
 رجیستری گوشی  
با پاسپورت مسافران بی خبر!

 سهم صنایع دستی 
در بازار سوغات

قدس در گفت وگو با هنرمندان این صنعت بررسی می کندیک مقام مسئول در سازمان صمت خراسان رضوی از تخلفی عجیب پرده برداشت

مهدی مقدسی، کارشناس مسئول معاونت بازرسی 
سازمان صمت اســتان از مسافرانی که به صورت 
کاروانی به خارج از کشــور سفر می کنند خواست 
به هیچ عنوان اجــازه ندهند کپی مدارک هویتی 
آن ها در اختیار افراد نامطمئن قرار بگیرد؛ چراکه 
نمونه هــای زیادی از سوءاســتفاده از این مدارک 

گزارش شده است...

ســفر به مشــهد هم زیارت است و هم سیاحت، 
مشهد قطب صنایع دستی کشور نیز هست. صنایع 
دستی مشهد از سوغاتی های مشهوری است که 
هنگام گشت و گذار در مراکز خرید بزرگ مشهد 
می توان آن را به وفور دید. مشهد به غیر از جذب 
زائر و گردشگر داخلی و خارجی فراوان، به دلیل 

موقعیت مذهبی اش دارای...
.......صفحه 4 .......صفحه 3 

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

 تغییر قیمت نان 
از نیمه مهر ماه

.......صفحه 2 

.......صفحه 2 

زنگ مهر 
 عاطفه ها 

به صدا درآمد
استاندار خراسان رضوی گفت: مهارت آموزی در آموزش و 
پرورش یک شاخصه مهم برای رشد و پیشرفت دانش آموزان 
است.علیرضا رزم حسینی در مراسم زنگ مهر عاطفه ها که در 
دبیرستان دخترانه شهدای نیروی انتظامی واقع در حاشیه 
شهر مشــهد برگزار شد، با بیان اینکه خدمات انقالب باید 
منصفانه اعالم شود، اظهار کرد: پیش از انقالب جامعه زیر 
پوشــش آموزش و پرورش 30درصد بود و در حال حاضر 
به بیش از 90درصد رســیده است.وی افزود: نرخ باسوادی 
پیش از انقالب، پایین تر از 40درصد بود در حالی که امروز 
ســوادآموزی در کشور بیش از 90درصد شده است؛ این ها 
همه خدمات انقالب محسوب می شود.وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود خطاب به دانش آموزان هنرستان دخترانه 
شهدای نیروی انتظامی گفت: این مهم نیست که شما در 
یک منطقه محروم  تحصیل می کنید؛ چرا که محرومیت در 
برخی از مواقع فرصت محسوب شده و موجب می شود انسان 
رشد پیدا کند؛ اساساً بیشتر افرادی که دنیا را تکان داده اند از 

طبقه فرودست جامعه بوده اند...

سفر به مشهد از همه شهرهای کشور ارزان تر است
سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی در گفت وگو با قدس:

.......صفحه 4 

 گزارش قدس از فروش مواد مخدر 
در برخی دکه های عرضه مواد غذایی 

این منطقه ییالقی

 پای درد دل 
اهالی »جاغرق«

 اینجــا جاغرق اســت. منطقه ای ییالقی و خــوش آب و هوا که 
برای اســتان خراســان رضوی موهبتی است و نگینی است برای 
گردشگری شرق کشــور. با این حال این منطقه مهم گردشگری 

مدت هاست که محل تاخت ...

رئیس اتاق اصناف مشــهد گفت: قیمت نان در خراســان رضوی 
مشــخص و منتظر تأیید کارگروه آرد و نان اســت.محمود بنانژاد 
در گفت وگو بــا قدس آنالین اظهار کرد: کارهای کارشناســی و 

تصمیمات اولیه این موضوع انجام شده است...

.......صفحه 2 
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برخی مزارع استان مشکوک به 
عامل پوسیدگی پیاز زعفران هستند

ایسنا: مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی گفت: مشــکلی که اکنون در برخی 
از مزارع زعفران مشــاهده شده، مشــکوک به عامل 
پوســیدگی پیاز زعفران اســت اما آفت بــه گونه ای 
نیســت که کل زعفران ها آلوده به یک بیماری خاص 
شده باشند، بلکه منطقه هایی در برخی شهرستان ها و 
برخی مزارع آلوده شده اند. فاطمه حالج نیا در خصوص 
مشــاهده آفت هایی در مزارع زعفران، اظهار کرد: در 
خصوص زعفران، کشــاورزان حتماً باید شــرایطی را 
رعایت کنند، بحث های زراعی برای این محصول بسیار 

مهم است. 
وی عنوان کرد: در برخی از موارد عالیمی از قبیل وجود 
لکه های سیاه رنگ روی پیاز مشاهده می شود. الزم است 
کشاورزان هر زمان می خواهند زعفران را کشت کنند، 
حتماً پیاز سالم برای کشــت انتخاب نمایند تا عامل 
بیماری را جابه جا نکنند. پیاز آلوده موجب می شــود 
محلی که قصد دارند کشت انجام دهند، آلوده شود. باید 
در زمان کشت عمق کاشت را حتماً رعایت کنند زیرا 
این موضوع بسیار مهم است، اگر عمق کاشت رعایت 

شود حتماً محصول بهتری خواهند داشت.

فرمانده انتظامی استان خبر داد
کاهش 23 درصدی نزاع و درگیری 

در خراسان شمالی
بجنورد- خبرنگار قدس: فرمانده انتظامی خراسان 
شمالی با اشــاره به وقوع 4۷۵ فقره نزاع و درگیری و 
کاهش 23 درصدی آن نسبت به سال گذشته، میزان 
وقوع جرایم خشن و مســلحانه استان را نیز همراه با 
کاهــش عنوان کرد و گفــت: در این مدت 3۷۵ فقره 
پرونده کالهبرداری و جعل گزارش شده که با دستگیری 
200 نفر، ۸۵ درصد این پرونده ها منجر به کشف شده 
است.سردار علیرضا مظاهری در نشست خبری اظهار 
کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۱۵ فقره قتل در خراسان 
شــمالی رخ داد در صورتی که در ۶ ماهه نخست سال 
گذشته این آمار ۶ فقره بود که این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، ۱۵0 درصد افزایش داشته است.

مظاهری میزان کل پرونده های تشکیل شده این استان 
در ســال جاری را 42 هزار و ۵9 مــورد اعالم و بیان 
کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد 
کاهش یافته است.وی گفت: ۱0 طرح سراسری مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز نیز در استان به اجرا درآمد که در آن 
۶4۵ نفر با ۸۵ میلیارد ریال تخلف دستگیر شدند و ۱۱ 
پرونده جرایم اقتصادی، زمین خواری و رباخواری نیز به 
ارزش 4 میلیارد ریال رسیدگی شد که ۱4 نفر در این 

خصوص دستگیر شدند.

  استاندار خراسان شمالی 
در بازدید از سازمان هواشناسی:

 رفع نداشته های هواشناسی 
 مربوط به تمامی ادارات است

بجنورد- خبرنگار قدس: استاندار خراسان شمالی 
گفت: هشــدارهای سازمان هواشناســی برای تمامی 
دســتگاه های اجرایی از اهمیت باالیی برخوردار است، 
بنابراین رفع نداشته های این ســازمان هم مربوط به 

تمامی ادارات است.
محمدعلی شجاعی ضمن بازدید از سازمان هواشناسی 
استان، در جلسه ارائه گزارش در خصوص بررسی موانع 
و ارائه پیشنهادات قابل پیگیری در توسعه هواشناسی 
استان اظهار کرد:همراهی مجموعه سازمان هواشناسی 
در ســیل اخیر ســال جاری قابل قدردانی است . وی 
افزود: اعتقاد به بحث کارشناســی حوزه هواشناسی، 
تشکیل جلســات مستمر و اعتماد به گزارش های این 
ســازمان موجب شد تا سیل به خوبی مدیریت و مهار 
شــود و خسارات آن کاهش یابد.شجاعی تصریح کرد: 
امروزه بحث هواشناسی، داده ها، مراکز هواشناسی،علم و 
تکنولوژی از مباحث بااهمیت است که بدون شک بحث 
وقوع ســیل و بحران های آن، با وجود همین داده های 
هواشناسی میسر شد.وی تصریح کرد: هرچه تجهیزات 
این سازمان به روزتر باشد عملیات و مأموریت های آنان 
جامع تر خواهد بود و باید بخش مهم نداشته های این 
سازمان از جمله تبدیل ایستگاه های سنتی به مدرن و 
تجهیز ایستگاه های هواشناسی در دستور کار قرار گیرد.

خبرخبر

 تکتم بهاردوســت: هر از چند گاهی 
خبرهــای مختلفــی دربــاره کاهش یا 
افزایش قیمت گوشــی تلفن همراه در بازار ایران 
می خوانیــم، اما پیش بینی صحیــح در این زمینه 
دشوار است. افزایش ها بسیار قابل توجه و کاهش ها 
تقریباً خنده  دار اســت. به همین انگیزه با افشین 
حدادی، رئیس اتحادیه فروشــندگان گوشی تلفن 
همــراه در مشــهد گفت وگویــی کرده ایــم که 

می خوانید.

و  فراز  موبایل  بازار  ماه های گذشــته  در 
نشــیب های زیادی داشته است. وعده داده 
شــده بود که قیمت ها تا 3۰درصد و بیشتر 
کاهش می یابد آیا ایــن کاهش قیمت ها در 

بازار رقم خورده است؟
بله ما در دو ســه ماه گذشــته حداقل 30درصد 
کاهش قیمت داشته ایم و تا جایی که به صنف ما 
مربوط می شد به وعده مان عمل کردیم بقیه اش به 
دولت مربوط می شود و البته قیمت دالر. نمی شود 
که قیمت دالر ۱۱ هزار تومان باشــد و ما گوشی 

تلفن همراه را با دالر ۷ هزار تومانی بفروشیم.
چون گوشــی تلفن همراه به قیمــت ارز روز وارد 

می شــود و دولت هم که نمی آیــد ارز نیمایی به 
گوشــی تلفن همراه اختصاص بدهد. آنچه مسلم 
اســت در حال حاضر تراز قیمتی در کمترین حد 
آن اســت و حتی واردکنندگانی کــه می توانند با 
ســود ۱۵درصد جنسشــان را وارد کنند در حال 
حاضر به ســود 2درصدی راضی شده اند و بازار را 
از گوشــی های مورد نیاز پــر کرده اند. دیگر بعید 
می دانم از ایــن ارزان تر ممکن باشــد مگر اینکه 
قیمت کاالها در جهان افت چشــمگیری داشــته 
باشد. به نظرم اکنون وضعیت بازار در مطلوب ترین 
شکل ممکن است. بد نیســت بدانید که در حال 
حاضر قیمت گوشــی تلفن همراه در ایران از دبی 
هم ارزان تر است به دلیل اینکه کاال زیاد وارد شده 
است و هنوز هم به قیمت گذشته فروخته می شود.

آیا واردات گوشی توانســت نیاز بازار را 
تأمین کند؟ پس چرا هنوز قاچاق گوشــی 

انجام می شود؟
بله گفتم که واردات گوشــی توانســته به راحتی 
بــازار را تأمین بکند ولــی در خصوص بخش دوم 
پرسشــتان باید بگویم که مقصر قاچاق گوشــی 
موبایل دولت اســت؛ چون امکانی بــه نام واردات 

مســافری ایجاد کرده و کلی ایجاد مشــکل کرده 
اســت. ما در حال حاضر طرح رجیستری را داریم 
که اگر این طرح بسته باشد مردم نمی توانند گوشی 
وارد کنند. هر چه گوشی قاچاق در بازار وجود دارد 
از همین طریق وارد می شــود چون مسافر می آید 
امتیاز پاســپورتش را به کاسب می فروشد و از این 
طریق کلی گوشی تقلبی و فاقد کیفیت وارد بازار 

شده و موجب اختالل در بازار شده است.

مــردم نگــران هســتند که بــا این 
رجیستری های مسافری گوشی بخرند و فردا 

قطع شود. چه توصیه ای دارید؟
با توجه به اینکه همه کاال هــا ماه ها گارانتی دارد 
دلیلی ندارد مردم کاالی قاچاق یا مسافری بخرند، 
بهتر اســت از کاالهایی که دارای گارانتی هستند 
اســتفاده کنند. وقتی ما ۱۷0 شرکت واردکننده 
داریم و منعی هم برای واردات و مجوز نیست و این 
انحصار هم از بین رفته است دیگر دلیلی ندارد که 

ما چیزی به عنوان واردات مسافری داشته باشیم.
در حــال حاضر ما کلی شــکایت در اتحادیه بابت 
همین کدهای انتقال مالکیت داریم. در حال حاضر 
دولت این کاالی مســافری را عماًل به یک کاالی 

تجاری تبدیل کرده است.

با توجــه به کاهش قیمــت ارز در میان 
واردکنندگان، پیش بینی شما از بازار چیست؟

در حال حاضر گوشــی تلفن همراه به کف قیمتی 
خودش رســیده اســت البته در گوشی های تا ۷ 
میلیون تومان ولی در گوشی های باالی ۷میلیون 
تومــان چون وضعیت مســافری دارد اصاًل مبنای 
ما نیســت اگر همین وضعیت هم از طریق دولت 
ساماندهی بشــود آنجا هم خدمات بهتری نصیب 
مصرف کننده می شود و هم کاالی بهتری می تواند 
خریــداری کند که در وضعیت حال حاضر به نظر 
من هم قیمت ها خوب اســت و هم وضعیت بازار 
در قســمتی که گوشی به صورت تجاری وارد بازار 

می شود.

بازار مشهد به گوشــی تلفن همراه  نیاز 
تأمین شده یا هنوز در بازار کمبود داریم؟

بله تأمین شــده است ضمن اینکه در مشهد چند 
نفر واردکننده هستند و واردات مازاد نیاز در کشور 
از طریق تهران توزیع می شود و ما هیچ مشکلی در 

تأمین کاال نداریم.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد در گفت وگو با قدس:

گوشی تلفن همراه در مشهد ارزان تر از دبی است

دبیر شــورای عالی هماهنگی  بانک های خراســان 
رضوی گفت: گزارش و آماری از هیچ مرجع رســمی 

در خصوص کارتخوان های اجاره ای در استان نداریم.
حســن مونســان  اظهار کرد: بانک ها با احراز هویت 
کامل دســتگاه کارتخوان اختصاص می دهند، یعنی 
باید جمیع شرایطی که برایشان در نظر گرفته شده 

را داشته باشند.
وی افزود: چندان مفهومی ندارد که دستگاه کارتخوان 
اجاره ای داشته باشیم، مگر اینکه در آن جعل و تقلبی 
صورت گرفته باشــد، زیرا دستگاه کارتخوان براساس 
ضوابطی کــه بانک مرکزی تعیین کرده برای افرادی 
اســت که دارای شغل و کســب و کار هستند، باید 
شــرایط الزم را داشته باشند و براساس شرایطی که 
برای آن ها در نظر گرفته شده، اختصاص داده می شود.

مونســان ادامه داد: پذیرنده اصلی احراز هویت شده 
و حسابی که متصل می شــود باید حساب شناخته 
شده ای بوده و مسیر وجوهی که واریز می شود کاماًل 
مشخص و قابل ردیابی باشد، اگر در این بخش موارد 
خاصی باشــد که در اثر جعل و تقلب به کسی داده 
شــود، آمارش را نداریم و تاکنون گزارشــی در این 
خصوص به ما ارسال نشده که در این زمینه اطالعاتی 

داشته باشیم.
دبیر شورای عالی هماهنگی  بانک های خراسان رضوی 
اضافه کرد: من نمی گویم کارتخــوان اجاره ای وجود 
ندارد اما زمانی که دســتگاه اختصاص پیدا می کند، 

الزاماً طبق قانون باید احراز هویت کامل صورت گیرد. 
فردی که مطالبه دســتگاه کارتخوان می کند، بانک 
موظف است تا پروتکل بانک مرکزی را رعایت و احراز 
هویت کرده، اســناد و مدارک را بگیرد و کارتخوان را 
تحویل دهد. اگر در این بین کارتخوانی در اثر جعل به 
کســی داده شده باشد، موضوع جدایی بوده و ممکن 
است وجود داشته باشد اما ما گزارش و آماری از هیچ 
مرجع رســمی در خصــوص کارتخوان های اجاره ای 
نداریم.وی عنوان کرد: اکنون حســاب های اجاره ای 
مرســوم شده مبنی بر اینکه فرد حسابی در بانک باز 
کرده و کارت خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، 
اصالت حســاب درست اســت اما فردی که صاحب 
حساب بوده نباید اســتفاده از حسابش را در اختیار 
دیگران قرار دهد.وی خاطرنشــان کرد: کارتخوان نیز 
به همین شکل اســت، کسی که کارتخوان می گیرد 
باید احراز هویت شود و باید تمام ضوابط تعیین شده 
را داشــته باشد اما اینکه دارنده و پذیرنده، کارتخوان 
خود را به کســی واگذار کرده باشد که از آن استفاده 
یا سوءاستفاده شود، چندان برای ما قابل احراز نیست، 
مگر اینکه موارد خاصی گزارش و به صورت موردی و 

مصداقی پرداخته شود.
وی بیان کرد: دارندگان کارتخوان فریب افراد را نخورند 
و اجازه ندهند با مبلغ ناچیزی تطمیعشــان کنند و 
تحت هیچ شــرایطی حساب ها و کارتخوان های خود 

را در اختیار هیچ کسی قرار ندهند .

دبیر شورای عالی هماهنگی  بانک های استان:

کارتخوان های اجاره ای در خراسان رضوی آمار رسمی ندارد
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 سال سی و دوم  
 شماره 9078  
ویژه نامه 3462 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت دوم شرکت تعاونی چند منظوره عام 

تریکو کشباف خراسان به شماره ثبت 2022 و 
شناسه ملی 10380164339

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی فوق الذکر 
دفتر  محل  در   98/07/23 مورخ  صبح   10 ساعت  راس 
شرکت واقع در انتهای سی متری طالب – نبش مفتح 
43 برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت 
میشود با همراه داشتن دفترچه عضویت و کارت ملی 

در جلسه فوق شرکت نمایند.
دستور جلسه :

1- گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و بازرسین
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397 

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی برای سال 
1398

4- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت 
یکسال

5- طرح و تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات 
سهامداران

6- طرح فروش یک قطعه زمین 1000 متری شرکت
یادآوری:

1- از اعضا محترمی که مایل به کاندیدا شدن در سمت 
بازرسی می باشند تقاضا میشود تا تاریخ 98/07/17 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند
هر  جلسه  در  غایب  عضو  هر  ازطرف  نمایندگی  به   -2
عضو فقط سه وکالت و غیر عضو فقط یک وکالت می تواند 
داشته باشد که باید وکالتنامه کتبی در دفتر شرکت 

با حضور طرفین تا تاریخ 98/07/17 تنظیم شود.
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام

تریکو کشباف استان خراسان
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاونی مسکن مهر 179               تاریخ انتشار: 1398/07/11

بدینوسیله از کلیه اعضائ محترم دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاونی مسکن مهر 179 که در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 98/08/14 در محل بلوار فردوسی خیابان ثمانه 
ثمانه 3، تعاون 3، پالک 33 تشکیل میشود حضور بهم رسانند. طبق ماده 19 آئین نامه اجرائی مجامع عمومی در 
صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی به عللی میسر نباشد میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو 
دیگری واگذار نماید و تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. 
ضمنًا داوطلبان سمت بازرس می بایست حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه به  
دفتر شرکت تعاونی مدارک خود را تسلیم هیئت مدیره نمایند در غیر اینصورت هیچگونه عذری از طرف کاندیداتور 

پذیرفته نخواهد بود
دستور جلسه : 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه مربوط به سالهای مالی 94، 95، 96 و 97
3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1398

4- تعیین تکلیف در خصوص اعضائ بدهکار و واحدهای مازاد   5- طرح و تصویب در خصوص ادامه فعالیت پروژه 
6- طرح و تصویب در خصوص اخذ تسهیالت بانکی از 40 میلیون به 45 میلیون 

7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی 98
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر 179
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  ش�رکت تعاونی تولیدی وتوزیعی باغس�تان لنگرمشهد
بدینوس��یله ازکلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود که در روز جمعه 1398/08/03 ساعت 10 صبح درمحل 

تاالر مرکز بهداشت شماره یک مشهد واقع در انتهای بلوار وکیل آباد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره 

2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
3- طرح و تصویب قطع انشعاب آب و پیگیری قانونی اعضایی که شارژ سالیانه خودرا پرداخت ننموده اند.

4- طرح و تصویب 20% جریمه عدم پرداخت به موقع شارژ سالیانه
5-طرح و تصویب حق الجلسه اعضا هیئت مدیره و حقوق و پاداش مدیرعامل
6-طرح و تصویب اجرای نصب کنتور آب جهت کلیه قطعات با هزینه خود اعضا

هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی باغستان لنگر مشهد
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گزارش قدس از فروش مواد مخدر در برخی دکه های عرضه مواد غذایی این منطقه ییالقی

پای درد دل اهالی »جاغرق« 
هاشــم رســائی فر اینجا جاغرق است. 
منطقــه ای ییالقی و خوش آب و هوا که برای 
استان خراسان رضوی موهبتی است و نگینی 
است برای گردشگری شرق کشور. با این حال 
این منطقه مهم گردشــگری مدت هاست که 
محل تاخت و تاز سوداگران بهداشت و سالمت 
شده و آرامش بومی ها و باغدارانش مختل شده 

است.
به گفته اهالی منطقه دکه دارهای فصلی، اینجا 
را محلی برای ســودجویی خود قــرار داده و 
عالوه بر ایجاد مزاحمت برای بومی ها سالمت 
گردشــگرها را نیز هدف قرار داده و به ادعای 
برخی از مردم گاه با توزیع انواع مواد مخدر در 
دکه های خود موجب بدنامی منطقه شده اند. 
قصه پرغصــه این دکه دارها از چند زاویه قابل 
پیگیری اســت که در این گــزارش به ابعاد 

مختلف آن خواهیم پرداخت. 

 شلیک به بهداشت
اهالی معتقدند دکه دارهای غیربومی برای ارائه 
اجناس خــود چون بالل، قارچ و سوســیس 
کبابی بعضــاً از آب رودخانــه ای که آبش به 
هیچ وجه بهداشتی نیست استفاده می کنند و 
مملو از آشــغال هایی است که خودشان منبع 
آلودگی اند. با این حال این ســودجویان بدون 
توجه به این مسائل، عالوه بر فروش با قیمت 
بسیار باالی محصوالتشان زائران و مجاوران را 
هم میهمان این مواد غذایی کامالً غیربهداشتی 
می کنند. عجیب است که یک بار هم مسئوالن 
بهداشــت منطقه وارد این بحث نشده و برای 

جمع آوری آن ها آستین باال نزدند.

 مواد مخدر و نا امنی منطقه
این دکه های غیرمجاز البته فروش اصلی شان 
بر اســاس گفته بومی هــا محصوالت دیگری 
اســت. خیلی از محلی ها به چشم خود دیدند 
که ایــن دکه دارها از فروش بــالل و قارچ به 
عنوان پوشش اســتفاده کرده و در عمل انواع 
مواد مخدر در منطقه توزیع می کنند. در این 
باره شکایت های مختلفی از سوی ساکنان به 
مراجع ذی صالح ارسال شده که با واکنش هایی 
هم روبه رو شــده اما ریشــه کن نشده و حتی 

گسترش پیدا کرده است.
یکی از مغازه دارهای منطقه می گوید: ما اینجا 
اجاره های سنگین می دهیم و باید به بهداشت 
و ســایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشیم ولی 
دکه دارها بــدون هیچ اجــاره ای درآمدهای 
سرسام آور دارند. از کجا؟ از فروش مواد مخدر 
و... همین عامل موجب شده خیلی از جوانان 
منطقــه در معرض اعتیاد قرار گرفته و خیلی 
از معتادان مناطق اطراف آخر شــب ها به این 

نواحی هجوم می آورند.

 مزاحمت های محلی
این دکه ها به دلیل داشتن مشتری های خاص 

عمدتاً ســبب راه بندان بوده 
و بــا توجه به قــرار گرفتن 
ویالهای  و  باغ هــا  مقابــل 
شــخصی تا پاســی از شب 
برای ساکنان ایجاد مزاحمت 
اقدام  گاهی  آن ها  می کنند. 
بــه بــرق دزدی و گازدزدی 
از باغ هــا و ویالهــا کرده و 
زباله هــای خــود را در کنار 

معابر رها می کنند. 
بهرامی یکــی از باغدارهای 
منطقه می گویــد: هر صبح 
باید کلــی زبالــه را از کنار 

جوی های آب و کنار دیوارهای باغ جمع کرده 
و هیچ کمکی بــرای جمع آوری این دکه دارها 
نمی شود. این باغدار قدیمی می افزاید: شب ها 
به دلیل ازدحام مشتریان دکه ها حتی نمی توانم 

وسیله نقلیه و وسایل باغی را وارد باغ کنم.

  شکایت های متعدد
تعدادی از مردم محلــی و باغداران منطقه با 
مراجعه به دفتر روزنامه طوماری امضا شده را 
با خود آوردند که حاوی درخواست رسیدگی 
ســریع به معضالت ایجاد شــده توسط این 
دکه داران بود. آن ها دستور مستقیم دادستانی 
برای ورود نیروی انتظامی منطقه برای برخورد 
با این دکه داران را هم داشتند و البته با فرماندار 
هم دیدارهای متعددی داشتند. به نظر می رسد 
مشکالت منطقه تنها دامن بومی ها را نمی گیرد 
و با توجه به مراجعه مکــرر زائران و مجاوران 
به این ناحیه باید اقدام عاجل از سوی مراجع 

ذی صالح صورت گیرد.

 شروط الزم برای فعالیت دکه ها 
از نگاه فرماندار

سیدحسن حسینی، فرماندار شهرستان طرقبه 
شــاندیز در واکنش به جریانــات موجود در 
بحث دکه داران روستای جاغرق و موضوعات 
پیرامــون آن به خبرنگار مــا می گوید: آنچه 

در مــورد منطقــه جاغرق 
و طرقبــه وجــود دارد این 
اســت که آنجا به منطقه ای 
شــده  تبدیل  گردشــگری 
اســت و مردم دوست دارند 
زمانی که به چنین جاهایی 
مراجعه می کنند از شــرایط 
موجود لــذت ببرند. یکی از 
مــواردی که موجــب لذت 
می شــود  مراجعه کنندگان 
قطعــاً اســتفاده از خورد و 
خوراک و نیز مــواد غذایی 
اســت که در دسترس آن ها 
قرار می گیــرد که می توانــد آورده اقتصادی 
خوبی نیز برای بومی های آنجا داشته باشد اما 
شرط اصلی و اساسی این قضیه رعایت مسائل 

بهداشتی، امنیتی و اجتماعی است.

 تعلل دهیاری جاغرق
وی در ادامــه می افزاید: نمی توان این قضیه را 
کتمان کرد که تعداد زیادی از دکه های فروش 
مواد غذایی از جمله بالل، باقالی و لبو در مسیر 
روســتای جاغرق وجود دارند که این موضوع 
پیش از این هم در حوزه شــهر طرقبه وجود 
داشت که شــهرداری این جریان را با رعایت 
اصول قانونی، مجــوزدار کرد و در حال حاضر 
آن هایی که مجوز دارند با در نظر داشتن این 
موضوع که فقط مجاز به فروش سه قلم مواد 
خوراکی از جمله بالل ، لبو و باقالی هســتند 
فعالیت دارند، این جریان باید برای دکه داران 
روســتای جاغرق هــم لحاظ شــود. در این 
چارچوب هر آنچه جز این سه قلم مواد غذایی، 
به مــردم فروخته شــود غیرقانونی و خالف 
خواهد بود. ما این موضوع را به دهیاری جاغرق 
نیز منتقل و اعالم کردیم خودشان نسبت به 
ساماندهی دکه ها اقدام کنند اما متأسفانه اقدام 
چندانی صورت نگرفت. فرماندار شهرســتان 
طرقبه شــاندیز افزود: پــس از اینکه اقدامی 
از سوی دهیاری انجام نشــد اعضای شورای 

جاغرق و دهیاری را در جلسه ای که دادستانی 
نیز حضور داشت دعوت کردیم و ضمن اینکه 
عواقب و معضالت این نابسامانی ها را به آن ها 
گوشــزد کردیم، آن ها را موظف کردیم که در 
مدت یک هفته دکه ها را ساماندهی نمایند و 
تعداد آن ها به قدری زیاد است که مزاحمت ها 
برای مردم، عبور و مرور ماشین ها و حتی جلو 
در باغ ها و ویالهای مردم بسیار زیاد است. پس 
از آن حدود 30 تا 40درصد کار انجام شد اما 
باز هم متأسفانه به دلیل برخی موارد از جمله 
مالحظاتــی که به لحاظ فامیلی و قومی و نیز 
درآمدزایی که این کار دارد به طور کامل انجام 

نشده است و باید این اتفاق بیفتد.

 شدیدترین برخوردها 
در انتظار متخلفان

حسینی در واکنش به این موضوع که متأسفانه 
گزارش هایی از سوی مردم رسیده که برخی از 
دکه داران بعضاً اقدام به فروش انواع مواد مخدر 
در ساعتی از شب می نمایند، اظهار کرد: همان 
طور که عنوان کردم فروش مواد غذایی مجاز 
به جز ســه قلم مواد غذایی لبو، باقالی و بالل 
در این دکه ها غیرقانونی اســت و با متخلفان 
برخورد قانونی می شود چه برسد به فروش مواد 
و ســایر اقالم که در این خصوص شدیدترین 
برخوردها از ســوی مقامات انتظامی و قضایی 
صورت می گیرد. در همین راســتا اگر تخلفی 
صورت بگیرد دهیاری باید پاسخگو باشد که 
به نظر می رســد دهیاری در موارد ذکر شده 
چندان موفق نبوده است. در این خصوص با 
اینکه شورا باید دهیار را استیضاح نماید اگر 
این اتفاق نیفتد مــا در چارچوب اختیاراتی 
که وجود دارد با دهیــاری برخورد خواهیم 
کــرد؛ چرا که نمی شــود قانــون را معطل 
گذاشــت و تخلفاتی اینچنینــی را نادیده 
گرفت. در مجموع آنچه مسلم است باید در 
چارچوب قانون این موضوع ساماندهی شود 
بــه صورتی که نه تخلفی صــورت بگیرد نه 

مزاحمتی برای مردم ایجاد شود.

  زنگ مهرعاطفه ها به صدا در آمد
استــانـــدار  قــدس: 
خراســان رضوی گفت: 
در  مـهــارت آمــــوزی 
آموزش و پــرورش یک 
برای رشد  شاخصه مهم 
دانش آموزان  پیشرفت  و 

است.
علیرضا رزم حســینی در مراســم زنگ مهــر عاطفه ها که در 
دبیرستان دخترانه شــهدای نیروی انتظامی واقع در حاشیه 
شهر مشــهد برگزار شــد، با بیان اینکه خدمات انقالب باید 
منصفانه اعالم شــود، اظهار کرد: پیــش از انقالب جامعه زیر 
پوشــش آموزش و پرورش 30درصد بود و در حال حاضر به 

بیش از 90درصد رسیده است.
وی افزود: نرخ باسوادی پیش از انقالب، پایین تر از 40درصد 
بود در حالی که امروز سوادآموزی در کشور بیش از 90درصد 

شده است؛ این ها همه خدمات انقالب محسوب می شود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود خطاب به دانش آموزان 
هنرســتان دخترانه شــهدای نیروی انتظامی گفت: این مهم 
نیســت که شــما در یک منطقه محروم  تحصیل می کنید؛ 
چرا که محرومیت در برخی از مواقع فرصت محسوب شده و 
موجب می شود انسان رشد پیدا کند؛ اساساً بیشتر افرادی که 

دنیا را تکان داده اند از طبقه فرودست جامعه بوده اند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: 
مدل اقتصادی استاندار، نگرش جدیدی در حوزه توانمندسازی 

اجتماعی و محرومیت زدایی است.
حبیب اهلل آسوده اظهار کرد: مفهوم مدل اقتصادی که استاندار 
اجرا کرده ، این است که مردم باید پای کار بیایند تا پیشرفت 

حاصل شود.
وی بیان کرد: مدل مثلث توســعه اقتصــادی فرهنگی بدون 
اغراق یک نگرش جدید و یک همگرایی در حوزه توانمندسازی 
اجتماعی و فردی و محرومیت زدایی در اســتان است که در 
قالب آن بیش از 100هزار میلیارد تومان تفاهم نامه امضا شده 

است.
وی گفت: در خراسان رضوی اجازه نمی دهیم کسی به خاطر 
مشکل مالی ترک تحصیل کند؛ افرادی که زیر پوشش کمیته 
امداد قرار دارند افراد شــریفی هستند که به دلیل یک حادثه 

اقتصادی در شرایط زندگی دچار اختالل شده اند.

قدس گزارش می دهد
  روزهای خاک نشینی در »روستای قصر«

محبوبه علی پور: جاده 
ســیمان را که به طرف 
شــهرک مهــرگان طی 
کنید، پس از کمتر از 20 
دقیقه بــا ورود به محله 
کشمیری 19 به روستای 
روستایی  می رسید؛  قصر 
که از نام باشکوه و اشرافی اش نصیبی نبرده و خاک نشین است؛ 
حتی برای یافتن نامش روی نقشه های کاغذی هم باید صبوری 
به خرج داد و در کمتر نقشــه جغرافیایی مشهد وحومه می توان 

نامی از آن دید. 

 اجرای طرح برای نیمی از روستا
مرد، میانســال است و درمانده؛ این را می توان از نگاهش خواند. 
زمانی که از خانمی می پرســم شما چه مشــکلی دارید، مرد با 
خشمی پنهان خطاب به همراهش می گوید: مشکالت ما که کم 
نیست. این مشکل نیست که توی روستا 700 هکتار زمین باشد 
اما جوان ها و بچه هایمان برای کار وکشاورزی به شاهرود، تربت و 

شهرهای دیگر بروند؟
زن جوان وارد بحث شــده و اظهار می کند: خیلی مشکل داریم 
که حتی گفتنش وقت می خواهد. منازل سرکوچه از گاز شهری 
استفاده می کنند اما از وســط های کوچه از گاز خبری نیست، 
می گویند: غیرقانونی ساخته شده و داخل طرح نیست؛ مگر چنین 
توجیهی قابل قبول و منطقی اســت؟ می گویم، چطور می توان 
داخل طرح و از گاز شهری برخوردار شد؛ جواب می دهند: باید 30 
میلیون تومان بدهید! من که آمدم در این روستا زندگی می کنم 
30 میلیون تومانم کجاست؟ همچنین مردم این روستا آب ندارند؛ 
امسال تابستان دو روز آب داشتیم و سه روز دیگر بی آب بودیم. 

زن میانسالی نیز می گوید: ما خودمان از قبل چاه آب داشتیم و 
با هیچ مشــکلی روبه رو نبودیم، اما چاه آب روستا را پر کردند و 
قرار شد از خط لوله مشترکی با روستای برقی و شهرک مهرگان 
استفاده کنیم. مردم روستاهای دیگر از آن برای کشاورزی خود 

استفاده کرده و نمی گذارند آب داشته باشیم. 
یکــی از اهالی که به دلیل مشــکالت اقتصادی از مشــهد به 
این روســتا مهاجرت کرده نیز تأکید می کند: ما برای خالصی 
از اجاره نشــینی به اینجا پناه آوردیم، اما اینجا هم اجاره نشین 
هســتیم، چون اجازه ساخت وســاز نمی دهند. اگر مســئولی 
صدایمان را می شــنود، بگویید، ما فقــط می خواهیم خانه ای 
بســازیم، پس مشــکالت طرح را حل کرده و تکلیف مردم را 
روشــن کنند. زن میانسال دیگری نیز ادامه می دهد: بچه های 
ما ازدواج کرده انــد و با بیچارگی 60-50 متر زمین خریده اند، 
حاال که می خواهند بسازند از شهرداری مأمور می آید و خراب 
می کند؛ مگر شهرداری مشهد چه خدماتی به ما داده که دنبال 

خالفی و ساخت وسازهای غیرقانونی اینجاست؟
در میان همهمه روســتاییان، مردی درباره پیشــینه مالکیت 
روستا می گوید: بخشی از زمین های این روستا از گذشته های 
دور جزو »موقوفه خاندان سروقدی« بوده، اما برخی از فرزندان 
این طایفه همان زمان، سهم خود را به مردم فروخته اند و مردم 
ساخت وساز کرده اند؛ این درحالی است که بازماندگان آن ها ادعا 
می کنند زمین وقفی است و باید مالکیت به این موقوفه برگردد. 
چند ســالی است اسنادی را که داشــتیم به محاکم قضایی و 

اداره های مختلف برده ایم، اما نتیجه ای نگرفتیم. 
یکی دیگر از ساکنان روستا نیز تأکید می کند: سال هاست دامداری 
در اینجا فعال است و از بوی نامطبوع و حشرات مزاحمش به ستوه 
آمده ایم. هرچقدر گفته ایم این دامداری از اینجا منتقل شود و یا 

بیشتر به بهداشت آن اهمیت دهند، اثری نداشته است. 
 

 مردم همچنان چشم انتظار اتوبوس
زنی میانسال هم اظهار می کند: اگر فقط یک مشکل مردم روستای 
ما حل شود یک عمر دعاگوی شما هستیم؛ پس از سال ها یک 
بخشی از روستا آسفالت شده ولی بیشتر کوچه ها همچنان خاکی 
است. تابستان از گرد وخاک به فغانیم و در فصل بارندگی از گل 
و آب گرفتگی! برای آســفالت یک وجب کوچه خودمان مراجعه 
کردیم، می گویند: باید 6 میلیون تومان بدهید. وی می افزاید: این 
مردم گناه دارند که با این ســختی زندگی می کنند. من خودم 
چندین بار به شــرکت اتوبوسرانی رفتم و تقاضای اتوبوس کردم 
و هردفعه هم گفتند چشم! ولی خبری نشد. زن و بچه های این 

مردم هم ناموس این کشورند، باید امنیت و رفاه داشته باشند.
 هر قدر بر جمعیت مردم افزوده می شود، مشکالت شخصی نیز 
بیشتر به گوش می رسد.  یکی از مردان روستا می گوید: تلفن ثابت 
و سالن ورزشی نداریم. معلم های مدرسه خیلی توانمند نیستند، 
بنابراین بیشتر ساکنان ترجیح می دهند بچه هایشان مدرسه نروند. 

 پایمردی برای حل مشکالت
مردی که سعی دارد فضا را قدری آرام سازد، اظهار می کند: ما از 
همه مسئوالن و مدیرانی که تا حاال حتی برای بازدید نیز به روستا 
آمدند، سپاســگزاریم که حداقل حرف ما را شنیدند و مشکالت 
را دیده اند؛ از شــما هم سپاسگزاریم که اینجا آمده اید و ما توقع 
نداریم که تمام دردســرها سریع حل شود؛ بنابراین ما همچنان 
از مشــکالت و گرفتاری هایمان می گوییم و باز هم به نهادها و 
دستگاه ها مراجعه می کنیم، سرانجام یکی حرف ها و دردهای ما را 

می شنود و ترتیب اثر می دهد.

علی محمد زاده  درخواســت افزایش نرخ کرایه از 
ســوی رانندگان سرویس مدارس در کارگروه بررسی این 

موضوع در استانداری مورد تأیید قرار نگرفت.
همان گونه که بارها اشاره کردیم با شروع سال تحصیلی، 
سوژه لباس فرم و سرویس مدارس تا مدت ها پای صحبت 
اخبار و گزارش ها هســتند و در مدت کمتر از دو هفته از 
آغاز سال تحصیلی جدید در چند نوبت به حاشیه های این 

موضوع پرداختیم.
آخرین گزارش منتشر شــده در روزنامه قدس مربوط به 
تأمین نشدن سرویس های الزم در برخی مدارس مشهد 
بود که بر اســاس آنچه رانندگان مطرح می کردند تعرفه 
در نظر گرفته شــده برای نرخ اعالمی پایین است و باید 

متولیان رقم آن را افزایش دهند.
از ســوی دیگر در چند روز گذشــته خبر بررسی مجدد 
تعرفه در نظر گرفته شــده در کارگروه ویژه این موضوع 
در استانداری مطرح شــد که بنا بود درخواست افزایش 
نرخ های اعالمی در این مرجع بررسی و تصمیم گیری شود.

بر همین اساس برابر اعالم مدیرعامل تاکسیرانی شهرداری 
مشهد جلسه این کارگروه برگزار و نتیجه آن رد درخواست 

مطرح شده بوده است.
احمــد محبی می گویــد: در پی درخواســت تعدادی از 
رانندگان سرویس مدارس برای افزایش مجدد نرخ کرایه 
سرویس مدارس بیش از 19درصدی که ابتدای تابستان از 
سوی شورای شهر به تصویب رسیده بود، کارگروه ماده 1۸ 

برای بررسی این درخواست تشکیل جلسه داد.
وی می افزایــد: در جلســه ایــن کارگروه کــه با حضور 
نمایندگان اســتانداری، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و 
مربیان، پلیس راهور، نماینده شرکت های مجری سرویس 
مدارس و تاکسیرانی شهرداری مشهد برگزار شد، کارگروه 
با درخواســت افزایش مجدد نرخ کرایه سرویس مدارس 

مخالفت کرد.
الزم به توضیح اســت که نرخ های اعالمی برای سرویس 
مدارس در سال جاری نســبت به نرخ های سال گذشته 
19درصد افزایش داشته ولی رانندگان منتقد معتقدند به 
نسبت مسئولیت و محدودیت هایی که سرویس مدارس 
برای آن ها ایجاد می کند درآمد حاصل پایین تر از فعالیت 

معمولی آن ها در حوزه مسافربری است.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه مشکالت مطرح شده در حوزه 

تعرفه گذاری ها و یا رضایت نداشتن رانندگان از درآمد خود 
از این محل، هیچ ارتباطی به دانش آموزان و والدین آن ها 
ندارد و شرکت های طرف قرارداد باید سرویس دهی خود 
را انجام دهند که متأسفانه تعدادی از خانواده ها به دلیل 
همین مشکالت پیش آمده مجبورند خودشان فرزندانشان 
را به مدرسه برسانند تا راننده جایگزین راننده معترض از 
طرف شرکت معرفی شــود، امیدواریم ناظران این امر 
در آموزش و پرورش برخورد قاطع تری با شــرکت های 
متخلف داشته باشند تا شاهد تکرار برخی نابسامانی ها 

در این حوزه نباشیم.

مخالفت کارگروه ماده ۱۸ با افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس

خیلی از جوانان 
منطقه در معرض 
اعتیاد قرار گرفته 

و خیلی از معتادان 
مناطق اطراف 
آخر شب ها به 

این نواحی هجوم 
می آورند

بــرش

ت
اس

ی 
ئین

تز
س 

عک

روزبازار

نیکوکاری

گزارش

بخشدار این منطقه در گفت وگو با قدس: 
  نیمی از مدیران دولتی کوهسرخ 

پروازی اند
 : طلبــی
ر  بخــــشدا
کوهسرخ گفت: با وجود 
استـــانداری  تأکیــــد 
خراســان رضــوی بــر 
سکونت مدیران در محل 
بیــش  امــا  خدمــت، 

از50درصد مدیران این بخش، هنوز در منطقه ساکن نیستند.
مجیــد کاریزنوئی در گفت وگو با قــدس آنالین با بیان اینکه 
مرکز بخش از همه امکانات الزم برای سکونت برخوردار است، 
تصریح کرد: بر اســاس بخش نامه ای که از ســوی استانداری 
خراسان رضوی به همه ادارات و سازمان ها ارسال و ابالغ شده 
است تأکید ویژه صورت گرفت که همه مدیران از اول مهر ماه 
در محل خدمت خود ســاکن شوند اما هنوز برخی از مدیران 

در این منطقه این موضوع را اجرا نکرده اند. 
وی با بیان اینکه تا ســال گذشته افزون بر ۸0درصد مدیران 
در منطقه ســاکن نبودند، افزود: حوزه قضایی که نیاز الزم به 
سکونت آن ها در منطقه است اما در حال حاضر ساکن نیستند، 
کمیته امداد، بهزیستی، بانک ها، بهداشت و درمان، اداره گاز، 
نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و برخی مجموعه های دیگر 
نیز با وجود بخش نامه اســتانداری خراســان رضوی اما هنوز 
در بخش کوهســرخ سکونت پیدا نکرده اند که این موضوع بر 

کیفیت خدمات رسانی به مردم تأثیرگذار خواهد بود. 

پیگیری

  اجاره  خودرو  بدون راننده  
در راه آهن مشهد

قدس: در ایستگاه راه آهن مشهد به عنوان نخستین ایستگاه 
راه آهن کشــور، خدمات اجــاره خودرو بــدون راننده انجام 
می شــود. مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان رضوی با اعالم 
این خبر گفت: در راســتای رفاه حال مسافران خطوط ریلی، 
خدمــت نوین اجاره خودرو بدون راننده با همکاری شــرکت 
یوروپکار در ایستگاه راه آهن مشهد به عنوان نخستین ایستگاه 

راه آهن کشور عملیاتی شد. 
جواد معراجی فر افزود: شــرکت یوروپکار، شناخته شده ترین 
برنــد ارائه خدمات اجــاره خودرو با بیــش از 3هزار و 500 
ایســتگاه در سراسر جهان است که ایســتگاه راه آهن مشهد 
نخستین ایستگاه ریلی کشور است که به این شبکه بین المللی 
متصل شــد. معراجی فر ادامه داد: مسافران راه آهن در صورت 
نیاز به اســتفاده از این خدمات می توانند پیش از شروع سفر 
 خود از طریق راه های ارتباطی ۸۸366615-021 و ســایت 
www.europcar.ir و یا پس از حضور در ایستگاه راه آهن 
مشــهد با مراجعه حضوری به کانتر این شــرکت نســبت به 

دریافت این خدمات اقدام کنند.

تسهیالت
رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد

  تغییر قیمت نان از نیمه مهر ماه
 رئیــس اتــاق 
مشهد  اصناف 
در  نــان  قیمت  گفــت: 
خراسان رضوی مشخص و 
منتظر تأیید کارگروه آرد و 

نان است.
محمود بنانژاد در گفت وگو 
با قدس آنالین اظهار کرد: کارهای کارشناسی و تصمیمات اولیه 
این موضوع انجام شده است و قیمت نان در نانوایی های یارانه ای و 
نیمه یارانه ای بر اساس وزن چونه مشخص و تغییر خواهد کرد. از 
طرفی در این موضوع ساماندهی قیمت ها و تعیین وزن چونه ها به 
صورت واحد و استاندارد نیز مطرح است زیرا در حال حاضر وزن 
چونه ها در نانوایی های مختلف متفاوت است. رئیس اتاق اصناف 
مشــهد با بیان اینکه نانوایی های یارانه ای از سال 1394 با وجود 
افزایش هزینه های مختلف، افزایش قیمت نداشته اند، افزود: به 
محض نهایی شــدن این موضوع در این کارگروه که به احتمال 
قوی در نیمه اول مهرماه باشد، قیمت های جدید توسط استاندار 
خراســان رضوی به عنوان رئیس این کارگــروه اعالم و اجرایی 

خواهد شد.

با اصناف

استان ما2
پنجشنبه 11 مهر 1398

 4 صفر 1441 3 اکتبر  2019  
سال سی و دوم  
شماره 9078  ویژه نامه 3462 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸3۴3۸0۱ 

فضای مجازی: 

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

12,900

94,000

75,000

87,000

7,500

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

کیلوگرم

گوشت مرغ

گوشت گوسفندی )ران(
گوشت گوسفندی )الشه( 

گوشت گوساله )سردست( 

تخم مرغ

با کسب رتبه های سه رقمی محقق شد

ارتقای یک پله ای دانش آموزان 
خراسان رضوی در کنکور۹۸

قدس: معاون آموزش متوســطه آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: در سال تحصیلی 9۸-97 تعداد 
یک هزار و 124 دانش آموز استان در مجموع رشته های 

کنکور موفق به کسب رتبه سه رقمی شده اند.
صابری افزود: جایگاه اســتان خراسان رضوی در کشور 
ردیف هشتم است که نسبت به سال تحصیلی 96-97 
یک پله ارتقا داشته ایم و امیدواریم با تالش همکاران و 
دانش آموزان در ســال های آینده شاهد رشد این رتبه 

باشیم.

رئیس ستاد عتبات عالیات این شهرستان خبرداد

 jاستقرار موکب  امام حسن مجتبی
شهرستان خلیل آباد  در کربال

قدس: رئیس ستاد عتبات عالیات خلیل آباد گفت: برای 
نخستین ســال از شهرستان خلیل آباد مجوز موکب امام 
حســن مجتبی)ع( در کربال برای خدمت رسانی به زائران 
اربعین در عراق صادر شد و به زودی در این کشور مستقر 
می شوند. مجاهد افزود: این موکب عالوه بر پخت یک هزار 
و 500 قرص نان در روز، پذیرایی صبحانه، ناهار و شام را 
برای یک هزار و 500 نفر از زائران در روز انجام خواهد داد. 
وی گفت: عالوه بر کمک های غیرنقدی تاکنون ۸0میلیون 

تومان به این موکب  توسط خیران کمک شده است.

 در دو روستای منطقه تبادکان انجام شد

 مشارکت سرهنگ بازنشسته 
و همسرش در مدرسه سازی

قدس: ســرهنگ بازنشسته ارشــد ارتش در ساخت دو 
مدرسه در روستاهای فیض آباد و شهرآباد منطقه تبادکان 
حاشیه شهر مشهد مشارکت کرد. سرهنگ محمدمهدی 
فرمنش فرمانده تیپ2 و 3 لشــکر 77 پیروز خراسان در 
هشــت ســال دفاع مقدس و خیر مدرسه ساز، دیروز در 
روز افتتاح مدرسه اش نماز شــکر خواند. در این مراسم 
همچنین وی کلنگ ســاخت مدرسه ای دیگر را با چهار 
کالس با مشارکت همسرش خانم عظیمیان اسکوئی در 

روستای شهرآباد بر زمین زد.



روی خط حادهث

رتاکیف

شهری
  نخستین ایستگاه عملیات ویژه 
آتش نشانی مشهد آغاز به کار کرد

رئـــیـــس  قــدس: 
از  مشهد  آتش نشــانی 
افتتاح نخستین ایستگاه 
عملیات ویژه آتش نشانی 
و به کارگیری کارکنانی  
بــا تخصص هــای ویژه 
آتش نشــانان  بدنــه  از 

عملیاتی در این ایســتگاه خبر داد. آتشپاد دوم امیر عزیزی 
گفت: همزمان با هفته ایمنی و آتش نشــانی از تیم عملیاتی 
ویژه تخصصی آتش نشــانی مشــهد رونمایی و نخســتین 
گروه عملیاتی  در ایســتگاه  شماره ۷ آتش نشانی مشهد به 

بهره برداری رسید.

رئیس کل دادگستری  استان تأکید کرد
 کاهش جمعیت کیفری 

در دستور کار مسئوالن قضایی
کل  رئیس  قرمز:  خط 
خراســان  دادگســتری 
رضوی خواســتار اجرای 
دقیق بخش نامه صادره از 
ناحیه ریاست محترم قوه 
قضائیه با موضوع استفاده 
از ظرفیــت مــاده 422 
قانون آیین دادرسی کیفری توسط مدیران حوزه های قضایی شد.

متعاقب صدور بخش نامه رئیس قوه قضائیه در خصوص استفاده 
از ظرفیت مقرر در ماده 422 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392؛ رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از کلیه مدیران و 
مسئوالن حوزه های قضایی خواست تا با دقت نسبت به اجرای 

مفاد این بخش نامه اقدام نمایند.
بر این اساس از کلیه مســئوالن ذی ربط در حوزه های قضایی 
اســتان خراســان رضوی خواسته شــده تا در راستای تحقق 
سیاست های کالن دســتگاه قضایی در قالب طرح تحول ارائه 
شده توسط آیت اهلل رئیسی و با هدف کاهش جمعیت کیفری از 
تمامی ظرفیت های موجود قانونی از جمله ظرفیت مقرر در ماده 

422 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده نمایند.
طبــق این ماده »در تمام محکومیت هــای تعزیری در صورتی 
که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، 
محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با 
رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را 
اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف 
مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور 
دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده 

را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است«.

با وجود مهار حریق گسترده 
 آتش در انبار کارخانه رنگ غوغا کرد 

خط قرمز: سرپرســت 
عـــملیات  معـاونـــت 
از  مشهد  آتش نشــانی 
آتش سوزی  کامل  مهار 
کارگاه رنگ ســازی در 
خبر  تن  پنــج  خیابان 
بــروز   : گفــت  و  داد 
این آتش ســوزی گســترده منجر به دود گرفتگی یکی از 
شــهروندان و مصدومیت یک آتش نشــان شد. آتشپاد دوم 
محمدجواد ســبحانی با اشاره به زمان بروز این آتش سوزی 
در ســاعت 11:28 ظهر روز گذشته و اطفای آن در ساعت 
12:3۷ همان روز، اظهــار کرد: عملیات کاوش و لکه گیری 
این حریق با توجه به گســتردگی آن چند ساعت به طول 
انجامید. وی کانون حریق را ســوله ای به مســاحت حدوداً 
500 متــر مملــو از مایعات قابل اشــتعال نظیــر رنگ و 
تینر و... عنوان و ابراز کرد: با تالش نفســگیر آتش نشــانان 
شعله های ســرکش آتش که کل فضا را در بر گرفته بود و 
در حال پیشروی تا ســوله های مجاور بود، پیش از سرایت 
 به اماکن مجاور و بروز خســارات بیشتر از دو جهت مهار و 

اطفا شد.
وی علت بروز این آتش ســوزی را نیازمند بررســی های بیشتر 
دانست و افزود : این آتش سوزی عالوه بر خسارات مالی ، موجب 
دودگرفتگی یکی از شهروندان و مصدومیت یک آتش نشان در 

حین عملیات اطفا و اعزام وی به بیمارستان شد .

  شکار 200 شکارچی غیر قانونی 
شکارچی   200 ایرنا:   
اخیر  ســال  دو  ظرف 
در شهرســتان درگز و 
پارک ملی تندوره واقع 
در شــمال خراســان 
رضوی توسط مأموران 
محیط  حفاظت  یگان 

زیست دستگیر و تحویل مرجع قضایی شده اند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان درگز گفت: 
در این مدت ۶0 قبضه ســالح شکاری از متخلفان کشف 
 شــده اســت که 40 قبضه مجاز و بقیه غیــر مجاز بوده 

است.
حســین اصالحی افزود: در این رابطه 85 پرونده تخلف 
تشکیل و میزان خســارت وارد شده به محیط زیست به 
واســطه تخلف این افراد هشــت میلیارد و 940 میلیون 
ریال برآورد شده اســت که یک میلیارد و 100 میلیون 
ریال از این میزان خسارت تا کنون به حساب خزانه واریز 

شده است.
وی ادامــه داد: از متخلفان بیش از 54 الشــه قوچ و میش، 
چهار الشه کل و بز، هشت الشه گراز، 12 قطعه قرقاول، 12 
بهله پرندگان شکاری، 150 قطعه ماهی و 2۶0 قطعه مینا 

کشف، ضبط و تحویل مراجع قضایی شده است.

 ۳۸ تن انواع موادغذایی فاسد
 امحا شد

مرکز  رئیــس  ایرنا: 
شهرستان  بهداشــت 
مأموران  گفت:  کاشمر 
از 38  این مرکز بیش 
که  موادغذایــی  تــن 
انسانی  مصرف  قابلیت 
معــدوم  را  نداشــت 

کردند.
مجتبی قائمی افزود: این موادغذایی از ابتدای تابســتان 
سال9۷ تاکنون توســط  کارشناسان بهداشت محیط در 
بازدیــد از اماکن عرضه و توزیع موادغذایی شهرســتان 
کاشــمر کشــف و ضبط شــده اســت. وی اضافه کرد: 
موادغذایی یاد شــده شامل انواع دلســتر، نوشابه، دوغ، 
شکالت، پفک، چیپس، آبمیوه، کیک، کلوچه، بیسکویت، 

ُسس و فراورده های گوشتی است. 
رئیس مرکز بهداشت کاشمر در خصوص علت جمع آوری 
و معدوم ســازی این موادغذایی گفت: این موادغذایی به 
علت انقضای تاریخ مصرف و فســاد ظاهری و یا نداشتن 
مجوزهــای بهداشــتی الزم که موجب شــده بود هیچ 
کدامشان قابلیت مصرف انسانی را نداشته باشند با حضور 

نماینده دادستان شهرستان کاشمر معدوم شد.

زاویه تصویر

پارکینگ یا پیاده رو؟
بر اساس قانون، توقف در پیاده رو تحت هر عنوان 
ممنوع است و اگر راننده با پارک خودرو، معبر را 
سد کرده باشد 400 هزار ریال جریمه خواهد شد 
و حتی خودرو پارک شده با استفاده از جرثقیل 
به پارکینگ منتقل خواهد شد که ترخیص آن نیز 

مراحل خاص به خود را دارد. 

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 بقیه سایه بان ها را هم جمع کنید!
از شــهرداری بابت جمع آوری سایبان های 
ایستگاه های اتوبوس در الین جنوبی در بولوار 
معلم، قرنی، توحید و شیرازی18و2 به سمت 
حرم و ایســتگاه جنوبی بست نواب صفوی 
تشــکر می کنم. امیدوارم بقیه سایبان های 
ایســتگاه ها را هم جمع کنند تــا مردم در 
فصل باران و برف، خیس و یخ زده شــوند و 

شهرداری را دعا کنند!
9۳6...615۸

 درخواست از اتوبوسرانی
به نمایندگی از هفت نفر از خانواده ها و با توجه به اینکه خط 3 در شریعتی ۶0 ایستگاه دارد و تا 
چهارراه ورزش ایستگاه ندارد و بچه های ما در خیابان حسابی شمالی مدرسه دولتی دانش آموز 
هستند و مسیر پیاده روی زیادی را طی می کنند خواهشمندیم در شریعتی 54 که خط های دیگر 
ایستگاه دارند ،خط 3 هم توقف داشته باشد تا مشکل ما خانواده ها برای سرویس بچه ها حل شود.

915...4۳75

 قیمت نان آزادپزها زیاد است
قیمت نان آزادپزها زیاد اســت و درآمد آن ها از حد معمول بیشــتر است.رشد قارچ گونه 

نانوایی هــای آزاد پــز حتــی در مکان هایی که اجاره بهای بســیار زیــادی دارند )مثاًل 
حاشــیه پیروزی( دلیلی بر درســتی این ادعاســت و چون مبلغ دریافتی توســط آزاد 
پزها )اندک اندک( اســت کســی به آن اعتراض نمی کند و مردم بیچــاره برای هر روز 
 )مثاًل( هزار تومان اضافــه پرداختی نمی توانند اعتراض کنند،اتحادیه باید به این موضوع 

بپردازد.
901...5۳1۸

 معضل پارک دوبله درمشهد
پــارک دوبلــه در بســیاری از مناطــق 
شهرمشــهد به خصوص خیابــان توحید، 
بولــوار مصلی و حر که گهــگاه به صورت 
دو ردیفــه یا حتی معکوس و مورب انجام 
می شــود و پلیســی هم در این خیابان ها 
برای رفع ســدمعبر وجود ندارد.این قضیه 
به روال روزمــره متخلفان تبدیل شــده 
و مــورد دیگر عــدم اعمال قانــون تردد 

خودروهــای غیرمجاز در محدوده طرح ترافیک به طوری که هر روز خودروها با شــماره 
پالک های مختلف وارد محدوده می شوند و بر ترافیک می افزایند و پلیس به جای اعمال 

قانون، آن ها را به داخل مسیر ویژه بی آرتی هدایت می کند!
9۳6...615۸
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عقیل رحمانی مهدی مقدســی، کارشناس 
مســئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان 
از مســافرانی که به صــورت کاروانی به خارج از 
کشور سفر می کنند خواست به هیچ عنوان اجازه 
ندهند کپی مدارک هویتی آن ها در اختیار افراد 
نامطمئن قرار بگیرد؛ چراکه نمونه های زیادی از 

سوءاستفاده از این مدارک گزارش شده است.

رجیستری و پایان قاچاق گوشی های 
موبایل

مقدســی به محاســن اجرای طرح رجیستری 
گوشی های تلفن همراه اشــاره و در این زمینه 
گفت: در گذشته یکی از موضوعاتی که همواره 
برای ما ایجاد دشــواری های فــراوان کرده بود، 
موضوع ورود و عرضه گوشــی های قاچاق تلفن 

همراه و فروش آن در بازار بود.
در این رابطه بارها دستگاه های مختلف اجرایی 
برخوردهای سلبی و... را صورت دادند، اما تمامی 
تالش ها به خروجی مناســبی ختم نمی شد و 

بازهم  گوشی های قاچاق در بازار جوالن می داد.
کارشناس مســئول معاونت بازرســی سازمان 
صمت اســتان تصریح کرد: در ادامه سال 92 به 
واســطه ابالغ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ایجاد 
ظرفیت های مناسب، شاهد بازخورد بسیار خوبی 
در رابطه با ورود ایــن گونه کاالها بودیم. در آن 
قانون آمده بود باید ســامانه های مختلفی ایجاد 
شــود تا به راحتی کاالی قاچاق مورد شناسایی 

قرار بگیرد.
مقدســی نگاه مقایســه ای به قبل و بعد اجرای 
طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه داشت 
و در این رابطه عنــوان کرد: قبل از اجرای طرح 
رجیســتری، با مراجعه به هر بــازاری که محل 
عرضه تلفن همراه بود، مشاهد می شد که بیش 
از 85 درصد گوشی های ارائه شده، قاچاق است. 
ایــن ماجرا را هم هیچ کس مخفی نمی کرد و به 

صورت علنی بود.
البته طرح رجیستری یک بار هم در دهه 80 اجرا 
شــد اما در آن زمان مشکالتی در برنامه نویسی 
آن وجود داشت که منجر به هک شدن کدهای 
رجیستری شد. این گونه شد که طرح به نوعی 
شکست خورد، اما در مرحله دوم که در سال 9۶ 
کلید خورد با یک برنامه ریزی بسیار قوی و بستن 
تمامی راه های نفوذ به این سامانه کار پیش رفت، 
نتیجه هم این بود که تا به امروز یک نمونه هم از 
هک شدن کدهای رجیستری در استان و چه بسا 

کشور اعالم نشده است.
کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صمت 
اســتان ادامه داد: همین امر موجب شد اگر در 

گذشته اعالم می شد 85 درصد 
گوشــی های موجود در بازار به 
صورت قاچاق وارد کشــور شده 
بود ، امروز هم می توان به جرئت 
گفت حتی یک گوشی قاچاق در 
بازار وجود نــدارد و تمامی آن ها 
از مسیرهای شناخته شده وارد 

کشور شده است.
هیچ کس باور نمی کرد که اجرای 
این محصول  رجیستری،  طرح 
پُرقاچــاق را  به کم قاچاق ترین 
و بهتر بگویم بی قاچاق ترین کاال 

تبدیل کند.

سرقت اطالعات مسافران 
خارجی و رجیستر گوشی!

مهدی مقدسی به روش جدید 
افراد ســودجو بــرای دور زدن 
قانون و وارد کردن گوشــی های 
مســافری اشــاره و در تشریح 
ماجرا گفت: در زمان اجرای طرح 
رجیســتری تدابیری اندیشیده 

شــد و هر فردی که به خارج از کشور مسافرت 
می کند در صورت تمایل با خود یک گوشی تلفن 
همراه تحت عنوان گوشــی مسافری وارد کشور 
و در ادامه هم مشخصات گوشــی را در سامانه 
همتا با استفاده از شــماره پاسپورت و... ثبت و 
اقدام به فعالسازی آن کند. این کار هم براساس 

معافیت های مسافری صورت گرفت.
این اقدام را هر مســافر در طول یک سال فقط 
یک بار می تواند صورت دهد و از طرفی واردکننده 
گوشی تا قبل اتمام زمان اعالم شده، حق انتقال 
و یــا فروش گوشــی را ندارند؛ چــرا که پس از 
فروش گوشــی قبل از تاریخ مذکور، آن دستگاه 
تحت عنوان تجاری شناخته می شود و به سرعت 

غیرفعال خواهد شد.
اما متأسفانه در طرح همراه 
مســافری اقداماتی در حال 
رخ دادن اســت؛ امکانی که 
قرار بــود برای رفــاه حال 
عزیزان هموطن باشــد در 
مقاطعــی تبدیل شــد به 
محلی برای نگرانی و شکایت 
افرادی که به خارج از کشور 

سفر کرده بودند.

 شکایت 40 مسافر 
از سفر برگشته

معاونت  مسئول  کارشناس 
بازرســی ســازمان صمت 
اســتان در رابطه با لو رفتن 
نقشــه ای عجیب و بازی با 
هویت افراد ســفر کرده به 
خارج هم گفــت: در یکی 
دو ماه گذشــته بــا اعالم و 
ثبت شکایت حدود 40 نفر 
در معاونت بازرسی سازمان 
متوجه شدیم که این افراد برای سفرهای زیارتی و 
سیاحتی به خارج از کشور رفته و پس از بازگشت 
به داخل کشور و گذشتن چندین ماه از حضور در 
ایران، پی برده اند از اطالعات هویتی آن ها مانند 
کپی کارت ملی و پاســپورت و... توســط برخی 
افرادی که متولی اعزام آن ها به خارج از کشــور 
بوده اند سوءاستفاده شده و به نام آن ها سیم کارت 
و گوشی تلفن همراه فعال و رجیستر شده است! 
بررسی های دقیق ما روی این شکایت های مشابه 
نشان می داد برخی افراد سودجو برای آنکه بتوانند 
گوشــی های قاچاق را به نام این گونه افراد ثبت 
کنند، برخی دفاتر فروش ســیمکارت و موبایل 

فروشی ها هم با آن ها همراه بوده اند.

آن ها پــس از ورود مســافر از همه جا بی خبر، 
ابتدا با اســتفاده از کپی کارت ملی او به صورت 
غیرقانونی اقدام به ثبت یک سیمکارت اعتباری 
کرده و پس از آن گوشی قاچاق را در سامانه همتا 
با مشخصات طعمه خود ثبت و به نام او گوشی 

تلفن همراه را رجیستر می کنند. 
در ادامه آن ها با روش های خاص دیگری اقدامات 
خالف خود را پیش برده و گوشــی مذکور را در 
بازار به فروش می رسانند. وی عنوان کرد: از سویی 
در یک بازه زمانی خاص این نوع گوشی ها توسط 
سامانه همتا شناسایی و چون از حالت مسافری 
خارج و قبل یک سال فروخته شده، سامانه آن ها 
را تجاری تشخیص داده و به سرعت در فهرست 
غیرفعالسازی قرار می دهد. پس از غیرفعال شدن 

گوشی ها همه چیز لو می رود.
در نمونه هایی که ذکر شــد پــس از پیگیری و 
شکایت مسافران مذکور، برخی گوشی ها غیرفعال 
و برخی هم تا چندین روز دیگر قطع خواهند شد.

 مسافران اربعین به هوش باشید
مهدی مقدســی ادامه داد: با توجه به انجام این 
شــیوه ســودجویی و از طرفی نزدیک شدن به 
زمان خروج بیش از 3 میلیون زائر حسینی، این 
زنگ خطر به صدا درآمده و باید عزیزان مســافر 
دقت داشــته باشند به هیچ عنوان کپی مدارک 
هویتی آن ها در اختیار افراد نامطمئن قرار نگیرد. 
از ســوی دیگر پس از بازگشت به کشور حتماً 
از طریق سامانه های موجود استعالم بگیرند که 
خطوط تلفن همراه دیگری به نام آن ها ثبت نشده 
باشد. بخشی از این ماجرا به بی توجهی خود افراد 
برمی گردد و قســمت اعظم ماجرا به سودجویی 
افرادی که عامدانه در این مسیر قدم برمی دارند، 

اشاره دارد. 
مقدسی در پایان هشــداری هم به متخلفان 
داد و بیان کرد: اگر برخی موبایل فروشی ها در 
این مســیر قدم برمی دارند و برای سودجویی 
به صورت غیرمجاز از هویت مسافران خارجی 
استفاده و گوشی رجیســتر می کنند، بدانند 
دیر یا زود همه چیز لو خواهد رفت و گوشی 
غیرفعال خواهد شد، از طرفی براساس قانون 
تحت عنوان فــروش کاالی تقلبــی با آن ها 

برخورد خواهد شد.

یک مقام مسئول در سازمان صمت خراسان رضوی از تخلفی عجیب پرده برداشت

رجیستری گوشی   با پاسپورت مسافران بی خبر!

اگر برخی 
موبایل فروشی ها  برای 

سودجویی به صورت 
غیرمجاز از هویت 
مسافران خارجی 

استفاده و گوشی رجیستر 
می کنند، بدانند دیر یا 

زود همه چیز لو خواهد 
رفت و گوشی غیرفعال 

خواهد شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

گاه نیم ن
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

 پیش بینی کاهش دما 
تا یکشنبه هفته آینده

قدس: هواشناســی خراســان رضوی اعالم کرد: براســاس 
نقشه ها و مدل های هواشناسی میانگین دمای هوا در استان تا 

روز شنبه هفته آینده روند کاهشی دارد.
بر این اساس میانگین دمای هوا از روز یکشنبه هفته آینده تا 

روزهای پایانی هفته به طور محسوسی افزایش می یابد.
بیشینه دمای هوای مشهد نیز در روزهای آینده به تدریج کاهش 

می یابد و در روز شنبه به 23 درجه سلسیوس خواهد رسید.
همچنین بــا روند افزایش دما از روز یکشــنبه هفته آینده 
تا روزهــای پایانی آن هفته دمای هوا بــه حدود 30 درجه 

سلسیوس خواهد رسید.
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 سال سی و دوم  
شماره 9078  

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r
  شماره پیامک: ۳00072۳05

 نگاهی به تاریخچه 86 ساله مهم ترین 
سازمان امدادی مشهد

  از »احتسابیه« تا آتش نشانی 
تا پیش از سال 1312 که نخستین اداره آتش نشانی در مشهد 
تأسیس شد، هیچ اداره ای برای کمک و امدادرسانی در حوادث 
و آتش سوزی ها در این شهر وجود نداشت. تنها نیروهایی که در 
این مواقع به مردم کمک می کردند، نیروهای »احتسابیه« بودند 
که این اداره از دو بخش احتســاب و تنظیف تشکیل می شد؛ 
نیروهای تنظیف که مسئول نظافت شهر بودند، در مواقع حوادث 
و حریق به مردم کمک می کردند. بدیهی اســت که در بیشتر 
موارد، تالش های آن ها بی نتیجــه می ماند؛ در آن زمان بلدیه 
که بعدها به شــهرداری تغییر نام داد، در عمارتی بزرگ سکنا 
داشــت و گاراژ خرازی را که نزدیک این عمارت بود، به عنوان 
ایستگاه آتش نشانی انتخاب کرد؛ در آنجا تعدادی گاری اسبی و 
سطل آب به عنوان وسایل اطفای حریق وجود داشت و تعدادی 
نظامی نیز به عنوان مأموران آتش نشانی مشغول به کار بودند 
که البته هیچ اطالعی از حریق نداشــتند ولی در صورت بروز 
آتش ســوزی در شهر به کمک حادثه دیدگان می شتافتند و تا 
حد مقدور همکاری می کردند.  در ســال 1312 بلدیه تبدیل 
به شــهرداری و به محل فعلی آن در میدان شهدا منتقل شد 
و به تبع آن آتش نشــانی که زیرمجموعه  آن به شمار می رفت، 
به نزدیک شهرداری منتقل و با دایره موتوری شهرداری ادغام 
شــد. این مکان شــامل چند دهانه گاراژ بود که در باالی این 
گاراژها سه اتاق قرار داشت و رئیس آتش نشانی وقت به همراه دو 
مأمور دیگر در اتاق ها زندگی می کردند و کنار آن ها چند آشیانه 
محل اســتراحت بقیه کارکنان وجود داشت.  در سال 1325 
پنج اتاق دیگر در مجاورت همین ایستگاه که متعلق به موتوری 
شهرداری بود، احداث و مأموران دیگر آتش نشانی با خانواده های 
خود در آن ساکن و شبانه روز مشغول فعالیت شدند که در مواقع 
اســتراحت در منازل و در صورت وقــوع حریق یا حادثه ای به 
محل مورد نظر اعزام می شدند. بعدها موتوری و آتش نشانی از 
هم جدا و به دو قسمت مجزا تبدیل شدند. این در حالی است 
که بنا بر مدارک و نوشته های موجود، حدود 150 سال پیش، 
یعنی در سال 1221 نیروهای اشغالگر روسیه به لحاظ اشراف 
سیاســی و اجتماعی بر پایتخت و مقر ولیعهد آن زمان )شهر 
تبریز( و همچنین حفظ منابع اقتصادی خود و نیروهای وابسته، 
یک واحد آتش نشانی در این شهر ایجاد کرده بودند که می توان 
از آن به عنوان نخســتین فعالیت در زمینه ایجاد آتش نشانی 
در ایــران نام برد.  چندین دهه پس از آن نیز آتش نشــانی در 
شــهرهای تهران)1303(، قزویــن)1303(، اهــواز)1304(، 
بندرانزلی)1305(، رشت)1310(، مشهد)1312(، قم)1321(، 

زنجان)132۷( و اصفهان)1328( ایجاد شده است.

 اعمال تمهیدات ترافیکی 
ویژه دیدار »شهرخودرو« و »پرسپولیس«

قدس: سرپرست پلیس 
خراسان  اســتان  راهور 
رضوی از تمهیدات ویژه 
برای دیــدار روز جمعه 
فوتبــال شــهرخودرو و 
پرســپولیس در مشهد 

خبر داد. 
سرهنگ دهنوی گفت: تمهیدات ترافیکی ویژه مسابقه فوتبال 
شهرخودرو و پرسپولیس در معابر اطراف ورزشگاه امام رضا)ع( با 

حضور کلیه کارکنان پلیس راهور اجرا می شود.
وی بــا بیان اینکه ایــن دیدار در روز جمعــه 12 مهرماه 98 
ساعت18:15در محل ورزشــگاه امام رضا)ع( برگزار می شود، 
اظهار کرد: به منظور جلوگیری از بی نظمی ترافیکی در محدوده 
و معابر پیرامونی ورزشــگاه الزم اســت ضمن اتخاذ تمهیدات 
ترافیکی مناسب جهت حفظ نظم نسبت به پوشش ترافیکی 
مناسب در اطراف این ورزشگاه اقدام شود. وی با اشاره به زمان 
اجرا و شروع استقرار جهت اجرای طرح گسترش نیرو از ساعاتی 
قبل از بازی در معابرمنتهی به ورزشگاه تا پایان مأموریت ابالغی 
گفت: محدودیت تردد از ساعت 11 ظهر در صورت ضرورت در 
میدان فردوسی به سمت تقاطع خیام، خیابان تالش در مسیر 
شــرق به غرب و برعکس مقابل استخر آستان قدس رضوی و 
خیابان یاس، در صورت نیاز محدودیت ترافیکی در میدان جانباز 
به سمت تقاطع خیام- فردوسی مسیر غرب به شرق و تقاطع 

خیام- ارشاد به سمت تقاطع خیام- فردوسی اجرا می شود.



  نمایش نامه خوانی کتاب 
»اسماعیل، اسماعیل« در مشهد

آیــــیـــن  قـــس: 
کتاب  نمایش نامه خوانی 
با  اسماعیل«  »اسماعیل، 
شهدای  خانواده  حضور 
هشت سال دفاع مقدس 
و مدافع حرم در کتابخانه 
عمومی شــهدای مدافع 

حرم مشهد برگزار شد. 
این مراســم با حضور غالمرضا محمدی مفرد، پدر شــهید 
محمدجواد محمدی مفرد شــهید مدافــع حرم و جمعی از 

خانواده شهدا برگزار شد.
در این مراســم غالمرضا محمدی مفرد اظهار کرد: سعی 
کنید با کتابخوانی و علم آموزی فکر و ذهن خود را رشــد 
بدهید و از محیط کتابخانه های عمومی در رسیدن به این 
هدف اســتفاده کنید. پدر شــهید مدافع حرم در ادامه با 
اشاره به شــهادت فرزند خود در حلب سوریه تنها 15روز 
پس از تولد دومین فرزند وی، شــهادت فرزند خود را تاج 
افتخار و عزت دانســت و ادامــه داد: اگر فرزند من و دیگر 
فرزندان این مرز و بوم برای دفاع از حریم والیت و  امامت 
و  ایران اســالمی جان خود را فدا نمی کردند امروز داعش 
و دشمنان قسم خورده اســالم و ایران امنیت و آرامش را 

از ما گرفته بودند.
در ادامه این مراســم نمایش نامه خوانی کتاب »اسماعیل، 
اســماعیل« به همت گروه نمایش نامه خوانی فرهنگسرای 
انقالب اســالمی مشهد مقدس اجرا شد که برشی کوتاه از 
سرگذشت جانباز ایام دفاع مقدس در آسایشگاه جانبازان و 

ایثارگران را روایت می کند.

سرور هادیان ســفر به مشهد هم زیارت 
است و هم سیاحت، مشهد قطب صنایع دستی 
کشــور نیز هست. صنایع دســتی مشهد از 
سوغاتی های مشهوری است که هنگام گشت 
و گذار در مراکز خرید بزرگ مشــهد می توان 

آن را به وفور دید. 
مشهد به غیر از جذب زائر و گردشگر داخلی 
و خارجی فراوان، به دلیل موقعیت مذهبی اش 
دارای صنایع دســتی متنوعــی از قدیم تا به 
حال اســت. به سراغ هنرمندان صنایع دستی 
شــهرمان می رویم تا دریابیم امسال با توجه 
بــه باال رفتن نرخ مواد اولیــه تولید هنرهای 
صنایع دستی، این محصول به عنوان سوغات 
شهرمان چه جایگاهی برای زائران و مسافران 

داشته است.

  آثار هنری و ارزش های واقعی 
یک هنرمند معرق کارچــوب در گفت وگو با 
خبرنگار ما درباره میزان خرید امسال صنایع 
دستی توسط زائران و گردشگران در شهرمان 
می گوید: من درخصــوص کار معرق، بازاری 
کار نمی کنم و همه آثار من برای موزه یا بازار 

هنری است.
میتــرا حیــدری می افزایــد: آثــار هنری و 
صنایع دستی برای همه دارای جذابیت است، 
اما چون کار دست است قیمت آن باالست و 

امکان خرید برای همه وجود ندارد.
خاطرنشان  صنایع دســتی  کارشــناس  این 
می کند: مــردم چه مجاور و چــه زائر، برای 
خرید بودجه مشــخصی را درنظر می گیرند و 
ترجیح می دهند اگر قرار اســت 200 یا 300 
هزار تومان هزینه کنند، همان را برای خرید 
اقالم بیشتری مثاًل چهار یا پنج قلم بپردازند 

نه یک قلم.
وی که دارای 16 ســال سابقه کاری است، 
بیــان می کند: من خــودم در کنار کارهای 
هنری معرق روی چــوب، زیورآالت فلزی 
هــم می ســازم. گاه ســفارش های نقره و 
گاهی ســایر زیورآالت با فلزاتی که مناسب 
باشــد را برای کار در بازار انجام می دهم تا 
عالقه مندان به هنر امکان خرید را داشــته 
باشند و همچنین زمینه فروش آثار هنری ام 

در موضوعی به غیــر کار حرفه ای و هنری 
معرق چوب، برایم فراهم شود. 

  کاهش تولید، افزایش قیمت 
یکی از هنرمندان دیگری که در زمینه حکاکی 
و نقاشی روی چرم )سراجی( کار می کند هم 
می گوید: من در عرصه تولید فعالیت می کنم و 

سفارش ها را انجام می دهم.
تأکید می کند: سفارش ها  سیاوش شمسایی 
امسال نســبت به سال های گذشته حداقل با 
20 درصد کاهش مواجه بود. این کارشــناس 
سازمان صنایع دستی بیان می دارد: با توجه به 
افزایش قیمت در بحث مواد اولیه تعداد تولید 
کم و قیمت کارها با افزایش مواجه شده است.

وی خاطرنشان می کند: از این رو در بخش هایی 
هنرمندان، تولید آثار با قیمت مناســب را در 
اولویــت کاری خویش قرار می دهند تا امکان 

خرید زائر یا گردشگر مهیا باشد.

  اولویت های مردم در سوغات
یکــی از هنرمندان که بیــش از یک دهه به 
صورت حرفــه ای در حوزه قلمزنی روی مس 

مشــغول به کار است نیز 
می گوید: متأسفانه به دلیل 
تورم و افزایــش نرخ مواد 
اولیه آثــار هنری به همان 
نسبت، خرید آثار هنری از 
سبد  در  مردم  اولویت های 

کاالیشان نیست.
مریم ســراوانی با اشاره به 
این نکته کــه در بهار و به 
خصوص تابستان که فصل 
در  مردم  مسافرت هاســت 

نمایشــگاه بین المللی حضور زیادی داشتند، 
اظهار می دارد: با وجود حضور و استقبال خوب 
مردم و زائران از نمایشگاه، اما مسافران ترجیح 
می دادند ســوغاتی با قیمت های مناسب و با 

تعداد بیشتر خریداری کنند.

   گرانی مواد اولیه 
وی اظهــار می کند: برخــی از هنرها امکان 
ارائه شــان به صورت ارزان وجود ندارد. برای 
مثال هنر قلمزنی ماده اولیه آن مس اســت. 
در حال حاضر یک بشــقاب مســی کوچک 
قیمتش حدود 20 هزار تومان اســت و باید 

روی آن ســاعت ها و روزهــا 
وقــت گذاشــت و حداقــل 
قیمت آن 90 تــا 100 هزار 
تومان می شود و یا قاب آینه 
که ورق مس آن باید محکم 
باشد، حدود 300 هزار تومان 
قیمت مس آن  است و حداقل 
باید حدود 1/5 ماه برای کار 
روی آن زمان گذاشــت و به 
طور قطع نمی توان این اثر را 
با توجه به ظرافت و زمانی که 
یک هنرمند روی آن می گذارد کمتر از 800 
هزار تومان قیمت گذاری کرد. اما از نظر مردم 
این هزینه زیاد است و قدرت خرید مسافران 

برای این گونه هنرهای دستی محدود است.

  صادرات و زمینه اشتغال
وی کــه دارنده درجه هنری اســت، تصریح 
می کند: کار هنرعالقه اســت و به اعتقاد من 
باید زمینه صادرات توسط دولتمردان فراهم 
شود و این درحالی است که می توان از طریق 
نگاه جدی به صادرات هنر، درآمدزایی خوبی 

برای هنرمندان و کشورمان فراهم سازیم.

ورزش خراسان فرهنگ و هنر

گپ

نقد و نظر

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی 
در گفت وگو با قدس:

  سفر به مشهد از همه شهرهای کشور 
ارزان تر است

 : طلـــبی
ســت  پر سر
اداره  معاونت گردشگری 
کل میــراث فرهنگــی، 
و  گــــردشگـــــری 
اســتان  صنایع دســتی 
خراســان رضوی گفت: 

سفر به شهر مشهد و حضور در این شهر از همه مناطق کشور 
ارزان تر است به طوری که یک سفر معمولی در شهر مشهد به 
طور میانگین روزانه بیــن 150تا200هزار تومان و در حالت 
الکچری و اســتفاده از هتل های پنج ستاره به طور میانگین 

روزانه 800 هزار تومان را می توان در نظر گرفت.
یوســف بیدخوری اظهار کرد: استان خراسان رضوی و شهر 

مقدس مشهد قطب اول سفر در کشور هستند.
وی تصریح کرد: باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در 
سال های اخیر و سرمایه گذاری مناسبی که در این زمینه به 
ویژه در حوزه اقامت در اســتان صورت گرفته است، در هیچ 
زمانی از سال مشکلی برای اقامت زائران و گردشگران وجود 
ندارد و حتی در زمان هایی که حضور مســافران کاهش پیدا 
می کند مراکز اقامتی حتی تخفیف هایی بین 20 تا 80 درصد 
ارائه می کنند. سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی 
گفت: تمام واحدهای اقامتی غیرمجاز در شــهر مشهد مورد 
شناسایی قرار گرفتند که حدود ۴هزار مورد است که بیشتر 
در زمان اوج مسافری فعالیت دارند و به اداره اماکن نیز معرفی 
شده اند و برای نظارت بر این گونه موارد نیاز به نیروی انسانی 
کافی است. از طرفی همیشه تأکید ویژه به زائران و گردشگران 
داشــته ایم در اماکنی اقامت کنند که پروانه بهره برداری و 
نرخ نامه مصوب داشــته باشــند، زیرا این واحدها از لحاظ 
ایمنی و بهداشــتی از استانداردهای الزم برخوردار هستند 
و فریب لیدرهایی که صرفاً به فکر منافع مالی خودشــان 

هستند، نخورند.

یک کارگردان:
  مسئوالن به فیلمسازان مشهدی 

اعتماد ندارند
ایســنا: یک کارگردان 
گفت: از دالیل عدم تولید 
و رونق فیلم در مشــهد 
این اســت که مسئوالن 
به فیلمســازان مشهدی 
اعتماد ندارند و از طرفی 
دیگر منابع مالی  که برای 

فیلم در استان هزینه می شود، کم است.
جــواد علیزاده در خصوص اینکه چرا ســینمای مشــهد به 
تنهایی و به صورت مستقل شناخته شده نیست و به نوعی در 
سینمای تهران حل شده، تصریح کرد: اینکه سینمای مشهد 
شناخته شده نیست، مشکل فیلمسازان است؛ به این دلیل که 
فیلمسازان ما سراغ سوژه های بومی و مسائل شهر خودشان 
نمی روند. پرداختن به امام رضا)ع( در قصه ها، داســتان ها و 
فیلم های ملی در کشورمان را کم و بیش می بینیم؛ ولی فکر 
می کنم این مشکل به این دلیل است که خود فیلمسازان به 
سراغ قصه های بومی و مسائل بومی نمی روند و به همین علت 

سینمای مشهد در تهران حل شده است.
این کارگردان خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر برای اینکه در 
مشهد کار وجود ندارد و اگر کاری هم باشد، بسیار نازل است، 
فیلمسازان، فیلم نامه نویسان و فیلمبرداران به تهران می روند، 
برخی هم که در مشهد مانده اند، به دلیل مسائل خانوادگی و 

شرایطی است که دارند.
وی همچنین در مورد اینکه آیا زیرساخت ها در مشهد برای 
ارتقای ســینما فراهم اســت یا خیر، بیان کرد: یکی از این 
زیرساخت ها آموزش اســت، ولی ما مدرس خوب کم داریم، 
بخش دیگر به تولید و بخش دیگر هم به امکانات برمی گردد. 
در خصوص امکانات باید گفت فقط یک دفتر ســینمایی که 
تقریباً امکانات خوبی از لحاظ نور و وسایل حرکتی دارد، هست 

که البته باز هم نیاز به سرمایه و حمایت دارد.

بانوی دونده خراسانی:
  تمام تالشم کسب سهمیه المپیک است 
قــدس: بانــوی دونده 
خراســانی گفــت: برای 
کســانی که دو استقامت 
کار می کنند تنها چیزی 
که می تواند بســیار مؤثر 
باشد، تمرین در ارتفاعات 

است. 
تکتم دستاربندان، دختر 18ســاله دوومیدانی خراسان رضوی، 
در چهار ســال حضورش در ماده 800 متــر و یک هزار و 500 
متر همواره در حال افتخارآفرینی و رکوردزنی بوده اســت. وی 
به تازگی نیز موفق شد در مسابقات لیگ برتر دوومیدانی کشور 
امتیازآور ترین ورزشکار باشد و رکورد باشگاهی را نیز ارتقا بخشد.

این ورزشــکار خراسانی درباره اینکه چگونه وارد این رشته شد، 
گفت: در مسابقات دوومیدانی مدارس رکوردهای دانش آموزان به 
ثبت می رسید که من همه ساله در مسابقات جزو برترین ها بودم 
تا اینکه در سال 9۴به صورت حرفه ای کارم را با مربیگری خانم 

»جوان« آغاز کردم و در همان سال به عضویت تیم ملی درآمدم.
دونده خراسان رضوی ادامه داد: ما در این دوره از لیگ باشگاه های 
کشور توانستیم در جایگاه چهارم قرار بگیریم، این درحالی است 
که می شد جایگاه سوم را کسب کرد، اما خستگی برخی دوندگان 
تیم مانع این موفقیت شد. وی تأکید کرد: من در مسابقات آسیایی 
قطر توانستم رکورد ملی را ارتقا دهم و این تنها به دلیل حمایت 
رئیس فدراسیون دوومیدانی بوده است. تنش هایی که در بخش 

آقایان وجود دارد، در بین بانوان نیست.
وی عنوان کرد: اگر بتوانم در رنکینگ 80 قرار بگیرم، جواز حضور 
در المپیک را کســب خواهم کرد و در مسابقات جوانان آسیا و 

جوانان جهان هم امیدوارم بتوانم رکورد خوبی به جا بگذارم. 

  ۴۰۰ خانه ورزش روستایی 
در خراسان جنوبی تجهیز می شود

قدس: مدیــرکل ورزش 
خراسان جنوبی  جوانان  و 
خانــه   ۴00 گفـــــت: 
در  روســتایی  ورزش 
خراســان جنوبی در سال 

جاری تجهیز می شود.
حســن عزیزی ادامه داد: 
توســعه ورزش همگانی با توجه به سیاست های وزارت ورزش و 

جوانان و براساس ظرفیت های خراسان جنوبی مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه باید اســتعدادهای جوانان در حوزه ورزش را به 
مرحله ظهور برسانیم، ادامه داد: خراسان جنوبی به عنوان پنجمین 
استان در کشور توانست معافیت ورودی تیم ها برای شرکت در 

مسابقات و لیگ ها در کشور را کسب کند.
وی بــا تبیین این نکته کــه بانوان امروزه پا به پــای مردان در 
رشــته های مختلف فعالیت داشــته و بــه موفقیت های بزرگ 
می رســند، اظهار کرد: از این جهت موضوع عدالت جنسیتی در 

ورزش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

  حضور رول اسکیت بازان خراسانی 
در لیگ برتر کشور 

قــدس: تیم اســکیت 
»الماس جویان«  بال  رول 
نماینده هیئت اســکیت 
خراســان رضــوی برای 
برتر  لیــگ  در   حضــور 
رول بال آقایان کشور عازم 

اصفهان شدند.
تیم اسکیت رول بال خراسان رضوی در دور رفت با دو برد و یک 
باخت با تیم های سپاهان اصفهان، هیئت اسکیت کرمان و هیئت 
 a اســکیت مازندران و با کسب ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه

برای دور برگشت رقابت های لیگ برتر عازم اصفهان شد.
 با توجه به تغییر زمان مســابقات رده بندی و فینال، مســابقات 

رول بال آقایان امروز و فردا در اصفهان برگزار خواهد شد.

  رتبه دوم هیئت اسکواش استان 
در بخش همگانی کشور

قدس: هیئت اسکواش خراســان رضوی در جایگاه دوم برترین 
هیئت فعال در بخش همگانی این فدراسیون در تابستان 98 قرار 

گرفت و استان  های تهران و اصفهان اول و سوم شدند.
در ایــن ارزیابی و در مجموع امتیــازات در دو حوزه همگانی و 
قهرمانی نیز 6 استان برتر کشور معرفی شدند که خراسان رضوی 
پس از اســتان های تهران، یزد، گلســتان، مرکزی و اصفهان در 

جایگاه ششم این رده بندی قرار دارد.

کار هنرعالقه است 
و به اعتقاد من باید 

زمینه صادرات 
توسط دولتمردان 

فراهم شود

بــرش
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مدیر کل بیمه سالمت خراسان رضوی:

پزشکان هشت شهرستان استان 
نسخه  الکترونیکی می نویسند

ایرنا: مدیرکل بیمه ســالمت خراسان رضوی گفت: هم 
اکنون نسخه نویسی الکترونیکی که مزایای بسیاری از جمله 
صرفه جویی در حذف کاغذ و ارتقای کیفیت خدمات دهی 
دارد در شهرســتان های مشهد، نیشابور، کاشمر، قوچان، 
ســرخس، خواف، تربت حیدریه و تربت جــام در حال 
اجراست. دکتر سید مرتضی وجدان افزود: نسخه نویسی 
الکترونیکی، پذیرش الکترونیکی اســناد بستری و نظام 
ارجاع الکترونیکی و استحقاق سنجی از جمله برنامه های 
سازمان بیمه سالمت ایران برای استقرار نظام الکترونیک 
است. وی ادامه داد: استقرار نظام الکترونیک هم اکنون در 
شهرستان های یادشده خراسان رضوی در حال اجراست و 
به تدریج در تمامی شهرستان های استان عملیاتی خواهد 
شد. وی گفت: به منظور تشویق پزشکان شرکت کننده در 
طرح نسخه نویسی الکترونیک، مطالبات 100 درصد اسناد 
پذیرش شده نسخ الکترونیکی آنان به صورت خارج از نوبت 

پرداخت می شود. 

هیئت امنا مصوب کرد

 اعالم شهریه دانشجویان نوبت دوم
مجازی و پردیس دانشگاه فردوسی

قدس: شهریه دانشجویان دوره های نوبت دوم، مجازی 
و پردیس دانشگاه فردوســی مشهد در سال تحصیلی 

99-98 تعیین شد. 
هیئت امنای دانشگاه های استان خراسان رضوی )منطقه 
9(، براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه 
کشــور و بند »و« ماده 7 قانون تشکیل هیئت های امنای 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی، میزان 
شهریه دانشجویان همه مقاطع و دوره های تحصیلی نوبت 
دوم، مجازی و پردیس برای مؤسســات عضو هیئت امنا 
برای سال تحصیلی 99-98 به این قرار تعیین نموده است.
شهریه ثابت تا پایان تحصیل ثابت بوده و تغییرنخواهد کرد. 
شهریه  متغیر هر سال به تشخیص هیئت رئیسه حداکثر تا 

10 درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد.
قابل ذکر اســت براساس رویه دانشگاه، نرخ شهریه هر 
ورودی نســبت به ورودی قبل حداکثر تا ســقف 15 

درصد افزایش دارد.

مدیرعامل مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی:

خیران 2۰ میلیارد ریال به پروژه های 
حوزه سالمت کمک کردند

مجمــع خیریــن ســالمت  مدیرعامــل  مهــر: 
خراســان جنوبی گفت: خیرین در 6 ماهه نخســت 
 ســال جــاری 20 میلیــارد ریــال بــه پروژه های 

حوزه سالمت خراسان جنوبی کمک کردند.
حسینی اظهار کرد: درحال حاضر حدود 18 پروژه 
خیرساز حوزه سالمت در خراسان جنوبی در دست 
 ساخت است که بیشتر آنان مرکز جامع خدمات سالمت 

هستند.
وی با اشــاره بــه برخی پروژه های خیرســاز حوزه 
سالمت، بیان کرد: یکی از این پروژه ها در سربیشه 
 بــوده که به اتمام رســیده اســت و در درمیان نیز 
دو پــروژه خیرســاز داریــم کــه یک پــروژه 70 
درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته و یــک پروژه 
نیز بــه اتمام رســیده اســت کــه بــرای افتتاح 
 منتظر تکمیل تجهیزات آن ها از ســوی دانشــگاه 

هستیم.

قدس در گفت وگو با هنرمندان این صنعت بررسی می کند

سهم صنایع دستی در بازار سوغات

7646zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

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

1. شــاخه ای از ورزش تیرانــدازی- بــرج 
ســوم فلکی 2. معبد آناهیتا در این شــهر 
کرمانشــاه واقع شــده- ترانه و سرود- قلب 
قــرآن 3. نوعــی ماهی از خانواده شــانک 
 ماهیــان- مرکب تندرو- ناپختــه ۴. ماده 
بیهوشــی- بی ایمان- هادی جریان برق و 
گرما 5. حرف مکرر- سازمان جاسوسی رژیم 
غاصب صهیونیستی- بیتی چهارقسمتی که 
در آخر سه قسمت اول شاعر سجع نگاه دارد 
و در قسمت چهارم قافیه بیاورد 6. مبارزی 
کشــانی و از امرای زیردســت افراسیاب – 
گلی که هنوز شکوفانشــده- از گویش های 
محلی کشورمان 7. عدد نخست- تکیه کالم 
مؤمن- نی میان تهی 8. نصب کردن- بخشی 
 از خــاک اســتان تهران را دربــر می گیرد 
 9. مادر بشر- تماشاکردن- ویتامین جدولی 
10. پایتخت تزارها- کشیده شده- خوگرفتن 
 11. روغن کنجد- پیشــگاه اتــاق- تارنما 
12. انفرادی- پرورش  دادن- بخش متحرک 
میز 13. منتسب به فن- نفی کننده- خطایی 
در ورزش بسکتبال 1۴. عنصر شیمیایی- از 

رهبران جنبش اســتقالل هنــد و اولین 
نخست وزیر هندوستان- لباس سنتی ژاپنی 
15. واخواست ســفته- برای جداکردن دو 
جمله که اولی مکمل دومی اســت به کار 

می رود

1. فرش چوبی- مقتــل امیرکبیر 2. زدنی 
مضر به ســیگار- دیوار بلنــد- قبیله ای در 
صدر اسالم- از آتش افروزها 3. زشت تر- از 
صنایع دستی ایرانیان و سوغاتی از اصفهان 
۴. نهــی از گفتن- از انــواع کف پوش ها- 
 دعای زیــر لب- برج داســتانی فرانســه 
5. چرب زبان- عدد قرن- واحد شــمارش 
غار6. شــاعر سرشــناس رومــی پیش از 
 میــالد- زاویه 90 درجــه- گیاه فیلگوش 
 7. خشکی- ســوزان- تن- برتری جستن 
 8. بندری مهــم در اســترالیا- درودگری 
9. بخش پایین لباس- اختراع گوتنبرگ- 
شــک و تردید- مخفف کاه و کوه 10. ذره 
باردار شیمیایی- نامی پسرانه- ابزاری برای 
پخش فیلم 11. نشــانی- مدافع فوتبالی- 

عرصه مسابقات تکواندو 12. مقابل کل- جایگاه و مقام- 
مغازه- طالیی رنگ 13. یادآورشــدن- پرنده ای دردست 
مقنی 1۴. خسارت- برنج شوشتری- زادگاه نیما- حرفی 

روی خودش 15. پسر حضرت ابراهیم»ع«- سابقه دار

  افقی

  عمودی
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