
 دبیرخانه دائمی »خانه من زائرسراست« 
در مشهد گشایش یافت

 غذاهایی که زنجیره درمان را
 تکمیل می کنند

گزارش قدس از وضعیت تغذیه بیماران در بیمارستان هامسئول کانون فرهنگی »زندگی شیرین«: 

دبیرخانه دائمی »خانه من زائرسراســت« در میدان 
شهدا مشهد گشایش یافت. مسئول کانون فرهنگی 
»زندگی شیرین« گفت: امسال در دهه آخر ماه صفر 
۲۰۰ خانواده مشهدی ۳۵۰ خانواده زائران را اسکان 
دادند که می خواهیم این ظرفیت را برای همه روزهای 
ســال فعال کنیم.جواد علما خباز افزود: همچنین با 

اعالم آمادگی شهرهای شیراز ...

زن جــوان تازه وضع حمل کرده بود و همراهش با 
وسواس قاشق ســوپی را که از خانه آورده بود به او 
می خوراند. شــاید برایتان عجیب باشد اما کمتر از 
1۰ سال پیش بسیاری از بیماران تصور می کردند 
غذاهای عرضه شده در بیمارستان ها به اندازه کافی 
مغذی نیست تا نیازهای آن ها را در دوران بیماری 

تأمین کند. ازهمین رو از غذاهای...
.......صفحه 4 .......صفحه ۲ 

قیمت ارزاق عمومی زیر ذره بین نظارت
یک مدیر شهرداری با اشاره به پایه گازسوز 

بودن 96 درصد تاکسی های مشهد:

افزایش نرخ کرایه 
تاکسی غیرقانونی است

.......صفحه ۲ 

.......صفحه ۳ 

 نخستین جلسه رسیدگی 
به اتهامات متهمان قاچاق 

ارز در مشهد برگزار شد

قاچاق ارز 
با همکاری 

دالالن و 
عوامل بانکی!

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و 
پولشویی به صورت علنی در دادگاه ویژه رسیدگی به ریاست 
قاضی منصوری و با حضور مقامات قضایی، متهمان، نماینده 
دادستان برگزار شد. در ابتدا قاضی صفری، نماینده دادستان 
مشهد با حضور در جایگاه، اتهام هفت متهم این پرونده را 
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 
قاچاق ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کالن به 

مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد ...

در بررسی های میدانی خبرنگاران قدس تأیید شد 

.......صفحه ۲ 

یک مسئول در شرکت فراورده های 
نفتی منطقه خراسان رضوی: 

فعال سازی رمز کارت 
سوخت نیاز به مراجعه 

حضوری ندارد

طرح سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین در حالی در چند روز اخیر 
اجرایی شده که همه مسئوالن یکصدا اعالم می کنند قرار نیست با 
اجرای این طرح مردم با افزایش قیمت در بخش های دیگر مواجه 
شوند. این اظهارنظرها در شــرایطی بوده که اعالم شده نظارت ها 
برای کنترل موج احتمالی گرانی بیشتر از پیش خواهد بود. با این 
تفاســیر در برخی از کاالها و خدمات از همــان روز اجرای طرح، 

افزایش خودسرانه قیمت ها کلید خورده است!...

س.......صفحه ۲ 
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  افزایش ۳۰ درصدی مصرف 
سی  ان  جی پس از گرانی بنزین

ایســنا: رئیس هیئت  مدیره جایگاه داران ســی ان جی 
خراسان رضوی گفت: صف های سی ان جی از روز گذشته 
تاکنون شــلوغ تر شده و پیش بینی ما این است که تا ۳۰ 

درصد افزایش مصرف داشته باشیم.
محمدرضا رضوی راد اظهار کرد: صف های ســی ان جی از 
روز گذشته تاکنون شلوغ تر شده و پیش بینی ما این است 

که تا ۳۰ درصد افزایش مصرف داشته باشیم.
وی افــزود: جایگاه ها پیــش از این موارد بــا ۵۰ درصد 
ظرفیت خود کار می کردند و اکنون در حال رســیدن به 
فروش واقعی خود هستند به دلیل اینکه افزایش قیمت 
بنزین با سی ان جی کم بود، خودروهای دوگانه سوز اکثراً 
از سی ان جی استفاده نمی کردند و بیشتر به سمت بنزین 

می رفتند اما اکنون به سمت سی ان جی متمایل شدند.
رضوی راد بیان کرد: جایگاه ســی ان جی تک منظوره باید 
حداقل روزی ۲4 هزار مترمکعب فروش داشته باشد، اما تا 
پیش از این مسائل فروش جایگاه سی ان جی در مشهد بین 

1۳ تا 14 هزار مترمکعب بود.

با هوشیاری پلیس
باند آب کردن اسکناس های جعلی 

متالشی شد
قدس: با تالش کارآگاهان پلیــس آگاهی باند پنج نفر 
توزیع اسکناس های جعلی در مشهد منهدم و از متهمان 
سه دســتگاه خودرو و 1۲6 میلیون ریال اسکناس های 

جعلی کشف و ضبط شد.
رئیــس پلیس آگاهی خراســان رضوی گفــت: در پی 
کســب خبری مبنی بر اینکه افرادی سودجو قصد دارند 
اسکناس های جعلی را از اســتان های غربی کشور وارد 

مشهد کنند، تحقیقات ویژه پلیسی آغاز شد.
سرهنگ جواد شفیع  زاده افزود: تیم مشترک کارآگاهان 
مبــارزه با جعل و کالهبــرداری و اداره اطالعات جنایی 
پلیس آگاهی بالفاصله وارد عمل شــدند و با اقدام های 
گســترده اطالعاتی دریافتند فردی قصــد دارد با یک 
دستگاه اتوبوس و در پوشش مسافر خود را به شهر مقدس 
مشهد رسانده و در حوالی مشهد اسکناس های جعلی را 
به خودرو دیگری انتقال دهد.وی گفت: کارآگاهان پلیس 
آگاهی با تحقیقــات علمی اتوبوس مســافربری حامل 
متهم اصلی پرونده را شناسایی و در ورودی شهر مشهد 
کمین کردند.وی اظهار کرد: روز گذشته با توقف اتوبوس 
مسافربری در ۵ کیلومتری مشهد متهم مورد نظر طبق 
نقشه طراحی شده پیاده و سوار یک دستگاه خودرو وانت 
پراید شد.کارآگاه شــفیع زاده خاطرنشان کرد: پلیس در 
اقدامی غافلگیرانه متهم را دقایقی بعد در خیابان پروین 
اعتصامی مشهد متوقف و در بازرسی اولیه دو بسته حاوی 
اسکناس 1۰۰ هزار ریالی و اسکناس های ۵۰۰ هزار ریالی 

جعلی کشف کرد.
وی گفت: در بازجویی های به عمل آمده از متهم دستگیر 
شده کارآگاهان توانستند چهار متهم دیگر پرونده را در 
نقاط مختلف مشهد دستگیر و از سوی آنان ۲۰ میلیون 

ریال اسکناس های جعلی کشف و ضبط  کنند.

  برگزیده شدن هنرمندان شیروانی 
در جشنواره موسیقی نواحی کشور

هنری  معاونت  سرپرست  قدس:  خبرنگار  بجنورد- 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی، گفت: 
هنرمندان شیروانی که به نمایندگی از استان خراسان 
شمالی در دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور 
شرکت کرده بودند، عناوین برگزیده این جشنواره را از 
آن خود کردند.  ابوالحسن حیدری افزود: برگزیدگان این 
جشنواره از شهرستان شیروان؛ خسروحداد کارگر، رحمان 
اسالمی و حامد حسن زاده مقدم بودند. وی اظهار کرد: 
استقبال مردم از اجرای موسیقی مقامی خراسان شمالی 
در این جشنواره که به تازگی در کاروانسرای گنج علیخان 

کرمان برگزار شد، گسترده بود.
حیدری بیان کرد: موسیقی مقامی خراسان شمالی با توجه 
به حضور قبایل و طوایف مختلف از فرهنگ موسیقیایی 
بسیار غنی برخوردار است که می توان آن را به سه بخش 

کرمانجی، ترکی و ترکمنی تقسیم کرد.  

قهرمانی مشهد در لیگ وزنه برداری 
خراسان رضوی

قدس: رئیس هیئت وزنه برداری خراســان رضوی گفت: 
سومین مرحله از لیگ وزنه برداری استان با قهرمانی مشهد 
در چناران به پایان رسید.سعید حسین زاده مقدم در این 
خصوص اظهار کرد: ســومین مرحله از لیگ وزنه برداری 

خراسان رضوی روز ۲4 آبان ماه در چناران برگزار شد.
وی افزود: این دوره از مســابقات با حضــور بیش از ۵۰ 
شرکت کننده از شهرستان های مشــهد، سبزوار، گناباد، 
چنــاران، تربت جام، فریمان و تربت حیدریه در مجموعه 

تختی چناران برپا شد.
رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی بیان کرد: در این 
دوره از مســابقات در بخش تیمی، مشهد با ۲66 امتیاز 
قهرمان شــد، فریمان با ۲۳8 امتیاز و تربت جام با ۲۲۵ 
امتیاز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را از آن خود کردند.

حسین زاده ادامه داد: در وزن ۵۵ کیلوگرم؛ محمد نوری، 
در وزن 61 کیلوگرم؛ جواد خلیلی، در وزن 67 کیلوگرم؛ 
جواد قدســی و در وزن 7۳ کیلوگرم؛ امیررضا حبیب پور 
عناوین قهرمانی را کســب کردند، همچنین در وزن 81 
کیلوگرم؛ ثاراله زهرایی فر، در وزن 8۹ کیلوگرم؛ محمداصغر 
فریمانی، در وزن ۹6 کیلوگرم؛ امید خوشــخرام، در وزن 
1۰۲ کیلوگرم؛ امید هاتفی، در وزن 1۰۹ کیلوگرم؛ محمد 
فالحی و در وزن مثبت 1۰۹کیلوگرم؛ سعید محسنی رتبه 

نخست را بدست آوردند.

خبرخبر

تکتم بهاردوست ســال ها پیش، گرانی 
برخی اقالم مانند روغن موتور، فیلتر و... مختص 
زمان هــای خاصــی مانند تعطیلــی مــدارس و آغاز 
مسافرت های تابســتانی بود، ولی چندین سال است که 
دیگر گرانی ســرویس خودرو ربطی به فصل و مناسبت 
خاصــی ندارد. اما چرا باید روغــن موتوری که در داخل 
کشور تولید می شود هر روز با افزایش قیمت مواجه باشد، 
عالوه بر این چرا باید حجم زیادی از روغن های تقلبی در 
بازار توزیع شود؟ به این انگیزه با حامد یزدی زاده، رئیس 
اتحادیه فروشــندگان روغن موتور، فیلترجات، تعویض 
روغن، شست وشــو و توقفگاه خودرو مشهد گفت وگویی 

ترتیب داده ایم که می خوانید.

 یکی از مسائل اصلی این صنف این است که هر 
کس می تواند یک مغازه اتوسرویس دایر کند بدون 
اینکه هیچ مشخصه ای مثل شماره عضویت داشته 

باشد؟
همه واحد های صنفی موظف هســتند کــه برای ادامه 
کارشــان مجوز و شــماره عضویت داشــته باشند، آن 
واحدهایی که شماره عضویت ندارند فاقد پروانه هستند و 
تیم بازرسی ما هم به شدت دنبال پیگیری این قضیه است 
و با ایــن واحدها برخورد می کند. من در طول این چند 
ماهه که ریاست اتحادیه را بر عهده گرفته ام حدود ۲۵7 
اخطار ماده ۲7 را به واحدهای صنفی بدون مجوز داده ام 
که از این تعداد 6 نفر موفق به کسب پروانه کسب و حدود 
7۰ واحد صنفی هم در حال پلمب شدن هستند که در 
حال حاضر مراحل اداری کار در حال انجام است. ناگفته 
نماند هر کسی هم با داشتن یک چاله سرویس نمی تواند 
موفق به کسب پروانه شود، باید در یکسری کالس های 
آموزشی شرکت کند و پس از آزمونی که توسط کمیته 
فنی صنف انجام می شود، در صورت دریافت نمره قبولی 

می تواند پروانه کسب دریافت کند.

  چه تعداد از این واحدهای در حال فعالیت در 
مشهد پروانه کسب ندارند؟

متأسفانه تعداد این واحدهای صنفی زیاد است شاید حدود 
۳۰۰ واحد یا حتی بیشــتر. ما در حال حاضر در مرحله 
شناسایی این اماکن هستیم که با تقسیم بندی مشهد به 
1۰ منطقه شهری، تیم بازرسی در این زمینه فعال هستند 
و همه روزه واحدهای صنفی را مورد بررســی و نظارت 
قرار می دهند و گزارش هایشان روزانه به اتحادیه می رسد.

 تا چه اندازه به این شــکایاتی که به اتحادیه 
می رسد واکنش نشان می دهید؟

شکایات به دو شکل به دست ما می رسد؛ یکی از طریق 
بازرسی اتاق اصناف و دیگری هم شکایت هایی است که به 
صورت حضوری در جریان آن قرار می گیریم که همین ها 
هم به دو صورت است، یکی شکایت های گرانی هاست و 
دیگری احیاناً خسارت هایی است که به خودرو وارد شده 

است.
طبق قانون از زمانی که شکایت به دست ما رسید سه روز 
مهلت داریم که به کمیسیون شکایات ارجاع بدهیم که 
این کمیسیون هم هفته ای یک بار برگزار می شود و یک 

هفته فرصت دارد تا به اتحادیه پاسخ بدهد. اتحادیه هم 
موظف است در مدت سه روز یا پرونده را مختومه اعالم 
کند یا گزارش را به سازمان تعزیرات و اتاق اصناف بدهد. 
البته ما معموالً هر هفته بین 1۰ تا 1۵ شکایت به دستمان 

می رسد که به آن رسیدگی می کنیم.

 در ماه هــای اخیر خبرهای زیــادی از عرضه 
روغن های تقلبی در بازار منتشر شد، چه ضمانتی 

وجود دارد که این روغن ها به فروش نرسد؟
منکر وجود روغن های تقلبی نیستیم ولی اینکه می گویند 
بازار مشهد پر شــده از روغن تقلبی اصالً حرف درستی 
نیســت. از قدیم هم همین صحبت بوده است. نظارت 
دقیقی روی روغن ها وجــود دارد اگر به کیفیت روغنی 
مشکوک باشیم حتماً به آزمایشگاه ارسال می کنیم ولی 
به هر شکل تاکنون به چیزی که خیلی نگران کننده باشد 

برخورد نکرده ایم.
ولی بد نیســت بدانید که کارخانه های داخل کشور در 
سال حدود 4/۵ میلیون تن تولید روغن موتور دارند که 

همه این کارخانجات هم استاندارد و شرکت های مرغوبی 
هستند و البته چند شرکت خصوصی هستند که تحت 
لیسانس هستند و سازمان های نظارتی مانند استاندارد بر 

کارکرد این شرکت ها نظارت دارند.

 چه مقدار از روغن های موجود در بازار ایرانی و 
چه مقدار خارجی هستند و کدام یک بیشتر مورد 

توجه مصرف کنندگان قرار دارند؟
تقریباً  ۹۹/۵ درصد از روغن های موجود در بازار ایرانی یا 
تحت لیسانس شرکت های خارجی در حال تولید هستند 

و مقدار خیلی کمی از خارج وارد می شود.

 آیا روغن های ساخت ایران از کیفیت مناسبی 
برخوردار است و آیا توزیع روغن ها از سوی اتحادیه 

صورت می گیرد یا آزاد است؟
بله. ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی روغن های صنعتی 
و پایه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیاســت و برند های 
ما در بازار های منطقه خیلی شــناخته شده است. و در 
خصوص بخش دوم پرسشتان باید بگویم که خیر، اتحادیه 
دخالتی در این مقوله ندارد ولی یک شــرکت تعاونی در 
مشهد وجود دارد که قیمت روغن موتور را کنترل می کند.

  نرخ نامه های فعلی که در حال اجراست مربوط به 
چه سالی است و آیا این قیمت ها رعایت می شود؟

نرخ نامه ها تا شــهریور سال ۹8 هیچ تغییری پیدا نکرده 
بود و همکاران ما با همان نرخ نامه سال ۹6 ارائه خدمات 
داشتند با وجود اینکه نرخ نامه جدید یکسری نقص هایی 
دارد ولی به نظر قیمت ها نسبت به گذشته معقول تر است.

بد نیســت بدانید که از سال ۹۳ تا سال ۹8 روغن موتور 
جــزو آن مقوالتی بود که قیمتش بیــن ۹ تا 1۰ درصد 
گران شده بود ولی از اردیبهشت ۹8 با توجه به اینکه نرخ 
لوکات که یکی از مواد اصلی روغن موتور اســت افزایش 
1۰۰درصدی پیدا کرد روغن موتور های بنزینی نزدیک 
7۰ درصد و روغن موتورهای دیزلی نزدیک به 6۰ درصد 

افزایش پیدا کردند.

رئیس اتحادیه فروشندگان روغن موتور مشهد در گفت وگو با قدس:

15 شکایت مردمی در هفته به دستمان می رسد

ایرنا: معاون تربیــت بدنی و ســالمت آموزش و 
پرورش خراسان رضوی گفت: 187 هزار دانش آموز 
در حال حاضر به عنوان »سفیر سالمت« در مدارس 

سطح استان فعالیت دارند. 
صفدر سلطانی در مراسم آغاز اجرای برنامه سفیران 
سالمت دانش آموزی خراسان رضوی گفت: »سفیر 
ســالمت« عنوان دانش آموزان داوطلب و عالقه مند 
به فعالیت های آموزشــی، ترویجــی و گروهی در 
حوزه سالمت جســمی، روانی، اجتماعی و معنوی 
است و وظیفه سفیر سالمت مدارس انتقال مفاهیم 

بهداشتی به دانش آموزان در مدارس است.

وی ادامه داد: رعایت بهداشــت فردی، بهداشــت 
اجتماعی، بهداشــت روان، تغذیه صحیح و اصولی، 
تحــرک بدنی و رعایت فرهنــگ ترافیکی از جمله 
مواردی است که توسط ســفیران سالمت مدارس 

آموزش و انتقال داده می شود.
معاون تربیت بدنی و ســالمت آمــوزش و پرورش 
خراسان رضوی گفت: در حال حاضر در هر کالس 
درس مدارس استان یک سفیر سالمت وجود دارد 
و در ســال تحصیلی گذشــته هم 18۵ هزار سفیر 
سالمت در مدارس استان فعالیت داشتند و در سال 
تحصیلی جاری این آمار ارتقا یافته و به  187 هزار 

دانش آموز رسیده است.
رئیس اداره ســالمت و تندرستی آموزش و پرورش 
خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: مواردی از 
قبیل حضور نمایندگان سفیران سالمت در جلسات 
شورای مدرســه، همکاری در اجرای برنامه مدارس 
مروج سالمت، جلب همکاری ســایر دانش آموزان 
مدرســه در انجــام فعالیت های بهداشــتی و ارائه 
مطالب آموزشــی و علمی در مورد اصول بهداشت 
فــردی، تغذیه ســالم، ایمنی و بهداشــت محیط، 
محیط زیســت و بیماری های واگیــر و غیرواگیر از 
جمله وظایف سفیران سالمت در مدارس محسوب 

می شود.
رضا کشــتی دار افزود: نظارت روزانه بر نحوه عرضه 
موادغذایی موجود در پایگاه تغذیه ســالم مدارس، 
آموزش فرهنگ صحیح تغذیه به سایر دانش آموزان، 
نظــارت بر ایمنی و تاریخ انقضای کپســول اطفای 
حریــق، مشــارکت در تیم های امــداد و نجات و 
دادرس، نظــارت بر نظافت محیــط فضای داخل 
مدرسه، همکاری با مدرســه در اجرای برنامه های 
زیســت محیطی و حفــظ و توســعه فضای ســبز 
مدرسه از دیگر اقدامات مهمی است که توسط این 

دانش آموزان در مدارس انجام می شود.

1۸۷ هزار دانش آموز خراسان رضوی سفیر سالمت هستند
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در گزارش های میدانی خبرنگاران قدس تأیید شد 

قیمت ارزاق عمومی زیر ذره بین نظارت
قدس  هر چند مراجع رسمی و دولتی هر گونه 
افزایش قیمــت کاال در صنوف مختلف به بهانه 
افزایش قیمت بنزین را غیرقانونی و تخلف اعالم 
کردند، اما به نظر می رسد نگرانی های مردمی از 
این نظر مرتفع نشــده و این در حالی است که 
بررسی میدانی خبرنگاران ما در بازار مشهد حاکی 
از ثبات قیمت ها به ویژه در بخش ارزاق عمومی 
اســت. البته بخشــی از نگرانی مردم این شهر 
شاید به خاطر تخلف و اقدام خودسرانه برخی از 
کســبه به ویژه در بین صنف میوه فروشان است 
که تغییر قیمت کاالهای خود را از افزایش کرایه 
خودروهای باربری ناشــی از گران شدن قیمت 

بنزین عنوان می کنند.

 افزایش دوبرابری کرایه حمل میوه
امید رضایی، یکی از شــهروندانی اســت که از 
برخورد اینچنینی میوه فروش محل ســکونتش 
گالیه مند است؛ او به نقل از فروشنده می گوید: 
پس از اعالم قیمت جدید و سهمیه بندی بنزین، 
کرایه حمل میوه از میدان بار تا مغازه به حدود دو 
برابر افزایش پیدا کرده و در نهایت این مشتریان 

هستند که باید هزینه آن را بپردازند.
وی خاطرنشان می کند: اگر مسئوالن دستگاه های 
نظارتی، بازار را کنترل و با متخلفان برخورد نکنند، 
به زودی شــاهد آشفتگی و نابسامانی در قیمت 
اجناس خواهیم بود که نتیجه ای جز ســخت تر 

شدن وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت.
در همیــن حال مالــک یک ســوپرمارکت در 
گفت وگو با خبرنگار ما از ثبات قیمت ها در حوزه 
ارزاق عمومــی خبر می دهد و تأکید می کند که 
هیچ کــدام از اجناس مغــازه اش در این مدت 

افزایش قیمتی نداشته است.
ســعید باقربیگی حتی با اشاره به کاهش قیمت 
تخم مرغ نســبت به دو روز گذشته، می گوید: در 
بازار عمده فروشی تقریباً تمامی کاالها و اجناس به 
جز معدود اقالم وارداتی مثل آدامس و شکالت، 
نسبت به یک هفته گذشته افزایش قیمتی نداشته 
است و گران شدن جزئی اقالم خارجی هم ناشی 
از افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر بوده است.

 رصد دائمی بازار
رئیس اتاق اصناف مشــهد هــم در گفت وگو با 
خبرنگار ما اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی در 
صنوف مختلف شهر مشهد به دلیل افزایش قیمت 

بنزین، غیرقانونی و تخلف است.
محمود بنانژاد بــا بیان اینکه 
نظارت  بر بازار افزایش خواهد 
یافــت تا هیچ کاالیــی اعم از 
وارداتی یا داخلی رشد قیمتی 
نداشته باشد، اضافه کرد: نظارت 
بر بازار به طور مرتب و نسبت به 
هفته گذشته بیشتر شده است 
تا هیچ واحد صنفی در قیمت 
کاالها و خدمات خود به ویژه 
کاالهای اساسی تغییر قیمتی 

نداشته باشد و در این زمینه نیاز به همکاری مردم 
در اطالع رسانی واحدهای متخلف نیز داریم.

 جلوگیری از افزایش قیمت کاالها
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراســان رضوی نیز از افزایش نظارت ها بر بازار 
خبر داد و تأکید کرد: بحث تأمین کاالی اساسی 
در بازار برای ما اهمیت باالیی دارد و خوشبختانه 

در بخش خصوصی نیز ذخایر خوبی وجود دارد.
علی رسولیان در حاشــیه بازدید اعضای ستاد 
تنظیم بازار استان از مراکز عرضه کاالهای اساسی 
واقع در خیابان مصلی مشــهد، با اشاره به اینکه 
قیمت مصوب کاالها مشــخص اســت و هیچ 
افزایش قیمتی صورت نخواهد 
گرفت، خاطرنشان کرد: ذخایر 
خوبی در بخش اقالمی نظیر 
شکر، برنج پاکستانی و هندی 
موجود است و در قیمت های 
متفــاوت ایــن کاالها عرضه 
می شود، ضمن اینکه از امروز 
در تفاهم نامه ای بــا اداره کل 
سازمان  و  حکومتی  تعزیرات 
صنعت، معدن و تجارت استان، 
بنا شد تا عرضه برنج پاکستانی با کیفیت مناسب و 

قیمت مصوب شروع شود.
رسولیان با بیان اینکه متوسط قیمت کاالهای 
اساسی اســتان نسبت به متوســط کشوری 
پایین تر اســت، افزود: از امــروز کارگروهی با 
همراهی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت، 
تعزیــرات حکومتی و اتحادیه هــا با محوریت 
اصناف تشکیل شده تا نظارت و بازرسی از بازار 

انجام گیرد و در قیمت های کاالهای اساســی 
هیچ تغییری صورت نگیرد.

 فراوانی کاال در بازار
وی با اشاره به اینکه حمل و نقل کاالهای اساسی 
استان از طریق کامیون با مصرف سوخت گازوئیل 
اســت، تأکید کرد: این فراورده ســوختی تغییر 
قیمتی نداشته اســت، بنابراین افزایش قیمت 
در حوزه کاالهای اساســی معنا نــدارد و حتماً 
دستگاه های نظارتی کنترل جدی خواهند داشت 

و برخورد الزم با متخلفان صورت می گیرد.
معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی با تأکید بر اینکه هیچ نگرانی برای 
تأمین اقالم مورد نیاز مــردم وجود ندارد، افزود: 
همه اصناف همراهی الزم را دارند و به کار خود 
ادامه می دهند، در حال حاضر با فراوانی کاال در 

بازار مواجه هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی هم در 
این بازدید اظهار کرد: با توجه به شــرایط فعلی، 
سازمان تعزیرات حکومتی نظارت های بیشتری 
در دســتور کار قرار داده است. حمیدرضا کریم 
با اشــاره به اینکه ممکن اســت برخی از افراد 
سودجو سوءاســتفاده هایی انجام دهند، تصریح 
کرد: سیاســت ما به گونه ای بوده که اگر متوجه 
سوءاســتفاده افراد شــویم، بدون شک برخورد 
قانونی خود را به مانند همیشــه به شکل قاطع 
اعمال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه در شرایط 
فعلی نظارت ها تشدید خواهد شد، گفت: در قالب 
گشت های سیار، قاضی شعبه تعزیرات با همکاری 
بازرسان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف هر 
روز در شهر مشهد ضمن رسیدگی به شکایت های 

مردمی اقدام به بازرسی و نظارت خواهند کرد.

یک مسئول در گفت وگو با قدس:
  گاز هیچ جایگاه »سی ان جی«

 در خراسان رضوی قطع نمی شود
بهاردوسـت:

با توجه به اعالم  
قیمت جدیــد بنزین در 
یکی دو روز گذشته، شاهد 
ایجاد صف های طوالنی تر 
و شلوغ شدن جایگاه های 
CNG مشهد و خراسان 

رضوی هستیم. در خصوص وضعیت جایگاه های سوخت گاز در 
مشــهد با محمدحسین مدبر، رئیس امور سی ان جی استان به 

گفت وگو نشستیم که می خوانید.

 در حال حاضر چه تعداد جایگاه سوخت مایع فعال در 
مشهد وجود دارد؟

۷۸ جایگاه سوخت مایع در مشهد داریم.

 چه تعداد از این جایگاه ها غیرفعال هستند؟
از ایــن تعداد حــدود پنج جایگاه غیرفعال داریــم که به دلیل 
استانداردسازی، گاز قطع شده بود و در حال حاضر هم همکاران 
ما تالش دارند که با توجه به موقعیت پیش آمده در هفته آینده 

حداقل چهار جایگاه را آماده کرده تا مشغول به کار شوند.

 برای فعال سازی این جایگاه ها چه برنامه هایی دارید و 
قرار است چه خدماتی به مردم ارائه شود؟

همــان طور که گفتم همکاران من مشــغول این هســتند که 
تعمیرات و به خصوص نواقص بحرانی جایگاه ها برطرف شود تا 
بتوانیم بیشتر این جایگاه ها را داخل مدار کنیم و فعالً هم هیچ 

قطع گازی نداشته باشیم.

 با توجه به اینکه صف های CNG در این یکی دو روز 
گذشــته خیلی طوالنی و شلوغ شده است چه برنامه ای 

دارید که مردم خیلی در این صف ها معطل نشوند؟
همه سعی ما بر این است که این جایگاه ها فعال نگه داشته شوند 
و فعالً هم قطع گازهایمان را به حداقل برسانیم و از جایگاه داران 
هم خواسته شــده که با تمام ظرفیتشان جایگاه ها را به صورت 

شبانه روزی فعال نگه دارند.

 برنامه ای برای افزایش جایگاه های سوخت گاز ندارید؟
خود ما که برنامه ای نداریم اما دادن مجوزهای الزم برای ساخت 
جایگاه کار ماست و از همین جا هم اعالم می کنیم که اگر کسی 
در بخش خصوصی بخواهد جایگاهی را احداث کند بیشــترین 

همکاری را خواهیم داشت تا جایگاه جدید ساخته شود.

 با توجه به وضعیت پیش آمده چه توصیه ای دارید برای 
کسانی که تمایل دارند خودروهایشان را گازسوز بکنند. 

باید به کجا مراجعه کنند؟
پیش از این گازسوز کردن خودروها ممنوع بود چون باید کسانی 
که تمایل دارند از گاز سی ان جی استفاده کنند، خودرو های دوگانه 
از کارخانــه خریداری می کردند ولــی در حال حاضر با توجه به 
برنامه ریزی اداره استاندارد، اداره صنعت، معدن و تجارت و پلیس 
راهور شهروندان می توانند خودروهایشان را به صورت کارگاهی 
گازسوز کنند. آن ها باید بتوانند معاینه فنی دوگانه بگیرند تا هم 
ایمن سازی رعایت شده باشد و هم بتوانند از معاینه فنی دوگانه 
اســتفاده کنند و در حال حاضر هم ایــن کار بر عهده اتحادیه 
ســوخت های جایگزین است که گازسوز کردن خودروها توسط 
کارگاه هایی که این اتحادیه مجوزهایش را صادر کرده است انجام 
می شود و شهروندان می توانند برای دوگانه سوز کردن خودرو خود 

مراجعه کنند.

 یک مسئول در شرکت فراورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی: 

  فعال سازی رمز کارت سوخت 
نیاز به مراجعه حضوری ندارد

ایرنــا: مســئول روابط 
عمومــی شــرکت ملی 
نفتی  فراورده های  پخش 
منطقه خراســان رضوی 
گفت: بسیاری از مراجعات 
به این شرکت مربوط به 
فعال ســازی رمــز کارت 

سوخت است در حالی که این کار نیاز به مراجعه حضوری ندارد. 
سیدجعفر قائمی طلب گفت: کارت های سوخت با وارد کردن چهار 

رقم آخر شماره کارت ملی مالک، فعال می شود.
وی ادامــه داد: با اعالم نرخ جدید بنزین دســت کم روزی هزار 
نفر به شــرکت پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی 
و یک هزار و ۵۰۰ نفر هم به ناحیه مرکزی این شــرکت مراجعه 
می کنند که برای سهولت کار، ستاد مرکزی این شرکت واقع در 
بولوار اخوان ثالث مشهد و همچنین ناحیه مرکزی این شرکت 
واقع در نبش خیابان صاحب الزمان)عج(۷ این شــهر پاسخگوی 
مراجعه کنندگان هستند و ساعات کار این شرکت هم تا زمانی که 

مراجعه کنندگان حضور دارند افزایش یافته است.
مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی گفت: بررســی سهمیه تعلق گرفته 
به کارت ســوخت و بررسی وضعیت نقص و خطاهای کارت 
سوخت از دیگر مواردی است که مراجعه کنندگان درخواست 
می کنند و در صورتی که کارت ســوخت مشکلی داشت باید 
مالک با در دســت داشــتن این کارت، کارت ملی و کارت 

ماشین به این شرکت مراجعه کند.

  دبیرخانه دائمی »خانه من زائرسراست« 
در مشهد گشایش یافت

دائمی  دبیرخانــه  ایرنا: 
زائرسراســت«  »خانه من 
در میدان شــهدا مشهد 

گشایش یافت. 
مســئول کانون فرهنگی 
»زندگی شــیرین« گفت: 
امســال در دهه آخر ماه 
صفر ۲۰۰ خانواده مشــهدی ۳۵۰ خانواده زائران را اسکان دادند 
که می خواهیم این ظرفیت را برای همه روزهای سال فعال کنیم.

جواد علما خباز افزود: همچنین با اعالم آمادگی شهرهای شیراز و 
قم قصد داریم این پویش را در آن شهرها نیز فعال کنیم.

وی اظهار کرد: در روزهای اوج مسافرت به مشهد برخی خانواده ها 
به دلیل نبود محل اسکان و همچنین افزایش قیمت محل اقامت 
نمی توانند به این شــهر سفر کنند که با استفاده از این ظرفیت 

مردمی دغدغه این افراد برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه به دنبال استفاده بیشتر از ظرفیت های مردمی در 
این زمینه هستیم، گفت: افرادی که می خواهند از این ظرفیت در 
طول سال استفاده کنند برای میزبانی عدد هشت و برای میهمان 
شــدن عدد ۱۲ را به شماره ۰۹۳۳۷۱۷۳۹۲۶ پیامک کنند که 
از دبیرخانه با آن ها تماس گرفته شــده و هماهنگی الزم انجام 

خواهد شد.
خباز افزود: افراد کم برخوردار، زیــارت اولی ها و افرادی که 
فعالیت های شاخص اجتماعی و فرهنگی در محل شهر خود 
انجام داده اند در اولویت اســتفاده از امکانات در این پویش 

. مردمی هستند
وی بیــان کرد: تقویت ارتباطات خانواده ها و ایجاد یک شــبکه 
اجتماعی مردمی برای ایجاد صمیمیت و وحدت هر چه بیشتر 
خانواده ها از جمله اهداف این طرح اســت. همچنین این طرح 

برکات فرهنگی و اجتماعی نیز به دنبال دارد.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
 اعالم کرد

  ایجاد 48 هزار شغل برای خراسانی ها
فارس: مدیرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی 
خراســان رضوی گفت: 
کارگر  هزار   ۶۵ تاکنون 
خراسان  در  ساختمانی 
تأمین  بیمــه  رضــوی 
اجتماعی شــدند و ۱۱ 
هزار نفر در ســامانه به عنوان متقاضی نام نویســی کرده اند 
که پس از تأییــد انجمن صنفی مربوط زیر پوشــش قرار 

می گیرند.
محمد ســنجری روز گذشته در نشست خبری به مناسبت 
هفته کارآفرینی که در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برگزار شد، کارآفرینی را موتور توسعه اقتصاد کشور دانست 
و اظهــار کرد: این موتور توســعه، نقش کلیدی در کاهش 

بیکاری دارد.
وی ضمن بیان اینکه نیاز امروز کشــور کارآفرینی اســت، 
افزود: امروز به  جایی رسیده ایم که فرصت ایجاد شغل برای 
افراد در بدنه دولت وجود ندارد و طبق هدف گذاری وزارت 
تعاون باید تا ســال ۱4۰۰ نزدیک بــه ۱۵ درصد کاهش 

نیروی انسانی داشته باشد.
وی توســعه کارآفرینی در خراسان رضوی را امری ضروری 
خواند و ابراز کرد: بر اســاس آنچه مرکز آمار منتشر کرده 
اســت در تابستان سال جاری نرخ بیکاری در استان حدود 
۹ درصد بود که این آمار نســبت به ســال گذشته حدود 
۲درصد و نســبت به میانگین کشــوری حدود ۱.۵درصد 

کاهش نشان می دهد.

تعهد استان ایجاد 78 هزار اشتغال در سال جاری
وی ضمن بیان این موضوع که وضعیت تعهد ایجاد اشتغال 
در خراســان رضوی برای سال جاری بیش از ۷۸ هزار نفر 
است، گفت: تاکنون ایجاد اشتغال برای بیش از 4۸ هزار نفر 
از این شمار محقق شده که این نشان از تحقق ۶۲ درصدی 

آمار مربوط دارد.
ســنجری با بیــان اینکه از ابتدای ســال تاکنون ۳ هزار و 
۵۹ نفــر در طرح های مهارت آموزش در خراســان رضوی 
شــرکت کردند، ابراز کرد: از این شمار  یک هزار و 4۶ نفر 
در واحدهای پذیرنده مشــغول به کار شــدند و این یعنی 
۳۰درصد افرادی که مهارت آموختند، مشغول به کار شدند.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی به 
عملکرد مشــوق های بیمه کارآفرینی در اســتان اشــاره و 
تصریح کرد: بر پایه آنچه دولت متعهد شده، هر کارآفرینی 
که اقــدام به اســتخدام کارگــر و دانش آموختــه جدید 
دانشــگاهی کند تا دو ســال دولت حق بیمه ای که متعلق 
به کارفرماســت را می پردازد که در یک ســال گذشته در 
خراسان رضوی ۳۸۲ نفر مشغول به کار شدند که ۱۰۵ نفر 

از این شمار مربوط به سال جاری است.
سنجری گفت: پیش بینی  شــده در هفته کارآفرینی ۱۳۰ 
برنامه در خراســان رضــوی از جمله برنامه های مشــاوره 

تخصصی و استارت آپ برگزار شود.
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراســان رضوی در 
خصــوص برگزاری این اســتارت آپ ها تصریح کرد: در این 
جلسات شرکت کنندگان حدود ۵۲ ساعت آموزش می بینند 
و هدف صرفاً این نیســت که روی یک ایده سرمایه گذاری 

صورت گیرد، بلکه تهیه یک مدل کسب وکار است.

 تخلف تأمین اجتماعی در بیمه نکردن کارگران 
ساختمانی

در ادامه این نشست عضو انجمن صادرکنندگان و کارآفرینان 
خراســان رضوی در خصوص بیمه کارگران ســاختمانی و 
تخلف تأمین اجتماعی در این ارتباط خاطرنشان کرد: اشکال 
اساسی در این مورد در قانون و در مجلس ماست؛ چراکه در 
دوره ای خواسته شد هر فردی در هر کجا که پروانه دریافت 
می کند بایــد ۱۵ درصد وجه پرداختی در خصوص پروانه را 
به  حساب تأمین اجتماعی واریز تا این سازمان تمام کارگران 
را بیمه کند. محمدحسین روشنک اضافه کرد: اما متأسفانه 
تأمین اجتماعی نه  تنها بیمه نکرد که مدعی شد باید کارفرما 
عالوه بر این ۱۵ درصد، ۷.۸ درصد دیگر به سازمان بدهد تا 

این  گونه کارگران بیمه شوند.

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

300072305 پیامک کنید.

هاشم رسائی فر  طرح سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین در حالی در چند روز اخیر اجرایی 
شده که همه مسئوالن یکصدا اعالم می کنند قرار نیست با اجرای این طرح مردم با افزایش 

قیمت در بخش های دیگر مواجه شوند. 
این اظهارنظرها در شرایطی بوده که اعالم شده نظارت ها برای کنترل موج احتمالی گرانی 

بیشتر از پیش خواهد بود. 
با این تفاسیر در برخی از خدمات از همان روز اجرای طرح، افزایش خودسرانه قیمت ها کلید 
خورده اســت! یکی از این موارد افزایش نرخ کرایه برخی از تاکسی ها از جمله درون شهری 
و تاکســی تلفنی ها بوده است. این اضافه هزینه ها در حالی از سوی برخی از تاکسی داران و 
راننده های تاکســی تلفنی ها گاهاً تا ۳۰ درصد بیشــتر از نرخ های گذشته اخذ می شود که 
مسئوالن تاکسیرانی مشهد اعالم کردند افزایش در نرخ تاکسی ها قانونی نیست و با متخلفان 

برخورد خواهد شد.

  افزایش بیش از 50 درصدی کرایه تاکسی ها
خانم کارمندی که به گفته خودش هر روز برای رفتن به محل کارش کرایه تاکسی اش ۲هزار 
و ۲۰۰ تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان می شد ضمن گالیه از افزایش خودسرانه برخی از تاکسی داران 
گفت: با اینکه مسئوالن اعالم می کنند که نباید کسی نرخ تاکسی ها را افزایش دهد اما از روز 
شنبه که برای رفتن به سر کارم مانند هر روز از تاکسی استفاده کردم همان مسیری که قبل 
از این حداکثر ۲هزار و ۲۰۰ تا ۲هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت می کردم در این یکی دو روز به 
۳هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته و هنگامی که معترض می شــوم که چرا باید کرایه اضافه 
بدهم و بر چه مبنایی این مبلغ را محاسبه می کنید به من می گویند مگر خبر ندارید که بنزین 
گران شده ما هم مجبوریم برای جبران هزینه های حاصل از گرانی بنزین تا ۳۰ درصد بر میزان 

کرایه ای که تاکسیمتر نشان می دهد اضافه کنیم.
شهروند دیگری نیز با بیان این مطلب که افزایش قیمت بنزین موجب شده تا فرصت طلبان 
دنبال اضافه کردن قیمت هایشان باشند، از نبود نظارت کافی به ویژه در کرایه تاکسی ها ابراز 
گالیه مندی کرد و گفت: با اینکه دولت برای تاکســی ها ســهمیه بنزین در نظر گرفته و از 
رسانه ها نیز اعالم شده است هیچ کسی حق ندارد نرخ های قبلی را خودسرانه افزایش دهد 
اما متأسفانه دیده می شود که عمالً این موارد نادیده گرفته می شود و سبب نارضایتی بیشتر 

مردم می شود. 
وی افزود: من مســیری که هر روز با تاکســی می رفتم را تا قبل از این هزار تومان پرداخت 
می کردم اما همین امروز وقتی به راننده ۲هزار تومانی دادم با کمال تعجب پولی که برگرداند 
بیشتر از ۵۰۰ تومان نبود وقتی دلیل این افزایش را جویا شدم راننده به من گفت بنزین گران 

شده کرایه ها نیز افزایش پیدا کرده است!
شهروند دیگر که گویا بنا به شرایط کاری اش از تاکسی تلفنی استفاده می کند در این زمینه 
می گوید: پنجشنبه گذشته مانند همیشه برای انجام کارم از خانه تا محل کار از تاکسی تلفنی 

محل سرویسی گرفتم و مبلغی که پرداخت کردم همان ۱۲هزارو ۵۰۰ تومان همیشگی بود 
اما صبح شنبه وقتی که برای سرویس تماس گرفتم ابتدا به من اعالم شد ۳۰ درصد بیشتر 
از همیشه باید بپردازم و گفتند که اگر رضایت دارم برایم ماشین بفرستند با تعجب دلیل این 
افزایش قیمت را جویا شدم که گفته شد به دلیل گرانی بنزین مجبوریم این کار را بکنیم. 

با این تفاسیر من شنبه با پرداخت ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان همان مسیر قبلی را طی کردم!
در همین حال یکی از شهروندان با اشاره به اینکه برخی از تاکسی های اینترنتی نرخ هایشان 
را نسبت به روز قبل کاهش داده اند، اظهار کرد: روز شنبه مسیر منزل تا محل کارم ۱۱ هزار 

تومان محاسبه شده بود اما دیروز برای این مسیر 4 هزار تومان کمتر پرداخت کردم.

  شهروندان تخلفات را گزارش کنند  
در همین حال مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی مشهد به خبرنگار ما گفت: در حال 
حاضر با توجه به اینکه ۹۶ درصد تاکســی های شــهر مشهد پایه گازسوز هستند و قیمت 

سی ان جی هم افزایش نیافته در نتیجه هر گونه افزایش نرخ غیرقانونی است.
محمدیان با اشاره به اینکه هر گونه افزایش نرخ نیاز به مصوبه شورای شهر دارد، تصریح کرد: 
در عین حال قرار است سهمیه بنزین بیشتری برای تاکسی ها در نظر گرفته شود. وی ادامه 
داد: ۱۰۰ بازرس و ناظر از ســاعت ۵/۵ صبح تا ۲4 در شــهر و به خصوص مبادی ورودی و 

اطراف حرم مطهر عملکرد تاکسی های سطح شهر را زیر نظر دارند.
وی با اشاره به اینکه در دو روز اخیر برخی از شهروندان گزارش هایی مبنی بر افزایش کرایه 
اعالم کرده اند، اظهار کرد: مردم می توانند از طریق شماره ۱۳۷ و ۳۳44۸۱۵۰ هر گونه تخلف 

را اعالم تا بازرسان سازمان تاکسیرانی به سرعت با متخلفان برخورد کنند.

یک مدیر شهرداری با اشاره به پایه گازسوز بودن 96 درصد تاکسی های مشهد:

افزایشنرخکرایهتاکسیغیرقانونیاست

اگر متوجه سوءاستفاده 
افراد شویم، بدون شک 
برخورد قانونی خود را 
به مانند همیشه به شکل 

قاطع اعمال خواهیم کرد
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معاوناستانداردرآیینمعارفهشهرداربجنورد:
توجه به سرمایه گذاران اولویت 

شهرداری ها باشد 

بجنــورد- خبرنگار قدس: معــاون هماهنگی امور 
عمرانی استاندار خراسان شــمالی گفت: توجه به بحث 
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران و ایجاد درآمد پایدار باید 
از اولویت های شــهرداری ها باشد. رضا رجب زاده در آیین 
تکریم و معارفه شــهردار بجنورد، اظهــار کرد: مدیریت 
شهری یکی از سخت ترین مسئولیت هاست به ویژه در این 
روزهایی که با کمبود اعتبارات در حوزه شهرداری روبه رو 
هســتیم اما یکی از شیرین ترین کارهاست؛ چراکه نتایج 
این خدمات همیشه قابل دیدن است. وی گفت: مدیریت 
هماهنگ و واحد شهری برای اداره درست یک شهر الزامی 
است و به مانند شهرهای پیشرفته در جهان شهردار باید 

مدیر واحد یک شهر باشد.

باحضور250شرکتکننده
 مسابقات قرآن بانوان سپاهی 

در مشهد آغاز شد

ایرنا: هجدمین دوره مســابقات قــرآن و مفاهیم بانوان 
شاغل در سپاه پاســداران انقالب اسالمی روز گذشته در 
مشــهد آغاز شد. دبیر ستاد برگزاری این مسابقات گفت: 
۲۵۰ نفر از بانوان شــاغل در سپاه پاســداران در مرحله 
نهایی این مسابقات شــرکت دارند. اکرم مستوفی افزود: 
شــرکت کنندگان در رشــته های حفظ ۳، ۵، ۱۰، ۱۵ و 
۲۰ جــزء و حفظ کل قرآن کریم، قرائت، ترتیل، مفاهیم 
و نکات تفســیری قرآن با هم رقابت می کنند. وی اظهار 
کرد: در این مســابقات از پنج نفر از بانوان شاغل در سپاه 
که در یازدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و مفاهیم 
نیروهای مسلح در تیر ماه امسال برگزیده شده بودند نیز 

تجلیل می شود.

توسطیککارآفرینانجامشد
 کشت زعفران بدون آب و خاک 

در بردسکن

قدس: به همت یک کارآفرین بردسکنی محصول زعفران 
بدون آب و خاک به مرحله تولید رسید. 

اعظم روایتی گفت: کشت این محصول در منزل مسکونی ام 
و در فضای ۳۰ مترمربع اجرا شده و در مجموع ۵۰۰کیلوگرم 

پیاز زعفران خالص در ۸۵ طبق وارد مجموعه شده است.
وی افــزود: در این روش هر یک کیلو شــامل یک هزار 
و ۱۷۰ گل اســت که بین ۱۸ تا ۲۲ گرم سرگل )کالله 
خشک( برداشت می شــود، ولی در کاشت سنتی از هر 
کیلو گل که تعداد آن ۲هزار و ۱۷۰ عدد است بین ۱۲ تا 
۱۳ گرم کالله خشک برداشت می شود. وی گفت: برای 
اجرای این طرح ۱۲ میلیون تومان هزینه شده است که 

عیار باالیی دارد.



روی خط حادهث

روی  خط خبر
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:

 میزان آب بدون درآمد در مشهد 
18/5درصد است
ایرنا: مدیرعامل شرکت 
مشــهد  فاضالب  و  آب 
گفــت: میزان آب بدون 
هدررفــت  و  درآمــد 
فیزیکــی آب در ایــن 
کالنشــهر 18/5 درصد 

است.
حســین اسماعیلیان افزود: آب بدون درآمد آبی است که 
در شبکه به صورت انشعاب غیرمجاز مصرف می شود یا در 
اتفاقات شبکه هدر می رود و درآمدی برای شرکت ندارد.

وی اظهار کرد: هشــت درصد این میزان مربوط به تلفات 
فیزیکی و مابقی مربوط به انشعابات غیرمجاز است.

وی گفت: ســال گذشــته 5 هزار و ۲۰۰ فقره انشــعاب 
غیرمجاز در مشــهد شناســایی و تعیین تکلیف شد که 

عمده این انشعابات در حاشیه شهر بود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد افزود: پیش بینی 
می شــود حدود هشــت هزار فقره انشــعاب غیرمجاز در 

مشهد وجود داشته  باشد.
وی اظهار کرد: آب شــرب مورد نیاز مشهد از ۴5۰ حلقه 
چاه، دو رشــته قنات، یک دهنه چشمه و سدهای طرق، 
کارده، ارداک و دوســتی تأمین می شــود و ساالنه ۲۲۰ 
میلیون مترمکعب از این منابع آب استحصال و در اختیار 

مشترکان قرار می گیرد.

دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی 
استان خراسان:

 گرانی بنزین در حال حاضر بر قیمت 
خدمات مسافرتی تأثیر نخواهد گذاشت

ایســنا: دبیــر انجمن 
صنفــی دفاتــر خدمات 
مسافرتی استان خراسان 
باشــد  قرار  اگــر  گفت: 
گرانی بنزیــن بر قیمت 
قطار  هواپیما،  بلیت های 
و اتوبوس های بین  شهری 

تأثیر بگذارد؛ این تأثیر به این سرعت قابل مشاهده نیست.
مجیــد فرقانی درخصوص تأثیرات گرانی بنزین بر قیمت 
خدمات مســافرتی بیان کرد: سازمان پخش فراورده های 
نفتــی اعالم کرده قیمــت بنزین هواپیمــا افزایش پیدا 
نمی کند و قاعدتاً در قیمت بلیت ها و خدمات هواپیمایی 

تغییری ایجاد نخواهد شد.
وی افــزود: این گرانی بر قیمت بلیت  قطار و اتوبوس های 
بین شهری نیز به دلیل اینکه مصرف کننده بنزین نیستند، 
درحال حاضــر  تأثیر خاصی نخواهد گذاشــت. به عالوه 
ســازمان حمایت از مصرف کننده و دستگاه های نظارتی 
نیز اعالم کرده اند با هرگونه افزایش قیمت ناشی از گرانی 

بنزین به شدت برخورد می کنند.
دبیــر انجمــن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی اســتان 
خراســان خاطرنشان کرد: ما هم امیدواریم این اتفاق رخ 
دهد و گرانی بنزین تأثیری بر خدمات مســافرتی نداشته  
باشــد. همچنین از مــردم به عنوان یــک عامل نظارتی 
درخواســت می کنیم اگر سوءاستفاده هایی از این موضوع 
مشاهده کردند با ارائه مدارک و مستندات گزارش دهند 

تا پیگیری و برخوردهای الزم انجام شود.

 بانوی مرگ مغزی به چهار بیمار 
زندگی دوباره بخشید

اعضای  اهــدای  قدس: 
یک بیمــار مرگ مغزی 
در دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد موجب نجات و 
ادامه زندگی چهار بیمار 

نیازمند به عضو شد.
مسئول واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با اعالم این خبر 
اظهــار کرد: در نهصد و پنجاه  و ســومین عمل اهدای عضو از 
اهداکننده مرگ مغزی »عصمت حیدری« شصت و پنج ساله 
که از بیمارستان رضوی به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در 
مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام 
مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارســتان 

منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
ابراهیــم خالقی خاطرنشــان کرد: کبد مرحومــه حیدری در 
بیمارستان بوعلی سینا شیراز به خانم چهل و چهار ساله ساکن 

ارومیه پیوند و به بیمار زندگی دوباره ای بخشید.
وی ادامه داد: همچنین قسمتی از پوست زنده یاد حیدری جهت 

پیوند به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا)ع( ارسال شد.
خالقی افزود: قرنیه های مرحومه حیدری نیز جهت پیوند به بانک 

چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

بار کج به منزل نرسید
 کشف یک میلیارد و 300 میلیون ریال 

کاالی قاچاق در گناباد
خط قرمز: جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف ۲ تن و 
6۰۰ کیلوگرم بذر قاچاق به ارزش یک میلیارد و 3۰۰ میلیون 

ریال از یک دستگاه تریلر کشنده در شهرستان گناباد خبر داد.
سردار ابراهیم قربانزاده در تشریح خبر گفت: مأموران دایره مبارزه 
با قاچاق کاال ایستگاه بازرسی شهید ساالری شهرستان گناباد در 
مبدأ ورودی اســتان خراسان رضوی هنگام کنترل خودروهای 
عبوری به یک دســتگاه خودرو تریلر که از ایرانشهر به مقصد 

مشهد در حرکت بود، مشکوک شدند.
وی افزود: مأموران انتظامی گناباد در بازرسی دقیق این خودرو 
ســنگین ۲ تن و 6۰۰ کیلوگرم بذر یونجه قاچاق به ارزش یک 

میلیارد و 3۰۰ میلیون ریال کشف کردند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی افزود: در این 
زمینه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی:
 احکام مبارزه با جرایم انتخاباتی 

بازدارندگی الزم را داشته باشد
کل  رئیــس  ایســنا: 
خراســان  دادگســتری 
جنوبی گفت: باید حکمی 
جرایــم  خصــوص  در 
انتخاباتی صادر شود که 
بازدارندگی الزم را داشته 
و مانع از تکرار آن توسط 

فرد دیگری باشد.
حجت االسالم ابراهیم حمیدی با بیان اینکه از سوی دادستان ها و 
سازمان بازرسی کل کشور نظارت را اعمال می کنیم، تصریح کرد: 
استفاده نکردن از امکانات دولتی برای نامزدها نکته مهمی است و 

در همه دوره ها نیز بر این امر نظارت شده است.
رئیس کل دادگســتری خراسان جنوبی بیان کرد: انتخابات در 
کشور ما همیشه مهم بوده و در واقع به لحاظ مردم ساالری دینی 

که در کشور حاکم بوده، مردم حاکم بر سرنوشت خود هستند.
حمیدی با بیان اینکه مدیران حق دخالت در انتخابات را به شکل 
دفاع کردن، اقدام له یا علیــه یک نامزد را ندارند، تصریح کرد: 
آیین نامه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی توسط 

ریاست قوه قضائیه در اواخر شهریورماه ابالغ شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: قوه قضائیه به هیچ 
وجه قصد دخالت در انتخابات را ندارد، چراکه انتخابات متولی 

دارد و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
حمیدی ادامه داد: قوه قضائیه طبق قانون اساسی وظیفه دارد 
که از وقوع جرم پیشــگیری کند اما همه امور به قوه قضائیه 
مربوط نشــده و دیگر ســازمان ها نیز باید در این خصوص با 
این قــوه همکاری کنند. وی با بیان اینکه در رســیدگی به 
جرایــم انتخاباتی باید با دقت، جرئــت و بازدارندگی به این 
پرونده ها رسیدگی شــود تا به موقع تصمیم بگیریم، یادآور 
شــد: وظایف قوه قضائیه تنها به پیشــگیری ختم نمی شود، 
چراکه قوه قضائیه یکی از مراجع چهارگانه ای است که باید به 

استعالم ها پاسخ دهد.

رخ رد رخ
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 شرکت عمران گلبهار تکلیف را روشن کند
از شرکت عمران گلبهار تقاضا می شود تکلیف زمین حصار کشیده ابتدای خیابان بهار، مجموعه 
بارثاوا، زمین چندین سال محصور بولوار امام رضا)ع( نرسیده به بلوار خیام، زمین گودبرداری 

شده مقابل پارکینگ شهرداری را روشن کند.
915...1648

 پاسخ شرکت الیت به یک پیام مردمی
احتراماً نظر به انتشار پیامک مردمی نشریه شماره 9۰85، مورخ ۲۰ مهرماه 1398 ستون رخ در 

رخ، جوابیه این شهروند محترم جهت تنویر افکار عمومی به حضور ارسال می شود.
پیامک شهروند محترم:

قبالً پس از کســر پول از الیت برایم پیامک می آمد، ولی مدت زیادی است که تعطیل شده و 
این یعنی بی اعتمادی.

پاسخ روابط عمومی شرکت الیت:
به استحضار این شهروند عزیز می رساند پیامک کسر شارژ برای تمام خودروها با مانده اعتبار 
مثبت ارسال می شود و چنانچه خودرویی دارای اعتبار منفی است، جهت ارسال پیامک  باید 

پالک خودرو خود را شارژ نمایند.

عقیل رحمانی سه نفر از افراد شرور که در 
یکی از مناطق حاشیه شهر مشهد اقدام به نزاع 
دسته جمعی و مسلحانه کرده بودند، با تالش 
تیم های معاونت اطالعات سپاه ناحیه حضرت 
مسلم)ع( شناسایی، دستگیر و از ناحیه آن ها 
دو قبضه ســالح گرم همراه با مهمات مربوط 

کشف و توقیف شد.

اوباش روی هم سالح کشیدند
۲۴ آبان ماه گذشته بود که خبر آغاز یک نزاع 
دسته جمعی از سوی منابع خبری به فرمانده 
ناحیه مقاومت بسیج سپاه حضرت مسلم)ع( 
اطالع داده شــد، از همین رو سرهنگ پاسدار 
کوکبی از تیم های عملیاتی خود خواست برای 
بررسی ماجرا و انجام اقدامات قانونی دیگر به 
محل نزاع که در حوالی بولوار میامی واقع شده 

بود عزیمت کنند.
از این دســتور لحظاتی نگذشته بود که خبر 
تکمیلی واصل و مشخص شد طرف های نزاع 
دسته جمعی روی هم اسلحه کشیده و نزاعی 
مسلحانه و وحشت آفرین بین دو گروه که در 
میان آن ها افراد اوباش هم حضور داشتند در 

گرفته است.
از همیــن رو و با توجه به حساســیت ماجرا 
موضوع به سرعت به جانشین دادسرای انقالب 
مشهد اطالع داده شد و در پی آن قاضی دشتی 
فدکی دستور بازداشت طرف های نزاع را صادر 

کرد.
برهمین اســاس بود که موضوع تبدیل نزاع 
دســته جمعی به یک نزاع مســلحانه هم به 
تیم هــای اعزامی کــه در نزدیکی محل وقوع 

جرم بودند اطالع داده شد و 
از طرفی از آن ها خواسته شد 
عامالن ناامنی را شناسایی و 

دستگیر کنند.
با حضــور تیم های معاونت 
ناحیــه  اطالعــات ســپاه 
بســیج حضرت  مقاومــت 
مسلم)ع( در محل مشخص 
شــد عامالن ایــن اقدام از 
محل گریخته اند. تحقیقات 
میدانی نشــان مــی داد در 
میان افرادی که با ســالح 
گرم و ســرد بــه جان هم 
از  افتــاده بودند ســه نفر 

اوباش شــناخته شــده منطقه هم حضور 

داشــته اند کــه اقدامــات 
مسلحانه زیر سر آن ها بوده 

است.

 پایان گردن کلفتی و 
کشف دو سالح گرم

ردزنی هــای دقیق تیم های 
عملیاتی چند ساعتی به درازا 
کشیده شــد تا اینکه محل 
اختفای هر سه شرور مسلح 

مورد شناسایی قرار گرفت.
با توجه به اینکــه مأموران 
افراد  می دانســتند  اعزامی 
تحت تعقیب مسلح هستند 
و هر لحظه امکان آغاز یک درگیری مسلحانه 

متصور اســت، تدابیری اندیشیده شد که هر 
ســه متهم با اجرای یک عملیات غافلگیرانه و 
ضربتی در محاصره قانون قرار بگیرند تا امکان 

هر واکنش احتمالی از آن ها گرفته شود.
این مراحل طی شد و ورود همزمان تیم های 
معاونت اطالعات سپاه ناحیه حضرت مسلم)ع(  
به خانه امن متهمان منجر به زمینگیر شدن 

سه عامل اصلی نزاع مسلحانه شد.
پس از دستگیری افراد شرور محل اختفای 
آن ها مورد تفتیش دقیق قرار گرفت که یک 
قبضه سالح جنگی از نوع برنو به همراه 18 
عدد فشــنگ، یک قبضه سالح شکاری تک 
لــول به همراه ۲6 عدد فشــنگ ،دو قبضه 
شمشیر ومقداری ماده مخدر شیشه کشف 

و ضبط شد.
با کشف ادوات جرم از محل اختفای افراد شرور 
که مردم منطقه نیز از اقدامات قانون شــکنانه 
آن ها بــه تنگ آمده بودنــد، متهمان به مقر 
سپاه منتقل و پس از طی شدن مراحل مورد 
نیاز همراه با پرونده تنظیم شــده به دادسرای 
مشهد منتقل شدند. در حالی متهمان با دستور 
قضایی راهی زندان شدند که دیگر افراد دخیل 
در این اقدام مجرمانه نیز همچنان تحت تعقیب 

قرار دارند.

با تالش نیروهای معاونت اطالعات سپاه ناحیه حضرت مسلم j مشهد صورت گرفت

دستگیری سه نفر از عامالن اصلی یک نزاع مسلحانه

پس از دستگیری یک 
قبضه سالح جنگی 

از نوع برنو به همراه 
18 عدد فشنگ، یک 

قبضه سالح شکاری تک 
لول به همراه 26 عدد 

فشنگ ،دو قبضه شمشیر 
ومقداری ماده مخدر 

شیشه کشف و ضبط شد

بــرش

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

300072305 پیامک کنید.

آب و هوا
 بارش های رگباری 

در راه خراسان رضوی
قــدس: بارش هــای 
عصــر  از  رگبــاری 
سه شنبه تا پایان هفته 
خراســان رضوی را فرا 
گزارش  بــه  می گیرد. 
خراسان  هواشناســی 
رضــوی بارش ها اغلب 

جنوب غربی، غرب و مرکز استان را در برمی گیرد که بیشترین 
حجم بارش برای سه شــنبه شب و روز چهارشنبه پیش بینی 
شده است. بر این اساس دمای هوای استان از روز چهارشنبه 
کاهش و به هفت درجه سلســیوس  خواهد رسید و تا پایان 
هفته جاری هوای سرد در خراسان رضوی ماندگار خواهد بود. 

خبر
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دوشنبه 27 آبان  1398 
 20 ربیع االول 1441 18 نوامبر 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9111  ویژه نامه 3495  

در شهـر شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 09038343801 

فضای مجازی: 

خط قرمز: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق 
ارز و پولشویی به صورت علنی در دادگاه ویژه رسیدگی به ریاست 
قاضی منصوری و با حضور مقامــات قضایی، متهمان، نماینده 
دادستان برگزار شــد. در ابتدا قاضی صفری، نماینده دادستان 
مشــهد با حضور در جایــگاه، اتهام هفت متهم ایــن پرونده را 
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق 
ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کالن به مبلغ بیش 
از 9 هزار میلیارد تومان بــه نرخ روز اعالم و به صورت تفصیلی 
به تشــریح اقدامات خالف قانون این افراد پرداخت. براســاس 
کیفرخواست صادره که توسط نماینده دادستان قرائت شد این 
افراد با سوءاستفاده از تحریم ها، نوسانات قیمت ارز های خارجی، 
ضعف سیستم نظارتی بانکی و با همکاری تعدادی از دالالن ارزی 
و عوامل بانکی داخلی، اقدام به قاچاق انواع ارز از طریق مرز های 
هوایی می کرده اند. در این هنگام بخش هایی از فیلم مستندات و 
کشفیات صورت پذیرفته توسط نهاد های امنیتی از اقدامات خالف 

قانون متهمان در صحن علنی دادگاه پخش شد.

پس از آن قاضی سید هادی منصوری، رئیس دادگاه خاطرنشان 
کرد: متهمان با استفاده از اظهارنامه های ارزی غیرواقعی با لحاظ 
درج مبالغ ارزی در آن و تبانی با برخی از کارمندان بانک مبادرت 

به قاچاق ارز می کردند.
رئیس دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران و مفســدان 
اقتصادی خراســان رضوی افزود: بیش از ۲9۰ اظهارنامه ارزی 
غیرواقعی در این فرایند مبنی بر تأیید غیرواقعی ورود ارز همراه 
به کشور تنظیم شــده و این در حالی است که ارزی وارد کشور 
نمی شده است. بر این اساس این شبکه پس از دریافت اظهارنامه 
ارزی غیرواقعی به لحــاظ درج و تأیید غیرواقعی مبالغ ارزی از 
کارمند بانک، اقدام به جمع آوری مبالغ ارزی شــامل دالر، ریال 
ســعودی، درهم امارات و مانند آن با منشــأ داخلی از دالالن و 
صرافان غیرمجاز کرده و به وسیله عوامل خود به صورت چمدانی 
و غیرقانونــی از طریق دو فرودگاه بین المللی کشــور به یکی از 
کشور های همسایه در جنوب قاچاق می کردند. همچنین نماینده 
بانک مرکزی با حضور در جایگاه اعالم کرد: پرونده حاضر از حیث 

اعداد و ارقام ارز قاچاق شده به کشور بزرگ ترین پرونده قاچاق ارز 
در کشور محسوب می شود. پس از اتمام اظهارات نماینده بانک 
مرکزی، قاضی منصوری گفت: در این پرونده از نظرات کارشناسی 
به صورت دقیق استفاده شده است. کمی بعد رئیس دادگاه خاطر 
نشان کرد: متهمان به قاچاق ارز به مبلغ بیش از 9 هزار میلیارد 
تومان با در نظر گرفتن نوسانات قیمت ارز های خارجی در سال 
98 توأم با پولشویی به همین میزان، مبادرت کرده اند و همچنین 
اســتفاده از سند مجعول و اخذ رشــوه نیز از دیگر اتهامات این 
متهمان است که ان شاءاهلل با قاطعیت، تصمیمات قانونی در مورد 
آن ها اتخاذ خواهد شد.پس از آن رئیس دادگاه با ختم نخستین 

جلسه، ادامه رسیدگی را به روز های آینده موکول کرد.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز در مشهد برگزار شد

قاچاق ارز با همکاری دالالن و عوامل بانکی!

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی در حال تصفیه 
مسکن مهر والیت طوس به شماره ثبت 30498 و شناسه ملی 10380457340

 تاریخ انتشار1398/08/27
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی در حال تصفیه مسکن مهر والیت طوس ساعت 
9 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/9/10 در محل دفتر تعاونی واقع در : مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی - شریعتی 
26- بین عرفایی 10 و 12 - پالک 82 - طبقه منهای یک با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد . از کلیه اعضاء محترم 

تعاونی دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیئت تصفیه و ناظر تصفیه 

2-طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای 96 و 97    3-طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
4-تمدید مدت زمان تصفیه شرکت      5-تمدید مدت مأموریت هیئت تصفیه ودر صورت عدم تمدید انتخاب هیئت 

تصفیه جدید      6-تعیین مکان تصفیه شرکت 
تذکر : در صورتی که حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگر یا نماینده تام االختیار واگذار نمایید ، در این صورت هر عضو عالوه بر رای خود تا سه رای با وکالت و غیر 
عضو فقط یک رای با وکالت می تواند داش��ته باش��د .عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
در تاریخهای 98/9/2 تا 98/9/5 ماه از س��اعت 8 الی 14 و با همراه داش��تن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه 

ورود به مجمع در دفتر تعاونی حضور یابند .
هیئت تصفیه تعاونی مسکن مهر والیت طوس 

9ع
81
03
34

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 20 مشهد
جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت س��وم (ش��رکت تعاونی مهر ش��ماره 20 مشهد رأس ساعت 10 صبح 
روز جمع��ه مورخ 98/9/8 در محل گلبهار- بلوار جمهوری 29 تقاطع اول س��مت راس��ت مجتمع مه��ر 20 دفتر تعاونی 
بلوک 7 طبقه اول با دس��تور جلس��ه ذیل تش��کیل میگردد. از کلیه اعضا دعوت میشود با همراه داشتن برگ سهام/

دفترچه عضویت/ کارت عضویت/ گواهینامه موقت س��هام جهت اتخاذ تصمیم نس��بت به موضوعات دستورجلسه در 
این جلسه حضور بهم رسانند.

*دستورجلسه: 1( استماع گزارش بازرس تعاونی   2( استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره
3( انتخ��اب ب��ازرس اصل��ی و علی البدل تعاونی برای یکس��ال مالی   4( ترمیم هیئت مدی��ره علی البدل   5( تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 98   6( تصمیم گیری در مورد نحوه فروش ملک تجاری و یا مشارکت با شرایطی که کار تعاونی 

محقق گردد.   7( تصمیم گیری در مورد اخراج اعضای بدهکار و جایگزینی اعضای جدید   
8( تصمیم گیری در مورد تغییرات سهام   9( تصمیم گیری در مورد ساخت واحد در پیلوت بلوک ها

10( تصمیم گیری در مورد فروش پارکینگ های پروژه و یا ساخت واحد در پیلوت
11( تصمیم گیری در مورد اخذ جریمه از اعضای بدهکار

* تذکر: 1( در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه مذکور میس��ر نباش��د، میتواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه 
ب��ه عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا 3 رأی با وکالت 
و غیرعضو فقط یک رأی با وکالت میتواند داش��ته باش��د. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
خ��ود در تاریخ ه��ای 98/9/7 و 98/9/8 و در محل دفتر تعاونی واقع در گلبهار- بلوار جمهوری از س��اعت 9 صبح الی 
14 عصر با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت اخذ ورقه ورود به مجمع به دفتر ش��رکت مراجعه نمایند )این 

بند جهت شرکت های تعاونی است(.
2( ب��ا توج��ه به انتخابات هیئت مدیره/بازرس��ان/ هیئت بازرس��ی: افرادی که تمایل به کاندیداتوری س��مت هیئت 
مدیره/بازرس��ی/ هیئت بازرس��ی دارند ظرف یک هفته از تاریخ انتش��ار آگهی می بایست به دفتر شرکت مراجعه و 

فرم مربوطه را تکمیل نمایند
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر 20 مشهد /ع

98
10
39
3

/ع
98
10
39
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فراخوان تجدید  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات امور عمومی ، 
نظافتی، پذیرایی، سرایداری، فضای سبز

مجتمع آموزش عالی گناباد در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای امور عمومی ، نظافتی، پذیرایی، 
سرایداری، فضای سبز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setsdiran.ir    انجام خواهد 
ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند.تاریخ انتشار مناقصه 

در سامانه تاریخ 98/8/26 می باشد.
دانشگاه در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد : از مورخ 98/08/26 لغایت 98/8/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 98/09/09 ساعت 12

زمان بازگشایی پاکت ها : 98/09/09 ساعت 15
الزم به ذکر است هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اطالعات تماس: گناباد خیابان حافظ نبش حافظ 16 سازمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد
تلفن: 57254413  داخلی 123 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول  شرکت تعاونی مسکن مهر62 
)تاریخ انتشار98/8/27(

از کلی��ه اعض��اء تعاونی دعوت میش��ود در مجمع عمومی ف��وق العاده که از س��اعت10صبح روز 
شنبه98/9/9 در محل مسجد مختار به نشانی مشهد خیابان مطهری شمالی 39 برگزار میگردد 
حضوربهم رس��انند. در صورت عدم امکان حضور ، عضو میتواند وکالت خود را به فرد دیگری 
واگذار نماید در اینصورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر3رأی و غیرعضو یک رأی خواهد 
ب��ود وکیل و موکل میبایس��ت حداکثر تا س��ه روز قبل از برگزاری مجمع ب��ه محل دفترتعاونی  

واقع در بلوار فردوسی خیابان ثمانه3 تعاون3 پالک33 طبقه اول مراجعه نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 1-تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی 

هیئت مدیره مهر62 /ع
98
10
40
3



جشنواره گزارشقدسازوضعیتتغذیهبیماراندربیمارستانها

غذاهاییکهزنجیرهدرمانراتکمیلمیکنند
محبوبهعلیپور زن جوان تازه وضع حمل 
کرده بود و همراهش با وسواس قاشق سوپی را 
که از خانه آورده بود به او می خوراند. شاید برایتان 
عجیب باشد اما کمتر از 10 سال پیش بسیاری 
از بیماران تصور می کردند غذاهای عرضه شده 
در بیمارستان ها به اندازه کافی مغذی نیست تا 
نیازهــای آن ها را در دوران بیماری تأمین کند. 
ازهمین رو از غذاهای خانگی در زمان بســتری 

شدن استفاده می کردند. 
آیا وضعیت تغذیه بیمارســتان ها در شــرایط 

امروزی را می توان قابل قبول دانست؟
ســوگند علوی که خواهرش در بیمارســتان 
خصوصــی وضع حمل کــرده، وضعیت غذا را 
مناسب ندانســته و می گوید: خواهرم به دلیل 
سزارین چندین ساعت ناشتا بوده و بعد هم که 
قرار شد غذا بخورد ظرف کوچک سوپی رقیق 
آوردند؛ بنابراین توانی برای شــیر دادن بچه اش 
نداشــت. وقتی بیمارســتان خصوصی شده و 
هزینه های هنگفتــی را می گیرند باید خدمات 

مناسبی داشته باشد. 
محدثه ریاحی اما از کیفیت تغذیه رضایت داشته 
و اظهار می کند: کمیت و کیفیت غذا مناســب 
بود، در حالی که 4-3 سال پیش در بیمارستانی 
دیگر جراحی داشتم به هیچ وجه نمی توانستم 
لقمه ای از غذای بیمارستان را به دلیل بو و مزه 

عجیبش بخورم. 

 نیازمندی30درصدبیماران
بهرژیمهایخاص

دکتــر عبدالرضا نــوروزی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد درباره وضعیت 
تغذیه در بیمارستان ها می گوید: دونوع غذا در 
بیمارســتان ها ارائه می شود چنانکه 70 درصد 
بیماران از غذایی عادی استفاده می کنند و 30 
درصد بیماران همانند مبتالیان به بیماری های 
قلبی وعروقــی، دیابتی ها، بیمارانی که جراحی 
دستگاه گوارش داشته اند و مبتالیان به امراض 

کلیوی از غذاهای رژیمی بهره مند می شوند.
دبیر کارگروه توسعه و تعالی علوم تغذیه در کشور 
با اشاره به اینکه استانداردهای تغذیه بالینی در 
کشور ما در حد اســتانداردهای جهانی است، 
می افزاید: در دهه های گذشته به دلیل بی توجهی 
به تغذیه بیماران بستری شده در بیمارستان ها، 
شــاهد ســوء تغذیه بیماران در این گونه مراکز 
بودیم. ازهمین رو در ســال1393، پروژه ای در 
زمینه تدوین استاندارهای تغذیه بیماران ایرانی، 
از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی مطرح شــد که دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد نیز مجری آن بود و استانداردهایی مطابق 
متوسط ویژگی های بیمار ایرانی تدوین شد. به 
این ترتیب متناسب با وزن و نیاز بدنی بیماران، 
مواد مغذی حدود 60 غذای عادی مورد بررسی 
قرار گرفت و منوی نهایی تدوین شد. همچنین 
چک لیستی از سوی وزارت بهداشت به تمامی 
بیمارستان های کشور ابالغ شده که برای نمونه 
ظرفی که قرار اســت سوپی در آن ریخته شود 
چه ویژگی هایی داشته باشد. استفاده از ظروف 

مالمین در بیمارســتان ها نیز ممنوع اســت. 
بیمارستان ها  آشــپزخانه های  تمام  همچنین 
موظف به حضور کارشناس تغذیه شده اند. به هر 
روی برای تغذیه هزینه ای که بیمارستان ها در 
این زمینه صرف می کنند بسیار چشمگیر بوده 

و می توان گفت درحد هزینه تهیه دارو است. 
دکتر نوروزی خاطرنشــان می کنــد: درحال 
حاضر تمام بیمارســتان ها تحت پوشش نظام 

اعتباربخشــی هستند که سیســتم پیچیده 
و گســترده ای محسوب می شــود. چنانکه در 
خصوص تغذیه بیمارســتانی در این سیستم، 
200 ســنجه مورد بررســی قــرار می گیرد 
و هرســاله بیمارســتان ها به منظــور ارزیابی 
اعتبارســنجی یادشــده، موظف بــه تکمیل 
فرم های موردنظر هستند؛ از دمای غذا تا مسائل 
جدی تر تغذیه بیماران مورد بررسی و ارزشیابی 

قرار گرفته و درجه مراکز مزبور تعریف می شود. 
برهمین اســاس مراکز بیمارستانی می توانند 
تعرفه های مشــخصی را از بیمــاران یا مراکز 
بیمه طلب کنند. تعرفه بیمارســتانی با درجه 
یک، از بیمارستانی که در رده مراکز درجه دو 
قرار می گیرد 20 درصد باالتر اســت. البته در 
ازای این افزایش قیمت باید شرایط خاص تری 
داشته باشد، برای نمونه 80 درصد برنج مصرفی 
بیماران، ایرانی بوده و در طبخ خورشــت ها به 

طور حتم از گوشت گرم استفاده شود.

 رعایتاستانداردغذایی
دربیمارستانهایدولتیوخصوصی

پریسا گرایلی، کارشــناس تغذیه که به عنوان 
مشاور در تدوین اســتانداردهای تغذیه بالینی 
کشور مشارکت داشته نیز اظهار می کند: از آنجا 
که نظام ســالمت در دهه های اخیر گسترش 
یافته، نیاز به راهنمایــی بالینی و پروتکل های 
درمانی احســاس می شــد که در کشور ما این 
مورد انجام شــده و اســتانداردی تحت عنوان 
اعتباربخشــی توســط وزارت بهداشت تدوین 
شــد. به این ترتیب در حوزه تغذیه بالینی نیز 
متخصصانی از سراســر کشــور گرد آمده و در 
بررسی سه تا چهار ساله به تدوین سنجه هایی 
پرداختند. این سنجه ها نیز برای سه سال تعریف 
شده و بعد از این مدت بازنگری صورت می گیرد.

وی می افزاید: اجرای استاندارد ربطی به دولتی یا 
خصوصی بودن بیمارستان ندارد، چراکه غذایی 
که در مراکز بیمارســتانی تهیه می شود، ضمن 
تأمین نیازهای فیزیولوژیک، جنبه درمانی نیز 
دارد. اگر تغذیه بیمار مناســب انجام شود روند 
درمان تســهیل شــده و مدت اقامت بیمار در 
بیمارســتان نیز کاهش می یابد که این امر در 
کاهش هزینه های حوزه سالمت مؤثر خواهد بود.

فرهنگ و هنر

یارمهربان

ورزش خراسان

مشهدصاحببزرگترینکتابخانه
دانشگاهیدرشرقکشور

مرکز  رئیــس  ایرنــا: 
کتابخانه  و  اطالع رسانی 
مـرکـــزی دانـشـــگاه 
فردوســی مشهد گفت: 
این کتابخانه بزرگ ترین 
کتابخانه دانشگاهی شرق 
کشور محسوب می شود. 

زهره عباســی با بیان اینکه کتابخانــه  مانند یک موجود 
زنده و پویاســت، افزود: برهمین اســاس کتابخانه ها باید 
بتواننــد خود را با شــرایط جدیــد و فناوری های نوین و 
روزآمد، همگام سازند و به این دلیل کتابخانه های دانشگاه 
فردوســی مشــهد عالوه بر فعالیت های معمول همگام با 

سایر پیشرفت های فناوری، به ارائه خدمات می پردازند.
وی اظهار کرد: کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، 
به همراه سه کتابخانه دانشــکده ای دیگر به دانشجویان، 
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و محققان خدمات ارائه 

می کند.
وی گفت: در کتابخانه های این دانشگاه، بیش از ۵00 هزار 
نســخه کتاب در دسترس است که عالوه بر آن دسترسی 
به بیــش از 3 میلیون جلد کتــاب و مقاله نیز به صورت 

الکترونیکی برای مراجعان فراهم شده است. 
عباســی تعداد پایان نامه های قابل اســتفاده در دانشگاه 
فردوســی مشــهد را بیش از 2۵ هزار عنوان اعالم کرد و 
افزود: عالوه بر آن بیش از 2 هزار و ۵00 نشریه فارسی و 
التین آرشیو شده نیز در این کتابخانه قابل استفاده است.
وی افزود: بیش از 2 هزار و 700 نســخه خطی ارزشمند 
نیز در کتابخانه های دانشــگاه فردوســی مشهد نگهداری 
می شــود و قدیمی تریــن کتاب موجود در این دانشــگاه 
مربوط بــه قرن پنجم هجری اســت که برای اســتفاده 
محققان تمام این نسخ خطی اسکن شده و از طریق سایت 

کتابخانه در دسترس عموم قرار گرفته است.
عباســی ادامه داد: با دیجیتالی کردن پایان نامه های این 
دانشگاه، دسترسی به پایان نامه ها از کانال های دیجیتالی 
نظیر پورتال های دانشجویی دانشــگاه و سامانه ایرانداک 

امکان پذیر است.

برگزاریمسابقاتانتخابیتیمملی
تاتارکوراشدرقوچان

کمیته  رئیــس  قدس:
تاتارکوراش فدراســیون 
جودو گفت: مســابقات 
قهرمانــی تاتارکــوراش 
کشور و انتخابی تیم ملی 
روز های 6 و7 آذرماه در 

قوچان برگزار می شود.
فرشاد شــادکام در خصوص تاریخچه این رشته اظهار کرد: 
رشــته تاتارکوراش افزون بر هزار و 100 سال قدمت دارد و 
هم اکنون در 62 کشور جهان به این رشته پرداخته می شود.

وی در خصوص مسابقات قهرمانی تاتارکوراش ایران نیز گفت: 
پیش بینی شده استقبال خوبی از این مسابقات به عمل آید 
و بین 1۵0 تا 200 شرکت کننده در این رقابت ها حضور پیدا 

کنند.
وی بیان کرد: این دوره از مســابقات در 9 وزن 60، 6۵، 70، 
7۵، 80، 8۵، 90، مثبت 100 و منفی 100 کیلوگرم برگزار 
می شــود که پنج نفر در هر وزن به اردو های تیم ملی دعوت 

خواهند شد.
شــادکام با اشاره به اینکه، بدون شک تاتارکوراش به جایگاه 
واقعی خود دســت پیدا می کند، تصریح کرد: از زمانی که به 
فدراســیون جودو ملحق شدیم، شرایط در این رشته بهبود 
یافته و در اسفندماه کالس داوری و مربیگری را در دو بخش 

آقایان و بانوان برگزار خواهیم کرد.
رئیس کمیته تاتارکوراش فدراســیون جودو گفت: با وجود 
تعلیق جودو ایران در عرصه های بین المللی، ما در کمیته ها 
می توانیم فعالیت جهانی داشــته باشــیم و پرچــم ایران را 

برافراشته نگه داریم.

خراسانرضویمیزبانجشنواره
منطقهایقصهگویی

و  هزار  یــک  فخرایی: 
در جشــنواره  اثر   ۵40
قصه گویی  منطقــه ای 
فکری  پــرورش  کانون 
استان به رقابت خواهند 

پرداخت.
ابراهیم زره ســاز، مدیر 
اجرایی جشنواره منطقه ای قصه گویی در نشست خبری بیست 
و دومین جشــنواره قصه گویی با حضور استان های خراسان 
رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد 
و هرمزگان، اظهار کرد: آثار راه یافته به دبیرخانه جشنواره در 
دو بخش »اجرای صحنه ای« و »فیلم 90 ثانیه ای« ارسال شده 
اســت که در روز های 28 و 29 آبان ماه در مشهد مقدس به 

رقابت خواهند پرداخت.
وی با معرفی داوران اصلی این جشــنواره، افزود: رضا بابک، 
علی خانجانی و عباس جهانگیری آثار راه یافته به این مرحله 
از جشنواره را در سه بخش موضوعی »شهرمن«، »خبرنگاران« 
و »دفاع مقدس« داوری خواهند کرد که در پایان آثار برگزیده 

به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراســان 
رضوی افزود: مرحله کشــوری بیســت و دومین جشنواره 
بین المللی قصه گویــی 26 تا30 آذر به میزبانی تهران برگزار 
خواهد شد و برگزیدگان آن طی مراسمی در شب یلدا معرفی 

خواهند شد.
زره ساز با اشاره به نقش تربیتی قصه گویی در زندگی انسان، 
تصریح کرد: خداوند نخستین قصه گوی تاریخ هستی است و 
در قرآن کریم به دفعات قصه گویی خداوند متعال را در بیان 
تاریخ انبیا و اتفاقات گذشــته شاهد هستیم، بنابراین یکی از 
مهم ترین نقش ها در تربیت انسان را می توان قصه گویی قلمداد 

کرد.
وی افزود: در ســیره و روایات ائمه معصومین)ع( نیز اهمیت 
قصه گویی بســیار به چشم می خورد و راز ماندگاری فرهنگ 
عاشورا نیز وجه دراماتیک و تراژدی بودن این اتفاق بزرگ در 

تاریخ تشیع است.
مدیر اجرایی جشنواره قصه گویی منطقه 4 کشور با اشاره به 
اهمیت قصه گویی در فرهنگ ایرانی و اســالمی مردم ایران، 
خاطرنشــان کرد: در ادبیات کهن ایرانی قصه قدمت بسیار 
باالیی دارد که یکی از برترین این آثار اشعار شاهنامه فردوسی 
است که در این خصوص نیاز به بازیابی فرهنگ و هویت دینی 

و تاریخی وجود دارد.
زره ســاز با اشاره به برنامه های کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان خراسان رضوی در خصوص توسعه فرهنگ 
قصه گویی و بهره گیری از کارکرد های تربیتی آن، اظهار کرد: 
ما در حال آموزش و تربیت مربی از میان پرستاران کودکان، 
مربیان مهدهای کودک و آموزگاران دبستان هستیم تا بتوانیم 

هنر قصه گویی را برای کودکان و نوجوانان گسترش دهیم.
وی افزود: در این راستا عالوه بر همکاری با سازمان بهزیستی 
استان درخصوص آموزش و ارتقای مربیان مهدهای کودک، 
تعامالتی با شهرداری و آموزش و پرورش شکل گرفته است 
که در حال حاضر 26 قصه ویژه کودکان از شاهنامه انتخاب 
شده است و مســئله آموزش هنر قصه گویی به معلمان برتر 

ابتدایی برای دانش آموزان در حال اجرا است.
وی در پایان با ابراز نگرانی در خصوص نیاز کودکان به وجود 
کتاب های مناسب سنین آن ها، اذعان کرد: در حال حاضر 30 
هزار نسخه کتاب ویژه کودکان و نوجوانان در خراسان رضوی 
مورد نیاز است که متأسفانه به دلیل نبود بودجه و نیز همکاری 
کم دســتگاه های ذی ربط، محتوای مورد نیاز وجود ندارد که 

ناشران باید به این موضوع نیز توجه ویژه ای داشته باشند. 

 هربیمارستانیککارشناستغذیه
حال این پرســش مطرح است مراکز بیمارستانی تا چه حد متعهد به اجرای ضوابط 

تدوین شده بوده و چه نظارتی بر عملکرد آن ها وجود دارد؟
ملیحه علی آبادی، کارشــناس مســئول تغذیه بالینی معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی مشــهد درهمین باره می گوید: درحال حاضر آنالیزهای غذایی مشخص و 
منوهای غذایی تعریف شده ای داریم که به بیمارستان ها ابالغ کردیم و بیمارستان ها 
موظف به رعایت آن ها هســتند. چنانکه برای بیماران مختلف، رژیم های اســتاندارد 
همانند معمولی، کم چرب،  دیابتی،  اورمیک، پرپتاســیم و... مشــخص شــده و اجرا 
می شود. دراین زمینه نیز تفاوتی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی وجود نداشته 

و تمامی مراکز یادشده، ملزم به رعایت این رژیم ها و آنالیزهای غذایی هستند.
وی تأکید می کند: در هر بیمارســتان حداقل یک کارشــناس تغذیه وجود دارد که 
مســئول بخش خدمات غذایی بیمارســتان است. مســئولیت این فرد نیز طراحی 
رژیم های اســتاندارد برای بیماران و نظارت مستقیم بر نحوه آماده سازی مواد اولیه، 
طبخ و توزیع غذا بر بالین بیمار است. همچنین بازدید های دوره ای از بیمارستان ها را 
داریم که نحوه عملکرد کارشناسان تغذیه و سایر افراد مربوط در بخش خدمات غذایی 

و رژیم درمانی ارزیابی می شود.
علی آبادی ادامه می دهد: بیمارســتان ها موظف به انجام رضایت ســنجی بیماران در 
بازه های زمانی منظم  و حداقل به صورت فصلی هستند. در این فرایند رضایت سنجی 
که با تکمیل پرســش نامه و مصاحبه از بیماران انجام می شــود، درصد رضایتمندی 
بیماران را محاسبه و برای موارد نارضایتی، در جهت رفع مشکالت موجود، برنامه ریزی 
می شود. بنا بر داده های موجود نیز به میانگین می توان گفت رضایت بیماران از نحوه 

تغذیه در بیمارستان ها باالی70 درصد برآورد می شود.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًاابتدايپیامکلمه»سوژه«راقیدنمایید.
شمارهپیامک:300072305

برگزیده نخســتین  نفرات  بجنورد-خبرنگارقدس:
جشــنواره اســتانی »هنرمندان دوســتدار کتاب« ویژه 
هنرمندان روستاها و عشایر خراسان شمالی معرفی شدند. 
داوری آثار رســیده به دبیرخانه این جشنواره استانی در 
حضور معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مجری طرح و کارشناس فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی 
کانون های مســاجد استان انجام گرفت و نفرات برگزیده 
این جشــنواره مشخص و معرفی شــدند. بر این اساس، 
داوران این جشنواره متشکل از معصومه ذوالفقاری؛ استاد 
دانشگاه و از هنرمندان صنایع دستی و گلیم بافی استان و 
بهشتی؛ استاد دانشگاه، گرافیست و عکاس، 68 اثر رسیده 
از 48 هنرمند این اســتان را ارزیابی و نفرات برگزیده در 

بخش های مختلف آن بدین شــرح اعالم شد؛ در بخش 
گلیم بافــی و قالیبافی »مریم گریوانی« حائــز رتبه اول، 
»عصمت رجبی« رتبه دوم و »محبوبه نعمتی« و »حسین 
خســروی« نیز به طور مشــترک حائز رتبه سوم شدند. 
در بخش عروســک بافی »مرضیه نجفی« رتبه اول، »زهره 
فرخی« رتبه دوم و »عفت صفاری« نیز رتبه سوم این بخش 

از جشنواره را کسب کردند.
در بخش نقاشــی روی پارچه »فاطمه رضایی« حائز رتبه 
اول، »زهرا ایمانی« رتبــه دوم و »فاطمه عزیزی« و »رقیه 
پاکدین« نیز به تشخیص داوران به عنوان رتبه های سوم 

اعالم شدند.
در بخش نقاشــی روی کاغذ »اشــرف ارحامی« نفر اول، 

»مهدیه فرحدل« و »محدثه فرحدل« به طور مشترک رتبه 
دوم و »زهرا حسین زاده« هم رتبه سوم را کسب کرد.

جشنواره »هنرمندان دوستدار کتاب« برگزیدگان خود را شناخت

فرهنگوزندگی4
دوشنبه 27 آبان  1398
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کارگردان فیلم »درسکوت« در مشهد عنوان کرد
متأسفانهنتوانستیمبرایسینما

مخاطبخوبیتربیتکنیم
قدسآنالین:نشست نقد 
و بررسی فیلم »درسکوت« 
با حضور ژرژ هاشــم زاده، 
کارگــردان در پردیــس 
سینماهویزه مشهد برگزار 

شد. 
نشســت  این  ابتدای  در 

هاشم زاده که سابقه کارگردانی فیلم کوتاه و دستیار کارگردانی در 
سینما را دارد درباره نخستین فیلم بلندش گفت: همیشه دوست 
داشتم فیلم بلند کار کنم و برای تولید این فیلم از لحظه ای که 
تصمیم گرفتم تا پایان کار، پنج سال زمان برد تا »درسکوت« آماده 
شــد. وی افزود: متأســفانه واقعیت این است که در طول 70 تا 
80 سال گذشته ما نتوانستیم برای سینما، مخاطب خوبی تربیت 
کنیم و سینمای بی کیفیت و نازل امروز سینمای ایران موجب 
شــده از همین موقعیت و جایگاه هم پایین تر برویم و به همین 
خاطر مخاطبان فیلم هایی که دغدغه صرف گیشه را ندارند، کم 
است، اما باز هم من از اینکه فیلمم در گروه هنر و تجربه بعد از 
سه سال اکران می شود و مخاطب آن هم تا پایان تیتراژ در سالن 
می نشیند و با روشن شدن چراغ سالن را ترک می کند خوشحالم. 
وی با اشــاره به عالقه مندی اش به ســاخت فیلــم با محوریت 
آسیب های اجتماعی، گفت: همیشه بزه برایم موضوع جذابی بوده، 
اینکه چه عواملی موجب ایجاد بزه می شوند و بزه روی جامعه چه 
اثراتی دارد. حتی فیلم بعدی ام در مورد بزهکاری نوجوانان است. 
در طول تحقیقم در مورد موضوع تجاوز با روان شناســان زیادی 
صحبت کردم و موفق شــدم با سه نفر از بیماران آن ها صحبت 
کنم. در فیلم هم سعی کردم به تأثیرات و عوارض این آسیب در 

طول زندگی فرد بپردازم.

767۹zadehalireza@gmail.comجدول

محمدرضا علی زاده

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   س ل م ا ن ی  ا ف ت  ه د ی
 2 ک ا ی ت   س ا ر و   ز ا و ر ا
 3 م و س س ه   ح ی ر ت   ک ر ا ل
 4 پ ا ت   ا س ق ف   ا ا   ا و ل
 5 و ک   س ر ا ی   م ث ل ث   ر ع
 6 س   ق ی و م   ش ی ر س و ز   ج
 7 ت پ ل   ن ر م ا ل   ی ا   ش ب
 8   و ی س   ه م ک ا ر   ب ص ر  
 9 گ چ   ط ب   ت ا ن ی س   ف ر ط
 10 ر   ن و ن و ا ر   ح ر ف ه   ا
 11 و ا   ر ز ا ز   پ ا و ا   م ل
 12 ه ر ت   ن ق   م ی ن ا   ف و ق
 13 ب ی ح د   ف ا ی و   ن ک ی س ا
 14 ا ح ص ا ر   م ن ت ر   ن ا ی ن

 15 ن ا ن   ش ی ر  ر و د س ت ر 
 

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید
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1. داستان کوتاه - پست تر- دندان سوهان 
2. قندسفید- مادر خودمانی- محل تخلیه 
بار کشتی ها 3. پرتگاه میان کوه- فرعون 
 مصر در عصر حضرت یوسف»ع«- آسمان 
4. کفــش چهارپا- عضو شــنای ماهی- 
ترشی آزمایشــگاهی- از خواهران برونته 
 ۵. بلندمرتبــه- نوعی آچــار- فریادبلند

6. شــهر صنعتی- دوختن پارگی لباس- 
متحد و هم صدا 7. عدد فوتبالی- شهری 
در شــبه جزیره عربســتان و بخشی از 
یمــن- ســدی که جلــو رودخانــه برپا 
کننــد 8. زبانــی بــرای برنامه نویســی 
گوشــی تلفن همراه- شــادی 9. تلفظ 
نــام امام علــی»ع« در زبان عبــری- از 
دستی کیف  راهســازی-   ماشــین آالت 

10. نیمه گرم- کنار و پهلو- شعله آتش 
11. التماس کردن- حرف عصایی شــکل 
الفبا- خم کوچک 12. عدد قرن- از روزگارش 
 درمی آورنــد - کالم نیشــدار- نــت منفی 
13. قــرض و دین- شــاخه ای از مکانیک- 
ســوختن 14. مــاه چهــارم میــالدی- 

 بیان کردن- پایتخت کشــور اروپایی مالت 
1۵. آش ساده- آشنا و شناس - ماحصل

درست پنداشــتن  مدعی العمــوم-   .1
زبان هــای  از  ضروری تــر-   .2 کاری 
زنــده دنیــا- معالجه کردن 3. ســاک و 
زنبیــل- از شــرکت های وطنــی تولید 
انواع پتو - دفعه 4. ضمیردرونی- شــکم 
خودرو- به دنیاآمدن - آب بسته ۵. جمع 
جرم به معنی جســم- نهــی از باریدن- 
نویسنده فرانســوی »باخانمان« 6. کنایه 
از شــل کردن سرکیســه اســت- شیره 
چغندرقنــد 7. دود از آن برمی خیــزد - 
اروپای قدما- عضــو یکی از قوای نظامی 
است 8. بوی ماندگی - صدا و نوا- راندن- 
صدمترمربع 9. کوتاهی در انجام وظیفه- 
نه تای انگلیســی- دو یا چند تن که باهم 
یکی شده اند 10. هوو- فالکت و بیچارگی 
11. نیست شونده- تیغ موکت بری- عالم 
غیب 12. سســت و بی حــال - جالل و 

جبروت- کمان مثلثاتی- یک ویک 13. شــخص و 
فرد- تیم فوتبال اســپانیایی -  قطعه ای موسیقایی 
 که برای یک ســاز یــا یک خواننده ساخته شــود 
 14. کشــور قوم ژرمن- درودگر- بانی پروتســتان

1۵. توریست- شغل غیردولتی را گویند

افقی

عمودی
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