمدرضا مس فروش افزود: تعداد مجوزهای طرح هاي 
صنعتي صادره اســتان در این مدت در مقایسه با سال 

گذشته از لحاظ تعداد 10 درصد، سرمایه گذاری
 36 درصد و اشتغال 52 درصد رشد را نشان مي دهد.

وی افزود: در این مدت، بیشترین سهم سرما یه گذاری 
در طرح های استان مربوط به محصوالت کانی غیرفلزی 

بوده است .

     عضو اتحادیه این صنف:
2۰۰ اشتغال جدید در صنف موبایل و 
تجهیزات مخابراتی مشهد ایجاد شد

تسنیم: عضو اتحادیه صنف موبایل و تجهیزات مخابراتی 
مشــهد گفت: 200 اشــتغال جدید در صنف موبایل و 

تجهیزات مخابراتی مشهد ایجاد شد.
حامد کمالی اظهار داشت: در سال رونق تولید 40 واحد 
تجاری در بازار موبایل ورســیج مشهد در رسته خرید 
و فروش، تعمیــرات و لوازم جانبی موبایل فعالیت خود 
را آغاز می کنند و تعداد 200 اشــتغال مستقیم در این 
واحدها و به طور میانگین پنج اشتغال در هر واحد ایجاد 
می شود.وی افزود: بازار موبایل ورسیج در فضایی 4 هزار 
متری و در هفت طبقه ساخته شده و این بازار در صنف 

موبایل فعال شده است.
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 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه خود می 
داند در جهت رفع مشکالت مردمی،  سوژه های 
ارسالی از سوی خوانندگان  عزیز    در حوزه 

های شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را پیگیری 
و منعکس کند .

منتظر سوژه های شما از طریق 
سامانه پیامکی  هستیم.
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فردا برگزار مى شود
 مراسم معارفه دادستان مشهد به عنوان 

رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى
قدس: غالمعلى صادقى 
بــه عنــوان رئيس كل 
دادگســترى خراســان 

رضوى معارفه مى شود.
مراســم تكريم و معارفه 
رئيس كل دادگســترى 
فردا  رضوى،  خراســان 

سه شنبه برگزار مى شود. در اين مراسم، ضمن تكريم خدمات 
حجت االســالم مظفرى در ســمت رئيس كل دادگسترى 
استان، «غالمعلى صادقى» دادستان مشهد به عنوان رئيس 

كل دادگسترى خراسان رضوى معارفه مى شود.

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك 
شوراى شهر مشهد در گفت وگو با قدس:

 سرويس مدارس 
براى دانش آموزان رايگان شود

ئــــيـــس  ر
ن  كميسيـــو
حمل و نقــل و ترافيك 
شوراى شهر مشهد گفت: 
با توجه به اصل 30 قانون 
اساســى تحصيــل براى 
دانش آموزان رايگان است 

و به طور مستقيم چيزى در مورد سرويس دهى مدارس عنوان 
نشده است اما اگر قرار باشد سرويس مدارس رايگان باشد، شورا 

از اين موضوع استقبال مى كند .
مجتبى بهارونــد در گفت وگو با قدس آناليــن با بيان اينكه 
براى اجراى ايــن طرح بايد همه ارگان هــا و نهادها پاى كار 
بيايند، افزود: ما طرح هايى را در دســت بررسى داريم تا براى 
دانش آموزان، دانشجويان و طالب يكسرى خدمات به صورت 
رايــگان يا طرح هاى تخفيفى انجام شــود. وى تأكيد كرد: ما 
آمادگى ايــن را داريم تا در اين زمينه بــا اداره كل آموزش و 
پرورش خراســان رضوى مذاكره كنيم و تمهيداتى انديشيده 
شــود تا دانش آموزان عزيز ما از وســايل حمل و نقل عمومى 
استفاده كنند و طى يك تفاهم نامه خدمات رايگان يا تخفيفى 
به آن ها ارائه شــود تا با ايــن روش بتوانيم از تعدد رفت و آمد 
خودروها و سرويس مدارس كاسته و به دنبال آن شاهد كاهش 
ترافيك و آلودگى كمتر هوا باشيم، ضمن اينكه ما به طور ويژه 
در اســتفاده عموم مردم از دوچرخه كار مى كنيم. بهاروند در 
ادامه افزود: اگر آموزش و پرورش به طور مشــخص به ما اعالم 
كند براى دانش آموزان كدام مدارس امكان استفاده از دوچرخه 
وجود دارد، ما با كمك شهردارى آمادگى داريم امكاناتى را در 

اختيار اين دانش آموزان قرار دهيم.

پايان تحركات قداره كش ها رقم خورد
  دستگيري دو شرور خياباني در مشهد

پى  در  قرمــز:  خط 
گاليه هــاى مردمى و با 
تالش پليس مشهد، دو 
عامل برهم زدن نظم و 
امنيت عمومى دستگير 

شدند.
سرهنگ اكبر آقا بيگي، 
فرمانده انتظامي مشــهد با اعالم ايــن خبر گفت:  تيم هاي 
دايره تجسس كالنتري هاي مصلي و شهيد رجايي مشهد در 
عملياتي هماهنگ طرح ويژه اي را براي دستگيري دو شرور 

خياباني در دستور كار خود قرار دادند.
مأموران كالنتري مصلــي در اين عمليات ضربتي با كنترل 
و مراقبت هاي پوششــي يكى از افراد شرور را تعقيب و او را 

در يكي از پارك هاي حوزه استحفاظي خود دستگير كردند.
فرمانده انتظامي مشــهد ادامه داد: از اين متهم كه از اوباش 
خياباني محله محمدآباد مشــهد بود و در برابر پليس قصد 
مقاومت داشــت، يك قبضه شمشــير، يك چاقوي بزرگ و 

مقاديري ماده مخدر صنعتي كشف شد.
تيم هاي دايره تجسس كالنتري شهيد رجايي مشهد نيز در 
يك عمليات ضربتي با هماهنگي مقام قضايي و پس از كنترل 
و مراقبت هاي پوششي براي دستگيري يكي ديگر از اوباش 

سابقه دار وارد عمل شدند.
نفر دوم نيز با يك قبضه چاقو در حالي كه قصد مقاومت در 
برابر مأموران انتظامي داشت، با شنيدن صداى شليك هوايى 
مردان قانون، خود را تســليم كرد. تحقيقات از اين دو شرور 

سابقه دار ادامه دارد.

پرايد مشكى سرنخ سرقت هاى سريالى بود
 كشف 30 فقره سرقت داخل خودرو 

در مشهد 
باند  اعضاى  قرمز:  خط 
ســريالى  ســرقت هاى 
خودرو  داخل  محتويات 
توســط پليــس آگاهى 

استان دستگير شدند.
سرهنگ جواد شفيع زاده، 
آگاهي  پليس  سرپرست 
خراسان رضوي  در تشريح اين خبر بيان داشت: در پي وقوع چند 
فقره ســرقت لوازم و محتويات داخل خودرو در يكى از مناطق 
شهر مشــهد، بالفاصله تيمي مجرب از كارآگاهان پايگاه سوم 
پليس آگاهي، پيگيرى موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.

كارآگاهان پليس آگاهى با همكارى مأموران كالنتري شفا حين 
گشت زني در سطح حوزه به يك دستگاه خودرو پرايد مشكوك و 
پس از متوقف كردن اين خودرو در بازرسي از آن سه عدد باتري 
خودرو را كشف و بنا به دستور مقام قضايي، پرونده جهت ادامه 

تحقيقات به پايگاه سوم پليس آگاهي ارجاع شد.
پس از وصول پرونده در پليس آگاهي و تحقيقات ميداني از متهم 
دستگير شده،  كارآگاهان دريافتند كه اكثر سرقت ها توسط وي 
و همدستش انجام شده و متهم عنوان داشت، خودروهاي مدل 
پايين را كه بدون دزدگير و عالئم هشداردهنده بودند را شناسايي 
و با تخريب شيشــه ها اقدام به سرقت محتويات داخل خودرو 

مي كردند و سپس لوازم را به دو مالخر به فروش مي رساندند.
با راهنمايي متهم، همدست و دو مالخر اموال مسروقه دستگير و 
از محل اختفاى آنان 20 عدد باتري خودرو، يك دستگاه گوشي، 

يك حلقه رينگ و ... كشف شد.
در اين زمينه چهار متهم به مراجع قضايى معرفى و در تحقيقات 
تكميلي تاكنون 30 شــاكي شناســايي و با دريافت شكوايه، 
محل هاي سرقت آنان مورد بازسازي قرار گرفته و اموال مكشوفه 

با هماهنگي مقام قضايي تحويل مالباختگان شده است.

در فريمان رخ داد
 مرگ جوان هجده ساله 

در محل ذخيره آب 
خط قرمز: جوان هجده 
ساله اى كه به فنون شنا 
آشنا نبود، در يك استخر 
كشــاورزى گرفتار شد و 
جان خود را از دست داد.

خرسند،  جواد  سرهنگ 
انتظامــى  فرمانــده 
شهرستان فريمان گفت: در پى اعالم يك فقره غرق شدگى در 
يكى از استخرهاى ذخيره آب يكى از مناطق شهرستان فريمان، 
بالفاصله مأمــوران انتظامى به همراه نيروهاى امدادى به محل 
اعزام شــدند. با حضور مأموران در محل و در بررسى هاى اوليه 
مشخص شــد جوانى هجده ســاله كه براى شنا به اين محل 
رفته بود، به علت آشــنا نبودن با مهارت شنا دچارغرق شدگى 
شده و متأسفانه جان باخته است. سرهنگ خرسند خاطرنشان 
كرد: با تأييد مرگ اين جوان توسط نيروهاى اورژانس، جسد با 

هماهنگى مقام قضايى به پزشكى قانونى شهرستان منتقل شد.
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 طبرسى 42 را آسفالت كنيد
چرا شهردارى نسبت به آسفالت طبرســى42اقدام نمى كند، تمام كوچه هاى اطرافش را 
آسفالت كرده، ولى اين خيابان را كه 20مترى هم هست رها كرده است. گودال هاى زياد 
و آســفالت خراب موجب تصادف و خرابى جلوبندى خودروها مى شود؛ بنابراين خواهش 

مى كنيم زودتر اين خيابان را آسفالت كنيد.
915...7672

 با متخلفان ساختمانى محله جانباز برخورد شود 
محله جانباز در منطقه 2 مشــهد بهشــت 
مافياى متخلفان ســاختمانى شــده است. 
هــركار و هر تخلفى كه دلشــان مى خواهد 
در اين منطقه انجــام مى دهند و هيچ كس 

جلودارشان نيست.
از مســئولين محتــرم و مراجــع قضايى 
درخواست مى كنم با بساز و بفروش هايى كه 
مانند زالو به جان اين منطقه افتاده اند برخورد 

سخت و قاطع انجام دهند چون از دست شهردارى منطقه 2 ظاهراً كارى ساخته نيست.
915...4525

 بايد با وزير راه تماس بگيريم!
ســاكن صياد 15 هستم. اين خيابان به صورت بولوار و انتهايش بسته است، همين امر سبب 
شده كه تردد خودرو كمتر از خيابان هاى اطراف باشد. مدتى است برخى از جوانان با استفاده 
از خلوتى اين بولوار رالى برگزار مى كنند و با ســرعتى وحشــتناك در رفت و آمد هستند. به 
شــهردارى منطقه 9 مراجعه كردم گفتند مربوط به سازمان ترافيك است. با سازمان ترافيك 

بارها تماس گرفتيم كسى پاسخگو نبود. نمى دانم آيا براى اين مورد بايد با وزير راه و شهرسازى 
تماس گرفت؟!
915....2778

 يك شهرك با مشكالت فراوان
مشكالت شــهرك رجايى بى نهايت است، 
از بافت فرســوده وعرض كــم كوچه ها كه 
هر روز مشــكالت زيادى براى عبور و مرور، 
تردد خودروها و آتش نشانى ايجاد مى كند تا 
واحدهاى خدمات خودرويى كه عالوه برسر 
و صدا و بوى روغن سوخته و كثيفى،عرض 
پياده روهــا را به تعميــرگاه تبديل كرده و 

كودكان و خانم ها بايد از داخل خيابان تردد كنند. سال هاست كه شهردارى به خواست اهالى 
مبنى بر انتقال مشاغل مزاحم به جايى ديگر بى توجه است.

936...6158

 ساير خطوط بى آر تى چه شد؟
امروز ديدم مســير بى آرتى خيابان توحيد را 
خراب كردند، مگر قرار نبود مســير ويژه بى 
آرتى گســترش پيدا كند و ما هم مثل تهران 
10خط بى آرتى با مسير ويژه داشته باشيم؟ 

چرا هر روز اين مسير را كوچك تر مى كنيد؟ 
910...3695

عقيل رحمانى  كارشــناس مسئول معاونت 
بازرسى ســازمات صمت خراسان رضوى گفت: 
بررسى هاى ما از سطح بازار گوياى اين واقعيت 
بود كه البســه قاچاق مكشــوفه ضبط شده در 
مواردى بدون رعايت قوانين مبارزه با قاچاق كاال و 

ارز در بازار به فروش مى رسد!

 رابطه مستقيم قاچاق و بيكارى جوانان
مهدى مقدسى در پاسخ 
و  قدس  پيگيرى هاى  به 
در تشــريح اين واقعيت 
تلخ كــه خروجــى آن 
موجب بيــكارى هزاران 

كارگر و تعطيلى صدها واحد توليدى داخل كشور 
مى شود، گفت: يكى از مشكالتى كه ما در حال 
حاضر در كشــور با آن درگير هستيم ، ماجراى 

قاچاق كاالست.
ايــن موضــوع هــم در چند بخــش مختلف 
ماننــد اقتصاد، ســالمت و... مى تواند ضربه هاى 
جبران ناپذيــرى را به اقتصاد و ســالمت جامعه 
وارد كند، حتى يكى از اين نقاطى كه خســارت 
آن مى تواند تا مدت ها قابل جبران نباشد، موضوع 
تحت تأثير قرار دادن بازار و بيكارى تعداد زيادى 
از جوانان و سرپرستان خانواده هاست، چنانكه در 
سنوات گذشته تا حال شاهد اين موضوع بوده ايم.
وى ادامه داد: سوغات و واردكردن كاالى قاچاق 
مى تواند لبخند را از سفره خيلى ها بگيرد و برق 
سودجويى در چشــمان زراندوزان متخلف را به 

همراه داشته باشد.
بر همين اساس با توجه به اينكه يكى از وظايف 
قانونى سازمان صنعت،معدن و تجارت مبارزه با 
قاچاق كاال بــه ويژه درحلقه آخر زنجيره قاچاق 
يعنى سطح بازار است،اين راه همچنان ادامه دارد 

و با موارد متعددى هم برخورد شده است.

  رد پاى البسه قاچاق توقيفى در بازار!
كارشناس مســئول معاونت بازرســى سازمان 
صمت استان در پاسخ به اين نكته كه سرنوشت 
كاالهاى قاچاق چه مى شــود و چرا برخى البسه 
توقيفى ســر از كف بازار درمى آورد، عنوان كرد: 
يكى از دغدغه هاى ما هم همين امر است؛ چرا كه 
مردم هم همين پرسش در ذهنشان وجود دارد 
كه اگر قرار بر اين اســت كه پديده قاچاق كاال را 
يك معضل ببينيم، سرانجام كاالهاى مذكور چه 

مى شود؟

كاالهاى قاچاق طبق قانون، توسط دستگاه هاى 
كاشف مانند سازمان صمت و... توقيف مى شود، 
پس از اين امر به استناد قانون به سرعت محموله 
قاچاق مكشــوفه به سازمان جمع آورى و فروش 
اموال تمليكى ارسال و تحويل مى شود تا بعد از 

رسيدگى به پرونده در مراجع 
رسيدگى كننده، كاالها تعيين 
تكليف شــوند. در اين رابطه 
كاالهاى  برخــى  دارد  امكان 
فاسدشدنى قاچاق با توجه به 
طوالنى شدن فرايند رسيدگى 
و احتمال فساد آن ها فروخته و 
هزينه آن نزد دولت نگهدارى  
تا رأى مربوط بــه آن پرونده 

اعالم شود. 
برابر  برخى كاالهــاى ديگر 
اجازه  مقــررات  و  قوانيــن 

فروش در داخل كشور نداشته و بايد از كشور 
خارج شــوند و به هيچ عنــوان نبايد در بازار 
عرضه شوند، چراكه همان پيامد نابسامانى و 
آســيب به اقتصاد و به تبع آن بيكارى و... را 

در پى خواهد داشت.
وى به نمونه اى ازعملكرد ســازمان جمع آورى 
و فروش اموال تمليكى برخى اســتان ها اشاره و 
در ايــن باره گفت: بتازگى در پى دريافت برخى 
گزارش ها مبنى بر عرضه البســه قاچاق در يك 
پاساژ در هسته مركزى شهرمشهد، براى بررسى 

ماجرا به محل مراجعه كرديم.
با بررســى ميدانى از محل مشــخص شد اكثر 

واحدهاى فعال پاساژ در امر خريد البسه مزايده اى 
خريدارى شده از ســازمان جمع آورى و فروش 
امــوال تمليكى بوده و كاالهاى مزايــده اى را از 
سراسر كشور خريدارى و به اين محل براى فروش 

منتقل مى كنند.
حجــم كاالهاى موجــود در 
محل نسبتاً زياد و قابل توجه 
بود و به ماجرا تحت عنوان ظن  
به قاچاق ورود كرديم. از همين 
رو از واحدهاى فعال در محل 
خواسته شد مدارك البسه اى 
كه خارجى بودن آن براى ما 

اثبات شده بود، را ارائه دهند.
مقدسى تصريح كرد: در نهايت 
برخى از آن ها اســناد خريد 
كاال از طريــق مزايــده اموال 
تمليكى كشــور را ارائه دادند 
كه مشخص شد پوشــاك دپو شده در محل از 
اســتان هاى مختلفى به جز خراســان رضوى 

خريدارى و به مشهد آورده شده است.

 قانون وكف بازار متفاوت با هم!
وى ادامه داد: از سوى ديگر طبق ماده 55 قانون 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، اقالمى مى توانند بعد 
از ضبــط و توقيف به فروش برســند كه پس از 
طى شــدن مسائل بهداشــتى، فنى، ايمنى و... 
كه به اقتصاد داخلى آسيب نرساند، پس از طى 
تشريفات قانونى عرضه شود! در ادامه همان قانون 
به صراحت آمده است در صورتى كه تمام مراحل 

طى شد و آسيبى براى اقتصاد و توليدكنندگان 
در پى نداشــت، كاال بايد داراى رمزينه يا همان 
شناسه كاال شــده و پس از آن فروخته شود تا 
دقيقاً خريدار پى ببرد كاال از چه مســيرى وارد 

بازار شده است. 
كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان صمت 
استان عنوان كرد: از سوى ديگر طبق قانون، اجازه 
فروش البســه قاچاق در بازار به هيچ وجه داده 
نشده و بايد البسه توقيفى يا معدوم و يا از كشور 
مجدداً صادر شود، مگر در مواردى تحت عنوان 
كااليى متروكه و بدون صاحب كه آن ها هم بايد 

از  قوانين مذكور در حين عرضه تبعيت نمايند.
اما متأسفانه البسه موجود در محل مشخص نبود 
كه از چه نوعى است، چرا كه به شناسه يا همان 
رمزينه الصاق نشده بود. از سويى روى سندهاى 
ارائه شده هم هيچ مشخصه اى در اين خصوص 
درج نشده بود. حتى شنيده ايم كه برخى، همين 
البسه را به ساير شــهرها منتقل و با چند برابر 

قيمت دوباره به فروش مى رسانند.
وى ادامه داد: بنده اعتقاد دارم فروش مجدد برخى 
كاالهاى توقيفى از سوى دستگاه هاى متولى در 
بازار، آثار تخريب اقتصادى آن به مراتب از فروش 
كاالى قاچاق بيشتر است، دليل اين موضوع هم 
اين اســت كه فرض كنيد يــك كاال داراى 20 
درصد تعرفه گمركى اســت تا به صورت قانونى 
وارد كشورشود، همان كاال وقتى به صورت قاچاق 
وارد و پس از آن توقيف و به مزايده گذاشته شود، 
گاهاً بيش از 20 درصد و شايد هم خيلى بيشتر از 

اين زير قيمت بازار فروخته مى شود. 
پس هــم قيمــت آن از كاالى قاچاق ارزان تر 
و هم به صورت قانونى راهى بازار شــده است 
و ايــن گونه خواهد بود كه اين ماجرا آســيب 
جدى ترى بــه اقتصاد مى زند، چــرا كه ديگر 
توليدكننــده داخلى توان رقابت قيمتى با اين 
كاالها را نخواهد داشــت چنان كه مقام معظم 
رهبرى در ســال گذشــته و در نشستى كه با 
جامعه كارگرى داشــتند، اعالم فرمودند: اين 
دست كاالها يا بايد از كشــورخارج يا معدوم 

شود و نبايد به بازار برگردد.

روايت كارشناس مسئول معاونت بازرسى سازمان صمت خراسان رضوى

عرضه دوباره البسه قاچاق توقيفى در بازار!

طبق قانون، اجازه 
فروش البسه قاچاق 

در بازار به هيچ وجه 
داده نشده و بايد البسه 

توقيفى يا معدوم و يا 
از كشور مجددًا صادر 

شود

بــرش

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

300072305 پيامك كنيد.

آب و �وا
 پيش بينى افزايش موقت دما 

در خراسان رضوى
قدس:  هواشناســى خراســان رضوى اعالم كرد: نقشه ها و 
مدل هاى پيشيابى هواشناسى نشان مى دهد در پنج روز آينده 
پديده غالب در سطح استان وزش باد است كه در بخش هايى 
از نوار شرقى، نيمه جنوبى و جنوب شهرستان سبزوار وزش 
باد گاهى شــديد توأم با گردوخاك خواهد بود . ضمن اينكه 
طى اين مدت در نوار شمالى و شمال غرب در برخى ساعات 
رشــد و افزايش ابرناكى پيش بينى مى شود. به لحاظ دمايى 
طى امروز و فردا سه شنبه به طور موقت افزايش نسبى دماى 

روزانه در استان رخ خواهد داد.

  دستگيري دو شرور خياباني در مشهد

رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى
غالمعلى صادقى 
بــه عنــوان رئيس كل 
دادگســترى خراســان 

مراســم تكريم و معارفه 
رئيس كل دادگســترى 
فردا  رضوى،  خراســان 

براى دانش آموزان رايگان شود
ئــــيـــس  ر
ن  كميسيـــو
حمل و نقــل و ترافيك 
شوراى شهر مشهد گفت: 
 قانون 
اساســى تحصيــل براى 
دانش آموزان رايگان است 
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در 9 ماه گذشته محقق شد
  رفع تصرف 4/5 ميليون مترمربع

 از اراضى مشهد
قدس: چهار ميليون و 550 هزار مترمربع از اراضى تصرف 
شده ملى و كشاورزى شهرستان مشهد در 9 ماه گذشته رفع 

تصرف شده است.
رئيس كميته صيانت از حريم كالنشــهر مشهد با اعالم اين 
مطلب گفت: ايــن اقدام با همت كميتــه صيانت از حريم 
كالنشــهر مشهد و با گذشــت 9 ماه از فعاليت اين نهاد و با 

همكارى دستگاه هاى مرتبط انجام شده است.
مهدى حقدادى افزود: ســازمانى كــه در زمينه ملكى قصد 
پاســخگويى و ارائه خدماتى نظير آب و برق را دارد، بايد از 
جهاد كشاورزى در خصوص زمين استعالم و تأييديه دريافت 
كند كه متأسفانه دريافت نكردن اين تأييديه ها، مشكل بزرگ 

كنونى در زمينه ساخت وسازهاى غيرمجاز است.

/ع
98
07
16
0

 آگهی تجدید مناقصه
 شرکت تعاونی مسکن کارکنان قطار شهری مشهد در نظر دارد مناقصه ذیل را به شرکت های 
معتبر س��اختمانی که دارای حداقل صالحیت رتبه های 1 و 2 انبوه سازی از سازمان نظام مهندسی 
یا حداقل رتبه چهار در رتبه های س��اختمان و تاسیس��ات سازمان برنامه و بودجه به شرح ذیل را 

واگذار نماید.
 شرایط مناقصه :

 1- شماره مناقصه : 110
2- موضوع مناقصه : مناقصه ساخت سفت کاری و نازک کاری بلوک دهم پروژه مجتمع مسکونی

3- نوع مناقصه : دو مرحله ای 
 4- مهلت دریافت اسناد از تاریخ : 1398/06/11 لغایت 1398/06/21

5- مهلت دریافت اس�ناد: از پیش��نهاد دهن��دگان توس��ط دبیرخانه تعاونی س��اعت 9:30 روز 
چهارشنبه مورخه 1398/07/03

6- محل دریافت اسناد از پیشنهاد دهندگان : دبیرخانه تعاونی 33030371-09151247040
7- متقاضی��ان جه��ت دریاف��ت اوراق ش��رایط مناقص��ه م��ی بایس��ت مبل��غ 500/000 ری��ال                                            
) پانصد هزار ریال ( به حساب شماره 5400515575 نزد بانک تجارت ) واریز طی فیش سه برگی 

قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ( واریز نمایند.
8- سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده 3/000/000/000 ریال ) سه میلیارد ریال (

9-توضیح اینکه هزینه انتشار آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه  می باشد.

/ع
98
00
49
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آگهی مزایده کتبی
اداره آموزش و پرورش گناباد در نظر دارد یک 
قطعه زمین واقع در گناباد روستای سنو حاشیه 
جاده روبروی مرکز بهداش��تی درمانی روستا به 
مس��احت 300متر مربع با مبلغ پایه کارشناسی 
)هرمت��ر مربع450000ری��ال( از طری��ق مزایده 
عمومی با ش��رایط به باالترین قیمت پیشنهادی 
به فروش رس��اند. ل��ذا متقاضیان م��ی توانند 
ازتاری��خ انتش��ار آگهی ب��ه م��دت ده روز برای 

ارائه پیشنهاد خود دریافت مدارک مزایده 
)1_ب��رگ ش��رایط ش��رکت در مزای��ده. 2_فرم 
پیش��نهاد قیم��ت مزای��ده و تعهد مزای��ده ای( 
واط��الع ازمح��ل زمی��ن ف��وق ب��ه آم��وزش و 
پ��رورش گناباد مراجع��ه یابا تلف��ن57221818                            
داخل��ی 105تماس حاصل وآمادگ��ی خود رابرای 

شرکت در مزایده اعالم نمایند.
/ع مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناباد 

98
07
17
4

)) اطالعیه  ((
اداره کل بهزیس��تی خراس��ان رض��وی در نظر 
دارد در اج��رای ماده 28 قانون تنظیم بخش��ی 
از مق��ررات مال��ی دولت و با رعای��ت ضوابط و 
مق��ررات ذیرب��ط ، مکانی در اداره بهزیس��تی  
ترب��ت حیدری��ه جه��ت انج��ام ام��ور چ��اپ و 
تکثیررادر قالب  قرار داد  اجاره  یک  ساله  به 
اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار 

نماید .
ل��ذا از کلیه متقاضیان در خواس��ت می ش��ود  
جهت کس��ب  اطالعات بیشتر  حداکثر  به مدت 
ی��ک  هفت��ه  ب��ه اداره بهزیس��تی شهرس��تان                 
ترب��ت حیدریه مراجع��ه نماین��د .هزینه چاپ 

آگهی به عهده برنده اجاره می باشد.
 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

ع 9
80
71
72

مزایده کتبی 
ش��هرداری جغت��ای به اس��تناد مصوبه 
شورای اسالمی شهر جغتای در نظر دارد 
نسبت به فروش تعدادی از  زمین های 
واق��ع در بل��وار امام عل��ی )ع( غربی  ، 
بلوار عدالت، جنوب هتل رضا و س��ایر 
معا بر واقع در محدوده شهر  با کاربری 
تجاری و مسکونی و... از طریق مزایده 
کتبی ب��ه متقاضی��ان واجد ش��رایط به 

فروش برساند .
ل��ذا متقاضیان م��ی توانند ب��ه منظور 
کس��ب اطالع��ات بیش��تر و اخذ اس��ناد 
مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ 
1398/06/11 لغای��ت  1398/06/20 به 
واحد امور مالی شهرداری جغتای مراجعه  
و یا ب��ا ش��ماره تلف��ن 051-45621970  

تماس حاصل فرمایند .
/ع شهرداری جغتای

00
00
00
0
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ورزش خراسان

در سی وسومین سالگرد شهدای عملیات کربالی2 مطرح شد

»کاوه« الگوی نسل جوان درگام دوم انقالب
احمد فیاض: در نخستین روز ماه محرم، ماه 
ایثار و شهادت، آیین بزرگداشت سی وسومین 
سالگرد سرلشکر پاسدار شهید محمود کاوه و 
شهدای عملیات کربالی2 در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، در این مراســم معنوی 
که با حضور پرشمار فرماندهان ارشد نیروهای 
مسلح کشــوری و استانی، انبوه پیشکسوتان، 
یــادگاران دفاع مقدس، همرزمــان و خانواده 
شــهید کاوه، خانواده معظم شــهدای دفاع 
مقدس، شــماری از مردم انقالبی مشــهد و 
بسیجیان، سپاهیان و کارکنان نیروهای مسلح 
اســتان خراســان رضوی و نیز میهمانانی از 
استان های شمال غربی کشور روز گذشته در 
سالن انقالب مجتمع آیه ها مشهد برگزار شد، 
فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن االئمه)ع( نیروی 
زمینی ســپاه با قدردانی از تالش های ســتاد 
مردمی بزرگداشت مقام شیر بیشه کردستان 
سردار شهید محمود کاوه، اظهار کرد: امروز در 
شرایطی به ســر می بریم که به واسطه ایثار و 
از خودگذشتگی شهیدان واالمقام، ایثارگران، 
جانبــازان و صبر و اســتقامت خانواده معظم 
شهدا، پرچم پرافتخار ایران اسالمی بر بلندای 
ارزش های جهان اسالم به اهتزاز درآمده و این 
پیام امام راحل که فرمودند: »شــهدا؛ مظهر 
قدرت ایران اسالمی هســتند« قابل درک و 

فهم شد.
سردار حســن مرتضوی با اشــاره به جایگاه 
ممتاز شهید کاوه به عنوان الگوی نسل جوان، 
خاطرنشان کرد: اگر امروز در غرب آسیا جبهه 

مقاومت اسالمی و راهبرد مقاومت فعال موجب 
انزوا، شکست و مهار استکبار جهانی شده، به 
واسطه همین ایثار و جانفشانی شهدای عزیز 
اســت. وی افزود: در راســتای بیانیه گام دوم 
انقالب به عنوان منشــور انقالب اسالمی که 
توسط امام حاضر انقالب ترسیم شده و در آن 
بر استفاده همه جانبه از نسل جوان به عنوان 

بن بست شــکن و پیش برنده انقالب اسالمی 
تأکید شده، شخصیت ممتاز و برجسته شهید 
کاوه می تواند الگوی شایســته و درس آموزی 

برای جوانان کنونی قرار گیرد.
سردار ســرتیپ دوم پاسدار مرتضوی تصریح 
کرد: شهید کاوه شخصیتی بود که در عنفوان 
جوانی توانســت در شرایطی قرار گیرد که در 
مقابل دشــمنان داخلی و خارجی بلوغ، نبوغ 
و اســتعدادش را به منصه ظهور رسانده و در 
کوتا ه تریــن زمان ممکن تمام اقشــار مردم و 
رزمندگان را در سراسر کشور متوجه شخصیت 
برجســته اخالقی، معنوی و والیی خود و در 

عین حال یک فرمانده نظامی مقتدر نماید.
فرمانده قرارگاه ثامن االئمه نیروی زمینی سپاه 
خاطرنشان کرد: شهید کاوه دارای شخصیت 
چند الیه ای بود که با شــناخت و تبیین این 
شــخصیت می توان در جوانــان این اعتماد و 
اطمینان را ایجاد کرد که برای اهداف گام دوم 

انقالب محکم تر و دقیق تر گام بردارند. 

 واکاوی شخصیت شهید کاوه
 این مراســم حماســی معنوی که سخنران 
رسمی نداشــت، با میزگرد شخصیت شناسی 
شهید کاوه ادامه یافت و تعدادی از همرزمان 
شــهید کاوه به واکاوی و تحلیل شــخصیت 

برجسته و مدیریتی وی پرداختند.
معــاون وزیر دفــاع در این میزگــرد در یک 
برداشت کاربردی درباره مدیریت شهید کاوه 
با طرح این پرسش که ویژگی های مدیر نمونه 
چیســت، اظهار کرد: مدیر موفق کسی است 
که دارای تعهد و تخصص باشد. حال اگر این 
مدیر متعهد متخصص از امتیازات برجســته  

دیگــری مانند نیروی جوانــی، دین مداری و 
والیت محوری برخوردار باشــد و یا مزین به 
صفاتی چون اقتدار و شجاعت همراه با مهربانی 
و مردمی بــودن و در عین حال اهل اقدامات 
بزرگ باشد، در جایگاه مدیر برجسته و ممتاز 

قرار می گیرد.
ســردار سرتیپ دوم پاسدار حمید عسگری با 
بیان خاطراتی از شهید کاوه، خاطرنشان کرد: 
پاک سازی و آزادسازی قلل مرتفع کردستان با 
حضور انبوه نیروهای دشمن مرهون خونفشانی، 
دالورمردی و رشادت شهید کاوه بود که مورد 
تمجید امام راحل قرار گرفت.خواهر شهید کاوه 
نیز در این میزگرد بــا تأکید بر تربیت دینی 
مذهبی شهید کاوه، اظهار کرد: شهید کاوه از 
تربیت دینی و مذهبی برگرفته از تعالیم رضوی 
و با مدیریت والدین که بر ضرورت تغدیه سالم 

روحی و جسمی تأکید داشتند؛ برخوردار بود.
زهرا کاوه در بیان نقش مدیریتی برادرش افزود: 
برادرم از همــان دوران کودکی و نوجوانی در 
تهیه و خرید وســایل بازی، عالقه مندی خود 
را به طراحی و مدیریت نظامی و رزمی نشان 
می داد. شــهید کاوه به مادرم گفت که اگر در 
جنگ ایران و عراق شــهید نشــوم به لبنان 

خواهم رفت.
در ادامه مراســم دکتر هوشنگ بزرگی جانباز 
دفاع مقدس و از فرماندهان لشکر ویژه شهدا و 
سردار سرتیپ مجید ایافت، فرمانده اطالعات و 
عملیات لشکر ویژه شهدا نیز با ذکر خاطراتی به 

تبیین شخصیت شهید کاوه پرداختند.

فرهنگ و هنر
  نگارخانه کمال الملک 
میزبان»گل های عشق« 

نیشابور - خبرنگارقدس: 
به مناسبت هفته احیای 
امربه معــروف و نهی از 
منکر نمایشگاه طراحی و 
نقاشي »گل های عشق« 
آثــار گروهی هنرمندان 
نیشــابوري در نگارخانه 

کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور برپا شد.
در این نمایشگاه 160 اثر طراحی و نقاشي از 40هنرمند هشت 
تا 50 ســال در ابعاد 30*20 و 40*30 سانتیمتر برپا شده 
اســت.این نمایشگاه داراي تکنیک مداد طراحی، مداد کنته، 
پاستل و زغال است و با سبک رئالیسم و موضوع چهره است.

نمایشــگاه طراحی و نقاشي »گل های عشــق« آثار گروهی 
هنرمندان نیشابوري در زمینه هنر نقاشی است که زیر نظر 
اســتاد خویش احمد کاشکی فعالیت می کنند و در پي ارائه 
آثار به مخاطب و نقد و بررسي آن هستند.این نمایشگاه تا 14 
شهریور هر روز از ساعت 9 تا 13 و16 تا 20 در محل نگارخانه 

کمال الملک نیشابور ویژه عموم عالقه مندان دایر است.

  راه اندازی گذر فرهنگ و هنر در مشهد
ایرنا: بازار فروش یک ساله 
آثار فرهنگــی و هنری 
با عنــوان »گذر فرهنگ 
و هنر« را ه  اندازی شــد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی 
در مراســم گشایش این 

بازار گفت: یکی از برنامه های وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
راه اندازی و تأســیس گذرهای فرهنگ و هنر بوده است.جعفر 
مروارید افزود: گذر فرهنگ و هنر بستری را در اختیار شهروندان 
قرار می دهد تا برای دسترســی به آثار هنری و فرهنگی، یک 
مجموعه منســجم را در اختیار داشته باشند و دچار تشتت و 
مشکل نشوند.وی اضافه کرد: خانواده ها می توانند با حضور در گذر 
فرهنگ و هنر و خرید آثار برجسته و فاخر هنرمندان آن نشاطی 
که خرید این گونه آثار به همراه دارد را بدســت آورند.مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی گفت: راه اندازی گذر 
فرهنگ و هنر اقدامی ثمربخش در سالی است که به نام »رونق 
تولید« نام گذاری شده است و گامی در مسیر رونق اقتصاد هنر به 
شمار می رود. این بازار همچنین طرح ابتکاری استاندار با عنوان 
»مثلث توســعه اقتصادی – فرهنگی« را نیز پوشش می دهد.
مروارید افزود: گذر فرهنگ و هنر، خلق ثروت و گفتمان تولید را 
در فضای فرهنگی ترویج می دهد و از این طریق نگاه هنر تبدیل 
به صنعت می شود تا آثار فرهنگی و هنری در سبد خرید کاالی 
شهروندان قرار گیرند.وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف راه اندازی 
گذر فرهنگ و هنر نشــان دادن قــدرت فرهنگی و هنری این 
منطقه به زائران خارجی است تا ضمن معرفی کاالهای ایرانی 
به آنان، گفتمان خالقیت و هنر را در قالب یک صنعت فناورانه 
ثروت ساز در جامعه ترویج دهیم.وی گفت: گذر فرهنگ و هنر 
به وســعت 3 هزار و 200 مترمربع شامل 69 واحد تجاری در 
طبقه دوم مجتمع تجاری آسمان مشهد قرار دارد که هر واحد به 
صورت رایگان به مدت یک سال در اختیار هنرمندان و فرهنگ 
دوستان قرار گرفته است.کسانی که واحدهای تجاری مزبور را 
در اختیار می گیرند از پرداخت کرایه مغازه معاف هســتند و 
فقــط هزینه های جاری مانند برق و آب را پرداخت می کنند.

ر گشت و گذا
  اخلمد؛ بهشت صخره نوردان

 و طبیعت گردان
مقدم:  کاهانی  مهدی 
روســتای زیبای اخلمد 
کیلومتری  در 17  کــه 
شهر چناران در دره ای در 
میان کوه های بینالود قرار 
گردشگاه های  از  گرفته، 
طبیعی خراســان بوده و 

دارای چهار آبشار دائمی و چند آبشار فصلی است. دره اخلمد 
دارای دیواره هــای صخره ای با ارتفــاع بین 200 تا 300 متر 
اســت که یکی از بهترین مناطق برای ورزش سنگ نوردی 
در ایران اســت. همچنین دارای پوشش گیاهی متراکم است 
که رودخانه ای از میان آن جاری است؛ در انتهای رودخانه پر 
آب آن دو آبشار وجود دارد. از روستای اخلمد تا آبشار حدود 
3 کیلومتر فاصله اســت که این مسیر را باید پیاده طی کرد. 
در ابتدای دره اخلمد، انواع گل ها و گیاهان متنوع و درختان 
انبوه به همراه باغ های فراوان میوه به چشم می خورد و پس از 
طی مسیری حدود یک کیلومتری به آبشاری با 23 متر ارتفاع 
می رسید و با گذر از میان این آبشار و در فاصله یک کیلومتری 
آن، با آبشــار اصلی اخلمد با ارتفاعی حدود 45 متر برخورد 
خواهید کرد؛ آهکی بودن جنس کوه های اخلمد باعث پیدایش 
حفره های ژرف مدور در زیر این آبشار شده است. آبشار سوم و 
چهارم نیز در باالی این آبشارها قرار دارد. به دلیل ارتفاع زیاد و 
بارندگی فراوان، آبشار اخلمد در ماه  های ابتدایی هر سال دارای 

بیشترین مقدار آب و زیبایی فریبنده ای می شود.
در وسط آبشار کوچک محل وسیعی وجود دارد که به تخت 
شــاه عباس معروف است. در مدخل دره اخلمد، بندی وجود 
دارد که در زمان بایســنقر میرزای تیموری، فرزند شاهرخ و 
حاکم توس، در نیمه اول سده نهم ساخته شده است. باغ های 
فراوان و میوه های آن مخصوصاً سیب اخلمد معروف است. در 
پاییــن دهکده در فاصله حدود 2 کیلومتری، در صخره ای به 
ارتفاع 9 متر در طرف راســت دره ای که به آن »پلنگ دره« 
می گویند، غار عجیبی وجود دارد که از ورودی غار فقط یک 
نفر می تواند با خزیدن عبور کند. غار نزدیک به 36 متر طول، 
9 متر عرض و 4٫5 تــا 5٫4 متر ارتفاع دارد؛ صخره هایی که 
این غــار را در برگرفته اند، از صخره هایی که کوه های اطراف 
را تشــکیل می دهند، بسیار متمایز اســت. این غار از جمله 
جاذبه های اخلمد محسوب می شود که طرفداران بسیاری دارد.

چشمه های آب های معروف روستای اخلمد از نظر موقعیت و 
شهرت  شامل: چشمه دیزبار، چشمه دراجی، چشمه خواهش، 
چشمه سربرج، چشمه غســل خانه، چشمه پونه زار، چشمه 
حاتم، چشمه حصار، چشــمه سلیمه، چشمه دنبه، چشمه 
بلبل و… هســتند. اخلمد مشــهد در کیلومتــر ۸4 جاده 
مشهد– قوچان واقع شــده و فاصله جاده فرعی آن تا جاده 

آسیایی حدود 16 کیلومتر است.

  کاراته کاهای خراسانی  در مسابقات 
کشور سه مدال کسب کردند

کاراته کاهای  قــدس: 
خراســانی در مسابقات 
قهرمانی کشــور  کاراته 
یک مدال طال و دو برنز 

کسب کردند. 
مسابقات کاراته قهرمانی 
کشور در دو بخش کاتا و 
کمیته در رده های سنی نونهاالن، نوجوانان و جوانان در شهر 
ری برگزار شد.الیاس نیشابوریان در وزن منهای 40 کیلوگرم 
و در رده سنی 12-11 سال مسابقات ایچی گکی کیوکوشین 
کاراته، در رده کمربند مشــکی و در بخش کمیته، به عنوان 
قهرمانی این رقابت ها دست یافت.وی همچنین در بخش کاتا 
به مقام سوم رسید.یونس نیشابوریان نیز موفق شد در بخش 
کمیته این رقابت ها، در رده سنی 17-16 سال، مقام سوم وزن 

60 +کیلوگرم را از آن خود کند.

  افتتاح نخستین سالن اختصاصی
 کشتی بانوان 

قــدس: آییــن افتتاح 
نخستین سالن اختصاصی 
کشتی بانوان با حضو امیر 
پیشکســوت  توکلیان، 
کشتی و ســرمربی تیم 
کشتی نوجوانان و برخی 
از ورزشــکاران و مدیران 
شهری برگزار شد. احسان قیطاقی، معاون فنی و اجرایی منطقه 
2 در این مراســم گفت: ایجاد و راه اندازی بســترهای برخی 
رشته های ورزشــی برای بانوان با محدودیت ها و چالش هایی 
روبه روست، ولی ما با وجود این سختی ها، براساس دستور هیئت 
کشتی، تمام توانمان را به کار گرفتیم تا خدمات ارزنده ای به 
بانوان شهرمان ارائه دهیم. وی ادامه داد: در ابتدای سال تصمیم 
بر این شد بانوان کشتی گیر مشهدی دارای سالن اختصاصی 
کشتی باشند و امروز شاهد افتتاح نخستین سالن اختصاصی 
بانوان با دو تشک کشتی هســتیم و تالش داریم تا امکانات 
بیشــتری در این محیط برای بانوان شــهرمان فراهم سازیم. 

  درخشش ژیمناست های استان
 در المپیاد استعدادهای کشور

ســتیک  یمنا ژ : س قد
کاران خراســان رضوی 
در دو بخش پســران و 
دختران موفق به کسب 
پنج  مدال طــال،  هفت 
نقره و یک برنز شــدند. 
تیــم پســران اســتان 
متشکل از امیرمحمد رحمانی، مهرشاد دستوارد، امیرمحمد 
قربانی و علیرضا زائری نیا موفق به کسب مدال طالی تیمی 
کشور شدند.امیرمحمد رحمانی قهرمان قهرمانان این دوره شد 
و مهرشاد دســتوارد نقره گرفت. همچنین در رشته حرکات 
زمینی، امیرمحمد رحمانی و علیرضا زائری نیا به ترتیب اول و 
سوم شدند.در رشته دارحلقه نیز مهرشاد دستوارد و امیرمحمد 
رحمانی به ترتیب اول و دوم شــدند و در وســیله بارفیکس 
مهرشاد دستوارد و علیرضا زائری نیا مقام های اول و دوم را از 
آن خود کردند و نیز در رشته پرش از خرک امیرمحمد قربانی 
نقره گرفت.در بخش دختران نیز کوثر محمد نیا در وســیله 
چوب موازنه طال گرفت و حنانه عطایی نســب به مدال طال 
در پرش از خرک و مدال برنز در حرکات زمینی دست یافت.

  رتبه سوم شناگران خراسانی 
در المپیاد استعداد های کشور

سرپرســت  قــدس: 
و مربــی تیــم شــنای 
در  رضــوی  خراســان 
المپیــاد اســتعدادهای 
کشور گفت: دومین دوره 
المپیاد استعداد های برتر 
کشور با رتبه سوم پسران 
شناگر خراسان رضوی در رده سنی 14-13 سال در کرمانشاه 
به پایان رســید.حمید ولــی زاده در این خصوص اظهار کرد: 
پسران شناگر خراســان رضوی در رده سنی 14-13 سال با 
کسب پنج مدال طال، چهار نقره و دو برنز به رتبه سوم المپیاد 
استعداد های برتر کشــور دست یافتند.وی افزود: در این رده 
سنی میالد میرشاهی در 200 قورباغه و ابوالفضل سام در 50 

کرال پشت و 200 کرال پشت، قهرمان شدند.

 تکتم بهاردوست: بیشتر عالقه مندان به نجوم 
در دوران دبیرســتان طعم المپیــاد نجوم را 
چشیده اند. نجوم اکنون به یکی از شاخه های مورد عالقه 
جوانــان و نوجوانان در المپیادهای کشــوری و جهانی 
تبدیل شده است و هر روز بر تعداد داوطلبان آن افزوده 
می شود. یکی از افرادی که مدال نقره المپیاد دانش آموزی 
رشته نجوم را در سال 2019 بدست آورده است دانیال 
جالئیان سامانی، جوان مشــهدی متولد 13۸0 است، 

گفت وگوی خبرنگار ما با این نابغه مشهدی را بخوانید.

  از عالقه مندیتان به علم نجوم بگویید. 
مــن عالقه زیادی به فیزیک داشــتم، زیرا علم توصیف 
طبیعت و پدیده هایش اســت. ولی این آشنایی و البته 
عالقه بیشتر در سال های آخر دوره اول متوسطه شکل 
گرفت. آنجا با بخش نجومی فیزیک آشــنا شدم و این 
عالقه مندی بیشــتر شد. در ابتدای پایه دهم بودم که با 

المپیاد نجوم به صورت کامالً رسمی آشنا شدم. 

 چه افرادی در این مسیر مشوقتان بودند؟ 
من دوران متوســطه را در مدرســه هاشمی نژاد سمپاد 
تحصیل کردم آنجا برای دانش آموزان کالس های المپیاد 
را در دو سطح مقدماتی و پیشــرفته برگزار می کردند. 
هرچند تعدادی از معلم ها مناســب این گونه کالس ها 
نبودند و متأسفانه کیفیت و تعداد کالس ها قابل مقایسه 
با مدارسی مثل عالمه حلی و انرژی تهران نبود، ولی به 

نظر خودم چیزی که از همه بیشــتر در موفقیتم تأثیر 
داشــت، خانواده ام بود. آن ها چه از نظر مالی برای تهیه 
کتاب ها و ابزار و چه از نظر فراهم کردن محیطی مناسب 

برای درس خواندن برایم دریغ نکردند. 

 آماده شدن برای المپیاد در چه مدت زمانی در 
ایران انجام می شود و آیا در کشورهای دیگر این 

مدت متفاوت است؟ 
معموالً تیم های ایرانی در بین دیگر کشورها از آمادگی 
خوبی برخوردار بوده و هســتند. در کشور ما دوره های 
یکســاله برای حضور در المپیاد برگزار می شود، ولی تا 
حدودی خبر دارم که در خیلی از کشورها دوره مشابه ایران 
را ندارند. با همه این برنامه ها متأسفانه به دلیل مدیریت 
بسیار ضعیف باشگاه و البته کمیته المپیاد، با وجود دوره 
یکساله، تعدادی از دانش آموزان حتی ضعیف تر از ابتدای 
این دوره در المپیاد ظاهر می شوند، بخصوص امسال که 
مسئول خیلی از این کمیته ها تغییر کرد و این بی برنامگی 
فرصــت دریافت چند مدال المپیــاد را از ایران گرفت.

 کدام کشــورها به جز ایران در این رشته قوی 
ظاهر شدند؟ 

روسیه از قوی ترین کشور ها در المپیاد نجوم است. این 
کشــور مانند ایران برای دانش آموزان خود دوره آمادگی 
برگزار می کند، البته با کیفیت خیلی بهتر. آن ها در پایه 
دهم، پنج نفر را به عنوان نفرات برتر انتخاب می کنند و 

آن ها را پس از یک سال به المپیاد جهانی می فرستند و 
ایــن دوره باری دیگر با وجود یک ســال آموزش، تکرار 
می شــود و قطعاً تجربه یک بار شرکت در این مسابقات 
در گرفتن نتیجه خوب برای این کشور بسیار مؤثر است. 

 چه منابعی برای آمادگی شرکت  کنندگان
 در المپیاد نجوم معرفی می شود؟ 

بیشــتر کتاب هایی که در زمینه نجوم معرفی می شوند 
انگلیسی هستند که شرکت کنندگان باید تا حدی به این 
زبان مسلط باشند و البته به مرور که کتاب ها را مطالعه و 

ترجمه کنند درکشان روان تر می شود. 

 چه توصیه ای برای کسانی که مانند شما به این 
رشته عالقه مند هستند، دارید؟ 

توصیه می کنم حتماً دنبال عالقه شان بروند و در راه آن 
تالش کنند چون مطالعه درســی که  واقعاً به آن عالقه 
دارند بســیار بهتر از مطالعه تمــام دروس برای کنکور 
است. اگر به اندازه کافی کار کنند و مطالعه داشته باشند 

می توانند موفق شوند.

گفت وگوی قدس با مدال آورنده مشهدی المپیاد جهانی نجوم ۲۰۱۹

بی برنامگی فرصت دریافت چند مدال را از ایران گرفت

762۱جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. زهر- بی ســواد – در این رســم ویژه 
خراسانی ها ، مردم همه ساله در ایام والدت 
آرامســتان ها  در  مهدی»عج«  حضــرت 
 حضور می یابند 2. خارج کردن – آب خورده 
3. از مزه ها- صفحه مدور خودرو - لبن- 
پرنده تنهای لب آب 4. پوســتین- چرخ 
اتومبیل- مادر باران 5. سنگ ترازو- تناوب 
در زراعت- زادگاه حضرت ابراهیم»ع« 6. 
شــهر انار- پایداری 7. اهرم- واژه ای که 
کیفیت یــا کمیتی را درباره اســم بیان 
شــرعی  مجازات  غمگیــن-   می کنــد- 
۸. مکانــی مقــدس در مکه- ســخت و 
 مشــکل- ظرف فلــزی نفــت- پیروزی 
9. صوت ندا – شمشــیر عــرب- مظهر 
ســرعت- ســود و فایــده 10. پایتخت 
ونزوئــال- زن شــوهرمرده 11. دانــش- 
ســوغات گجرات- روکش لــوازم خانگی 
12. میوه دوســره- هوشمند - سست و 
بی حس 13. اســم آذری- پرنــده- افراد 
تــاج گل-  دربنــد- چغندرپختــه 14. 
پزشــک و دانشمند شــهیر ایرانی سده4 

هجری شمســی 15. قــراردادن خودرو 
بیــن حد فاصل دو خودرو کنار خیابان – 

پدربزرگ- طالیه دار اعداد

در  روزگارش  از  قصــاب-  ابــزارکار   .1
می آورند- نگارش رایانه ای 2. شــادمانی- 
از ظــروف پذیرایی  - از ســوختن چوب 
 این گیاه عطری خوش به مشــام می رسد 
بلندمرتبــه-  کوچــک-  آتــش   .3
اســلحه کمری- آب ناشنوا 4. صوت درد- 
ایجاب کردن- جد رستم دســتان- فرشته 
5. هرچیز ویژه آقایان - ســلطان جنگل- 
اسلحه ســاز 6. زن نومید- سوره 37قرآن 
 کریم- زیاده روی در مدح کسی یا چیزی 
7. پیش درآمــد خیــز - کرانــه- حالت 
بیهوشــی- نیمی از »راهب« ۸. زرنگی- 
تیم فوتبال آبی و اناری پوشــان اسپانیایی 
قهرمــان ایــن دوره اللیــگا 9. خــاک 
کوزه گــری- صفحــه الکترونیکی- واحد 
تناوب  غذای رســتوران- سرشــب 10. 

زراعــی- گلی زیبا و بخشــی از شــهرک آب و برق- 
کاغذکپــی 11. ناآشــنا- از افعال ربطــی- لباس بلند 
ویژه ایام بارش 12. دفعه و مرتبه- بی ســواد- خانه ها- 
پسوندشباهت 13. چاشنی سرخ- ماه میالدی- نمایان 
 شــدن- قدم یکپا 14. گــور- گودال- دلــداده قیس 

15. آتشدان نانوایی- کیسه زر- برس دندانشویه 

  افقی

  عمودی

در انتهای مراســم با حضور سردار اسماعیل قاآنی، جانشین نیروی قدس سپاه، سردار 
حســین مرتضوی، فرمانده قرارگاه ثامن االئمه)ع( و خواهر شــهید کاوه از تالش های 
هنری و فرهنگی شماری از هنرمندان و کارگردانان در مقام شهید کاوه از جمله جواد 
شمقدری، جواد اردکانی، محمودرضا سلطان پور و حمیدرضا مشروعی تجلیل به عمل 
آمد. حسین کام شاد همرزم شهید کاوه و عکاس خبرنگار روزنامه قدس نیز در این مراسم 

مورد قدردانی قرار گرفت.
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