
انشعابات غيرمجاز 
عامل كم آبى روستاى «برگ» است

راهيابى نوجوان خراسانى
به مسابقات جهانى محاسبات ذهنى رياضى

در مسابقات  «چرتكه» محقق شدمدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان مشهددر واكنش به گزارش قدس:

شــانزدهم شــهريور در گزارشــى به معضالت 
و مشــكالت موجود در روســتاى بــرگ در 20 
كيلومترى شــهر مشــهد پرداختيم. روســتايى 
كه مردمــش بزرگ ترين مشــكل را كمبود آب 
آشاميدنى عنوان كردند و از بى توجهى مسئوالن در 
اين خصوص گاليه مند بودند. در راستاى پيگيرى 

موضوع كم آبى در...

يك نوجوان خراســانى توانســت در مسابقات 
محاســبات رياضى در جهان، موفقيت كســب 
كند. متيــن هراتــى، دانش آموز اهــل تربت 
حيدريه با كســب مقام دوم مسابقات «چرتكه 
كشورى» توانســت به مسابقات جهانى 2019 
محاســبات ذهنى رياضى كامبوج راه يابد. اين 

مسابقات كه با حضور...
.......صفحه 4 .......صفحه 2 
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مشكالت پرستاران؛ يك جلسه و باقى ماجرا
آيت اهللا علم الهدى در جلسه ستاد مقاومتى 

خراسان رضوى:

براى احياى كارخانه ها 
سرمايه گذارى كنيد

.......همين صفحه 

.......صفحه 4

گزارش قدس از نبود 
زير ساخت ها براى كاالهايى 

كه زائران خارجى مى خرند

اين سوغات 
از مشهد نيست

معموالً خاطره يك سفر در ذهنمان مى ماند و اگر اين 
يادآورى همراه با ســوغاتى از يك شهر يا كشور باشد 
ماندگارتر و تأثيرگذارتر خواهد بود. بحث سوغات مشهد 
موضوعى اســت كه بارها مطرح شده است. شهرى كه 
نام پايتخت معنوى جهان اسالم و شهر گوهرسنگ ها را 
هم به همراه دارد. مشهد به دليل وجود بارگاه مقدس 
ثامن الحجــج(ع) عالوه بر زائر ايرانــى پذيراى بيش از 
3ميليــون زائر غيرايرانى فراوانى هم هســت و اين در 
حالى  است كه آمار نشــان مى دهد 45 درصد سوغات 

شهرمان در ...

قدس واكاوى كرد

.......صفحه 2 

 افشاگرى يك مقام مسئول 
در سازمان صمت خراسان رضوى

گران فروشى پنج 
برند چاى رو شد

آيت اهللا علم الهدى گفت: طرح و برنامه اقتصادى استاندار در اقتصاد 
مقاومتى، طرحى بى نظير در كشور است كه در خراسان رضوى اجرا 
مى شــود. وى كه در جلسه ستاد مقاومتى خراسان رضوى سخن 

مى گفت، افزود: اين جلسه...

با دستور دادستانى مشــهد و ورود معاونت نظارت و بازرسى سازمان 
صمت اســتان به ماجراى افزايش قيمت يك شــبه چــاى در بازار، 
مشخص شــد برخى برندهاى معتبر براى پُركردن جيبشان برگرده 
مصرف كنندگان ســوار شده اند كه با آن ها برخورد قانونى شد. مهدى 

.......صفحه 3 مقدسى، كارشناس مسئول معاونت بازرسى ...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

  بومى سازى روش هاى تشخيص 
دو بيمارى خطرناك در مشهد

قدس:محققان مركز تحقيقــات مقاومت هاى ميكروبى 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد موفق شدند تست تشخيص 
مولكولــى بيمــارى جذام و يــك بيمارى شبه ســل را 

بومى سازى كنند.
به گفته  مدير گروه ميكروب شناســى دانشــگاه علوم 
پزشــكى مشــهد، اين موفقيت پس از مدت ها تحقيق 
روى باكترى هايى از خانــواده مايكوباكتريوم ها صورت 
گرفته اســت. دكتر كيارش قزوينــى با بيان اينكه اين 
باكترى ها غالبــاً در محيط زندگى ما به فراوانى حضور 
دارند، گفت: اين باكترى ها در ايجاد عفونت هاى مختلف 
نقــش دارند و از طريق آب، مــواد غذايى، هوا و ديگر 
عناصــر محيطى مى توانند به بدن افــراد وارد و ايجاد 

عفونت كنند.
وى با بيان اينكه مايكوباكتريوم ها گونه هاى بسيار متنوعى 
افزون بر 180 گونه دارند، خاطر نشان كرد: گونه اى از اين 
باكترى ها عامل بيمارى جذام هســتند و به جهت اينكه 
باكترى جذام در هيچ جاى دنيا قابل كشــت نيست براى 
تشخيص آن ها بايد از روش ميكروسكوپى بهره  گرفت كه 

نتايج آن هم غالباً دقيق نيست.
وى اضافه كرد:  با كمك همكارانم در تيم تحقيق، زمينه  
پژوهشى درباره تشخيص اين باكترى با روش مولكولى، 
مدت ها قبل فراهم شد و براى كاهش شيوع اين بيمارى 
و طوالنى بودن دوره  نهفتگى باكترى مولد آن كه موجب 
مى شــود بيمارى تا ســال ها نهفته و پنهان بماند و در 
مراحل اوليه تشخيص داده نشود،  نمونه  هايى از بافت هاى 
بيماران كــه آزمايش ها را روى آن هــا انجام دهيم، در 
دسترس نبود. دكتر قزوينى افزود: سرانجام پس از تالش 
و پيگيرى فراوان گروه تحقيق، توانستيم از همكارانمان 
در يكى از دانشــگاه هاى كشــور كه تحقيق ديگرى در 
زمينــه  مايكوباكتريوم ها انجام مى دادنــد، نمونه هايى 
دريافت كنيم و آزمايش هاى تشخيصى به روش مولكولى 
را روى آن ها انجام دهيم. وى تأكيد كرد: خوشــبختانه 
ارزيابى اوليه و فرضيه ما درست بود و تشخيص به روش 
مولكولى در مورد باكترى جذام نتيجه داد. وى گفت: در 
روشى كه ما ابداع كرده ايم اين تشخيص بدون كيت و از 
طريق شناسايى و بررسى DNA باكترى انجام مى گيرد 
و به جهت اينكه براى اين روش تشخيصى هنوز تعرفه اى 
تعيين نشــده، فعالً به صورت رايگان براى بيماران و به 

خصوص بيماران نيازمند انجام مى شود.
وى همچنين از موفقيت ديگر گروه تحقيق اين مركز در 
زمينه  روش تشــخيص گونه  ديگرى از باكترى هاى اين 
خانواده ياد كرد. دكتر قزوينى گفت: تشــخيص و افتراق 
مايكوباكتريوم هاى غير سلى (NTM) به كمك تست هاى 
بيوشيميايى، اغلب زمانبر و پرزحمت بوده و تفسير نتايج 

آن نيز چالش برانگيز است.
وى افــزود: به همين جهت، روش هاى مولكولى مختلفى 
براى اين منظور طراحى و مورد استفاده قرار گرفته اند كه از 
ميان آن ها روشى بر مبناى هيبريديزاسيون معكوس يك 
ژن مشترك مايكروباكتريومى با پروب هاى اختصاصى هر 
 LIPA گونه، روى نوارى از نيتروسلولز، موسوم به تكنيك

از ساير روش هاى معتبرتر است.

مديركل بيمه سالمت خراسان رضوى 
به قدس خبر داد

  پرداخت مرحله سوم مطالبات 
سازمان هاى طرف قرارداد بيمه سالمت

پروين محمدى: مديركل بيمه ســالمت خراســان 
رضوى از پرداخت مرحله ســوم مطالبات سازمان هاى 

طرف قرارداد بيمه سالمت استان خبر داد.
دكتر ســيدمرتضى وجدان در گفت و گو با خبرنگار ما 
افزود: مطالبات تيرماه داروخانه ها و خرداد ماه ســاير 

مؤسسات درمانى استان پرداخت شد.
وى اظهار داشــت: در ســومين مرحله از پرداخت 
مطالبــات ســال  جــارى كه تــا 16شــهريور ماه 
انجام شــده، مبلغ 93 ميليارد تومــان از مطالبات 
مؤسســات درمانى طرف قرارداد بــا اداره كل بيمه 
ســالمت اســتان و همچنين مراكز خدمت رسانى 
ســطح يك روســتاييان پرداخت شــد كه از اين 
مبلغ حــدود 54ميلياردو 87 ميليون تومان مربوط 
به بخش دانشــگاهى كه شامل اســناد مؤسسات، 
بيمارســتان هاى دانشــگاهى و مطالبــات ســطح 
يك روســتاييان، عشــاير و شــهرهاى زير20هزار 
نفرجمعيت بوده است و همچنين مبلغ 38ميليارد 
و 913ميليــون تومان نيز مربوط به مطالبات بخش 

غيردانشگاهى بوده است.
وى تصريح كرد: در اين راســتا على الحســاب تيرماه 
98 ســطح يك و70درصد مطالبات خرداد مؤسسات 
و دانشــگاه ها و همچنين 60 درصد مطالبات تيرماه 
داروخانه هــا و مطالبات خــرداد مراكز دياليز و مطب 
پزشــكان و دندانپزشــكان هم به صورت قطعى و نيز 
على الحساب خرداد بيمارســتان هاى غير دانشگاهى 

تسويه شد.
مديركل بيمه ســالمت خراســان رضوى تأكيد كرد: 
در راســتاى تشويق پزشكان شــركت كننده در طرح 
نسخه نويسى الكترونيك، كليه اسناد پذيرش شده نسخ 
الكترونيكى به صورت خارج از نوبت تا تير پرداخت شده 
و 90 درصد اســناد پذيرش شــده مرداد اين دسته از 

پزشكان در حال پرداخت است.
دكتر وجدان ضمن قدردانى از پزشــكانى كه با طرح 
نسخه نويسى الكترونيك و ارجاع همكارى مى كنند  
و همچنين ســازمان هاى طرف قرارداد بيمه، اظهار 
كرد: براى مديريت منابع در شــرايط كنونى و ارائه 
خدمات مطلوب به بيمه شــدگان بايد همه ســطوح 
همكارى كنند تا امنيت خاطر و سالمت بيمه شدگان 

به مخاطره نيفتد.

ا��خار��ر

قدس: آيت اهللا علم الهدى گفت: طرح و برنامه اقتصادى 
استاندار در اقتصاد مقاومتى، طرحى بى نظير در كشور 

است كه در خراسان رضوى اجرا مى شود.
وى كه در جلسه ستاد مقاومتى خراسان رضوى سخن 
مى گفت، افزود: اين جلســه، 144مين جلسه اقتصاد 
مقاومتى در اســتان اســت كه چون به نتيجه بخش 
بودن آن اميد نداشــتم، تا به  حال در هيچ جلسه اى 
شــركت نكرده ام اما امروز كه شركت كردم به خاطر 
طرح هاى ارزشمند جناب استاندار و پافشارى وى در 
عملياتى كردن طرح هايشان است، اميدوار شدم قدمى 
در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى برداشته شود، از اين 
رو دستگاه ها بايد پاى  كار بيايند و جريان هاى مختلف 
اقتصادى مشهد و مركز استان نيز پا به  پاى اين طرح 
بيايند، اگر برخى آقايان بيايند و سرمايه اى در برخى 
قسمت ها بگذارند كه آيا پروژه به نتيجه برسد يا نرسد، 

نااميدى خاصى در اين استان به وجود مى آيد.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى شاخص موفقيت 
اين طرح را كاهش نرخ بيكارى دانست و گفت: مسائلى 
كه گفته شد و عزيزانى كه بناى سرمايه گذارى دارند 
توجه كنند شــاخصه اى كه موفقيت طــرح را ثابت 
مى كند، پايين آوردن نرخ بيكارى در اســتان است، 
به هر ميزان نرخ بيكارى كاهش پيدا كند، شــاخصه 

موفقيت طرح مثلث اقتصادى است.
وى با بيان اينكه مسئله سرمايه داخلى شهر، اهميت 
بسيارى دارد، خاطرنشان كرد: اتاق اصناف و مديريت 
صنعت و معدن استان اقدام جدى ترى بكنند؛ نكته اى 
آقاى كريمى فرمودند كه برخــى در بازار مى گفتند 
پول ها را جمع مى كنيم و مى فرســتيم امارات جنس 
وارد مى كنيم، بايد حركتى انجام شود تا اين سرمايه 
به سمت كارخانه اى برود كه چرخ هايش را مى فروشد، 
قســط وامش را بدهد تا كارخانه مصادره نشود، اين 

پول ها را به اين سمت بياوريد.
امام جمعه مشهد مقدس به ظرفيت باالى بازار پوشاك 

مشهد اشاره كرد و ادامه داد: بازار پوشاك مشهد نسبت 
به كل كشور بازار برجسته ترى است كه نمونه ندارد، 
درســت است اين بازار به دست سنگاپور، كره و چين 
بيفتد؟ بررسى كنيد چند كارخانه پوشاك و توليدى 
به زمين مانده، جمع شويد، سرمايه گذارى كنيد و اين 

كارخانه ها را احيا كنيد.
وى به حجم ارز ورودى به بازار مشــهد اشاره و اظهار 
كرد: اين حجم زائر خارجى ارز وارد كشــور مى كنند، 
اين پول وارد شــهر مى شــود، آن  وقــت يك آقاى 
خوش غيرت اين پــول را به جيب چينى ها مى ريزد، 
جنــس وارد مى كند و آن را كنار مضجع امام رضا(ع) 

مى فروشد، امام رضا(ع) اين كاسب را نفرين مى كند.
آيت اهللا علم الهدى با انتقاد از سودجويى برخى كسبه، 
اضافه كرد: كارگر ما 6 ماه حقوق نگرفته، بيكار شده، 
آن  وقت آقاى كاســب پول را مى دهد به چينى ها به 

بهانه اينكه سود دارد.

وى تصريح كرد: در اجــراى تفاهم نامه ها بايد دو كار 
انجام شــود، نخســت اينكه در اين قراردادها مهلت 
مشخص شــود و دوم، ارائه الگوى كارى شركت ها به 
اســتاندارى؛ پروژه هاى اين شركت ها بايد در راستاى 
همان الگو تعريف شــود تا مشخص شود الگوى كلى 

كاريشان در ارتباط با اقتصاد مقاومتى چيست.

 وحدت در اهداف مشترك رمز موفقيت 
استاندار خراســان رضوى نيز در اين جلسه گفت: رمز 
موفقيت مثلث توسعه اقتصادى فرهنگى خراسان رضوى 

اين است كه در اهداف مشترك و اجرا وحدت داريم.
عليرضا رزم حســينى با قدردانى از امام جمعه مشهد، 
نمايندگان مردم در مجلس، معين ها و فعاالن اقتصادى 
و مديران دســتگاه ها براى تعامل و همكارى در طرح 
مثلث توسعه اقتصادى فرهنگى استان تصريح كرد: اگر 
بخواهيم در حوزه اقتصاد قوى باشيم بايد نرخ بيكارى 

كاهش پيدا كند، همچنين نياز اســت تا آسيب هاى 
اجتماعى كاهــش پيدا كند و فرهنــگ كار، تالش، 
تعهد، مسئوليت شناسى، وظيفه شناسى، اخالق مدارى، 
گذشت و تعاون در جامعه از مسير فرهنگ گسترش 

يابد.
وى با اشاره به اينكه 92 هزار ميليارد تومان موافقت نامه 
ســرمايه گذارى در چارچــوب طرح مثلث توســعه 
اقتصادى خراســان رضوى اقدامى قابل توجه و مهم 
اســت، ادامه داد: اين حركت شروع شده در خراسان 
رضوى كم نظير است، متقاضيانى براى سرمايه گذارى 
وجود دارند كه حاضر هســتند تا 25، 30 و حتى 50 
درصد سرمايه اوليه را تأمين كنند، يعنى اينكه استان 

قابليت سرمايه گذارى دارد.

 امضاى پنج تفاهم نامه
در ادامه اين جلسه پنج تفاهم نامه با محوريت توسعه 
شهرستان مشهد به امضا رسيد. براين اساس شركت 
تعاونى بارثاوا مســئوليت توسعه روستاى خرق شهر 
مشهد، شــركت برق منطقه اى خراســان رضوى به 
نمايندگى از شــركت هاى برق و آب استان و بخش 
خصوصى با مسئوليت توسعه زيرساخت ها و اشتغال 
محله هاى هشت گانه حاشيه شهر، شركت صنعتى و 
كشاورزى شيرين خراسان مسئوليت توسعه روستاهاى 
اطــراف منطقه طرق، شــركت فراورده هــاى غذايى 
تارا مسئوليت توســعه روستاهاى جيم آباد، تپه سالم، 
كال چغوكى و باغ ســاالر مشــهد و كانون هماهنگى 
دانش، صنعت و بازار جواهرات و ســنگ هاى قيمتى 
ايران هم مسئوليت توســعه روستاى پيوه ژن بخش 

احمدآباد شهرستان مشهد را برعهده گرفتند.
در قالــب الگوى مثلث اقتصــادى فرهنگى به ابتكار 
استاندار خراسان رضوى، مســئوليت توسعه جوامع 
محلى و توانمندســازى مردم بر عهده شــركت ها و 

نهادهاى توسعه گرا قرار مى گيرد.

آيت اهللا علم الهدى در جلسه ستاد مقاومتى خراسان رضوى:

براى احياى كارخانه ها سرمايه گذارى كنيد

قدس:رئيس سازمان آتش نشانى شهر مشهد از مهار 
آتش ســوزى يك واحد مســكونى در طبقه اول يك 
مجتمع پنج طبقه در بولوار هفت تير اين شهر و نجات 
تعدادى از ســاكنان از ميان شــعله هاى آتش و دود 
خبر داد . آتشــپاد دوم امير عزيزى با بيان اين مطلب 
افزود:عصر روز گذشته در پى تماس تلفنى شهروندان 

با ســامانه 125 مبنى بر مشــاهده آتش و دود از يك 
واحد مســكونى در طبقه اول يك مجتمع پنج طبقه 
هشت واحدى و گرفتار شــدن تعدادى از ساكنان در 
ميان آتش و دود در طبقات بااليى، ســتاد فرماندهى 
بالفاصله آتش نشانان و نجاتگران پنج ايستگاه را به محل 
حادثه در بولوار هفت تير اعزام كرد . وى خاطرنشــان 
ساخت: در عمليات امداد و نجات و اطفاى حريق اين 
آتش سوزى 9 خودرو سبك وسنگين اطفاى حريق و 
نردبان آتش نشانى از ايستگاه هاى 31،27،5،23 و 26 به 
محل اعزام شدند و خوشبختانه آتش نشانان ضمن مهار 
كامل اين حريق،15 نفر از ســاكنان را از ميان آتش و 
دود نجات دادند. اين حادثه تلفات جانى نداشته و علت 
دقيق وقوع آتش سوزى توسط كارشناسان آتش نشانى 

در دست بررسى است .

قدس: معاون برنامه ريزى و توســعه ســرمايه انسانى 
شــهردارى مشــهد گفت: ضابطه بلندمرتبه سازى و 
پهنه بندى حريم همچنان در انتظار ابالغ اداره كل راه و 
شهرسازى است. شهريار آل شيخ با حضور در مناطق 4، 
5، 6 و 8 مشهد، نقشه استراتژيك نظام ارزيابى عملكرد 
ســازمانى را به مديران و كارشناسان اين مناطق ابالغ 
كرد و به طرح مباحث پيرامون اين نقشــه پرداخت و 
مسائل حوزه هاى مختلف اين مناطق را از نزديك مورد 
بررســى قرار دارد. وى با اشاره به ابالغ طرح جامع در 
ســال هاى گذشــته و انتقاد از بالتكليفى طرح هاى 
تفصيلى، اظهار كرد: قرار بود ضابطه بلندمرتبه سازى 
و پهنه بندى حريم در مدت زمان يك ماه از سوى اداره 
كل راه و شهرسازى به شهردارى ابالغ شود اما هنوز اين 
ضوابط ابالغ نشده و طرح ها مدام به مرحله بعد مى رود 

و تفســير آن كامل مى شود. وى با تأكيد بر اينكه اين 
طرح ها بايد پس از 10 سال به جمع بندى برسد، افزود: 
متأســفانه هنوز اين مهم انجام نشده و اين پروسه در 
بخش هاى عمومى و بسيار مؤثر بى پاسخ مانده است و 
بر اين اساس تصميم گيرى دقيقى نمى توان اتخاذ كرد.

وى خاطرنشــان كرد: بــه دليل عدم وجــود طرح، 
پيشنهادات متعددى ارائه مى شود كه به تصميم گيرى 
موقــت بينجامد. تصميــم گيرى هايى كــه در قالب 
طرح هاى شهرى، كميسيون ماده 5 و كميته حريم و 

غيره مطرح مى شود و موردى و مقطعى است.
وى بيان كرد: ساخت و سازهايى در بافت هاى مختلف 
شــهرى در دست انجام اســت و برج هايى در سطوح 
مختلف در حال ساخت است، بدون اينكه پشتوانه هاى 

مطالعاتى مشخصى براى آن ها وجود داشته باشد.

ضابطه بلندمرتبه سازى در انتظار ابالغ راه و شهرسازى مهار آتش سوزى منزل پنج طبقه در بولوار هفت تير مشهد 
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قدس واکاوی کرد

مشکالت پرستاران ؛ یک جلسه وباقی ماجرا
علی محمــدزاده  12مردادماه امســال 
تعدادی از پرســتاران در اعتراض به پرداخت 
نشدن حقوق معوقه و عدم اجرای قوانین این 
حوزه مقابل اســتانداری تجمع کردند و سه 
روز بعد جلسه ای با حضور حدود 200 نفر از 
پرســتاران و مدیران علوم پزشکی و مدیرکل 
امور اجتماعی اســتانداری خراســان رضوی 

برگزار شد.
هرچند در این جلسه بســیاری از پرسش ها 
مطرح و پاســخ هایی داده شد اما در نهایت به 
پیشــنهاد مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
مقرر شد 6 نفر شامل سه عضو نظام پرستاری 
استان و سه نفر از نمایندگان پرستاران حاضر 
در جلسه مسائل صنفی این قشر را در جلساتی 
تا یک ماه دیگر پیگیری کنند و نتایج جلسات 

پس از تصویب اطالع رسانی و اجرایی شود.
هرچند با گذشت بیشتر از یک ماه از این وعده 
داده شــده ،پرســتاران از خروجی نهایی این 
جلسات اطالعی ندارند اما در روزهای گذشته 
بیانیه ای از سوی خانه پرستار مشهد منتشر 
شد که در آن نسبت به اجرای گزینشی برخی 
از مواد قانون از ســوی علوم پزشــکی مشهد 
انتقاد شــده بود بر همین اســاس به منظور 
اطــالع از جزئیات این موضــوع پیگیر ماجرا 

شدیم که در ادامه می خوانید.

  اعتراض به اجرای گزینشی قانون
در بیانیــه چند روز گذشــته خانه پرســتار 
خراســان رضوی آمده اســت: اجرای قانون 
ارتقای بهره وری در تمامی بیمارســتان های 
دولتی، خصوصــی، تأمین اجتماعی، خیریه، 
نظامــی، انتظامــی و کارکنــان فوریت های 
پزشــکی الزم االجرا بوده و شــرط و شروط 
گذاشــتن برای اجرای این قانون، خود نوعی 

قانون گریزی است.
ایجاد هر گونه شــبهه، مشــکل و سد در راه 
اجرای قانــون ارتقای بهره وری کارکنان نظام 
سالمت به خصوص برای پرستاران شاغل در 
بیمارستان های دولتی و فوریت های پزشکی به 
عنــوان عدم تمکین در اجرای قوانین مصوب 

مجلس شورای اسالمی است.
در بخشــی از این بیانیه آمده است: با توجه 
به بارگذاری فرم تعهد اجرای قانون بهره وری 
در سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد که به 
صورت یکجانبه برخی از امتیازات این قانون 
را نادیــده گرفته و بر اجرای برخی از بندهای 
این قانون به صورت گزینشــی تأکید دارد، از 
مســئوالن محترم این دانشگاه انتظار دارد به 
نحو مقتضی نســبت به رفع شــبهات در راه 
اجــرای قانون بهره وری اقدام مناســب انجام 
داده و نتیجه را فوراً به اطالع پرستاران شاغل 
در بیمارستان های دولتی و مراکز فوریت های 

پزشکی برسانند.

  تشریح ماجرا
مدیر روابط عمومی علوم پزشــکی مشهد در 
پاسخ به پرسش خبرنگار ما در تشریح ماجرا 
می گوید: پس از گفت و گوها و بررســی های 
انجام شده مقرر شد تا برای جمع بندی نهایی 
و حذف رفتارهای دوگانه یک روش محاسباتی 

مبنای عمل قرار گیرد.
دکتر رحیمی می افزاید: بر همین اساس مقرر 
شــد تا پرستاران مشخص نمایند حاضرند بر 
مبنــای قانون نظام بهــره وری کار کنند یا با 
سیستم اضافه کاری معمول در مراکز درمانی 

ادامه دهند.
به بیــان ســاده تر اینکه در سیســتم فعلی 
پرستاران برای جبران کمبود نیروی انسانی به 
دلخواه خود در مراکز مختلف یا در شیفت های 
زیاد در یک مرکز فعالیت دارند و سقفی وجود 
ندارد.وی ادامه می دهد: ذکر این نکته هم الزم 
است که به دلیل اینکه افزایش نیروی انسانی 
به تناسب توســعه و افزایش فضاهای فیزیکی 
مراکز درمانی صورت نگرفته و همواره با کمبود 
نیرو در بخش درمان مواجه بوده و هســتیم و 
به دالیل مختلف و فشــار کاری زیاد این روند 
منجر به اعتراض پرســتاران شده که دانشگاه 
علوم پزشکی هم به دنبال اخذ مجوز های الزم 
برای جذب نیروی بیشتر است و تصمیم گیری 
نهایی در اختیار هیئت وزیران و وزارتخانه است.

رحیمی می گویــد: بنابراین پس از اعتراضات 

صورت گرفته در مردادماه و برگزاری جلسات 
مشترک بعدی تصمیم بر اجرای قانون نظام 
بهره وری شــد ولی به دلیل اینکه بندهایی از 
این قانون مورد اعتراض پرستاران است نسبت 
به آن انتقاد دارند؛ چراکه در این قانون فعالیت 
بیش از 12 ساعت در شبانه روز برای پرستاران 
ممنوع اســت و اگر هم در مرکز دیگری که 
مشمول این قانون است فعالیت نمایند حقوقی 

دریافت نمی کنند.

  روی دیگر سکه 
امــا فاطمه بحرینــی، رئیس خانه پرســتار 
خراسان رضوی نظر دیگری دارد و می گوید: 
گالیه پرستاران به اجرای قانون نظام بهره وری 
نیســت بلکه به اجرا و یا تأکید ویژه بر اجرای 
بندهایی از این قانون است که بیشتر به ضرر 

پرستاران است.
وی می افزایــد: هدف اصلــی قانون موصوف 
ارتقــای کیفیت خدمات درمانی اســت و بر 
همین اســاس به منظور کاهش فشار کاری 
و روانــی کارکنــان درمانی گفته شــده یک 
پرستار بیش از 12 ساعت کار نکند و بیشتر از 

80ساعت اضافه کاری نکند.
اما نکته مهمی که برخــی به آن بی توجهی 
عمدی دارند اینکه اگر قرار باشد پرستاران با 
این روش کار کنند بی شک در برخی ساعات 
یک پرســتار در یک بخش حضــور نخواهد 
داشــت؛ چراکه کمبود شــدید پرستاران در 
حال حاضر از طریق همین اضافه کاری های 
زیــاد و چندشــیفته کار کردن تعــدادی از 
پرســتاران جبران می شــود از ایــن رو بهتر 
بــود از زمان تصویب این قانون در ســال 88 
تاکنــون تالش هایی هم در راســتای تأمین 

زیرساخت های اجرای این قانون می شد یعنی 
به تعداد الزم و استاندارد پرستار جذب می شد 

و بعد نوبت به این بند قانون می رسید.
وی ادامه می دهد: در شرایط اقتصادی حاکم 
بر جامعه تعدادی از افراد نیاز به کار بیشــتر 
دارند که در هر شغلی برخی افراد اینچنینی 
وجود دارند ولی آنچه مســلم است خیلی ها 
در بخش درمــان تمایلی به کار اضافه ندارند 
ولی از سر اجبار و برای آنکه همکار و دوستان 
فشار بیشتری نبینند شــیفت بیشتری کار 
می کنند به طــوری که در حال حاضر برخی 
از پرستاران بیش از 150 ساعت اضافه کاری 

اجباری دارند.
مسئله دیگر اینکه در نظام بهره وری پرستاران 
برخــی از بخش ها مانند ســوختگی و روان 
مشمول مشــاغل سخت شــناخته شده اند 
و بایــد از مزایایی از قبیل مرخصی بیشــتر 
بهره مند شــوند که متأسفانه نه تنها به دلیل 
همان کمبود نیرو نمی توانند از مرخصی خود 
اســتفاده کنند بلکه وقتی هم قرار است این 
مدت را تبدیل به اضافه کاری نموده و حقوق 
خود را دریافت کنند این اضافه کاری در زمره 
اضافه کاری غیر عملکردی محسوب می شود 

که باز هم حقشان ضایع می شود.

  پرستاران چندشغله 
بحرینــی می افزاید: در حــال حاضر با وجود 
اینکه مدیران عالی حــوزه درمان می دانند با 
کمبود پرستار مواجه هســتیم و هر پرستار 
کار دو نفر یا بیشتر را باید انجام دهد کارهای 
جدیدی هم به وظایف آن ها اضافه می کنند؛ 
به طور مثال در گذشــته تنها پرونده نویسی 
بود ولی در حال حاضر همین پرونده نویســی 

یک بار دستی انجام می شــود باز می گویند 
برای دقت بیشــتر باید سیســتمی هم ثبت 
شــود. برگه های اعتبارسنجی هم اضافه شده 
که یک پرســتار مجبور است هر روز در کنار 
ارائه خدمات درمانی به چند بیمار کار منشی 

و حتی گاهی کمکی را هم انجام دهد.

  فرمی با شروط برده داری
اما نکته ای که رئیس خانه پرســتار خراسان 
رضوی در خصوص فرم بارگذاری شــده روی 
سایت علوم پزشــکی مشهد می گوید اندکی 
باورناپذیر است و بیشــتر به نوعی برده داری 
شبیه است؛ چراکه وی می گوید: در انتهای این 
فرم نوشته شــده که فرد امضاکننده این فرم 
تا حداقل ســه سال حق انصراف از اضافه کار 

درخواستی را از خود سلب می کند.
او می افزاید: ذکر این شــرط و گرفتن امضا از 
کادر درمانی قابل تأمل اســت؛ چراکه شاید 
یک نفر بنا به دالیل مختلفی در حال حاضر یا 
تمایلی به اضافه کاری ندارد و یا حاضر است 
ماهی چند ســاعت اضافه کار داشته باشد و 
مدتی بعد اتفاقاتی رخ دهد که شــرایط فرد 
تغییــر کند ولی چون تعهدی در یک ســال 
پیش داده باید تا چند ســال به همان شکل 
ادامه کار بدهد که به نظر می رسد باز هم قرار 

است باری از دوش پرستاران برداشته نشود.

  نتیجه تحقیرآمیز جلسات مشترک
بحرینی در پاســخ به این پرسش که جلسات 
برگزار شده در یک ماه گذشته چه نتیجه ای 
داشته است، می گوید: هر چند خروجی دقیقی 
از این جلســات اعالم نشده ولی گویا همین 
فرم تعهد یکی از خروجی هاســت و خروجی 
دیگــر برقــراری مجدد صبحانه بــرای کادر 
درمانی بوده که آن هم موجب گالیه شــدید 
پرستاران شده؛ چراکه در فهرست ارائه شده 
خواســته های جدی تری هم مطرح شده ولی 
دوستان تصمیم گیر با برقراری صبحانه سبک 
که بیشتر توهین آمیز است تا مایه تکریم باشد 
شأن پرســتاران را برای بیان مشکالت تا حد 

یک وعده صبحانه پایین آورده اند.

  برنامه های بعدی 
بر اســاس آنچه گفته شــد به نظر می رسد 
تصمیم گیری برای حل مشــکالت پرستاران 
در همین گام نخســت هم بــا گالیه دوباره 
آن ها همراه بوده و باید منتظر اظهارنظرهای 
بعدی مدیران علوم پزشکی باشیم بنابراین در 
روزهای آینده به بیان نکات دیگری از مطالبات 

بی جواب پرستاران خواهیم پرداخت.

مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
مشهد در واکنش  به گزارش قدس:

  انشعابات غیرمجاز عامل کم آبی 
روستای »برگ« است

شانزدهم  رسائی فر  
شــهریور در گزارشی به 
مشــکالت  و  معضالت 
روســتای  در  موجــود 
کیلومتری  در 20  برگ 
پرداختیم.  مشهد  شهر 
روســتایی که مردمش 

بزرگ ترین مشکل را کمبود آب آشامیدنی عنوان کردند و از 
بی توجهی مسئوالن در این خصوص گالیه مند بودند.

در راستای پیگیری موضوع کم آبی در روستای برگ به سراغ 
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان مشهد رفتیم تا از 

وی در این خصوص بپرسیم.
روغنی در مورد وضعیت آب آشامیدنی روستای برگ می گوید: 
باید گفت به واقع کمبود آب برای روستاییان در آنجا نداریم  
و بر اساس جمعیت روستا آبدهی مناسبی هم وجود دارد اما 
مشــکلی که هست این است که ویالها و باغ ویالهای زیادی 
در حاشیه روســتای برگ و بقیه روستاهای همجوار ساخته 
شده اند که همین باغ ویالها انشعابات غیرمجاز گرفتند که این 
موضوع مصارف غیرمتعارف را در پی داشته است. این ساخت 
و ســازهای خارج از بافت روستا معضالتی را به وجود آورده و 

کمبود آب را موجب شده است. 
مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان مشهد ادامه داد: 
دبی و شرایط آبی که برای مصرف مردم و جمعیت خاصی در 
نظر گرفته شده با ساخت باغ ویال و ویالهایی که اکثراً با خرید 
زمین از روستاییان و ســاخت آن ها توسط مردم شهر انجام 
شده است این توقع به وجود آمده که باید استخرهایی که در 
این ویالها ساخته شده با آب آشامیدنی پر شود، درختان آن ها 

با همین آب آبیاری بشود و مواردی از این دست.
روغنی همچنین در خصوص گالیه مندی دیگر مردم روستای 
برگ که مربوط به ترکیدگی لوله هــای آب در داخل کوچه 
روستاست و اینکه مسئولی برای رفع آن اقدام نمی کند و به 
روستاییان گفته شده خودتان باید برای درست کردن آن اقدام 
نمایید، عنوان داشت: بحث نگهداری و تعمیر لوله های آب تا 
پیش از کنتور برای مشترکین بر عهده ماست و این موضوع 
به پیمانکار بخش خصوصی سپرده شــده؛ اگر در این مورد 
اقدامی نشده است مطمئناً به ضرر پیمانکار بخش خصوصی 

تمام می شود و من شخصاً پیگیر این موضوع خواهم بود.

  پرداخت های الکترونیکی؛ تسهیل امور 
یا دغدغه مضاعف برای شهروندان

در  علی پور:  محبوبه 
ســال های اخیــر مکرر 
کارشناسان  و  مسئوالن 
نسبت به رشد جمعیت 
سالمندان هشدار داده اند.

 بنا بر آخرین نظریه ها، 
این آمار دو برابر رشــد 

جمعیت عادی تخمین زده می شود. به این ترتیب جمعیت 
کشور در سال جاری به حدود 8۳ میلیون نفر رسیده و رشد 
1.2۴ درصدی داشته این در حالی است که نرخ رشد جمعیت 

سالمند کشورمان ۳.62 درصد است. 
بنابراین انتظار می رود همســو با دگرگونی های یاد شــده، 
سیاســت های حمایتی از جامعه سالمندان نیز تغییر کرده و 
حتی متنوع تر شود تا حضور این گروه ها را در جامعه تسهیل 

کند.
 در حالی که در عمل چنین مسئله ای مشهود نیست. از این 
موارد می توان بر اصــرار به ارائه خدمات الکترونیکی همانند 
حذف قبوض کاغذی اشــاره کرد، این در حالیست که بنا بر 
شــواهد جمعیت کثیری از سالمندان ما در حال حاضر برای 
پرداخت هــای الکترونیکی با محدودیت و دشــواری مواجه 

هستند. 
چنانکه اغلب ســالمندان برای پرداخت قبوض خود از بارکد 
خودپردازها استفاده می کنند. بنابراین پیش از اصرار به اجرای 
قطعی و فراگیر برنامه حذف قبوض کاغذی جا دارد شرایطی را 
برای انتخاب نحوه پرداخت ها فراهم کرد تا شهروندان متناسب 
بــا امکانات و توانایی های خود از این فضاها بهره مند شــوند. 
همچنین در اجرای طرح ها به وضعیت پراکندگی امکانات و 
زیرساخت های مناطق کشور نیز باید توجه داشت؛ چراکه بنا بر 
قرائن وضعیت خط  دهی تلفن های همراه حتی در روستاهای 
نزدیک به کالنشــهرهایی همانند مشهد نیز مناسب نیست. 
همچنین بسیاری از روستاهای یاد شده از خطوط ثابت تلفن 
محروم هستند. ناگفته نماند که برخورداری از دیگر برنامه ها 
همانند دفترچه های الکترونیکی نیز با همین تنگناها مواجه 

است که پیش از اجرا باید نواقص این طرح ها برطرف شود.

 در نشست با نماینده معین شهرهای 
طرقبه، شاندیز و چناران در مجلس تشریح شد
 مشکالت تأمین آب 77 شهر و 2 هزار 

و 500 روستا در خراسان رضوی
قدس: مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب شهری و 
سرپرست آبفای روستایی 
در  رضــوی  خراســان 
دیــدار نماینــده معین 
شهرســتان های طرقبه، 
شــاندیز و چنــاران در 
مجلس شورای اسالمی مشکالت تأمین آب 77 شهر و 2هزار 

و 500 روستای زیر پوشش را تشریح کرد. 
ســیدابراهیم علوی با اشــاره به ۳میلیــون و ۳00 هزار نفر 
جمعیت ساکن در مناطق شــهری و روستایی استان به جز 
شهر مشهد اظهار داشت: در بیشتر شرکت های آبفای شهری، 
مرکز استان نقش مهمی در کمک به دیگر شهرها دارد ولی 
این موضوع در خراسان رضوی به دلیل تفکیک آبفای مشهد از 
آبفای استان جایگاهی ندارد. به گفته وی وجود حدود ۳0هزار 
کیلومتر شبکه توزیع آب شــهری و روستایی عمدتاً با عمر 
باالی ۳0 سال و عدم تناسب مخازن ذخیره موجود با جمعیت 
روستاهای استان در کنار رشد جمعیت روستاهای محدوده 
برخی از شهرها از جمله طرقبه و شاندیز به میزان 28درصد، 
تأمین آب شرب مشترکان را با مشکل مواجه ساخته است.   

وی 20درصد کسری مخازن آب در کشور معادل یک میلیارد 
و 200 میلیون مترمکعب را متعلق به استان خراسان رضوی 
اعالم و تأکید کرد: در این شرایط فشار مضاعف به منابع آب 
زیرزمینی کاری خطاست.نماینده معین شهرستان های طرقبه، 
شاندیز و چناران هم یکی از عوامل تخلیه روستاها و مهاجرت 
روستاییان به مناطق شهری را عدم رسیدگی به روستاها عنوان 
کرد و خاطرنشان ساخت: با برنامه ریزی دقیق و مدیریت شده 

می توان از امکانات موجود به شکل بهینه استفاده کرد. 

 رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد
 در گفت وگو با قدس: 

  افزایش سه برابری تولید 
قیمت پسته را 25درصد کاهش داد

بهاردوســت: 
به   آجیل  نــرخ 
ویژه پســته در چند ماه 
و  یافت  افزایش  گذشته 
موجب شــد بسیاری از 
مصرف کنندگان به اجبار 
میزان خرید این اقالم را 
که جنبه تنقالت، ســوغات، هدیه و حتی درمانی دارند، کم 
کنند و با این کاهش خرید، تولیدکنندگان آجیل دچار ضرر و 
زیان شدند. همه این موارد دســت به دست هم داد تا برای 
مدتی آجیل از سبد خرید مردم دور باشد ولی این روزها گویی 
ورق برگشــته و احواالت بازار آجیل و خشــکبار رو به بهبود 
اســت، در خصوص وضعیت بازار این روزهای آجیل علیرضا 
ارزانی ممقانی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد گفت: با 
توجه به اینکه برداشــت محصول پسته و خروجی آن امسال 
وضعیــت خیلــی خوبــی دارد و گرمازدگی، ســرمازدگی، 
خشکســالی و انواع و اقسام آفت ها امســال وجود ندارد در 
برداشت پسته نسبت به پارسال حداقل افزایش سه برابری را 

داریم و تولید پسته به حدود 220 هزار تن می رسد.
ارزانی افزود: همین برداشت خوب سبب شده که امسال شاهد 
حداقل 25 درصد کاهش قیمت باشیم و تقریباً برای مصرف 
بازار داخلی وضعیت بهتری را خواهیم داشت که به دنبال آن 
موجب باال رفتن رغبــت عمومی در خرید این محصوالت و 
به طور کلی آجیل و خشــکبار خواهد شد. البته همه این ها 
در صورتــی اتفاق می افتد که قیمــت دالر در ماه های آینده 
افزایش پیدا نکند.رئیس اتحادیه آجیل و خشــکبار مشــهد 
گفت: در بخش صادرات هم باید بگویم در صورتی که قوانین، 
دستورعمل ها و آیین نامه های جدید و عجیبی از طرف دولت 
صادر نشود، تجار خشــکبار ما با آرامش کامل و بدون هیچ 
مشکلی می توانند با کشورهایی مانند آمریکا در بازار جهانی 
رقابت کنند.وی تصریح کرد: با وجود باال رفتن نرخ بسته بندی 
و مشــکالتی که تحریم ها برای ما به وجود آورده است ولی 

خوشبختانه در حوزه صادرات هیچ مشکلی نداریم.

 یک هزار و 500 پروژه نیمه تمام
 در خراسان شمالی

بجنورد- خبرنگار قدس: 
معــاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان 
شمالی گفت: در دومین 
ســفر رئیس جمهــور و 
هیئت دولت به خراسان 
شمالی برای تکمیل ۴۴ 
طرح و پروژه، ۹۴ میلیارد تومان از محل منابع عمومی و ۳۴5 
میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی اعتبار مصوب 

شده که زمان اتمام این پروژه ها پایان سال ۹۹ است.
رضا رجب زاده در نشســت خبری اظهار داشــت: پروژه های 
مصوب سفر دولت تدبیر و امید به استان مربوط به بخش های 
آموزش و پرورش، منابع آب، فرهنگ و گردشــگری، عمران 
شهری و روســتایی، بهداشــت و درمان، حمل و نقل، رفاه 
اجتماعی، کشاورزی و ورزش است.وی گفت: تکمیل بزرگراه 
بجنورد به جنگل گلستان و راه آهن جوین به اسفراین دو وعده 
رئیس جمهور در جمع مردم استان بود که باید تا پایان سال 
۹۹ به اتمام برســد.رجب زاده با بیان اینکه یک هزار و 500 
پروژه نیمه تمام در اســتان وجود دارد، خاطرنشــان کرد: در 
سال مالی ۹7 هیچ اعتباری از استان برگشت نخورده و تمام 
اعتبارات ابالغی و تخصیص یافته توسط دستگاه های عمرانی 
به طور کامل جذب شده اســت.رجب زاده عنوان کرد: برای 
اجرای پروژه بزرگراه بجنورد به جنگل گلســتان 62 میلیارد 
تومان در سال ۹8 و 100میلیارد تومان در سال ۹۹ از محل 
منابع عمومی تأمین اعتبار خواهد شد و همچنین ۳8 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات سال ۹7 در سال جاری به پیمانکاران 
پروژه پرداخت می شود و نیز تا پایان سال جاری 10 کیلومتر 

از این محور تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
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فضای مجازی: 

   معاون اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

 ۱2۸ واحد تولیدی راکد  استان 
 احیا شد ند

ایرنا: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 
رضوی گفت: در عمل به یکی از اولویت های بیســت گانه 
ابالغی وزارت کشــور به این اســتان مبنی بر ساماندهی 
واحدهای تولیدی ، 128 واحد تولیدی راکد در این استان 
احیا و مشکل 10۴ واحد تملیکی رفع شد.رسولیان افزود: در 
همین چارچوب »طرح تولید بدون کارخانه« برای 10 برند 
صادراتی استان اجرا شد و هدف گذاری برای جذب یک هزار 
و ۳6 نفر در طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاه ها، 2 
هزار و 550 نفر در طرح مهارت آموزی و اشتغال زایی برای 
876 نفر از محل مشــوق های بیمه ای کارفرما انجام شد.

    مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:

سبک زندگی آدمی باید با قرآن 
تعریف شود

نیشابور- خبرنگارقدس: مدیرکل تبلیغات اسالمی 
خراسان رضوی در مراسم قرآنی مؤسسه سلسله الذهب 
شهرستان نیشابور گفت: باید از ظاهر قرآن به باطن آن 
برسیم و تمامی جوانان، نوجوانان و حتی پدر و مادرها 

باید با قرآن انس داشته باشند.
حجت االسالم هادی صاحبقرانی گلستانی افزود: سبک 
زندگی آدمی باید با قرآن تعریف شــود همان طور که 
رهبر معظم انقالب فرمودند باید 10 میلیون حافظ قرآن 
در ایران تربیت شود، ناظر به این است که قرآن باید در 

زندگی مان وجود داشته باشد.

    مدیر عامل شرکت آب منطقه ای  استان خبرداد

 افزایش ذخایر سدهای 
خراسان رضوی

قدس: ذخایر آب پشت سدهای خراسان رضوی بیش 
از سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اعالم 
این مطلب گفت: با بارش های خوب امســال هم اکنون 
بیش از 52درصد ظرفیت ســدهای خراسان رضوی پر 
آب اســت در حالی که پارسال حدود 16درصد ظرفیت 
سدهای استان آب داشت.محمد عالیی افزود: هم اکنون 
811میلیون مترمکعب آب پشت سدهای استان ذخیره 
شده در حالی که این ذخیره در مدت مشابه پارسال 258 

میلیون مترمکعب بود.
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گوشت گوساله 

تخم مرغ

نگاهی مختصر به خواسته پرستاران
در بیانیه ماه گذشــته پرستاران فهرســتی از خواسته های آن ها بیان شده که در 

ادامه می خوانید.
 اصالح یا حذف قاصدک و اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به جای 

قاصدک
 حذف اضافه کار اجباری

 پرداخت به روز کارانه و اضافه کاری های معوق
 اجــرای صحیح قانون بهره وری برای پرســتاران شــاغل در بیمارســتان ها و 

فوریت های پزشکی
 اصالح فرمول محاسبه هر ساعت اضافه کار

 رفع تبعیض و بی عدالتی فاحش بین اعضای تیم درمان و توزیع عادالنه امکانات 
رفاهی

 تعیین تکلیف پرستاران شرکتی و حذف شــرکت های واسطه و انجام قرارداد 
مستقیم با پرستاران

 اجرای صحیح قانون مشاغل سخت و زیان آور و موافقت با بازنشستگی پرستاران 
بر اساس این قانون

 پرداخت مطالبات معوقه پرستاران بازنشسته
 اصالح ســنجه های اعتباربخشــی و حذف فرم های کاغــذی اضافه و عدم به 
کارگیری پرســتاران در امور منشــی گری و ثبت اچ ای اس که موجب دور ماندن 

پرستار از بالین بیمار شده است.

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

300072305 پیامک کنید.

 راه های ارتباطی سرویس»قدس خراسان« با مخاطبان

@quds95  آی دی سروش 
ارسال مطلب و عکس از طریق سروش      09038343801

س
فار

س : 
عک



روی خط حادهث

گفت و گو

دستور

  انتقاد فرماندار از امکانات ضعیف
رضـا طلـبی: 
ر  ا نـــد مـا فـر
شهرستان طرقبه شاندیز 
گفت: امکانات مسکن مهر 
و  پایین  بســیار  شاندیز 
ضعیف است و  از طرفی 
تعاونــی  ۵۰۰ شــرکت 

مسکن از نقاط مختلف کشور در این شهرستان فعالیت می کنند.
سیدحسن حســینی در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داشت:  
در حالی که 2هزار و۳۰۰ خانوار در مسکن مهر شاندیز سکونت 
داده شــده اند، اما خدمات حداقلی برای آن ها برنامه ریزی شده 
است، به طوری که این خانواده ها با مشکالتی نظیر کمبود فضای 
پارکینگ، مشــکالت آموزشــی، آب، خدمات درمانی، خدمات 

شهری و خدمات روبنایی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در پروژه های مسکن مهر برنامه ریزی مناسبی 
برای شرایط زندگی صورت نگرفته است، افزود: صرف وجود یک 
مســکن برای زندگی در یک منطقه کافی نیست و باید حداقل 

شرایط برای آن فراهم باشد.
وی بیان داشــت: از طرفی در شهرستان طرقبه شاندیز حدود  
۵۰۰ شــرکت تعاونی مســکن از نقاط مختلف کشور فعالیت 
می کنند و زمین هایی را خریداری و حتی به اعضای تعاونی نیز 
قول داده اند که به آن ها مسکن تحویل خواهند داد  در صورتی 
که برخی از زمین هایی که توسط این تعاونی ها خریداری شده از 
جمله اراضی زراعی است و این اراضی به هیچ وجه از حیث قانون 
مجوز ســاخت مسکونی را ندارند و فرمانداری طرقبه شاندیز به 

هیچ وجه اجازه این کار را به افراد سودجو نخواهد داد.

معاون استاندار :
  بانک ها تسهیالت بازسازی مناطق 

سیل زده را سریع پرداخت کنند
بجنــورد - خبرنگار 
قدس: معاون هماهنگی 
اســتاندار  عمرانی  امور 
بر  شــمالی  خراســان 
اهتمــام بانک هــا برای 
تسریع در روند پرداخت 
بازســازی  تســهیالت 

مناطق ســیل زده تأکید کــرد. رضا رجب زاده در جلســه 
هماهنگی بانک های عامل پرداخت تســهیالت بازســازی 
واحدهای مســکونی، اظهار داشــت: اختالف نظر بانک های 
عامل و دســتگاه های اجرایی مربوط باید در مورد پرداخت 
اقســاط  تسهیالت برای جلوگیری از هدررفت زمان برطرف 
شود. وی با اشاره به عملکرد خوب استان در فرایند مناسب 
بازســازی و تشــکیل پرونده زلزله ســال ۹۶، افزود: ۶ هزار 
و۵۰۰واحد مسکونی آسیب دیده در سیل سال جاری باید در 
روستاها بازسازی شوند که بیش از 2۵ درصد این منازل برای 
مددجویان نهادهای حمایتی است. وی تصریح کرد: اینکه ما 
به دنبال مردم برای دریافت تسهیالت بازسازی هستیم نشان 
می دهد در این زمینه فرهنگ سازی خوبی صورت نگرفته و 
همچنین بخشی از عدم تمایل مردم به دریافت تسهیالت به 
بروکراسی های اداری موجود مربوط می شود. رجب زاده گفت: 
نبود شعبه برخی بانک های عامل دارای سهمیه برای پرداخت 
تسهیالت بازسازی در مناطق سیل زده مانند راز و جرگالن 
موجب ســختی مردم در رفت و آمدها شده که رؤسای این 
بانک ها باید راهکارهای الزم برای تسهیل ســازی امور مردم 

را ارائه دهند.
وی با بیان اینکه  یکی از مسائل در روند انجام کارها، آزادسازی 
تسهیالت در مراحل مختلف و با تأیید ناظر است، اشاره کرد: 
پیش از شروع بازسازی مناطق ســیل زده و ابالغ اعتبارات 
مربوط ، با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی آزمونی برای 
تأیید صالحیت علمی و جذب افراد جهت نظارت بر بازسازی 
منازل روســتایی برگزار شد که با استقرار این افراد در محل 

نزدیک مناطق سیل زده روند کارها کوتاه تر شد.  

در یک ایست و بازرسی لو رفت
  کشف کاکائو قاچاق از یک کامیون

خـط قـرمز: فرمانــده 
شهرســتان  انتظامــي 
یک  توقیــف  از  داورزن 
دســتگاه کامیون حامل 
کاکائو قاچــاق به ارزش 
یک میلیارد ریال در این 

شهرستان خبر داد.
ســرهنگ جمشید بدری در تشــریح این خبر گفت: مأموران 
انتظامی ایستگاه بازرسی کاهک این فرماندهی در راستاي مبارزه 
با قاچاق کاال، حین کنترل خودروهاي عبوري در محور داورزن- 

سبزوار به یک کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
سرهنگ بدری بیان کرد: مأموران در بازرسي از این کامیون 4۰ 
کارتن پودر کاکائو قاچاق که بنا به نظر کارشناسان ارزش آن ها 
یک میلیارد ریال برآورد می شود را کشف کردند. فرمانده انتظامی 
شهرستان داورزن تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر 
که پس از تشکیل پرونده مقدماتي به مراجع قضایي معرفی شد.

دادستان بجنورد خبر داد
 سازش در پنج فقره پرونده قصاص نفس

خبرنگار  بجنــورد- 
قدس: دادستان عمومی 
اســتان  مرکز  انقالب  و 
خراسان شمالی از حصول 
ســازش در پنــج فقره 
پرونده قتــل عمدی در 

سال جاری خبر داد.
مسلم محمدیاران با اعالم این خبر تصریح کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون در نتیجه تالش های صورت گرفته سرانجام اولیای 
دم  پنج خانواده ای که عزیزان خود را در جریان وقوع درگیری 
از دســت داده بودند، با توافق و مصالحه حاصله، از حق قانونی 
خــود مبنی بر قصاص نفس محکومان به قصاص گذشــتند و 
بدین ترتیب برگ زرین دیگری از تجلی اراده، ایثار و گذشــت 
را در کارنامه مردم فهیم و شهیدپرورشهرستان بجنورد به ثبت 
رساندند. محمدیاران در پایان از زحمات کلیه کسانی که در امر 
ســازش و در فرایند توافقات حاصله بین طرفین، نقش مؤثر و 
سازنده ای ایفا کرده بودند چه قضایی، اولیای دم و بستگان سببی 
و نســبی و چه ریش ســفیدان و معتمدان و اعضای شوراهای 

حل اختالف، قدردانی کرد.

هم سرقت و هم سوءاستفاه از مدارک سرقتی!
 کالهبردار60 میلیونی 
در نیشابور دستگیر شد

قـدس:   - نیشـابور 
انتـظـــامی  فـــرمانده 
از  نیشــابور  شهرستان  
شناســایي و دستگیري 
مجــرم حرفــه اي که با 
مدارک ســرقتی حدود 
تومــان  میلیــون   ۶۰
کالهبرداری کرده بود، خبر داد. سرهنگ حسین دهقانپور در این 
باره گفت: در پي شکایت مالک یک کرایه چي وسایل آشپزخانه 
مبني بر کالهبرداري از او با مدارک هویتي سرقتي، موضوع در 

دستور کار پلیس آگاهي شهرستان نیشابور قرار گرفت.
ســرهنگ حســین دهقانپور گفت:کارآگاهان دایره مبارزه با 
کالهبــرداري در تحقیقات اولیه و میدانــي دریافتند فردي با 
ضمانت گذاشتن کارت ملي، کارت خودرو و دیگر مدارک هویتی، 
اقدام به کرایه وسایل آشپزخانه و...  به ارزش تقریبي۶۰ میلیون 

تومان کرده و سپس متواري شده است.
وی خاطر نشان کرد :در تحقیقات بعدی مشخص شد مدارک 
ارائه شــده توســط متهم، هفتم مردادماه امسال از یک خودرو 

سرقت و سپس مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .
کارآگاهان دایره مبارزه با کالهبرداری با انجام تحقیقات فنی و 
پلیسی متهم بیست وهفت ساله را که از سارقان سابقه دار بود، 
شناسایي و سپس با هماهنگي مقام قضایي او را دستگیر و اموال 
مســروقه نیز کشف شــد . وی عنوان کرد:متهم بیست وهفت 
ســاله در مواجهه با ادله و مستندات پلیس تاکنون به دو فقره 
کالهبرداری با مدارک ســرقتي و دو فقره سرقت داخل خودرو 
اعتراف کرده که تحقیقات برای کشف دیگر سرقت های احتمالي 
ادامه  دارد . فرمانده انتظامي شهرســتان نیشابور تصریح کرد : 
شاید بتوان تطمیع قربانیان پس از اعتمادسازي در کنار ضعف 
آگاهي آنان را از متداول ترین روش کالهبرداران برای رسیدن به 

مقصودشان دانست.

رخ رد رخ
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  محض اطالع مدیران قطار شهری
به خاطر زائران خارجــی، در مترو بلندگو 
ایستگاه ها را به زبان انگلیسی وعربی اعالم 
کنند، البته به طور واضح نه به صورت تند 
و ســریع که خود پیج کننــده هم متوجه 
نشود. ضمناً ایســتگاه ها باید همانند تمام 
متروهــای ایــران و جهان و حتــی ژاپن، 
مجهزبه نمازخانه، سرویس بهداشتی باشد 

و همچنین مجهزبه آسانســور شــوند، چون مادران، معلوالن ویلچری و بیشتر سالمندان 
نمی توانند از پله استفاده کنند.

936...6158

  صد وعده خوبان یکی وفا نکرد!
محتــرم،  اســتاندار  مســئول،  آقایــان 
دست اندرکاران امر؛ واقعاً سهامداران شرکت 
پدیده چــه موقع به حــق و حقوقات خود 

می رسند؟ صد وعده خوبان یکی وفا نکرد!
915...8402

 خواهش می کنیم راه را باز کنید
یکی از نهادهای نظامی واقــع در انتهای بولوار 
صبا، خیابانی که از رباط طرق مشــرف است به 
بولوار صبا را به وسیله چند بلوکه سیمانی مسدود 
کرده و نه تنها به این وسیله راه مردم رباط طرق 
بلکه شهروندانی هم که برای معاینه فنی خودرو 
و تعویض پالک به این منطقه می آیند، مجبور 

هستند وارد جاده قدیم نیشابور شوند که خیلی خطرساز است. از مسئوالن خواهش می کنم این راه 
را باز کنند تا مردم بتوانند با خیال راحت از این راه استفاده کنند.

910...2052

 درخواست خط کشی عابر پیاده
از سازمان ترافیک خواهشمندیم در بولوار خاقانی 
رضاشهر با آن همه دبستان و دبیرستان و با توجه 
به نزدیک شــدن زمان مدارس، خط کشی عابر 
پیاده وســرعتگیر در این بولوار را در دستور کار 
خود قرار دهند تا بیش ازاین شــاهد تصادفات 

دانش آموزان در این بولوار نباشیم.
915...1519

عقیل رحمانی با دستور دادستانی مشهد و 
ورود معاونت نظارت و بازرســی سازمان صمت 
استان به ماجرای افزایش قیمت یک شبه چای 
در بازار، مشخص شد برخی برندهای معتبر برای 
پُرکردن جیبشان برگرده مصرف کنندگان سوار 

شده اند که با آن ها برخورد قانونی شد.

   قصه پرغصه افزایش نرخ ارز واردات کاال
مهدی مقدســی، کارشناس مســئول معاونت 
بازرســی سازمان صمت استان در تشریح پشت 
پرده اقدامات خالف قانون چند برند شــناخته 
شده چای به قدس گفت: از گذشته ما در مقوله 
تخصیص ارز به برخی کاالهای اساســی که در 
سبد خانوار از جایگاه بااهمیتی برخوردار است، 
مشکالتی داشــته ایم. این ماجرا در صحبت های 
معاون اول قــوه قضائیه در مشــهد نیز مطرح 
و خواســتار نظارت بیشــتر روی ارائه این گونه 
خدمات شدند. سازمان صمت استان  هم همیشه 

نگاه ویژه ای به ماجرا داشته و دارد.
وی تصریح کرد: یکی از کاالهای اساسی که در 
سبد مصرف روزانه عموم مردم از جایگاه خاصی 
برخوردار اســت چای بوده که از سال گذشته تا 
اواســط خرداد ماه سال جاری مشمول حمایت 
تخصیص ارز دولتی بود. این ماجرا و تخصیص ارز 
دولتی هم برابر دستورعمل ها تا تاریخ ۹8/۳/18 

ادامه داشت.
متأســفانه در بســیاری از کاالها از قبیل چای، 
حبوبــات و... وقتــی به هر دلیلــی دچار تغییر 
در اختصــاص ارز دولتــی بــه ارز نیمایی برای 
انجام واردات آن می شــود و زمان تغییر قیمت 
فرامی رسد با این ماجرا رو به رو می شویم، تخلفات 
گسترده ای هم نمایان شده و از گوشه وکناربازار 

نمونه های آن بیرون می زند.

   بهانه واهی افزایش قیمت چای چه بود؟
مقدســی ادامه داد: در همین زمینه از ســوی 
جانشین دادسرای انقالب چندی پیش دستوری 
به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت ارسال 
و طی آن قاضی دشــتی فدکی خواستار بررسی 
دالیل افزایش مشــکوک یک شبه قیمت چای 

بسته بندی شده در بازار شد.
این موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت 
و برهمین اساس عوامل ما راهی سطح بازار شدند. 
بازرســان ما حین رصد بازار پی بردند که قیمت 
چای بدون دلیل منطقــی در حال افزایش و از 
ســویی کار به جایی رسید که قیمت بسته های 
۵۰۰ گرمی چای متعلق به چند برند شــناخته 

شده کشور بیش از ۳۰ درصد گران شد!
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
استان ادامه داد: وقتی کارشناسان معاونت نظارت 

و بازرســی سازمان صمت اســتان چندین روز 
دالیل افزایش قیمت یکباره چای در بازار را مورد 
کاوش قرار دادند، مشخص شد متأسفانه این اقدام 
زمانی از ســوی پنج برند شناخته شده فعال در 
حوزه واردات ،بسته بندی و فروش چای صورت 

گرفت که اعالم شــد ارز دولتی 
تخصیص  4هزارو2۰۰تومانــی 
داده شده به چای به ارز نیمایی 
۹ هزارتومانی انتقال یافته و آن ها 
یک شــبه اقدامات خالف قانون 
خودشــان را رقم زده و افزایش 
قیمــت در محصول ۵۰۰ گرمی 

خود اعمال کردند.
وقتی آنالیز قیمت ها اخذ و روی 
تکمیلــی صورت  تحقیــق  آن 
گرفت ابعاد این تخلف بیشــتر 
آشــکار شــد، چرا که مشخص 
شد برندهای شــناخته شده در 
اعمال قیمت های جدید به هیچ 

وجه مبانی کارشناســی را اعمال نکرده اند. وی 
بیان کرد: اعــداد و ارقامی که آن ها برای توجیه 
این افزایش قیمت ها به ما ارائه کرده بودند را هر 
چه در قالب های مختلف قرار دادیم، با نرخ های 
اعمالی برابری نمی کرد و از گران فروشی علنی و 

سودجویی به بهانه تغییر ارز حکایت داشت.

   گران فروشی که در هیچ قالبی جا نشد!
مهدی مقدسی به دالیل اینکه مشخص بود این 
اقدام خالف اســت، اشاره و عنوان کرد: فرض بر 
آن که تمامی محموله هایی که یک شبه افزایش 
قیمت داده شــد، با ارز نیمایی وارد کشور شده 
باشــد، باز هم قیمت خروجی محصول با آنچه 
در بازار فروخته و به دست مصرف کننده رسید، 
مطابقــت نداشــت و پُر واضح بــود که تخلف 

گران فروشی صورت گرفته است.
این نکته هم مبرهن است که شبکه واردات چای 
و توزیع آن یک فرایند همراه با تأخیر است و این 
گونه نیست که اگر قیمت ارز تغییر کرد، یکباره و 
فردای همان روز قیمت تمامی محموله های کف 
بازار هم افزایش قیمت داشته 
باشــد. این اقدام با توجه به 
موجودی های که از قبل وارد 
شــده با هیچ منطقی برابری 
ندارد، از طرفی مســلماً باید 
افزایش قیمت ها تا چند ماه 
زمــان ببرد؛ چــرا که برخی 
محموله هــا تــازه از گمرک 
ترخیص و برخــی هنوز در 
محورهای مواصالتی و مقادیر 
زیادی هم در انبار واحدهای 
واردکننده هــا و... دپو و آنجا 
قرار دارد. در این زمینه حتی 
نماینــده کمیســیون چای 
کشور، آقای اشکذری تیم های کارشناسی ما را 
همراهی و آنالیزهای مورد نیاز را به ســرعت در 

اختیار آن ها قرار می داد.

  توقیف محموله چای پنج برند شناخته شده
کارشــناس مســئول معاونت نظارت و بازرسی 
ســازمان صنعت، معدن وتجارت اســتان افزود: 
وقتی برای کارشناسان ما مثل روز روشن شد که 
گران فروشی در حوزه چای صورت گرفته است، 
طبق دســتور مقام قضایی گزارش کار به حوزه 
دادستانی ارسال و پس از آن دستور توقیف تمامی 
محموله های افزایش قیمت داده شده، صادر شد. 
در همین راســتا بــه دفاتر فــروش و انبارهای 
پنج برند شناخته شــده چای مراجعه و تمامی 
محموله ها توقیف شــد. در ادامه گزارش تخلف 

گران فروشــی برندهای مذکور به ارزش  بیش از 
یک میلیــارد و 1۰۰ میلیون تومان تنظیم و به 

دادسرای انقالب ارسال شد.

  افزایش و کاهش یک شبه قیمت مگر داریم!
مقدســی گفت: نگاه ما در این پرونده به هیچ 
وجه نگاه غیرکارشناسی نیست، ما اعتقاد داریم 
اگر کاالیی شامل افزایش قیمت شود، باید در 
آن هزینه های منطقی اعمال شــده باشد، اما 
گاهی دیده می شــود برخی شرکت ها هزینه 
صبحانه، ســفرهای خارجــی و... را هم  روی 
هزینه تمام شــده اعمال و می خواهند جور آن 

را مصرف کننده بکشد!
در این مسیر سود قانونی واردات، سود تولید و...  
در محاسبات مدنظر قرار گرفت، اما افزایش قیمت 
داده شده با هیچ خط کش و شاخص اقتصادی 
برابری نمی کرد. جالب اینجاست که پس از آغاز 
برخورد قاطع با متخلفان و مسببان افزایش قیمت 
بی حساب و کتاب چای در بازار، یکی از برندهای 
اعمال قانون شده به سرعت قیمت محصول ۵۰۰ 
گرمــی خود را از حدود ۵۵ هــزار تومان به ۳۰ 
هزارتومان کاهــش داد، درحالی این کار صورت 
گرفت که قیمت درج شده روی کاال هنوز همان 

عدد غیرمنطقی افزایش یافته بود!
چطور می شود یک شبه محصولی به بهانه افزایش 
نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات آن گران 
شــود و یک شــبه هم ارزان! پس پشت ماجرا 
موضوع سودجویی نهفته است که دادستانی به 

جد در حال پیگیری این ماجراست.
حتی بــه واحدهای مذکور فرصــت کافی داده 
شــده تا این افزایش قیمت را اصالح و منطقی 
کنند، اما متأسفانه به جای آن دست به مکاتبات 
بازدارنده زدند! پرسش اقتصادی پاسخی اقتصادی 

می خواهد که جوسازی جای آن را گرفت!
حتی بــرای آنکه برخی ســودجویان نتوانند 
به اقدامات و جوالن خودشــان ادامه دهند با 
هماهنگی جانشین دادسرای انقالب، نماینده 
کمیسیون چای کشور و یک واردکننده، توزیع 
1۰۰ تن چای )ســی تی ســی( درجه یک را 
بــا قیمت 2۳ هزارو ۵۰۰ تومــان در بازار آغاز 
کردیم. روی بسته بندی آن عنوان »مخصوص 
طرح تنظیم بازار و فروش در اســتان خراسان 
رضوی« درج شد. این اقدام ضربه سنگینی به 

سودجویان وارد کرد.

 افشاگری یک مقام مسئول در سازمان صمت خراسان رضوی

گران فروشی پنج برند چای رو شد

با آغاز طرح برخورد 
با متخلفان بازار چای 
یک برند شناخته شده 

یک شبه قیمت هر بسته 
چای 500 گرمی را 

حدود 20 هزار تومان 
کاهش داد

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

 آغاز افزایش نسبی دما 
در خراسان رضوی از امروز

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: با توجه 
به بررســی نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره ای، در 
ســاعات بعدازظهر پدیده غالب جوی وزش باد است که 
از روز چهارشــنبه به خصوص برای نیمه شــرقی استان 
افزایش ســرعت وزش باد همراه با پدیده گردوخاک )در 
مناطقی وزش باد شــدید موقتی( پیش بینی می شــود. 
ضمن اینکه روند افزایش نسبی دمای هوا از امروز آغاز و 

تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت.
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی تهیه وتوزیع لوازم تاکسی 

وکرایه سواری مشهدوحومه به شناسه ملی 
10380085881

جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده نوبت اول ش��رکت 
تعاونی درراس��تای اجرای مصوبه بند 9 صورتجلس��ه 
درخص��وص   1398/05/20 م��ورخ  عموم��ی  مجم��ع 
اص��اح بن��د ب ماده12ش��رایط اختصاصی اساس��نامه 
ش��نبه  روزس��ه  8/30صب��ح  س��اعت  راس  ش��رکت 
مورخ1398/07/16  در محل س��اختمان ش��رکت واقع 
در می��دان امام خمینی برگزار م��ی گردد. لذاازعموم 
اعض��اء دع��وت به عمل م��ی آید راس س��اعت مقرر با 
همراه داشتن کارت ملی حضور بهم رسانند ویا وکیل 
خ��ود رات��ا حداکث��ر 7روزکاری ازتاریخ نش��ر آگهی با 
مراجعه به دفترش��رکت به منظ��ور احراز هویت وکیل 
)نماین��ده عضو(وم��وکل )عضو(وتایید وکال��ت نامه و 
دریاف��ت برگه ورود به جلس��ه مجم��ع عمومی معرفی  
نماین��د دراین ص��ورت هرعضو میتواند حداکثرس��ه 
رای باوکالت وغیر عضو فقط یک رای باوکالت  داش��ته 

باشد.
دس��تور  جلس��ه:1-  اص��اح بن��د ب م��اده 12 ش��رایط 

اختصاصی اساسنامه شرکت 
هیئت مدیره شرکت تعاونی

/ع
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4

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تعاونی صحاب صنعت هشتم

 جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( ش��رکت 
تعاونی فوق الذکر به شماره ثبت 51664

راس س��اعت 13:00 روز دوشنبه مورخ 1398/07/22 
در محل بلوار پیروزی- میدان شهید مهدوی- خیابان 
شهید حق ش��ناس 6- مسجد حضرت ابوالفضل )ع( با 
دس��تور جلسه ذیل تشكیل می ش��ود: از کلیه اعضای 
محترم ش��رکت دعوت می ش��ود با در دس��ت داشتن 
کارت شناس��ایی معتبر جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به 

موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- تصویب اساسنامه جدید

2- تصمیم گیری در خصوص تغییرات مواد 3 و 5 و 6 
و 12 و 37 و 47 اساسنامه

ی��ادآوری: 1-  اعض��ای محت��رم می توانن��د حق رای و 
حض��ور خود در مجمع عموم��ی را به موجب وکالتناممه 
کتبی به ف��رد دیگری واگذار نماین��د، در این صورت 
ه��ر عضو عاوه بر رای خ��ود حداکثر 3 رای با وکالت و 
غیر عضو فقط یك رای وکالتی می تواند داشته باشد.

2- هر ی��ك از اعضا می تواند جهت اخذ ورقه ورود به 
جلس��ه مجمع و اعطای وکالت به همراه نماینده خود با 
داش��تن مدارك شناسایی معتبر در تاریخ 98/07/21 

از ساعت 9 الی 13 به دفتر شرکت مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت
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» فراخوان پیمانکار 
جهت مناقصه «

یک ش��رکت معتب��ر در نظر دارد 
عملی��ات اجرای��ی رن��گ کاری با              
پل��ی اورت��ان دوم��واد یك��ی از                                                                       
ازطری��ق  را  خ��ود  ه��ای  پ��روژه 
مناقص��ه ب��ه پیمانكارمتخص��ص 
نمای��د.  واگ��ذار  واج��د ش��رایط 
متقاضی��ان م��ی توانن��د ،جه��ت 
بیش��ترودریافت  اطاعات  کسب 
طرح ، حداکثر تا  تاریخ 98/6/30                    
                   051  32623430: ش��ماره  ب��ا 

تماس حاصل نمایند.



ورزش خراسان گزارش قدس از نبود زیر ساخت ها برای کاالهایی که زائران خارجی می خرند

این سوغات از مشهد نیست
ســرور هادیان  معموالً خاطره یک سفر در 
ذهنمــان می ماند و اگر این یــادآوری همراه با 
ســوغاتی از یک شهر یا کشور باشد ماندگارتر و 
تأثیرگذارتر خواهد بود. بحث ســوغات مشــهد 
موضوعی اســت که بارها مطرح شــده اســت. 
شــهری که نام پایتخت معنوی جهان اسالم و 
شهر گوهرســنگ ها را هم به همراه دارد. مشهد 
به دلیل وجود بارگاه مقــدس ثامن الحجج)ع( 
عالوه بر زائر ایرانی پذیرای بیش از 3میلیون زائر 
غیرایرانی هم هست و این در حالی  است که آمار 
نشان می دهد 45 درصد سوغات شهرمان در گرو 
کاالهای خارجی چون چین و هند اســت، حال 
آنکه برند تنقالت، چرم و صنایع دستی می توانست 

با برنامه ریزی جای کاالهای خارجی را بگیرد. 

  سوغات مناسب با فرهنگ شهر
عضو هیئت مدیره فرهنگســرای فردوســی با 
اعالم این نکته که برای ســوغات زائران خارجی 
باید فرهنگ شــهر مشــهد را از جهات مختلف 
مورد بررســی قرار دهیم و تولیدات مناسبی را 
عرضه کنیم، می گوید: شــهر مشــهد به دلیل 
جایــگاه ویژه ای که در کشــور و جهان اســالم 
دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ بنابراین 
سوغات این شهر نیز باید متمایز باشد. رجبعلی 
لباف خانیکی تأکید می کند: سوغات هر شهر باید 
مشخصه ای از آن شهر را با خود به همراه داشته 
باشــد، از همین رو مشهد نیز باید با توجه به بار 
فرهنگی خود در حوزه زیارت، سوغاتی متناسب 
بــا این موضوع را به زائــران ارائه دهد. مدیرکل 
اسبق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی با بیان اینکه سوغات باید متنوع 
باشد، اظهار می دارد: در سوغات هر شهر باید تمام 
جنبه های فرهنگی آن شهر مدنظر قرار گیرد که 
بخشی از این جنبه ها به وجود مشاهیر دینی و 
نماهایی از معماری اسالمی مربوط می شود. وی 

می افزاید: به عنوان مثال، نبات مشهد با نبات سایر 
شهرها تفاوت معنوی دارد، زیرا نبات این شهر به 
دلیل وجود بارگاه منور رضوی از تبرک مجاورت 
با بارگاه هشتمین نور برخوردار است و از همین 
رو، در بین مردم شهرهای دیگر از جایگاه خاصی 
برخوردار است. همچنین در بحث زعفران نیز باید 
بسته بندی ها به گونه ای باشد تا سوغات مشهد از 

دید مردم پنهان نماند.

  کاالهای خارجی به جای سوغات
عضو هیئت علمی پژوهشــکده گردشگری جهاد 
دانشگاهی مشهد با بیان اینکه سهم چین و هند 
و دیگر کشــور های خارجی از کاالهای ســوغات 
در بازار مشــهد تا 45 درصد است، می افزاید: 65 
درصد مهر و تســبیح عرضه شده در بازار سوغات 
مشــهد تولید چین و هند اســت. آرش قهرمان 
ادامــه می دهد: ایــن در حالی اســت که عرضه 
کاالهای خارجی به عنوان ســوغات مشهد فاقد 
 بعد روانی و رهاورد زیارتی اســت و در عین حال 

موجب ضربه زدن به اشتغال بومی می شود.

  صنایع دستی و سوغات 
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری خراسان رضوی در 
گفت وگو با خبرنگار ما در بحث سوغات شهرمان 
برای زائران غیرایرانی، می گوید: ما متولی سوغات 
نیســتیم، زیرا ســوغات شــامل اقالم بسیاری 
می شــود، ما متولی صنایع دســتی هستیم که 
می تواند جزو ســوغات قرار بگیرد. محمد مطیع 
می افزاید: یکسری صنایع دستی در مشهد وجود 
دارد که برای گردشــگر جذاب است و خریداری 
می شود و حتی مراکزی برای عرضه آن نیز داریم. 
برای مثال در طرقبه و شاندیز فروشگاه هایی است 
که نشــان اعتماد هم دارند. وی با اشاره به این 
نکته که نمی توان برای گردشگر تعیین کرد فقط 
این نوع سوغات را خریداری کند، اظهار می دارد: 
او حــق دارد هر چیزی را که عالقه مند اســت 
خریداری کند، اما در حال حاضر برای آنکه بتوانیم 

برای زائران به خصوص گردشگران خارجی محل 
مشخصی را برای خرید سوغات داشته باشیم نیاز 

به آن مهم ضرورت است.

  نیاز به ایجاد مرکز ملی سوغات 
معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگي، 
صنایع دستي و گردشــگري خراسان رضوي با 
اعالم این نکته که در حال گفت و گو برای ایجاد 
مرکز ملی سوغات هستیم، خاطرنشان می کند: 
در خیابان آخوند خراسانی )گنبدسبز( ساختمانی 
به نام چشم و چراغ که با آجرهای بقایای بناهای 
قدیمی و بسیار زیبا ساخته شده است برای این 
منظور در نظر گرفته شده که در حال بررسی این 

طرح هستیم. 
فروشــگاه ها،  تقویــت  مــی دارد:  بیــان  وی 
نشــان اعتماد دادن و همچنین ایجــاد مراکز 
 متمرکــز هم جزو ســایر برنامه هــای ما برای 

خرید سوغات است.
  ایجاد زیرساخت ها و اصالح قوانین

مطیع توضیح می دهد: بحث ســوغات اجباری 
نیست، اما ما باید زیرساخت ها را بسازیم تا قدرت 
اختیار برای گردشگر باشد و برای رسیدن به آن 
باید محل عرضه ها را قوی کنیم تا گردشگر پس 

از آمدن به شهرمان برای خرید سرگردان نماند.
وی با تأکید بر آســان تر کردن شرایط در بحث 
خرید ســوغات برای گردشگران، تأکید می کند: 
برای مثال زائر خارجی که می خواهد از شهرمان 
زیورآالت به خصوص انگشتر خریداری کند باید 
بداند چه مقدار مجاز است و این در حالی است که 
خرید و خروج نقره در اصفهان با مشهد متفاوت 
است و باید اصالح قوانین را داشته باشیم و باید 

این میزان را برای خرید مسافر افزایش دهیم. 
شــاید در بحث صادرات و خروج ارز مشکالتی 
وجود داشته باشــد، اما صادرات از طریق مسافر 

و چمدانی می توانیم داشته باشیم. 

فرهنگ و هنر
  پرده خوانی خراسان رضوی 

در معرض فراموشی
تسنیم: محمد حسن زاده 
از برگــزاری چهارمیــن 
پرده خوانــی  ســوگواره 
)قدســیان( ســه استان 
خراسان رضوی، شمالی و 
جنوبی در تربت حیدریه 

خبر داد. 
مسئول ستاد برگزاری چهارمین سوگواره پرده خوانی اظهار کرد: 
به دلیل محدودیت منابع مالی، وقفــه ای در برگزاری دوره دوم 
و ســوم این ســوگواره پرده خوانی داشتیم، اما امسال چهارمین 
ســوگواره پرده خوانی در سه اســتان خراسان رضوی، شمالی و 

جنوبی در تربت حیدریه برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این ســوگواره را ماندگاری این آیین کهن 

ایران زمین که سابقه ای به  درازای تاریخ دارد را عنوان می کند.
حســن زاده که خود مؤســس برگزاری این آیین در چهار سال 
اخیر در تربت حیدریه اســت، تأکید کرد: در سال های نخست 
آیین پرده خوانی را در هیئت های مذهبی اجرا کرده، اما در سال 
 چهــارم به صورت متمرکز در چهار نقطه از شــهر ازجمله مزار 
بی بی حسنیه، نمایشگاه اربعین واقع در بازار روز، پارک پرستار و 

باغ ملی 7 مرشد به اجرای پرده خوانی خود پرداختند.

   افتتاح پنجمین نمایشگاه کتب حوزوی 
و معارف اسالمی 

فارس: معاون پژوهش حوزه علمیه خراســان گفت: پنجمین 
 نمایشــگاه کتب حوزوی و معارف اســالمی در محل مدرســه 
آیت اهلل خویــی با ۱۲۰ ناشــر داخلی و بین المللی دایر شــد. 
حجت االسالم حسین کندری در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه 
اظهار کرد: اگر بخواهیم رسالت های دقیق پیامبران را بازگو کنیم، 

یکی از آن ها بحث آگاهی دادن به مردم است.
وی با اشــاره به اینکه یکــی از مباحثی که موجب جلوگیری از 
انحراف ها می شود بحث کتاب و کتاب خوانی است، خاطرنشان 
کرد: پنجمین نمایشگاه کتب حوزوی و معارف اسالمی با حضور 

۱۲۰ ناشر داخلی و خارجی در ۸۰ غرفه برگزار شده است.
کندری ضمن بیان اینکه دو روز از ایام نمایشگاه مختص به بازدید 
بانوان است، عنوان کرد: موضوع دیگر نمایشگاه جنبه حمایتی از 

طالب است که بن حمایتی میان آن ها توزیع می شود.
این نمایشــگاه تا 3۱شهریور ماه ســال جاری در محل مدرسه 

آیت اهلل خویی دایر و بازدید برای عموم آزاد است.

  رکوردشکنی خراسانی ها 
در مسابقات دوومیدانی کشور

قــدس: مرحلــه دوم 
دوومیدانی  مســابقات 
قهرمانی بانوان کشــور 
با درخشش ورزشکاران 
خراســانی و رتبه سوم 
تیــم شــهر خراســان 

رضوی به پایان رسید. 
ایــن مرحله از مســابقات که در ورزشــگاه آفتاب انقالب 
 تهران برگزار شــده بود، تیم های دانشــگاه آزاد لرستان و 
آســان پرداخت زنجان به ترتیب قهرمــان و نایب قهرمان 
شــدند. در جریان برگزاری این مســابقات چهــار رکورد 
باشگاهی، دو رکورد ملی جوانان و یک رکورد ملی نوجوانان 

نیز شکسته شد.
در ماده 4 در ۱۰۰ متر امدادی تیم شهر خراسان رضوی با 
ثبت زمان 47.7۱ ثانیه رکورد باشگاهی این ماده را بهبود 
بخشــید. همچنین در ماده ۸۰۰ متر تکتم دستاربندان از 
باشــگاه شهر خراســان رضوی با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۱4 

ثانیه و 49 صدم ثانیه رکورد باشگاهی ایران را ارتقا داد.
در روز دوم این مسابقات نیز در ماده 4۰۰متر بامانع، جمیله 
سیفی از شهر خراسان رضوی سوم شد و در ماده ۸۰۰متر 
تکتم دســتاربندان با ارتقای رکورد باشگاهی، رتبه نخست 

را کسب کرد.
در ماده پرتاب دیســک، محال محروقی پرتابگر خراســانی 
تیم سپاهان در حالی با پرتابی به طول 45.۸7 پس از ژاله 
کاردان پرتابگر اردبیلی آسان پرداخت دوم شد که با همین 
پرتاب توانســت رکورد ملی نوجوانــان در این ماده را ارتقا 

دهد.

  برگزاری مسابقات کونگ فو 
خراسان رضوی 

هیئت  رئیــس  قدس: 
خراســان  فو  کونــگ 
مسابقات  گفت:  رضوی 
خراســان  فو  کونــگ 
رضوی، ســبک توآ در 
در  ســنی  رده  چهــار 

طرقبه برگزار شد. 
قربــان اعظمی در این خصوص اظهار کرد: این مســابقات 
در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
برگزار شــد. وی افزود: نفرات برتر این مســابقات در رده 
ســنی نونهاالن و نوجوانان در روز های پنجشنبه و جمعه 
۲۸ و ۲9 شهریور ماه در مسابقات کشوری قزوین به رقابت 
می پردازند. وی در خصوص میزبانی مسابقات کشوری نیز 
عنوان کرد: در رایزنی با مدیرکل ورزش و جوانان اســتان، 
هماهنگی های اولیه برای میزبانی مسابقات کشوری بانوان 

در رده سنی بزرگساالن انجام شده است.
رئیس هیئت کونگ فو خراســان رضــوی اضافه کرد: این 
مسابقات ۲4 مهرماه به مناسبت روز تربیت بدنی در سیستم 

نیمه آزاد و به میزبانی تربت جام برگزار می شود.

  مصدق پور، قهرمان بخش برق آسای 
شطرنج بین المللی ابن سینا

مســـــعود  قــدس:
مصدق پور، شــطرنج باز 
کســب  با  خراســانی 
بازی  از ۱۱  امتیاز   9.5
عنــوان قهرمانی بخش 
شــطرنج  برق آســای 
ابن ســینای  بین المللی 

همدان را کسب کرد.
بعــد از مصدق پور، تورنیکه ســانیکیدزه از گرجســتان و 
بردیا دانشــور با 9 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستادند. 
مصدق پــور پیــش  از  این عنــوان قهرمانی شــطرنج جام 
فردوسی، نایب قهرمانی مسابقات شطرنج دهلی نو و چندین 
عنوان کشوری دیگر را در کارنامه کاری خود داشت و با این 
موفقیت حاال به عنوان یکی از بخت های موفقیت در بخش 
کالسیک مسابقات شــطرنج بین المللی ابن سینا محسوب 

می شود.
در ایــن مســابقات وصــال حامدی نیا، دیگر شــطرنج باز 
مشــهدی، عنــوان بهترین بازیکن بانوان را کســب کرد و 
همچنین متین غفاری فر، نیکتا نادرنیا، امیرحسام جاللوند 
و آرمیــن صمیمی به ترتیــب عنوان بهتریــن بازیکنان با 
را  و ۱4۰۰  از ۲۰۰۰، ۱۸۰۰، ۱6۰۰  کمتــر   ریتینــگ 

کسب کردند.

گشت و گذار

مهدی کاهانی مقدم: خراســان شــمالی که در مسیر تردد 
میلیون ها مســافر و زائر بارگاه منور رضوی قرار گرفته اســت، 
فرصت های روستاگردی فراوانی دارد که در کنار طبیعتی دلفریب 
در همه فصول، ســرزمینی جذاب برای بومگردی و استفاده از 

طبیعت زیبا به شمار می رود.
چناران شــهر بجنورد یکی از مناطق تفریحی و دیدنی استان 
است که در تمام فصول افراد زیادی پا به دامن طبیعت زیبایش 
می گذارند. چناران که در منطقه ای کوهستانی واقع شده عالوه بر 
مناظر طبیعی بکر، دارای چشمه های بسیاری است و جاذبه های 
فراوان آن به ویژه محور سبز، چشمه ها و نهر پرآب میانی آن، گذر 
و نماهای معماری، بافت سنتی و تلفیق شگفت انگیز آن با درخت 

و باغ برای جذب گردشگر بی نظیر است.
منازل مردم چناران که بر دامنه تپه ای بزرگ و بلند از پایین تا باال 

کنار هم و گاه پلکانی ساخته شده اند، در کنار کوچه های باریک و 
دیوارهای کاهگلی آن، مناظر زیبایی را خلق کرده و بر بلندای این 
تپه، از درون کوچه های پیچ درپیچ روستا دید کم نظیری از افق 
محسورکننده و بافت سنتی خانه های روستاییان در دامنه سرسبز 

تپه را در اختیارمان می گذارد.
درون دره چناران هم که در ۱۲ کیلومتری شرق شهر بجنورد قرار 
دارد و از روستای باباامان شروع می شود، باغ های میوه، تاکستان ها 
و کشــتزارهای صیفی جات و درختان کهنسال گردو به فراوانی 
دیده می شود و جاده آسفالته و رودخانه دائمی که در میان دره 

جاری است، به زیبایی و جذابیت آن افزوده است.
عالوه بر این، برخی امکانات و تسهیالت رفاهی مثل سکو و تخت 
برای استراحت و راحتی گردشگران در این مسیر پیش بینی شده 
است و شما می توانید مایحتاج سفر خود را نیز از مغازه های داخل 

روستا تهیه کنید.
به گفته اهالی، نام چناران برگرفته از درخت کهنسالی است که در 
مرکز این شهر قرار دارد و به دلیل فراوانی درخت های چنارش، به 
چناران معروف شده است. این درخت کهنسال در کنار راه اصلی 
عبور مردم و مجاور سرچشمه چناران قرار دارد که آب این چشمه 
به صورت نهر کوچکی از کنار آن عبور می کند و زنان روستا برای 

شستن ظرف و لباس در کنار این نهر جمع می شوند.

چناران شهر بجنورد؛ تجربه ای تکرار نشدنی
مزرهع

  دستمبو؛ نوستالژی عاشقانه
احمدی فرد:  حســن 
»دســتمبو«  از  چیــزی 
می دانید یا نــه؟ اگر این 
پرسش ساده را از ۱۰۰ نفر 
این  نفرشان  بپرسید، 99 
شعر را می خوانند: »دوست 
دستمبو به دســتم داد و 

دســتم بو گرفت«. این مصرع که در باور عمومی، از سروده های 
موالناست، از آنجایی که سرمشــق خوشنویسی در کتاب های 
درســی هنر بوده، حاال انگار تنها چیزی است که از دستمبو به 
یادگار مانده است؛ میوه ای فراموش شده با بوی خوشی که یادآور 

عطر طبیعت و روستا و جالیز است. 
اما نه آن مصرع مشــهور از حضرت موالناســت و نه دستمبو به 
تمامی به فراموشی سپرده شده است. این میوه نوستالژیک هنوز 
هم در جالیزها کشــت می شود، اما از آنجایی که زمینه   ای برای 

فروش در شهرها ندارد، در خانه های روستایی باقی می ماند. 

  دستمبو یا دستنبو؟
دستمبو شکل متداول )و صمیمانه تر( »دستنبو« است که این واژه 
هم احتماالً شکلی دیگر از واژه »دستان بو« بوده؛ هرچند در غزل 
مشهور »ای عاشــقان ای عاشقان...« موالنا این کلمه را به شکل 

دستنبو، در بیتی به کار برده:
عشقش دل پردرد را بر کف نهد بو می کند

چون خوش نباشد آن دلی کو گشت دستنبوی او
در فرهنگ دهخدا هم این واژه به شکل دستنبو ثبت و ضبط شده 
است. عالوه بر این ها در شعر بسیاری از شاعران دیگر هم دستنبو، 

به عنوان میوه ای خوش بو استفاده شده است. 

  میوه جالیزی
دستمبو، میوه ای کوچک از خانواده طالبی هاست؛ خانواده ای شلوغ 
که انواع ریز و درشــتی از این میوه جالیزی را در خود جای داده 
است. دستمبو هم مثل خربزه و طالبی یک میوه جالیزی است. 
بذر دســتمبو، همراه بذرهای خربزه در زمین هایی با خاک هایی 
نســبتاً شور کاشته می شود و درست همزمان با خربزه محصول 
می دهد. کشاورزهای خربزه  کار عادت دارند اگر خربزه ای خوردند، 
تخم هایش را به عنوان بذر کنار بگذارند. کنار خانه چه های گلی 
که محل استراحت دشتبان هاست و گوشه حیاط های روستایی، 
همیشه پالستیک هایی پهن است که روی آن تخم های خربزه 
در حال خشــک شدن هســتند. اگر دستمبویی هم چیده و به 
خانه برده شود، پس از مدتی تخم هایش به بذرهای خربزه اضافه 
می شود و این گونه است که هر سال، کنار انبوه بوته های خربزه، 

گهگاه بوته های دستمبو هم می روید و محصول می دهد. 

  هدیه ای عاشقانه
دستمبو بوی خوشی دارد. شب ها که هوا خنک تر است، به گفته 
خربزه کارها، بوی دســتمبوها در هوای ساکت دشت می پیچد. 
کشــاورزها، دستمبوهای سفت و رسیده را می چینند و به خانه 
می برند. آن ها در اتاق های تر و تمیز میهمانخانه  می مانند تا بوی 
خوشی به آنجا بدهند. حتی یک میوه دستمبو هم می تواند اتاق 
بزرگی را از بویش آکنده کند. رســم بوده که در قدیم ، مردهای 
جوان به نامزد هایشان دستمبو هدیه بدهند؛ هدیه ای عاشقانه که 
با اهدای دستمال های زری بافی، پاسخ داده می شده است. حاال 
اما نه از آن عشــق های محجوب خبری است  و نه از دستمبوها 
که میهمانخانه ها را خوشــبو کنند. امــا خربزه کارها هنوز هم 
دســتمبو می کارند. عرضه این محصول در میوه فروشی ها حتماً 
می تواند رونقی دوباره به کشــت ایــن میوه بدهد. حتماً همین 
امروز از میوه فروشی ها این نوستالژی عاشقانه را سراغ بگیریم تا 
کشــاورزهای خربزه کار مطمئن شوند که اگر گوشه ای از کشت 
و کارشــان را هم به بوته های دستمبو بســپارند، محصولشان 

بی مشتری نخواهد ماند. 
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مهم ترین راه درمان تاالسمی 
تزریق مداوم خون است

بجنورد- خبرنگار قدس: مســئول بیماران خاص 
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: شایع ترین 
راه درمان برای انواع مختلف تاالسمی، تزریق سلول های 

قرمز خون است.
مهری فرشاد افزود: در صورتی که بیمار در گذشته به 
اندازه کافی خون دریافت نکرده باشد، الزم است برای 
بهبود کیفیت زندگی تعداد دفعــات دریافت افزایش 

خون را افزایش دهد.
وی انجــام آزمایش خون از نظــر کم خونی و آزمایش 
روی جنین در هفته های نخست بارداری را از راه های 

پیشگیری ابتال به تاالسمی عنوان کرد.

تداوم فعالیت هاي مشترک 
باستان شناسي ایران و آلمان

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری خراسان شمالی از تداوم 
همکاری های مشترک باستان شناسی ایران و آلمان در 
سایت باستان شناسی ریوی شهرستان مانه و سملقان 
خبر داد . یزدان پناه در نشســت مشــترک با فرماندار 
شهرستان مانه وسملقان، پروفسور سوند هانسن؛ رئیس 
دپارتمان اوراســیا و خانم جودیت تومالسکی؛ رئیس 
شعبه ایران مؤسسه باستان شناسی کشور آلمان، اظهار 
امیدواری کرد که در فصل جدید فعالیت های مشترک 
با توجه به پیشینه اقدامات صورت گرفته، شاهد اتفاقات 

خوبی در این سایت باشیم.

راهیابی نوجوان خراسانی به مسابقات 
جهانی محاسبات ذهنی ریاضی

قدس: یک نوجوان خراســانی توانست در مسابقات 
محاســبات ریاضی در جهان، موفقیت کســب کند. 
متین هراتی، دانش آموز اهل تربت حیدریه با کســب 
مقام دوم مســابقات »چرتکه کشــوری« توانست به 
مســابقات جهانی ۲۰۱9 محاســبات ذهنی ریاضی 

کامبوج راه یابد.
این مســابقات که با حضور یک هزار و ۲3 دانش آموز 
از سراســر کشــور در ورزشگاه شــهدای هفتم تیر 
 شهر تهران در ۱۰ ســطح با حضور کریس چو مدیر 
 یوســی مــس از کشــور مالــزی برگــزار شــد، این 
دانش آموز خراسانی توانست به این مسابقات راه پیدا کند.
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