
اجاره كارت بانكى، به قيمت جبران خسارت 
مالباخته ها !

حضور دوچرخه سواران خراسانى 
در اردوى تيم ملى

در بخش سرعت و نيمه استقامت اين رشته ورزشىسرپرست دادسراى ويژه فضاى مجازى خراسان رضوى خبر داد 

قاضى مهدى حقدادى،سرپرست دادسراى ويژه فضاى 
مجازى خراســان رضوى ضمن اعالم اينكه عامالن 
كالهبردارى در فضاى مجــازى طعمه هاى خود را 
از ميــان افراد متكدى، بيكار و... انتخاب مى كنند، از 
شهروندان خواست حتى براى يك لحظه اسرار بانكى 
خود را به ديگران ندهند؛ چــرا كه در صورت وقوع 

جرم، قانون صاحب حساب ها را ...

اردوى تيم ملى دوچرخه سوارى در بخش سرعت و 
نيمه استقامت با حضور پررنگ ورزشكاران خراسان 
رضوى در تهران برگزار مى شــود. اردوى تيم ملى 
دوچرخه سوارى در بخش سرعت و نيمه استقامت 
با حضور ورزشكاران خراسان رضوى در تهران در 
حال برگزارى است. بر اين اساس در بخش آقايان 

در رده سنى ...
.......صفحه 4.......صفحه 3

س
قد

 / 
يى

ضا
ى ر

 عل
مد

مح
س: 

عك

وزارت بهداشت براى بيمارستان حاشيه شهر پول ندارد
با حضور دبيركل كميسيون ملى يونسكو 

در ايران  

پالك شهر يادگيرنده 
مشهد رونمايى شد

.......صفحه 2 

.......صفحه 2

متوليان به اين پرسش پاسخ دادند

پول سرويس 
مدارس كجا 

خرج مى شود؟

باوجود اهداى زمين توسط آستان قدس  و پروانه رايگان توسط شهردارى

.......صفحه 2 

مديركل كميته امداد خراسان شمالى 
عنوان كرد 

ساخت 850 واحد 
مسكونى براى مددجويان 

با همكارى سپاه

با حضور رئيس سازمان نهضت سوادآموزى كشور، دبيركل كميسيون 
ملى يونســكو در ايران، مديركل آموزش و پرورش خراســان رضوى، 
شــهردار و رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد، آيين رونمايى از پالك 
شهر يادگيرنده مشهد و انعقاد تفاهم نامه وقف سواد در سالن جلسات 

شهردارى مشهد برگزار ...

مديركل كميته امداد استان خراسان شمالى در حاشيه بازديد مشاور 
فرمانده كل و دبير قرارگاه محروميت  زدايى سپاه كشور از پروژه هاى 

در حال ساخت شهرستان اسفراين...
.......صفحه 2
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مدير منابع آبى سرخس:
  سد شوريجه 

فقط 17 درصد پيشرفت فيزيكى دارد
تسنيم: مدير منابع آبى سرخس با اشاره به احداث سد شوريجه 
با ظرفيت بيش از 200 ميليون مترمكعب در سرخس كه دومين 
سد بزرگ استان است را از پروژه هاى مهم مهار آب هاى سطحى 
در توسعه منطقه برشمرد و تاكيد كرد: در اين رابطه نيازمند توجه 
دولت در بحث تامين مالى اين پروژه هستيم، اين سد اكنون 17 
درصد پيشــرفت دارد و براى تكميل اين پروژه مهم به سه سال 
زمان و 200 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم. عبادى نژاد افزود : با 
رعايت پروتكل هاى مرزى با برنامه هاى مدون و اجراى طرح هايى 
همچون سدسازى و بهينه سازى مصرف و تقسيم عادالنه آب در 

ميان كشاورزان اجازه خروج آب از كشور را نخواهيم داد.

��ر

پروين محمدى: در شــانزدهمين جلســه خيريه مشــاركت هاى 
مردمى بيمارســتان شهيد كامياب و نخســتين جلسه مشترك با 
مؤسسه خيريه مشاركت هاى مردمى بيمارستان طالقانى از خيرانى 
كــه به منظور توســعه و تكميل تجهيزات و فضاهــاى درمانى در 
حوزه ســالمت و حمايت از بيماران نيازمند تالش مؤثرى داشته اند 
از سوى رئيس دانشــگاه علوم پزشكى مشهد قدردانى شد. در اين 
آيين مشــاور امور اجتماعى رئيس دانشگاه علوم پزشكى مشهد با 
بيان اينكه منظور از تشــكيل شوراهاى مشاركت بيمارستان ها تنها 
جمع آورى پول و كمك هاى مالى نيست، خاطرنشان كرد : مهم ترين 
هدف شوراهاى مشــاركت مردمى ارتقاى ســطح سواد سالمت و 

ترويج خودمراقبتى در زمينه ســالمت اســت، زيرا افزايش تعداد 
مراكز درمانى نبايد مايه خوشــحالى ما باشد بلكه كاهش بيمارى ها 
و كم شــدن بيمارستان ها شاخص ســالمت جامعه است و ما بايد 
در اين زمينه بيشــتر تالش كنيم و به جــاى ايجاد مراكز درمانى، 
به فكر بهبود وضعيت سالمت جســمى و روانى، امنيت، آسايش و 

نشاط جامعه باشيم. 

80 درصد بيمارى هاى غيرواگير قابل پيشگيرى هستند
دكتر خدايى خاطرنشان كرد: 80 درصد بيمارى هاى غيرواگير قابل 
پيشگيرى هستند؛ چراكه آگاهى نداشتن و پايين بودن سطح سواد 

ســالمت و سبك غلط زندگى موجب ابتال به بيمارى هاى غيرواگير 
مانند ديابت، قلبى عروقى، پوكى استخوان، فشارخون، سرطان ها و... 
مى شود در حالى كه ارتقاى سواد سالمت مى تواند در پيشگيرى از 
ابتال و پايين آوردن آمار مبتاليان و كاهش هزينه هاى درمانى نقش 
مؤثرى داشته باشد.از اين رو شوراهاى مشاركت مردمى بايد به فكر 
باال بردن ســطح دانش بهداشتى مردم باشند تا به جاى تأمين دارو 
و هزينه هاى درمانى بيماران نيازمند، آرامش و امنيت را به مردم و 
به خصوص محرومان هديــه دهند. وى با تأكيد بر ضرورت آموزش 
سواد ســالمت و تأثير آن در كاهش ابتال به بيمارى ها و در نتيجه 
كاهــش هزينه ها تصريح كرد: اگر بتوانيم بــا افزايش آگاهى مردم 
حتى 10 بيمار دياليزى يا پنج  بيمار سرطانى كمتر داشته باشيم، 
ســاالنه رقم بااليى در هزينه هاى سرســام آور درمان صرفه جويى 
خواهد شــد.  در ادامه مدير بيمارستان كامياب به تشريح عملكرد 
1/5 سال شوراى مشــاركت هاى مردمى اين بيمارستان پرداخت و 
گفت: در حال حاضر اين مركز تروما با 300 تخت و ظرفيت، افزون 
بر 100 در صد، ماهانه  هزار و600عمل جراحى ارتوپدى و جراحى 

مغز و اعصاب انجام مى دهد كه در اين مدت خيران در بازســازى، 
نوســازى، تهيه لوازم و تجهيزات و بهبود فضاهاى درمانى آن و رفاه 

بيماران نقش بسزايى داشته اند.  
دكتر خانى يادآورشــد: شــهردارى با هزينــه 300 ميليون تومان، 
حاشــيه جلو بيمارســتان را به فضايــى زيبا تبديل كــرده كه با 
چشم اندازى مناسب براى ورود بيماران، در كاهش تنش هاى عصبى 
و تألم بيماران نيز مؤثر بوده اســت.  وى اظهــار اميدوارى كرد: با 
كمك خيران ، شــوراى مشاركت هاى بيمارستان و مساعدت حوزه 
سالمت، به زودى بيمارستان شهيد كامياب مشهد بزرگ ترين مركز 

تروما در منطقه خواهد شد.
در اين مراســم از محمدرضا نصراهللا زاده؛ مديرعامل، محسن شركا؛ 
رئيس هيئت مديره مشــاركت هاى مردمى بيمارســتان طالقانى، 
جمشــيد عليپور؛ مديرعامل و امير ســزاوار؛ رئيــس هيئت مديره 
مشــاركت هاى مردمى بيمارســتان كامياب مشــهد كه در جلب 
مشــاركت و بهره گيرى از نيات و خدمات خداپسندانه خيران نقش 

مؤثرى داشته اند، قدردانى شد.

در جلسه مشاركت هاى مردمى بيمارستان شهيد كامياب عنوان شد

ضرورت آموزش سواد سالمت
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شماره 9067   
ويژه نامه 3451 

     صفحه 1 خراسان
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ن��م قاض��ی زاده و    س��رکار خا
سرکار خانم موسویان

 مدیران محترم پژوهش سراهای 
ناحیه 4 مشهد )بوعلی -رویان(

جهت بخشیدن و پرورش استعدادهای 
دانش آموزان امری در خور تحسین و 

قدردانی است، لذا بر خود الزم می دانم از 
مدیریت مدبرانه و تالش های دلسوزانه 
شما و همکاران گرامیتان در پژوهشسرا 
و آموزش های ارزشمندی که به فرزندم 

» آنیتا گفتاری« دادید، کمال تشکر و 
قدردانی را داشته باشم.

 »آرین میرشجاعیان«
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
بانوان خیاط  مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/06/07 کمیسیون نظارت بر 
سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله از کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف بانوان 
خیاط شهرستان مشهد دارندگان شرایط ذیل ، دعوت میشود از روز دوشنبه مورخ 98/07/01  ظرف مدت 15 روز، 
حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 98/07/15 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir - سامانه 
ساران ) انتخابات الکترونیکی اتحادیه ها ( - قسمت ثبت نام داوطلبین ، مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت 
به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  
ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه ) در مهلت قانونی فوق ( به دبیرخانه هیئت اجرایی 
برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس 

بلوار خیام مراجعه نمایند . 
  شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد                                                 
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کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مشهد
    ) هیئت اجرائی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی (

» فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره / بازرس اتحادیه صنف 
گلگیر و رادیاتورسازان  مشهد «  

به استناد تبصره » 1 «  ماده »  6 « آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های 
صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی( و در اجرای مصوبه مورخ 98/06/07 کمیسیون نظارت بر 
اتحادیه صنف گلگیر  بازرس  سازمانهای صنفی مشهد بدینوسیله ازکلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و 
  98/07/01 مورخ  دوشنبه  روز  از  میشود  دعوت   ، ذیل  شرایط  دارندگان  مشهد  شهرستان  رادیاتورسازان   و 
ظرف مدت 15 روز ، حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 98/07/15 شخصًا با مدارک ذیل ،  ابتدا درسامانه ایرانیان 
 ، داوطلبین  نام  ثبت  قسمت   -  ) ها  اتحادیه  الکترونیکی  انتخابات   ( ساران  سامانه   -  iranianasnaf.ir اصناف 
مراجعه و با درج شناسه صنفی ،  نسبت به  ثبت نام و بارگذاری تصاویر مدارک مربوطه به شرح ذیل ، اقدام 
و سپس شخصًا با ارائه  اصل و تصویر مدارك  ذیل الذکر ، جهت ادامه فرآیند  ثبت نام و  تکمیل پرسشنامه                                               
، به دبیرخانه هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد ، واقع در  ) در مهلت قانونی فوق ( 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی به آدرس بلوار خیام مراجعه نمایند .   
  شرایط الزم :

1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران
2- اعتقاد والتزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران

3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 
4- عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر
6- عدم اشتهار به فساد                        

7- داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه
8- حداکثر سن درزمان ثبت نام هفتاد وپنج سال

9- داشتن پروانه کسب معتبر دائم
10- داشتن وثاقت و امانت 

مدارك مورد نیازجهت ثبت نام :
1- هشت قطعه عکس4×3 جدید پشت نویسی شده

2- دو سری تصویر از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
3- دو سری تصویر پشت و رو از کارت ملی به همراه اصل آن

4-  یک برگ تصویر ازآخرین مدرك تحصیلی ) حداقل دیپلم ( یا گواهی معتبر به همراه اصل آن
5- یک برگ تصویر از پروانه کسب معتبر دائم به همراه اصل آن

6- یك برگ تصویراز اعتبارنامه افراد دارای سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه
ایرانیان  اجرائی، در سامانه  به دبیرخانه هیئت  از مراجعه حضوری  بایست قبل  الزامًا می  ** داوطلبان محترم 
اصناف به شرح فوق الذکر، ثبت نام الکترونیکی را انجام داده و سپس جهت ادامه فرآیند ثبت نام به دبیرخانه 

هیئت اجرائی، مراجعه نمایند که در غیر اینصورت، ثبت نام آنان بصورت حضوری، انجام نخواهد شد .
** داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف و دستگاههای اجرائی موضوع ماده » 5 « قانون مدیریت خدمات 
کشوری، در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود، پیش از ثبت 
، پیش از شروع به کار در هیئت  نام در انتخابات است و اعالم رسمی پذیرش استعفای کارکنان اشاره شده 

مدیره اتحادیه ، الزامی است .
علیرضا ساالری

رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی مشهد
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همان گونه كه بارها به اين نكته اشاره كرده ايم در مقاطعى از سال 
موضوعات خاصى بيشتر در جامعه و به دنبال آن در رسانه مطرح 
مى شود كه تقريباً به يك عادت تكرارى تبديل شده و خواسته و 

ناخواسته همه در اين چرخه تكرارى دخيل هستيم.
از جمله مواردى كه مصداق اين رفتار اجتماعى هستند مى توان به 
موضوعات مرتبط با آغاز سال تحصيلى اشاره كرد، مواردى چون 
لباس فرم و ســرويس مدارس و شهريه هاى ثبت نام كه با نگاهى 
به آرشيو خبرهاى اين حوزه مى بينيم هرساله در هفته هاى آخر 
شهريور اين موضوعات مطرح مى شوند. بنابراين با همين اشاره و 
اعتراف ضمنى به اينكه آنچه در ادامه و در خصوص تعرفه خدمات 
ســرويس مدارس مى خوانيد يك ســوژه تقويمى است و كليت 
موضوع به اشــكال مختلف مورد نقد و بررسى قرار گرفته ولى در 

اين نوشته سعى شده به ...



متوليان به اين پرسش پاسخ دادند

پول سرويس مدارس كجا خرج مى شود؟
على محمدزاده همان گونه كه بارها به اين 
نكته اشاره كرده ايم در مقاطعى از سال موضوعات 
خاصى بيشتر در جامعه و به دنبال آن در رسانه 
مطرح مى شــود كه تقريباً به يك عادت تكرارى 
تبديل شــده و خواسته و ناخواسته همه در اين 

چرخه تكرارى دخيل هستيم.
از جمله مواردى كه مصداق اين رفتار اجتماعى 
هستند مى توان به موضوعات مرتبط با آغاز سال 
تحصيلى اشــاره كرد، مواردى چون لباس فرم و 
ســرويس مدارس و شــهريه هاى ثبت نام كه با 
نگاهى به آرشــيو خبرهاى اين حوزه مى بينيم 
هرساله در هفته هاى آخر شهريور اين موضوعات 
مطرح مى شوند. بنابراين با همين اشاره و اعتراف 
ضمنى به اينكه آنچه در ادامه و در خصوص تعرفه 
خدمات ســرويس مدارس مى خوانيد يك سوژه 
تقويمى است و كليت موضوع به اشكال مختلف 
مورد نقد و بررسى قرار گرفته ولى در اين نوشته 
ســعى شده به پرسش هاى شــهروندان و حتى 
رانندگان ســرويس مدارس پاسخ داده شود كه 
نسبت به سهم دستگاه هاى مختلف از اين موضوع 

ابهاماتى در ذهن دارند.

 صورت مسئله 
اگر مصوبه شوراى شهر را در خصوص تعرفه بهاى 
خدمات سرويس مدارس روى سايت شورا مطالعه 
كنيد مى بينيد در جدول اعالمى نام شهردارى، 
شــركت پيمانكار، بيمه و آموزش و پرورش ذكر 
و براى هر كدام از آن ها ســهمى از محل درآمد 

سرويس مدارس در نظر گرفته شده است .
بر همين اساس از چند سال قبل كه سرويس 
مدارس به اين روش ســاماندهى شد همواره 
اعتراض راننده هاى سرويس مدارس به نكاتى 
از قبيل چرايى دريافت ســهم از سوى تأمين 
اجتماعى يــا حتى آموزش و پــرورش بوده 
اســت؛ چرا كه معتقدند هيچ خدماتى از اين 
دســتگاه ها دريافت نمى كنند و نبايد پولى به 

آن ها پرداخت كنند.

  سابقه گاليه ها
انتقادات مطرح شــده مربوط به همه شهرهاى 
كشور بوده و هست ولى چون رويه اى همه جايى 
و با استنادات قانونى بوده هيچ تغييرى در روند 
كارها نداشته و هرسال به اعتقاد منتقدان به اين 
موضوع خانواده ها هزينه اى را پرداخت مى كنند 
كــه در قبال آن هيچ خدماتى به فرزندانشــان 
(خدمات بيمه اى) ارائه نمى شود و رانندگان هم 
با استدالل مشابهى كه خدماتى به آن ها هم ارائه 

نمى شود خواهان اصالح آن بودند .
با تمام اين اوصاف براســاس آخرين اظهارنظر 
دبير انجمن صنفى ســرويس مدارس اســتان 
تهران، موضوع بيمه رانندگان سرويس مدارس و 
علت كسر حق بيمه 7.8 درصدى از قراردادهاى 
پيمانى پيمانكاران در ديوان عدالت ادارى مطرح 
شده است. ســامانى مدتى قبل گفت: بيمه و 
كســورات آن از جمله چالش هاى موجود است 
و انجمن ناچار شد اين موضوع را از طريق ديوان 
عدالــت ادارى پيگيرى كند كــه اميدواريم به 
نتيجه برسد تا بخشى از هزينه سربارى سرويس 
مدارس كاسته شود. شكى نيست كه هر شركت 
حقوقى بايد افراد زيرمجموعه خود را بيمه كند 
اما در قراردادهاى ما، رابطه كارگر و كارفرمايى 
آن طــور كه در قواعد و مقــررات بيمه اى قيد 
شده، بين راننده و شركت وجود ندارد. وى افزود: 

چالش بر ســر اين است كه اين رابطه دستمزد 
بگيرى و كارگر و كارفرمايى احراز نشده و نبايد 
درصدى از حق بيمه كســر شود. در حالى كه 
تأميــن اجتماعــى بابت قراردادهــاى پيمانى 
7/8درصــد حق بيمه و كســورات از قراردادها 
در هر سال كســر مى كند و اين كسورات 7/8 
درصــدى از قراردادهاى پيمانكارى، يك هزينه 
سربارى براى شركت ها و در نهايت براى خانواده 

دانش آموزان است.

 اظهارنظر متوليان
با اين وصف به نظر مى رســد تا زمان اعالم رأى 
ديوان عدالت ادارى رويه موجود ادامه دارد و اين 
پرسش ساده مطرح اســت كه دستگاه هاى ياد 
شده با پول حاصل از محل سهم آن ها از قرارداد 

سرويس مدارس چه مى كنند؟
بنابراين با متوليان اين موضوع در دستگاه هاى ياد 
شده گفت وگو كرديم كه در ادامه پاسخ آن ها را به 

اين پرسش مى خوانيم.

مديــر روابط عمومى ســازمان تاكســيرانى 
مى گويد: سهم شهردارى كه سازمان تاكسيرانى 
به نمايندگى از شــهردارى در اين حوزه ارائه 
خدمت مى كند از محل سرويس مدارس كمتر 

از يك درصد و به ميزان 6دهم درصد است.
محمديــان مى افزايد: با اين وصــف آنچه در 
مجموع به تاكســيرانى پرداخت مى شود مبلغ 
زيادى نيست؛ چرا كه تاكسيرانى به عنوان ناظر 
عالى حوزه سرويس دهى مدارس وظيفه دارد با 
به كارگيرى عوامل خود بر فرايند سرويس دهى 
مدارس نظارت داشــته باشد كه نمى توان امر 
نظارت را به صورت اتفاقى انجام داد و كارى هر 
روزه در طول مدت سال تحصيلى است كه در 

نهايت هزينه زيادى براى سازمان دارد.
وى ادامه مى دهد: همچنين برگزارى دوره ها، 
همايش هاى آموزشــى و كالس هاى آموزشى 
خاص با كمك نهادهاى ديگر همچون پليس 
امنيت و دستگاه قضايى براى رانندگان سرويس 
مدارس از جمله مواردى اســت كه هزينه هاى 
آن توسط سازمان تاكسيرانى پرداخت مى شود.

وى درخصوص متولى پرداخت هزينه تجهيزات 
و برچســب ســرويس مدارس هم مى گويد: 
بر اســاس مصوبه كارگروه ماده 18 كه در آن 
نمايندگان آموزش وپرورش و شركت هاى طرف 
قرارداد هم حضور داشتند، تأمين تجهيزاتى از 
قبيل تابلو آهن ربايى و برچسب و پرچم برعهده 
رانندگان است ولى به منظور ساماندهى بهتر 
موضوع پس از بررسى هاى صورت گرفته قيمت 
اين تجهيزات احصا شده و مبلغ 36 هزار و500 
تومان بابت اين اقالم از رانندگان اخذ مى شود.

  سهم بيمه چه مى شود؟
اما همان گونه كه در ابتدا نيز اشاره شد انتقاد 
بيشتر به سهم بيمه از محل سرويس مدارس 
است كه مدير روابط عمومى تأمين اجتماعى 
خراســان رضوى در پاســخ به ايــن انتقادها 
مى گويد: آنچه معيار اين رفتار بوده و هســت 
مســتند قانونى آن اســت و تصميم سازمانى 

نبوده است.
حســينى مى افزايد: براســاس ماده 38 قانون 
تأمين اجتماعــى  در مواردى كه انجام كار به 
طــور مقاطعه به اشــخاص حقيقى و حقوقى 
واگذار مى شــود، كارفرما بايد در قراردادى كه 
منعقد مى كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه 
كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران 
فرعى را نزد سازمان تأمين اجتماعى بيمه نمايد 
و كل حــق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 

قانون تأمين اجتماعى بپردازد.
بنابراين در اين موضوع هــم پيمانكاران برابر 
قانون حقوق قانونى خود را پرداخت مى كنند 
ولى اينكه رانندگان معتقدند خدماتى دريافت 
نمى كنند مشــكل آن ها با شركت هاى طرف 
قراردادشــان اســت؛ چرا كه اگــر رانندگان 
بخواهند مى توانند شــركت را ملزم به ارسال 
فهرســت نمايند و اين حق بيمه به حســاب 
ســوابق بيمه اى آن ها لحاظ شــود ولى چون 
شــركت ها بنا به داليل مختلف حاضر به اين 
كار نيســتند رانندگان تصور مى كنند تأمين 
اجتماعى بابت رانندگان حق بيمه مى گيرد و 
خدماتى نمى دهد در حالى كه پيمانكاران برابر 
قانون بايد فهرست كاركنان خود را به بيمه ارائه 
نمايند تا مبلغ دريافتى به صورت مشخص در 

سوابق افراد موردنظر ثبت شود.

با وجود اهداى زمين توسط آستان قدس 
و پروانه رايگان توسط شهردارى  

  وزارت بهداشت براى 
بيمارستان حاشيه شهر پول ندارد 

رضـا طلـبى: 
دانشگاه  رئيس 
علوم پزشكى مشهد گفت: 
وظيفه اى  دانشــگاه  اين 
درباره ساخت بيمارستان 
540تختخوابى حاشــيه 
شهر مشــهد ندارد بلكه 

متولى تأمين اعتبار اين بيمارســتان وزارت بهداشت و درمان و 
همچنين مسكن و شهرسازى هستند كه پس از گذشت سه سال 
از كلنگ زنى آن، همچنان تعلل مى كنند.  دكتر محمدرضا دارابى 
در گفت و گو با قدس آنالين اظهار داشت: وظيفه اى درباره ساخت 
بيمارستان 540تختخوابى حاشيه شهر مشهد نداريم. وى تصريح 
كرد: از طرفى مسئله اساسى در ساخت اين بيمارستان نبود بودجه 
است و با وجود اينكه زمين اين بيمارستان توسط آستان قدس 
رضوى  اختصاص و پروانه رايگان توســط شهردارى تعهد شده 
است، اما وزارت بهداشت و درمان به صراحت اعالم كرده است كه 

بابت ساخت اين بيمارستان پول ندارد. 
دارابى با بيان اينكه براى اين بيمارســتان در بودجه سال جارى 
نيز رديفى ديده نشده است و حتى در صورت اختصاص بودجه 
در ســال هاى آينده، حداقل چهار سال ساخت آن طول خواهد 
كشــيد، افزود: اين بيمارستان در پاييز ســال 1395 به صورت 
ويدئوكنفرانس توســط رئيس جمهور كلنگ زنى و مقرر شد كه 
50درصد منابع ساخت آن توســط وزارت بهداشت و 50درصد 
ديگر نيز توسط وزارت مسكن و شهرسازى تأمين و بيمارستان 
به صورت تجهيز شــده در اختيار دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
قرار بگيرد، از اين رو وظيفه اى براى اين دانشــگاه براى ساخت 
اين بيمارستان وجود ندارد بلكه اين دو وزارتخانه هستند كه در 

پرداخت اعتبار تعلل و پاسكارى مى كنند. 
وى بيان داشــت: ساخت اين بيمارستان به بهانه هاى مختلف و 
همچنين نبود اعتبار در كش و قوس هاى ادارى بالتكليف مانده 
است. از طرفى سال گذشته استاندار قبلى خراسان رضوى بدون 
اطالع دانشگاه علوم پزشكى مشهد در تفاهم نامه اى يكطرفه كه 
در آن بيان شــده است دانشگاه علوم پزشكى مشهد از اعتبارات 
خودش ســاخت اين بيمارستان را شــروع كند و زمانى كه به 
پيشرفت 25درصدى رسيد، وزارت مسكن و شهرسازى 20هكتار 
از زمين 50هكتارى كه در جنوب مشــهد دارد را تغيير كاربرى 
داده و به فروش برساند و 50درصد از مبلغ فروش اين 20هكتار را 
به دانشگاه علوم پزشكى مشهد پرداخت كند تا ساخت بيمارستان 
را تا 50درصد ادامه دهد، در اين تفاهم نامه يكطرفه عنوان شده 
است كه سپس دانشگاه تا سقف 75درصد ساخت بيمارستان را 
ادامه دهد و براى ادامه، وزارت مسكن و شهرسازى 50درصد مبلغ 
ديگر زمين فروخته شده را به دانشگاه تحويل دهد تا بيمارستان 

به صورت كامل ساخته شود. 
دارابى با بيان اينكه براى ساخت اين بيمارستان هيچ اعتبارى براى 
دانشــگاه در نظر گرفته نشده است، افزود: در صورتى كه بودجه 
ســاخت بيمارستان تأمين شود ما حاضريم ساخت آن را شروع 
كنيم. وى تصريح كرد: از طرفى اســتاندارقبلى و فعلى خراسان 
رضوى با مصاحبه و مطرح كردن اين موضوع در رسانه ها به دنبال 
اين موضوع هستند كه دانشگاه از ساخت اين بيمارستان سرپيچى 
مى كند در حالى كه به صراحت اعالم مى كنيم اين دانشگاه هيچ 
نقشى در ساخت اين بيمارستان ندارد و با رسانه اى كردن موضوع 
مشكل برطرف نمى شود بلكه مسئله اساسى بودجه و اعتبار است 
و افزون بر چندين مكاتبه با اســتاندار خراســان رضوى و وزير 
بهداشــت و درمان انجام داده ايم ولى هيچ پاسخگويى و تأثيرى 
نداشته است. دارابى ادامه داد: ما به عنوان متولى بهداشت و درمان 
مشهد و شرق كشور براى ساخت اين بيمارستان دغدغه داريم اما 

بودجه و اعتبارى براى ساخت اين بيمارستان نداريم.

  همايش مديران و معاونان كاروان هاى 
زيارتى پياده در مشهد برگزار مى شود

قدس: يك هزار نفر از مديــران و معاونان كاروان هاى پياده 
21 استان كشور در همايش كاروان هاى زيارتى پياده سراسر 

كشور در مشهد شركت خواهند كرد.
سخنگوى جمعيت خدمتگزار زائران پياده امام  رضا(ع) با بيان 
ايــن مطلب گفت: مديران كاروان هاى زيارتى پياده دهه آخر 
صفر در همايشــى يكروزه در مشــهد با نحوه اداره كاروان ها 
و چگونگــى بهره ورى از امكانات رفاهــى، خدماتى و درمانى 

ايستگاه هاى صلواتى بين راهى آشنا مى شوند. 
حسين رضائى افزود: استفاده از خدمات درمانى رايگان هالل 
احمــر، نحوه تردد در جاده ها و همكارى با نيروهاى انتظامى 
و امنيتــى از ديگر موضوعاتى اســت كــه در اين همايش 

اطالع رسانى مى شود. 
وى همچنين گفت: قطعى شــدن ثبت نام مديــران كه در 

ســامانه جمعيت خدمتگزار به نشانى
پيش ثبت نام داشتند؛ منوط به ارائه اصل معرفى نامه كاروان 
از فرماندارى يا بخشدارى و يا سازمان تبليغات اسالمى محل 
اقامت خود و تحويل يك قطعه عكس به مسئول ثبت نام در 

محل برگزارى همايش خواهد بود. 

  تجليل از دو خانواده شهيد ارتش
 قــدس: بـه منـاسبت 
هفتــه دفــاع مقـــدس 
جانشين قرارگاه منطقه اى  
شمالشرق، به همراه هيئت 
همراه از دو خانواده شهيد 
دفـاع مقـدس ديـدار كرد.  
امير مرتضى محمدى در 
اين ديدار با بيان اينكه شهيدان و ايثارگران مظهر صالبت اين 
مرز و بوم هستند، گفت: شهدا، آزادگان، جانبازان و ايثارگران 
بزرگ ترين يادگاران دفاع مقدس هستند و تجليل، تكريم و 
سركشى از آنان وظيفه هر شخص است. وى گفت: شهيدان 
از همه هستى خود گذشتند تا امنيت و آرامش را براى ما به 
ارمغان آورند و امروز اقتدار و صالبت ما مديون حماسه آفرينى 
شهيدان و عزيزانى است كه از همه تعلقات دنيوى گذشته 
و به قرب الهى نائل آمدند.در پايان اين ديدارهاى معنوى از 

خانواده اين عزيزان تجليل شد.

رحيم پور ازغدى در گردهمايى برگزيدگان ادوار 
جشنواره مفلحون: 
  امر به معروف 

هم به آموزش و تربيت نياز دارد 
از  رونمايى  آيين  قدس: 
ســامانه برخط مفلحون 
گردهمايى  نخســتين  و 
برگزيدگان ادوار جشنواره 
مفلحون با حضور 300 نفر 
از الگوهاى برتر رفتارى در 
سالن همايش هاى آستان 
قدس رضوى برگزار شــد. حسن رحيم پور ازغدى در اين مراسم 
گفت: آمر به معروف انســان بى خاصيت و بى طرف نيست، بلكه 

نسبت به مسائل جامعه موضع دارد.
وى افزود: در جامعه اسالمى نبايد بگوييم دعوت به خير مى كنم 
ولــى با ظلم مبارزه نمى كنم، اين راه و شــيوه ائمه اطهار و امام 

حسين(ع) نيست.
اين استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برگزارى جشنواره مفلحون 
گفت: معرفى مصاديق معروف و منكر تخصصى هر قشر كمبود 

جامعه بود كه با اجراى اين طرح جبران مى شود.
وى اظهار داشت: امر به معروف هم به آموزش و تربيت نياز دارد و 

هم نظارت دقيق اما نبايد از هيچ كدام از اين ها غفلت كرد.
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان گفت: شناسايى، 
معرفى و تجليل از الگوهاى برتر رفتارى در اقشار مختلف اهداف 
جشنواره مفلحون است و اجراى آن در اقشار مختلف زمينه فراگير 

شدن فريضتين را ايجاد كرده است.
 سيدعبداهللا ارجائى اظهار داشــت: با اجراى اين طرح الگوهاى 
رفتارى توسط خود اقشار و گروه ها بر اساس آيين نامه هاى علمى 

و مشخص تعيين و به دبيرخانه معرفى مى شوند.
وى افزود: بدون شــك نمى توان بــا معرفى معروفات و منكرات 
كلى زمينه اقامه امر به معروف را فراهم كرد بايد حتماً نمونه هاى 

رفتارى در جامعه معرفى شوند.
ارجائى به معرفى 3هزار الگوى برتر رفتارى در ســه دوره اجراى 
جشــنواره مفلحون استان از بين اعضاى 12 قشر مختلف اشاره 
كرد و در خصوص ســامانه برخط مفلحون گفت: در اين سامانه 
مشــخصات الگوهاى برتر رفتارى در اقشار مختلف براى عموم 
قابل ديدن است و در آينده مردم از طريق همين سامانه خواهند 

توانست افراد الگو و برتر را به دبيرخانه جشنواره معرفى كنند.
در اين مراسم عالوه بر رونمايى از سامانه برخط مفلحون، از 12 

نفر از نمايندگان اقشار مختلف قدردانى شد.

با حضور دبيركل كميسيون ملى يونسكو در ايران  
 پالك شهر يادگيرنده مشهد رونمايى شد

پورحســين: با حضور 
نهضت  ســازمان  رئيس 
كشــور،  ســوادآموزى 
كميســيون  دبيــركل 
ايران،  يونســكو در  ملى 
مديركل آموزش و پرورش 
خراسان رضوى، شهردار و 

رئيس شوراى اسالمى شهر مشهد، آيين رونمايى از پالك شهر 
يادگيرنده مشهد و انعقاد تفاهم نامه وقف سواد در سالن جلسات 
شهردارى مشهد برگزار شد. شــاپور محمدزاده، رئيس سازمان 
نهضت سوادآموزى كشور در اين مراسم گفت: بيش از چهار دهه 
از انقالب اسالمى ايران مى گذرد و دستاوردهاى بسيار بزرگى در 
زمينه ها و حوزه هاى مختلف از جمله ســوادآموزى بدست آمده 
اســت. وى اظهار كرد: آموزش و پرورش استان خراسان رضوى 
در حوزه ســوادآموزى بسيار خوب عمل كرده و درصد باسوادان 
اين استان از ميانگين كشورى باالتر است. محمدزاده عنوان كرد: 
وزارت آمــوزش و پرورش اين آمادگى را دارد كه در شــهرهاى 
استان خراسان رضوى كه درصد باسوادى آن از ميانگين استانى 
كمتر اســت طرح شتاب بخشى ســوادآموزى را اجرايى نمايد. 
قاســمعلى خدابنده، مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوى 
در اين مراسم همچنين گفت: قرار است در تفاهم نامه سه جانبه 
وقف سواد كه با مشاركت و همكارى اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان رضوى، شهردارى و شوراى اسالمى شهر مشهد منعقد 
مى شــود بيش از 29هزار بى سواد رده سنى 10 تا 49 سال شهر 
مشهد را در مدت دو ســال تا سال 1400 باسواد سازيم و اميد 
داريم بتوانيم با اين قبيل اقدامات بى ســوادى را در شــهر امام 

مهربانى ها ريشه كن كنيم.

  معاون عمرانى استاندارى 
خراسان رضوى منصوب شد

با صدور احكامى  قدس: 
جداگانــه از ســوى وزير 
هماهنگى  معاون  كشور، 
امور عمرانى اســتاندارى 
منصوب  رضوى  خراسان 
شوراى  جلســه  در  شد. 
مديران استاندارى، احمد 
يزدان پنــاه به عنوان معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى 
خراسان رضوى معارفه شــد. يزدان پناه پيش از اين مديرعامل 
ســازمان هميارى شهردارى هاى استان بود. خبر ديگرى حاكى 
است، محمدتقى هاشمى هم با حكم استاندار، به عنوان سرپرست 
اداره كل اتباع و مهاجرين استاندارى معارفه شد. در اين جلسه از 
زحمات وحيد قربانى در دوران سرپرستى معاونت هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى و سيدعلى قاسمى، مديركل پيشين امور اتباع 

و مهاجرين خارجى استان قدردانى شد.

بجنورد- خبرنگار قدس  مديركل كميته امداد استان 
خراسان شمالى در حاشيه بازديد مشاور فرمانده كل و دبير 
قرارگاه محروميت  زدايى سپاه كشــور از پروژه هاى در حال 
ساخت شهرستان اسفراين، گفت: در تفاهم نامه منعقد شده 
امسال، سپاه پاسداران انقالب اسالمى تعهد كمك به ساخت 
850 واحد مسكونى مددجويان تحت حمايت كميته امداد 
خراسان شمالى را پذيرفت. مجيد الهى راد خاطرنشان كرد: 
از مجموع اين تعداد واحد در حال ساخت، 500 مورد براى 

مددجويان فاقد مسكن پيش بينى شده است.

وى همچنين با اشاره به حادثه سيل امسال و تخريب برخى 
از منازل مددجويان نيز گفت: ســپاه در پى خســارت هاى 
گســترده خانوارهاى تحت حمايت اين نهاد، تعهد ساخت 

350 واحد مسكونى ديگر را نيز بر عهده گرفته است.
الهى راد همچنين هزينه پيش بينى  شــده براى ساخت هر 
واحد مســكونى را به طور ميانگين 65 تا 60 ميليون تومان 
اعالم كرد و يادآور شد: هم اكنون 35 واحد مسكونى نيز در 
شهرستان اســفراين در حال ساخت است كه تا آبان ماه به 

بهره بردارى مى رسد.

مديركل كميته امداد خراسان شمالى عنوان كرد 

ساخت 850 واحد مسكونى براى مددجويان با همكارى سپاه
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  نقش آموزش و پرورش چيست؟
يكى ديگر از پرســش ها اين است كه وقتى تاكسيرانى متولى موضوعى است آموزش 
و پرورش چرا بايد سهمى از اين محل داشته باشد و اينكه اين مبالغ را چگونه هزينه 

مى كند؟
رئيس اداره انجمن اوليا و مربيان خراســان رضوى در پاســخ به اين پرسش مى گويد: 
مجموع درآمد آموزش و پرورش از اين محل مبلغى كمتر از 50ميليون تومان در سال 
اســت . محمود قراول مى افزايد: ذكر اين نكته الزم است كه سهم آموزش و پرورش از 
سرويس مدارس 3درصد است كه شايد روى كاغذ و در ظاهر مبلغ قابل توجهى باشد 
ولى آنچه در عمل اتفاق مى افتد بسيار با ظاهر ماجرا تفاوت دارد؛ چرا كه براساس ضوابط 
مقــرر نواحى آموزش و پرورش بايد يك درصد اين مبلغ را به اداره كل (انجمن اوليا و 
مربيان) پرداخت نمايند كه همين مبلغ هم در مناطق محروم دريافت نمى شود و در 
مناطقى هم كه شرايط مالى متوسطى دارند بسيارى از مديران اين مبلغ را به آموزش 
و پرورش نمى پردازند و صرف هزينه هاى جارى مدارس مى كنند كه در نهايت باز هم 

خدمتى است كه به دانش آموزان ارائه مى شود.
وى ادامه مى دهد: از ســوى ديگر آموزش و پرورش هم موظف اســت وظيفه نظارتى 
خود را در قبال سرويس هاى مدارس انجام دهد؛ چراكه تاكسيرانى نظارتى شكلى دارد 
و آمــوزش و پرورش هم بايد در موضوعات محتوايى از قبيل رفتار رانندگان و مباحث 

تربيتى نظارت داشته باشد.
بر همين اساس انجام گشت هاى مشترك با تاكسيرانى و برگزارى همايش هاى خاص 
با رويكرد مســائل فرهنگى و تربيتى از يك ســو و انجام تمهيداتى براى رسيدگى به 
دغدغه هاى اولياى دانش آموزان و نظم بخشى بهتر به امور الزمه صرف هزينه اى است كه 

بخشى از هزينه ها از محل همين سهم در نظر گرفته شده و پرداخت مى شود.
قراول مى گويد: انجمن اوليا و مربيان استان دريافتى از اين محل از شهرستان ها ندارد و 
آنچه در مشهد به انجمن مى رسد رقم ناچيزى است به نحوى كه ساالنه به 50 ميليون 
تومان هم نمى رسد در حالى كه هزينه هاى پرداختى بر اى امورى همچون عوامل نظارتى 

و برگزارى همايش ها و دوره هاى آموزشى باالتر از اين مبالغ است.
همچنين انجمن اوليا و مربيان وظايف ديگــرى از قبيل ارائه خدمت به دانش آموزان 
مناطق محروم دارد كه همواره مرجع درخواست متعدد اوليا اين دسته از دانش آموزان 
هستيم و مبالغى هم بابت برخى هزينه هاى آ ن ها پرداخت مى شود كه بى ترديد بخشى 

از آن از محل همين سهم در نظر گرفته شده از سرويس مدارس است.
وى در پايان به اين نكته هم اشــاره مى كنــد كه به منظور نظارت و برنامه ريزى بهتر 
براى اجراى برنامه هاى فرهنگى و تربيتى تفاهم نامه اى در ســطح وزارتخانه با سازمان 
دانش آموزى منعقد شده كه بخشى از وظايف از قبيل نظارت و توليد محتواى فرهنگى 
براى زمان هاى دانش آموزان در فاصله مدرسه تا خانه به اين سازمان واگذار شود كه به 

زودى عملياتى خواهد شد.

دانشگاه  رئيس 
علوم پزشكى مشهد گفت: 
وظيفه اى  دانشــگاه  اين 
درباره ساخت بيمارستان 
تختخوابى حاشــيه 
شهر مشــهد ندارد بلكه 

با حضور 
نهضت  ســازمان  رئيس 
كشــور،  ســوادآموزى 
كميســيون  دبيــركل 
ايران،  يونســكو در  ملى 
مديركل آموزش و پرورش 
خراسان رضوى، شهردار و 
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سهامداران پديده
 مقابل استاندارى تجمع كردند 

ايرنا: جمعى از ســهامداران شــركت پديده شانديز روز 
پنجشــنبه گذشــته براى پيگيرى مطالبات خود از اين 
شركت در مقابل استاندارى خراسان رضوى تجمع كردند. 
اين افراد ادعا داشــتند: از زمانى كه تكليف پرونده پديده 
شانديز در دادگاه مشخص شده تاكنون هيچ اقدامى براى 

پرداخت مطالبات سهامداران انجام نشده است.
آنان افزودند: مسئوالن هيچ نتيجه اى را اعالم نكرده اند 
و مشخص نيست تكليف سهام پديده و وضعيت نهايى 
سهامداران به كجا مى رسد. گفتنى است، پرونده شركت 
پديده از 22 ارديبهشــت ماه سال جارى در قالب 16 
جلســه دادگاه مورد رســيدگى قرار گرفــت و در 16 
تيرماه گذشته ختم رســيدگى اعالم و 22 تير ماه نيز 
رأى پرونده در 509 برگ صادر و سرانجام رأى قطعى 

دادگاه پنجم مرداد ماه اعالم شد.

برگزارى همايش پرتودرمانى 
در مشهد 

ايرنــا: دومين همايــش پرتودرمانى با شــدت متغير، 
كاربردها، عدم قطعيت ها و محدوديت ها در مركز تخصصى 

راديوتراپى و انكولوژى رضا(ع) مشهد برگزار شد. 
در اين همايش متخصصان حــوزه راديوتراپى، انكولوژى 
و اعضاى هيئت علمى دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر 
كشور حضور داشتند. دبير اجرايى همايش در حاشيه اين 
نشست علمى گفت: هدف اصلى اين همايش رشد علمى 

متخصصان در اين حوزه براى درمان بهتر بيماران است.
دكتر مهديه ديانى افزود: در اين راستا هر سال كارگاه ها و 
نشست هاى علمى با متخصصان راديوتراپى و انكولوژى به 
منظور تبادل دانش و تجربه برگزار مى شود. مركز تخصصى 
راديوتراپى و انكولوژى رضا(ع) با پنج دستگاه شتاب دهنده 
درمانى به همراه سيستم هاى متنوع و متعدد تصويربردارى 

در حال ارائه خدمات با باالترين كيفيت به بيماران است.

طرح «كوله مهربانى» 
در بنياد ديابت 

قدس: همايش آموزشــى بنياد ديابــت با عنوان نقش 
انسولين در كنترل بيمارى ديابت و اختتاميه كمپين كوله 
مهربانى در مشهد برگزار شد. در اين همايش دكتر فرهاد 
رجب پور صنعتى، مدير آموزش و درمان بنياد ديابت در 
خصوص اين بيمارى ســخنانى را بيان كرد و در ادامه 
به پرســش هاى حاضران پاسخ داد. هاجر شريفى، مدير 
مشاركت هاى دفتر مشهد بنياد بين المللى پيشگيرى و 
كنترل ديابت ايرانيان نيز در حاشيه اين مراسم با اشاره 
بــه كمپين طرح كوله مهربانى گفت: هدف از راه اندازى 
اين كمپين ارائه مســاعدت و كمك بــه خانواده هاى 
نيازمند است تا مقدارى از دغدغه هاى آن ها كاسته شود 
كه توانســتيم در اين مرحله 200 كوله مهربانى آماده و 
توزيع نماييم. وى افزود: تعدادى از اين كوله ها در مدارس 

مناطق محروم و حاشيه توزيع شده است. 

در مشهد  مقابل استاندارى تجمع كردند 
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در حكمى از سوى شهردار مشهد صورت گرفت
 انتصاب يك خانم به عنوان سرپرست 

شهردارى منطقه 11 
قدس: براســاس حكم 
شهردار مشــهد، مريم 
عرب احمدى به عنوان 
شــهردارى  سرپرست 
مشــهد   11 منطقــه 
منصوب شد. محمدرضا 
كاليــى در ايــن حكم 

مريم عرب احمدى، مديركل امور شهرسازى شهردارى مشهد 
را با حفظ ســمت به عنوان سرپرست شهردارى منطقه 11 
منصوب كرد. گفتنى اســت، پيش از اين ســعيد ريخته گر، 

سكاندار شهردارى منطقه 11 بوده است. 

رئيس شوراى اسالمى شهرستان مشهد:
 30 درصد دهياران بخش مركزى را 

زنان تشكيل داده اند
ايرنا: رئيس شوراى اسالمى شهرستان مشهد گفت: بيش از 
30 درصد دهياران بخش مركزى شهرســتان مشهد را زنان 
تشــكيل داده اند كه اين تعداد آمار خوبى از پذيرفته شدن 

نقش اجتماعى زنان است. 
شهناز رمارم اظهار كرد: روستاييان به بانوان اعتماد كرده اند 
و تعداد زيادى از بانوان در شــوراهاى اسالمى شهر و روستا 
حضور دارند. عضو هيئت رئيسه شوراى اسالمى شهر مشهد 
با اشــاره به تعداد كم بانوان در شوراهاى كالنشهرها گفت: 
در شــهرهاى بزرگ به خاطر ارائه فهرست از سوى احزاب و 
گروه ها، تعداد كرســى هاى كمترى براى بانوان در شوراهاى 
اسالمى شــهرها در نظر گرفته مى شود و قدرت چانه زنى و 
عوامل متعدد ديگرى نيز موجب شده نام زنان در فهرست ها 
كمرنگ تر باشــد و به همين دليل نقش بانوان در شوراهاى 

كالنشهرها كمتر ديده مى شود.

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر 
تاكسيرانى مشهد:

 رانندگان تاكسى هاى مبادى ورودى 
حرم مطهر گزينش مى شوند 

مديرعامــل  قــدس: 
سازمان مديريت و نظارت 
شهردارى  تاكسيرانى  بر 
براساس  گفت:  مشــهد 
حريم  كميتــه  تصميم 
نور، رانندگان تاكسى هاى 
مبادى ورودى حرم مطهر 

با ارائه آموزش، گزينش مى شوند. احمد محبى افزود: در كميته 
حريم نور كه با حضور معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادستان، 
نمايندگان نيــروى انتظامى، اماكن و رؤســاى انجمن صنفى 
و اتحاديه هاى اصناف تشكيل شــد، يكى از موارد مطرح شده، 
گزينش رانندگان تاكســى هاى مبادى ورودى حرم مطهر بود.

احتمال عمدى بودن حادثه وجود دارد
 50 هكتار از پارك ملى تندوره سوخت 

ايرنا: دومين آتش سوزى 
در منطقه حفاظت شده 
در  تنــدوره  ملى  پارك 
موجب  درگز  شهرستان 
از بيــن رفتن حدود 50 
هكتــار از عرصه هــاى 

طبيعى اين منطقه شد.
مديركل حفاظت محيط زيســت خراســان رضوى گفت: اين 
آتش سوزى بعد از ظهر چهارشنبه گذشته در ارتفاعات پارك ملى 
تندوره آغازشد كه با تالش هفت ساعته عشاير منطقه، دوستداران 
محيط زيست و اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى درگز اواخر شب 
همان روز مهار و از خسارت و گستردگى بيشتر آتش جلوگيرى 
شد. تورج همتى در خصوص علت وقوع اين حادثه گفت: تعيين 
دقيق علت وقوع  در دست بررسى است اما تحقيقات اوليه نشان 
از عمدى بودن آتش سوزى دارد كه تحقيقات در اين زمينه ادامه 
دارد. وى ادامه داد: به واســطه افزايش بارندگى درســال جارى 
پوشش گياهى خوبى در مراتع و عرصه هاى طبيعى استان ايجاد 
شــد، اما هم اكنون اين پوشش گياهى در مرحله خشك شدن 
قرار دارد و همين امر موجب تشــديد خطر حريق و گستردگى 
آتش سوزى مى شود. يكشنبه هفته گذشته هم در حريقى ديگر 
15 هكتار از مراتع و  پوشش گياهى پارك ملى تندوره و از جمله 
40 اصله درخت ارزشــمند ارس در آتش سوخت كه بررسى ها 

نشان از سهل انگارى گردشگران در بروز آن داشت.

رئيس پليس مشهد خبر داد
 دستگيرى سريع گوشى قاپ حرفه اى

خط قرمــز: يك عامل 
ســريالى  ســرقت هاى 
گوشــى تلفن همراه در 
حالى لحظاتــى پس از 
كه  دستگير شد  سرقت 
متهم تا ايــن لحظه به 
اعتراف  فقره سرقت   15
كرده است. ســرهنگ اكبر آقابيگي، فرمانده انتظامي مشهد با 
اعــالم اين خبر گفت: در پي تماس تلفني يكي از شــهروندان 
با فوريت هاي پليســي 110 مبني بر اينكه جوان موتورسوارى 
گوشي تلفن همراهش را در كنار خيابان قاپيده و متواري شده و 
از سويى اعالم چندين مورد مشابه در روزهاي گذشته، بالفاصله 
هماهنگي هاى الزم با تيم هاى گشتى پليس در محدوده وقوع 
جرم انجام شد. وى ادامه داد: تيم هاي تجسس كالنتري شهيد 
آستانه پرســت در اين مأموريت ضربتي با توجه به سرنخ هايي 
كه در بررســي هاي اوليه ماجرا بدست آورده بودند، متهم را در 
خيابان شارستان شناسايي و او را كه در حال فرار بود دستگير 
و موتورســيكلت بدون مداركش را هم توقيف كردند. فرمانده 
انتظامي مشهد تصريح كرد: متهم بيست و شش ساله كه راهي 
جــز بيان حقيقت نمي ديد با معرفي يكي از همدســتانش در 
تحقيقات اوليه، تاكنون به 15 فقره گوشى قاپى در محدوده بولوار 

ابوطالب، خيام، جاده قديم و منطقه طالب اعتراف كرده است.
اين مقام ارشد انتظامى بيان كرد: تحقيقات تيم تجسس كالنتري 
شهيد  آستانه پرست در حالي براي دستگيري همدست متهم 
ادامه دارد كه پليس، دو جوان  بيست وهشت و چهل ساله را كه 
متهم به مالخرى گوشي هاي مسروقه هستند را نيز شناسايي و 
دستگير كرده است. اقدامات پليسى براى كشف ديگر سرقت هاي 

احتمالى ادامه دارد.

تأسيس شركت، پوششى براى اقدامات مجرمانه  
 دستگيرى كالهبردارانى كه اشك 

كشاورزان را درآوردند
فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــي 
از  تربت حيدريــه 
عامــالن  دســتگيري 
كالهبردارى 20 ميليارد 
ريالى پياز زعفران در اين 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ علي اكبر كياني  در تشريح اين خبر گفت: در پى وصول 
مرجوعه قضايي مبني بر كالهبرداري از طريق خريد200 تن پياز 
زعفران، پيگيرى موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران 
كالنتري 13 اين فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: در بررســي 
اظهارات مالباختگان مشــخص شد افرادى سودجو مبادرت به 
تأسيس شركت خريد زعفران كرده و به بهانه فروش و تحويل 
پياز زعفران، اقدام به كالهبرداري از كشــاورزان و مالباختگان 
مي كنند. سرهنگ كياني بيان كرد: در ادامه تحقيقات مشخص 
شد نامبردگان با تطميع و به كارگيري شگردهاي متقلبانه مبني 
بر تحويل پياز زعفران مرغوب، مبلغ 20 ميليارد ريال از كشاورزان 
و افــراد مختلف دريافت و در موعد تحويل، مالباختگان متوجه 
مي شــوند پيازي در كار نيست . اين مقام انتظامي تصريح كرد: 
مأموران كالنتري 13 پس از هماهنگي با مقام قضايي توانستند 
در اقدامي ضربتي دو متهم را در اين زمينه دستگير كنند. فرمانده 
انتظامي شهرســتان تربت حيدريه ادامه داد: تالش پليس براى 

دستگيرى يكى ديگر از متهمان دخيل در اين ماجرا ادامه دارد.

 كشف محموله داروى غيرمجاز 
در تربت جام

فرمانده  قرمــز:  خط 
شهرســتان  انتظامــى 
تربت جام از كشــف 73 
هــزار و 271 عدد انواع 
قرص و داروى غيرمجاز 
در اين شهرســتان خبر 
داد. ســرهنگ هوشنگ 
كيانى در تشــريح اين خبر گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر 
اينكه افرادى ســودجو اقدام به دپوى تعداد زيادى قرص و دارو 
غيرمجاز در انبارى كرده اند، پيگيرى موضوع  بالفاصله در دستور 

كار مأموران تجسس كالنترى 11 اين فرماندهى قرار گرفت.
فرمانده انتظامى شهرســتان تربت جام افزود: مأموران انتظامى 
پس از اطمينــان از صحت موضوع و با هماهنگى مقام قضايى 
انبار موردنظر را در يكى از مناطق شهر تربت جام شناسايى و در 
بازرسى از اين مكان، 73 هزار و 271 عدد انواع قرص و دارو را كه 
قاچاق و در محل دپو شده بود، كشف كردند. اين مقام انتظامى با 
اشاره به دستگيرى دو متخلف در اين زمينه تصريح كرد: مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز در دستور كار پليس قرار دارد و با تمام توان 

با متخلفان و توزيع كنندگان اين گونه اقالم برخورد خواهد شد.

جانشين رئيس پليس مشهد خبر داد
 دستگيرى عامل سركيسه كردن راننده 

تاكسي ها 
خط قرمز: عامل سرقت 
راننده  از  كالهبردارى  و 
و  تلفنى  تاكســى هاى 
اينترنتى با تالش پليس 
دســتگير شد. سرهنگ 
محمد طبسي، جانشين 
انتظامــي  فرماندهــي 
مشهد گفت: در پي اعالم درگيري خياباني در يكي از خيابان هاي 
فرعي منطقه سناباد مشهد، مأموران به محل اعزام و تحقيقات 
پليســي آغاز شــد. با حضور مأموران در محل فردى كه راننده 
تاكسي بود به مأموران اعالم كرد: مرد جوانى كه با او درگير شده 
خودرو او را كرايه كرده و پس از مراجعه به چند نقطه در شــهر 
مشهد و انجام كارهاي شخصي، در فرصتى مناسب متواري شده 
است. جانشين فرماندهي انتظامي مشهد تصريح كرد: متهم به 
مقر پليس انتقال و تحقيقات اوليه از متهم در حالي آغاز شد كه 
چهار شاكي ديگر نيز كه همگي راننده تاكسي بودند با مراجعه 
به كالنترى اظهار كرده اند كه فرد مذكور از آن ها هم به همين 
شيوه سرقت و كالهبرداري كرده است. متهم در تحقيقات اوليه 
مدعي شد از راننده تاكسي ها حدود 2 ميليون تومان وجه نقد و 
چند دستگاه گوشي تلفن همراه نيز سرقت كرده است. تحقيقات 
از متهم پرونده براي كشف ديگر اقدامات مجرمانه اش ادامه دارد.

كشاورزان را درآوردند

تاكسي ها 
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 شهردارى منطقه 2پاسخ دهد
جالب است شهردارى منطقه 2 بعضى مواقع 
خبرى در موضوع آســفالت فالن خيابان يا 
عرض و طــول آن  مى دهد؛ ولى جوابى در 
رابطه با تخلفات بســيار زياد ساختمانى در 
منطقه جانباز يا عبدالمطلب نمى دهد. لطفاً 

با شعور مردم بازى نكنيد.
915...1600

 مگر اينجا پاركينگ اتوبوسرانى است؟
ســاكن بولوار وحدت، فرعى وحدت 2 هســتيم؛ لطفاً به ما براى پارك و مزاحمت هر روزه و سلب 

آسايشــى كه اتوبوس هاى تحت نظارت بخش خصوصى در اين منطقه دارند، كمك كنيد ؛هر روز 
بين هفت تا هشت اتوبوس ساعت 6صبح تا غروب آسايش اين منطقه را مختل كرده اند. اين همه 
خيابان و فرعى غيرمسكونى در اين اطراف است، مگر اينجا پاركينگ اتوبوسرانى است؟ 0881...915

 بازيافت به محله ما نمى آيد
بنده يكى از ساكنان بولوار معلم مشهد هستم. حدود يك سال است كه ماشين بازيافت فقط 
تا ابتداى معلم 12 (ســروش21) مى آيد و از سروش 21 به بعد بازيافتى ها را جمع نمى كند. 
نمى دانم منطقه ما مثلث برموداســت كه هرگز پايشان را اينجا نمى گذارند؟ طورى شده كه 
مدت ها بايد حتماً با سازمان بازيافت تماس بگيرم تا با كلى سفارش براى دريافت بازيافتى ها 

مراجعه كنند. خواهش مى كنم پيگيرى فرماييد.
933...9035

 بعضى مواقع 
خبرى در موضوع آســفالت فالن خيابان يا 
عرض و طــول آن  مى دهد؛ ولى جوابى در 
رابطه با تخلفات بســيار زياد ساختمانى در 
منطقه جانباز يا عبدالمطلب نمى دهد. لطفاً 

عقيل رحمانى قاضى مهدى حقدادى، سرپرســت دادســراى 
ويژه   فضاى مجازى خراســان رضــوى، ضمن اعالم اينكه عامالن 
كالهبــردارى در فضاى مجازى طعمه هاى خــود را از ميان افراد 
متكدى، بيكار و... انتخاب مى كنند، از شهروندان خواست حتى براى 
يك لحظه اسرار بانكى خود را به ديگران ندهند؛ چرا كه در صورت 
وقوع جرم، قانون صاحب حساب ها را مى شناسد و آن ها بايد جبران 

خسارت كنند.

  ماجراى يك پرونده واقعى از زبان متهم
متهم به كالهبردارى رايانه اى از طريق فريب تلفنى كه مرد با آبرويى 
ديده مى شــد و مدعى بود در دام مجرمان فعال در فضاى مجازى 
گرفتار شــده است، به دســتورقاضى مهدى حقدادى، سرپرست 
دادسراى ويژه فضاى مجازى مركز استان مقابل ميز عدالت ايستاد؛ 
چرا كه از او خواســته شد نحوه گرفتار شدنش را مو به مو توضيح 
دهد. متهم در توضيح ماجرا گفت: من ساكن حوالى كرج هستم. 
مدتى بود كه بيكار شده بودم، صبح ها از خجالت همسر و فرزندانم 
كه توان تأمين خواسته هاى آن ها را نداشتم از خانه خارج مى شدم و 
دير وقت دوباره به خانه برمى گشتم. اين شده بود كار هر روز من تا 
شايد در يكى از روزها بتوانم جايى مشغول شوم. از طرفى چند ماهى 
بود كه اجاره خانه ام عقب افتاده بود و مالك روز به روز فشــارش را 
بيشتر مى كرد، تمامى اين مشكالت دست به دست هم داده بود تا 
فقط به فكر راه نجاتى از اين ماجرا باشم. در يكى از همين روزهاى 
تكرارى وقتى زير پل ... منتظر سوارى بودم تا خودم را به مركز شهر 
برسانم، خودرو پژو 405 جلو پايم توقف كرد، من هم سوار خودرو 
شدم. در ميان راه راننده كه زن جوانى بود، سر صحبت را باز كرد و 
من هم بدون فكر كردن تمامى مشكالت زندگى از بيكارى گرفته 
تا... همه چيز را عنوان كردم. راننده وقتى صحبت هاى من را شنيد، با 
مردى كه همراه او بود و سمت شاگرد نشسته بود كمى مشورت كرد 
و بعد به من گفت: حاضر هستى با ما كار كنى؟  براى يك لحظه برق 

از سرم پريد و تمامى مشكالت زندگى ام از پيش 
چشمانم عبور كرد، خيلى خوشحال بودم و بدون 

مكث گفتم: بله حاضر به همكارى هستم.

 هر كارت 300 هزار تومان
در ادامــه آن زن گفت: برو چند حســاب بانكى 
باز كن  و كارت بانكى بگيــر، در ازاى هر كارت 
عابربانكى كه تو به ما برسانى تا با آن كار كنيم، 
300 هزار تومان بــه تو مى دهيم. متهم پرونده 
ادامه داد: من هم كه چند وقت بود دستم تنگ 
بود به هيچ چيز ديگر جز درآمد فكر نمى كردم. 
بعد از اين ماجرا آن ها شماره همراه من را گرفتند 

و گفتند ما چند روز بعد با تو تماس خواهيم گرفت و اعالم مى كنيم 
كه چه بايد بكنى. دو سه روز بعد از تلفن همگانى تماس گرفتند و 
در يكى از خيابان هاى شهر كرج با من قرار گذاشتند، وقتى سر قرار 
رسيدم همان زن هم آنجا بود. او 400 هزار تومان به من داد و گفت 

چهار حساب براى ما باز كن و براى آن ها كارت بانكى بگير.
من كه منتظر 300 هزار تومان هاى وعده داده شده بودم، با اين صدا 
به خودم آمدم «براى همكارى ما با تو 300 هزار تومان كم است، از 
اين به بعد هر روز به حساب تو وجوهى را واريز مى كنيم و 15 درصد 

مبلغ هر واريز مال تو مابقى را هم از حساب بردار و تحويل ما بده.
تنها متهم پرونده كالهبردارى چند صد ميليون تومانى به صورت 

تلفنى، ادامه داد: افتتاح حساب انجام شد و شماره كارت ها هم در 
اختيار آن ها قرار گرفت. دو سه روز بعد با من تماس گرفتند و گفتند 
كمى پول به حساب تو واريز  شده و براى برداشت آن به كافى نت 
برو كه در كار نقد كردن پول است. روز اول 800 هزارتومان و كمى 
بعد هم يك ميليون تومان به حساب من واريز شد و طبق دستور 
آن ها 15 درصد براى خودم و مابقى را از كافى نت نقد كردم و تحويل 
فردى دادم كه آن ها به سراغم فرســتاده بودند. دو روز بعد دوباره 
همين كار تكرار شــد، اول يك ميليون تومان نقد كردم و متولى 
كافى نت عنوان كرد پول نقد كم دارد و مابقى را از جاى ديگر بگير. به 
مغازه ديگر رفتم، همين كه كارت را دادم تا وجوه آن را خارج كنم، 
سردى دستبند فوالدى را پشت دستانم احساس كردم، دستگير و 
پس از آن به مشهد منتقل شدم؛ چرا كه چند نفرى كه از حساب 
آن ها سرقت شده بود، ساكن مشهد بودند. آنجا بود كه فهميدم در 
دام چه اقدامى گرفتار شده ام و براى كالهبرداران 

پول هاى سرقت شده را نقد مى كردم!

 قاضى حقدادى:افراد نيازمند و معتاد 
طعمه اصلى مجرمان

در حاشــيه جلسه رسيدگى به جرايم متهم كه 
حدود 50 سال سن داشت، سرپرست دادسراى 
ويژه فضــاى مجازى مركز اســتان به خبرنگار 
قدس گفــت: بارها در فرصت هــاى متعدد به 
شهروندان تذكر داده ايم افرادى هستند كه دنبال 
سوءاســتفاده از اطالعات بانكى، كارت بانكى و... 
آن ها هستند.  قاضى حقدادى به نحوه پهن كردن 
دام مجرمان براى افراد ناآگاه اشــاره كرد و در تشريح اين موضوع 
گفت: براى رسيدن به اين نيت شــوم، كالهبرداران به محل هاى 
متروكه و... مراجعه و افراد متكدى، نيازمند و داراى مشــكل مادى 
را وارد بازى خود مى كنند. حتى پرونده هاى مشــابهى هم وجود 
داشت كه در آن دانشجويانى كه نياز مادى داشتند، طعمه اين اقدام 
مجرمانه شدند. اين مقام قضايى عنوان كرد: در اين دست پرونده ها 
كه نمونه هاى آن كم نيست، شــاهد اين هستيم افرادى به دليل 
مشكالت مادى كه در سطح جامعه حاكم است، گرفتار پرونده هاى 

كيفرى سنگين و گسترده اى مى شوند.
براى مثال همين فردى كه در پرونده فوق پايش گير اســت، براى 

ســود 300 هزار تومانى، درگير پرونده اى چند صدميليون تومانى 
شده است. شــاكيان زيادى هم در پرونده وجود دارند كه از آن ها  
كالهبردارى و به وجوه حاصــل از آن، به كارت بانكى فرد مذكور 

واريز شده است.

 اطالع نداشتن از ماجرا موجب تبرئه متهم نمى شود
قاضى حقدادى به يك واقعيت غيرقابل انكار اشاره كرد و ادامه داد: 
اگرچه ما امروز تشخيص مى دهيم متهم پرونده واقعاً فريب خورده، 
اما تمامى ادله و محتويات پرونده عليه او و خروجى آن اين است كه 

متهم اصلى پرونده اين فرد است.
متأسفانه كالهبرداران در تمامى مراحل نقد كردن وجوه و پولشويى، 
از متهم استفاده كرده اند، حتى برخى مواقع از شماره تلفن هاى خارج 
كشــور با او تماس و دســتورات الزم به او داده مى شده تا ردى از 
عامالن اصلى باقى نمانــد. ما از مردم توقع داريم كارت هاى بانكى 
و اطالعات آن را حتى براى يك لحظه دراختيار دوســتان و... قرار 
ندهند چه برسد به افراد ناشناســى كه هيچ اطالعاتى از آن ها در 
اختيار كسى نيست.  اطالعات بانكى اسرار خصوصى است، چطور 
افراد در مقابل انتشــار تصاوير خصوصى خــود اين قدر مراقبت و 

حساسيت دارند، بايد در اين جا هم همين گونه باشد.

 اگر كارتى اجاره داديد، تبعات آن را هم بپذيريد
سرپرست دادسراى ناحيه 7 مشهد تصريح كرد: اگر اطالعات بانكى 
را فردى با اختيار خود در دسترس افراد ديگر قرار داد، بايد در صورت 
وقوع جرم، پاسخگوى تبعات كيفرى و دستگاه قضايى هم باشد. از 
سويى به راحتى دستگاه قضايى دفاعيات اين گونه افراد را قابل قبول 
نمى داند؛ چرا كه تمامى محتويات پرونده متوجه صاحب حســاب 
است. در اين پرونده هم اتهام كالهبردارى رايانه اى از طريق فريب 
تلفنى براى متهم مطرح است كه مجازات پنج سال حبس، جزاى 

نقدى و رد مال براى اين اقدام در نظر گرفته شده است.
وى افــزود: همچنين براى متهم با توجه به اقدامات صورت گرفته 
در پرونده، وثيقه اى 300 ميليون تومانى در نظر گرفته شده كه او 
مسلماً توان پرداخت آن را ندارد. اين فرد بايد وجوهى كه از حساب 
مالباخته ها برده شده را برگرداند. به شهروندان توصيه اكيد دارم به 
هيچ عنوان سمت اين اقدامات نروند تا سرانجام مشابهى براى آن ها 

رقم نخورد. 

سرپرست دادسراى ويژه فضاى مجازى خراسان رضوى، از دردسرهاى يك اقدام عجيب خبر داد 

اجاره كارت بانكى، به قيمت جبران خسارت مالباخته ها!

ما از مردم توقع داريم 
كارت هاى بانكى و 

اطالعات آن را حتى 
براى يك لحظه دراختيار 
دوستان و... قرار ندهند 

چه برسد به افراد ناشناس

بــرش

آب و �وا

س
قد

س : 
عك

 وزش باد و ماندگارى گرماى هوا تا فردا
قدس: اداره كل هواشناسى خراسان رضوى اعالم كرد: با بررسى 
نقشه ها و خروجى مدل هاى هواشناسى، پديده جوى غالب در 
سطح استان وزش باد است. وزش باد در برخى نواحى  در ساعات 
بعد ازظهر گاهى نسبتاً شــديد همراه با گرد و غبار پيش بينى 
مى شود. همچنين امروز با تقويت كم فشار حرارتى، شاهد افزايش 
دما و روز يكشنبه با تقويت جريانات شمالى ضمن كاهش دما، 
افزايش ســرعت وزش باد و افزايش ابرناكى، در نواحى شمالى 
و شــمال غرب اســتان احتمال رگبار پراكنده باران پيش بينى 
مى شود. بر اين اساس حداقل و حداكثر هواى امروز مشهد 18 و 

38 درجه سانتيگراد باالى صفر پيش بينى شده است.

  هواى مشهد ناسالم است
همچنين براساس داده هاى مركز پايش آالينده هاى زيست محيطى، 
هواى روز گذشته  مشــهد با شاخص كيفى 131 براى سومين 
روز متوالى براى تمام گروه ها، ناسالم گزارش شده است.ايستگاه 
سرافرازان با شاخص 164هواى بسيار ناسالمى داشت. در شرايط 
آلودگى هوا بايد فعاليت در هواى آزاد را به حداقل ممكن رساند 
و بيماران قلبى و تنفسى نيز بايد مراقبت بيشترى داشته باشند.

شهردارى منطقه 
براســاس حكم 
شهردار مشــهد، مريم 
عرب احمدى به عنوان 
شــهردارى  سرپرست 
مشــهد   
منصوب شد. محمدرضا 
كاليــى در ايــن حكم 

 دستگيرى سريع گوشى قاپ حرفه اى

حرم مطهر گزينش مى شوند 
مديرعامــل 
سازمان مديريت و نظارت 
شهردارى  تاكسيرانى  بر 
براساس  گفت:  مشــهد 
حريم  كميتــه  تصميم 
نور، رانندگان تاكسى هاى 
مبادى ورودى حرم مطهر 

دومين آتش سوزى 
در منطقه حفاظت شده 
در  تنــدوره  ملى  پارك 
موجب  درگز  شهرستان 

هكتــار از عرصه هــاى 

     صفحه 3 خراسان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول
ش��رکت تعاونی مس��کن ش��ماره یک منحل��ه  در حال تصفی��ه نیروی انتظامی جلس��ه مجمع عموم��ی عادی بطور                  
فوق العاده نوبت اول را درس��اعت 10 صبح روز س��ه ش��نبه 98/07/16 در محل مشهد - مجیدیه - محمدیه 10 

مجتمع تجاری امین پ 37 برگزارمیکند .
ازکلیه اعضاء دعوت می ش��ود با همراه داش��تن مدارک مثبته جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور 

جلسه حضور بهم رسانند . 
دستورجلسه : 1-استماع گزارش هیئت تصفیه 

2-تمدید مدت تصفیه 
3-قبول استعفای هیئت تصفیه در صورت قبول انتخاب هیئت تصفیه جدید. 

4-انتخاب ناظرتصفیه
تذکر: در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه 
به عضودیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نماید.در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با وکالت 
و غیر عضور فقط یک رای با وکالت می تواند داشته باشد. عضومتقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه 
نماینده خود در تاریخهای 15و14 مهرماه به نش��انی ذکر ش��ده در باال از س��اعت 9 تا 11 با همراه داش��تن کارت 

شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند
هیئت تصفیه

/ع
98
08
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3

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همگامان فوالد توس 
به شماره ثبت 16119  و شناسه ملی: 10380317327

بدین وس��یله از کلیه سهامداران شرکت همگامان فوالد توس دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه ش��رکت فوق که در تاریخ 1398/07/10 رأس ساعت 18/30 به نشانی: کیلومتر 35 جاده 
مش��هد فریمان، ایس��تگاه سنگ بست، ش��رکت صنایع آهن و فوالد توس تش��کیل می گردد، حضور بهم 
رسانند.دستورجلس��ه: 1- انتخ��اب اعضای هیئ��ت مدیره   2- انتخاب بازرس��ین  3- انتخ��اب روزنامه 
کثیراالنتش��ار 4- اس��تماع گزارش هیئت مدی��ره و گزارش بازرس قانونی ش��رکت در خصوص عملکرد 
س��ال مالی منتهی به 1397/12/29  5- بررس��ی و تصویب ترازنامه و حس��اب س��ود و زیان شرکت برای 

سال مالی منتهی به 1397/12/29
هیئت مدیره شرکت
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 
نوبت اول  شرکت تعاونی اعتبار تاکسیرانی مشهد

مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی اعتبارتاکسیرانی 
مشهد درساعت8 صبح روز یکشنبه مورخ98/07/21 
درمح��ل دفترش��رکت واق��ع در میدان ام��ام خمینی 
برگ��زار میگردد . ل��ذا از کلیه اعضاء دع��وت مینماید 
راس موع��د مقرر در جلس��ه مذکورباهمراه داش��تن 
کارت مل��ی حض��ور بهم رس��انند و ی��ا وکالی خ��ود را 
حداکثر طی 7 روزکاری از تاریخ نش��ر آگهی با مراجعه 
به دفتر شرکت ، به منظور احراز هویت وکیل )نماینده 
عض��و( و موکل )عضو( و تأیید وکالت نامه جهت حضور 
در جلس��ه معرف��ی نمایند . بدیهی اس��ت تع��دادآراء 
وکالت��ی ه��ر عضو 3 رای وش��خص غیر عض��و تنها یک 
رای خواه��د بود. ضمنا" متقاضی��ان کاندیدای هیئت 
مدیره وبازرس��ی حداکثر 7 روز کاری ازتاریخ انتشار 
این آگهی بادرداست داشتن مدارک  مورد نیاز جهت 
تکمی��ل فرمت ثبت نام به دفتر ش��رکت تعاونی واقع 

درمیدان امام خمینی مراجعه نمایند.
دس��تور جلس��ه :1-اس��تماع گزارش هی��أت مدیره و 
ب��ازرس حقیقی    2-ط��رح و تصوی��ب صورتهای مالی 
منتهی به س��الهای 1393 ت��ا 1397   3-طرح و تصویب 
پی��ش بین��ی بودجه س��ال 1398   4-ط��رح و تصویب 

تغییرات سرمایه    5- طرح وتصویب نابرابری سهام
6- تصمی��م گی��ری درمورد اخ��ذ تس��هیالت از بانکها 

وموسسات اعتباری واشخاص حقیقی وحقوقی
7- انتخاب روزنامه محلی جهت درج آگهی ها   8-انتخاب 
اعضاء اصلی وعلی البدل هیئت مدیره   9-انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل  حقیقی شرکت برای سال مالی 98
هیئت مدیره
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ورزش خراسان

میراث فرهنگی

فرهنگ و هنر

ر گشت وگذا

حضور دوچرخه سواران خراسانی 
در اردوی تیم ملی

ملی  تیم  اردوی  قدس: 
دوچرخه سواری در بخش 
سرعت و نیمه استقامت با 
حضور پررنگ ورزشکاران 
خراسان رضوی در تهران 
برگزار می شــود. اردوی 
تیم ملی دوچرخه سواری 
در بخش ســرعت و نیمه اســتقامت با حضور ورزشــکاران 
خراسان رضوی در تهران در حال برگزاری است.بر این اساس 
در بخش آقایان در رده ســنی بزرگســاالن، محمد دانشور و 
احمد نصرآبادی از خراسان رضوی به این اردو دعوت شده اند، 
همچنین در رده ســنی جوانان ابوالفضل امین الرعیا و سینا 
غالمی از این استان در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت.

در بخش بانوان نیز پارمیدا نیکفر از خراسان رضوی به اردوی 
تیم ملی دوچرخه سواری دعوت شده است.گفتنی است؛ این 

اردوی تدارکاتی در کمپ تیم های ملی برپاست.

 رقابت  کوراش کاران خراسانی 
در ازبکستان

قدس: تیم منتخب کــوراش جوانان خراســان رضوی در 
رقابت های جایزه بزرگ ازبکستان شرکت می کند. 

رقابت های جایزه بزرگ کوراش ازبکستان به نام جام »ترمز« 
از ۱۲مهــر در اوزان منهــای ۵۵، ۶۶، ۷۳، ۸۱، ۹۰ کیلوگرم 
و مثبت ۱۰۰کیلوگرم برگزار می شــود.تیم منتخب کوراش 
جوانان خراسان رضوی به عنوان نماینده ایران با هدایت علی 
معلومات و سرپرستی سیدهادی طباطبایی در این مسابقات 
شرکت خواهد کرد.جوایز نفرات برتر به  ترتیب ۳، ۲ و یک هزار 
دالر تعیین شده است.همچنین جعفر پهلوانی، نایب قهرمان 
بازی های آسیایی جاکارتا و نایب قهرمان جهان در سال۲۰۱۹، 
برای شرکت در وزن آزاد بزرگساالن که همزمان با مسابقات 
جوانان برگزار می شــود، دعوت شده است.به نفرات برتر این 

وزن نیز به  ترتیب۱۰، ۵ و ۳هزار دالر تعلق می گیرد.

نایب قهرمانی نیشابور
 در مسابقات بسکتبال نوجوانان کشور

فــارس: رئیــس اداره 
ورزش و جوانان نیشابور 
به  نیشــابور  گفت: تیم 
خراســان  از  نمایندگی 
رضوی با قبول شکست 
نایب قهرمان  در فینال، 
بســکتبال  مســابقات 
دختران نوجوان کشور شد. محسن کاوه آهنگر، در ارتباط با 
مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان دختر کشور اظهار کرد: 
این مسابقات با برگزاری مسابقه فینال و پس از ۹ روز به کار 
خود پایان داد.رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور تصریح کرد: 
تیم تهران در مسابقه فینال توانست با غلبه بر تیم نیشابور به  
عنوان نماینده خراسان رضوی مقام نخست این مسابقات را از 
آن خود کند.وی خاطرنشان کرد: همچنین در بازی رده بندی 
تیم اصفهان توانست با نتیجه ۶۱ بر 4۸ در مقابل تیم فارس 
به پیروزی برســد و مقام سوم مســابقات را از آن خود کند.

 گام های توس در مسیر ثبت جهانی 
قــدس: مدیــر پایگاه 
میراث فرهنگی توس از 
انجام اقداماتی در مسیر 
خبر  توس  جهانی  ثبت 
زهره وندی  داد.احســان 
در جلســه بــا اعضای 
میــراث  انجمن هــای 
فرهنگی توس و مدیر انجمن های میراث فرهنگی خراســان 
رضوی که در آرامگاه فردوســی برگزار شد، با بیان این مطلب 
افزود: ارزش های تاریخی فرهنگی زیادی در توس نهفته است 
کــه باید در مرحله اول به مردم ایران، منطقه آســیا و جهان 
معرفی شود.وی با اشــاره به ارزش های برجسته توس درباره 
برنامه های پیش روی این پایگاه گفت: گام نهادن در راه ثبت 
میراث فرهنگی توس در فهرســت جهانی در دستور کار قرار 
گرفته و شرایط برای ثبت جهانی توس در حال اقدام است که 
یکی از آن ها تعطیلی 4۰۰ هکتار معدن غیرمجاز بوده است.وی 
ادامه داد: همچنین احیای برج و باروی توس از دیگر اقداماتی 
است که از سال گذشته آغاز شده و پس از عملیات پی کاوی 

برج و بارو، عملیات احیا و مرمت در حال اجراست.

فرهنگ و زندگی4
شنبه 30 شهریور 1398
 21 محرم 1441 21 سپتامبر 2019 
 سال سی و دوم 
 شماره 9067  ویژه نامه 3451 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

همزمان با روز ملی شعر و ادب  
 آرامگاه فردوسی گلباران شد

همزمــان  فخرایــی: 
با ســالروز تولد اســتاد 
بهجت  محمدحســین 
تبریــزی متخلــص به 
شهریار و روز ملی شعر؛ 
ابوالقاسم  حکیم  آرامگاه 
اخوان  مهدی  فردوسی، 

ثالث و مقبره  الشعرای شهر توس در مراسمی از سوی جمعی 
از شاعران خراسانی گلباران شد.

در این آیین جعفر مروارید؛ مدیر کل ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی، افشــین تحفه گر؛ معاون فرهنگی ارشاد و جمعی از 

مدیران و شاعران پیشکسوت خراسانی حضور داشتند.
این بازدید، حضور ملیحه بذری؛ سرپرست اداره شعر و ادب، 
جواد گنجعلی، حمید عشــقی، بیات مختاری، نیک، جلیل 
فخرایی، ناصر عرفانیان، عباس شــجری و جمعی از شاعران 

را همراه داشت.
این خبر حاکی اســت در ادامه برنامه هــای همین روز و در 
آیین رونمایی از پوســتر جشنواره داســتان کوتاه زام، مدیر 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان رضوی عنوان داشت: 
استادان شعر و ادب خراسان کم نبودند، خراسان افتخار هویت 

و عنوانش به میراث فرهنگی و ادبی آن است.
مروارید افزود: در کنار فرهنگ اســالمی می توان رویدادهای 
افتخارآفرینی را با آن خلق کرد. شاعران خراسانی می توانند با 
الهام بخشی از امام رضا)ع( که لقب مشهور ایشان رأفت است 

تداوم شعرهای آیینی خود را حفظ و آن را جهانی کنند.

   برگزاری کارگاه نقاشی سوگواره 
»هنر عاشورایی«
نقاشــی  کارگاه  قدس: 
سوگواره »هنر عاشورایی« 
انتخــاب  بــا موضــوع 
از  عاشــورایی  فرازهایی 
دو کتاب »ســقای آب و 
ادب« و »پدر، عشــق و 
پسر« به قلم سیدمهدی 

شجاعی که در فراخوان دوازدهمین دوره این سوگواره و توسط 
حوزه هنری تهران مطرح شده است، با حضور استادان حسن 
یاقوتی و احمد خلیلی فرد از نقاشــان مطرح کشــور در حوزه 
هنری خراســان رضوی برگزار شد.استاد حســن یاقوتی در 
حاشیه برگزاری این کارگاه با بیان اینکه هنر عاشورایی به ویژه 
در عرصه هنرهای تجسمی نباید صرفاً فقط به ظهر عاشورا و 
میدان نبرد بپردازد، گفت: فرازهای بسیار آموزنده و انسان سازی 
در زندگی امام حســین)ع( وجود دارد که پیش از واقعه کربال 
رخ داده و به ثمر رسیده است؛ ارزش هایی نظیر صداقت، ایثار و 
عشق ورزیدن. در واقع تمامی یاران آن حضرت پیش از اینکه 
در کربال به شهادت برسند، شهید شده اند؛ منظور شهادت به 
معنای معرفتی آن اســت که جان خود را در دست گرفتند و 
به خاطر صداقت و درستی که از امام حسین)ع( دیده بودند با 
ایشان همراه شدند.وی افزود: اما بسیاری از ما هنرمندان، پیام 
قیام امام حسین)ع( را در به تصویر کشیدن ظهر عاشورا خالصه 
کردیم و کمتر در آثار خود به بیان روشنگری های پیش و پس از 
واقعه کربال پرداختیم که به نظر من چندان ایده آل نیست. زیرا 
هنر به معنای کشف نکات واقعی و پنهان یک موضوع است و 
در تمامی جنبه های انسانی می تواند تأثیرگذار باشد.استاد احمد 
خلیلی فرد از دیگر نقاشــان شناخته شده کشور نیز گفت: در 
عرصه هنرهای تجسمی معموالً اکثر امکانات و فضاهای هنری 
آموزشــی و نمایشگاهی در تهران متمرکز شده است بنابراین 
برگزاری این برنامه ها به شــکل بین استانی در استعدادیابی و 
کاهش مشکالت هنرجویان برای ورود به عرصه حرفه ای مؤثر 
است؛ چراکه هر کدام از آنان توانایی های متفاوتی دارند و باید 

راهکار مبتنی بر توانمندی هر فرد را به او توصیه کرد.  

 دره  هایی برای فرار از هیاهوی شهر نشینی
مقدم:  کاهانی  مهدی 
دره ها و تنگه های بسیار 
زیبایی در خراسان رضوی 
وجــود دارد که طبیعتی 
شگفت انگیز را در دل خود 
جــای  داده اند. این دره ها 
عموماً با مسیرهای پرپیچ 
 و خم و پوشــش گیاهی 

خاص خود، مناظر بسیار چشمنواز و مکان مناسبی برای فرار از 
هیاهوی شهر و لختی آسایش در دامن طبیعت پدید آورده اند. به 
دلیل فراوانی این دره ها و مجال کوتاه ما، در این ستون برخی از 

این مناطق را به  طور خالصه معرفی می کنیم.
- دره انجیر: 4۵ کیلومتری جاده مشهد-کالت، جاده کارده، 
قبل از روستای آل، سمت راست. به  واسطه داشتن درختان 

انجیر وحشی به این نام شهرت یافته است.
- دره خواجــه مغــان: ۵۰ کیلومتری جاده مشــهد-کالت، 
روستای گوجگی، سمت چپ، مســیر صعود به کوه قوطی 
مرغه. این دره به  واسطه وجود زیارتگاه خواجه مغان در اوایل 

آن به این نام مشهور شده است.
- دره هــای مهتــاب و فریــز: ۲۷ کیلومتری شــمال غرب 
مشــهد، شــاندیز، بعد از روســتای زشک، ســمت راست، 
از  فریــز  ۱۲ کیلومتــری روســتای محلــه زشــک. دره 
دامنه های شــمالی رشــته کوه بینالود، ارتفاعــات مرق آغاز 
و بــه طــول ۱4 کیلومتر تــا روســتای کاهو امتــداد دارد.

- دره خوش رو )خشــکه رود/ میــازاوه(: ۲۰ کیلومتری غرب  
مشهد، طرقبه، دو کیلومتر بعد از روستای نغندر، سمت چپ 
جاده. در امتداد این دره می توانید بهترین و بلندترین دیوارهای 

کوچه باغی را مشاهده کنید.
- دره اوشکی: ۳۵ کیلومتری شمال شرق مشهد، جاده امرغان، 
روســتای هندل آباد. به طول ۱۳ کیلومتر به قله قزلق منتهی 

می شود.
- دره عارفی: ۲۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد، ابتدای جاده 

قدیم نیشابور، جاده ده غیبی، روستای عارفی.

- هوادره و پنج دره: طرقبه، روستای جاغرق.
- سوزن دره: شاندیز، سمت راست روستای ابرده علیا.

- کج دره و عاشــق دره: جاده مشــهد - کالت، جاده کارده، 
روستای خرکت.

 - دره عســکرون: طرقبــه، به  طرف عنبران، جــاده طرقدر
 کالته آهن.

   معاون بهزیستی خراسان رضوی:
 22 میلیارد ریال کمک هزینه 
آزمایش های ژنتیک در استان

ایرنا: ساالنه ۲۲ میلیارد ریال کمک هزینه آزمایش های 
ژنتیک در استان خراسان رضوی پرداخت می شود. 

معاون امور پیشــگیری اداره کل بهزیســتی خراسان 
رضوی افزود: با توجه به اهمیت مشــاوره ژنتیک و با 
هدف پیشگیری از معلولیت ها در استان، ارائه یارانه به 
منظور ترغیب افراد برای شرکت در جلسات مشاوره و 

آزمایش ژنتیک در دستور کار قرار دارد. 
حسین تنهاطلب با اشاره به اینکه شیوع معلولیت در 
استان خراسان رضوی همانند سایر نقاط کشور حدود 
4درصد جمعیت است، اضافه کرد: در سال گذشته ۵۹ 
هزار خانواده در استان خراسان رضوی مشاوره ژنتیک 

دریافت کردند. 

   در خلیل آباد اتفاق افتاد
 تولد قل عجول
 در آمبوالنس 

فارس: در پی تماســی تلفنی با اورژانس روســتای 
جعفرآباد از توابع شهرستان خلیل آباد، خبر آغاز زایمان 
مادری کــه دوقلو باردار بود، اعالم شــد که بالفاصله 
نیروهای پایــگاه اورژانس جعفرآباد به محل مأموریت 

اعزام شدند.
نیروهای اورژانس پس از رســیدن بــه محل واقع در 
روستای ســعدالدین، وضعیت مادر را بررسی کردند و 
در حیــن اعزام قل اول با فراهم کــردن اقدامات اولیه 
بهداشــتی به کمک ماما به دنیا آمد و قل دوم هم در 
بیمارستان ولی عصر)عج( بردســکن متولد شد، حال 
عمومی مادر ۳۵ ســاله و دوقلوهای عجول هفت ماهه 
خوب است. گفتنی است، این دوقلو ها هر دو پسر بودند.

   توسط بنیاد نیکوکاری ایرانیان انجام شد 
 توزیع ۴30 بسته نوشت افزار 

در مدارس مناطق محروم خواف

 قدس: با توجه به نزدیک شــدن به آغاز سال تحصیلی 
و در پی اعالِم کمپین مهِر بنیاد نیکوکاری ایرانیان برای 
تهیه نوشت افزار برای دانش آموزان بی بضاعت، در مرحله 
نخست این طرح، تعداد 4۳۰ بسته نوشت افزار توسط تیم 
جهادی این بنیاد در مدارس مناطق محروم و روستاهای 

شهرستان خواف توزیع شد.
بنیاد نیکوکاری ایرانیان هر ســال، با هدف فراهم  کردن 
ملزومات تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند، »کمپین 

لوازم التحریر« برگزار می کند.
گفتنی اســت، چندی پیش با همــت بنیاد نیکوکاری 
ایرانیان با همراهی حامیان، دو زندانی غیرعمد به کانون 

گرم خانواده بازگشتند.

7635zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

۱. جشــنواره- طبیب یونان باستان که تا 
هزارســال دیدگاه هایش در علم پزشکي به 
کارمي رفــت ۲. یگانــه- از اناجیل اربعه ۳. 
یاقوت سرخ- وســیله را توجیه نمي کند- 
اســتاني غربــي 4. رب النوع هنــر یونان 
باستان- معاضدت- میوه کال ۵. دیواربلند- 
حسد- ابروي درهم کشیده- رشدکردن ۶. 
حرف نعل اسبي انگلیسي- نام اصلي »کلیله 
ودمنه«- نفس خســته ۷. برج کج ایتالیا- 
ســخن صریح- دانه چرکي روي پوســت 
۸. روسیاه آشــپزخانه- بي ایمان- محنت 
۹. خاورزمین- حــرف نداري- از واحدهاي 
ارتشــي ۱۰. شــهرخون و قیام- کنایه از 
 آدم بسیاربخشــنده اســت- مخترع تلفن 
۱۱. خشــک مزاج- ثــروت- پدر و پســر 
جنگ طلب که هرکدام دو دوره رئیس جمهور 
آمریــکا بودنــد- شــمردن ۱۲. همدم و 
همنشــین- نقاش ایرانــي و خالق »خزان 
بســیار حمله برنده۱۳. شترمرغ  جواني«- 
 آمریکایي- صداي زیر- کیسه کشــي حمام

۱4. خانه تابستاني- خواننده برجسته موسیقي 
 سنتي کشــورمان و خالق »نگاه آسماني«

 ۱۵. پوشــاك و وســایلي که قبل از تولد 
کــودك برایش مي خرند- در گذشــته به 
دریانوردان مشهور دانمارك و نروژ مي گفتند

۱. نوع حکومت کشور روسیه- بزرگ ترین 

پهنه آبي جهان اســت ۲. قطار زیرزمیني- 
 پایه و اساس ۳. قادر- قبل- از توابع مثلثاتي 
4. از اســاطیر هندي- تعقیــب- از عناصر 
دوگانــه نمک طعام ۵. نــزول کالم خداوند 
برپیامبــرش- مارکــي بــراي خــودروي 
گران بهاي خارجي- ســوگند- پخش شده 
روي زمیــن۶. اســم ترکــي- ســردخانه 
دور  بــه  اشــاره  تحمــل-   خانگــي- 
۷. خرمن ماه- عموي لجوج پیامبر اعظم»ص« 
 ۸. دشــمن- دودلي- سفیدموي شاهنامه 
۹. اهالي بخش هایي از اروپاي قرون وسطا 
از جمله کشورهایي مانند آلمان ، فرانسه و... 
مي شدند- جامه ۱۰. خاندان- »نیست« است 
پسوند  نیست شده-  بچه زنجان-  درگویش 
مانندي ۱۱. پرچم- سنگ زیرین آسیاب- از 
حبوبات- کبــک مشــهور ۱۲. باورقلبي- 

محرم اسرار- توخالي ۱۳. درحال نالیدن- پس از غر مي آید- 
 فــروش کاال به قیمت پایین ۱4. بتون مســلح- تاج گل 
۱۵. کیف دستي آقاي مهندس- ابزار ساچمه دار کاهنده 

اصطکاك ماشین آالت

  افقی

  عمودی

مدارس سیستان وبلوچستان تنها برای25 میلیارد  تومان استثنا شدند

خداحافظی با مدارس کپری
 زاهدان / قدس   مدارس کپری و کالس های 
سیستم  با  ظاهراً  فرسوده  و  گلی  و  خشت 
گره خورده  بلوچستان  و  سیستان  آموزشی 
است و این گره کور به نظر می رسد هنوز قابل 
گشایش نیست، چنانکه دولت قرار است به جز 
سیستان و بلوچستان تمام کالس های کپری و 

خشت گلی کشور را جمع آوری کند.
جشــن خداحافظی بــا مدارس کپــری در 
سیستان و بلوچستان ریشه ای تاریخی دارد و 
تاکنون بیش از ســه بــار و افزون بر یک دهه 
گذشــته در این استان گرفته شــده است، اما 

دوباره روز از نو، روزی از نو!
خاطره مــرگ حمیدرضــا گنگوزهی، معلم 
خرید خدمات روســتای نوکجوی سیستان و 
بلوچستان که در ســال ۹۵ برای نجات جان 
دانش آموزانش هنگام ریزش دیوار فرسوده، زیر 
آوار ماند، یکی از همین تلخی های برجای مانده 
و ناشــی از کمبودها و امکانات فرســوده این 

استان است.
البته فوت این معلم تنها حادثه تلخ مدارس 
فرسوده خشــتی و گلی در این دیار نیست؛ 
»فریبــا چاردیواری« کــودك چابهاری که 
بــرای گرفتــن کتاب های درســی خود به 
مدرسه رفت و زیر آوار دیوار فرسوده مدرسه 
گرفتار شــد و جان باخت نیز یکی دیگر از 

اتفاقات تلخ رخ داده است.

 نیمی از مدارس خشتی وگلی 
در سیستا ن  وبلوچستان

در کل کشور حدود 4۰۰ مدرسه خشتی وگلی 
وجود دارد که از این تعداد ۲۰۰ مدرسه یعنی 
نیمی از آن در سیســتان و بلوچستان است و 
حاال که آموزش وپرورش از حذف این مدارس 
سخن می گوید این استان را استثنا کرده است!

بیشترین محرومیت ها از عدالت آموزشی سهم 
سیستان و بلوچستان است و براساس گفته های 
علیرضا راشکی، مدیرکل سابق نوسازی مدارس 
سیســتان و بلوچســتان، کالس های درس 
خشتی و گلی بیشــتر در مناطق روستایی و 
محروم از توابع راوان، راسک،  سیب و سوران، 
قصرقند و جاســک مشاهده می شــود و این 
مدارس پس از مدارس کپری نابســامان ترین 

فضاهای آموزشی استان هستند.

 حریف نمی شویم
سرپرست نوسازی مدارس استان در خصوص 
مدارس کپری موجود در اســتان می گوید: ما 
تقریباً در سال ۸۹ مدارس کپری مان را جمع 
کردیم، امــا باوجود این، مناطقــی داریم که 

باید با موتور بــرای یا پیاده 
به آنجا رفت.رضا ســرحدی 
زاده می گوید: قبول دارم که 
جشن کپرزدایی هم گرفتیم 
اما متأسفانه کپر جزو حقیقت 
سیستان و بلوچستان است 
ایجاد  روســتایی  وقتــی  و 
می شود، نخستین نیازی که 
دارد، مدرسه و راحت ترین راه 

دسترسی به آن، کپر است.
وی بابیــان اینکــه نزدیک 

به ۶۰۰ مدرســه کپــری را جمع کردیم ولی 
حدود ۳۰ مورد باقی مانده است، ادامه می دهد: 
متأســفانه مدارس کپری بــه وجود می آیند. 
ســرحدی زاده می گوید: ایده ال و آرزوی همه 
مسئوالن اســتان این است که مدارس کپری 
نداشته باشیم ولی این مدارس تولید می شوند 

و واقعاً حریفش نمی شویم.

 کار دشواری نیست
وی با اشــاره به ایــن موضوع که تا ســال 
تحصیلــی ۱4۰۰-۱۳۹۹ کالس های درس 
خشــتی و گلی اســتان را حذف می کنیم و 
حذف ۱۶۷ کالس درس خشــتی برای یک 
ســال تحصیلی کار دشــواری نیست، اظهار 
می کند: بــرای حذف ایــن کالس ها فقط 

نیازمند تأمین ۲۵ میلیارد تومان هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش 
که چــرا تاکنــون این رقم 
تأمیــن و به بازســازی این 
تعــداد کالس اقدام نشــده 
است، بیان می کند: ما حدود 
۲۰۰ کالس ســنگی داریم، 
برابر بــا متوســط مدارس 
کشور، مدارس تخریبی داریم 
و پایین ترین سرانه آموزشی 
باید پاسخگوی  کشــور که 
تمام این مشــکالت باشیم، 
بنابراین نمی توان فقط یک شاخه یعنی مدارس 
خشتی و گلی را در نظرگرفت و دیگر مسائل 

را رها کرد.

 عمق بازماندگی 
سرپرســت نوســازی مدارس سیســتان و 
بلوچســتان با اشــاره به اینکه در این استان 
۶۸۰ هزار دانش آموز و ۲ مترمربع با میانگین 
اســتاندارد فضای آموزشــی در کشور فاصله 
داریم، ابراز می کند: اگر قرار باشد به متوسط 
کشور برسیم یک میلیون و 4۰۰ هزار متر مربع 
فضای آموزشی نیاز است که با وضعیت فعلی 
قیمت ها یعنی متــری 4 میلیون تومان، باید 

کشور هم متوقف شود تا ما به آن ها برسیم! 
وی می گوید: یک میلیــون و 4۰۰ هزار متر 
مربع فضای آموزشی به تأمین ۶ هزار میلیارد 

تومــان اعتبار نیاز دارد که این رقم اعتبار کل 
کشور هم نیست.

وی با اشــاره به باالترین نرخ مشارکت در امر 
مدرسه ســازی ادامه می دهد: میزان تعهدات 
خیران امســال حدود ۸۰ میلیارد تومان بود 
که ۵۰ درصد آن محقق شــد، همچنین تمام 
اعتبارات ملی ســال ۹۷ با رقم ۱۷۰ میلیارد 
تومان محقق شــده است و این نشان از توجه 
دولت به سیستان وبلوچستان است، اما فاصله 
اعتبــاری که داده می شــود نســبت به کل 

محرومیت ها زیاد است.
وی ابــراز مــی کند: ممکن اســت در فضای 
فیزیکی دچار مشــکل باشــیم اما در بحث 
نیمکت در اســتان هیچ مشکلی وجود ندارد 
و با قاطعیت می گویم هیــچ دانش آموزی در 
سیستان و بلوچستان حتی منطقه بلوچستان 
مشکل میز و نیمکت ندارند و حتی در مدارس 
کپری نیز دانش آموزان روی زمین نمی نشینند.

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

300072305 پیامک کنید.

در کشور حدود 400 
مدرسه خشتی وگلی 

وجود دارد که از این 
تعداد 200 مدرسه یعنی 
نیمی از آن، در سیستان 

و بلوچستان است

بــرش
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