
 کارت بانکی فرعی راهکار فرار 
از سرقت های اینترنتی

 در این بازار 
خبری از رونق نیست

قدس وضعیت فعالیت فن بازار گیاهان دارویی مشهد را پیگیری کردرئیس پلیس فتا خراسان رضوی در گفت و گو با قدس عنوان کرد

سرهنگ جواد جهانشــیری، رئیس پلیس فتای 
خراســان رضوی ضمــن اعــام افزایش برخی 
پرونده ها در حوزه ســرقت اطاعــات بانکی و... 
یکی از راهکارهای مبارزه با ســرقت اطاعات را 
فعالسازی حساب و کارت بانکی فرعی اعام کرد.

رئیس پلیس فتای استان در تشریح این ماجرا 
گفت: از زمانی که با همراهی ...

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد 
کشاورزی خراســان رضوی »این استان با تولید ۶۰ 
درصد گیاهان دارویی کشــور رتبه نخست را در این 
زمینه دارد و ثمره سطح زیرکشت ۲۳ هزار هکتاری 
گیاهان دارویی در خراسان رضوی، تولید ساالنه ۲۱ 
هزار تن محصول اســت که عاوه بر مصارف داخل 

کشور، به بیش از ۴۰ کشور ...
.......صفحه ۴ .......صفحه ۳ 

نگاه مسئوالن به مشهد باید فراملی باشد
در راستای تعمیق بیانیه گام دوم انقالب 

صورت گرفت 

 قدردانی فرمانده 
 jسپاه امام رضا 
از روزنامه قدس

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۲ 

طنین فریاد 
 »مرگ بر آمریکا« 

در مشهد پیچید
مراسم ۱۳ آبان سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا و روز مبارزه 
با استکبار جهانی در مشهد و سایر شهرهای استان های خراسان 
برگزار شد. مردم انقابی مشهد به ویژه اقشار دانش آموز و 
دانشجو روز گذشته همزمان با یوم اهلل ۱۳ آبان با حضور 
»مرگ  شعارهای  ضداستکباری  عظیم  راهپیمایی  در 
والیت فقیه«  ضد  بر  مرگ  اسرائیل،  بر  مرگ  آمریکا،  بر 
در  حضور  با  نیز  مشهد  مدارس  دادند.دانش آموزان  سر 
لباس های  با  قالب گروه های مختلف  در  راهپیمایی  این 
یک شکل شور و شوق خاصی به این مراسم استکبارستیز 
دادند.راهپیمایی سیزدهم آبان ماه که به »روز ملی مبارزه با 
استکبار« معروف است در حالی از میدان بسیج تا میدان 
بیت المقدس مشهد برگزار شد که به آتش کشیدن پرچم 
کشورهای استعمارگری همچون آمریکا و اسرائیل در میان 
خیل عظیم دوستداران انقاب شور و حال بیشتری به آن 
این  در  شرکت کننده  دانشجویان  و  بخشید.دانش آموزان 
تحمیلی،  دوران جنگ  مسائل  به  اشاره  بر  عاوه   مراسم 
»کلید حل مسائل اقتصادی، مسئله تولید است«، »بعضی 
خیال می کنند که مذاکره مشکات کشور را حل می کند! 
این ۱۰۰ درصد اشتباه است« و »فراموش نمی کنیم؛ ترور 

نخبگان علمی و دانشمندان ...

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

.......همین صفحه

  استاندار خراسان رضوی
نمایندگان مجلس و مسئوالن!

قفل 10ساله 
بزرگ ترین کارخانه 

 »ام دی اف« را 
باز کنید

در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقاب پس از اینکه این بیانیه توسط 
رهبر معظم انقاب اباغ شد اقدامات عملی و فرهنگی زیادی در این 
خصوص در جامعه صورت گرفته است. روزنامه قدس به عنوان یکی از 

رسانه های فعال در کشور نیز همگام با این ...

.......صفحه ۲ 

  حوزه هنری خراسان شمالی فیلم 
»ثانیه های پالستیکی« را می سازد

قدس: مســئول واحد هنرهای تصویــری حوزه هنری 
خراسان شــمالی گفت: فیلم کوتاه داستانی »ثانیه های 
پاستیکی« با رویکرد محیط  زیســت به عنوان سومین 
فیلم کوتاه امسال حوزه هنری استان در دست تدوین قرار 
گرفت. رضا خدادادی با بیان اینکه فیلم کوتاه داســتانی 
»ثانیه های پاســتیکی« با رویکرد محیط  زیست و تأثیر 
زباله های پاستیکی در آینده کودکان تولید می شود، اظهار 
کرد: این ســومین فیلم  کوتاه داستانی است که به همت 
حوزه هنری استان از ابتدای سال جاری تاکنون تولید شده 
است.مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خراسان 
شمالی افزود: این فیلم به  منظور حضور در جشنواره های 
فیلم کوتاه و عرضه در شــبکه های تلویزیونی و اجتماعی 
تولید می شود.وی خاطرنشان کرد: حمایت از هنرمندان 
در تولید آثار به  منظور آشــنا کــردن مردم با معضات و 

مشکات پیش رو از اهداف تولیداتی این  دست است.

 تکمیل محور بیرجند - قاین 
تا سال ۱۴۰۰

ایسنا: معاون ساخت و مهندسی راه و شهرسازی خراسان 
جنوبی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم حداقل تا پایان 
سال ۱۰ کیلومتر و تا اردیبهشت  ماه سال آینده بین ۲۰ 
تــا ۲۵ کیلومتر از محور بیرجند - قاین را تکمیل کنیم، 
گفت: برنامه ما این اســت تا اوایل سال ۱۴۰۰ کل محور 

را تکمیل کنیم.  
میرمحمد مودی در حاشــیه بازدید از محور بیرجند - 
قاین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر پنج 
پیمانکار در محور بیرجند - قاین مشــغول به کار بوده و 

نزدیک 8۰ مورد ماشین آالت سنگین نیز فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه یک پیمانکار بومی ۶ کیلومتر و یک 
پیمانکار دیگر قطعــات تکمیلی را تعهد کرده و در حال 
تکمیل است،افزود:  شرکت دیگر ۲۹ کیلومتر تعهد کرده 

که چهار کیلومتر از آن را تکمیل کرده است.
مودی با بیــان اینکه پیمانکار تعهد کــرده حداقل ۱۲ 
کیلومتر را تا شهریورماه سال آینده زیر بار ترافیک ببرد، 
تصریح کرد: شــرکت دیگر نیز تاکنــون ۱۰ کیلومتر از 
تعهدش را انجام داده و حدود ۱8 کیلومتر دیگر عملیات 
اجرایــی را در دســت دارد کــه ۴/۵ کیلومتر را تکمیل 
کــرده و ظرف یک ماه آینده نیز ۶ کیلومتر از این محور 
را زیر بار ترافیک خواهد برد.معاون ســاخت و مهندسی 
راه و شهرسازی خراســان جنوبی در مورد اعتبارات این 
پروژه بیان کرد: ۴۰ میلیارد تومان اعتبارات ردیف بوده و 
همچنین مقرر شده ۵۰ میلیارد تومان از ظرفیت قانونی 

ماده ۵۶ توسط بانک مسکن به این پروژه تزریق شود.
مودی با بیان اینکه پروژه با سرعت در حال پیگیری است، 
ادامه داد: بانک سپه نیز اعام آمادگی کرده تا ۵۰ میلیارد 

تومان دیگر را به این پروژه اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه با توجه به تخصیص خوبی که امســال 
داشتیم پیش بینی ما این اســت که قسمت عمده ای از 
مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم، یادآور شد: مشکلی 

به لحاظ پرداخت مطالبات در سال جاری نداریم.

  همزمان با آغاز فصل سرما 
تخم  مرغ گران شد

قدس: افزایش مصرف تخم  مــرغ همزمان با آغاز فصل 
ســرما، موجب افزایش قیمت این ماده پروتئینی در بازار 

شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی 
خراســان رضوی گفت: البته افزایش نــرخ تخم مرغ به 
معنای گران شــدن بهای آن نیســت زیرا قیمت کنونی 
این ماده پروتئینی در مقایسه با هزینه تمام شده آن برای 

تولیدکنندگان  سر به سر شده است.
سعادت علی نیا میانگین کشوری نرخ کنونی هر کیلوگرم 
تخم مرغ را ۷۷هزار و ۵۰۰ریال اعام و بیان کرد: میانگین 
قیمت تخم مرغ در خراسان رضوی ۷۶هزار ریال برای هر 
کیلوگرم و همچنان پایین تر از میانگین نرخ کشوری آن 

است.
وی گفت: هم  اکنون مشکلی برای تولید این ماده پروتئینی 
در خراســان رضوی وجود نــدارد و تولید آن با ظرفیت 

۱۱میلیون مرغ تخم گذار در استان در حال انجام است.
خراسان رضوی با ۲۷۰واحد تولید تخم مرغ و تولید ساالنه 
۱۳۰هزار تن تخم مرغ ۱۴درصد حجم تولید کشــوری را 

در اختیار دارد.
افزون بر ۵۰هزار تن از حجم کل تولید تخم مرغ خراسان 
رضــوی مازاد بر نیاز مصرف در این اســتان ۶ میلیون و 

۴۰۰هزار نفری است.

 رتبه سوم تیم بوکس 
تربت حیدریه در خراسان رضوی 

قدس: سرپرســت اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه 
از قرار گرفتن تیم بوکس این شهرســتان بر سکوی سوم 
استان و راهیابی سه بوکسور تربت حیدریه به رقابت های 

قهرمانی کشور خبر داد. 
مجیــد رضایی در ایــن خصوص اظهار کــرد: در این 
رقابت ها که به میزبانی مشهد برگزار شد، ۱۰8 بوکسور 
از هفت شهرستان حضور داشتند که به منظور عضویت 
در تیم منتخب خراسان رضوی و شرکت در مسابقات 
کشــوری به مدت چهــار روز در ۹ وزن به مصاف هم 

رفتند.
وی در خصوص نتایج بوکسورهای تربت حیدریه در این 
مسابقات گفت: تیم بوکس تربت حیدریه با هدایت مهدی 
بادان فیروز در پایان این رقابت ها به دو نشان نقره و دو برنز 

دست یافت و  بر سکوی سوم استان ایستاد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه بیان کرد: 
ســجاد کوهجانی و مصطفی جمعه پور با نایب قهرمانی 
در اوزان ۶۰ و ۶۴ کیلوگرم به نشــان نقره دست یافتند 
و حسین درخشان در ۶۹ کیلوگرم و مسعود پورصادق در 
وزن ۹۱ کیلوگرم نیز ســوم شده و نشان برنز را بر گردن 

آویختند.
رضایی اضافه کرد: در پایان این مسابقات با نظر کمیته فنی 
سجاد کوهجانی، مصطفی جمعه پور و حسین درخشان 
جواز عضویت در تیم منتخب بوکس خراســان رضوی و 
شرکت در رقابت های قهرمانی کشور که ۲۳ آبان ماه برگزار 

خواهد شد را بدست آوردند.

خبرخبر

هاشم رســائی فر: نماینده ولی فقیــه در خراسان 
 رضوی شب گذشته از نمایشــگاه بین المللی کتاب 
مشــهد بازدید کرد و در جریان تازه های نشــر قرار 

گرفت.
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی همچنین با حضور در 

سالن انوری از غرفه روزنامه قدس نیز بازدید کرد.
امام  جمعه مشــهد در حاشــیه این بازدید در گفت 
و گویی اختصاصی و در خصوص ســتاد ســاماندهی 
فرهنگی حاشیه شهر مشــهد و اقداماتی که در این 
زمینه صورت گرفته، گفت: در ابتدای شــروع به کار 
این ســتاد، در تمام مسائل فرهنگی که قرار بود اجرا 
شود یک هماهنگی به وجود آوردیم گرچه ما در این 
ســتاد در حقیقت کار عملیاتی نداریم و کار ما فقط 

هماهنگی است. 
نماینده ولی فقیه در خراســان  رضوی با اشــاره به 
اینکه دستگاه ها و نهادهایی مثل سازمان تبلیغات، 
شــهرداری مشــهد، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
که در این ســتاد حضور دارند همه با هم هماهنگ 
هســتند، اظهار کرد: یک برنامه یکســاله به آن ها 
می دهیم که هر کدام بخشــی از آن را می بایست 
انجام دهند و در آخر سال گزارش عملکرد از آن ها 
گرفته می شــود و این گزارش خدمت مقام معظم 

رهبری فرستاده می شود.

دگرگونی فرهنگی در حاشیه شهر
آیت اهلل علم الهدی همچنیــن در خصوص تغییرات 
فرهنگی ایجاد شــده در حاشیه شهر مشهد از زمان 
تشکیل ســتاد ســاماندهی فرهنگی این مناطق در 
مشــهد اظهار کرد: تاکنون وضعیت فرهنگی حاشیه 
شهر مشهد عوض شــده و وضعیتی که بیش از این 

داشته به کلی دگرگون شده است. امام جمعه مشهد 
مقدس تأکید کرد: وضعیت فرهنگی در حاشیه شهر 

مشهد شرایط ثابتی پیدا کرده است.
نماینــده ولی فقیه در خراســان رضوی همچنین در 
واکنش بــه این مطلب که گایه مندی هایی در مورد 
نگاه ملی به شهر مشهد به ویژه در اختصاص بودجه 

از سوی دســتگاه های دولتی وجود دارد، عنوان کرد: 
ما هم ایــن گایه را داریم، چرا که مشــهد مقدس 
به عنوان شــهری که نه تنها فرا اســتانی است بلکه 
فراملی به حســاب می آید باید مورد توجه مسئوالن 

و دستگاه های دولتی قرار بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ما فقط در 
سال گذشته ۴ میلیون زائر خارجی در مشهد داشتیم 
ولی متأسفانه دستگاه هایی که مرتبط با اداره کشورند 
به این جریان بی تفاوت هستند و ما این گایه مندی  

را از این حیث داریم.

قدردانی از برگزاری نمایشگاه کتاب
آیــت اهلل علم الهدی همچنین در بازدید از بیســت و 
یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد،ضمن اعام 
رضایت از برگزاری نمایشگاه کتاب مشهد گفت:تمام 
مســئوالن همکاری الزم را داشته باشند تا نمایشگاه 
کتاب مورد سوءاستفاده بعضی جریانات انحرافی قرار 
نگیرد.نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی افزود: از 
زحمات مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی خراسان 
رضوی تشــکر می کنم که با مدیریــت داهیانه این 

نمایشگاه را راه اندازی کردند.
آیت اهلل علم الهدی افزود: در این نمایشگاه آثار و برکات 

مفیدی مشاهده می شود.

 تکتم بهاردوست: رئیس اتحادیه مشاوران 
اماک مشــهد در خصــوص وضعیت بازار 
مسکن گفت: هر چند افزایش قیمت محسوسی را در 
بازار مسکن شــاهد نبوده ایم ولی بازار خرید و فروش 
مسکن در مشهد از یک ماه گذشته رونق چشمگیری 

داشته است. 
علی مراد زاده افزود: در چند ماه گذشــته به خاطر 
اینکه بازار دچار رکود شــده بود خیلی از سرمایه ها 
از بازار خارج شد و در واقع میزان معامات مسکن 
ســیری نزولی پیدا کــرد و همیــن قضیه موجب 
کاهش اشــتغال شد  ولی در مهر ماه این روند سیر 
صعودی به خود گرفته و تعداد معامات نســبت به 
مدت مشــابه در ســال قبل افزایش داشته که اگر 
همین روند ادامه پیدا کند به طور حتم  در ماه های 
آینده شاهد رونق بیشتری در این بازار خواهیم بود 
هر چند در همین مدت هم شــاهد یک افزایش ۵ 

درصدی بوده ایم. 
وی اضافــه کرد: با ایــن وجود اما هنــوز در بازار 
ســاخت و ساز شــاهد رونق چندانی نیستیم چون 
قیمت ها هنوز مشــخص نیســت و از آن جایی که 

شایعاتی مبنی بر اینکه احتماالً هزینه های دولتی و 
شهرداری ساختمان افزایش پیدا خواهد کرد همین 
عامل موجب شــده سازنده ها احساس نگرانی کنند 

و با وسواس بیشتری برای عقد مشارکت های جدید 
اقدام کنند اگر هم اتفاقــی می افتد خیلی محدود 
اســت هر چند این خود زنگ خطری اســت برای 

یکی دو ســال آینده که ممکن اســت بازار مسکن 
را بــا کمبود مواجه کند که باز همین قضیه ممکن 
است روی قیمت ها در آینده تأثیر بدی داشته باشد.  
پیش بینی ما این است  که در قیمت ها تا پایان سال 

حداکثر به ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش برسیم. 
مــرادزاده در خصوص بازار اجاره و رهن گفت: در این 
فصل اتفاق خاصی در بازار رهن و اجاره نمی افتد چون 
به صورت سنتی هر اتفاقی می خواهد بیفتد در شهریور 
ماه افتاده که خوشبختانه این بازار هم در حال حاضر 
به تعادل رسیده و قیمت ها به شکلی نیست که بخواهد 
بازار را به چالش بکشد.  ناگفته نماند راه اندازی کمپین  
حمایت از مســتأجر خوب در این قضیه بی تأثیر نبود 
و همین عامل موجب شــد خیلی از موجر ها اندکی 
از قیمت هــای اجاره ها را تعدیل کنند هر چند باز هم 
بازار به حالت قبل برنگشــت تا جایی که در ماه های 
گذشــته در بازار رهن و اجاره یک افزایش 8۰ تا ۱۲۰ 
درصدی را تجربه کردیم ولی خوشــبختانه در حال 
حاضر فایل های رهن و اجاره در دســترس تر است و 
قیمت ها به حد تعادل رســیده و بازار در حال حاضر  

وضعیت آرامی دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در پاسخ به قدس:

نگاه مسئوالن به مشـهد باید فراملی باشد

رئیس مشاوران امالک مشهد پیش بینی کرد

رونق بازار مسکن مشهد در نیمه دوم سال
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 استاندارخراسان رضوی، نمایندگان مجلس و مسئوالن!

قفل 10ساله بزرگ ترین کارخانه »ام دی اف« را باز کنید

هاشم رسائی فر وقتــی صحبت از اقتصاد 
مقاومتی به میان می آید نخســتین نکته ای 
که به ذهن می رســد تکیه بر توانمندی ها و 
ظرفیت های داخلی برای رســیدن به اهدافی 
اســت که بتواند راهگشا و گره گشای مسائل 

موجود در اقتصاد کشورمان باشد.
موضوعــی که با درایت رهبــر معظم انقالب 
چند سالی است مورد توجه ایشان واقع شده 
و با نام گذاری ســال های اخیــر با عنوان های 
اقتصادی نمود بیشــتری پیدا کرده اســت. 
دغدغه مندی رهبری در توجه به تولیدات ملی 
و رواج و رونق تولید در داخل کشــور موجب 
شده تا گام هایی اساسی در این راستا در کشور 
برداشته شود اما گاهاً دیده می شود بی توجهی 
برخــی از مســئوالن موانعــی را پیش روی 
تولیدکننــدگان و کارآفرینانی ایجاد می کند 
که هدفشان چیزی جز رونق بخشیدن تولید 
نیســت! حمایت و همراهی در مسائل مالی و 
ســهل و آســان نمودن موانعی که بر سر راه 
صنعتی هــا در این حوزه وجــود دارد یکی از 
موارد مورد تأکید مسئوالن عالی رتبه کشوری 
بوده و هست ولی با وجود این وقتی پای عمل 
به میان می آید کمتر مســئولی پیدا می شود 
کــه در باز کردن گره مشــکل تولیدکننده و 
کارآفرین قدمی بــردارد، نتیجه اش هدررفت 
سرمایه، وابستگی بیشتر به واردات، کسادی 
بازار کار، دلسرد شدن سرمایه گذار و بیکاری 

هزاران کارگر است.

 خواب 10 ساله کارخانه ای عظیم برای 
سرمایه

در راســتای عینیت بخشــی به این موضوع، 
توجه همه از جمله مسئوالنی که فقط شعار 
حمایت از تولیدکننده داخلی می دهند را به 
نمونه ای تأســفبار جلب می نماییم؛ کارخانه 
عظیمی که حداقل 10 سال پیش می توانست 
شــروع به تولیــد کند هنوز که هنوز اســت 
با وجــود اینکه همه زیرســاخت ها از جمله 
سوله ها و ســاختمان های صنعتی اش همان 
11-10 ســال قبل ساخته شــده و مهم تر 
اینکه تمامی دســتگاه های مــورد نیازش از 

 MDF بهترین برند موجــود در حرفه تولید
در دنیا همزمان خریداری شــده است. اما به 
دلیل عدم مساعدتی که بیش از یک دهه به 
طول انجامیده است کارخانه پیشرفته ای که 
می توانست در این سال ها ضمن تولید ساالنه 
90 هــزار مترمکعب MDF بــا کیفیت روز 
دنیا در داخل و نکته مهم تر اشتغال زایی برای 
حداقل 500 نیروی کار بالتکلیف بماند فقط 
و فقط به این دلیل که مســئوالن نخواستند 
دســت ســرمایه گذاری که همه توانمندی و 
ســرمایه اش را تا اینجا به کار گرفته تا ایجاد 
تولیــد و اشــتغال نماید را بگیرنــد و چرخ 
کارخانه ای با این ظرفیت را به گردش درآورند!

 بالتکلیفی 5هزار میلیارد سرمایه 
برای دیدن آنچه در مورد این کارخانه شنیده 
بودیم راه جاده چناران را در پیش می گیریم. با 
ورود به کارخانه برادران مقدم، سرمایه گذاران 
این طرح همراه ما شدند تا آنچه در این سال ها 
بر کارخانه ای که االن می باید حداقل 10 سال 
از شروع به کارش می گذشت و ساالنه نزدیک 
به 100 هزار مترمکعب MDF تولید می کرد 
از نزدیک شاهد باشیم. وارد محوطه کارخانه 
می شوم هر ســالن آن را که نگاه می کنم پر 
است از دستگاه هایی که همگی زیر کاور یک 
دهه مملو از خاک و فضوالت پرندگان است! 

32 میلیــون دالر هزینه خرید آن ها از آلمان 
در سال 84 شده بود که با دالر امروز به گفته 
برادران مقدم با زیرســاختی که فراهم شده 
چیزی در حــدود 5هزار میلیــارد ریال باید 
هزینه شود تا چنین کارخانه ای به این مرحله 
برســد گرچه با توجه به تحریم های موجود 
دیگر حتی نمی شــود قطعه ای کوچک از این 

دستگاه ها را وارد کرد.

 سرگذشت ماجرا
فرهاد مقــدم، مدیر کارخانــه MDF برتر 
سرگذشــت این کارخانه را این گونه برایمان 
تعریــف می کند: از ســال 1370 تصمیم به 
راه اندازی کارخانه گرفتیم تا سال 75 تمامی 
زیرســاخت های مورد نظر از جمله سازه ها و 

سوله ها بر پا شد از این مرحله منتظر اختصاص 
وام ارزی برای خرید تجهیزات و دستگاه های 
مورد نیاز بودیم که این اتفاق ســرانجام سال 
84 افتــاد و از محل صنــدوق ذخیره ارزی 
32 میلیــون دالر وام بــه ما پرداخت شــد، 

پــس از این بالفاصلــه اقدام 
به انعقاد قــرارداد با بهترین 
تولیدکننده  خارجی  شرکت 
 MDF ساخت  دستگاه های 
در دنیا از کشور آلمان نمودیم 
و خیلــی زود دســتگاه ها به 
کشور منتقل شــد و توسط 
کارشناسان شــرکت آلمانی 
در محل کارخانــه جانمایی 
شد.وی ادامه داد: برای اتمام 
کارخانه  راه انــدازی  و  پروژه 
در آن زمان نیــاز به وامی 4 
میلیارد تومانی داشــتیم اما 
هرچه پیگیر شــدیم این وام 

از ســوی بانک عامل که بانک کشاورزی بود 
پرداخت نشــد و هرچه زمان گذشت در این 
یک دهه هزینه ها چندین و چند برابر شــد 
تــا اینکه اگر همین امــروز بخواهیم بقیه راه 
را ادامه دهیم آن 4 میلیــارد تومان به 100 
میلیارد رسیده است در این مدت زمان هر جا 
که فکرش را بکنید مراجعه کردیم نامه از وزیر 
و وکیل و مسئول و غیره گرفتیم ولی متأسفانه 

هیچ اتفاقی نیفتاده است.

 4 استاندار آمدند و رفتند
مقــدم با بیان این مطلب کــه راه اندازی این 
کارخانــه که در نوع خود در کشــور بی نظیر 
است و ســاالنه در فاز اولش حدود 100 هزار 
مترمکعــب از بهترین محصوالت قابل رقابت 
با نمونه های خارجــی را دارد، اظهار کرد: در 
صورت راه اندازی کارخانه ضمن اینکه می توان 
بهترین محصول را در اختیار مشتریان داخلی 
قرار داد زمینه صادرات آن به سایر کشورها نیز 
وجود دارد و اگــر این اتفاق بیفتد چیزی در 
حدود 200میلیون دالر آورده و صرفه جویی 
ارزی برای اقتصاد کشورمان فراهم خواهد شد. 

با این شــرایط و در این سال ها چهار استاندار 
خراسان رضوی از شرایط موجود در کارخانه 
بازدید داشــتند اما هیچ اتفاقــی جز اظهار 
تأســف آن ها برای این مجموعه نیفتاد انگار 
دوســتان مانند مجلس ترحیم آمده باشند و 
پس از تأسف خوردن به محل 

کارشان برگشتند!
به تازگی هــم از طریق آقای 
رزم حسینی، استاندار خراسان 
رضوی به بانک عامل که همان 
بانک کشاورزی در تهران است 
معرفی شدیم و همین چند روز 
پیش مــن به دفتر مدیرعامل 
ایــن بانک مراجعــه کردم و 
تنها پاسخی که داده شد این 
بــود که ما تاکنــون 80 هزار 
میلیارد تومان از بانک مرکزی 
استقراض کردیم و نمی توانیم 
وام مورد نیاز شما را پرداخت 
کنیم. باور کنید ما به عنوان ســرمایه گذار این 
طرح دیگر نمی دانیم باید چکار کنیم و از چه 
سازمان و یا نهادی استمداد بطلبیم، کارخانه ای 
که با یک مســاعدت می تواند کارش را شروع 
کند و فقط در فاز اولش تا 700 نفر اشتغال زایی 
داشــته باشد اینچنین ســرمایه ای که در آن 
صرف شده است هدر می رود و هر روز به میزان 
بدهــی وامی که قباًل به مجموعه داده شــده 
افزوده می شود! بدهی ما در حال حاضر به بانک 
113 میلیارد تومان است با احتساب دیرکرد و 
بقیه مســائلی که دارد اما با توجه به ظرفیتی 
که پشت راه اندازی این کارخانه خوابیده است 
به راحتی به دو ســال نرسیده همه این بدهی 
و حتــی آن وام 100 میلیارد تومانی مورد نیاز 

تسویه خواهد شد.

رئیس سازمان صمت خراسان رضوی خبر داد 
  صدوریک هزار و 254 فقره جواز 

تأسیس طی هفت ماه
ســازمان  رئیس  قدس: 
تجارت  و  معدن  صنعت، 
خراسان رضوی گفت: در 
هفت ماه سال 98 تعداد 
یک هزار و 254 فقره جواز 
تأسیس با سرمایه گذاری 
61هــزار و 162 میلیارد 

ریال و اشتغال 34هزار و 745 نفر در استان صادر شده است.
محمدرضــا مس فروش اظهار کرد: تعــداد مجوزهای طرح هاي 
صنعتي صادره اســتان در این مدت در مقایســه با مدت مشابه 
سال گذشته از لحاظ تعداد 26 درصد، سرمایه گذاری 19 درصد و 
اشتغال 72 درصد رشد را نشان مي دهد. وی افزود: در این مدت، 
بیشترین سهم سرمایه گذاری در طرح های استان خراسان رضوی 
مربوط به بخش محصوالت غیرفلزی بوده اســت که 10هزار و 
119 میلیارد ریال)16.5 درصد( از کل سرمایه گذاری را به خود 
اختصاص داده اســت. بیشترین اشتغال نیز در بخش پوشاک و 
عمل آوردن خز بوده اســت که با 5هزار و 907 نفر، 17درصد از 

اشتغال را به خود اختصاص داده است.

مسئوالن و نمایندگان این شهر تأکید کردند 
  راه اندازی شرکت تعاونی و برند 

تجاری آلوی خرو
خبرنگارقدس:  خرو- 
شــهر خرو قطب اصلی 
تولید آلوی کشور با بیش 
از یک هزار هکتار باغ آلو 
این روزها به علت قیمت 
پایین محصوالتش حال 

و روز خوشی ندارد.
همین موضوع بهانه ای شــد که شورای اسالمی و شهرداری 
شــهر خرو با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور و 
بخش زبرخان نخستین جشنواره تخصصی روز مزرعه آلو را در 

روزهای هشتم تا دهم آبان ماه برگزار کنند.
این جشنواره به صورت کارگاه آموزشی و برگزاری نخستین 
رویداد استارت آپی آلو با حضور استادان و نخبگان دانشگاهی 
و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی استان و شهرستان، 
نمایندگان مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی و باغداران 
شهر خرو و روستاهای اطراف با محوریت سه موضوع تولید، 

فراوری و بسته بندی و بازاریابی برگزار شد.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی که میهمان این جشنواره 
بود در جمع باغداران گفت: همان طور که بهترین آلوی کشور 
از شــهر خرو صادر می شــود باید باغداران دنبال ثبت نشان 
جغرافیا و برند خاص به صورت زنجیره ای باشــند و باغداری 
صنعتــی را جایگزین باغداری ســنتی نماینــد. محمدعلی 
طهماسبی افزود: باغدار باید به دنبال تعویض کردن باغ خود 
باشــد و از ارقام بهتر آلو و پایه های رویشی پرمحصول تر و از 
آبیاری تحت فشار و ماشین آالت صنعتی استفاده کند. نماینده 
مردم شــهرهای نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
هم در خصوص جشنواره آلو گفت: مردم شهر خرو سال های 
طوالنی اســت که در زمینه تولید، خرید و فروش و صادرات 
آلو اشتغال دارند و لقب بام های طالیی خرو از شهرت جهانی 

برخوردار است.
حمید گرمابی افزود: دنیای جدید روش های جدید و بازاریابی 
جدید را می طلبد که با اســتفاده از ماشین آالت صنعتی در 
بخش فراوری و بسته بندی می توان میانگین تولید را افزایش 
و فروش بازارهای بین المللی رابه دســت گرفت که تشکیل 
شــرکت تعاونی باغداران و تولیدکننــدگان می تواند کمک 
فراوانی به رونق بازار آلو کند که ما هم در خانه ملت آمادگی 

هر گونه همکاری در این خصوص را داریم. 
هاجر چنارانی دیگر نماینده مردم شهرهای نیشابور و فیروزه 
در مجلس شورای اســالمی هم گفت: با توجه به اینکه من 
خودم یک روستازاده هستم تولید آلو یکی از کارهای سخت 
باغداران این منطقه است و فراوری آلو زحمت فراوانی دارد و 
ما برای حمایت از باغداران بازارچه های مرزی کشور را فعال 
کرده ایم تا از این طریق محصوالت کشاورزی به دیگر کشورها 
صادر شود و همچنین پیگیر تشکیل یک اتحادیه با برند خاص 
برای آلوی خرو هستیم. اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
خراســان رضوی هم در جهت حمایت از باغداران گفت: به 
زودی ساخت بازارچه های عرضه آلو در حاشیه جاده نیشابور 
به مشهد و همچنین تشکیل اتاق فکر با همکاری مسئوالن 
دیگر و راه اندازی شرکت تعاونی تولیدکنندگان آلو را در شهر 

خرو پیگیری خواهیم کرد.
در پایان شــهردار شهر خرو هم گفت: ما با همفکری اعضای 
شــورای اســالمی و همکاری جهاد کشــاورزی و استادان 
دانشگاهی و نخبگان برای نخستین بار تصمیم گرفتیم که در 
حاشیه این جشنواره رویداد استارت آپ ویکند آلو را هم با سه 
محوریت تولید، فراوری و بسته بندی و بازاریابی آلو با شرکت 
10 تیم 6 تا 9 نفره به مدت سه روز برگزار کنیم تا از ایده های 

برتر در راستای رونق بخشیدن به بازار آلو استفاده کنیم.
مصطفی قدمیاری افزود: در پایان این رویداد مهم به سه تیم 
که بیشترین امتیاز داوران را در قالب ایده های برتر در خصوص 
تولید، بســته بندی و بازاریابی کسب کرده بودند مبالغ 5، 3 
و یــک میلیون تومانی اهدا و به هــر یک از هفت تیم دیگر 
شرکت کننده هم از طرف مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور، 
شهرداری، شورای اســالمی خرو و دانشگاه علمی کاربردی 

نیشابور مبلغ 700 هزار تومان اهدا شد.

  اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان داورزن آغاز به کار کرد

قدس: سی و پنجمین واحد ثبتی استان خراسان رضوی با حضور 
مدیرکل، معاونان، جمعی از رؤسای واحدهای ثبتی و ستادی، امام 
جمعه، فرماندار و جمعی از مسئوالن در شهرستان داورزن افتتاح 
و شروع به کار کرد. مدیرکل ثبت اسناد و امالک در مراسم شورای 
اداری این شهرستان گفت: درآمدهای ثبتی نسبت به مدت مشابه 
ســال 97 بیش از 21درصد رشد داشته و تا پایان مهرماه امسال 
نزدیک به 84 میلیــارد تومان از محل تنظیم و صدور اســناد 
مالکیت،  ثبت شرکت ها و اجرای اسناد رسمی به حساب خزانه 
دولت واریز شده است. در ادامه این مراسم غالمعلی صبوری زاده 
به عنوان رئیس واحد ثبتی رشــتخوار معرفی و نخستین اسناد 
مالکیت اراضی تحت تولیت منابع طبیعی و جهاد کشــاورزی 

شهرستان صادر و تحویل نماینده ادارات مربوط شد.

 
  طنین فریاد »مرگ بر آمریکا« 

در مشهد پیچید
آبان   13 مراسم  قدس: 
النه  تسخیر  سالروز 
روز  و  آمریکا  جاسوسی 
با استکبار جهانی  مبارزه 
در مشهد و سایر شهرهای 
استان های خراسان برگزار 
شد. مردم انقالبی مشهد 
با  روز گذشته همزمان  دانشجو  و  اقشار دانش آموز  ویژه  به 
یوم اهلل 13 آبان با حضور در راهپیمایی عظیم ضداستکباری 
شعارهای »مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد 
نیز  مشهد  مدارس  دادند.دانش آموزان  سر  والیت فقیه« 
مختلف  گروه های  قالب  در  راهپیمایی  این  در  حضور  با 
مراسم  این  به  خاصی  شوق  و  شور  یک شکل  لباس های  با 

استکبارستیز دادند.
راهپیمایی سیزدهم آبان ماه که به »روز ملی مبارزه با استکبار« 
معروف است در حالی از میدان بسیج تا میدان بیت المقدس 
مشــهد برگزار شــد که به آتش کشــیدن پرچم کشورهای 
استعمارگری همچون آمریکا و اسرائیل در میان خیل عظیم 

دوستداران انقالب شور و حال بیشتری به آن بخشید.
دانش آموزان و دانشجویان شرکت کننده در این مراسم عالوه  
بر اشــاره به مسائل دوران جنگ تحمیلی، »کلید حل مسائل 
اقتصادی، مســئله تولید اســت«، »بعضی خیال می کنند که 
مذاکره مشکالت کشور را حل می کند! این 100 درصد اشتباه 
است« و »فراموش نمی کنیم؛ ترور نخبگان علمی و دانشمندان 
هســته ای« موارد و شــعارهایی بود که در پالکاردهایشان به 
مردم جهان نشــان می دادند. در انتهای این مراســم سردار 
سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل 

قوا در حرم مطهر رضوی سخنرانی کرد.

2۶ آبان تا یک آذر برگزار می شود  
  دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن 

دانش آموزان کشور در مشهد
ایکنا: رئیس اداره قرآن، 
عترت و نمــاز آموزش و 
پرورش خراســان  رضوی 
دوره  دومیــن  گفــت: 
مسابقات همخوانی قرآن 
دانش آموزان کشور  کریم 
در مشهد برگزار می شود. 

علــی مهدوی خواه اظهار کرد: حدود 400 نفــر از دانش آموزان، 
مربیان، سرپرســتان و داوران در قالب دو بخش شامل مسابقات 
دختران و پســران در این دوره از مســابقات کشوری در مشهد 

مقدس حاضر خواهند شد.
وی افزود: قرآن آموزان شــرکت کننده در این دوره از مسابقات، 
دانش آموزان مقاطع تحصیلی متوسطه اول و دوم هستند که در 
چندین مرحله داوری منطقه ای و استانی موفق شدند به  عنوان 
نماینده استان خودشان در مرحله کشوری این دوره از مسابقات 
حاضر شــوند. رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش 
خراسان  رضوی بیان کرد: مسابقات در دو بخش آقایان 26 تا 28 
آبان و بانوان از 30 آبان تا یک آذر در بارگاه نورانی حضرت رضا)ع( 
برگزار می شود. وی گفت: این دوره از رقابت ها در قالب 40 گروه 

5 تا 7 نفره از 21 استان کشور برگزار خواهد شد.

جانشین قرارگاه سایبری کشور در بجنورد: 
  نبود فرهنگ امنیت مشکل عمده 

تهدیدات سایبری است
خبرنگار  بجنــورد- 
قرارگاه  جانشین  قدس: 
سایبری کشــور گفت: از 
سال گذشته تاکنون بیش 
از 100 رزمایش سایبری 
در زیرساخت های حساس 
برگزار  کشــور  حیاتی  و 
شده که این رقم قابل توجهی است. سردار فرجی پور در همایش 
تخصصی پدافند سایبری خراســان شمالی اظهار کرد: هدف از 
برگزاری رزمایش ها این اســت تا نقاط آسیب خود را شناسایی 
کنیم که سال گذشته به دســتور رئیس جمهور رزمایش قطع 
اینترنت برگزار و در ســال جاری رزمایش هک، اختالل، نفوذ و 

تخریب اجرا شد که در نوع خود از سخت ترین رزمایش هاست.
وی از رونمایی تولید مجموعه شبیه ســازی تهدیدات سایبری 
توسط یکی از دانشگاه های کشور در هفته جاری خبر داد و افزود: 
در حال حاضر مشکل عمده ما در بحث تهدیدات سایبری نبود 
فرهنگ امنیت است زیرا بیشتر مدیران و متخصصان بیشتر به فکر 

بهره برداری هستند نه بهره برداری امن و مطمئن.
سردار فرجی پور همچنین از تالش بسیار استاندار خراسان شمالی 
در حوزه پدافند غیرعامل استان قدردانی کرد و گفت: مجموعه 
این اقدامات در راستای حفظ پایداری استان است که به عنوان 

یکی از بخش های مهم کشوری تلقی می شود. 

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

300072305 پیامک کنید.

قدس  در راســتای تحقق بیانیه گام دوم انقالب پس از 
اینکه این بیانیه توسط رهبر معظم انقالب ابالغ شد اقدامات 
عملی و فرهنگی زیــادی در این خصوص در جامعه صورت 
گرفته است. روزنامه قدس به عنوان یکی از رسانه های فعال 
در کشــور نیز همگام با این موضــوع فعالیت های زیادی در 
راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب داشته است که اهمیت 
این موضوع مورد توجه فرماندهی سپاه امام رضا)ع( قرار گرفته 
و موجب شد تا سردار نظری با حضور در غرفه روزنامه قدس 
مستقر در بیست و یکمین نمایشگاه کتاب مشهد با اهدای 
لوحی، از ایمان شمسایی، مدیرمسئول روزنامه قدس به خاطر 

اقدامات این رسانه قدردانی به عمل آورد.
در متن این لوح آمده است: »بیانیه گام دوم انقالب از سوی 

مقام معظــم رهبری به عنوان یک منشــور راهبردی برای 
حرکت جمهوری اسالمی به ســمت اهداف متعالی انقالب 
اسالمی ترســیم و صادر شده اســت. بی تردید رسانه ها در 
تبیین، ترویج و عملیاتی ساختن بندهای مهم این بیانیه نقش 
بی بدیلی دارند. توجه به گزاره های بیان شده در این بیانیه و 
مطالبه آن ها از سوی رسانه ها یکی از مهم ترین گام های توجه 
و عملیاتی ساختن آن است. از آنجا که روزنامه قدس در سال 
1398 با انتشار ویژه نامه »نقطه سرخط« در این مسیر گام های 
خوبی برداشته است به اذعان کارشناسان دبیرخانه گام دوم 
انقالب در اســتان خراسان رضوی شایسته قدردانی است. از 
حضرت عالی به خاطر این ابتکار و دغدغه مندی کمال تشکر 
را داشته و امیدواریم در این مسیر بیش از پیش موفق باشید«.

در راستای تعمیق بیانیه گام دوم انقالب صورت گرفت 

قدردانی فرمانده سپاه امام رضاj از روزنامه قدس

ما به عنوان سرمایه گذار 
دیگر نمی دانیم باید 
چکار کنیم و از چه 

نهادی استمداد بطلبیم، 
کارخانه ای که با یک 

مساعدت می تواند کارش 
را شروع کند و فقط در 

فاز اولش تا 700 نفر 
اشتغال زایی داشته باشد
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:
۱4 هزار کالس خراسان رضوی به وسایل 

گرمایشی استاندارد نیاز دارند

ایرنا: مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس 
خراسان رضوی گفت: 14 هزار کالس درس در مدارس 

استان نیازمند استانداردسازی وسایل گرمایشی است.
جاسم حسین پور افزود: تاکنون سیستم گرمایشی بیش 
از 20 هزار کالس درس در این استان استانداردسازی 
شده  اســت.وی ادامه داد: امسال نیز یک هزار و 300 
کالس درس با هزینه 200 میلیارد ریال استانداردسازی 

شده است.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس خراسان 
رضــوی گفت: در 3 هزار و 500 کالس درس اســتان 
به دلیل عدم گازرسانی در مناطق آن ها از بخاری نفتی 

دارای کاربراتور استاندارد استفاده می شود.

 کارگروه امور زیربنایی استان تصویب کرد
اجرای پروژه های اشتغال زا در چهار 

شهر خراسان رضوی

قدس: کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، 
شــهری و آمایش ســرزمین و محیط زیســت استان با 
اجرای پنج پروژه اشــتغال زا در شهرســتان های قوچان، 

تربت حیدریه، بردسکن و بجستان موافقت کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اعالم این خبر 
گفت: ساخت انبار نگهداری محصوالت کشاورزی، سیلوی 
غالت و مجموعه ورزشی در شهرستان قوچان به تصویب 

این کارگروه رسید.
احمد یزدان پنــاه افزود: کارگروه با ســاخت باغ تاالر در 
شهرســتان تربت حیدریه و مجتمع خدمــات رفاهی در 
شهرستان بردســکن و اجرای طرح پرورش شترمرغ در 

شهرستان بجستان موافقت به عمل آورد.

  مدیرکل اوقاف خراسان رضوی خبر داد
اهدای ۱30 میلیون تومان برای 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

ایسنا: مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: 
در زمینــه امور خیریه تاکنــون 130 میلیون تومان برای 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا شده که همزمان با 17 
ربیع االول مراسم گلریزانی نیز به همین منظور برنامه ریزی 
خواهد شــد. حجت االسالم والمسلمین محمد احمدزاده 
در همایش یاوران وقــف در محل هتل نور اظهار کرد: در 
دهــه وقف بیش از 700 کیلووات نیروگاه خورشــیدی به 
بهره برداری می رسد و تا دهه فجر نیز 700 کیلووات دیگر 
عملیاتی خواهد شــد. وی افزود: اجرای پروژه های متعدد 
ســرمایه گذاری موقوفات از دیگر کارهای ایــن اداره کل 
است. همچنین سامانه جی آی اس یا تثبیت موقعیت مکانی 

موقوفات مانع از تعرضات حقوقی می شود.



روی خط حادهث

حمل و نقل

تخلف

 با تصویب شورای شهر مشهد 
و در مسیرهای پر ترافیک

 سرویس مدارس دوباره گران شد! 
 10 تا  افزایش  قدس: 
درصــد نرخ ســرویس 
مدارس در مســیرهای 
پر ترافیــک به تصویب 

شورای شهر رسید.
در هفتــاد و ششــمین 
جلســه علنی شــورای 

اســامی شــهر مشــهد ابتدا الیحه الحاق یک تبصره به 
ماده واحده تعرفه بهای خدمات ســرویس مدارس شــهر 
مشهد در سال تحصیلی 99 - 98 و اصاح تبصره ردیف 
۲1 ذیــل جدول تعرفه نرخ خدمات ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکســیرانی  و الحاق یــک تبصره به ردیف این 

الیحه در دستور کار قرار گرفت.
بر این اســاس و پس از تصویب شــورای اســامی شهر 
به شــهرداری مشــهد اجازه داده شــد در مسیرهای پر 
ترافیک ســرویس مدارس، تا پایان آذر ماه با درخواست 
مدیر مدرســه، تأیید اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضــوی و تصویــب کارگروه مــاده 18 آیین نامه اجرایی 
حمــل و نقل دانش آمــوزان مــدارس حداکثــر تا 10 
 درصد به کرایه مصوب ســرویس مدارس در سال جاری 

اضافه کند.
همچنین به منظور حمایت از اقشــار آسیب پذیر، گواهی 
صاحیت سرویس مدارس استثنایی شهر مشهد از سوی 
تاکســیرانی رایگان صادر خواهد شــد. همچنین الیحه 
ضوابــط و مقررات طراحی و جانمایــی پارکینگ، الیحه 
لغو بند۲-۲ بخش دوم شــیوه نامه نحوه تأمین کســری 
پارکینگ و الیحه آیین نامه نحوه تشــویق یا حق الکشف 
اماک و مســتغات شهرداری مشــهد از دیگر مصوبات 

هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر بود.
در این جلســه نایب رئیس شورای اسامی شهر مشهد با 
انتقاد از الیحه جدید مالیات بر ارزش افزوده گفت: اگر این 
الیحه در مجلس تصویب شــود اختیارات شوراها کاهش 
پیــدا می کند، بنابراین از مجلــس می خواهیم اختیارات 
شــورای اســامی شــهر را محدودتر نکند. موحدی زاده 
بــا بیان اینکه با تصویب این الیحــه در مجلس محدوده 
قانون گذاری شوراها و اختیارات در وضع عوارض محدود 
می شــود، تصریح کرد: بنابرایــن از نمایندگان مجلس و 
وزارت کشور می خواهیم که با رایزنی جلو محدود تر شدن 

اختیارات شوراها را بگیرند. 
نایب رئیس شــورای اســامی شــهر مشــهد ادامه داد: 
شــهرداری ها از محــل عوارض اداره می شــوند و این در 
حالی اســت که در صورت تصویــب الیحه جدید مالیات 
بــر ارزش افزوده باید تمام شــوراها مصوبــات مربوط به 
عوارض را جهت تأیید به مرکز ارسال کنند که این کاری 
غیرمنطقی اســت و پاسخگو نیز نخواهد بود. وی با تأکید 
بر اینکه هر شــهر و منطقه ای درآمد و شرایط ویژه خود 
را دارد، گفت: بر همین اســاس شــوراهای هر منطقه با 
توجه به این شــرایط عوارض را وضــع می کنند ،بنابراین 
این تفاوت ها نه تنها مشــکلی ایجــاد نمی کند بلکه یک 

ُحسن است.

بی توجهی راننده به جلو حادثه آفرید  
 برخورد سواری سمند با 9 دانش آموز 

در شهرستان »اسدیه«
خط قرمز: رئیس پلیس 
راهنمایــی و رانندگــی 
از  جنوبــی  خراســان 
برخورد سواری سمند با 
9 دانش آمــوز و زخمی 
شــدن این دانش آموزان 
»اسدیه«  شهرستان  در 
خبر داد. سرهنگ »علیرضا عباسی« اظهار کرد:  با اعام مرکز 
فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع تصادف جرحی در بولوار 
خلیج فارس شهرستان»اســدیه«، بافاصله کارشناسان پلیس 

راهور به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس پلیس راهور خراســان جنوبی بیان کرد: کارشناســان 
با حضور در محل حادثه مشــاهده کردند ســواری ســمند با 
دانش آموزان یکی از مدارس دخترانه شهرستان»اسدیه« که در 
حال رفتن به راهپیمایی بودند برخورد کرده و در پی آن 9 نفر 
از این دانش آموزان مصدوم و روانه بیمارستان شده اند. همچنین 
مشخص شد دو نفر از دانش آموزان به علت وخامت حال عمومی 
توسط اورژانس هوایی به بیرجند اعزام شدند. سرهنگ عباسی 
با بیان اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور عدم 
توجه به جلو از جانب راننده ســواری سمند اعام شده، تصریح 
کرد: در بررسی صورت گرفته تست سامت راننده نیز مثبت بوده 

که راننده متخلف به مراجع قضایی معرفی شده است.

دادستان خراسان شمالی خبر داد
 دستگیری عامل توزیع 

مشروبات الکلی آلوده به متانول
فارس: دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان شمالی 
از دستگیری عامل اصلی توزیع مشروبات الکلی آلوده و نوشیدنی 
مرگبار )متانول( در این اســتان خبر داد. مســلم محمدیاران، 
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان خراسان شمالی در پی 
مرگ سه نفر در اســتان براثر مصرف مشروبات الکلی آلوده به 
متانول و مســمومیت تعدادی دیگر، از دستگیری عامل اصلی 
توزیع این نوشیدنی مرگبار خبر داد. دادستان عمومی و انقاب 
بجنورد در تشریح این خبر تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده 
قضایی و صدور دســتورهای الزم، سرانجام متهم اصلی توسط 
مأموران شناسایی و با تشخیص هویت و احراز کم و کیف نقش 
وی در این ماجرا، متهم دستگیر و در این عملیات بیش از یک 
هزار و ۴00 لیتر متانول مسموم نیز از متهم کشف و ضبط  شد.
وی همچنین از صدور دســتورهای قضایی برای تحت تعقیب 
قرار گرفتن دیگــر افراد مرتبط در این پرونــده نیز خبر داد و 
خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی بدون اغماض و به  طور جدی 
با عوامل  تهدیدکننده ســامت عمومی مردم و سوداگران این 

عرصه برخورد خواهد کرد. 

معدن آلبالغ اسفراین همچنان حاشیه ساز است
 کشف بیش از ۲ هزار کیلوگرم سرب 

قاچاق 
باشــگاه خبرنگاران: 
فرمانده انتظامی اسفراین 
از کشــف ۲ هزار و 1۳۵ 
کیلوگرم ســرب قاچاق 
برداشتی از معدن آلباغ 
در این شهرســتان خبر 
داد. ســرهنگ جاویــد 
مهری، فرمانده انتظامی اســفراین ارزش این محموله معدنی 
مکشوفه را 1۴9 میلیون ریال برآورد کرد و گفت: مأموران پاسگاه 
سارمران نزدیک به منطقه معدنی آلباغ در حین گشت زنی در 
حوزه اســتحفاظی خود موفق به شناسایی یک دستگاه خودرو 
نیسان حامل ســنگ معدن غیرمجاز سرب شــده و آن را در 
نزدیکی روستای »اکبرآباد« متوقف کردند. سرهنگ مهری افزود: 
پس از بازرســی از این خودرو ۲ هزار و 1۳۵ کیلوگرم ســنگ 
معدنی سرب کشف و عامل این اقدام دستگیر و خودرو نیز توقیف 
شد. فرمانده انتظامی اسفراین با بیان اینکه محموله سرب کشف 
شــده تحویل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسفراین 
شده، گفت: پلیس اسفراین در راستای مبارزه با برداشت غیرمجاز 
از معادن منطقه، از شــهروندان انتظار دارد که در صورت اطاع 
از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن 110 
به پلیس اطاع دهند. برداشت غیرمجاز از معدن تازه یافته شده 
سرب و روی آلباغ اسفراین که در منطقه ای با همین نام واقع 
است، از ابتدای امسال با هجوم سودجویان به این منطقه همراه 
شد که با ورود شورای تأمین خراسان شمالی در اواخر اردیبهشت 
ماه، این ناحیه از حضور سودجویان پاکسازی شد، ولی اینک پس 
از گذشت چند ماه با حضور مجدد برخی افراد محلی و غیرمحلی، 

برداشت غیرمجاز از این معدن مجدداً افزایش یافته است.

 مهار آتش سوزی یک مغازه 
در بازار امام رضا j مشهد

خط قرمز: مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد از 
اقدام به موقع کارکنان سه ایستگاه آتش نشانی در مهار حریق 

یک باب مغازه در بازار امام رضا)ع( مشهد خبر داد.
آتشــپاد دوم علیرضا معلم با بیــان این مطلب گفت: صبح 
روزگذشــته در پی تماس تلفنی با ســامانه 1۲۵ مبنی بر 
مشاهده آتش و دود از یک مغازه در انتهای بازار امام رضا)ع( 
ســتاد فرماندهی با توجه به حساســیت موضوع و احتمال 
گسترش حریق بافاصله آتش نشــانان ایستگاه ۳۲ ،۲۴،۲ 
را به محل حادثه در هشــتی دوم این بازار از سمت میدان 

1۷شهریور اعزام کرد.
این مقام مسئول در آتش نشانی شهر مشهد افزود: با حضور 
آتش نشــانان حریق که در یک باب مغازه ســوپرمارکت به 
وسعت تقریبی ۶ مترمربع و در ضلع جنوبی بازار امام رضا)ع( 
به وقوع پیوسته بود به سرعت مهار و از سرایت آتش به دیگر 

مغازه های این بازار تاریخی جلوگیری به عمل آمد.
مدیر منطقه چهارم عملیات آتش نشانی مشهد خاطرنشان 
کرد: نیروهای آتش نشــانی پس از انجام عملیات لکه گیری، 
کاوش و تهویه محیط با دمنده های قوی هوا به مأموریت خود 

پایان داده و به ایستگاه های خویش مراجعت کردند.
شــایان ذکر اســت، در این آتش ســوزی به کسی آسیبی 
نرسیده و میزان و علت دقیق این حریق توسط کارشناسان 

آتش نشانی مشهد در دست بررسی است.

زاویه تصویر

دردسرهای پارکینگ 
طبقاتی فرودگاه مشهد

مدتی اســت هر چنــد روز یکبار 
مســیرهای خروجــی پارکینــگ 
طبقاتی در حال ســاخت فرودگاه 
مشهد را بدون عائم مناسب تغییر 
می دهنــد. به همیــن علت هنگام 
خروج، خودرو با مانع برخورد می کند 

و خسارت می بیند. 
حال چه فرد یا ارگانی پاسخگوی این 

خسارت است؟

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     .

 سخنی با مسئوالن
با یک طوفان برق نصف شــهر قطع می شود، با یک باران معمولی نصف شهر دچار آبگرفتگی 
می شود، با یک باران تند چراغ راهنمایی سرچهارراه ها قطع می شود. این طورکه به نظر می آید 

باید دعا کنیم حوادث غیرمترقبه در مشهد نیاید و گرنه این کانشهر فلج خواهد شد!
936...6158

 معناى کنتور هوشمند را هم فهمیدیم!
یکــی از بی خاصیت تریــن طرح های آب 
منطقــه ای نصــب کنتورهای هوشــمند 
روی چاه هــای کشــاورزی بــود که پول 
گزافی از کشاورزان گرفتند. خیلی از این 
کنتورهای هوشمند پس از 10 سال هنوز 
برای خاموشــی موتورهــای آب به هوش 

نیامده اند. معنای کنتور هوشمند را هم فهمیدیم!
915...7417

 گالیه از تعطیلی نانوایی ها
چند وقتی است نانوایی های دولتی منطقه 
بولــوار جال آل احمــد روز هایــی را غیر از 
روز های مجازشان تعطیل می کنند. دلیل این 

موضوع چیست؟
915...653۲

 برخورد قاطع انجام دهید
مسئوالن لطف کنند با متخلفین ساختمانی در منطقه جانباز مشهد برخورد قاطع انجام دهند.

915...45۲5
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عقیل رحمانی  سرهنگ جواد جهانشیری، 
رئیــس پلیس فتای خراســان رضوی ضمن 
اعام افزایش برخی پرونده ها در حوزه سرقت 
اطاعات بانکی و... یکی از راهکارهای مبارزه با 
سرقت اطاعات را فعالسازی حساب و کارت 

بانکی فرعی اعام کرد.

 مراقب حساب واسط کالهبردارى باشید
رئیس پلیــس فتای اســتان در تشــریح 
ایــن ماجرا گفت: از زمانی کــه با همراهی 
خــوب دســتگاه قضایی و دیگــر نهادهای 
مربــوط و اجرای برخــی اقدامات فنی جلو 
صــدور کارت های بانکــی بی هویت و... که 
کاهبرداران از آن برای رســیدن به مطامع 
مجرمانه خــود سوءاســتفاده می کردند تا 
حدود زیــادی گرفته شــد، ســودجویان 
همــان زمان به فکر راه فــراری برای ادامه 

کاهبرداری های تلفنی و... خود افتادند.
اما این بار کار دشــوار شــده بود؛ چرا که 
به راحتی بســتر برای در اختیــار گرفتن 
کارت هــای بانکی مختلف وجود نداشــت، 
پــس این گونه بود که آن هــا با طرح ریزی 
نقشــه های شــیادانه ای که برخی از آن ها 
جزو درگیری های روزانه شهروندان و حتی 

مقطعی بود، تحرکات خود را کلید زدند.
وی ادامه داد: به عنــوان مثال یکی از این 
مــوارد ثبت نام کارت هوشــمند ســوخت 
و دیگــری هــم در حوزه واریــز یارانه بود. 
مجرمان برای رســیدن به خواســته خود 
کــه در مرحله اول ســرقت موجودی و در 
مرحله بعد بدســت آوردن اطاعات کارت 
بانکی طعمه هایشــان بود، با انجام تبلیغات  
گســترده و اغواکننده در فضای مجازی و... 
موجب می شــدند کاربــران فضای مجازی 
روی آدرس ســایت ها و یا لینک هایی که به 
سایت های فیشینگ شده متصل بود کلیک 

و به آنجا هدایت و به راحتی 
شــماره کارت و اطاعــات 
بانکی خــود را به تصور ارائه 

خدمتی وارد می کردند.
سرهنگ جهانشیری به یکی از 
عوامل اصلی سرقت اطاعات 
بانکــی افراد اشــاره و در این 
باره تصریح کرد: طبق معمول 
عدم آگاهی و دقت نداشــتن 

کافی شهروندان در این مسیر بیشترین عامل 
گرفتاری و موجب لو رفتــن اطاعات بانکی 
آن ها می شود و در ادامه کاهبرداران اینترنتی 

موجودی حساب آن ها را تخلیه می کردند.
مجرمان اینترنتــی در ادامه پــس از تخلیه 
کارت های بانکی باز هــم ازاقدامات مجرمانه 
خود دســت بردار نیستند و با توجه به اینکه 
اطاعات محرمانه بانکــی افراد مختلف را در 
اختیار دارند، از آن ها در اقدام های مجرمانه ای 
با عنوان حساب واسط سوءاستفاده می کنند. 
حساب واســط هم همان طور که از اسمش 

حلقه های  از  یکی  پیداســت 
و  آن هاســت  کاهبــرداری 
مجرمــان وجوهــی را که از 
طریق کاهبرداری های تلفنی 
و اینترنتی از حساب طعمه های 
خود برداشت می کنند ابتدا به 
این گونه حساب ها واریز و پس 
از آن به شیوه های مخلتفی آن 

را خارج می کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی عنوان کرد: 
این عدم هوشیاری و دقت نداشتن کافی برخی 
افراد موجب می شــود که کمی بعد حســاب 
بانکی آن ها با شــکایت مالباختگان و افرادی 
که پولشــان به آن حساب واریز شده مسدود 
و تا زمانی که برای مقام قضایی روشــن شود 
فرد مذکور خودش طعمه شــده، مدتی زمان 
می برد و دردسرهای فراوانی برای آن ها ایجاد 
می شــود که اگر به توصیه ها و هشــدارهای 
پلیسی و قضایی عمل کرده بودند، گرفتار این 

ماجرا نمی شدند.

کارت فرعی، رودستی به مجرمان 
مجازى

این مقام ارشد انتظامی به راهکار جلوگیری 
از سوءاستفاده از حساب بانکی و زیان مالی 
گسترده اشــاره و در این رابطه عنوان کرد: 
ازهمیــن رو برای اینکه احتمال ســرقت از 
حســاب بانکی و... افراد به حداقل برســد 
بررســی ها در پلیــس فتا صــورت گرفت 
و نتیجــه این شــد اگر شــهروندان برای 
حســاب های اصلی خود کــه به آن حقوق، 
درآمدهای روزانه و... واریز می شود حساب 
و کارت بانکــی فرعی ایجــاد کنند درصد 
باالیــی از زیان هــای احتمالــی جلوگیری 
خواهد شد؛ چرا که این امکان برای بانک ها 
فراهم است که کارت بانکی فرعی متصل به 
حساب پشتیبان)حساب اصلی( را روزانه به 
هر میزانی که مشــتری خواسته باشد شارژ 
کنند، مثًا شــهروندی از بانک بخواهد هر 
روز تا ســقف 100 هزار تومان از حســاب 

اصلی به کارت فرعی پول واریز شود.
محاســن این کار هم در مرحلــه اول این 
اســت که اگر با کارت فرعی اقدام به خرید 
اینترنتــی کردنــد و اطاعات آن ســرقت 
شد، درنهایت تا ســقف 100 هزارتومان از 
حســاب برداشت می شــود و دسترسی به 
تمامی موجودی کارت برای مجرمان فراهم 
نخواهد بود. از ســوی دیگــر فرصت کافی 
برای مالباخته وجود دارد که اقدام به تغییر 

رمز و... بکند. 

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در گفت و گو با قدس عنوان کرد

کارت بانکی فرعی راهکار فرار از سرقت هاى اینترنتی

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 استمرار کاهش دمای هوای 

خراسان رضوی تا روز چهارشنبه
هواشناســی  قدس: 
خراســان رضوی اعام 
کرد: براســاس تحلیل 
و  نقشــه ها  آخریــن 
هواشناسی،  مدل های 
دمــای هوا در ســطح 
اســتان و به ویژه نیمه 

شــمالی تا صبح روز چهارشنبه روند کاهشی دارد و حداقل 
دمای شــبانه تا پایان هفته جاری در مناطق سردســیر و 
کوهستانی اســتان به صفر و کمتر از صفر درجه سلسیوس 

خواهد رسید.  
طی این مدت تشکیل مه موجب کاهش دید در غالب نقاط 
به ویژه محورهای سردسیر و کوهستانی خواهد شد. از امروز 
نیز تا پایان هفته ضمن پایداری جو، انباشــت آالینده های 
جوی در شــهرهای بزرگ و صنعتی استان نیز دور از انتظار 

نخواهد بود.

خبر
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 سال سی و دوم  
شماره 9102  ویژه نامه 3486 

در شهـر شماره پیامک: 30007۲305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 

فضای مجازی: 

خط قرمز: فرمانده انتظامي استان از دستگیري 1۶ متهم پرونده 
درگیري مسلحانه منجر به قتل در تایباد و کشف مقادیری ساح 
و مهمات خبر داد.  ســردار »محمد کاظم تقوي« درتشریح این 
پرونده گفت: نیمه مهرماه امسال گزارش درگیري چند فرد شرور 
بــا افرادي در حوالي پایانه مرزي »دوغارون« شهرســتان تایباد 
به فوریت هاي پلیســي 110 اعام  و با توجه به اهمیت موضوع 

دستورات الزم براي پیگیري سریع این پرونده صادر شد.
این مقام ارشد انتظامی افزود: فرماندهي انتظامي تایباد بافاصله 
وارد عمل شده و بررسي هاي اولیه حاکي از آن بود در این درگیري 
کــه به خاطر اختافات قبلي بین چند نفر رخ داده بود دو جوان 

بیســت وپنج و بیست وهفت ســاله بر اثر اصابت گلوله اسلحه 
ســاچمه اي جان خود را از دســت داده و چهار نفر نیز مجروح 
شده اند. وي گفت: مأموران پلیس امنیت عمومي تایباد با اقدامات 
اطاعاتي گسترده و پیگیري سرنخ هاي موجود 1۲ متهم شرور 
پرونده را در مرحله اول این عملیات دستگیر و از آن ها مقادیری 

ساح و مهمات کشف کردند.
سردار تقوي خاطر نشان کرد: تحقیقات پرونده با دستگیري این 
متهمان وارد مرحله جدیدي شد و مأموران ردزني هاي اطاعاتي 
خود را براي دستگیري عامل اصلي این درگیري و سه همدست 

فراري اش آغاز کردند.

فرمانده انتظامي استان خراســان رضوي ادامه داد: بررسي هاي 
علمي و اطاعاتي پلیس منجر به ردزني متهمان در تهران شد 
کــه در پی آن  پلیس تایباد  با اخذ نیابت قضایي راهی پایتخت 
شده و پس از کنترل و مراقبت هاي پوششي، متهمان را در اقدامي 
غافلگیرانه داخل اتاقک نگهباني یک پروژه ســاختمانی در حال 

ساخت دستگیر کرد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد

درگیری مسلحانه در تایباد، دستگیری مجرمان در تهران

 شناسایی و جمع آوری
 490 انبار غیرمجاز ضایعات در مشهد

مدیــرکل  قــدس: 
نظــارت  و  هماهنگــی 
بــر خدمــات شــهری 
از  مشــهد  شــهرداری 
جمع آوری  و  شناسایی 
غیرمجــاز  انبــار   ۴90
بازیافتــی از  ضایعــات 

سطح شــهر خبر داد. علیرضا صحراگرد با اشاره به اینکه 
طرح جمع آوری زباله گردها از مرداد ماه امسال آغاز شده 
و در هر منطقه توسطه سه اکیپ به صورت ۲۴ساعته در 
حال اجراســت، خاطرنشان کرد: ســه اکیپ دیگر در هر 
منطقه به عنوان پشتیبان برای جمع آوری زباله گردها به 

صورت آماده باش هستند.
وی افــزود: تاکنــون تعداد 10هــزار و ۲۴0نفر زباله گرد 
جمع آوری شده و ۲8۵ خودرو غیرمجاز جمع آوری زباله 
نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شــده اســت، همچنین 
9۲هــزار و 98۶کیلوگرم زباله خشــک از این زباله گردها 

نیز گرفته شده است.
صحراگــرد اظهار کرد: زباله گردها موجب پراکنش زباله و 
فروش مواد بازیافتی به مراکز غیرمجاز بازیافت می شوند، 
مراکزی که با بازیافت غیراصولی و بدون رعایت مســائل 
بهداشــتی با بازگرداندن این مواد آلوده به سطح جامعه، 
ســامت عمومی جامعه را مورد تهدید قرار می دهند. به 
همین منظور برای مقابلــه با این مراکز غیرمجاز تاکنون  

۴9۳ انبار غیرمجاز شناسایی و اعمال قانون شده اند.



ورزش خراسان قدس وضعیت فعالیت فن بازار گیاهان دارویی مشهد را پیگیری کرد

در این بازار خبری از رونق نیست
محمدامین شرکت اول   به گفته معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی »این استان با تولید ۶۰ درصد 
گیاهان دارویی کشــور رتبه نخست را در این 
زمینه دارد و ثمره ســطح زیرکشت ۲۳ هزار 
هکتاری گیاهان دارویی در خراســان رضوی، 
تولید ســاالنه ۲۱ هزار تن محصول است که 
عالوه بر مصارف داخل کشــور، به بیش از ۴۰ 
کشــور جهان نیز صادر می شود« که این خود 
مؤید جایگاه خراسان رضوی در عرصه تولید و 

عرضه گیاهان دارویی در کشور و جهان است.
نیمه بهمن ۱۳9۶ بود که نخســتین فن بازار 
گیاهان دارویی استان در بازار بین المللی سپاد 

مشهد فعالیت خود را آغاز کرد.
حال در آستانه شروع سومین سال فعالیت این 
مجموعه به سراغ فعاالن حوزه گیاهان دارویی 
در این مجموعه می رویم تا اوضاع بازار آن ها را 

جویا شویم.

 بازار در انتظار رونق 
بازار نسبتاً خلوت اســت، یکی از مغازه داران 
می گوید: از ۶ ماه پیش که من به اینجا آمده ام، 
در فاز دو ســر جمع چهار مغازه هســتیم که 
فعالیت می کنیم و حتی یک مغازه دیگر هم 
به جمعمان اضافه نشده اســت. البته برخی 
شرکت های فعال در زمینه گیاهان دارویی هم 
در طبقات باال مستقر شــده اند، اما تاکنون از 

آن ها فعالیت خاصی را ندیده ایم.
وی ادامه می دهد: البته افرادی هســتند که 
مغازه هایی در این بازار خریداری کرده اند، اما 
هنوز فعالیتشان را آغاز نکرده اند، چون همه 
منتظر این هســتند کــه اول رونق در اینجا 
ایجاد شــود بعد بیایند، چون ممکن اســت 
فعالیــت در این بــازار در حال حاضر توجیه 
اقتصادی نداشته باشد، چراکه هنوز رونقی در 

اینجا به وجود نیامده است.

   مکان بازار، نکته ای مثبت
او در خصــوص جنبه های مثبت ایجاد چنین 
بــازاری نیز می گوید: این را هم بگویم که این 
بازار از لحاظ مکان استقرار به مراتب از بازارهای 
مرکزی شهر بهتر اســت، آنجا طرح ترافیک، 
شلوغی تردد و نبود پارکینگ مشکل ساز است 
اما در بازار جدید خبری از شلوغی های محدوده 

حرم مطهر نیست.
او یکــی از نقــاط ضعف این بــازار را نبود 
بارانــداز برای تخلیه بار عنــوان می کند و 
می افزاید: برای تخلیه بار مجبوریم با فاصله 
از بازار متوقف شویم و مسافت قابل توجهی 

را برای حمل بار طی کنیم.

  بی خبری مردم مشهد از وجود این بازار 
وقتی از دیگر مغازه داران درباره وضعیت فعالیت 
در این بازار ســؤال می پرسیم، می گویند: برای 
این بازار آنچنان که باید تبلیغ نشده و من بعید 
می دانم حتی ۱۰درصد مردم مشهد هم از ایجاد 
چنین بازاری اطالع یافته باشــند، چه برسد به 
زائران، هنوز هــم زائرانی به این بازار می آیند و 
به دنبال مغازه های بوتیک و ســوغاتی فروشی 
می گردند و بعد از توضیح ما، متوجه می شوند که 
این بازار تغییر ماهیت داده است. اگر مسئوالن 
کمی در خصوص فعالیت این بازار تبلیغ کنند، به 
طور قطع با توجه به امکانات و مزایای بازار، شاهد 

رونق بیشتر آن خواهیم بود.
این درحالیســت که این فن بازار از ابتدا اعالم 
کرده بــود که قرار اســت کلی فروشــی این 

محصوالت باشد.

  امیدواری برای بهره برداری تا پایان سال 
مدیرعامل شرکت فن بازار گیاهان دارویی ایران 
به عنوان متولی این بازار در مشهد با بیان اینکه 
طرح فن بازار با کمک استانداری خراسان رضوی 
و دبیرخانه گیاهان دارویی کشور و با همکاری 
سازمان جهادکشــاورزی، طرحی ملی اعالم و 
مرکز بیوتکنولوژی کشــور به دنبال پیشرفت 
فعالیت های این فن بازار اســت، در پاســخ به 
گالیه متراژ کم مغازه هــا در این بازار می گوید: 
ابتدا به این نکته اشــاره کنم کــه این فن بازار 
تنها به حوزه فعالیت عطاری ها محدود نشده و 
برای هــر فعالیتی که در زمینه گیاهان دارویی 
انجام می شود، از جمله شرکت های فراوری و... 

در این فن بازار جایگاه در نظر گرفته شده است. 
امیرحسین خسروی می افزاید: حال برای راحتی 
فعالیت افراد در این بازار ما چند غرفه را به افراد 
متقاضی ارائه کردیم که با برداشــتن تیغه های 
بین آن ها، مساحت غرفه خود را وسعت داده اند 
و افراد دیگر هــم می توانند از چنین ظرفیتی 

استفاده کنند.
وی ادامه می دهــد: البته برخی از این افراد به 

فعالیت به سبک سنتی عادت 
می توانند  که  درحالی  کرده اند، 
از ظرفیت های نوین در این بازار 
استفاده کنند که دیگر نیازی به 

وسعت باالی مغازه نیست.
خســروی در زمینه عدم اطالع 
مردم نسبت به فعالیت این فن 
بازار برای ایجاد رونق، می گوید: 
در ایــن زمینــه نیز تــا کنون 
چندین همایش برگزار شده تا 
فن بازار به مردم معرفی شــود، 
در کنار آن به دنبال اطالع رسانی 
به روش هــای مختلف از جمله 

تبلیغات هســتیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان 
سال اقدامات چشمگیری در این زمینه داشته 
باشــیم. مدیرعامل شــرکت فن بازار گیاهان 
دارویی ایران به ارائه آماری از فعالیت ها در این 
بازار اشاره می کند و می افزاید: تاکنون ۶۰درصد 
واحدهای این بازار واگذار شــده است که ۴۰ 
درصد از واحدها در حال حاضر فعال هســتند 
و امیدواریم بتوانیم تا پایان امسال با واگذاری 
۱۰۰درصد واحدها، به صورت رسمی این بازار 

را به بهره برداری برسانیم.

  رویکرد حمایتی استانداری
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی نیــز در خصوص شــرایط 
حمایتی ایجاد شده برای فعالیت هر چه بهتر 
این فن بــازار در گفت وگو با قدس با تأکید بر 
اینکه رویکرد اســتانداری در زمینه ایجاد فن 
بازارهای خراسان رضوی، 
است  حمایتی  رویکردی 
می گوید: حتی در گذشته 
در ایــن راســتا کارگروه 
شــرکت های فن بازار در 
استانداری ایجاد کردیم و 
به جهاد کشاورزی استان 
مأموریــت دادیم که برای 
رفع مشکالت پیش روی 
این فعالیت ها اقدامات الزم 
را انجام دهــد، اما پس از 
ابالغ مصوبه دولت مبنی بر 
حذف تمامی کارگروه های 
ایجاد شده در استان ها و فعالیت کارگروه های 
رسمی و تعیین شده، این کارگروه نیز فعالیت 

خود را خاتمه داد.
علــی رســولیان می افزاید: با وجــود این، ما 
همچنان رویکرد حمایتی خود را از این اتفاق 
اعالم می کنیم و آمادگی برگزاری جلسات به 
اتفاق ســایر دســتگاه های ذی ربط در استان 
برای کمک به شرکت گیری و رونق فن بازارها 

در خراسان رضوی را داریم.

دانشجو

گپ

خبر

 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
 در گفت و گو با قدس: 

  سرانه مطالعه دانشجویان کشور 
اختالف زیادی با سرانه جهانی ندارد

رضاطلبــی: 
دانشگاه  رئیس 
فردوسی مشــهد گفت: 
بــرای  بـرنامـه ریـــزی 
فرهنگ ســازی در مورد 
مطالعه و کتابخوانی باید 
در اولویت سیاست گذاران 

جامعه قرار بگیرد.  دکتر محمد کافی در گفت و گو با قدس آنالین 
اظهار کرد: ملت ایران دارای پشتوانه فرهنگی باال و اهل مطالعه 

و کتابخوانی است. 
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی نیز دانش آموزان و دانشجویان 
باید به این نکته توجه داشــته باشند که اگر در نظر دارند تجربه 
انسان های گذشته را در طول زندگی خود در اختیار داشته باشند 
و از آن ها اســتفاده و بهره مند شوند و از ایده های ناب متفکران 

استفاده کنند، بهترین ابزار مطالعه و کتابخوانی است. 
رئیس دانشگاه فردوسی مشــهد با بیان اینکه برنامه ریزی برای 
فرهنگ سازی به منظور افزایش ســرانه مطالعه باید در اولویت 
سیاســت گذاران جامعه قرار بگیرد، افزود: از طرفی تسهیل در 
شــرایط مطالعه و کتابخوانی از جمله، ایجــاد کتابخانه های در 
دسترس شــهروندان، ارائه کتاب های با قیمت مناسب، ارتقای 
امکانــات و خدمات در حوزه مطالعه در مدارس و مراکز آموزش 
عالی در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی می تواند مفید و 
مؤثر باشد.  کافی بیان کرد: در دانشگاه ها ظرفیت های بسیار خوبی 
برای مطالعه و کتابخوانی وجود دارد و سرانه مطالعه دانشجویان 
کشور اختالف زیادی با سرانه جهانی مطالعه ندارد و انتظار می رود 
دانشــجویان پس از دانش آموخته شدن نیز برای مطالعه زمان 

صرف کنند و ارتباط خود با کتاب را حفظ کنند.  

  ۴ سالمتکده طب سنتی در مشهد 
آماده بهره برداری است 

قدس: رئیس دانشــکده 
طــب ایرانــی و مکمــل 
دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد از آماده بهره برداری 
بودن چهار سالمتکده طب 

سنتی در مشهد خبر داد.
دکتر مهدی یوسفی اظهار 

کرد: به منظور دسترسی عموم مردم به خدمات تخصصی طب 
ســنتی و مکمل تاکنون چهار ســالمتکده طب سنتی با مدل 
مشارکت بخش خصوصی و دانشکده طب مکمل و ایرانی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد راه اندازی شده و چهار سالمتکده دیگر نیز 

آماده بهره برداری است.
وی خاطرنشان کرد: در کلینیک ها و سالمتکده های طب ایرانی 
و مکمل تمامی خدمات مورد نیاز توســط اعضای هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه می شود.
رئیس دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
بــا بیان اینکه در حال حاضر خدمات طب ایرانی و مکمل در دو 
کلینیک واقع در بیمارســتان امام رضــا)ع( و قائم)عج( و چهار 
سالمتکده با حضور دانش آموختگان این رشته و اعضای هیئت 
علمی ارائه می شــود، خاطرنشان کرد: تالش می شود به منظور 
گسترش خدمات و افزایش دسترسی مردم به خدمات استاندارد، 

تعداد سالمتکده های طب سنتی در مشهد افزایش یابد.
دکتر مهدی یوسفی در خصوص سابقه فعالیت دانشکده طب 
ایرانی و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار کرد: این 
دانشــکده از سال ۸9 با مصوبه شــورای دانشگاه فعالیت خود 
را آغــاز نمود و در این مدت ۱۰ دوره پذیرش دانشــجو برگزار 
شده اســت و در حال حاضر ۶۰ دانشــجو در حال تحصیل و 
هشت نفر نیز دانش آموخته شده اند. رئیس دانشکده طب ایرانی 
و مکمل دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: دانش آموختگان 
مقطع پزشــکی عمومی می توانند برای ادامه تحصیل وارد این 
دانشــکده شــده و در یک مدت چهار تا پنج ســاله در مقطع 

دکترای تخصصی طب ایرانی دانش آموخته شوند.

  اختصاص بودجه 1/5 میلیارد تومانی 
برای مجموعه ورزشی گلشهر

قدس: مدیــرکل ورزش 
و جوانان خراسان رضوی 
میلیارد  یک  مبلغ  گفت: 
و 5۰۰ میلیــون تومان از 
متوازن  اعتبــارات  محل 
ورزشــی  مجموعه  برای 
خواهد  تخصیص  گلشهر 
یافت تا هم ســالن ورزشی و هم نور مجموعه و ورزشگاه تکمیل 
شود.  فرزاد فتاحی در حاشیه بازدید از اماکن ورزشی حاشیه شهر 
اظهار کرد: در سال جاری بحث بهسازی مجموعه ورزشی قدس و 

چمن مصنوعی آن اجرا خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی بیان کرد: از مجموعه 
ورزشی گلشهر نیز بازدید کردیم که با مساعدت فرماندار مشهد 
مقرر شد این مجموعه به عنوان یکی از نیاز های اساسی حاشیه 

شهر، به صورت کامل بهسازی و تکمیل شود.
وی بیان کرد: به زودی کار مجموعه ورزشــی گلشــهر را شروع 
می کنیم که تکمیل این مجموعه یکی از خدمات دولت برای مردم 
حاشیه شهر را رقم خواهد زد. مدیرکل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی تصریح کرد: با تکمیل این مجموعه های ورزشی و ایجاد 
چمن های مصنوعی حاشیه شهر، بخشی از اقدامات اساسی اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان در راستای خدمات رسانی به مردم 

حاشیه شهر مشهد، اجرا خواهد شد.

  مسابقات تنیس روی میز 
در سبزوار برگزار شد

اداره  رئیــس  قــدس: 
ورزش و جوانان ســبزوار 
گفت: یک دوره مسابقات 
ســه جانبه تنیــس روی 
میز به مناسبت ۱۳ آبان 
ماه، در ســه بخش تیمی 
و انفرادی بزرگســاالن و 
انفرادی نوجوانان در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ماه به میزبانی سبزوار 
برگزار شد. مجید نصراهلل زاده افزود: این دوره از مسابقات با حضور 
۱۲ تیم و ۲۴ نفر در بخش بزرگســاالن و ۱۶ نفر در انفرادی از 

شهرستان های اسفراین، بجنورد و سبزوار برپا شد.
رئیــس اداره ورزش و جوانان ســبزوار بیان کــرد: در پایان این 
مسابقات، در بخش تیمی، تیم های بجنورد، سبزوار و اسفراین به 

ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.
نصراهلل زاده ادامه داد: در بخش انفرادی نیز آقایان اســماعیلی و 
ارغیانی از ســبزوار مقام اول و دوم و حمید محمدی از اسفراین 
و رامین خاکشور از بجنورد به طور مشترک مقام سوم را بدست 
آوردند، همچنین در بخش انفرادی نوجوانان تیم اسفراین اول، 

سبزوار دوم و بجنورد به مقام سوم دست یافتند.
گفتنی است؛ در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر حکم 

قهرمانی اهدا شد.

  دعوت از دو خراسانی
به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

ملی  تیم  اردوی  قدس: 
فوتســال بانوان بزرگسال 
با حضور دو فوتسالیست 
خراسانی در تهران برگزار 

می شود. 
انتخابی  اردوی  نخستین 
تیم ملی فوتســال بانوان 

بزرگسال از ۱۷ آبان ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.
شهناز یاری، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان به اردوی 
انتخابــی را اعالم کرد که نام زهرا لطف آبــادی و رویا کالتی از 

خراسان رضوی نیز در این بین دیده می شود.
بازیکنــان باید عصر روز جمعه ۱۷ آبان ماه خود را در مرکز ملی 

فوتبال به کادر فنی معرفی کنند.
گفتنی است؛ اردوی فوق تا ۲۰ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

 افرادی هستند که 
مغازه هایی در این بازار 
خریداری کرده اند، اما 
هنوز فعالیتشان را آغاز 

نکرده اند، چون همه 
منتظر این هستند که اول 
رونق در اینجا ایجاد شود 
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فضای مجازی: 

 رئیس دپارتمان علوم اعصاب 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد

  اعطای بورس تحقیقاتی دانشگاه 
مونستر آلمان به 6 دانشجوی برگزیده 

ایسنا: رئیــس دپارتمان 
علوم اعصاب دانشگاه علوم 
اعطای  از  پزشکی مشهد 
بورس تحقیقاتی دانشگاه 
مونستر آلمان به ۶ تن از 
این  برگزیده  دانشجویان 

دانشگاه خبر داد. 
پروفسور علی گرجی اظهار کرد: پیرو برگزاری سومین همایش 
بین  المللی التهاب سیستم عصبی،۶ نفر از برگزیدگان این همایش 
برای گذراندن دوره های سه ماهه تحقیقاتی و آموزشی به دانشگاه 

مونستر آلمان اعزام شدند.
وی خاطرنشــان کرد: این بورس به مدت ســه مــاه و در قالب 
برنامه های آموزشــی و پژوهشــی تنظیم و هزینه بورسیه های 
دانشــجویی )گرنت های تحقیقاتی( آن توسط دانشگاه مونستر 

آلمان پرداخت می شود.
رئیس دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: 
این اقدام به منظور ایجاد انگیزه برای دانشجویان و ترغیب محققان 
جوان به تحقیق در حوزه علوم اعصاب و حیطه های وابسته به آن 

انجام می شود.
سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی با هدف بررسی 
تازه ترین یافته های تحقیقاتی در زمینه التهاب سیستم عصبی 
به همت دپارتمان علوم اعصاب دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و 
کارگروه توســعه و تعالی علوم اعصاب کالن منطقه 9 آمایشی، 

خرداد ماه امسال به میزبانی این دانشگاه برگزار شد.
بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در این همایش از بین 
۴۰۰ مقاله رســیده ۲۰۰ عنوان به صورت پوســتر و سخنرانی 
پذیرفته شــد که در این میان هیئت داوری مشــترک ایرانی و 
آلمانی از بین پوسترها و سخنرانی های ارائه شده، ۶ نفر را برای 

گذراندن دوره های آموزشی و پژوهشی انتخاب کردند.

 مسئول بانوان اداره ورزش و جوانان سبزوار خبر داد
اجرای طرح سنجش ساختار قامتی 
زنان روستایی غرب خراسان رضوی

قدس: طرح سنجش ساختار قامتی زنان روستایی غرب 
خراســان رضوی اجرا شد. مســئول بانوان اداره ورزش و 
جوانان ســبزوار گفت: این طرح با همکاری کارشناسان 
رشته تربیت بدنی در ۲۱روستای پرجمعیت شهرستان های 

سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن اجرا شد.
مریم فروهر افــزود: در این طرح بیــش از یک هزار زن 
روســتایی با ســنین بیش از ۱۴ســال از نظر مشکالت 
ســاختار قامتی مورد معاینه قرار گرفتند. وی گفت: این 
طرح با هدف شناسایی ناهنجاری های اکتسابی، عضالنی 
و اسکلتی زنان روستایی و ارائه آموزش های الزم به منظور 

بهبود وضعیت استاندارد قامتی و اسکلت آن ها اجرا شد.

   مدیر این صندوق در خراسان شمالی خبر داد
اجرای ۹36 طرح اشتغال با 

اعتبارات صندوق کارآفرینی امید 

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیــر صندوق کارآفرینی 
امید خراســان شمالی گفت: تاکنون 9۳۶ طرح اشتغال 
روستایی و عشایری با اعتبار ۷۲ میلیارد و ۴۳۱ میلیون 
تومان صندوق اســتان، اجرایی و برای هزار و 5۷۷ نفر 
فرصت شغلی ایجاد شد. نبی زاده کل اعتبار جذب شده از 
سال ۸۴ تا 9۷ را ۱۷۸ میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
5۳ درصــد این اعتبارات در حوزه های کشــاورزی، ۲5 
درصد صنعت و ۲۲ درصد هم در حوزه خدمات بود. وی 
به طرح های یک روســتا یک محصول همچون زعفران، 
چوب، شــیالت، عشایری و همچنین صندوق خرد زنان 

روستایی و عشایری اشاره کرد.

   مدیرکل بیمه سالمت خراسان شمالی:
سالیانه 33 میلیارد ریال برای درمان 

6 بیمار هزینه می کنیم

بجنورد- خبرنگار قدس: مدیرکل بیمه سالمت خراسان 
شمالی گفت: بیمه سالمت برای درمان ۶ بیمار، سالیانه ۳۳ 
میلیارد ریال پرداخت می کنــد. دکتر رعنایی در همایش 
بیمه ســالمت اظهار کرد: مجموع هزینه های درمان افراد 
زیر پوشش این سازمان هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است که 
امسال۱۲ میلیارد ریال، از سوی بیمه سالمت برای هزینه 
درمان یک بیمار در اسفراین اختصاص یافت. وی ادامه داد: 
بیمه سالمت در حال حاضر 55۲ نفر بیمار خاص ازجمله 
تاالسمی، هموفیلی، دیالیزی، پیوند کلیه و ام اس را تحت 
پوشــش دارد. وی افزود: به ازای هر فرد عادی زیر پوشش 

ساالنه ۲ میلیون و 5۰۰ هزار ریال اعتبار هزینه می شود.
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محمدرضا علی زاده
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 1 پ ن ا ل ت ي   ج و ر و ا ج و ر
 2 و ا ر   ا ق ت ب ا س   ل ا د ا
 3 ل ب ا ف   ه م ي ن   ت ه ر ا ن
 4 ش و ك ا ن   و ر   م ر ا و   ن
 5 و د   ر س و ل   ت ح ك م   ش د
 6 ي   د و ا ل   پ ر س ش   س ن گ
 7 ي د ي   ج و ر چ ي ن   ك ي ف ي
 8   ل ا ك ي   ا پ ك   ق ن ا ت  
 9 ژ ا ل ه   م ن چ و ر ي   ت ن گ
 10 ي ك ه   م س ك ه   ك م ا ل   ر
 11 و ي   س ا ر ي   ر ن ا ن   ا ا
 12 س   م ع ن ي   ق و   ق ا ن و ن
 13 ك و ر ا ش   م ص د ر   ت م ل ق
 14 و ل ي د   م ح ا س ب ه   ا ي د
 15 پ ا خ ت ا ك و ر   ط ر ف د ا ر

 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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۱. خودروي مخصوص حمل بیمار - خرس 
 چیني ۲. بارودفعه - ثروتمند- کشــتارگاه 
۳. یک حــرف  و ســه حرف- پرچــم- از 
 هنرمندان عرصــه صنایع دســتي ایراني 
باســتاني-  کمانگیــر  عمل کــردن-   .۴
عبورکــردن- زادگاه رازي 5. قــدم یکپا- 
دریاچه اي در ترکیه- مغز ســر- استخواني 
در پا ۶. جمع مفتاح به معني کلید- هوو- 
بالنگ ۷. کسي که دائماً از شرایط پیرامونش 
 گله کند- زبان گنجشــک- گاز ضدعفوني 
۸. ماهي کنسروي- شفابخش بیمار- فرمان 
کشتي- ابرزمیني 9. نداري- سرماي شدید- 
پرندگان مأمور بر هالکت ابرهه و سپاهیانش 
۱۰. اشــعه- دیسک ســخت رایانه - فعال 
شیمیایي ۱۱. ابزار درو- عدد تنفسي- سود 
حــرام- صــد مترمربع ۱۲. حــاال- جان- 
وسني- دید ۱۳. نگهبان مقیم اداره - درس 
کشیدني- نوشیدني داغ پرطرفدار ۱۴. سفید 
شیمیایي  عنصر  مدعي العموم-   انگلیسي- 
۱5. منطقه سردسیري- خوراکي رشته اي 

سرشار از نشاسته

۱. عنــوان ۶ گفت وگوی »رائــول مورتلی« 
با فیلســوفان فرانســوی که توسط خانم 
»شــیوامقانلو« ترجمه شده است ۲. کلمات 
بي ارزش - پاکیــزه- اجاره ۳. موي مجعد- 
دم و لحظه- دستگاهي در موسیقي سنتي 
ایراني- طایفه ۴. صداي درشت- پیشینیان- 
فرودگاهي معروف در ژاپن 5. نهنگ دریایي- 
 بدســت آوردن وکســب کردن- منفعــت 
 ۶. ظرف آبخوري- بتون مسلح- سخت و مشکل 
۷. نوعــي گل زیبــاي باغچــه اي از تیره 
 مرکبه - آب دست- مایع دباغي- دست آموز 
۸. عنبر- واحد سالي که براساس آن زمین 
یک دور حول خورشید مي چرخد- ابزاري 
براي نواختــن بعضي از ســازهاي زهي- 
بیماري 9. پدربزرگ رستم- آتشدان حمام- 
ظرف مشــبک- پل خطــر ۱۰. بعضي در 
کفش دارند- گیاهي آپارتماني با برگ هاي 
شمشیري شــکل- آبادي ۱۱. ترس و بیم 
 هم معني مي دهد- ناخلف- خزنده گزنده 
۱۲. از شیخ نشین هاي حاشیه خلیج همیشه 
 فارس- ابــرار- دل آزار کهنــه ۱۳. عدس- 

 شاخه روییده شده از پاي درخت- لنگه در- از مظاهر سفیدي 
۱۴. این پول را در ســفر به کانادا خرج کنید- خوب و 
خــوش- توانایي ۱5. عنوان فیلمي دیدني از »همایون 

اسعدیان«

  عمودی  افقی


	page 1 khorasan
	page 2 khorasan new new new
	page 3 KHorasan
	page 4 khorasan

